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الـتـابـعة لـلـحشـد الـشـعبي ومـشـاركة
فـــرقــة  20 وفـــرقــة  22 والـــلــواء 92
الـتابع للـجيش نفذت عملـية تطهير
وصل) جلـبل الـشيخ ابـراهيم غـرب ا
مـوضحًـا ان (العـملـية نـفذت من ثالثة
مـــحـــاور واســـفـــرت عـن قـــتل ثالثـــة
دواعش). وعثرت قوة امنية على جثة
جــنـدي داخل غـرفـته في فـنـدق ضـمن
مـنطقة البتاويـ وسط بغداد وعليها
اثــار طــعـنــات بــآلــة حـادة بــالــصـدر
بــحـسب مـصــدر أمـني اشـار الى اسم
الـضحية بـاحلروف (ع.ع.ع) موضحا
أن (الـتـحقـيقـات األوليـة تشـير الى أن
عـمــلـيـة الـقـتل جـرت خالل اسـتـراحـة
اجلــنـدي ولــيس اثـنــاء الـواجب). من
جـهــة اخـرى ضـبـطت سـلـطـات مـطـار
بـغداد الدولي عـراقياً وإمراة أثـيوبية
بـحـوزتهـما وثـائق مزورة في حـادث
نـافذ . وأفـاد بيـان لهـيئـة ا مـنفـصـل
احلـــدوديــة امس بـ(إحـــالــة مـــســافــر
عــراقي لــلــقـضــاء بــحـوزته تــأشــيـرة
دخـول فـيـزا مـزورة كـان يـروم الـسـفـر
بـها الى دسلدورف عـلى م اخلطوط
اجلـــويــة الـــعــراقــيـــة) مــضـــيــفــا ان
(مـســافـرة أثـيـوبـيـة احـيـلت لـلـقـضـاء
بـحوزتـها جـواز مزور في مـنفـذ مطار
بـغداد الدولي).وأوضـح ان العمـليت
تــمـا( بــالـتـعــاون مع مـكــتب جـوازات
ـطار وشعـبة البـحث والتحـري بعد ا
اجـراء الفـحص والتـدقيق فـي مخـتبر
ــــزورة). وقـــتل حتــــلـــيل الــــوثـــائق ا

