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اعــلـن عــدد من الـــدول الــعـــربــيــة
واالسالميـة بيـنـها الـعراق عن ان
الــيــوم الــثـالثــاء هــو غــرة شــهــر
رمــــــــضـــــــان . وصـــــــامـت كـل من
السعودية ومصر وقطر والكويت
والـــبــــحـــرين واإلمـــارات واألردن
والــيــمن وفــلــســطــ والــسـودان

ولــبـنــان وسـوريــا ولــيـبــيـا امس
االثــنـ بـــيــــنـــمــــا اعـــلـن كل من
الـعراق وايـران وعـمـان وسـلـطـنة
بروناي وأستراليا ان غرة الشهر
هـو الـيـوم. وهـنـأ رئـيـس الوزراء
ـهدي األمة االسالمية عادل عبد ا
وابــنــاء الــشــعب بــحــلــول شــهــر
ــغـفـرة  وايـام االخـاء الـرحـمـة وا
ـــودة والــتـــقـــارب بــ ابـــنــاء وا

الــوطـن الــواحـــد. وأعــلن مـــكــتب
رجع الـديـني علي الـسـيسـتاني ا
والسـيد مـقـتدى الـصدر ان الـيوم
هــو أول أيــام الـشــهــر الــفــضـيل.
ـكــتب فـي بـيــان امس إنه وقــال ا
(لم يثـبت لدى الـسيـستـاني رؤية
بارك بالع هالل شهر رمضان ا
ـــــــاضـي  في اجملـــــــردة األحــــــد ا
ـنــاطق اجملــاورة له) الــعــراق وا

وأضـاف أنه (وفقـاً لـفـتـواه يـكون
الـــــيـــــوم هــــو اول ايـــــام شـــــهــــر
رمضان). وكان أحد أعضاء جلنة
رشد كتـب ا االستـهالل التـابعـة 
االيـراني عـلي اخلــامـنـئي قـد اكـد
أن اخلـبـراء يــواجـهـون صــعـوبـة
رؤيـة هالل الــشـهـر  مــشـيـراً إلى
إيفاد أعضاء جلنة االستهالل في

ناطق اجلبلية. طهران إلى ا
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رجـح خبـيـر سـيـاسي تـفـاقم االزمة
في مـــحــافــظـــة نــيــنــوى نـــتــيــجــة
الـصراعات والتجاذبات ب القوى
الـسـيـاسـيـة عـلى اخـتـيـار احملـافظ
اجلـــديـــد مـــشـــيـــرا الـى ان االزمــة
ــنـاصب وارد في كــبــيـرة وشــراء ا
الــعــراق. وقــال رئــيـس اجلــمــعــيـة
الـعراقـية لـلدراسات الـستـراتيـجية
واثـق الـهــاشـمي لـ (الــزمـان) امس
ان (الــــعــــراق يـــعــــاني مـن ازمـــات
سـيـاسـية تـتـجدد بـ مـدة واخرى
ــــا حــــدث ويــــحـــدث وهـي جـــزء 
وصل وبـالـتـالي فـان مايـحـصل بـا
والـصـراعات عـلى منـصب احملافظ
يـبدو ازمة ستخلق مشاكل كبيرة)
ان تراجع واضـاف ان (رئيس البر
ــوصل بـعــد ذهـابه عـن مـوضـوع ا
الـى اربـيـل من اجل الــتـوافـق عـلى
مـرشح مع بسبب وجود اصوات
مـــــعـــــارضـــــة لـــــذلك مـن االطــــراف
االخرى) مـبينا ان (موضوع شراء
ـنـاصب مـوجـود في الـعـراق على ا
مـسـتـوى وزاراء ومـحـافـظـ وهذا
لــيس خــافــيــا والسـيــمــا ان هــنـاك
ــنـاصـب سـواء الــكــثــيــر من تــلك ا
ـوصل دفـعت كـانت فـي بـغداد او ا
لـها اموال لشرائها) على حد قوله.
ــــوصل وتــــابع ان (ســــيــــاســــيي ا
تـنـاسـوا االوضاع الـتي جـرت على
شهد احملـافظة وشهداء العبارة وا

الــراهن يــعــكس تــفــكك ســيــاسـيي
احملــافــظــة بـشــكل كــبــيــر و يــبـقي
ـواطن ضـحـيـة مـا يـجـري). ودعا ا
رئـــيس حتـــالف الـــقــرار الـــعــراقي
أسـامة النجيـفي أهالي نينوى الى
الـدفـاع عن حـقـهم. وقـال الـنـجـيفي
فـي تغـريـدة له عـلى تـويـتـر (أخفق
مـجـلس النـواب في حـمايـة نيـنوى
مـن سـرطــان الــفــســاد والـدور اآلن
على شعب نينوى بالدفاع عن حقه
ــة في فـي احلــيـاة احلــرة والــكــر
عـراق آمن) وأضـاف (ال يـغـيـر الله
مـابقـوم حتى يـغيـروا ما بـأنفـسهم
ـا يـراد لـكم من سوء فـال ترضـوا 
واأليـام دول). وأكـد عـضـو مـجـلس
احملافظة عبد الرحمن الوكاع حالة
الـصراع الـشرس الدائـر هذه األيام
بـــ الــكــتـل الــســيـــاســيـــة بــشــأن

