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قُــتــلت الــنـاشــطــة في حـقــوق االنــسـان
ســعــاد الــعـلي بــإطالق نــار في مــديــنـة
الــــبـــــصــــرة الــــتـي شــــهــــدت مــــؤخــــرا
احـتجاجات واسعة معـارضة للحكومة.
فــقـد اطــلق مـســلح الـنــار عـلى رئــيـسـة
مــنـظـمـة الــود حلـقـوق االنــسـان الـعـلي
واردهـا قتـيال . وقال مـصدر امني امس
ع .ط . م  قــــام ــــتــــهـم الــــهـــارب  ان (ا
بـاطالق الـنـارعلى  طـلـيـقته الـعـلي قرب
نـطقـة العـباسـية في مـطعـم احلسـون 

مـــديـــنـــة الـــبـــصـــرة) واضـــاف انه (
الــعـثـور عــلى جـثـة الــضـحـيــة مـصـابـة
بـــاطالقـــة نــاريـــة في الــرأس واصـــابــة
ــدعـو حـسـ حــسن طـعـمـة ســائـقـهـا ا
احلـلفي بـاطالقة في الـظهر عـندمـا كانا
يـسـتـقالن عـجـلـتـهـا نـوع جـكسـارة  في
مـــنـــطـــقـــة الــعـــبـــاســـيـــة قـــرب شـــركــة
سـامـسـوجن). وكانت الـعـلي من مـؤيدي
الــتـظـاهـرات الـتي نُــظـمت في الـبـصـرة
مـنــددة بـنـقص مـيـاه الــشـرب الـنـظـيـفـة
والـكـهـربـاء وارتـفـاع مـعـدالت الـبـطـالـة.
ي) وتـرأست العـلي  مـنظمـة (الود الـعا
حلـــقــوق اإلنــســـان الــتي نـــشــرت عــلى
مــوقـعـهـا االلــكـتـروني صــورة الـتـقـطت
مـطلع الـشهر اجلـاري أثنـاء مشاركـتها
مع مـــجــمـــوعــة نـــســاء في تـــظــاهــرات
الـبـصـرة وكتـبت تـعـليـقـا علـيـهـا (نقف
إلى جـانب إخـوتنـا وأبنـائنـا وعائالتـنا
فـي بـــصـــرتـــنــــا).وأصـــدرت احملـــكـــمـــة
ركزيـة في رئاسة اسـتئناف اجلـنائيـة ا
بـــغــداد الـــرصــافــة االحتـــاديــة حـــكــمــا
ـدة عشـر سـنوات بـحق مدان بـالـسجن 
فـتح مقرا وهمـيا باسم احلشـد الشعبي
ــتـــحــدث الــرســمي فـي بــغــداد. وقــال ا
جملــلس الـقـضــاء األعـلى الـقــاضي عـبـد
الــســـتــار بــيــرقــدار في بــيــان امس  إن
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وافـق مــجـــلس الــوزراء عـــلى  تـــمــديــد
ــســيــحــيــ من ــوظــفــ ا تــنــســيـب ا
مـنـسـوبي الـدوائـر احلـكـومـيـة الـتـابـعة
الـى وزارات احلــــكـــــومـــــة االحتـــــاديــــة
ن الـعامل في دوائر اقليم كردستان 
ـدة لم يــكـمل سـنـة الـتـنــسـيب الـثـالـثـة 
قبل, سـنة لغاية االول من تشرين اول ا
وظف غير مشيرا الى انه بخالفه يعد ا
ــلــتــحق بــعــمــله مــســتـقــيـال بـحــسب ا

ــركــزيـة نــظـرت (احملــكـمــة اجلــنـائــيـة ا
ـدانــ بـانــتـحــاله صـفـة قــضـيــة احـد ا
مـنـتسب بـاحلشـد بعـد قـيامه بـفتح مـقر
وهـمي لـلـحـشـد بـاسم تـشـكـيالت الـعـهد
اجلــديـد  في شـارع الـسـعـدون وحـكـمت
ــدة عــشــر ســنـوات) عــلــيه بــالــســجن 
ـدان كـان يــقـوم بـإصـدار وأضــاف أن (ا
هـويات باسم احلشد مقـابل مبالغ مالية
بـعد ان ضـبطت بـحوزته هـويات مزورة
بـالـزي العـسـكـري وبرتـبـة لواء) مـشـيرا
ادة الـى ان (احلكم صـدر وفقـا الحكـام ا
/16اوال لـسـنـة .(1983وضـبـطـت  دائرة
الـتحقـيقات في هيـئة النـزاهة معامالت
صـرف صكوكٍ في دائـرة صحَّة مـحافظة
الـديــوانـيـة مـصـروفـة خالفـاً لـلـضـوابط
والـتعـلـيمـات.وقل بيـان للـهيـئة امس ان
(مالكــات مــكــتب حتــقــيـق الـهــيــئــة  في
احملـــافــظـــة الــتي انـــتــقـــلت إلى دائــرة
الـصـحَّـة تمـكَّـنت من ضبط  19مـعـامـلةً
َّ صــرف صـكــوكـهـا خـالفـاً لـلــضـوابط
والــتـعــلـيــمـات بــالـرغم مـن عـدم وجـود
غـــطــاءٍ مــالي) واضـــاف  انَّ (مــجــمــوع
َّ صـرفــهـا بـلغ ـعــامالت الـتي  مــبـالغ ا
500  605 مـاليــــ و 508 اآلف و
ديــنـار) واوضـح الـبــيـان ان (الــصـكـوك

