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امـس. واوضح ان (هـــــذه الـــــلـــــجـــــان
رفوعـة بشأن سـتبـحث في الشكـاوى ا
نـتائج االنتـخابات ).بـدوره أكد النائب
عن تـغــيـيـر هـوشـيـار عـبـد الـله روايـة
الــهـجـوم زافـاد في بــيـان بـأنه (اتـصل
عـلى الفور برئيس جلنة االمن والدفاع
الــنـــيــابــيــة حـــاكم الــزامــلـي وطــالــبه
ؤسـسات االحتادية ـخاطبـة جميع ا
ـــثـل هـــكـــذا ـــعــــنـــيـــة ووضـع حـــد  ا
ــــارســـــات مـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــاويــــة
إجــرامـيـة).وأضــاف ان (هـذا االعـتـداء
الـســافـر حـصل بـعـد أن قــمـنـا بـفـضح
الـتـزويـر الذي قـام به االحتـاد الـوطني
وتالعـبه بأصوات الناخب خالل العد
والـــفــرز األلــكـــتــروني).وفـي كــركــوك
تـظاهر العشرات من الـعرب والتركمان
 امس مـطالـب بـاعتـماد الـعد الـيدوي
لـفـرز أصوات الـناخـبـ في احملافـظة.
وشـدد العشـرات من العرب والـتركمان
تـظـاهـروا الذيـن تظـاهـروا  في كـركوك
وداقـوق على ضرورة توجـيه احلكومة
االحتــاديــة ومـفــوضــيــة االنـتــخــابـات
اوامـر بـاعـتـمـاد الـعـد الـيدوي فـي فرز
اصـوات الـناخـب العـتـقادهم بـحدوث
تـــزويــــر في االنــــتـــخــــابــــات.ونـــصب
ـــتـــظــاهـــرون في داقـــوق الـــســرادق ا
وحـولوا تظـاهرتهم الى اعـتصام حتى
تـلـبيـة مـطالـبـهم. وابدى نـواب كـركوك
من الــعــرب والــتـركــمــان رفــضـهم ألي
نـتـائـج  التـعـتـمـد اعـادة الـفـرز يـدويـا.
بـدوره اتــهم عـضـو مـجــلس مـحـافـظـة
كـركوك جناة حسـ شخصيـات تابعة
لالحتـاد الـوطـني بـالـتالعب في اوراق
الـناخب في مناطق عربية باحملافظة.
ـواطـن وقـال في تـصـريح امس إن (ا
تـــفــاجــأوا بــوجـــود تالعب واضح في
اوراق الــنــاخـبــ عــلى يــد اشــخـاص
تـابعـ لالحتاد الـوطني الـكردسـتاني
في مـناطق عربية بكركوك).وأضاف أن
(االحتـاد الوطني الـكردستـاني لديه ما
ــال لــلــتالعب) عــلـى حـد يــكــفي من ا
قـــوله.وأكــد حـــســ  (ضـــرورة حــسم
تالعب بارادة الـنتائج والكشف عن ا

الناخب واصواتهم).
 وقـالت القوى الـتركمـانية انـها منحت
مـفوضية االنـتخابات  24 سـاعة للبدء
بـالـعد والـفرز الـيدوي لـكـشف النـتائج
احلـقـيـقـية لالنـتـخـابـات. وقـال  رئيس
اجلـبـهـة الـتـركـمـانـيـة الـعـراقـيـة ارشد
الـــــــصـــــــاحلي فـي بـــــــيـــــــان امس إن
(الـرئاسات الثالت تـدخلت واستجابت
قدمة من الـكتل السـياسية لـلشكـاوى ا
والــقـوائم االنــتـخــابـيــة في مـحــافـظـة
كــركـوك بــشـأن نــتـائج االنــتـخــابـات)
فوضـية ستـرسل جلنة مـوضحـا أن (ا
تـقــصي احلـقـائق تــصل لـكـركـوك يـوم

الـنــيـابـيــة. وكـانت حــركـة تـغــيـيـر قـد
أتــهـــمت قــوات من االحتـــاد الــوطــني
بقيادة قائد جهاز مكافحة االرهاب في
االقـليم الهور شيخ جنكي بشن هجوم
عــلى مــقـــرهــا الــرئــيس بــاســتــخــدام
األسلحة الثقيلة.ودعا اإلعالم الرسمي
لــلــحــركـة أنــصــارهــا إلى (الــتــصـدي
ـتواصل والدفاع عن ضريح لـلهجوم ا
ـنـسق الـسـابق لـتـغـيـيـر نـوشـيروان ا
مـصطفى بطـرق سلميـة). كما اصدرت
احلــركـة بـيـانـاً قــالت فـيه ان (قـوة من
قر هـاجمـة ا االحتـاد الوطـني قامت 
الـعـام للـحركـة في الـسلـيمـانـية مـساء
الـسبت) وطالـبت احلكومـة االحتادية
ـيليشياوية بـ(وضع حـد للممارسات ا
االجــرامـيـة).وقـالـت في بـيـان ان (قـوة
ـتـنـفـذين في مـســلـحـة بـقـيـادة أحــد ا
االحتـاد الــوطـني الـكـردسـتـاني قـامت
ـقـر الـعـام حلـركـة بـشن هـجـوم عـلى ا
الـتغيير في تلـة زركتة وأمطرته بوابل

