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ـــقـــراطي ـــبـــرم مع الـــد االتـــفـــاق ا
الــكــردسـتــاني لــتــشـكــيل احلــكــومـة
ـان االقــلــيم النــتــخـاب وجــلــســة بــر
الـبـارزاني رئـيـسـاً قـال فـيه (كـمـا هو
معلوم وبعد حوارات طويلة وانتظار
ـواطـنـ واتـبـاع جـمـيع طـويـل من ا
الـطـرق من اجـل الـوصول الـى اتـفاق
شـامل عـلى آليـة عمل وصـياغـة رؤية
ـلـفــات الـداخـلـيـة مــشـتـركـة بــشـأن ا
واخلــارجـــيــة وقّــعــنــا اتــفــاقــ مع
ـقـراطي االول لـتـرسيخ احلـزب الـد
ــشــتــرك ومــعــاجلــة اسـس الــعــمل ا
ـتـراكـمــة الـتي لـهـا عالقـة ــشـاكل ا ا
بـالـعـراق وعالقات االقـلـيم  والـثاني
بــشــأن آلـيــة تــوزيع مــفـاصـل احلـكم
وتــــوفــــيــــر نـــــوع من الــــتــــوازن في
الـسلطات اخملتلفة) الفتا الى ان (كل
هـذا كـان من اجـل مـشـاركـة حـقـيـقـية
لـالحتـــــــاد الــــــوطـــــــنـي واالطــــــراف
الـسياسية في ادارة االقليم).وأضاف
ان (فـكر االحتاد الـوطني واستـحقاق
شـعـبـنـا يـتـطـلـبـان ان نـعمـل معـا في
بـغداد وان يـكون لنـا برنامج مـشترك
شـاكل العـالقـة ب االقـليم ـعاجلـة ا
وبــــــغــــــداد). وتـــــابـع انـه (في تــــــلك
االتــفـاقـات وضــعـنـا كــركـوك مـحـورًا
ـوجودة ـشـاكل ا ـعـاجلـة قـسم من ا
سـتقطـعة وكنـا نقصد ـناطق ا في ا
انــتـخــاب مـحـافـظ كـردي من االحتـاد
الـــوطــنـي بــالـــتــنـــســيـق مع احلــزب
ــــقـــراطي عن طــــريق مـــجـــلس الـــد
احملــافــظـة وفي االقل ان نــتــمـكن من
اعــــتـــراض الــــهـــجــــمــــات وحـــمالت
ـــنـــاطق الـــتـــعـــريـب الـــتي تـــواجه ا
ـستـقطـعة ومـنع تنـفيـذ السـياسات ا
الـــشـــوفـــيـــنـــيـــة لـــبـــعض االطـــراف
الـعراقـية) عـلى حد تـعبـيره. ومضى
قـائال (كان مـقررا امس اجـراء عمـلية
التصويت النتخاب رئيس االقليم في
ان كردسـتان ولكن وبـعد كل هذا بـر
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أحـدث انـتـخـاب نـائب رئـيـس احلزب
ـقـراطي الكـردسـتـاني نيـجـرفان الـد
الـبــارزاني رئـيـسـا القـلـيم كـردسـتـان
ــان االقـلـيم امس خـالل جـلـســة لـبـر
شـرخـا جـديـدا بـ احلـزب واالحتـاد
الـــوطــنـي الــكـــردســتـــاني وصل الى
درجــة تــبــادل الــتـهــديــدات بــعـد ان
ـثـلي شــهـدت اجلــلـسـة انــسـحــاب 
االحتـاد الوطني الكـردستاني وحركة
اجلــيل اجلـديـد فـفــيـمـا قـال االحتـاد
الوطني ان ملفي الشرعية في االقليم
وتــشــكـيـل احلـكــومــة اصـبــحــا امـام
اوضـاع جديدة محـذرا من ان نتيجة
ــقــراطي وتــداعــيــات ســيــاســة الــد
الــكـردســتـاني الــتي وصـفــهـا بــغـيـر
الـواقـعـيـة سـتـقع مـسـؤولـيـتـهـا عـلى
عـاتقه  رد االخيـر بأنه سيـرد رسميا
عـــلى تــهـــديــدات االحتــاد الـــوطــني.
وجــاء انـتـخـاب الـبـارزاني بـاصـوات
ـقـراطي وحـركة اعـضـاء كـتـلتي الـد
تغيير ومكونات اخرى بعد ان حصل
عـــــلى  68 صــــوتـــــاً من مــــجــــمــــوع
. احلـاضرين الـبالغ عددهم  81 نـائباً
وقــاطـع االحتــاد الــوطــني اجلــلــســة
شـاركة فـيهـا كمـا قررت وقـرر عـدم ا
ـشـاركـة حـركـة اجلـيل اجلـديـد عـدم ا
فـي اجللسة وعـزت قرارها الى (عدم
ـطـلـوبـة لـلـعـمـلـيـة حتـقـق الـشـروط ا
اني لذا كـونها ال تـخدم النـظام البـر
قــررنـا مـقـاطــعـة اجلـلــسـة كـجـزء من
مـسؤولياتـنا التاريـخية).وقال رئيس
ان كردستان قراطي في بر كتلة الد
اومـيـد خـوشنـاو في مـؤتمـر صـحفي
(لـم نكن نريد ان يـصبح الوضع على
هــذا الــشــكل ونـحـن نـنــتــظــر مـوقف
ــقــراطي ـــكــتب الــســـيــاسي لــلـــد ا
وســنـرد رســمـيـا عــلى الـتــهـديـدات)
واضـــاف (لــقـــد قـــلــنـــا في الـــســابق
ـــوضــوع لـالحتـــاد الــوطـــنـي بـــأن ا
ســيــكــون له ردود فــعل عــلى جــمــيع
اتــــفــــاقـــيــــاتــــنـــا االخــــرى).واوضح
خــــوشـــنــــاو ان (االحتـــاد الــــوطـــني
ابـلغـتنا قـبل خمس دقائق من جـلسة
ان بأنه لن يشارك في اجللسة). الـبر
ـتحدث باسم االحتاد مـن جهته قال ا
الـوطني لطـيف شيخ عمـر في مؤتمر
صــحـفي امـس الـثالثــاء (لـو كــنـا قـد
ـقراطي وجـدنا مـوقفـا جيـدا من الد
الـكـردسـتـاني لـتـنـفيـذ بـنـود اتـفـاقـنا
ــا كــان هـنــاك مــوقف من هـذا مــعه 
القبيل لالحتاد الوطني). واضاف ان
(الـهــدف من مـوقـفـنـا هـذا هـو اجـراء
ـقـراطي او اتــفـاقـيــة أفـضل مع الــد
.( تـنفيـذ بنود االتـفاقيـت السـابقت
وأصــدر شـــيخ عــمــر بـــيــانــا بــشــأن
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هدي عادل عبد ا
ـفـتـرض ان الــعـقـوبـات وكــان من ا
تــرفع الــعـقــوبـات) مــحـذراً من أنه
(اذا اســتـمــر هـذا االمــر فـقــد نـصل
الى تـصعيد يـضر اجلميع). واشار
الـى  أن (تصريح الرئيس االمريكي
دونـالد تـرامب األخيـر كان تـصريح
تـهـدئـة) الفـتـاً إلـى أن (زيـارة وزير
اخلــارجـيـة اإليـراني مـحـمـد جـواد
ظــريف الى بـغــداد حـمـلت وضـوح

