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الــبالد ) مــشــيــرة الى ان (اخلـالفـات
الــســيـاســيــة انــعـكــست ســلــبــا عـلى
ـواطـن في االقـليم سـواء كانت في ا
ــــطـــارات) دفـع الـــرواتـب او اغالق ا
ـان ضـعـيف وال مــؤكـدة ان (دور الـبـر
يـستـطيع التـأثيـر على احلكـومة لدفع
رواتـب موظـفي االقـليم بـاالضـافة الى
ان كـل مــا يــتــخـــذ من قــرارات ســواء
كــانت مــالــيــا او عــســكــريـا هـي ضـد
كــردســتــان). واشــارت جنــيب الى ان
(الـــبـــنـك الـــدولي اوصى احلـــكـــومـــة
بـتـخـصـيص عـشرة تـريـلـونـات ديـنار
ـوازنـة اال ان مـا حــصـة لالقـلــيم في ا
مـثـبت حـالـيا هـو سـتـة تريـلـونـات ما
يـــفــســر بــأن االكـــراد لــيس جــزءاً من
الــشــعب والــتــعــامل مــهم اصــبح من
الـدرجة الـثانـية بـرغم مسـاهمـة قوات
الــبـيـشـمـركــة مع الـقـوات االخـرى في
ــــدن من قـــبـــضـــة داعش) حتـــريـــر ا
مـتـهـمة الـعـبـادي بـ (عدم االسـتـجـابة
لـلـمـطـالبـات الـدولـيـة واحمللـيـة بـشأن
انـهـاء االزمـة مع كـردسـتـان لـتـحـقـيق
مـــكـــاسب انـــتــخـــابـــيـــة) مــطـــالـــبــة
بـ(االحــتـكــام الى الـدسـتــور حلل تـلك
االشـكـاليـات والـعـمل على دفع رواتب
ـوظــفـ الـذين شـبـعـوا من الـوعـود ا
ـؤتــمـرات ) عـلى الــتي تـطــلق خالل ا
حـد تـعـبـيـرها. وكـان لـودريـان قـد اكد
اســـتـــعــداد بـالده لــلـــتـــوسط في حل
األزمـة ب اجلـانبـ تزامـناً مع دعوة
بـريـطـانـيـة لـرفع احلـظـر عـن مـطارات
كــردسـتــان. وذكـر بـيــان أن (لـودريـان
بــحث في اربـيل مع رئــيس احلـكـومـة
نــيـجــرفـان الـبــارزاني ونـائــبه قـوبـاد
الـطالباني خطـوات وإجنازات اللجان
الـفنـية بـ احلكـومتـ وكذلك نـتائج
اجــتــمــاع الــبــارزاني والــعــبــادي في
بـغداد ودافوس أمالً في أن تؤدي إلى
نـــتــائج إيـــجــابــيـــة لــتـــدشــ حــوار
سـيـاسي). وقال لـودريـان ان (حكـومة
بـالده تدعم حل األزمـة وفقـاً للـدستور
ـفـاوضـات كــمـا تـأمل في أن تـســفـر ا
اجلـارية عن نتائـج مثمرة وتؤدي إلى
ـلـفات كـافة), عـقـد حوار أوسع حلل ا
وأضـاف أن (فرنسا ستساعد الطرف
لــلــتــوصل إلى حل). فـي غـضــون ذلك
دعــا وزيـــر اخلــارجــيــة الــبــريــطــاني
ــــضي بـــــوريس جــــونـــــســــون إلـى ا
بـــــاحملـــــادثـــــات مـع أربـــــيل .وشـــــدد
جـــونــســون فـي اتــصــال هـــاتــفي مع
الـعبـادي على (أهمـية إحـراز تقدم في
ــفــروض عــلى ــلـف ورفع احلــظــر ا ا
الــــرحالت الـــدولـــيــــة  في مـــطــــارات

اإلقليم.
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يــبـحث اجــتـمـاع مــرتـقب لـلــرئـاسـات
ـمـكـنـة لـلـخروج من الـثالث احلـلـول ا
االزمـة  بـ بـغـداد اربـيل فـيـمـا اتهم
الـــتـــحـــالف الـــكـــردســـتــانـي بـــغــداد
ــمــاطــلــة في دفع رواتب مــوظــفي بــا
اإلقـلـيم رغم الـضغـوط الـدوليـة. وافاد
مــصــدر بـأن (رئــاســات اجلـمــهــوريـة
ــان تـســتـعــد لـعــقـد والــوزراء والـبــر
اجـتماع مـوسّع يحضـره عدد من قادة
الــكــتل الــســيــاســيــة خالل األســبـوع
اجلـــــاري مـن أجل بـــــحـث احلـــــلــــول
الـالزمـــة لـــلـــخــــروج من األزمـــة بـــ

