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كــشف خــبــيـــر قــانــوني عن نــيــة
مــجـلس الــنــواب تــقـد مــقــتـرح
بـــــــــدفـع جــــــــمــــــــيـع الـــــــــعالوات
ـســتـحــقـيــهـا من والـتــرفــيـعــات 
مــنـتــســبي الــدولـة بــأثــر رجـعي
مشـيرا الى ضـرورة الـتشـديد في
مـحاربـة الـفـسـاد لـلـحـصـول على
دعم دولي.وقــال اخلـــبــيــر جــبــار
الــشـــويـــلي لـ (الـــزمــان) امس ان
(مـجــلس الـنــواب يـعــتـزم تــقـد
مـــقــتـــرح يــتـــضـــمن دفع جـــمــيع
ـــســـتـــحـــقـــات والـــتـــرفـــيـــعــات ا
سـتحـقـيهـا من منـتـسبي الـدولة
بــــأثــــر رجـــعـي في حــــال تــــوفـــر
ــالــيــة). واضـاف ان الــسـيــولــة ا
ـوازنة هو السبب (تأخير اقرار ا
الرئيس في عرقلة اطالق وصرف
الـتـرفـيـعـات والعـالوات اخلـاصة
ـنـتسـبي الـدولـة) ولـفت الى ان
(حق التـظـاهر مـشـروع دستـوريا
لـكل االطـراف وفق اطـر قـانـونـيـة
سـلـيـمـة سـواء أكـانت شـعـبـية ام
جـمــاهـيــريـة بــتـحــديـد مــوضـوع
نظمة لها). التظاهرة واجلهات ا
الي في وبشأن محاربـة الفساد ا
الــبالد اكـــد الــشـــويــلي (ضــرورة
تـشـديــد احلـكـومـة عــلى مـحـاربـة
الــــفــــســــاد لــــلــــوصــــول الى دعم
نظـمات الـدوليـة والقـضاء على ا
االفـــة الــــتي تـــنـــخــــر في جـــســـد
اجملــتـمـع).  واوضح ان (الــعـراق
ـتـحدة عـضـو في مـنـظـمـة اال ا
مـــنـــذ عـــام  1945 فـــاذا وجـــدت
االخيرة ان هـناك توجـهاً حقـيقيا
نحو محـاربة الفسـاد فان العراق
ـنـظـمــات الـدولـيـة سـيـنــال دعم ا
كـافـة حملـاربـة الـفـسـاد). واضـاف
ان (احلـكـومـة ومـنـذ مـدة طـويـلـة
عـمـلت عـلى تـشـكـيل جلـان تـعـمل
عـــلى مــعـــاجلـــة الــفـــســـاد وفــتح
ـلـفــات مع اجلـهـات الــعـلـيـا من ا
اجل احلصول عـلى حقائق وادلة

لـــــكن اســــتـــــرجـــــاع االمــــوال من
اخلارج اصبح اليـوم بحاجة الى
آلــيـــات مــعـــقــدة نـــظــرا لـــوقــوف
الي مافيات كبيرة وراء الفساد ا
واالداري في الــدولـة). ولــفت الى
ان (التـحـالـفات الـتي  الـتـطرق
اليـهـا مع اقلـيم كـردستـان ال تـعد
خطوة صحـيحة نـظرا الن االقليم
هــو جــزء ال يــتــجــزأ من الــعــراق
ولــيـس بــحــاجـــة الى حتـــالــفــات
ر بها واجهة الـتحديات الـتي 
الكات البالد). ونـظم االالف من ا
الــــتــــدريــــســــيــــة من مــــخــــتــــلف
احملافظات وقفة احـتجاجية امام
ــالـيــة في بــغـداد مـبــنى وزارة ا
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــإطالق وصـــرف
الـتـرفـيـعـات والعـالوات اخلـاصة
بــــهم من تــــاريخ االســــتـــحــــقـــاق
ـــــعـــــلم وتـــــطـــــبـــــيـق قـــــانـــــون ا
الــعــراقـي.وقــال نــقــيـب مــعــلــمي
ثـنى عـلي النـاصح في تـصريح ا
امس ان (الـوقـفــة الـتي دعت لـهـا
علمـ العراقي انطلقت نقابة ا
أمام الـوزارة لتـقـد مطـالب عدة
مــــنــــهــــا إطالق الــــتــــرفــــيــــعـــات
والعالوات وصرف االستحقاقات
ــعـــلـــمــ ـــالــيـــة لـــشــريـــحـــة ا ا
) مشـيرا إلى أن (انهم درس وا
ســـــيــــســـــتــــمــــرون بـــــتــــنـــــظــــيم
االحتـجـاجـات بـالعـاصـمـة بـغداد
وبـقـيـة احملـافــظـات حلـ تـنـفـيـذ
جـمــيع مــطـالــبــهم) . وأضـاف ان
(مـطــالب احملـتــجـ سـتــقـدم إلى
الـوزارة لـلــنـظـر بــهـا وتـنــفـيـذهـا
ئـات من بـأسرع وقـت). وحـاول ا
ـتـظـاهرين ـدرس ا عـلـمـ وا ا
احــتــجـاجــا عــلى اســتــقــطــاعـات
الــرواتب اقـــتــحـــام مــبــنى وزارة
ـعظم الـيـة في مـنـطقـة الـبـاب ا ا
غـــيـــر ان قـــوة امـــنـــيـــة تـــدخـــلت
ـتـظـاهريـن من اقـتـحام ومـنـعت ا
ــبــنى . في غــضــون ذلك  اعــلن ا
ــــقـــداديــــة في رئــــيس قــــضــــاء ا
محـافـظـة ديـالى عدنـان الـتـمـيمي
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ـتـحــدث بـاسم وزارة الـنـفط كــشف ا
عن زيـارة مرتقبة  لوزير النفط جبار
عـلي الـلعـيـبي الى تـركيـا قبـل نهـاية
األسـبوع اجلاري. وقال عاصم جهاد
فـي بيـان ان (وزيـر الـنـفط سـيـترأس
وفـدا وزاريا رفيعا لزيارة تركيا بناء
عـلى دعوة من نظـيره التركي الجراء
مـباحـثـات تتـعلق بـتطـوير الـعالقات
الـــثــنـــائــيـــة وتــوســـيع افـــاق حــجم
الـتـعاون في مـجال الـنـفط والطـاقة 
فـــضال عن بــحـث مــلف إســـتــئــنــاف
الــصــادرات الـنــفــطـيــة عــبـر مــيــنـاء
جـيـهـان الـتـركي). واضـاف جـهاد ان
(وزيــر الــنــفط ســيــلــتــقي بــنــظــيـره
ـسـؤول هـناك  الـتـركي وعدد من ا
لـتأكيـد حرص العـراق والوزارة على
بــنـاء جــسـور من الــثـقــة والـتــعـاون
وصــوال الى اتـفـاق يـعــزز من مـتـانـة
الـعالقات الثنائـية واستئنـاف عملية
تـصــديـرالـنـفط الـعـراقي عـبـر شـركـة
تـــســويق الــنــفـط ســومــو حــصــرا )
مـشــيـرا الى ان (الـزيـارة سـتـتـضـمن
ايــضـــا دعــوة الــشــركــات الــتــركــيــة
ــشــاريع ــتــخــصــصــة لــتــنــفــيــذ ا ا
ــعـلــنــة من جــانب االســتــثــمــاريــة ا

