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أعـلــنت وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي عن
مـنح هـنـغـاريا  70 مـقـعـداً دراسـيا
لــلــعــراق في تــخــصــصــات طــبــيـة
وعــلـمـيـة نـادرة لـلــسـنـة الـدراسـيـة
ــقـبــلـة. ونــقل بــيـان لــلـوزارة عن ا
وزيــر الــتــعــلــيم الــعـالـي والـبــحث
الـعلـمي عبـد الرزاق الـعيـسى قوله
ـوارد عــلى هـامش لــقـائه بــوزيـر ا
الـبـشريـة الـهنـغـاري زولتـام بـالوغ
امـس إن (الـــعــــراق يــــتــــطــــلع إلى
تــعـاون أوسع في جــمـيع اجملـاالت
ـيـة مع هنـغـاريا الـعـلمـيـة واألكاد
سـيــمـا في تـخـصـصـات عـلم اآلثـار
واالفــادة من خـبـراتـهـا في تـطـويـر
قـطـاع التـعلـيم الـعالي)    مـضيـفاً
مـــقــعــداً ان (الـــوزارة مـــنــحت  20 
دراســيـاً لـلـطــلـبـة الـهــنـغـاريـ في
تـخـصـصـات التـاريخ واجلـغـرافـية
والــلــغــة الــعــربــيــة   فــيــمــا مــنح
اجلـــانب الــهــنـــغــاري الــعــراق 70
مــقــعــداً دراسـيــا في تــخــصــصـات
طــبـــيــة وعــلــمــيـــة نــادرة لــلــســنــة
الـــــــدراســــــيــــــة 2019/2018).مـن
جهته   أكد بالوغ (استعداد بالده
لـتوسيع التعاون العلمي والثقافي
ـؤتـمـرات بـ الـبـلـدين عـبـر عـقـد ا
والــــــورش وتـــــبــــــادل الـــــزيـــــارات
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فـي إصــــــدار الـــــــقــــــرارات يـــــــضــــــر
)  وتـــابع أن (احلـــصــة ــواطــنــ بــا
ـــوازنـــة احملــــددة لإلقـــلــــيم ضـــمـن ا
االحتــاديـــة ضــئــيــلــة جــدا وال تــؤمن
رواتـب مــــــوظــــــفي كــــــردســــــتــــــان)
مـضيـفـا(نحن مـلتـزمون بـالشـراكة مع
وازنة يـظهر عدم بـغداد  لكن إقـرار ا
الــتـزام بــغـداد بـهــذه الـشــراكـة وعـدم
ـصالح شـعب كـردسـتان) االكـتـراث 
عــلى حـد قـوله. ولــفت الـبـارزاني إلى
ــبـدأ أن الــعــبــادي (وافق مـن حـيـث ا
عـلى اقـتـراحـنـا بـإرسال سـلـفـة مـالـية
لــدفـع رواتب مــوظــفي االقــلــيم حلــ
إكـمـال عـمـلـيـة الـتـدقيـق  لكـن هذا لم
يـــتــحــول إلى اتـــفــاق عــمـــلي بــعــد)
مــحـذراً من أن (إهـمــال حـقـوق الـكـرد
يــؤدي الـى عــدم اســتــقــرار الــعـراق)
مشيرا إلى ان (االحتكام إلى الدستور
هـو اخلـطـوة األولى لـضـمـان تـرسـيخ
االمـن في الـبالد)  وأكــد أنه (يـنــبـغي
ــشـــاكـل عـــلى طـــاولـــة احلــوار حـل ا
ــســتــقــبل وحتــديــد رؤيــة واضــحــة 

مــــنــــطــــقـــتـي الــــســـعــــدون وحي
ســـومــــر).وأضـــاف ان (الـــقـــوات
تـهم االمنيـة ضبطت بـحوزة ا
مــــــواد مــــــخــــــدرة وأســــــلــــــحـــــة
خـفــيـفــة).وقـال مــصـدر  امس ان
(قــوة أمــنــيــة عــثــرت عــلى جــثــة
مـرمــيـة عــلى جـانب الــطـريق في
مــنـطــقـة الــرســتـمــيــة  بـبــغـداد
وبــدت عـــلــيــهـــا آثــار إطالق نــار

نطقة الصدر). 
واوضح أن (دوريــــات الـــنــــجـــدة
وخالل عـمـلـهـا الـروتـيـني عـثـرت
عـــلى جـــثــة رجـل بـــدت عــلـــيـــهــا
طعنات سك بأجزاء متفرقة من
اجلـــسـم  في مــــنـــطــــقـــة األمـــ
الــثـــانــيــة جـــنــوبي بـــغــداد). من
جـــانب اخــر أصـــدرت مـــحــكـــمــة
جنايـات البصـرة حكما بـالسجن
 6سنـوات بـحق معـقّب مـعامالت
قام بتزوير أخـتام رسمية تخص
فـيـمـا احـدى الـدوائـر الــعـدلـيـة  
أصـــدرت جـــنـــايـــات الـــرصـــافــة
أربعة أحكـام باالعدام بحق مدان
بقتل أفـراد عائلـته نحراً بـبغداد
مـبـيــنـة أن احلـكم ابــتـدائي قـابل

