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وقـع الـعـراق وهـنـغـاريـا مـذكـرة تـعـاون
عـلومـات االستـخبـارية وبـناء لـتبـادل ا
ـــشـــتـــركـــة في مـــواجـــهـــة الـــقــــدرات ا
ـركز اجلـمـاعات اإلرهـابـية. وقـال بـيان 
االعـالم االمني ان (وفـدا برئاسـة رئيس
جــهـاز مـكـافــحـة اإلرهـاب الـفـريق األول
الــركن طـالب شـغـاتي الـكـنـاني ومـديـر
مــركــز مــكــافــحــة اإلرهــاب الــهــنــغــاري
حـاجـي يونـس وقـعـا مذكـرة تـعـاون في
ـــــعــــلـــــومــــاتي مـــــجــــال الـــــتــــعــــاون ا
ــواجــهـة اجلــمــاعـات واالســتــخــبـاري 
اإلرهـابـية) من دون تـفـاصيل. وتـمـكنت
قــوات الــشـرطــة االحتـاديــةمن الـعــثـور
عــلى خـمس مـضـافــات ونـفق واسـلـحـة
خــفــيـفــة تـابــعـة لــداعش في مــحـافــظـة
كـركوك. وذكـر بيـان العالم االحتادية ان
(قــطـــعــات الــشــرطــة اجــرت عــمــلــيــات
تـفتـيش في مناطـق وقرى كريـز وبيرلك
والــصـابـوجنـي و طق طق وكـواز عـرب
ـــة  والـــعــطـــشـــانــة وكـــواز كـــرد وبــر
ومـناطق اخرى اسفرت عن العثور على
خـــمـس مــضـــافـــات واســـلـــحـــة تـــعــود
لـداعـش). واعلـن مـصدر عـن تـمكـن قوة
مـن االستـخـبارات الـعـسـكريـة من الـقاء
الــــقـــبض عـــلـى ارهـــابي مـــنـــدس بـــ
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دعـا رئـيس اجلـمـهـورية بـرهم صـالح
االحتــاد االوربـي الى تــخـــفــيف حــدة
الــتـــوتــرات من خالل تـــرســيخ اسس
ــنـطـقــة عـبـر الــسالم واالسـتـقــرار بـا
مـشاريع انـسـانيـة هـادفة. وقـال بـيان
رئـــاسـي تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس ان
(صـــالح اســـتــقـــبل فـي بــغـــداد وزيــر
ــانـي  هــايــكــو مــاس اخلـــارجــيــة اال
وبــحــثـــا تــعـــزيــز اواصــر الـــتــعــاون
شترك ب البلدين وابرز التطورات ا
على الـساحـت االقلـيمـية والـدولية).
واكـد صالح خـالل اللـقـاء ان (الـعراق
ــوارده وكــفــاءاته الــبــشــريــة غــنـي 
ويـحــتـاج إلى تـرســيخ أسسِ شـراكـة
حقيقية مع بقية دول العالم للنهوض
بـالواقع االقـتـصـادي للـبالدِ والسـيـما
انه اصـبـح سـاحـة جـاذبــة لـلـشـركـات
واالستثمارات اخلارجية بعد حتقيقه
الــــنــــصــــر الـــــنــــهــــائي عـــــلى داعش
واستقـراره أمنـياً وانفـتاحه سيـاسياً
عــلى مــحــيــطه االقــلــيــمي والــدولي)
مؤكدا (رغبـة العراق بتـطوير عالقات
ــانـيـا عـبـر الـتـنـسـيق الـصـداقـة مع أ
الـــثـــنــائي ودعـم مــســـعـــاه في اعــادة
االعمـار واالسـتقـرار لـلمـدن احملررة)
ودعــا صــالح الى (ضــرورة تــخـفــيف
ــنـطـقـة عـبـر تـرسـيخ الـتـوتـرات في ا
اسس الـسالم واالسـتـقـرار فـضال عن
تـــقـــد الـــدعم االنـــســـاني و االمـــني