ـشـاركة في الـوزارة  لـلـمـساهـمـة وا
تـطوير الـقطاع الـنفطي) مـضيفاً ان
(هـــذه الـــزيـــارة تـــاتي اســـتـــكـــمــاال
لــلـمـبـاحـثــات الـتي جـرت في بـغـداد
ــاضي). في غـضـون اواخــر الـعـام ا
ذلـك  اعـــــلن رئـــــيس وزراء إقـــــلـــــيم
كـردستـان نيـجيـرفان الـبارزاني  أنه
سـيعقـد اجتمـاعات أخرى مع رئيس
الـوزراء حيدر العبادي للوصول الى
حـلـول لـلـمـشـاكل الـعـالـقـة.وقال  في
حـديث مع صـحفـي عـقب إجتـماعه
ــكـلف ـتــحـدة ا مـع مـبـعــوث األ ا
ـلف األزمـة السـوريـة ستـيـفان دي
مـيسـتورا (لـقد عـقدنـا لقـاءات مهـمة
اثــنــاء وجــودنــا في مــيــونــيـخ فــقـد
الـــتــقــيـــنــا بـــالــعــبـــادي وبــوزيــري
اخلــــارجـــيــــة اإليـــراني والــــتـــركي
اني ووزيـري الدفاع الـسويدي واأل
ـهـمة) وغـيـرهم من الـشـخـصـيـات ا
مـشيـراً الى ان (دول العـالم ترى بأن
مـن الضـروري ان يـكون لـهـا عالقات
مـع اإلقليم). وأضاف ان ( اجـتماعنا
مع الـعبـادي كان جيـداً وسيـتم عقد
اجـتماعـات أخرى معه لـلوصول الى
حـلــول لـلـمـشـاكل الــعـالـقـة فـالـبـاب
اصـبح مـفـتـوحـاً لـلـحـوار بـ اربيل
وبـغداد).ونوه الى أنه (يجب حلحلة
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بــــحث وزيــــر الــــداخــــلــــيـــة قــــاسم
االعرجي مع رئيس الوزراء االردني
ـلـقي اعــادة افـتـتــاح مـنـفـذ هــاني ا
طـريـبـيل وتامـ احلـركـة التـجـارية
بــ الــبــلــدين  ,فـــيـــمــا اطـــلع وفــد
سـعــودي كـبـيـر عـلى اعـمـال تـرمـيم
مـنـفـذ عـرعـر احلـدودي مـع الـعراق,
الـى ذلك بـــدأت الــشـــركـــة الـــعـــامــة
لـلموانئ بحملة إلعادة تأهيل ميناء
ـحافظة الـبصرة عبر خـور الزبير 
خـطة عـمل للوحـدات البـحرية فـيها
ــتــواصل بــالـنــظــافـة واالهــتــمـام ا
الـعامـة. وقال بيـان لرئـاسة الوزراء
ـلـقي اسـتـقـبل االردنــيـة امس ان (ا
االعــرجي في مــقــر رئـاســة الـوزراء
بــحــضــور وزيــر الــداخــلــيــة غــالب
الـــزعــبـي ووزيــر الـــدولــة لـــشــؤون
ـومـنـي والـسـفـيرة االعالم مـحـمـد ا
الــــعـــراقـــيــــة في عــــمـــان صــــفـــيـــة
ــلـقـي الـعـالقـات الــســهــيل).واكــد ا
الــتــاريـخــيـة الــوثــيـقــة الــتي تـربط
االردن والـــــعـــــراق الفـــــتـــــا الى ان
(الـبلدين يشكالن عمقا استراتيجيا
لـبعضهما بعضا).كما اكد ان (معبر
الــكــرامــة طــريــبــيـل احلــدودي بـ
الـبلدين الذي  اعادة افتتاحه قبل
عــدة اشـهـر يـعــد شـريـانــا وعـصـبـا

