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مــازال مــوضــوع اخــتــفـاء الــصــحــفي
السعـودي جمال خـاشقجي في مـدينة
إسطـنـبـول يحـظى بـاهـتمـام الـصحف
ية ومواقع التواصل االجتماعي. العا
فقـد كتب بـصـحيـفة الـغارديـان مارتن
شــــولــــوف وبــــاتــــريك ويــــنــــتــــور من
إســطـــنــبــول يـــقــوالن إن الــســـلــطــات
الـتـركـيـة تـفـحص كـامـيـرات الـشـوارع
بحـثا عـن شاحـنة سـوداء تـعتـقد أنـها
حمـلت جثـة خـاشقـجي من الـقنـصلـية

اضي. السعودية األسبوع ا
ونـســبت الــصـحــيـفــة حملـقــقـ أتـراك
القول إن تلك الشاحنة واحدة من ست
ســيــارات كــانت تــقل فــريـق تــصــفــيـة
ســـعـــوديـــا يـــعــتـــقـــد أنه وراء مـــقـــتل

خاشقجي.
ويـقـول مـسـؤولـون أتـراك إن (الـقـافـلة
غادرت الـقـنصـليـة بـعد نـحـو ساعـت
من دخــول خــاشــقــجي. وقــد أظــهــرت
كـامـيــرات أمـنـيـة وجــود صـنـاديق في
الــــشـــــاحــــنــــة الــــتـي حتــــمل لــــوحــــة
دبلـوماسيـة. وبعـد مغـادرة القـنصـلية
ســارت ثالث عــربــات يــســارا بــيــنــمــا
ـيـنـا أمـا الـشـاحـنـة اجتـهت الـبـقـيــة 
التـي غطـيت نـوافـذها بـالـلـون األسود

فقد اجتهت إلى طريق سريع قريب).
وأشارت الـصـحيـفة إلـى أن (احملقـق
األتـراك أحملـوا إلى أنـهم يـعـلـمـون عن
اختـفاء الـصحـفي السـعودي أكـثر من
ــعــلـــومــات الــتي كــشـــفــوا الــنــقــاب ا

عنـــــها).
ونسـبت الصـحـيفـة للـصـحفي الـتركي
تـــــوران كـــــشـالقـــــجي رئـــــيـس بـــــيت
االعالميـ العـرب في تـركيـا وصديق
خـاشــقـجي الـقــول إنه (أبـلــغه بـدعـوة
تـــلـــقـــاهـــا صـــديـــقه من ولـي الـــعـــهــد
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ـنــبئ اجلـوي الــتـابع لــلـهــيـئـة تــوقع  ا
الـــعـــامـــة لـالنـــواء اجلـــويـــة والـــرصــد
الـزلزالي صادق عطيـة في صفحته على
فـــيــســبــوك امـس ان(االرصــاد اجلــويــة
االمـريكـية واالوربـية تتـفق بشـأن مسار
وجـودة حاليا دارية لـبان ا الـعاصفـة ا
في بــحـر الـعـرب بـان  مــسـاره سـيـكـون
شــمــال غـرب ولــيس شــمـال شــرق كــمـا
اوردت بــــعض الـــتـــقــــاريـــر اجلـــويـــة),
واضــاف ان (وقـعـاتـهـمــا تـشـيـر الى ان
اعــلـى سـرعــة ريــاح تــســجل  75عــقــدة
ـقـبـلـة حـيث يـتـحـول خالل  72سـاعــة ا
ألعـــصـــار من الـــدرجـــة االولى مـــتـــوقع
تـشـكله مـساء الـيوم األربـعاء) ,واوضح
عــطــيــة ان (االرصـاد االمــريــكي  يــنـهي
ـقـبل  وقـبـلـها الـعـاصـفـة يـوم الـسـبت ا
ـتـوقع يــرسم مـسـار تــأثـيـرهـا األكــبـر ا
عــلى ظـفــار الـعــمـانــيـة مـابــ سـواحل
حـاسـك وصاللـة ويـنـتـهي بـحـضـرمـوت
الـيمنية فيـما يذهب االوربي بعيدا جدا

الـسـعودي مـحـمـد بن سـلـمـان لـلـعودة
لـلـريـاض والـعـمل مـسـتشـارا لـه). وقد
ســـعى خــاشـــقــجـي لــلـــحــصـــول عــلى
تـطـمـيــنـات بـشـأن سـالمـته قـبل زيـارة
الــقــنــصــلــيـــة الــســعــوديــة وطــلب من
خطـيبتـه االتصال بـالسـلطـات التـركية
في حال تـأخـر خروجه وهـو مـا فعـلته
بـعـد  4سـاعـات. ويــعـتـقـد أن الــقـافـلـة