وقف) على حد تعبيره. ا
وكـانت مـصادر قـد ابـلغت (الـزمان)
ـهـدي سـيـصل الى امـس ان (عبـد ا
الـدوحـة اليـوم قـبل االفطـار ويـعود
فـي الـيــوم الــتــالي. وســيــتم بــحث
الــعالقــات الـثــنـائــيــة والـتــطـورات

الـتاخير والـصبر الطويل لـلمواطن
واالحتـاد الوطـني وابرام اتـفاق لم
نــر حــتى اآلن ايــة خــطـوة لــتــنــفــيـذ
ـقراطي  بل االتـفـاق من احلزب الـد
بـالـعـكس في كل مـرة يـفـتـعل مـشاكل
بـشــأن مـلف انـتـخـاب مـحـافظ كـردي
لـــــكـــــركــــــوك من حـــــصـــــة االحتـــــاد
الـوطـني).وخـلص الـبـيـان الى الـقول
ان (انـــتـــخـــاب رئــيـس االقــلـــيم دون
اصـــوات كـــتـــلـــة االحتـــاد الـــوطـــني
سـيـضع مـلـف الـقرار والـشـرعـيـة في
االقــلــيم امــام اوضــاع جـديــدة كــمـا
سـيضع مـلف تشـكيل حـكومـة االقليم
امـام احـتمـاالت جـديدة) مـلـوّحا الى
ان (نـتيـجة وتـداعيات تـلك السـياسة
غـيـر الواقـعيـة كيـفـما سـتكـون التقع
عـــــلى عـــــاتق االحتـــــاد الــــوطـــــني 
ومـسؤوليـتها تقع عـلى عاتق الطرف
ـقـابل). وخـاض الـسـبـاق الـرئـاسي ا
أربــعــة مــرشــحــ مــســتــقــلــ ضـد
الـبـارزاني الـذي فـاز وفقـاً لالتـفـاقات
نفـصلة التي أبرمها حزبه الـثنائية ا
ـاضية عـلى مدى األشـهر اخلمـسة ا
ه وحـلـيـفه في احلـكم حزب مـع غر

