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(الـــتــــصــــويت عــــلـى تـــســــريع
الـعــنـوان الــوظـيــفي لـلــمـوظف
احلــاصل عـــلى شــهـــادة اثــنــاء
اخلـــدمــــة  ومـــنـح قـــروض من
صارف احلكومـية للمواطن ا
الذين تعـرضت مساكنـهم للهدم
مـن  جـــــــــــانـب داعـش جــــــــــراء
الـعـمـلـيـات االرهـابـيـة او اثـنـاء
الــعـمـلــيـات الــعـســكـريــة اثـنـاء
الـتــحـريـر وتـخـصـيص درجـات
ــنــتـــســبي وزارتي وظـــيــفــيـــة 
الدفاع والداخلـية  والتصويت
على استـمرار ابنـاء الصحوات
فـي مــــــسك ارضــــــهـم وصـــــرف
مـــســـتـــحــقـــاتـــهم من الـــرواتب
ـــــدخــــرة وصـــــرف الـــــرواتـب ا
ـتــقــاعــدين في لــلــمــوظــفــ وا
ـــــنــــاطق احملــــررة وتــــأجــــيل ا
تـرتبـة بذمة استـيفـاء الديـون ا
). وبـــشـــان مــطـــالب الـــفالحـــ

االكــــــــــراد قـــــــــال انـه(قـــــــــد 
مــعـــاجلــتــهــا ضـــمن نــصــوص
ـوازنـة في ما يـتـعـلق برواتب ا
ــوظـــفــ والــبــيــشــمــرگــة مع ا
االلتزام بالنـصوص الدستورية
تعلقة باالقليم).وشدد على ان ا
ــــوازنــــة اعــــطـت صالحــــيــــة ا
جملــــلـس الـــــوزراء بــــإضـــــافــــة
عـاجلة اي نقص تخـصيصـات 
ــوظـفـ واشـار الى بـرواتب ا
ــوازنــة ان (الــتــصــويت عــلى ا
ــراجــعــة الـدقــيــقـة جــاء بــعـد ا
ــــوادهــــا والبــــواب الــــصــــرف
واجــراء الـتــعــديالت عــلــيــهـا)
ـان انـهى في مـضـيـفـاً أن (الـبـر

دورتـه احلــــــــالـــــــيــــــــة اخـــــــر
ــوازنــات). وفي مـا يــتــعـلق ا
بـــجـــلــســـة غـــد االثــنـــ قــال
اجلــبــوري ان جــدول اعــمــال
اجلــلـــســة يــتـــضــمن (عــرض
مـشــاريع قـوانـ وصـلت الى
مــرحـلــة الــتـصــويت ومــنــهـا
قوان شركة النفط الوطنية
ــــســــاءلـــة ــــعــــلـــمــــ وا وا
والعدالة واالندية الرياضية
ـهنـدس .الى ذلك وحمـاية ا
اشـار بـيـان لـلـمجـلس الى ان
(اجملـــــــــــلـس صــــــــــوّت خـالل
اجلـــلـــســـة الـــتـي حـــضـــرهــا
187نــــائــــبـــا عــــلـى فــــقـــرات
ـــــوازنــــة) مــــوضــــحــــاً  ان ا
(اجملــــــلس صــــــوّت عـــــلى  6
مــواد جـــديـــدة مــضـــافــة الى
ـوازنة مع حذف عدد قانون ا
ــــواد لـم يـــتـم االتــــفـــاق من ا
عــلـيـهــا ) وتـابع ان (اجملـلس
صوت في جلسـته ايضا على
مــوازنــة مـــفــوضــيــة حــقــوق
االنسان وعلى مـجمل موازنة
مجـلس القـضاء وعـلى قانون
انـــــتـــــخــــــابـــــات مــــــجـــــالس
احملـافــظــات وانــهى الــقـراءة
ـقـتـرح قـانـون تـعديل االولى 
قـانون مـفوضـية االنـتخـابات
رقم 11 لـــــــــســـــــــنــــــــة 2007
ــــقــــتـــرح والــــقــــراءة االولـى 
قـــانـــون حـــقــــوق وحـــمـــايـــة
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ـوازنــة الـعـامـة رأى قــانـون ا
لـــعــام  2018 امس الـــســـبت
الــنـور عــنـدمـا جنـح  مـجـلس
الـــــنـــــواب في اقـــــرارهـــــا في
جـلــسـته  الـتي عـقـدهـا وسط
مـــقـــاطـــعــة الـــنـــواب األكــراد
قـاطعـة العمـلية وتهـديدهم 
الـسـيـاسيـة بـسـبب تـخـفيض
حصـة اقلـيم كردسـتان. ورفع
رئـــــيـس اجملـــــلـس  ســـــلــــــيم
اجلــبـوري اجلـلــسـة الى يـوم
قـبل بعد انـتهاء غد االثـن ا
التـصويت  عـلى بـقيـة فقرات
وازنة الـتي كان اجمللس قد ا
صــوت عـلى  12فــقــرة مـنــهـا
ـــاضي. واشـــاد اخلـــمـــيس ا
الــنـــائب عن دولـــة الــقـــانــون
اســــكــــنــــدر وتــــوت بــــاقـــرار
وازنة العامـة بالكامل وقال ا
لـ(الـزمـان) امس ان (اجلـلـسة