كانت قد غادرت قبل ذلك.
ز الـبـريطـانـية وكتـبت صـحـيفـة الـتـا
ـوضوع في افتـتـاحـيتـهـا حول نـفس ا
قائلـة إن ( قضيـة خاشقجـي تشير إلى
أن الـنــزعـة لالنـتــقـام بــاتت حتل مـحل
ــا هـو نــفس مـا اجلـدل الــعـقالني ور
حـدث لـصـحــفـيـة اسـتـقــصـائـيـة كـانت
تــتــحــرى قــضــايــا فــســاد في االحتــاد
األوروبي وهي مــنــطـقــة يــفــتـرض أنه
تسـودهـا قـيم مشـتـركـة وحتتـرم حـرية
التـعـبيـر. فهـنـاك ثالثة صـحـفيـ على
األقل قـتـلـوا مـنـذ نـحـو عـام في مـالـطـا
وسـلـوفـاكـيــا واآلن في بـلـغـاريـا وآخـر
الضحايا هي فيكـتوريا مارينوفا التي
تـــعـــرضت لـالغــتـــصـــاب والـــتـــعـــذيب

والقتل).
وتابعت الصـحيفة إن (الـص تمارس
ــثـلـة نـفس األســلـوب حـيـث اخـتـفت 
ــدة ثالثــة أشـهــر حــتى دفــعت بــارزة 
ـال لـلضـرائب كـما مبـلـغا كـبـيرا من ا
اعـــتـــقــلـت رئــيـس االنــتـــربـــول مــيـــنغ

هونغوي).
ودعت الــصـحــيــفـة في افــتـتــاحــيـتــهـا
ـــان احلـــكـــومـــات األوروبـــيـــة والـــبـــر
األوروبـي إلى الـــــــتــــــحــــــرك وإجــــــراء

. حتقيقات في قتل الصحفي
ـز إن( خاشقـجي يستحق وقالت التا
دعم تـركــيـا الـتي تــعـامل الـصــحـفـيـ
عارضـ بفظـاظة كما يـستحق دعم ا
ـتـحدة بـاعـتـباره كـاتـبا في الواليـات ا

الـنـجف عـنـد غـروب الـشمس) ,واضـاف
ان (فـي هــذه احلـــالـــة يُـــتــوقـع ان يــرى
الــهالل واضــحــا كــمــا تــوقـع ان يــكـون
الــهالل في مـسـاء امـس الـثالثـاء حـيث
جـاء فـي الـكراس ,كـمـا يـتـوقع ان يـكون
اضية في افق مدينة الهالل في الليلة ا
الــنــجف عـنــد غـروب الــشــمس). وتـابع
الـبـيـان انه (ورد في مـقدمـة الـكراس أنّ
ـرجعـية هـذه احلـسابـات ال تمـثل رأي ا
الـدينـيـة بل هي مجـرد توقـعات فـلكـية
ألنّ بـداية الـشهـور القمـرية تـعتـمد على
ثـبوت رؤيـة الهالل شـرعاً لـذا نأمل من
ــؤمــنــ رصــد أهـلــة الــشــهــور وفــقـاً ا
ــذكــورة في هـذا الــكـراس لــلــبـيــانـات ا
وإعـالمـــنــــا بـــالــــرؤيـــة إن أمــــكن ذلك),
واوضـح البيان (وفي حال ثبوت الرؤيا
الـشـرعـية لـلـهالل مـساء الـيـوم االربـعاء
فــيـكـون اخلـمـيس 10 تـشـريـن اول غرة
شـهـر صـفـر والـثـالثاء  30 مـن تشـرين
اول اجلــاري  يـوم الــعــشـرين من شــهـر
صـفـر ذكـرى اربـعـيـنـيـة اإلمـام احلـس

