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يـبدأ وزيـر خارجـية سلـطنـة عمان
يـوسـف بن عـلـوي الـيـوم اإلربـعاء
زيــارة رســمــيـة إلى بــغــداد. وقـال
ـــتــحــدث الــرســمي بــاسم وزارة ا
اخلــارجــيـة أحــمـد الــصــحـاف في
تـصريح امـس الثالثـاء ان الزيارة
تــهـــدف الى (بــحث ســبل تــعــزيــز
الــعالقــات بــ الـبــلــدين وايــجـاد
ــقــاربــات لألزمــات في مــنــاخــات 
ــنــطـقــة بــشــأن أهم الـتــحــديـات ا
واخملـاطـر والـفـرص واالمـكـانـيات
نطـقة) . وابـلغ مصـدر مطلع فـي ا
(الــــــزمــــــان) امـس ان (زيــــــارة بن
عـلـوي الى بـغـداد الـيـوم تـأتي في
اطـار تنسيق اجلهـود ب البلدين
فـي مـا يـتــعـلق بــوسـاطــة الـعـراق
واطـراف اقـلـيـمـيـة اخـرى ودولـيـة
اخـــــرى بــــ ايــــران والــــواليــــات
ـــتـــحـــدة من اجـل ابــعـــاد شـــبح ا
ــنـطــقـة جــراء زيـادة احلــرب عن ا
الـــتــوتــر بــ اجلـــانــبــ واطالق
ـتبـادلة) مـشيرا الى الـتهـديدات ا
ان (الـزيارة تأتي ايضا في اعقاب
قــرار  اتـخـذته سـلــطـنـة عـمـان في
ــاضي يـتــضــمن إعـادة  12أيــار ا
فـتح سفـارتها في بـغداد) . وكانت
دول مــجـلس الـتـعــاون قـد قـطـعت
عـالقاتهـا مع العـراق عقب احتالل
دولــــــــة الــــــــكـــــــويـت فـي عـــــــام . 
1990وكــان بـن عــلــوي قــد اجـرى
ـاثـلـة الى طـهـران اواخـر زيــارة 
اضي التقى خاللـها نظيره ايـار ا
اإليـــرانـي مـــحــمـــد جـــواد ظـــريف
وبــحث مــعه الـعالقــات الـثــنـائــيـة
وآخـر الـتـطورات اإلقـلـيـميـة فـيـما
تـرشحت انباء عن وساطة عمانية
لــلـحــد من الــتـوتــر بـ واشــنـطن
وطـهران. واكـد رئيس اجلمـهورية
بـرهم صـالح امـس الثـالثاء سـعي
الـــــعـــــراق لـــــتــــوســـــيـع عالقـــــاته
اخلـارجـيـة مع الـبـلـدان الـصـديـقة
والـشـقـيـقـة في مـخـتـلف اجملاالت.
وبـــحــسب بـــيــان رئــاسي تـــلــقــته
(الـزمان) امس فقد استقبل صالح
فـي قـصـر الـسالم بـبـغـداد سـفـراء
الــعــراق اجلــدد لــدى جــمــهــوريــة
تـركـيا وجـمهـورية الـتشـيك ودولة
ــــتـــحـــدة اإلمــــارات الـــعــــربـــيـــة ا
ـــنـــاســبـــة بــدء مـــهــام عـــمـــلــهم
وابـلـغـهم (سـعي العـراق لـتـوسيع
عـالقــاته اخلــارجــيــة مع الــبــلـدان
الـصـديـقة والـشـقـيقـة في مـخـتلف
ــا يــعــزز من مــكــانــته اجملـــاالت 

لكـنـهم الـيـوم يـعـانـون من صـعـوبة
الـعـودة لـلـمـديــنـة  بـسـبب تـعـرض
تـلكـاتهم لـلـسرقـة والتـخريب من
جانب عـنـاصر داعش) مـنـوهاً الى
(غيـاب  تـوجه اجلـهـات احلـكـومـية
تضررين من جراء  تلك بتعويض ا
االعمـال االرهـابـيـة  الـتي سـبـبـتـها
داعش). وقـال مــحــمـود نــعــمـة  ان
ـــوصل مـــتـــضـــررة بــشـــكـل تــام (ا
وهــنـــالك من يـــحــاول طـــمس واقع
ــديــنــة احملــنــة الـــتي مــرت بــهـــا ا
بـالـتـحـديـد قــبل خـمـسـة اعـوام فال
يوجـد من يسـتـذكر لـيـعيـد لالذهان
ضـايـقـات الـتي الـنـزوح االكـبـر  وا
وصل حينما تعرض لها مواطـنو ا
عـلـقـوا عــلى احلـدود االداريـة الـتي
ديـنة مع نـظيـراتها تشـترك فـيهـا ا
سواء باقليم كردستان او من خالل
ثابة احملافظات اجلنوبية فكانت 
ـختلف الشرائح مسيرة ملـيونية 
ن عبروا تلك احلدود سيرا على
ـنـافذ االقدام واكـتـظت اروقـة تلك ا
بآالف الـسيارات الـتي بـقيت عـالقة
ساعات وليالـي طويلة دون ان جتد
ــرورهـا وانــسـيــابـيــتـهـا) مـنــافـذ 
مضـيـفـا ان (هـنـالك من يـدعون الى
دينة ـتسبب بـسقوط ا محاسبة ا
ـتهمـ بهذا برغم انهم كـانوا من ا

