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طبعة العراق 

اخلـاصة بـالسـيرفـرات). الى ذلك عد
الــنــائب عن ائــتالف دولــة الـقــانـون
ان كـاظم الصـيادي احلـكومـة والبـر
ـقبل سيـكونان نتاجـاً النتخابات ا
غـيـر صحـيحـة. .وقـال الصـيادي في
تـــــصـــــريـح امس ان (احلـــــكـــــومـــــة
قـبـلـ سـيكـونـان نـتاج ـان ا والـبـر
النـتـخابـات غـير صـحيـحـة والسيـما
ان هـناك تصويت من مدراء محطات
ــفــوضــيــة الى ألحــزاب)  داعــيــا  ا
(القيام بعد يدوي وإجراء انتخابات
عـاجـلـة ألنـهـا غـيـر صـحـيـحة وتـمت
ــؤامـرات ألن مـاحــدث هـو انـقالب
ـقـراطـيـة). بدوره   شـدد عـلـى الـد
الـنـائب عن التـحـالف الوطـني جواد
الـبـوالني عـلى ضرورة اقـامـة دعوى
قـضائـية ضـد كل من تسـبب بـتزوير
االنــتـــخــابــات . واكــد الــبــوالني في
ــــــة تــــــصــــــريـح امس  إن (اجلــــــر
الــسـيــاسـيــة يـجب ان تــقـام ضــدهـا
دعـوى واي من كان السبب بالتزوير
فـيـجب ان يـلـقى عـقابه)  مـبـيـنا ان
ــفــوضــ خــرق قــانـون (مــجــلـس ا
ــفــوضــيــة اكــثــر من مــرة كــمــا أن ا
ــفـوضــيـة اخـطــأت بـاعالن نــتـائج ا
جــــزئــــيــــة النــــهــــا ســـاعــــدت عــــلى
ــسـاومـات)  مــحـذرا (من تــشـكـيل ا
احلـكومة بارادات خـارجية). وبشأن
اخـر أعـلن النـائب عن كتـلـة التـغيـير
والـفائـز في االنتـخابـات التـشريـعية
الـتي جـرت قـبـل أيـام هـوشـيـار عـبد
الــــــــله عـن رفــــــــضـه لـــــــنــــــــتــــــــائج
االنـــتــخـــابــات.وقـــال عــبـــد الــله في
تــــصــــريـح امس (نــــرفـض نــــتــــائج
فوضية رغم اني فائز عن محافظة ا
الــســلـيــمــانـيــة الن مــا حـدث كــارثـة
اناً ال وطـنية اذا لم تعالج سنرى بر
ـــــثـل الــــشـــــعب) الفـــــتـــــاً إلى أن
(الـنـتـائج والـتـعـاطي مـعـها مـن قبل
ـفوضية ال يرتقي مع سياقات عمل ا
دولــــــــة). واكــــــــد زعــــــــيـم احلـــــــزب
ـقـراطي الـكـردسـتـاني مـسـعود الـد
الـبـارزاني أن االنـتخـابـات الـنيـابـية
انـتجت أوضاعاً جديدة وعلى بغداد
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اكـد احمللل السياسي واثق الهاشمي
ان احلـــراك الـــســيـــاسي لـــتـــشـــكــيل
احلـكـومة تـسـوده مفـاوضـات معـقدة
وسـط الــتــوتـــر الــراهن الـــذي يــنــذر
فوضية ـخاطر كبيرة نتيجة اداء ا
سـتقلة لالنتـخابات وبسبب الـعليا ا
الـتدخـالت االقلـيمـية لـتسـميـة رئيس
ـقـبل   فـيـمـا وجه مـجـلس الـوزراء ا
فـوضية يلزمها الـنواب خطابا الى ا
بــأجــراء الــعــد الــعــشــوائي لــبــعض
نــتــائـج االقــتــراع بــســبب مــا وصف
بــاخلـروقــات الـتي حــدثت في بـعض
ـراكـز االنتـخابـية . وقـال الهـاشمي ا
لـ(الــزمـــان) امس ان (الــبالد تــعــيش
اوضـاعـا سيـاسيـة مـتوتـرة ومتـأزمة
ـخـاطـر كـبـيـرة بـسـبب اداء وتـنــذر 
ـسـتـوى ــفـوضـيـة الـذي لم يــكن بـا ا
ــــطـــلـــوب بـــاالضــــافـــة الى وجـــود ا
تـدخالت اقلـيمـية لبـدء حراك تـشكيل
احلـكـومة وفق مـحورين اولـهمـا فتح
ودولـــة الـــقـــانــون والـــثـــاني كـــتـــلــة
ســائــرون)  مـــشــيــرا الى ان (ايــران
تـسعى بجهد كبيـر لتشكيل احلكومة
ـقبلـة من خالل تكوين حتـالف كبير ا
يــــضم بــــعض الــــقـــوائـم الـــكــــرديـــة
ـكـونـات االخـرى لـتـحـقـيق نـسـبـة وا
ان)  مـبيـنا ان  200 مـقعـد في الـبر
(كـتلـة سائـرون هددت ايـضا في حال
ســحـب بــســاط تــشــكـــيل احلــكــومــة
ســـتــــزلـــزل االرض وبـــالـــتـــالي فـــأن
الـتـهـديـد والوعـيـد بـ تـلك االطراف
ســـيــنــعـــكس ســلـــبــا عـــلى الــشــارع
الـعراقي في عدم استقرار االوضاع)
ـقبـلة  مـتـوقعـا ان (تكـون احلكـومة ا
ضـعـيفـة نـتيـجـة تقـد الـتنـازالت ما
بــ الـــكــتل مــا يــؤثـــر عــلى جــهــود
مـكـافحـة الـفسـاد والـتزامـات الـعراق
اخلـــارجــيــة جتــاه الـــبــنك الــدولي)

