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حـدد مصرف الـرافدين مدة تـسديد
ـوظـفـ الــقـروض لـلـمـواطــنـ وا
لــــــشـــــراء ســــــيـــــارات حــــــديـــــثـــــة
صـرف في بيان بـالتـقسيط.وقـال ا
امـس ان (مـــدة تــــســـديــــد قـــروض
الـــــســــيـــــارات تـــــصل الى خـــــمس
ســنــوات بــضــمـنــهــا ثالثــة أشــهـر
إمــهــال) وأشــار الى (حتــديــد نـوع
مـنوح لـشـراء السـيارات الـقـرض ا
ــصــرف بـــالــتــقـــســيط من فـــروع ا
ـنــتـشـرة في بـغـداد واحملـافـظـات ا
وظف االطالع واطن وا وبـإمكان ا
عـلى الـشـروط لـشـراء الـسـيـارة من
ــصــرف). خـالل مــراجــعــة فــروع ا
ــصــرف قــد أطــلـق قـروض وكــان ا
شـــراء ســيـــارات حــديـــثــة بـــكــافــة
ـوظـفـ انــواعـهـا لـلــمـواطـنــ وا
بـــالـــتـــقـــســـيـط عن طـــريق فـــروعه
اخملـــصـــصـــة لـــذلك. فـــيـــمــا اعـــلن
مــــصــــرف الــــرشــــيــــد عـن اصـــدار
تقاعدين تـعليمـات جديدة لسـلف ا
الــبـالـغـة ثالثـة مـاليـ ديـنـار بـعـد
ايـــقــــاف بـــطـــاقـــة كي كـــارد.وقـــال

ـــصـــرف فـي بـــيـــان امس انه ( ا
اصـدار الــيـات وتـعـلـيـمـات جـديـدة
ـتــقـاعـدين والــبـالـغـة ــنح سـلف ا

ثـالثـة مـاليـ ديــنــار كــحــد اعـلى)
واضـاف ان (الـتـعـليـمـات تـضـمنت
مـنح السـلفـة للمـتقـاعد االصيل من
حـامـلي بطـاقـة ماسـتـر كارد نـخيل
حـصـرا وكـذلك لـلـمـتـقـاعـد االصـيل
الـــذي يـــســـتــلـم راتــبـه يــدويـــا من
فــــروعــــنــــا حــــصـــرا) واضــــاف ان
ـصرف سـيباشـر بأصدار بـطاقة (ا
مــاسـتـر كـارد نـخـيل لــلـمـتـقـاعـدين
وذلـك اليـــقـــاف بـــطــــاقـــة كي كـــارد
ـركزي وحـسب تـعـلـيـمـات الـبـنـك ا
الـــعــراقي). فــيـــمــا نــفـت الــشــركــة
يـة للبـطاقة الـذكية (كي كارد) الـعا
ان تــكـون وراء اشـكــالـيـة عـدم دفع
تقاعدين ضمن وظف وا رواتب ا
مــصــرف الــرشــيــد وفــروعـه. وقـال
مـــصــدر في الـــشــركـــة لـ (الــزمــان)
أن(تـــأخـــيـــر صـــرف الــرواتـب هــو
ـصـرف حـصرا ضـمن مـسـؤولـيـة ا
وال عـالقـة لـلـشـركـة بـذلك) واضـاف
ــــصـــرف ان (الــــشــــركــــة حتــــمـل ا
وفــروعه مــســؤولــيــة تــاخــيــر دفع
الـرواتب بـدال مـن إلـقاء الـلـوم عـلى
جــهـات اخـرى وتـبــريـر الـقـصـور).
ــــوظـــفـــ ويــــذكـــر ان عــــددا من ا
ـتـقـاعـدين لم يـتسـلـمـوا راتـبهم وا
عــبـر الـبـطـاقـة الــذكـيـة في الـفـروع

التابعة  للمصرف. 
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ضـربت هـزة ارضــيـة بـقـوة اربع
درجــات عــلـى مــقــيــاس ريــخــتـر
مـحـافـظـة سـمـنـان شـمـال ايـران.
ؤسـسة اجليـوفيزيـائية وقالت ا
بـجـامـعـة طـهـران في بـيـان امس
ان (مركز الهـزة االرضية كان في
ــحــافــظـة اطــراف بــلــدة مــجن 
ســمـــنــان ووقــعت في الــســاعــة
 18:21:4من عـــصــر الـــثالثــاء 

حسب التوقيت احمللي).
واوضح الـــبـــيــان ان (الـــهــزة لم
حتــــدث خــــســـائــــر بـــاالرواح او