االمر).
 وابـدى رامي نــاظم رأيه بــالــدعـوة
ــتــســبــبــ بــاحــتالل حملــاســبــة ا
سـتغرب ان وصل قـائال ان (من ا ا
تـمـر الـذكـرى اخلـامـسـة واالوضـاع
دينـة فهنـالك من تسبب كما هي بـا
بهـذا االمر وهـو حر طـليق  رغم ان
نــتـــائج مــا تـــســبـب به من كــوارث
بـقـيت عـلى واقــعـهـا) مـوضـحـا ان
(الـــعـــوائل الـــتـي نـــزحت مـــا زالت
تعـيش اوضاعـا مأساويـة ومازالت
هنالك مخيمـات كبيرة تسـتقر فيها
ــوصـلــيـة الــتي تــعـاني الـعــوائل ا
حـرارة الــصـيف الــقـائــظـة بــغـيـاب
ـســانـديـن لـهم فــيـمـا الـداعــمـ وا
بقـيت مـنـازلـهم بـعـيـدة عن االعـمار
والتـاهيل بـرغم حتريـر مناطـقهم) 
مضـيـفـا ان (سـقـوط مـديـنـة بـحجم
ـوصل الـتي تـعـد ثـاني اكـبـر مدن ا
العـراق برغم وجـود االف العـناصر
االمـنــيـة ومــا تـســبب به الــتـنــظـيم
حــيـنــمــا احــكم ســيـطــرته عــلــيــهـا
واحراقه العـجالت ونقاط الـتفتيش
اخلاصـة بعـنـاصر االمن لـكي يـقوم
بـــهـــز صـــورة االمن في مـــخـــيـــلـــة
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ـوصلـيون امس الـذكرى استـذكر ا
اخلامسة لوقوع مديـنتهم في قبضة
تنـظـيم داعش  فـيـمـا تـقـدم عدد من
من الـنـواب بـطـلب يـتـضـمن إصـدار
قرار يعدّ يوم فتوى اجلهاد الكفائي
وتأسيس احلـشد الشـعبي منـاسبة
وطنـيـة رسـمـية. وحتـدث مـواطـنون
ـوصل لـ(الزمـان) عـمـا تـشـهده من ا
ـديــنــة من واقع يــقــارب مــا كـانت ا
عليه قبيل وقوعـها بسيطرة داعش
مـشـيـرين الى ان (جتـدد الـعـديـد من
احلوادث االمـنـيـة  بـ مـدة واخرى
ـوصلـيـ الـذين يـثـير االسـى بـ ا
ـنــون الــنـفس بــأن تـشــهـد كـانــوا 
مدينتهم بـعد التحريـر واقعا جديدا
يتمثل بـاالستقرار واعـادة النازح
ن صــعـبت عــلــيــهم عـودتــهم الى
ـزري السـيــمـا بـعـد تـأخـر الـواقع ا
اعـــمـــال اعـــادة االعـــمـــار وتـــأهـــيل
ـدمــرة وتـمـتـ الـبـنـيـة الـبـنـايـات ا
التحتية التـي انهارت بشكل تام اثر
ن عــمــلـــيــات حتــريـــر اجلــانب اال
ة التي دينـة القد وبالتحـديد في ا
لم تـــشــــهـــد اي مــــحـــاوالت العـــادة
تــرمــيـمــهــا والــنــهــوض بــواقــعــهـا
ــاســـاوي). وقـــال حــمـــدون ذنــون ا
(يراودنا االمل بـ آونة واخرى من
خالل الـتـصـريـحـات الــتي يـطـلـقـهـا
ـديـنة ـسـؤولـون بـان يعـاد واقـع ا ا
الى جانب مستقر ومبشر اال ان كل
ـدينـة تـمضي ؤشـرات  تـؤكد ان ا ا
من سيء الى اسـوأ خصـوصـا بـعد
ــوصـل خالل الـــربــيع ان شــهـــدت ا
ـاضي مــحـنــة غـرق الــعـبــارة ومـا ا
تالها من اقالة احملـافظ) مضيفا ان
(كل الـتـوجـهات كـانـت تشـي بـأن يد
العون سوف تمـتد للمـدينة اال انها
اصبحت في طي النسيان بعد مرور
نــــــحـــــــو شــــــهـــــــرين عـــــــلى تـــــــلك
احملنـة).وقـارن يـوسف صـفـوان ب
ـوصل حــيــنـمــا كـانت قــبـيل واقع ا
سـقـوطــهـا بــيـد داعش ومــا تـمـر به
الـيـوم بـالـقــول ان (الـواقع مـتـشـابه
ـدينـة تـمـر ب تمـامـا حـيث كـانت ا
مـدة واخـرى بــتـفـجــيـرات وحـوادث
امنـيـة واليـوم ايـضا لم تـخـتف مثل
ؤشـرات االمنيـة باستـثناء ان تلك ا
سـيحـي كانـوا يعـيشون اخوتنـا ا
دينـة برغم ما تـعرضوا له من في ا
2استـهـدافات خالل االعـوام الـسابـقة

