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طبعة العراق 

الـوزراء والـنـواب والـقـضـاء بـشـأن
االنتخابات لم يحدث منذ  15سنة.
وقـال حرب في بيان تـلقته (الزمان)
امـس ان (تـوحــد اجملــالس الــثالثـة
عــلى االنــتــخــابــات في ســابــقــة لم
حتــدث مـنـذ تــغـيـيــر الـنـظــام سـنـة
2003)  مــتـسـائال (هـل يـتم الـغـاء
تـــلك الــنـــتــائـج اذا كــان مـــســتــوى
الــتــزويــر كـبــيــرا بــحــيث ال تــكـفي
اجــراءات الـعــد والـفــرز الـيـدوي?)
مـرجحـا ان (هذا الـعمل الـذي قامت
بـه الـســلــطــات الــثالث ابــتــعــد عن
ــــــــشـــــــورة والــــــــرأي اإليــــــــراني ا
واألمـــــريـــــكي وتـــــدخل اجلـــــهــــات
األجـنبـية لسـرعة اتخـاذه بحيث لم
يـتـرك اجملـال الزمـني ألخـذ رأي أية
رجع الديني محمد جـهة). ورحب ا
مــهــدي اخلــالـصي بــقــرار مــجـلس
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ان اتـفقت رئاستا اجلمهورية والبر
مـع رؤساء الـكـتل الـسـيـاسـية خالل
اجــتـــمــاعــهم امس عـــلى تــســخــيــر
الـسبل كـافة لتـسهيل مـهمة الـقضاء
فـي اعادة العد والـفرز اليدوي الذي
ان ضمن الـتعـديل الثالث اقـره البـر
لـقـانون االنـتـخابـات بـغيـة تـصويب
الـعـملـية االنـتـخابـيـة واحلفـاظ على
ــقـــراطــيـــة في الـــبالد . وقــال الـــد
ـسـتشـار االعالمي لـرئيس مـجلس ا
ـــلك احلـــســـيـــني الـــنـــواب عـــبــــد ا
لـ(الــــــزمـــــان) امس ان (رئــــــاســـــتي
ــان ورؤســاء اجلـــمــهــوريــة والـــبــر
الــكـتـل الـســيـاســيــة نـاقــشـوا خالل
االجـتمـاع تسخـير كل اجلـهود لدعم
ـهمة الـتي اوكلت اليه الـقضاء في ا
العـادة الـعد والـفـرز اليـدوي جلـميع
احملـافـظات بـغيـة تصـويب العـملـية
االنــــتــــخــــابــــيــــة واحلــــفــــاظ عــــلى
ـقـراطـيـة في الـبالد) واضـاف الــد
ان (اجملـــتـــمــعـــ بـــحــثـــوا ايـــضــا
اخلـــــــروقــــــات الـــــــتـي حــــــدثـت في
ـعــاجلـات الـقـائـمـة االنــتـخـابـات وا
ـشـكــلـة و الـتــأكـيـد عـلى حلل تــلك ا
فــتح قــنــوات بــ مــخــتــلف الــكــتل
ـقبـلة) مـشـيرا لـتـشكـيل احلـكومـة ا
الـى ان (اغلب االطراف مـؤيدة لقرار
ــان االخــيـر بــشــأن الــتــعـديل الــبــر
الـثـالث لـقانـون االنـتخـابـات والدفع
ــمــكــنـة الــتي بــاجتــاه االجــراءات ا
سـيقوم بهـا القضاء من اجل اجناح
ــهــمــة). بـدوره اكــد  رئــيس تــلـك ا
ــــان ســــلـــيـم اجلــــبـــوري أن الــــبــــر
االجــتـمـاع شـهـد االتــفـاق عـلى عـدم
الــســـكــوت بــشــأن الــتالعب بــإرادة
. واوضـح اجلــبـوري ان الــنــاخــبــ
(الـــلـــقــــاء كـــان بـــشـــأن تـــداعـــيـــات
االنــتــخـابــات واجلـمــيع اتــفق عـلى
عـدم السكوت بـشأن التالعب بارادة