متلكات).  ا
فـيـمــا تـوقـعت  الـهـيـئـة  الـعـامـة
لالنـــــواء اجلـــــويـــــة والـــــرصـــــد
الـزلـزالي الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل
في بـيـان تـلـقتـه ( الزمـان ) أمس
ان (يكـون طقس الـيوم اخلـميس
نـطقة الـوسطى بـ صحو في ا
الى غـــــــائـم جـــــــزئـي  درجــــــات
احلرارة مـقاربة لـليـوم السابق 
الـرياح جـنـوبـية شـرقـيـة خفـيـفة
الـى مــعــتــدلــة الــســرعــة 10-20
كـيـلـو مـتـرا في الـسـاعـة  تـنـشط

خالل النهار الى  35-25 مسببة
تـصاعـدا لـلغـبـار فيـهـا وسيـكون
مدى الرؤية  10-8 كيلـو مترات
وفي الغبار  6-4 كيلو مترات ),
واضاف (امـا الـشمـاليـة سيـكون
الـــطـــقـس مـــابـــ غــــائم جـــزئي
وغــائــمـــا مع فـــرصــة لــتـــســاقط
زخــات مـطــر خــفــيــفــة مــتــفــرقـة
ودرجات احلـرارة مقـاربة لـليوم
الـسـابق وفي اجلـنـوبـيـة  طـقس
صـــحــو مع قـــطع من الـــغــيــوم 
درجـات احلـرارة مــقـاربـة لـلـيـوم
السابق مع تصاعد للغبار فيها)
واوضح الــبـيـان ان (طــقس يـوم
غد اجلـمعة سـيكـون  صحوا مع
بــعض الــغــيــوم في الــوسـطى و
درجـات احلـرارة مــقـاربـة لـلـيـوم
الـسـابق وفي الـشـمـالـيـة  مـابـ
غــــائـم جـــــزئي وغـــــائــــمـــــا وفي
اجلــنـــوبــيـــة طـــقس صـــحــو مع
و درجــــات بـــــعض الـــــغـــــيـــــوم 
احلــرارة تـرتــفع قــلـيال والــريـاح
جــنــوبـيــة شــرقـيــة خـفــيــفـة الى
مــعـتــدلـة الـســرعـة تــنـشط خالل
الــنــهــار الى مـســبــبـة تــصــاعـدا

للغبار فيها).  
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خالل الــتـرشـيـحـات النـتـخـابـات
مــجـــلس الــنــواب اجلــديــد مــثل
ـرشـحون سـابـقـاتـهـا يـتـنـافس ا
عـــلى الـــتـــســلـــسل رقم  2 بـــعــد
الـشخـصيـة االولى ظنـا منهم ان
ذلـك  سيؤدى الـى كسب اصوات
اعـلى وليـكونـوا في التـسلسل 2

ب الفائزين في القائمة.
لــــكن مــــا حـــصـل غـــيــــر ذلك في
الـــــعــــديـــــد من قـــــوائم الـــــكــــتل
واالحــــــــزاب فــــــــفـي نــــــــتـــــــــائج
االنـتخابـات حملافظة بـغداد ظهر
ان الــذين يـحـمـلـون الـرقم  2 في
الــقـائــمـة قـد ال يــحـصــلـون عـلى
اعــلى عـدد من اصــوات زمالئـهم

بل قد ال ينتخبون.
وهـذه امـثلـة فاز الـذين يـحمـلون
الـــــرقم 1فـي قـــــوائم ســـــائــــرون
(مـاجدة الـتميـمي) و فتح (هادي
الـعامري) ودولة الـقانون (نوري
ــــالـــكي) و الــــوطـــنــــيـــة (ايـــاد ا
عـالوي) والـــــنـــــصــــــر (حـــــيـــــدر
الـــعــــبـــادي) واحلـــكـــمـــة (عـــبـــد

احلس عبطان)
 لـكن الذين يـحمـلون الرقم  2في

هــذه الــقــوائم لـم يــحـصــلــوا عــلى
االصـوات التي تـؤهلهم ان يـكونوا

رتبة الثانية. في ا
 فـي ســائــرون احـــتل الــرقم  2 في
الـقائـمة (صـباح جلـوب) التـسلسل
  8 وصـعـد ا(لـرقم  3 رائـد فـهـمي)
ثـم الـــرقم  11 حــــسب مـــا حـــصال

عليه من االصوات.
فـي حتـالف فـتح احـتل الـرقم  2في
الـقائمـة (همام حـمودي) التـسلسل
( 13 فـي حــــ احــــتل (الــــرقم 75
وجــيه عـبـاس) الــتـسـلــسل الـثـاني
حسب ما حصل عليه من اصوات.
فـي دولــة الــقـــانــون بـــقي الــرقم 2
(مـحمـد شيـاع ) ثانـيا لـكن الرقم 3
قـصي عبد الوهاب احتل التسلسل
 18وحل مـحله ثالثـا (احمد سليم)