ـوصل عصية عن وصليـ وبقاء ا ا
التـحريـر طيـلة سنـوات قبـل ان يعاد
حتريـرهـا بـالوضع الـتي كـانت عـليه
بـجــوامع مــدمـرة وحــواضــر ديـنــيـة
اخرى تـاريـخـيـة تعـرضت لـلـتـخريب
ؤشرات والتدمير الشك ان كل تلك ا
ـوصـلـي لـلـمـطالـبـة بـاعادة تدعـو ا
الثـقة بـ العـنـاصر االمـنيـة واهالي
ـديـنـة لـكي ال يـتم الـلـعب عـلى هـذا ا
الــوتـر حــيــنــمــا اشــاع داعش بــعـد
ــديـــنــة بـــابــرازه ســيـــطــرتـه عــلـى ا
اسـتـقـبــال االهـالي له ونــثـر الـزهـور
على سيارات عناصره فضال عن انه
روج لصـور ومقـاطع فيـديويـة تظـهر
ــوصــلـــيــ وهم يــقـــومــون بــرمي ا
االحــجــار عــلـى ســيــارات الــشــرطــة
واجلــيـش). وفي بــغـــداد دعـــا زعــيم
ائـتالف الــوطـنـيــة ايـاد عالوي امس
ـنــاسـبــة لـفـتـح حتـقـيق الـثالثــاء بـا
ــــوصـل بــــيـــد شــــامل بــــســــقــــوط ا
داعش.وقال في تـغـريـدة على تـويـتر
ــتـطـرفـ من ان (تـداعـيـات هـروب ا
الــســـجـــون ادت الى احـــتالل داعش
لــثـــلث الـــعــراق) داعـــيــاً الـى (فــتح
حتــقـيـق شـامـل ومـراجــعــة وطــنــيـة
حقـيـقـيـة تـنـاقش اسـبـاب مـاحصل).
بـدوره دعــا رئــيس حتــالف اإلصالح
واإلعـمـار عــمـار احلـكــيم الى دراسـة
ـوصل. وقـال في أسـبـاب انتـكـاسـة ا
ـناسـبة (نـشدد عـلى ضرورة بيـان با
ة ؤ أخذ العـبر من تـلك االنتـكاسـة ا
ـبــاشـر عــلى الـواقع ذات الـتــأثـيــر ا
األمني والـسـياسي واالجـتـماعي في
العراق ودراسة أسبـابها  بعيدا عن
االنــفــعـــالــيـــة والــتــســـيــيس  وذلك

للحيلولة دون تكرارها مستقبال)  
في غضون ذلك تقـدم عدد من النواب
بوثـيـقـة الى رئـاسـة مـجـلس الـنواب
تطـالب بإصـدار قرار يـعد يـوم فتوى
اجلـهـاد الـكـفـائي وتـأسـيس احلـشـد
الـشـعـبي مـنـاسـبـة وطـنـيـة رسـمـيـة.
ـثـلة ـرجـعـيـة الـدينـيـة  وأصدرت ا
ــرجع عـلي الــسـيــسـتـانـي فـتـوى بـا
اجلهـاد الكـفائـي في الرابع عـشر من
وصل حزيران  2014 بعـد سقـوط ا

بأيدي داعش بأيام عدة.
 ودعت الــوثـــيــقــة الـى اصــدار قــرار
بـهــذا الـشــأن وارسـالــة الى مــجـلس
الوزراء لـلـمـوافقـة عـليـه فيـمـا همّش
رئـيس اجملــلس مـحــمـد احلـلــبـوسي
وضوع على اصل الوثـيقة بـعرض ا
ـقـررة يـوم غـد في جـلـسـة اجملــلس ا