رئـيسا لتنشـيط احلركة االقتصادية
والـتـجـاريـة بـيـنـهـمـا). مـشددا عـلى
(اهـــمــيـــة اســتــثـــمــاره وتـــطــويــره
وتـسهيل عمـليات التـبادل التجاري
ـعـبر وتـيـسـيـر حـركـة الـنـقل عـبـر ا
والـسـماح بـوصـول الشـاحـنات الى
وجـهـتهـا الـنهـائـية في كال الـبـلدين
حـيث ستـباشر الـشاحنـات االردنية
بــالـــدخــول لألراضي الــعــراقــيــة ).
ـــلــقي  الــشــعب الــعــراقي وهــنــأ  ا
الــشــقـيـق عـلـى االنـتــصــارات الـتي
حـقـقهـا في حـربه علـى التـنـظيـمات
االرهـابــيـة وفي مـقـدمـتـهـا عـصـابـة
داعـش االرهـابـيـة مـعـربـا عن ثـقـته
بـــقــدرة الــعــراق عـــلى الــعــودة الى
سـابق مـجـده من خالل تـالحم كـافة
ابــنـاء الـشـعب الــعـراقي وحـرصـهم
األكــيــد عـــلى حــمــايــة وطــنــهم. من
جـــهــته اعـــرب االعــرجي عـن شــكــر
ــواقف االردن الـــعــراق وتـــقــديـــره 
الـــداعـــمــة لـــلــعـــراق وجـــهــوده في
مـحاربـة االرهاب مؤكـدا ان العراق
بـكافـة اطيـافه ومكونـاته قد انـتصر
عـــلى االرهــاب ويــنـــطــلق بــصــورة
ستقبل. ولفت الى صـحيحة نحـو ا
الــــتـــعــــاون الـــوثـــيـق بـــ وزارتي
الــداخـلـيـة في كال الـبــلـدين لـتـأمـ
حــمــايــة احلــدود من كــافــة اشــكـال
الــتـهــريب مـؤكــدا ان الـطــريق بـ

مــعـبـر طــريـبـيل وبــغـداد آمن االمـر
الـذي سينعكس عـلى تعزيز احلركة
االقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة بــ
ـنافذ . وذكر بـيان لـهيـئة ا الـبلـدين
احلـدوديـة تلـقته (الـزمان) امس انه
كـثـفـة لتـفـعيل (في اطـار اجلـهـود ا
مـنفذ عرعـر احلدودي زار وفد قادم
مـن الــــســــعــــوديــــة مـــــؤلف من 25
شـخصـاً ثالثة مـنهم يـنتـسبون الى
ـالية السعودية كمرك عرعر وزارة ا
الـسـعودي و 22 آخـرين مهـندس
يـنـتسـبون الى  18 شـركة مـقاوالت
مــخــتــلــفــة الــعــنــاوين واألســمـاء).
واضـح ان (الـــغــــايــــة من الــــزيـــارة
االطـالع ميـدانـياً مـن قبل الـشـركات
ـشـروع ــهـنــدسـ عــلى مـوقـع ا وا
نـفـذ).ولفت الى لـصـيانـة وتـأهـيل ا
(اســــتـــقـــبــــال الـــوفــــد في احلـــدود
الـعـراقيـة السـعـودية واصـطحـابهم
ـنـفـذ والـتـجـوال مـعـهم الـى داخل ا
ــعـرفــة كــافـة الــتـفــاصــيل وحـسب
الـــــتـــــصـــــمـــــيـم الـــــذي  إعــــداده
سـلفاً).وقال معـاون مدير عام شركة
ـــوانئ  طــالـب بــايش  فـي بــيــان ا
امـس إن (زيـارة وزيــر الــنـقـل كـاظم
فـنـجان احلـمـامي األخيـرة لـلمـيـناء
وتـوجـيـهـاته رسـمت خـارطـة طريق
ـيـنـاء). وأضاف أن لـتـغـيـيـر واقع ا
ـيـنـاء (الـعــمل سـيـسـتـمـر إلظـهـار ا