نصب .  ا
ورأى الــوكـــاع ان (أكــبــر مــشــكــلــة
تــعـانـي مـنــهـا نــيـنــوى هي صـراع
ـان الـقـوى الـسـيـاسـيـة داخل الـبـر
نصب وان كثيرا االحتادي بشان ا
مـن تلك الـقـوى ليس لـهـا وجود أو
تـمـثـيل فـي نـينـوى لـذلـك ح أراد
اجملـلس انـتـخـاب مـحـافـظـا جـديدا
هــــدد من قــــبل مــــجـــلس الــــنـــواب
بــالـتــصــويت عـلى حــله) عــلى حـد
تــعــبـيــره. واشـار الـى ان (نـيــنـوى
ومــجــلـســهــا اصـبـح ضـحــيــة تـلك
الـصـراعات وبـدال من التـركيـز على
إعــادة إعـمــار احملـافــظـة احملــطـمـة

ـوضوع بـعـد أكثـر من عام حتـوّل ا
عـلى طـرد داعش إلى مـجـرد صراع
عــــلى مــــنــــصب احملــــافـظ). وكـــان
مــــجــــلس الــــنــــواب قـــد أرجــــأ في
اضي فقرة حل جـلسته اخلميس ا
مـجـلس احملـافظـة إلى إشـعـار آخر
بــســبـب اخــتالف الــقــوى والــكــتل
الــسـيــاسـيـة عــلى حـلـه.وتـتـواصل
الـصـراعات بـ الـقوى الـسـياسـية
في نـينوى وتـتبادل االتـهامات ب
تـلك األطراف بـالفسـاد ودفع الرشا
نصب احملافظ. من جانبه للفوز 
قـال مصدر ان (هـناك حديثـا موثقا
يفيد بأن احدى الكتل عرضت مبلغ
 250 الـف دوالر وســيــارة حــديــثـة
لـــكـل عـــضـــو في اجملـــلس مـــثـــابل
ضــمـان تــصـويـته عــلى مـشــرحـهـا
لـلمـنصب) عـلى حد قـوله. من جهة
اخــرى نـظـرت احملـكــمـة االحتـاديـة

الـعـلـيـا اعـتـراضـاً عـلى مـقـعـد احد
اعــضــاء مـجــلس الــنــواب وقـررت
رافعة إلى  21 مـن الشهر تـأجيل ا
احلـالي بـعـد تـكـلـيف ثـالثـة خـبراء
يـــتــولـــون تــقـــد تــقـــريــراً فـــنــيــاً
ـتـحـدث ــوضـوع الـدعـوى.وقــال ا
الـرسمي للمـحكمة إيـاس الساموك
فـي بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس  إن
(احملـكـمة عـقدت جـلسـتهـا برئـاسة
مـــدحـت احملـــمـــود نـــظـــرت دعــوى
رشح بـاسم خزعل خشان اقـامها ا
لالعـتـراض عـلى عـضـويـة الـنـائـبة
رفــاه خـضــيـر جــيـاد) وأضــاف أن
(احملـــكــــمـــة كـــانت قـــد كــــلـــفت في
اجلــلـسـة الـسـابــقـة خـبـيـراً إلجالء
ـوضــوعـات الـفـنـيـة في مـوضـوع ا
دعي عـليه الـدعوى بـيد ان وكـيل ا
االول رئـــــيس مــــجـــــلس الــــنــــواب
اعـترض على تـقرير اخلـبير وطلب
تــكــلـيـف ثالثــة خـبــراء بــدالً عـنه)
الفــــتــــا الى ان (وكــــيل الــــشـــخص
ـستـقلة ـفوضـية الـعلـيا ا الـثالث ا
لـالنـــتـــخـــابـــات اكـــد ان اجـــراءات
ــفـوضــيــة كـانت ســلـيــمـة بــشـأن ا
احـــتــســاب االصـــوات بــالــنـــســبــة
ـعتـرض عـلى عضـويته) لـلـنائب ا
وتـابع ان (احملكمـة وجدت اختالفاً
بـــ مــا أدلى به اطـــراف الــدعــوى
وتــقـريــر اخلـبــيـر وبــهـدف وصـول
الـعدالـة إلى اقصاهـا قررت تـكليف
ثـالثــة خـــبـــراء لــبـــيـــان الــرأي في

اجلوانب الفنية فيها).
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