من الرصاص احلي). 
وأكـــدت ان (هــذا االعـــتـــداء الــســـافــر
حـصل بـعـد أن قـمـنـا بـفـضح الـتـزوير
الـــــذي قــــــام به االحتـــــاد الــــــوطـــــني
وتالعــبـهم بـأصـوات الـنـاخـبـ خالل
الـعد والفرز األلكتروني) مضيفة (كنا
نـأمل في ان تتم االنـتخـابات الـنيـابية
بطريقة نزيهة وسلسلة وشفافة لكننا
لألسف صـــدمـــنـــا بـــأســوأ عـــمـــلـــيــة
انــتـــخــابـــيــة حـــصــلـت بــعــد 2003)

بحسب البيان. 
وأفـادت أنبـاء بإصـابة سـتة أشـخاص
في الـهـجوم عـلى مـقر احلـركـة. واتهم
ان اقليم كردستان عن تغيير عضو بر
قراطي عـلي حمة صالح احلزب الد
الـــكـــردســـتــــاني واالحتـــاد الـــوطـــني
بـــاخـــتـــراق الـــنــــظـــام االلـــكـــتـــروني
االنــتـخـابـي في أربـيل مــؤكـدا وجـود
وثــائق تــثـبت تــلك االتــهـامــات. وأكـد
عـضــو حـركـة تـغـيــيـر  وزيـر الـهـجـرة
ــهـجــرين جـاسـم مـحــمـد في بــيـان وا
امس وصــول ثالث جلــان حتــقــيــقــيـة
بشأن نتائج االنتخابات الى كردستان
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سـارع رئـيس الـوزراء حـيـدر الـعـبادي
امس الـى اصـدار تـوجـيـهـات لـلـقـوات
االمـنيـة في اقلـيم كردستـان ومحـافظة
كـركـوك بـضـبط االمن والـتـزام احلـياد
في مــلف االنــتـخــابـات فــيـمــا بـادرت
ـفــوضـيـة الـعــلـيـا لالنــتـخـابـات الى ا
اتـخاذ اجـراءات سريعـة بشـأن ماتردد
عن عـمليات تزوير وتالعب في مناطق
كـردسـتـان وكركـوك تـمـثـلت في ارسال
جلان للتقصي السيما بعد ورود انباء
عن اشـبكـات مسـلحـة واعتـداءات على
مـقـار احـزاب وإصـابة سـتـة أشـخاص
في هــجـوم عــلى مــقـر حــركـة تــغـيــيـر
بـالــسـلـيــمـانـيــة. وبـعـد ســاعـات عـلى
اغالق صـــنـــاديـق االقـــتـــراع شـــهــدت
مـحـافظـة كركـوك امس تـظاهـرة شارك
بـهـا الـعشـرات لـلـمـطالـبـة بـإعـادة فرز
ً فــــيـــــمــــا حــــوّل االصــــوات يـــــدويــــا
مـتظـاهـرون في داقوق تـظاهـرتهم الى
اعـــتــصـــام. وأصــدر الـــعـــبــادي امس
تـوجـيـهـات للـقـوات االمـنـيـة في اقـليم
كـردسـتـان ومـحـافـظـة كـركـوك بـضـبط
االمن والـــــتــــزام احلـــــيــــاد فـي مــــلف
ـكــتب االعالمي االنــتـخــابـات. وقــال ا
لـــرئــيس الــوزراء فـي بــيــان  امس إن
الــعــبــادي (وجه اوامــره الـى الــقـوات
االمـنية في كـركوك ومحافـظات االقليم
بــضـبط االمـن والـتــزام احلـيــاديـة في
تـعامـلها مـع ملف االنتـخابـات) داعيًا
ـفــوضـيـة الـعــلـيـا لالنــتـخـابـات الى ا
(اتـخـاذ االجـراءات الـسـريـعـة بـفحص
ـطــعـون بـهـا الــصـنـاديق واالجــهـزة ا