بـــــواقع جـــــديـــــد).  الفــــتـــــاً إلى أن
(األعـمال ستتضـمن تأهيل األرصفة
الـتجـارية والـنفـطيـة وبنـاية اإلدارة
ومــــا حـــولـــهــــا من مـــرافـق عـــامـــة
وســاحــات تــخــزين).وأشــار إلى أن
ـواكـبة ـوانئ تـسـعى باسـتـمرار  (ا
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يـبـدأ  الـرئـيس  الـلـبـنـاني الـعـماد
مــيـشــال عـون زيــارة رسـمــيـة الى
الــــــعـــــراق بــــــدعـــــوة مـن رئـــــيس
اجلـمهوريـة  فؤاد معـصوم . وقال
ـوقع الرئـاسي الـلبنـاني ان عون ا
ســيـغــادر صــبـاح الــيـوم الــثالثـاء
لــبــنــان مـتــوجــهــاً الى بــغـداد في
زيـارة رسمية بـدعوة من معصوم.
ويـجري عون مـحادثات مع كل من
رئــــيس اجلـــمــــهـــوريــــة ورئـــيس
الــوزراء حـيـدر الـعـبـادي ورئـيس
مـجـلس الـنـواب سـلـيـم اجلـبوري
كــمــا يــزور مــطــرانــيــة الــســريــان
الـــكــــاثـــولـــيك ونــــصب اجلـــنـــدي
اجملهول. ويرافق عون وفد رسمي
يـــضم وزيـــر الــصـــنــاعـــة حــســ
احلــاج حـــسن ووزيــر الــداخــلــيــة
ـشـنـوق ووزير والـبـلـديـات نهـاد ا
الـدولـة لـشـؤون مـكـافـحـة الـفـسـاد
نــقــوال تـويــني ووزيــر الـســيــاحـة
اواديـس كــــدنـــيــــان اضــــافــــة الى
رئــيس كــتـلــة نــواب األرمن آغـوب
بـــقــرادونــيــان ووفـــد اســتــشــاري
واداري واعـالمي عــلى أن يــنــضم

الى الـوفـد في بغـداد سـفيـر لبـنان
لــدى بــغــداد عــلي حــبـحــاب. ومن
ــــقـــــرر ان يــــتــــوجه عــــون غــــداً ا
األربــعــاء من بــغــداد الى يــريــفـان
مـلـبـيـاً دعوة من نـظـيـره األرمـيني
سـيرج سـركيـسيـان للـقيـام بزيارة
رســمـيـة تــسـتـمــر يـومـ يــلـتـقي
خـاللــهــا بــاالضــافـــة الى نــظــيــره
االرمـني  رئيـسي مجلـسي النواب
والــوزراء.وقـال مـصــدر مـقـرب من
ــيّـز الــرئـيـس الـلــبـنــاني ان (مـا 
زيــــارة عــــون إلى الــــعـــراق الــــتي
سـتستغرق   48 ساعة في العراق
الــتــوافق في نــظــرة الــبـلــدين إلى
ــلـفــات الـســاخـنــة عـلى عــدد من ا
الـســاحـتـ الـعـربـيـة واإلقـلـيـمـيـة
وخـصـوصـاً في مـواجـهـة اإلرهاب
وأزمـــة الـــنـــازحـــ ولـــدعـــوة الى
مـواجهة الـقرار األمريكي بـاعتماد
الـقـدس عـاصـمـة أبـديـة إلسـرائـيل
وكـلّ ذلك يجري عـلى ابواب الـقمّة
قررة الـعربـية الـسنويـة الدوريـة ا

قبل في الرياض). نهاية آذار ا
 وحتـدّثت مـعـلومـات غـير رسـمـية
فـي لبـنـان عن (بـرنامج مـسـاعدات
وهــبـات عــراقـيــة قـد يــعـلن عــنـهـا

تـرحـيبـاً بزيـارة عـون لبـغداد وفي
لــفـتـة يـشـارك الــعـراق من خاللـهـا
بـتعـزيز الـعالقات بـ البـلدين وال
ـسـتـوى الـعـسـكـري سـيّــمـا عـلى ا
واألمــني وفي مـواجـهـة اإلرهـاب).
عــلى صــعـيــد مـتــصل قــال رئـيس
الـوزراء حـيـدر الـعـبـادي إن إيـران
ـشــاركـة أبــلــغـته بــرغــبـتــهـا فـي ا
بـإعـادة إعـمـار الـبالد مـشـيرا إلى
ــانع شـــريــطـــة أن تــكــون أنـه ال 
ـشـاركـة وفق رؤيـة الـعـراق.وقال ا
الـــعــبــادي فـي حــوار مــتـــلــفــز مع
ــــانـــيــــة امس إن وســــائل إعـالم أ
(اجلــانب اإليــرانـي أبــلـغــنــا بــأنه
ـســاعـدة في إعــادة إعـمـار يــريـد ا
الـــعــــراق بـــعـــد مــــشـــاركـــة وزيـــر
اخلـارجـيـة اإليـراني مـحـمـد جواد
ظـريف في مـؤتمـر الكويـت) مؤكدا
ـانع في مـشـاركـة أن (الــعـراق ال 
أي دولـة في عـملـيـة إعادة اإلعـمار
شــريـــطــة أن تــكــون وفق رؤيــته).
وأضـــاف الــعـــبــادي أن (رؤيـــتــنــا
لإلعـمـار تـتركـز عـلى توفـيـر فرص
الـــعــمل آلالف مـن الــعــاطـــلــ عن
الـــــعـــــمل وإحـــــداث تــــنـــــمــــــــيــــة