االحتـاد الـوطني  21 مـقـعدا وحـركة
ـقـرر .وكـان من ا تــغـيـيـر  12 مــقـعـداً
تـبعـاً ألحكـام تلك االتفـاقات تـقاسمت
ناصب ـوجبهـا ا األحـزاب الثالثة 
واحلـقائب الـوزارية في اإلقـليم على
عزل أسس احملـاصصة الـسياسـية 
عن االسـتـحـقـاقـات االنـتـخـابـيـة فإن
عــلى نــواب األحـزاب الــثالثـة الــبـالغ
عددهم  78 نـائباً التـصويت لصالح
الـبـارزاني بـوصـفـه مـرشـحـاً مـتـفـقاً
عـلـيه مـن اجلمـيـع ينـضـم إليـهم 10
ــثــلــون أحــزاب األقــلــيــتــ نــواب 
تحالفة مع سيـحية ا الـتركمانية وا
األحزاب الكردية الثالثة ما يعني أن
الـســبـاق الـرئـاسي مـحـسـوم قـبل أن
يــبـدأ لـصـالـح الـبـارزاني الـذي دخل
الــسـبـاق مــقـابل أربـعــة مـتـنــافـسـ
مــسـتــقـلـ  هـم كل من أومـيــد عـبـد
الـسالم قادر من مواليد أربيل ويعمل
مـحامياً ومحـمد حمة صالح قادرمن
حافظة أربيل مـواليد بلدة طق طق 
وهــو حـاصل عـلى شـهــادة جـامـعـيـة
ويـعــمل في سـلك الـشـرطـة وريـبـوار
عــزيــز مــصــطــفى وهــو من مــوالــيـد

أربـيل ويـعـمل مـحـاميـاً وهـيـوا عـبد
الــله خــضــر وهـو كــاتب وشــاعـر من
مـواليد الـسليمـانية.على صـعيد آخر
ـكـتـب الـسـيــاسي لـلــمـجـلس أبــدى ا
الـــشـــعــبـي الــكـــلـــداني الـــســـريــاني
ـكتب اآلشـوري استـغرابه مـن بيان ا
قراطي السياسي لتجمع الشبك الد
ـوغرافي في اخلـاص بـالـتغـيـير الـد
ســهل نـيـنــوى. وقـال بـيـان لــلـمـكـتب
الـكـلـداني  امس انـه (بـكل اسـتـغراب
كـتب السـياسي أطـلـعنـا على بـيـان ا
ـقــراطي الـذي لــتـجــمع الــشـبك الــد
اتـخـذ دور الـضـحـيـة في بـيـانه وكأن
ـســيـحـيـ هم من جـاء من مـنـاطق ا
وغرافي اخـرى وقاموا بالتغيير الد
لــلـمـنــطـقـة واســتـولـوا عــلى مـنـاطق
ـســيــحــيـ االخــوة الــشــبك وكــأن ا
لـيـسـوا أصـحـاب االرض الـتـاريـخـية
ـسـيـحـي هم لـسـهل نـيـنـوى وكأن ا
مـن يجبـرون االخوة الشـبك على ترك
مـناطقـهم واتخاذ قرار الـهجرة وترك
الــبالد) مـضـيـفــا انه (بـالـوقت الـذي
نـسـتهـجن هذه الـتصـريحـات التي ال
تــمت لــلـمــصـداقــيـة بــصــلـة نــطـالب

نطقة). االمنية والسياسية في ا
ـهـدي  مـن جـهـة اخــرى اكـد عـبــد ا
وضـع حـلـول (جــديـة) حلــسم مـلف
فسوخة مـنتسبي القوات األمـنية ا
عـقودهم مشيراً الى أنه سيتم فتح
نـــافــــذة الـــكـــتــــرونـــيـــة لــــتـــدقـــيق
ـعلـومات.وبشـأن احلرائق قال ان ا
ـوضــوع لـيس بــجـديـد وأن (هــذا ا
مـعـظم احلـوادث عـرضيـة ونـتـيـجة
تـمـاس كـهربـائي وهـو امـر يـحصل
دائـــمـــاً فـي الـــصـــيف).وأشـــار الى
حـصـول تقـدم بـتسـويق احملـاصيل
واوضـح أن (مــلــيــونــاً و 800 الف
طن  تـسليمه لـلدولة و تسديد
نـحـو نصف مـلـيار دوالر). كـمـا اكد
حــصـــول تــقــدم كــبـــيــر في انــتــاج
الــطــاقــة الـكــهــربــائــيـة فـي الـبالد
مـــســتــدركـــا أن (شــبــكـــة الــتــوزيع

بحاجة لعمل كبير). 
وعـقد مجلس الوزراء امس جلسته
االعـــتـــيـــاديــة  واتـــخـــذ الـــقــرارات
ـدرجـة عـلى اخلـاصــة بـالـقـضـايـا ا

جدول اعماله.

