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اتـــفق حتـــالف احملـــور الــوطـــني مع
قـــيـــادات كـــرديـــة فـي االقـــلـــيم امس
الـسـبت عـلى تشـكـيل جلـان مشـتـركة
لـبحث تفاصيل تشكـيل الكتلة األكبر
فـيما أكد الـكرد انهم سيـتحالفون مع
اجلـهة السيـاسية التي سـتوقع عهداً
شـتركـة لهـما في بـتنـفيـذ الشـروط ا
وقـت قام رئيس ائتالف الوطنية أياد
عـالوي بزيـارة اربيل عـلى رأس  وفد
ـقراطي والـتـقى برئـيس احلـزب الد
الـكردستاني مسعود البارزاني  ولم
يـتوقف احلـراك عند هـذا احلد إذ بدأ
وفـــد من االحتــاد الــوطــني واحلــزب
ـقـراطي زيـارة الى بـغـداد امس الــد
لـلـتـفـاوض بـشـأن تـشـكـيل احلـكـومـة
ـقـبلـة. وقال عـضـو احملور الـوطني ا
قتيبة اجلبوري خالل مؤتمر صحفي
مـــــشــــتــــرك مـع االحتــــاد الـــــوطــــني
الـكردسـتاني  فـي السلـيمـانيـة أعقب
اجـــتـــمــاعـــاً ضم اجلـــانـــبـــ (نــحن
مـنفتحون عـلى اجلميع وال توجد أي
خــطـوط حـمـر واحلـوارات مـسـتـمـرة
وقـد بـدأنـا مع الـكـرد وشكـلـنـا جلـاناً
مـشتـركة وسـننـفتح عـلى بقـية الـكتل
الــفـائــزة) مــشـيــراً الى ان (وفـداً من
االحتـــــــــاد الــــــــوطــــــــنـي واحلــــــــزب
ـــقـــراطي زار بــــغـــداد من أجل الــــد
الـوصول إلى رؤى مشـتركة وطـرحها
عـلى األطراف األخـرى). ولفت الى أن
(احلـوار الـسـيـاسي لـيـس بـ الـكرد
والــســنــة والـشــيــعــة بل بــ الــكـتل
الــفـائـزة بـاالنـتـخـابـات ومن حق أي
جـهة القيام بـحراك سياسي) مشدداً
ـعزل تام عـلى ان (هذه الـزيارة تتم 
عن الـزيارة التي يجريها وفد ائتالف
الـــوطــنــيـــة إلى أربــيل). ويـــتــضــمن
بــرنــامج زيـارة احملــور الــوطـني الى
ـكتب كـردسـتـان زيـارة اربيل لـلـقـاء ا
ــقــراطي الــســـيــاسي لــلــحـــزب الــد
ـفـاوضـات.من جـانـبـها إلسـتـكـمـال ا
قــالت عـضـو قـيـادة االحتـاد الـوطـني
ـــؤتــمــر ان نـــرمــ عـــثــمـــان خالل ا
(االجـتـمـاع مع احملور الـوطـني شـهد
الـبحث بـشكـل مستـفيـض بشـأن آلية
الـتــعـاون لـتـشـكـيـل حـكـومـة وطـنـيـة
ـشـاكل وقـد قــادرة عـلى حل جـمــيع ا
أكــدنـا في االحتـاد أن لـديــنـا مـشـاكل
قـومـية يـحـتاج حـلـها إلى الـتـأسيس
ـــقــراطــيـــة وأكــدنـــا عــلى لـــدولــة د
ـــادة  140)  ضــــرورة تــــطــــبـــيـق ا
مـضـيـفة انه (تـقـرر تشـكـيل جلـنة من
اجلــانـبـ تــخـطـو إلى األمــام وعـقـد
اجـــتـــمـــاعـــات أخـــرى ووضـع آلـــيــة

