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رجح النائب عن حتالف االصالح
واالعــمــار رعــد الـــدهــلــكي حــسم
مــرشـــحي الــكـــابــيــنـــة الــوزاريــة
اجلـديـدة خالل االسـبـوع اجلاري
بــــتــــوزان بــــ الـــتــــكــــنــــوقـــراط
ـستقل  مشـير الى السـياسي وا
ــكـلـف عـادل ان رئــيس الــوزراء ا
ـهـدي  اخـتار كـابـيـنـته من عـبـد ا
ــــكــــونــــات. وقــــال الــــدهــــلــــكي ا
لـ(الــزمــان) امـس ان ( الــتــواصل
ــهـــدي بـــشـــأن حــسم مع عـــبـــد ا
مــرشـــحي الــكـــابــيــنـــة الــوزاريــة
مـــســتــمـــر والســيـــمــا انـه بــاشــر
ـرشـح عـلـى اساس بـإخـتـيـار ا
ـــكــونـــات ولـــيس من اجلـــهــات ا
وطـــــــلـب تــــــرشـــــــيـح من ثـالثــــــة
شـخـصـيـات الى خـمـسـة عـلى كل
مـنصب مـع ترك احلـريـة الـكـامـلة
الختـيار كـابـينـته ليـكون مـسؤوال
ــقـبــلـة) مـتــوقــعـا ــرحـلــة ا عن ا
(حـــسم إعالن الـــكـــابـــيــنـــة خالل
االسبـوع اجلاري. وقـال (نأمل ان
يقدم كـابيـنة وزارية كـاملة وان ال
يـــــحــــــذو حـــــذو اسـالفه مـن اجل
االســـراع بــتـــشـــكــيـل احلــكـــومــة
بأسـرع وقت) واوضح الـدهلـكي
ان (الــكـابــيــنـة مــتــوازنـة مــا بـ
سـتقل والـسياسي التـكنوقـراط ا
لـكن ايـضـا الــسـيـاسي له اهـمـيـة
كبيرة كون مـجلس الوزراء معني
بـرسم سـيــاسـة الـدولـة ).بـدوره 
طالب النائب عن ائتالف سائرون
مضر االزيـرجاوي رئيس الوزراء
ـكـلف بـارسـال الـسـيـرة الـذاتـية ا
ـنـاصب الـوزارية قـبل ـرشـحي ا
جــــلـــــســــة مــــنح الــــثــــقــــة.وقــــال
االزيـــرجــاوي فـي بــيـــان امس إن
(بــعض وســائـل االعالم تــتــنــاول
اخـبـارا عـن تـرشـيح شــخـصـيـات
غير كفـوءة ومستـهلكة لـلمناصب
الوزارية بعـضها فشلت في ادارة
تـعاقـبة الوزارة في احلـكومـات ا
عــلى الــعـراق) الفـتــا الى (رفض
منح الـثـقة لـهكـذا شـخصـيات في
احلـكـومـة اجلـديـدة) واضاف أن
ــهـــدي مــطــالب بــارســال (عــبــد ا
ناصب رشحي ا السيرة الذاتية 

الوزارية الى مـجلس الـنواب قبل
 48 ساعـة من جـلسـة مـنح الثـقة
ان للحكومـة ليتمكن اعـضاء البر
من قــراءة الــســـيــر الــذاتــيــة لــهم
ومــعــرفــة مــؤهالتــهم الــعــلــمــيــة
ــنـاصب). من واالداريـة لــتـسـلم ا
جهـته  دعـا عضـو تـيـار احلـكـمة
الـوطــني مـحــمـد الــلـكـاش الــكـتل
والقـوى الـسـياسـيـة الى تـخلـيـها
عن اســتـحــقــاقـهــا احلــكـومي في
هـدي.وقال الـلكاش كابيـنة عـبد ا
في بـيـان امس ان (قــرار احلـكـمـة
ـسؤول جاء تـعـبـيرا عن مـوقـفه ا
وشــــعـــــوره الــــوطــــنـي الــــعــــالي
بضـرورة تقـد مـصلـحة الـشعب
صـالح والـبـلـد عـلى غـيرهـا مـن ا
كـاسب الـسـيـاسيـة واحلـزبـية وا
واخلـــاصــة) داعـــيــاً الـــكـــتل الى
ـــاثل من أجل (إتـــخـــاذ مــوقـف 
دفع عجـلـة تـشكـيل احلـكـومة الى
هلة األمام وإعالنها قبل إنـتهاء ا
الــدســتـــوريــة احملــددة). وحتــفظ
حتـــالف الـــقـــرار الـــعـــراقي عـــلى
تقد كابيـنة وزارية غير مـكتملة
 مــؤكـدا ثــقــته ودعــمه لــعـمــلــيـة
االصالح. واكـــــد بــــيــــان امس ان
(حتالف القـرار يرى بأن الـتشاور
بشأن الـكابـينة الـوزارية لم يرتق
إلى مـسـتـوى مـا هـو مـطلـوب في
رحلة الـدقيقة  وتالفيا ألي هذه ا
اشـكـال يــقـتـرح الــتـحـالف عـرض
أسماء الـوزراء مع السيـر الذاتية
لـكل شـخـصـيـة منـهـم علـى الكـتل
الـــســــيـــاســـيــــة  واالصـــغـــاء إلى
الحظات من أجل كسب الـتأييد ا
والــــدعـم في جــــلــــســــة مــــجــــلس
الـنـواب) واضـاف انه (تــعـقــيـبـا
ــعـلــومـات الـتي عـلى األخــبـار وا
تـتـضـمن امـكـانـيـة تـقـد اسـمـاء
كتـملة  مع احتمال الوزراء غير ا
تـــأجـــيـل طـــرح أســـمـــاء الـــوزراء
لــلـــوزارات الــســيــاديـــة لــيس من
ــهــدي ويــعــيـد مــصــلــحـة عــبــد ا
الـــذاكــرة إلى جتـــربـــة ســابـــقــة).
ورفـعت االحــزاب الـكــرديـة سـقف
مـطـالـبـهـا لـلـمـشـاركـة بـاحلـكـومة
هدي اجلديدة الـتي يسعى عـبد ا
تــشــكــيــلــهـا. وكــشـف مـصــدر في
تــــــــصــــــــريـح امـس ان (احلـــــــزب