كـــــــانت جـــــــيــــــدة حـــــــيث 
الـــتــــصــــويت عــــلى قــــانـــون
ــوازنـــة الــعــامــة بـــالــكــامل ا
اضــافـة الى الــتـصــويت عـلى
اعـادة  50الف مـــنــتــسب في
فـسوخة الوزارات  االمـنيـة ا
عــقـودهـم الى اخلـدمــة ضـمن

ـــوازنـــة) واضـــاف انه ( ا
التـصويت ايضـا على الـفقرة
 30 اخلــــــاصـــــة بــــــالـــــغـــــاء
وظف استقطـاعات رواتب ا
ــتـقـاعــدين وصـرف امـوال وا
حملــــــافــــــظــــــات الــــــبــــــتــــــرو
دوالر).وبشـأن مقـاطعـة الكرد
لــلـجــلـســة قـال ان (مــقـاطــعـة
الـكـتل الـكردسـتـانـية الـرامـية
ـوازنـة لم الى عـرقــلـة اقـرار ا
جتــد نـفــعــا بـســبب اكــتــمـال
الـنـصـاب القـانـوني) مـشـيراً
وازنة حـددت حصة الى ان(ا
ـــــوازنــــة االقــــلـــــيم ضـــــمن ا
ـئة احلالـيـة بنـحو 12 68با
).وهـنأ رئـيس الـوزراء حـيدر
الـعــبـادي الـشـعب عـلى اقـرار
وازنة وتمك احلكومة من ا
سـؤولياتـها وتنـفيذ القـيام 
سيـاساتهـا ومشاريـعها.وقال
في بــيــان امـس أن ( تــمــريــر
ـوازنـة هـو حـصـيـلة قـانـون ا
لــلــتــعــاون بــ الــســلــطــتـ
الـتشـريعـية والـتنفـيذيـة على

الــلــجــوء الــيـه في حق تــقــريــر
ـــصــيــر) مـــشــيـــراً الى( عــزل ا
الــكــرد عن الـــقــرار الــســيــاسي
والـــشــراكـــة في حـــكم الـــعــراق
واالستئثار بـالسلطة من جانب
األغـــلــبــيـــة احلــاكــمـــة الــتي لم
جتلب للعـراقي سوى األزمات
ونـقص اخلــدمـات وهـدر أمـوال
ــــســـكـــ الـــعـــراق وشــــعـــبه ا
ـغـلوب عـلى أمـره والـذي عـبر ا
عـن امـتــعـاضـه من احلـكــومـات
بـحسب واألحـزاب اإلسالمـية) 
قــوله . من جـهــته رد اجلـبـوري
ــثـــلي بـــالـــقـــول ان مـــطــالـب 
كـردسـتـان  معـاجلـتـهـا ضمن
ـوازنـة. وقـال خالل نـصــوص ا
ــقـر مــؤتــمـر صــحــفي عــقــده 
ـان امس بـعـد الـتـصـويت الـبــر
وازنـة ان (اجمللس انهى على ا
اخر مـوازنـة في دورته احلالـية
ـوازنـة تضـمـنت اعـطاء  وان ا
الـــصـالحـــيـــة جملـــلس الـــوزراء
بـاضافـة تخـصيـصات فـيما اذا
حــصل اي نـقص بــشـأن رواتب
ــوظــفــ وشــبــكــة احلــمــايــة ا
االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة). واضــــاف
ان(اجملــــــــلـس صــــــــوّت عـــــــــلى
ـبيـعات من تـخفـيض ضـريبـة ا
ـئة والـغاء ـئة الى  5 با  10با
ـئـة االسـتــقـطـاع الـبـالغ 8.3 بـا
مـن مــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــوع رواتـب
ومـخـصــصـات جـمــيع مـوظـفي
الدولة) وبشأن الفقرات االخرى
وازنة اوضح التي تضـمنتـها ا
اجلـــبـــوري انــهـــا تـــمــثـــلت في
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تـتـزايــد الـتـحــذيـرات من عـودة
انــتـــشــار تــنــظـــيم داعش قــرب
احلــدود الــســوريــة الــعــراقــيــة
وسـط انــبـــاء  عن تــعـــلــيـــمــات
جــــديـــدة لــــزعـــيم الــــتـــنــــظـــيم
االرهــابي ابــو بـكــر الــبــغـدادي
التـــبـــاعه بــــشـــان اســـتـــهـــداف
ـــــــــــــنــــــــــــاطـق االســـــــــــــواق وا