مطلوبون بجرائم سرقة واثنان منهم
ضـبط بحوزتهما مواد مهربة).ونفذت
قــوات مـشــتــركـة بــضـمــنــهـا احلــشـد
الـشعبي امس االربعاء عمـلية لتطهير
جـبل شـيخ إبراهـيم في نـيـنوى قـتلت
خـاللـــــهــــــا ثـالثــــــة من عــــــنــــــاصـــــر
دواعـش.وقــال بـــيـــان إلعالم احلـــشــد
الـشــعـبي امس ان (قـوة مـشـتـركـة من
عــمــلـــيــات احلــشــد الــشــعــبي وقــوة
مــشــتـركــة من اسـتــخــبـارات احلــشـد
الــشــعــبي والــهــنــدســة الــعــســكــريـة
ــيــدان وقــوة من الــلـواء وهــنــدســة ا
الـــثــــالث واخلـــمـــســــ في احلـــشـــد
الــشـعــبي فـضال عن مــقـاتــلـة الـدروع
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دمـرت ضـربـة جويـة لـقوات الـتـحالف
الـدولي بالتـنسيق مع القـوات األمنية
نـفـقا تـسـتخـدمه عـناصـر مـسلـحة في
مــحـافـظـة صـالح الـدين فـيــمـا قـتـلت
قـوات امنـية ثالثـة من عنـاصر تـنظيم
داعـش واعتـقلت  17 مـطـلـوبا بـيـنهم
ســبــعــة من داعش في نــيــنــوى.وقـال
ــركــز اإلعالم األمــني امس ان بــيـــان 
(قـوات التـحالف نـفذت بـالتـنسيق مع
الـقوات الـعراقـية ضـربة جـوية دقـيقة
اسـتـهـدفت نـفـقـا تـسـتـخـدمه عـنـاصر
إرهـابـيـة في جـبـال مكـحـول) مـشـيرًا
الـى(ارسـال قـوة مـن قـيــادة عـمــلـيـات
ـسـتـهـدف ـوقع ا صـالح الـدين الى ا
حيث تب أنه دمر بالكامل فضال عن
ـتــفــجــرات الـتـي كـانت األســلــحــة وا
ــوصل مــخــزونـــة في الــنــفق).وفي ا
ألــقت قـوات أمــنـيـة الــقـبض عـلى 17
مـطـلـوباً بـقـضايـا مـخـتلـفـة في أماكن
ديـنـة بـحـسب الـناطق مـخـتـلـفة مـن ا
باسم وزارة الداخلية الذي اوضح في
بــيــان ان (مــديــريـة مــكــافــحــة إجـرام
شــرطــة نــيـنــوى وبــنــاءً عــلى أوامـر
قــبض صــادرة عن الـقــضـاء وتــعـاون
ــواطــنــ ألــقت الــقــبض عــلى 17 ا
متهماً بينهم سبعة من عناصر داعش
ـطــلـوبـ بـقـضـايـا إرهـابـيـة كـانـوا ا
يــعــمــلــون في مــا يــســمى بــاألمــنــيـة
واحلـسبة) موضحًا ان (ثـمانية منهم
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أكــد األمـ الـعـام جملـلس الـوزراء
رئـيس جلنـة السـياسات الـسكـانية
مــــهــــدي الـــعـالق ان الـــبــــيــــانـــات
واإلحـــصـــاءات الــتـي يـــجــمـــعـــهــا
الــتـعــداد الـسـكــاني سـتــسـاعـد في
اتـخـاذ قـرارات مـسـتـقبـلـيّـة مـهـمة
وسـتؤمن زيادة الـتخطيط لـتحقيق
الـتنـميـة االقتصـاديّة واالجـتمـاعيّة
فـي الـعــراق. وكــانت تـقــديــرات قـد
اشـارت الى ان عـدد سـكـان الـعراق
ــا فـيــهـا اقــلــيم كـردســتـان يــبـلغ
حـاليـاً أكثر من  38 مـليـون نسـمة.
وقــــال الـــعـالق في كــــلـــمــــته خالل
إفـتتـاحه الورشة الـتشاوريـة بشأن
الـتخطيط للـتعداد السكاني 2020
الـتي أقيمت في بـغداد ان (العراق
ســيـجـري تــعـداداً سـكـانــيـاً شـامالً
يـضم إقـليم كـردستـان ويراعي في
ـــتــــغــــيـــرات الــــتي الــــوقت ذاتـه ا
شـهـدتـها الـبالد من انـهيـار أسـعار
الـــنــفط واحـــتالل داعش االرهــابي
ـنـاطق). وأضـاف (كـمـا لــعـدد من ا
انه سـيعـتمد أطـر وتقـنيات حـديثة
تُستخدم اإلحصاءات السكانية من
أجـل الـــتــــوزيع األفـــضـل لألمـــوال
" احلــكـومـيّـة والـتـعــلـيم والـصـحـة
الفــــتـــاً الى ان "الـــعــــراق لم يـــجـــر
تـــعــداداً حـــقـــيــقـــاً مـــنــذ الـــعــام . 
1987)مـن جهته أكد وزير تخطيط
إقليم كردستان علي السندي الذي
حـــضـــر الـــورشـــة (وجـــود تـــوافق
ســيـاسي واضح بــ احلـكــومـتـ
االحتـادية واالقلـيم لتنـفيذ الـتعداد
الـذي ستـسهم مـؤشراته في تـقدير
ـائـيـة توفـيـر بـيـانات األهـداف اإل
وإحـــــصــــــاءات من أجـل حتـــــلـــــيل

وتـقييم التغـييرات التي حتدث في
ـشاركة الـبلـد). وناقشت الـورشة 
ـــتـــحـــدة مـــديــــر صـــنـــدوق األ ا
عنية في لـلسكان ومدراء الدوائر ا
وزارتـي الـــتـــخـــطــــيط االحتـــاديـــة
ثلي واالقـليم فضالً عـن عدد من 
انـحة آليـة تنـفيذ الـتعداد الـدول ا
الــسـكـاني وأبـرز الــتـحـديـات الـتي
تـواجه العمـليات اإلحصـائية. على
صـــعـــيـــد اخـــر أنـــتـــخب مـــجـــلس
مــحـــافــظــة بــغــداد امس األربــعــاء
عــضـو اجملــلس عن كــتـلــة األحـرار
فـاضل الـشـويـلـي مـحـافـظـاً جـديداً

لبغداد.
وقــــال رئـــيس اجلـــلــــســـة عـــبـــاس
احلــمـداني في مـؤتـمـر صـحـفي ان
(اجملـلس انـعـقـد النـتـخـاب مـحـافظ
ونـائب مـحـافـظ بعـد فـوز احملـافظ
الـسابق عطوان العطواني وجاسم
الـــبـــخـــاتي بـــعـــضـــويـــة مـــجـــلس
الــــنـــواب). وأضـــاف انـه (ونـــظـــرا
الكـتمـال كافة االجـراءات القانـونية
شـرع مجلس احملافظـة بعد اكتمال
الـــنــصــاب حــظـي عــضــو اجملــلس
فـاضل الشـويلي بـتصـويت أغلـبية
أعـضاء اجمللس وإنتخـابه محافظاً
جـــديــداً لــبـــغــداد). وقـــال مــحــافظ
بــــغـــداد اجلـــديــــد خالل مــــؤتـــمـــر
صــحـــفي عــقب انـــتــخــابه (الــيــوم
اجلـــــمــــيـع يــــنـــــظــــر الـى بــــغــــداد
ركز وعاصمة العراق بـاعتبارها ا
تبقي ـتلك رؤية كبيـرة للوقت ا و
مـن عـــمــر مـــجـــالـس احملـــافـــظــات
ـكن انـقاذه من وعـلـيـنـا انقـاذ مـا 
أطـراف بغداد). كما أنتخب مجلس
احملـافظـة باألغلـبية عـضو اجمللس
مـــحــمــد الـــربــيــعي نـــائــبــاً فـــنــيــاً

