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مـبــيـنـا ان (هـنـاك حـراكـا كـبـيـرا من
بــعض الـكـتل الـســيـاسـيـة لــتـغـيـيـر
تـشـكـيالتـهـا وحتـالـفـاتـهـا والبـعض
ــعــارضــة) مــنـــهــا قــد يــذهب الى ا
واكـد ان (جمـيع اخليارات مـطروحة
الـيوم عـلى الساحـة الن بوصلـة عبد
ــهــدي قــد تــوجــهت لــلـتــعــامل مع ا
طـــرفـــ فـــقط وعـــلـــيـــهــمـــا حتـــمل
ــسـؤولــيـة كـامــلـة وبــشـكل واضح ا
امــام الــشـعـب الـعــراقي)  عــلى حـد

قوله .
 ولــــفـت احلــــكــــيـم الى ان الــــدولــــة
الـعـراقـيـة الزالت تـعـمل بـتـشـريـعات
الــنـظـام الـسـابـق مـؤكـداً ان ظـواهـر
الـفـساد تـتـفاقم. وقـال احلـكيم خالل
حــضـــوره حــواريــة أقــامــهــا مــركــز
الـرافـدين أن (أيـة عـمـلـيـة إصالحـية
ـكن ان تكون دون رؤيـة واضحة ال 
مــنـــتــجــة والبــد أن يــكــون اإلصالح
السياسي وتطوير النظام السياسي
مــــتالئـــمــــا مع حـــجـم الـــتـــطـــورات
ــســتـجــدات) مــضـيــفــاً انه (عـلى وا
الـرغم من أننا كنا قـد قدمنا دستورا
يـحدد فلسفة جديدة فإن التشريعات
هي نــفــســهــا تــشــريــعــات الــنــظــام
الـسـابق ولـذلـك البـد من مـراجـعـتـها
ا يـنـسـجم مع واقـعـنا وتـعـديـلـهـا 

اجلديد). 
واكـد (أهمية إعـادة النظر في هـيكلة
الــدولــة وبــنــاء مـؤســســات جــديـدة
تـــتــنــاسق مـع خــطــوات اإلصالح )
مـيرا الى ان(النظرة اجلامـدة لعقلية
ـنظومة اإلدارية في الـدولة بحاجة ا
إلى مــراجـعـة جـادة لــتـحـقـيق ثـورة
ـعـيار إداريـة حـقـيـقـيـة). ورأى ان (ا
احلـقيـقي لنـجاح الـبرنـامج اخلدمي
الـــذي تـــقــــدمت به احلـــكـــومـــة هـــو
االنـطــبـاع الـشـعـبي والـنـخـبـوي عن
تــنــفـيــذ هــذا الــبـرنــامج)   مــشـددا
(ضــرورة عــدم االكــتــفــاء بــتــشـكــيل
ــكـافــحــة الـفــسـاد اجملــلس األعــلى 
ــا البــد من إقــنـاع الــشــعب بـأن وإ
هــنـالك خــطـة واضــحـة ومــلـمــوسـة
ـعاجلة ـكافـحة الـفسـاد عن طريق ا
الـفعلية لظـواهر الفساد التي الزالت
تـتــفــــــــــاقم بـاسـتـمـرار).  من جـهـة
اخـرى فـيـما راى الـنـائب عن حتالف
سـائـرون رائـد فـهـمي  ان اي خـطوة
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كالم ليس له اثر على ارض الواقع)
 مــوضــحـا ان(الــقــوى الــسـيــاســيـة
اشــرت وجــود نــوع من الــتــفــرد من
حتـالـفـ وجـرى مـثل هـذا احلـديث
فـي وقت ســـابق لـــكـن الـــكـــتـــلـــتـــان
ــعـنـيـتــان اعـلـنـتــا مـؤخـرا ان هـذا ا
االمـر غـيـر صـحـيح ودعت من يـبدي
الحـــظـــات واآلراء الى مـــثـل هـــذه ا
طـرحها من اجل مـناقشتـها ) مؤكدا
ان(االمـــور عــادت الـى نــصـــابــهــا ).
وكــشـف الــنــائب عن كـــتــلــة الــنــهج
الـوطني حازم اخلـالدي عن حتركات
تـقـوم بـهـا بـعض الكـتل الـسـيـاسـية
الـــتي تــشـــعــر بـــالــغــ لـــتــغـــيــيــر
تـشكيالتها وحتالـفاتها  مرجحا أن
يــــــذهب الــــــبــــــعض مــــــنـــــهــــــا الى
ـعارضة.وقال اخلالدي في تصريح ا
امـس إن (التـحالـفـات الراهـنة داخل
ـان هشـة بسبب انـفراد جـهت الـبر
داخـل تـلك الـتــحـالـفــات بـاحلـوارات
والــقــرار الـســيـاسـي والـتــحـاور مع
رئـيس مـجـلس الوزراء)  ولـفت الى
ان (حــجم الــتــحـديــات يــحــتـاج الى
اجلــلــوس الجــراء احلــوار واتــخــاذ
قـرارات يتحملها اجلميع)  واضاف
اخلــــــالــــــدي ان (هــــــذا الــــــتــــــفـــــرد
واالسـتـحـواذ عـلى الـقـرار بـالـتـاكـيد
ســيــدفع اطــراف سـيــاســيـة تــشــعـر
بــالـتـهـمـيش لــلـتـفـاوض مع اطـراف
اخـرى لـتـشـكـيل حتـالـفـات جـديـدة)