احلـكـومة بـحـمـاية جـمـيع العـراقـي
عــلى مــخـتــلف األديــان والــقـومــيـات
ومـنع كل احملاوالت الـرامية لـلتغـيير
ـوغـرافي الـذي تـشـهـده مـنـطـقة الـد

سهل نينوى) .
 مـن جهـة اخـرى أعـلـنت تـركـيا امس
الـــثالثــاء بـــدء عــمــلـــيــة عــســـكــريــة
سلح األكراد في شمال تـستهدف ا

العراق.
 وقــالـت وزارة الــدفــاع الــتــركــيــة أن
(الـعمـلية اسـتهـلت بضربـات مدفـعية
وجــويـة عـصـر  اول أمس االثـنـ ثم
بــدأت فـرق ألـويـة الـكــومـانـدوز عـنـد
الـســاعـة الـثـامـنـة مــسـاء بـالـتـوقـيت
احملـــلـي في حتـــيـــيـــد اإلرهـــابـــيــ
وتـدمير أوكارهم) في منطقة هاكورك
عــــلى احلــــدود في أقــــصى جــــنـــوب
شـــرقي تـــركــيـــا. وأكــدت الــوزارة أن
(احلـمـلة مـستـمـرة كمـا  الـتخـطيط
لـهـا وتـشـارك فـيـهـا مـروحـيـات أتاك
الـهـجومـية) مـشـيرة الى أن (الـهدف
من احلملة حتييد اإلرهابي وتدمير
مـــواقــعــهم في هـــاكــورك) عــلى حــد

تعبيرها.
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يـــبــدأ رئـــيس الــوزراء عـــادل عــبــد
ـــهـــدي زيـــارة الـى قـــطـــر الـــيــوم ا
االربـعاء على رأس وفد حكومي في
اطار جولة خليجية بدأها االسبوع
ـــاضي في الــكـــويت فــيـــمــا قــرر ا
مــجــلس الــوزراء بــدء عـطــلــة عــيـد
ـقبل ـبارك يـوم الـثالثاء ا الـفـطر ا
ـــهـــدي عن زيــارة وكـــشف  عـــبــد ا
قــريـبــة له الى طـهــران وواشـنـطن.
ـهــدي خالل مــؤتـمـره وقــال عـبــد ا
الـصـحـفي االسـبـوعي عـقب جـلـسة
اجملـلس  إن (مجلس الوزراء اتخذ
قـرارا بـأن تـبـدأ عـطـلـة عـيـد الـفـطر
ـقــبل). وافـادت ــبـارك الــثالثــاء ا ا
تـقـاريـر في وقت سابق بـأن االمـانة
الـعـامـة لـلـمجـلس قـد حـددت عـطـلة
قبل عـيد الـفطر بـدءاً من الثالثـاء ا
الـى يـــوم اجلـــمــــعـــة. وفي شـــؤون
ـهدي انه سـيـقوم اخـرى اكـد عبـد ا
بـــزيـــارة إلى واشـــنـــطـن وطـــهــران
بــــهــــدف احلـــد مـن الــــتـــــوتــــر في

نطقة.  ا
وقـــال إن (هــنـــاك زيــارة مـــرتــقـــبــة
إلـى واشــنــطن وطـــهــران لــبــحث
ــنـــطــقــة) الفـــتــا الى أن أوضـــاع ا
(احلـكـومـة الـعراقـيـة حتـركت نـحو
الـتهدئة لتجـنيب العراق تداعيات
الــعـقــوبـات عــلى إيـران). وأضـاف
(لـقد بـينّـا وجهـة نظـرنا في مـسألة
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عزت وزارة الداخلية تأخر إصدار
جـــــوازات الـــــســــــفـــــر في دوائـــــر
اجلـنــسـيــة  الى كـثــرة الـطــلـبـات
بـســبب حــلـول الــعـيــد والــعـطــلـة
الــصــيـفــيــة. ونــقــلت الــوزارة عن
ـدنيـة واجلوازات مديـر األحوال ا
واإلقـامـة الـلـواء هـيـثم الـغـربـاوي
قوله في بـيـان ان (سـبب التـأخـير
في إصدار جوازات الـسفر  يرجع
لـكـثــرة الـطـلــبـات عــلـيـهــا بـسـبب
حــلـول عــطــلــة الــعـيــد والــعــطــلـة
ـديـريـة الـصـيـفـيـة) وأضـاف أن (ا
قــامت بــتــوزيـع ألف دفــتــر جــواز
للـمكـاتب حلل االخـتنـاق احلاصل

في اجلوازات ). 
ديرية عازمة واكد الغرباوي أن (ا
عـلى تـوفـيـر مـئة ألـف دفـتـر جواز
ـقــبـلـة لـســد طـلـبـات ـدة ا خالل ا
فتش ). من جهته دعـا ا واطنـ ا
الــعـــام لــلـــوزارة جــمـــال األســدي
ــــدنـــــيــــة مـــــديــــريـــــة األحـــــوال ا
واجلـــوازات الـى تــــقـــد أفــــضل
اخلدمات للمواطنـ وتهيئة بيئة
عــــمل حتــــفـظ كــــرامــــة وحــــقـــوق
ـــــواطن الــــــذي يـــــراجع دوائـــــر ا