لـلــمـسـتـقـبل من أجل الـتـعـاون داخل
ــــان وخـــارجه). وتـــابـــعت أن الـــبـــر
(الـسنّة عـانوا من مشـاكل عديدة وقد
نـزح عـدد كـبـيـر مـنـهم إلـى مـنـاطـقـنا
وهم يـقدّرون تضيـيفننـا لهم) مؤكدة
ان لـدى اجلـانـب (شـروطـا مشـتـركة
وأي جــهـة سـيــاسـيـة سـتــوقع عـهـداً
بـتـطـبيـقـهـا سـنكـون مـعـها لـكـنـنا ال
نـريـد وعوداً ألنـنا تـلقـيـنا الـكثـير من
الــوعـود الـتي لم تـنــفـذ). لـكن عـضـو
االحتــاد الــوطـني بــيـســتــون زنـكــنـة
اوضـح ان اجملـتـمـعــ لم يـخـوضـوا
في الـتفاصيل (بل اتفقنا على النقاط
ــتــعــلــقــة بــالــدســتــور الــرئــيــســـة ا
ـكن تطـبـيـقـها في والـقـوانـ الـتي 
تنازع عليها ومنها كركوك ـناطق ا ا
الــتي حتــظى بـاهــتــمـام خــاص لـدى
االحتــاد).  الى ذلك عـقـد عالوي لـقـاءً
مـــــــوســــــعــــــاً مـع رئــــــيـس احلــــــزب
ــفـراطي الـكـردسـتـاني مـسـعـود الـد
الـبــارزاني لـلـتـبـاحث بـشـأن تـشـكـيل
احلـــكــومــة. وكـــان عالوي  قــد وصل
صــــبــــاح امس الـى اربــــيل لــــلــــقـــاء
الــبـارزانـي بـرفــقـة ســلـيم اجلــبـوري
ــطــلك ومــرشح الـوطــنــيـة وصــالح ا
ـــان طالل الــزوبــعي لـــرئــاســة الــبــر
وعـددا من أعـضـاء الـوطـنـيـة.وتـوجه
ــــقـــراطي وفــــد مـــشــــتـــرك مـن الـــد
الـكردسـتاني واالحتـاد الوطني امس
إلى بــغــداد لــيـعــقــد اجـتــمــاعـات مع
جــمـيع األطـراف الــسـيـاســيـة بـهـدف
مـناقـشة تـشكيل احلـكومـة اجلديدة 
ـــتـــحـــدث بــاسـم احلــزب بـــحـــسب ا
ـقــراطي مـحـمــود مـحــمـد الـذي الــد
اضــاف في تــصـريح صــحــفي أعـقب
اجــتـمــاعـاً جملــلس قــيـادة احلـزب أن
ـشــتــرك تــهـدف الى (زيــارة الــوفــد ا
الـكشف لـلقـادة واألطراف الـسيـاسية
الــعـراقـيـة عن شـروط الـكـرد من أجل
ــشـاركـة في الـكــابـيـنـة احلــكـومـيـة ا
اجلـــديــــدة). في غـــضـــون ذلك  أكـــد
عـضو تـيار احلـكمة عـبد الـله الزيدي
أن الــقـوى الـكـردســتـانـيــة سـتـحـسم
مــوقـفــهــا من الـكــتــلـة األكــبـر الــيـوم
األحـد.وقال الزيدي في تصريح امس
إن (الــوفــد الــكــردي الــذي وصل إلى
بـغـداد امس سيـبدأ الـتـفاوض بـشأن
الكتلة االكبر ابتداء من اليوم األحد)
مـضـيفـاً أن (وفـد نواة الـكـتلـة األكـبر
ســـبق له أن زار أربــيـل واجــتــمع مع
الـقوى الكـردستانيـة وقدم ورقته لهم
لالطـالع لها بانـتظار الـرد منهم وهو
مــا نــتـوقــعه خالل اجــتــمـاعــنــا بـهم
الــيــوم).وأضـاف أن (الــوفـد الــكـردي
سـيـحـسم األحـد مـوقـفه الـنـهـائي من
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قـــرر رئـــيـس الـــوزراء الـــتـــونـــسي
يـوسف الشاهد إقالـة وزير الطاقة
تجددة خالد ـناجم والطاقات ا وا
قــدور وكــاتب الــدولــة لــلــمــنــاجم
هـاشـم حـمـيـدي من مـنـصـبـيـهـمـا
بــحــسب مــا ذكــره بــيــان حــكــومي
امـس. ولم يذكر البيان الصادر عن
رئــاســة احلــكــومــة ســبب اإلقــالـة
الـذي كان مفاجئا. وجاء في البيان
أيـــضــا أن الـــشــاهـــد أعــفـى ثالثــة
مــسـؤولـ كـبـار آخـرين في مـجـال
احملــروقــات والــبـتــرول والــطــاقـة.
وقــال مـتـحـدث بـاسم احلـكـومـة إن
تــفـاصـيـل أكـثـر ســتـصـدر في وقت
الحـق بــشـــأن تــلك اإلقـــاالت. وقــرر
الـــــشــــاهــــد دمـج وزارة الــــطــــاقــــة
ــتــجــددة ــنـــاجم والــطــاقــات ا وا
ــؤســســات بــوزارة الــصــنــاعــة وا
توسطة. ونقلت وكالة الصغرى وا
لـألنبـاء عـن مصـدر قـوله إن رئـيس
احلـكومة أمر بـإجراء حتقيق مالي
بــسـبب شـبـهـات فــسـاد. كـمـا كـلف
هـيــئـة الـرقـابـة الـعــامـة لـلـمـصـالح
الـعـمـوميـة وهـيئـة الـرقـابة الـعـامة
لـلـمـالـيـة بـبـدء هـذا الـتحـقـيق. ولم
تـصدر بعد أي تعـليقات عن الوزير

سؤول األربعة.  قال أو ا ا
وكــان الــرئــيس الــتــونــسي بــاجي
قــايــد الـســبــسي قــد دعـا في وقت
ـاضي في حـديث ســابق الـشـهـر ا
مـتـلـفـز الشـاهـد إلى االسـتـقـالة أو
الـذهـاب إلى مجـلس الـنواب لـطلب
الـثقـة قائال إن (الوضع الـسياسي

كن أن يستمر احلـالي صعب وال 
كـما هـو علـيه فقـد وصلـنا إلى حد
ـواصلـة معه وبـدأنا في ـكن ا ال 
االنــتـقـال من الــسـيئ إلى األسـوأ).
وقـــال مـــراقـــبـــون إن اخلـالف بــ
الــــرئـــــيس الــــتــــونــــسـي ورئــــيس
احلــــكـــومـــة قــــد خـــرج مـن حـــيـــز
االنـتـقـادات الـداخـلـيـة إلى الـعـلن
ويعني هذا تفاقم األزمة السياسية
فـي الــبالد حــيـث ظــهــرت دعــوات
إلـى تـغــيــيــر شــامل في احلــكــومـة
بـسـبب األزمـة االقتـصـاديـة. بيـنـما
تــدعــو جـهــات أخــرى إلى تـغــيــيـر