الـــنــاخـــبـــ واحــتـــرام االجــراءات
الــقــانـونــيــة الــتي  اعـتــمــادهـا)
داعـيا الى (ضرورة الـنظر للـمرحلة
ــقــبــلــة بــتــأنٍ ومــحــاولــة ايــجـاد ا
اخملــارج الــعــمــلــيــة والــقــانــونــيــة
لــلــمــشــاكل الــتي نــواجــهــهــا). من
جـانبه  عـد الـنائب الـثاني لـرئيس
ان ارام الـشيخ محـمد التوجه الـبر
نـحــو احملـكـمـة االحتـاديـة والـطـعن
بـتعديل قانـون االنتخابـات محاولة
لـلقـبول بالـتزوير الـذي حدث. وقال
الـشيخ مـحمـد في تصريح امس إن
(الـتوجه نحـو احملكمـة والطعن في
الــتـعـديل الـذي اجــري عـلى قـانـون
االنــــتـــخـــابــــات يـــعـــنـي نـــسف كل
ـكن من خـاللـهـا احملــاوالت الـتـي 
تـصـحـيـح اخلـروقـات) وأضاف أن
ـكـن يـفــســر بــانه مــحــاولـة (ذلـك 
لــلـــقــبــول بــالـــتــزويــر الــذي حــدث
بـاالنـتخـابات). ووصف الـنائب عن
كـتـلـة الـتـغـيـير الـنـيـابـيـة هـوشـيار
ـقراطي عـبـدالله رفض احلـزب الد
واالحتـاد الــوطـني الـكـردسـتـانـيـ
لـتـعديل قـانون االنـتخـابات وإلـغاء
نــتــائـج الــتــصــويت اخلــاص بــأنه
إدانـة لهما. وقال عـبد الله في بيان
ـقراطي واالحتـاد الـوطني ان (الـد
الــــكــــردســــتـــــانــــيــــ  عــــبّــــرا عن
امــتــعــاضـهــمــا من تــعــديل قــانـون
االنـتـخـابـات والـتـوجه نـحـو إلـغـاء
ا نـتـائج الـتـصـويت اخلـاص وكـأ
نـحن خـارج السـياقـات الـدستـورية
والــقــانـونــيـة) الفــتــا الى ان (قـول
احلـزبـ بـأنهـمـا يـرفضـان تـطـبيق
هــذا الـــتــعــديل عــلى االقل  فــيــمــا
يــخص الـغــاء الـتــصـويت اخلـاص
هـو إدانة لهـما فبإمـكانهمـا اللجوء
الـى احملكـمـة االحتـاديـة اذا لم يـكن
لــديـهــمـا مــا يــخـشــيـانه) عــلى حـد
تـعــبـيـره. ورأى اخلـبـيـر الـقـانـوني
طـــارق حـــرب ان اتـــفـــاق مــجـــالس
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ـوحد اجـتمـاعا مـنفـصال إلظهـار موقـفهم ا
وسـارعوا الى الـتفاهم عـلى موقف مـشترك
مـفاده أن (االوروبـي ال يـزالون ضـد عودة
روسـيـا لــكـنـهم مـنـفـتـحـون عـلى حـوار مع
دعـو اوال الى تغييـر سياسته).من بـوت ا
ــيــر جــهــتـه قــال الــرئــيس الــروسي فالد
بــــوتــــ إن اجــــراء حــــوار مع الــــرئــــيس
ــكن ان يــكـون بــنّـاء).ونــقـلت االمــريـكي (
وكـاالت االنــبـاء الـروسـيـة عن بـوتـ قـوله
خالل بـرنـامج تـلفـزيـوني بث امس الـسبت
إن الــرئــيس االمــريــكي (شــخص عــقالني
قـــادر عــلـى االصــغـــاء والـــرد عــلـى حــجج
مـــحـــاوره).وتـــابع ان (كل هـــذا يـــدفــعـــني
ـكن ان لالعــتـقـاد بـان احلـوار مع تـرامب 
يـكـون بـنّـاء).من جـهـته أيـد رئـيـس الوزراء
االيـطــالي اجلـديـد جـوزيـبي كـونـتي دعـوة
تـرامب مؤكدا في تـغريدة له عـلى تويتر ان
(من مـصلـحة اجلمـيع ان تعـود روسيا الى

اجملموعة).  

