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أعـلـنت الشـرطـة االحتاديـة عن مـقتل
ــسـؤول االمـني  في تـنـظـيم داعش ا
لـقـاطع احلويـجـة والريـاض بـعمـلـية
أمـنــيـة مـشـتـركـة في مـنـطـقـة شالكـة
ـحافظة كـركوك.وقال قائـد الشرطة
االحتـاديـة الـفريق الـركن رائـد شـاكر
جــودت في بـيـان امـس إن (الـشـرطـة
االحتــاديــة بـــالــتــنــســيق مع جــهــاز
اخملـابـرات الـوطـني تـمـكـنت من قـتل
ــطــلــوب احــمــد طــلــعت االرهــابـي ا
ـــلــقـب بـــابي عـــمــر الـــتـــركـــمـــاني ا
الـتـركـمـاني).وأضـاف أن الـتـركـماني
ـــــســــؤول االمــــنـي لــــقــــاطع هــــو (ا
احلـويجـة والريـاض و قتله خالل
عـمـلـيـة امـنـيـة مـشـتـركـة في مـنـطـقة
شـالكـة جـنـوب احلــويـجـة). وعـثـرت
الـقوات االمنية عـلى كدس للعتاد من
ن مــخـلـفــات داعش في اجلـانب اال
وصل .وذكـر الـنـاطق باسم ـديـنـة ا
مـركـز اإلعالم األمـني الـعـمـيـد يـحيى
رسـول فـي بـيـان ان ( مـفـارز مـديـرية
ـيدانـية اسـتـخبـارات وأمن نيـنوى ا
ـــديـــريــة الـــعـــامــة الـــتـــابــعـــة إلى ا
لـالسـتــخــبـارات واألمن عــثــرت عـلى

كـدس لـلعـتاد من مـخـلفـات عصـابات
داعش اإلرهابية في منطقة الشهوان
ــديـنـة ن  الــواقـعــة في اجلـانب اال
ــــــوصـل).واوضح ان ( الــــــكــــــدس ا
يـحتـوي على  6 عـبـوات بالستـيكـية
ورمـانـة يـدويـة و 4 صـواريـخ قـاذفة
ضـد االشـخاص و 9 حـشـوات قـاذفة
و 41 صــاعق تـفـجـيـر و 14 اجــهـزة
واد اتصاالت مختلفة حيث  رفع ا
بـدون حـادث يـذكر). وعـثـرت الـقوات
االمـنـيـة عـلى  6 عـبـوات نـاسـفـة في
كـــركــوك .وذكــر رســول في بــيــان ان
(قـوات الشرطة االحتـادية في كركوك
تـمـكـنت مـن العـثـور عـلى  4 عـبـوات
نـاسـفـة  تـفـكـيـكـهـا ورفـعـها ضـمن
ــــدخل - مــــدخل قــــرى الــــســـــوس ا
الـسـوس - قـريـة ربـيـضـة - الـشـارع
الــعـــام). وقــصــفت طــائــرات الــقــوة
اجلـوية العـراقية أف  16 مـقر قيادة
ودعـم لــــوجـــــســـــتي لـــــداعش داخل
االراضـي الـســوريــة ودمــرته بــشـكل
كــامـل.وهـذه هـي الــضــربــة اجلــويـة
الـثـالـثـة التـي ينـفـذهـا الـعراق داخل
االراضـي الـسوريـة بـعـد ان قـصـفت
الـقـوة اجلـويـة عـبـر طـائرات أف 16
اضي و 6 آيـار يـومي  19 نـيـسـان ا