جــزئي حــفــاظــا عــلـى االســتــقـرار.
ويـــؤيــد الــرئــيس الـــتــونــسي هــو
وجنـــله حــافظ زعـــيم حــزب نــداء
تـــونس الــتــغـــيــيــر الـــشــامل إلى
جـانب االحتـاد الـتـونـسي لـلـشـغل
بــيـــنــمــا يــرفض حـــزب الــنــهــضــة
ان اإلسـالمي أكبـر حزب في الـبر
ذلك مـطالبـا بتغـيير جـزئي مجددا
تـمسكه بـبقاء الـشاهد في مـنصبه.
وكــــان الــــســـبــــسي قــــد أعــــلن عن
ساواة مـشروع قـانون يـدعو إلـى ا
ـــرأة ـــيـــراث بـــ الـــرجل وا فـي ا
ـناسبة االحـتفال بالـعيد الوطني

للمرأة في تونس.
 وجــاء ذلـك بـنــاء عــلـى تــوصــيـات
ــاضي جلـــنــة أنــشـــأهــا الـــعــام ا
وأثـارت جـدال كـبيـراً. ونـشر تـقـرير
الــلــجــنــة في الــثـامـن من حــزيـران
ـــاضي غـــيـــر أن تـــوصـــيـــاتـــهــا ا
اصـطـدمت بـرفض شديـد من قـطاع

. واسع من التونسي
ــان  وتـــظــاهـــر اآلالف أمـــام الــبـــر
الــتـــونــسي تــزامــنــا مع حتــركــات
ـدن شــعــبـيــة أخــرى في عــدد من ا
والبلدات احتجاجا على توصيات

اللجنة. 
وخــرجت الــتــعــلـيــقــات من مــجـرد
الـتعبير عن معارضة التقرير لتبلغ
حـدّ تــكـفـيـر أعـضـائـهـا وتـهـديـدهم

بالقتل.
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بــاشـــر مــصــرف الــرافــدين صــرف
رواتـب مـوظــفـي بــعض مــديــريـات
ـكـتب الـتــربـيـة في بـغـداد . وقـال ا
االعـالمي للـمصـرف في بـيان امس
ـصـرف بـاشـر صـرف رواتب ان ( ا
مــوظــفي بـعـض مـديــريــات تـربــيـة
الـرصـافة االولى والـثـانيـة والـكرخ
االولـى والـثــالــثــة في بــغــداد بــعـد
وصــول الـصـكـوك اخلـاصـة بـهم) 
مـــشــيــرا الـى ان ( الــصــرف  عن
طـــــــــريـق احــــــــدى ادوات الـــــــــدفع
االلــــكـــتـــروني). مـن جـــهـــة اخـــرى
ــالــيــة في اقــلــيم اعــلــنـت  وزارة ا
كــردسـتـان انـهــا سـتـصـرف رواتب
ـــوظــفــ لـــشــهــر حـــزيــران يــوم ا

ـقــبل.وقــال مــصـدر في االربــعــاء ا
الــــوزارة امس ان (الـــوزارة اتـــمت
جـميع استعداداتها لصرف رواتب
مــوظــفي االقــلــيم لـشــهــر حــزيـران
ـــنـــصــرم) مـــؤكـــدا ان (الــرواتب ا
سـتـصـرف يـوم االربـعـاء  اخلامس

من أيلول اجلاري).
وأوضـح ان (وزارة الــبــيـــشــمــركــة
سـتسـتلم اوالً رواتـبهـا ثم تصرف
رواتـب وزارتي الـتـربـيـة والتـعـلـيم
الــعـالي والــبـحث الـعــلـمي وبــقـيـة
وزارات االقـــلــيم) مـــشــيــراً الى ان
(ذوي االحــــتــــيـــاجــــات اخلــــاصـــة
سـيـستـلمـون رواتـبهم عـقب صرف
رواتـب وزارة الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي
والـبـحث العـلمي). وقـررت الوزارة
ــواعــيـد ثــابــتـة صــرف الــرواتب 
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اعــلـنت وزارة اخلـارجـيـة امس عن
رفـــــضـــــهـــــا ألي تـــــدخل خـــــارجي
بـالـقـضـايـا الداخـلـيـة مـؤكـدة نفي
الـــســـفــارة االيـــرانــيـــة في بـــغــداد
تـحدث باسم صـدور تصـريح عن ا
اخلـارجيـة اإليرانيـة بهـرام قاسمي
بــشـأن قــرار رئـيس الــوزراء حـيـدر
الــعــبــادي إقــالــة مــســتـشــار االمن
الـــوطــني رئـــيس هـــيــئـــة احلــشــد
الـــشــعــبـي فــالح الــفـــيــاض. وقــال
ـــتــحـــدث بـــاسم الــوزارة احـــمــد ا
مـــــحـــــجــــوب فـي بــــيـــــان امس ان
(وسـائل اإلعـالم تـناقـلت يـوم أمس
تــصــريـحــا مـنــســوبـا لــلــمـتــحـدث
الــرســمي بــاسم وزارة اخلــارجــيـة
اإليـرانية بهرام قـاسمي بخصوص
قــرار رئــيس الـوزراء إقــالــة رئـيس
هـيئة احلشد الشـعبي متضمنا في
مــــعــــنـــاه االعــــتــــراض عـــلـى هـــذا
ــكـــتب اإلجـــراء) مـــضـــيـــفـــاً ان (ا
اإلعـالمي لــــــلــــــوزارة تـــــابـع هـــــذا
الـتصريح فور انـتشاره في وسائل
االعـالم مع ســفـــارة اجلـــمــهـــوريــة