واعالن الـنـتـائج عـلى الـرأي الـعام من
اجل ضـــمــان سالمــة االنـــتــخــابــات).
بـدورهـا قـررت مـفوضـيـة االنـتـخـابات
تــشـكــيل جلـان قــانـونــيــة لـلــتـحــقـيق
بـالـشـكـاوى الـواردة الـيـهـا من االقـليم
وكـــركــوك بـــشــأن  عـــمـــلــيـــات تالعب
ـراكــز االنـتـخـابـيـة شـهــدتـهـا بـعض ا
هـنـاك.من جهـته طـالب رئيـس حكـومة
اقـلـيم كردسـتان نـيـجيـرفان الـبارزاني
بـوقف فوري إلطالق النـار على مقرات
األحـزاب في السليمـانية ومراعاة أمن
واستقرار األهالي.وأعرب في بيان عن
أسـفه الشديد لـ(تدهور الوضع األمني
في الــســلــيــمــانــيــة) وطــالب بـ(وقف
فـــوري إلطـالق الـــنـــار عــــلى مـــقـــرات
األحــزاب في الـــســلــيــمــانــيــة وتــولي
الـقوات األمنـية مـسؤوليـاتها وحـماية
مــــــقــــــرات ومــــــراكــــــز األطــــــراف في
ــديــنـة).ودعــا اجلــمــيع الى (إلــتـزام ا
الــهـدوء واتــبــاع الـســبل الــقــانـونــيـة
فـوضية العليا لـتقد الشكاوى إلى ا
ــسـتـقــلـة لالنــتـخـابــات في الـعـراق ا
بـخصـوص أية شـكوك تـتعـلق بنـتائج
االنـــــتـــــخـــــابـــــات ومـــــراعـــــاة األمن
واالســتــقــرار االجــتــمــاعــيــ ألهــالي
الـسـلـيمـانـية). وكـان االحتـاد الـوطني
الــكــردســتــانـي قــد اعــلن  في اعــقــاب
اغالق صـــنــاديـق االقــتـــراع فــوزه في
االنـتــخـابـات ورفـضت أربـعـة احـزاب
نـتـائج االنـتـخـابـات في الـسـلـيـمـانـيـة
وحـلـبـجـة.وأكـد محـافظ الـسـلـيـمـانـية
هـفـال ابو بـكـر إنه تـلقى  تـعـهدات من
ـعاجلـة األمر مـفـوضيـة االنتـخـابات 
بــعـــد أن أوصل الــيــهـــا اعــتــراضــات
االحــزاب الـكـرديـة عــلى مـا تـرشح من
تــسـريــبــات بـشــأن الــنـتــائج االولــيـة
لالنـتـخـابات .وقـال في تـصريح  امس
(لـقـد  إيـصـال اعـتـراضـات االحـزاب
الـكـرديـة علـى نتـائج االنـتـخـابات الى
ـفــوضـيــة الـعــلـيـا رئــيس وأعـضــاء ا
لإلنـــتــخـــابــات وتـــعــهـــدوا بــإتـــخــاذ
اجــراءات قــانــونــيــة وايــجــاد حــلـول
وفـورية) داعـيًا إلى (االسـراع بإيـجاد
ــســألـة حل جــذري وقــانــوني لــهـذه ا
الـتي اثـارت لغـطـا شعـبيـا وسـياسـيا
بـالرغم من أن النتـائج االولية لم تعلن
بــعــد). وأكــد ابــو بــكــر  أن (االوضـاع
االمــنـيــة مــسـتــقـرة تــمــامـا والــقـوات
االمـنية منتشـرة بشكل واسع) مشيراً
ــواطـنـ الـتـزمـوا بـدعـوات الى أن (ا
الـتـهـدئـة وعـدم الـتـصـعـيـد). وشـهـدت
الـسليمانـية صباح امس هدوءاً حذراً
بـعــد لـيـلـة دامـيـة فـي أثـر اشـتـبـاكـات
مـســلـحـة بــ انـصـار حــركـة تـغــيـيـر
واالحتـاد الــوطـني الـكـردسـتـاني عـلى
خالف تــتـعــلق بـنــتـائـج االنـتــخـابـات
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وقــعت شـركــة نـفـط الـبـصــرة مع لـوك
اويل الــروسـيــة خـطـة لــتـطــويـر حـقل
غــرب الـقــرنـة الـثــاني والـذي ســيـرفع
انـتـاجيـة احلقل الى  800 الـف برميل
نـفــطي يـومـيـا  فـيـمـا حـافظ  الـعـراق
ـــركــزه اخلـــامس عـــربـــيــا من عـــلى ا
امـتالكه احـتياطـيا كـبيـرا من الذهب 
وتــســعـى ايــران رفع تــصــديــرهــا من
الــغـاز  لـبـغـداد الى  14 مــلـيـون مـتـر
مـكعب يوميـا قريبا. وقـالت شركة لوك
اويـل الــروســـيـــة امـس أنه (وطـــبـــقــا
وقعـة فسيتم رفع االنتاج من لـلخطة ا
 480 الـف بــرمـــيـل يـــومــيـــا فـي عــام
 2020 الى   800 الـف بـرميـل يـومـيا

فـي عام 2025). واضـافت أن (حتـقيق
ذلـك سيـتم من خالل حـفر آبـار جـديدة
لـالنـتــاج واحلــقن وإنــشـاء وتــشــغـيل
مــرافق مــعــاجلــة الــنــفط والــتــخــزين
والـنقل ومرافق مـعاجلة الغـاز وتوليد
الـــطــاقـــة) واشــارت الــشـــركــة إلى أن

(الـطـرفـ وبسـبب االتـفـاقـات التي 
الــتـوصل الــيـهـا ســتـضع شــركـة لـوك
ــسـتـثـمـرين اويل كــواحـدة من أكـبـر ا
وأربـــــاب الـــــعـــــمل في الـــــعـــــراق في
قبـلة) عـلى صعيـد متصل الـسنـوات ا
أعـلن مـديـر الـشـؤون الـدولـيـة بـشـركة
الــغــاز الـــوطــنــيــة االيــرانــيــة بــهــزاد
بــــابــــازادة عـن رفع تــــوريــــد الــــغــــاز
لــلـعـاصــمـة الــعـراقـيــة بـغـداد الى 14
مـليـون متـر مكـعب يومـيا قـريبـا.وقال