ـــــشـــــاركـــــة في وبـــــشـــــأن حـــــجم ا
االنــتــخــابــات اوضح الــهـاشــمي ان
ـشـاركـة الـذي اعـلـنت عـنـها (حـجم ا
ـئــة غـيـر ــفـوضــيـة بـواقع  44 بــا ا
سـتقل حـقيـقي في ظل ادائـها غـير ا
ـقراطية نظرا في ادارة الـعملية الد
لـلــخـروقـات الـتي حـدثت وعـمـلـيـات
ـــــراكـــــز الـــــتــــــزويـــــر في بــــــعض ا
االنــتـخـابـيـة)  داعــيـا الى (ضـرورة
اجــراء الــتـفــاهـمــات مــا بـ الــكـتل
لـلـخـروج بنـتـائج ايجـابـيـة لتـشـكيل
ـقـبلـة وابـعاد الـتـوترات احلـكـومة ا

السياسية عن الشارع).  
مـن جهة اخرى وجه مـجلس النواب
ـفوضيـة يدعو فيه الى خـطابا الى ا
ــطـابـقـة ســحب عـيـنـات عــشـوائـيـة 
الــنـتـائج لـتـوضــيح  الـشـكـوك الـتي
راكـز االنتخـابية اثـيرت في بـعض ا
من عـمليـات تزوير وغـير ذلك . وقال
ـسـتـشار االعالمي لـرئـيس مـجلس ا
ـــلك احلـــســـيـــني الـــنـــواب عـــبــــد ا
ان لـ(الـزمـان) امس ان (جلـسـة البـر
الــتــشـاوريــة الــتي عــقـدت بــرئــاسـة
ســلــيـم اجلــبــوري وبــحــضـور 105
نـائبـا ناقش اخلـروقات الـتي حدثت
خالل عـملية االقتراع وما رافقها من
ــراكـز كــون تـلك تــزويـر فـي بـعض ا
احلـالـة تـشـكل خـطرا عـلى الـعـمـلـية
الـسياسيـة والسيما ان عـدم معاجلة
افــرازات ذلـك يــؤدي الى مــســتــقــبل
مــجــهــول)  واضــاف ان (اجلــلــســة
خـرجت بـتـوصـيـات ابـرزهـا تـوجـيه
فوضية يدعو فيه اتخاذ كتاب الى ا
االجـراءات الكـفيـلة لضـمان الـعمـلية
االنــتـخــابـيــة من خالل اجــراء الـعـد
الـــعـــشـــوائي واحـــالـــة الـــقـــضـــايــا
اجلــنـائــيــة الى اجلـهــات اخملـتــصـة
فــــضـال عن تــــزويـــــد الــــكــــيــــانــــات
الــســيـاســيــة بــصـورة ضــوئــيـة عن
ـــعــلــوات نـــتــائج االنـــتــخـــابــات وا
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مــبـيــنـا ان (ابــرز مـا جــاء في الـشــكـاوى