اقتصادية). 
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اكـدت عـضو مـجـلس محـافـظة الـنجف
عن كــتـلـة بــدر سـهـام احملـنــة شـرعـيـة
اجلـلسـة الطـارئة الـتي عقـدها اجمللس
امـس االثنـ التي صـوّت خاللهـا على
تـبـرئة احملـافظ السـابق عدنـان الزرفي
ـــوجــــهـــة الـــيه مـن بـــعض الـــتــــهم ا
مـوضـحة ان تـبـرئـة الزرفي سـتـتيح له
قبلة ـشاركة باالنـتخابات الـنيابيـة ا ا
اذا مـاتـمت تبـرئته من قـضايـا اخرى .
واوضــحت احملـنـة لـ(الـزمـان) امس ان
(اجلـلـسـة جـاءت بنـاء عـلى طـلب تـقدم
بـه الزرفي قال فـيه انه بريء مـن التهم
ــنــســوبــة الــيه وانه تــعــرض لــقـرار ا
مجحف  وان اقالته جاءت برغم تمتعه
في حـينه بـإجازة رسـميـة وعدم تـمكنه
مـن حضور جـلسـة اجمللس الـتي جرت
واقيل خاللها من منصبه) مشيرة الى
ان (جــلـسـة يـوم امس شــهـدت نـقـاشـاً
حــاداً بــعــد ان تـقــدمت كــتــلــة الـزرفي
الـوفـاء وتـيـار االحـرار وثـالثـة اعـضاء
مـستـقلـ بطـلب لتـبرئـة الزرفي فـيما
رفـــضت كـــتل بـــدر وتـــيـــار احلـــكـــمــة
واجملــلس االعـلى الــطـلب). واوضـحت
ان (الـزرفي يـهدف من طـلبه لـلحـصول
عـلى البراءة ليصبح بإمكانه الترشيح
لإلنـتخابات النيابـية وقد جرت بالفعل

تـبرئـته من ثالث قـضايـا غيـر ان هناك
اخـــرى التـــزال مـــفـــتـــوحـــة) مـــؤكــدة
ان(جــلـسـة االمـس كـانت شـرعــيـة وقـد
جـرى التصـويت فيهـا بشكل اصولي).
وكـان اجملـلس قـد صّـوت في مـنـتـصف
تــمـوز  2015 بــاالغـلــبـيــة عـلـى إقـالـة
الـــزرفي من مـــنـــصــبه خـالل جــلـــســة
قـاطعة كتـلة الوفاء اسـتثائيـة عقدت 
لــلـنــجف الـتي يــرأسـهــا الـزرفي.وقـال
مـصـدر في اجمللس ان (اجملـلس صوت
عـلى تـبرئـة وإزالة الـتهم بـحق الزرفي
بـــاألغـــلـــبـــيـــة) مـــوضـــحـــا ان (قــرار
ــصــادقــة عــلى الــتــصــويت تــضــمن ا
تـوصـيـات الـلـجـنـة الـتـحـقـيـقـيـة بـعدم

ال الـعام أو ثـبـوت ارتكـاب اي هدر بـا
مـخـالـفات قـانـونـيـة بخـصـوص الـتهم

وجهة إليه سابقا).  ا
وحـوّل اجملـلس جـلـسـة استـثـنـائـية له
عــقـدهـا امس إلى جـلــسـة سـريـة بـنـاء
عــلى طـلب   15 مـن اعـضــائه من أجل
ـوجه بــحث مـسـألــة الـزرفي والــتـهم ا
ــقـابـل قـال عــضـو مــجـلس الــيه. في ا
احملــافــظــة عن تــيــار احلــكــمـة هــاشم
الــكـرعـاوي فـي تـصـريح ان (اجلــلـسـة
الـطـارئـة لـلـمـجـلس الـتي نـاقـش فـيـها
بـعض فقرات اسـئلة االسـتجواب التي
 على اساسها اقالة الزرفي ليس لها
ايـة قيمـة قانونـية) مضـيفاً ان (الـنظام
الــداخـلي لـلـمـجـلـس  يـنص عـلى عـقـد
جـلـسـة طـارئـة في حـالـة  حـصـول امر
يـتعلق بـامن احملافظـة  ولم يكن هناك
مـا يوجب عقد جـلسة االمس قرار كون
ان اقـالـة احملـافظ الـسـابق تـمت شـكال
ومـضمونـا ضمن االجراءات القـانونية
). ولـفت الكرعاوي الى ان (قرار االقالة
اكــتــسب شــكال ومــضــمــونــا الــدرجـة
ـكن الي احـد الـتـدخل الـقــطـعـيـة وال 
بـهـذا الـقـرار وقـد اخـتـيـر  في مـا بـعـد
مــحــافـــظــاً لــلــنــجف وصــدر مــرســوم
جـــمـــهـــوري بـــذلك) مـــشـــيـــرا الى ان
(اجملــلس ارتــكب مــخــالــفـة قــانــونــيـة
والـــدســـتـــور واضح فـي هـــذا االمــر).
وخـــــلص الـى الــــقــــول ان (مـــــجــــلس
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كــشــفت قـيــادة احلـشــد الـشــعـبي
احملـــور الــشــمــالي عن تــفــاصــيل
اعـــتــداء قــريــة الــســعــدونــيــة في
نـاحيـة الريـاض التابـعة حملـافظة
كـــــركـــــوك والـــــتـي اســـــفـــــرت عن
اسـتشهاد  27 مـقاتال من احلشد
فــيـمــا امـر رئــيس الــوزراء حـيـدر
الــعــبــادي بــفــتح حتــقــيق عــاجل
ـالبـســات االعـتــداء مـؤكـدا  أن
غدورين لن دمـاء شهداء احلشد ا

