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أكد خـبـيـر سيـاسي ان احلـكـومة
اجلـــديـــدة ســـتـــخـــلـــو من طـــرف
عارضة اذا ما  تشكيلها بعد ا
نضوج مـباحـثات تـسميـة الكـتلة
االكـبر   مـشـيرا الـى ان اخـتـيار
رئـيس الــوزراء اجلـديـد يــخـضع
لـتوافـق امريـكـي وايرانـي . وقال
اخلـــــبـــــيـــــر واثـق الـــــهـــــاشـــــمي
لـ(الــــــزمـــــــان) امس ان (رئـــــــيس
الــوزراء حــيــدر الـــعــبــادي لــيس
ـــرشح االوحــــد لـــتــــولي واليـــة ا
ثانيـة برغم من دعم االمـريكان له
ـنــصـب يـخــضـع لـتــوافق كــون ا
امـريــكي وايــراني)  واضـاف ان
(الــســـيــاسـي الــعـــراقي ال يـــقــبل
ـعارضـة ونتـوقع االتفـاق على با
حكـومة شـراكة وطـنيـة تخـلو من
ــعــارضـــة بــعــد نــضــوج طــرف ا
الكتـلة االكبر)  الفتا الى (وجود
ـــصــــادقـــة مـــتــــسع مـن الـــوقـت 
احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا عـلى
نــتــائـج االنــتــخـــابــات ونــضــوج
الكتـلة االكبر)  وتابع ان (نائبي
ـالكي رئيس اجلـمهـورية نوري ا
واســامــة الــنــجـــيــفي الى جــانب
القيادي في النصر فالح الفياض
اكــــدوا خالل لــــقــــائــــهـم تــــطـــور
مبـاحـثـات تشـكـيل الـكتـلـة االكـبر
لـــكن يـــبـــدو ان وجــود الـــضـــغط
اخلارجي ادى الى عـدم الـتوصل
الى اتـفـاق ). وافـادت تـسـريـبـات
بتوجه الـنجـيفي والـفيـاض نحو
حتـالف الــنـصــر وسـائــرون بـعـد
ـالكي. في فشل مـباحـثـاتهم مع ا
غــضـــون ذلك اكـــد الـــقـــيــادي في
حتالف سـائرون رائـد فهـمي عدم
تـوصل الـتــفـاهـمـات الـى مـرحـلـة
التحالف الصلب. وقال فهمي في
حــوار مع (الـــزمــان) انـه (لم يــتم
الــتــوصل إلى صــيــغــة نــهــائــيــة
لتـشـكـيل الـكتـلـة االكـبـر برغم من
وجـود تـقـارب وتـفـاهـمـات اولـيـة
مع الــكـتـل االخـرى الــتي لـم تـرق
إلى مــرحـلــة الــتــحــالف الــصـلب
ـــكن ان نـــعــتـــمــد عـــلــيه الــذي 
بتـشـكـيل الـكـتلـة بـشـكل نـهائي)
مـبـيــنـا ان (الــورقـة الـتي قــدمـهـا
زعـيم الــتــيـار الــصــدري مـقــتـدى
الـصــدر او مـاسـمــيت بــالـشـروط
واصـفات جـاءت بـاتفـاق على وا
مالمـح احلــــكـــــومـــــة اجلـــــديــــدة