ــصــروفـة كــانت بـواقع  12 صــكـاً  ا
ُـجهزين تـسلُّم مـبالـغها من قـبل بعض ا
بلغٍ إجمالي  335 مليوناً و 437 ألفاً
و  500 ديــنــار في حــ لم يــتم تــسـلُّم
بلغ  270 مليوناً مـبالغ سبعة صكوك 
َّ الـتـحرُّز و 71 ألـف دينار) واكـد انه (
ـعـامالت وإرسال األولـيَّات عـلى أصل ا
ــالــيَّـــة; لــغــرض إلى ديـــوان الــرقــابـــة ا

تدقيقها).
 فــيـمـا اعــلـنت قـيــادة شـرطـة مــحـافـظـة
ديـالى عن عدد الشـبكات االرهـابية التي
 تــفــكــيــكـهــا خالل الــنــصف االول من
الـعام احلالي واعتقال  600 متهم.وقال
قــائـد شــرطـة احملــافـظــة الـلـواء فــيـصل

االحــــالــــة لـــلــــعــــقــــود من احملــــافــــظـــة
والــتــصـويت عــلى مــشـروعي تــصــمـيم
وإنـشاء ملـعب سعة  30الـف متفرج في
الــعــاصـمــة بــغــداد وتـصــمــيم وإنــشـاء
ـبي سعة  30الف مـلعب الديـوانية االو
مــتـفـرج) ,واوضـح الـبـيــان ان (اجملـلس
خـــول وزيــر الــتــربـــيــة مــحـــمــد اقــبــال
صالحية اجراء امتحانات الدور الثالث
ـرحـلـتي الـدراسة ـنـتهـيـة  لـلـصـفـوف ا
ا ال ـتوسطـة واالعدادية وللـراسب  ا
يـــزيـــد عن ثـالثــة دروس) ,فـــيـــمـــا وجه
ـركـزي (االلــتـزام بـتـوقــيـتـات الـقــبـول ا
ــعــتـمــدة في وزارة الــتـعــلــيم الــعـالي ا
والــبـحث الـعــلـمي دون انـتــظـار نـتـائج
الـــــدور الـــــثــــالـث). وتـــــابع الـــــبـــــيــــان
ان(اجلــلــســة شـهــدت الــتــصـويـت عـلى
مــشــروع اتــفــاقـيــة الــنــقل اجلــوي بـ
حــكــومــة الــعــراق وحــكــومــة الــواليـات
ـتـحـدة االمـريكـيـة وصـوت عـلى عـقود ا
الــصـيــانـة مع شــركـة جــنـرال ألـكــتـريك
األمـريكـية  GE لـصيف 2019 وصوت
أيـضـاص على االعـفـاء من بدالت ايـجار
ــشـمــولـ االراضي الــزراعــيـة لــغـيــر ا