ديـرية.ونـقل الـبيـان عن االسدي ا
قـوله عـلـى هـامش زيـارة تــفـقـديـة
لـــلـــمـــديــريـــة لـالطالع عـــلى واقع
ـعـوقات ـشاكل وا العـمل فـيهـا وا
التي تعترضها اشادته بـ(اجلهود
ــديــريــة الــتي تـــقــدمــهــا دوائـــر ا
والـتـطـور الـكـبـيـر الـذي تـشـهده)
داعــيـاً الـى (مــزيـد مـن الــتـحــديث
كـننة االلكـترونية واالستعانـة با
والسـعي اجلـاد الى مـنع احـتـكاك
ــواطن بـــالــعـــامــلـــ في دوائــر ا
الدائرة من خالل اعتماد احلكومة
ـنـع حـدوث حـاالت االلـكــتـرونـيــة 
فساد وابتـزاز قد يقـوم بها بعض
ضعـاف النـفوس في مـقابل تـقد
اخلــدمــة الــتي كــفــلــهــا الــقــانــون
لــــلـــمــــواطــــنــــ جـــمــــيــــعـــا دون
اســـــتـــــثـــــنـــــاء).وشـــــدد األســــدي
على(ضـرورة التـقـليل من الـروت
ـــــا يـــــضــــمـن ســـــرعـــــة اجنــــاز
ــــعـــــامالت والــــتـــــخــــفـــــيف عن ا
واطـن ضـمن األطـر القـانونـية ا
ـنــصـوص عـلـيـهـا) والـضـوابط ا
متـسـائالً عن (سبب تـأخـر اصدار
اجلوازات والبطاقات الوطنية في
ـــدة األخـــيـــرة). وأعـــلن مـــكـــتب ا
ـفـتش الـعــام لـلـوزارة عن ضـبط ا
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كـثـفت احلـكـومـة الـفـرنـسـيـة جـهـودها
لــتــجـنــيب أربــعـة من عــنــاصـر داعش
يـحـمـلـون اجلـنـسيـة الـفـرنـسـيـة حكم
اإلعــدام الــذي قــضت بـه مـحــكــمــة في
الــعـراق فــيــمـا أصــدر الـقــضـاء امس
الـثالثاء حكما جديـدا بإعدام فرنسي
جــديـدين يـنـتــمـان لـداعش.وقـال وزيـر
اخلـارجية الفرنسي جان إيف لودريان
 الـى إذاعـــــة (فـــــرانس انـــــتـــــر) امس
الــثالثـاء (نــحن نـكــثّف خـطــواتـنـا من
أجل جتـنيب هؤالء الـفرنسـي األربعة
عــــقـــوبــــة اإلعـــدام) وأضــــاف (نـــحن
نـعـارض حـكم اإلعـدام وقـد قـلـنـا ذلك).
وتـــابع (أنـــا نــفـــسي ذكّــرت الـــرئــيس
ـوقـفنـا) لـكنه الـعـراقي بـرهم صالح 
لم يــذكـر مــزيـداً من الــتـفــاصـيل.وكـرر
لـودريان أيـضاً مـوقف باريس الرافض
رتبط واطنـ الفرنسيـ ا لـعودة ا
بـــــتـــــنـــــظــــيـم داعش إلـى فـــــرنـــــســــا
ومـحاكمتـهم.واوضح (ألن األمر يتعلّق
حـقا بـإرهابيـ نفـذوا هجمـات ضدنا
وت وألن هـؤالء اإلرهابيـ قد زرعوا ا
أيـــضـــاً في الــعـــراق فـــيــجـب أن تــتم
مـحـاكمـتهم حـيث ارتـكبـوا جرائـمهم).
وكـانت وزارة اخلارجـية الـفرنـسيـة قد
قـالت في بـيـان اول امس ان (الـسـفارة
ـوجب دورها الـفـرنسـية في الـعراق 
في تـقـد احلمـايـة القـنـصلـيـة تتـخذ