السـتراجتية .
وقـال مـوقع تـابع لـلـتـنـظـيم  ان
(الـتـنـظـيـم قـرر اثـر اجـتـمـاعات
دامت ثالثــة أيـــام في مــنــطــقــة
شـرق شـمـال مـحــافـظـة االنـبـار
وحــــضـــره كـــبــــار قـــادة داعش
والبغـدادي قائد التـنظيم إعداد
ــة خــطــة جــديــدة بــعــد الــهــز
الــــعــــســــكــــريــــة الــــتي حلــــقت

بــالــتـنــظــيم وتــقــضي اخلــطـة
بـاغــتـيـال رؤسـاء دول ورؤسـاء
حكومات وكبار قادة ضباط في
عـملـيـات انتـحـارية إضـافة الى
تفجـير طائرات روسـية وتركية
وأوروبـيــة لــزرع اكــبــر فـوضى
فـي الــــــعـــــــالـم وذلك مـن خالل
مـجـمـوعـات صـغـيـرة تـكـون من
ثالث عـنـاصـر بـأحـزمـة نـاسـفـة
لقتل الشخصيات الكبرى ودفع
أمـــوال ومــــحــــاولـــة اخــــتـــراق
مـطارات عـربـية لـوضع عـبوات
نــاسـفـة او صـعـود انـتـحـاريـ
واخـتراق حـواجز تـفـتيش عـبر
دفع أموال او جتنـيد إسالمي
مـتـطرفـ علـى نقـاط التـفـتيش
ر انتحاري بحزام ناسف كي 
ويـــــــفـــــــجــــــــره في اجلــــــــو في
الطـائرة).وأضاف أنه (قـد تقرر

البـدء باخلطة اجلـديدة لتـنظيم
داعش ابـتداء من  20اذار بـعد
دراســـــــة االهـــــــداف وتــــــــوزيع
الـــعــــنـــاصــــر ووضع اخلــــطـــة
الدقـيقـة كي ال يفـشل أي هجوم
عــلى ان تـكــون الــعـمــلــيـات كل
أسـبــوعـ مـرة واحـدة وتـؤدي
الى فـــوضى ضـــخــمـــة).وتــابع
(ومن اجل عدم انـكشـاف وجود
داعش وقيادتها تتوزع عناصر
داعش في مـدن عـراقـيـة خـاصة
شــمـال الــعـراق وفي ريف ادلب
في ســوريـا وشـمـال شـرق نـهـر
الفـرات حتى البـادية الـسورية
وهكذا تكون عناصر داعش في
حـمايـة عـلى ان يتم تـخـصيص
طــريــقـــة واحــدة هي ان يــكــون
هــنـالك مــراسل يـنــقل الـرسـائل
لتـنفيـذ العمـليات وتـكون امرأة

وليس شابا واختيار امرأة او
شـابــة صـبـيـة لــديـهـا الــقـنـاعـة
ـان بعقيدة تنظيم الكاملة باإل

مـحـما خـلـيل في تـصريح امس
ان (الـوضع في قـضـاء سـنـجـار
يـــــســــيــــر من سـيء إلى اســــوأ
بسـبب تعـدد مصـادر القرار في
القضـاء). مشيـرا إلى أن (هناك
خمس حـكومـات حتكم الـقضاء
تـتــلـقى أوامــرهـا مـن قـامــشـلـو

وقنديل وبغداد واربيل).
وأضـــــــاف  أن (داعـش مـــــــازال
تلك حواضن في مناطق عدة
ابرزها في قـرى جنوب سـنجار
وجــزيــرة الـبــعــاج وصــوال الى
الـشـريط احلـدودي بـ الـعراق

وسوريا).
 مـحذرا من أنـها (تـشكل شـوكة

في خاصرة الدولة).
الـى ذلك قـــــال االمـــــ الـــــعــــام
حلركـة بابـليـون ريان الـكلداني
ان (الـــــتــــقـــــاريــــر اإلعـالمــــيــــة

ـطالـبات مـن بعض اجلـهات وا
بـضـرورة بـقـاء قـوات امـريـكـيـة
قبلة خالل إجراء االنتخابـات ا
في ســــهـل نـــيــــنــــوى مـــثــــيـــرة