ائية). باحلصة ا
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رفـض نــــــــائـب رئــــــــيـس احلــــــــزب
ــــقــــراطـي الــــكــــردســــتــــاني الــــد
نـيـجـيرفـان الـبـارزاني اخلالف ب
نـاصب في احلكومة االكـراد على ا
اجلـديـدة. وقال خالل كـلـمة ألـقـاها
امــــام انـــصـــار حــــزبه في ســـوران
ناصب في (نـرفض بشـدة جتييـر ا
بــغــداد وجــعــلـهــا تــخــدم مــصـالح
شــخــصــيــة) واضــاف ان (احلـزب
ــقـراطي الـكـردسـتـاني يـهـدف الـد
لـلشـراكة في الـعراق من أجل األمن
واالســتـقــرار). وشــدد عـلى انه (لن
يـكتب النجـاح الي اتفاق في بغداد
قراطي) على مـن دون احلزب الد
ــقــابل بــحث وفـد حــد قــوله. في ا
االحتـاد الوطني الكـردستاني الذي
ضـم الــقـــيـــادي في االحتـــاد بــرهم
صــــالح وعــــدداً من اعـــضــــائه  مع
زعــيـم الــتــيــار الــصــدري مــقــتــدى
الــصـدر في الـنـجف امس األربـعـاء
تـطـور الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة .وقال
ـكـتب الـصـدر  ان اجلـانـبـ بـيـان 
اكــدا ضـرورة أن (تـكـون احلـكـومـة
ـقبـلة تتـناسب وتـطلعـات الشعب ا
الـــعــراقي لـــلــقــيـــام بــواجــبـــاتــهــا
األسـاسيـة واإلسراع بـتوفـير األمن
واخلــدمـات الـتي يـســتـحـقـهـا دون
تـمييـز ب مختـلف أطيافه).وجرى
خالل الـلـقـاء تأكـيـد (أهـميـة الـعمل
مـن أجل تـرســيخ مــبـدأ الــتــعـايش
ــواطـــنـــة في ظل وتـــعـــزيـــز روح ا
عـراق مـوحـد).وتـأتـي هـذه الـزيارة
ــــاثــــلــــة عــــقـب أيــــام من زيــــارة 
لــنــيــجــيــرفــان الى الــنــجـف األحـد
اضي ولقائه الصدر. ودعا عضو ا
ـكــتب الـسـيـاسي لـتـيـار احلـكـمـة ا
ـيـاحـي الـقـوى الــوطـني مــحـمــد ا
الـكـرديـة الى الـتـوافق عـلى مـرشح
ـنـصب رئيـس اجلمـهـورية. واحـد 
وقــال في بـيـان امس (نـصــيـحـتـنـا
ـرشح الـى الكـرد كـانـت أن يأتـوا 
واحــــــد كـــــون اجمليء بــــــعـــــدد من

ـــرشـــحــ ســـيـــضع الـــتـــحــالف ا
بــإحـراج شـديـد وسـيــكـون هـنـالك
رشـح كـون رئيس تـفاضل بـ ا
ثل واجهـة العراق) اجلـمهوريـة 
الفـــــتــــــا الى ان (مـــــايــــــجـــــري في
مـوضـوعـة رئاسـة اجلـمهـوريـة هو
تــنــافـس إيــجــابي ولــيس صــراعــاً
سـيـاسـيـاً في اإلقـلـيم بـ احلـزب
).وفي الـكردي واألمر طـبيعي جداً
ــــيــــاحي ان مــــســــار آخــــر  قــــال ا
(الـتـوافق والـتـقارب مـابـ كـتـلتي
اإلصـالح والبنـاء فتت كـل العوامل
الــضـاغـطـة الــتي حـاولت ان تـؤثـر
في إنـسيابـية إكمـال اإلستحـقاقات
ــرشح الــدســتــوريــة وســنــخــرج 
رئـــيس وزراء مــســتـــقل وبــتــوافق
اجلــــمــــيع).ورأى عــــضــــو احلـــزب
ـقـراطي عـبـد الـسـالم برواري الـد
ان االحتــاد الـوطــني يـعــاني جـراء
غــيــاب قــيــادته.وقــال في تــصــريح
انـه(بــــعـــد وفــــاة رئــــيـس االحتـــاد
الــسـابق الـراحل جالل الـطـالـبـاني
تـغير االحتـاد الوطني كثـيرا فنحن
ال نــعـرف من يـقـوده الـيـوم وهـنـاك
أكـــــــثـــــــر مـن مـــــــركـــــــز وجـــــــهـــــــة
تــقـوده).وأضــاف ان(هـنـاك  3أيـام
رشـح لـلـمصـادقـة على أسـمـاء ا
ـنــصـب الــرئـاسـي وأســبـوع الـى ا
رشح ان حلـسم ا واحـد أمـام البـر