فـوضية بشأن اخلرق تـتمثل بإجراءات ا
ــبـــاد حــقــوق اإلنــســان وحق تــقــريــر
ـصـيـر والسيـمـا ان عـمـليـات تـزويـر قد ا
حـدثت وبـاألدلـة في عـمـلـيـة الـعـد والـفرز
االلـكتـروني و غ حـق آالف النـاخب
وتـضييع اصواتهم)  وأوضـح البيان أن
(هـذه الشكاوى والطعون تشير كذلك إلى
ــتــحـدة أن تــقــريــر رئـيـس جلـنــة األ ا
لـلـتـحـقق من سالمـة األجـهـزة والـتي ب
فـيـهـا أن هذه األجـهـزة غـير مـوثـوقة ولم
جتـرب وهـي عـرضـة لـلـتالعب والـتـزويـر
والـــعـــطل مع مـــشـــاكل الـــوسـط الــنـــاقل
بـاالضـافـة الى ان تـقـريـر ديـوان الـرقـابـة
ــالــيـة الــذي إشـار إلى عــدم مــوثـوقــيـة ا
ــفـوضـيــة لم تـعــمل عـلى األجــهـزة وأن ا
فـحص االجهـزة وخالـفت قرارات مـجلس
ـفــوضـيـة ـا أدى إلى إحــالـة ا الــوزراء 
ومــوضـوع األجـهـزة إلى هـيــئـة الـنـزاهـة
تورط بهذا اخلرق لـلتحقيق ومعرفـة ا

القانوني). 

ـــتــحـــدة في الـــعــراق واالشـــراف عــلى ا
عـمـلـيـات نـقل الـصـنـاديـق والـفـرز والـعد
ـعـتـصـم الـيـدوي)  مـؤكـدا (مـسـاندة ا
ـتظاهرين الذين خـرجوا بعد التالعب وا
والـتزويـر بأصـواتهم االنـتخـابيـة). فيـما
وجـه رئــيس الـــوزراء حــيـــدر الــعـــبــادي
ـلف االمـني ـحــاسـبـة من يـحـاول زج ا
في الـــصـــراعــات الـــســـيــاســـيـــة . وقــال
ـكـتب االعالمي لـرئيس ـتـحـدث بـأسم ا ا
الـوزراء سـعـد احلديـثي لـ (الـزمان) امس
ان (احلــــكــــومـــة وجــــهت فـي اكـــثــــر من
ـلف االمـني مــنـاسـبــة بـضـرورة ابـعــاد ا
وقـوات اجليش والـشرطة عن الـصراعات
الـســيـاسـيـة والـتـعـامل مع اجلـمـيع وفق
الـقانون).  في غضون ذلك تسلمت وزارة
الـعدل شكاوى عـدة بشأن خرق مـفوضية
باد حـقوق اإلنسان وحق االنـتخابـات 
ـصيـر. وقـالت الـوزارة في بـيان تـقـريـر ا
امس (إنـهـا تـسـلـمت شـكـاوى مـقـدمة من
واطن أكثر من  30 نائباً والعديد من ا