واالسس التي يـنبـغي ان تتـشكل
عـلـى اسـاســهــا الــكـتــلــة االكــبـر)
(نص احلـــوار ص5). وكـــشــــفت
مــصـــادر ســيــاســـيــة عـن اتــفــاق
ســـائــــرون والـــنـــصــــر وإئـــتالف
الوطـنيـة وتيـار احلكـمة الـوطني
واحتـاد الــقــوى الــعــراقــيـة عــلى
اغـلب الــنـقـاط لــتـشـكــيل الـكــتـلـة
االكبـر. وذكـر مصـدر في تـصريح
امس ان (هــــنـــاك تــــنـــاغــــمـــاً من
االحـــــزاب الـــــكــــــرديـــــة مع هـــــذا
الـتــحــالف الــذي ســيــكــون عـدده
)  الفتا الى أكثر من  225 نائـباً
ان (كتالً أخـرى ونـواباً مـنـفردين
سـيـنــضـمــون لـلــتـحـالـف ومـنـهم
بــيــارق اخلـــيــر بــرئـــاســة خــالــد
العـبـيـدي وحركـة اجلـيل اجلـديد
وكــتــلـــة بــرهم صـــالح والــنــواب
الــتـــركــمـــان وآخــرين)  واوضح
ـصـدر ان (هـنـاك رأي عـنـد كـتل ا
في حتـــــالف الــــفـــــتح بـــــأن يــــتم
الـتــفـاهم مـع هـذا الــتـحــالف أثـر
فشل حتالفهـم الذين كان يريدون
إعالنه مع إئتالف دولة الـقانون)
عــلى حــد تــعـــبــيــره . وتــابع انه
(سـيـتم دعــوة الـفـتح لـالنـضـمـام
لـكـتـلـة االغـلـبـيـة اذا مـا حـسـمـوا
ـعــارضـة). الى أمـرهم بــإجتــاه ا
ذلك اتـهم تـيـار احلـكـمة الـوطـني
اطــرافــا لـم يــســمـــهــا بـــالــســعي
رشح لتسليم مناصب وزارية 
ــلــفــات فــســاد.وقـال مــتـهــمــ 
عـضـو الـتـيــار عـلي الـبـديـري في
تــــــــصـــــــــريح امـس إن (بـــــــــعض
االطــراف الـــســيـــاســـيــة تـــســعى
اليجاد عنوان جديد للمحاصصة
ا ناصب  والتوافقية وتقسيم ا
يــســـمـح لــهـم بــااللـــتـــفــاف عـــلى
ــرجــعــيــة ومـطــالب تــوصـيــات ا
الــشـارع)  مـشــيــرا الى ان (تــلك
االطراف تسعـى لتسلـيم مناصب
ــقــبــلـة تــنـفــيــذيــة بــاحلــكـومــة ا
لشـخصـيات عـليـها مـلفـات فساد
لــدى هــيــئـــة الــنــزاهــة من وزراء
ونــواب سـابــقــ تــابــعــ لـتــلك
الـكـتل) عـلى حـد قـوله . وأضـاف
شاركة أن (هذه االطراف تسـعى 
اجلـمـيع بـاحلـكـومـة وعـدم ذهاب
اي طرف للمعـارضة لضمان عدم
كـشف مـلـفـات الـفـسـاد ومـحـاولة
ـلــفـات) لـتــسـويــة جـمــيع تــلك ا
واكــــد الـــــبــــديـــــري أن (جـــــمــــيع
مـــــحـــــاوالت حتـــــقـــــيق االصالح
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قــالت وزارة الــنــفط انــهــا ســتــشـرع
بـإيـصـال الـغـاز السـائل لـلـمـواطـن
عـــبــر شـــبـــكــات االنـــابــيـب بــدالً من
اسـتـخـدام أسـطـوانـات الـغـاز. ونـقل
بــيــان امس عن الــوزيــر جــبــار عـلي
الـلعـيبي اثـناء زيارتـه لشركـة تعـبئة
الــــغــــاز فـي الــــتــــاجي إن (الــــوزارة
حــريـصــة عـلى االرتــقـاء بــاخلـدمـات
ـقـدمـة لـلمـواطـنـ من خالل إتـباع ا
آلــيـــات حــديــثــة في إيــصــال الــغــاز
الـسـائل عـبـر شـبـكـات االنـابـيب بدالً
مـن أســطـــوانـــات الــغـــاز الـــســائل)
مـــوجــهـــا (إدارة الــشـــركــة اإلســراع
بـوضع اخلطط الالزمـة لتطـبيق هذه
الـــتــجـــربــة عـــلى عــدد مـن األحــيــاء
الـسكنية في بغداد واحملافظات ومن
ـدن) ثم تــعــمــيــمـهــا عــلى جــمــيع ا
واضـــاف ان (الـــوزارة تـــعـــمل عـــلى
ـواطـنـ عـلى إسـتـخـدام تـشــجـيع ا
وقــود الــغـــاز الــســائل لــلــمــركــبــات
وتـعـميم هـذه التـجـربة عـلى مسـاحة
الـعراق نظراً للـمردودات االقتصادية
واطن والـبيئية)  مـؤكدا (تزويـد ا
بـالغاز السائل عبـر شبكات االنابيب
لـلـبنـاء األفقي وعـدم اقتـصارهـا على
ــراكــز اجملـــمــعــات الـــعــامــوديـــة وا
الـصناعـية والتجـارية  فإنـها تسهم
في تـوفـيـر الـكثـيـر من األمـوال دعـماً
لـالقـــتــــصــــاد الــــوطــــني فــــضالً عن
). من واطن الـتخفيف من معـاناة ا
جــهــة اخــرى اعــلــنت شــركـة تــوزيع
ـنتـجـات النـفطـية الـتابـعة لـلوزارة ا
عن كــمـيــات الـوقـود الــتي جـهــزتـهـا

ـاضي بــغـداد خالل شـهـر حـزيـران ا
ـنـافــذ الـتـوزيــعـيـة ووزعــتـهـا بــ ا
احلـكومـية واألهلـية. وقال مـدير عام
الـشركة كـاظم مسير يـاس في بيان
امس إنّ (هـيئة توزيع بـغداد التابعة
لـلـشركـة جـهـزت العـاصـمة بـأكـــــــثر
من  267 مــلــيـون لــتـر مـن الـبــنـزين
ونــحـو  28 لــتــرمن الــنـفـط األبـيض
بـاإلضـافة إلى أكـثر من  189 مـليون
لــتـر من مــنـتـوج وقــود زيت الـغـاز).
وعـلى صـعـيـد مـتـصل قامـت مالكات

الشركة بتحقيق زيارات ميدانية الى
نتشرة في بغداد ـنافذ التوزيعية ا ا
لـغرض إجراء أعمال تـأهيل وصيانة
ـنصرم حـيث حقـقت خالل حـزيران ا
نـــحــو  143 زيـــارة مـــشـــتــركـــة الى
مـــحــطــات حـــكــومـــيــة وأهــلـــيــة في
مــحـــافــظــة بــغـــداد  بــاإلضــافــة الى
حتـقيق  11 زيـارة الى معامل تـعبئة
الغاز احلكومية وضمن جدول دوري
لـغـرض مـتـابـعـة تنـفـيـذ طـرق قـياس