بـاحلـمـائـية.وقـبل ان يـغـادر واشـنـطن قال
تــرامب لــصـــحــفــيــ في الــبــيت األبــيض
(طـردوا روسيـا وعليـهم اعادتـها النه يجب
ان تـــكــون روســـيـــا مـــعــنـــا عـــلى طـــاولــة
ـفاوضـات) مـضيـفًا  (أنـا أسوأ كـوابيس ا
روســيــا لـكـن روسـيــا يــجب أن تــكـون في
االجــتـمـاع و يــجب أن تـكــون جـزءا مـنه).
اذا جنتمع بدون وجود روسيا في وسأل (
الــقـمـة?). وسـرعـان مــا أيـد رئـيس الـوزراء
اإليـطــالي اجلـديـد جـوزيـبي كـونـتي دعـوة
تـرامب مؤكـدا في تغـريدة أن (مـن مصـلحة
اجلـمـيع) أن تـعـود روسـيـا إلى اجملـمـوعة.
انـيـة أنغـيال مـيركل ـستـشـارة األ وكـانت ا
قـد أكـدت اجلـمـعـة أن (األعـضـاء األوربـي
في مـجـمـوعـة الـسـبع مـتـفـقـون عـلى أنه ال
ــكن إعـادة روسـيــا إلى اجملـمــوعـة مـا لم
يـــــتم حتـــــقـــــيق تـــــقـــــدم حلل األزمـــــة في
أوكـــرانـــيــا).وعـــقـــد الــقـــادة األوروبـــيــون
ــشــاركــون في الــقــمــة وبــيـنــهـم كـونــتي ا
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أحــتــدمـت اخلالفــات في قــمــة مــجــمــوعــة
الـــســــبع بــــ زعـــمـــاء الــــدول االعـــضـــاء
ـشـاركـ فـيـهـا بـشـأن عـدد من الـقـضـايـا ا
الــدولـيــة من بــيـنــهـا’الــرسـوم الــتـجــاريـة
االمــريــكــيـــة. ووصل حــجم اخلالفــات الى
درجـة الـتـوقع بـعـدم امكـانـيـة صـدور بـيان
مـشـترك عن الـقمـة التـي انهت اعـمالـها في
كــنــدا امس. ومــرد اخلـالفــات احلــادة بـ
تحدة واألعضاء الستة اآلخرين الـواليات ا
الى  فـــرض الــرئـــيس األمـــريــكي دونـــالــد
ـليارات تـرامب رسومـا كمـركيـة بعـشرات ا
من الـــدوالرات عــلى حــلــفــائه إضــافــة إلى
اقـتراحه عـودة روسيـا إلى اجملمـوعة الذي
يــرفــضـه األوربــيــون الــذين يــســعــون  مع
األعـضاء اآلخـرين في اجملمـوعة إلـى إقناع
تـرامب بـعدم اسـتهـداف قطـاعات صـناعـية
ـصادر أخـرى بـرسـومه الكـمـركـية.وقـالت ا
أن تـــوصـل زعـــمـــاء الـــدول األعـــضـــاء في
مــجــمـــوعــة الــســبع الـــكــبــار وهي كــنــدا
ـانـيـا ـتـحـدة وبـريـطــانـيـا وأ والـواليــات ا
وفـرنـســا وإيـطـالـيـا والـيـابـان إلى تـوافق
ـشــتـرك بــشـأن بــنــود الـبــيـان اخلــتــامي ا
توقع صدوره في نهاية أعمال القمة (أمر ا
شــبه مـســتـحــيل) بــسـبب اخلالف بــشـأن
الـرسـوم التـجـاريـة األمريـكـية مـرجـحة أن
(يــعــلن رئــيس الــوزراء الــكــنــدي جــاسـ
تـرودو بــصـفـته رئـيس الــقـمـة هـذا الـعـام
مـلخصا ألعمال القمة بدال من اعتماد بيان
مــشـتـرك). ورفع االحتــاد األوروبي شـكـوى
ـتحدة إلى مـنظمـة التجارة ضـد الواليات ا
ية وأعد الئحة بالرسوم الكمركية ضد العا
ـنتـجات األمـريكـية مـثل الويـسكي بـعض ا
وزبـــدة الــفـــول الــســودانـي أو الــدراجــات
الـنـاريـة.لـكن هـذه الـتـدابـيـر االنـتـقـاميـة لم
تــدخل بـعـد حــيـز الـتــنـفـيــذ إذ عـلى الـدول
األعـضـاء أن تـوافق عـلى الـقـائـمـة غـير أن
ـانيـا قد تـفضل احلـذر خوفـا من أن يقوم أ
تـــرامب بــفــرض رســـوم عــلى الـــســيــارات