اخلميس.
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انـــهى مـــجـــلس الـــنــواب امـس الــثـالثــاء
ـشـروعي تـعـديل قـانون الـقـراءة الـثـانـيـة 
انـتــخـابـات مـجـالس احملـافـظـات وقـانـون
ــة الـقـاعـدة اجلـويـة حــقـوق شـهـداء جـر
(ســـبــايـــكــر).وقــالـت الــدائــرة االعـالمــيــة
لـلـمـجلـس في بيـان ان (اجملـلس بـاشر في
مـستهل اجلـلسة بـالتصـويت على مشروع
ــطـابع قــانــون الـتــعــديل االول لــقـانــون ا
ـقـدم من االهـلـيـة رقــــم  5 لـسـنـة  1999 ا
جلـنتي الثقافة واالعالم والسياحة واآلثار
واالمـن والــــــدفـــــــاع نــــــظـــــــرا حلل وزارة
االعـــــــــــــالم ودار احلـرية للطباعة بعد 9
نـــيـــســان 2003 ولـــزيــادة رســـوم اجــازة
شمولة بأحكام طابع واحملال ا تـأسيس ا
طابع االهـلية وجتديـدها وتعديل قـانون ا
فروضة على مبالغ الغرامات والعقوبات ا
ا يتناسب مع اخملـالف ألحكام القـانون 
الــظـروف االقـتـصـاديــة احلـالـيـة وحتـديـد
اجلـهـة اخملتـصة بـتنـفـيذ الـقانـون).وأرجا
اجملـلـس قـراءة تـقـريـر ومـنـاقـشـة مـشـروع
قدم من قـانون احملكمـة االحتادية العـليا ا
عنية الـلجنة القانونية بطلب من اللجنة ا
ــقـبـلـة. وفي شـأن وعــرضه في اجلـلـسـة ا
أخـر أنهى اجمللس قـراءة تقرير ومـناقشة
مــشـروع قـانـون الـتــعـديل االول لـقـانــــون
انـتخـابات مـجالس احملـافظـات واالقضـية
رقم  12لـــســنــة 2018 وركـــزت مــداخالت
ــقـاعـد بـ الــنـواب عـلى اهــمـيـة تـوزيع ا
الـفـائـزين وفقـا لألعـلى اصـواتا ومـعـاجلة
سـلـبيـات القـانـون النـافذ بـشـأن احتـساب
االصــــــوات مـن اجل حتــــــقــــــيـق االصالح
والـتــغـيـيـر وتـثـبـيـت تـوزيع مـقـاعـد كـوتـا
الــنـســاء في قـانــون انـتــخـابـات مــجـالس

احملـــافــظــات ووضـع شــرط يــضـــمن عــدم
ـرشح الفائز عن كـتلة مـعينة الى انـتقال ا
كتلة اخرى وتخفيض سن الترشح من 30
الى  25  سـنـة من اجـل فسـح اجملـال امام
الـشـبـاب لـلـمـشـاركـة الـسـيـاسـية. ونـوهت
ــداخـالت الى ضــرورة تــدقــيق ســجالت ا
الــنـاخـبـ قـبل االنـتــخـابـات وخـاصـة مـا
يــتـعــلق بــانـتــخـابــات مــحـافــظـة كــركـوك
ـــطـــالـــبــة ـــداخالت عـــلى ا .وأنـــصـــبت ا
ـكـون الــصـابـئـة عن بــتـخـصـيص مــقـعـد 
مـحــافـظـة الـبـصـرة وزيـادة تـمـثـيل الـكـرد
الــفـيـلـيـ الى مــقـعـدين عن كل من واسط
وبـغـداد ومقـعـد عن محـافظـة ديـالى ومنح
مـقعد للكاكائية في كركوك ونينوى ومقعد
لـذوي االحتـياجـات اخلاصـة ووجه رئيس
مـجــلس الـنـواب بـعـقــد اجـتـمـاع لـرئـاسـة
اجملـــلس مع رؤســـاء الـــكــتل الـــنـــيــابـــيــة
قبل عنـية يوم االحـد ا بـحضـور اللجـان ا
ـــنـــاقـــشـــة مــشـــروع الـــقـــانـــون من اجل
إنــضــاجه. وأجنـز اجملــلس قــراءة تـقــريـر
ومـنـاقـشـة مـشـروع قـانـون حـقـوق شـهداء
ـــة الـــقـــاعـــدة اجلـــويــة وانـــصـــبت جـــر
ـداخالت على اهمية ان يـتضمن القانون ا
ـرتـكـبـة وعـدم ـة ا ادانـة واضــحـة لـلـجـر
ـتسـبـبـ سـواء في ما الـسـمـاح بـإفالت ا
ـة القـاعدة اجلـوية او سـقوط حـدث بـجر
ـوصل وتـلـعـفـر من الـعـقاب مع مـديـنـتي ا
الـسـعي اجلـاد لـتـكـلـيـف وزارة اخلـارجـية
ومــؤسـسـة الـشـهـداء لـلــعـمل مع اجملـتـمع
رتكبة جرائم الـدولي في اعتبار اجلرائم ا
ابـادة جـمـاعـية فـضال عن ضـرورة تـخـلـيد
الـشهداء من خالل اقامة النصب التذكارية
ـدن او تــســمــيــة شــوارع وســاحـات فـي ا
بـأسـمـاء الـشـهداء بـاإلضـافـة الى تـسـمـية
الـقــاعـدة اجلـويـة بـاسم الــشـهـيـد الـطـيـار