ــوصل. وقـال الــنــازحــ في مــخــيم بــا
ـصدر إن (مفارز مديرية االستخبارات ا
الــعــســكــريــة في لـواء  43 الــفــرقــة 20
الـــقت الــقــبض عـــلى احــد االرهــابــيــ
ـنـدسـ في مـخـيم اجلـدعة الـرابع في ا
وصل) مـبينا أن (عملية القبض تمت ا
بـعد ورود مـعلومـات استخـبارية دقـيقة
اكـــدت وجـــوده فـــيـه). الى ذلك كـــشـــفت
قيادة عمليات بغداد عن اعتقال متهم
بـاالجتـار بـالـبشـر والـسـرقـة في مـناطق
مـتـفـرقـة بـيـنهم نـسـاء. وقـالت عـمـلـيات
بــــغــــداد في بـــيــــان امس إن (الــــقـــوات
األمـنـيـة تـمـكـنت من الـقـاء الـقبـض على

ـانــيـا دعـمت الــعـراق لـتــحـقـيق ان (ا
األمن واالســـــــتـــــــقــــــرار واجلـــــــوانب
االنسانيـة وترغب باستـمرار التعاون
ودعم احلكـومة الـعراقـية في مـساعي
تـعـزيـز مـؤسـسـات الـدولـة ومـكـافـحـة
ه وكـذلك ـكن تـقـد الـفـسـاد وكل مـا
ــانــيــة زيــادة حــضــور الــشــركــات اال
الـكـبـرى في مـشـاريع تـطـويـر الـطـاقة
الــكـــهــربــائـــيــة في الـــعــراق وبـــقــيــة
ـشـاريع احلـيـويـة) وتـابع (سـعـداء ا
في ان نكون معكم في بـغداد ولنعرب
ـقام االول ـانـيـا بـا لـكم عن اهـتـمـام ا
ــســاهــمـــة بــكل جــهـــد لــصــالح فـي ا
حتقـيق تطلـعات الـعراقيـ وتمـنيات
ـانـيـة لـكم بـالـنجـاح في احلـكـومـة اال
مــهـــمــة رئــاســة احلــكــومــة) مــؤكــدا
(إهــتــمــام بالده بــاســتــقــرار الــعـراق
ـــوه وازدهـــاره هـــو تـــعـــبــيـــر عن و
ـنطـقة ودوره ـكانـته في ا احتـرامـها 
ـــلــــكه من ــــا  في اســــتـــقــــرارهـــا و
مـــقــومـــات الـــنـــهـــوض والـــتـــطــور).
واستقبل وزير اخلارجـية محمد علي
ـاني واسـتـعـرضا احلـكـيم نظـيـره اال
العالقات الثـنائية بـ البلدين وسبل
االرتـقـاء بـهـا. وقـال بـيـان لـلوزارة ان
(الـلقـاء بـحث انـعقـاد الـدورة الثـامـنة
ـانـية ـشـتـركـة الـعـراقـيـة اال لـلـجـنـة ا
ــهم واحلــيــوي الـذي وكــذلك الــدور ا
ــانــيــا بــدعــمــهــا لــلــعــراق في ادتـه ا
ـاضية دة ا مواجهـة اإلرهاب خالل ا

من خالل التحالف الدولي).
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هدي أعرب خالل اللقاء عن اعتزازه ا
ــانــيـا بــالــعالقــات الـتــأريــخـيــة مع ا
ــوقـفــهــا الــداعم لــلــعـراق وتــقــديــره 
وشعبه في الـتصـدي لالرهاب وبسط
األمن واالستقرار ومساهمة شركاتها
ـــدن الـــتي تـــضـــررت من بــــاعـــمـــار ا
االرهـاب وتعـطـلت فيـهـا فرص الـنـمو
ــشـــاريع اخلـــدمــيــة) واضـاف ان وا
ـانـيـة قـطعت (الـعالقـات الـعراقـيـة اال
أشــواطــاً مــهـــمــة لــصــالـح الــبــلــدين
والــشـعــبـ ونــتـطــلع الى تــعـزيــزهـا
مستقبال في جميع اجملاالت وتوسيع
ا يـعـزز االمن واالستـقرار التـعـاون 
نـطقة). مـن جهته اوضح ماس في ا