للمحافظ.
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كــشـفت تـقــاريـر عن اخـتــيـار رئـيس
ــهـــدي أحــد الـــوزراء عــادل عـــبـــد ا
وكـالء وزارة الــداخــلــيــة احلــالــيـ
مــرشــحًــا بـديـال عن مـرشـح حتـالف
الـبناء فـالح الفياض لـشغل منصب
وزيـر الداخـليـة. وأوضحـت ان (عبد
ـهـدي هـيّـأ بـديالً لـلـداخـلـيـة وهو ا
ضـابط بـرتبـة كبـيـرة وأحد وكالئـها
).وأضـافـت الـتــقــاريـر إن احلــالــيــ
ـهدي ترك (هـناك من يقـول إن عبد ا
أمــر اخـتـيـار الـوزراء لـلــكـتل فـيـمـا
كن أن تـسفر عنه يـنتظـر هو ماذا 
نـقــاشـاتـهـا او صـراعـاتـهـا غـيـر أن
ـهدي األمـر لـيس كـذلـك إذ إن عـبـد ا
سـيـاسي مـحـترف عـمل بـهـدوء على
طـرح مرشـحيه وال سيـما الـفياض
أكـثر من مـرة إلى احلد الـذي أصبح
هـناك تراجع واضح حياله حتى من
جـانب عـدد كـبـيـر مـن نـواب الـكـتـلة
الـتي تؤيده) بـحسب تلك الـتقارير.
وتــابــعت أن (رئــيس الــوزراء وضع
ـؤيد من كتـلة البـناء أمام مـرشحه ا
ــان ولم يـتــمــكن من تــمــريـره الــبــر
ـــرتـــ وهــو مـــا جـــعــلـه حــراً في
ـرة الـثـالـثة اخـتـيـار مـرشـحه فـي ا
خــصــوصـا أنه ال يــريــد أن يـخــسـر
وزعـيم كــتـلـة كــبـيـرة مـثـل سـائـرون
قـوي مثل مـقتـدى الصـدر) على حد
تــعـبـيــره.ويـتـمــسك حتـالف الــبـنـاء
بـالفياض مرشـحاً حلقيبـة الداخلية
بــرغم الـرفض الـشـديـد من اإلصالح
هـدي قـد اكد واإلعـمـار. وكان عـبـد ا
خـالل مؤتمـره الصـحفي األسـبوعي
اول امـس الـــــثالثــــــاء ان (الـــــكـــــتل
الـسيـاسيـة خصوصـا كتـلتي الـبناء
واالصـالح هي الــتي قــدمت اســمـاء
ـرشـحـ وان عـلى رئـيس الوزراء ا
ان يـــخــتــار من هـــو أقــرب الــيه من
نــاحـيـة الـكـفـاءة وتــشـكـيل الـتـوازن
الـــســـيـــاسي) وأضـــاف أن (الـــكـــتل
الـــســـيـــاســـيـــة هي الـــتـي تـــخـــتــار
ـــــرشـــــحـــــ لـــــوزارات الـــــدفــــاع ا
والـداخـلـيـة ولم يـكن رئـيس الوزراء
هـــو من اخــتـــار او يــخــتـــار بــغض
النظر عن وجهة نظر رئيس الوزراء

فـي الـــــشـــــخــــــصـــــيــــــات الـــــتي 
اخـتـيـارهـا).وفي الـشـأن نـفـسه قال

م .م .م السـمـيـهـما  أ.ع .ك (18 عـامـا)
 (23 عـاما) يـسكـنان ناحـية الـفضـلية
تــركــا الـعــمل مــؤخــرا) مـضــيــفًـا انه
ـتـهـم اعـتـرفا (خالل الـتـحـقيق مع ا
صـراحـة بـأنـهـمـا كـان يـعـمالن بـصـفة
عــامل داخل اجملـمـع الـغـذائي الــعـائـد
ـشـتـكي وانـهـمـا اتفـقـا مع مـتـهـم ا
آخـرين عـلـى سـرقـة اجملمـع لـعـلـمـهـما
ــراقــبــة الــتي داخل بــأن كــامــيــرات ا
اجملـمع ال تـعـمل وفي سـاعـة مـتـأخرة
مـن الـلـيل قـامـا بـالـدخـول إلى اجملـمع
عـن طــريـق دار قـــيـــد االنــشـــاء خـــلف
اجملــمع,وقــام شــريـك لــهــمــا بــســرقـة
األمــــوال ووضــــعــــهــــا داخل كــــيس).
وأعـتقـلت شرطة واسط ثـالثة متـهم
بـــخــطف واغـــتــصـــاب فــتـــاة. وقــالت
مديرية شرطة احملافظة في بيان امس
ان (ثالثه أشخاص قاموا بخطف فتاة
تـبلغ من العمر  14 عـاما واغتصبوها
جـنـوب الـكـوت) مشـيـرة الى (تـشـكيل
فـريق عـمل بـإشـراف مـبـاشـر من قـائد
الــــشـــــرطــــة الــــلـــــواء قــــاسم راشــــد
زويــد وضــبــاط من مــكــافــحــة اجـرام