للتمييز.
وقــال مــفــتش عــام وزارة الــعــدل
حسن العكـيلي في بيان امس إن

تهم م.ع.ع ويعمل مـعقبا  قام (ا
في الــعـام  2008 بــتـزويــر خــتم
دائرة كـاتب عـدل الـبـصـرة وختم
ـــســائي كــاتـب عــدل الــبـــصــرة ا
لـغـرض اسـتـخــدامـهـا بـعـمـلـيـات
الـتـزويـر).وأضـاف  أن (احملـكـمـة
أصــدرت حــكــمــا غــيــابــيــا بــحق
دة ست سنوات دان بالسجن  ا
 وتأيـيد احلـجز االحـتيـاطي على
ـنـقـولة ـنقـولـة وغـيـر ا أمـواله ا
ـشـتـكـيـة مع احـتـفـاظ اجلــهـات ا
دنية). بالتعويض أمام احملاكم ا
وقال مـجـلس القـضـاء األعلى في
بـيان امس ان (مـحـكـمـة جـنـايات
الــرصــافـة نــظــرت قــضــيــة مـدان
بــقــتل زوجــته واطــفـالـه الـثـالثـة
نحـراً في مـنطـقة الـزعـفرانـية في

بغداد). 
وأضاف  أن (احملكمة وبعد توفر
ـدان أصـدرت أربـعة األدلة ضـد ا
وت أحكام باإلعدام شنقا حتى ا
ــة قــتل ارتــكــبــهــا). عن كل جــر
الفـــتـــا إلـى أن (األحـــكـــام جـــاءت
اســـتـــنــــادا إلى أحـــكـــام قـــانـــون
العـقـوبـات   وهـو حـكم ابـتدائي
قــابل لـلــتــمــيـيــز). الى ذلـك أعـلن
ــفـــتش الـــعــام لـــوزارة الـــعــمل ا
والــشـــؤون االجــتـــمــاعـــيــة رائــد

الــبـلــداوي عن إصــدار مــحــكــمـة
جـــنــــايـــات الـــرصـــافــــة حـــكـــمـــاً
حــضــوريــاً عــلى أمــ صــنـدوق
هـــــيــــئـــــة رعـــــايــــة ذو اإلعـــــاقــــة
واالحـــتـــيــــاجـــات اخلـــاصـــة في
دة  10 أعوام الوزارة بالـسجن 
بـســبب قـيــامه بـــاخـتالس مــبـلغ
 840 مــلــيــون ديـنــار مـن أمـوال
الـــوزارة. وقــــال الـــبـــلـــداوي  إن
(اجملـرم ب. ع. ح قــام بــاخـتالس
مــبــلغ  840 مــلــيـــون ديــنــار من
أمـوال الــصــنــدوق والــهـرب إلى
ـتـابـعة جـهـة مـجـهـولـة  اال أن ا
احلثيـثة لـوزير العـمل والشؤون
االجـــتــمـــاعــيـــة مــحـــمــد شـــيــاع
فـتش العام السوداني ومـكتب ا
وهــيــئـــة ذو اإلعــاقــة مـع هــيــئــة
النزاهة واالجهزة األمنية أثمرت
ــوظف بــإلـــقــاء الـــقــبض عـــلى ا
اخملــتــلس خالل  48 ســاعــة من
ـــــة).وقــــال وقت وقـــــوع اجلـــــر
البلداوي في بيان امس امس ان
(مــحــكــمـــة جــنــايــات الــرصــافــة
أصـدرت حـكـمـاً حــضـوريـاً عـلـيه
(أمـ صـنـدوق هـيـئـة رعـايـة ذو
اإلعـاقـة واالحـتـيـاجـات اخلـاصة
دة 10 في وزارة العملـبالسجن 
أعـــــوام وفق أحـــــكــــام  قـــــانــــون

االيــراني وسـيــعـقب الــلـقــاء اقـامـة
مـــؤتـــمــر صـــحـــفي مــشـــتـــرك بــ
الــوزيـريـن).ودعـا  الــبـيــان وسـائل
ـــــؤتــــمــــر االعـالم الى حـــــضــــور ا
الـــصــحــفي لـــلــوزيــريـن. ويــتــولى
اجلـميلي وزارة التجارة وكالة. من
جـهـة اخرى وصل وزيـر اخلارجـية
الــفـرنـسي جــان إيف لـودريـان الى
طــــهــــران مـــســــاء امس فـي زيـــارة

معلنة سابقا. 
ــتـحــدث بـاسـم اخلـارجــيـة وقــال ا
اإليــــرانـــيــــة بـــهــــرام قــــاســـمي إن
لــودريــان الــذي يــرأس وفـدا رفــيع
ـستـوى سيلـتقي نظـيره اإليراني ا
مـحـمـد جـواد ظريف صـبـاح الـيوم
االثــنـ لــبـحث تــطـويـر الــعالقـات
الــثــنـائــيــة بــ الـبــلــدين.وأضـاف
قـــاســـمـي أن الـــوزيـــر الـــفـــرنـــسي
سؤول سـيلتقي أيضاً بعدد من ا
. وبـحـسب قـاسـمـي فأن اإليـرانـيـ
الــزيـارة (تــتـمــحـور حــول تـطــويـر
الـعـالقـات الـثـنـائـيـة بـ الـبـلـدين
وتــــبــــادل وجــــهــــات الـــنــــظــــر في
ـنطـقة). واعـلن لودريـان قبل أيام ا
انـه ســيــزور طــهــران في اخلــامس
مـن آذار اجلــــــــــاري   وقــــــــــال أنه
سـيعرب للمـسؤول االيراني عن
قـــــــلـق بـالده إزاء الـــــــبـــــــرنــــــــامج