احلـكومة االحتادية وحـكومة اإلقليم).
ـصـدر أن (االجـتـمـاع يـأتي واوضـح ا
بــعـد فــشل جـمــيع احملـاوالت األخـرى
لـتـقـريب وجهـات الـنظـر بـ األطراف
ــتـنـازعــة) الفـتــا الى ان (أهم نـقـاط ا
اخلـالف تـــكــــمن في حــــصـــة إقــــلـــيم
ـوازنــة االحتــــــاديـة كــردســتـان مـن ا
لـــعـــام  2018 والـــتـي خـــفّـــضـــتـــهـــا
12 احلــــــــــكــــــــــومــــــــــة مـن  17 إلـى 
ـئة).واكـد ان (عـدداً من قادة الـكتل بـا
الــســيــاســيــة الـرئــيــســة ســتــحــضـر
االجـتماع) مشيرا الى (ان هناك رغبة
لـدى جـميع األطـراف في إنـهاء الـشلل
ـان نـتـيـجـة خالف الـذي أصــاب الـبـر
ـوازنـة). وفي بــغـداد وأربـيل بـشـأن ا
شـأن مــتـصل أكـد مـسـتـشـار لـرئـيس
اجلـمـهوريـة فؤاد مـعصـوم ان رئيس
الـــوزراء حــيــدر الــعـــبــادي ســيــرسل
رواتـب وزارتي التربـية والصـحة قبل
االنـتـهـاء من عـمـلـيـة الـتـدقـيق بـشـكل

نــهـائي.وقـال عـبـدالــله عـلـيـاوايي في
تـصريح (أثناء مـشاركتنـا في اجتماع
اضي مـجلس الوزراء يـوم اخلميس ا
قــال الــعـبــادي انه قــبل االنــتــهـاء من
عـمـلـيـة تـدقـيق قـوائم رواتب مـوظـفي
وزارتـي الـــصــــحـــة والــــتـــربــــيـــة في
كــردســتــان ســنــصــرف رواتـب شــهـر
ـــــــنــــــتـــــــســــــبـي هــــــاتــــــ واحــــــد 
).وأضـــــاف ان (رئـــــيس الـــــوزارتــــــ
الــوزراء اشـار الى انه وبــعـد انــتـهـاء
عـمـلــيـة الـتـدقـيق بـشـكل كـامل سـيـتم
اتـخـاذ الـقـرار الـنـهـائي بـشـأن ارسال
رواتـب موظفي االقـليم).وبـشأن إعادة
فـتح مـطـارات االقـلـيم قـال عـلـياوايي
ـنــتــظــر ان يــتم اعــادة فـتح انـه(من ا
ـطارات قريبـاً). في غضون ذلك قال ا
الـتحالف الكردستاني ان هناك حراكاً
دولـيـاً لـلـضـغط عـلى بـغـداد وتـسـوية
اخلـالفات مع االقـلـيم. وقـالت النـائـبة
عن التحالف جنيبة جنيب لـ (الزمان)
امس ان (هـناك جهودا دوليـة لتسوية
اخلـالفــات وفق الــدســـتــور واخــرهــا
الــوسـاطـة الـفـرنـســيـة الـتي عـرضـهـا
وزيــر اخلـارجــيـة جــان ايف لـودريـان
ـشـكالت العـالـقة بـ اجلانـب حلل ا
لـــكن احلــكــومـــة االحتــاديــة مــا زالت
تـــرفـض ذلك  بـــهـــدف اضـــعـــاف دور
كـردسـتـان) واضـافت ان (الـعـبادي ال
يـسـتـجـيب لـتلك الـضـغـوطـات بـسبب
العقلية التي حكمت البالد بعد 2003
الـتي تريد فرض السيطرة على جميع
احملـافـظـات) على حـد قـولهـا. ولـفتت
الـى ان (عدم تطـبيق الـدستور في حل
اخلـالفات ادى الـى تفـاقم االزمـات في
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ــعــنــيـة وجــود مــطــالــبـات مـن اهـالي ا
مـحـافظـة كركـوك ومن مجـلس احملافـظة
بــضـرورة تــغـيــيـر اسم احملــافـظــة كـمـا
يـشمل التغيير اسم مـحافظة الديوانية.
الـى ذلك اجنــز اجملــلس قــراءة تــقــريــر
ومــنـاقــشـة مـشــروع قـانــون االتـصـاالت
ـــقــدم مـن جلــنـــتي ـــعـــلـــومــاتـــيـــة ا وا
اخلــــدمــــات واالعـــــمــــار و الــــثــــقــــافــــة
واالعـالم.وفي مــداخالت الــنــواب  دعــا
الـنائب عمار الطعمة الى (حصر امتالك
الــبـنـيـة الــتـحـتــيـة لـلـدولــة فـقط ولـيس
لـلـقـطـاع اخلـاص).واكـد الـنـائب مـحـمـد
ــســعــودي (ضـرورة الــســيــطــرة عـلى ا
البوابات االلكترونية وعدم ترك الفضاء
االلـــكــتــروني بـــدون ســيــطـــرة ورقــابــة
ـداخالت قالت الـدولة).وفي ردهـا على ا
الـلـجنـة اخملـتصـة ان (مـشروع الـقـانون
يــعــد االسـاس لــتـشــريع قــانــون هـيــئـة
االتـصاالت والوزارة كونه يعطي الدولة
مـصـادر تـمـويل جـديـدة وتـنويـع الدخل
عـنية الـعام لـها)  مـؤكدة ان (الـلجـان ا
سـتــسـتـمـر بـتـشـريع الـقـانـون من خالل
ــنــاقــشــة واجــراء لــقــاءات مع هــيــئـة ا
االتــصـاالت ووزارة االتـصـاالت من اجل