شرطة واسط).
 وبــحــسب الــبــيــان فـقــد ( في وقت
قــيــاسي وبــأقل من ســاعـتــ حتــريـر
ــســتـشــفى الــفــتــاة وإرســالــهــا الى ا
ـتهـم لـلـعالج والقـاء الـقبض عـلى ا
الذين قاموا بفعلتهم الشنيعة) مؤكدًا
انــهم (اعـتـرفـوا ابــتـدائـيـا وقــضـائـيـا

ة).  بإرتكابهم اجلر

شـخص خـالل (مـشـيـة عـشـائـريـة) أثر
جتـدد خالف ب عشرتـ في محافظة
ذي قــار.وقــال بــيــان لــقــيــادة شــرطــة
احملـافـظة ان (الـشرطـة اسـتخـبرت عن
نـطقـة حي أريدو ة قـتل  وقـوع جـر
فـي النـاصريـة ) مـوضحًـا ان (اجملنى
عليه ويرمز السمه  ع جـ.م   31 عاما
 الــذي يــعـــمل مــنــتــســبــاً في شــرطــة
احلـدود في محافـظة بغداد ,عـثر عليه
مــيــتــاً نـتــيــجــة تـعــرضه إلطـالقـة في

الرأس) . 
ة هو وجود واضـاف ان (سبب اجلر
خـالف ســــابق بـــــ اجملــــنى عـــــلــــيه
ـتهـم الـذين تربطـهم صلـة قرابة وا
واثــنـاء حـضـور اجملـنى عــلـيه مـشـيـة
ـنـطـقـة جتـدد اخلالف عـشـائـريـة في ا
ــا أدى الى قــتــله). وجــرى بــيــنـــهم 
ـــــدعــــــ بـــــاحلق تــــــدوين أقــــــوال ا
الـشخصي الذين طلبوا الشكوى بحق
ــتــهـمــ فــيـمــا اليــزال الـبــحث عن ا
اجلـناة مستمرًا. وفي محافظة ذي قار
ايــضًـا تـمـكـن مـكـتب مـكــافـحـة اجـرام
ســوق الــشـيــوخ الــقـاء الــقــبض عـلى
مــتـهـمــ سـرقـا مــبـالغ مـالــيه قـدرهـا
عــشـرة آالف دوالر امــريــكي وخـمــسـة
ماليـ دينار.وقـال بيان لقـيادة شرطة
احملــافـظـة ان (صـاحب مـجـمع غـذائي
تـقـدم بشـكـوى تفـيـد بتـعرض مـجـمعه
لـسرقـة مبـالغ مالـية من داخل اجملمع,
ـعــلــومـات وخـالل الـتــحــري وجـمـع ا
حــامت الـشـكــوك حـول عـامــلـ يـرمـز

مــــر الــــســـنــــوات  فـي حتـــقــــيق
ـــــيــــادين اجنـــــازات خملــــتـــــلف ا
وحتــــســــ مــــوقع الــــعــــراق في
ي واستـمـرارها التـصـنيف الـعـا
اجلـــاد في حــصـــول اقـــســامـــهــا
الـهـنـدسـيـة عـلى االعـتـمـاديـة من
ــعــتــمـدة ــنــظــمـات الــدولــيــة ا ا
ومواكبتها لـلمناهج احلديثة في

فـرحـة كـبـيــرة في قـلـوب الـشـعب
ــرور الـذكــرى االولى الــعـراقـي 
ـؤزر على علـى حتقـيق الـنـصـر ا
داعش ومـــســانــدة الـــطــلـــبــة في
الـــوقت ذاتـه قـــواتـــنـــا االمـــنـــيــة
واحلــــشـــــد الــــشــــعـــــبي مــــاديــــا
ومـعـنـويـا). وقـال دواي ان (هـذه
ؤسسة الـتعليمـية جنحت على ا
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اكد رئيس اجلامعة التكنولوجية
امـ دواي ثـامـر امس االربـعـاء
في احـتـفــالـيـة خـريـجـي الـطـلـبـة
دورة النصر والتـنمية ان (تخرج
كوكبـة جديـدة له مغزى كـبير في
نفـوسنا وال سـيمـا انه تزامن مع