والعـسـكري لـلـقوات االمـنـية) مثـمـنا
ـانـية ـواقف الـطيـبـة لـلـحكـومـة اال (ا
ومــســانــدتــهـا الــعــراق في مــواجــهـة
االرهاب ضـمن التحـالف الدولي). من
جــانـــبه اكــد مــاس (حــرص حــكــومــة
بالده عـــلى تـــقــد الــدعـم واالســنــاد
لـلـعـراق في اجملـاالت كـافـة ورغـبـتـهـا
اجلادة في الـعـمل على تـوطـيد اسس
ـشــتـرك). في الــصـداقــة والـتــعــاون ا
سـيـاق متـصل الـتـقى رئـيس مـجلس
ـــهـــدي وزيـــر الـــوزراء عـــادل عـــبـــد ا
ــاني ونـاقــشـا مــلـفـات اخلــارجـيـة اال
مــشـتــركـة بــ الــبـلــدين. وقـال بــيـان
ـكـتب رئــيس الـوزراء امس ان (عـبـد

 15 مـتـهـمـا في منـاطق مـتـفـرقة) الفـتـا
الـى ان (قـوة من الـلــواء الـثــالث شـرطـة
احتـــاديـــة الـــقـت الـــقـــبض عـــلى ثـالثــة
مـتـهـمـ بـيـنهم امـرأتـان وطـفل بـتـهـمة
االجتـار بـالـبـشر فـي منـطـقـة الـدولعي)
واوضـح الــبـــيـــان ان (قـــوة من الـــلــواء
الـسـابع شـرطـة احتـادية تـمـكـنت ايـضا
مـن اعتـقال مـتهـم اثـن بـالسـرقة في
مـنـطـقـة الـسـيديـة واعـتـقـال مـتهـم ثالث
بــالـســرقـة من قــبل قـوة مـن الـلـواء  44
فـي مـنـطـقـة االعـظـمـية) مـشـيـرا الى أن
(قـوة من الـلواء   42 تـمـكن من اعـتـقال
ثـالثة متهم بحوزتهم مواد حارقة في
مـنـطقـة احلسـينـية وكـذلك اعتـقال سـتة
مـتهم اخرين بينهم أربع نساء بتهمة
البغاء في منطقة الدورة). كما واعتقلت
ـسبح في بـغداد مـنتحل مـفارز شـرطة ا
صـفـة ضابط يـقوم بـالنـصب واالحتـيال
ـواطـنــ بـبـغـداد بــحـسب بـيـان عــلى ا
لـلمـتحـدث باسم وزارة الداخـليـة اللواء
ســعـد مـعن فـي بـيـان. وحــذرت مـديـريـة
مـكافحـة إجرام بغداد من عـصابة تروج
عـملـة ال قيمـة لهـا. وأعلن مـدير مكـافحة
إجــرام بـغـداد الــلـواء حـيــدر فـخـري في
بــيــان امـس عن (الــكــشف عن عــصــابــة
واطـن لـبيع مـتهـمة بـاإلحتـيال عـلى ا
زورة). وأفـاد مصدر الـعملـة األجنبـية ا
بــأن مــسـلــحـ ســرقـوا مــبــلـغــاً مـالــيـاً

ومــصـوغـات ذهـبـيــة من مـنـزل خـالٍ من
ــصـدر في ســاكــنـيه في بــغــداد. وقـال ا
تـصـريح امس إن (مـسـلـح مـجـهـول
اقـتـحـمـوا مـنزالً خـالـيـاً من سـاكـنيه في
مـنـطـقـة حي اور وسـرقـوا مـبـالـغ مـالـية
ومـصـوغـات ذهـبـيـة والذوا بـالـفرار إلى
جـهة مجـهولة). وفي مـحافظـة النجف 
أعــلــنت مـديــريـة شــرطــة احملـافــظـة عن
إلـــقـــاء الــقـــبض عـــلى ســـارق بـــاجلــرم
ـشـهـود يـقـوم بـكـسـر زجـاج الـعـجالت ا
ويـسرق مـا بداخـلهـا من أمـوال وأشياء
ثـمـيـنـة في مـنـطـقـة احلـولي اجلـنوبي .
ـديريـة في بيـان امس ان (قسم وقـالت ا
مـتـابـعة الـكـامـرات في العـتـبـة العـلـوية
ـشـاهـدة شـخص يـقـوم بـتـكـسـيـر قــام 
زجــاج الـعـجالت ويـســرق مـا بـداخـلـهـا
حـيث  أخـبـار  مـكتـب مكـافـحـة اجرام