عليه السالم).
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ــــكـــلف فـــاجــــأ رئـــيـس الـــوزراء ا
بتشكيل احلكومة االحزاب والكتل
ــتــأمــلــة بــتــقــد الــســيــاســيــة ا
مــرشـــحـــيـــهــا لـــشـــغل احلـــقــائب
الـوزاريـة فـي الـكـابــيـنــة اجلـديـدة
وفق مــبــدا احملــاصــصــة بــأطالق
موقع الكـتروني الستـقبال طـلبات
ـن يــجــد في نــفــسه الــتــرشــيح 
القـدرة على شـغل مـنصب وزاري
فيـما شـكك مراقـبون بـجدوى هذه
ـمـارســة وجـديــتـهـا فـي تـسـريع ا
تــــشـــكــــيل احلــــكــــومــــة وســـارع
ـــيــون وكـــفــاءات بـــتــقــد اكــاد
ســيــرهم الــذاتــيــة لــلــظـفــر بــتــلك
احلـــقـــائـب. ورشـــحت اول امـــرأة
نصب عراقيـة نفـسهـا الكتـرونيـا 
ـقـبـلة تـحـدث بـاسم احلـكـومـة ا ا
ـأخوذة عن بغـية كـسر الـنمطـية ا
العراق بحسب قـولها. وافصحت
داليـا العـقيدي الـتي تـعمل مـقدمة
بــرامج بــالــلــغــة االنــكـلــيــزيــة عن
اسبـاب تـرشـحـهـا لـلـمـنصـب بأنه
(يعـطي انـطـباعـا ويـغيـر الـصورة
ـأخوذة عن الـعراق في النـمطـية ا
ـــــيــــة) بــــعـض االوســــاط الـــــعــــا
واضــافت (تــقــدمت بــطــلــبي هــذا
وســأكـــون اول امــرأة تــتـــقــدم في
استـقـبـال طلـبـات الـترشح لـلـظـفر
ـــــتـــــحـــــدث بـــــاسم ـــــنـــــصـب ا
احلكـومة). الى ذلك ذكـر ناشـطون
على مـواقع الـتواصل االجـتـماعي
ــيــ وكــفــاءات قــدمــوا ان اكــاد
سـيـرهم الـذاتـيـة للـتـرشـح كوزراء
في الــكــابــيـــنــة اجلــديــدة . ونــقل
الـنـاشطـون عـن مـسؤول حـكـومي
قوله إنه (مـنـذ الثـامـنة من صـباح
ـــــــوقع امـس وصــــــلـت عـــــــبـــــــر ا
اإللكتروني الذي خـصص للتقد
للـمنـاصب الوزاريـة العـشرات من
( ستقل السير الذاتية من قبل ا
الفــتــا الى ان (أغــلب الــســيــر هي
ألســـاتـــذة جـــامــــعـــيـــ وأطـــبـــاء
ومـــــــــهــــــــــنـــــــــدســــــــــ ومن ذوي

االخــــتــــصـــــاصــــات واخلــــبــــرات
الــعـــالـــيــة) واضــاف أن (جلـــانــاً
ــلــفـات خــاصـة بــدأت بــتــرتــيب ا
للمتـقدم ومن ثم سـتعرض على
ـطـابـقـتـهـا مع خـبـراء قـانـونـيــ 
الشـروط الـدسـتـورية والـقـانـونـية
ـرشح الـتي يــجب تــوافـرهــا في ا
نصب الوزير) موضحاً أنه (بعد
ـلفات غير طابقة سـيتم إهمال ا ا
ــطـابــقــة لــلــشــروط ومن ثم رفع ا
تطابقة إلى اللجان العليا للنظر ا
فيـها وحتديـد األكفـأ واألصلح من
ـتــقــدمـ الخــتــيــارهم كـوزراء) ا
وتـابع أن (هـنـاك ضـوابط مـعـيـنـة
ـرشـحـ تـتـعـلّق لـلـتـنـافس بـ ا
بــاخلــبـرة والــســمــعــة الــوطــنــيـة
والـبـحــوث اخلـاصــة والـتــرقـيـات
ـشــغـولـة بــالـنــسـبـة ـنــاصب ا وا
لـــلــــمــــرشح) واشــــار ان (كل ذلك
سيـحـتـسب علـى شكل نـقـاط لـيتم
الـــتــنـــافـس بــعـــدد الـــنـــقـــاط بــ
تـقـدمـ لويـتم اخـتـيـار األصلح ا
هدي مـوقعا منهم). وأطـلق عبـد ا
ـدة ـكن الـعـراقـيـ  إلـكـتـرونـيـا 
يوم تنـتهي غدا مـن تقد طلب
نصب وزير في احلكومة ترشيح 
ـهـمـة في خـطـوة غــيـر مـسـبــوقـة 
تبـدو شـاقة وسط سـعي ائـتالفات
ــان إلى تـــقــد عــدة داخل الـــبـــر
نفسـها كاألكـثر حضورا وبـالتالي
األحق في تـــمــثــيـل أكــبـــر.ولــهــذا
ـوقع اإللــكــتـروني الـغــرض بــدأ ا
باسـتـقـبال الـطـلـبـات امس وحتى
بــعــد ظـــهــر غــد اخلــمـــيس حــيث
تـقـدم تسـجيل ـوقع من ا يطـلب ا
بـيـانـاته الـشــخـصـيـة إضـافـة إلى
توجـهاتـه السـياسـيـة واسم حزبه
إن وجـــد والــــوزارة الـــتـي يـــرغب
بالترشح لـقيادتهـا وبعد ذلك على
رشح تقـد مؤهالته اجلامـعية ا
أو مــا يـــعــادلـــهـــا وهي إلــزامـــيــة
لـلـتــرشح ومن ثم الـوظــائف الـتي
ـاضية عمل بهـا خالل السـنوات ا
وقبل تـثـبـيت الـبيـانـات يـخصص
ـوقـع مـســاحــة كـتــابــة إلـزامــيـة ا