ــقــبل). قــبل الــثــاني مـن الــشــهـر ا
وأكــــــــد ان (مــــــــنـــــــــصب رئـــــــــيس
اجلــمـهـوريــة لـيس حــكـراً عـلى أي
حـــزب كـــردي) مــتـــوقـــعـــا ان (يــتم
ـرشـحـ بـعـمـلـيـة انـتـخـاب أحـد ا
).ونوه الى ان (االحتاد سـلسة جـداً
قراطي الـوطني أجـبر احلزب الـد
عـــــلـى طــــرح مـــــرشـح لـــــرئـــــاســــة
اجلــــمـــهــــوريــــة بـــعــــد اإلعالن عن
مـــــــرشـــــــحـه مـن دون الـــــــرجــــــوع
ــقـراطي ولـكـن بـعـد اخــتـيـار لــلـد
الـــرئــيس ســـيــعــود احلـــزبــان الى
طــبـيــعــتـهــمـا االصــلــيـة الن اقــلـيم
كردستان ال يتحمل خالف احلزب
الـكـبـيـرين). وحـسم رئـيس مـجلس
الــنــواب مــحــمــد احلــلـبــوسي اول
أمـس الـثالثــاء اجلــدل بـشــأن آخـر
الـتـوقـيـتـات الـدسـتـوريـة النـتـخاب
رئــيس اجلــمــهــوريـة مــوضــحـاً أن
ـقبل هـو اليوم الـثاني من الـشهر ا
األخـير النـتخـاب الرئـيس .وأعلنت
الـنـائب الـكـردية في قـائـمـة حتالف
بـــغــداد آال الـــطــالـــبــانـي عن عــدم
اتــفــاق اي طــرف عــراقـي او كـردي
ــنـصب رئـيس عــلى مـرشح واحـد 
اجلــمــهــوريــة.وقـالـت في تــصـريح

الك وأطــــلع الــــنــــاجتـــة عـن حـــركــــة ا
اجملــلس عـلى االجـراءات الـتي قـام بـهـا
الـوفد احلكومي واللـجنة الوزارية التي
ذهــبت الى مـحـافـظــة الـبـصـرة واتـخـاذ
مــجـمـوعـة من الـتــوصـيـات بـخـصـوص
ـــشــــاريع في الـــبــــصـــرة ومـــحـــطـــات ا
الـتـحـلـية) ,واضـاف ان (اجملـلس صوت
وافقة على قيام شركات وزارة ايـضا با
الـــنــــفط بـــدور اســـتــــشـــاري في إعـــداد
تـفاصيل العروض - التندر-  وحتليلها
واالشـــراف والـــرقــابـــة عـــلى ان تـــبــقى

ـسـيـحـيـ ـوظـفـ ا الـقـانـون ومـنح ا
ـشـار اليـهم الـراغبـ بـاحلصـول على ا
اجــازة خـــمس ســنــوات اســتــثــنــاء من
ــدة ســنــة بــدون الــضـــوابط او اجــازة 
ن ال تـسـري عـلـيه شـروط اجـازة راتـب 

اخلمس سنوات.
ـكـتب رئـيس الـوزراء أمس وقـال بـيـان 
ان (اجملـلس عقد جـلسته برئـاسة حيدر
الـعبادي وصوت عـلى عدد من القرارات
من بــيــنــهــا اسـتــثــنــاء وزارتي الــدفـاع
والداخلية من حذف الدرجات الوظيفية

الــعــبــادي في تــصــريح امس انه (خالل
الـــنـــصف االول مـن الــعـــام احلـــالي 
تفكيك  95 شـبكة إرهابية في  و اعتقال
 601 مــــــتــــــهم واكــــــمــــــال اإلجـــــراءات
الــقـــانــونــيــة بـــحــقــهم واحـــالــتــهم الى
الــقـضـاء) واضــاف انه ( تـفــكـيك 18
شـبكة إرهـابية واعـتقال  75مـن افرادها
و 10 شـــبـــكـــات خـــطف واعـــتـــقــال 76

مـجرما من افرادهـا) مشيرا الى انه (
اعـتـقـال اربع شـبكـات قـتل واعـتـقال 20
مـجـرمـا من افـرادها و 40 شـبـكـة سـرقة
والــقـاء الــقـبض عـلى  185مـن افـرادهـا
واعــتـقـال  245مــجـرمـا بــتـهم جـنــائـيـة
مــــخــــتــــلــــفــــة) وتـــــابع انه ( إجــــراء
اإلجـراءات الـقـانـونـيـة بـحـقـهم لـيـنـالـوا
جـزائهم العادل واصـدار احكام االعدام
ؤبد بحق بحق  12ارهـابيا وبالسجن ا
 33 مــجـرمـا).وشـرعت قـيــادة عـمـلـيـات
ـلـحـقـة بـها من احملـافـظـة  والـقـطعـات ا
احلــشـد الـشــعـبي واجلـيـش والـشـرطـة
بـعـمـلـيـة لتـفـتـيش حـاوي الـعـظـيم.وقال