للسخرية).
 مــبــيــنـا ان (الــقــوات االمــنــيـة
واحلـشـد هي من تـسـيـطـر عـلى
ـنــطـقـة بــشـكل تـام بــعـد طـرد ا
داعش مـنــهـا).وأضـاف (لم يـتم
تــســـجــيل أي خـــرق امــني  في

اضية).  رحلة ا ا
ونـفى الــكــلـداني األنــبــاء الـتي
حتدثت عن الـعثـور على مـقبرة
وصل قرب سيحيي ا جماعية 
سـجن بـادوش. وقـال الـكـلـداني
إن (مـــا  الــعـــثـــور عــلـــيه في
مـنــطــقــة حــلــيــلــة بــالـقــرب من
ـــــوصل هي بـــــادوش غــــربـي ا
مــقــبــرة تـــعــود إلى الـــطــائــفــة

ـســيـحــيـة قــبل دخـول داعش ا
نطقة).ونقلت وسائل إلى تلك ا
اعالم مصادر في شرطة األنبار
قـولـهـا إن (مـنـاطق مـثل ثـميل
وأبــو اجلــيــر الـتـي تــبـعــد عن
الـرمـادي نـحـو  40كـيـلـومـتـراً
مـهـددة بـالـسـقـوط بـيـد تـنـظـيم
داعـش في أي حلـــــــظــــــة وذلك
لــوجـود خاليـا إرهـابـيـة فـاعـلـة

نطقة). ونشطة في ا
وأضــــاف  أن (الـــعــــدد الــــكـــلي
ــنــاطق لــعــنــاصــر داعش في ا
احمليـطة بالـرمادي يـتراوح ب

 300و 500مـــــســــلح وكل 10
ـثــلـون خـلـيـة عـنـاصــر مـنـهم 
مــنــفــردة لــهـا قــائــد ويــنــفـذون
مـــــهـــــامــــــهم وفـق مـــــا يـــــرونه
).وبــ  أن (اخلاليــا مــنــاســـبــاً
تـعـمل عـلـى اسـتـهـداف الـقوات

األمــنــيــة الــعــراقــيــة من خالل
الـــســـيــــطـــرة عـــلـى أجـــزاء من
الــطــريق الــســريع الــرابط بــ
بـغـداد ودمـشق وعـمّـان وكـذلك
). مشيراً إلى دني استهداف ا
أن (الوضع خـطير جـداً وينبئ
بـوقـوع كـارثـة قـريـبـاً ال سـيـمـا
وأن الـطيـران العـراقي محـظور
مـن قـبـل الـتــحــالف الــدولي من
الـتـحـلـيق فـي سـمـاء مـحـافـظـة

األنبار بالكامل).
من جـانــبه أكــد الــنـائـب حـسن
ســـالم ان (الـــطـــيـــران احلـــربي
يــســـتــطــيع ســحق الــعــنــاصــر
اإلرهـابـية الـتي مـا زالت تـشكل
خــــطــــراً عــــلى األنــــبــــار لــــكن
األمـــيـــركــيـــ الـــذين يـــرعــون
ــولــونـه ال يــريــدون داعـش و

ذلك) بحسب قوله.
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اتـــــهم رئــــيـس الــــوزراء حــــيــــدر
الــــعــــبــــادي بـــــعض اجلــــهــــات
ـشاكل من اجل حـاولة  اثارة ا
عارك تشتيت القوات االمـنية با
فيـمـا اشار الى ان سالح احلـشد

الشعبي من الدولة. 
وقال الـعـبادي في كـلـمة له خالل
احتـفالـية االنـتصـار الكـبيـر على
داعش امس  ان (هــنــاك من كــان
ــشــاكل من اجل يــحــاول اثــارة ا
تــــشـــتــــيـت الـــقــــوات االمــــنــــيـــة
عارك). مبـينا (انني طلبت من با
ؤسـسات االمنـية توثيق جميع ا
مراحل االنتـصار وكـيفيـة حترير
االراضــي وتــــــــــــخـــــــــــــلــــــــــــيـص
).واضــــاف ان (عـــامل ــــدنـــيـــ ا
الــنــصـر االول هــو الــوحــدة بـ
الـعـراقـيـ والـتي كـان لـهـا االثـر
في مــواجــهــة ادعــاءات الـبــعض
وحتــريــضــهم). مــشــيــرا الى ان
(الــنــصـر حتــقق بــفــضل تــعـاون
الــقـوات االمــنـيــة والـبــيـشــمـركـة
الذي اسهم بتحرير االراضي في
ــــوصل).واكـــد ان (مــــكـــافـــحـــة ا
الفـسـاد كانـت العـامل الـثاني في
حتــقــيق الــنـصــر). مــشــددا عـلى
ــحــاربـة ضــرورة (االســتــمــرار 
الـــفــســاد حــتى الـــقــضــاء عــلــيه