قراطي الـكردستاني رفع من الد
ســــقـف مــــطــــالــــبه الـــــتي كــــانت
مقتصرة في بداية األمر على عدد
من الـوزارات) عـلى حـد تـعـبـيـره.
مــــوضــــحــــا أنه (طــــالـب أيــــضـــا
بـــتــشــكـــيل مـــؤســســات تـــضــمن
الـتــوازن في إدارة الــدولــة فـضال
عن احلـــصـــول عـــلـى ضـــمـــانــات
بشأن عدم إقـصاء القـوى الكردية
وإبـعـادهـا عن الــقـرار الـتـنـفـيـذي
كـــــمــــا حـــــدث في احلـــــكــــومــــات
ـــصــدر ان الــســـابـــقــة) وتــابع ا
(احلـزب يجـري اتـصـاالت مـكـثـفة
مع قـوى كــرديـة أخـرى إلقــنـاعـهـا
بــتــأيـــيــد مــوقــفه) مــتــوقــعــا أن
ـتعـلـقة نـاصب ا (يتـأخـر حسـم ا
ـهدي باألكـراد في حـكـومـة عبـد ا

حـتى لو أعـلـنت احلـكـومـة بـشكل
جــزئي خالل هــذا األســبـوع).الى
هدي مع الرئيس ذلك بحث عبد ا
ـانـويل مـاكرون دعم الفـرنـسي إ
ـجال فـرنـسـا لـلـعـراق وخـاصـة 

االعمار.
وقــال مــكــتــبه في بــيــان امس ان
هـدي تلقى اتصـاال هاتفيا (عبد ا
من ماكـرون وبحـثا إسـتمرار دعم
ــرحــلـة فــرنــسـا لــلــعــراق خالل ا
ـــقــبـــلـــة وبـــاألخص في مـــجــال ا
اإلعـمــار إضــافـة إلى الــقـطــاعـات

األخرى).
واضاف انه (جرت ايضا مناقشة
الـتــعـاون الــثـنـائـي بـ الـبــلـدين
مــســـتــقــبال والـــســبل الــكـــفــيــلــة
لتـعزيـزها في مـختـلف اجملاالت).

ـهــدي بــيــانـا كــمـا اصــدر عــبــد ا
بــــشـــــأن قــــيــــام وزارات ودوائــــر
بتـوقيـع عقـود عاجـلـة وتعـييـنات

غير أصولية.
ـــهــــدي في بـــيـــان وقـــال عــــبـــد ا
ــدة الـــقــلــيــلــة (الحــظـــنــا خالل ا
ــاضـيــة قــيــام بــعض الـوزارات ا
والـدوائـر بـتـوقــيع عـقـود عـاجـلـة
وتعيينات غير أصولية بل إجراء
تـغـيــيـرات وظـيــفـيـة وهـيــكـلـيـة)
داعـيـا رئــيس اجلـمـهــوريـة بـرهم
صــالح ورئــيس مــجـلـس الـوزراء
ـنـتـهـيـة واليـته حـيـدر الـعـبـادي ا
والــــــوزراء الى (مــــــنـع جـــــمــــــيع
اإلجراءات غيـر الدسـتوريـة وغير
القانـونية الـتي ال تدخل في إطار
تــصــريف االمــور الـيــومــيــة كــمـا

نـفـسـهـا مسـؤولـة عن شـقـيـقـتـها
تــبـارك وشـقــيـقـهــا سـعـود الـذي
اضطر لترك دراسته لتأم لقمة

العيش لهم).
وعمت الفرحة منزل عائلة رحمة
 بــعـد اعــادة تـأهــيـله وجتــهـيـزه
ــســتــلــزمــات مـن اثـاث بــكــافــة ا
واجـهزة كـهـربائـيـة  فـضال على
التـكفـل بعالج عـ رحمـة  التي
تـضــررت مع مـا اصـاب مــنـزلـهـا
مـن ضــرر وقــد شـــكــرت الــبــزاز
الذي اعاد النور الى عينها والى

جدران بيتها.
وكان برنـامج (كرسـته وعمل) قد
اضي اعاد خالل شهر رمضان ا
ــتـضــررة في ــســاكن ا تــأهــيل ا
زقـــاق (حــــمــــام مــــنـــقــــوش) في
ــــــوصل  ـن من ا اجلــــــانب اال
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{ نــيـويـورك - (ا . ف . ب)- أبـدى
ــــتــــحــــدة األمـــــ الــــعــــام لـأل ا
أنــطــونــيـو غــوتــيــريش "انــزعـاجه
ـــقـــتل الـــشــــديـــد" إثـــر تـــبـــلّـــغـه 
الـــصـــحـــافي الـــســـعـــودي جـــمــال
خــاشــقــجي الــذي فُــقــد أثــره بــعـد
دخـــــوله قـــــنـــــصــــلـــــيـــــة بالده في
اسـطــنـبـول في الـثـاني من الـشـهـر
اجلــــاري والـــذي أكّـــدت الـــريـــاض
امـس السبت أنّـه قُتل يـومها داخل