اجلــاري اوكــار وعــنـاصــر ارهــابــيـة
تــشـكل خــطـراً عــلى الـعــراق. وألـقت
سـلطات مـطار بغـداد الدولي القبض
عــلى مــســافـر مــطــلـوب.وذكــر بــيـان
نـافذ احلـدودية ان (سـلطات لـهيـأة ا
مــطـار بـغــداد الـدولي ألــقت الـقـبض
على مسافر عراقي اجلنسية مطلوب
الـى قـــسم الـــشـــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة
لــلــجــوازات البــطــال جــواز ســفـره).
ـركـزية وقـضت احملـكـمة اجلـنـائـية ا
وت في بـغداد باإلعدام شـنقاً حتى ا
بـحق إرهـابي لـقـيـامه بـعـمـلـيـة نـحر
أحـــد الــدبــلــومـــاســيــ الــروس في
ـتـحدث الـعـراق سـنة 2006. وذكـر ا
الــرســمـي جملــلس الــقــضــاء األعــلى
الــقـاضي عـبـد الـســتـار بـيـرقـدار في
ــتــهم اعــتــرف بــخــطف بــيـــان أن (ا
أربـعة أجانب مع مجمـوعة مسلحة)
مـبيـنا ان (اثـن من اجملـنى عـليـهما
 قـتلهـما بإطالق النـار عليـهم فيما
 ذبـح االثـــــنـــــان اآلخـــــران).وبــــ
بـيرقدار ان (االرهابي اشترك بعملية
الــذبح بــحق احــد الــدبـلــومــاســيـ
الـروس وبـعـدهـا قـام مع مـجـمـوعـته
ــســلــحــة بــالــتــخــلص من اجلــثث ا
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رفـض الــــعــــراق امس نــــقل ســــفــــارة
تـحدة في اسرائيل  من تل الـواليات ا
ابـيب الـى الـقدس  مـعـربـاً عن ادانـته
ــتــظـاهــرين الــشــديــدة الســتــهــداف ا
ـدني في غزة واستـشهاد العشرات ا
ـتـحـدث الـرسـمي بـاسم مـنــهم.وقـال ا
وزارة اخلـارجـيـة احـمـد مـحـجوب في
بـيان امس إن نـقل السـفارة (يـعد أمرا
الي مـرفوضا ومثيراً لغضب مئات ا
سـيحي في سـلم وا من الـعرب وا
جـمــيع ارجـاء الـعـالم ويـعـد مـخـالـفـة
صــارخـة لــلـقـرارات الــدولـيــة ومـسـار
الـسالم) مـؤكداً رفض الـعراق الـقاطع
لــهــذا اإلجــراء وحتــذيـره (مـن عـواقب
ا ستسببه من تداعيات هـذه اخلطوة 
ـنـطـقـة وأثر خـطـيـرة عـلى اسـتـقـرار ا
ســلـبي عــلى الـصــعـيــدين الـســيـاسي
واالمــــــنـي). وتــــــابع أن (اإلجــــــراءات
الـعنفية التي تستخدمها قوات الكيان
دنـيـ تـعـد خـرقا الـصـهـيـوني ضـد ا
ســافـــرا حلــقــوق االنــســان ومن هــذا
ـنطلق فـإننا نـدين وبشـدة استهداف ا
ــدنـيـ في غـزة الـذي ــتـظـاهـرين ا ا
تـسبب بـاستـشهاد الـعشـرات وإصابة
ـــــئــــــات من أبـــــنــــــاء شـــــعـــــبـــــنـــــا ا
الــفـلـسـطـيــني).وقـالت وزارة الـصـحـة
الـفـلسـطـيـنيـة في قـطاع غـزة بـأن عدد
الـذين سـقطـوا بنـيـران اسرائـيلـية من
ــشــاركــ في مــســيــرة احملــتـــجــ ا
ـليـونيـة قد بـلغ عنـد السـاعة الـعودة ا
الـثـانـيـة من بـعـد ظـهـر امس بـتـوقيت
الـــقــدس 52 شـــهــيــدًا ونـــحــو ألــفــ
وخـــمـــســـمـــئــة جـــريـح. وتــأتـي هــذه
يـدانيـة قبـيل ساعات من الـتطـورات ا
مـوعـد نقـل السـفـارة االمريـكـية من تل
ابــيـب الى الــقــدس. ويــعــد يــوم امس
والــيـوم الـثالثــاء ذروة االحـتـجـاجـات
الــفــلــســطــيــنــيـة الــتـي بـاتـت تــعـرف
بـ(مـسيرات العودة) الـتي انطلقت منذ
وافق الثالث من اذار (يوم االرض) ا
ـاضي واسـتـمـرت عـلـى مـدار سـبـعة ا
اسـابـيع في مسـيـرات وفعـالـيات تـبلغ
اشـدها في ايـام اجلمعـة. ودعت حركة
فـتح فـي الـضـفـة الـغـربـيـة اجلـمـاهـير
الـــفـــلـــســـطــيـــنـــيـــة الى اخلـــروج في
تـظاهرات واسعة احيـاء لذكرى النكبة
الـفـلـسـطـيـنـيـة واحـتـجـاجـا عـلى نـقل
الـسـفـارة االمـريـكـيـة.وكـانت حـصـيـلـة
سـابقـة لوزارة الـصحـة في غزة افادت
بـسـقـوط 44 شـهـيـدا و اصـابـة 1693
بـجروح مخـتلفـة.وتوافد آالف صـباحًا
ــقـامــة عــلى طـول نــحــو اخملـيــمــات ا
الـسيـاج احلدودي الفـاصل ب شرقي
الــقـطــاع وإســرائـيل لــلــمـشــاركـة في
ـــســـيـــرات .وأفـــادت مـــصـــادر بـــأن ا
عــشــرات الـفــلــســطـيــنــيـ أصــيــبـوا
بــالــرصـاص احلـي وحـاالت اخــتــنـاق