اإلسـالمـيـة لــدى بـغـداد الــتي نـفت
من جـهتها نـفيا قاطـعا صدور مثل
هـــذا الــتــصـــريح وبــادرت بـــنــشــر
تـصـريح لـلـمـتـحـدث الـرسـمي عـلى
مـوقع اخلـارجـيـة اإليرانـيـة يـعكس
وجـهـة الـنـظر اإليـرانـيـة جتـاه هذا
االمـــــر). وبــــحــــسـب مــــا نـــــقل عن
قـــاســـمي في وقـت ســابـق من يــوم
اول امـس اجلمعة فـإن طهران ترى
ان إقـــالــة الــفــيـــاض قــرار خــاطئ
واقف الصادرة من وأنّـها(ترصـد ا
الــعـراق). وأكـد مــحـجـوب ان (هـذا
الـقـرار شأن داخـلي يخص الـعراق
وأن إيران ال تتدخل به وأن أولوية
إيـران أن يكون العراق آمـنا متحدا
مـــتـــطــورا) مـــشـــيـــراً الى انه (في
الــــوقـت الـــذي تــــؤكــــد فــــيه وزارة
اخلـارجية الـعراقيـة وقوفهـا بشكل
قــاطع وحــازم لــلــدفــاع عن ســيـادة
الــعـراق ورفض أي تـدخل خـارجي
وإقـامـة عالقـات مـتـيـنـة ومـتـوازنـة
وبــــاخلـــصـــوص مع دول اجلـــوار
صـلحة فـإنهـا تعـمل على تـغلـيب ا
الــوطـنـيـة الـعــلـيـا من خالل الـنـأي
ـلف العالقـات اخلارجـية لـلعراق

يـفقـد شعـبيـته). وتابـع ان (احلشد
ـرجعيـة والناس مـؤسسـة بنتـها ا
عـــنــــدمـــا كـــانـت اجـــهـــزة الـــدولـــة
مــنـــهــارة) مــشــيـــــــــراً الى انــــــه
(مـــنـــذ  2015 الـى الـــيـــوم هـــنــاك
ضـغط على احلشد من خالل تقليل
مــوازنــته مع زيــادة اعــداده بـدون
تــوفـيـر امـوال وذلـك عـلى حـسـاب

ــــقــــاتل الـــــذي لــــبى نــــداء راتـب ا
الـفتوى). ولفت الى ان (عام 2015
شـهـد قـطع رواتب احلـشد لـشـهري
تـشرين الثـاني وكانون االول بدون
تــعـــويض فــاضــطــررنــا في 2016
و 2017 و 2018 الـى تقـلـيل راتب
قاتل) مـضيفاً احلـشد الشـعبي وا
(انــنــا تـعــرضــنـا الـى تـهم كــبــيـرة

بـالفساد والفـضائي ولم نرد على
ذلـك من قــــــبل اعــــــلى اجلــــــهـــــات
الـتنـفيـذية في الـبلـد بدون اثـبات)
مشيرا الى انه (كان ينبغي حتويل
اي جـهة فاسدة الى القضاء وليس
ـقاتل اخملـلص مسـؤولية حتـميل ا
ذلـك).من جانبه قال الـفياض (اننا
ـــواقع من اجل لـم نــات الى هــذه ا
مـنـاصب ال قـيمـة لـها) مـشـيرا الى
ـواقع الــتي اخــذتــهـا هي ان (كـل ا
عنى بـدرجة وزير ال قيمـة لها في ا
االجــتـمـاعـي).واضـاف ان (احلـشـد
يــتـسـامى فـي تـصـرفـاتـه وسـلـوكـة
وبـدا يتجذر فـي نفوس الناس وأن
عـنـاصر احلـشد اصـبحـوا يفـكرون
الـف مـرة قـبـل اتـخــاذ اي خـطـوة).
وبــشـأن تـشــكـيل حـكــومـة جـديـدة
أعـــرب الــفــيـــاض عن امــله في (ان
ن تـــكــون تـــلك احلــكـــومــة وفـــيــة 
ضــحى وقـدم نـفـسه فـداء لـلـوطن).
ونـفى ائـتالف الـنـصر الـذي يـقوده
الـعـبـادي صـدور ايـة بـيـانـات  عنه
ومــذيـلـة بـتـوقـيــعـات قـيـاداتـهـا او
ــكــتب تـــســمــيــات اخـــرى. وقــال ا
االعـالمي لالئـتالف في بـيان امس
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ألـقـت قـوة أمــنــيـة الــقــبض عـلى
عــــصــــابــــة ســــطـت عــــلى مــــحل
ـوصل وسـرقت لـلـصــيـاغـة فـي ا
مـصـوغـات ذهـبــيـة تـقـدر بـكـيـلـو
غرام واحـد . وقال النـاطق باسم
وزارة الـداخــلـيـة فـي بـيـان امس
ان (مـــكــــتب مــــكـــافــــحـــة اجـــرام
ديـرية مـكافـحة احلدبـاء التـابع 
اجـــرام شـــرطـــة نـــيـــنـــوى ألـــقى
القـبض عـلى عصـابـة مكـونة من
ثالثـة مـتـهـمــ قـامـوا بـالـسـطـو
سـلح عـلى أحد مـحـال صيـاغة ا
الذهب في حي البكر في اجلانب
ــوصل وسـرقـة ــديـنـة ا االيـسـر 
مـصـوغـات ذهـبــيـة تـقـدر بـكـيـلـو
غرام) مشيـراً الى (تدوين اقوال
اجلــنــاة بــاإلعـــتــراف ابــتــدائــيــاً
ادة وقضـائـياً وتـوقيـفـهم وفق ا