بـــيــان العالم احلــشـــد امس ان (قــيــادة
لـحـقة عـمـلـيات احملـافـظـة والقـطـعـات ا
شاة 19 فرقة 5/ مديرية بـها من لواء ا
شـــرطــة احملـــافــظـــة / لــواء 23 حـــشــد
شــعـبـي شـرعت بــتــنـفــيـذ عــمــلـيــة عـزم
االبـــطــال لـــتــفـــتــيش حـــاوي الــعـــظــيم
واعــــتــــقــــال فــــلــــول داعـش وتــــدمــــيـــر
مــضـافـاتـهم وفــرض االمن واالسـتـقـرار

نطقة). في ا
واحـــبـــطت  الـــســـلـــطــات فـي الــكـــويت
ـغادرة بـ 550 مـحـاولـة عـراقي حـاول ا
ألـف دوالر.وقال بـيـان امس ان ( كـمارك
الـعـبدلي افـشلت مـحـاولة سـائق عراقي
تـــهـــريب  550 ألـف دوالر خـــبــأهـــا في
أمــاكن سـريـة داخـل سـيـارته الــربـاعـيـة
أثـــنــاء مـــغــادرته الـــبالد) واضــاف انه
(تــمت احــالـته إلـى اجلـهــات اخملـتــصـة
بـلغ وعدم لـلـوقوف عـلى سبب إخـفـاء ا
اإلفـــصـــاح عـــنه) ونـــقـل الـــبـــيـــانه عن
مــصــدر جــمــركي قــوله انـه ( إخـراج
ــبـالغ الــتي تـبــيّن أنـهـا  55 رزمـة من ا
الــدوالرات وبـالـتــدقـيق عـلــيـهـا اتـضح
أنــهـا صـحـيـحــة ولـيـست مـزوّرة األمـر
الـذي زاد من الشبهات حوله خصوصاً
أنـه تـفـ في إخـفــائـهـا عن أعـ رجـال
ـبـلغ قُدّر بـ550 اجلـمـارك وبـإحـصـاء ا

ألف دوالر ). 
ركـزية في وقـضت احملـكمـة اجلنـائيـة ا
رئــاســة اســتــئــنــاف بــغــداد الــرصــافــة
ـدة خـمس االحتـاديـة حـكـمـاً بـالـسـجن 
عــشـرة ســنـة بــحق مــدان عـرض أبــنـته
لــلـبــيع مـقـابل  20مــلـيـون ديــنـار.وقـال
ــتـــحــدث الــرســمي جملـــلس الــقــضــاء ا
األعـلى عـبـد الـسـتـار بـيـرقـدار فـي بـيان
امس إن (احملــكـمـة نـظــرت قـضـيـة احـد
ــدانــ بـعــد اعــتـرافـه بـعــرض ابــنـته ا
لـلـبـيع ألكثـر من مـرة لـغرض تـشـغيـلـها
في أعـمـال البـغـاء والسـمـسرة وحـكمت
دة خمسة عشر عاما) . عليه بالسجن 
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{ نــــيـــويـــورك - ( أ ف ب) - دعـــا
ــلـك عــبـــد الــله الـــعــاهـل االردني ا
الـــــثــــانـي الى اتـــــخــــاذ اجــــراءات
لــــــتــــــمـــــويـل عــــــاجل لـالجــــــئـــــ
الــفـلـسـطــيـنـيــ بـغـرض احلـد من
الـتوجه نحو التـطرف واليأس بعد
ــتــحــدة كل أن اوقــفـت الــواليــات ا
مــســاعــداتــهــا.  وفي كــلــمـتـه أمـام
ــتـحـدة اجلــمـعــيـة الـعــامـة لأل ا
الـــثالثـــاء ســعـى الــزعـــيم األردني
إلحـيـاء عـمـلـيـة الـسالم فـي الـشرق
األوسـط واثــار مــســألـــة االنــهــيــار
ـتحـدة لـغوث ـالي لـوكالـة األ ا ا
وتـشـغيـل الالجئـ الـفلـسـطيـنـي
(أونـروا). وقـال "نـحن بـحـاجـة إلى
دعـم الــتـــمــويل الـــكــامـل لألونــروا
وغـــيــرهــا من اجلـــهــود احلــيــويــة
حلـــمـــايـــة األســـر واحلـــفــاظ عـــلى
اســتـــقــرار اجملــتــمــعــات احملــلــيــة
وإعـــداد الــشـــبــاب من أجـل حــيــاة
مـنــتـجـة". واضـاف "سـيـكـون خـطـأ
صلحة فادحا التخلي عن الشباب 
قـــوى الــتــطـــرف والــيـــأس. هــنــاك
حـاجة ماسة للـدعم لضمان حتقيق
ــا يــتــوافق مع األونـــروا دورهــا 
ــتـحــدة". وتـواجه تــفـويض اال ا
ـلك األونــروا أزمـة مـالـيـة ورفض ا
عــبـد الــله الـذي تــعـتــبـر بالده مع
مـصر البـلدين العـربي الـوحيدين