اخـــرى أعـــلن اجلـــيـش اإلســرائـــيـــلي
سـقوط طائرة بدون طيار  امس خالل
نـشاط لها في سماء قطاع غزة. وسبق
لـــلــجــيـش اإلســرائــيــلـي أن أعــلن في
ـاضـيـة عن سـقـوط عـدد من األشــهـر ا
الــطــائــرات بــدون طـيــار في األراضي
الـــفــلــســـطــيــنـــيــة. وكـــانت طــائــرات
إسـرائيلية مُسيّرة بدون طيار قد ألقت
صـبـاح امس شُـعال نـارية جتـاه خـيام
ـتظاهرين الفلسـطيني قبل ساعات ا
ــســـيـــرات كـــمــا ألـــقت مـن انــطـالق ا
الـطائرات شعال ناريـة على كميات من
ـطــاطــيــة كـان إطــارات الــســيــارات ا
ــتـظــاهــرون قـد جــمـعــوهـا جــنـوب ا
الـقطاع ما أدى إلى اشتعالها. وكانت
احلــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة قــد حـذرت
ـاضي الـفـلـسـطـيـنـيـ من األسـبـوع ا
االقـتراب من الـسيـاج احلدودي وعدت
ــسـيـرات جــزءا من (حـالـة حـرب وال ا
يـنطبق علـيها قانـون حقوق اإلنسان).
وتـلـقّى اجليش اإلسـرائيـلي تعـليـمات
صـــريـــحــــة بـــإطالق الـــنـــار عـــلى أي
فـلـسـطـيـني يـحـاول اخـتـراق الـسـياج
الـفـاصل بـ غـزة وإسـرائـيل بـحـسب
صـحيفة هآرتس االسرائـيلية. بدورها
اتـهـمت احلـكـومة الـفـلـسطـيـنـية امس

االحـتالل اإلسرائيلي بارتكاب (مذبحة
ــتــحــدث رهــيـــبــة) فى غــزة.وطــالب ا
الـرسمي بـاسم احلكومـة الفلـسطيـنية
يــوسف احملـمـود بـتـدخل دولي فـوري
ـذبـحة عـاجل لـوقف مـا أسـماهـا  بـ( ا
الـرهيبة )التى تقترفها قوات االحتالل
اإلســـرائــيـــلى بـــحق أبـــنــاء الـــشــعب
الـفلسطيني خـصوصا فى احملافظات
اجلـنـوبـيـة.ونـاشـد احملـمـود فى بـيـان
(احلــكــومــات الــعــربــيــة واإلسالمــيــة
وحـكومات الدول الصديقة بذل أقصى
جـهودهـا فى التدخل لـوقف إراقة الدم
الــفـلــسـطــيـنـي والـوقــوف إلى جـانب
الـقـيــادة الـفـلـسـطـيـنـيـة في الـتـصـدي
للعدوان اإلسرائيلي).وطالب (اجملتمع
الـدولي بـكامل مـؤسسـاته ومـنظـماته
بــالـتــحــرك  من دون إبـطــاء وتـوفــيـر
حـمـايـة دولـيـة لـلـشـعب الـفـلـسـطـيـنى
األعــزل الــذى تــنــفــذ قـوات االحــتالل
بحقه مذبحة رهيبة  وتستخدم أدوات
الــقـتل احملــرمـة دولــيـا مـن الـرصـاص
ــدفــعي). وعـدت احلـي إلى الـقــصف ا
ــتــحــدة شــريــكـة تــركــيــا الــواليــات ا
ـسـؤولـيـة عن اجملـزرة اســرائـيل في ا
الـتي وقـعت جـراء االحـتـجـاجـات على
نــقل الــســفــارة. وقــال الـنــاطق بــإسم

احلـكـومـة التـركـيـة بكـيـر بـوزداغ على
تـويتـر ان (االدارة االمريـكيـة مسـؤولة
مـثلـها مـثل احلكـومة االسـرائيـلية عن

هذه اجملزرة).
 ونـشرت الشرطـة اإلسرائيلـية  صباح
امـس اآلالف من عنـاصـرهـا في مـديـنة
الـقــدس اسـتـعـدادا الفـتـتـاح الـسـفـارة
ــديـنـة في وقت الحق األمــريـكـيـة في ا
. وانتـشر عناصر من يـوم امس اإلثن
الــشــرطـــة بــشــكل خــاص في مــحــيط
الــســفــارة األمـريــكــيــة اجلــديـدة وفي
الـــقــدس احملــتـــلــة. وأعــلـــنت الــقــوى
الـفـلــسـطـيـنـيـة في مـديـنـة الـقـدس في
بـيـان عن تـنـظـيم تـظـاهـرة قـبـالـة مـقر
الــسـفــارة بـالــتــزامن مع افـتــتـاحــهـا.
وشــارك في حــفـل افــتــتــاح الــســفـارة
رئـيـس الـوزراء اإلسـرائـيـلي بـنـيـامـ
نــتـــنــيــاهــو والــرئـــيس اإلســرائــيــلي
رؤوبــ ريـفــلـ ورئــيس الــكـنــيـست
ـــانــيــ ـــســؤولــ والـــبــر وكـــبــار ا
اإلسـرائـيـلـيـ كـمـا شـارك في احلـفل
وفــد رئـاسي أمــريـكـي بـرئـاســة وكـيل
وزارة اخلــارجـــيــة األمــريــكــيــة جــون
سـلـيـفـان ويـضم أيـضـا ابـنـة الـرئـيس
األمــريــكي إيـفــانــكـا تــرامب وزوجــهـا
وكــبـيـر مـسـاعــدي الـرئـيس األمـريـكي