انضاجه والتصويت عليه الحقا).

مــداخالت الــنـواب الــتي جــاء فـيــهـا ان
الــنــائب مــحــمــود احلــسن لــفت الى ان
تـــغــيـــيــر اســـمــاء بـــعض احملــافـــظــات
ـنــاطق (البـد ان يـجـري عـبـر تـشـريع وا

قانون لها). 
واشـارت الــنـائـبـة حـنـان الـفـتالوي الى
(عـدم وجود مـانع لتـغيـير اسـماء بعض
ـا ان هـنــاك رغـبـة لـدى احملــافـظـات طــا
اهـالي احملافـظات ولـدى النواب). ورأى
الـنــائب احـمـد اجلـبـوري أن (اسـتـبـدال
اسـمـاء احملـافظـات لـيـست من اولـويات
الـشعب الـعراقي حـاليـا).وطالب الـنائب
عـلي البديري بـ(االسراع في تغيير اسم
مـحــافـظـة الـديـوانـيـة السـيـمـا ان االسم
الـقد واجلديد للـمحافظة سـببا ارباكا
كـــبـــيـــرا في اخملـــاطـــبـــات واالجــراءات

االدارية فيها). 
وتــســاءل الـنــائب عــبـاس الــبــيـاتي عن
(سـبب تـغـيـر اسـمـاء بـعض احملـافـظات
وبـاالخص كركوك ومدى انـسجامها مع
رغــــبــــة أهــــالي تــــلك احملــــافــــظـــات او
الــدسـتــور).واكـد الــنـائب حــنـ الــقـدو
(ضـــــرورة احلــــفـــــاظ عـــــلى االســـــمــــاء
الــتــاريـــخــيــة لــبــعض احملــافــظــات في
الــعــراق).من جــانــبــهـا اكــدت الــلــجــنـة
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يـعقد مجلس النواب اليوم االحد جلسة
جــديـدة عــنـد الــسـاعــة الـواحــدة ظـهـراً
ـياه. واسـتأنف ـناقـشـة ازمة ا مـكـرسة 
اجملــلس عـقـد جـلــسـته الـثــانـيـة عـشـرة
امس الــســبت بــرئــاسـة رئــيــسه ســلـيم
اجلــبــوري الـتي  شــهــدت االنـتــهـاء من
تـقـرير ومـنـاقـشة مـشـروع قانـون تـبديل
اسم مـحافـظتي القـادسية والـتأميم الى
مـحافظتي الـديوانية وكـركوك باالضافة
الى  االنـــتــهــاء من تــقــريــر ومــنــاقــشــة
علوماتية. مـشروع قانون االتصاالت وا
ويــضـيّف اجملــلس خالل جـلـســة الـيـوم
ــســؤولـ في ـائــيـة وا ــوارد ا وزيــر ا
ـيـاه  بـحـسب ـنـاقـشـة مـلف ا الـوزارة 
اجلـبوري الـذي افاد ايـضاً خالل جـلسة
امـس بـــوجـــود  20 قــــانـــونـــا جـــاهـــزا
لـلتصويت كما أكد حرص اجمللس على
. وافـاد أكــمـال الـتـشـريــعـات والـقـوانـ
ـاليـة الـنيـابـية اجلـبـوري بأن الـلـجنـة ا
أبـــلــــغت رئـــاســـة اجملـــلـس بـــأنه خالل
أسـبـوع سـينـتـهي الـتعـديل عـلى قـانون
