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محمد احللبوسي
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وأمــاكن أخــرى بــصــورة مـتــزامــنـة.
وانـــتـــقــدت الـــقــيـــاديـــة في االحتــاد
الــوطـني الــكـردسـتــاني ريـزان شـيخ
دلـير مـوقف احلكـومة (الـسيء) بهذا
الـشأن شـهرين.وقالت شـيخ دلير في
بـيـان امس إن (عمـليـات قـتل النـساء
مـــســـتـــمــرة مـــنـــذ نـــحـــو شــهـــرين
قـبلـة ما ـرحلـة ا وسـتـستـمر خالل ا
ــثـل هـذه لـم تـضـع احلــكــومـة حــداً 
اجلــرائم الـتي تــضـاف إلى إضـعـاف
ــــــــؤســــــــســــــــات ــــــــرأة فـي ا دور ا
احلــكــومــيـة) مــضــيــفـةً (انــنــا نـرى
اسـتــهـدافـاً لـشـخـصـيـات مـؤثـرة في
اجملـــتــمـع مــثل خـــبـــيــرات جتـــمــيل
ونـاشطـات مجـتمع مـدني وعارضات
أزياء).ودعت احلكومة الى أن (تثبت
ـوضوع جـديـتـهـا في مـتـابـعـة هـذا ا
وأن تـــقف مــوقـــفــاً حــازمـــاً بــدالً من
مــوقـفـهــا الـسيء جتـاه الــعـصـابـات
الــتي تــريـد بث الــرعب واخلـوف في
نفوس العراقي بشكل عام والنساء
بـــــشـــــكـل خـــــاص) الفـــــتـــــةً إلى أن

(اجلـهات الـتنـفيـذية اخملـتصة ادعت
فــتـح حتــقــيق في مــقــتل الــيــاســري
واحلــــسن من دون أن تــــظـــهــــر أيـــة
نـــــتــــائـج رغم مـــــرور شــــهـــــر عــــلى
احلـادثـتـ وسـيـواجه الـتـحـقـيـقـان
الـذين فتحا مقتل سعاد العلي وتارة
ـصـيـر ذاته). وحـذرت شـيخ فـارس ا
دلــيــر (الــنــسـاء الــعــامالت في األ
ـتــحـدة والـبـعـثـات الــدبـلـومـاسـيـة ا
دنيات من استهدافهن والناشطات ا
ـقـبـلـة ضـمن حـمـلـة ــرحـلـة ا خالل ا
الـتصفيات التي يقوم بها مجهولون
بـــحـــسب االدعــاءات) مـــســـتــنـــكــرة
(األصـــوات الــتي أيـــدت مــقـــتل تــلك
الـشـخـصيـات في مـواقف بـعـيدة عن
االنــسـانـيـة والـتـي تـشـد عـلى أيـدي
اجملـــرمــ في تـــكــرار إرهـــابــهم مع
شـخصـيات أخـرى أساءت لـلمـجتمع
الــعـراقي حـسب تـعــبـيـرهم وارائـهم
ـتـخـلفـة).وشـددت عـلى أن (مـجلس ا
الــنــواب مـــطــالب بــتــشــريع قــانــون
ــرأة لـــيس من الـــعــنف حلـــمــايـــة ا
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دخـلت جامعة بـغداد ترتيـب صحيفة
ز لـلـتعـلـيم العـالي واجلـامعي الـتـا
فـي الـعــالم لــلــمـرة األولـى. ووصـلت
جـامـعـة بغـداد إلى الـقـائمـة لـتـصبح
واحدة من ب  1250جـامعة بـحثية
تـضـمهـا الـقائـمـة. وأثنت الـصـحيـفة
عـــلى اجلـــامــعـــة لـــبــنـــاء شـــراكــات
ـيـة دولــيـة.ومـا زالت جــامـعـة أكــاد
ـرتـبـة األولى لـلـعـام أكـســفـورد في ا
الـثالث على الـتوالي لكن الـتصنيف
العام للجامعات في بريطانيا وُصف

تـــنــظـــيم داعش عــام  2014 وواجه
أسـاتذتـها عـنفـا وإرهابـا بالـغا كـما
شـهــدت جـامـعـتـهـا تـدمـيـرا واسـعـا.
ـتــحـدة والــيـابـان وبــعـد الــواليـات ا
ـرتبة وبـريطـانيـا تأتي الـص في ا
الـرابعة من حيـث عدد اجلامعات في

ي للجامعات. الترتيب العا
واجلــامــعــات الــعــشــرون األولى في
الــقـائـمـة هـي عـلى الـتــوالي جـامـعـة
أكـسفورد جامعة كـامبريدج جامعة
سـتـانـفورد مـعـهـد ماسـاتـشـوستس
لـلـتـكـنـولـوجـيـا مـعـهـد كـالـيـفـورنـيا
لــلـتــكـنــولــوجـيــا جـامــعـة هــارفـرد
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ا مـن عمـلـيات األسـري فـحـسب وا
الـقتل التي باتت وكأنـها أمر طبيعي
سـواء في بغداد او باقي احملافظات)

بحسب قولها.
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اعـربت وزارة اخلارجـية عن أسـفها
لـقـيام واشـنطن بـتحـذيـر مواطـنيـها
مـن الــســـفـــر الـى الــعـــراق وســـحب
مــوظـفي الـقـنـصـلــيـة االمـريـكـيـة في
ـــتــحــدث بــاسم الـــبــصــرة . وقــال ا
اخلـارجـية احـمد مـحـجوب في بـيان
امـس ان الوزارة (تأسف لـقرار وزير
اخلـارجـية االمـريكـي سحب مـوظفي
الـقـنـصـلـيـة االمـريـكـيـة في الـبـصـرة
ـواطـنـ األمـريـكـيـ من وحتـذيـر ا
الـــســفـــر الى الــعـــراق) مــؤكــداً ان
(الـعــراق مـلـتـزم بـحـمـايـة الـبـعـثـات
قيـمة على الـدبلومـاسية األجـنبيـة ا
أراضــيه وتـأمــيـنــهـا وان احلــكـومـة
الـعــراقـيـة عـازمـة عـلى مـواجـهـة اي
تـــهــديــدات تــســـتــهــدف الـــبــعــثــات
الـــدبــلــومـــاســيـــة أو أي زائــر وافــد
بـاعتبار أمنهم جزءا من أمن العراق
والـتـزامـا قانـونـيا واخالقـيـا). ودعا
مـحجوب البـعثات الدبـلوماسية الى
ا يتم ترويـجه لتعكير أن (ال تـلتفت 
جـو األمن واالسـتقـرار واالساءة الى
عـالقــات الـــعــراق مع دول الـــعــالم).
وكـانت وزارة اخلـارجـيـة االمـريـكـية
قـد دعت األمـريكـي الى عـدم السـفر
إلـى الـــعــراق.وحـــذرت الـــوزارة  في
ــواطـنــ االمــريــكــيـ من بــيــان (ا

