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يـــدشن رئــيـس مــجـــلس الـــنــواب
اجلـــديـــد مــحـــمـــد احلـــلــبـــوسي
مـهـمـاته بـالتـوجـه علـى رأس وفد
نيابي الى محافظة البصرة اليوم
االثــنـــ لإلطالع عـن كــثـب عــلى
االوضاع كما وافقت هيئة رئاسة
ان على تضييف ثالثة وزراء البر
ـنـاقـشـتــهم بـشـأن دور وزاراتـهم
تردي في حيال الواقـع اخلدمي ا
احملافظة واالحداث التي شهدتها
خالل انـطـالق الـتــظـاهــرات الـتي
تخـلـلتـهـا احـداث مؤسـفـة أحلقت
خـسائـر بـشـريـة وأضـراراً مـادية.
ورفع احلـــلــبـــوسي أول جـــلـــســة
للـمـجـلس تـرأسـهـا امس الى يوم
ـقـبل بـعد الثـالثاء من االسـبـوع ا
ان شهدت انتخـاب النائب الثاني
لـــــــــرئـــــــــيس اجملـــــــــلـس. وقــــــــال
احلــلــبــوسي خـالل كــلــمــته امــام
الـنـواب بـعـد تـسـلـمه مـنـصـبه ان
(يوم الثالثاء اخلامس والعشرين
من الشهر اجلاري سيكون موعدا
لــلـــتــرشــيـح الى مــنـــصب رئــيس
اجلـمـهـوريــة) مـوضـحـاً ان (فـتح
باب الـترشـيح لـلمـنـصب سيـكون
وعد الكتـرونيـاً من خالل اعالن ا
ـــوقع االلـــكـــتـــروني عن طـــريـق ا
للمجلس) مضيـفاً (اننا سنتوجه
يوم االثنـ الى البـصرة لالطالع
عـلى واقـعـهــا اخلـدمي والـوقـوف
عـــــلى احلـــــاجــــات االســـــاســــيــــة
ــشــاكل واخلــدمــات ومــنــاقــشـة ا
تـعـاني مــنـهـا احملــافـظـة). وأعـلن
الـنـائب عن الــبـصـرة عـدي عـواد
امس عن جمع  100 توقيع لطلب
وارد تضـيـيف وزراء الـصـحـة وا
ــالـــيــة ـــائــيـــة والــبـــلــديـــات وا ا
ــنــاقــشــتـــهم عن ســوء االداء في
ادة أزمة الـبصـرة اسـتنـادا الى ا
ان  56 من النـظام الـداخلي لـلبـر
تعلقـة بتقو الوزراء. واضاف ا

خالل مؤتمر صحفي (قـدمنا طلبا
ان بـهـذا الـشـأن الى رئـاسـة الـبـر
ـوافـقـة عـلى تـضـييف وحـصلت ا
وارد ومنـاقشـة وزراء الصـحة وا
ـائــيــة والـبــلـديــات اضــافـة الى ا
الـية) مـوضحاً أنه وكيل وزارة ا
(سـتــتم مـنــاقـشــتـهم بــشـأن سـوء
االداء في الـبصـرة بـعـدهـا سـيتم
الــتــصــويت عــلى تــقــو ادائــهم
الـذي بـالــتـأكـيــد هـو اداء فـاشل)