ـوازنـة اإلحتـاديـة لـعام 2018 .ويـأتي ا
ــــيــــاه غــــداة بــــحـث اجملــــلـس ألزمــــة ا
حتـذيـرات من امـكـانيـة خـسـارة الـعراق
إدراج األهــــوار عـــلى الئــــحـــة الـــتـــراث
ي بسبب هـذه األزمة. وقال النائب الـعا
عن الــتــحـالـف الـوطــني وعــضـو جلــنـة
الــعالقــات اخلــارجـيــة الــنـيــابــيـة هالل
الـسـهالني في بـيـان امس أن (أزمة شح
ـياه هي الـقضيـة األخطـر التي تواجه ا
الـعـراق عـمـومـا وال تـقل حـسـاسـية عن
ـــوازنـــة الـــعــــامـــة واخلالفـــات أزمــــة ا
الـسياسية األخرى في الساحة العراقية
ـسـتـقــبل الـبـيـئي ألهـوار ألنــهـا تـهـدد ا
الــعـراق وعـمـوم األراضي الـزراعـيـة في
مـحـافـظات اجلـنـوب والـفرات األوسط)
مـــحــــذراً من (خـــســـارة الـــعـــراق إدراج
ي األهــوار عـــلى الئــحــة الــتــراث الــعــا
عـــاجـال أم آجال بـــســـبـب تـــفـــاقم أزمـــة
ـيـاه مـسـألة ـيـاه).وأوضح أن (مـلـف ا ا

تــنــفــيــذيــة بــحــتــة تــتــعـلـق بــاجلــهـات
ـان بـصـدد إعداد احلـكـومـيـة لـكن الـبـر
صـيغـة قرار يـوصي احلكومـة بالـتحرك
اجلـاد لـتـدارك األزمـة) مـؤكـداً أن (مـلف
ــيـاه ســيـبــقى مـطــروحـا عـلـى أجـنـدة ا
شـتركـة لـلجـان النـيابـية االجـتـماعـات ا
ـعـنــيـة بـعـد مع اجلــهـات الـتــنـفـيـذيــة ا
ـانـحـ إلعادة اخـتـتـام أعمـال مـؤتـمر ا
إعــمــار الــعــراق في الــكــويت االســبـوع
ــــاضي). وكــــشف الــــســـهـالني عن أن ا
(هـــنــاك تــوجـــهــاً لـــتــضــيـــيف الــوزراء
ـعني في اجتماعات الـلجان النيابية ا
اذا تــــعـــذر حـــضــــورهم في جــــلـــســـات
ــان) داعـيــا احلـكــومـة إلى (عــقـد الــبـر
اتـــفــاقـــات مــشـــتــركـــة مع دول اجلــوار
عـاهدات تـسـتنـد الى البـروتوكـوالت وا
الـدوليـة بضرورة الـشراكة والـعدالة في

ياه). توزيع ا
 وأنــهى اجملــلـس امس ( قــراءة تــقــريـر
ومـنـاقشـة مـشروع قـانون تـبـديل إسمي
مــحــافـظــتي الــقـادســيـة والــتــأمـيم الى
قدم من مـحافظتي الـديوانية وكـركوك ا
جلـــنــتي االقـــالــيم واحملـــافــظـــات غــيــر
ـرتبطة في إقـليم والقانـونية) بحسب ا
بـيـان لـلـدائرة االعـالميـة لـلـمـجـلس نقل
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تازة هـذه السنوات وهـناك عالقات 
ب اجلانب ). 