اخلـطوات الـضرورية إليـضاح موقـفها
ـعـارض لـعـقـوبـة اإلعـدام لـلـسـلـطـات ا
الـعراقية) مضيفة أنها (حتترم سيادة
الـسـلـطـات الـعراقـيـة وأن من يـنـتـمون
لــــداعش يـــجـب أن يـــعـــاقــــبـــوا عـــلى
جــرائـمـهم الــتي تـصل عـقــوبـتـهـا إلى
اإلعـدام في الـعـراق). من جـهتـهـا قالت
ـتـحـدثـة بـاسم احلـكـومـة الـفـرنـسـية ا
ســيـبــيث نـديــاي اول امس االثـنـ ان
بـالدهـــا (لن تــــطـــلـب من احلــــكـــومـــة
الــعــراقــيــة تــعــلــيق أحــكــام اإلعـدام)
ــقــابل إن (الــســبل مــســتــدركــة في ا
الـقـضائـيـة لم تسـتـنفـد. وسـننـظر أوالً
بـتـطـبـيق هـذه اإلجـراءات الـقـضـائـيـة
.( وسـنـقوم بـالـترتـيـبات الالزمـة الحـقاً
وأكـدت وزيرة الـعدل الـفرنسـية نـيكول
بـــيــلـــوبي في وقت ســـابق أن بــاريس
(سـتـتدخل إذا صـدرت أحـكام بـاإلعدام
بــحق فـرنــسـيـ قــاتـلــوا في صـفـوف
داعـش).وتــعـيــد هــذه األحــكــام إطالق
سلح األجانب اجلدل بشأن مسألة ا
الــشـائـكـة إذ يــرفض الـرأي الـعـام في
بـالدهم إعـــادتـــهـم فـــيـــمـــا تـــعـــارض
حـكومات الدول التي ينتمون اليها في
الـوقت نـفـسه تـنـفـيـذ عـقـوبـات اإلعدام
بــحـقــهم. في الــشـأن نـفــسه  أصـدرت
مـحـكـمـة عـراقيـة امس الـثالثـاء حـكـما
جــديــدا بــإعــدام فـرنــســيــ جــديـدين
يـنــتـمـان لـداعش. وبـهـذا احلـكم وصل
إجــمـــالي أحــكــام اإلعـــدام الــعــراقــيــة

لـفــرنـسـيـ مـنـتـمـ لـداعش إلى ست
حــاالت. وقــد مــثل إبـراهــيم الــنــجـارة
الــذي اتـــهــمه جــهــاز االســتــخــبــارات
الـفـرنـسي بـتـسـهـيل إرسـال مـسـلـح
الـى ســـوريــــا امس الــــثالثــــاء أمـــام
محكمة عراقية أصدرت في وقت سابق
أحــــكـــامــــا بــــاإلعـــدام بــــحق أربــــعـــة
.وأول ثالثة أحـكـام بـاإلعدام فـرنـسـيـ
اضي لـلمرة صـدرت في بغـداد األحد ا
األولـى كـانت بــحق  ثالثــة فــرنـســيـ
أديـنـوا بـاالنتـمـاء إلى داعش هم كـيفن
غـونو ولـيونـار لوبـيز وسـليم مـعشو
كــانت قــد اعــتــقــلــتــهم قــوات ســوريـا
ـقـراطـيـة في سـوريـا ونـقـلوا مع الـد

تـسعة فرنسي آخرين إلى العراق في
ـاضي. ولــوبـيـز في الــثـانـيـة شــبـاط ا
والــــثالثـــ  مـن عـــمــــره وهـــو أحـــد
الــعــنـاصــر األكــثـر نــشــاطـا فـي مـوقع
(أنـــــصــــار احلق) أبـــــرز مــــنــــصــــات
ــــتـــــشــــددين الـــــذي يــــتــــحــــدثــــون ا
الـفـرنـسـية.واتـخـذ لـوبيـز لـنـفـسه لقب

(أبو إبراهيم األندلسي). 
أمـا كيـفن غونو ( 32 عـاما) فقد ادعى
فـي اعــتـــرافــاتـه أن والــده انـــضم إلى
داعـش وقـتل خـالل مـعــارك في الــرقـة.
وتـقول الـسلـطات الـقضـائيـة العـراقية
ان هـذا الـرجل الذي يـطـلق على نـفسه
اسـم ابو سفـيان شارك في الـقتال الى
ـسلـح في سـوريا والـعراق. جـانب ا
وفـي ما يخص معاشو ( 41 عاماً) فقد
الـتحق بـكتيـبة طـارق بن زياد التـابعة
لــداعش بـقـيـادة عـبــد اإلله حـيـمـيش .
وفـي الــشــأن نـــفــسه أصــدرالـــقــضــاء
الـــعــراقـي اول امس األثــنـــ حــكـــمــا
بــإعـدام مــدان رابع يـحــمل اجلـنــسـيـة
الـفــرنـسـيـة بـتـهـمـة االنـتـمـاء لـداعش.
(تـــفــاصــيل ص2) .  مـن جــهــة اخــرى
أصــدرت مــحــكـمــة اجلــنح اخملــتــصـة
ـــة بــــقـــضــــايــــا الـــنــــزاهـــة واجلــــر
االقـتـصـــــــــــــــــــادية وغـسـيل االموال
في رئـاسـة  استـئنـاف بغـداد الرصـافة
دة االحتـادية حـكما بـاحلبس الشـديد 
ثـالث ســــنـــــوات عـــــلى مـــــديـــــر عــــام
ـــركــز ــركـــزيــة.وقـــال ا االســـــــــواق ا