جـــاريــد كـــوشــنـــر. وأبــلغ الـــســفـــيــر
األمـريكي في إسرائـيل ديفيـد فريدمان
قــبل أيــام الــصــحــفــيــ إن الــرئــيس
األمـريكي دونالد ترامب سيتحدث إلى
احلــفل عـبـر الـفــيـديـو. وأشـاد تـرامب
امـس االثــنـــ بـــنـــقل الـــســفـــارة الى
الـــقــدس عــادا أن ذلك يـــشــكل (يــومــا
عـظـيـمـا السـرائـيل).وقـال تـرامب عـلى
تـويتـر ان (شبـكة فوكس الـتلـفزيـونية
التي يحرص على متابعتها كل صباح
سـتبث احلفل بشـكل مباشر). ولم يأت
تـرامب على ذكر اعمال الـعنف الدامية
عـــلى احلــدود بـــ غــزة واســـرائــيل.
وتــعــقــد اجلــامــعــة الــعــربــيــة الــيـوم
االربــعـاء  اجـتــمـاعـاً غـيــر عـادي عـلى
ـنـدوبـ الـدائـمـ لـبـحث مـســتـوى ا
الـقـرار غـيـر الـقـانـوني لـنـقل الـسـفارة
األمـريكـية الى الـقدس.واوضـح مصدر
دبـلـومـاسي عربي امس أن (االجـتـماع
يـأتي بنـاء على طلب مـندوب فلـسط
مـلكة العربية وبـالتشاور مع مندوب ا
الـسعودية التي تتولى رئاسة اجمللس

حاليا) .
 ودانـت مـنــظــمـة الــتــعـاون اإلسالمي
قــرار نــقل الــســفــارة مـطــالــبــة بــعـدم
االعتراف  بالقدس عاصمة إلسرائيل .
وجــاء في الـبـيـان الـصـادر عن الـدورة
اخلـــامــســة واألربــعــ جملــلس وزراء
ــنـــعــقــدة في ـــنــظــمـــة ا خـــارجــيــة ا
بـــنـــغالدش  ان ( اإلدارة األمـــريــكـــيــة
أقـدمـت  بـصـورة غـيـر قـانـونـيـة عـلى
فــتح سـفــارتـهــا في الـقــدس الـشـريف
في 14ايــار اجلـاري وذلك في انـتـهـاك
ســافـر لــلــقـانــون الـدولي والــشـرعــيـة
ــوقف الـــدولــيــة وفـي ازدراء واضح 
اجملــتـمع الــدولي إزاء الــقـدس). وأكـد
الــبـيــان الـذي  تـلــقـته (الــزمـان) امس
رفض لـلـمـنـظـمـة لـهـذا الـقـرار (رفـضـاً
قــاطــعــاً وتــديــنه بــأشــد الــعــبـارات)
نظـمة (تعـد هذا اإلجراء واضـاف ان ا
اعـتداءً يـستـهدف احلـقوق الـتاريـخية
والـقـانـونـيـة والـطـبـيـعـيـة والـوطـنـيـة
لـلشـعب الفـلسـطيـني ويـقوّض مـكانة
ـــتـــحـــدة وســيـــادة الـــقـــانــون األ ا
ثل بالـتالي تهديـداً للسلم الـدولي و
ــنــظــمــة ). ودعـت ا واألمـن الــدولــيــ
جـميع الدول إلى أن (تـمتنع عـن تأييد
الـقـرار األمـريـكي الـقـاضي بـاالعـتراف
بـالـقـدس عـاصـمـةً مـزعـومـةً إلسرائـيل
وعن نـقل بـعـثـاتهـا الـدبلـومـاسـية إلى
الـقدس الـشريف وتـؤكد أنـها سـتفعّل
قــيـوداً ســيــاسـيــة واقـتــصـاديــة عـلى
ـانـي سـؤولـ أو الـبر الـبـلـدان أو ا
أو الـشركات أو األفراد الذين يعترفون
بــضم إســرائــيل الـســلــطــة الـقــائــمـة
بـاالحـتالل لـلـقـدس أو يـتـعـامـلون مع
أي إجــــراءات تـــــتــــصل بـــــتــــكــــريس
االســـتـــعـــمـــار اإلســـرائـــيـــلي لألرض

الفلسطينية احملتلة).   
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قـراطي واحلزب دنـي الد الـتحـالف ا
ـدني  وجتمع رجـال العراق وحتالف ا
صـالح الـدين هــويـتــنـا وعـراق االرض
فــقــد نــال كل مــنــهـم مــقــعــداً واحـداً .
وكـانت مفوضية االنتـخابات قد اعلنت
لـيلـة االثنـ نتـائج أوليـة لالنتـخابات
في عـشر محافظات أظهرت تقدم قوائم
ســـائــرون والــفـــتح والــنـــصــر ودولــة
الــقــانــون وفي االثــر تــوجه اآلالف من
انـصار سـائرون نـحو سـاحة الـتحـرير
لــيالً لإلحـتـفـال فـيــمـا اغـلـقت الـقـوات
ـؤدية الى الـسـاحة . االمـنـيـة الطـرق ا
فوضيـة ثماني محافظات واسـتثنت ا
لم تــعــلن عن نــتـائــجــهـا بــســبب عـدم
االنــتـهـاء من الــتـدقـيـق .واعـلن رئـيس
الـدائرة االنتـخابيـة رياض البدران في
مـؤتـمـر صـحـفي عـقـده بـعـد مـنـتـصف
الـلـيل ان النـتـائج الكـامـلة سـتـعلن في
الـــيــوم الـــتــالي . وهـــنــأت الـــســفــارة
االيــــرانــــيــــة فـي بــــغــــداد بــــنــــجــــاح
االنــتـخــابـات.ورحـبت فـي بـيـان  امس
بــاجـراء االنــتـخــابـات (فـي جـو هـاد
وآمـن) وعـــــدتــــــهـــــا (اســــــتـــــمـــــرارا
لالنــتـصــارات الـكــبـيــرة ضـد االرهـاب
ــو الـــشــعب الــعــراقي ودلـــيال عــلى 

وتقدمه ازدهاره في حتديد مصيره).