ورداً عـلى سـؤال بـشـأن الـعالقـات ب
بـغداد وأربيل قـالت (بالتأكـيد العراق
ـرحـلــة حـسـاســة بـعـد ــر حـالـيــاً 
انـتـهـاء احلـرب علـى داعش).وأضافت
أن (الــــقــــوات الــــعــــراقــــيــــة وقــــوات
الـبيشمركة اسـتطاعت جنباً إلى جنب
حتـقيق االنتصار على داعش) ومضت
قـائـلـة(ال شك أنـنـا نـهـتم في أن نـعـمل
مع كــردسـتـان والـبـيـشـمـركـة عن قـرب
ثل وبـالتـاكيـد هذا ضـروري جداً وبـا
مع الــقـوات الـعــراقـيـة لــذا فـإن هـنـاك
الــتـزامــاً وعالقـات وطـيــدة نـريــد لـهـا
ـستقبل بـ اجلانب االسـتمرار في ا
لـتـسـهـيل عـمـلـنـا).وانـطـلـقت اجلـمـعة
ؤتـمر فـعالـيات الـنسـخة الـ  54 مـن ا
نـاقـشة قـضـايا بـحـضور دولـي كبـيـر 
ومـلـفات سـاخـنة  وتـسـتمـر فـعالـيات
ـؤتـمرات ـؤتـمـر الذي يـعـد من أهم ا ا
الـتي يتم فيهـا تناول القضـايا األمنية
الــدولـيـة واإلقـلــيـمـيـة لــغـايـة  الـيـوم
األحــد وتـعـقـد فـي فـنـدق بـايــرشـافـيـر
هـــوفــر في مـــديــنـــة مــيــونـخ بــواليــة
ـؤتـمـر رؤسـاء بـافــاريـا.ويـشـارك في ا
80 دولـــة وحــكــومــة وأكــثــر من  21
وزيـر خـارجيـة ودفـاع فضال عن أكـثر
من  600 مــدعــو من مـديــرين رفــيـعي
ــــيـــة ــــســــتـــوى فـي شــــركـــات عــــا ا
ثـلي منظمـات مجتمع ي و وأكـاد

مدني.
ؤتمر أعـماله وسط حتذير من  وبـدأ ا
رئــيـسه فـولــفـغــانغ إيـشـيــنـغـر من أن

اخلـالفـات والــنـزاعــات في الـعــالم قـد
ــا فـي ذلك بــ تـــؤدي إلى حـــروب 
ـتـحــدة وروسـيـا.ويــفـتـقـر الــواليـات ا
ـؤتمر إلى مـلف مركزي لهـذه السنة ا
لــــكـن الـــواضـح أن أحــــداث الــــشـــرق
األوسط سـتفرض نفسـها على أعماله
خــــصـــوصـــاً مـع مـــشــــاركـــة وزيـــرَي
اخلــارجـيـة الـسـعــودي عـادل اجلـبـيـر
واإليــراني مـحـمـد جــواد ظـريف. كـمـا
يـحـضـر رؤسـاء الـوزراء الـبـريـطـانـيـة
تــيـريـزا مـاي واإلســرائـيـلي بــنـيـامـ
نـتانـياهو إضـافة إلى العـبادي فضالً
عـن الــــرئــــيس األوكــــراني بــــيــــتــــرو
بـــوروشــيـــنـــكــو ووزيـــر اخلــارجـــيــة
الــــروسي ســــيــــرغي الفــــروف.ولــــفت
إيـشـينـغر إلى (تـوتـر شديـد متـنامٍ في
ـنــاطـقــيـة بـ الــعالقـات الــدولـيــة وا
دول) مــــا يــــهـــدد بـ (انــــدالع حـــروب

جديدة).
 وأعـــلــنت اخلــارجـــيــة الــروســيــة أن
ــؤتــمـر في الفــروف ســيـبــحث خالل ا
األزمـــــة الــــســــوريـــــة واألوضــــاع في
أوكـــرانــــيـــا والـــعالقــــات مع احلـــلف
األطـــلـــسي واالحتــاد األوربـي. وعــلى
خـلـفـيـة الـتـوتـر بـ روسـيـا واالحتاد
األوربـي واألطـلــسي يــلــتــقي الفـروف
األمـ العام للحلف ينس ستولتنبرغ
لـــلـــمـــرة األولى مـــنـــذ تـــشـــرين األول
ـنـاقـشة إمـكـانـية اسـتـئـناف ـاضي  ا
اجـــتـــمـــاعـــات مـــجـــــــلـس روســـيــا–
األطــلـسي اجملــمّـدة مــنـذ انــدالع أزمـة
أوكـرانيـا وضمّ شبـــــه جزيـــــرة القرم