تذهب وسنثأر لهم.
تحـدث باسم  احملور علي وقـال ا
احلــســيــني لـ( الــزمـان)  امس إن
(قـــــوة من احلـــــشــــد الــــشـــــعــــبي
تــعــرضت لـكــمــ غـادر في قــريـة
الـسـعدونـية في الـرياض الـتابـعة
لـكركوك ما اسفر عن اسشهاد 27
مــــنـــهم). واضــــاف ان ( الـــقـــوات
ــنــاطق االمـــنــيــة  انــطــلــقت في ا
احملــيــطــة بــقــريــة الــســعــدونــيــة

ـالحـقـة فـلـول داعـش ومـسـتـمـرة
حلــــ األخــــذ بـــثــــأر الـــشــــهـــداء
ــــــــــغــــــــــدوريـن). وأضــــــــــاف ان ا
(الــعـمـلــيـات تـســتـهـدف تــنـظـيف
نطقة جميع البؤر اإلرهابية في ا
وتــــدقــــيق أســــمــــاء الــــنــــازحـــ
الــعـائــدين في تــلك الـقــرى فـضال
عـن اتـخــاذ خـطــة أمـنــيـة جــديـدة
نـاطق احمليطة). لـدعم األمن في ا
وذكــر بـيـان إلعالم احلـشـد تـلـقـته
(الـزمـان) امس (مـنـذ أيـام تـبـاشر
قـوة خـاصـة من احلـشـد عـمـلـيات
نـــــوعـــــيــــة العـــــتـــــقــــال عـــــدد من
االرهـابـيـ واخلاليا الـنـائـمة في
ـــنــاطق مـــنــطـــقــة احلـــويــجــة وا
احملـيطـة بهـا وتمـكنت هـذه القوة
مـن حتـقــيق اجنـازات مــهـمــة إثـر
ثـــمــان عــمــلــيـــات  من خاللــهــا
اعـتـقال عـدد كثـيـر من االرهابـي
بـــيـــنــهـم قــادة).وأضـــاف انه (في
مــســاء اول أمس االحـد تــعـرضت
هــذه الـقـوة لـكــمـ غـادر من قـبل

ـنــطـقـة مــجـمــوعـة ارهـابــيـة من ا
ا ادى مـتنكرة بالزي العسكري 
الـى اشتبـاكات عنـيفـة دامت أكثر
مـن ســاعــتــ حـــيث بــادرت قــوة
اخــرى من احلـشـد بـالـتـوجه  الى
ــنـطــقـة والـتــدخل لـدحــر الـعـدو ا
وقـتل عـدد منـهم). مشـيرا الى انه
ــهـاجـمـ (بــسـبب كــثـرة اعـداد ا
واالجــــواء اجلـــويـــة الــــصـــعـــبـــة
اســتــشــهــد  27 بـــطال من الــقــوة

اخلاصة احملاصرة). 
وتـــــــابع أنـه (فـي الــــــوقت الــــــذي
ـزيد من يـفـتخـر احلـشد بـتـقد ا
الـــــدمــــاء خــــدمــــة ألمن الــــعــــراق
ــرجــعـــيــة الــرشــيــدة ويـــعــاهــد ا
ـضي قـدمـا والــقـيـادة الــعـلـيـا بــا
نــحــو فـرض الــقـانــون والـقــضـاء
عـلـى اخلاليـا الـنائـمـة في الـبالد
فـانه يـشـدد عـلى أهـميـة الـتـعاون
ـنـاطق مـن أجل تـطـهـيـر جــمـيع ا
احملــررة مـنـهم). مـهـيـبـا (بـأهـالي
ــنــاطق لــلــتـعــاون من اجل تــلك ا

فـــضح االرهـــابــيـــ اخملــتـــبــئــ
بـينهم). وذكر بـيان إلعالم احلشد

تـقـلـته ( الـزمـان) امس ان (رئيس
هـــيــئــة احلـــشــد فــالـح الــفــيــاض

اســـتــقـــبل  في بـــغــداد جـــثــامــ
الـشهداء). ونقل موقع احلشد في
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عن اعـادة فـتح طــريق خـانـقـ -
قدادية بـعد ان اغلقه مـحتجون ا
أمس. وقال التـميـمي في تصريح
قدادية امس ان (طريق خانقـ ا
ـركـبات أعـيـد فـتـحه أمـام مـرور ا
في ساعـة متـأخرة من مـساء يوم
امس بعد ساعات على إغالقه من
قبل سائقي الشاحـنات احتجاجا
على منع مرورهم باجتاه بعقوبة
من قبل الـسيـطـرات األمنـية). من
جهـة اخرى دعـا النـائب عن كتـلة
التغـيير هـوشيار عـبد الله  األ
ــــتــــحــــدة واجملــــتــــمع الــــدولي ا
والـــــســـــفـــــارات والـــــبـــــعـــــثـــــات
الـدبــلــومـاســيــة الى الــكـشف عن