والــتــعــاون لــبـنــاء وتــشــكــيل أقـوى
ـكـنـة لـلـعـراق خـالـيـة من حـكــومـة 
ـقيـتـة وغـير الـفـسـاد واحملاصـصـة ا
خـاضعة الى أجندات أجـنبية وتمنع
عـــودة االرهــاب وتـــبــعـــد الــبالد عن
االجنــرار لــلـصــراعــات اجلـانــبــيـة).
وتـقدم العبادي بالـتهنئة الى (جميع
ابـنـاء الـشـعب الـعـراقي والى جـمـيع
تصـدرة منـها على الـكتل الـفائـزة وا
وجـه اخلـــصـــوص في الــــعـــمـــلـــيـــة
ــواطــنــ االنــتــخــابــيــة) داعــيًــا (ا
والـكتل السياسية إلى احترام نتائج
االنـــتــخــابـــات وااللــتــزام بـــالــطــرق
ــتــعــلــقـة الــقــانــونـيــة الــســلــيــمـة ا
بــاخملـالـفــات او اخلـلل او الــطـعـون
واحلـرص على تغليب مصالح البالد
وأمـنـهـا واسـتـقـرارهـا الـتي هي أهم
ـكاسـب االخـرى). وهـنأ مـن جمـيـع ا
احلـزب الـشـيـوعي الـعـراقي الـشـعب
الـعـراقي بـنـجـاح االنـتـخـابـات ورأى
فـي بـيــان تــلــقــته (الــزمـان) امس ان
هـذه االنتخـابات (خطـوة اخرى على
ــقــراطــيـة ــمــارســة الــد تــرســيخ ا
وحتـقـيق التـداول الـسلـمي لـلـسلـطة
وفـقا الرادة الـناخـب). واشار الـبيان
الـى (بعـض الـسلـبـيـات الـتي رافـقت
االنـتخابات) وعزتـها الى (سياسات

تنفذين وعدم تنفيذهم للوعود).  ا
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أبـلـغت مـصادر مـطـلعـة (الـزمان) أمس
ــرتــبــة بــإحـــتالل حتــالف ســائــرون ا
انـية التي االولى فـي االنتخـابات البـر
ـــاضي بـــنـــيــله 54 جـــرت الـــســبت ا
مـقــعـداً نـيـابـيـاً في االنـتـخـابـات الـتي
اضي يلـيه الفتح بـ47 جـرت السـبت ا
مـقــعـداً وائـتالف الـنـصـر الـذي حـصل
. وتـظـهر االرقـام التي عـلى  42 مـقـعداً
حـصلت عليها (الـزمان) تقدماً واضحاً
لـــلــتــحــالـــفــات الــثـالثــة عــلـى بــقــيــة
ـــتــنــافــســ إذ يـــأتي حتــالف دولــة ا
الـقانـون رابعًا بـ 25 مـقعـداً ثم احلزب
قراطي الكردستاني بـ 23 مقعداً. الد
وتـبــدو تـعـد نـتـائج ائـتالف الـوطـنـيـة
وتـــيــار احلــكــمـــة واالحتــاد الــوطــني
الــكـردســتـاني غــيـر مــرضـيــة وجـاءت
تـــوالــيًــا بـ 21 و 19 و  17 فـــيــمــا لم
يــحـصـل الـقــرار الـعــراقي اال عـلى 13
مـقعداً واالنـبار هويـتنا على  6 مـقاعد
وتـــغــيـــيــر  عــلى  5 . وكـــان نـــصــيب
حتـالـف بغـداد وحـراك اجلـيـل اجلـديد
ونـيــنـوى هـويـتـنـا اربـعـة مـقـاعـد لـكل
مـــنــهـم ونــالت ثـالثــة مـــقــاعـــد كل من
الـتحالف العربي في كركوك واجلماعة