الصاروخي اإليراني .  
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ـــتــهم ودونت إفـــادة الــفـــتـــاة وا
وعـرضــتــهــا أمـام أنــظــار قـاضي
حتقـيق خـفر الـرصـافة الـذي قرر
ـــــتـــــهم عـــــلـى ذمــــة تـــــوقـــــيـف ا

التحقيق). 
وذكر بيان لـقيادة عمـليات بغداد
امس ان (الـــقـــوات األمـــنــيـــة في
قيادة عـملـيات بـغداد تـمكنت من
إلــقـــاء الــقــبـض عــلى مــتـــهــمــ
ــــواد اخملــــدرة  في بــــتــــرويـج ا

الـــعـــراق الاعـــتـــمـــاد مـــبـــدأ الـــقـــوي
والـضــعـيف).ونـفى الـبـارزاني صـحـة
أنــبـاء حــظـر الـرحـالت الـداخـلــيـة من
مـطـارات كـردسـتـان واضـاف (بل إنـنا
ــفـروض عـلى نــسـعى لــرفع احلـظـر ا
الــرحالت الــدولــيــة). من جــهــتـه دعـا
ــــــقـــــــراطي زعـــــــيم احلـــــــزب الـــــــد
الـكردستـاني مسعود الـبارزاني الكرد
الى االجـــتـــمــاع لـــلـــتــبـــاحث بـــشــأن
ـناسبة ـوازنة. وقال في بـيان امس  ا
الـذكرى السابعة والعشرين إلنتفاضة
كــردسـتــان إن (إجنـازات االنــتـفــاضـة
درس مــهـمـا لـكــردسـتـان  فـحــقـوقـنـا
وحـريتنا التمنح بل يـجب ان يتنزعها
شــعـبــنـا)  مـضــيـفــاً ان(مـا حـدث في
ـان العراقي كـان خطـوة واضحة الـبر
أخــــرى فـي تــــقــــويض تــــوافق اآلراء
وتـقاسم الـسلـطة والـتوازن واحلـقوق
الـــدســـتــوريـــة لـــكــردســـتـــان).وتــابع
البارزاني(نحن بحاجة إلى أن جتتمع
جــمـيع األحــزاب في كــردسـتـان  وأن
تـتحـد التخـاذ قرار منـاسب)  مضـيفاً
(فـلــيـعـلم شـعـبـنــا مع اي عـقـلـيـة يـتم
الـــتـــعـــامل هـــنـــاك) عــلـى حــد قـــوله.
بــدورهـا لــفـتـت الـنــائـبــة عن االحتـاد
الــوطــني الـكــردسـتــاني ريــزان شـيخ
دلــيـر الـى ان مـوازنــة هـذا الــعـام هي
ـكـونات االولى الـتي اتـفـقت عـلـيـهـا ا
ضـد الــكـرد رغم اخـتالفـهـا عـلى مـدى
 14عاما.واضافت شيخ دلير في بيان
كونـات (كانـت تغـفو طوال امـس ان ا
تــلك الـسـنـوات وتــذكـرت بـعـد ذلك ان
اسـتحقاق الكرد هو  12.36ويجب ان
قررة بـ17 يـكون بـديالً عن حصتـهم ا
ــاضــيـة) ــئــة طــوال الــســنــوات ا بــا
بـحسب قولـها .وتابـعت ان (ما حصل
ــؤامــرة وتـدخل ــكن وصــفه اال  ال 
ــوازنــة اجــنـــدات دولــيــة في اقــرار ا
بـعــيـداً عن الـكـرد الـذين كـان لـهم دور
عـارضة وحترير كـبير في مـؤتمرات ا
الــعـراق من الــطـغـمــة الـفــاسـدة الـتي
جــثـمت عـلى صـدر الـعـراق طـوال 35
ـــرحـــلــة عـــامـــا  لــيـــتم خـالل هــذه ا
حـرمانـهم من استـحقـاقاتـهم).ومضت
قـائلـة ان (هنـاك كذبة كـبيـرة عنـوانها
ـنتـجة لـلنفط اسـتحـقاق احملـافظات ا
الــتي ســيــســتــفــيـد مــنــهــا كــالــعـادة
الـــســيـــاســيــون مـن دون ان تــصــرف
لـتـنـمـيـة اخلـدمـات او تـقـلـيل الـتـلوث
الــذي تـعــاني مـنـه او تـوفــيـر االدويـة
الـسـرطـانـيـة لـلـمـصـابـ بهـا في تـلك
احملـافظـات)  مشـيرة الى ان (الـلجـنة
ــالـــيــة في مــجــلس الــنــواب ارتــأت ا
ـبـالغ الــتي كـانت تـوزع بـ تــدويـر ا
الـنازح الى محافظاتهم من دون اي
الـتفـات الى زيادة حـصة االقـليم الذي
ــنـــاطق الـــتي ضـــيّف ســـكـــان تــلـك ا
احـتـلـهـا داعش عـلى مدى  3 سـنـوات
في حــ كـان سـيــاسـيـوهم يــقـيـمـون
خــارج الـعـراق من دون االلــتـفـات الى
مـن اوصــــــلـــــــهـم لـــــــتــــــبـــــــوأ تـــــــلك
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تـمــكـنت قــوة من وزارة الــداخـلـة
ــتــاجــرة من اعــتـــقــال مــتــهـم بــا
بالبـشر متلـبساً بـبيع فتـاة بعمر
 17عـــامــاً فـي الــدورة بـــبـــغــداد
فيـما الـقت القـبض على مـتهـم
ـواد اخلدرة في اثنـ بـتـرويج ا