ـــوضــوع وعـــلى الـــفــور  الـــغـــري بــا
ـشـهود) الفـتـا الـقـبـض علـيـه بـاجلـرم ا
الـى انه  (ضــبط بــحــوزته مــئـة دوالر
مــزورة مـع هــواتف نــقــالــة  إحــالــتــة
لــلـقــضـاء لــيـنــال جـزاءه الــعـادل). كــمـا
اعـتقـلت قوة امـنيـة اخرى في احملـافظة
ـواد مـخـتـلـفـة  . ـطـلـوبـ  عــددا من ا
وتـــــابع الـــــبــــيـــــان ان  (قـــــسم شــــؤون
الــسـيـطـرات والـطـرق اخلـارجـيـة  الـقى
الــقـبض عـلى 13 مــطـلـوبـا خالل االيـام
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ـفــوضـيـة الــعـلـيـا طـالب مــكـتب ا
حلــقــوق األنــســان في مــحــافــظـة
البصرة احملافظ  أسعد العيداني
بــالــتـحــقــيق في حــادث اإلعــتـداء
واإلهـانـة والـضـرب الـذي تـعرض
له مـــواطن في احملـــافــظـــة. وقــال
ـفـوضـية بـيـان امس ان (مـكـتب ا
فـي الــــبــــصــــرة بــــدأ الــــتــــحــــري
والتـحـقيق بـحـادث االعتـداء على
أحـد مـواطـني احملـافـظـة في أحـد
مــعـارض الــســيــارات قــبل أيـام)
مــطـالــبــا الـعــيــداني بـ (مــتـابــعـة
الــــتـــحــــقــــيق اخلـــاص بــــحـــادث
االعــــتـــداء واإلســــاءة الـــبــــالـــغـــة
ـهـيـنة لـلـكـرامـة التي ـعامـلـة ا وا
واطن من قبل أفراد تعرض لهـا ا
تـــابـــعــــ ألحـــد أفـــواج اجلـــيش
والذي  تداوله على كافة مواقع
الــتــواصـل االجــتــمــاعي وإحــالــة
قصـر إلى القـضاء بـشكل عاجل ا
تعـزيـزاً حلمـايـة حلقـوق األنـسان
ـسـاواة أمــام الـقـانـون). ومـبــدأ ا
في غــضـون ذلـك جـدد الــعــيـداني
ـنصب احملافـظ ورغبته تمـسكه 
بـالـتـخلـي عن مـعـقده فـي مجـلس
الـــنـــواب. واتــهـم الــعـــيـــداني في
تـصـريح امس (الـقـيـادي في تـيار
احلــكـمــة عــبـد احلــســ عـبــطـان
بالسعي إلقـناع القوى الـسياسية
بــتــغــيـيــر احملــافظ) واضـاف ان
(االستـحـقـاق النـيـابي ال يعـنـيني
بقـدر ما يـهمـني البـقاء إلكـمال ما
بـدأت به من عــمل ولـذلـك سـأبـقى
ولــفت مـــحـــافـــظـــا لـــلـــبـــصـــرة) 
الـــــعــــيــــدانـي الى ان (مـــــشــــاريع
ياه ستراتيـجية تتـعلق بتحـلية ا
سوف تـنفذ قـريبـاً وقد اسـتغرقت
دراستـهـا والـتخـطـيط لهـا أشـهرا
عــدة من أجـل تــنــفــيــذهــا بــشــكل
صـــحـــيح) مـــبـــيـــنـــا ان (بـــعض
الـسـيـاســيـ من خـارج الـبـصـرة
ـان يـطــالـبـون بــذهـابي الى الــبـر
عـلى اســاس أن مـنــصب احملـافظ
من حـصة جـهـة سيـاسـيـة معـيـنة