تـطعن بإجـراءات مفوضـية االنتـخابات)
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تستعد محافظة كركوك لتنظيم تظاهرات
حــاشـــدة لــلــمـــطــالــبـــة بــالــغـــاء نــتــائج
االنـتـخـابـات  وسط حتـذيـرات مـن عودة
احملـافظـة للـمربع االول. ونـقل مصدر في
ــعـتــرضـة تــصــريح امس إن (اجلـهــات ا
عــلى نـتــائج االنـتـخــابـات في احملــافـظـة
تـسـتـعد لـتـظاهـرات حـاشدة)  مـبـيـنا ان
(الــكــتل الــتــركـمــانــيــة والــعـربــيــة تــعـد
لــتـظــاهـرات واســعـة في احملــافـظــة وقـد
تـتـطـور إلى اعتـصـامـات رافضـة لـنـتائج
االنــتــخــابــات)  وتــابع (عــلى الــرغم من
االسـتعدادات األمنـية في احملافظـة لكنها
ال تــبـدو كـافـيـة لـلـســيـطـرة عـلى الـوضع
الــذي قـد يــخـرج عـن الـســيـطـرة)  ودعـا
ـــصــدر احلـــكــومــة إلـى (إرســال قــوات ا
خــاصــة والــتــدخل ســيــاســيـاً حلـل هـذه
األزمـــــة لـــــفـــــرض األمـن بـــــالـــــقـــــوة في
احملـافظة). وكانت اجلبهة الـتركمانية قد
ـتـحـدة في الـعـراق طـالــبت بـعـثـة األ ا

بــاإلشـراف عـلـى نـقل صـنــاديق االقـتـراع
وعـــــمــــــلـــــيــــــات الـــــعــــــد والـــــفــــــرز في
احملـافـظـة.وقالـت اجلبـهـة في بـيان امس
(نــؤكــد عـلـى أهـمــيــة تـدخل بــعــثـة اال
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ودرجــات احلــرارة مــقــاربــة لــلــيــوم
الــســابق  وفي الــشــمـالــيــة غــائــمـا
جــزئـــيــا  درجــات احلـــرارة تــرتــفع
قــلـــيال عـن يــوم الـــســابق  الـــريــاح
شمـالـية غـربـية خـفـيفـة الى مـعتـدلة
السرعـة وفي  اجلنـوبيـة صحوا مع
ودرجـات احلرارة قـطع من الـغـيـوم 
تـــرتـــفع قـــلـــيـالعن يـــوم الـــســـابق)
واوضح الـبــيـان ان (طــقس يـوم غـد
االثنـ سيـكون في الـوسطى غـائما
جزئـيـا  درجات احلـرارة تـرتفع عن
اليوم الـسابق وفي الشـماليـة غائما
جـزئــيــا يـتــحــول الى غـائـم لـيال مع
فرصـة لـتـساقط زخـات مـطـر خفـيـفة
وفي اجلـــنـــوبــيـــة غـــائم جـــزئـــيــا 
درجــات احلــرارة تــرتــفـع قــلــيال عن
ـنـبئ الـيـوم الــسـابق ). فـيـمــا قـال ا
اجلوي التـابع للـهيئـة صادق عـطية
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تـوقــعت  الــهــيـئــة  الـعــامــة لالنـواء
اجلـويـة والـرصـد الـزلـزالي الـتـابـعة
لوزارة النـقل تسـاقط امطـار متـفرقة
قبل.  وتصاعد غبار يوم الثالثاء ا
وقــالت الــهــيـئــة فـي بـيــان أمس  ان
نـطقـة الوسـطى ليوم (الطـقس في ا
ــقـبل سـيـكــون غـائـمـا مع الـثالثـاء ا
فرصة لتساقط امطار خفيفة متفرقة
وتـصـاعــد غـبـار فـيـمــا سـيـكـون في
الشـماليـة غائـما مع فـرصة لـتساقط
زخات مطـر في اماكن مـتفرقـة تكون

رعدية احيانا).
ــنـطــقـة  واضـاف ان (الــطــقس في ا
اجلنوبيـة سيكون غائـما مع تساقط
زخـات مـطـر في امـاكن مـتـفـرقة لـيال
تـــكــون رعـــديـــة احــيـــانــا) واوضح

الـبـيــان ان (الـطـقس لــيـوم االربـعـاء
ــــقــــبل ســــيــــكــــون في الــــوســــطى ا
والـشمـالـيـة غـائمـا جـزئـيـا  درجات
احلـــــرارة تــــنــــخـــــفض عـن الــــيــــوم
الـسـابق) مـشــيـرا  الى ان (الـطـقس
في اجلــنـوبــيـة ســيـكــون غـائــمـا مع
تــــســـاقط زخــــات مــــطـــر فـي امـــاكن

