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ـقـراطي الـكـردسـتاني أكـد احلـزب الـد
وجـــود تــقــارب مع الـــتــيــار الــصــدري
ووصـفه بأنه األقـرب إلى التـحالف معه
ـقبـلة بـعـد اعالن نتـائج االنـتـخابـات ا
مـستـبعـداً التـحالف مع رئـيس  إئتالف
الـنصـر حيـدر العـبادي ورئـيس ائتالف
ــالــكي فــيــمـا دولــة الــقــانــون نـوري ا
رجع الـدينـي جواد اخلـالصي وصـف ا
قـبـلـة بـأنهـا (اكـثـر زيـفاً االنـتـخـابـات ا
وخـداعاً من سابقاتـها) مضيفاً ان (من
.( يشارك فيها احمق وجاهل وآثم قطعاً
ـقـراطي وقــال الـنـائب عن احلــزب الـد
الـكردستاني  إسالم حس في تصريح
ان( هـــنــاك مـــفــاوضـــات بــ األحــزاب
الـكـرديـة لتـشـكيـل حتالف كـردي مـوحد
يـضم جـمـيع احزاب اإلقـلـيم لـلمـشـاركة
قبلة) مؤكداً إن حزبه في االنتخابات ا
(فــاحت اجلــمـاعــة اإلسالمــيــة واالحتـاد
الــوطــني واالحتــاد اإلسالمي  وحــركـة
الـتغيير لتشكيل حتالف سياسي موحد
عــلى غـرار مــا جـرى خـالل انـتــخـابـات
2014) . ورأى أن (دخـــــــول األحــــــزاب
الـكـرديـة االنـتخـابـات االحتـاديـة بـشكل
مـوحــد يـزيـد من حـظـوظـهـا وتـأثـيـرهـا
وفـرصها في العملية السياسية ببغداد
ــنـــاطق ويـــســـهم في حـل األزمــة فـي ا
اخملــتــلـطــة وكــركـوك).وبــشــأن حتـالف
احلـزب مع الـقـوى الـسيـاسـيـة األخرى
قــال حـســ أن (الـتــيـار الــصـدري هـو
ـــــكن األقــــــرب الى احلــــــزب لـــــكـن ال 
احلـديث عن اي حتالف احتادي اال بعد
االنـتـخابـات) مسـتبـعـدا (التـحالف مع
ــــــالــــــكـي او مـع ائــــــتالف ائــــــتـالف ا
الــعـبـادي). وكـان الـعــبـادي قـد رد عـلى
االنــتـقـادات واالتـهـامــات الـتي تـعـرض
الـيهـا ائتالفه بدعـوى ضمه شخـصيات
الي بالقول مـتهمة بالفساد االداري وا
ان(هـنـاك من يقـول ان بـعض الفـاسدين
قـد دخل في قـائـمـتـنـا ونـقول لـه : ليس
لـديـنا كـتلـة كـلهـا فاسـدة او كـتلـة كلـها
نــقـيــة فـفـي كل كـتــلـة هــنـاك فــاسـدون
وهـناك انقياء) ملفتًا الى ان (االهم هو
ان نـتفق على محـاربة الفاسدين في كل
كـتـلة حـتى في داخـلنـا وال مـحاصـصة
في تـشـكـيل الـكـتلـة وال مـحـاصـصة في
تـشكيل احلكـومة بعد الكـتلة وهناك من
اتـــفق مــعـــنــا بال شـــرط).  وطــلب (من
اجلـمـيع احـترام الـسـياقـات الـقانـونـية
اخلـاصة باالنتخابات وان اليكون هناك
تــهــجم عــلى أحــد).وفي شــأن مــتـصل
بـحث رئيس تيـار احلكمة عـمار احلكيم
مـع وفد من ائتالف الفـتح برئاسة أم
عـام منـظمـة بدر هادي الـعامـري تهـيئة
ـقبـلة ـناسـبة لالنـتخـابات ا األجـواء ا

داعــيــا إلى إنــشــاء حتــالــفــات عــابـرة
لـلـمـكـونـات وتـهيـئـة األجـواء حلـكـومة
كتب األغـلبية الـوطنية.وبحـسب بيان 
ناسبة احلـكيم (بحثا تهيـئة األجواء ا
َّ الـتأكـيد على ـقبـلة و لالنـتخـابات ا

إجرائها في موعدها احملدد). 
وأكـد احلــكـيم (أهـمـيـة تـوثـيق وإدامـة
الـعالقـة بـ االئـتالفـات االنـتـخـابـية)
مـــشــــــــــــــدداً عــلـى (الــتـــنـــافس وفق
ـبنـية الـبرامـج االنتـخابـية الـواقعـية ا
عــلى أســاس األولــويـات الــتي تــأخـذ
ــرحــلــة بــعـــ االعــتــبــار حتـــديــات ا

احلالية).
  ودعــــــا إلى (رص الـــــصــــــفـــــوف في
مـواجـهـة حتـدي بـنـاء الـدولـة وتـوفـير
اخلـــدمـــات). مـن جـــهـــته أشـــاد وفـــد
ائـتالف الـفـتح بـدور تـيـار احلـكـمة في
تـقريب وجهات النظر معَّبراً عن رفضه
حملـاوالت الـتـشـهـيـر والـتـسـقـيط الـتي
رافــــقـت جــــهــــود إعـالنِ االئــــتالفــــات