مناطق متفرقة من العاصمة.
ـفــتش الــعـام في  وقـال مــكــتب ا
وزارة الـداخـلـيـة في بـيـان تلـقـته
(الزمان) امس ان (مفرزة الضبط
ـديرية ـشهـود التابـعة  باجلرم ا
تـفتـيش بـغـداد تـمـكـنت من إلـقاء
الــقـــبض عــلى أحـــد األشــخــاص
تاجـرين بالـبشـر متلـبسـاً ببيع ا
ــبــلغ فــتــاة بــعــمــر  17 عــامــاً 
 7000 دوالر في مـنـطـقـة الـدورة

ببغداد).
 وأضاف أن (عملية الضبط تمت
بـــنــاءً عـــلى مــعـــلـــومــات مـــكــتب
ـفــتش الــعـام اخلــاصــة  حـيث ا
نـصــبت مـفــرزة الـضـبـط بـاجلـرم
شهود كـمينـاً للمتـهم وضبطته ا
متلـبساً بـبيع الفـتاة الستـغاللها
ألغـــــراض الــــــدعـــــارة واالجتـــــار
ــفــرزة بــالـــبــشــر).وأوضـح أن (ا
التفـتيشـية نـظّمت محـضر ضبط
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دونالد ترامب

كــان لـديــنـا ســيـاســيـون ســيـئـون
ـدة طويـلة).وتابع حـكمـوا بالدنا 
تـرامب مـازحا ( كان احـدهم بوش
  عـبقـري حقـيقي آخـر !!.. اتضح
ان ذكـــــــاءه رائـع وكـــــــانـت لـــــــديه
اســـتــخــبـــارات عــظــيـــمــة في ذلك
الـــوقـت)  مــؤكـــدا أن (قـــرار غــزو
الـعـراق كـان اسـوأ قـرار اتـخذ من
نــوعه).  وانـتــقـد تـرامب مــجـتـمع
االسـتخـبارات االمـريكـية  مـشيرا
ها اخلاطىء في (وجود الى تقو
اســلــحـة دمــار شـامل في الــعـراق
ـثل دلـيال بـالـنـسـبة لي وهـو مـا 
عـــلى عــدم مـــوثــوقــيــتـــهــا). عــلى
صـــعـــيـــد آخـــر  قـــال تـــرامب إنه
سـيفـرض ضرائب على الـسيارات
ـــســـتـــوردة فـي حــال األوربـــيـــة ا
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انـتـقـد الـرئـيس االمـريـكـي دونـالد
تــــرامب أمـس الـــرئـــيـس االســـبق
جـورج دبلـيو بـوش بسـبب الغزو
االمـــريـــكـي لـــلـــعـــراق عــام 2003
واصـفا قـرار احلرب بـأنه (االسوأ
مـن نـوعه). وبـحسـب شـبكـة( سي
أن أن) االمـريكية فقد ابدى ترامب
خـالل حـديـثه في اجــتـمـاع مـغـلق
ــانــحــ اجلـــمــهــوريــ في مـع ا
فـــلــوريــدا  الــســـخــريــة من ذكــاء
بـوش وقـارن قـراره بـغـزو الـعراق
بـ(رمـي كتـلة كبـيرة من الـزبدة في
عـش دبـــــابــــيـــــر).واضـــــاف خالل
ـغـلق (هـا نـحن هـنـا االجــتـمـاع ا
مــثـل االغـبــيــاء في الــعــالم   ألنه
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الـقـيمـة اجلـمركـيـة علـى الشـركات
األمـــريـــكــيـــة والــتي هـي بــاألصل
بــاهــظــة  فـبــبــســاطـة ســنــفـرض
ضـــرائب عـــلى ســيـــاراتــهـم الــتي
تـــدخل بالدنـــا مــجـــانــا).ورأى أن
(األوروبـــــيـــــ يـــــجـــــعــــلـــــون من
ــســتـحــيل أن تــبــاع الـســيـارات ا
األمــريـكــيـة فـي أسـواقـهـم بـيــنـمـا
تـــــدخـل ســـــيــــاراتـــــهـم الـــــســــوق
األمــــــريـــــكــــــيـــــة مـن دون رســـــوم
جــــمـــركـــيـــة)  عـــادا ايـــاه (خـــلال
جتــــــاريــــــا كــــــبــــــيــــــرا  ويــــــجب
تـــصـــحـــيــحـه). وذكــر تـــرامب في
تــغــريــدة أخــرى عــلـى تــويــتـر أن
ــتــحــدة عــجــزا (لــدى الــواليــات ا
جتـاريا سنويـا بقيمة  800 مـليار
دوالر)  عــــــــــازيـــــــــا  األمـــــــــر إلى