عامل.  الغاز السائل في تلك ا
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{ جـنـيف -(أ ف ب) :تـوفـي األم
تـحدة كوفي الـعام األسـبق لأل ا
عــــنــــان امس الــــســـبـت عن عــــمـــر
ينــــاهز 80 عـاما في مستشفى في
بـيرن بسويسـرا بحسب ما أعلنت
ـؤسسـة التي حتمل اسـمه.ونعته ا
ؤسسة في بيان كتبت فيه (ببالغ ا
احلـزن تعلن عائلـة عنان ومؤسسة
كــــوفي عــــنــــان ان األمــــ الــــعـــام
ــتــحــدة واحلــائــز األســبـق لأل ا
جـائـزة نـوبل لـلـسالم كـوفي عـنان
تــوفي بـسـالم الـسـبت  18آب بــعـد

رض لفترة قصيرة). اصابته 
وأكـــد الـــبـــيـــان أن (زوجـــته نـــاني
وابناءهما أما وكوجو ونينا كانوا

إلى جانبه في أيامه األخيرة).
وعـــــــمـل عـــــــنــــــــان في الــــــــســـــــلك
الـدبلـوماسي وساهـمت شخـصيته
الـالفـتــة في تــعـزيــز حــضـور األ
ـــتـــحــدة عـــلى الـــســــــــــــــــــاحــة ا
الــدولـيــة خالل واليــتـيه من 1997

الى 2006.وأصـبح بـسـرعـة وجـها
مألوفا على شاشات التلفزيون.

ـتحدة وأعـرب األم الـعام لأل ا
انــطــونــيــو غــوتــيــريش عن حــزنه
الـعمـيق لنـبأ وفاة عـنان الـذي حيا
فــــــــيـه (قــــــــوة تـــــــعــــــــمـل مـن أجل
اخلـــيــر).واضـــاف أن عــنـــان (كــان
بـــأوجه مــخـــتــلـــفــة يـــجــســد األ

تحدة. ا
وأعـلن رئيس غانـا نانا اكوفو-ادو
الـسـبت احلـداد ألسـبـوع وتـنـكيس
االعالم الوطنية في غانا والبعثات
ا الـدبـلومـاسيـة في اخلـارج (تكـر

الحد مواطنينا األعظم شأنا).
وعــنــان أول امـ عــام لـلــمــنـظــمـة
الــدولـيـة من أفــريـقـيـا. وفي 2001
مـنح جـائزة نـوبل للـسالم مشـاركة
ـنـظمـة الدولـية (لـعمـلهـما من مع ا
أجل عــالم أفـضل تــنـظـيــمـا وأكـثـر
سـالمـا).ولــد عــنــان في كــومــاسي
عـاصـمة مـنـطقـة اشانـتي في غـانا.

وكـان والده مديرا في شركة جتارة
اوروبـــيــة هي شـــركــة (افــريـــقــيــا
ــتــفـــرعــة عـن شــركــة ـــتــحـــدة) ا ا

يونيليفر االنكليزية-الهولندية.
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انـــــــــدلع حـــــــــريـق فـي مــــــــخــــــــزن
ـحـافـظـة الـبـصرة لـلـكـهـربـائـيات 
وأحلـق اضـــــرار مــــــاديـــــة من دون
خـسائر بشريـة. وافاد مصدر امني
ان (حـــريــقــا انــدلـع  داخل مــخــزن
لــلـمـواد الــكـهــربـائـيــة في مـنــطـقـة
الـــعـــبــاســـيـــة بـــحي اجلـــزائــر في
احملـــافــــظـــة  مـــا ادى الى احلـــاق
اضــــــرار مـــــاديـــــة دون وقـــــوع اي
خـسائر بشرية)  واضاف ان (فرق
ــدني كـافــحت  احلـريق). الــدفـاع ا
وعــثـرت  الـشـرطــة عـلى جـثـة رجل
مـجهول الهوية قتل طعنا بالسك

في مـنطقة جـسر ديالى في بغداد .
وقـــال مــصـــدر في بـــيــان امس  إن
(دوريـات الـنجـدة عـثرت عـلى جـثة
رجل مــجـهـول الــهـويـة مــرمـيـة في
ـنـطــقـة جـسـر احــدى الـسـاحــات 
ديـالى)  مـوضـحـا أن (اجلـثـة بدت
ناطق عـليهـا آثار طعـنات سكـ 
مـتـفرقـة من اجلسم)  وأضـاف  أن

(الـــقــوة نــقـــلت اجلــثـــة الى دائــرة
الـطب العدلي  فيما فتحت حتقيقا
بــاحلـادث لــكـشف اجلــنـاة). وعـلى
صــعـيــد مالحـقــة مـخـلــفـات داعش
وعـناصره  فـجرت القـوات األمنية
ست عـبوات ناسـفة وحزامـا ناسفا
في مـناطـق محـافظـة نيـنوى. وقال
بــــيـــــان لــــوزارة الــــدفــــاع امس ان
(الـقوات األمنـية في قيادة عـمليات
ــتـمــثـلـة بــقـيــادة فـرقـة نــيـنـوى وا
ـشاة اخلامـسة عشـرة تمكنت من ا
تـفجـير ست عبـوات ناسـفة محـلية
الــصـنع في قـريـة االبـزخ)  وأشـار
الـى (الـعـثـور عـلى  3 وقـاذفـة ضـد
األشـــخــاص وحــزامــا نـــاســفــا من
مخلفات عصابات داعش اإلرهابية