) بحسب البيان. مؤخراً
 وكـان احلـكيم قـد اكـد خالل استـقـباله
وفــد مـعــهـد الــسالم األوربي بــرئـاسـة
عهد مارت كريفيثس ان بناء رئيس ا
نطـلق لتـحقيق ؤسـسات هـو ا دولـة ا
االســـــتــــقــــرار فـي الــــعــــراق. واشــــاد
بــالــعالقــات اإليــجـابــيــةِ بــ الــعـراق

واالحتاد األوربي.
ــكــتب  فـي غــضــون ذلك نــقـل بــيــان 
اخلــالـصي تـلـقــته (الـزمـان) امس عـنه
قــوله خالل درسه الــيــومي في مـديــنـة
رة إلى الـكاظـمية ان (من يـذهب هذه ا
االنـتـخـابـات يـؤكـد انه احمـق وجاهل
ويـخون الـبلـد خيـانة عمـليـة) مضـيفاً
ان (االنــتـخـابــات الـقــادمـة اكـثــر زيـفـاً
وخـداعـاً من االنتـخابـات الـسابـقة وال
مـجـال خلـداع النـاس مـرة اخرى ومن
يـشـارك فـيـها فـهـو آثم بـشـكل قـطعي).
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بــحـثت جلـنـة الـصــداقـة الـعـراقـيـة
اخلـلـيـجيـة في مـجـلس الـنواب مع
ان البـحريني تـطوير وفـد من البـر
سـاهـمة الـعالقـات بـ البـلـدين وا
فـي اعــادة االســتــقــرار لــلــمــنــاطق
احملـررة. وقال رئيس اللجنة حسن
شــــــويـــــرد لـ (الــــــزمـــــان) امس ان
(الــلـجـنـة نـاقــشت مع نـائب رئـيس
ـان الـبـحـريـني عـلي عـبـدالـله الـبـر
ـرافق له نـقـاطا الـعـرادي والـوفـد ا
عـدة من بـيـنـهـا  تـطـويـر الـعـالقات
ـاني لـيـسـهم ـسـتـوى الـبــر عــلى ا
ذلـك في تــقـويــة اواصــر الــتــعـاون
ــــشـــتــــرك وبـــنــــاء عالقــــات بـــ ا
ــا يـخــدم مــصـالح احلــكــومـتــ 
) وتــابع ان (الـــزيــارة الـــشــعـــبـــ
جـــــاءت ردا عـــــلى زيـــــارة رئـــــيس
ـــان ســـلــيـم اجلــبـــوري الى الـــبـــر
ــاضــيــة). ــدة ا الــبـــحــرين خالل ا
واضـــــاف انه ( االتــــفـــــاق عــــلى
تبادل الزيارات ب اجلانب حيث
قـدم الوفد دعوة الى اللـجنة لزيارة
الـبحرين وبناء عالقـات مبنية على
اســــاس  الــــتــــعــــاون واالحــــتـــرام
ــتــبــادل بــعـيــدا عن الــتــدخل في ا
شــؤون الـبــلـدين) مــشــيـرا الى ان
(الـــوفـــد اكـــد دعـــمه لـــلـــعـــراق في
احملـافل الدولية فـيما يخص اعادة
الـــنــازحــ وتـــعــزيــز االســـتــقــرار
لـلمناطق احملررة باالضافة الى انه
ـتحـققـة على اشـاد بـاالنتـصارات ا
االرهـــــاب) واوضـح شـــــويـــــرد ان
(الـلـجنـة ابـلغت الـوفـد بأن الـعراق
وجهة بـعيد عن سياسـة االقطاب ا
مـن قـبـل الــدول الــكــبـرى لــتــفــريق
نـطـقة). الـصف واثـارة الـف فـي ا
ووصـل الـــوفــــد الى بــــغـــداد امس
االربـعاء لـعقد اجـتمـاعات مشـتركة
مـع جلــنـــة الــعالقـــات اخلــارجـــيــة
ـان. مـن جـهـة الــنـيــابـيــة في الـبــر
اخـرى دعـا اجلـبـوري الـى حتـشـيد
اجلــهـــود الجنــاز االســتــحــقــاقــات
االنــتـخـابـيـة بــنـجـاح . وقـال بـيـان
تـلقته (الـزمان) امس ان (اجلبوري
اسـتقبل مـبعوث الـرئيس االمريكي
لــشــؤون الــتــحـالـف الـدولـي بـريت
ـرافق لـه وجرى مـاكـورك والـوفـد ا
خـالل الــلـــقـــاء اســتـــعـــراض ابــرز
الـتطـورات السيـاسية واالمـنية في
ـنــطـقـة وسـبـل تـعـزيـز الــعـراق وا
الــعالقـات الـثــنـائـيـة بــ الـبـلـدين
واجلـهود الدولية في ملف مكافحة
االرهــــاب كــــمــــا بــــحـث الــــلــــقـــاء
االنــتـخــابـات ومــلف اعــادة اعـمـار
ـــتــضـــررة من داعش) ـــنـــاطق ا ا
واكــد اجلـبـوري ان (الـعـراق مـقـبل
عـلى مرحـلة مهـمة تـتطلب حتـشيد
اجلـــــــــــهـــــــــــود مـن اجـل اجنــــــــــاز
االسـتـحقـاقـات االنتـخابـيـة بنـجاح
وشـفافـية عبـر توفيـر مسـتلزمـاتها