طبعة العراق 
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اتـفق العراق والكـويت على توقيع
 5اتــفـــاقــيــات في اطــار الــتــعــاون
الــثــنــائي بــ الـبــلــدين تــتــضـمن
إعـادة بناء منـفذ سفوان احلدودي
وتـوفـير الـبـنى الـتحـتـية من خالل
نافذ تـمويل كويتي. وقالت هيئة ا
احلـــدوديـــة في بـــيــان إن (بـــغــداد
والــكـويت وقـعـتـا مــذكـرة الـتـفـاهم
ـــرتـــقـب بـــ الـــطـــرفـــ والـــتي ا
ســتـــوضح حتــديــد الــتــزامــات كل
نـفذ الـبري الـوحيد جـانب بعـمل ا
بــ الـبــلـديـن). وفي شـأن مــتـصل
نـاقش وزير اخلارجـية محـمد علي
احلـكيم في الـكويت امـس مع امير
الــكــويت صــبــاح األحـمــد اجلــابـر
الـــصــبــاح الـــعالقــات الـــتي تــربط
بـــغــداد بــالـــكــويت والــعـــمل عــلى
تـــعــزيــز مـــســيــرة الـــتــعــاون بــ
الــبـلــدين في اجملــاالت كـافــة.وذكـر

بـــــيــــان لــــلـــــخــــارجـــــيــــة امس ان
(اجلـــانـــبــ بـــحـــثــا الـــتـــطــورات
اإلقـليمـية والدولـيَّـة ذات االهتمام
ـــشـــتـــرَك)  ودعــــا احلـــكـــيم الى ا
(أهـمــية تـضـافر اجلـهـود العـربـية
فـي مــواجَــهـــة الــتـــحــديـــات الــتي
ـنــطـقـة فـضالً عن دفع تــشـهـدهـا ا
آلــــيـــات الـــتــشـــاور والـــتـــنــســـيق
ــتـبـادَل بـشــأن مـجـمَل الــقـضـايـا ا
نطقة) تالحِقة في ا والتطورات ا
 مــــشــــيــــدا بـ (مــــواقف الــــكــــويت
الــداعـمــة لــلـعــراق وجُـهُــودهـا في
الـسـاحة الـعربـيـة من خالل تعـزيز
ـشـترَك مـسـار الـتـضامُن الـعـربيّ ا
ـــــــا يـــــــرسـخ الـــــــســـــــلـم واألمن
ـنـطـقة)  الفـتـا الى واالسـتـقـرار با
(اهـتمـام العـراق باسـتمـرار البـناء
على حجم الزخم الذي تشهده أطر
الـتـعاون الـثـنـائي ب الـبـلدين في
شــتى اجملــاالت).  مـن جـانــبـه اكـد
نـائب  وزيـر اخلـارجـيـة  الـكـويـتي

خـالـد اجلـارالـله ان  هـنـاك تـوافـقا
كـويـتـيـا عـراقـيـا عـلى حل  الـعـديد
تـميزة ب من الـقضايـا العالـقة  ا
.  واعــرب الـــبــلـــدين الـــشــقـــيــقـــ
اجلـارالله عـقب افتـتاحه االجـتماع
الـوزاري الـسابع لـلجـنـة الكـويتـية
ـشـتــركـة عن (تــطـلـعه الــعـراقـيــة ا
لـــتــوقــيـع الــوفــدين عـــلى عــدد من
ــا يـسـهم فـي تـعـزيـز االتــفـاقــات 
الـعالقـات  الثـنـائيـة وتـطويـرها )
واكــد ان (هــنــاك جــولـة أخــرى من
ـبـاحـثـات  الثـنـائـيـة سيـتـرأسـها ا
نــــائب رئــــيـس مـــجــــلـس الـــوزراء
صـباح اخلـالد احلـمد الـصباح مع
احلــــكـــيم )  مـــعــــربـــا عن (ثـــقـــته
بـاحثات الـكبـيرة في اسهـام تلك ا
ـزيـد من الـتـعاون بـدفع الـعالقـات 
وتـــطــويـــر مـــســتـــقــبـل الــشـــراكــة
الـــســتــراتـــيــجــيـــة بــ الـــبــلــدين
)  وكـشف اجلار الله عن الـشقيق
(خـــمس وثــائـق ســتــوقـع من قــبل

ــثــلي  الــبــلــدين بــاإلضـافــة إلى
مـحضـر متفق  عـليه ب اجلـانب
تـــشـــمل  جــمـــيع أوجـه الــتـــعــاون
بــهـدف الـبـنــاء عـلى مـا  اجنـازه
فـي االجتمـاعات السـابقة)  وتابع
ان (اجــــواء ايـــــجــــابــــيــــة ســــادت
االجـتماعـات والتعـاون الذي أبداه
ـوضوعات الـوفد الـعراقي بـشان ا
الــتي  بــحــثـهــا في فــرق الــعـمل
ـشتـركة مشـيدا بـاإلجنازات التي ا
حتــــقـــقت مـن خالل فـــرق الــــعـــمل
شتركة)  الفتا الى ان (االجتماع ا
يــأتي في ظــروف دقــيـقــة وحــرجـة
ـنـطقـة وعـلـيه فإنه من تـمـر  بـها ا
ــــهم والـــضــــروري مـــد جـــســـور ا
الــتــواصل مع االشــقــاء  لــتــعــزيـز
وتـوثــيق الـعالقـات بـ الـبـلـدين)
فـي غــــضـــــون ذلك بـــــحث رئـــــيس
حتــالف االصالح واالعــمــار عــمـار
احلـكـيم الذي يـزور الكـويت حالـيا
ـــشــهــد مـع الــصــبـــاح تــطــورات ا