أقـدمت دول االحتـاد األوربي عـلى
رفـع الـــرســـوم اجلـــمـــركـــيـــة ضــد
الـشركات األمـريكيـة.وأعلن ترامب
مـؤخـرا عن نيـة اإلدارة األمـريكـية
فرض رسوم إضافية على واردات
ــــتــــحــــدة مـن مـــواد الــــواليــــات ا
ـــنــيـــوم من بـــلــدان الـــصـــلب واأل
االحتـــــاد األوربـي تـــــصل إلى 25
ـــئـــة من الـــقــــيـــمـــة الـــعـــامـــة بــــا
لـــلـــمـــشـــتــريـــات  وذلك ردا عـــلى
الــرسـوم الــتي يـفـرضــهـا االحتـاد
األوربـي عـلـى شـركــات أمــريــكــيـة
تــعــمل في االحتــاد عــدّهــا تـرامب
فـي تـغـريـدة له امـس عـلى تـويـتـر
بــــأنـــهـــا رســـوم ضــــخـــمـــة جـــدا.
وأضـاف تـرامب فـي تغـريـدته (في
حـــــال قــــرر االحتــــاد األوربي رفع
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ــنـاطق الـغـربــيـة). وقـال مـصـدر ا
امـس ان (رئــيس الــوزراء  حــيــدر
الـعـبـادي اجـتـمع بـقـيـادات أمـنـية
مـــؤخــرا عــلـى خــلــفــيـــة تــســريب
مـعلومات تفيد بوجود ثالثة االف
داعــشي مــتـمــركــزين في مــنـطــقـة
هـجـ السـورية والـسـبل الكـفيـلة
بـاحلـفاظ عـلى االراضي الـعراقـية
من خطر تسلل داعش الى مناطق
غـــــــــربـي الــــــــبـالد).واضــــــــاف أن
(االجـــتــمــاع تـــنــاول وضع خــطط
ـواجــهـة عـمـلــيـات تـسـلل امــنـيـة 
بـاجتاه االراضي العـراقية) مـبينا
أن (الــعــبــادي اســتــمع الـى شـرح
مـفصل من القيادات االمنية بشأن
األوضـاع األمنيـة في مناطق غرب

األنبار). 
وكــان الـقـيـادي فـي حـشـد األنـبـار
قـــطــري الــعــبــيــدي قــد كــشف في
تــــصـــريح عن وجـــود ثالثـــة االف
عـنصر بتنظيم داعش قرب منطقة
الـقائم غربي احملافظة التي تشهد
وجـودا كـثيـفا لـلـقوات األمـيركـية
مـــطــالــبــا رئـــيس الــوزراء حــيــدر
ـــفـــاحتــــة اجلـــانب الــــعـــبــــادي 
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إلجـراءات غير عـادلة تعرض آالف
الـــوظـــائـف األوربـــيــة لـــلـــتـــراجع
وســــنــــدافـع في االحتــــاد األوربي

بحزم عن مصاحلنا). 
مـن جــهـــة اخــرى اقـــتـــرح تــرامب
مــــازحــــا بــــأن حتــــذو الــــواليـــات
ــتــحــدة حــذو الـصــ فــتــسـمح ا
لـرئيس البالد بـالبقـاء في منصبه
مـــدى احلــيــاة. ويـــعــتــزم احلــزب
الـــشـــيـــوعي احلـــاكم إلـــغــاء نص
دســتــوري يــتــيح (رئــاســة الــبالد
ـا سيـمـكّن الـرئيس   ( لـواليـتـ
شـي ج بـيـنغ من االسـتـمرار في
مــنــصــبه لــعــقــد آخــر عــلى األقل.
ووفــقــا لــلــدســتـور االمــريــكي فال
يـــحق لــزعـــيم الــبالد الـــبــقــاء في
ـدة تـزيـد عــلى واليـتـ مــنـصـبـه 

(الـسـيـاسـات الـتـجـاريـة احلـمـقـاء
تحدة الـتي انتـهجتـها الواليـات ا
مـع الـعـديــد من بـلــدان الـعـالم من
بـينـها بلـدان االحتاد األوربي  ما
أفـــــضـى إلى تـــــوفـــــيــــر وظـــــائف
إضــافـيــة في بـلــدانـهم عــلى مـدار
ســـنــوات  مــســـتــغــلـــ حــمــاقــة

 .( الرؤساء األمريكي السابق
وردا عــلى تــوجــهــات تــرامب قـال
ـفــوضـيـة األوربــيـة جـان رئــيس ا
كـلـود يـونـكر  في بـيـان اخلـميس
ــاضي ( إنـنـا نـعــرب عن أسـفـنـا ا
الـــشــديــد لــهــذه اخلــطــوة  الــتي
تـــمـــثل تـــدخال ســـافــرا حلـــمـــايــة
الــصــنــاعـة احملــلــيــة األمـريــكــيـة)
مـــضــيــفــاً ( لـن جنــلس بال حــراك
بـــيــنـــمــا صـــنــاعــتـــنــا تـــتــعــرض
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بــدأت الـقــوى الـسـيــاسـيـة فـي إقـلـيم
ـنـاقـشة ردود كـردسـتـان اجـتـماعـات 
افــعـالـهم ازاء اقـرار مــجـلس الـنـواب
ــوازنــة الــعـــامــة في ظل االحتـــادي ا
مـــقــاطــعــة الـــنــواب الــكـــردالــذين لم
يـحضروا جلـسة التصـويت اعتراضاً
ـقررة لإلقلـيم   وفيما عـلى احلصة ا
تـصـاعدت حـدة االنتـقـادات الكـردية 
ــوازنـــة كــانت رأى الـــتــركـــمـــان ان ا
مـنصفة وصـححت االخطاء الـسابقة
وان إقــرارهـا في الـلـحـظـات األخـيـرة
مـن عـــمــــر اجملـــلس إجنــــاز كـــبــــيـــر
ـوازنـة ـان  مــشـيـرا الـى ان  ا لــلـبــر
تـــضــمـــنت مــواد مـــهــمـــة تــصب في
مـصـلحـة الفـقراء وحتـريك االقتـصاد
في وقـت حذرت كـتلـة تـغيـيـر الكـردية
من ان يـصبح ابناء كـردستان ضحية
لـلحكومة االحتادية وحكومة االقليم .
وقالت النائبة عن تغيير شيرين رضا