الـتي تـتيح مـشاركـة الشـعب  بدون
اسـتثناء) مـشيرا الـى ان (التحدي
ـتضررة ناطق ا االخـر هو اعمـار ا
الــتي تــســتــدعـي دعــمــاً اقــلــيــمــيـاً
ودولـيـاً من اجل تـأهـيـلـهـا لـضـمان
عــــودة ســــريـــعــــة وامــــنـــة لـالســـر
الــنـازحـة). في غــضـون ذلك يـبـحث
وزيـر الـتـخـطيـط سلـمـان اجلـمـيلي
فـي الــســعــوديــة تـــوقــيع مــذكــرات
تــفــاهم بــ الــبـلــدين. وقــال بــيـان
امـس ان (اجلــــمــــيــــلـي تــــوجه الى
الــريــاض عــلى رأس وفــد حــكـومي
ضم رئـــيس الـــهـــيــئـــة الـــوطــنـــيــة
لـالستثمار ووكالء وزارات التجارة
والـــتـــعـــلــــيم الـــعـــالي والـــزارعـــة
نافذ بـاالضافة الى رئـيسي هيئـة ا
ــــركـــزي احلــــدوديــــة واجلــــهــــاز ا
لــلـتــقـيــيس والـســيـطــرة الـنــوعـيـة
ومــدراء الـهـيـئــة الـعـامـة لــلـكـمـارك
ودائــرة تـــخــطــيط الــقــطــاعــات في
وزارة الـتـخـطـيط وكـذلك مـديـر عام
الـــعـالقــات الـــثـــقـــافـــيـــة في وزارة
الـثقـافة ورئـيس الدائـرة القـانونـية
فـي االمانـة الـعـامـة جملـلس الوزارء
ـــثل جــمــعــيـــة الــهالل االحــمــر و
الـعـراقـية لـتـوقيع عـدد من مـذكرات
الـتـفـاهم بـ الـبلـدين فـيـمـا يخص
الـتجارة واالسـتثمـار). وكان رئيس
ـقــاولــ الـعــراقـيــ عـلي احتــاد ا
الـــســنـــافي قــد اوضـح ان اســبــاب
تــأجــيل الــزيــارة  الى الــســعــوديـة
ــاضــيــة الى ارتــبــاط ــدة ا خـالل ا
مـفـاجئ للـجـميـلي بـزيارة الى كـندا
حلـضور مؤتـمر بشـأن خطط اعمار
ـناطق احملررة. واكـد السنافي ان ا
(هــــدف الـــزيـــارة هــــو لـــتــــوطـــيـــد
الـعالقـات االقـتـصـاديـة والـتـجـارية
بـ الـعـراق والـسـعـوديـة كـونـهـمـا
يشكالن بوصلة الشرق األوسط من
حـيث الثروات والنهضـة العمرانية
والـصـنـاعـيـة والـزراعـيـة ومـختـلف
االعـمال  وتأثير ذلك عـلى السياسة
الـــعــامـــة والـــعالقــات الـــثـــنــائـــيــة
واحلـفـاظ عـلى االسـتـقـرار والسالم

واألمن).

‚«dF « rŽœ b Rð s¹d×³ «
Êb*« —ULŽ≈ WOKLŽ w

ووجه اخلـالصي انـتقادات لـلتحـالفات
األخـيـرة ووصـفـهـا بـ(الـبـائـسـة) وقـال
) مـتـسـائالً (ما ان(ال فـائـدة مـنـها أبـداً
مــعــنى ان يــتــحـالـف اإلسالمــيـون مع
الـــشـــيــــوعـــيـــ واالصالحـــيـــون مع
الـفـاسـدين والـوطـنـيـون مع اخلـونة)
ــمـجــوجـة واصــفـاً هــذه الــوجـوه بـ(ا
والـقبـيحة). ولـفت إلى ان (ال فائدة من
االنـتخـابات في العـراق  إال ان تكشف
عن حــقــيـقــة هــؤالء وكـمــيــة وجـودهم
وقـــيــمــتـــهم). وخــلـص الى الــقــول ان
رة اكـثر تزييفاً من (االنـتخابات هذه ا
ـرات الـسـابقـة وال يـخدع بـهـا سوى ا
االحـــمق واحلل يــكـــون بــفــضح هــذه
االنـتـخـابـات بـأن ال يـخـرج الـناس من
بـيوتـهم في يوم االنـتخابـات) مضـيفاً
ان (مـن يــشـــارك في تـــبــريـــر احلـــالــة
الـسـلبـية الـقـائمـة مـرة اخرى سـيدخل
الـعـراق في مـتاهـات جـديدة ويـتـحمل
مسؤولية ذلك أمام الله تعالى إلى يوم
الــــقــــيـــامــــة). وفي شــــأن آخــــر قـــال
اخلـــالــصي انه تـــفــاجــأ مـن تــصــريح
رئـيس الوزراء بشأن تـوجيهه االجهزة
ــتــابـعــة اخلاليــا الـنــائــمـة االمــنــيـة 
وتـسـاءل (هل نـتـابـع اخلاليـا الـنـائـمة
بـعــد الـتـفـجـيـرات فـقط  ام انه في كل