على حد قوله .
وشـهدت اجلـلـسـة الـتي حـضـرها
 282 نائبا انتخاب بشير خليل
توفيق احلداد نائبـا ثانياً لرئيس
جملـلس وتـسـنـم الـرئـيس اجلـديـد
لــلــمــجـلـس ونـائــبــيه مــهــاتــهــمـا
ــكـتب الـدســتــوريـة. وقــال بـيــان 
اعـالم اجملــــــــــــلـس امـس انـه (فـي
مــســتــهل اجلــلــســة أعــلن رئــيس
السن محمد علي زيني عن ترشح
الــنـائــبــ بـشــيــر خـلــيل تــوفـيق
نصب احلداد واحمد حمه رشيد 
الـنــائب الـثــاني لــرئـيس مــجـلس
الــنـــواب بــعــد حـــصــولـــهــمــا في
اجلــولــة االولى لالنــتــخــاب عــلى
اعــلـى األصــوات). وبـــعـــد اجــراء
االقــتـــراع وفـــرز االصـــوات اعــلن
زيــــني عن فــــوز احلــــداد بـــثــــقـــة
اجملــــــلـس في جــــــولــــــة االعــــــادة
بــحـصــوله عــلى  185صـوتــا من
أصل  282 نائـبـا مـصوتـا مـقابل
نافسه وتسجيل 16  53 صوتا 
28 ورقــــــــــــــــة فــــــــــــــــارغــــــــــــــــة و
بـاطـلـة. وحـيـنـذاك دعـا زيـني كال
من احللبوسي ونائبيه الى تسنم
مـهـمـاتهـم . واكد احلـلـبـوسي في
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احـبطت دائرة التحقـيقات في هيئة
الـنزاهة مـحاولة للـتهريب واإلجتار
ــشـتــقــات الـنــفــطـيــة في بــغـداد بــا
وضـبـطت تـسـعـة مـتـهـمـ بـاجلـرم
ــشـهـود.وقــالت الـدائــرة في بـيـان ا
امس إن (مالكات مديرية الهيئة في
بـغـداد تـمـكـنت من إحـبـاط مـحـاولة
شتـقات النفطية لإلجتـار وتهريب ا
ـوجب مـذكرة قـضـائـية وضـبـطت 
ثـمانـية سـائق ومـحاسـباً في أحد
ــرائب الــواقــعــة في حـي اجلــهـاد ا
شـهود) مشيرة مـتلبسـ باجلرم ا
الـى ان عــمـــلـــيـــة االعــتـــقـــال جــرت
ادة  13من (اسـتـنـاداً إلـى أحـكـام ا
ـشـتـقات قـانـون مـكـافـحـة تـهـريب ا
الــنــفــطــيــة لــقــيــامــهم بــالــتــهــريب
ـواد). وأضـافت ــتـاجـرة بـهـذه ا وا
أن (عــمـلـيـة الــضـبط الـتي نــفـذتـهـا
ـديـريــة قـادت إلى ضـبط مـالكـات ا
مــجـمــوعـة من اخلــزانـات الــثـابــتـة
الــتـي حتــتــوي عــلى مــادتي الــگــاز
والـبـنـزين ومـجمـوعـة من سـيارات
شتـقات النـفطية احلـمل احململـة با
وأخــرى كــانت بـصــدد الــتـحــمـيل)
ـــديـــريــة مـــوضـــحــة أن (مـالكــات ا
نــظــمـت مــحــضــر ضــبط أصــولــيــاً
ـضبوطة و برزات اجلـرمية ا بـا
عـــــرض احملـــــضـــــر عـــــلـى قـــــاضي
الـــتـــحــقـــيق الـــذي أمــر بـــتـــوقــيف
ـــتــهــمــ عـــلى ذمــة الــتـــحــقــيق ا
وإصــدار مـذكـرة قـبض وحتـرٍّ بـحق
ـرآب). وألـقت قـوة أمـنـية صـاحب ا
الــقـبض عــلى عـشـرة مـطـلـوبـ في

بـــغــداد بــحـــسب  بــيــان لـــقــيــادة
عـمليـات بغداد قـال ان (ثالثة منهم
مــتــهـمــون بــالـســرقــة في مـنــطــقـة
الـنهـروان ومتهـماً آخر بـالقتل في
مـنطـقة احلـسينـية كـما  اعـتقال
أربـعـة مـتـهـمـ بـإطالق الـعـيارات
الـناريـة في منـطقـة بغـداد اجلديدة
ـــنــطـــقــة ومـــتــهـم بــاإلرهـــاب في ا
الـعصرية ومتهم آخر انتحل صفة
ضـابط في مـنـطـقة الـرشـاد).وألقت
قـــوة من شــرطـــة مــحــافـــظــة بــابل
الـــقــــبض عـــلـى شـــخص مـــتـــورط
بـابتزاز فتيات عبر موقع التواصل
االجـــتـــمــــاعي فـــيـــســـبـــوك .وقـــال
ـتـحـدث باسـم قيـادة شـرطـة بابل ا
الـعــقـيـد احلـقـوقي عـادل الـعـنـاوي
احلــــســــيــــنـي في بــــيــــان امس إن

(شكاوى وردت من مواطن أفادت
بــأن شـخــصــاً من سـكــنـة مــنـطــقـة
شـمال بابل يقـوم بابتزاز الـفتيات
عـبـر مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي
بــالـتـحـايل عـلى حــسـابـاتـهن عـلى
الـــفـــيـــســـبـــوك وســـرقـــة الـــصـــور
ــبـالغ الــشـخــصــيـة لــلـمــســاومـة 
مـالـيـة) مـضـيـفـاً أن (قوة مـن قسم
ــة تــمــكــنت من مــكــافــحــة اجلــر
تـــشـــكـــيل فـــريـق أمــنـي مـــشـــتــرك
بـالتعاون مع االسـتخبارات واألمن
الـوطـني ومـسـاعـدة أحـد ضـحـاياه
لـتحديـد موقعه بـعد استدراجه عن
طـريق هاتفه النـقال الشخصي إلى
وسـط احللة واعـتقاله عـلى الفور)
ــتــهم مــحــتـرف مــشــيــراً الى أن (ا
بـــاســـتـــخــدام جـــهـــاز احلـــاســوب

واخملادعة). 
وبــحـسب احلـسـيــني فـقـد(أعـتـرف
ـعتقل بـجرائمة االلـكترونـية كما ا
ـسـؤولـيـته عن الـنصـب على أقـر 
عـدد من الصفحات وقـيامه بابتزاز
ـــواطــــنـــ خــــصـــوصـــا بــــعض ا
الــنـسـاء). وفي مــحـافـظــة مـيـسـان
ـــرضى عـــلى اعـــتــــدى ذوو أحـــد ا
طــبــيب بــالـضــرب في مــســتــشـفى
الــصــدر الــتـعــلــيـمـي.وقـالت وزارة
الـصحـة في بيـان امس ان الطـبيب
(تــعــرض الصــابــة بــرأسه وتــلــقى
الـــعالج).وحــمّـل اطــبـــاء االجــهــزة
االمــنــيــة مــســؤولــيــة تــكــرار هــذه
احلـوادث واتهموها بـالتقصير في
تـوفــيـر احلـمـايـة لألطـبـاء. وطـالب
الــدكـــتــور جــعـــفــر نــعــمـــة نــعــمــة
احلـكومـة بـ(إتخـاذ إجراءات رادعة