الـــقــائم أربــعــة مـــراكــز إضــافــة إلى
ـــديـــنــة مـــراكـــز في احلـــبـــانــيـــة وا
الـسياحية والكيلو  18).وأوضح أن
شروط للنازح أعطى (الـتصويت ا
ـسـوغ لـبـعض الـقوائم الـسـيـاسـية ا
لــلــتــزويــر الــكــبــيــر وســوف يــسيء
لــلـعــمـلـيــة االنـتــخـابـيــة وتـطــلـعـات
ـواطـن لـلـتـغـيـيـر وبــنـاء مـسـتـقـبل ا
أفـضل) عـلى حـد قـوله ولفت إلى أن
(تـأخيـر توزيع بـطاقـات النـاخب كان
لـه دور في اســتـــغاللـــهــا مـن جــانب
الــفــاسـدين ومــنع أعــداد كـبــيـرة من
الـــتــصـــويت إضـــافــة إلى ســـرقــات
حـصــلت لـبـطـاقـات الـنـاخـبـ حـيث
وجـــدت  300 بـــطـــاقـــة نــاخـب لــدى
أشـــخـــاص في سن الـــذبـــان وكــانت
مـسـروقـة من مـواطـنـ السـتـغـاللـها
بــاالنـتـخـابـات) بــحـسب قـوله. وفي
شــأن مـتـصـل  اكـد رئـيس احملــكـمـة
االحتــاديـة الـعــلـيـا الــقـاضي مـدحت
احملـــمـــود أن قـــوائم الـــفـــائـــزين في
االنــتـــخــابــات ســوف تــعــرض عــلى
صادقـة عليها بعد احملـكمة لغرض ا
تــدقــيـقــهـا.وقــال احملــمـود في بــيـان
تـلقته (الـزمان) امس  أن (االجراءات
ــتـعـلــقـة بـتـطــبـيق الـقــانـون كـانت ا
جـيدة وهناك انسـايبية واضحة في
االقتراع). وأضاف أن (التجربة التي

ـوذجاً ـقراطـيـة وتعـد أ حـصـلت د
ـن يريـد إيـصـال صـوت الـشعب إلى
قـبة مجلس النـواب).وتمنى احملمود
(الـــتــــوفـــيق جلــــمـــيع الــــكـــيـــانـــات
الــــســـــيــــاســــيــــة والــــفــــائـــــزين في
االنتخابات) مشيراً الى ان (العملية
االنـتخـابيـة باحملـصلـة تأتي بـصالح

العراق وشعبه). 
واوضـح  أن (قوائم الـفـائـزين سوف
تــعـــرض عــلى احملــكــمــة االحتــاديــة
الـعليا لغرض تدقيقها وفق الدستور
ـصادقـة علـيها). والـقانـون ومن ثّم ا
بــدوره أعـرب رئــيس الــوزراء حـيـدر
الـــعــبــادي عن اســـتــعــداده لـــلــعــمل
والـتـعـاون من اجـل تـشكـيـل حـكـومة
قـــــويـــــة خـــــالـــــيــــة مـن الـــــفـــــســــاد
واحملـاصصة.وقال العـبادي في كلمة
مـتلـفزة وجـههـا الى العـراقيـ (اننا
ـوجب دسـتور جـمهـورية الـعراق و
ــســؤولــيــة ســوف نــتـــحــمل كــامل ا
ـلــقـاة عـلى عـاتـقـنـا بـقـيـادة الـبالد ا
وحــمــايـتــهـا والــدفــاع عن وحـدتــهـا
ومـصاحلها وسـيادتها حلـ تشكيل
احلـكومة اجلديدة الـتي ستأخذ على
همات الوطنية عـاتقها القيام بهذه ا
ـنـجزات اجلـسـيـمـة واحلفـاظ عـلى ا
ـتحـققـة وتعـزيزهـا) معـربا ـهمـة ا ا
عـن (االســتـــعـــداد الــكـــامل لـــلـــعــمل

انـباء عن عملـيات تزوير وتالعب في
مـنـاطق كردسـتـان ومحـافـظة كـركوك
كــمــا حــدثت اشــتــبـاكــات مــســلــحـة
واعــــتــــداءات عــــلى مــــقــــار احـــزاب
اســفـرت عن إصـابـة سـتـة أشـخـاص
في هــجـوم عـلى مـقـر حــركـة تـغـيـيـر
بـالــسـلـيـمـانـيــة وبـعـد سـاعـات عـلى
اغـالق صــنــاديق االقـــتــراع شــهــدت
مـحافـظة كـركوك تـظاهـرة شارك بـها
الــعـشــرات لـلــمـطــالـبــة بـإعــادة فـرز
االصــــوات يــــدويــــاً فــــيــــمــــا حـــوّل
متظاهرون في داقوق تظاهرتهم الى
اعــتــصــام. وتـظــاهــر الــعــشـرات من
ـرشح علي احلـجـامي امام انـصـار ا
مـكتب مفـوضية انـتخابـات احملافظة
فـي ذي قـار امـس احــتــجـاجــا عــلى
وجــــود (تالعـب) بـــاالصــــوات الـــتي
ـرشح. وقـال الـنائب حـصل عـلـيـها ا
طلك ان عن مـحافـظة األنبـار حامـد ا
تـزويراً كـبيراً  طـال مراكـز انتخـابية
فـي احملـافـظـة بـشـكل كـامل.وقـال في
تـصـريح امس (لقـد حـذرنا مـنذ وقت
شـروط خلق ورتب بـأن الـتصـويت ا
لـــلــــتـــزويـــر لـــكن لـألسف لم يـــجـــد
الـــتــحــذيــر أي نــفـع ومــا حــصل في
انـتخابات األنبار هو جتسيد صارخ