مــحـمــد لـ (الـزمــان) أمس ان (رؤسـاء
الـكتل الـكردسـتانـية عـقدوا اجـتمـاعا
ــوازنـة ــفــاحتـة الــقـيــادات بــشـأن ا
ـوضـوع وعالقــة بـغـداد ومــنـاقـشــة ا
بــاالقـلــيم التـخــاذ االجـراءات الالزمـة
حلـل االزمـــة) واضـــافت ان (االقـــلـــيم
مــازال دسـتـوريـا جــزءا ال يـتـجـزأ من
الــــعـــراق لـــذلـك يـــجب ان تــــتـــحـــمل
احلـكومـة مسـؤوليـة الشـعب بالـكامل
وان ال يـكـون الشـعب الـكردي ضـحـية
)  واوضــحت مـحـمـد ان احلـكـومـتـ
(اعــضــاء الـــكــتل الــكــردســتــانــيــة ال
يـؤيدون قرار العـودة الى االستفتاء)
مـــطــالــبـــة الــعـــبــادي بـ(الــنـــظــر في
مـوضـوع رواتب مـوظفي الـدولـة لدى
االقليم وان تستقطع رواتب مسؤولي
ـسـاواة الــدولـة في االقـلـيم من اجل ا
بـ احلـكـومـة والـشـعـب واالحـساس
).  وفي ـا سبـبه احلكام لـلمـواطن
اربـيـل  جـدد رئـيس حـكـومـة اإلقـلـيم
نـيجـيرفان الـبارزاني القـول ان حصة
وازنة ضئيلة جدا وال اإلقـليم ضمن ا

تـؤمن رواتب موظـفي كردسـتان وقال
خـالل مؤتمر صحـفي (سنتواصل مع
بـــغــداد من أجـل ضــمـــان مــصـــلــحــة
الـشعب الكـردستاني  وبـغداد ليست
ــا هي لـنــا أيـضـا) لــطـرف واحـد وا
ـــشــاكل في مـــؤكــدا  ( ضــرورة حل ا
الـعـراق بـالـتـوافـق واحلـوار وضـمان
حـقـوق مكـونات الـعراق كـافة وإنـهاء
مـنطق القوي والضعيف)  معرباً عن
ـشاكل مع بـغداد وفق (تـفـاؤله بحل ا

الدستور).
 وتـابع ان (حكومـة االقليـم غير قادرة
عـلى تـأم رواتب مـوظـفي كردسـتان
حــتى عـبـر نـظـام االدخـار)  وأضـاف
أن (مـواطـني االقـليـم  كانـوا قـبل مدة
يـثـقـون بـوعـود رئـيس الـوزراء حـيدر
ـكن لتحقيق ا  الـعبادي وقد قـمنا 
ذلك  لكن شيئاً لم يتجسد على أرض
الــواقع حـتى اآلن)  واشـار الى  أن (
الـعراق أسس مـنذ الـبدايـة علـى مبدأ
الــشــراكــة ووجــوب حــمــايــة حــقـوق
كـونات لكن اعـتماد األغـلبية جـميع ا

. وقال ترامب  في كلمة متتاليت
ألــــقــــاهــــا خـالل حـــمــــلــــة جلــــمع
الـتـبـرعـات في واليـة فـلـوريـدا إنه
يــعـتـقــد أن (األمـر رائع). وأضـاف
(اآلن شـي جــ بـيــنـغ هـو رئــيس
دى احلياة اته  رئـيس  حـتى 
 انـظـروا  استـطاع أن يـفعل ذلك)
ا سنضـطر إلى القيام .وتـابع (ر
بـــاخلــطــوة نــفــســهــا في يــوم من

األيام). 
وأثـــارت خـــطـــة الـــصـــ لـــبـــقــاء
الــــرئـــيـس شي جـــيــــنـــبـــيــــنغ في
الــــســـلـــطـــة ألجل غــــيـــر مـــســـمى
مــعـارضـة عـلى وسـائل الـتـواصل
االجـتمـاعي وتشـبيـهات بـالساللة
احلــاكــمــة في كـوريــا الــشـمــالــيـة
واتهامات بصنع ديكتاتور جديد.
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ان ـناصب).ووصف نائـب رئيس بر ا
ــيــنــكي اقــرار كــردســتــان جــعــفــر ا
ــوازنـة بـ(الـقـرار الـسـيـاسي)..وقـال ا
ـــيـــنــكي فـي تــصـــريح امس أن إن إ
ــان االحتـــادي قـــانــون (إقـــرار الـــبـــر
ـوازنـة بهـذه الصـيغـة قرار سـياسي ا
مـــخـــيب لـــآلمـــال). وفي شـــأن آخــر 
ـينـكي إن قـراراً صدر بـإعادة اعـلن ا
قــانـــون إصالح الــتــقــاعــد والــرواتب
ــنح واالمــتــيـازات واخملــصــصـات وا
األخـــــرى في اإلقـــــلــــيـم الــــذي تـــــمت
ان ـصـادقـة عـلـيه مـؤخـراً إلـى الـبـر ا
واطن ـطالب ا لـتعديله  اسـتجابة 
ـتـعـلـقـة ـادة الـثـالـثــة ا ــا في ذلك ا
برواتب تقاعد ذوي الرتب الرفيعة.في
ــقـابل عــدَ الـنـائب عـن ائـتالف دولـة ا
الـقــانـون جـاسم مـحـمـد جـعـفـر إقـرار
ـالية في الـلحظـات األخيرة ـوازنة ا ا
من عـمر مجـلس النواب إجنـازاً كبيراً
ـان.وقـال جـعـفـر في تـصريح ان لـلـبـر
ـــوازنـــة بـــحـــسب الـــنـــسب (إقـــرار ا
كونات السكانية من دون تمييز ب ا
الـعراقية هو انـتصار اخر يضاف إلى
انـــتـــصـــارات واجنـــازات الـــعـــبـــادي
ومـجلس النواب وهو انتصار العدالة
ـسـاواة عـلى الـظـلم والـتـمـيـيز في وا