وهذه اجلهة تريد فرض إرادتها).
وأخــفق مـجــلس احملــافــظـة امس
الثالثاء بـعقـد جلسـته االعتـيادية
بسبب عدم اكتـمال النصاب.وقال
رئيس اجمللس وكالة وليد كيطان
في تــصـــريح إن (هــنــاك أعــضــاء
ـصـالح تـغـيــبـوا بـشـكل مـتــعـمـد 
مــعــيـــنــة غــيــر مــاديــة) عــلى حــد
تــــعــــبـــيــــره. مـــؤكــــدا أن (جـــدول
اجلــلــســة يــضم مــقــررات بــشــأن
مسـتقبل احملـافظـة وكان يـفترض
ـــتــغـــيــبـــ احلــضــور بـــهــؤالء ا
ومناقـشة ذلك والـدفاع عن آرائهم
ـــواطـــنــ في ـــثــلـــون ا النـــهم 
احملــــافـــظــــة). الى ذلـك تـــظــــاهـــر
ـركـبـات الـعـشـرات من أصـحـاب ا
تعـاقدين مع شركـة نفط ذي قار ا
أمــــام مـــبـــنى الــــشـــركـــة رفـــضـــاً
لــــتـــقــــلــــيص الــــرواتب واألجـــور
ــتـظـاهـرون في الـيـومــيـة. وقـال ا
تصريح امس  (نرفض مناقصات
متعـهدي النقل والـعقود الـشهرية
وإعـــادتــهـــا إلى عــقـــود ســنـــويــة
وإرجـاع سـاعـات الـعـمل إلى 60
ــواقع ســـاعــة وحتـــديـــد أجـــور ا
الـبـعـيـدة في احملـافـظـات األخـرى
ـــطــالـــبــة بـــإعــادة الـــســاعــات وا
ــدة أربـــعـــة أشـــهــر اإلضـــافـــيـــة 
مــاضــيــة) مــؤكــديـن (اســتــمــرار
تـظــاهــراتـهم حلــ حتـقــيق هـذه
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مـــنح مـــجـــلس الـــنـــواب ثـــقـــته
ــرشـــحي وزارات الـــتـــخـــطــيط
والــثــقــافــة والــتــعــلــيم الــعــالي
والـبحث الـعـلـمي وسط خالفات
مـستـمرة ومـشهـد اكثـر غمـوضا
ـرشــحـ االخـرين عـلـى رفض ا
ــتــبــقــيـة لــلــحــقــائب اخلــمس ا
وشهدت نتيـجة غيـاب التوافق 
اجلــــلـــــســــة اجـــــواء مــــربـــــكــــة
وانـــــســــحـــــاب بــــعض الـــــكــــتل
احــتـجــاجـا عــلى تـكــرار اسـمـاء
ـــرشــحــ بــرغـم طــلب بــعض ا
رشـحي عليهم الكتل بعرض ا
قــبل جــلــسـة الــتــصــويت. وقـال
بــــيــــان  لــــلـــــمــــجــــلس امس ان
ـان عـقد جـلـسـته بـرئـاسة (الـبـر
رئــــــيـس اجملــــــلـس مــــــحــــــمــــــد
احلـلـبـوسي مـنح خاللـهـا الـثـقة
لــثالثـــة مــرشــحـــ وهم قــصي
الـسهـيل وزيـرا للـتـعلـيم الـعالي
والـبـحـث الـعـلـمي وعـبـد االمـيـر
احلمداني وزيرا للثقافة ونوري
نـــــــاطق الـــــــدلـــــــيــــــمـي وزيــــــرا
ان للتخطيط) واضاف ان (البر
رفض الـتـصـويت عـلى مـرشـحـة
وزارة الـتربـية صـبـا خيـر الدين
الطائي ومرشحة وزارة الهجرة
ــهـجــرين هــنــاء عــمــانـوئــيل وا
فـــضال عن تــأجــيـل الــتــصــويت
على مـرشحي وزارات الـداخلـية
والــدفــاع والــعـدل) واضـاف ان
(احلـــلــبـــوسـي وجه بـــحـــضــور
الوزراء في جـلسـة غد اخلـميس
لـتــأديــة الـيــمــ الـدســتــوريـة)
داعــيــا رئــيس مــجــلـس الـوزراء
ـهــدي الى ( تـقـد عـادل عــبـد ا
مــــرشـــــحــــ جـــــدد خالل مــــدة
اقـــصــاهــا  48ســـاعــة بـــحــسب
مــضـــمــون كـــتــاب أرســلـه عــبــد