وجـود مخـاطر كبـيرة بانـدالع أعمال
عـنف وعمليات خطف.(وأضافت بأن
(الـعــديـد من اجملـمـوعـات اإلرهـابـيـة
ـتمردة تنشط في العراق وتهاجم وا
بـشـكل مـتكـرر قـوات األمن العـراقـية
ومــدنــيــ عــلى الــســواء) بـحــسب
اخلـارجية االمريكـية. من جهته حذر
وزيــر اخلـارجــيـة األمــريـكـيــة مـايك
بـومبيو من إمكـانية اتخاذ إجراءات
انـتــقـامـيـة جـراء تـهــديـد الـسـلـطـات
اإليــرانــيـة وقــوات احلـرس الــثـوري
اإليـراني أمن وسالمة الدبلوماسي
األمـــريـــكـــيـــ فـي الـــعـــراق. وقــال
بـومـبـيـو في بـيـان خالل وجوده في
وظـفـيـنا نـيـويـورك ان (التـهـديـدات 
ومــرافـقـنــا في الـعــراق ازدادت مـنـذ
بـضعة أسـابيع) مضيـفًا ان (مصدر
هـــذه الـــتــهـــديــدات هـي احلــكـــومــة
اإليــرانــيــة وقــوة الـقــدس الــتــابــعـة
لـــلــحـــرس الـــثــوري ومـــلـــيــشـــيــات
يـساعـدها ويسـيطـر عليـها ويـديرها
قـائـد قـوة القـدس قـاسم سلـيـماني).
واضــــاف (لـــقـــد حــــصـــلت حـــوادث
مــتــكــررة إلطالق نــار غـيــر مــبــاشـر
بـــاجتـــاه قــنـــصـــلـــيـــتــنـــا الـــعـــامــة
فـي البصـرة وخاصـة في الـساعات
اضيـة) متوعدا األربع والـعشريـن ا
ـــنــاسب عـــلى أي هـــجــوم بـ(الـــرد ا
يــســتـهــدف مــنــشـآت أمــريــكــيـة في

الـــــعـــــراق).ومـــــضـى قـــــائالً(لـــــقـــــد
أوضـــــحـت إليـــــران أن الـــــواليــــات
ـتحدة سـترد فورا وبـشكل مناسب ا
عـلـى أي هـجـوم يـسـتـهـدف مـنـشـآت
أمـريكـية وأبـلغت حـكومـة إيران بأن
ـتـحـدة سـتُـحـمّل طـهـران الـواليـات ا
مــســؤولــيــة مــبــاشـرة عـن أي ضـرر
ـنـشـآتـنـا يــلـحق بـاألمـريـكـيــ أو 
الـدبـلـوماسـيـة في الـعراق أو في أي
مـكـان آخـر سـواء أكـان ذلـك الـضرر
مــرتــكـبــا من جــانب قــوات إيـرانــيـة
بشكل مباشر أم من جانب مليشيات
مــــرتــــبــــطــــة بــــهـــا). ويــــعــــدّ األمن
الــدبـــلــومــاسي أولـــويــة لــلــواليــات
ـتحـدة وبومـبيـو الذي وجه عـندما ا
كـان عضوا في الكونـغرس انتقادات
الذعــة لـوزيـرة اخلـارجـيــة الـسـابـقـة
هـيالري كلينـتون على خلـفية هجوم
دام عـلـى الـقـنـصـلـيـة األمـريـكـيـة في
بــنــغــازي بــشـرق لــيــبــيــا. وأعـلــنت
ـتحدة اول امس اجلـمعة الـواليات ا
عن إغـالق قنـصـلـيتـهـا في الـبـصرة
ـتــحـدثــة بـاسم وزارة عــلى لـســان ا
اخلـارجـيـة هيـذر نـاورت الـتي اكدت
ـغـادرة مـنـظـمـة أن (بـومــبـيـو أمـر 
ـوظــفــ األمـريــكــيـ من جلــمــيع ا
الــبـصــرة) مـوضــحـة أن (الــسـفـارة
األمـــريـــكـــيـــة في بـــغـــداد ســـتـــؤمّن
ـقـابل اخلــدمـات الـقــنـصـلـيــة). في ا

وصـفت وزارة اخلـارجـيـة اإليـرانـية
االتـهـامـات األمـريـكيـة إليـران بـأنـها
(غــيـر مـســؤولـة ومـثــيـرة لـلــدهـشـة
واالســتـــفــزاز). كــمــا نــدد الــرئــيس
اإليــــــراني حــــــسن روحـــــانـي خالل
كـلـمـته أمام اجلـمـعـية الـعـامة لأل
ــتــحــدة بـاالتــهــامــات األمـريــكــيـة ا
إليـران بـالتـدخل في شؤون  الـعراق
وتـسـاءل عن سـبب تـدخـل واشنـطن
فـي دولـــة عـــلى مـــســـافـــة بـــعـــيـــدة
عـنـها.وفي الـتداعـيات ايـضاً وصف
نـائب عن البصـرة االجراء االمريكي
بــأنـه (مــحــاولــة لـــلــتــغـــطــيــة عــلى
تـــدخالت واشـــنـــطن بـــالـــعــمـــلـــيــة