نطقة .  السياسي في ا
وقـال بـيـان امس ان (الـلـقـاء بـحث
سـبل تعزيز العالقـات الثنائية ب
الـبــلـدين الـشـقـيـقـ واسـتـعـراض
ــشـهــد الــسـيــاسي في تــطــورات ا
ــنـــطــقــة والــعــالم).الفــتــا الى ان ا
(احلــكــيم بــحث خـالل الـزيــارة مع
ولـي العـهـد نـواف األحـمـد اجلـابر
الـصــبـاح الـعالقـات الـثـنـائـيـة بـ
الــبـلــدين والــشـعــبــ الـشــقـيــقـ
وسـبل تـطـويـرهـا وتـعـزيـزهـا على
ــــســـــتــــويــــات الــــســـــيــــاســــيــــة ا
واالقـتـصـــاديـة والـثـقـافـيـة كـافـة).
كـما ألتـقى احلكيم بـرئيس مجلس
ــبـارك الــوزراء الــكــويـتـي جـابــر ا
احلــمــد الــصــبــاح ووزيــر الــدفــاع
نــاصــر صـبــاح األحــمـد الــصــبـاح
ونـــاقــــشـــا مـــواضـــيع ذات صـــلـــة
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ــفــتش الــعــام لـوزارة اعــلن مــكــتب ا
الـداخـلـيـة جمـال األسـدي وجـود هدر
فـي األموال اخملصصة لشراء إطارات
ـرور بقـيـمة وبـطـاريـات في مديـريـة ا
كـتب في  279 مـلـيـون ديـنـار.وقـال ا
ـبـالغ بــيـان امس انه ( اكــتـشــاف ا
ـفـتش ــهـدورة بـنـاءً عـلى تــوجـيه ا ا
ديـرية بـعـد تشـكيل جلـنة الـعـام في ا
تــدقــيــقــيــة لــلــتــحــقق من مــعــامالت
الـصرف والتي كشـفت وجود فروقات
كـبـيـرة بـ األسعـار الـتي تـمت فـيـها
شـراء اطـارات وبـطـاريـات لـلـمـديـريـة
عـن أســعـــار الـــســـوق بـــنـــحــو 279
مـليـون دينار)  الفـتا الـى ان (اللـجنة
الـتدقيقية عـمدت إلى إجراء التحقيق
اإلداري االبــتــدائي مع جلـان الــشـراء
واالعـتدال والـفنيـة التـابعة لـلمـديرية

ـتبـعة في ـعرفـة حقـيقـة اإلجراءات ا
عـملـيات الـشراء واألسـباب التي أدت
إلـى وجــــود مــــغـــــاالة كــــبـــــيــــرة في
األسـعار)  وتـابع أن (مـكـتب تـفـتيش
ـرور نـظم تقـريراً مـفـصالً بالـقضـية ا
مـرفقـاً بكل بـاألوليـات وقوائـم الشراء
والـتجهيز رفعه إلى مـديرية التفتيش
التخاذ اإلجراءات القانونية واإلدارية
بـصددها وعرض القـضية أمام أنظار
ـفتش العام من أجل تـشكيل مجلس ا
حتـــقــيــقي فـــيــهــا). الى ذلـك كــشــفت
مــديـريـة حتـقــيق هـيـئــة الـنـزاهـة في
مـــحــافــظـــة نــيــنــوى عـن ضــبط ست
مـعـامالت صـرف سلف بـأكـثر من 48
مـــــــلـــــــيـــــــار ديــــــــنـــــــار في ديـــــــوان
ـديـريــة في بـيـان احملــافـظـة.وقــالت ا
امـس ان (االجــراءات الــتـي  اتّــخــذت
ـتابـعة األمـوال التي  صـرفهـا قبل
إقـالة مـحافظ نـينـوى السـابق أفضت
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إلـى ضـــبـط ست مــــعـــامـالت صـــرف
ــبــالغ في ســـلف إلى جلــان تــســلـم ا
ـوازنـة ديــوان احملـافــظـة خــاصـة بــا
ــئـة) الــتـشــغــيـلــيّـة بــنـســبـة  30بــا
واضـاف ان (مـبـالغ الـسـلـف الـبـالـغة
48 مــلـيـار ديـنــار لم تـتم تـســويـتـهـا
لــغـايـة يـوم تـنــفـيـذ عـمــلـيّـة الـضـبط
فضال عن عدم وجود أيّة مبالغ نقديّة
مــنـهـا في ديـوان احملـافـظـة)  وتـابع
الـبـيـان ان (الـتحـريـات االولـيـة قادت
إلـى ضبط عضـوين من أعضـاء جلنة
برزات ّ عرضهمـا صحبة ا الـتسلم 
ــضـبـوطــة عـلى الـهــيـئـة اجلــرمـيّـة ا
الــتـحـقــيـقـيــة اخملـتـصــة الـتي قـررت
ادّة تـوقيـفهـما استـنادا إلى أحـكام ا
 315 مـن قانون العقوبات). واحالت
أمــانـة بــغـداد أربــعـة مــحـتــالـ إلى
الـقــضـاء بـتـهـمـة جـبـايـة األمـوال من
أصـــــحــــــاب مـــــبــــــانٍ ســـــكــــــنـــــيـــــة
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كـشف رئـيس الـهـيـئـة الـعـلـيـا لـتـيار
احلــكـمـة حـمــيـد مـعــلـة عن حـصـول
مــنــاقـشــات عــلى مـســتــوى عـال في
الـتـيـار لـبحـث امكـانـيـة الـذهاب الى
ــعــارضــة من اجل كــســر اجلــمـود ا
الــذي تــواجـهه عــمــلـيــة اســتـكــمـال
هدي   موضحا حـكومة عادل عبد ا
ان اآلراء خــلــصت في الــنـهــايـة الى
بـــقــاء احلـــمـــة في وضــعـه الــراهن
مـقـلال من اهمـية الـتصـريحـات التي
تـفيد بشروع بعض الكتل السياسية
بـتحـركات تهـدف لتغـييـر حتالفـاتها