مبنى القنصلية.
 وقـال غوتـيريش فـي بيان قـدّم فيه
تــــعـــازيه إلـى أســـرة خـــاشــــقـــجي
وأصـدقائه إنّه "يـشدّد على ضرورة
إجـــراء حتـــقـــيـق ســـريع ومـــعـــمّق
وشـفّاف في ظروف وفاة خاشقجي
وعـلى احملاسبة التامّة للمسؤول
ـنـظـمـة عـنه). وحـذر األمـ الـعـام 
"مـراسـلـون بـال حـدود" كـريـسـتوف
دولـوار امس السـبت من إجراء أي
"مـساومة" مع السعودية في قضية
قـتـل الـصـحـافي جـمـال خـاشـقـجي
ألن ذلك ســيــعــطــيــهــا "تــرخــيــصــا

بالقتل".
وأكّـدت الريـاض للمـرة األولى فجر
الـــســـبت أنّ خـــاشـــقـــجي قُـــتل في
قـنـصلـيتـهـا باسـطنـبـول موضـحة

أنـه قـــــضى اثـــــر وقـــــوع شـــــجــــار
و"اشــتـــبــاك بــاأليــدي" مع عــدد من

األشخاص داخلها.
وكــتب دولـوار عـلـى تـويـتـر أن "أي
مــــحـــــاولــــة إلزالــــة الــــضـــــغط عن
الــســعــوديــة والـقــبــول بــســيــاسـة
مـــســـاومـــة ســـتـــؤدي إلى إعـــطــاء
ـمـلكـة حتبس +تـرخـيص بالـقتل+ 
وجتـــلـــد وتــخـــطف وحـــتى تـــقــتل
صـحـافـيـ يتـجـرؤون عـلى الـقـيام

بتحقيق وطرح نقاش".
وتـابع في تـغـريـدة ثانـيـة أنه "بـعد
ــقــتل" خـــاشــقــجي فــان اإلقـــرار 
"مـــراســلــون بـال حــدود" "تــنـــتــظــر

اإلبــــــقـــــــاء عــــــلى ضـــــــغط حــــــازم
ومـتواصل وقـوي علـى السـعودية
حـتى جالء احلـقـيـقـة كـامـلـة بـشأن
الـــقــضـــيـــة والــتـــوصل إلى إطالق
سـراح صـحـافـيـ سـعـوديـ حكم
عـلـيهـم بعـقـوبات مـروعـة ومنـافـية

للمنطق".
وبالتزامن مع إعالن الرياض مقتل
خـاشـقجي أمـر العـاهل السـعودي
ـلك سلمان بن عبد العزيز بإعفاء ا
نـائب رئـيس االستـخبـارات العـامة
أحـمـد عسـيـري ومسـؤولـ آخرين
فـي جـــهـــاز االســــتـــخــــبـــارات من
مــنـاصـبـهم فـيــمـا ذكـرت الـريـاض

أنّـها أوقفت  18سـعوديـا على ذمة
ـلك ســلـمـان الــقـضــيـة. كــمـا أمــر ا
ــســتــشــار في الــديــوان بــإعــفــاء ا
ــــلــــكي بــــرتــــبـــة وزيــــر ســــعـــود ا

القحطاني من منصبه.
وأعــلـنت الــرئـاســة الـتــركـيــة فـجـر
امـس الـــســـبت أنّ الــــرئـــيس رجب
طـــيّب أردوغــان اتّــفـق مع الــعــاهل
ـلك ســلـمـان بـن عـبـد الــسـعــودي ا
ـة هـاتـفـيـة على الـعـزيـز خالل مـكـا
مــواصــلــة الــتــعــاون الـثــنــائي في
الــتــحــقــيق بــقــضــيــة الــصــحــافي
الــسـعـودي جــمـال خــاشـقـجي في
ثـاني اتصـال هاتفـي ب الزعـيم

حــول هـذه الـقـضـيـة. وقـال مـصـدر
في الــرئـاسـة الـتـركــيـة طـالـبـاً عـدم
ـتــهـمـا نــشـر اســمه إنّه خالل مـكــا
الـهاتفية التي جـرت مساء اجلمعة
ـــة أولى والــــتي أتت بــــعــــد مـــكــــا
بـيـنهـما جـرت األحـد شدّد الـرئيس
ـــلـك ســـلــــمــــان عـــلى أردوغــــان وا
"أهـمـيـة مواصـلـة العـمل سـوياً في

تعاون تامّ".
ــصـــدر إنّ الـــزعــيـــمــ وأضـــاف ا
عـلومات حـول التحـقيقات تـبادال ا
الـتي يـجـريهـا بـلـداهمـا في قـضـية

خاشقجي.
ـة الهـاتـفيـة قـبيل وقت ـكـا وأتت ا
قـصـيـر من تـأكـيـد الـريـاض لـلـمرة
األولـى أنّ الــصـحــفـي الــســعـودي
قُتل داخل قنصليتها في اسطنبول

في الثاني من تشرين االول.
وذكــرت وكـالـة األنـبــاء الـسـعـوديـة
نـقالً عـن بـيـان لـلـنـيـابـة الـعـامة أن
الـصـحـافي قُـتل بـعـد وقـوع شـجار
و"اشــتـــبــاك بــاأليــدي" مع عــدد من
األشـخاص داخلها رغم أنّها سبق
وأن أعـلنت عقب اختفاء خاشقجي