مــذكـرات تــعـاون مع اجلـمــهـوريـة
االسـالميـة االيرانـية اضـيفت لـها
ـذكرة اجلـديـدة).وأشار الى هـذه ا
احلــــظـــر االمـــريـــكي ضـــد ايـــران
مـؤكـدا (جـهـوزيـة االقـلـيم لـتـعـزيز
الــتــعــاون بــهــدف تــأمــ الــســلع
االسـاسيـة). وفي مسـار آخر رجح
رئــيس الـلــجـنـة االيــرانـيـة إلعـادة
ــقـــدســة في إعـــمــار الـــعــتـــبــات ا
العراق مشاركة نحو ثالثة مالي
زائــــر ايـــرانـي في مــــراسم زيـــارة
اربــعـيــنـيـة االمــام احلـســ عـلـيه
ـقـبـلـة بـعـد إلـغـاء رسوم الـسـالم ا
تــــــــأشـــــــيـــــــرات الـــــــدخــــــــول الى
الـــعــراق.وقــال حــسن بالرك خالل
اجــتـمـاع لـلـجـنـة شـؤون االسـكـان
والــغــذاء واجـتــذاب الــنـذور امس
الــــثالثـــاء إنه ( يــــنـــبـــغي زيـــادة
االمـكـانـيات الـرفـاهيـة في الـزيارة
ـاضي ــقـبــلـة مــقـارنــة بـالـعــام ا ا
بـالنظر الى التـوقعات بزيادة عدد

الزائرين). 
واضـاف إن (أكـثر من ألـفي موكب
أنـــشــئت لـــتــقـــد اخلــدمــات الى
الـــزائــرين االيــرانـــيــ في الــعــام
ـاضي وباالمكان تـقد الطلبات ا
ــواكب ـــرتـــبــطـــة بـــتــشـــيـــيـــد ا ا
واحلــــصـــول عـــلى الــــتـــراخـــيص
الـالزمـــة بــــعـــد إحــــراز الـــشـــروط
احملـددة) ونـوه الى (تشـكيل جلـنة
ايـرانـية يـتـولى شـؤونهـا الـسفـير
االيــــراني فـي الـــعــــراق لـــتــــقـــد
اخلـدمـات لـلـزائـرين) . واشـار الى
أن (وزارتـي اجلـــــهــــاد الـــــزراعي
ـــــــنـــــــاجم والـــــــصـــــــنــــــــاعـــــــة وا
والـــتــجـــارومــصــلـــحــة الـــكــمــارك
االيــرانــيـة ســتــتـعــاون في مــجـال
واد الـغذائيـة الى العراق شـحن ا

ها الى الزائرين). لتقد
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ــــقــــراطي اعــــلن رئـــــيس احلــــزب الــــد
الكردستاني مسـعود بارزاني انه سيقدم
دعـمه الـكـامل لـنـجـله مـسـرور البـارزاني
من اجل إقــامــة إقــلــيم كــردســتــان أكــثـر
.  وقـال الــبـارزاني في تـطــوراً وازدهـاراً
ان تغـريدة عـلى  تويـتر بـعد تـسمـية بـر
سرور رئـيساً للحـكومة اجلديدة اإلقليم 
ان كردستان امس (يسرنا أن نرى أن بر
قــد انــتــخب مــســرور الــبـارزانـي الــيـوم
رئــيس وزراء جـــديــدا حلــكــومـــة إقــلــيم