في نـــاحــيــة الــعـــيــاضــيــة وقــد 
إتالفـها). واعتـقلت القـوات االمنية
ثالثــة  مـتـهـمـ فـيـمـا عـثـرت عـلى
عـبوات نـاسفـة من مخـلفات داعش
ــركـز فـي احملـافــظــة وقــال  بــيــان 
اإلعـالم األمنـي امس ان (الـهـنـدسة
ـــشـــاة الـــعـــســـكـــريـــة في فـــرقـــة ا
اخلـــامــســـة عــشـــرة ضــمـن قــيــادة

فــيـهـا اعــتـرف خالل الــتـحـقــيـقـات
األولــيـة بــانـتــمــائه الى عـصــابـات
داعـش وتـولـيه مـنـصب مـا يـسـمى
مــســؤول مـفــرزة عــسـكــريــة ضـمن
قــــاطع الــــقـــضــــاء وعــــثـــرت داخل
ـضـافـة عـلى سالح نـوع جي سي ا
ومــسـدس وعـتـاد رشــاشـة أحـاديـة
بـكميـات كثيرة وسالح بي كي سي
وجتـــهـــيـــزات عـــســـكـــريــة - دروع
ومـشالح - ونواظير ليلية ونهارية
ورمــانـات هــجـومــيـة وجــهـاز نـداء
وقـــداحــات لـــلــعــبـــوات وصــواعق
واد تـفجيـر  وقد  التـعامل مع ا

ضبوطة أصوليا). ا
 و ألــقت قـوة أمـنـيــة الـقـبض عـلى
عـنصر يـنتمي لداعش في مـحافظة
ديــالى.وقــال الــنـاطـق بـاسم وزارة
الــداخــلـيــة الــلـواء ســعــد مـعن في
بـــيــان امس  ان (مـــفــارز مـــديــريــة
اســتــخــبــارات ومــكــافــحــة ارهـاب
احملـــافـــظـــة  الـــتـــابـــعـــة لـــوكـــالـــة
األســـتــخـــبــارات والـــتــحـــقــيـــقــات
االحتــــــاديـــــة فـي الـــــوزارة ألــــــقت
الــــقـــبـض عـــلى مــــتـــهـم يـــنــــتـــمي

لـــعــصــابـــات داعش يــعـــمل ضــمن
مــايـســمى واليـة ديـالى)  وأضـاف
ـتـهم اعتـرف بأرتـكابه اعـماال ان (ا
إجـرامـيـة من ضـمـنـهـا قـتـل سـبـعة
أشـخاص) مشيـرا الى (اتخاذ كافة
االجـــراءت الـــقــانـــونـــيـــة بــحـــقه).
وضــبــطت قــوة أمـنــيــة مـشــتــركـة
مـتـهمـاً مـسـلحـاً بـحوزته كـمـية من
اخملــدرات نـوع (احلـشـيش).وتـابع
مـعن ان (قوة مـشتركـة من مكـافحة
ـنـظـمــة في مـحـافـظـتي ـة ا اجلــر
ـثــنى والـعــامـلــة ضـمن ذي قــار وا
وكـالـة االستـخبـارات والـتحـقيـقات
االحتـــاديــة فـي الــوزارة  ضـــبــطت
مـادة مـخدرة نـوع حـشيش بـحوزة
تهـم يقـدر وزنها  7 كـيلو احـد ا
غـرامـات)  واضـاف (كـمـا ضـبـطت
ــــتــــهم  بــــنــــدقــــيــــة الــــقــــوة مـع ا
كالشـنـكـوف وعـتـادا خـفــــــــــيـفـا).
واعـلــنت شـرطـة مـحـافـظـة  ديـالى
عـن اعــتـــقـــال أربــعـــة من مـــروجي
اخملـدرات في قضاء خانـق  فيما
اكــــدت انه  اتــــخــــاذ االجـــراءات
الـقانونيـة بحقهم . وقـالت الشرطة

فـي بـيـان تــلـقـتـه (الـزمـان)امس إن
(مـــفــــارز من شـــعـــبــــة مـــكـــافـــحـــة
اخملـــدرات في شــرطـــة احملــافــظــة
تــمـــكــنت من الــقـــاء الــقــبض عــلى
أربـــعـــة مــــطـــلـــوبـــ من مـــروجي
اخملـدرات وضبطت بحوزتهم كمية
ـــــــــــــواد اخملــــــــــــدرة وادوات مـن ا
تعاطيها في القضاء)  واضاف ان
(الــقـوات االمــنـيــة  الـقت الــقـبض
على  29م طـلوبا بـقضايـا مختـلفة
ــتــحــدث فـي احملــافــظــة) . وقـــال ا
بأسم الشرطة العقيد غالب العطية
لــ (الــــزمــــان)امـس انه ( الــــقــــاء
الــقــبض عــلى  29 مــطــلــوبــا عـلى
قـضـايـا ارهابـيـة وجـنائـيـة صادرة

بحقهم اوامر قبض قضائية).
لقى القـبض عليهم  واضـاف أن (ا
ــراكــز االمــنــيـة  ارســالــهم الى ا
لـعـرضـهم عـلـى الـقـضـاء)  مـشـيرا
الـى أن (دوريــات ومــفـــارز شــرطــة
ــارســاتــهــا احملـــافــظــة تــواصـل 
االمـنيـة في القـبض علـى مطـلوب
لـفرض القانـون واالمن واالستقرار