ـية) مشـيرا الى اجلامـعات الـعا
ان (اجلامـعة عـمـلت جاهـدة على
تطوير قابـليات ومهـارات الطلبة
سـتـجدات واطالعهم عـلى اخـر ا
في اخــتــصــاصــاتــهم لــتــعـشــيق
اجلـــانب الـــنـــظـــري مع اجلـــانب

العملي). 
وأوضح دواي ان (التـكنـولوجـية
اثـبــتت تـمــيـزهـا  وهـي تـخـوض
غـــمـــار مـــشـــروع االســـتــقـاللـــيــة
بــكــونــهــا اول جــامــعــة عــراقــيـة
مستقلـة من خالل تألقاهـا للسنة
الثـانية عـلى التـوالي في تـطبيق
هذه التجربة)  متمنيا (ان يكون
للـخريـج دورا كـبيرا فـي قيادة
الــبـلــد الى أفــضل حــال ويــلـحق
ـــــتــــطــــورة بـــــركب الــــبـــــلــــدان ا
تـكــنـولــوجـيــا). ومن جـانــبه قـال
الــــطــــالب االول عــــلـى االقــــســـام
الهندسية سنان احمد لطفي (انه
ـه من قـــبل ســـعـــيــــد أزاء تـــكـــر
رئاسـة اجلامـعـة مع بقـية زمالئه
تفـوق واصـفا تـلك اللـحظات ا
بــالـتــاريــخـيــة ولن تــنــسى ابـدا
وهي تعـد محـطة انطـالق جلميع
ــشـوار اخلــريــجــ في اكــمــال ا
جتـاه تــوظـيف جــمـيع الــطـاقـات
لـتــطـويــر اجملـاالت الـعــاجـزة في
بلـدنـا الـذي يعـد صـاحب الـفضل
االكـبــر في مــنـحــنـا هــذا االجنـاز
العلمي وحانت ساعة الصفر لرد

الدين الذي في اعناقنا).
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ـمتـاز بكرة احكم فـريق الشـرطة سـيطـرته على صـدارة الدوري ا
القـدم عـقب فوزه امس االربـعـاء خارج ارضه عـلى فـريق اربيل
بــهـدف حــمل تــوقــيع مــعــروف يــوسف في الــدقــيــقـة  52 ضـمن
منـافـسـات اجلـولة الـ 12 ليـرفع الـشـرطـة رصـيده الى  27 نقـطة
متقدما بفارق ثالث نقاط عن الكرخ والقوة اجلوية الذي تعثر في
دينـة البصرة الرياضية واكـتفى بنقطة في اللقاء ملعب الفيحاء 

يناء. الذي انتهى بالتعادل مع ا
 وافتـتح احملتـرف دومنـيك مـينـدي التـسجـيل لـلجـوية في الـدقيـقة
 26 وعادل الـنتـيـجة عالء جـواد في الـدقيـقة  64 واصبح رصـيد
ـركز  11 متـقــــدما بـفــــارق االهداف عن يـناء  13 نقـطة في ا ا

اربيل .
وسـجل الـطـلـبة فـوزاً مـهـمـاً عـلى الـنـفط بـنـتـيـجـة هـدفـ لـهدف

وسجل للطـلبة عبـد القادر طارق في الـدقيقة  30 وعلي قاسم في
الدقـيقة  55 وقلص الـفارق للـنفط مـحمـد محـسن في الدقـيقة 58
ركـز الـثامن ورفع الطـلـبـة رصـــــــــــــيده الى الـنـقـطة  16 في ا
ــركـز فـيــمــا تــوقف رصـــــــــــيـد الــنــفط عــنــد الـنــقــطـة  17 في ا

السادس.
وتـفـوق فـريق الـنـجف عـلـى فـريق نـادي احلـسـ بـهـدفـ مـقـابل
هدف واحـد وافـتـتح الـفـائـز التـسـجـيل في الـدقـيـقة  8عن طريق
علي رشيـد ثم ادرك العب فريق احلسـ علي كر الـتعادل في
الدقيقة  25قبل ان يحرز مع احمـد هدف الفوز في الدقيقة 30
ركز  15 فيما بـقى رصيد واصبح رصيـد النجف  11نقطـة في ا

ركز 18  . اخلاسر عند  8نقاط في ا
وخيم التعـادل السلـبي على مواجهـتي الصنـاعات الكهـربائية مع

نفط الوسط والسماوة مع احلدود.