الذي يحمل الرقم 13
فـي الوطنيـة اصبح الرقم ) 2سـليم
عبد الله) التسلسل   9 وحل محله
ثـانـيـا (زيـاد طارق عـبـد الـله) الذي
يــحـمل الـرقم 22 حــسب االصـوات

التي حصل عليها
قـي الـنــصــر احـتـل الـرقم  2 هــنـاء
تـركي التـسلسل   23 وحـل محـلها

ثـانيـا (عالء سكـرالذي يـحمل الرقم
 (35حــسب االصـوات الـتي حـصل

عليها.
مـن اغــــــرب مـــــا اســــــفــــــرت عــــــنه
رشح لم االنـتخابات ان بـعض ا
يـحصلـوا على اي صوت او صوت
ـا يطرح واحـد او اصوات قـليـلة 
ـكن وضع غـرامـة عـلى ســؤاال اال 
اي مـــرشح ال يـــحـــصل عـــلـى عــدد
مـــحــدد من االصــوات (الف صــوت
مـثال) حتى نقضي على الفساد في
عـلق االنـتخـابات اذ ذكر بـعض ا
ان هــــنـــاك اشــــخـــاصــــا رشـــحـــوا
انـفـسـهم لـيـسـحـبـوا تـرشـيـحاتـهم
ـــال يــــقـــدمه مــــقـــابل مــــبـــلـغ من ا
ـنـافـسـون كمـا ان فـرض الـغـرامة ا

يـــقــلل من هــذه االعـــداد الــكــبــيــرة
ا شغل اجهزة ( 6990 مـرشحا) 

الدولة وكلفها امواال طائلة.
ــرشـــحــ في و قـــوائم اصـــوات ا
مـحــافـظـة بـغـداد تـكـشف عن ارقـام

مثيرة تدعو للعجب.
فـي قـــائــــمـــة ســــائـــرون حــــصـــلت
مــــرشــــحـــتــــان عـــلـى اقل من 100

صوت.
فـي قائـمـة فـتح حصل  16مـرشـحا
بــيـنـهم  6 مــرشـحـات عـلى اقل من
 100 صـــوت  ومـن هـــؤالء اثـــنــان

حصال على اقل من  20 صوتا.
فـي دولــــة الــــقـــــانــــون حــــصل 17
مـرشـحـا بـيـنـهم  3 مـرشـحـات اقل
من  100 صـــوت بـــيـــنـــهـم اثـــنــان

حصال على اقل من  20 صوتا.
 فـي الـوطـنـيـة حـصل 14 مــرشـحـا
عـلى اقل من  100 صـوت بيـنهم 5
مــرشــحــات ومــنــهم مــرشـح واحـد

حصل على اقل من  20 صوتا.
فـي النصر حصل 12 مـرشحا على
اقـل من  100 صــــوت بــــيــــنــــهم 4

مرشحات.
 فـي الـــقـــرار الـــعــــراقي حـــصل21
مـرشـحـا عـلى اقل من  100 صـوت

بينهم  13مرشحة.
فـي احلكمة حصل 41مـرشحا على
اقـل من  100 صـــوت بـــيـــنـــهم 13
مـرشـحـة ومـنـهم  6 حـصـلـوا عـلى
ـا هو اغرب اقل من  20 صـوتا و
ــرشـحــ لم يــحـصل اال ان احــد ا

عـلى صوت واحـد فقط. في حتالف
بـغـداد حصل  42مـرشحـا على اقل
من  100 صوت بينهم  16مرشحة
ومـنـهم  7مـرشـحـ حـصـلـوا على

اقل من  20صوتا.
فـي بيارق اخلير حصل 34مرشحا
عــلى اقل من  100 صــوت بــيــنـهم
 10 مـرشحـات ومنهم  6 مـرشح
حصلوا على اقل من  20 صوتا.
فـي تـمدن حـصل 65 مـرشـحـا عـلى
اقـل من  100 صـــوت بـــيـــنـــهم 32
مـــرشـــحــة ومـــنــهم  16 مـــرشـــحــا
حــصـلــوا عـلى اقل من  20 صــوتـا
وحــصـلت مــرشـحــة عـلـى صـوتـ
ومرشح على صوت واحد فقط.