في احملافظة) .
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كـشف الـنـائب الـسـابق عن مـحـافـظة
ديـالى  فرات التـميمي  عن تـفاصيل
مـهمة في مـلف فساد كبـير تورط فيه
أكـثر من  40صـاحب معمل لـلطابوق
فـي احملــافــظــة. وقــال الـــتــمــيــمي لـ
(الـزمـان) امس  ان (لديـنـا معـلـومات
مـوثـقـة  عن مـلف فـسـاد كـبـيـر تورط

فـــيه اكـــثــر من  40 صـــاحب مـــعــمل
لـلطابـوق  في أطراف قضـاء بلدروز

التابع للمحافظة) .
 وأضـاف أن  (تفـاصيل ملف الـفساد
هـو قـيـام أصـحاب مـعـامل الـطـابوق
بــبــيـع حــصــصــهم من مــادة الــنــفط
ـدعـومــة من وزارة الـنـفط األســود ا
بـالتواطؤ مع اللجان الـتفتيشية رغم
أن مـعـاملـهم متـوقـفة عن الـعمل مـنذ
سـنـوات)  مـشـيـرا إلى أن (أصـحاب
ـعامل يـربحـون أمواال طـائلـة جراء ا
بـيع حـصصـهم لـلـسوق الـسوداء أو

تهريبه)
. وأشـار التميمي إلى أنه (سيقدم ما
لـــديه من مــعـــلــومــات مـــوثــقــة  إلى
اجلـهات اخملتـصة للـتحقـيق واتخاذ
مـا يلزم من قرارات تـسهم في إيقاف
هـدر األموال)  مـوضحـا  أن ( بعض
ـعـامل تـعـمـدوا إيـقـافـهـا أصـحــاب ا
وتـسريح عـمالـها من أجل االسـتفادة
مـاديـا من بـيع حـصـصـهم من الـنفط
االســـود) . من جــانـب اخــر اصــدرت
ـمنوعة واد ا ـالية الئـحة با وزارة ا
ـعـفـاة من الـرسوم مـن االستـيـراد وا
وقف الوبائي. قيدة با اجلـمركية وا
وقــالت الــهــيـئــة الــعــامـة لــلــكــمـارك

ـالية في بيان امس الـتابعة لوزارة ا
 إنـه ( اصدار الئحة مكونة  8مواد
ــنـوعـة اســتـيــرادهـا من اخلـارج)
مـوضحة ان (الئـحة احلجـر الزراعية
شملت  11مادة زراعية).وأضافت أن
ــواد شــمـلـت اخملـدرات واأللــعـاب (ا
الـنـاريـة واالسمـدة)  مـشـيرة الى أن
(احلـجر الزراعي شمـل منع استيراد
الــعــنـب والــعــسل ونــبــات الــقــطن).
مـنوعة من ـواد ا وتـضمـنت الئحة ا
االسـتيـراد بحـسب البـيان: اخملدرات
(مـوافـقـات خـاصة بـوزارة الـصـحة)
و األلـعاب النارية لألطفال واألسلحة
والــعــتــاد (مـوافــقــات وزارة الــدفـاع
ـــــواد والــــــداخــــــلــــــيـــــة) وكـل مـن ا
الـكيـمياويـة والغـازات  و األسمدة 
والــــكــــلــــور(مــــوافــــقــــات خــــاصـــة)
ـتـفجـرات (موافـقات وزارة الـنفط وا
ـــواد ألغـــراض الــــتـــنـــقـــيب). امـــا ا
الـواردة بقانـون احلجر الزراعي رقم
فـهي  نـبـات الـقطن 1966لـسـنة  17
بــجــمـيع اجــزائه وفــسـائل الــنــخـيل
وكـافــة اجـزاء الـنـخـلـة ومـنـتـجـاتـهـا
ونــخــيل الــواشــنــطــونــيــا واجــزائه
ومــنـتــجــاته ونـبــات احلـنــة  ومـواد

اخرى .
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عـمليـات نينوى تـمكنت من تـطهير
قـــريـــة قـــابـــوســيـــة بـــالـــكـــامل من
مخلفات عصابات داعش اإلرهابية
وقـــامت بــتــســـلــيــمـــهــا الى قــوات
الـشـرطـة)  واضــاف (كـمـا تـمـكـنت
قـوة اخـرى من القـيـادة نفـسـها من
الــعـثــور عــلى عـبــوة نـاســفـة و10
قـنابر هاون عيار  82 مـلم وقناصا
مــحــلي الــصــنع). وألــقت الــقــبض
عـلى  3مـتـهمـ في قضـاء تلـكيف
فـي ح عاجلت  4عـبـوات نـاسـفـة
داخل مـنـزل في نـاحـيـة بـعـشـيـقة).
الـقت الـقوات االمـنيـة القـبض على
مـسؤول (مـفرزة عـسكريـة) لتـنظيم
داعـش في قضـاء احلويـجة الـتابع
حملـافظة كركـوك.وقال مركز اإلعالم
األمــني فـي بــيـان امـس ان( مــفـارز
اســتـخـبــارات الـشـرطــة االحتـاديـة
الـعاملـة ضمن وكالة االسـتخبارات
والـتحقيقات االحتادية في الوزارة
ـعلـومات دقيـقة تـمكنت من ووفـقا 
مـداهمـة مضـافة بقـرية الـبكارة في
الــقــضـاء ) واضــاف  ان (الــقـوات
االمـنية القت  الـقبض على إرهابي