ــــمــــارســـة وأضــــاف أن (هــــذه ا
ـنـهج الــتـدريـبي تـنـدرج ضــمن ا
نـتـسـب لرفـع مسـتـوى كـفـاءة ا
ـعـنـويـة والـتـأكـيـد عـلى الـروح ا
ــواجـهـة أي والـقــتـالــيـة لــديـهم 

حدث أمني). 
وتوفي شـخـصـان واصـيب ثالث
بجروح خطرة أثر حادث مروري
وقع عــلـى الــطــريـق الــرابط بــ
مــركــز الــديــوانـــيــة ونــاحــيـة آل

بدير. 
واوضح مـــصـــدر  فـي تـــصـــريح
امس إن (االجـــــتــــيـــــاز اخلــــاطئ
والـــســــرعـــة كـــانـــا الــــســـبب في
اصـــطـــدام شــــاحـــنـــة ومـــركـــبـــة
حــــوضــــيــــة ووقــــوع احلــــادث)
مـشــيـراً الى (نــقل اجلـثــتـ إلى
ــــســـتــــشـــفى الــــطب الـــعــــدلي 
الــديــوانـــيــة الــتــعــلـــيــمي ونــقل

صاب لتلقي العالج). ا
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عـن اخلالفـــــات الــــــســـــيـــــاســـــيـــــة
الـداخـليـة). من جـهـته وصف نائب
رئـيس هـيـئـة احلشـد الـشـعـبي ابو
ـهـنـدس اقـالـة االخـيـر من مـهــدي ا
مــنـاصــبه بـ(الــتـســيـيس لــلـحــشـد
ــهـنــدس خالل الــشــعــبي). وقــال ا
لـــقـــائـه بـــالـــفـــيـــاض امس أن (من
ـؤسف ان قرارا يتخـذ على عجلة ا
بـــهـــذه الــــطـــريـــقـــة جلـــهـــاز مـــهم
واســـاسي هــو احلــشـــد الــشــعــبي
ويــكــون هـنــاك تـغــيــيـر بــدون عـلم
واعـــتــنــاء لــرأي احلـــشــد وقــادته)
مــضــيــفــاً (سـنــبــقى كــحــشــد فـوق
الـتدخل بالعمل السياسي ونحافظ
عـلــيه كـمـؤسـسـة وطــنـيـة مـلـتـزمـة
بـالقوان واننا لن نـقبل بتسييس
احلـــشـــد الــشـــعـــبي).ورأى ان (مــا
جرى من اصدار توجيهات من قبل
رئاسة هيئة احلشد  على دراسة
واتــفــاقـات واســتـنــادا الى قــانـون
احلــشـد خــاصـة بـفـك االرتـبـاط مع
اجلـهـات الـداعـمة والـراعـيـة والتي
سـاهـمت في بنـاء احلـشد) مـشدداً
عــلى ان احلـشـد (ال بــد ان يـتـحـول
الـى مـؤسـسـة حـكـومـيـة عـلى ان ال

خالد قدور
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انـتشـرت قوات امنـية بشـكل مكثف
قـرب مبنى محافظة البصرة صباح
أمـس غـــداة قــــيـــام مــــتـــظــــاهـــرين
غـاضـب بـحرق بـرج لـلحـراسة في
مـبنى ديوان احملـافظة فـيما حاول
بنى بعدما رفعوا آخـرون اقتحام ا
االسـالك الشـائـكة. وقـال مـصدر في
تـصـريح ان (قوات امـنـية انـتـشرت
بـشكل مكثف قرب مبنى احملافظة)
ؤدي للمبنى مـؤكداً(قطع الشارع ا
وقــيـام مـفــارز عـســكـريـة بــتـطـويق
سـاحـة عـبـد الـكـر قـاسـم). وحرق
مـــتـــظــاهـــرون غـــاضــبـــون مـــســاء
اجلـمـعة بـرجـاً للـحراسـة في مـبنى
ديــوان احملـافــظـة وألــقى بـعــضـهم
ـبــنى مــا تــسـبب الــنــيـران داخـل ا
بــحـرق عـدد من االشـجـار فـيه لـكن
الــقـوات االمـنــيـة بـاشـرت بــتـفـريق
سيل ـتظـاهرين بـواسطـة الغـاز ا ا
ـتـظـاهـرين لـلـدمـوع.وألـقى مـئـات ا
احلـــجـــارة عــلـى مـــقــر احملـــافـــظــة
الـــبــــصـــرة وحـــاولـــوا اقــــتـــحـــامه
مـطالب بتحـس اخلدمات العامة