ــــهــــربـــة من الــــعـــراق األمـــوال ا
وتـســهـيل اســتـرجــاعـهــا مـؤكـداً
ضرورة تدويل قضـية الفساد في
الـعــراق وتــشــكـيل حتــالف دولي
حملــاربــته عــلـى غــرار الــتــحــالف
الذي  تـشـكـيـله سابـقـاً حملـاربة
اإلرهاب . وقال عبـد الله في بيان
امس انه (من خالل دوري كـنائب
عن محـافظـة السـليـمانـية  عـملتُ
ــاضـيـة داخل طـيـلــة الـسـنـوات ا
مجلس الـنواب عـلى حتريك ملف
ـهــربــة من اســتــرجــاع األمــوال ا
الــعــراق بــشــكل عــام ومن إقــلــيم
ا كردسـتـان بـشكل خـاص ولـطـا
نــاشــدتُ الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيـة

ــلف االحتــاديــة لــتــحــريك هــذا ا
اخلـطـيـر واحلـسـاس الـذي يـهـدد
األمن اجملـــتــمــعـي في الــصـــمــيم
السـيـمـا بـعـد أن بـات الـبـلـد عـلى
حـافــة الــهــاويـة بــســبب األزمـات
االقـتـصـاديـة والـديـون كـمـا بـات
اإلقـليـم في أسـوأ أحـواله بـعد أن
وصل احلــــــال الى عـــــدم وجـــــود
رواتـب لـــــلـــــمـــــوظـــــفـــــ في ظل
اســتـــمــرار تــهـــرب نــفط اإلقـــلــيم
واالســـتــــحـــواذ عـــلـى عـــائـــداته)
وأضــــاف (لــــقـــــد آن األوان لــــكي
نـنــاشــد اجملــتـمـع الـدولي واأل
ـتـحـدة والـسـفـارات والـبـعـثـات ا
الدبلـوماسـية وكافـة اخليرين في

الــعــالم لــيـســاهــمــوا اســتــرجـاع
ــهــربــة من األمــوال الــعــراقـــيــة ا
الــعــراق بــشــكل عــام ومن إقــلــيم
كردستان بـشكل خاص وذلك من
خالل الــــكــــشف عـن حــــســــابـــات
سؤولـ الفـاسدين). وأكـد عبد ا
الــلـه (ضــرورة تـــشــكـــيل حتــالف
كافـحة الفـساد في العراق دولي 
وبـضـمــنه إقـلـيم كــردسـتـان عـلى
غـرار التـحـالف الـذي  تـشـكـيله
حملـاربـة اإلرهــاب  فـبـدون تـدويل
قــضــيــة الـفــســاد في الــعــراق لن
يكون هناك أي حل في األفق ولن
تـــتــمـــكن األجـــيــال الـــقـــادمــة من

احلصول على أبسط حقوقها). 

بــــيــــان عن الـــفــــيــــاض قـــوله إن
(الـعبادي أمر بفتح حتقيق عاجل
بـاحلـادثـة الغـادرة الـتي تـعرضت
لـهـا قـوة من احلـشـد الـشعـبي في
مــنــطــقــة الــســعــدونــيــة بــقــضـاء
احلــــويـــجـــة ضــــمن مـــحــــافـــظـــة
كـــركـــوك).وأضـــاف  ان (الـــقـــائـــد
سـلحـة أعرب عن الـعام لـلقـوات ا
تـعازيه ومواساتـه لذوي الشهداء
ــــغــــدورين). مـــؤكــــداً أن (دمـــاء ا
ــغــدوريـن لن تــذهب الـــشــهـــداء ا
وسـنـثـأر لـهم بالـقـضـاء عـلى آخر
بــقـايـا خاليــا عـصـابـات داعش ).
ـنظـمة الـى ذلك أكد األمـ العـام 
بــدر هـادي الــعـامــري أن اإلرهـاب
مــــــا زال مــــــوجــــــوداً في بــــــعض

ناطق الرخوة . ا
 وقــال الـعـامــري في بـيـان تــلـقـته
(الــزمـان) امس انه (بـبـالغ احلـزن
واألسـى تلقينـا نبأ استـشهاد ثلة
ـرابطـ في سـواتر مـن أبنـائـنا ا
ـــدافــــعـــ عن األرض الــــشـــرف ا

والــعـرض ضـد أشــرس عـدو مـرغ
العراقيون أنفه بالتراب). 