عارضة. واجلنوح الى ا
 وقال معلة لـ (الزمان) امس ان(تيار
احلــكـمـة شـهـد نــقـاشـات بـعـد بـروز
عارضة آراء بـضرورة الذهـاب الى ا
عارضة أذ كان الفريق الذي نادى با
يـرى ان هـذا اخليـار سـيدفع بـاجتاه
الـــتــغــيـــيــر وكــســـر اجلــمــود الــذي
تـواجـهه عمـليـة اسـتكـمال الـكـابيـنة
احلـكوميـة كما يـجعل التـيار اقوى 
فــيـمــا فـضّل فــريق آخــر بـقــاء تـيـار
احلـــكــمــة في وضـــعه الــراهن داخل
ـارسة دوره في العـملية ان و الـبر
ـوقع)  الــسـيـاسـيـة من خالل هـذا ا
ــنــاقــشــات انــتــهت مــضــيـــفــا ان (ا
بـــاالســـتــمـــرار في الـــوضع الـــراهن
ـعـارضـة على وعـدم الـذهـاب نـحـو ا

امل حتسن االمور). 
وبــشــأن تــصــريــحــات رئــيس تــيـار
احلـكمـة عمـار احلكـيم االخيـرة التي
تـضمـنت انتـقادات لـلوضع الراهن 
قـال مــعـلـة ان (تـصـريـحـات احلـكـيم
تـعـد بالـتأكـيد احـدى الوسـائل التي
يـلـجـأ الـيـهـا تيـار احلـكـمـة لـلـضغط
عـلى الـسـلـطـات التـنـفـيـذية من اجل
حتـسـ االوضاع )  مـشـيرا الى ان
(احلـــكـــيك اكـــد ان احلـــكـــمــة لـــيس
مـشـاركـا في احلـكومـة ولـكـنه داعـما
ـنع ان يـقـوم بـتـأشـير لـهـا وهـذا ال
مــواقع اخلــلل في عــمـلــهـا) وبــشـأن
مـاتردد عن وجود حتركات تقوم بها
بـعض الكتـل السياسـية التـي تشعر
بـــالــغــ لـــتــغـــيــيــر تـــشــكــيـالتــهــا
وحتـالفاتها وذهـاب بعض منها الى
ـعارضة  قـال معلـة ان (هذا مجرد ا
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رجح مـــنـــبـىء جـــوي اجـــتـــيــاح
الـبالد مـوجـة حـارة تـبـدأ الـيـوم
دة اربـعة ايام االثن وتـستـمر 
قبـلة . وكتب صـادق عطية في ا
صفـحته عـلى فـيسـبوك امس ان
(مــــدن وسـط وجــــنـــــوب الــــبالد
سـتـشـهـد الـيـوم أجـواء صـيـفـية
ـدة اربــعـة أيـام حـارة تــسـتـمــر 
تــرتــفع فــيــهــا درجــات احلــرارة
ألعلى من مـعدالتـها بــفارق 4-3
درجــات بـســبب انــدفــاع مــرتـفع
جـوي في طـبـقــات اجلـو الـعـلـيـا
يحمل كتلة هوائية مدارية حارة
نــســبــيـا)  مــبــيــنــا ان (درجـات

احلرارة الـعـظـمى سـتـصل نـهار
ــقـبل فـي بـغـداد يـوم اجلــمـعـة ا
الى  43 درجة وفي الـبصرة 42
درجة و اربيل  37 والسليمانية
 34 وفي الــــرطــــبـــة  36 درجـــة
مئـويـة). وتـوقعت هـيـئـة االنواء
اجلــويــة والــرصــد الــزلــزالي ان
تشهد جميع احملـافظات ارتفاعا
بدرجات احلرارة. وبحسب بيان
ــنــاطق لــلــهــيــئـة  فــان طــقس ا
الوسطى واجلنـوبية والشـمالية
سيكون اليوم صحوا مع ارتفاع
درجــــات احلــــرارة امــــا حــــركــــة
الريـاح فستـكون شـمالـية غـربية
خـفــيـفـة الـى مـعـتــدلـة الــسـرعـة.
وأعلنـت خليـة مواجـهة الـسيول