متفرقة تكون رعدية احيانا). 
وتـابع الـبـيــان ان ( الـعـديـد من دول
شرق وشمال اوربا وافريقيا تسجل
ــــعـــدل درجـــات حــــرارة اعــــلى من ا
ـــقــبـــلـــة  ولــكن لاليـــام اخلـــمــســـة ا
الـــعــراق وشـــبه اجلـــزيـــرة يـــســجل
ــــعـــدل حــــرارة حــــول الى اقل مـن ا

للفترة نفسها ). 
واضـــاف  ان (طـــقس الـــيـــوم االحــد
ــنـــطـــقــة الـــوســطى ســـيــكـــون في ا
صــــحــــوا مع قــــطع مـن الــــغــــيـــوم 

عــلى مــوقع الــتــواصل االجــتـمــاعي
امس ان ( درجات احلـرارة سـتـرتفع
اعتـبارا من بـدايـة االسبـوع اجلاري
وستـتـجـاوز حاجـز االربـع مـئـوية
في الـوسط واجلـنـوب لـعـدة ايـام ثم
تــنــخــفض  ورغـم ذلك فــهي اقل من

معدالتها السنوي).
 ان (يــكــون طـقـس الــيـوم االحــد في
ـنطـقـة الـوسـطى  صـحوا مـع قطع ا
من الغيوم  درجات احلرارة مقاربة
لــلــيــوم الــســابق  وفي الــشــمــالــيـة
غــائــمــا جـــزئــيــا  درجــات احلــرارة
تـــرتـــفع قـــلــيـال عن يـــوم الــســـابق 
الـرياح شـمـالـيـة غربـيـة خـفـيـفة الى
مـعـتــدلـة الـســرعـة وفي  اجلــنـوبـيـة
و صـــحـــوا مع قــــطع من الـــغـــيـــوم 
درجات احلرارة ترتـفع قليالعن يوم

السابق ). 
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اغــاث رئــيس مــجــمــوعـة االعالم
ــسـتــقل االســتـاذ ســعـد الــبـزاز ا
ـواطـن تـقـطـعت بهم عـددا من ا
الــــــســـــبـل من خـالل الـــــبــــــرامج
االنـســانـيـة الـتي اطـلـقـتـهـا قـنـاة
(الــــشــــرقـــيــــة) ضــــمن دورتــــهـــا
الـبــرامـجـيـة الـضـخـمـة اخلـاصـة
بـالـشـهر الـفـضيـل. وكانت عـائـلة
ــــــواطـن جــــــاسـم ذنــــــون اولى ا
الـعوائل التي اوعز البزاز باعادة
تـرمــيم وتـاهـيل مـسـكـنـهـا ضـمن
بـرنامج (كرسته وعمل) الذي يقع
ــوصل ـن من ا  فـي اجلــانب اال
وحتـــديــدا ضـــمن زقـــاق (حــمــام
منقوش) الذي سيتولى البرنامج
اعـادة تأهيل جميع مساكنه التي
تـــهـــدمت ضـــمن االحـــداث الـــتي
ـواطن ـوصل.وا تــعـرضت لـهــا ا
جاسم فقد زوجته وابنته الكبرى
الــلـتــ اسـتـشــهـدتــا في اعـتـداء
ـا اضطره لـداعش على زقـاقهم 
وبــنــاته االربـعــة الى الــسـكن مع
اخـــوتـه االخـــرين الـــذين ايـــضـــا
فــقـدوا مــنـازلــهم فـتــجـمــعـوا في
مــنـزل الـعــائـلـة الــذي ضـاق بـهم
لـــكــــثـــرة عـــددهم.وتــــولى فـــريق
(كـــرســته وعــمـل) اعــادة تــاهــيل
ــنـزل واعــمـاره ومن ثم تــوفـيـر ا
مـــســتــلـــزمــات الــبـــيت من اثــاث
وكـهربائيات  لتنتقل اليه العائلة
وكـلمات الشكـر الى البزاز تسبق