كردستان).
ـســتـمـر وأضـاف (أتـمــنى له الـنــجـاح ا
وأخــطط لـــتــقــد الــدعم الـــكــامل له في
الـســعي إلقــامـة إقــلـيـم كـردســتـان أكــثـر
ــــان ).وصــــوت بــــر تــــطـــــوراً وازدهــــاراً
كـردسـتــان امس الـثالثــاء عـلى تــسـمـيـة
مـســرور الــبـارزاني رئــيـســاً لـلــحـكــومـة
وحــصل عـــلى أصــوات  87 عــضــواً من
أصل  97 نـائــبـا حــضــروا اجلـلــسـة من

بـيــنــهم أعـضــاء كـتــلــة االحتـاد الــوطـني
الكردستاني الذين لم يـشاركوا في جلسة
انـــتــخـــاب رئــيـس اإلقــلـــيم اواخـــر ايــار
قـرر ان يكلف رئـيس إقليم اضي.ومن ا ا
كردستان نيجيرفان البارزاني الذي جرت
مراسم تنصيبه وادائه اليم الدستورية
اول امس رئــيس احلـــكــومــة بــتــشــكــيل
احلــكـومــة اجلــديــدة في غــضــون ثالثـ
يـومــا. وتـتــضـمن الــسـيـرة الــشـخــصـيـة
سـرور مـسعـود مـصطـفى الـبارزاني انه
ولد في  2آ ذار عام  1969 بقريـة ديلمان
نطقة بالكايتي وهو متزوج وأب التابعة 
لـــثالثـــة أبـــنـــاء وابـــنـــة واحـــدة. انـــضم
لـصـفـوف الـبـيـشـمـركـة عام 1985 وأكمل
تعـلـيـمه الـثانـوي في إيـران وحـصل على
شــهـادة الــبــكــالــوريـوس في الــســيــاسـة
الـدولــيـة مـن جـامــعـة واشــنـطن ويــحـمل
ـــاجــســتــيـــر في الــسالم وحل شــهــادة ا
ـكـتـبـ الـنـزاعـات .انـتـخـب عـضـواً في ا
قراطي السيـاسي والقـيادي للـحزب الـد
الكـردستـاني عام 1999. ويشغـل منصب

مستشار مجلس أمن إقليم كردستان منذ
تـمـوز 2012 ويـتـقن الــلـغـات الــفـارسـيـة
والعربية واإلنكليـزية كما يشغل منصب
الرئيس الـفخـري للـجامعـة األمريـكية في
دهـــوك وانـــتـــخـب مـــرشـــحـــاً لـــلـــحـــزب
ــــنـــصـب رئـــيس وزراء ـــقــــراطي  الــــد
كردسـتان في الـثالث من كـانون االول من
ـقرر ان تـبدأ جـولة اضي. ومن ا العـام ا
ـــفــاوضـــات بـــ الـــقــوى جـــديـــدة من ا
واألحزاب السـياسـية في االقلـيم لتـحديد
أعــضـاء الــكـابــيــنـة اجلــديــدة .وفي هـذا
الشأن قـالت عضـو كتـلة االحتـاد الوطني
ان بـيكَـرد الطـالبـاني ان (رئيس في البـر
احلكـومـة اجلديـدة  سيـقـوم بعـد تـكلـيفه
بــتـشــكــيل الــكـابــيــنــة الـوزاريــة بــزيـارة
األطراف األخرى لتسلم أسماء مرشحيها
للـحـقـائب الوزاريـة). واضـافت ان (هـناك
واد والفقرات التي تنتظر مجموعة من ا
احلــسـم في إطــار اتـــفــاقــنـــا مع احلــزب
ـقبـلـة سنـجري دة ا ـقراطـي وفي ا الد
مـــفــــاوضـــات مـن اجل تـــقــــد أســـمـــاء

).من جــهـة اخـرى اكــد عـضـو ـرشــحـ ا
ـقـراطي الـكـردسـتـاني عـبـد احلـزب الـد
الـغــني عـلي عــدم مـوافـقــة احلـزب عـلى
مــطــالب االحتــاد الــوطــني بــخــصــوص
كـــركــوك ووزارة الـــعـــدل.وقــال عـــلي في
تصـريح امس ان ( االحتـاد الـوطـني قرر
في وقت سابق  حضـور مراسم تـنصيب
نـيـجـيــرفـان الـبـارزاني رئـيــسـاً لإلقـلـيم
ولــــكـن الى االن لم يـــــصــــدر بــــيــــان عن
ــوافــقـة عــلـى مـطــالب ــقــراطي بــا الــد
الوطـني بخـصوص تنـصيب مـحافظ من
االحتاد لـكـركوك ووزارة الـعدل) وأوضح
ان اإلقليم كانت ان( اجللسة األخيرة لبر
بـشـأن اخـتـيـار رئـيس لـكـردسـتـان وعـند
انـتـخـاب نـيـجـرفـان الـبـارزاني قـاطـعـهـا
االحتـاد الــوطـني وأحــزاب أخـرى وقـفت