واوعــز ــهـــدي لـــلـــمــجـــلس )  ا
احلـلـبـوسي بــأن (تـكـون جـلـسة
اليوم االربـعاء خاصة بـانتخاب
رؤساء ونـواب ومـقرري الـلـجان
الـنــيـابـيـة وعـرض تـقـريـر جلـنـة
الــــتـــربــــيـــة بـــشــــأن الـــدرجـــات
الـوظــيــفــيـة). وكــان مــصــدر قـد
كــشف عن تــأجــيل تــمــريـر اربع
ــان وزارات في جـــلـــســـة الـــبـــر
صـدر في تصريح امس .وذكر ا
ان ( الـــكــتـل الــنـــيـــابــيـــة قــررت
تـأجـيل تـمـريـر وزارات الـتـربـيـة
والــعــدل والــداخــلــيــة والــدفــاع
لـغـيــاب الـتـوافق عـلى مـرشـحي
تــلك احلــقـائب). واعــلن الــنـائب
عن سائرون صبـاح العكيلي عن
رفض كـــتــلـــة اإلصالح تـــمـــريــر
مرشـحة وزارة الـتربـية  مـؤكداً
صـعـوبـة عـقـد اجلـلـسـة نـتـيـجـة
للخالفات بـ الكتل السـياسية.
وقال ان (االتـفاق كـان على أربع
وزارات لــــكن اســــتــــجــــد طــــلب
إلضافـة الـتربـية لـتصـبح خمس
وزارات وهو األمر الـذي رفضته
كــــتــــلـــة االصالح) واضـــاف أن
ـشــهـد (ذلك تـســبب بــتـعــقـيــد ا
وحصول صعوبة بـعقد اجللسة
وهــدد نـــتـــيـــجـــة لــلـــخـالفــات) 
ــقــاطـــعــة اجلــلـــســة في حــال
فُــرضت الــتــربــيــة مع الـوزارات
األربع. واتــــهــــمت نــــائــــبــــة عن
االئــتالف ذاتـه  رئــيس مــجــلس
الـوزراء بــتـعـطـيـل عـمل مـجـلس
النـواب واحلكـومة عـبر اصراره
عـــــلـى طـــــرح نــــــفس اســــــمـــــاء
ـتـبـقـيـة. ـرشــحـ لـلـوزارات ا ا
وقــــالـت انــــعـــــام اخلـــــزاعي في
ــــوقع تــــويـــتـــر إن تــــغـــريـــدة 
(مـــجــــلس الــــنـــواب لم يــــعـــطل
تــشــكـيــلـة احلــكـومــة بل اصـرار
رئـــيس مـــجـــلس الـــوزراء عـــلى

طرح االسماء ذاتها رغم رفضها
الـضمـني من خالل عـدم اكـتـمال
الــنــصـاب) مــضــيــفــة ان (عــبـد
هدي  يصر على طرح االسماء ا
ذاتها وبذلك تـعطل عمل مجلس
الــــنـــواب واحلــــكـــومــــة مـــعـــا).
وانـــــســـــحب حتـــــالـف االصالح
ان بعد واالعمار من جلسة البر
الـتــصـويت عـلى ثالث وزارات .
فيما أكدت كتلة بابليون أنها لن
تــســمـح بــتــهـــمــيش دور نــواب
ـسيـحي   داعـيـةً عـبد ـكـون ا ا
ـهــدي إلى اسـتـبــدال مـرشـحـة ا

وزارة الــــــــهــــــــجـــــــرة هــــــــنـــــــاء
كوركيس.وقالت الكـتلة في بيان
امس لن (نـسـمح بـتـهـميش دور
الفـتة ـسـيـحي)  ـكـون ا نـواب ا
الى ان (كـوركــيس ال تـمـثل قـرار
ـكـون ونـطالـب باسـتـبـدالـها). ا
وأكـــدت الـــنـــائـــبـــة عن حتـــالف
البـنـاء زهرة الـبجـاري استـمرار
اخلالفـات بشـأن وزارتي الـدفاع
والداخـليـة. وقالت الـبجاري في
ـهـدي تـصــريح امس إن (عـبــد ا
ــســؤول بــشــكل كــامل عن هــو ا
كابينته الـوزارية بعد أن منحت