بـتسليم مـساعدة مادية لـعائلت
اخــرتـ هـمـا عـائـلـة ام روان من
االعـظمية التي تعاني طفلتها من
مـرض السـرطان وعـائلـة ام غدير
من مـنـطـقة الـشـعب ببـغـداد التي
ـــرض تــــشــــكـــو ضــــيق احلــــال 
مــعــيـلــهــا.وفي ثـانـي ايـام شــهـر
رمـضان  ادخل بـرنامـج (خيرات
رمــضـان) في اولى حـلـقـاته لـهـذا
الـعام الفرحة لعائلت االولى من
الــنـجف والــثـانــيـة مـن بـغـداد.اذ
ـنح عائـلـة جـازية اوعـز الـبـزاز 
ـــدة مـن الـــنـــجف راتـب رعـــايـــة 
ســنـتــ  بـعــد ان تـســبب حـادث
مــؤسف فـي اعـاقــة رب الــعــائــلـة
وبـالـتالي عـدم قدرته عـلى توفـير
الـلـقــمـة الـيـومـيـة لـلـعـائـلـة الـتي
لــديـهـا ثالث بـنـات وتـسـكن قـرب
مـجـمع لالزبـال اذ حتـاول جـازية
تــامــ قــوت الــعــائــلــة من خالل
جــمع الــعــلب فــارغــة من االزبـال

وبيعها. 
امـا الـعـائـلـة الـثـانـيـة التـي اوعز
الـبزاز باغاثتها من خالل خيرات
دة رمـضان بـتامـ راتب رعـاية 
ســنـتـ هي عـائــلـة ام احـمـد من
عـامـريـة بغـداد الـتي فـقـدت ثالثة
من ابــنــائـهــا لــتـصــبح ام احــمـد
مـــســـؤولـــة عـن اعـــالـــة تـــســـعــة
اشـخـاص بـضـمنـهم ثالث ارامل.
وشـكرت العـوائل البزاز (متـمنية
مـن الـله ان يــبــقــيه خـيــمــة فـوق

رؤوس الفقراء).

خـطـواتـهـا. واغـاث الـبـزاز في اولى
لـيالي شهر رمـضان عائلـة ام محمد
مـن الـدورة الــتي تــشـكــو من مـرض
مـعيلها الـتي كانت قد استغاثت به
مـن خالل بـــرنــــامج (كـالم الـــنـــاس)
ـال لـتـام مـقـدمـا لـهـا مبـلـغـا من ا
ايـجار الغرفة الـتي تسكنهـا العائلة
وتــــغـــطـــيــــة نـــفــــــــــقـــات عالج رب
الـعائلة. كما زار البرنامج في الليلة
ذاتـــهـــا عــائـــلـــة ام عــبـــاس من حي
اجلـهاد بـبغداد مـقدمـا لها مـساعدة
مــاديـة بــعـد ان اسـتــغـاثت بــالـبـزاز
ـادي  منـذ ان اقعد لـسوء وضـعها ا
رض رب العائلة التي تمتلك ثالث ا
شـابات مـكفوفـات وتعجـز عن تام
عـيشـة الـيومـية كـافـة مسـتلـزمـات ا
ومــنـهـا مــبـلغ ايــجـار الـغــرفـة الـتي
تــســكـنــهــا.وفي ثــاني ايـام الــشــهـر
قدم البرنامج الـفضيل اوعز البزاز 

سعد البزاز
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تـــوفي قـــائـــداحلـــرس اجلـــمـــهــوري
الـسابق  الـفريق اول ركن ايـاد فتيح
الـراوي اثـر اصابـته بجـلطـة دماغـية
اجلــمـعـة. وقـال مــصـدر في تـصـريح
امـس ان (الـــــــــــــراوي تــــــــــــوفـي فـي
مــســتـشــفى الــيــرمــوك بـبــغــداد اثـر
اصـابـته بـجـلـطـة دمـاغـيـة) واضاف
أن (الـراوي كـان نقل من الـسجن الى
مــسـتـشـفى بـغـداد الــعـسـكـري  بـعـد
تـعرضه لـوعكـة صحـية ومن ثم نقل
الى مـستشفى اليرموك الحقا) وكان
الــراوي قـد ولــد في راوة عـام 1942
وتـولـى قـيـادة احلـرس اجلـمـهوري 