كوفي عنان

خوسيه موخيكا

ÍbŽUI² « t³ð«— sŽ vK ²¹ r UF « w  W Ëœ fOz— dI √
 ±π∏∑ “«dÞ sſUH J u  …—UO Ð kH²×¹Ë Í—uNL'« dBI « sŽ vK ²¹ UJOšu

 ÍuÝu*« nODK « b³Ž ≠ œ«bGÐ

أعــــلن رئــــيـس أوروغـــواي الــــســــابق
خــوســيه مــوخــيــكــا  عـدم رغــبــته في
احلــصـول عـلى أي راتـب تـقـاعـدي عن
خــدمــته الــتـي أمــضـاهــا عــضــواً  في
مـجـلس الشـيوخ. وكـان موخـيكـا الذي
يـطلق علـيه لقب أفقـر رئيس في العالم
جـراء أسلـوب حيـاته شديـد التـقشف 
قـد تـقـدم بـاسـتـقـالـته يـوم الثـالثاء من
عـضوية مجلس الشـيوخ  التي شغلها
منذ عام   2015بعد انتهاء مدة واليته
لـرئـاسـة الـبالد الـتي اسـتـمـرت خـمس
ســنــوات .وقــال إنه لن يــكــــــمل مــدته
حــتى  2020 ألنـه (تــعب بــعــد رحــلــة
طويلة(. ويبلغ موخيكا  وهو معارض
يــسـاري سـابق  مـن الـعـمـر  83عــامـا.
وقــدم الــرئــيـس الــســابق اســتــقــالــته
الـرسـمـيـة في خـطـاب أرسـلـه لـرئـيـسة
مـجلس الشيوخ  لوسـيا توبولونسكي
 الــتـي شــغــلت مــنـــصب نــائب ســابق
لـرئـيس الـدولة وزوجـة مـوخيـكـا.وقال
فـي خـــطـــابه ان (دوافع االســـتـــقـــالـــة
شــخــصــيــة  وهي تــعـب بــعــد رحــلـة
طـويلة) وأضـاف (وعلى الرغم من ذلك
 ونــظـــرا ألن عــقــلي مــازال يــعــمل  ال
ــكــنــني االســتــقــالــة من الــتـضــامن

ومـعركـة األفكار). كـما اعـتذر موخـيكا
بـاشـرة والـرشـيـقة ـعـروف بـلـغـته ا ا
ـا جـرحـته قــائال أعـتـذر (ألي زمــيل ر
شـــخـــصــيـــا في ذروة اجلـــدل). وكــان
مـــوخــيــكــا قـــد تــقــدم في عــام 2013 
بـاعتذار إلى رئيـسة األرجنت في ذلك
الوقت  كرستينا فرنانديز دي كرشنر
 بـــعــد أن وصـــفــهــا بـــأنــهـــا (عــجــوز
شـمطاء). كما اعتـذر لزوجها والرئيس
الـسـابق  نيـسـتور كـرشـنر  الـذي كان

يـــعــاني ضــعـــفــا في إحــدى عـــيــنــيه
).وقـال في ووصــفه بـأنه (أحـول الـعـ
عـــــام  2016  إن رئــــــيس فــــــنـــــزويال
نـــــيـــــكـــــوالس مـــــادورو(مـــــجـــــنـــــون
كـالـعنـزة).وكـان سبب شـهـرة موخـيـكا
احلـقـيـقيـة تـقشـفه في احلـيـاة ورفضه
الـعـيش في قـصـر رئـاسي خالل تـوليه
مـدة حكـمه.ويعـيش موخـيكـا وزوجته
الـتي كانت شريـكته وزميـلته في حرب
الـعـصابـات مدة طـويـلة قـبل زواجهـما
عــام  2005فـي مــزرعــة ورود شــديــدة
الـــبـــســاطـــة عـــلى مـــشــارف مـــديـــنــة
مـونـتـفـيـديـو وقد قـرر الـتـفـرغ لـرعـاية
ـعظم راتبه ـزرعة. وتـبرع موخـيكا  ا
تلك كـرئيس للجمعيات اخليرية ولم 
مـنذ توليه السلــــــــــطة في عام 2010
سـوى سيارة فـولكسـفاغن "اخلنـفساء"
طـراز عام  1987وكـان شيخ عـربي  قد
عــرض مــلــيــون دوالر لــشــراء ســيـارة
الـرئـيس مـوخـيـكـا. ولم تـكن اسـتـقـالة
مــوخـيــكــا مـفــاجـأة بــعــد أن أعـلن أنه
سيرسلها في آخر ظهور له في مجلس
الـــشـــيــوخ فـي الــثـــالث من  الـــشـــهــر
اجلــاري.وخـالل اجلـلــســة قــال بــعض
ــنـافــســ الـســيـاســيــ إنـهم غــيـر ا
مــتـأكــدين مـا  إذا كـان ســيـتــقـاعـد من
الــنـشـاط الــسـيــاسي إلى األبـد.وأشـار