الذين تربطهما عالقات دبلوماسية
كـاملة مع إسرائيل فكرة ما يسمى
بـحل الدولة الواحدة الذي يتضمن
اسـتـيعـاب الفـلـسطـيـنيـ في دولة
ــلك "مــا هـو يــهــوديــة. وتــســاءل ا
ـسـتـقـبل الـذي سـيـتـرتب عـلى ما ا
يـقترحه البـعض? أهو دولة واحدة
ثـنائيـة القومـية تقـوم في جوهرها
ــســاواة بـ عــلى أســاس إنــكـار ا
مــواطــنــيــهــا? هــذه هي احلــقــيــقـة
قـراطيـة لفـكرة الـبشـعة وغـير الـد
الــــــدولـــــة الــــــواحـــــدة". واضـــــاف
"انـهاليست بأي حال من األحوال
بــديالً عن الـسالم الــقـائم عـلى حل
. بل إنها تـمثل تخـليا عن الـدولتـ

عبد الله الثاني 

سعاد العلي 

امـس انه (بـــســـبب عالقـــات بـــرهم
صــــــالـح اجلـــــيــــــدة مـع االطـــــراف
الــعـراقــيـة ومــشـاركــته سـابــقـا في
احلــكـومــة االحتـاديــة فـان فــرصـة
تـسـلـمه لـلـمـنـصب أقـوى من فرص
ــرشـحـ االخـرين) مـضـيـفـة انه ا
(ال يـــوجــد في الـــعــراق اي اتــفــاق
مــكــتــوب وان االتـفــاقــات تــتم بـ
االحــزاب واي اتـفـاق يـحـصل عـلى
مـنصب يكـون مقابل مـنصب آخر).
وفـي مـسـار آخـر تـوقع الـنـائب عن
حتــالف سـائـرون قــصي الـيـاسـري
ـــنــصب خـــســارة حـــزب الـــدعــوة 
رئــــاســـة الــــوزراء في احلــــكـــومـــة
ـقبـلة.وقال الـياسـري في تصريح ا
امـس  ان (حـظــوظ رئــيس الـوزراء
حـيــدر الـعـبـادي لم تـعـد كـالـسـابق
وهـي تـــتـــضـــاءل كـــمـــا ان هـــنــاك
كــفــاءات وشــخــصـيــات مــحــتــرمـة
قـادرة عـلى ادارة الـدولة) مـوضـحا
ـقـبـلـة حتـتـاج الى ان( احلـكــومـة ا
ـرجـعـيـة الـديـنـيـة ومن غـطـاء من ا
ـرجـعيـة وزعيم الـشـعب وشروط ا
الــتـيــار الـصــدري ال تــنـطــبق عـلى
الــعـبـادي). وكـان الـعـبـادي قـد اكـد
اول امـس عـــــــــدم تـــــــــمـــــــــســــــــــكه

حــفـظ االمن واالســتــقــرار ورعــايـة
ــــواطـــنـــ وتــــقـــد اخلـــدمـــات ا
وتـوفـيـر فـرص العـمل وسـنـتـحمل
ـسـؤولـيــة الى آخـر يـوم من هــذه ا
عـــمــــرهـــا). ورأى عـــضـــو إئـــتالف
الـنـصـر أحـمـد الـبـهادلـي  ان تولي
شـخصـية مـستـقلـة رئاسـة الوزراء
ـقـبلـة سيـجـعل منه في احلـكـومة ا
(دمــيـة بـيــد األحـزاب الـســيـاسـيـة)
عــلى حــد تــعــبــيــره. وتـســاءل  في
تـصـريح ان (مـوقع رئـاسـة الوزراء
مـــوقع ســـيــاسي فـــكــيـف تــشـــغــله
شـخـصـيـة مـسـتـقـلـة?!انه  سـيـكون
دمـــــــــــــــيــــــــــــــة وأداة بـــــــــــــــيــــــــــــــد
االحـــــزاب). وأضــــاف ان (فـــــكــــرة
تـرشيح شخـصية مسـتقلـة لرئاسة
الــوزراء أمـر صــعب وسط تـصـارع
ـــنــصب االحـــزاب والــكـــتل عـــلى ا
ونــحــتـاج الـى شـخــصــيـة تــتــمـتع
بــاخلـبـرة والـكـفــاءة).وتـابع (نـريـد
شـخـصـيـة سـيـاسـيـة لـديـهـا خـبـرة
نصب ونـحن غيـر ملزم بـإدارة ا