السياسية).
 وقــال عــامــر الــفــايـز فـي  تـصــريح
امـس  إن (الـوضع االمـني بـالـعـراق
ـا كـان عـلـيه الـيـوم افـضل كـثـيـراً 
فـي األوقـات الـسـابـقــة ومـا يـحـصل
من خـروقـات امـنـية هـنـا وهـناك من
وقـت آلخر امر طـبيـعي يحـصل بأي
دولــة بــالــعــالم حــتى فـي الــواليـات
ــتــحـدة) مــشـيــراً الى ان(الــعـراق ا
مـــلــــتـــزم بـــحــــمـــايـــة الــــســـفـــارات
والــقـنــصـلـيــات والـرعــايـا االجـانب
واليــــوجـــد اي جتـــاوزات عــــلـــيـــهم
(.ورأى أن (قــــرار واشـــنــــطن اغالق
قـنـصـلـيـتـهـا بـالـبـصـرة وحتـذيـرهـا
لــرعـايــاهـا وسـحب مــوظـفــيـهـا هي

جــعـجـعــة اعالمـيـة ومــحـاولـة خلـلط
االوراق وتـشويه احلقـائق والتـغطية
عـلى تدخالتـها بـالعـملـية الـسيـاسية
في الـعراق ومـحاولتـها الـضغط على
بـــعض الــكــتـل والــنــواب لــتـــغــيــيــر
حتــالـفــاتــهم الـســيــاسـيــة الى طـرف
) مـؤكدا أن (واشـنـطن تـدخلت مـعـ
بـالــتـظـاهـرات في الـبـصـرة وحـاولت
حــرفــهــا عن مــســارهــا الــصــحــيح)
مــعـربـاً عن اعـتـقــاده بـأنـهـا (تـسـعى
لـــزعــزعـــة الــوضع بـــالــبـــلــد خـــدمــة

صاحلها).
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دمــر طـيـران الـتـحـالف الـدولي امس
نــفــقــاً كــبــيــراً لــتــنــظــيم  داعش في
مـحافظة نينوى كـما القت قوة امنية
الـقبض على عنصـر وصف باخلطير
من تـنظـيم القـاعدة في االنـبار. وقال
ركز اإلعالم األمني ان (القوات بيان 
األمـنـيـة في قـيـادة عـمـلـيـات نـيـنـوى
تـمكنت خالل عـملية أمنـية في قضاء
بـادوش من الـقاء الـقـبض على  3من
ـشتـبه بهم وتـفجـير نـفق في جبال ا
بــــــــــادوش) وأضــــــــــاف انـه (ووفـق
مــعـلـومــات دقـيـقــة تـمـكــنت الـقـوات
األمـنـيـة من الـعـثـور عـلى نـفق كـبـير
يـحـتوي عـلى أكثـر من منـفذ بـداخله
عـنصـران إرهابـيان في قـرية الـكراث
وقـد  معـاجلته بالـرمانات الـيدوية
كــمــا دك طــيــران الــتـحــالف الــدولي
ــكـان مــا أسـفــر عن تـدمــيـر الــنـفق ا
بــالـكـامل).وأشـار الـى (الـعـثـور عـلى
مـصـنع لـلعـبـوات الـناسـفـة في قـرية

ــرج وقــد  تــدمــيــره بــالــكــامل). ا
وألـــقت قــوة امــنـــيــة الــقـــبض عــلى
عـنـصـر يـنـتـمي لـداعش فـي نـيـنوى
بــحــسب بــيــان آخـر قــال ان (مــفـارز
جـــهــاز األمن الــوطــنـي في نــيــنــوى
وبـنـاءً عـلى مـعـلـومـات اسـتـخـبـاريـة
دقــيـقــة ألــقت الـقــبض عــلى داعـشي
يـعــمل في احـدى اجلـامـعـات بـصـفـة

مقاول). 
تهم إلى وأضـاف انه (جرى تسليم ا
اجلـهات القضـائية اخملتـصة لتدوين
أقـواله واتخـاذ اإلجراءات الـقانـونية
الالزمـة بحـقه). كما ألـقت قوة امـنية
فـي االنــبـــار الــقـــبض عــلـى أرهــابي
خــطـــيــر.وقــال بــيــان العالم شــرطــة
احملـــافـــظـــة ان (مـــعـــلـــومــات وردت
بـوجود االرهابي اجملرم مهـند محمد
لـقب مهـند الـعشـبة في عـبد مـطـلك ا
مـنـطـقة اخلـمـسـة كيـلـو ويـسكن حي
ـنـتمي الى تـنـظيم األرامل سـابـقا وا
الـقاعـدة االرهابي سابـقاً ومن اجليل
األول لـالرهـابـيــ اخلـطــرين والـذي

قـام بـقتل الـعـديد من االبـريـاء وحكم
عـلـيه بـاالعدام وهـو هـارب من سجن

ابو غريب). 
وأضــاف انه ( الـقـاء الـقـبض عـلى
االرهـــابي من جــانـب  قــوة من فــوج
طـوار االنـبار الـثـالث و تسـلـيمه
الى الـقـضـاء لـيـنـال جـزاءه الـعـادل).
وفـكـكت هنـدسة الـلواء  13 بـاحلشد
الـشـعـبي مـتـفـجـرات زرعـت بـأجـهزة
اتــصـــاالت تــابــعــة إلحــدى شــركــات
الـــهـــاتف الـــنـــقـــال في قـــضــاء راوة

حافظة األنبار. 
ونـقل بيـان العالم احلشـد عن معاون
آمـر اللـواء احمـد نصر الـله قوله انه
(بعد الكشف عن ربيترات االتصاالت
تـب أن أحدها يعمل حتى اآلن وهو
يـسـتقـبل ويرسل نـداءات اإلرهابـي
و تـفـكيـكه لقـطع االتصـال اخلاص
بـإرسـال الـنـداءات). مـن جـهـة اخرى
افـتـتح قـائـد عـملـيـات بـغـداد الـفريق
الــركـن جــلــيل الــربـــيــعي ســيــطــرة