عن إســتــمـــرار ارتــفــاع اخلــزين
ـيـا   اسـتـمـر ـائي لـلـبالد. عــا ا
تـســاقط األمـطــار الـغـزيــرة عـلى
منطـقة ساحل اخللـيج األمريكي
ــــا زاد من مــــخــــاوف حــــدوث
فـيــضـانــات بـعــد يـوم من إغالق
دارس وانـقـطـاع الكـهـرباء عن ا
نـازل بسـبب السـيول في آالف ا
مــديــنــة هــيــوســ األمــريــكــيـة.
وذكرت الهيئة الوطنية لألرصاد
ــــا اجلـــــويــــة أن  األمـــــطـــــار ر
تتـسـبب في وصول الـسـيول من
واليــــة تــــكــــســــاس إلى واليــــتي
فـرجـيـنـيـا ونورث كـارواليـنـا في
ح سـتكـون مـناطق في جـنوب
واليـة لــويـزيــانـا األكــثـر عــرضـة

لـلــخـطــر.وادى تـسـاقـط األمـطـار
ـنـطـقـة إلى الـغـزيـرة عـلى هـذه ا
إغراق الطـرق السريـعة وإسقاط
خطوط الكهربـاء.وقالت صحيفة
ــيــاه هــيــوســ كــرونــيــكل أن ا
غـمـرت الـشـوارع في أنـحـاء عدة
ــا دفع ــنـــطـــقــة هـــيــوســـ 
الـــســـلــــطـــات إلنـــقـــاذ عـــشـــرات
الـســائـقــ الـذين تــقـطــعت بـهم
الــســبل.وأمــرت الــســلــطــات في
هـيوسـ بـإغالق  280 مـدرسـة
يــبـلـغ عـدد الــطــلــبـة فــيــهـا 209
آالف طالب. كما تـواصل انقطاع
الـكـهـربــاء في أنـحـاء من سـاحل
اخلـليـج إذ استـمـر مـنـقـطـعا عن
نــــحـــو  19 ألف مــــشــــتــــرك في

جنوب شرق تكساس. وفي الهند
أعــلن مــســؤولــون عن اســتــمـرار
حــرمـــان ماليــ األشـــخــاص من
ـأوى في الـتـيـار الـكـهـربـائي او ا
شـــرق الـــبالد بـــعـــد أســبـــوع من
ــدمــر فـاني في مـرور اإلعــصـار ا
ـنـطـقة   فـيـمـا أشـارت تـقـاريـر ا
الى تظـاهرات احـتـجاج لـلنـاج

ـساعـدات.وقتل 42 بسـبب بطء ا
شـخــصــا عــلى االقل في اوديــشـا
الهندية وبـنغالدش اجملاورة بعد
ـنطـقـة الذي مرور االعـصـار في ا
تـرافق مع ريـاح بـلــغت سـرعـتـهـا
 200 كليلـومتر في الـساعة.وقال
مـــنــــسق االغـــاثــــة اخلـــاصـــة في
اوديـشــا بـشــيـنــوبـادا ســيـتي إن

ـنـطـقـة الـدمـار الـذي سـجـل في ا
كبـير جـدا واالضرار الـتي حلقت
بالـبـنى الـتحـتـيـة للـكـهربـاء غـير
مـسـبـوقـة. واضـاف إن االعـصـار
أحلق أضـــــرارا بـــــنـــــحــــو 16.5
مليـون شخص في الواليـة. الفتا
الى تـضـرر نـصف مـلـيـون مـنـزل
و8.7 ماليــ رأس مــاشــيــة بـ
نفوق واصابـة وفقدان فـيما نفق
 3.7 مالي طائـر وال نزال نبذل
جــهـودا العــادة الــعـمـل بـشــبــكـة
االتصـاالت.وأفاد مـسؤولـون بأن
الـتــيـار الــكـهــربــائي اليـصل الى
ـــئــــة من ســـكـــان اكـــثـــر  50 بـــا
بــوبـــانــيـــســوار الـــبــالـغ عــددهم

مليون نسمة.
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مع ارتفاع
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احلرارة 

يـقوم بها العراق ألداء دور الوساطة
بــ واشــنـطن وطــهــران يـنــبـغي ان

صلحة الوطنية .  تنطلق من ا
وقال فهمي في تصريح امس إن (اي
خــطـوة يـقـوم بـهـا الـعـراق ألداء دور
الــوســاطــة بـ واشــنــطن وطــهـران
بــغــيــة نــزع فــتــيل االزمــة الــراهــنــة
والــتـهـديـد بــالـتـصــعـيـد الــعـسـكـري

ــصــلــحـة يــنــبــغي ان تــنــطــلق من ا
الـوطنية للعراق)  مـبينا ان (تمحور
الــعــراق مع اي طــرف عــلـى حــسـاب
ـعـادلـة كـمـا يـحـاول االخـر فـي تـلك ا
الــبـعض حتت عــنـاوين ومــسـوغـات
صـلحتنا)  مـشيرا شـتى لن يكون 
الى ان (الـقـوى السـيـاسيـة الـوطنـية
ــوقف يــنـــبــغي عــلــيــهـــا تــوحــيــد ا

ا واخلـطاب جتاه االزمة احلـالية و
صالح الوطنية فقط)  مبينا يخدم ا
ان (الــعـراق يــنــبـغي ان يــلـعب دوراً
مــحـوريـاً البـعـاد الــبـلـد عن نـار هـذا
الــصــراع وهــذا لن يــتــحـقق دون ان
يــكـون هــنـاك مــوقف وارادة وطــنـيـة
قـويـة وذات بعـد كبـيـر وحرص اكـبر
خلـدمـة الـعـراق فـقط دون اي والءات

لــــطـــرف خـــارجي وبــــعـــيـــداً عن أي
تأثيرات دولية او اقليمية). 