وخـــدم كــرئــيس لــــجــيش الــقــدس 
ومُــنح  27 مــيــدالــيــة خـالل احلـرب
الـعـراقـيـة اإليرانـيـة وكـان أحـد أشد
ــوالــ لــرئـيـس الـنــظــام الــسـابق ا
صـدام حـسـ وألقي الـقـبض عـليه
في  4 حـزيران  2003 عـقب احـتالل
اجلــيش االمـريــكي وكـان تـســلـسـله
ـركـزية رقم  30 من قـائـمـة الـقيـادة ا
ـ  55 مـــطــلـــوبــا. وحـــكــمت ألبـــرز ال
احملــكـمــة اجلـنــائـيــة الـعـلــيـا  في 2
كـانـون االول  2008 بــالـسـجن مـدى
احلـــيــاة بــحـق اربــعــة مـــدانــ هم
ابراهيم عبد الستار محمد و الراوي
وحس رشيد التكريتي وصابر عبد

اياد فتيح الراويالعزيز الدوري.

÷dI  qOHJ « ◊dý wGK¹ s¹b «d «

 5¦ŠU³ «Ë W³KD « 
يسر ياتي من اجل تغطية كلف العـالي والبحث العلمي) واضاف ان (هذا القـرض ا
ـهمة في اجملـتمع والـتي تشـكل ركيزة البحـوث العـلميـة التي تـقدمـها تلك الـشريـحة ا
صرف اعلن عن منح عدد من القروض من أساس من ركـائز البناء العلمي). وكـان ا
بـينـهـا لـشراء الـسـارات والـشقق الـسـكـنيـة كـمـا اطـلق  سلـفـة الـعشـرة ماليـ ديـنار
ـوظفـي وزارة التـربيـة عن طـريق البـطـاقة االلـكـترونـية بـاإلضـافة الى سـلـفه اخلمـسة
صـرف  سـلـفة ثالثـة ماليـ ديـنار وظـفي وزارة الـتـربيـة . كـا اطـلق ا ماليـ ديـنـار 
ضمون بـالتعاون مع وزارة العـمل والشؤون االجتـماعية تقرر تقاعـدين وا للعـمال ا
ضمونـ ومنح قروض إلى شريـحة األطباء ـتقاعديـن وا اطالق تلك الـسلفة لـلعمال ا
ـختـلف تخـصصـاتهم لـتصل إلى  75 ملـيون ديـنار إضـافة إلى شـريحـة الصـيادلة
تـتـراوح ب 25- 75 مــلـيـون ديــنـار وفـقــا لـلـشـروط بــضـمـان الــوظـيـفــة والـعـيـادة أو
الصيـدليـة وكفالـة كفيل ضـامن وان لم يكن مـوظفا فـعليه تـقد سنـد عقاري ومن ثم

إجراء معاملة رهن.
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ـتقـاعد في منح قـروض اخلمـسة مالي قرر مـصرف الرافـدين إلغـاء شرط الكـفيل ا
صرف في دينار لـلطلبة واألساتذة الباحث في اجلامـعات احلكومية واألهلية.وقال ا
بيـان امس ان (منح القرض اخلمسة مالي يكون عبر تقد كفيل موظف مدني على
ئة الك الدائم من مـوظفي دوائـر الدولـة علـى اال تتـجاوز نـسبـة االستـقطاع  50 بـا ا
صدقة تثبت قيامه من راتبه الكلي) ,واضاف أن (عـلى طالب القرض تقد الوثائق ا
صرف) بالـدراسات العليا في اجلامعات ويتم التأكد من صحة صدورها من قبل ا
ـصـرف قـد اعـلن  مـنـح  قـروض مـيـسـرة لـلـطـلــبـة واألسـاتـذة والـبـاحـثـ من وكـان ا
الـدراسات الـعـلـيا مـبـينـة ان ذلك يـاتي من اجل تـغـطيـة كـلف الـبحـوث الـعـلمـيـة التي
صـرف في بيـان سابق  انه (تـقرر ـهمـة في اجملـتمع.وقـال ا تقـدمهـا تلك الـشريـحة ا
منح قـرض يصل الى خمسة مالي دينار للطلبة واالساتذة والباحث في الدراسات
الـعلـيا في اجلـامعـات العراقـية احلـكومـية واجلامـعات االهـليـة التابـعة لـوزارة التـعليم