زخــات مـطـر خــفـيـفـة مـع انـخـفـاض في
احلـرارة و الرياح شمالية غربية خفيفة
الى مــعـتـدلــة الـسـرعـة وفي اجلــنـوبـيـة
ســـيـــكــون صـــحـــوا مع انـــخـــفــاض في

احلرارة مع هبوب عواصف ترابية). 
ـرجـع الـديــني الـى ذلك اعــلن  مــكـتـب ا
عـلي السـيستـاني عن مراقـبة هالل غرة
شـهـر صـفـر بشـكل واضح مـسـاء الـيوم
االربـعـاء في أفـق مـديـنة الـنـجـف. فـيـما
اعــلن ديـوان الــوقف الـســني ان الـوقف
يــتــوقع ان هـالل غــرة  صــفــر ســيــكـون

اليوم االربعاء. 
وقـال مصدر من اعالم الوقف لـ(الزمان)
امس ان (جلــنـة الـرؤيـة الــشـريـعـيـة في
الـوقف تتـوقع ان تكـون غرة شهـر صفر
الــيــوم االربــعــاء الــعــاشــر من تــشــرين
االول). فــيــمـا جــاء في كــراس مــواقـيت
االهـــلـــة لـــعـــام  1440 هـ الـــصـــادر عن
مكتب السيستاني ان (يكون هالل شهر
مـن شهر صـفر مساء الـيوم األربعاء 30 
ــــوافق 10 مــــحــــرم احلــــرام 1440هـ ا
تــشــرين االول اجلــاري في أفق مــديــنـة

حـيث تـأثـيـر الـعـاصـفـة االكـبـر سـيـكون
عــلى مــيـاة خــلـيج عــدن ويـرسم مــسـار
الــعــاصــفــة مــحــاذيــا لــســواحل صالله
والــســواحل الــيــمــنـيــة والــصــومــالــيـة
ويــنــتــهي في جــيــبــوتي يــوم الــثـالثـاء
ـقبل) وتابع ان (تـأثيرالعـاصفة  على ا
الــعـراق  سـيــكـون من خالل زيـادة ضخ
ـداريـة نـحـو شـبه اجلـزيـرة الـرطــوبـة ا
الـعـربـية بـالـتزامن مع نـزول هـواء بارد
في طــبــقــات اجلــو الــعــلــيــا وبــالـتــالي
ــطـرة ســتــكــون هــنـاك حــالــة جــويــة 
مــنـتــصف الـشــهـر احلــالي). فـيــمـا قـال
بــيـان لــلــهـيــئـة  تــلـقــته (الــزمـان) امس
(أســـتـــمــرار الـــريـــاح الــيـــوم االربـــعــاء
شـمالـية غـربيـة خالل النـهار وسـكونـها
لـيال مع انخـفاض في درجات  احلرارة
ـنـطـقـة الـوسـطى ويـكــون الـطـقس في ا
صــحـوا مع ظــهـور بــعض الـغــيـوم  مع
تـساقط امطـار خفيـفة في اماكم مـتفرقة
و درجــات احلــرارة تــنــخــفض قــلــيال),
وتـابع (اما في الشمالية  سيكون غائما
جــزئـيــا الى غــائم مع فـرصــة لـتــسـاقط

الـواشــنـطن بــوست ولـو ثــبت صـحـة
ــقــتـلـه عـلى اإلشــاعـات الــتي تــقــول 
أيـــــدي من يــــحـــــمل جـــــوازات ســــفــــر
دبلـومـاسـيـة سعـوديـة فـإنه يـجب على
ـا حدث اثل  واشنـطن أن تقـوم بـرد 
في قضية اجلاسوس الروسي سيرغي
سكريبال الذي تـعرض حملاولة تسميم