وقفة سلبية).
 وأشــار عــلي الى ان (االحتــاد الــوطــني
قرر حضور جـلسة الـتنصيب كـما حضر
الـنــائب األول لـرئــيس االحتــاد كـوسـرت

رسول جلسة تعي البارزاني).
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مــاجــد الــتــمــيــمي بــدال من تــســمــيــتــهـا
ـداخالت الـدعـوة بــســبـايـكـر.وتـضـمـنت ا
لـتشكيل محكمـة جنائية عليـا تكون معنية
ـحـاكمـة من يـرتكب جـرائم خـطيـرة على
شــاكـلــة تـنـظــيم داعش االرهــابي وتـكـر
ذوي االشـخـاص الـذين سـاهمـوا بـحـمـاية
ـتــطـوعــ في الــقـاعــدة اجلـويـة بــعض ا
ـعـنــوي لـعـوائل ــادي وا وتــقـد الـدعم ا

الشهداء.
وبـاشـر اجملـلس بـقـراءة تـقـريـر ومـنـاقـشة
مــشـروع قـانـون تـصـديـق اتـفـاقـيـة جتـنب
ـالي االزدواج الـضـريـبي ومـنـع التـهـرب ا
ـا يختص بـالضريـبة على الدخل ورأس
ــال بــ حــكــومــة جــمــهــوريــة الــعــراق ا
تـحدة وحـكـومة دولـة االمارات الـعـربيـة ا
ــقــدم من جلــان الــعالقــات اخلــارجــيـة وا
ـالـيـة والـنـزاهـة.من جـهـة اخـرى كـشف وا
الــقــيــادي في حتــالف اإلصـالح واالعــمـار
ال عن تقـد رئيس الـوزراء عادل حـيـدر ا
هـدي اسمـاء مرشـح جـدد لوزارة عـبـد ا
الـدفـاع وحـسم مـرشـحـة لـوزارة الـتـربـيـة.
ـال في تـــصـــريـح امس ان (عـــبـــد وقـــال ا
ــهـدي ألـزم نـفــسه بـإنـهــاء الـتـعــيـيـنـات ا
بـالـوكالـة لكـنه لم يحـدد وقـتا ويـقيـنا انه
فـي تـــــاريخ  30 حــــــزيـــــران اجلـــــاري لن
يـستطع تـغييـر هذه التـعييـنات). وأضاف
ان (الــظــروف في الــسـاحــتــ الـعــراقــيـة
ـهدي والـسـيـاسـية هـي من انتـجت عـبـد ا
وخــولت الــقــيــادات اخــتــيــار الــكــابــيــنـة
الــوزاريــة ورئـيـس حتـالف الــفــتح هـادي
الـعامري التزم بذلك; لكن هناك أطراف في
حتــــالـــــفه الـــــبــــنــــاء ارادت انـــــعــــكــــاس
االسـتحقاقات االنتخابية داخل احلكومة).
وتـابع ان (أزمـة العـراق حتتـاج الى جراح
ــهـدي ولــيس لــطـبــيب تــقــلـيــدي وعــبـد ا

ســيــســتــخــدم الــبــنــدول وهــذا الــعالج ال
يـناسب الشعب العراقي) على حد تعبيره
مـسـتدركـا ان (الـفرصـة مازالـت مؤاتـية له
كـونه قدم منجزات منها إطالق مستحقات
ـنـطـقـة اخلـضـراء لـكن الـفـالحـ وفـتح ا
ـنـجـزات ال تتـنـاسب مع تـضـحـيات هـذه ا
ال ان (االشــكـالـيـات الــشـعب) . واضـاف ا
في قـضـية الـوزارات لـدى بعـض القـيادات
الـشـيـعـيـة في مـا يتـعـلق بـالـداخـلـيـة كون
وزارة الـدفاع حسمت بإرسـال ستة أسماء
ان و حـسم اسم ـهدي للـبر من عـبد ا
مـنـهــا بـيـنـهـمـا جنـاح الـشـمـري وحـقـيـبـة
الــعـدل ايــضـاً حـســمت و االتـفــاق عـلى
شـخـصيـة تابـعة لالحتـاد والـتربـية أيـضا
رشـحـة  التـوافق عـليـها وهي حـسـمت 

من محافظة البصرة).