السالميات ضمن قاطع الشعلة.
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بـــأنه (انــحـــدر بــصـــورة طــفـــيــفــة).
وظــهــرت جــامـعــة بــغـداد فـي قـوائم
أخـرى للتصنيف الـدولي للجامعات
رة األولى الـتي تدخل فيها ولـكنها ا
ـؤسـسات ز  تـرتـيب صحـيـفة الـتـا
الـتـعـلـيم الـعـالي في الـفـئة من 801
ـديـر إلى 1000 . وقــال فـيل بـاتي ا
ز إن جامعة الـتحريري لـقائمة التـا
بــغـداد (قـويــة لـلــغـايـة في الــتـعـاون
الـــدولـي) وهـــذا يـــعـــكـس أهـــمـــيـــة
اجلـامـعـات في عـمـلـيـة اإلعـمـار بـعـد
ـــوصل احلـــرب. وكـــانت جـــامـــعــة ا
الــعـراقــيـة قـد وقــعت حتت ســيـطـرة

احمد محجوب

جــامــعـة بــرنـســتــون جـامــعــة يـيل
إمــبـيــريـال كـولــيـدج لــنـدن جــامـعـة
شـــيـــكـــاغـــو جـــامـــعـــة إي تي إتش
زوريخ جــامــعــة جــونــز هــوبــكــنــز
جـامـعـة بـنسـلـفـانـيـا يونـيـفـرسـيتي
كـوليدج لندن جامعة كاليفورنيا في
بـركـلي جـامـعـة كـولومـبـيـا جـامـعة
كــالــيــفــورنــيــا في لــوس أجنــلــيس
جــامـــعــة ديــوك جــامــعــة كــورنــيل

جامعة ميتشيغان.
مـن جـــانب اخـــر حـــددت الـــلـــجـــنـــة
الـــدائـــمــة لـالمــتـــحـــانــات في وزارة
الــتـــربــيــة الــرابع عـــشــر من شــهــر
ــقـــبل مــوعــدا ألداء تـــشــرين االول ا
اإلمـتحـانات الـنهـائيـة لطـلبـة الثالث
ـتوسط والسادس االعدادي/ الدور ا
الـــثــالث وذكــر بـــيــان امس ان (هــذا
ــــوعـــد يــــشــــمل مــــراحل الــــثـــالث ا
ـتـوسط والسـادس االعـدادي بكـافة ا
فــروعه) مـؤكـداً (احلـرص عـلى نـشـر
ــواعــيـد اخلــاصــة بــاالمـتــحــانـات ا
مــبــكـرا إلعــطــاء الـفــرصــة الـكــافــيـة
لـــلــطـــالب لـــتــنـــظــيم وقـــته من أجل
دراســته( وكـان مـجـلس الـوزراء قـرر
وافقة اضـي ا في جـلسته الـثالثاء ا
عـلى تخـويل وزيـر التربـية صـالحية
اجـــراء امــتــحــانـــات الــدور الــثــالث
رحـلتي الدراسة نتهـية  لـلصفـوف ا
ا ـتوسطة واالعدادية وللراسب  ا
ال يـزيـد عن ثالثـة دروس. وتسـتوفي
وزارة الـتـربـيـة مـبلغ  25 الـف ديـنار
عن كل مادة دراسية للطلبة الراغب

في أداء الدور الثالث.
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واصـل مـــرشـــحـــا االحتـــاد الـــوطـــني
ــقـراطي الــكـردســتـاني واحلــزب الـد
الـــكــردســتــاني بـــرهم صــالح وفــؤاد
ــنـصب رئـاســة اجلـمــهـوريـة حــسـ 
حـراكـهـمـا امس فـي مـحـاولـة مـنـهـما
ــؤيـدة ــزيـد من االصــوات ا لــكــسب ا
نـصب اثـناء لـتـرشيـحـهمـا والـفوز بـا
ــقـرر بـعــد غـد الـثالثـاء الــتـصـويت ا
واليـزال اخلالف مستـمراً ب احلزب
ـرشح الـثالث بـهـذا الـشأن . ورفض  ا
لـلـمـنصـب عبـد الـلـطيف جـمـال رشـيد
الــتـراجع عن قــرار تـرشــحه.  ويـنـوي
ـقراطي حـصر الـتصويت احلـزب الد
عـلى مـرشح الـكـرد بالـنـواب الـكرد في
تلك مقاعد ان االحتادي لكـونه  الـبر
ان اكـثر من االحتـاد الوطني في الـبر
فـــيــمــا يــطـــالب االخــيــر بـــأن يــشــمل
الـتصويت جـميع النـواب والسيما انه
يـعتـقد ان لـدى مرشحه مـقبـوليـة اكثر
لـدى عمـوم النواب. فـقد ألـتقى  صالح
بــالــنــائب عن إئــتالف الــنـصــر خــالـد
الـعبـيدي وتـبادل معه  وجـهات الـنظر
بـشـأن مـسـتقـبل الـعـمـلـية الـسـيـاسـية
ـهـمات الـوطنـيـة الواجب تـنـفيـذها وا
ـقـبـلـة بـحـسـب بـيان ـرحـلـة ا خالل ا
ـكـتب الـعـبـيـدي اضـاف ان اجلـانـب
ـنـاطق اكــدا ضـرورة  (إعـادة إعــمـار ا
احملـــررة لـــضـــمـــان عـــودة ســـريـــعـــة
لـلـنـازحـ وتـوفـيـر اخلـدمـات جلـمـيع
الــعـراقــيـ وإعـادة تــقـو الــقـوانـ
االقــتــصــاديــة جلــذب االســتــثــمــارات
وتوفير فرص عمل للعراقي وحتقيق
) .من جهته واطن ة لكل ا حـياة كر
الـــتـــقى حـــســـ عـــلى رأس وفـــد من
ـقراطي بـرئيس الـتحالف احلـزب الد
الــوطــني عــمـار احلــكــيم وبـحـث مـعه
مــســتــجــداتِ الـوضـع الـســيــاسي في
الـــعـــراق وإكـــمــال االســـتـــحـــقـــاقــات
كتب تبقية. ونقل  بيان  الـدستورية ا
احلــكــيـم عــنه تــأكــيــده خالل الــلــقــاء
(أهـميـة منـصب رئيـس اجلمـهورية إذ
ـثل واجهـة البلـد وحامـياً للـدستور
وأهــــــمـــــيــــــة اخــــــتـــــيــــــار االكــــــفـــــأ
مـــجـــدداً دعـــوته لـــلـــقــوى واألفـــضل)
الـسيـاسية الـكرديـة لـ(توحيـد موقـفها
إزاء مــرشح الـرئـاسـة والــتـنـسـيق مع
الـقـوى الـسـيـاسـيـة في بـغـداد). وكـان
صــالح قــد رفض طـلب رئــيس احلـزب
ـقــراطي الـكـردســتـاني مــسـعـود الــد
الــبــارزانـي خالل زيــارته له اول امس
اجلـــمـــعـــة  بـــحــسـم مـــرشح رئـــاســة
اجلــــمــــهــــوريــــة من جــــانب الــــكــــتل
الــكـردســتـانـيــة في مـجــلس الـنـواب .