في إنكلترا).
الى ذلـك أعـــرب الــــرئــــيس األمــــريـــكي
دونـالـد تـرامب عن قـلـقه حـيـال مـصـير
خـاشـقـجي. وقـال تـرامب لـلـصـحـفـيـ
(أنا قلق حيـال هذا األمر. وال يـعجبني
ما أسـمع. نأمل أن تـتم تـسويـة األمر".
وأضـاف "في الـوقت الـراهن ال يـعـرف
وضوع. هناك عدد أحد أي شيء عن ا
من القصص السيئة يتم تداولها. إنها
ال تـعـجـبـني). وجـاء هـذا بـعـد سـاعات
من حتدي الرئيس التركي رجب طيب
أردوغـان الـسـعـوديــة مـطـالـبـا إيـاهـا

بتـقـد دليـل يثـبت مـغادرة الـصـحفي
جمال خاشقجي لقنصليتها في مدينة
إسـطنـبـول. من جـانـبه أعـرب مـجلس
ـتـحدة حقـوق االنـسـان التـابع لأل ا
يوم الثالثـاء عن قلقه الـعميق ازاء "ما
يــــبــــدو أنـه االخــــتــــفــــاء الــــقــــســــري"
خلاشـقـجي في اسـطـنـبـول وطلب من
احلــكـومــتــ الــسـعــوديــة والـتــركــيـة
الـتـحـقــيق في األمـر. وقـالـت الـنـاطـقـة
باسم اجملـلس رافيـنا شـمدساني "اذا
صــحت الــروايــات الـتـي تــتـحــدث عن
وفـاته والــظـروف الــغـريـبــة الـتي أدت
الى تلك الوفاة فإن األمر مروع فعال."
وطلبت تركيا في وقت سابق تفتيش
مقر القنـصلية بعـد تصريحات أفادت
بـاحتـمـال "مـقـتل" خـاشـقـجي داخـلـها.
وكــان الـســيـنــاتــور األمـريــكي الــبـارز
لينزي غراهام قال إنه إذا ثبتت صحة
ـوجــهـة لــلـســعـوديـة في االتـهــامـات ا
قـضـية اخـتـفـاء خـاشـقـجي فـإن أثـرها
على العالقات بـ واشنطن والرياض
ســــيـــكـــون مــــدمـــرا. وحــــذر غـــراهـــام
الــسـعــوديــة من أنـهــا ســتـدفـع "ثـمــنـا
باهـظـا". وال يُعـرف مـصـير خـاشـقجي
ــاضي حـ زار مـنــذ يــوم الـثالثــاء ا
مقـر قـنـصلـيـة بالده بـهدف اسـتـخراج
بعض الوثـائق حتى يـستـطيع الزواج

من خطيبته التركية. 
وتقول الـسلـطات الـسعـودية إنه خرج
بـعـد فـتـرة قـصـيـرة رغم أن خـطـيـبـته
خــديــجـة آزرو تــقــول إنــهــا انــتـظــرته
طــوال الــيــوم ولـم يــخــرج. وأضــافت
آزرو أن خاشـقجي اضـطـر إلى تسـليم
هاتفه احملمول. وقال لها إنه في حالة
ستشار عدم عودته عليها أن تتصل 

للرئيس التركي.
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حـالـيـا في اجملـاالت كـافـة و امـلهم
الــــوطــــيــــد بـــقــــدرة صــــالح عــــلى
ـساهمة الفعالـية في التقدم نحو ا
مـرحـلة االعـمار والـتـطور واحلـياة
ـة لـلــمـواطن . الى ذلك دعـا الــكـر
الــــــنـــــائـب عن الـــــبــــــصـــــرة رامي
الــسـكـيـني إلى حـصـر الـسالح في
احملــافـظــة بـيــد األجـهــزة االمـنــيـة
واحلـشد الشعبي . وقـال السكيني
فـي تــــــصــــــريح امـس إن (حـــــاالت
االغـتـيال واجلـرائم الـتي تـشهـدها

داعـــيــا الى (حــصــر الــسالح بــيــد
اجلـهات األمنية وهـيئة احلشد في
الـبصـرة مع إلزام شـيوخ العـشائر
بـتـعـهدات أمـنـيـة لتـسـلـيم السالح
وكــبـح جــمــاح ضــعــاف الــنــفـوس
ومــحـاسـبـة الـعـشــائـر الـتي تـغـلق
ناطق الـسكنـية) على الـطرقـات وا
حـد قوله. بدورها  اعـربت النائبة
فـي حتالف سـائـرون هيـفـاء االم
عـن قـلــقـهــا من اغــتـيــال نـاشــطـ

واعتقال متظاهرين بالبصرة.