الزمن الصعب). 
ان وأضـاف (لـقـد حتـمل أعضـاء الـبـر
أكـــثــر من ثـالثــة أشـــهــر وانـــتــظــروا
وطـالبـوا الكـرد برجـاء عسى ولعل أن
يـترجل االخـوة الكرد من عـلى حصان
ـسـاواة وأن الــغـرور إلى الــعـدالــة وا
يــقــبـلــوا بـحــقــهم الــطـبــيــعي حـسب
نـسبتهم الـسكانية اسـوة باحملافظات
األخـــرى احــقــاقــا لــلـــحق  ولــكن مع
األسـف تـمـادوا وأصـروا عــلى نـسـبـة
ـاضي ـئـة  والــتي اعـدت من ا 17 بــا
ونــحن نـعــيش في ظـرف احملــافـظـات
احملـــررة مـن داعش بـــحـــاجـــة أكـــثـــر
لإلعــمــار فــيــمـا تــعــيش مــحــافــظـات
الـبـتـرودوالر حـالـة من الـفـقـر والـعوز
وهي بــحــاجـة إلـى تـنــظــيف الـبــيــئـة
ـالح) ــاء احلـلــو بــدال من ا وشــرب ا
واوضـح جـعـفـر أن (إضــافـة أكـثـر من
عــشــرين مــادة إضــافــيــة إلـى قــانـون
ـوازنـة وبـعض التـعـديالت في مواد ا
اخـــرى أتـت بـــشـــكل ارجتـــالي وكـــان
الـــهـــدف مـــنـــهـــا ارضـــاء أشـــخــاص
وأطـراف سـياسـيـة ألمور انـتـخابـية)
ـواد اجلـديدة مـوضـحـا ان (كل هـذه ا
ـعـدلة والـتي خـصصت أو تـنـاقلت وا
فـيها أموال خاضعة للطعن من جانب
احلـــكــومــة كــمـــا فــعــلت فـي الــســنــة
ـاضــيـة وانه امـر طـبـيـعي في ظـرف ا
والـعراق مـتجه لـالنتـخابات)  وتـابع
جــعـــفــر أن (مــواد مــهــمــة تــصب في
مـصـلـحـة الفـقـراء وحتـريك االقـتـصاد
وازنة)  داعياً العبادي أضيفت الى ا
إلى (األخـذ باحلـسبـان هذه الـشريـحة
فـي اي طــــعـن يــــقــــدمـه في اي مــــادة

إضافية).
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اسـتـعاد فـريق بـرشـلونـة فارق
الـثمانية  نقاط امس االحد مع
امــام فــريق  اتـلــتـيــكـو مــدريـد
عـلى صدارة الليجا عقب فوزه
 بـــهـــدف نــظـــيف وذلـك ضــمن
مــبــاريـات اجلــولـة الـــسـابــعـة
والـــعــشـــرين  من مــنـــافــســات
الـــــدوري اإلســـــبـــــانـي الـــــتي
لعب كامب نو. أقيمت اليوم 
وســجل هـدف الـلــقـاء الـوحـيـد
األرجـنـتـيـني لـيـونـيل من ركـلة
حـرة مـبـاشـرة في الـدقـيـقة 26
مـن زمن  اللقاء ورفع برشلونة
رصــيــده إلـى تــســعــة وســتـ
نـقطـة بفارق ثـمانيـة  نقاط عن
وصــيـفه اتــلـتــيـكــو مـدريـد في
جـــــــدول تـــــــرتـــــــيـب الــــــدوري

اإلسباني.
 وبــدأ فـريق اتــلـتــيـكــو مـدريـد
ــبـاراة بـالـضــغط الـعـالي من ا
ـقـدمة الـتي يقـودهـا الثـنائي ا
أنــطــوان جـريــزمــان وديـيــجـو
كـوسـتـا بيـنـما عـانى أصـحاب
األرض فـي االســتــحـــواذ عــلى
الــــكــــرة لـــقــــوة الــــتـــدخالت و

االلــتــحــامـات مـن العـبـي الـروخي
بـالنــكــوس بــعــد ان ألــغى احلــكم
هـدف لـكـيـفـ جـاميـرو بـالـدقـيـقة
  86 بـداعي الـتسـلل عـلى دييـجو

كــــوســــتـــا الــــذي صـــنع الــــهـــدف
للفرنسي .

وفــشل فـريق اتـلـتـيـكـو مـدريـد في
حتــويل االســتــحــواذ عــلى الــكـرة

لــــــفــــــرص خـــــطــــــيـــــرة عــــــلى
تـيـرشـتـيـجن  لـيـخـرج الـفـريق
ـة مسـتحـقة أمـام الغر بـهز

برشلونة.