حلظة يجب متابعتهم?). 
وكــان اخلـالـصي قـد عــدَ خالل خـطـبـة
اجلــمــعـة ان تــكــرار وجـوه الــعــمـلــيـة
الــســيــاســيــة نـفــســهم (لن يــؤدي إلى
حتــقــيق مــكــاسـب وتــغــيــرات مــهــمـة
لـلشعب العراقـي خصوصاً إذا تكررت
عروفـة) الفتاً مـعهـا الوجوه نـفسهـا ا
الـى ان (الـتــكــتالت الــتـي بـرزت حــتى
اآلن سـواء بقيت بـعناوينـها الطـائفية
أم الـتي تزعم أنها عابـرة للطائفيات ال
تـمـلك امـكـانـيـات الـتـغـيـيـر احلـقـيـقي
ألنـها هي الوجوه نفـسها التي صنعت
تاهة األزمـة وأدخلت العراق في هذه ا
اخلــطــيــرة خــصـوصــاً بــعــد اضــافـة
الــعـديــد من أزالم الـنــظـام الــسـابق أو

عمعة).  مادحيه إلى هذه ا
ــفــوضــيـة مـن جــهـة اخــرى  وزعـت ا
ـستـقلـة لالنتـخابـات اكثر من الـعلـيا ا
 185الف بـطـاقة نـاخب إلكـترونـية في

عموم محافظة الديوانية. 
ـفوضـية في وقـال مـدير اعالم مـكتب ا
احملـافظة كاظم العادلي في تصريح إن
(عـملية الـتوزيع في احملافظـة مستمرة
ـــراكـــز لــــغـــايـــة االن من خـالل عـــدد ا

نتشرة التي تبلغ  41 مركزا).  ا
واضـاف ان (نــسـبـة الـتـسـجـيل بـلـغت
ـئة إذ تـعد الـديوانـية من اكـثر  40 بـا
بــ احملــافــظــات الــثالث االولى عــلى
مـستـوى العراق بـعملـية توزيع بـطاقة

الناخب االلكترونية).

جواد اخلالصي 
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{ بــرشـلــونـة - أ ف ب: أعــلن أبـرز
حـزبـ اسـتـقاللـيـ في كـاتـالـونـيا
مــسـاء الـثالثــاء انـهـمـا اتــفـقـا عـلى
انـتخاب كارليس بوتشيمون رئيسا
لإلقـلـيم في خطـوة تـهدد بـتـصعـيد
الـــتـــوتــر مـع مــدريـــد الـــتي حــذرت
مــســـبــقــا من انــهــا ســـتــبــقي عــلى
باشـرة على االقليم اذا سـيطرتـها ا
حاول رئيسه السابق إدارته مجددا

من منفاه في بلجيكا.
وقــــالت قـــائــــمـــتــــا "مـــعــــا من اجل
كـاتالـونيـا" (يسـار وسط) و"اليـسار
اجلـمــهـوري الـكـاتـالـوني" في بـيـان
مـشـتـرك انهـمـا "مـتفـقـتـان على دعم
تـــرشــيـح كــارلـــيس بــوتـــشــيـــمــون

لرئاسة اقليم كاتالونيا".
ولم يـوضح احلزبان في بيانهما ما
اذا كـان االتـفـاق يـعـنـي ان انـتـخاب
بـوتشـيمـون وتنـصيـبه سيـحصالن
مـن دون اضـــطـــراره لـــلـــعـــودة الى
اسـبانيـا حيث صدرت بـحقه مذكرة

توقيف قضائية.
ـفـضل ـرشح ا وبـوتــشـيـمـون هـو ا
لـدى االنفـصاليـ لقيـادة كاتالـونيا

مـــجـــددا بـــعـــدمـــا فـــازت األحــزاب
ـؤيدة لالسـتقالل بأغـلبـية مطـلقة ا
في االنـــتــخــابــات اإلقــلـــيــمــيــة في

كانون األول/ديسمبر.
لـكن القيادي االنـفصالي يعيش في
ـنـفى في بـلـجـيـكـا مـنـذ فراره من ا
بـلـده وهـو يخـشى اذا مـا عاد الى
اســبـانـيـا أن يـتم اعـتــقـاله بـتـهـمـة
الــــتـــمــــرد وإثــــارة الـــفــــ وســـوء
اسـتــخـدام األمـوال الـعـامـة بـسـبب
دوره في محاولة استقالل اإلقليم.
ولـيتم انـتخابه رئـيسا لـكاتالـونيا
يـتـع عـلى بوتـشـيمـون نظـريا أن
ــان االقـلـيم يــكـون حـاضــرا في بـر
اثــنــاء جــلـســة الــتـصــويت. إال أنه
يـريـد أن يظـهر عـبر الـفيـديو أو أن

يكتب خطابا يتلوه شخص آخر.
وفـي حـال  الـسـمـاح بـذلك وهـو
مــا يـسـتـبـعـده خــبـراء قـانـونـيـون
فـسـيـتـولى بـوتـشـيـمون احلـكم من
بـلـجـيـكا وقـد يـحـاول إدارة اإلقـليم

عن بعد.
وكـــان رئـــيس الـــوزراء االســـبــاني
مــاريـانـو راخـوي حـذر االثـنـ من

أن مـدريـد سـتـبـقي عـلى سـيـطـرتـها
ـبـاشـرة عـلى كـاتـالـونـيـا فـي حال ا
حـاول الرئيس السـابق لهذا االقليم
كـارلـيس بوتـشيـمون إدارته مـجددا

من منفاه في بلجيكا.
وقـال راخوي أمام أعضاء حزبه في
مـدريد إن على بوتشـيمون أن يكون
"مـوجـودا شـخصـيـا" في كـاتالـونـيا
لــيــحـــكم وفي حــال لم يــحــدث ذلك
فـسـتـبـقي احلـكـومة عـلى سـلـطـتـها
ـباشرة على اإلقلـيم التي فرضتها ا
بـــعـــدمــا أعـــلن قـــادة كـــاتــالـــونـــيــا

االســـــــــتــــــــــقـالل فـي تـــــــــشــــــــــرين
األول/اكتوبر.