أنّه غادر مبنى القنصلية.
ونـقـلت الـوكـالـة عن بـيـان لـلـنـيـابة
الـعـامة أنّ األشـخـاص السـعـودي

قــابــلــوا خــاشــقــجي بــعــد "ظــهـور
مـؤشّرات تـدلّ على إمـكانـية عودته
لــــلـــبـالد". ووعـــدت تــــركــــيـــا امس
الـسبت بالكـشف عن كامل تفاصيل
مـقـتل الصـحافـي السـعودي جـمال
خـاشقجي بـعد إقرار الـرياض بأنه
قـتل في قنـصلـيتهـا في اسطـنبول
وفـق مــــا نــــقــــلت وكــــالــــة أنــــبــــاء
ـتـحـدث األنـاضـول الـرسـمـيـة عن ا

باسم احلزب احلاكم عمر جليك.
ـتـحـدث بـاسم حـزب وقــال جـلـيك ا
الــعـدالــة والـتــنـمــيـة االسالمي "ان
تــركــيــا سـتــكــشف كل مــا حـدث. ال
يـــشــكن أحــد في ذلك". وأضــاف أن
"كـشف مـالبـسات احلـادثـة دين في
أعــنــاقــنــا وســنــســتــخـدم جــمــيع
اإلمـكـانـيات فـي هذا الـصـدد وهذا
مــا جتــســده إرادة الـرئــيس (رجب
طــــيب) اردوغـــان". وقــــال "نـــحن ال
نـتهـم أحدا بـشكل مـسبق لـكنـنا لن

نقبل أن يبقى أي شيء مخفيا".
وكـــان اردوغــان حتــادث هـــاتــفــيــا
مــــســــاء اجلــــمــــعــــة مع الــــعــــاهل
ـلك ســلـمـان بـن عـبـد الــسـعــودي ا
الــعــزيــز واتــفــقــا عــلى اســتــمــرار

التعاون في هذه القضية.
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ـسـتلـزمـات فيـها وتـوفيـر كـافة ا
لـيـعـود اصـحابـهـا لـلـسـكن فـيـها

تسبقهم كلمات الشكر للبزاز .

احملـافظـة بـسـمة بـسـيم في بـيان
امس أن (نواب احملافظة والبالغ
عددهم  24نـائـبا يـطـالـبـون عـبد
ــنح نــواب احملــافــظــة ــهــدي  ا
وزراء فـي حـــكـــومــــته اجلـــديـــدة
كاسـتحـقاق انـتخابي) وأضافت
أن (جـــمـــوع كـــبــيـــرة من أهـــالي
نـيــنـوى زحــفت من حتت الــركـام
متوجـهة نـحو صنـاديق االقتراع
لإلدالء بأصواتهم معلق آمالهم
بــنــا). بــدوره  أكــد الـــنــائب عن
حتـالف سـائـرون صـبـاح طلـوبي
ـهـدي حـسم الـعــكـيـلي ان عـبــد ا
نـصف الـكـابـيـنـة الـوزاريـة فـيـمـا
أشار إلى أن الـوزارات السـيادية
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طالب نـواب اجلبـهة الـتركـمانـية
رئيـسـا اجلمـهـورية بـرهم صالح
ــكــلف عـادل ومــجـلـس الـوزراء ا
ناصب سيادية في هدي  عبد ا
ـقـبلـة.وقـال بـيان انه احلـكومـة ا
(في سـابـقـة خطـيـرة تـهـدد حـياة
ـكـون واقـصـائـهم من الـعـمـلـيـة ا
الـسـيـاسـيـة) داعـيـا (الـرئـاسـات
الثالث لضـرورة حتقيق الـتمثيل
ناصب العادل للمـكون في احد ا
السيـادية في رئـاسة اجلمـهورية
كـاسـتـحــقـاق قـومي لـلـتـركـمـان)
وأضـاف (كـما نـطـالب بـالـتـمـثيل
في الكابينة الوزارية كاستحقاق
ــــئـــــات االالف من انــــتـــــخــــابـي 
االصوات التي اوصلـتنا الى قبة
ان وذلك كـضرورة ملحة في البر
ـــرحــلــة الــقــادمــة مــتــطــلــبــات ا
ــــكـــــون في وضـــــرورة وجـــــود ا
الكابينـة  وذلك للعمل على اعادة
ـغـتصـبـة الهالـيـنا في احلـقوق ا
ــــوصل قــــضـــائـي تــــلــــعـــفــــر وا
ومـــحــــافــــظـــة كــــركــــوك  وطـــوز
خـــورمـــاتـــو وامـــرلي  وديـــالى)
وتـابع الـبـيـان (انـنـا نـعلـم الكـتل
الــسـيـاســيـة جــمـيـعــا بـان نـواب
ــكـون رغم وجــودهم فـي قـوائم ا
عــدة اال انــهم يـصــرخــون بــنـداء

واحـد وهـدف واحــد هـو الـعـراق
اوال وحقوق التركمان ثانيا). من
جـــهــــته رأى رئــــيس اجلــــبــــهـــة
الـتـركمـانـيـة ارشـد الـصاحلي ان
ــكــون فـي الــكــابــيــنــة تـــمــثــيل ا
الـوزارية يـعـد استـحـقـاقا قـومـيا
وانتـخابـيا . وقال الـصاحلي في
ـكون تصـريح امس ان (تـمثـيل ا
في الــكـــابــيـــنــة الـــوزاريــة يـــعــد
اسـتـحـقـاقا قـومـيـا وانـتـخـابـيا).
كـــمــا دعــا نـــواب عن مــحـــافــظــة
ـهدي إلى انـصاف نيـنـوى عبـد ا
احملـافظـة واسـتـثنـاء نـوابـها من
اجملرب ال يجرب ومنـحهم مقاعد
وزاريــــة. وقـــالـت الـــنـــائــــبـــة عن