وكـان احلـكـيم قـد حـذر مـن كـارثـة قد
تـــصــيـب الــعـــراق في حـــال تــفـــجــر
الـــصـــراع االمـــريــــكي االيـــراني الى
حـراب مصلحة  داعياً احلكومة إلى
االنـتـقـال من سيـاسـة الـوسطـيـة ب

البلدين الى سياسة الوساطة.
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وجتــاريــة.وقــالت األمــانــة فـي بــيـان
امس إن (بـلدية الشعـلة بالتعاون مع
دائـــرة احلــراســـات واألمن ضـــبــطت
أربـعة مـحتالـ ضمن حي اجلوادين
ـباني يـقومـون بجـبايـة األموال من ا
الـسكـنيـة والتـجارية مـنتـحلـ صفة
مـوظفي أالمانة)  مـشيرة إلى (احالة
ــتــهـمــ  إلى اجلــهـات اخملــتــصـة ا

لينالوا جزاءهم العادل). 
دني فـي غضـون ذلك تـمـكن الـدفـاع ا
مـن إخمـاد احلريق الـذي اندلع داخل
مـجمع أقسام داخـلية لطـالبات ضمن
عظم  مشيراً إلى إنقاذ مـجمع باب ا
جـــــمــــيـع الــــطـــــالـــــبــــات الـالتي كُن
ـديريـة في بيان امس داخـله.وقالت ا
ـشـاركة  3 فــرق تـمـكـنت فـرق إنـه (
ـــدني مـن إنــقـــاذ جـــمـــيع الـــدفـــاع ا
الــطــالــبــات داخل مــجــمع الــتــعـاون
ــعـظم أقــسـام داخــلـيــة ضــمن بـاب ا

وإخـماد احلـريق بالـكامل)  وأضـاف
أن (خــبــيـر األدلــة اجلـنــائــيـة تــسـلم

عرفة أسباب احلادث).  مهامه 

جمال االسدي
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أعــلن مــســؤول عـســكــري في احلـرس
الثوري اإليراني أن الوجود العسكري
ــتــحــدة االمــريــكــيــة في لــلــواليـــات ا
اخلــلــيج لم يـعــد يــشـكل خــطــرا عـلى
إيـران بل فرصـة لها. وقـال قائـد القوة
اجلـوفضائية في احلرس الـعميد أمير
عـــــلي حــــاجـي زادة امس إن (وجــــود
حـامـلـة طائـرات أمـريكـيـة عـلى متـنـها
40 - 50طــائــرة وســتــة آالف جــنـدي
اضي كـان يشكل خـطرا ملـموسا في ا
لـــكـن الـــيـــوم حتـــولـت األخـــطـــار إلى
فــــرص)  مـــــؤكــــدا ان (الــــصــــواريخ
اإليـــرانـــيــة قـــادرة عـــلى اســـتـــهــداف
حـامالت الطائرات األمريـكية على بعد
300- 700 كـلـيـلـومـتـر).وجـاءت هـذه
الــتــصـريــحــات عـلى خــلــفـيــة اتــخـاذ
واشـنــطن سـلـسـلـة إجـراءات لـتـعـزيـز
ـنــطــقــة بـحــجــة زيـادة قــواتــهـا فـي ا

اخملــاطـر الــتي تــشـكــلــهـا إيــران عـلى
ا في ذلك إرسال عـسكريـيها هـناك  
مـجمـوعة سـفن ضاربـة بقـيادة حـاملة
الــطـــائــرات ابــراهــام لــيـــنــكــولن إلى
ـــنــطـــقــة. لــكـن رئــيس جلـــنــة االمن ا

الــقــومي والـســيــاسـة اخلــارجــيـة في
مــجــلس الــشــورى االسالمي حــشـمت
الـله فالحـت بيـشـة اعـرب عن اعـتـقاده
بــان امـريـكـا لن تـدخل في حـرب تـدرك
بــانـهـا ســتـخـرج خــاسـرة مـنــهـا ضـد
ايــــران.وقــــال انه (ال أحــــد فـي ايـــران
سـيـتـصل هاتـفـيـا بالـرئـيس االمـريكي
دونــالـد تـرامب) في اشـارة الى اعالن
تـــرامب في وقت ســـابق انه يــنـــتــظــر
اتـصاال من طهـران للتـحاور.  وأضاف
فالحـت بيـشـة ان (صـواريـخـنـا دقـيـقة
دى الفي كيلومتر وحاملة الطائرات
األمـريكيـة تبعـد عنا بـ 500كـيلومتر)
الفـتـا الى ان (أمـريـكـا اسـتـنـفـدت آخر
اوراقــهـا أمــا إيــران فال تـزال حتــتـفظ
بــتــلك االوارق). ورآى الــدبــلــومــاسي
الـــســـابق ريـــتـــشـــارد هــاس إن إدارة
تــرامب حتـاول احـداث تـغـيـيـر جـذري
في سـياسـات طهران تـصل إلى تغـيير
الـــنــظــام. وقـــال هــاس ان (الـــنــتــائج

الوحيدة التي تتطلع اإلدارة األمريكية
إلـيـهـا هي تـغـيـير جـذري لـلـسـيـاسات
اإليـرانـيـة يـصل إلى تـغـيـيـر الـنـظام)
وتــــابع (ولـــكن مــــا يـــحـــدث اآلن هـــو
بـبـساطـة أن اإلدارة األمـريكـيـة حتاول
الـضـغط عـلـى إيـران اقتـصـاديـا ولـكن
هــذا الـنـظـام لـن يـذهب إلى أي مـكـان
وعـلـينـا أال نـنـسى أن لديه الـعـديد من