باشـر من مدريد وال يـلقى احلـكم ا
لـكاتالونيا ترحيبا في اإلقليم الذي
كـان يتمتع بدرجة كبيرة من احلكم
الــــذاتـي قــــبل أن يــــحــــاول قــــادته

االنفصال عن اسبانيا.
ودفـع الـتــحــرك آنــذاك راخـوي إلى
إعـالن سيـطـرة مدريـد عـلى اإلقـليم
ــان وإقــالـــة حــكــومــته وحل الــبــر
والــدعــوة إلى انـتــخــابـات مــبــكـرة

جرت في كانون األول.
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أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان
جنــيــرفـان الــبــارزاني عن تــشــكـيل
ـشــاكل جلــان مــتــخــصــصـة حلـل ا
الـعالـقة ب بـغداد واربـيل واصفًا
االجـتماعـات اجلارية بـ اجلانب
بـ(اجلــيـدة) فـيــمـا اسـفــر اجـتـمـاع
وفـدي وزارتي الصحة والتربية في
ـــثــــلي حــــكــــومـــة اإلقــــلــــيم  مـع 
احلـــكــومـــة االحتــاديــة فـي بــغــداد
االربـعـاء عن االتفـاق عن زيـارة وفد
مـن احلـكــومـة االحتــاديـة الى مــقـر
ــقـبل الــوزارتــ خالل األســبــوع ا
لــلـبـدء بـتـدقـيق لــوائح مـوظـفـيـهـا.
وقـالت الـوزارتان في بـيـان مشـترك
انه (تقرر خالل االجتماع الذي عقد
صـبـاح االربعـاء في بغـداد ان يزور
ـــالــيــة وفـــد من ديــوان الـــرقــابــة ا
االحتــــاديـــة مــــقـــر الــــوزارتـــ في
اإلقــــلــــيم.وقــــال الــــبــــارزاني خالل
مــــؤتـــمــــر صـــحــــفي االربــــعـــاء إن
(حــــكـــــومــــة اإلقـــــلــــيم ســـــعــــيــــدة
بــاالجـتــمـاعــات اجلـاريــة ونـعــدهـا
بــدايـة جـيـدة وقـد اســفـرت عـمـلـيـة
تــبـادل زيــارات الـوفـود بــ بـغـداد

وأربــــــيـل عن تــــــشــــــكــــــيـل جلـــــان
مـتخصصة بـحل اخلالفات) معربا
عـن أمـــله بـ(عـــودة الــــعالقـــات إلى
ســـــابق عـــــهـــــدهــــا)  مـــــرجـــــحــــا
قبلة إلى أن(تـتوصل االجتماعات ا
صــيـغـة تـوافق تــضـمن إعـادة فـتح
ـــغــلـــقـــة). وأكـــد (ابــرام الـــطـــرق ا
االتــفــاق مع احلــكــومــة االحتــاديـة
طارات) مستدركاً ان على مسألة ا
(الـــقــضـــيــة مـــتــوقـــفــة عـــلى قــرار
ســيــاسي). ولـفـت الى ان (حـكــومـة
اإلقــلـيم لم تـبـلـغ رسـمـيـا حـتى اآلن
بــإيـداع مـبــالغ في حـســاب اإلقـلـيم
لــصـالح مــوظـفــيه) في إشـارة إلى
تــصـريـحـات رئـيس الـوزراء حـيـدر
الـعبادي  بشأن دفع رواتب موظفي
الصحة والتربية في اإلقليم. وتابع
ان (حـكـومـة اإلقـلـيم ال تـطـلـب أكـثر
مـن حـقــهــا في مــوازنـة  2018 وال
.وافـاد بأن البابا تـرضى بأقل منه)
فــــــرنــــــســــــيـس أكــــــد دعــــــمـه حلل
االشــــكــــالــــيـــــات مع بــــغــــداد وفق
الـــدســـتـــور الـــعـــراقي وذلك خالل
زيـارته األخيرة إلى الفاتيكان. وفي
شـــأن آخـــر اعـــلـن الـــبـــارزاني عن
رفــضـه تــلــيــة  دعــوة تــلــقــاهــا من

رئـــيـس مـــجـــلس الـــنـــواب ســـلـــيم
اجلـــبــوري حلـــضـــور مــؤتـــمــر في
ــؤتــمـر بــغــداد بــسـبـب ارتـبــاطه 
دافــوس االقــتــصــادي  واشـار الى
ــثال عــنه الى مــؤتــمــر انـه أوفــد 
بـغــداد.وفي مـا يـتـعـلق بـانـسـحـاب
االحتـاد اإلسالمي الـكردسـتاني من
حـكومة اإلقـليم قال أن (االنـسحاب
غـــيــر صــائـب وال يــخــدم مـــصــالح
شـــعب كــردســـتــان) مـــوضــحــاً ان
(هـنـاك فـرقـاً بـ قـضـيـة انـسـحـاب
االحتـــاد االسـالمي من احلـــكـــومـــة
واسـتمـرار وزرائه في احلـكومة إذ
ان حــكـومـة االقــلـيم مـســتـمـرة رغم
انــسـحـاب بـعـض االطـراف مـنـهـا).
وأعـلـنت وزارتـا الـصحـة والـتـربـية
فـي حـكـومــة اإلقـلــيم امس ان وفـدا
مـن احلــكــومــة االحتــاديــة ســيـزور
ــقــبل من اجل اإلقــلــيـم األســبــوع ا
الـبدء بعمليـة تدقيق لوائح موظفي
الـوزارت لدفع الرواتب لهم.وقالت
الــوزارتــان في بــيــان مــشــتــرك انه
(تــقـرر خالل االجــتـمـاع الــذي عـقـد
صـــبــاح امس في بـــغــداد ان يــزور
ـــالــيــة وفـــد من ديــوان الـــرقــابــة ا
االحتادية مقر الوزارت في اإلقليم