والـتصدي للفساد. وأضرم بعضهم
الــنـار  في إطـارات مــركـبـات خـارج
ـبــنى فـيـمـا وقـعت مـنـاوشـات مع ا
شرطة مكافحة الشغب التي أطلقت
ـســيل الـدمــوع لــلـتــصـدي الــغــاز ا
لـالحـتـجــاج. لـكن لم تــرد أنـبـاء عن
إصـابـات خطـيـرة . وعنـد الـسابـعة
مـن مـــــســــــاء اجلــــــمــــــعـــــة حــــــطم
ـــتــــظـــاهـــرون جـــزءا من اجلـــدار ا
ـقر ورشـقوا اخلـرسـاني احمليط بـا
ـبـنى بـقـنـابل حـارقـة من الـفـجوة ا
الـــتي فـــتــحـــوهـــا وهم يـــهــتـــفــون
بــشـعــارات مـنــاهـضــة لـلــحـكــومـة.
وتـفاقـمت موجة الـتظاهـرات بشكل
لوحة في خاص مع ارتفاع نسبة ا
مـــيـــاه الــشـــرب بـــالــبـــصـــرة الــتي
اصـبـحت غيـر صاحلـة للـشرب كـما
ــئـــات من جـــرائـــهــا. في تـــســـمم ا
غــــــضـــــــون ذلك حـــــــذرت صــــــحف
سـويسـرية من امـكانيـة تكـاثر وباء
ـــقـــبل الـــكــــولـــيـــرا في اخلـــريـف ا
ــلــوحـة بــاحملــافـظــة جــراء زيـادة ا
ـائي. وقــالت صـحـيـفـة والــتـلـوث ا
(الــصـبـاح ) الـسـويـسـريـة امس أن
(الـعـراق بـشكـل عام يـفـتـقد لـلـمـياه

بـسبب اجلـفاف لكن الـبصرة فـيها
مــيـاه مــلـوثــة ومـاحلــة واخلـدمـات
الـعـامة  مـؤسفـة فـضالً عن انقـطاع
الـتيار الكهـربائي والتلوث اجلوي
شـاعل الـنفـطيـة) مـضيـفة بـسـبب ا
ــوسم اجلـاري الــذي تـشـهـده أن (ا
احملــافـظــة هـو األســوأ بـالــنـســبـة
لـلثـروة احليـوانية ومـنهـا األسماك
الـــتي تــزداد مــلـــوحــة أحــواضــهــا
ـــيــاه ـــائـــيــة). وحـــذرت من أن (ا ا
نخفض جداً ـاحلة ذات التركيز ا ا
مـن الـــكــلـــور مـع درجـــات احلــرارة
ـتوقـعـة في اخلريف األكـثـر دفئـاً ا
ـثــالـيــة لـتــكـاثـر ســتـكــون األرض ا
الـكـولـيـرا). بـدوره كـتـبت صـحـيـفـة
ياه ـلح وا ( 24 سـاعة) امس أن (ا
ــــلـــوثــــة  يـــدمـــران كـل شيء  في ا
الـبـصرة الـتي تعـد واحدة من أكـثر
احملـافـظـات اكتـظـاظـا بالـسـكان في
ــكـنـهـا الــعـراق والـوحــيـدة الـتي 
الـوصـول إلى الـبـحـر) مـشـيرةً إلى
(رقــود آالف الـعـراقـيـ عـلى أسـرة
الـــطـــوار في الـــبــصـــرة بـــســبب
ــيــاه  الــذي جــاء بــســبب تــســمم ا
اء من الصنبور).وتابعت شـربهم ا

أنـه (بـحــسب مــســؤولـ الــصــحـة
بـاحملـافـظـة فـإنه مـنـذ الـثـاني عـشر
ـــــاضـي  اســـــتــــــقـــــبــــــلت مـن آب ا
ــســتــشـفــيــات أكــثـر من  17 ألف ا
ـــــغص مـــــريـض بـــــاإلســـــهــــــال وا
والــقيء)  الفــتــة الى ان (الــتــسـمم
ـســجل حـتى اآلن حـمـيـد وجـمـيع ا

ـــرضى يــعـــودون إلى مــنـــازلــهم ا
ولــــــكن الــــــوضع يــــــزداد ســـــوءاً).
وشـهـدت بـغداد تـظـاهـرة اخرى في
سـاحة التـحرير  اول امس اجلـمعة
تــنـــديــداً بــالــتــدخالت اخلــارجــيــة
ــسـاعي تــشـكــيل الـكــتـلــة االكـبـر
تـمهيداً لتشـكيل احلكومة اجلديدة.

ان لالطالع على االستعدادات »ŸöÞ∫ رئيس جلسة مجلس النواب االولى االكبر سنا يصل مبنى البر
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طبعة العراق 

احملـور الذي سينضم له بـغية تشكيل
الـكـتـلة األكـبـر) مؤكـداً (لـديـنا قـنـاعة
كـامـلة بـأن بـوصلـة االهـتمـام الـكردي
سـتـكـون بـاجتـاه نواة الـكـتـلـة األكـبر
كـون بــرنـامـجـنـا وطـنـيـاً شـامالً حلل
ــــشـــاكل وفـق ضـــمـــانـــات جــــمـــيع ا
وتـوقـيـتـات واضـحـة وتـصب بـخـدمة
ـخـتلف مـكـوناته) الـشـعب الـعراقي 
عــلى حـد قـوله. في غـضـون ذلك حـذر
رئــيس ائـتالف دولـة الــقـانـون نـوري
ــالــكي من الــفــ الـتـي تـســتــهـدف ا
وحـدة الـعراق وشـعـبه.وقال في بـيان
امـس انه(في ظل الـظروف الـعـصـيـبة
الــــتي تــــمــــر بــــهــــا الـــبـالد وفى ظل
اســتــقــطــابـات وتــدخالت إقــلــيــمــيـة
وخــارجــيــة وفــ تـســتــهــدف وحـدة
هم ان يقف الـعراق وشعبه جند من ا
اإلخـــوة الـــشـــركـــاء في الـــعـــمـــلـــيـــة
الـسياسية موحدين مـتكاتف الفشال