واألمنية لم يـتم حسم مرشـحيها
بــســبب تــمــسك بــعـض األحـزاب
بـشــخـصـيـات مــسـتـهـلــكـة وغـيـر
ـــقــبـــولــة.وقــال الـــعــكـــيــلي في ا
تــــــصـــــريـح امس ان (الـــــوزارات
السـيـادية واألمـنيـة لم يـتم حسم
مرشـحـيهـا بـسبب تـمـسك بعض
األحزاب بـشخـصـيات مـستـهلـكة
وغير مـقبولة) مشددا على (عبد
هدي اختيار شخصيات كفوءة ا
ـنــاصب الــوزاريـة كـون لـتــولي ا
مـجـلس الــنـواب لن يـصـوت ولن
ــنح الـثـقــة لـشــخـصـيــات غـيـر
كفوءة ومسـتهلـكة ومرفوضه من

قبل الشارع). 
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تـوفي الرئـيس السـوداني السابق
عــبـد الـرحـمن سـوار الـذهب الـذي
وُصـف بأنه الزعيم العربي الوحيد
الـذي تـنازل طـوعا عن الـسلـطة عن
ـملـكة عـمـر ينـاهر  83 عـامـا في ا
الــعـربــيـة الــسـعــوديـة. ولــد سـوار
الـــذهب في مـــديـــنــة األبـــيض عــام
 1935وتـخرج من الـكلـية احلـربية
عــــام  1956 وتــــدرج فـي الـــســــلك
الـعـسـكـري. فـي عام 1971 وأثـنـاء
انـــقالب الـــعـــســـكـــري الــســـوداني
الـرائد هاشم الـعطا رفض تـسليم
حـامـية مـديـنة األبـيض الـعسـكـرية
عـندما كان قائدا لها حتى استعاد
الـرئـيس اخلامس لـلسـودان جعـفر
ــيـري مــقـالــيـد احلــكم بـعــد أيـام
وقـف فقـد أُبعد قـليـلة. ورغم هـذا ا
تــعـســفـيــا عن الــسـودان إلى قــطـر
حـــيـث عـــمل هـــنــــاك مـــســـتـــشـــارا
عـسكريا لـلشيخ خلـيفة بن حمد آل
ثـــــاني وقـــــد كــــان أول مـن فــــصل
اجلـــيـش عن الـــشـــرطـــة في قـــطـــر
وأسس كــيــانــ مــسـتــقــلــ هــمـا
ـســلــحـة شــرطــة قـطــر والــقــوات ا
الـقـطـريـة. وبـعد أن غـيـرت الـقـيادة

الـسـودانـيـة مـوقـفـهـا مـنه عـاد إلى
الـــبالد لـــيــتـــولى مـــنــصـب رئــيس
األركـان ووزير الـدفاع. وفـي أعقاب
انـــتــفــاضـــة نــيــســان  1985الـــتي
ـيري تولى أطـاحت بحـكم جعـفر 
ســــوار الــــذهب رئــــاســـة اجملــــلس
الـعـسـكـري االنـتـقـالي ورقي لـرتـبة
ــشـيــر. وقـد تـعــهـد بــعـد تــسـلـمه ا
الـســلـطـة بـأن يـتـخـلى عـنـهـا خالل
عــام واحـــد حلــكــومــة مــنــتــخــبــة.
وبــالـفــعل بــعـد عــام قـام بــتـســلـيم
الـــســلــطـــة لــلـــحــكــومـــة اجلــديــدة
ـنـتـخـبـة بـرئـاسـة رئـيس الـوزراء ا
هـدي. وعقب ذلك اعتزل الـصادق ا

الـعـمل الـسيـاسي وتـرأس منـظـمة
الـدعوة اإلسالميـة التي اتخذت من
الـسـودان مـقرا لـهـا ومن إجنازات
ـؤسـسـة بـنـاؤهـا الـعـديد من تـلك ا
ستـشفيـات والعيادات ـدارس وا ا
ومـالجئ األيــتــام. وفي عــام 2004
ــلك فــاز ســوار الــذهب بــجــائــزة ا
ن قدم فـيصل السنوية اخملصصة 
خــدمـات جـلــيـلـة لــلـدين اإلسالمي.
وقــالت وكـالــة األنـبــاء الـســعـوديـة
حـينـئذ إن سـوار الذهب قـد اختـير
ب  13 شـخـصـيـة إسالمـيـة عـامة
رشــحت لــلــجــائــزة في ذلك الــعـام.
وقــالت الـوكــالـة إن االخـتــيـار جـاء
بـناء عـلى "العمل الـنبـيل الذي كان
ـ اإلسالمي مــحل افـتــخـار لـلــعـا

والعربي".
 وقـد اسـتجـاب العـاهل السـعودي
ــلـك ســلــمــان بـن عــبــد الــعــزيــز ا
لـوصــيـة سـوار الـذهب فـأمـر بـنـقل
دينة جـثمانه بطائـرة خاصة إلى ا
ـنورة ليُوارى الثرى هناك تنفيذا ا
لــوصــيــته. وقــالـت وكــالــة األنــبـاء
ـلـك سـلـمـان بـعث الــسـعـوديـة إن ا
بــرقـيـتي عـزاء ومــواسـاة لـلـرئـيس
الــســوداني عــمــر حــسن الــبــشــيـر

ولعائلة الفقيد وذويه.