بــرأي الــشــارع في كـل الــقــضــايـا)
مـــؤكــدا ان (الـــعــبــادي اعـــتــذر عن
تـولي رئـاسة الـوزراء لواليـة ثانـية
ولــكن حتـالف الـنـصـر يـرى ان فـيه
مــشــروعـاً لــلــنــهـوض بــالــعـمــلــيـة
الـــســيـــاســيــة رغـم وجــود أطــراف
تــمـارس تــشـويـهــا عـبــر اجلـيـوش
االلـكتـرونية واالعالم).واكـد النائب
عـن حتـالف الـفـتـح فـالح اخلـزعـلي
حـرص الـكتـلـة على تـسـميـة رئيس
ـــقـــبل مـن احملـــافـــظــات الـــوزراء ا

اجلنوبية.
وقــال اخلـزعـلي فـي تـصـريح امس
قبلة تتطلب شخصية ـرحلة ا ان(ا
تـــمـــتــلك الـــقـــدرة عــلـى مــواجـــهــة
الـــــتـــــحـــــديـــــات) مـــــشـــــيـــــراً الى
ـــكن ان يـــلـــبي ان(الـــعـــبــــادي ال 
ـقـبـلـة وحـجم ـرحـلــة ا تــطـلـعـات ا
الــتـــحــديــات والى اآلن لم تــنــاقش
األسـمـاء البـديـلة). وأضـاف ( انـنا
حــريــصـون عــلى ان يــكــون رئـيس
الـوزراء من احملـافـظـات اجلـنـوبـية

وحتى من البصرة). نيجيرفان البارزاني 

q¹uLð v ≈ uŽb¹ w½œ—_« q¼UF «
5OMOD KH « 5¾łö  qłUŽ

ــنـهـجـاً الــذي يـعـد امــتـهـانــاً لـكـرامـة الــنـسـاء وعــنـفـاً 
ضدهم) مـضيفاً (إننا نحتاج اليوم الى تشريع قانوني
ـكــافــحـة ظــاهــرة الـتــحـرش والـى تـعــاون من اجملــتـمع
ــنـــظـــمـــات لـــزيــادة الـــوعي واإلعـالم ورجــال الـــديـن وا

بخطورته واحلد منه). 
من جـهة اخـرى اعلن الـغـراوي عن اغالق مخـيم داقوق
وعودة 1500 نـازح الى الديار.وقال الـغراوي في بيان
امس ان (الـقوات االمـنيـة قامت بـغـلق مخـيم داقوق في
كـركوك) موضـحا ان (ذلك جاء بـعد عودة 300 عـائلة
و1500 نــازح الـى مــنــاطــقـــهم احملــررة). واضــاف ان

(عـدداً مـن الـنـازحـ الــذين لـديـهم مــؤشـرات امـنـيـة 
نــقــلــهـم الى مــخــيم لــيالن) مــشــيــرا الى ان(صــعــوبــة
ساعـدات وعدم وجود مورد األوضاع االنـسانية وقـلة ا
رزق في اخملـــيم هـــو الـــذي دفع الـــنـــازحـــ الى تـــركه

والعودة الى مناطقهم).
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حذرت مـفوضية حقوق االنـسان في العراق  من شيوع
ظاهـرة التحرش فـي مخيمـات النازح مـؤكدة تعرض
ـئـة من النـازحـات للـتـحرش الـلـفظي. ونـقل بـيان 80 با
ـفوضـيـة فـاضل الـغـراوي قـوله فـي الـندوة عن عـضـو ا
التي إقـامتـهـا وزارة الداخـليـة ومـنظـمة (نـفـسانـيون بال
ـناقـشـة ظـاهرة الـتـحرش وتـأثـيـراتهـا الـنفـسـية حـدود) 
على الـنسـاء ان (التحـرش اصبح ظـاهرة في مخـيمات
ـئة من الـنـازحات الـنازحـ وقـد اشرنـا تـعرض 80 بـا
للـتـحـرش الـلفـظي). ولـفت الى ان (الـعـديـد من الـرجال
والـشـبـاب يـقـومـون بالـتـحـرش من بـاب الـتـرفـيه واثـبات
خاطر هذه األفعال ضد الرجولة من دون أدنى تفكير 
الـنــسـاء).واوضح  ان (هـنـاك أنـواعــاً عـديـدة لـلـتـحـرش
ظهـرت في اآلونة االخيـرة منهـا التحـرش االلكتروني او
التـحرش في العمل اضافة للـتحرش اجلسدي واللفظي
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موضـحا ان (مدن بـغداد والبصـرة وصالح الدين سجلت 21
مـئـويـة وأربـيل وحـديـثة  20 مـئـويـة  وسـلـيـمـانـية  16مـئـويـة)
وأوضح عطـية ان (درجـات احلرارة سـتسـتمـر على حـالها في
ـدن عـدا اجلـنوبـيـة فانـهـا سـترتـفع قـلـيال خالل االيام اغلب ا
قـبلة). فيما قال  بيان للهيئة  تلقته (الزمان) امس (أستمرار ا
الريـاح اليـوم اخلمـيس شمـاليـة غربـية خالل الـنهـار وسكـونها
لــيال مع انـخــفـاض في درجـات احلــرارة ويـكــون الـطـقس في
ـنـطـقـة الـوسـطى صـحـوا مع ظـهـور بـعض الـغـيـوم  ودرجات ا