االعـالمي جملـلـس الـقــضــاء االعـلى في
دان بـيـان تـلـقـته(الـزمـان) امـس  إن (ا
ارتــكب عــمــدا مــايــخــالـف واجــــــبـات
ـوافــقـة وظــيــفـته من خـالل قـيــامه بــا
وااليـعــاز عـلى ايـداع مـبـلغ قـدره سـتـة
عـشر ملـيار وثالثمـئة ملـيون دينار من
ارصــدة الــشـركــة كـوديــعــة ثـابــتـة في
مــصـرف االحتـاد الـعــراقي عـلى الـرغم
مـن كونـهـا من الـشركـات اخلـاسرة وال
تــمــتــلك فــائــضًــا نــقــديًــا) مــوضــحـا
ـــدان أعــتـــرف خالل الـــتــحـــقــيق أن(ا
الـــقـــضــــائي بـــابـــرام عـــقـــد مــــــــــــع
ـصــرف اليـداع مـبـلغ كـوديـعـة ثـابـته ا
ـدة ستـة اشهر قـابلة لـلتـمديد بـفائدة
وجب صـالحيات ئـة  مـقدارها  6 بـا
مـجلس ادارة الشركـة).وقضت احملكمة
الـكمركية للمـنطقة الوسطى في رئاسة
مـحــكـمـة اسـتـئـنــاف بـغـداد الـرصـافـة
دة خمس االحتـادية باحلبس الـشديد 
ســـنـــوات مع فـــرض غـــرامـــة مـــالـــيــة
مــقـدارهـا مــلـيـار و 69 مــلـيــون ديـنـار
ـــدان ادخل ادويـــة واجــهـــزة طــبـــيــة
اثل بـصورة غير رسمـية. وقال بيان 
ــدان كـان تــلــقــته(الــزمــان) امس أن (ا
يـقود عـجـلة نـوع براد مـحمـلة بـفاكـهة
الـبرتقال قادمة من مـنفذ طريبيل وكان
يــــروم الـــدخـــول بــــهـــا الـى بـــغـــداد)
مـوضـحـا أنه (أثـنـاء الـتـفـتيـش اتضح
وجــود ادويـة بـشـريـة واجــهـزة طـبـيـة

دون تصريح كمركي) .
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مـقـدم في شـرطـة بـغـداد مـتـلـبـسـاً
ـشهـود بابـتزاز مـنتسب باجلرم ا
مــقــابـل غــلق مـــجــلس حتـــقــيــقي
بــحــقه.وقــال بـــيــان لــلــمــكــتب ان
ـفـتش ــكـتب ا (مـعـلـومـات وردت 
العام مفادهـا تورط مقدم في قسم
ديرية الشؤون القانونية التابعة 
شرطة بغداد بقضايا فساد اداري
ومـالي تـتـعــلق بـعـمــلـيـات ابـتـزاز
نسوب مشكل بحقهم ومساومة 
مـجــالس حتــقـيــقـيــة) مــبـيــنـاً ان

ال (الضـابط يـقـوم بـابـتـزازهم بـا
مقابل غلق مجالسهم التحقيقية).
وأوضح البيان ان (مكـتب تفتيش
شــرطـــة بــغـــداد تـــمــكن مـن جــمع
ــعــلـــومــات واالدلــة الـــتي تــدين ا
ـتهم وضـبطه مـتلـبساً الضابط ا
ــنــتــســـــــــــــبـ بــابــتــزاز أحــد ا
بلغ  7500 دوالر أمريـكي مـقابل
غــلق اجملــلس الــتــحــقـيــقـي الـذي
بحـقه) مـشـيـرا الى ( تـدوين افادة
ته تضمنة اعترافه بجر تهم ا ا
ومـسـاومـتـه لـلـمـنــتـسب وصُـدقت
).وألقت افادته واعـتـرافه اصـولـيـاً
قوة أمنـية الـقبض عـلى مطـلوب
النــتــحــالــهــمـــا صــفــة ضــابط في
بغداد.وقـال النـاطق باسم الوزارة
في بـيـان ان (مـفـارز اسـتـخـبـارات
الشـرطة االحتـادية العـاملـة ضمن
وكـالـة االسـتـخـبـارات في الـوزارة
ألقت الـقبض عـلى مـتهـم اثـن

ـادة 160 مـطـلـوبــ وفق احـكـام ا
النــتــحــالــهــمـــا صــفــة ضــابط في
الــقــوات األمــنــيـة خـالل عــمــلــيـة
أمــنــيــة نــفـــذت شــمــالي بــغــداد)
ـتهم الى جهات مؤكدا (إحالة ا
الــطـــلب بــعـــد إكــمــال أوراقـــهــمــا