األجـنــبـيـة قـريـبـا.ويــشـدد األوربـيـون عـلى
الـدفاع عـن اتفـاق باريس لـلمـناخ واالتـفاق
الـــنـــووي مع إيـــران مـع ضـــرورة حتـــديــد
(قواعد مشتركة) للتبادل احلر. ويبدو أنهم
مـستعدون مع كندا واليابان لعزل الواليات
ـــتـــحـــدة إذا رفض الـــرئــيـس االمــريـــكي ا
الـتنازل. لكن ترامب رجح أن تتوصل القمة
إلى اتـفاق عـلى بيـان مشـترك.وقـال (أعتـقد
أنـنـا سنـصـدر بيـانـا مشـتركـا).وفي سـياق
مــتـــصل أعــلن تـــرامب حتــقــيـق تــقــدم في
احملـادثـات الـتـجاريـة مع كـنـدا خالل لـقائه
بـترودو عـلى هامش الـقمة مـجمـوعة. وقال
ــازحــا لـدى جــلــوسه إلى جــانب تـرودو
(لـقـد وافق جـاسـ على إلـغـاء كل الـرسوم
وكل الـعوائق التجـارية) وهو كان قد وجه
قــبل ســاعــات انـتــقــادات لــرئــيس الـوزراء
الـكندي.ثم وبنبرة جدية أكد (حققنا تقدما
كــبـــيــرا الـــيــوم) عــادا أن الـــعالقــات بــ
الــــبــــلـــديـن اجلـــاريـن أفـــضـل من أي وقت
مــضى.وفي مـعـرض حــديـثه عن مـحـاوالت
إلعـادة الـتـفـاوض بـشـأن مـعـاهـدة الـتـبادل
احلـر في أمـريـكا الـشـمالـيـة - نافـتـا - قال
تـرامب (قد يـصبح األمـر - نافـتا- في شكل
مـخـتـلف) مرجـحًـا حتـقـيق نتـائج (مـفـيدة
جــدا) لـلـبــلـدين.وكــانت وزيـرة اخلــارجـيـة
الـكندية كريستيا فريالند قد أكدت في وقت
تـحـدة رسـوما سـابق ان فـرض الـواليـات ا
ــنــيــوم عـــلى وارداتــهــا مـن الــصــلـب واال
مــخـالـف لـلــقـانــون وســيـواجَه بــاجـراءات
انـتقـامية.وخـالل مؤتمـر صحـفي في اليوم
االول من قـــمــة مــجـــمــوعــة الــســـبع قــالت
فــريالنـد إن (كــنـدا لن تـغــيـر رأيــهـا في مـا
يـتـعلـق بفـرض رسـوم غيـر قـانـونيـة وغـير
مـــــبــــررة عـــــلى االطـالق عــــلـى الــــصـــــلب
ـنيوم ال تـقتصـر على ما تـصدره كندا واال
بل تـشـمل ما تـصـدره كافـة الـدول احللـيـفة
في مـجموعة السبع اجملتـمعة هنا).واقترح
تــرامب اعـادة روسـيـا الى اجملــمـوعـة بـعـد
استبعادها في  2014 متهما في رد مضاد
ـــا وصـــفـــهــا االحتـــاد االوربي واوتـــاوا 
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لك سـلـمان دعـا الـعـاهل السـعـودي ا
بن عـبد الـعزيـز لعقـد اجتـماع رباعي
ـكـرمـة يـضم الـيـوم األحـد في مـكـة ا
الـــســـعــوديـــة واإلمـــارات والـــكــويت
واألردن لــــدراســـــة ســــبل دعم األردن
لـلخـروج من األزمة االقـتصـادية التي
لكي ـر بها. وأعـلن بيان للـديوان ا
فـي السـعـوديـة صـبـاح امس الـسـبت
ــلـك ســلــمــان بن عــبــد الــعــزيــز أن ا
ـلـك عـبد الـلـه وأمـير وعـاهل األردن ا
الــكــويت صــبــاح األحــمــد الــصــبـاح
وولـي عـهــد أبــوظــبي نــائب الــقــائـد
ـســلـحــة في دولـة األعــلى لــلـقــوات ا
اإلمـارات محمد بن زايد سـيجتمعون
فـي مـكـة الـيـوم األحـد.وقـال الـديـوان
فـي بــيـــان نـــشـــرته وكـــالـــة األنـــبــاء
الــســعــوديـة أن الــعــاهل الــســعـودي
(تــابع األزمـة االقـتـصـاديـة في األردن
الـشـقيق). ووفـق البـيان فـإن الـعاهل
الـسعودي أجرى اتصاالت مع نظيره
األردنـي وأمـيــر الـكــويت وولي عــهـد
أبـوظبي.وتابع الـبيان أنه( االتفاق
عـلى عـقـد اجـتـمـاع األحـد فـي مـديـنة
ـناقشة سبل دعم األردن كرمة  مـكة ا
الــــشــــقــــيـق لــــلــــخــــروج من األزمــــة
ـر بـهـا).وشـهـد االقـتــصـاديـة الـتي 
األردن احـــتـــجـــاجـــات شـــعــبـــيـــة لم
ــمـلـكـة مــنـذ سـنـوات في تــشـهـدهـا ا
الـعـاصـمـة عـمان ومـحـافـظـات أخرى
ضـد مـشـروع قـانـون ضـريـبـة الـدخل
الـذي يـنص عـلـى زيـادة االقـتـطـاعات
الــــــضــــــريــــــبــــــيــــــة من مــــــداخــــــيل
.وأدت هـذه االحـتـجـاجـات ـواطـنـ ا
ـلـقي إلى اســتـقـالـة حـكــومـة هـاني ا
وتـكلـيف عمـر الرزاز تـشكـيل حـكومة
جديدة.وتعهد رئيس الوزراء األردني
اجلـــديــد بـــســحـب مــشـــروع قــانــون
ضـريبة الدخل ما أدى إلى نزع فتيل
األزمـــــة.وســــجل مـــــعــــدل الـــــنــــمــــو
االقـــتـــصـــادي فـي األردن عــام 2017
ـئـة ويتـوقع أن يـنـخفض نـحو  2 بـا
ـئـة لـعـام 2018 . ويـعـاني عن  2 بـا
األردن أزمــة اقـتـصـاديـة فــاقـمـهـا في
الـسنوات األخيرة تدفق الالجئ من
جـارته سوريا بعـد اندالع النزاع عام
 2011 وانـــقـــطــاع إمـــدادات الـــغــاز
ــصـري وإغالق حــدوده مع سـوريـا ا
والـعراق بـعد سيـطرة تـنظيم  داعش