لـكل مـا حـذرنـا منـه فهـنـاك مـراكز 
تـزويـرها بـالـكـامل في الكـرابـلة وفي
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قـررت سـتـة احزاب كـرديـة معـتـرضة
عـلى نتائح االنتخابـات تشكيل جلنة
لـلمطـالبة بـإعادة االنتـخابات بـإقليم
كـردسـتـان ومـحـافظـة كـركـوك. وعـقد
قــادة األحــزاب الــســتــة وهي حــركـة
ــقـــراطــيــة تـــغــيــيـــر وحتــالف الـــد
والــــــعـــــدالــــــة واالحتـــــاد االسـالمي
الـكـردسـتـاني واجلـمـاعـة االسـالمـية
الــكـردسـتـانـيــة واحلـركـة االسالمـيـة
الــكـردســتـانـيــة واحلـزب الــشـيـوعي
الــكــردسـتــاني اجــتـمــاعــاً في اربـيل
امس لـبحث نتائج االنتخابات .وقال
األمــــ الــــعــــام لـالحتــــاد االسالمي
صـالح الــــديـن بــــهــــاء الـــــدين خالل
مـؤتـمر صـحـفي مشـتـرك مع عدد من
قـادة االحزاب الـستة عـقده في اربيل
أن (الــهــدف من هــذا االجـتــمــاع هـو
بـــــحث مـــــوقـف هــــذه االحـــــزاب من
االنـتـخـابات ومـعـرفـة حق النـاخـب
سلوبـة ونحن لنا واعـادة حقوقـهم ا
احلق فـي أن نـتـابع جـمـيع الـعـمـلـية
االنــتـخـابـيـة)  كـاشــفـاً عن (تـشـكـيل
فـوضيـة بأن جلـنـة تتـولى مطـالبـة ا
تــلــبي طـلــبــنـا).و أوضـح بـ بــهـاء
الـدين أن مـطـالـبهم تـتـمـثل بـ(نـتائج
االنــتـخـابـات واعـادتــهـا في اإلقـلـيم

ـتـنـازع عـلـيـهـا ـنـاطق ا وكـركـوك وا
بــــــــــاشــــــــــراف دولـي بــــــــــأســــــــــرع
وقـت).واضـاف ان (االجـتـمـاع أسـفـر
عن تـأكـيـد االعـتـراض على الـعـمـلـية
االلــكــتــرونــيــة لالنــتــخــابـات الــتي
شـهـدت خروقـات عـديدة اضـافة الى
رفـض النـتـائج األولـيـة الـصادرة عن
ـفوضيـة ورفض العملـية بكـاملها ا
والـــتي هي ضـــد رغـــبــة جـــمــاهـــيــر
كـردسـتـان بوصـفـها مـزورة وشـهدت
خـــروقــات) بـــحــسب قـــوله.وتــرددت
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ـيـان عـراقـيـان ان غـرة قــال اكـاد
ـــبــارك لــلــعــام شـــهــر رمــضــان ا
اجلـــاري في الـــنـــطـــاق الــشـــرقي
سـتكون بعد غد اخلميس باعتماد
ي وبـداية الـتـقو الـهجـري الـعا
الـشــهـر في الـنـطـاق الـغـربي يـوم
غــد األربـعــاء فـيــمـا رجح مــكـتب
ـرجع الـديني عـلي الـسيـسـتاني ا
أن يــشــاهـد هـالل شـهــر رمــضـان
بـــوضــــوح في مـــســـاء األربـــعـــاء
لـيـكون اخلـميس اول ايـام الشـهر
الـفضيل.  وقال الباحثان في كلية
الـعـلـوم - قـسم الـفـلـك والـفـيـزياء
هــدى شـاكـر عـلـي و أحـمـد حـسن
عـــبــد الـــله  فـي تــقـــريــر تـــلـــقــته
(الـــزمـــان) أمس انه (بـــاعـــتـــمــاد
ـبني ي ا الـتـقـو الـهجـري الـعـا
عـلى حساب إمكانية رؤية الهالل
فــإن بــدايــة الـشــهــر في الــنــطـاق
الـشـرقي تـكـون يـوم اخلـميس 17
آيــار اجلـاري وبـدايــة الـشـهـر في

تـشـتـرك مـعـهـا في جـزء كـبـير من
الـليل فـإنها تـتبـعها عـمال باحتاد

طالع.  ا

الـفـلـكـيـة والـرؤيـة مـثل مـصـر بـيـنـما
طالع فإذا تعتمد األردن على احتاد ا
ثـــبت رؤيـــة هالل رمـــضـــان في دولــة

فــيـمـا تـكـتــفي دول أخـرى بـاحلـسـاب
الـفلكي فقط مثـل سلطنة عـمان وليبيا
وسـورية ودول جتمع ب احلسابات

الـتــركـيـة وذلك لـوضع تـقـو مـوحـد
نـاسـبات سـلـمـ في ا يـبـرز وحـدة ا
واألعــيـاد لــكن لم تــصل كـافــة الـدول
إلـى اتـــفـــاق في هــــذا الـــشـــأن حـــتى
نظمة في بيان  أمس إن اآلن.وقـالت ا
ـنظمة عقدت عنية داخل ا (اجلـهات ا
اجـــتــمـــاعــات عـــدة في هـــذا الــشــأن
وخـلـصت إلـى ضـرورة االعتـمـاد عـلى
الرؤية واالستئناس باحلساب الفلكي
ـراصد ومـراعـاة احلـقائق واعـتـمـاد ا
الـعلـمية واحلـسابات الـفلكـية الثـابتة