بـــحق من يـــقـــوم بــاالعـــتـــداء عــلى
االطـــبــاء) مـــشــدداً عـــلى (ضــرورة
تــطــبــيق قــانــون حــمــايــة االطــبـاء

عملياً).
 وأصـدرت محكمة جنايات ذي قار
ســتـة أحــكـام بــاإلعـدام بــحق مـدان
قــتل ســبــعــة أشــخــاص واخـتــطف
ـتـحـدث اثــنـ في بـغـداد.  وقـال ا
بـاسم اجمللس القاضي عبد الستار
بـيرقدار في بـيان امس إن (مـحكمة
جـنايات ذي قـار نظرت قـضايا عدة
دان باالنـتماء للتـنظيمات ألحـد ا
اإلرهـابـيـة وحـكـمت عـلـيـه بـاالعدام
ـــوت ست مــرات) شـــنـــقــا حـــتى ا
ـدان قـام بـقـتل سـبـعة مـبـيـنـاً أن (ا
اشخاص وخطف اثن دون معرفة
مـــصــــيـــرهم حـــتـى اآلن فـــضال عن
شـــــــــروعـه بــــــــــقـــــــــتـل اثـــــــــنـــــــــ
اخـرين).وأضاف أن (اجملـرم ارتكب
هـذه اجلـرائم فـي الـعـاصـمـة بـغداد
وحتـديـدا في مـنـطـقتي احلـسـيـنـية

وابو غريب). 
 وألـقت قـوات امـنـيـة الـقبـض على
ــادة 4 مـــطـــلـــوبـــ اثـــنــ وفـق ا
إرهـاب خالل عـملـيـت مـنـفصـلـت
في مـنـطقـة الشـورة وحمـام العـليل
فـي  مــحــافـــظــة نــيـــنــوى.واضــاف
الـنـاطق بـاسم مـركـز اإلعالم األمني
الـعميد يحيى رسول في بيان امس
ان( الــقــوات عـثــرت ايــضــاً عـلى 3

إنـــفـــاق في قـــريـــة الـــعـــكـــابــات 
التعامل معها أصوليا وعلى عبوة
ـة قرب نـاسـفة مـحلـيـة الصـنع قد
سـيـطرة حـكنـة وسبع قـنابـر هاون
عــيـار  82 مــلم في قــريـة الــعـذبـة).

ـنـاسـبـة انه (لن كـلـمـة ألـقـاهــا بـا
يــكــون حــصـة الرضــاء حــزبي او
ـكــون في مـؤســسـة الــدولـة هـذه
ـا لـكـل الـعـراق) مــشـيـرا الى وا
ـناطق (اهمـية الـعمل في اعـمار ا
احملــررة والـنــهــوض بــاخلــدمـات
فـضـال عن عـمـل مـجــلس الــنـواب
ــقــبــلــة عــلى اجنــاز ــدة ا خالل ا
التشريعات الالزمة وخاصة التي
مـازالت في ادراج اجملـلس طـوال
ـاضية والـعمل الدورات الـثالثة ا
عــلى اجنــاح عــمل احلــكـومــة من
خالل تـصـويب االداء واحملـاسـبـة
رقـابــيـا ومــواجــهـة الــفـســاد بـكل
اشـكـاله).ولـفت الى (عـدم الـقـبـول
ــنـظم بــاسـتــمــرار االسـتــهــداف ا
جملـــلـس الـــنـــواب حـــيـث ســـيـــتم
تــــشــــكـــيـل جلــــان لـــلــــتــــحـــقــــيق
باالدعـاءات من اي طـرف كان وان
ؤسسة او ثبت تقصير في عمل ا
اي شــــخـص فــــيــــهــــا فـــــســــيــــتم
مـحــاسـبــته) مــتـعــهـداً بـ(اتــخـاذ
االجـراءات الــقــانـونــيــة بـحق من
ــــــؤســــــســــــة جتــــــاوزوا عــــــلـى ا
الـتــشـريــعـيــة بـغــيـر وجه حق). 
وكشف مـصدر سيـاسي كردي عن
رشح االوفر ان مال بختيار  هو ا
ــنـــصب رئــاســة حــظــا لـــلــفــوز 
ــــكـــتب اجلــــمـــهــــوريـــة.وعــــقـــد ا
الــســـيــاســيـــة لالحتــاد الـــوطــني
الـكـردسـتـاني امس اجـتـمـاعـا في
ــوضـوع الـســلــيـمــانـيــة لــبـحث ا
وسط تــرجــيـــحــات تــمــيل لــكــفــة