قـبل) موضـحاً ان خـالل األسبـوع ا
الية سيتكون من 16 (وفـد الرقابة ا
مـدققا وينقسم الـى أربعة فرق للبدء
ــاذج عـــمـــلـــيــة الـــتـــدقـــيق واخـــذ 
مــنـهــا).وتـابع الــبـيــان ان (الـلــجـنـة
احلــكـومـيــة االحتـاديــة وافـقت عـلى
ـثــلي الــوزارتـ في رفـع مـقــتــرح 
حـكـومة اإلقـليـم الى مجـلس الوزراء
االحتـــادي بـــشـــأن صــرف الـــرواتب
كـامـلـة بـالـتـزامن مع مـبـاشـرة جلـنة
الــتـدقــيق اعـمــالـهــا).وعـقـد مــجـلس
وزراء االقــــــلـــــــيم امـس االربــــــعــــــاء
ـنـاقــشـة مـشـروع قـانـون اجــتـمـاعـاً 
اخلـــدمــة الـــذي قــدمه نـــائب رئــيس
ــســتــشـار حــكــومــة االقــلـيم.وقــال ا
االعـالمي لـــنـــائب رئـــيس حـــكـــومــة
االقـليم سميـر هورامي في تصريح
ان (هــذا الـقـانــون يـهـدف الى اعـادة
تــنــظـــيم اخلــدمــات الــتي تــقــدمــهــا
حـكـومة االقـلـيم للـفـرد بشـكل خاص
واجملـــتــمع بـــشــكل عــام فـي جــمــيع
اجملــــاالت). واوضح ان (الــــقـــانـــون
ســيـــســهم في تــقـــلــيل الــروتــ في
دوائـر الـدولة وسـيؤكـد تطـبيق آلـية
الــشـبــاك الـواحـد يــعـني ان جــمـيع
ـواطــنـ سـتــنـتـهي في مــعـامالت ا

مـكان واحـد وال حتتـاج الى الذهاب
او زيـارة جـمـيع الغـرف في الـدائرة
لــكي يـتـمـكن من اجنــاز مـعـامـلـته).
وأضـــاف ان (هــذا الــقــانــون يــنص
عـلى انشـاء موقـع الكتـروني خاص
ـعـامـلـة لـتـوضـيح آلـيـات تـسـيـيـر ا
لــلــمـــواطن وشــرح كــيــفــيــة ســيــر
ــعـامــلـة ومــا حتـتــاجه من وثـائق ا

مطلوبة). 
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تــكــفل رئــيس مـجــمــوعـة االعالم
ــسـتــقل االسـتــاذ سـعــد الـبـزاز ا
بـرعـايـة ابـنـة عـامل الـنـظـافـة في
بــلـديـة الـرصـافــة  بـاسط حـسـ
زدوج الـذي استشهد بالـتفجير ا
ـاضي الــذي اسـتـهـدف االثـنـ ا
سـاحة الطيران ببغداد.مستجيبا
لـنـداء اقـربـاء الـشـهـيـد وجـيـرانه
الـذين ظـهـروا في تـقريـر عـرضته
قــنـاة (الــشـرقــيـة) وهم يــصـفـون
حـــال االســرة الـــصــعب وابـــنــته
زهـراء الــبـالـغـة من الـعـمـر عـشـر
ســنــوات بــعــد رحــيل مــعــيــلــهــا
الـوحـيد.وشـكـرت عائـلـة الشـهـيد
الــتي تــســكن مــنــطــقــة الـفــضل
الـبزاز لتكفله باحـتياجات ابنتها
زهــراء.وكــانت مــواقع الــتـواصل
االجــــتـــمـــاعي قــــد تـــداولت اثـــر
االنـــفــــجـــار صـــورتـــ لـــعـــامل
الـــنــظــافـــة بــاسط  االولى خالل
عـمـله اليـومي والثـانيـة مضـرجا
بــالــدمـاء.وتــأتي مــبـادرة الــبـزاز
ن ــسـتــمـر  تــواصال لــتـكــفـله ا
تـــقـــطـــعت بـــهم الـــســـبـل وكــان

احــدثــهــا تـخــصــيــصه راتب رعــايـة
ـــدة اربع ســـنـــوات اجـــتـــمــــاعـــيـــة 
ـوصل لــلـمـواطــنـة ام ابـراهــيم من ا
بــــعـــــد ان تــــهــــدم دارهــــا وفــــقــــدت
ـعـيــشـة الـيـومـيـة في مـســتـلـزمـات ا
ـوصل.واحـدثـت اسـتـجـابة احـداث ا
الـبزاز الـسريـعة ردود افـعال مـشيدة
بـه ومنـهـا احـتجـاب زاويـة اضاءات
مــروريــة الــتي تــنــشــرهــا الــزمــيــلـة
(الـــبــيــنـــة اجلــديــدة) كـل خــمــيس 