ــــــدنـي الـــــعــــــراقي فـي االحتـــــاد ا

حــصل 50 مـــرشــحــا عــلى اقل من
 100 صــوت بـيـنـهم  20 مـرشـحـة
ومـنهم  13 مـرشـحـا حصـلـوا على
اقل من  20 صــوتـا و 3 حــصل كل

منهم على صوت فقط.
ــــــدنـي الــــــعــــــراقي فـي احلــــــزب ا
حــصل 84 مـــرشــحــا عــلى اقل من
 100 صــوت بـيـنـهم  24 مـرشـحـة
ومـنهم  26 مـرشـحـا حصـلـوا على
اقل من  20 صـوتـا ومـرشـح واحد
حـــصل عــلـى صــوتــ ومـــرشــحــة
واحدة لم حتصل على اي صوت .
فـي حركة ارادة حصل 24 مـرشحا
عــلى اقل من  100 صــوت بــيــنـهم
 11 مــرشــحــة ومـنــهم  مــرشــحـان

حصال على اقل من  20 صوتا .

في ائـــتالف كـــفــاءات لـــلــتـــغــيـــيــر
حــصل 74 مـــرشــحــا عــلى اقل من
 100 صــوت بـيـنـهم  35 مـرشـحـة
ومـنهم  18 مـرشحا و 11 مـرشحة
حــصـلــوا عـلى اقل من  20 صــوتـا
و 3 حـصل كـل مـنهـم عـلى صـوت
فــــــقط و 2 عــــــلـى صــــــوت واحـــــد
ومـــــرشـح لن يـــــحـــــصـل عـــــلى اي

صوت.
فـي تــضــامن حــصل 96 مـــرشــحــا
عــلى اقل من  100 صــوت بــيــنـهم
 34 مـرشـحـة ومـنهم  31 مـرشـحـا
و 11 مــرشـحــة حـصـلــوا عـلى اقل

من  20 صوتا
ـان الـشـعب حـصل7 فـي جتـمع بـر
مرشح على اقل من  100 صوت

بــيـنـهم  3 مــرشـحــات ومـنـهم 2
مـرشـحـات حصـلـتـا على اقل من

 20 صوتا.
فـي حــــزب الـــيــــقــــ الــــوطــــني
حـصل 34 مـرشـحـا عـلى اقل من
 100 صـــــــوت بـــــــيــــــنـــــــهم 10
مــرشـحـات ومـنـهم  7 مـرشـح
و 5 مـرشحـات حصـلوا على اقل
من  20 صــوتـا و 23 حــصل كل
مــنــهــمـا عــلى صــوتــ فـقط و3

على صوت واحد فقظ.
في جتــمع عــراقـيــون لـلــتـغــيـيـر
حـصل 12 مـرشـحـا عـلى اقل من
 100 صوت بينهم  7 مرشحات
ومـنهم  مرشحة واحدة  حصلت

على اقل من  20 صوتا.
حــركـة بـابـلــيـون الـتي تـضم 12
مـرشحا  حصل 4 مـرشح على
اقـل من  100 صــــوت بــــيــــنــــهم
مرشحة واحدة ومنهم  مرشح و
مـرشـحـة حـصل كل مـنـهـمـا على

على اقل من  20 صوتا.
فـي ائتالف الـرافدين الـذي يضم
6  10 مــــــرشـــــــحــــــ  حــــــصل 
مــــرشــــحــــ عـــلـى اقل من 100
صـوت بـيـنهم  مـرشح ومـرشـحة
حصال على اقل من  20 صوتا
بـــقـــيــة الـــقـــوائم صـــغـــيــرة ولم
يـــحـــصـل اي من مـــرشـــحـــيـــهـــا
وقـادتـهـا الى الف صـوت واغلب
مـرشحـيهـا حصلـوا على اقل من

 100 صوت.

‰œUŽ ¡ULOý  ≠ œ«bGÐ

يعقـد مجـلس النواب  جـلسة إسـتثـنائيـة اليوم اخلـميس بـشأن االنتـخابات
الـنـيابـية  وقال مـصـدر نيـابي في بيـان امس انه (وبـناءً عـلى الطـلب الذي
تقـدم به عدد من الـنواب والـذي يرومـون فيه الـتركـيز عـلى شفـافيـة ونزاهة
الـعـمل االنـتـخـابي دعت رئـاســة اجملـلس لـلـحـضـور الـيـوم اخلـمـيس لـعـقـد
جلـسة استثنائية).  وكان اجمللس قد  أخـفق في عقد جلسة طارئة السبت
ـاضي بـسـبب عـدم اكتـمـال الـنـصـاب الـقـانوني وجـعـلـهـا تـداولـيـة. وتابع ا
البـيان ان (اجمللس وجه في ختـام اجللسـة كتاباً الى مـفوضية االنـتخابات
باتخـاذ جميع الوسائل التي تتـضمن توفر الثقة بـالعملية االنتـخابية ومنها
اجـراء الـعـد والـفـرز الـعـشـوائي وإحـالـة الـقـضـايـا اجلـنـائـيـة الى اجلـهـات
اخملــتـصــة في احلـاالت الــتي شـابــهـا ســوء الـتـصــرف وتـزويــد الـكــيـانـات
طـابـقة الـبيـانات الـسيـاسيـة بـصورة ضـوئيـة لـلنـتائج والـتـأكد من عـمـليـة ا
رسـلة من خالل عدة الصناديق والطلب من الهيـئة القضائية لالنتخابات ا