ـهـا تـلـك اخملـطـطـات الـتي بـانت مـعـا
نتيجة االزمة السياسية واالقتصادية
ـرحلـة الراهـنة) الـتي تـواجهـنا في ا
ن يحاول زج مؤكداً ( اهمية احلذر 
ـنع الـبالد فـي تـلك الـصـراعات وان 
ـباشر والـتفـاوض بالنـيابة الـتدخل ا
لــتـحــشـيــد طـرف ضــد اخـر) . وشـدد
ــضي في ــالــكي عــلى الــقـول (لن  ا
االجتـاه الـذي تريـده الدول اإلقـلـيمـية
والــكــبــرى ولن نــسـمح فـي ان يـوجه
ابــــــسط سـالح في صــــــدور ابـــــنـــــاء
واخـــوان الــــوطن الـــواحـــد). وتـــأتي
شهد الكي فيـما يواجه ا حتـذيرات ا
الـسـيـاسي شرخـاً عـريـضاً وصل الى
حـد مـرحـلة كـسـر العـظم في اثـر قرار
رئـيس الـوزراء حيـدر الـعبـادي اعـفاء
فـــالح الــفــيـــاض من جــمــيـع مــهــامه
ـتــمـثـلـة بـرئـاســة احلـشـد الـشـعـبي ا
ومـسـتـشـاريـة االمن الـوطـني. وأرجع

حتــالف الــفــتـح الـذي يــرأسـه هـادي
الـعامـري القـرار لعـدم تأيـيد الـفياض
ــنح الــعــبــادي واليــة ثــانــيــة .وقــال
الـتـحـالف فـي بـيـان إن الـقـرار (يـعـبر
عـن بـادرة خــطـيــرة بــإدخـال احلــشـد
الـــشـــعــبـي واالجــهـــزة األمـــنـــيــة في
الــصـراعــات الـســيـاســيـة وتــصـفــيـة
احلــسـابـات الــشـخـصــيـة) عـاداً (من
ـقـبـول عـلى اإلطالق ان يـصدر غـيـر ا
رئـــيـس حتـــالف الــــنـــصـــر - رئـــيس
نتهية واليته - قراراً باقالة الوزراء ا
ـستـوى يشرف مـسؤول أمـني رفيع ا
عــلى اهم األجـهـزة األمـنـيـة).وأضـاف
ـسؤول أن (الـعبـادي يعـتقـد ان هذا ا
اليـرى مصلـحة في التجـديد له لوالية
ثــانــيـة وهــذا مــؤشـر جــديــد عـلى ان
نتـهية واليته اصبح رئـيس الوزراء ا
يـتعـامل مع األجهـزة األمنيـة واجهزة
ـــصــلـــحــته الـــدولــة االخـــرى وفــقـــاً 

الــشــخـصــيـة وفــرض قــبـول الــواليـة
ـسـؤول في الـثـانـيـة شـرطاً لـبـقـاء ا
امـــاكـــنـــهم) مـــشـــيـــراً الـى ان (هــذه
الـقرارات غير قـانونية وفقـاً للدستور
كـون السيد فالح الـفياض يشغل هذه
ـسـؤوليـات التي تـعـد  بدرجـة وزير ا
وهي مــواقع سـيـاسـيــة شـأنـهـا شـأن
وزارة الـدفـاع والداخـليـة كمـا ان هذه
اإلجــراءات قــرارات شـخــصـيــة تـربك
الــوضع األمـني وجتـازف بــاسـتـقـرار
الـبـلـد وفـتح اجلـبـهـة الـداخـلـيـة امام
االرهــاب ارضــاءً لــرغــبــة االســتــأثـار
بـالسلطة). كما صدر بيان عن قيادات
فـي ائــتـالف الـــنـــصــر الـــذي يـــرأسه
الــعـبــادي يـفـيــد بـتــرشـيح الــفـيـاض
لـرئـاسـة مـجـلس الـوزراء فـيـمـا نـفى
حتــالف الـنـصـر في بـيـان أصـدره في
وقـت الحق صـدور مــثل هــذا الـبــيـان

عن قياداته. 
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وســبق الــتـظــاهــرة انـتــشــار أمـني
ؤدية مـكثف وقـطع بـعض الطـرق ا
إلـى الــســـاحـــة حتــســـبـــا النــطالق

تظاهرات.
 ولم تـشهـد التظـاهرة احداثـاً تذكر
تـظاهـرون جتمـعهم بـعـد أن فض ا

بسالم .

حيدر العبادي

انـه (يـبــدي اســتــغــرابه مـن تـداول
بــيـانــات وهـمــيـة مــذيـلــة بـتــوقـيع
قــيـادات في الـنـصـر او غـيـرهـا من
الــتـسـمــيـات).واضـاف ان (ائـتالف
الــنـصـر يـعــقـد اجـتــمـاعـات دوريـة
العـضائه وتـصدر بـيانـات واضحة
ومـتـفق عـليـهـا وتـمثـل وجهـة نـظر
ـــــواقف االئـــــتـالف) .واكــــد ان ( ا
الــرســمـيــة لالئــتالف تــصـدر عــبـر
ــكــتب االعالمي لــلــنـصــر وان مـا ا
يــنـشـر من بــيـانـات غــيـر مـعــلـومـة
ــثل الــنــصــر ونـنــفي ــصــدر ال  ا
صــدور اي بــيــان الــيـوم ). وكــانت
ـصـدر بـيـانـات عـدة غـيـر مـحـددة ا
مـــنــســوبـــة لــقــيـــادات في ائــتالف
الـنـصـر قـد رشـحت فـالـح الـفـياض
لــرئـاســة الـوزراء  عــشـيــة انـعــقـاد
ان  رتـقبـة للـبر اجلـلسـة االولى ا
وبـعد سـاعات من اعالن   الـعبادي
ــاضي إقـــالــة مـــســاء اخلـــمــيـس ا
الـفــيـاض.وقـال الـعـبـادي في بـيـان
االقــــالـــة  إنّ الــــفـــيــــاض انـــخـــرط
ــــزاولــــة الـــعــــمل الــــســـيــــاسي )
واحلــزبي وهـذا مــا يـتــعـارض مع
حــــيــــاديـــــة األجــــهــــزة األمــــنــــيــــة