ــكـتـب صـالـح ان زيـارته وقــال بــيــان 
لـلبارزاني (كـانت بهدف توحـيد البيت
الـــكـــردي وبـــحـث مـــســـألـــة رئـــاســة
ـتـعـلـقة ـسـتـجـدات ا اجلـمـهـوريـة وا
بـعمـليـة تشـكيل احلـكومـة االحتادية).
وقــال مـصــدر مـطـلـع  ان هـذا الـرفض
ــثل ايـضــاً مـوقف االحتــاد الـوطـني
الـذي أعلنه سـابقا بـعد ان قدم احلزب
ـقـراطي مـرشـحه لـتـولي مـنـصب الـد
نــائب رئـيس مـجـلس الـنـواب من دون
الـرجـوع الى االحتاد الـوطني والـقوى
الــكـردســتـانـيــة. واوضح  ان ( صـالح
أشـــار خـالل الـــلـــقـــاء الى ان الـــبـــيت
الـسيـاسي الكـردي غيـر موحـد حالـيا
واالطـراف الكردسـتانيـة غير مـستعدة
حـتى للجلوس معا لذلك فهو يرى انه
يــجب حـسـم هـذا األمـر داخـل مـجـلس
النواب الن منصب رئيس اجلمهورية
ـثل جمـيع مكونـات الشـعب العراقي
ــا فـيــهم الـكـرد وهــنـاك مــرشـحـون
لـــشــــغل مـــنـــصـب من غـــيـــر االحتـــاد
قراطي). بدوره الـوطني واحلزب الد
نـفى صالح صحة االنباء التي حتدثت
عـن سحب تـرشيـحه واضاف في بـيان
اعـــــــقب الـــــــلــــــقـــــــاء انـه بــــــحـث مع
الــــبــــارزانـي في اربــــيل (مــــوضــــوع
ـنصب رئـيس اجلـمـهـورية الـتـرشـيح 
واوضحت له سبب تمسكي بالترشيح
كـــونه اســـتــحـــقـــاقــا حلـــزب االحتــاد
الـــوطـــني ) مـــضــيـــفـــاً (انـــا اتــمـــتع
ـقـبـولـية كـبـيـرة بـ بقـيـة الـشـركاء
والـكتل الـسيـاسيـة التـي ابدت دعـمها
لــتـرشـيــحي وتـرحــيـبــهـا بـاخــتـيـاري
رئـيسا للـجمهورية لـقناعتـها بخبرتي
الــسـيــاسـيــة واحلـكــومـيــة وعالقـاتي
كـونات والطوائف ـتينـة مع جميع ا ا
الـعراقـية) مـؤكدا (تـمسـكه بالـترشيح
نصب ـانه باهميـة هذا ا لـلمنصب إل
خلــدمــة الــعــراق وشــعــبــة مـن دهـوك
الى الــبـصـرة ولـلـظـروف احلـسـاسـة
ـر بـهـا الـعـراق وحـفـاظـا عـلى الـتـي 
وحــدة الـبالد والـشـعب الـعـراقي). من
جــانـبـه  اكـد الــبـارزاني في بــيـان أنه
طـلب من صـالح (حـسم مـرشح رئـاسة
اجلــــمــــهــــوريــــة من جــــانب الــــكــــتل
ـنصب له الـكردسـتانـية بـإعتـبار ان ا
عالقـة بالكرد وبـقية مكـونات العراق).
واضــاف (كـان من االفـضل لــنـا اتـفـاق
جــمـيع االطــراف الـكـردســتـانــيـة عـلى
ـــــنـــــصب رئـــــاســــة مـــــرشح واحـــــد 
اجلـمـهـوريـة لـكن االخـوة فـي االحتاد
الـوطني الكردستاني قدموا مرشحهم
بـشكل مـنفرد وبـعدهـا قدمت االطراف
الـكـردستـانيـة مـرشحـيـها وكـذلك قدم
ـقـراطي مــرشـحه لـشـغل احلــزب الـد

ـــرشح ـــنـــصب).   بـــدوره  أعـــلن ا ا
لـلمـنصب ذاته عبـد اللطـيف رشيد أنه
لـن يـتـراجع عـن تـرشـحه.وقــال رشـيـد
خالل مـؤتمـر صحـفي امس (سأسـتمر
في عـملية الترشح لرئاسة اجلمهورية
ولـن اتـراجع عـن تـرشــيــحي) مــؤكـداً
(حــرصه عـلى وحــدة الـصف الـكـردي
وأنه ســـيــمـــضي قــدمـــاً في عــمـــلــيــة
تــرشـيــحه لـلــرئـاسـة مـن أجل تـنــفـيـذ

برنامجه الذي يتبناه). 
ـتـحدث بـاسم االحتاد مـن جهـته قال ا
الـوطني سـعدي بـيرة إنـهم سـيهـنئون
رشــــيــــد فـي حــــال فــــوزه بــــأصـــوات
الــنــواب.وأضــاف بــيــرة  ان (االحتــاد
ـســألــة في الــوطــني يــفــضل حــسـم ا
مـجـلس الـنـواب االحتـادي ولـيس من
جـــانب الـــكـــتل الـــكــردســـتـــانـــيــة في
اجملـــــلس).ورشــــيـــــد من مـــــوالــــيــــد
الــسـلـيــمـانـيـة -  1944 ومــتـزوج من
شــانـــاز إبــراهــيم أحــمــد أخت زوجــة
الــرئــيس الــســابق جالل الــطــالــبـاني
ــائـيـة ـــــــــــــــــوارد ا وتــولى وزارة ا
فـي احلــــــــــــــكـومـة االحتـــــــــــــــادية
مـــن  2003-2010 ثـــم عـــــــــــــــــــــــــيّــن