والتعامل مع الطعون بإمعان وحيادية). 
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دعـــــا وفــــــد االحتـــــاد الـــــوطـــــني
الـكــردسـتــاني الـذي يــزور بـغـداد
حـــــالـــــيــــا الـى ضـــــرورة اجنــــاح
ــفــاوضـات اجلــاريــة لــتــشـكــيل ا
قبـلة وتمثيل االطراف احلكومة ا
الــــســـيــــاســـيــــة دون اقـــصـــاء او
تــهــمــيـش . وقــال بــيــان امس ان
(رئـيس الــوزراء حـيـدر الــعـبـادي
الـتـقى وفـدا من االحتـاد الـوطـني
وجرى خالل الـلقـاء بحث تـشكيل
احلــكـومــة واهــمــيــة االسـراع في
ذلك وتـــبــادل الــرؤى لــلـــمــرحــلــة
ــقــبــلـة) وشــدد الــعـبــادي عــلى ا
(اهــــمـــيـــة االســــراع بـــتـــشــــكـــيل
احلــكــومــة من خالل مــفــاوضــات
وطــنــيـة بــعــد الــنــجــاحـات الــتي
حتققت في الـبلد). من جـانبه اكد
الوفد انه (يسـعى الن يكون جزءا
ــعـرفـة من احلل وان لـقــاءه جـاء 
كيـفـية ادارة الـعمـلـية الـسـياسـية
ـقبلة تـمثل جميع رحلة ا خالل ا
االطـراف دون إقــصــاء وتـهــمـيش
ألحــد) ونـــاقش الـــوفـــد مع خالل

لــقــائه بــزعــيم الــتــيــار الــصـدري
مقـتدى الـصـدر تطـورات العـملـية
الـسـيـاسـيــة والـتـفـاهـمـات بـشـأن
ــقـبــلــة وكـذلك شــكل احلـكــومــة ا
مـــطـــالب االكـــراد . وقـــال مــكـــتب
الــــــصــــــدر في بــــــيــــــان امس  ان
(الـصـدر اســتـقـبل الـوفــد وبـحـثـا
تــطـورات الــعـمــلـيــة الـســيـاســيـة
والتفاهمات بشأن شكل احلكومة
ــقـــبـــلــة) وشـــدد الـــصــدر عـــلى ا
(الــثـوابـت االسـاســيــة في ابــويـة
ــســاواة بـ احلــكـومــة ومــبـدأ ا
مختلف اطيـاف الشعب واالرتكاز
ـواطنة).  بدوره  هنأ على مبدأ ا
الوفـد الصدر عـلى (الفـوز الكـبير
الـــذي حـــقــقـه حتـــالف ســـائــرون
الوطني في االنتـخابات). والتقى
الــوفـــد فــور وصــولـه الى بــغــداد
رئيس اجلمهوريـة فؤاد معصوم.
وقـال بـيـان تـلقـتـه (الزمـان) امس
ـــعـــصـــوم ان (الـــوفــــد ألـــتـــقـى 
ونـــاقــشــوا تـــشــكـــيل احلـــكــومــة
وتــــقــــد مـــقــــتـــرحــــاته بــــشـــأن
بـاحـثـات اجلاريـة بـ االطراف ا
السـيـاسـيـة). وضم الـوفد كال من

مــؤتــمــر مـشــتــرك مع شــواني ان
(االجـــتـــمـــاعـــات احلـــالـــيـــة بـــ
احلــزبـــ واالطــراف الــعـــراقــيــة
االخــــــرى هي اســــــتــــــطالعــــــيـــــة
تــشـــاوريــة) واضــاف ان (هـــنــاك
إجـتــمـاعـات اخــرى بـ االطـراف
الـكـردسـتـانـية فـي االقـليـم بـهدف
خــــوض مـــفـــاوضــــات تـــشــــكـــيل

وقف موحد)  مشددا احلكومة 
ــوقف الــكـردي في عـلـى (وحـدة ا
مفـاوضات تـشكـيل احلكـومة  من
ـكــتــســبـات أجل احلــفــاظ عـلـى ا
وضمـان حـقوق االقـليم)  مشـيرا
الى (أهــمـيــة إسـتــغالل الـفــرصـة
احلالـيـة). من جانـبه دعـا شواني
الى (أهـمـيـة أن يـتـفـاوض االكراد
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مال بختـيار وعـضويـة زركار علي
وســـعــدي أحـــمــد بـــيــره وخـــالــد
شـــواني بـــاالضـــافـــة الى فـــريــاد
روانـدزي وسـعـدون فـيـلي. وعـقـد
احلــزبــان اجــتـــمــاعــا في بــغــداد
ـــشــتـــركــات وتـــوحــيــد لـــبــحث ا
واقف . وقـال الـقيـادي بـاحلزب ا
ـقــراطي خــســرو كـوران في الــد