األرجـنـتـيـني بـاالنـسـحـاب من الـلـقاء
بـعدما عرضت دفع فـاتورة التعويض
الـتي سيحتاجها األرجنتينيون وفقا
لـصـحيـفة (إسـرائـيل هيـوم).وأشارت
مــصـادر إسـرائـيــلـيـة إلى أن االحتـاد
األرجــنــتــيـنـي لـكــرة الــقــدم تـردد في
ـبـاراة خشـية بـدايـة األمر من إلـغاء ا
ـقـرون بـذلك من تــكـلـفـة الـتــعـويض ا
ومقداره  2.2مـليون دوالر خاصة أن
االحتـاد األرجـنـتـيـني يـعـاني ضـائـقة
مــالــيــة حــادة وهــنــا تــدخــلت قــطــر
بـوساطـة رئيس االحتـاد الفـلسـطيني
لـكرة الـقدم جبـريل الرجوب وتـعهدت
بـنقل مـبلغ الـتعـويض إلى األرجـنت
ــــبــــاراة. وذكـــرت مــــقــــابل إلــــغـــاء ا
الصحيفة أن وزير اخلارجية القطري
مـحـمد بن عـبد الـرحمن آل ثـاني نفى
ظــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــوع بــالده فــي ذلــك
تـمـامـا.واستـنـتـجت الـشركـة الـراعـية
لــلـمــبـاراة أن قـطــر كـانت ظــالـعـة ألن
ـســؤولـ األرجـنـتـيـنـيـ لم يـبـدوا ا
مضطرب بسبب طلب التعويض ما
أدى إلـى شــكـــوك بــأن كـــيــانـــا ثــريــا
يــتالعب بــالــوضع وراء الــكــوالـيس.
نظّمة رفع وتـدرس شركة (كومتـيك) ا
دعــــوى قــــضــــائــــيــــة ضــــد االحتــــاد
األرجـنـتـيـني لـكـرة الـقـدم; بـسـبـب ما
ســمــتـه (خــرق جــســيم لــلــعــقــد قــبل
ــــــــــبــــــــــاراة] بــــــــــوقـت احلــــــــــدث [ا
قـــصــيـــر).وكــانـت وزيــرة الـــريــاضــة
والـثقافة اإلسـرائيليـة ميري ريغيف
قـد قـالت فـي مـؤتـمر صـحـفـي خاص
إن ســبب اإللــغــاء تــهــديـدات وصــلت
مـيسي والعب آخرين وعائالتهم من