الـسيـناتور لـويس ألبـيرتو هـربير إلى
شـائـعـات تقـول إنه اسـتـقال لـيـخوض
سـبـاق الـرئاســـة لـلـمرة الـثـــــانـية في
عام 2019. وأضـاف  ان (من الطـبيعي
أن نـعـتقـد أنه من الـرائع أن تـرتاح في
وقـت فـراغك ولـيس مـعـارضـة حـزبـنـا
ونحن نتمنى لك قضاء وقت هاديء.(ن
جـهة اخـرى دافعت رئيـسة األرجـنت
الـسابقة كريستينـا كيرشنر عن نفسها
ـعـروفة بـقـضيـة (دفـاتر في الـقـضـية ا
الـفـسـاد)مـؤكـدة أن االتهـامـات بـحـقّـها
مـرتـبطـة بـ(مـصالح اقـتـصاديـة مـركزة
وواسـعة النفوذ) هدّدتها أثناء واليتها
الــرئــاســيـــة.وكــتــبت كــيــرشــنــر عــلى
حـسـابهـا على مـوقع (تـويتـر) رداً على
االتـهامـات الـتي وجهـها إلـيهـا مشـتبه
بــهم قـرروا الــتـعــاون مع الـقــضـاء (لم
يــــــســــــبق أن دفـع أحــــــد لي كـي أوقع
مــرســومــا أو آخـر وال لــيــحـصـل عـلى
خـدمات من حـكومـتي). ومنذ األول من
آب اعـتُـقل عـدد من أصـحاب الـشـركات
في إطــار فـضــيـحـة (دفــاتـر الــفـسـاد)
الـتي يـتـحـدث فيـهـا سـائق نـائب وزير
عـن نــقـل أمـــوال من شـــركـــات كـــبــرى
ـقر لـألشـغال الـعـامـة إلـى وزارات أو ا
الــرئـاسي الــتي كـان يـشــغـله نــسـتـور
وكـريـســتـيـنـا كـيـرشـنـر الـلـذان حـكـمـا

األرجــنـتـ بـ عـامي  2003و2015.
ـــدعـي الـــعـــام كـــارلــوس وبـــحـــسب ا
ســتـورنـيــلي  فـإن قــيـمـة تــرتـفع هـذه
الـرشـاوى إلى  160مـلـيـون دوالر عـلى
األقل.وكـيرشنر الـتي حكمت البالد ب
عــــامي  2007و2015هـي الـــشــــخص
األكــثــر عــرضــة لــلــتــسـاؤالت فـي هـذا
ــلف.وتـؤكـد الـرئـيــسـة الـسـابـقـة في ا
تـغريـدتهـا أنهـا متـهمـة بالـتورط خالل
ـهـاجمـة مـصالح واليـتـها الـرئـاسـية 
(واسـعـة النـفـوذ حاولـوا كثـيـرا عرقـلة
قـــــراراتي لـــــصــــالـح اجلـــــمــــاهـــــيــــر
األبـسط).ويجرى التحـقيق مع كيرشنر
فـي قضـايـا عـديـدة وقـد وُضع عـدد من
أقـربائهـا في اإلقامة اجلـبرية لـشبهات
فـــســـاد.وفـي حـــزيــران   2016 ألـــقي
الـقبض على خوسيه لوبيز الذي شغل
مــنــصب نــائب وزيــر الـتــخــطــيط بـ
عـــــــامي  2003 و  2015 بــــــاجلــــــرم
ــشـهــود عـنـدمــا كـان يُــخـبّئ تــسـعـة ا
مـالي دوالر نقدا في أحد األديرة قرب
بــويــنـس آيــرس.وتــتــمــتع كــيــرشــنــر
الــعـضـو في مـجـلس الــشـيـوخ حـالـيـاً
ــانــيــة حتــمــيــهــا من بــحــصــانـــة بــر
االعـــتــقـــال.وفي حـــ تــتـــرقب الــبالد
انــتـخــابـات رئــاســيـة في تــشـــــــــرين
األول 2019 تُـعـد كيـرشنـر الشـخصـية
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طبعة العراق 

وكشف الـفسـاد وتقـد اخلدمات
للمواطن ستذهب ادراج الرياح
بـطــريـقـة ذكــيـة من تــلك االطـراف
الــســاعـــيــة بــكـل قــوة لــتـــشــكــيل
ــقـبـلــة). من جـانـبه  احلـكـومـة ا
توقع عـضو ائـتالف الـفتح حـن
القدو اعالن الكتلة االكبر سيكون
بـعـد الـعــيـد ومـصـادقــة احملـكـمـة
االحتادية على نتائج االنتخابات
. وقـال الــقــدو في تـصــريح امس
إن (الـــكـــتـــلـــة األكـــبـــر ســـيـــكــون
محـورها االسـاس الفـتح برئـاسة

هــادي الــعــامـري)  الفـتــا الى أن
(االولـــويــــة اآلن هي الـــبــــرنـــامج
قبلة احلكومي للسنوات االربع ا
امــا شــخـــصــيــة رئــيـس مــجــلس
الــــوزراء   فـــــنـــــتـــــوقع ان يـــــتم
تأجيلهـا الى وقت آخر). من جهة
اخرى قـالت اجلـبـهة الـتـركمـانـية
انــهـا ســتــقــاضي االطــراف الــتي
زورت االنـتــخــابـات.وقــال عــضـو
كتب السياسي لـلجبهة ماردين ا
حتـــســ فـي تـــصـــريح امس انه
(بــــعــــد ثــــبـــــوت الــــتــــزويــــر  في