الــنــائب عن حتــالف سـائــرون غـا
الــسـكـيـني ان (رفض الـفـيـاض جـاء
النه شـخـصـيـة حـزبـيـة وغـيـر قادرة
عــلى ادارة مـنـصب الـداخـلـيـة وهـو
لــيس مــنــزّالً من الـســمــاء لـكـي يـتم
قـبـوله) بـحـسب تعـبـيـره الفـتا الى
ان (عـقدة وزارة الـداخليـة تعود الى
ــان أحــزاب بـالــشـخص الــواحـد إ
وبـاحملاصصة).وأضاف في تصريح
ان (بــعض مـفـاصل الـقـرار يـدار من
اخلــارج وهــنــاك أحــزاب أنــانــيـة ال
تـريـد مغـادرة السـلطـة) مشـيراً الى
ان (األحـزاب التي تعودت على بيئة
احملـــاصـــصــة لـــهـــا مــصـــلـــحــة في
إضــعــاف احلــكــومـة). الـى ذلك دعـا
الـــنـــائب عن حتـــالف الـــفــتـح فــالح
اخلـــزعــلـي الى تــعـــديل الـــدســتــور
ـاني الى وتــغـيــيـر  الــنـظــام من بــر
رئـاسي وإلغـاء مجالس احملـافظات.
وقــال في تـصـريـح امس ان (جـمـيع
الــكــتل الــســيــاســيــة فــوضـت عــبـد
رشـح لـلكـابيـنة ـهدي إخـتيـار ا ا
الـــوزاريــة وبــعض مـــنــهــا عــارض
ـطلق ذلك) مـبـيـنـاً ان (الـتـفـويض ا
ـهــدي خــطـوة في الــطـريق لــعـبــد ا
الـصحيح لكنهـا اليوم هي منقوصة
جـــــراء االعـــــتــــراض عـــــلى بـــــعض
ــرشـحــ ووضع فـيــتـو عـلــيـهم). ا
وتـــابع ان (األمــزجـــة واالخــتالفــات
الــســيـاســيــة هي الــتي أدت الى مـا
نـعـانيـه اليـوم وعـلى اجلمـيع الـيوم
ان يـــــتـــــجـه الى وحـــــدة الـــــعـــــراق
ــصـالح). وتــغـلــيــبـهــا عـلى بــاقي ا
وبـــحــسـب اخلــزعـــلي فـــإن (أهــالي
ـنــاطق الـتي كـانت مـحـتـلـة كـانـوا ا
بــــــ نـــــــار احلــــــرب عــــــلـى داعش
واخلـالف الـسـيــاسي والـيـوم أدرك

اجلـميع ان النار قـد أحرقت اجلميع
وانـه يــــجب الـــــشــــروع بـــــتــــقــــد
اخلــدمـات) الفــتًـا الى ( بــدء الـعـدل
الــتــنــازلي لــلـتــوقــيــتـات الــزمــنــيـة
لـلـبـرنامج احلـكـومي وشـدد على ان
(هـناك مـلفات وحتـديات كبـيرة أمام
هــــذه احلــــكـــومــــة وهي داخــــلــــيـــة
وخـارجـيـة) مشـيـراً الى ان (الـشعب
يــــــريـــــــد حــــــكــــــومـــــــة خــــــدمــــــات
وإجنـازات).وخـتم اخلزعـلي بالـقول
ان (بـعض السـياسـي سودوا وجه
ـقـاتـلـون لـتـبـيـيض الـعـراق وجـاء ا
ؤسـسة وجه الـبـلد كـما ال نـنـسى ا
الـدينـية الـتي تصـدت للـمسـؤولية)
مــضـيـفًــا (يـجب ان نـتــجه لـتــغـيـيـر
الـدسـتـور وتعـديـله وتـعديل الـنـظام
ـــاني الـى رئـــاسي وإلـــغـــاء مـن بـــر
مـجالس احملافظات).من جهة اخرى
أكــــــــد رئــــــــيس حتــــــــالـف االصالح
واالعــمـــار عــمــار احلــكـــيم أهــمــيــة
همة والعمل على تـشريع القوان ا
ـــــجــــلس اســـــتــــعـــــادة الــــثـــــقــــة 
ـــكــتــبه عــنه الــنـــواب.ونــقل بــيــان 
تــأكــيــده خالل لـقــائه رئــيس كــتــلـة
حتــالف اإلصالح الـنــيـابـيــة صـبـاح
الـساعـدي ( أهميـة تشريع الـقوان
ـهـمـة والـعمـل على مـتـابـعـتـها من ا
ـصــلـحـة ـا يـخــدم ا قــبل الـكــتـلــة 
الــعــراقـيــة)  مــشــيـرًا الى (أهــمــيـة
الـتواصل مع باقي الكـتل السياسية
ــشــروع الــوطــني واحلــفــاظ عــلى ا
ـضي الـعــراقي مع الـتـشـديـد عـلى ا
قُــدمـاً في مـأسـسـة حتـالف االصالح
تطلبات واالعـمار واستكمال كـافة ا
لـــذلك). وفي الــشــأن الـــنــيــابي أكــد
الـنائب االول لرئيس مجلس النواب
حـسن الـكـعـبي ان رئـاسـات الـلـجان
الـنــيـابـيـة سـتـحـسم خالل جـلـسـات
ـكـتب ـقـبل.ونـقل بـيـان  االسـبــوع ا
الـكـعـبي عـنه قـوله خـالل اسـتقـبـاله
نـائب رئيس مجلس النواب السابق
آرام الـــــشـــــيـخ مـــــحـــــمـــــد امس ان
(اجلـمـيع مـتـفق عـلى ان عـمل هـيـئة
رئــاســة مــجــلس الــنــواب ســيــكـون
مــكــمالً لــرئـاســة الــدورة الـســابــقـة
ـلفـات التـشريـعيـة التي وبـخـاصة ا
تـتــطـلب مـتـابـعــة هـيـئـة الـرئـاسـة)
مـــضــيــفًـــا ان (مــوضـــوع رئــاســات
الــلـجـان الـنــيـابـيـة ســيـحـسم خالل
ـقـبل). واشـار جــلـسـات االسـبــوع ا
كلفة الـكعبي الى ( تسمية الـلجنة ا
بــتـعـديل الــنـظـام الـداخــلي وسـيـتم
الـــتــصــويت عـــلــيــهـــا ايــضــا خالل
ـقـبـلـة بـهـدف مـنـحـهـا اجلـلـسـات ا
صـالحيـات الـتـعـديل واالخـذ باآلراء