. منظمات إرهابية ومن فلسطيني

عـلى منـاطق واسعـة فيـهمـا. من جهة
اخـــرى رد وزيـــر الـــدولــة الـــقـــطــري
لـشـؤون الـدفـاع خـالد الـعـطـيـة بـشدة
عــلى االعـتـراضــات الـسـعــوديـة عـلى
صـفقة مـنظومـة الدفاع اجلوي (إس-
 400) الـتي تـعـتزم قـطـر شـراءها من
روسـيـا.وقال الـعـطيـة في تـصريح أن
ــثل هـذه الـتـرّهـات (قــطـر ال تـلـتـفت 
خـــاصــة إن كــان مـــصــدرهـــا جــهــات
تـــضـــمـــر الـــشــر لـــبـالده) عــلـى حــد
تـعـبيـره. وكـان العـاهل الـسعـودي قد
أرسـل رسالـة إلـى الرئـيـس الفـرنـسي
ـانويل ماكرون قـال فيها إن بالده إ
مـستعدة للقـيام بعمليـة عسكرية ضد
قـطر إذا  تزويـد السلـطات القـطرية
ـنظومة (إس- 400) الـروسية وفقاً
لـصحـيفة لـوموند الـفرنسـية.واضاف
الـعـطـية إن (تـطـلّع الـدوحة الكـتـساب
عــضــويــة حــلف شــمــال األطـلــسي -
الـناتو-حق مشـروع) مؤكداً أن (قطر
تـــربـــطـــهـــا عالقـــات شـــراكـــة قـــويــة
بـاحللف) ورأى أن (مطـلب االنضمام
لــهـذا احلـلف أمــر قـابل لـلــتـحـقق مع
تـــطـــور الــــشـــراكـــة الـــقـــائـــمـــة بـــ
).وأكــد أن (الـــنــاتــو يــقــدر الـــطــرفــ
مـساهـمات قـطر في مـكافـحة اإلرهاب
ومـكـافـحـة تـمـويـله ويـشـيـد بـدورهـا
اإليــــجــــابي فـي احلـــفــــاظ عــــلى أمن
نطـقة ولـذلك فهو يـنظر واسـتقـرار ا
إلى دولـة قطـر شريكـا جديا ومـوثوقا
فـيه)  مشددًا على أن بالده (تتصرف
ـــا تــقــتـــضــيه مــصـــلــحــة أمـــنــهــا
الـــقــومي).وكـــان مــســـؤول في حــلف
اضي الـنـاتو قـد استـبعـد األربعـاء ا
احـتمـال ضم قطر إلى احلـلف مؤكدا
ـتـحـدة أنه مــقـتـصـر عـلى الـواليـات ا
وأوروبــــا. في غــــضــــون ذلك  اتــــهم
مـنـظـمون إسـرائـيلـيـون قـطر وتـركـيا
بـاراة الـودية بـالـوقوف وراء إلـغـاء ا
ــقــرر أن جتــري بـ الــتـي كـان مـن ا
األرجــــنـــتــــ وإســـرائــــيل. ويــــقـــول
ـنظمون إن قـطر وتركيـا شاركتا في ا
إقــــنـــــاع الــــفــــريق األرجـــــنــــتــــيــــني
ـفاوضات بـاالنسـحاب فيـما جتري ا
اآلن الســتـــبــدال مــبــاراتــ أخــريــ
ــلــغـــاة عــلى أن تــكــون ـــبــاراة ا بــا
إحـداهمـا في القـدس وفقـا لصـحيـفة
ـــز أوف إســــرائـــيل).واتـــهـــمت (تـــا
الـشركة اإلسرائيليـة الراعية للمباراة
(كـومتيك جروب) قطر بإقناع الفريق

الـنـواب بـإعـفـاء مـجـلس مـفـوضـيـة
االنـــتــخــابــات داعــيـــاً إلى الــعــمل
اجلـدي إلعـادة الـنـظـر في الـعـمـلـية
الـسياسية برمـتها. وأكد اخلالصي
فـي بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس ان
ـشـكالت (مـوضـوع االنـتـخـابـات وا
الـتي رافقـتها حـمل مجـلس النواب
أخــيـراً إلى الـتـصــويت عـلى إعـفـاء
فـوضـية وانـتـداب تسـعة مـجـلس ا
قــــضــــاء إلدارة شــــؤون اجملــــلس)
ان داعـيا الى أن (ال يكون دور البر
فـاسـد التي مـنـحصـراً في تـرقـيع ا
تـفرزهـا العـملـية الـسيـاسية بل أن
يــصــاحب ذلك مـحــاســبـة اجلــهـات
الــتي تـعـمـدت افـســاد االنـتـخـابـات
بـــالــتــزويـــر أو اســتــغـــلت ثــغــرات
الــعـمـلــيـة الـســيـاسـيــة لالسـتـغالل
الـــسيء)  مـــشـــددا عـــلى (ضــرورة