نــــهـــائـــيـــاً).وتـــابع ان (احلـــشـــد
الـــشــعــبي قــوة تــابــعــة لــلــدولــة
وسالحه من الــدولــة) الفــتـا الى
انه (كان مسـانداً للقـوات االمنية
في جمـيع معارك الـتحـرير).وقال
مـــصـــدر امـس ان (قـــوة امـــنـــيــة
تــــمـــكــــنـت من اعــــتــــقـــال ثـالثـــة
اشـــخــاص يــشـــكــلــون عـــصــابــة
لــلـتـزويــر واالبـتــزاز في مـنــطـقـة
الـشــعـلـة غـربـي بـغـداد).واضـاف
ان (الـــعــمـــلـــيـــة اســـتـــنـــدت الى
مـعـلـومـات اسـتـخـبـاريـة دقـيـقة).
مـــشـــيـــرا الى ان (لـــقـــوة نـــقـــلت
ـــعـــتـــقـــلـــ الى مـــركـــز امـــني ا

دائـــرة صـــحــة االنـــبـــار بــثـــمــان
شــاحـــنــات مـــحــمـــلــة بـــاألدويــة
ـســتـلـزمــات الـطـبــيـة االخـرى وا
لـتوفـيـر االدويـة خـاصة لـلـمـراكز
ـنـاطـق الـغـربـيـة الـصـحــيـة في ا
الــتي افـــتـــتــحت حـــديـــثــا بـــعــد
تــــأهــــيــــلـــــهــــا وإعــــادتــــهــــا الى
اخلـــدمـــة).وأضـــاف ان (وصـــول
هـذه الكـمـيـات من االدويـة سوف
ــراكـز يــعــالج شح االدويــة فـي ا
الـصــحـيـة وتـوفـيــرهـا لـلـمـرضى
دون االســتـعـانــة بـالــصـيــدلـيـات
االهــــلــــيــــة).وتــــابـع ان (وصـــول
االدويـة جــاء بـالـتــزامن مع قـيـام
وزارة الـصــحـة ايـضـا بــتـجـهـيـز
ــــؤســــســـات الــــصــــحــــيــــة في ا
احملافظـة بأجهـزة طبيـة حديثة).
موضحا ان (الوزارة وبالتنسيق
ــنــظــمـات مع صــحــة االنــبــار وا
االنــسـانــيــة اعـدت خــطــة إلعـادة
ـراكز الصـحية في افتتـاح كافة ا

احملافظة). 
وفـيـمــا كـشف مـجـلـس مـحـافـظـة
نـيـنوى عن قـرب افـتـتـاح اجلـسر
ــديـــنــة بـــعــد احلـــديــدي وسـط ا
اعــادة تــاهــيــله من قــبل مـالكـات
وزارة االعمـار واالسكان مشـيرا
إلى أن شـركـة الــفـاو بـاشـرت في
تأهيل اجلسـر الثاني بـعد ترميم

اجلسر الرابع.

الــوزارة قــامت بــنــقل الــنــازحـ
بـــحــــافالت وشــــاحــــنـــات حــــمل
االمـتعـة  تـخصـيصـهـا لنـقـلهم
بالتعاون مع وزارة النقل).وتابع
يدانية وزعت البيان ان (الفرق ا
سالت غـذائـيـة ومـاء صـحـيـا ب
الـعائـدين كـمـتـاع للـطـريق) الفـتا
الى ان (الـوزارة مـســتـمـرة بـدعم
عــودة الـنــازحـ إلى مــنـاطــقـهم
األصـــــلـــــيـــــة وعـــــودة احلـــــيــــاة
نـاطقهم).وقال مدير واالستقرار 
دائــرة صـحــة مــحـافــظـة االنــبـار
خـضـير خـلف شـالل في تـصريح
امس ان (وزارة الـــصـــحــة زودت