وفق بــــرنـــامـج ورؤيـــة مــــوحـــدة
ـشــكالت مع بــغـداد)  ـعــاجلــة ا
الفـــتــــا الى ان (مــــنـــصـب رئـــيس
اجلـمــهـوريـة هــو من إسـتــحـقـاق
االحتـاد الـوطـني). الى ذلك بـحث
رئـــيس ائـــتالف دولـــة الـــقـــانــون
ـــالــكـي مع وفـــد احلــزب نـــوري ا
ـقراطي الـكردسـتاني مـرحلة الد
مـا بعـد االنـتـخـابـات التـشـريـعـية
ومـسـتـجـدات الـوضع الـسـيـاسي
واالمــنـي في الـــبالد.وقــال بـــيــان
ــالــكي اســتــقــبل وفــد امس إن (ا
ــقـــراطي بـــرئــاســة احلــزب الـــد
فاضل ميـراني لبـحث مسـتجدات
الــوضع الــســيــاسي واالمــني في
الـــــبـالد ومـــــرحـــــلـــــة مـــــا بـــــعــــد
االنتخـابات الـتشريـعية) وأضاف
أن (اجلـانـبــ اكـدا عـلى ضـرورة
ـشتـرك ب جمـيع القوى العمل ا
الوطـنـية بـهـدف حتقـيق األهداف
نـشودة والـعمل سـوية من اجل ا
ـرحـلـة جـديـدة تـكـون الـتـأسـيس 
من مــقـومــاتـهــا حــكـومــة تـمــتـلك
بــرنــامج وطـــني مــوحــد يــضــمن
احلـقـوق لـلـجـمـيع). ودعـا رئـيس

االنــتـخــابــات وصل قــائــد فـرع
الـــعـــمـــلـــيــات اخلـــارجـــيـــة في
احلرس الثـوري اإليراني قاسم
ـقــابـلـة سـلــيـمـاني إلى بــغـداد 
.وقـال مـسـتـشـار في ســيـاسـيـ
احلــكـومـة الـعــراقـيـة ان (زيـارة
ســـلــيــمـــاني إلضــعـــاف الــكــتل
والــــــعــــــمل عــــــلـى تـــــفــــــكــــــيك
الـــتــحـــالـــفــات).وعـــلــقت وزارة
اخلارجيـة األمريكـية عن العمل
مع الـصـدر مـؤكـدة سـنعـمل مع
من يـخـتـاره الـعـراقـيون. وردت
ـتـحدثـة  بـاسم الـوزارة هـيذر ا
نويرت على سؤال حول إن كان
الصـدر يعد شريـكًا منـاسباً في

ــعـــلـــومــات) واضــاف انه (ال ا
تـوجــد ايـة قــنـوات اتــصـال مع
االمـــريـــكـــان والســـيـــمــا  انـــهم
يـرسلـون وسطـاء لكـننـا نرفض
اجللوس والتـعاون معهم حتى
عـبـر هـؤالء الـوسـطـاء). وكـانت
رويــتــرز  قــد نـــقــلت خــبــرا عن
االسدي مفاده وجـود محادثات
مـبــاشـرة مع األمـريــكـيــ عـبـر
قنوات مع أعضاء من سائرون.
ــتـــحــدة وقـــال إن (الــواليـــات ا
تــواصـلت مع أعـضـاء بـالـكـتـلـة
السياسية التي يرأسها الصدر
من اجـل اجـراء  مــحــادثـات من
خالل اسـتـخـدام وسـطـاء لـفـتح
قـنـوات مع أعـضـاء من الـكـتـلة)
وبشـأن موقف التـيار من اعادة
ـهـدي اكـد انه تـوظـيف جـيش ا
ــربع األول  وال (ال عـــودة إلى ا
نـنوي امـتالك أي قوة عـسكـرية
غــيـر قــوات اجلـيش والــشـرطـة