الــعــمل اجلــدي إلعــادة الــنــظــر في
الـعـمـليـة الـسـياسـيـة برمـتـهـا التي
هـي من افــــرازات االحــــتالل غــــيـــر
ـشروع لـلعـراق وحسب مـصاحله ا
وضـــرورة الــعـــمل إلرســـاء قــواعــد
سليمة لعملية عراقية وطنية ترعى
مـصالح الـوطن والشـعب أوالً وقبل

كل شيء). 
وبـــشـــأن اخــر عـــلق الـــقـــيــادي في
ائـتالف الوطـنية مـثنى الـسامرائي
عـــلى مـــا  االتــفـــاق بــشـــأنه بــ
ائــتالفه وحتــالف ســائــرون وتــيـار
احلـــكــمـــة. وقــال الـــســامـــرائي في
تصريح امس إن (أي حتالف يسير
بـاجتاه تشكيل الكـتلة الكبرى التي
سـتـنـبثق عـنـهـا احلكـومـة يجب أن
وافقة جميع نوابه بهدف يـحظى 
الــتــوصل إلى صــيــغــة تـعــمل وفق

مــبـــدأ الــشــراكــة الـــوطــنــيــة الــذي
يــتــحـمل فــيه اجلــمــيع مـســؤولــيـة
الــــقـــرار دون تـــهــــرب أو نـــكـــران).
ـواقع ووسـائل ونــشـرت عـدد مـن ا
االعـالم  اخلمـيس وثـيـقـة تـضـمنت
االتــفــاق الـذي جــرى بـ ســائـرون
واحلـكمـة والوطـنية بـعد تـشكـيلهم
حتـالف االغـلبـية الـوطنـية االبـوية.
عـلى صعيد مـتصل توقعـت النائبة
عن الـتـحـالف الـكردسـتـاني جنـيـبة
جنــيب ان يــكــون المــريــكــا وإيـران
ـقبلة دور مـهم في شكل احلـكومة ا
وشـخـصـيـة رئـيـسـهـا.ورأت جنـيب
فـي تـــصـــريح امـس إن (الالعـــبـــ
األمـريـكي واإليرانـي ال بد أن يـكون
لـهـمـا دور مـهم فـي شكـل احلـكـومة
وشخصية رئيس الوزراء) على حد

تعبيرها . 
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اطـلق مصرف الرافدين الـدفعة السادسة
ـدنــيـ ــتـقــاعــدين ا عــشـرة مـن سـلف ا
كتب الـبالـغة ثالثـة مالي ديـنار.وقـال ا
االعـالمي لـلــمـصــرف في بــيـان امس انه
( صـرف الـدفـعـة الـسـادسـة عـشـرة من
ـدني الـبالـغة ثالثة تقـاعدين ا سـلفـة ا
مـاليـــ ديـــنـــار لـــنـــحــو  3 االف و895
مــتـقـاعـدا) مــشـيـرا الى (صـرف الـدفـعـة
ــتـقــاعـدين الــثــانـيــة عـشــرة من ســلف ا
الـــعـــســـكــــريـــ الكـــثـــر من ثالثـــة آالف
مــتـقــاعـد) واضــاف ان (صـرف الــسـلف
ــتــقــاعــد عــبـر يــكــون عن طــريق ابالغ ا
ــنـحه إرســال رسـالــة نــصـيــة تـخــبـره 
الـسـلـفة وذلك بـعـد اسـتكـمـال اإلجراءات
ـنحـه السـلفـة وصرفـها الـقـانونـية كـافة 
عـن طريق أدوات الـدفع االلكـتروني). من
ـــــالــــيــــة جـــــانب اخـــــر حــــددت وزارة ا
واالقـتـصـاد في حكـومـة اقـليم كـردسـتان
جــدوال جـديـدا لـصـرف رواتـب الـهـيـئـات
والـوزارات في االقليم  خالل هذا الشهر.
ووفـق اجلدول الـذي نشـرته الـوزارة فأن
(الــــيـــوم االحــــد ســــيـــتـم صـــرف رواتب
وزارات االعــــمـــار واالســـكــــان والـــعـــمل
والـــــشــــؤون االجـــــتـــــمــــاعـــــيــــة و ذوي
االحـتـيـاجـات اخلـاصة) مـبـيـنـا ان (غدا