الوسائل للرد). 
وكـانت الـبحـرية األمـريـكيـة قد أعـلنت
دخــول حـــامــلــة الــطــائــرات أبــراهــام
لـينـكولن إلى الـبحـر األحمـر عبـر قناة
الـــســـويس فـي خــطـــوة تالهـــا إعالن
إرسـال الــبـارجـة احلـربـيـة األمـريـكـيـة
أرلــيـــنــغــتــون وصـــواريخ بــاتــريــوت
ـنـطـقـة  وسـط تـقـارير إضـافـيـة إلى ا
اسـتـخـبـاراتـية أمـريـكـيـة عن حتـركات
إيــرانــيـة لــنــقل صــواريخ بــالـســتــيـة
ـــدى عــلى مــ قــوارب مـــتــوســطــة ا
صــغــيــرة تــابــعــة لــلــحــرس الــثــوري

اإليــراني.  واســتــبــعــد خــبــيــر امــني
حـــدوث مــواجـــهــة او اصـــطــدام بــ
امـريـكا وايـران في الوقت الـراهن وما
يـجري من حتشيد عسـكري في منطقة
الــشـــرق االوسط هــو ســتــراتــيــجــيــة
امـريكـية لـزيادة الـضغط عـلى طهران.
وقــــال عـــمــــاد عـــلــــو لـ (الـــزمـــان) ان
(واشنطن تستخدم ستراتيجية حاسة
احلــرب لـزيـادة الـضـغـط عـلى الـنـظـام
فاوضات االيـراني للجـلوس لطاولـة ا
والرضوخ للشروط االمريكية والسيما
مـا نشاهده حاليـا من حتشيد عسكري
في مـنطقة الـشرق االوسط بعد ارسال
حـامـلـة الطـائـرات وااللـة العـسـكـرية)
واضـاف ان (التصعيد احلالي ال يصل
ـــواجـــهــــة او االصـــطـــدام بـــ الـى ا
اجلـانبـ الن ايران تـتجـنب االحتـكاك
بــواشـنـطن بـرغم امــتالكـهـا صـواريخ
مـتطـورة لكنـها تعي صـعوبة مـواجهة

تطورة). القدرات االمريكية ا

أمير علي حاجي زادة
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ان إقلـيم كردستان أعـلنت رئاسـة بر
ــنــصب رئــيس فــتح بــاب الــتــرشح 
اإلقـلـيم.وجـاء في وثـيـقـة مـوقـعة من
ـان كـردسـتـان فـاال فـريـد رئـيــسـة بـر
ونــائــبــيــهــا هـيــمن هــورامي ومــنى
ـان الـقــهـوجي إن (هـيـئـة رئـاسـة بـر
كـردستان استناداً للـفقرة الثانية من
ــادة الــرابــعــة من قــانــون تــفـعــيل ا
مـؤسسة رئـاسة إالقليم وتـعديل آلية
صادقة على انتخاب الرئيس حتى ا
الـدسـتور رقم  1 لـسـنة  2019قـررت
ـدة فــتح بــاب الــتـرشـح لـلــمــنــصب 
ثـالثـــــــة أيــــــام)  وأشــــــــارت إلى ان
ـــادة ـــوجب ا (شــــروط الـــتـــرشـح 
اخلـامـسـة من قـانـون رئـاسـة إالقـليم
ـعدل هي أال رقم  1 لـسـنة  2005  ا
ـتقدم خالل االنـتخاب عن يـقل عمر ا
أربـع عاماً ومن مـواطني كردستان
ومــقــيــمــاً فــيه اضــافــة الى تــمــتــعه
ـــــدنـــــيــــة بـــــجـــــمــــيـع احلـــــقــــوق ا
والـسـيـاسـيـة). وفي  8أيـار اجلـاري
ان كـردستـان مـشروع قـانون أقـر بـر
تــفــعــيل مــؤســســة رئــاســة االقــلــيم
وتـعديل طريقة االنتخاب حل إقرار
الـدستـور اإلقليم بـنحو   89 صـوتاً
بــعــد الــتـوصـل التـفــاق مــســبق بـ
ــــقـــراطـي  واالحتـــاد احلــــزب الــــد
الـوطـني الـكـردسـتـانـيـ عـلى إدراج
مـطـالب األخيـر في مـشـروع القـانون
الــذي  الـــتــصــويت عــلــيه. وبــعــد
انـتـخاب رئـيس اإلقلـيم يقـدم احلزب
ـنـصب ـقـراطـي اسم مـرشـحـه  الــد
ـان رئــيس الـوزراء إلى رئـاسـة الـبـر
لـــيـــقـــوم رئــيـس اإلقـــلــيـم بــعـــد ذلك
بـتكليـفه بتشكـيل احلكومة خالل 30
يــومــاً. ورشـح احلــزب نــيــجــيــرفـان
ـــنــــصب رئـــيس وزراء الــــبـــارزاني 
االقـــلــــيم كـــونـه مـــتـــصــــدر نـــتـــائج
ـانيـة الـتي أجريت االنـتـخابـات الـبر
ــاضي بــحــصــوله في  30 أيــلــول ا
عــــلى  45 مــــقـــعـــداً. بـــدوره   قـــال
ـــتــحــدث بــاسـم االحتــاد الــوطــني ا
الــكـردسـتـاني لـطــيف شـيخ عـمـر ان