واألمن الرسمية). 
ــفــاجئ ويــضع فــوز الـــصــدر ا
واشـــنــطـن في مـــوقف مـــحــرج
يتع عليـها العمل معه لتأم
مصاحلـها في العـراق والسيما
ان كال منـهما يـعارض التـغلغل
االيـــراني داخل الـــعــراق حــيث
تــسـلح طـهــران وتـدرب وتـمـول
فـصــائل وتـقـيم عالقـات وثـيـقـة
مع كـثــيـر مـن الـســيـاســيـ مـا
يــــــدفـع ذلك عـــــــلى األرجـح إلى
الــدفــاع عن مــصـاحلــهــا بــقـوة
كونهـا تتنافس عـلى النفوذ مع
واشــــنــــطـن.ووجــــهت كــــتــــلــــة
ســائــرون دعــوة إلى الــســفــيــر
اإليــراني فـي بــغـــداد حلــضــور
اجـتـمـاع لـلـدبـلـوماسـيـ لـكـنه
ــــكــــنه اعــــتــــذر وقــــال إنـه ال 
احلـضـور.ويـجـتـمع الـصـدر مع
زعماء العديـد من الكتل ويحدد
شــروطــا لــدعــمه لــلــمــرشــحـ
نـصب رئـيس الوزراء . مـؤكدا
إنـه (يـــريـــد مـــرشـــحـــا يـــرفض
الــطـائـفـيـة والـتـدخل اخلـارجي
ــكن اليــران ان والــفــســـاد). و
تقوض أي محاولة منه لتحديد

شكل أي حكومة مستقبلية.
وبـــعــد أيـــام من إعـالن نــتـــائج
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نــــفى الـــقــــيــــادي في الـــتــــيـــار
الصـدري ضـياء االسـدي وجود
مـبـاحـثـات بــ كـتـلـة سـائـرون
ـتـحـدة االمـريـكـيـة والـواليـات ا
فيما بحث رئيس التيار مقتدى
الصـدر مع رئيس قـائمـة بيارق
اخلــــيــــر خــــالــــد الــــعــــبــــيـــدي
ـشـتـركـات الـوطـنـية فـي شكل ا
قـبلـة التي يجب ان احلكـومة ا
حتارب الطائفـية والفساد معا.
وقــــال بـــيــــان امس انـه (جـــرى
شـتـركات خالل الـلقـاء عـرض ا
الـــــوطــــنـــــيـــــة واألهــــداف ذات
األولــويــة في شــكل احلــكــومــة
األبوية التي يتطلع لها الشعب
ـخــتـلف طـوائـفه وانـتـمـاءاته
وأن تأخذ بع االعتبار إخراج
الشـعب من وضـعه االقتـصادي
ـتـردي ومـحـاربة الـطـائـفـية و ا
الـفــسـاد الــلـذان شــكال الـبــيـئـة

الئمة لإلرهاب). ا
 من جـــانــبـه هــنـــأ الـــعــبـــيــدي
(الصدر على الفوز الكبير الذي
حـــقـــقه حتـــالـــفه)  عـــاداً إيــاه
(إجنـــازاً وطــنـــيــاً عـــلى طــريق
اإلصـالح). وكـان الــعـبــيـدي قـد
زار رئــــيس تــــيــــار احلــــكــــمــــة
الـوطـني عـمـار احلـكـيـم وبـحـثا
مـلفَ تـشـكـيل احلـكـومـة وسـبلَ
تــلـــبــيــة تـــطــلــعـــات الــشــعب .
وجــدداحلـكــيم (الــتــأكــيــدَ عـلى
ضرورةِ أنْ تكونَ احلكومةُ ذات
أغــلــبـيــة وطـنــيـة مــبــنـيــة عـلى
ِ أسسٍ وأولـــــويــــاتٍ لـــــتــــقــــد
ـكتب اخلـدمـات). ونفى مـديـر ا
الـســيـاسـي االسـدي مــا نـقــلـته
وســائل ومـــواقع اعالمـــيــة عن
إجـراء اتـصـاالت بـ واشـنـطن
وأعضاء سائرون.وقال االسدي
في تـــصـــريـح امس ان (بـــعض
وسائل االعالم نسبت تصريحا
لي تــضـمن ان هــنـاك اتـصـاالت
بـــ واشـــنــــطن وأعـــضـــاء من
ســـــائـــــرون) نـــــافـــــيـــــا (هـــــذه
الـتـصـريحـات جـملـة وتـفـصيال
ونـــــدعــــو وســـــائـل االعالم الى
تــــــــوخي الــــــــدقــــــــة فـي نــــــــقل