تعلقة بهذا النظام).  ا
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اسـتـقـبـلت الـرئـاسـات الـثالث امس
االربـعـاء االيـقـونـة اآليـزيـديـة نـادية
نـاسبة تـسلـمها جـائزة نوبل مـراد 
لـلسالم وحصولها على لقب سفيرة
ـتحدة للنيات احلسنة فيما اال ا
أعـربت مراد عـن اعتـزازها وفـخرها
بــحــمل اجلــائـزة الى بــغــداد. وقـال
بــيــان رئــاسي تــلــقــته (الــزمـان) ان
(رئــيس اجلــمـهــوريـة بــرهم صـالح
اسـتـقـبل مـراد في مـراسـيم احـتـفاء
رســمـيـة في قــصـر الـسـالم بـبـغـداد
امس وألـقى كلـمة بـحضور الـسيدة
االولـى ســربـــاغ صـــالح وجـــمع من
عــوائل ضـحــايـا مــجـزرة ســبـايــكـر
وجـرائم داعش واالنـفـال وحـلـبـجة
بـــاالضـــافـــة الى عـــدد مـن اعـــضــاء
ثـلي الطوائف واالديان ان و الـبر
ـثـلي الـبعـثات وعـدد من سـفراء و

الـدبلومـاسية لـدى العراق). واعرب
صــــالح عن (ســــعـــادته الــــبـــالـــغـــة
بــاالجنـاز الـذي حــقـقــته مـراد الـتي
جنــحت من خالله فـي نـقل مــعـانـاة
الــعــراقــيــ مـن إرهــاب عــصــابـات
داعـش ووحـشــيــتــهم الـى الـعــالم)
عـاداً (جـائزة نـوبل للـسالم جزء من
انـصاف الـعالم لـضحـايا داعش في
الـعراق) مـشيـرًا الى أن (العـراقي
جــمــيـعــاً من اقــلـيم كــردســتـان الى
اجلـنوب شاركوا في حتقيق النصر
تمثل بداعش. وقدم عـلى اإلرهاب ا
صـالح شكره للمراجع الدينية التي
دانـت إرهاب داعش ضـد الـعراقـي
ـــرجع الـــديـــني عـــلي وبـــاألخـص ا
الـسـيسـتـاني وموقـفه الـنبـيل جتاه
االيــزيـــديــ ومــعــانـــاتــهم داعــيــا
مـــجــلـس الــنـــواب لـ(عــد مـــاحــصل
لـاليـــزيــــديــــ في الــــثــــالث من اب
ـة إبادة جـماعـية). من  2014 جـر

جــانــبـــهــا اعــربت مــراد في كــلــمــة
ــنــاســبــة عن شــكــرهـا الــقــتــهــا بـا
وتــقــديــرهــا لــرئــيس اجلــمــهــوريـة
وقـالت أنـها (تـهدي فـوزهـا بجـائزة
نـوبل التـي تعـد ارفع جائـزة دولية
لـكل ضحـايا داعش السـيما الـنساء
االيـزيديـات) مضيـفة (جـئت بجازة
نـــوبل الـى بـــغـــداد ألقــول جلـــمـــيع
الـعـراقـيـ أنـتم خـيـر أهل لـلـسالم
فـكـونوا بـرداً وسالماً عـلى بعـضكم
بــعـضًـا).واضـافت إن (إرادة اخلـيـر
انـــتــصـــرت عــلـى الــشـــر واحلــريــة
أنـتـصرت عـلى العـبـودية وبـأسمي
أقـول جلميع العـراقي كنـا ضحايا
إرهــــاب واحــــد وداعـش هــــو عــــقل
تـــكــفــيــري واحـــد) داعــيــة (ابــنــاء
الـشعب العراقـي إلى أن يكونوا يداً
واحــــدة). كــــمـــا قــــدمت شــــكــــرهـــا
لــلـمــرجـعــيــة في الـنــجف والـســيـد
الـسـيـسـتـاني لـدعـمـهـم األيـزيـدي