بختيار. 
ـــــقـــــراطي وجنح احلــــــزب الـــــد
الـكــردسـتــاني واالحتـاد الــوطـني
في حل خالفــهـمــا بـشــأن احـقــيـة
ـنصب بـعـد ان اتـفـقـا علـى منح ا
رئـــاســـة اجلـــمـــهــوريـــة لـإلحتــاد
الــوطـــني ولـــكن بــعـــد نــقـــاشــات
مـطــولـة. وفي مــسـار آخــر افـادت
تــــســـريــــبـــات بــــإرتـــفــــاع اســـهم
ــســتـقل عــادل عــبـد الــسـيــاسي ا
ــهـــدي ونــيــلـه قــبــول الـــفــرقــاء ا
بــتـســنم رئــاســة الــوزراء لــكـونه
يـتــمــتع بـعالقــة طــيـبــة مع اغـلب
القوى السيـاسية. ورأى مراقبون
ـهــدي سـيـوفـر ان تـرشـيح عــبـد ا
على بقـية الـكتل مسـألة احـتساب
الــنـقــاط اخملـصــصــة لـلــمــنـاصب
الـســيـاديـة والــوزاريـة لــكـونه من
ان والـكـتل الـنيـابـية. خارج الـبـر
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وقـوى اخــرى من خــارج الـبــنـاء)
مـــــشـــــيـــــرا الـى ان (انـــــتـــــخـــــاب
احللبوسي لم يـخل من ضغوطات
خــارجــيــة). من جــهــة اخــرى دعـا
الـنائـب عن حتـالف سـائـرون رائد
ــان الى الــتــحــقــيق فــهــمي الــبــر
ــثـارة والـتــحــري عن اتــهــامــات ا
بـشـأن بـيع وشــراء الـذ حـفـاظـا
ـان.وأكـد فـهمي علـى سمـعـة الـبـر
خالل مــــؤتـــــمــــر صــــحـــــفي امس
(ضـرورة تــفــعــيل الــدور الــرقـابي
كافحة الفساد خاصة ما يتعلق 
والتوقف بـجديـة على مـا اثير من
شـبـهـات واتـهامـات تـتـعـلق بـبـيع
ــا لــذلك مـن صــلـة وشــراء الـذ 
ـان وسـمـعـته) مـشددا بدور الـبـر
عـــلـى (اهــــمـــيــــة قــــيـــام اجملــــلس
بــالـــتـــحــقـــيق والـــتــحـــري في كل
ـثـارة والـقـاء االضواء القـضـايـا ا
ـا يضمن انطالقـة سليمة عليها 

ان). وشفافة لعمل البر

ـــهــــدي قـــد اشـــاد وكـــان عــــبـــد ا
ـــوقـف اإليـــجـــابـي) لـــرئـــيس بـ(ا
ــنـتــهـيــة واليـته حــيـدر الـوزراء ا
الـــــعــــبـــــادي بــــعـــــدم تــــمـــــســــكه
بـالـسـلطـة.وقـال في بـيـان في اول
تـــعـــلـــيق له بـــعـــد تـــداول اســـمه
لــلــمــنــصب (بــســبب الــنــقــاشـات
الدائرة الختيار الرئاسات الثالث
ومـنـهــا رئـاسـة الــوزراء ولـكـثـرة
اللـقـاءات وضـيق الـوقت ومـنـعاً
ربـكة وغيـر الدقـيقة للتـأويالت ا
ســاتــوقـف مــرحــلــيـــاً عن كــتــابــة
االفـتــتـاحــيـات الــتي بـدأتــهـا في
شـبـاط  2011 ولم اتـوقف عــنـهـا

 .( يوماً واحداً
وأضـاف (سـاحــرص عـلى اصـدار
تــوضـيــحــات مــخــتـصــرة كــلــمـا

اقـتـضت الـضــرورة).  وهـنـأ عـبـد
ـهـدي في بـيـانه  اعـضـاء هـيـئـة ا
رئـاســة مـجــلس الـنــواب اجلـديـد
عـلى نــيـلــهم ثـقــة اجملـلـس وحـيـا
العـبـادي (علـى بيـانه في الـصادر
الـثـالث عـشـر من الـشـهـر اجلـاري
ومــوقــفه االيــجــابي من الــتــداول
ــواقف الــســلــمـي لــلــســلــطــة و
وبــيـانــات ايــجــابـيــة ومــســؤولـة
عـــــــديــــــدة من كـــــــبــــــار الــــــقــــــوم
ـسـؤولـ ومن كـتل سـيـاسـية وا
وقوى مـجتـمـعيـة الـتي تعـبر عن
رحلة وعي حلساسيـة وظروف ا
وفــــهم فـي االجتـــاه الــــصــــحــــيح
لـــلـــتـــحــــديـــات واخملـــاطـــر الـــتي
تـــواجـــهـــهـــا الــــبالد) عـــلى حـــد

تعبيره. 