دونالد ترامب 

ـئــة من الـوزارات يـقل عن  85 بـا
ــهــدي ــفـــتــوح لـــعــبـــد ا واألفق ا
ئة فقط من سيكون بـنسبة  15با
حـقــائب حــكــومــته وهي الــتي قـد
ـستقلون من رشحون ا يشغلهـا ا
خالل نافـذة التـقد اإللكـتروني).
ودعا نواب عن محافظة الديوانية
ـهـدي الى ان يـكـون تـمـثيل عبـد ا
الـكــابـيــنـة الــوزاريـة عــلى اسـاس
احملــافــظــات. وقــال الــنــائب عــلي
البـديري في تـصريح امس (نـدعو
هدي الى انصاف الديوانية عبد ا
ـثـلـهـا بـالـكـابـيـنـة بـاخـتـيـار من 
الـــــوزاريــــة والـــــتـي ظـــــلـــــمت من
احلكـومـات السـابـقة) واشار الى
ان (الديـوانيـة لم حتـصل على اي
حقـوق اال ان يـكـون التـمـثـيل على
اساس احملافظـات). ورأت النائبة
عن ائــتالف دولــة الــقــانــون هـدى
ـهـدي يـسـتـطـيع سـجـاد أن عـبـد ا
تقد كابينته الوزارية وبرنامجه
ـان خالل 10 احلـكـومي إلى الــبـر
أيام إذا منـحته القـوى السيـاسية
الفـسحـة الـكامـلـة الختـيار وزرائه
دون إمالءات . وقــالت ســجــاد في
تصريح امس ان (الـفرصة مـتاحة
ــهـدي لـلـمـجيء بــكـابـيـنـة لـعـبـد ا
وزارية مـسـتقـلـة وكـفوءة وبـعـيدة
عن الكتل السياسـية وضغوطها)
الفـتـا الى (وجـود ثـقـة بأن يـنـجح
ــهـمــته وأن يــقـدم ــهـدي  عـبــد ا
كابـيـنته بـشـكل مبـاشـر وبأقل من
عشرة أيـام في حال مـنحـته الكتل
الـســيــاسـيــة الــفـســحــة الـكــامــلـة
الخـتـيـار وزراء حـكــومـته وكـتـابـة
برنامجه احلكومي دون إمالءات).
من جــهــتــهم عــبــر مــحــلــلــون عن
االعتقاد بـعدم جدية وفـاعلية هذه
ـبتـكـرة بالـنـظر اللـتزام اخلطـوة ا
ــدد الـدســتـوريـة ـهــدي بـا عـبــد ا
لــتــشــكـــيل احلــكــومـــة والــضــغط
وجه عـليه من الـكتل الـسيـاسية ا
الـتي اخـتـارت من بـ اعـضـائـهـا
مـرشــحـ لــبــعض الـوزارات وال