وأضـاف (انـني إذ أقـدم الـتـعازي
لـــعـــوائل الـــشـــهـــداء وشـــعـــبـــنــا
ــرجــعــيــة الـــعــراقي الــصــابــر وا
الـدينية العليا بهذه الكوكبة التي
روت أرض الـــــــــوطـن في قـــــــــاطع
احلـويـجـه لـيلـة اول أمـس بـكـم
غـدر بـائس فـأنـنـا نهـيب بـقـواتـنا
خـتلـف صنـوفهـا بأخذ األمـنيـة 
احلــيـطـة واحلـذر ألن اإلرهـاب مـا
ــنـاطق زال مــوجــودآ في بـعض ا

الرخوة). 
وتــابع الــعـامـري (اعــاهـدكـم أنـنـا
سـنـسـحق رأس األفـعى وسـنـأخذ
بـثـأر الشـهـداء أضعـافـآ مضـاعـفة
وســـنـــجـــعل الـــدواعش األوبــاش
ن تـسـول له نـفـسه الـعبث عـبـرة 

بأمن العراق ودماء أبنائه).
واقــتــحــمت قــوات احلــشــد قــريـة
السعدونية وبدأت بتمشيطها من
عـــنــاصــر تــنـــظــيم داعش . وقــال

بــــيـــان امس ان (قــــوات احلـــشـــد
قــامت بــاقــتــحـام الــقــريــة وبـدأت
بتطهيرها وتمشيطها من عناصر

داعش).
 وأضــاف ان (اجلــهــد الــهــنـدسي
الــتــابع لــلــحــشـد تــولى تــطــهــيـر
الــبـزول اجملـاورة لـلـقـريـة جـنـوب

غرب كركوك).
 واعـلن مجـلس محـافظة الـبصرة
احلــــداد ثالثـــة ايـــام عـــلى ارواح

الشهداء .
 وقـال اجمللس في بيان امس  إنه
(يــــعـــلـن احلـــداد ثالثــــة أيـــام في
احملــافــظــة عـلى أرواح الــشــهـداء
الــذين اسـتـشــهـدوا في الـعــمـلـيـة
الــــغـــادرة لــــداعش االرهــــابي في

احلويجة).
واصـــدرت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات
الـبـصـرة حـكـمـا يـقـضـي بـاالعدام
ـوت عــلى مـتــنـهم شــنــقـا حــتى ا
ومتهمة قتال شخصا بعد اعطائه

حبوبا مخدرة. 

الـتطور في عمـلها بعـد حتولها الى
أنـــظــمــة اجلــبـــايــة االلــكـــتــرونــيــة
واســتــخــدام الـســبل الــكــفــيــلـة في
حتـقـيق ذلـك الـنـجـاح الـذي يـسـاعد
بـــدوره اعــطــاء اضــافـــات مــكــمــلــة

يناء خور الزبير). تأهيلية 
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ــشـاكل الـعـالـقــة بـ الـطـرفـ في ا
إطـار الدسـتور العـراقي الذي صوت
عـــلــيه الــشـــعب الــعــراقـي قــبل بــدء
االنــتـخـابـات وال اعـتــقـد بـأن هـنـاك
خالفـات في مـا بـيـننـا تـسـتوجب ان
تــسـتـمـر طـويال). وبــشـأن لـقـائه مع
نـائب الرئيس االمريـكي السابق جو
بـايدن قال (الـتقيـنا مع بايدن خالل
وجـــودنـــا فـي مـــيـــونـــيخ بـــوصـــفه
شـخـصـيـة عـامـة فـهـو ليـس لديه اي
مـنصب رسمي حـالياً إال انه اكد ان
ـقراطي سيدعم حل بـأن احلزب الد

شاكل ب اربيل وبغداد). ا

 جبار علي اللعيبي

ـطـلـقة احملـافـظـة لم يـحـقق االغـلبـيـة ا
حـــيث  الـــتـــصـــويت من جـــانب 14
عــــضـــوا من اصل  26 عـــضـــوا عـــلى
الـتقرير الذي ينص على ان احملافظ لم
ال العام  فـيما صوّت يـتسبب بهـدر ا
 9 اعــضــاء بــكال وثالث اوراق فــارغـة
وبـاغـلـبـيـة بـسيـطـة ولـيـست مـطـلـقة)
مـوضحاً انه (بـاجململ سواء باالغـلبية
كن الي ام الـعودة لشـورى الدولة فال
احـد ان يـخالف قـرار احملـكمـة االدارية
الـــعـــلــيـــا الــتـي صــادقـت عــلـى شــكل
االســتــجــواب ومــضــمــونـه واكـدت ان
هـنـاك مـخـالـفـات مـالـيـة وادارية) عـلى
حــــد قــــولـه. وكـــان  19 مـن اعــــضـــاء
اجملـلس قـد صّوتـوا عـلى اقالـة الزرفي
من منصبه فب  2015 من مجموع 29
من اعـضـاء اجملـلس مع مقـاطـعة كـتـلة
الـوفـاء لـلـنـجف الـتي يـرأسـهـا الـزرفي
الـتي تضم  8اعـضاء.وجـاء التـصويت
عـلى اقالته في حينه بعد عقد جلست
السـتجوابه لكنه غاب عن احلضور مع
ه تقريرا طـبيا الى اجمللس يؤكد تـقد
تـمـتـعه بـإجـازة مـرضـيـة.وشـكلـت كتل
االحــــرار واجملـــلس االعــــلى االسالمي
وتـيـار الـدولـة الـعادلـة في حـيـنه كـتـلة
الـتـحالف الـوطنـي في النـجف وضمت
 19عــضــوا القــالــة الــزرفي الــذي قـدم
ان حلل بـدوره طـلـبا رسـمـيا الى الـبـر

مجلس احملافظة.

عدنان الزرفي
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