وكـــان الـــعــــبـــادي قـــد قـــال خالل
مــؤتــمــره الـصــحــفي األســبــوعي
ـــاضي (لـم أكن أريـــد الـــثالثــــاء ا
الـتـرشح لـواليـة ثانـيـة ولم اطـمح
لهـا ولكن الـبعض نـصحـني بذلك
باعـتـبـار أننـا حـقـقنـا انـتـصارات
أمنـية واقـتـصاديـة لكـن ليـتني لم
ـــا وجــدته أمض مع هـــذا الــرأي 
مـن صـــــــراع ســـــــيـــــــاسـي عـــــــلى
ــنـــصب). في غـــضــون ذلك رأى ا
ائــــتـالف الــــنــــصـــــر أن رئــــيــــسه
الـعـبـادي مـا زال مـرشـحه االوفـر

حظا للمنصب .
وقــــــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــو
االئتالف عـلي الـسـنيـد في بـيان
ــنـجـز الـذي امس انه (قـيــاسـاً بـا
حـقـقـه الـعـبــادي بـاالنـتــصـارعـلى

تنـظيم داعش وانـهـاء الطـائفـية
ووقف االنـــهـــيـــار االقـــتـــصـــادي
واحباط مشاريع تـقسيم العراق
فضالً عن النجاح الـكبير في بناء
عالقـــات عــربــــــــيــة واقـــلــيـــمــيــة
ودولية جند بـأن العبادي ما زال
ـرشـح االقــــــوى واالوفــر حــظـاً ا
فـي تــــســـــنـم مـــــنـــــــصب رئـــــيس

الوزراء).
ــــــرشح االوفــــــر  واضــــــاف أنـه ا
رجـعـية (خصـوصـا بعـد حـديث ا
في اجلمعـة االخيـرة التي اشارت
ن يــتـمــتع الى ضــرورة الــعــودة 
باحلـكمـة واخلـبرة في االصالح).
وخلص الـسنـيد الى الـقول (نحن
في الـــنــــصـــر مـــا زال الـــعـــبـــادي

مرشحنا لرئاسة الوزراء). 

الـى ذلك ألـــقـت قـــوة مـن احلـــشـــد
الــشــعـبي واجلــيش الــقــبض عـلى
ـطـلـوب بـتـهـمـة االرهـاب عـدد من ا
ــــــحـــــافـــــظـــــة بـــــحـي اجلـــــوالن 
األنــبـار.وقـال بــيـان العالم احلـشـد
امـس انه (بــنــاء عــلـى مــعــلــومــات
اســتـخــبــاريـة دقــيـقــة نـفــذت قـوة
مــشــتــركــة من الــلــواء الــثــاني في
احلـشـد الـشـعـبي واجلـيش واالمن
الـوطـني واخملابـرات عمـليـة امنـية
فـي حي اجلــوالن الــتــابع لــقــضــاء
الـــفــلــوجـــة اســفـــــــــرت عن الــقــاء
ـطــلـوبـ الــقـبض عــلى عــدد من ا

ادة  4 من قانون االرهاب).  وفق ا
كـما عثـرت قوة أمنـية على مـضافة
ـة لــتـنــظـيم داعش فـي قـضـاء قــد
ــحـافــظــة بـابل. جــرف الــصـخــر 
وقـــال مــصــدر أمــنـي في تــصــريح
امـس ان (قـوة من الـفـوج اخلـامس
فـي شــرطـــة الــطـــوار عـــثــرت في
مـنـطـقـة الـعـويـسـات اثـنـاء عـمـلـيـة
ة تـعود تـفـتيش عـلى مـضافـة قـد
لـــداعش االرهـــابـي) مــشـــيـــراً الى
ـضـافة الـتي حتـوي على (تـدمـير ا

مواد طبية وغذائية). 
وفـي ديــالى أســـتــشــهـــد وأصــيب
سـتة أشخـاص جراء إنفـجار عبوة
نـاسـفة في نـاحيـة جـلوالء الـتابـعة
.وقـال مصـدر أمني لـقضـاء خانـق
في تــصـريح ان (مــدنـيــاً مـتــطـوعـاً
اســتــشـهــد واصــيب ثالثــة آخـرين
وأثـنان من أفـراد اجليـش بإنـفجار
عبوة ناسفة في عمق بسات قرية
االصالح بناحية جلوالء فجر امس