سيما الوزارية منها.
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وعـــد رئــيس اجلـــمــهـــوريــة بــرهم
صـالح وفـدا من مـحافـظـة البـصرة
ــعــاجلـة بــتــنــظــيـم حـوار وطــنـي 
ـــشـــكالت الـــتي تـــعــانـي مــنـــهــا ا
احملـافـظـات وايـجـاد سـبـل حـقـيـقة
. ــواطــنـ لــتــلــبــيـة مــتــطــلـبــات ا
واوضـح صالح عقب لقائه مع وفد
الــبـصـرة بـرئــاسـة احملـافظ أسـعـد
الـعيداني انه (يـتابع باهـتمام بالغ
مــــطـــالب واحــــتـــيـــاجــــات ابـــنـــاء
احملـافظة ومعاناتـهم كما يتضامن
مـع تطلعـاتهم ويخطط لـلعمل على
اكــــــثـــــر من مـــــســـــتـــــوى مـن اجل
حتــقــيــقــهـا) واضــاف (نــعــمل مع
قـبلـة لتـحقـيق سلـسلة احلـكومـة ا
مـن االجـراءات الــفــعــلــيـة) وشــدد
صــــالح عــــلى (ضــــرورة تـــفــــعـــيل
الـقـوان الـصادرة بـشـأن البـصرة
ـــائـــيــة ـــوارد ا وكـــذلـك قـــانـــون ا
ــيـاه والــعــمل عــلـى حل مــشــاكل ا
والــكـهــربـاء واالسـكــان والـبــطـالـة
ـــدارس وكــــري االنـــهــــر وبـــنــــاء ا
الكـات االمـنـيـة الالزمـة وتــوفـيـر ا
ــــــــــدى اآلنـي وكــــــــــذلـك عـــــــــــلـى ا
الـسـتـراتـيجي)  مـعـربـا عن (ثـقته
الــقــويــة بــامــكــان جــعل الــبــصـرة
عـاصمـة ثقافـية لـلعالم االسالمي)
مـــؤكـــدا (شــروعـه تــنـــظـــيم حــوار
ـشـاكل وطــني من اجل مــعـاجلــة ا
الــتي تــعــانـيــهـا احملــافــظـات وفي
ــوصل) مــقــدمــتــهــا الــبــصــرة وا
واشــار الى (لــزوم تــطــبــيق بــنـود
الـدسـتـور التي تـخص احملـافـظات
وحتـــديــد الــعـالقــة بــ الــوزارات
االحتــاديــة واحلـكــومــات احملـلــيـة
ـوازنات وتـنـظـيـم عـملـيـة اطـالق ا
اخلـــاصـــة بــهـــا في الـــوقت الالزم
وعــدم اعــاقـتــهـا) وتــابع (نــسـعى
حلــشــد الـدعم االقــلـيــمي والـدولي
ـيــاه وتـشـجـيع ــعـاجلـة قــضـيـة ا
االســتــثــمــارات العــمــار الــبــصــرة
وحتديثها على االصعدة كافة آمال
ان تـعـود لـتـكـون حـاضـرة اخلـليج
األهـم كــمــا كـانـت عــبـر الــتــاريخ)
داعـــيــا ســـلــطـــات احملــافـــظــة الى
(تـقـد خـطط دقـيـقة ومـوضـوعـية
ـشـاريع الحـتـيـاجـات احملـافـظـة وا
واجـهة كل الـصعـوبات ـطـلوبـة  ا
التي تواجهها حاليا). من جانبه 
ــــشــــاكل اســـــتــــعــــرض الــــوفـــــد ا
والـعقبـات التي تـواجههـا البصرة
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احلزب عـلى وشك االتفـاق بشـأن تشـكيل حـكومـة أغلـبية
في كــردســتــان قــائــمـة عــلـى أسـاس مــنح الــفــائــزين في
االنـتـخابـات منـاصب تـتنـاسب مع ما حـصـلوا عـليـها من
ــان اإلقــلــيم) الفــتــا الى ان مــقــاعــد في انــتــخــابــات بــر
(احلـزب حـصل عـلى نـحـو  45 مـقـعـدًا يـجـري حـوارات
مـسـتـمرة مع األحـزاب الـكـرديـة الصـغـيـرة الـتي حـصلت
على مقـاعد محدودة بهدف جمع مقاعدها لتشكيل أغلبية
ـانـيـة) واضـاف ان (االتـصـاالت مع االحتـاد الـوطـني بـر
الـكـردسـتـاني تـوقـفـت عـلى خـلـفـيـة اخلالف عـلى رئـاسـة
اجلمـهورية والـذي أسفر عن اخـتيـار برهم صالح رئـيسًا
للعراق) وتابـع ان (االحتاد أخلّ بجميع وعوده واتفاقاته
السـابقة مع احلزب وعليه أن يتحمل نتائج ذلك) على حد
تـعـبـيـره . وكـان الـقـيـادي في االحتـاد شـوان داود قـد رد
طالبـة باالستحـقاقات االنتـخابية على تلك الـتصريحـات ا
بـأنـهـا سـابقـة الوانـهـا.  وقـال داود ان (نـتـائج انـتـخـابات
ـفوضـية نظـرا لوجود االقلـيم لم يصادق عـليـها من قبل ا
الف و 600 شكوى باالضافة الى ان هناك جهات وقوى