العـراق إن (بالدهـا ستـعمل مع
من يـخـتـاره ويـنـتـخـبه الـشـعب
الـعـراقي) واضـافت (جتـمـعـنـا
عالقـــات طـــويـــلـــة وجــيـــدة مع
حــكـومـة الـعـراق وسـنـظل عـلى
وبـــشــأن عالقـــة جـــيـــدة بـــهـــا) 
نــــشــــاطــــات ســـلــــيــــمــــاني مع
مــــــجــــــمــــــوعــــــة مـن األحـــــزاب
الـسـيـاسـيـة ومـا الـذي تـقوم به
ـــتــحـــدة الحــتــواء الـــواليــات ا
الـتـأثـيـر اإليـراني عـلى تـشـكـيل
ا احلـكومـة اكدت نـويـرت (لطـا
رددنـا أنـنا نـعـتـقـد لم نردد ذلك
ــدة طــويــلــة ولـكن قــلــنــا مــنـذ
االنـتخـابات بأن تـوقعـنا سـيتم

تشكيل حكومة ائتالفية). 
الى ذلـك رفض نــــــائب رئــــــيس
اجلـــمــهـــوريـــة ايــاد عالوي اي
تـــــدخـل بـــــالـــــشـــــأن الـــــعــــراق
ومــحــاوالت تــعــيــيــنه رئــيــســا
لـلـوزراء من اي جـهـة او دولة .
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس
انه (تــسـرب خــبــر مــنــقـول عن
صحيفة مفاده ان ايران حتاول
تنصيب عالوي رئـيساً للوزراء
في الـعـراق) مـؤكـدا أن (عالوي
يــرفض رفـضــاً قــاطــعــاً ان يـتم
تـعـييـنه رئـيسـاً لـلوزراء من اي
جهـة او دولة او حـكومـة سواء
عربـية او اسالمـية او حتى من

اجملتمع الـدولي كما يرفض اي
تــــــدخل خــــــارجي بــــــالـــــشـــــأن
الــعــراقي) الفـــتــا الى  (الــتــزام
عالوي بـإرادة الــشـعب وانه لن
عتدل يتأثر وسيواصل نهجه ا
ولـن يـــتـــخــــلى بـــاي شــــكل من

بدأ). االشكال عن هذا ا
 وطــالـــبت الــنــائــبــة انــتــصــار
ــرأة احـدى ـنح ا اجلــبــوري  
مـنــاصب الـرئـاسـات الـثالث او
نـوابـهـا في الـكـابـيـنـة الـوزارية
عـــمال بــــالـــدســـتــــور والـــنـــهج

قراطي . الد
 وقـــالـت اجلـــبـــوري في بـــيـــان
تلقته (الـزمان) امس ان (النهج

قراطي يتيح للمرأة فرص الد
كـــثــــيــــرة لــــلــــقـــيــــادة وتــــولي
ــســؤولــيـات والســيــمــا انــهـا ا
ـرحـلـة الـسـابـقة اثـبـتت خالل ا
قدرتـها وامـكانيـاتهـا في العمل
الــســيــاسي) مــطــالــبــة رؤســاء
الــكـتل واالطــراف الــسـيــاســيـة
الـــتي تـــعـــكـف عـــلى تـــشـــكـــيل
احلـكومـة واختـيار شـخصـيات
ـنـاصب الـدولة الـعـلـيـا بـ(منح
ـرأة احدى الـرئـاسـات الثالث ا
او نـوابــهـا كـحق دسـتـوري من
اجل ضمان مـشاركتـها الفـعلية
وضـــــمـن الـــــنـــــســـــبــــــة الـــــتي

تســـتحق). 
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بيروت 

حتالف الفتح هادي العامري الى
الـعمل لـتـشـكيل الـكـتـلة الـوطـنـية
قـبل.وقال ـان ا االكبـر داخل البـر
العـامـري في تصـريح بـعد  لـقائه
ـقراطي (نـدعو بوفـد احلزب الـد
لالسراع في تشكـيل احلكومة من
( اجل تقد اخلـدمات للـمواطن
الفـتا الـى (اهمـيـة كـتـابـة بـرنامج
قـادر عــلى الــنـهــوض بـالــعـراق).
وكـشف الـنـائـب عن كـتـلـة احلـزب
ذاته اردالن نور الدين عن السعي
إلعـادة تـفــعـيل جلـنــة الـتـوازنـات
الـســيـاســيـة . واشـار نــور الـدين
الـى ان (هـــــنـــــاك تـــــهـــــمـــــيـــــشــــا
الســــتـــحــــقــــاقـــات احلــــزب خالل
رحـلة الـسـابقـة ويجب الـتركـيز ا
حاليا على بلورة التحالفات بغية
قبلة) ضي بتشـكيل احلكومـة ا ا
مـبـيــنـاً أن (احلـزب يــسـيـر ضـمن
البحث عن التـحالفات الـسياسية
الــتي تـخــدم مــصــلـحــة الــشـعب)
وتابع أن (أي حتـالف نـسعى إلى
بنائه ينـبغي أن يكون مـبنياً على
أســـاس الـــشــراكـــة احلـــقــيـــقـــيــة

والوطنية وفق الدستور). 
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