(اجملــلس الــقـيــادي لــلـحــزب هـو من
ـــــنــــاصب الـــــتي من ســــيـــــحــــسم ا
ــان اســتـــحــقــاقه فـي حــكــومــة وبــر
االقـليم)  نـافـيا (مـا تـتنـاقـله وسائل
اعـالم من اسماء بهذا الصدد). وكان
ـــقــــراطي ــــتــــحــــدث بـــاسـم الــــد ا
الـكـردستـاني مـحمـود مـحمـد قـد اكد
عــدم وجـود أي عــائق أمــام تـشــكـيل
حــكـومــة كـردســتـان. وقــال مـحــمـود
خالل مـؤتـمر مـشـترك مع نـظـيره في
تـغـيـيـر شورش حـاجي عـقب انـتـهاء
اجـتـمـاع احلـزبـ في الـسـلـيـمـانـيـة
(كـــان هــنـــاك تــفـــاهم بــ تـــغــيـــيــر
قـراطي بشـأن الوضع احلالي والـد
في كــردســتــان ونــأمل بــدء عــمــلــيـة
تـــشــــكـــيل احلـــكــــومـــة خالل األيـــام
ـقـبـلـة)  وأضـاف أن (زيـارتـنـا هـو ا
امــتــداد لـلــمـفــاوضــات الـتي عــقـدت
سـابـقـاً)  مـشـدداً عـلـى (أهـمـيـة عـقد
ـقـراطي اجـتـمـاع مـشـتـرك بـ  الـد
واالحتــاد و تـغــيـيـر)  وتــابع (لـيس
هــــنــــاك أي عــــائق أمــــام تــــشـــكــــيل
احلــكــومـة)  مــبــيــنـاً أن (اجلــمــاعـة
اإلسـالمـيــة لـم حتــسم قــرارهــا بــعـد
ـشـاركــة في احلـكـومـة). من بــشـأن ا
جـــانـــبه   رأى حــاجـي إن (حتــسـ
ـــواطــنــ واجب عــلى كل أوضــاع ا
األحزاب)  واضـاف (علـينـا أن نعمل
مـعاً للـحفاظ على الـتجربـة الراهنة)
ـقراطي مـؤكـدا ان (اتـفـاقـنـا مع الـد
فـي صــالح شــعب كـــردســتــان ولــكن
يــجب عـلى كل األطــراف عـدم عـرقـلـة
تــشـكـيل احلـكـومـة)  مــضـيـفـا (لـقـد
شـكلـنـا جلنـة لتـقو الـسيـر الذاتـية
لألشـخاص الراغـب بشـغل مناصب
فـي احلـكــومــة  فــاجملــلس الــوطـني
مـتــمـسك بـاخـتـيــار الـكـفـوئـ لـهـذه
ـــنــاصب)  الفـــتـــاً إلى أن (احلــزب ا
ـقـراطي أكـد الــتـزامه بـاالتـفـاق الــد
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اخـتـيـر الـنـائب الــسـابق وثـاب شـاكـر  الـدلـيــمي رئـيـسـا جملـلس رئـاسـة
منتـدى التكـامل اإلقليمي الـذي عقد اجتـماعه التـأسيسي في بلـدة برمنا
ـي وناشط من الـلبنانـية للمدة 10 - 11 أيـار اجلاري بحضور اكاد
تـركـيا والـعـراق ومـصر والـيـمن وإيران ولـبـنان والـكـويت وتـونس وليـبـيا
وفلـسطـ والـكويـت. ومثّل الـعـراق وفد مـشـترك من كـردسـتان وبـغداد.
ونـاقش االجـتمـاع النـظام األسـاسي لـلمـنتـدي واختـيـار هيـئته الـرئاسـية
وجلانه كـما ناقش خطة العمل للعام اجلاري. وقال الدليمي لـ (الزمان)
أمس ان (لـقاءات وحـوارات سبـقت االجتـمـاع و االتفـاق على تـأسيس
فضـاء حواري لتعزيز التواصل وتعـميق التفاعل في ما ب أعضائه من

ــهم  وشــعـوبــهم وبــلـدانــهم من جــهه اخـرى خــدمـة جـهــة وفي إطـار أ
ـنــتـدى جـاء ـشـتــركـة). وأضـاف أن (تــأسـيس ا لالهـداف اإلنــسـانـيــة ا
ي ولـيكون عـنصر واكـبة للـتطور الـعا ـتغيـرات الدوليـة ا انسجـاما مع ا
تـوازن بـ ثـقـافات مـتـنـوعـة في إطار احلـضـارة الـكـونيـة وذلك من أجل
شتـرك والسالم والـتسامح إشاعـة ثقـافة احلوار وتـرسيخ قـيم العيـش ا
بـادرة هو واحتـرام حـقوق اإلنـسـان ). وأكد  الـدلـيمي ان (هـدف هـذه ا
ان نكـون جسرا للتواصل من أجل تعزيز العالقـات  الثقافية والتاريخية
نتدى من 9 ـنطقة وشعوبـها ودولها). ويتألف مـجلس رئاسة ا ب ا ا
شـخـصـيـات سـيـتـولـون إدارة أعـمـاله لـعـامـ مـقـبـل واخـتـيـار مـجـلس

استشاري وفتح مكاتب في الدول اخملتلفة.