واالســتـخــبـاريــة).كـمــا قـرّر إعــفـاء
الــفـيــاض من مـهــمـاتـه مـســتـشـاراً
لـألمن الـوطـني.وكــان الـفـيـاض قـد
انـتُـخب عـلى قـائمـة  الـعـبـادي لكن
األخـير  يَشـتبه في أنه تفاوض من
وراء ظـــهــــره مع قـــائـــمــــة الـــفـــتح
ـنـافـسة بـزعـامـة هادي الـعـامري. ا
فـي غضون ذلك نفـى معاون رئيس
األركـــان اإليـــراني الـــفـــريـق قـــديــر
نـــظــامي امس الـــســبت  أن تــكــون
طــــهــــران قـــد زودت أي جــــمــــاعـــة
بـــالـــصــــواريخ في الـــعـــراق.وقـــال
نظامي  في تصريح  ان (طهران لم
تـــزود أيــــة جـــمـــاعـــة في الـــعـــراق
بـــالــصــواريـخ ومــا يــحـــكى بــهــذا
الـصدد شـائعـات هدفـها الـنيل من
اجلـمـهوريـة اإلسالميـة والواقع أن
أمـريــكـا والـغـرب يـوجـهـون تـوزيع
األسـلحة ويطلقون هذه الدعايات)
مـضيفاً أن (أمريكـا ال تستطيع بدء
احلـرب على إيـران وهي تعـلم أنها
إذا بــدأت احلــرب عـلى إيــران فـلن

تنتهي بيدها). 
وكــانت وكـالــة أنـبـاء (رويــتـرز) قـد
نــقـلت في تــقـريـر لـهــا عن مـصـادر

إيرانية وعراقية وغربية أن طهران
قــــدمت صـــواريـخ بـــالــــيـــســــتـــيـــة
لـ(جـــمـــاعـــات مـــوالـــيـــة لـــهـــا) في

العراق.
 مـن جــهـــته وصف الـــقـــيــادي في
كــتـلــة صـادقــون حـسن ســالم هـذه
الـتسـريبـات بأنهـا(خرافـة أمريـكية
مـــثـــيـــرة لـــلـــســـخــريـــة).وقـــال في
تـصريح امس  أن (الكـذبة اجلديدة
الــتي ســعت واشـنــطن لــبـثــهـا عن
طـــــريـق أدواتــــهـــــا بـــــتـــــســـــلـــــيح
اجلــمـهــوريـة اإلسالمــيـة لـفــصـائل
ــقــاومــة وجلــهــات مــوالــيــة لــهـا ا
بـالعـراق بصـواريخ بالـيسـتية هي
ـثيرة جـزء من خرافـات واشنـطن ا
لـلسـخريـة والضـحك) الفتاً إلى أن
ــنــطق والــعــقل يــقــوالن إن هـذه (ا
الــكـذبـة ال تــنـطـلي اال عــلى صـغـار
الـعـقـول فـالـصواريـخ البـالـيـسـتـية
هي أسـلحة ضخمة وكبيرة احلجم
وبــــــحــــــاجـــــة إلـى مــــــخـــــازن ذات
مـسـاحـات شـاسعـة جـداً وهي غـير
مـوجودة باألصـل اال لدى اجليوش
الـرسـمـيـة كـمذاخـر ومـخـازن تـمـتد

ساحات كبيرة).
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443 ق.ع). واوضح معن انه (
الــقــبض عــلـى اثــنــ مــنــهم في
مــنــطــقـة الــهــرمــات في اجلــانب
ن والـثـالث في مــنـطـقـة حي اال
ديـنة البـكر في اجلـانب االيسـر 

وصل).  ا
نــــفــــذ فــــوج من جــــهــــة اخــــرى 
الــطــوار الـــنــمــوذجـي الــثــاني
ــثــنى الــتــابع لــقــيــادة شــرطــة ا
ارسة أمنية بـاألسلحة النارية
ـشاركة جـميع منـتسبي احلية 

الفوج وآلياته.
وقـــال بــــيـــان لـــقــــيـــادة شـــرطـــة
احملــــــافــــــظـــــــة  امس ان (فــــــوج
الــــطــــوار الـــنــــمــــوذجي نــــفـــذ
ارسة واسعة لـلتأكد من القوة
 ( نـتسـب القـتالـية وجـاهزيـة ا
ــــمــــارســــة مــــشـــــيــــرا إلـى أن (ا
التعـبوية تـمت باستـخدام آليات
الفوج واألسلحة النارية احلية).

شـــهــريــا من دون نــشــر اي جــدول
لــلــرواتب كــمــا كـان مــتــبــعـاً خالل

االشهر السابقة.