عام 2014.
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تعلن جمعية الهالل االحمر العراقي بالنيابة عن الصليب االحمر النرويجي عن اجراء مناقصة جتهيز:
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ـنصور وان اخر قـر العام لـلجمعـية في بغداد/ ا ـكن احلصول علـيها من ا وحسب اجلدول والـشروط التي 
وافق 4 اذار 2018. على مقـدمي العطاءات مـوعد لقبـول العطـاءات الساعة الـثالثة بـعد الظهـر من يوم االحد ا
طـلوبة تقـد عطائهم داخل ظـرف مختوم واد ا كاتب اخملـتصة بتـجارة وجتهيـز ا ؤهـل من الشـركات وا ا
ـنصـور ويهـمل اي عطـاء غيـر مسـتوفي الـشروط قـر العـام للـجمـعـية في ا يودع في صـندوق الـعطـاءات في ا

لالستفسار الرجاء االتصال على (07708703848).
وال تتحـمل اجلمعيـة اي مسؤوليـة قانونية او مـالية عن اجراء الـتعاقدات ويـكون اختيـار الشركات والدفع من

قبل الصليب االحمر النرويجي .
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اوريــان من إيــبــار حلــصــوله عــلى
الـبـطاقـة الصـفـراء الثـانيـة نـتيـجة
اعـتـراضه عـلى قـرار احلـكم بـشـكل
غــيـر الئق لـيـكـمل أصـحـاب األرض

اللقاء من الدقيقة .67
ـديـر كــمـا قـرراحلـكم ايــضـا طـرد ا
الـفني لـفريق ايبـار من الدقـيقة 69
العتراضه على قرارته التحكيمية.

ســواريــز بـالــدقـيــقـة  16وجــوردي
ألبا في الدقيقة  89من زمن  اللقاء
ورفـع برشلـونة رصيده لـ 62نـقطة
فـي صــــدارة الــــدوري االســـــبــــاني
بــيـنــمـا جتـمــد رصـيــد إيـبــار عـنـد

ركز السابع. النقطة  35با
ـبـاراة طرد حـكم الـلـقاء وشـهـدت ا
هــيـرنــانـديــز هـيــرنـانــديـز فــابـيـان
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 فـاز فـريق بـرشلـونـة على مـضـيفه
إيـبـار بهـدفـ نظـيـف في اجلـولة
الـ  24مـن مــــنــــافــــســــات الـــدوري
اإلسـبـاني الـتي اقـيـمـت ليـلـة امس

السبت .
وســـجـل  أهـــداف الـــلـــقـــاء لـــويس
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بــحث رئـيس الـوزراء حـيـدر الـعـبـادي
مع امــ عــام مــنــظـمــة حــلف شــمـال
االطـلسي (الناتـو) يانس ستولـتنبيرغ
اهـمية االستمرار بـدعم العراق وتلبية
مـتــطـلـبـات إعـادة اسـتـقـراره وتـدريب
ـا يـعـزز الـسـلم الــشـرطـة الـعـراقـيــة 
ــكــتب اجملــتـــمــعي  بــحــسـب بــيــان 
الــعـبـادي اوضح ان االخـيــر اسـتـقـبل
ـقر اقـامته في مـيونخ سـتولـتنـبيرغ
رافق له (وجرى بحث اهمية والـوفد ا
االســتــمــرار بــدعم الــعــراق وتــعــزيــز
وتـقويـة مـؤسسـاته وتلـبيـة متـطلـبات
إعـادة االسـتـقـرار والـعـمل عـلـى إنـهاء
ـنــطـقـة ومــحـاربـة بــقـايــا داعش في ا
االرهــاب وتـدريب الـشـرطــة الـعـراقـيـة