وتـــكــريس قـــلم كـــاتــبـــهــا اخلـــبــيــر
الـقضـائي صباح الـشيـخلي لالشادة
واقف االنسانيـة للبزاز  الذي آزر بـا
عـائلـة عامل الـنظـافة الـشهـيد وفـيما
يـــلي نص الـــكــلــمـــة الــتي نـــشــرهــا
الــشـيـخــلي: (قـد يــسـتـغــرب الـقـار
الـعـزيـز أن اتـنـاول الـيـوم مـوضـوعـا
رور وقوانينه غـير ذي صلة بنـظام ا
ا ومـتـاعـبه واجنـازاته وغـيـر ذلـك 
اعــــتـــدت عـــلــــيه.. الـــيــــوم اتـــنـــاول
مـوضوعا انسانيا بكل ما تعني هذه
ـفـردة من مـعـان ودالالت ذات قـيـمة ا
عـلـيـا. وقـد اسـتـأنـست بـرأي زمـيـلي
العزيز رئيس التحرير التنفيذي عبد
الــزهـــرة الــبــيــاتي بــخــصــوص ذلك
فـــرحب بــالــفــكـــرة وأشــاد بــهــا..انه
موضوع شهداء ساحة الطيران تلك
اجملـزرة األليـمة الـتي حصدت ارواح
الـعـشـرات من االبريـاء وضـعـفهم من
اجلــرحى في سـاحــة الـطـيـران وسط
ــاضي. هــذه بــغـــداد يــوم االثــنــ ا
احلــادثـة األلـيـمــة جتـعـلــنـا صـراحـة
أمــام صـور مــأســاويـة تــقـطع نــيـاط
ـا ــا  الــقـلـب وتـعــتـصــر الـنــفـوس أ
حـــــصـل في ذلـك الــــيـــــوم الـــــدامي..
الــصـور كـمـا قـلت كــثـيـرة ومـتـعـددة

ابــتـداء من عـمــال الـبـنـاء الــبـسـطـاء
الـفقراء الذين جاءوا من مـحافظاتهم
الـى الـــعــــاصــــمـــة بــــغــــداد أمال في
احلـصــول عـلى لـقـمـة عـيش شـريـفـة
لـــهم ولــعــوائـــلــهم ومـــرورا بــبــاعــة
الــصـحف وأهل الـبـســطـيـات وبـاعـة
اخلــضـروات وغـيـرهـم من افـتـرشـوا
الــرصـيـف لـبــيع حـاجــيـات واشــيـاء
بـسـيـطة ال تـكـاد تسـد رمق عـوائـلهم
وصـوال الى عـامل الـنـظـافـة الـشـهـيد
عــبـد الـبـاسط حـسـ (أبـو زهـراء)..
الـذي اســتـهـدفه الـتـفـجـيـر االرهـابي
وهـو الـذي دفع فاتـورة االرهاب بـ 9
من افـراد عائلته قضـوا نحبهم جراء
اعـمـال ارهابـيـة مخـتـلفـة. إن مـأساة
الـشــهـيـد (أبـو زهـراء) تـكـمن بـكـونه
تـرك طــفـلـة بـعـمـر الـزهـور لـعـاديـات
الزمن وليس لها من مع سوى الله
الـواحـد القـهار الـذي وسعت رحـمته
كـل شيء والن اخلــيــرين واصــحــاب
ــواقـف االنــســانــيــة كــثــر في هــذا ا
الـوطن فقد بادر بعضهم ليعلن على
أل وقــوفه مع عـائـلــة الـشـهـيـد أبـو ا
زهــــراء فـي مــــحــــنــــتــــهــــا من خالل
تــخــصـيص راتب شــهــري والـتــكـفل
ا بذله بـرعاية الطـفلة زهراء اكـراما 

والـدها الـشهـيد عبـد البـاسط حس
وهـذا مـا فعـله حـقا الـزميل االعالمي
ـعروف ـعـروف سعـد البـزاز وهو ا ا
ـواقف كـثـيرة من هـذا الـنوع..ومن
ــشـــروعــيــة حـــقــنـــا أن نــتــســـاءل 
وصـراحة.. أما كان جـديرا باصحاب
ـسؤوليـة والقرار من وزراء ونواب ا
ومـــســؤولــ في ديـــواني الــوقــفــ
الـسـني والشـيعي ازاء مـا حصل? أن
الـشـعب يـريـد أن يـرى احلـكـومة هي
خــيـمــة وراعـيــة لـكل مــواطن عـراقي
ـقـدمــة مـنـهم شـريـحـة الســيـمـا في ا
الــفـقـراء والــكـسـبــة وذوي الـشـهـداء
وكـذلك جرحى الـعمـليات االرهـابية..
سؤولة وأمـلنا أن تـتحرك اجلهـات ا
مـن أجل الوقوف الى جـانب العوائل
الـتي دفـعـت فـاتورة االرهـاب. ونـحن
عـلى ثـقـة اكـيـدة بـأن مـوقـفـاً كـهـذا ال
يــــحــــتــــاج الى طــــول انــــتــــظـــار أو
اجــتـمـاعـات أو مــنـاقـشــات فـخـدمـة
الـشعب ومداواة اجلراح وتضميدها
مـــهـــمـــة كل الـــشــرفـــاء والـــغـــيــارى
واخملــلـصــ في هـذا الــعـراق.. رحم
الــله كل شـهــداء الـعـراق.. والــشـفـاء
الــعــاجل لــلــجــرحى واألمـن واألمـان