بـابـازادة في تـصـريح امـس إن (ايران
تـــضخ حــالـــيــا مـــتــوسط  8.5 الى 9
ماليـ مـتـر مـكـعب يـومـيـا الى بـغداد
برم الساري حتى 21 وجب العقد ا
وعد فصاعدا أيار اجلاري  ومن هذا ا
سـيـبلغ احلـجم الـتمـريري  14 مـلـيون
مــتـر مـكــعب يـومــيـا) مـشــيـرا الى انه
(وبـحـسـب اتـفـاق بـ الـعـراق وايران
رحلة االولى لتـصدير الغاز الى فـان ا
مـحطتي الكـهرباء في بـغداد والبصرة
ـاضي بحيث تستورد انـطلقت العام ا
بــغــداد الـغــاز من ايـران يــومــيـا عــبـر
انـــــــبـــــــوب مـن مـــــــحـــــــطـــــــة نـــــــفت
شــهــرالــتــصــديــريــة غــرب ايــران امـا
ـرحلة الثانية تختص بتصدير الغاز ا
لـلـبصـرة عـبر مـحـطة شـلـمجـة جـنوب

غـرب ايـران التي سـتبـدأ بعـد معـاجلة
ـاليـة من اجلانب الـعراقي) الـعقـبات ا
ي لـلذهب الـى ذلك أعلن اجملـلس الـعا
عـن ارتفاع احتياطي العالم من الذهب
فـي شهر ايار احلالـي  فيما اشار الى
ــرتــبــة 37 ان الــعـــراق حــافظ عــلى ا
ــــيـــا واخلـــامــــســـة عـــربــــيـــا من عـــا
ية.وذكراجمللس في االحـتياطيات العا
إحــــــصـــــائــــــيــــــة نـــــشــــــرت امس إن
(احـتــيـاطـيـات دول الـعـالم من الـذهب
قدار  14طنا عن ارتـفعت لشهر ايار 
ـاضي لـتـبلغ  33 الف شـهـر نـيسـان ا
و 813 طـــنــا) مــبــيـــنــا ان (الــواليــات
ـرتـبة االولى ـتـحـدة مازالت حتـتل ا ا
ـيـا من حــيث هـذه االحـتــيـاطـيـات عــا
الــتي بـلـغت  8.133.5 طــنـا  تـلــيـهـا

ــــانـــيـــا بـ  3.372 طــــنـــا) وأضـــاف ا
رتبة اجملـلس ان (العراق حافظ على ا
يـا من حيث هـذه االحتيـاطيات  37عـا
مـن اصل  100 دولــــــة مــــــدرجــــــة في
ــــالــــيــــة الــــدولــــيــــة االحــــصــــاءات ا
ـيـة لـلـذهب فـيـما لالحـتـيـاطـيـات الـعـا
ــرتــبـة حــافظ الــعــراق ايــضــا عــلـى ا
اخلـامسة عـربيا حـيث جاء بعد كل من
الـسـعوديـة ولـبنـان واجلزائـر ولـيبـيا)
واشــار اجملـلس الى ان (احـتــيـاطـيـات
الــعـراق من الــذهب بــقت ثـابــته حـيث
ســجــلت  89.8 طــنــاً وهي تــمــثل 7.8
ــئــة  من بــاقي الــعــمـالت االخـرى) بــا
مـشـيرا الى ان (اخـر شـراء للـعراق من
الذهب كان في شهر نيسان عام 2014

حيث اشترى فيها  15.16طنا).
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مـاب خروقات ومالحظات ووجود
مــشــاكـل فــنــيــة في عــمل األجــهــزة
ـئات االلـكتـرونيـة) مؤكـدة (رصد ا
مـن حـاالت الـتـلـكــؤ في عـمل جـهـاز
عـلومات مـا ادى  الى تأخر قـار ا
ـــدة ســاعـــة ونــصف الـــتــصـــويت 
راكز واستبداله الـساعة  في احد ا
بـجهاز ثان فضالً على رصد حاالت
مـعـدودة في وجود بـيانـات خاطـئة
عــنــد قــراءة بــطــاقــات الــتــســجــيل
الــبــايــو مــتــري احملــدثــة).  وعــزت
ـشـاركـة الى الــشـيخ عـلي ضــعف ا
(أســـبــاب مـــتــعــددة مـن ضــمـــنــهــا
مـــحــــــاوالت لـــشـــراء الـــبـــطـــاقــات
) مـشيرة واطـن االنـتخـابيـة من ا
ـشـاركـة بـلغت 40 الـى أن (نسـبـة ا
ــئــة أو أدنـى من ذلك وقــد تــمت بــا
معرفة هذه النسبة من خالل وجود
ـــنــظـــمــة) بـــحــسب مـــراقــبي ا

قولها.