انــتـــخـــابــات كـــركـــوك والــوقـــفــة
الـشــجــاعـة البــنـاء احملــافــظـة في
اعــتـــصـــامــات دامت  28 يــومــا
فوجـئنـا برد الـطـعون من الـهيـئة
ــدة الــقـــضـــائــيـــة قــبـل اكــمـــال ا
القـانـونـيـة الـبالـغـة عـشـرة ايام)
معـربـا عن اسـتـغـرابه من (سـرعة
حسم الـطـعـون والـبالـغــــــة اكـثر
من  137 طــــعــــنــــا وايــــضــــا من
ـي الــــــــذي عـــــــــلم ــــــــوقـف اال ا
بتفاصيل الـتزوير الذي حدث في
احملافظة)  واشار الى ان (هناك

تــقـــاريـــر من مــنـــظـــمــات دولـــيــة
حتدثـت عن خـلل جـسـيم وتـزوير
حـدث في احملــافــظـة)  وتـابع ان
(نـتــائج كــركــوك مــررت بـصــفــقـة
سـيــاســيـة ولـم تـعــكس الــنــتـائج
احلــقـيــقــيــة لالنــتــخــابــات وهـذا
مـبــعث قــلـقــنـا) عــلى حــد زعـمه .
مـــــؤكــــدا (االحـــــتـــــفــــاظ بـــــاحلق
ـقـاضاة الـقـانـوني والـدسـتـوري 
كـل االطــــــــــــــراف الــــــــــــــتـي زورت
واالطـــراف الـــتي تـــقـــاعـــست عن

كشف هذه التزوير). 
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ـعارضة الـرئيسـية للـرئيس اليـميني ا
الـوسـطي مـوريسـيـو مـاكري لـكـنـها لم
تـتـقـدم  لالنـتـخـابـات الـرئـــــــــــــاسـيـة
عـــام  2015اذ ان الــــقـــانــــون يـــحـــدد
لـلرئيس واليـت رئاسـيت مـتتالـيت
ـكن ان تتـرشح لـوالية ثـالثة إال أنـها 
فـي 2019. و أدى زعــــــــيـم حــــــــركـــــــة
ي اإلنـصاف الـباكـستـانيـة وبطل الـعا
الــسـابق في الــكـريــكـيت عــمـران خـان
امس( 65عــامـا)  الـيـمـ الـدسـتـوريـة
لـيـصـبح الـرئـيس الــثـاني والـعـشـرين
حلــكـومــة بـاكـســتـان.واقـيــمت مـراسم
تــنـصــيب خــان في الـقــصـر الــرئـاسي

بالعاصمة الباكستانية إسالم أباد. 
وأول أمس اجلـمعـة  أعلـنت اجلمـعية
الـوطنـية البـاكسـتانيـة  انتـخاب خان
رئـيـسـا للـحـكـومة بـعـد أن صوّت 176
نـائـبـا  لـصـاحله   مـقـابل  96 صـوتـا
حـصل عـليـهـا منـافـسه زعيـم  الرابـطة
اإلسالمـية شهباز شريف وهو الشقيق
األصـغـر لـرئيس الـوزراء الـباكـسـتاني
ـعزول نـواز شريـف. وتصـدرت حركة ا
اإلنــصـاف بـزعـامـة خــان االنـتـخـابـات
الــــعـــامـــة األخــــيـــرة الـــتـي جـــرت في
اضي الــخامس والعشرين من تموز ا
ـقاعد  لـكنـها لم حتـصل على أغـلبـية ا

ان. في البر
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صرف في دني والـعسكري بـال كفيل ضامـن. وقال ا للـمتقـاعدين بشـقيه ا
بيـان امس انه ( اطالق سلـفة لـلمـتقـاعدين الـكتـرونيـا تتـراوح مابـ ثالثة
ماليــ ديــنـار او ســبــعـة مـاليـ ديــنـار)  واضــاف ان (الـــســلــفــة تــشــمل
ـدني والـعـسـكري)  مـؤكدا ان (الـسـلـفـة تـأتي لـدعم شـريـحة ـتـقـاعـدين ا ا
تـقاعدين وال تتطلب إجراءات مـعقده وبال كفيل ضامن). في غضون ذلك ا
اليـة واالقتصـاد في حكومـة إقليم كـردستان عن اسـتمرار   اعلـنت وزارة ا
تقاعدين قبل حلول عيد األضحى. صـارف التابعة لها في توزيع رواتب ا ا
وقالت الـوزارة في بـيـان امس انه (بـرغم من أن الـيوم االحـد عـطـلة رسـمـية
ـؤسسـات احلكـومـية إال أن مـصـارف الوزارة سـتـستـمر في في الدوائـر وا
الدوام لـيتسنـى للمتـقاعدين تـسلم رواتبـهم قبل حلـول العيد)  ولـفت البيان
ـتقاعدين سيكون في اقلـيم كردستان نهاية اجلدول الى ان (توزيع رواتب ا

الذي  حتديده لتوزيع الرواتب من قبل الوزارة). 

فرات التميمي