للتحقيق معهم).  الى ذلك اعلنت
ـهــجــرين عن وزارة الــهــجــرة وا
عـودة  600 نـازح مـن اربـيل الى
مناطق عـنة وراوة والقـائم فيما
اكــدت اســتـمــرارهــا بــدعم عـودة
النازح إلى مناطقهم األصلية
ــثــلــيـة وقــالت مــســؤول قــسـم 
الوزارة في االقليم جوان محمود
في بـــيــان  امس ان (نـــحــو 600
من النـازح فـي محـافظـة اربيل
عادوا اليوم الى مناطق سكناهم
االصـلـيـة في مـنـاطق راوة وعـنـة
والـقــائم الـتـابــعـة الى مــحـافـظـة
االنــبـار) واضــاف ان (فــرق عـمل
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ـــصــري وجـه وزيــر الـــبـــتــرول ا
ال رسـالـة لــتـركــيـا أكـد طــارق ا
ـطلق عـدم اكتراث بالده فيـها با
لـــتــنــقــيب أنـــقــرة عن الــغــاز في
ــنــطــقـة وشــدد عــلى شــرعــيـة ا
االتـــفـــاقـــات ذات الــــشـــأن الـــتي
ال تـعليقا أبرمتهـا مصر.وقال ا
عــلى تــصــريح اجلــانب الــتـركي
بعـدم االعتراف بـاتفـافيـة ترسيم
احلـــدود بـــ مــصـــر وقـــبــرص
وتوجه تركيـا للتنـقيب عن الغاز
ـنـطقـة(ال تـقـلـقـنا في شيء في ا
ألن اتـفاقـيـة ترسـيم احلـدود ب
مــصــر وقــبـرص تــمت مــنــذ عـام
 ?2013و إيـــداعــهـــا في األ
ــتـــحــدة ومـــرفـــقــة بـــاخلــرائط ا
ـــــــــوضــــــــحـــــــــة خلـــــــــطــــــــوط ا
احلـدود).وأضـاف (ال يـحق ألحـد
أن يــــعــــتـــــرض وإذا اجتــــهــــوا
للتنقيب سيكون ذلك في اجلانب
الـــقـــبــرصي مـن خــطـــوط حــدود
االتــفـاقــيـة).وأكــد أنه(بـنــاء عـلى
هذه االتفـاقية  عـمليـة البحث
واالستكشاف حتى الوصول إلى
حـقل ظـهـر واإلعالن عـنه وبـدأت
مــشــاريع الــتــنــمــيــة واإلنــتـاج)
وتـابع (إذا كـان هـنـاك اعـتراض
فـما الـذي مـنعـهم عن االعـتراض
مـن قــبل ونـــحن لم نـــقم بـــعــمل
حـقل ظــهـر في اخلــفـاء ونـعـرف
خطوط حـدودنا وال شيء يقـلقنا

سيعود إلى القاهرة االثن بعد
أن استـدعته اخلـرطوم لـلتـشاور
في كانـون الـثاني جـراء خالفات
. وأفــاد الــنــاطق بــ الـــدولــتــ
بـــاسم اخلـــارجـــيـــة قـــريب الـــله
خـــضــر بـــأنه صــدر تـــوجــيه من
رئيس اجلـمهـورية عـمر الـبشـير
لـلـسـفـير عـبـد احملـمـود بـالـعودة
إلى القـاهـرة). كمـا نقـلت وسائل
إعالم مـحـلـيـة امس عن الـسـفـيـر
نـــفــسه أنه عــائـــد إلى الــقــاهــرة
.ونـــشــــر وســـائل إعالم االثــــنـــ
أثـيوبـيـة في وقت سـابق أخـبارا
تفـيـد بأن مـصر طـلبت اسـتبـعاد
ـــــفـــــاوضــــات اخلـــــرطـــــوم من ا
اجلـاريـة مع أثيـوبـيـا بـشـأن سد
النـهـضة وهـو ما نـفـته القـاهرة

في ما بعد.وتتخوف القاهرة من
أن يــؤدي بــنـــاء ســد الــنـــهــضــة
الضـخم الذي تـبنيـه أديس أبابا
عــــلى نـــهـــر الــــنـــيل األزرق أهم
روافد نـهر الـنـيل إلى انخـفاض
تــدفق مــيــاه الــنــيل الــذي يــوفـر
ئـة من احـتـيـاجات نـحو  90 بـا
ياه. لكن خضر أشار مصر من ا
إلى أن عـودة الـســفـيـر (ال تـعـني