ــــصـــــوتــــ الــــكــــلي   44.52 ). ا
واوضـح ان (عدد النـاخبـ بلغ 24
مــــلـــيـــون و 353 نــــاخـــبـــاً  وعـــدد
احملـطات الكلي بلغ  24 الف و668
فـوضية مـحطـة). وكشفت مـكاتب ا
في  3مــــحــــافــــظــــات عن نــــســــبـــة
الـتصويت فيـها  فقد  بـلغت  نسبة
ئة وفي الـتصويت في بابل  48 بـا
ئة في ئة و 43 با واسط  48.2 با

النجف االشرف. 
ــعــنــيــة وأكــدت مــنـــظــمــة تــمــوز ا
ــراقــبـة االنــتـخــابــات  أن نـســبـة
شاركة في عمليات االقتراع كانت ا
ـئـة وافـادت بـرصـدهـا الف  40 بـا
حـالة بـ خرق ومالحـظة ومـشاكل
فــــــنـــــــيــــــة فـي عــــــمـل االجــــــهــــــزة
ـنظمة االلـكترونـية.وقالت رئـيسة ا
فــيــان الــشــيخ عــلي خالل مــؤتــمـر
صـــــحـــــفي فـي بــــغـــــداد امس ان (
ـنظمة رصـدت اكثر من الف حالة ا

الــنــهــائــيـة ). وحتــدثت صــحــيــفـة
أردنــيـة عن تـصـدر ائــتالفي الـفـتح
بـرئاسـة العـامري والنـصر بـرئاسة
الـعبادي نتائج االنـتخابات. وقالت
تـقـارير صـحفـية ان (هـناك تـنافـسا
يـــجــري بـــ ثالثــة ائـــتالفــات هي
الــنـصـر بـقــيـادة الـعــبـادي والـفـتح
بـقـيادة الـعامـري وسائـرون بقـيادة
الــصــدر) مــوضـحــة أن (مــحــطـات
انـتـخـابـيـة أظـهـرت تـفـوقا الئـتالف
الــعــبـادي وأخــرى الئــتالف الــفـتح