. مــراجــعـة الــعالقــات بـ الــطــرفـ
وقــــال الــــبـــــارزاني في رســــالــــة إن
(انـتـخـابات مـجـلس النـواب أنـتجت
أوضـاعـا جـديـدة وضـرورة مـراجـعة
الـعالقـات بـ أربـيل وبـغـداد بـعـيداً
عـن الـتـعــصب والـتـوتــر). وبـحـسب
الــنـتـائج الـنـهــائـيـة الـتي أعــلـنـتـهـا
ـــفـــوضــيـــة   فـــان أبــرز الـــنــواب ا
اخلــــــاســــــريـن هم كـل مـن حــــــنـــــان
الــــفــــتـالوي و ســــلــــيم اجلــــبــــوري
ـشهداني وخـالد االسدي ومـحمود ا
و مـــيـــســـون الـــدمـــلــوجـي وهـــمــام
حـمـودي و عـبـاس البـيـاتي و حـيدر
ال و محمود احلسن وعلي العالق ا
وصـــادق الـــركـــابي و عـــزيـــز كـــاظم
عــلــوان فـضال عـن مـحــمــد الـلــكـاش
وعــــامــــر اخلــــزاعي وكــــذلك رحــــيم
الـدراجي وجـاسم محـمـد جعـفر كـما

خــــســـر كل مـن الـــنـــائـب مـــشـــعـــان
اجلــــبــــوري وجنـــــله يــــزن ومــــوفق
الـربيعي والـسياسي حـسن العلوي.
أمــا أبـرز الـوزراء اخلــاسـرون  فـهم
كـل من وزيرة االسكان والبلديات آن
نـافع االوسي ووزيرة الصـحة عديلة
حـمـود ووزيـر الـتـخـطـيط والـتـجارة
سـلمان اجلميلي ووزير العدل حيدر
الـــزامــلي. كــمـــا أظــهــرت الـــنــتــائج
الــرسـمــيـة الــنـهــائـيـة  فــوز حتـالف
دعـوم من الزعـيم مقـتدى سـائـرون ا
ـقـاعـد الــصـدر بـالــعـدد االكـبـر مـن ا
الـنيـابية مـتقدمـا على حتـالف الفتح
وبـفـارق كـبـيـر عـلى ائـتـالف الـنـصر
الـذي يقوده العبـادي الذي حلّ ثالثا
ـرتبة وائـتالف دولة الـقانـون حل با
الــــرابـــعـــة   وتــــراجـــعـت حـــظـــوظ
الـعـبـادي بالـبـقاء في مـنـصـبه ولكن

مـن دون ان تنـعدم إذ إن الـتـحالـفات
ــقــبــلـــة هي الــتي ســتــحــدد شــكل ا
احلـكومـة اجلديـدة وهويـة رئيـسها
ـفـاوضـات اجلـديـدة لــكن يـبـدو أن ا
سـتكون مـعقدة وسط الـتوتر الراهن
بــــ واشـــنــــطن وطــــهـــران بــــفـــعل
االنــســحــاب األمــريـكـي من االتــفـاق
الــنـووي اإليـراني والســيـمـا انــهـمـا
يـلقـيان بـثقـلهـما في الـعراق لـتقـرير
مــاهي الــتــحـالــفــات الـتي ســتــحـدد
ـقـبلـة. حـيث اعلن عـراب احلـكـومة ا
قـائـد الـقـوات االمـريـكـيـة في الـشرق
االوسـط جـوزيف فـوتـيل عن ان ثـقـة
واشـنـطن بـاجليش الـعـراقي ال تزال
كـاملة   مـؤكدا ان الـعالقة لن تـتأثر
ــانـيـة بــنـتـيــجـة االنــتـخـابــات الـبـر
ـرتـبة االولى االخـيـرة الـتي اعـطت ا

لكتلة سائرون.  

  “dH «Ë bF « WOKLŽ W³ «d* …b×²*« 3_« uŽbð „u d

سعد احلديثي