كون التركماني في كركوك خالل تظاهرة للمطالبة بالتمثيل العادل  d¼UEð…∫ مواطنون من ا

نطـلب من الوزراء ومـسؤولي أية
رتبطة بوزارة جهة رسمية غير ا
اإلمتنـاع عن مثل هكـذا خطوات)
(كما نطلب من هـدي وتابع عبد ا
مجلس النواب مراقبة هذا الشأن
كما وان احلكومة ستلغي أي أمر
لم يـــجـــر فـي إطـــار الـــســـيـــاقــات
الدسـتوريـة والقـانونـية أو خارج
مـهام تـصـريف االمـور الـيـومـية).
وعـاد الى بــغـداد الـوفـد الــنـيـابي
بــرئــاســة الـــنــائب االول لــرئــيس
مـــجــــلس الـــنــــواب حـــسن كـــر
الـكـعـبي  بـعـد مـشـاركـته بـأعـمال
اجلــــمـــعـــيــــة الـــعـــامــــة لالحتـــاد
اني الـدولي في جنيف الذي البر
الـتــقى بـعــدد من رؤســاء الـوفـود

الدولية واإلقليمية والعربية.
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اغــاث رئـيـس مـجــمــوعـة االعالم
ــسـتــقل االسـتــاذ سـعــد الـبـزاز ا
ــوصل فــقـدوا ثالثــة ايــتـام من ا
والديهم وبيـتهم اثناء الـعمليات
الـــعــــســـكــــريـــة عـــلـى داعش في
ـوصل. اذ تـولى فـريق بـرنامج ا
(كرسته وعمل) الـذي تقدمه قناة
(الـشرقـيـة ) وبـايعـاز من الـبزاز
اعــادة بــنــاء مـنــزل رحــمــة الـتي
ظــهـرت مـن عـلى الــشــاشـة وهي
تــــروي كـــــيف (ان والــــدهــــا دفن
حتت انــقــاض الــبـيـت وكـيف ان
والــدتـــهــا غــادرت احلــيــاة وهي
حتـــتــــضـــنــــهـــا في فــــجـــر يـــوم
رمــضـــاني بــعــد ان اســتــهــدفت
قــذائف ضــالــة مــنــزلــهم لــتــجــد

سعد البزاز 
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عـد اخلـبـيـر القـانـوني طـارق حرب
ـالـية بـاالمـتـناع عن اجـراء وزارة ا
صـرف الـتخـصيـصات الربـعة االف
درجـة وظـيفـية في مـحافـظة بـغداد
ســلـيـمـا الن نـقـل الـصالحـيـات الى
احملــافــظـات احــدث فــوضى. وقـال
حـــرب لـ (الــــزمـــان) امس ان (نـــقل
الــــصالحـــيــــات الى احملــــافـــظـــات
والـتراجع عن نقلها احدث فوضى
وكــــمـــا هـــو مــــعـــلــــوم ان قـــانـــون
احملـافظـات تضـمن نقل الـكثـير من
ـــا تـــســـبب بـــحـــدوث الـــدوائــــر 
اضـــطـــراب فـي الـــنـــقل لـــذلك فـــأن
ـــالــيــة صــحــيح من اجل اجــراء ا
ايـضاح الـصورة بالـنسـبة لالموال
الــتي سـتــطـلق) واوضـح حرب ان
ــــوجب (مــــجـــــلس احملــــافـــــظــــة 
الــدسـتــور ال عالقـة لـه بـاحملــافـظـة
ـا دوره يتمثل بأدارة احملافظة وا
ولـــيس بـــلــديـــا وكل مـــاتــبـــقى من
اخـــتـــصــاص امـــانـــة الــعـــاصـــمــة
والســــيــــمـــا ان هــــذا االضــــطـــراب
الـدستـوري والقـانوني وراء توقف
عرفة ستـحقات  الـوزارة بصرف ا
مـن هي اجلـهـة اخملـتــصـة بـصـرف
هــــذه االمــــوال). وحـــمـل مـــحــــافظ
بـغـداد عـطـوان الـعـطـواني الوزارة

مـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة عـــــــدم صــــــرف
الـتـخـصـيصـات ألربـعـة االف درجة
وظـــيـــفـــيـــة. وقـــال بــيـــان امس ان
(الــعــطــواني بــحث مـع مــديــر عـام
تــربــيـة الــرصــافــة الـثــانــيــة قـاسم
الــعــكــيــلي عــدد من الــقــضـايــا مع
حـــلــول الـــعــام الــدراسـي اجلــديــد
ـدرســيـة والســيـمــا قــلـة االبــنـيــة ا
الـية بعد تطبيق والـتخصيصات ا
ــــادة  45ونــــقـل الــــصالحــــيــــات ا
والــوظـائف الى احملـافـظـات فـضال
ـتطـلـبات عن بـحث مـجـموعـة من ا
ــديــريـة) واعــرب واحــتــيــاجــات ا
الـعطواني عن (اسـفه لعدم حصول
ــــــوازنــــــة احملــــــافــــــظــــــة عـــــــلى ا
ــديــريــات االســتـــثــمــاريــة لــهــذه ا
وبـــالــتـــالي اصـــبــحـت احملــافـــظــة
ـــديـــريــات عـــاجـــزة عن تـــقــد وا
اخلـدمة احلقـيقيـة وكل ما حتتاجه
الـعـمـلـيـة الـتـربـويـة من مـتـطـلـبات
وخــاصـة تـنـفـيـذ مــشـاريع االبـنـيـة
ـدرسية) مـبينـا ان (هناك مـشكلة ا
الكــــــات اخــــــرى وهـي حــــــركــــــة ا
والـتــعـيـيـنـات حـيث لم نـتـمـكن من
تــعــيــ مالكــات تــربــويــة جــديـدة
بــسـبب عـدم مـوافـقـة الـوزارة عـلى
الية ألربعة اطالق التخصيصات ا
االف درجـة وظـيـفـيـة الـتي كـان من
ــؤمل االسـتـفــادة مـنـهـا بــتـعـيـ ا