ولسائرون). 
وبــحـسب الــتـقـاريــر  فـأن (ائـتالف
الكي دولـة القانون برئاسة نوري ا
حــصـد اصـواتــا جـيـدة وقــد يـكـون
مـنافسا لكـنه من الصعب أن يحقق
ـرتبة االولى) مضيفًا أن (تيارات ا
احلــكـمـة وأخــرى مـدنــيـة لم حتـقق
الـى االن في احملــطــات الــتي جــرى
عــدهــا نـتــائج تــؤهــلـهــا لــلــمـراتب
االولـى).ولــفــتت الــتــقــاريــر إلى أن
(تـــــنــــافـس ائـــــتالفـي الــــعـــــبــــادي
والــعــامـري وحتــقــيــقـهــمــا نــتـائج
متقاربة يجعلهما في امس احلاجة
الـى الـتـحـالف مع ائـتالفـ آخـرين
هـــمـــا ســائـــرون ودولـــة الــقـــانــون
لـتـعـزيـز تفـوق احـدهـمـا). ورجحت
مـفـوضـيـة االنـتـخابـات امس إعالن
. وقـال الــنـتـائج في غـضـون يـومـ
رئــيس اإلدارة االنـتـخــابـيـة ريـاض
الـــبــدران خـالل مــؤتـــمــر صـــحــفي
ــفــوضــيــة ان مــشــتــرك العــضــاء ا
(اجملـموع الكلي للـمصوت بلغ 10
مالي و840 الف و 989 شـخصاً
 توزعوا ب  9 مالي و 952 الف
و 264 صـوتـاً في االقـتـراع الـعام 
و 709 آالف و 396 صـــــــوتــــــاً في
االقـــتـــراع اخلــاص) مـــشـــيــراً الى
ـصـوتــ الـعــراقـيـ في ان(عــدد ا
اخلــــــــارج بــــــــلغ  179 الـف و329
مـــصــوتـــاً وبــذلك تـــشــكل نـــســبــة
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أفـادت النتـائج االولية لإلنـتخابات
بـتقدم ائتالف النـصر الذي يتزعمه
رئـيس الوزراء حيدر العـبادي بقية
ـتــنـافـسـ تـلـيه قـائـمـة سـائـرون ا
بــزعــامـة مــقـتــدى الــصـدر. ونــقـلت
وكـــالـــة رويــــتـــرز عن  مـــصـــدر في
ــســـتــقــلــة ــفـــوضــيــة الــعـــلــيــا ا ا
لـالنتـخـابـات في الـعـراق ومـسؤول
أمـــني قـــولــهـــمــا امـس إن قــائـــمــة
الـعـبادي مـتقـدمة عـلى ما يـبدو في
ـانية تـليهـا قائمة االنـتخابـات البر
ــصــدران إلى الـــصــدر.واســتــنـــد ا
نــتــائج أولـيــة غــيـر رســمــيـة. ومن
ــتـوقع إعالن الــنـتـائج الــرسـمـيـة ا
. وتـشـيـر الـنـهـائـيـة  الـيـوم االثـنـ
الـنتـائج ذاتهـا كذلك إلـى أن الصدر
يــحــقق أداء قــويــا عــلى مــا يــبـدو.
وحـتى إذا فازت قائمـة النصر التي
ــعـظم يــنــتـمـي إلـيــهــا الـعــبــادي 
ـقـاعد فـسـيـتعـ عـليه الـتـفاوض ا
لــتـشـكـيل حــكـومـة ائـتـالفـيـة يـجب
الـــتــوصل إلــيـــهــا في غــضــون 90
صدر يـوما من االنتخـابات. وقال ا
سؤول في مفوضية االنتخابات وا
ـــــتـــــوقـع أن حتل األمـــــنـي إن من ا
قـائـمة الـفـتح التي يـتـرأسهـا هادي
ــركــز الــثــالث. من الــعــامـــري في ا
ـتـحـدث بـاسم ائـتالف جـهـته قـال ا
الـنصـر حسـ درويش العادلي في
تــصـــريح امس إن (الــتــرجــيــحــات
الـراهـنـة تشـيـر إلى حـصولـنـا على
 50- 60  مــــقــــعــــدا في مــــجــــلس
ـقــبل ولــكن لــيس هــنـاك الــنــواب ا
شـيء رسـمي لـغـايـة اآلن) وأضاف
الــــــــــعــــــــــادلـي أن (احلــــــــــديـث عن
الــتــحـالــفـات وتــشــكـيـل احلـكــومـة
ـــقــبــلـــة ســابق الوانـه في الــوقت ا
الـراهن) داعـيا إلـى (انتـظار إعالن
مــفـوضــيـة االنــتـخــابـات لــلـنــتـائج
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بعوث اخلاص للرئيس األمريكي إلى بدأ ا
التـحالـف الدولي ضـد تنـظـيم داعش بريت
مـاكغـورك مـباحـثاته مع الـقـوى السـياسـية
الـعراقـية بـشأن مـرحلة مـابعـد االنتـخابات
قبلة. وألتقى ماكغورك وتشكيل احلكومة ا
أمس بـــرئـــيس مـــجـــلس الـــنـــواب ســـلـــيم
اجلــبـوري و(جـرى خالل الــلـقـاء مــنـاقـشـة
االوضـاع االمـنيـة والـسيـاسـية في الـعراق
ـنــطـقـة وسـبل اسـتــمـرار الـتـعـاون بـ وا
ـتـحــدة في مـكــافـحـة الـعــراق والـواليــات ا
االرهــاب ومالحـقــة زمــر داعش اجملــرمـة
وحتــقـيـق الـســلم واالســتــقــرار في عــمـوم
ـكـتب اجلـبـوري ـنــطـقـة) بـحـسب بــيـان  ا
تلـقته ( الزمان) امس نـقل عن االخير قوله
ـرحـلة أنه جـرى أيـضـا (بحـث متـطـلـبـات ا
ـقبـلـة خصـوصـا بعـد اجـراء االنتـخـابات ا
ـانية وضرورة التعـاون والتنسيق ب البر
االحـــزاب والــكـــتل الــســـيــاســـيــة من اجل
انـــبـــثــــاق حـــكـــومــــة قـــادرة عـــلـى حتـــمل
مـــســؤولــيــاتـــهــا جتــاه الــشـــعب وتــوفــيــر
ـــعــيـــشي اخلـــدمــات وحتـــســـ الـــواقع ا
لـلـمـواطــنـ ومـعـاجلـة االخـطـاء الـسـابـقـة
والـعمـل اجلاد عـلى توفـيـر عوامل الـتـنمـية
االقــتـصــاديــة). بـدوره اكــد مـاكــغـورك ان
تـحدة حـريصة عـلى اسـتمرار (الواليـات ا
تعـاونها مع الـعراق في مـكافـحة االرهاب
ـشـتــرك من اجل تـهـيـئـة ظـروف والـعـمل ا
ـصـالح الثـنـائيـة ب االسـتقـرار وحتـقيق ا
ـاثـل أكـد رئــيس الــبــلــدين). وفي لــقــاء 
الـتـحـالف الـوطني عـمـار احلـكـيم  ضرورة
ـقـبـلــة بـقـرار عـراقي تـشـكــيل احلـكـومــة ا
مـستـقل.وبـحـسب بـيـان لرئـاسـة الـتـحالف
ّ كتبه ماكغورك (و فقد اسـتقبل احلكيم 
اســتـــعــراض وبـــحث تــطـــورات األوضــاع
ـنـطـقة السـيـاسـيـة واألمـنـية في الـعـراق وا
والــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة الــتي جــرت في
رحـلةَ العـراق). وشـدد احلكـيم عـلى أن (ا
ـيدان والعـمل لتـحقيق قبـلة هي مـرحلة ا ا
تـطــلــعــات الـعــراقــيـ وتــشــكـيل حــكــومـة
األغلبـية الوطـنية الـفاعلـة ضمن التـوقيتات
الــدسـتــوريـة) مــؤكـداً (ضــرورة أن يـكـون
الـقـرار في ذلك قـراراً عـراقـيـاً مـسـتـقالً ال
يـخـضع أليـة تـأثيـرات خـارجـيـة). واضاف
ان (تيـارَ احلكـمـة الوطـني سيـمارس دوره
اإليجابي الفاعل في ضمان سرعة تشكيل
احلـكـومة عـلى وفق األطـر الـدستـوريـة وما
تـمـلـيه مــصـلـحـة الـعـراق وتــطـلـعـات أبـنـاء
شعـبه).وأكد ائتالف النصـر أن التحالفات
فاوضـات لتـشكـيل احلكـومة سـتخضع وا