االثــــنــــ ســــيــــتم صــــرف رواتب وزارة
ائيـة و ديوان الرقابة وارد ا الـزراعة وا
ـــالــيـــة وهـــيــئـــات  حـــقــوق االنـــســان ا
ــنــاطق الــكــردســتــانــيــة خـارج ادارة وا
االقــلــيم وكــذلك الــبــيــئــة و االســتــثــمـار
سـتـقـلة فـوضـيـة العـلـيـا ا والـنـزاهـة وا
لالنـتـخـابـات واالسـتفـتـاء بـاالضـافة الى
مــؤســســة االلــغـام) الفــتــا الى (حتــديـد
ـقــبل مــوعـدا لــصـرف رواتب الــثالثــاء ا
وزارة الـــثــقــافــة والـــشــبــاب ورئــاســات
ان و مـجـلس الـوزراء اما االقـلـيم والـبـر
يـــوم االربــعــاء ســيـــكــون تــوزيع رواتب
مــــجــــلـس االمن في كــــردســــتــــان). وفي
مــحــافــظـة الــبــصــرة أعـلــنت احلــكــومـة
ـالـيـة االحتـاديـة احملــلـيـة عن أن وزارة ا
صرفت للمحافظة  97 مليار دينار كجزء
من مـوازنتها للعام اجلاري الكمال تنفيذ
مـشـاريع خـدمـيـة متـوقـفـة.وقـال احملافظ
أســعــد الـعــيــداني في تــصـريح امس إن
(الــوزارة أطـــلــقت أول دفــعــة من أمــوال
احملـــافــظـــة كــجـــزء من تــخـــصــيـــصــات
الـبـتـرودوالر حـيـث  صرف  97 مـلـيـار

ـبالغ  ديـنار) واضـاف انه ( من تـلك ا
صـرف رواتب ثالثة أشهـر متأخرة آلالف
ــوظــفــ في ديــوان احملــافــظــة الــذين ا
يـعمـلون بـصيـغة عـقود كـما سـيتم خالل
ـقبـل صرف رواتب الـعـامـل االسـبـوع ا
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وفـق نـظـام األجـر الـيــومي في األقـضـيـة
والــنـواحي وكـذلك اكـمـال تــنـفـيـذ بـعض
ـتــوقــفـة) وتــابع ــشــاريع اخلـدمــيــة ا ا
الـعيداني ان (قطاع الـكهرباء له األولوية
ـشـاريـع ونـعـد بـأن الـشـهـر في تــنـفـيـذ ا

ــقـبل سـيـشــهـد هـذا الـقــطـاع احلـيـوي ا
حتــســنــاً مــلــحــوظــا)  مــشــيــرا الى ان
ــؤمل أن حتــصل عــلى (احملــافــظــة من ا
دفـعة ثانيـة من أموالها بـعد االنتهاء من

الدفعة األولى). 
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اجلنـسيـة السـويديـة للـمرة الـثالـثة علـى التـوالي  فيـما احتـل السـوريون الصـدارة . وقالت
مصـلحـة الهـجرة الـسويديـة في بيـان امس  إن (أكبـر اجملمـوعات الـتي احتـفلت بـحصـولها
عــلى اجلـنـسـيـة في يـوم الـعــيـد الـوطـني لـلـسـويــد خالل األسـبـوع اجلـاري هم الـسـوريـون
ـرتبة الرابعة). واألشخاص الذين ال يـحملون جنسـية والصوماليـون وجاء العراقيون في ا
ـواطـن اجلـدد خالل الـسـنوات ـصـلـحة أن (هـنـاك زيـادة مسـتـمرة فـي عدد ا وأوضحت ا
ـاضـية حـيث مـنح  35 الـفـا و 867 شـخـصـا اجلـنـسـيـة الـسـويـدية خـالل الـعام الـثالث ا
 2015فـيـمـا وصل الـعـدد إلى  55 ألف و 420 شـخـصـا في عـام 2017 مـشـيـرة إلى انه
ي اجلنسية الذين حصلوا على (خالل عامي 2016-2017 تضاعـف عدد السوري وعد
اجلـنسيـة السويـدية ويعـود ذلك إلى الزيادة الـكبيـرة التي شهـدتها الـسويد في عـدد طالبي
الـلـجـوء من سـوريـا قـبل بـضع سـنـوات). وفي مـا يـأتي الئـحـة بـأكـثـر عـشـرة بلـدان حـصل
مـواطـنوهـا على اجلـنسـيـة السـويديـة خالل  عام   2018  سـوريا:   4136 من ال يـحمـلون
جنسية: 3158 الصومال:  2851 العراق:   967 أفغانستان:  757 إيران:   709 بولندا:
ـتـحـدة: 583 . وفي عـام   2017  حـصل ــمـلـكــة ا إريـتـريـا:  647 ا  695 تـايالنـد: 693 

2690 عراقيا على اجلنسية السويدية فيما بلغ عددهم 2939 في 2016.
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