.( خالل عملية تمشيط للبسات

تبلغ  2463 مليـون ين ياباني اي
نـــحـــو  22 مـــلـــيــــون دوالر تـــمت
منـاقـلـتهـا من فـائض قـرض اعادة
اعـــمــــار الـــكــــهـــربــــاء في اقــــلـــيم
كــردســتــان ويــســـتــخــدم لــغــرض
ـــــيـــــاه في حتـــــســــ امـــــدادات ا
االقــلــيـم). ولــفت جـــوهــان الى ان
(عبـر عن سروره لـتسـلمه الـسفـير
اليـاباني مـهامـه في بغـداد سفـيرا
لـلــيــابــان وشـكــره لــدعم حــكــومـة
الـيــابــان لالقـتــصــاد الـعــراقي من
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قراطي  كشف رئيس احلـزب الد
الـكردسـتـانـي مـسعـود الـبـارزاني
عن وجـود مــحـادثــات مـكـثــفـة مع
األطــراف الـــســـيـــاســـيـــة من أجل
تشـكيل مـجلس أعـلى للـسيـاسات
والـتـخـطـيط يـشـتـرك فـيه االكـراد
كونات العراقية األخرى. وقال وا
الــبــارزاني خالل لـــقــائه مع كــادر
راكز مؤسسة الثقافة واإلعالم وا
اإلعالمــيــة الــتــابــعــة لــلــحـزب إن
ـواطــنــ الـعــراقــيـ عــاقــبـوا (ا
الــوجــوه والـــشــخــصـــيــات الــتي
اقـتــرفت اخلــروقـات الــدسـتــوريـة
ضد شعب كـردستان). واشار الى
فاوضات اجلارية ب األطراف (ا
الـعــراقـيــة لــتـشــكـيـل احلـكــومـة)
معلناً ضرورة تشكيلها على ثالثة
) ومـؤكــداً (مــنع الـســمـاح مـبــاد
للـتفـرد باحلـكم عن طـريق تشـكيل
احلــكــومــة اجلـــديــدة عــلى أسس
الـشــراكـة احلــقـيــقــيـة والــتـوافق
ــكـونــات). ولـفت والـتــوازن بـ ا
الـبــارزانـي الى ان (هــنــاك حـوارا
مـكثـفـا مـع األطـراف العـراقـيـة من
أجل تــــشــــكــــيـل مــــجــــلس أعــــلى
لــــلـــســــيــــاســــات والــــتـــخــــطــــيط
اإلسـتراتـيـجـي يـشارك فـيـه الـكرد
ـــكـــونــات الـــعــراقـــيــة وبــقـــيــة ا
ـهمة إصـدار القرارات ليضـطلع 
ـهـمـة ولـيـمــنع خـرق الـدسـتـور ا

والتـفـرد في احلـكم ولـيـمـنع كـافة
األشـخــاص واألطــراف من تــكـرار
اجلـــرائـم الــــتي ارتــــكــــبت بــــحق
شـــعــــبـــنــــا). وبـــشــــأن األوضـــاع
السيـاسيـة في االقليم أوضح أنه
(رغم وجود الضـغوطات اخملـتلفة
ـــــقــــــراطي عـــــلـى احلـــــزب الــــــد
الــكـــردســـتــانـي فــإنـه تــمـــكن من
ــوقع األول في احلــصــول عــلـى ا
انـيـة الـعـراقـية االنتـخـابـات الـبـر
على مستوى كردستان والعراق).
ــالــيــة مـراسم وجـرت في وزارة ا
ــتـبــادلــة بـ ــذكــرات ا تـوقــيع ا
الـوزارة والـسفـارة الـيـابـانـيـة في
بـــغـــداد بـــشـــأن قـــرض مـــشـــروع
ياه رحلـة الثانـية من حتسـ ا ا
في اقـلـيم كــردسـتـان. وذكــر بـيـان
ــــــذكـــــرات لـــــلــــــوزارة امس ان (ا
الـية وقـعها تـبادلة عـن وزارة ا ا
ماهر حماد جـوهان وكيل الوزارة
وكــالـــة وعن اجلـــانب الـــيـــابــاني
نـاوفـوي هــاشـتـيــمـوتـو الــسـفـيـر
الياباني في بـغداد تبعـها توقيع
اتـفـاقـيـة قــرض لـتـسـهــيل تـنـفـيـذ
ـــتــبـــادلـــة اعاله بــ ــذكـــرات ا ا
الــوزارة والـــوكــالـــة الــيـــابــانـــيــة
للـتعـاون الدولي جـايكـا وقد وقع
وكيل الـوزارة االتـفـاقـيـة عن وزير
ـالــيـة ومــاسـايــوكـا هــيـروشـادا ا
رئـيس مـكـتب الـوكـالـة الـيـابـانـيـة
لــلـــتـــعـــاون الــدولـي في بـــغــداد).
وأوضح ان (قــيــمــة الــقـــــــــــرض
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نفى رئـيس ائـتالف دولة الـقـانون
وجـهة ـالكي االتـهامـات ا نوري ا
الـيه بــالــتـعــاون مع الــقــيـادي في
احلــرس الـثــوري االيــراني قــاسم
سلـيـمـاني في تـفـكيك الـتـحـالـفات
السياسات االخرى خاصة السنية
ـالـكي لـصـالح كـتـلــته. واعـتـرف ا
خالل مـقــابـلـة مــتـلــفـزة امس بـأن
(هـنـاك تـدخالت فـجـة في تـشـكـيل
احلكـومة الـعراقيـة اجلديـدة ليس
من واشــنـــطن وطــهـــران فــحــسب
ولـكن من اطـراف اخـرى) غـيـر ان
ــالـــكي لم يـــسم هـــذه االطــراف. ا
وجـدد الـتـأكـيد ان ائـتـالف الـبـناء
ان وانه هو الكتلة االكـبر في البر
اليـخــشى  من ان يــؤدي الـتــقـارب
بـ حتالـف الفـتـح وسائـرون الى
تهـديد مـستـقبل كـتلـة البـناء.  من
جهته اكد حتالف سائرون ان فوز
مــرشح حتـــالف الــبـــنــاء مـــحــمــد
ــــنـــصـب رئـــيس احلـــلــــبـــوسي 
مجلس الـنواب ال يـعني ان الـبناء