للجميع).
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تــوقـــعت مــراصــد دولــيــة  هــطــول
أمـطــار عـلى الـعـراق في الـشـهـرين
ـنـبئ اجلـوي في .وقــال ا ــقـبـلـ ا
الــهــيـئــة الـعــامــة لالنـواء اجلــويـة
والـرصـد الـزلـزالي التـابـعـة لوزارة
الـنـقل صـادق عـطـيـة في صـفـحـته
عـلـى فيـسـبـوك امـس  ان (مـراصد
ـية كموديل وسمـية العا الـطقس ا
ــــوديل الــــطــــقـس الــــفــــرنــــسي وا
الـيابـاني التي صدرت عن تـوقعات
االمـــطـــار لـــشــهـــري شـــبــاط وآذار
ـقـبلـ تشـير الى مـعدالت هـطول ا
عدل العام تشمل أمطار أعلى من ا
مــنـاطق عــديـدة من شــبه اجلـزيـرة
الـعـربيـة وجـنوب ووسط الـعراق)

وأضــاف (يـبـدو ان مـوسم الـشـتـاء
ســـيـــبـــدأ مـــتـــأخـــراً وان يـــوم غـــد
ـــقـــبـــلـــ اجلـــمــــعـــة والـــســـبـت ا
سـيـكـونـان شـتويـ بـإمـتـيـاز على
الـوسط والشمـال). كما حـذر عطية
مـن مـوجــة غــبــار تـضــرب الــعـراق
ابـتـداءً من اخلـميس.وتـابع (نـحذر
من نـــشــاط الـــريــاح الـــســطـــحــيــة
ـتـوقـعـة يـومي ومـوجـات الـغـبـار ا
ـقـبـلـة اخلـمــيس ونـهـار اجلـمـعـة ا
وبـكثـافة أقل يوم الـسبت في أغلب
مـدن الـعـراق) فـيـمـا اكـدت الـهـيـئة
فـي بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) أمس ان
ـنـطـقـة الـوسـطى امـطارا (تـشـهـد ا
مـــصـــحـــوبـــة بـــعــواصـف رعـــديــة
وتــصـاعـدا لـلـغــبـار خالل اجلـمـعـة
ـقـبلـة فـيمـا سـيكـون الـطقس في ا

ــطــرا مع ــنــطــقــة الــشــمــالــيـة  ا
ـرتــفـعـات تــسـاقط لــلـثـلــوج عـلى ا
اجلـبلية). واضـاف ان (الطقس في
ــنـطـقـة الـوسـطـى لـيـوم اجلـمـعـة ا
سـيـكون صـحـوا يتـحـول تدريـجـيا
الـى مـــا بـــ غـــائم جـــزئي وغـــائم
مـصحوب بتساقط زخات مطر بعد
الــظــهـر وحــدوث عـواصف رعــديـة
احـيـانـا كـمـا يتـصـاعـد الـغـبار في
امــاكن مــتـعــددة مــنـهــا مع فــرصـة
حلـدوث عواصف ترابـية في بعض
االمــاكن) مــشـيــرا الى ان (درجـات
احلـــرارة ســتـــنــخـــفض قـــلــيال عن
الـيوم السـابق فالعـظمى في بغداد
 28 مـئويـة والصـغرى  4 مـئوية)
واوضـح الــبــيــان ان (الـــطــقس في
ـنـطقـة الـشمـالـية سـيـكون غـائـما ا
ـطـرا مع حدوث عـواصف رعـدية
وفــرصــة لــتــســاقط الــثــلــوج فــوق
ـرتــفـعـات اجلـبـلـيــة مـنـهـا فـيـمـا ا
ـــنــطـــقــة ســـيــكـــون الــطـــقس في ا
اجلـنوبية صـحوا الى غائم جزئي
فــيــمــا ســتــرتــفع درجــات احلـرارة

بـضع درجـات عـن الـيوم الـسـابق)
وتــابع  ان (الـطـقس لــيـوم الـسـبت
ـــنــطــقــة الــوســطى ســيــكــون في ا
غـائمـاجزئـيا يـتحـول تدريـجيا الى
صــحـو فـيـمـا ســتـنـخـفض درجـات
احلــرارة قـلـيال عن الــيـوم الـسـابق
ـنطـقة الـشمـالية وان الـطقس في ا
سـيـكـون غـائـمـا مع تـسـاقـط زخات
مـطر يتـحول تدريجـيا الى صحو)
واشــار الـبـيــان الى ان (الـعـراق لم
يـشـهـد امطـارا غـزيـرة خالل موسم
الـشتـاء احلالي مـقارنـة بالـسنوات
الــثالث االخــيــرة كــمــا لـم يــشــهـد
انـــخــفـــاضـــا شــديـــدا  في درجــات

احلرارة). 
وعـلى صـعـيـد مـتـصل ضـربت هزة
ارضــيــة الــعــاصــمــة الــتــايــوانــيـة

تايبيه. 
وقــال بــيــان أمس أن زلــزاال بــلـغت
قـــوته  5-7درجـــة عـــلـى مـــقـــيــاس
ريـخـتر هـز اجزاء من تـايـبيه شـعر
ـــواطـــنــون بـــشـــكل واضح بـــهـــا ا
دينة ). خاصة من ساكني وسط ا
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حسن شويرد

دني في ساحة الطيران ببغداد ة البشعة التي استهدفت ا W1dł∫ شهداء اجلر

12