مـســــــتشـارا أقدم لرئيس اجلـمهورية
واليـــــــزال فـي مـــــــنـــــــصـــــــبه.ودعـــــــا
عــــضـــو االحتـــاد الــــوطـــني  ســـاالر
ـــقــراطي الى مـــحــمــود احلـــزب الــد
سـحب مـرشحه مـن أجل ضمـان وحدة
الــصــوت الــكــردي.وقـال فـي تـصــريح
امـس إن (االحتــاد مــازال مــتـــمــســكــا
ــــرشــــحه الــــذي لم يــــنـــســــحب من
الــتــرشح كــمـا حتــاول بــعض وسـائل
االعـالم تشويه احلـقائق) مـشددا على
ــنـصـب من اسـتــحـقــاق االحتـاد أن (ا
قراطي الكردستاني سحب وعـلى الد
مـرشـحه لـلحـفـاظ على وحـدة الـصوت

الكردي). 
ـفــاوضـات واحلـوارات واضــاف أن (ا
مـستمرة ب احلزبـ للخروج باتفاق
مـن اجل احلـــــضــــور الـى  جــــلـــــســــة
ــرشح واحـد لـلــمـنـصب الــتـصـويت 
دة الدسـتورية ). واوضح أنه ضـمن ا
(فـي حـال عـدم الــتـوصـل الى نـتــيـجـة
ـفــاوضــات فـســيــكـون الــقـرار عــبــر ا
ـقابل العـضـاء مجـلس الـنواب). في ا
ـــقـــراطي قـــال عـــضـــو احلـــزب الـــد
شـاخوان عبـد الله ان احلزب مـتمسك

ــنـصب ألنه (يـسـعى من خالله إلى بـا
اجمليء بـرئيس قوي يكون محل الثقة
بـ جـمـيع الـقـوى السـيـاسـيـة ونحن
ــهم ــنـــصب ا نـــريــد تــفـــعــيل هـــذا ا
والـسـتـراتـيجي) مـضـيـفـاً أن (مرشح
االحتــاد لم يــحــصل بــاالصل اال عــلى
مـقـعدين في االقـليم وبـالـتالي فـهو لم
يـستطع تمثيل شعب كردستان فكيف
ثل الـشعب الـعراقي يـريـد اليـوم أن 
كـــله ويـــجـــمع األطـــراف الـــعـــراقـــيــة
جـميـعا) بـحسب رأيه.وتـابع أن (قوة
مــرشـحــنـا تــأتي من حــصـول احلـزب
ـــقـــاعـــد بـــ األحــزاب عـــلى أعـــلى ا
ـنفردة ما يعطـيه االستحقاق الكامل ا
ـنـصب إضـافة إلى لـلـحـصـول عـلى ا
ـرشح من قـيادته أن احلـزب لم يـأت 
كـما فعل االحتـاد فحينـها يكـون تابعاً
ـقـراطي ألوامــر قـيــادته بل جـاء الــد
ثالً لـلعراق ـرشح مسـتقل ليـكون 
كـكل ولـيس حلـزب أو جـهـة سـيـاسـية
وهـو قـيـادي مـخـضـرم ولـديه عـالقات
واســعــة مـع الــكــثــيــر من الــقــيــادات
الـسياسـية). على صـعيد آخـر اعلنت
ستقـلة لالنتخابات مـفوضية العـليا ا

واالسـتـفـتـاء في كـردسـتـان عن جناح
عـملية الـتصويت اخلاص بـانتخابات
ـان كــردسـتـان بــنـســبـة مــشـاركـة بــر
ـــتـــحــدث ـــئـــة .قــال ا بـــلـــغت91 بـــا
فـوضيـة شيروان زرار خالل بـاسم ا
مـؤتمر صحفي في أربيل  إن (عملية
الــتــصــويـت اخلــاص جــرت بــنــجـاح
وشـارك فيها  156 ألف و 114 نـاخباً
أدلـــوا بــأصــواتــهـم وبــلــغـت نــســبــة
ــشــاركـة فـي عـمــوم اإلقــلـيم 91.69 ا
ئـة) مضيـفاً (ان خـروقات بسـيطة بـا
حـــصـــلت خالل مـــدة قـــصـــيـــرة وقــد
اسـتـطـعـنا الـسـيـطـرة عـليـهـا ونـشـكر
الـبيشمركة والقوات األمـنية لتعاونها

معنا بهذا الصدد. 
وكـشف زرار عن  أن (الـنـتائج األولـية
ـان كـردستـان سـتـعلن النـتـخـابات بـر
خالل  72 ســــاعــــة بـــعــــد انــــتــــهـــاء
الــتــصــويت الــعــام).وجتــري صــبـاح
الـيـوم االحد عـمـليـة الـتصـويت الـعام
ــشـاركـة نـحـو  3مـالي مـواطن من
ســــكــــان اإلقـــــلــــيم وسـط تــــكــــثــــيف
لـإلجـــراءات األمـــنـــيـــة قـــرب مـــراكـــز