انية. للحجوم البر
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). واضـــــاف أن (الــــــكـــــتل5 االثـــــنــــــ
الـسـياسـيـة في كركـوك تمـهل مـجلس
ـفوضية  24 سـاعة الستصدار قرار ا
لـلـبـدء بـالعـد والـفـرز الـيـدوي لـكشف
الـنــتـائج احلــقـيـقــيـة لالنـتــخـابـات)
مــشــيـرا الى أن  الــطــلب (هــذا بـاسم
االحـزاب والقـوى السـياسيـة العـربية
والــتـــركــمــانـــيــة واعــضـــاء مــجــلس
الـنـواب). وكــان الـنـاشط الـتـركـمـاني
فــوزي اكـرم تـرزي قــد أعـلن امس عن
ــفـوضــيـة وصــول جلـنــة عــلـيــا من ا
االنــتــخــابــات إلى كــركــوك لــتـقــصي
احلـقـائق وانهـا باشـرت عـملـها.  الى
اتـهم مـحـافظ كركـوك بـالوكـالـة راكان

ســعــيـد اجلــبــوري االحتــاد الــوطـني
بـــالــتالعـب في أجــهـــزة الــتـــصــويت
اإللـكتـروني في احملافـظة. وأشار الى
ان (خـبـراء كـوريـ ومـحـليـ هم من
قــــامـــوا بــــبــــرمــــجــــة االجـــهــــزة في
الـسلـيـمانـية). الى ذلك طـالبت أربـعة
أحــــزاب كـــــرديـــــة بــــإعـــــادة إجــــراء
االنـتــخـابـات في كــردسـتـان وكـركـوك
ـتـنـازعـة عــلـيـهـا. وقـالت ـنــاطق ا وا
ـقـراطـية حـركـة تـغيـيـر وحتـالف الد
والـــعــدالـــة واجلـــمــاعـــة االسالمـــيــة
الــكــردســتــانــيــة واالحتــاد االسالمي
الـكـردسـتـاني في بـيـان مـشـتـرك انـها
تـرفض (مــجـمل عـمـلـيـة االنـتـخـابـات

ونـتائجها) مؤكدة (عدم االلتزام بها)
مــطــالــبــة االحــزاب االربــعــة بـ(إعـادة
ان العراقي في إجـراء انتخـابات البـر
ــنـاطق إقــلـيم كــردسـتــان وكـركـوك وا
ـتنازع عـليهـا). وكان محـافظ كركوك ا
قد اعلن حظراً على التجوال في عموم
ـدينة عـلى خلـفية االتـهامات بـتزوير ا
االنـتـخـابـات وقيـام تـظـاهـرات تـطالب
بـــنــقل نـــتــائج االقـــتــراع الـى بــغــداد
ـفــوضـيــة.وأفـاد ومــحـاصــرة مـركــز ا
مــصـدر فـي كـركــوك امس بــاسـتــمـرار
فـرض حظر التجـوال في ناحية التون
كـوبري وطريـقها الذي يـربط احملافظة
بـاربــيل بـرغم فـتح جــمـيع الـطـرق مع

صدر في احملـافظـات االخرى.  وقـال ا
تـصريح إن (جمـيع الطرق بـ كركوك
وبـاقي احملـافـظـات مـفـتـوحـة وسـالـكة
بـعـد رفع حـظـر الـتـجـوال في الـسـاعـة
الــســـادســة من صـــبــاح الــيـــوم بــعــد
تـعـلـيـمات اصـدرتـهـا الـلجـنـة االمـنـية
بـرئـاسة مـحـافظ كركـوك راكـان سعـيد
وقــائـد الـعــمـلــيـات اخلــاصـة بــجـهـاز
مـكــافـحـة االرهـاب الــلـواء الـركن مـعن
الـســعـدي) الفـتـاً الى أن (قـطع طـريق
كـركــوك الـتـون كـوبــري اربـيل تـسـبب
بـزحــام عـنـد الـدخــول من جـهـة اربـيل
بـسبب اسـتمرار فـرض حظر الـتجوال

في الناحية) .

بريت ماكغورك

نيجيرفان البارزاني
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أعــلــنت الــلــجـنــة األمــنــيـة الــعــلــيـا
اخلــاصـة بــاالنـتـخــابـات الــنـيــابـيـة
جنــاح اخلــطــة اخلــاصـة بــحــمــايـة
الـناخـب باالقـتراع الـعام واخلاص
فـي عــمــوم مــنــاطق الــعــراق. وقــال
رئـيس اللجـنة خالل مؤتـمر صحفي
انـه( لم يــــــثـــــبت أي خــــــرق امـــــني
بــاعــتــداء إرهـابـي عـلى الــنــاخــبـ
ومــــراكــــز االقــــتــــراع حــــيث بــــذلت
الـقـطـعـات الـعـسـكـريـة امـكـانـيـاتـهـا
وتـامـ احلـمـايـة لـلـنـاخـبـ كـافة)

مــــؤكــــدًا(جنــــاح اخلــــطـــة
األمــــــــنــــــــيـــــــة
اخلـــــــــاصــــــــة
بــــحــــمــــايـــة
الــنــاخــبـ
بـاالقـتراع
الــــــعـــــام