احلرارة تنخفض قليال).
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يشـهـد الـعراق إنـكـسـاراً تـدريجـيـاً في درجـات احلـرارة االيام
ـنبئ قـبلـة والـشعـور بـالبـرودة لـيال واالعتـدال نـهارا. وقـال ا ا
اجلـوي في الـهـيـئـة الـعـامـة لالنـواء اجلـويـة والـرصـد الـزلـزالي
صـادق عــطــيـة في صــفــحـته عــلى فــيـســبــوك امس انه (بـدأت
درجـات احلــرارة الــصـغــرى في االنـكــسـار الــتـدريــجي وبـدأ
الشـعور بـالـبرودة لـيالً واالعتـدال نـهارا في مـناطق عـديدة من
مدن الـبالد خصـوصا الـشمالـية والـغربـية مـنها) وأضاف ان
ــدن ســجــلت درجــات مــقــاربـة لــلــعــشــرين مــئــويـة) (بــعض ا
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بــالــســلـطــة.وجــدد خالل مــؤتــمـره
الـــصــحــفـي األســبــوعي (تـــأكــيــده
االسـراع بـاخلـطـوات والـتـوقـيـتات
الـــدســــتـــوريـــة الخـــتــــيـــار رئـــيس
اجلـمهـورية ومن ثم تـكلـيف رئيس
رشح بـتشـكيل احلـكومة الـوزراء ا
اجلـديــدة) مـضـيـفـاً (نـحن نـحـتـرم
االنــتـقــال الـســلـمي لــلـســلـطـة وان
قـبلة تُـسلّم االمـانة الى احلكـومة ا
ولـسنـا متمـسك بـالسلـطة مطـلقا
ـــــا نـــــعــــمـل عـــــلى الـــــقـــــيــــام وا
ـواطــنـ ــســؤولـيــاتـنــا جتــاه ا
لـتقد اخلدمات).وتابع  ان (هناك
من اراد لـهذه احلكومـة ان تستقيل
وهـــو يـــعـــلم انه اليـــوجـــد ســـيــاق
دسـتوري الستقـالة احلكومة بل ان
اسـتقالتـها تعد خيـانة النها سوف
تـتخلى عن مـسؤوليتهـا في حماية
ـواطـنـ والـبـلـد) مـشـيـرا الى ان ا
(الـدعـوات السـتـقالـة احلـكـومة هي
دعــوات سـيـاســيـة وهـنـاك من اراد
ايـصالنـا الى نقطـة الالعودة لـكننا
لـم نــــــســـــــمـح لــــــهـم) عــــــلـى حــــــد
قــــــوله.واضــــــاف الـــــعــــــبـــــادي ان
(احلـــكـــومـــة مـــاضــيـــة بـــالـــقـــيــام
ـسـؤوليـاتهـا عـلى اكمل وجه في

نصب رئيس اجلمهورية UI¡∫ رئيس التيار الصدري خالل لقائه في النجف مرشح االحتاد الوطني الكردستاني 
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الــــسالم وهـي طـــريــــقـــة جــــديـــدة
لـــلــهـــروب من الـــعـــمل لــتـــحـــقــيق
لك "إنـها تـمثل الـتسـوية". وتـابع ا
نـقـيض مـا يـحـتـاجه الـطـرفـان وما
ســعــيــا من أجــله مــنـذ زمـن طـويل
(...) ال يـــوجــد شيء اســمه اتــفــاق
أحـادي اجلانب. يستلزم األمر على

األقل طرف للتوصل إلى اتفاق".