الكتل السياسية احلرية الكاملة
( له الختيار من يراهم مناسب
مــــبـــيــــنــــة أن (رئـــيـس الـــوزراء
سيـكـون في وقت مـقبل مـسؤوالً
ـــان عن اداء وزرائه أمـــام الـــبــر
ـنـهـاج احلـكـومي الـذي قـدمه وا
ـان و الـتـصـويت عـليه) لـلـبر
وأضـــافـت أن (آلـــيــــة االقـــتـــراع
الـســري نــعــتـقــد أنــهــا األنـسب
ـضي بــهـا في والــتي يـنــبــغي ا
الــــتــــصــــويت عــــلى مــــرشــــحي
ــتـبــقـيــة كـمــا حـدث الــوزارات ا
ســـابـــقــا فـي الــتـــصـــويت عـــلى

مرشـحي رئاسـة مجـلس النواب
ورئيس اجلمهورية)  الفتة إلى
أن (اعــتــمــاد آلـــيــة الــتــصــويت
الـــســـري ســـيـــضـــمـن اكـــتـــمــال
النـصـاب ومنح احلـرية الـكامـلة
ــان لــلــتـصــويت ألعــضـاء الــبــر
بــــعـــيــــداً عن ضــــغـــوط الــــكـــتل
الـسيـاسـية) وتابـعت الـبـجاري
أن (اخلالفات مـا زالت مـستـمرة
على مرشـحي الدفاع والـداخلية
لكن هـناك مـعلـومات عن وصول
اتـفاق عـلى طـرح مـرشح لوزارة
العـدل ما يـعني حـسم اخلالفات

نصب). وكان نواب بشأن هذا ا
قد رجحوا تكرار مـشهد مقاطعة
ـان كــمـا حـدث في جــلـسـة الــبـر
اجلــلــســات الـســابــقــة فـي حـال
تكرار اسمـاء مرشحي الوزارات

تبقية.  ا
على صعـيد متـصل تعتـزم جلنة
العالقـات اخلارجـية في مـجلس
النـواب تضـيف وزير اخلـارجية
ـنـاقـشـة ومــسـؤولـ بـالــوزارة 
إعــدام مــواطــنــ عــراقــيــ في
الـكـويت. وقـالت عـضـو الـلـجـنـة
ـاذي في إقـبــال عـبـد احلــسـ ا
بــيــان امس إن (الــلــجــنــة قـررت
تـضيف وزيـر اخلـارجـية مـحـمد
عـــلي احلـــكـــيم ووكـــيل الــوزارة
نــزار اخلــيـــر الــله ومـــديــر عــام
الـدائــرة الـعـربــيـة فــيـهــا الـيـوم
ناقشة إعدام مواطن االربعاء 
عراقـيـ في الكـويت إبـان حرب
اخلـلـيج الـثـانـيـة) ,وأضافت ان
ـعلومات التي (اللجنـة علمت با
ادلى بـــــهـــــا احــــد رجـــــال األمن
الــكــويــتي بــاعـدام ٥٠ مــواطــنـا
عـــراقــيـــا ودفـــنــهم فـي مــقـــبــرة
جــمـــاعــيـــة هــنــاك) ,الفـــتــة الى
(تـهـيـئــة اسـئـلـة لـطــرحـهـا عـلى
مـــــــــســــــــؤولـي الـــــــــوزارة خالل
تــــضـــيـــفـــهم فـي الـــلـــجـــنـــة عن
واطـن وهل تفـاصيل هـؤالء ا
ـدنيـ او العـسكـري هم من ا

ـــــكــــــان الـــــذي دفـــــنـــــوا وأيـن ا
وضــــرورة إرســـــال فــــريق فــــيـه
ـقبرة النتشـال اجلثث من هذه ا
وإعادتـها الى العـراق بالـتعاون
مع اجلـانب الـكـويتي) ,مـطـالـبة
وطالبـت الوزارة في وقت سابق
نــظـيــرتـهــا الـكــويــتـيــة بـتــقـد
إيـضـاح بـشـأن إعدام  50مـدنـياً
عـــراقــيـــاً كــانـــوا مـــقــيـــمــ في

الكويت.  uý»¡∫ موصلي بانتظار اكمال شواء سمكته وسط دمار الذي خلفته عمليات التحرير