االقتراع.
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قـدم مـجـلس محـافـظـة نيـنـوى سـتة
طـلـبـات  الى رئـيس مـجـلس الـنواب
مـــحــمــد احلــلــبـــوسي خالل زيــارته
ــاني احملــافــظــة عــلى رأس وفــد بـر
بـرفقة وزير الداخلية قاسم االعرجي
امـس كمـا شكـا من تـدخل احلكـومة
ــركـزيـة بــصالحـيـاته. وتــضـمـنت ا
ــــطـــالب الــــتي قـــدمــــهـــا اجملـــلس ا
لـــلـــحـــلـــبـــوسي (االســـراع بـــحـــسم
الـتصاريح االمنية وفتح الطرق ب
نـــيـــنــوى ومـــحـــافـــظــات الـــشـــمــال
خـــصــوصـــا طــريق مـــوصل دهــوك
ــالـيـة ودفع مــسـتــحـقــات نـيــنـوى ا
شاريع اخلـدمية والتفعيل لـتنفيذ ا
الـسريع لقانـون احملافظات وإطالق
الــدرجـات الـوظـيـفــيـة وتـعـويـضـات
ضـحايا االرهاب والعمل على حسم
مــلـف إعــادة الــنــازحــ الى عــمــوم
احملـــافــــظـــة). واوضح الـــبـــيـــان ان
احلــلـبــوسي (الــتـقى مــجـمــوعـة من
نــواب نــيــنــوى ومـحــافــظــهــا نـوفل
الـعـاكوب لـلوقـوف على احـتيـاجات
احملــافـظــة من تـشــريـعــات نـيــابـيـة
الدامــــة الـــــنــــصــــر عــــلى االرهــــاب
وتــــعـــجـــيـل حـــركــــة االســـتــــثـــمـــار
واخلدمات في احملافظة) مضيفاً ان
ـان (اجــتـمع بــاعـضـاء رئــيس الـبــر

مــجـلـس مـحــافـظــة نــيـنــوى وبـحث
مـعـهم اهم الـتشـريـعات النـهـاء ملف
ـان ). وأكــد لـهـم ان الـبــر الــنــازحـ
يــسـانــد مـجـلـس مـحـافــظـة نــيـنـوى
لـتفعـيل االستثمـار واعادة اخلدمات

واالعمار). 
وشـــكــا اجملـــلس تـــدخل احلــكـــومــة
ـركـزيـة بصـالحيـاته فـوجّه االخـير ا
بـــالــلــجـــوء الى الــقـــضــاء لـــلــطــعن
. وكان بـالتدخالت اخملـالفة للـقوان
احلــــــــلــــــــبـــــــوسـي قــــــــد وصـل إلى
ــوصل يــوم امس قــادمــاً مــديـــنــة ا
مـن أربـيـل لـتــكــون رابع مــحــافــظـة
ـنصب يـقـوم بزيـارتـها مـنـذ تولـيه ا
فـي اخلامس من أيـلول اجلـاري بعد
ان زار الــبـصــرة والـنــجف وأربـيل
.الـى ذلك دعـا احلـلــبـوسي األجـهـزة
األمـنـية إلى اإلسـراع في حـسم ملف
ــعـتـقــلـ بــتـشـابه األســمـاء.وقـال ا
ــــــــــوصـل ان (من خـالل زيـــــــــارتـه ا
الـــضــروري حــسـم قــضــيـــة تــشــابه
األسـمـاء التـي خلـقت مـشاكل كـبـيرة
وذلك عـبـر تـوحـيـد قـاعـدة الـبـيـانات
جلـميع األجهزة األمنـية) كاشفاً عن
(تـشــكـيل جلـنـة من أعـضـاء مـجـلس
الــنـواب ومـجـلـس احملـافـظـة إلعـداد
مــلف بــاحــتــيــاجــات احملــافـظــة مع
ـــعــنـــيـــ والـــدعــوة إلى الـــوزراء ا
اجـــتــمــاع مـــشــتــرك داخـل مــجــلس
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 حتـــطـــمت طـــائـــرة شـــبح اف-35
امــريـكــيـة في حـادث اثــنـاء مــهـمـة
تحدة تدريبية في شرق الواليات ا
امـس بحـسب مـسؤولـ في ح
 انـقاذ الطيّار. ويبدو أن احلادث
هـو األول لـهذه الـطائـرة األغلى في
الـــتــاريخ غـــداة أولى طــلــعـــاتــهــا
الــقـتــالـيــة في أفـغــانـســتـان. وقـال
مـــســؤول في وزارة الــدفــاع طــلب
عــدم ذكـــر اســمه لــوكــالــة فــرانس
بــــرس قــــبل اإلعـالن الـــرســــمي إن
ـشـاة الـبـحـريـة الـطـائـرة الـتـابـعـة 
ـاريـنـز" حتـطمت خـارج الـقـاعدة "ا
اجلـويـة لـلمـاريـنـز في بـوفورت في
ـسـؤول ســاوث كـارواليـنــا. وأكّـد ا
"لـقد حتطمت تمـاما". وأشار مكتب
شـرطة بـوفورت الى اخراج الـطيّار
ا ويـجري حالـيا تقـييم وضعه سـا
الـصحي. وتبلغ كـلفة كل طائرة من
هـــذا الــطــراز نــحــو  100مـــلــيــون

دوالر. واخلــمـيس نــفـذت طـائـرات
الــشـبح اف- 35 االمــريــكــيـة أولى
طـلعاتهـا القتاليـة في والية قندهار
في افـغـانـسـتـان اسـتـهـدفت مـواقع
ـشـاركـة أكـثر من حلـركـة طـالـبان 
طـائـرة أقلـعت من سـفيـنـة الهـجوم
الـبـرمـائـيـة "يـو اس اس اسـيكس".
تـــعــد طـــائــرات اف- 35الـــتي بــدأ
الــعـمل عــلـيـهــا بـدايــة تـسـعــيـنـات
ـــاضي أغــلـى مــنـــظــومــة الـــقــرن ا
عـسـكـرية في الـتـاريخ األمـيركي إذ
شـروع بـحوالي 400 تـقـدر كلـفـة ا
مـــلــيـــار دوالر مع هـــدف تــصـــنــيع
ـقـبـلـة. 2500 طـائـرة في الـعـقـود ا
وإذا مـــا حـــســـبـت كـــلـــفـــة خـــدمــة
وصــيـانــة الـطــائـرات عـلـى امـتـداد
عــمــرهــا حــتى  ?2070يــتــوقع أن
تـصل كلفة البرنامج اإلجمالية إلى