هو الكتلة األكبر نيابيا. 
وقـال الـنــائب عن ســائـرون جـواد
ـــــــوســــــوي فـي تـــــــصـــــــريح إن ا
(التصـريحـات التي اطـلقـها نواب
البنـاء بأن فـوز احللـبوسي تـأكيد
على انهم الكتلة االكبر امر خاطئ
وانه مـــجـــرد تـــســــويق اعالمي ال
غير) مـؤكدا أن (حتالف االصالح
واالعــمــار مــا يـــزال هــو الــكــتــلــة
االكـــــــبــــــــر).واضــــــــاف أن (فـــــــوز
احلـــلــبـــوسي لـم يـــكن بـــأصــوات
ــــا كــــان حتــــالـف الــــبــــنـــــاء وا
بـأصــوات الـقــوى الـكــردسـتــانـيـة
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فوضية قـد اعلنت ارتفاع وكـانت ا
ـيـاه في عــدد االصـابـات بـتــسـمم ا
الـــبــصـــرة الى أكـــثــر من  60 ألف
حـالـة. وأنـتـشـرت قـوات فـرقـة الـرد
الـسريع في عموم مناطق احملافظة
بــعـــد تــكــامل ألــويـــتــهــا حلــمــايــة
ـؤسسـات احلـكومـية ـواطـن وا ا
ــرافق الـعـامـة واخلـاصـة. وأكـد وا
رئـيس أركان فرقـة الرد السريع في
تـصريح  ( عدم الـسماح للـمندس
بــــحــــرق الــــدوائـــر احلــــكــــومــــيـــة
ـــــتــــلـــــكــــات واالعـــــتــــداء عـــــلى 
). وهــــدد بـــــالــــقــــول ــــواطـــــنــــ ا

(سنالحقهم اينما ذهبوا).
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كــشـف عــضــو مــفــوضــيــة حــقــوق
االنـــــســـــان فـي الـــــعـــــراق فـــــاضل
الــغــراوي عن إســتـمــرار تــســجـيل
ـيـاه حـاالت اإلصـابـة بـالـتـسـمم بـا
في مـحافظة البـصرة جراء إرتفاع
ـلـوحة. وقـال الـغراوي في نـسـبة ا
بــــيــــان امـس ان (إرتــــفــــاع نــــسب
ـــلـــوحـــة في مـــيـــاه الـــشـــرب في ا
مـــحــافــظــة الـــبــصــرة الزال عــامالً
واطن رئـيساً السـتمرار تسـمم ا

مع عـدم وجـود احلـلـول احلـقـيـقـية
ــيــاه حــتى االن). حلـل مــشــكــلـــة ا

ــيــسـرة) خالل تـقــد الــقـروض ا
مـؤكـداً (رغـبـة جــمـهـوريـة الـعـراق
االســتــمــرار في ذلـك). من جــانــبه
عـبـر هـاشـتـيــمـوتـو عن اسـتـعـداد
احلكـومة الـيابـانـية لـتقـد الدعم
لـلـعراق فـي اجملـاالت االقـتـصـادية
ـناطق وخصـوصـاً إعـادة إعـمـار ا
ــيـاه في احملـررة ودعم مــشـاريع ا
مـــحـــافــــظـــة الـــبــــصـــرة من خالل
القرض الـياباني الـذي وصل حيز

النفاذ مؤخراً).
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هــنـــأ رئـــيس مــجـــلس الـــشــوري
االيـراني عـلي الريـجــاني نـظـيـره
الــعـــراقي مـــحــمـــد احلــلـــبــوسي
ــــنــــاســــبــــة انـــتــــخــــابـه لــــهـــذا
ــنـــصب.واشـــار الريــجـــاني في ا
بـرقـيــة الى (الـعالقــات الـواسـعـة
ب البلدين اجلارين خاصة على
ـاني) مـعـربـا عن ـسـتـوى الـبــر ا
امله بـ(تـطويـرهـا اكثـر فاكـثر في
ان). ظل رئاسة احلـلبـوسي للـبر
وقــــال ان (الـــــشــــعـب الــــعـــــراقي
ـشـرق يـحـتل الـعـظـيم بـســجـله ا

مـــكــانـــة خـــاصـــة لـــدى الــشـــعب
واحلكـومة ومـجلس الـشورى في
ايران) متـمنيـا ان (يشهـد العراق
ــزيــد من الــتــقــدم والــرفــاهــيــة ا
والرخـاء ). بـدورهـا أكدت وزارة
اخلـارجـيـة االيــرانـيـة أن طـهـران
تـدعم خـيـارات الــشـعب الـعـراقي
بـــعـــد انـــتــخـــاب رئـــيـس جـــديــد
ــان.وكــتــبت الــوزارة عـلى لـلــبــر
مــوقــعــهــا االلـــكــتــروني امس أن
ايــــــران (تـــــــدعـم عــــــلـى الــــــدوام
ـقـراطــيـة وسالمـة األراضي الـد
والـســيـادة الــوطـنــيـة وخــيـارات
أعـــضــــاء مـــجــــلس الــــنـــواب في