تشكك بنزاهة تلك االنتخابات).
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قــدمت ثالث كـتل كــرديـة  طـلــبـاً بـتـشــكـيل جلـنــة تـقـصي
ـان اقـلـيم كــردسـتـان. وقـال احلـقـائق في انــتـخـابـات بــر
الـنــائب احـمــد حـاج رشــيـد في تــصـريح امس ان (ثالث
كــتل كـرديــة وهي اجلــمـاعــة االسالمــيــة وحـركــة تــغـيــيـر
واجليل اجلـديد قدمت طـلبـا الى وزارة الداخلـية لتـشكيل
ـان كـردسـتان) جلـنـة تـقـصي حـقـائق في انـتـخـابـات بـر
واشار الى أن (هـناك خروقات وتـزوير واستخدام ادوات
ووسائل الـدولة من مـستـمـسكـات ثبـوتيـة وهويـات احوال
ـدنـيـة) بـحـسب قـوله واتـهـم  الـنـائب عن حـركـة تـغـيـيـر ا
هوشـيار عبد الـله في وقت سابق احلزب الـرئيسي في
ـسـتـمسـكـات في الـدوائـر االحتـادية كـردسـتـان بتـزويـر ا
الستـخدامها باالنتخابات  مطـالبا  بتشـكيل جلنة الحالة
ــتــورطـ فـي ذلك لـلــقــضـاء. فـي غـضــون ذلك كــشـفت ا
ـــقــراطي تــقـــاريـــر عن مــســـاع يـــجــريـــهـــا احلــزب الـــد
الكـردستـاني من أجل تشـكيل حـكومـة أغلـبية فـي إالقليم
وفـقًـا لالستـحـقـاقـات التي أفـرزتـهـا االنـتخـابـات االخـيرة
ونـقـلت الــتـقـاريـر عـن  عـضـو بـاحلــزب قـوله ان (قـيـادات

أيضا للمتـقدم عليه من خاللها أن
شكالت التي يوضح رؤيته ألهم ا
ـسـتـهدف أو يـواجهـهـا الـقـطـاع ا
الـــوزارة (الــــتي تــــقـــدم إلــــيـــهـــا)
ــقــتــرحــة واحلــلــول الــعــمــلــيــة ا
واصفات للتنـفيذ وأيضا رؤيـته (
وسلوكيات القائـد الناجح وكيفية
إدارة الـفــرق بـطــريـقــة فـعــالـة مع
أمثـلـة حـقـيـقـيـة) إضافـة إلى (أهم
ؤهالت الـقيـادية والـتخـصصـية ا
لـــديه والـــتي تـــمـــيـــزه عن غـــيــره
نـصب). من جانـبهم الستـحقـاق ا
يـقــول مـرشــحـون (إنّــهم يـأمــلـون
ـحـالــفـتـهـم احلظ في احلـصـول
على احلقـائب الوزاريـة.وقال أحد

تـقـدمـ للـحـقـائب الـوزارية انه ا
(ال يـوجــد أمل كـبــيـر بــحـصــولـنـا
عـلى احلـقـائب الـتـي تـقـدمـنـا لـهـا
وسط صـــراع األحــــزاب لـــكــــنّـــنـــا
رشــحـــنـــا أنــفـــســنـــا ونـــأمل بــأن
يـحـالـفـنـا احلـظ بـذلك كـمـا حـالف
هدي). من جهته رأى  احد عبد ا
الـنــواب إن احلــديث عن حــكــومـة
تشكل من قبل تكنوقراط مستقل
ـهدي مـبـالغ فـيه. واكـد ان (عـبـد ا
يحـتاج إلى ثـقة الـكتل الـسيـاسية
وهذا ال يكـون اال من خالل إرضاء
تـــلك الـــكـــتل ومـــنـــحـــهـــا وزارات
مـــهــــمـــة) مـــبــــيـــنــــاً أن (الــــكـــتل
الـسـيـاسـيـة سـتـحـصل عـلى مـا ال

هدي عتمدة من مكتب عادل عبد ا Oýdð`∫ بوابة ترشيح الوزراء ا

الــبـصـرة بـسـبب ان الـسالح لـيس
بـيد الدولـة وموجود لدى الـعشائر
واحلــركـات والـفــصـائل واألحـزاب
واجلــمــاعــات وكـذلـك الـعــصــابـات
ــســلــحـة) ولــفـت الى ان (هــنـاك ا
جــرائم وعــمـلــيـات اغــتـيــال تـعـود
الســـبــاب جـــنــائــيـــة وعــشـــائــريــة
ومــصـالح شـخـصـيـة)  مــبـيـنـا ان
(األجـهـزة األمنـيـة تعـاني اخـتنـاقا
ــتــجـاوزين فـي ردع اخملـالــفــ وا
بـسـبب ارتـبـاطـاتـهم الـعـشـائـرية)

∫dLðR

رئيس
اجلمهورية برهم
صالح خالل
مؤتمر صحفي
بعد استقباله
وفد محافظة
البصرة