واخلـــــاص). واشــــار الـى ان (عــــدد
مــراكــز االقــتــراع الــعــام فـي عــمـوم
الــبالد بــلغ  8 آالف و  438 مــركــزًا
و 52الف و  36 مـــحـــطـــة اقـــتـــراع
مـنـتشـرة في عمـوم البالد) مـضيـفاً
ان (قـواتــنـا االمـنـيـة بـكل صـنـوفـهـا
ــهـمـة الـتي ومــسـمـيـاتــهـا قـامت بـا
ا كـلفت بها ومـن حقها ان تـفتخر 
حــقـقــته  خالل االنــتـخــابـات). كــمـا
أعــلـنت قــيـادة عـمــلـيــات بـغـداد عن
جنـاح اخلطة االمنيـة حلماية مراكز
االقـتـراع في بـغـداد.وقـالت في بـيان
بذولة لـلقيادة انه (نتيجة للجهود ا
جلـمـيع األجـهـزة األمـنـيـة فـي قـيادة
عــمـــلــيــات بــغـــداد نــعــلن جنــاح
اخلــطــة األمـنــيـة اخلــاصـة
بانتخابات مجلس النواب
الــــعـــراقي لـــلــــتـــصـــويت
اخلـاص والـعام) مـؤكدة
ان ( قـائد عملـيات بغداد

اشــرف بـشـكل مـبـاشــر عـلى تـنـفـيـذ
اخلـطـة األمـنـية).وأشـار الـبـيان الى
(عـدم تسجل ايـة خروقات امـنية في
قـاطـعي الـكـرخ والـرصـافـة ومـناطق
حـــزام بــغـــداد الــتـي ضــمت 1828
مــركـزا انـتــخـابـيـا). وفـي الـبـصـرة
أعـلنت قـيادة عـملـيات احملـافظة عن
جنـــاح اخلــطــة األمــنـــيــة اخلــاصــة
بـاالنــتـخـابـات في احملـافـظـة.وتـقـدم
قـائد العمليات خالل مؤتمر صحفي
بـ(الـشكر والتقديـر والعرفان جلميع
ـا بـذلوه من ابـنـاء الـقوات االمـنـية 
جــهــود كــبـيــرة لــنــجــاح الـعــمــلــيـة
االنتخابية) مشيداً بـ(أبناء محافظة
الـبصرة لـدعمهم واسنـادهم للقوات
االمـنـيـة ). وكـانت  الـقـوات االمـنـيـة
فـي احملـــافـــظــــة قـــد اعـــتــــقـــلت 20
شــخـصــاً كـانــوا يـروجــون لـقــائـمـة
انــتـــخــابــيــة قــرب مــراكــز اقــتــراع
بـحـسب مـدير اعالم قـيـادة عمـلـيات

الــبــصــرة الــذي اكــد في تــصــريح (
عـتقلـ الى اجلهات احـالة جـميع ا
اخملـتـصـة لـغـرض الـتـحـقق مـعهم)
مـن دون ان يـــذكـــر اسم الـــقـــائـــمـــة
االنــتـخـابــيـة الـتي كــانـوا يـروجـون
لــهــا. بـدوره اعــلن قـائــد عــمـلــيـات
الـــرافـــدين الـــلـــواء عـــلي ابـــراهـــيم
دبـــعـــون جنـــاح اخلـــطـــة االمـــنـــيــة
اخلـاصـة باالنـتـخابـات في الـقواطع
الـتـابـعـة لـعـمـلـيـات الـرافديـن. وقال
دبـــعـــون خـالل مـــؤتـــمـــر صـــحـــفي
انـه(اشــرف عــلـى تــنـــفــيـــذ اخلــطــة
األمنية بالتنسيق مع قيادات شرطة
ـثنى مـحـافـظات واسط وذي قـار وا
ــشـاركــة اكـثـر من 69 ومــيـسـان و
عـنـصر امـني من الـشرطـة واجليش
والــوكـاالت االمــنـيـة بــهـدف تــوفـيـر
احلـمـاية لـ  1145مـركـزًا انـتـخـابـيًا
ـــســؤولـــيـــة). وأكــد ضـــمن قـــاطع ا
ـشـارك ان(تـظـافـر جـهـود جـمـيع ا

في تــنـفــيـذ هــذه اخلـطــة وسـعــيـهم
لـلحـفاظ عـلى االمن واالمـان وتنـفيذ
ـهـام الـتي تـضـمـنـتـهـا ـفــردات وا ا
واطن بـكل دقة وحرص وتـعاون ا
ـثمـر كان له الـدور الـكبـير اجلـاد وا
في ان تــتــكــلل خــطــة االنــتــخــابـات
االمـنـيـة بـالـنـجـاح ودون حـدوث اي
خـرق امني) مـشيـراً الى ان(القوات
االمـــنـــيـــة عـــادت الـى واجـــبـــاتـــهــا
ـنـافذ الـطـبيـعـيـة).  وأعادت هـيـئة ا
نافـذ البرية احلـدودية فتح جـميع ا
ــــوانـئ في تــــمــــام ـــــطــــارات وا وا
الــســاعـة   12مـن فـجــر امس األحـد
ـعـتـاد. وكـان ـبــاشـرة بـعـمـلـهـا ا وا
سلحة رئيس الـقائد العام للـقوات ا
الــوزراء حــيــدر الــعــبــادي قــد أمــراً
اضي أمراً بإغالق أصـدر األربعاء ا
ـطارات نـافذ احلـدودية وا جـمـيع ا
دة  24 سـاعة خالل وقت ـوانئ  وا

إجراء االنتخابات.