التحقيقية).
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ــفـارز االمـنـيــة في مـديـريـة تــمـكـنت ا
شـرطـة كـربالء من الـقـاء الـقبـض على
خـمـسة اشـخـاص بعـد ان نفـذ احدهم
ــة قــتـل راح ضــحــيـــتــهــا رجل جـــر
وزوجـته اثنـاء خروجـهمـا من محـكمة
قـضــاء احلـر اثـر خالف عـائـلي فـيـمـا
بــيــنـهــمـا. واكــد بــيـان العالم شــرطـة
احملــافــظــة تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(مـدير شرطة كربالء اللواء احمد علي
زويـني وجه مفـارز الشرطـة واالجهزة
الحـقــة اجلـنـاة والــقـبض االمــنـيــة 
ـمكنـة بعـد حلظات عـليـهم بالسـرعة ا
مـن سـمــاع حــادثـة الــقــتل في قــضـاء
ـركـزي). احلــر عـبــر اجـهــزة الـنــداء ا
واضــاف الــبــيــان انه (بــعــد مالحــقـة
وتـعقب اجلناة من قبل مفارز الشرطة
فــقـد اثـمـرت تـلـك اجلـهـود عن احـكـام
ســيـطـرتـهم عـلى اجلـنـاة خالل اقـــــل
من  30 دقـيقـة). ولفت الـبيان الى انه
( ضــــبـط الـــسـالح الــــنــــاري الـــذي
اســتـخـدمه اجلــنـاة في احلـادث وهـو
(كالشــنـكـوف) وضـبط الــعـجـلـة الـتي

كــانـوا يـســتـقــلـونـهــا وسـيــتم تـقـد
ـتــهـمــ الى الـقــضـاء بــعـد جــمـيـع ا
اســتـكــمــال االجـراءات الــتـحــقــيـقــيـة
مــــعــــهـم). واشــــار الــــبــــيــــان الى ان
ــــتـــهــــمــــ وحـــسب (االشــــخـــاص ا
الـتحـقيـقات االولـية قـد خطـطوا لـهذه
ـة بـهـدف االنـتـقـام من اجملـنى اجلــر
عــلــيــهـــمــا). وفي صالح الــدين  قــتل
طـيران اجلـيش امس عشـرة مسـلح
في مــنــطـقــة عالس  فــيــمـا اعــتــقـلت
مــفــارز االســتــخـبــارات الــعــســكــريـة
ارهابيًا بحوزته عبوات ناسفة ومواد
ــــحـــافــــظـــة تــــفـــجــــيــــر في هــــيت 
االنــبـــار.وقــال بــيــان خلــلــيــة اإلعالم
األمـني ان (طيـران اجليش قـتل عشرة
إرهابي بالتنسيق مع قيادة عمليات
صـالح الدين). وأضاف (كما  تدمير
عــجــلـتــ لإلرهــابـيــ نــوع بـيك اب
أحــــدهـــمــــا مـــفــــخــــخـــة فــــضال عن
ـادة الـبنـزين صـهـريـجـ مـحـمـلـ 
لـبقـايا عـصابـات داعش اإلرهابـية في
مــنـطـقـة عـالس). من جـهـتــهـا أعـلـنت
مـديرية االستخبارات العسكرية امس
اعـــتــقــال ارهــابي بـــحــوزته عــبــوات

نـاسفـة ومواد تفـجيـر في هيت.وقالت
فـي بــــيــــان ان (مـــــفــــارز مـــــديــــريــــة
االسـتـخـبـارات الـعـسـكـريـة في خـلـيـة
االســتــخــبــارات ومـكــافــحــة اإلرهـاب
بـــالــتـــعــاون مـع ســريـــة الــواجـــبــات
اخلاصة تمكنت من إلقاء القبض على
احـــد االرهـــابــيـــ في قـــضـــاء هــيت
بـــاألنـــبـــار). واضـــافت ان (االرهـــابي
ضــبط بــحــوزته حــزام نــاسف  وست
عـبوات الصقة واربع  وسـائط تفـجير
و اربع بـــطــاريــات تــســعــة فــولــتــات
وعـبوتـان ناسـفتان مـحلـيتـا الصنع )
بـاالضـافة الى ذخـائـر اخرى. واعـلنت
الـقوات االمنيـة عن احباطها عـمليت
ارهـابــيـتـ اسـتـهـدفت االولى بـغـداد
بـعـجلـة مـفخـخة فـيـما كـانت الـثانـية
تـستـهدف الـرمادي عـبر عـنصرين من
تـنـظيـم داعش. وقالت قـيـادة عمـلـيات
بــغـداد في بـيـان ان (قـواتــنـا األمـنـيـة
تـمـكنت خالل نـصب سيـطرة مـفاجـئة
عــلى طـريق ابـو غـريب غـربي بـغـداد
من احـبـاط محـاولة لـعصـابات داعش
اإلرهـابـية إدخـال عجـلـة مفـخخـة نوع

كيا بستا إلى بغداد).