أن الـقـضـايـا الـتي من أجـلـها 
اسـتــدعـاؤه حـلـت ولـكن وضـعت
خريـطة طـريق إليجـاد حلـول لها
في االجتماع الرباعي) الذي عقد
في القاهـرة في مطلع شـباط ب
وزيــــري خـــارجــــيــــة الــــبـــلــــدين
ورئـــيــسـي جــهـــازي اخملــابــرات
ـصـري والـسـوداني. وتـابع أن ا
(االجــــــتـــــمــــــاع وضع أفــــــكـــــارا
للـمعاجلـة لكن األمـر يعتـمد على
الــتــنـفــيـذ) وذكــر بــأن اخلالفـات
تــدور بـــشــأن(ثالث قــضــايــا هي
حاليب وسـد الـنهـضـة اإلثـيوبي
واإلعالم).وشهـدت العالقـات ب
اخلــرطـوم والــقــاهـرة تــوتـرا في
األشـهـر األخـيـرة وكـان الـبـشـير
قد اتهم القاهـرة بدعم معارض
سودانـي فـيمـا اتهـمت وسائل
إعالم مــصـريــة اخلـرطــوم مـرارا
بــإيـــواء عــنـــاصـــر في جــمـــاعــة
ـسـلـمـ الـتي تـعـدها اإلخـوان ا
الــقـاهـرة جـمــاعـة إرهـابــيـة مـنـذ
إطـاحـة الرئـيس الـسـابق مـحـمد

مرسي في عام   2013 .

ال على أن (مـصر أبدا). وشـدد ا
ستمـضي قدما وتـستكـمل العمل
في مـــشـــاريـع الـــتـــنـــمـــيـــة ولن
تتجاوز أي حدود ليست مصرية
وسـتحـارب حـتى آخـر نـقـطة من
النـقاط واألراضـي التي تـخصـنا
اقـتـصـاديـا). عـلى صـعـيـد آخـر 
أعـلن الـسـودان امس أن سـفـيـره
لـدى القـاهـرة عـبد احملـمـود عـبد
احلليم سـيعود إلى الـقاهرة غداً
االثـــــنــــ بـــــعــــد أســـــابـــــيع من
استدعـائه على خلـفية أنـباء بأن
مصـر طلـبت استـبعـاد اخلرطوم
ـــفــــاوضـــات اجلــــاريـــة مع مـن ا
أثــــــيـــــــوبــــــيــــــا بـــــــشــــــأن ســــــد
النهضـة.وقالت وزارة اخلارجية
الــســـودانــيـــة إن عـــبــد احلـــلــيم
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هدد حتـالف الفـتح امس بالـلجـوء للـقضـاء واحملكـمة االحتـادية لـلمـطالـبة
وازنـة الـعامـة مـحمالً بحـقـوق ابنـاء احلـشد الـشـعبـي التي جتـاهـلتـهـا ا
سؤوليـة .وقال الناطق باسم الـتحالف النائب مجلسي الوزراء والـنواب ا
احـمــد االســدي في بــيـان إنـه (في الــوقت الـذي نــثــمن فــيه دور مــجـلس
ـوازنـة االحتـاديـة لـعام  2018 رغم الـتـجـاذبات الـنـواب بـاقـرار قـانـون ا

تعلق بحقوق ابناء احلشد الشعبي). احلادة فإننا نؤكد موقفنا ا
وازنة الـثانيـة التي يصوت عـليها مـجلس النواب  مضيفًـا أن (هذه هي ا
منذ تاريخ إقرار قانون احلشد رقم  40 لعام  2016 الذي أشار بشكل
واضح الى مسـاواة رواتب ومـخـصصـات مـنتـسـبي احلشـد مع أقـرانهم
سـلحة ولـكن ولالسف الشديـد تستـمر احلكـومة بعدم من ابناء الـقوات ا
تـنـفـيـذ الـقـانـون في مـا يـتـعـلق بـرواتب ومـخـصـصـات مـنـتسـبـي احلـشد

ــوازنـة الـثــانـيـة وهي ـان ا الـشـعــبي). واشـار االسـدي الـى تـمـريــر الـبـر
موازنة عام )2018رغم اخملالفـة القـانونيـة في ما يتـعلق بـرواتب احلشد
ورغم عدم االنصـاف الواضح جتاه اهم شـريحة صـنعت النـصر وقدمت
ــقـدســات والزالت دمـاؤهم تــسـقي آالف الـشــهـداء دفــاعـا عن الــوطن وا
ارض الوطن في مواجهة العـصابات اإلرهابيـة) محمالً (مجلس الوزراء
ومجلس النـواب مسؤوليـة جتاهل حقوق ابـناء احلشد الشـعبي وشهدائه

وجرحاه). 
وأكـد االسـدي ان حتالـف الـفتـح سيـواصـل(العـمـل مع مـجـلسـي الوزراء
والنـواب من اجل حل هذا االشـكـال وبخالفه سـنلـجـأ للـقضـاء واحملكـمة
االحتاديـة للـمطـالبـة بحـقوق ابـناء احلـشد الـشعـبي وإنصـافهم) مـشدداً
ـطـالـبـة بـحـقـوق هـؤالء االبـطـال حـتى حـصـولـهم عـلى جـمـيع (لن نـتـرك ا

استحقاقاتهم).