ـلـيـارات سـنـويـاً تـقــدر بـعـشـرات ا
ولـكن حتـى اللحـظة لـم يلتـفت أحد
نافـذ احلدودية الـى اعادة تأهـيل ا
ـــا يــنــســـجم مع تـــوفــر األجــواء
ــنــاسـبــة والـراحــة لــلـمــســافـرين ا
ــغـادرين) واضــاف الــوافــدين ام ا
(يبدو ان هناك من يحاول ان يبقي
الـــوضع الــسـيء لــلـــمــنـــافــذ وهــو
ألهــداف واغـراض التــريـد لــلـعـراق
االزدهـار والـتـطور) مـبـيـنـا ان (ما
مــوجــود حـالــيـاً هــو طــريق واحـد
ـا تسبب يـستـخدم ذهـاباً وايـاباً 
بـحـوادث كـثـيـرة حـصـدت عـشـرات
) مــــشـــددا ــواطــنــ االرواح مـن ا
عـــلى ان (احلــكـــومــة احملــلـــيــة في
الــبــصـرة لــكــونــهـا مــعــنـيــة بــهـذا
ـــســاهـــمـــة بــتـــأهــيل ـــوضــوع ا ا
الـــشــوارع بـــالــتـــنــســـيق مع ادارة
ـنـفـذ او صـرف االمـوال مـن طرف ا
ـنـفـذ وتنـفـيذهـا يـكـون بالـتـعاون ا
مـع احلـــــكـــــومـــــة احملــــــلـــــيـــــة في
احملـافـظـة). الى ذلك اطـلق مـصرف
الــرافـدين دفـعـة جــديـدة من سـلـفـة
مــــوظــــفـي دوائــــر الــــدولــــة الــــتي
تـراوحت ما ب اخلمـسة والعشرة
مـاليـــ ديـــنــــار عن طـــريق ادوات
ـــاســــتـــر الــــدفع االلــــكــــتـــرونـي (ا
ـــــكـــــتب االعـالمي كـــــارد).وقــــــال ا

لــلــمـصــرف في بــيـان امس انه (

صـــرف دفـــعـــة جـــديـــدة من ســـلف
مــوظــفي دوائــر الــدولـة بــواســطـة
ـاسـتـر كـارد الدولـيـة لـنـحو 598 ا
مــوظــفــا) واشــار  الـى ان (صـرف
تــلـك الــســلــفــة  عن طــريق ابالغ
ـوظف عـبر إرسـال رسـالة نـصـية ا
نحه السلفة وذلك بعد ان تخبره 
اســتـكــمـال اإلجـراءات الــقـانــونـيـة
ــنـحـه ايـاهــا وصــرفــهـا عن كــافــة 
طـــريق أدوات الــدفع االلـــكــتــروني
الي والـتي تـمت تـعبـئـة الرصـيـد ا
ؤسـسـة اخلـدمـية فـيـهـا). وكـانت ا
لـشـركـات الـصـرافـة قـد نـاقـشت مع
شــركـات الـتـوسط بــبـيع وشـركـات
الــعــمالت األجـنــبــيـة دعــوة الــبـنك
ــــــركـــــزي النـــــدمــــــاج شـــــركـــــات ا
ؤسسـة في بيان الـتوسط.وقـالت ا
امـس إنـه (مـن أجل دعـم ســــــــعـــــــر
صـرف الـديـنـار وحتـقـيق اسـتـقرار
مالي واحلد من فرص نقل اخملاطر
فـي تـــــقـــــد أفـــــضـل اخلـــــدمـــــات
ــالـــيــة نــاقــشــنــا االراء واألدوات ا
ــقـتــرحــات بـشــأن دعـوة الــبـنك وا
النــدمــاج شــركـات الــتــوسط بــبـيع
وشـراء الـعمالت األجـنبـية) مـبيـنا
ــلــتــقى بــحث مــجــمـوعــة من ان (ا
ـقـتـرحـات والـبـدائل الـتـي تـهدف ا
سـؤولية ـعرفـة وا لـرفع مسـتوى ا

ناسب ). و اتخاذ القرار ا
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للـمواطـن من اي مـكان بـعد ان
كان مـحصـورا بشـركات الـطيران
والـثـاني تـضــمن الـسـفـر الـواطئ
لعدد من الوجهات منها بغداد -
الــنــجف  –الــدمــام وبــالــعــكس
اضــــــافـــــة الـى إعـــــداد اســـــعـــــار
اجملــامــيع اخلــاصــة بــقــطــاعــات
كـراتـشي ودكـا ومـومـبي واحـمد