داعــيـــة عــلــمــاء الــدين في الــعــراق
ــنــطــقــة إلتــخــاذ الــدور نـفــسه  وا
مـشـيـرة الى (أهـمـيـة تـشـكـيل فـريق
مــخــتص بــالــتــعــاون مع اجملــتــمع
الــدولي مــهــمــته الــبــحث عن بــاقي
ـساهـمة األيـزيـديات اخملـتطـفات وا
فـي اعــادة اعــمــار قــضــاء ســنــجـار
واعــادة اخلــدمــات االســاســيــة له).
ودعـــا رئـــيس الـــوزراء عــادل عـــبــد
ــهـدي مـراد خالل اســتـقـبــاله لـهـا ا
امـس الى االســتـــقــرار فـي الــعــراق
ومـسـاعـدة الـعـراقـيـات بـالـدفاع عن
ــكـتب عـبـد حــريـاتـهن.ونــقل بـيـان 
ـــــهــــدي عــــنـه قــــوله خـالل حــــفل ا
االســتـقــبـال والــتـكـر الــذي اقـامه
ـراد بـحضـور مواطـنـات ايزيـديات
(انـنـا نـسـتـقـبـلـكم الـيـوم فـي بـغداد
اسـتـقبـال االبطـال تـزامنـا مع ذكرى
الـنصر على داعش).وأضاف ( نحن
فـخـورون بك والـشعب الـعـراقي كله

فــخــور بــإبــنــته نــاديــة مــراد الــتي
ـــواقــفـــهـــا عن مـــعـــانــاة عـــبـــرت 
وصــــمــــود جـــمــــيـع الـــعــــراقــــيـــ
والـعـراقـيات مـن مخـتـلف الـطوائف
ــضــطـهــدات مــنـهن ــكــونـات وا وا
بــشــكل خـاص فـي مـواجــهـة داعش
وفــضــحت جــرائم هــذه الــعــصــابـة
اجملـــــرمــــة امـــــام الــــعـــــالم اجـــــمع
وانـتصرت لقضية شـعبها العادلة)
داعــيــا ايــاهــا الى (االســتــقــرار في
بــــلـــدهـــا ومــــســـاعـــدة اخــــواتـــهـــا
الـعـراقيـات في الـدفاع عن حـريـتهن
وحـــقـــوقـــهن وتـــعـــزيـــز دورهن في
اجملـتــمع).من جـهـتـهـا اعـربت مـراد
عـن شـكــرهــا لـرئــيس الــوزراء عـلى
هـذا االستقـبال وسعـادتها بـالعودة
الى العراق وتسلمها اجلائزة . كما
اســتــقــبل رئــيـس مـجــلـس الــنـواب
مـــحــمــد احلـــلــبـــوسي مــراد وأكــد
ـان مع قـضـاء سـنـجـار وقـوف الـبـر

وانـــــصــــاف أهــــلـه.واســــتــــعــــرض
احلــلـبــوسي مع مـراد خالل الــلـقـاء
ــشـاكـل الـتي (أوضــاع ســنـجــار وا
ــواطــنــ من تــؤدي الـى حـرمــان ا
احلـصول عـلى تخـصيـصات إلعادة
ـتـضـررين االســتـقـرار وتـعـويض ا
ـــوضــــوع عـــلى ووعــــد بـــعــــرض ا
مـجـلـس الـنـواب التـخـاذ اإلجراءات
الـالزمــة) مــؤكـــدا (حــرص رئــاســة
اجملــــلـس عــــلى إنـــــصــــاف أهــــالي
ســنــجــار).وفي خــتــام الــلــقــاء قـدّم
احلـلبوسي مجسَّم مـسلة حمورابي
ــراد تـثــمـيـنــا لـدورهــا في إيـصـال
صــوت الـنـاجــيـات من اإلرهـاب إلى
احملافل الدولية. الى ذلك منح نائب
رئـيس مـجلـس النـواب بـشيـر حداد
ـا مــراد درع مـجـلس الــنـواب تـكـر
جلـهودهـا ونيلـها جائـزة نوبل لدى
كتبه الرسمي اسـتقباله لها امس 

»U³I²Ý‰∫ رئيس اجلمهورية وعقيلته خالل استقبالهما في بغداد الفائزة بجائزة نوبل نادية مرادببغداد .

dJð.∫ رئيس اجلامعة التكنولوجية خالل حفل تكر اوائل الطلبة 

متاز عقب فوز الفريق خارج ارضه على اربيل قود صدارة الدوري ا b»—… ∫ تشكيلة فريق الشرطة التي امسكت 
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مهدي العالق