ايعزز السلم اجملتمعي). 
واسـتـقـبل الـعـبادي نـظـيـره الـفـرنسي
ادوارد فــيـــلــيب وأكــد له ان (الــعــراق
يـعـتز بـالعالقـات العـمـيقـة مع فرنـسا.
ـة ووقــوفــهــا مع الــعــراق حــتى هــز
داعـش). من جهـته اعـرب فـيـليب  عن
دهش) الذي حققه سـعادته بـ(التقدم ا
الـعراق وتابع (نحن مـعكم وسنواصل
همات الـعالقة ب بلدينا واكمال كل ا
حـتى حتـقـيق كـامل االستـقـرار) الفـتا
الى ان (فـرنـسا داعـمـة لكم فـي مؤتـمر
الــكـويت الـذي حـقق جنـاحــا نـهـنـئـكم
عـلـيه).واعـرب عن تـفـاؤله بـ(مـسـتـقبل
الـــتــعــاون بــ الـــبــلــدين فـي جــمــيع
اجملـــاالت) مــؤكـــدا ان (اســـتــئـــصــال
داعـش هي اولــــويـــة لــــفــــرنـــســــا في
ـنطقة). كما بحث العبادي مع رئيس ا
حـكـومـة اقـلـيم كـردسـتـان نـيـحـيـرفـان
الــبـارزاني األزمــة بـ بــغـداد واربـيل
ـؤتـمـر خالل لــقـائـهــمـا عـلى هــامش ا
امـس وبـــــحـث اجلـــــانــــــبـــــان (آخـــــر
ـسـتجـدات على الـساحـة السـياسـية ا
والــوفـود الـتي أرسـلت من بـغـداد الى
ــسـألــة بـ الــطـرفـ الــربـيل وحل ا

اضــافـة الـى مـســألـة الــرواتب). وكـان
الــعــبــادي قــد غــادر بــغــداد اجلــمــعـة
انـية مـتـوجهـا الى مديـنـة ميـونخ اال
ـؤتمـر. واجتـمع البارزاني حلـضور ا
رافق له  مع وزيـر اخلارجية والـوفد ا
اإليـطالي أجنيلينو ألفانو على هامش
ـؤتـمـر .كـما ألـتـقى الـبـارزاني الـوفد ا
ــانــيـة ــرافق له بــوزيــرة الــدفـاع األ ا
أورسـوال فـون دير الين.ووصـفت  فون
( ـتازاً ديـرالين االجـتـمـاع بـانه (كـان 
كنـنا الشعور وتـابعت (في احلقيـقة 
بـالثقة اجليدة التي نشأت بيننا خالل
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ووصف االعـتـداء عـلى شابـ من احملـافـظـة بـ(التـصـرف الـفـردي) من شـخصـيـات غـير
مـسؤولـة .واكـد  فـي تصـريـح أنه اجـرى اتـصـاال مع مـحـافظ الـبـصـرة اسـعـد العـيـداني
جلس احملافظة ليلة اول امس.وأفاد بالقاء القبض على  12 من ورئيس اللجـنة االمنية 
شـارك بعـملـية االعـتداء ومالحقـة اآلخرين . وأكـد بأنه اوعـز بتـشكيل جلـنة لـلتـحقيق ا
عـتديـن.  ويبـحث مجـلس مـحافـظة بـاحلادثـة وسـيتم اتـخاذ االجـراءات الـقانـونيـة بـحق ا
قـبلـة  في امكـانيـة منع مـواطني أربـيل من دخول الـبصـرة على البـصرة خالل جـلسـته ا
خلفيـة  تعرض مواطن من احملافـظة الى اعتداء في اربيل في  حال  لم تـتخذ السلطات
ـنـاسب. وقـال عــضـو مـجـلس مـحـافــظـة الـبـصـرة احـمـد في أربـيل اإلجـراء الـقـانــوني ا
ـقبـلة السـليـطي في بيـان امس ان (اجمللـس يعـتزم تـقد مـشروع قـرار خالل جلـسته  ا
ـنع مواطني أربـيل من دخول البـصرة علـى خلفيـة ما جرى بـاربيل من اعـتداء ال  مبرر
له عـلى مـواطنـ عـزل من الـبصـرة مـا لم تـتـخذ الـسـلـطات فـي أربيل اإلجـراء الـقـانوني
عتـدين وبشـكل سريع وشـفاف وواضح وتعـمل على رد اعـتبـار مواطني ـناسب بـحق ا ا

عتدى عليهم وتعويضهم عما حلق بهم). البصرة ا
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