اباد خالل شهر محرم).
واضاف ان (االجراء شمل ايضا
ـــبــور وانـــقــرة قـــطـــاعــات كـــواال
وعـــــمـــــان ودلــــهـي عالوة عـــــلى
استحداث اسعـار تشجيـعية غير
قــابــلــة لالســتــرجــاع لــقــطــاعـات
عــمــان وايــران وكــوانــزو ولــنـدن
ومـانـشــسـتـر فـضـالً عن تـوحـيـد
أجــور الـــشــحن اجلـــوي لــقــطــاع
دبــي وربــط رحـالت اربــــــــــــــــــيـل
بور) والسلـيمانيـة بقطـاع كواال
واوضح فريد ان (هذه االجراءات
يــعــتــمــده الــنــاقل الــوطــني وفق
ــــعـــدة إلطـالق مـــوسم خــــطـــته ا
السفر الواطئ خملـتلف القطاعات
الـتي يـقـصــدهـا الـنـاقل الـوطـني
ـيـزة فـضال عن تـقـد خـدمـات 
لــلـمــسـافــرين وبـأســعـار تــنـافس

شركات الطيران االخرى).
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ابــعــدت مـــديــريــة اســتــخــبــارات
ومكافحـة ارهاب محـافظة كربالء
 98 عربـيـا واجـنبـيـا مخـالـفا من
كـربالء واغلـقت شـركـات سـيـاحة
ديـرية في بـيان وهمـية. وقـالت ا
امس ان (مـفـارز األمن الـسـيـاحي
ـــديــريـــة نــفـــذت عــمـــلــيــات في ا
استبـاقيـة واسعة وحتـققت فـيها
نـــتـــائج لـــبــسـط األمن الـــداخــلي
اســــتـــعـــدادا لــــزيـــارة األربـــعـــ
وامـــتـــدادا لالنـــتـــصـــارات الـــتي
حتـقـقت خالل زيـارة الـعـاشـر من
مـــحــرم) واضـــاف ان (اجــراءات
ومتابعة مـستمرة يـقوم بها قسم
األمن الــســيــاحي من اجـل فـرض
ســلــطــة الــقــانــون في احملــافــظـة
واحلـــفــاظ عــلـى الــنــظـــام الــعــام
ديـنة واالمن واالستـقـرار داخل ا
نـفذت مـفـارزهم االمـنـية عـمـلـيات
ــديـنـة اسـتــبـاقــيـة داخل مــركـز ا
اسـتـعـدادا خلــطـة االربـعـيـنـيـة )
واوضح الـــبــيـــان ان (عــمـــلــيــات
التفـتيش االستـباقيـة اسفرت عن
الـقـاء الـقـبض وتـسـفـيـر اكثـر من
 98 مخـالـفـا عربـيـا واجنـبـيا من
مــخـــتــلف اجلــنـــســيــات ابــرزهــا
بـنــغالديش وبــاكـســتـان والــهـنـد
فــــضـال عن اتــــراك جــــمــــيــــعــــهم
مخـالفـ لقـانون االقـامة) وتابع
الـبـيـان انه ( كـشف الـعديـد من
الـشـركـات الـســيـاحـيـة الـوهـمـيـة
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مـالكات تـدريـسـيـة من احملـاضـرين
الك) لــســـد الــنــقص احلــاصل بــا
واشــــار الـى ان (الــــتــــقــــاطــــعــــات
واخلـالفــــات مـع الـــــوزارة بــــنـــــقل
الـصالحيات الى احملـافظات وتارة
اخــرى تـعـود الى الـوزارة ادى إلى
تــخـبط في اإلدارة والـتـوجـيه). من
جـــهـــة اخـــرى طـــالـب الـــنـــائب عن
مــحــافـظــة الـبــصــرة بـدر الــزيـادي
ـنـافــذ احلـدوديـة بــإعـادة تـأهــيل ا
بـاحملـافظـة.وقـال الزيـادي في بـيان
ــنــافـذ امـس إنه (مـنــذ ســنـوات وا
احلـدوديـة تـعـاني من االهـمال رغم
انــهـا حتــصل عــلى واردات مـالــيـة

تـــعــمـل داخل احملــافـــظـــة وتــمت
احالة ملـفاتها إلى الـقضاء وفتح
دعاوى بحق اصحابـها باإلضافة
الـى الــقـــيـــام بـــحــمـــلـــة واســـعــة
ـرخـصة لـتفـتـيش الفـنـادق غـير ا
 مـن خاللــــهــــا غـــلـق واتــــخـــاذ
االجـــراءات الــــقـــانـــونـــيـــة بـــحق
ـتـلـكون اخملـالفـ لـلـقـانون وال 
ــهـنــة وايـضـا ــارسـة ا إجـازة 
اصــدار تـعــلـيــمـات وتــوجـيــهـات
امــنـيــة لـبــقـيــة الـفــنـادق أبــرزهـا
ـــشــتــرك االلـــتــزام بـــالــتـــعــاون ا
واإلبالغ عن اي شــخص مـشــتـبه
به الى الـسـلـطـات عـبـر الـهـواتف

زودة لهم على الفور). ا
فـيــمـا اعــلـنـت اخلـطــوط اجلـويـة
الـعـراقـيـة الـتـابـعـة لوزارة الـنـقل
عن  بـــــــرنـــــــامـــــــجـي احلـــــــجــــــز
االلكتـروني للـمواطنـ على م
طـائراتـهـا والـسفـر واطئ الـكـلـفة
وخملـــــتــــلـف الــــوجــــهـــــات الــــتي
يقـصـدها الـطـائر األخـضـر. وقال
مدير عام الشـركة ميران فريد في
تـــــصــــريـح امس ان (الـــــشــــركــــة
أطـــلــقـت بــرنـــامــجـــ حــديـــثــ
لـتـطـويـر واقع عـمـلـهـا االول هـو
نــــظــــام احلــــجــــز االلـــكــــتــــروني