تـرلـيـون دوالر. ويـثـني مـؤيدو 1,5
الــبــرنــامج عــلى الـطــائــرات ألنــهـا
مـزودة بـتـكنـولـوجـيا خـفـيـة جتعل
أجـهزة الرادار عـاجزة عن رصدها
وتـفـوق سـرعـتـهـا سـرعـة الـصوت
وتـــــوفــــر قــــدرات الـــــدعم اجلــــوي
الــلــصــيق وتــتـمــيــز بــرشــاقـة في
الـتحليق وأجهزة استشعار كثيفة
تـزود الطيارين بـقدر ال مثيل له من
ــعـلـومـات.وأعـلـنت وزارة الـدفـاع ا
ان طـائرة نوع سـزنا كرفـان هبطت
إضـــــطـــــراريـــــاً فـي مـــــحـــــافـــــظــــة
الـسـلـيـمـانـيـة. وذكـر بـيان امس ان
احلــــادثــــة كــــانت (خـالل طــــلــــعـــة
تـدريبية وهبطت اضطرارياً بسبب
ـــوديــة خـــلل فـــني في مـــنـــطــقـــة ا
الـتـابـعة إلى نـاحـيـة كالر) التـابـعة

للسليمانية.
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اثـارت عـمـليـات الـقتل االخـيـرة التي
شـهدتها بغداد والبصرة واستهدفت
نـاشطات في مجـاالت مختلـفة ضجة
بـ االوساط الشـعبية وسط مـطالبة
عنية بأخذ دورها والعمل اجلـهات ا
عـلى وقف االعـتـداءات فـيمـا اتـهمت
مـــنــظــمـــات حــقـــوقــيــة احلـــكــومــة
فوضية بـالتقصـير . وطالب عضـو ا
الـعليا حلـقوق اإلنسان عـلي البياتي
احلـكومـة بالكـشف عن تفـاصيل هذه
احلـــوادث .وقــال في بـــيــان امس أن
(مــفـوضــيـة حـقــوق االنـســان تـتـابع
إجـــراءات الـــتـــحـــقــــيق في كل هـــذه
اجلــرائم وفـقـا لـلـتــخـويل الـقـانـوني
فـوضية رقم 53 ـذكور في قـانون ا ا
لــسـنـة  2008 الــذي يـعــطي لـهـا كل
احلـق بــطـــلب اي وثــيـــقــة او اوراق
رســمـيــة لـلــتــأكـد من الــتـزام جــمـيع
ـعاهدات مـؤسسـات الدولة بـجميع ا
وبـنود الدستور والقوان ولكن في

ـوضـوع خـصوصـاً أي قـضـية هـذا ا
ــفـوضــيـة أي االغــتـيــال لم تــلـمس ا
ــعــنــيـة تــعــاون من قــبل اجلــهــات ا
ــتــابــعــة لــتـــزويــديــهــا بــالــوثـــائق 
اجـــراءات الــتـــحــقـــيق والـــقــضــاء)
مـطـالـبـاً (احلـكـومـة بـتـوجـيه جـمـيع
ــفـوضــيـة الــدوائــر بـالــتـعــاون مع ا
لــلـحــفـاظ عــلى شـفــافـيــة اإلجـراءات
وحتــــقـــــيق الــــعــــدالــــة وكـــــشف كل
ــوضـــوع ومـــحــاكـــمــة مـالبــســـات ا

.( اجملرم
 ورأى الــبـــيــاتي عــلى أن (انــتــشــار
الـسالح بشـكل كـبير وبـدون ضوابط
حـكـوميـة يـسهم في امـكـانيـة حدوث
هـكذا جرائم وارتفاع وتـيرتها بشكل
كـــبـــيـــر جــداً كـــمـــا يـــحــدث لـــذا من
الـضروري اتـخاذ االجـراءات الالزمة
لـلحـفاظ عـلى السـلم االهلي وحـماية
ـــواطن) الفـــتـــاً الى ان (اجملـــتـــمع ا
الــعـراقي يــعـاني خــطـاب الـكــراهـيـة
والـــدعـــوة الى الـــعــنف والـــتـــطــرف
ــســتــمــرة وعـدم بــســبـب احلــروب ا

ـتـكـررة وهو االسـتـقـرار والـكوارث ا
يـحتاج الى بـرامج حقيقـية للخالص
مـن خــطـــاب الـــعـــنف والـــكـــراهـــيــة
ـجـرد والــدعـوة الى إقـصـاء اآلخـر 
اخـــتالفه في الـــرأي أوالــعــقــيــدة أو
ـظـهر).وقـتل مـسلـحـون مجـهـولون ا
ـدنـيـة سـعـاد الـعـلي في الـنــاشـطـة ا
الـبصرة وعارضـة األزياء تارة فارس
ــاضي وقــبل فـي بـغــداد األســبــوع ا
ذلك تـوفـيت خـبـيرة الـتـجـمـيل رفيف
الـيـاسري بـظروف غـامـضة وفـتحت
وزارة الــداخـلـيـة حتـقـيـقـات من دون
االعـالن عن الــنـتــائج حــتى اآلن. من
جــهــته وجه رئــيس الــوزراء حــيـدر
الـعـبـادي وزارة الـداخـلـيـة واخلـلـيـة
االســتـــخــبــاريــة بــالــعــمل فــــــــــوراً
وخالل  48 ســـاعــــة عـــلى تـــركـــيـــز
ــســتــوى الــوطــني اجلــهـــود عــلى ا
واحلـــصـــول مـــعــلـــومـــات واتـــخــاذ
اجــراءات تـتـعـلق بــجـرائم االغـتـيـال
واالخـتـطـاف الـتي حـصـلـت بـتـنـفـيذ
ـستـوى في بـغـداد والبـصرة عـالي ا
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الــنــواب بـحــضـور رئــيس صــنـدوق
اإلعـــمـــار). فـي غـــضـــون ذلك اعـــلن
الـنـائب عن نـيـنوى احـمـد اجلـبوري
وافـقة عـلى اعادة اربـعة  آالف عـن ا

منتسب من شرطة نينوى للخدمة.
وقـال في بـيـان امس انه ( االتـفاق
ـان ووزير الـداخلـية مع رئـيس الـبر
عــلى إعـادة الـدفـعــة االولى الـبـالـغـة
اربـــعــة  آالف مــنــتـــسب من شــرطــة
ـبـاشـرة فوراً ) نـيـنـوى لـلـخدمـة وا
مـوضـحاً انه (سـيتم اعـادة ما تـبقى
نتسب بعد توفير االموال في من ا

موازنة 2019).