الــعــراق).وأضـافـت أن (اخــتــيـار
ــان يــشـكـل خــطـوة رئــيس الــبــر
مــهـــمـــة وضــــــــروريـــة بـــاجتــاه
تــشــكـل احلــكــومــة اجلــديــدة في

العراق).
من جـهـة اخـرى أعـلـنت الـسـفارة
الفرنسيـة في طهران امس األحد
عن إتــــخــــاذ إجــــراءات أمــــنــــيـــة
فرنسـية لـتعـزيز حمـاية الـسفارة
االيــرانــيـــة في بـــاريس رداً عــلى
اإلعــتــداء األخــيــر الــذي تــعـرض
الـــــــيـه مـــــــبـــــــنى الـــــــســـــــفـــــــارة
.وكـــــتــــبـت الــــســــفــــارة مــــؤخــــراً
الـــفـــرنــســـيـــة فـي طــهـــران عـــلى

حــســـابــهـــا الـــرســمي فـي مــوقع
تـويـتــر انه( في اعــقـاب األحـداث
الــتـي تــعـــرضت لــهـــا الــســـفــارة
االيرانية في باريس يوم اجلمعة
14 ايـلـول أكّـدت قـيـادة الـشـرطـة
في بــاريس أنـــهــا تــدخـــلت عــلى
الـفـور بـعـد حـادث االعـتـداء عـلى
السـفارة وقـامت بـاستـجواب 12
ـن اجــتــمــعــوا أمــام شــخــصــاً 

السفارة).
ـتحـدث بـاسم اخلارجـية  وكان ا
االيرانـيـة بهـرام قاسـمي قـد ذكر
الـــســبـت إن (اإلعـــتــداء قـــد وقع
عصر اجلمعـة حيث عمد عدد من

ــنــاوئــ اليـــران الى اإلعــتــداء ا
عـــلى الـــســـفـــارة االيـــرانـــيـــة في
ـبنـاها باريس وإحلـاق الضـرر 
لـكـنـهـم لم يـنـجـحــوا في إقـتـحـام
السـفـارة  فـقـامور بـرمي بـأشـياء
ــبـنى) كـانت بــحـوزتــهم داخل ا
مـشـيـراً الى انه (بـعـد مـرور وقت
من اإلعتـداء حضـرت قوات األمن
الـفـرنـسـيــة و اعـتـقـال عـدد من
ـبنى) العـنـاصـر الـتي هـاجـمت ا
مـطالـبـاً بـ(مـحـاكـمـتـهم وتـطـبيق
الــــــعــــــقــــــوبـــــة ضــــــدهـم وإعالن
الــســلــطــات الــفـرنــســيــة نــتــائج

حتقيقاتها).
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ويـعد كيبتشوغي من أعظم عدائي
ـاراثون في تاريخ هذه الرياضة ا
ــاراثـــون لــنـــدن لــلـــمــرة إذ فـــاز 
الـثـالـثـة في وقت سـابق مـن الـعام

ــــاراثـــــون الــــنـــــســــاء وفـــــازت 
غــيالديـس شـيــرونــو من كــيــنــيـا
أيــضـا بـعـد أن أنـهت الـسـبـاق في
سـاعت و 18دقـيـقة و 11 ثـانـية.
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حــقق الــعــداء الــكــيــنـي إلــيـود
يـا جديدا كـيبتـشوغي رقمـا عا
ـاراثون بعـد إنهائه فـي سباق ا
ســـبــــاق بـــرلـــ في ســـاعـــتـــ
ودقـــيــقــة واحــدة و 39 ثـــانــيــة
ــانــيـة بــالــقــرب الــعــاصــمــة األ
. وتـقدم كـيبـتشوغي (33 بـرل
ســنـة)  عـلى مــواطـنه ديـنـيس
كـيـمـيـتـو الـذي أنـهى مـاراثـونا
ـاثال في برل في  2014 في
ساعت ودقيقت و 57 ثانية.
وقـــــال الــــبـــــطل الـــــكــــيـــــني ان
(الـكلمات ال تـسعفني في وصف
مــا أشـعـر به الـيـوم من امـتـنـان
شـديـد وسـعـادة غـامـرة بـعـد أن
ي). حطمتُ الرقم القياسي العا

اجلــاري كــمــا يــحــتــفظ بــلــقب
ـبي للـماراثون. الـبطـــــــــل األو
وأضــاف الالعب الـكـيـني  (كـان
أمــرا شــاقــا وخــضت ســبــاقي
ـــــســــؤولــــ عن ووثـــــقت في ا
تــدريــبي وبــرنــامج الــتــدريب
ومـدربي وهـذا هـو مـا جـعـلني
أسـتمر حتى الكيلو متر األخير

من السباق). 
وقـد أخفق كـيبـتشـوغي في عام
 2017 فـي أن يــــــكــــــون عـــــداء
ـاراثـونـات األول على اإلطالق ا
الــذي يـنــهي ســـــــبــاقـا في أقل
مـن سـاعــــــــــتـ وذلك بـفـارق
 26 ثــانــيــة وهي الــثــــــــواني
الــتي حــالـت دون تــســــــجــيــله
رقـــمــــا قـــيــــــــــــــاســــيـــا غـــيـــر

مسبوق.