الـرغم من الـصـعوبـات الـعـديدة
الــــتـي يــــواجــــهــــهــــا الــــعـــراق
وحتـــديـــات مـــرحـــلـــة مـــابـــعــد
االنتصار عـلى عصابات داعش
االرهـــابـــيــة وجـــهـــود حتـــقــيق
االسـتــقـرار واخلــدمـات لــلـمـدن
احملـــررة وإعــــادة اإلعــــمـــار في
جــمـــيع احملـــافـــظــات) داعـــيــا
(وزارات ومـــؤســســـات ودوائــر
الدولـة كافة  لـلقيـام بواجبـاتها
عـلى افـضل وجه) مـشـددا على
ضـرورة (الــعــمل عـلـى تـرشــيـد
اإلنـفاق وتـعـظيم مـوارد الـدولة
ــال وتــشــديـــد الــرقــابــة عــلى ا
ـقـابـل دعـا الـنـائب الــعـام).في ا
ــــــقــــــراطي عن احلــــــزب الــــــد
الكردستاني سـيروان سيريني
رئــــيس اجلــــمــــهــــوريــــة فــــؤاد
مـعصـوم والقـيادات الـسيـاسية
في اإلقــــلــــيـم إلى مــــقــــاطــــعــــة
ـقـبلـة والـعـمـلـية االنتـخـابـات ا
الـسـيـاسـيـة.وقـال سـيـريـني في
بــيـان امـس  إن (مـا يــجـري في
ان مؤخرا هو إصرار على البر

تــهـــمــيش الـــكــرد وعـــزلــهم عن
الـقـرار الـسـيـاسي ودفـعـهم إلى
الــــلــــجــــوء خلــــيــــارات اخــــرى
مفـتوحـة االبعـاد للـرد على هذه
األعــمــال اخملــالــفــة لــلــدســتـور
والـشراكـة الوطـنيـة واالتفـاقات
ــتـعـارف عــلـيــهـا مــنـذ الــعـقـد ا
األخـيــر فـي حـصــة االقــلــيم في
ــكـنـنـا ـوازنـة) وأضـاف (ال  ا
السكوت والبقاء متفرج على
ـهــزلـة الـتي جتـري حتت قـبـة ا
ان بحق الكرد واالستمرار البر
بالـسياسـة الشوفـينيـة والنعرة
الـقـومـيـة وخـصـوصـا في شـهر
اذار شهـر االنتفـاضات الـكردية
عـــلى حــد والـــشــهـــداء الـــكــرد)
تـعـبـيره  مـؤكـداً أن (الـرئـاسات
الـثالث واجلــهـات الــسـيــاسـيـة
الـتي شـاركت بـالـتـصويـت على
تخـفيض حـصة اإلقـليم تـتحمل
مـسـؤوليـة هـذا الـعمل اخلـطـير
الذي سيـقضي على التـفاهمات
والــتــحـــالــفـــات الــســابـــقــة في
تـشكـيل احلـكومـات الـسابـقة) 

ودعـــا ســـيـــريـــنـي ( مـــعـــصــوم
والـــقــيـــادات الــســـيــاســـيــة في
كــــردســــتـــــان إلى مــــقــــاطــــعــــة
ـقـبلـة والـعـمـلـية االنتـخـابـات ا
الــســيـاســيــة) مـقــتــرحـاً (عــقـد
مـؤتـمر دولـي في االقلـيم  حتت

ـتـحــدة وامـريـكـا رعــايـة األ ا
واجملـــــتــــمع الــــدولي اليــــجــــاد
وذج آخر للحكم في العراق)
محمال (اجملـتمع الدولي واال
ـــســـؤولـــيـــة عـــمــا ـــتـــحــدة ا ا
سيجـري مستـقبال في حال قرر

الـــكــرد مـــقــاطـــعـــة الــعـــمــلـــيــة
الــســـيـــاســيـــة واالنـــتــخـــابــات
والـعودة إلى نـتـائج االستـفـتاء
الـذي يـدفـعـنـا نـحـوه الـتـحـالف
الــــوطــــنـي وحتــــالـف الــــقــــوى
الــعــراقــيــة ويــجــبــرونــنـا عــلى

احمد االسدي 

عبد احملمود عبد احلليم 

محما خليل 

اخلالفة الـتي يعـمل لـها تنـظيم
داعش). فـيــمـا قــال قـائــمـمــقـام
قــضــاء ســـنــجــار في  نــيــنــوى

∫WO UH²Š«
العبادي خالل
حضوره احتفالية
االنتصار الكبير ال  طارق ا

ريان الكلداني 