ضــمـن األســرة الـدولــيــة ويــحــقق
ـصالح العـليا للـشعب العراقي). ا
ونــقل الـبـيـان عن صـالح تـشـديـده
عــــلى (أهــــمــــيــــة تــــقـــد أفــــضل
اخلـدمات للجالـيات العراقية وان
تـكـون أبواب الـسفـارات الـعراقـية
مفتوحة ألبنائها).من جانبهم عبر
الــســـفــراء اجلــدد عن امــتــنــانــهم
لــرئــيس اجلـمــهـوريــة عــلى دعـمه
لهم مؤكدين (حرصهم على تنفيذ
ـهــام الـوطــنـيـة عــلى أكـمل هــذه ا
وجـه). مـن جـــــهـــــة اخـــــرى أبـــــرم
اجملـلس االعلى للمناطق التجارية
احلـرة االيرانـية امس الـثالثاء مع
ــســتــوردين ــصــدرين وا احتــاد ا
بـاقليـم كردستـان  مذكرة لـتطوير
الــتـعـاون الـثـنـائي.وجـرت مـراسم
الـتـوقيع بـحـضور مـساعـد شؤون
االنــتــاج والــتــصــديـر والــتــقــنــيـة
بـأمـانـة اجملـلس االعـلى لـلـمـناطق
الـتجـارية اكبـر افتـخاري ورئيس
ــســتــوردين ــصــدرين وا احتــاد ا
بــاالقـلـيم مـصـطــفى عـبـدالـرحـمن.
ـراسم ان وقــال افـتــخـاري خالل ا
ــبـــرمــة تــمـــثل جــســر ـــذكــرة ا (ا
تـواصل لتصدير الـسلع عبر اقليم
كــــردســـتـــان الى الـــدول االخـــرى
ولــتــوفـيــر مــسـتــلــزمـات الــتــجـار
ومـنـتجي الـبلـدين).من جانـبه قال
عــبـد الــرحـمن أن (لــلـعــراق سـبع
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 اقـــصـى فـــريق الـــزوراء بـــكـــرة
الـقدم أمس الثالثـاء فريق القوة
اجلــــويــــة من الــــدور الـــنــــصف
نــهـائـي لـبــطـولــة كـأس الــعـراق
بـــأربــعــة أهــداف مـــقــابل هــدف
ــــــبـــــــاراة الــــــتي واحــــــد  فـي ا
احـــتــضـــنــهــا مـــلــعـب الـــشــعب
ـباراة الـدولي لـيبـلغ الـنوارس ا
ــواجـــهـــة فــريق الـــنـــهــائـــيـــة 
الـكهربـاء الذي تغـلب على فريق

الطلبة .
وسـجل اهـداف الـلـقـاء من فريق
الــزوراء الالعــبــون مــهـنــد عــبـد

الـــطــلـــبـــة بــثالثـــة اهــداف دون
مــقـــابل في الــلــقــاء الــذي جــرى
بـيــنـهـمـا عـلى مـلـعب الـصـنـاعـة
الـــريـــاضي ضـــمن الـــدور شـــبه

النهائي للبطولة.
وســـجل اهــداف الــفـــوز لــفــريق
الــــكــــهــــربـــــاء الالعــــبــــون عالء
مــــحــــيــــسـن في الــــدقــــيــــقــــة 7
واحملـــتـــرف ســـان مـــنــســـاه في
الـدقيقة 49 ومـحمد ابراهيم في

الدقيقة 67.
وبــهــذه الــنـتــيــجــة تـأهـل فـريق
ـباراة الـنـهائـية الـكـهربـاء الى ا
لـــلــبــطـــولــة وســـيــلــتـــقي فــريق

الزوراء.

الــرحــيم فـي الــدقــيــقـة 7 وعــبــاس
قـاسم في الدقيقة 17 وعالء عباس
فـي الـدقـيـقة 35 وامـيـر صـبـاح في
الـدقـيـقة   84 امـا كـتـيبـة الـصـقور
فــان احلظ لم يـحـالــفـهم واضـاعـوا
عــدد كـــبــيــر من الــفـــرص جــعــلــته
ـباراة يـضـيع حـلـم الوصـول الـى ا
الـنـهائـية واكـتفـوا بتـسجـيل هدف
واحــد جـاء بــتـوقـيع الـالعب عـمـاد

محسن في الدقيقة 79 .
ومـن جــــهــــة اخــــرى حــــقق فــــريق
الــكــهــربــاء  مــفــاجــأة من الــعــيــار
الـثـقـيل بـعـد ان تـفـوق عـلى  فـريق

الطلبة في البطولة ذاتها.
وفــاز فــريق الـكــهـربــاء عــلى فـريق

مصطفى عبد الرحمن يوسف بن علوي

هادي العامري