جورج دبليو بوش

الـسوري لقصف جتمعاتهم. وذكر
بـيان إلعالم احلشد الشعبي امس
ان (قــــوات الـــلـــواء وبــــنـــاءٍ عـــلى
مـعلومات اسـتخباريـة عثرت على
مـضـافتـ لعـنـاصر داعش شـمال

شرق الفلوجة). 
ــضــافــتــ كــانــتـا وأضــاف ان (ا
تـضمـان حزامـ ناسـف يـعودان
لــعــنــاصــر الـتــنــظــيم). الفــتـا الى
ــسح (مــواصــلــة قــوات الــلــواء 
ناطق الواقعة وتـمشيط عدد من ا
شـــمـــالي شـــرق الــقـــضـــاء).وقــال
مــصــدر امـس ان (عــبــوة نــاســفـة
كــانت مـزروعـة في احـد الـشـوارع
الــرئـيــسـيـة وسط نــاحـيــة هـبـهب
شــرقي ديــالى انـفــجـرت  مـا ادى
الـى اســتــشــهـــاد مــدني وإصــابــة
اثــــــــنــــــــ اخـــــــريـن بــــــــجـــــــروح
مـتفـاوتة).وأضـاف ان (قوة امـنية
طـــوقت مـــكــان احلـــادث ومـــنــعت
ــواطــنــ من االقــتــراب  فــيــمـا ا
صاب نـقلت سيارات االسعاف ا
ـســتــشـفـى الـقــريب لــتــلـقي الـى ا
الـعالج وجـثـة الـشـهـيـد الى دائرة

الطب العدلي).
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بــاشـرت قــيـادة عـمــلـيــات احلـشـد
الـــشـــعـــبي حملـــور غـــرب االنـــبــار
بــعــمــلــيــات تــمــشــيط الــصــحـراء
الــغــربــيـة حملــافــظــة األنـبــار فــمـا
كـــشف مــصـــدر في قــيـــادة حــشــد
مـحافظة االنبـار عن اجتماع عقده
رئـــيـس الـــوزراء الـــقـــائـــد الـــعــام
سـلـحـة حيـدر الـعـبادي لـلـقـوات ا
مـع القيادات االمنـية في احملافظة
عــلـى خـلــفــيــة مــعــلــومــات تــفــيـد
بـــوجـــود ثالثــة االف داعـــشي في

منطقة هج السورية.
وقـال قائد العمـليات قاسم مصلح
فـي بـيــان امس ان (قــوات الــلـواء
 13 والـلواء  18 بـاشرتـا بتـمشيط
وتـطهـير أكـثر من  100 كـيـلو مـتر
متدة من مـن الصحراء الـغربيـة ا
ــــحــــاذاة احلــــدود عــــكــــاشــــات 
وانـــــتــــهــــاء فـي وادي الــــورج في
مـــحــافــظــة األنــبــار).وأضــاف  أن
ـنـطـقة ذات تـأثـيـر مبـاشـر على (ا
حـركة الـقطـعات العـسكـرية فضال
عـن انــتــشــار الــقـرى فــيــهــا الــتي
تـقـطنـها اخلاليـا الـنائـمة). مـبيـنا
ـنـاطق  تـمشـيـطـها أن (بـعض ا
بـــالــكــامل ومــا زالت الــعــمــلــيــات
مـــســتــمــرة حلــ تـــأمــ جــمــيع

الـعـقـوبـات ). ومن جـانـبـها ردت
هــيــئــة الــنــزاهــة عــلى تــصــريح
للنائب حن الـقدو بشأن مصير
ـبـالغ اخملـصــصـة الى نـيـنـوى ا
فــيـمــا اشــارت الى انــهــا نــظـرت
وحقَّقت في  105 قضايـا خاصة
. وقــالت الـهــيـئـة في بـالــنـازحـ
بـيــان تـلــقـته  (الــزمـان) امس ان
(النائب حن القدو ذكر بأنَّ ثمَّة
هـا إلى هيـئة َّ تقـد وثائق قـد 
الـنــزاهـة  مُـدَّعــيـاً أنَّ الــهـيـأة لم
تأخـذ بهـا وهذا بـعيـد كلَّ البـعد
عن احلــــقـــيـــقـــة  حــــيث لم يـــرد
ـة مــلـــفَّــاتٍ تـــتــعــلَّق الــهـــيــئـــة أيـَّ
ـوضــوع الـنــازحـ من مــكـتب
الـنــائب الــقـدُّو).واضــاف ان (مَّـا
يــتــعــلَّق بــالـقــضــايــا اجلــزائــيَّـة
ـلف الـنـازحـ  فـإنَّ اخلـاصـة 
الهيئة تُؤكـدُ أنها نظرت وحقَّقت
ــلف في  105قــضـايــا فـي هـذا ا
). مــشــيــرا الى ان (هـذه حتـديــداً
القضايـا توزعت بواقع الـقضايا
ـوضوع – احملالـة إلى محـكـمة ا
قـضـايا اجلـنح واجلـنـايات  10 
والـقــضـايـا احملــالـة إلى مــحـاكم
قـــضـــيـــة حتـــقــــيق أخـــرى  26 
والــقــضــايـا الــتـي مـا زالـت قــيـد

التحقيق القضائي).

حسن العكيلي وامـكــانـيـة تـفـعـيل بـرامج الـتـوأمـة
بـ جامعات البـلدين). على صعيد
آخـر يبدأ وزيـر التجارة والـصناعة
االيراني محمد شريعتمداري اليوم
األثــنــ زيــارة الى بــغــداد لــبــحث
تـعـزيز الـتعـاون ب الـبلـدين. وقال
بــيــان لــوزارة الــتـخــطــيط امس ان
(وزيـر الـتخـطـيط سلـمـان اجلمـيلي
ســيـــســتــقــبل في الــســاعــة 11 من
صـــبــاح االثــنــ   في مــقــر وزارة
الـتخطيط وزير التـجارة والصناعة

محمد شريعتمداري
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