والدقيقة)
ـشـروع ــنـظــمـة إلـى أن (ا . ولــفـتت ا
يـستـند إلى قـرارات سابـقة عـدة تدعم
دار اإلفـتاء في تنـفيذ مشـروع تصنيع
الـقـمر الـصنـاعي اإلسالمي بـالتـعاون
مع جـامعـة القاهـرة ومركـز الدراسات
واالســــتـــشـــارات الــــفـــضـــائــــيـــة في
مــصـر).وهــنـاك خـمس طــرق مـتــبـعـة
لـإلعالن عن بداية رمضان تختلف من
بـالد إلى أخرى فبـعض الدول تعـتمد
عـلى الرؤيـة مثـل العـراق والسـعودية
وبـعض الـدول الـعـربـيـة واإلسـالمـية

بـناء على احلسـاب الفلكـي الستحالة
رؤيــة الـهالل يــوم الـثالثــاء فـإن مـلف
ـوحـد الــتـقـو الـهــجـري اإلسالمي ا
اليـزال عـالقـا مـنذ  10 سـنـوات حيث
ســبق أن نــاقـشت مــنــظـمــة الـتــعـاون
ـــســألـــة عــام 2008 اإلسـالمي هــذه ا
ـنظـمة ومـنـذ ذلك الوقت لـم تتـوصل ا
إلـى أي قــرار بـــخـــصــوص تـــوحـــيــد
الــتـقــو الـهـجــري في جـمــيع الـدول
اإلسالمـيـة بحـيث تـتوحـد مـناسـبات
. أمــا تـركــيـا فــقـد ــسـلــمـ وأعــيـاد ا
أعـــلـــنت األربـــعـــاء بـــدايـــة رمـــضــان
مــســتــنــدة في ذلـك الى حــســابــاتــهـا

الفلكية. 
 وال تـزال مـسـألة هـذا الـتـقو عـالـقة
مـنـذ عـام  2008 ولـم يـصـدر بـشـأنـها
أي قــرار رسـمي بــ الـدول األعـضـاء
فـي منـظـمـة الـتـعاون اإلسالمـي التي
بـدأت في العـاصمـة السـنغـاليـة داكار
امـس  بـــحث مـــشـــروع قـــرار بـــشـــأن
إجــراءات تـنـفــيـذ الــتـقـو الــهـجـري
ـوحّد إذ سـبق أن أعيـد النـقاش في ا
هـذا التـقو عام  2016فـي العاصمة

الـشمس وحـصول االقـتران الـسطحي
قـبل غروب الـشمس وذلـك بسبـب قلة
إضــاءة الـهالل و/أو بـسـبب قـربه من
ناطق الواقعة األفق. وشمل التقرير ا
بــ خــطي عـرض  60 شـــمــاال و60 

جنوبا.
 مـن جهـتـه أورد موقـع الـسـيسـتـاني
في صفحة مواقيت األهلة لعام 1439
أنـه يــتــوقع أن يـــشــاهـــد هالل شــهــر
ـبـارك بـوضـوح  فـي مـساء رمـضـان ا
يـوم االربـعـاء /29 شـعـبـان  1439 هـ
ــــــوافق / 16آيــــــار  2018 فـي أفق ا
مــديـنـة الــنـجف األشـرف عــنـد غـروب
الـشـمس فـي الـسـاعة  6 . 53 لـيـكـون
اخلــمــيس  17/5 أول ايــام الــشــهـر .
وقع ان يـكـون شهـر رمـضان ورجـح ا
لــهـذا الـعـام  30 يــومـاً لـيــنـتـهي يـوم
وافق 6/15  مـنوهاً الى ان اجلـمعة ا
بـدايـة االشـهـر الـقـمـريـة تـعـتـمـد عـلى
. وفيما أعلن ثـبوت رؤية الهالل شرعاً
عـدد من الـدول الـعـربـيـة مـنـهـا لـيـبـيا
وعــمــان واجلــزائـر وســوريــة أن يـوم
اخلــمـيس سـيـكـون أول أيـام رمـضـان

واألربــــعــــاء واخلــــمــــيس في امــــاكن
مـختـلفـة من العـالم باســـــــــــــــتخدام
ـــواقــيـت الــدقـــــــــــــيـــقــة بـــرنـــامج ا
بــاعـتـــــمـاد مـعـــــــــــــــــــــــــيـار عـودة
 .Accurate Times 5.3 ويــــرى  ان
رؤيــة الـهالل تـكــون مـسـتـحــيـلـة يـوم
ـناطق بـسبب الـثالثـاء  في قسم من ا
غـروب القـمر قـبل غروب الـشمس أو/
و بـسـبب حصـول االقـتران الـسـطحي
بــعــد غــروب الـشــمس ويــقع الــعـراق
ــنـــاطق كـــمـــا مــوضح ضـــمن هـــذه ا
ـربع االسـود. ويشـير بـالـشكل داخل ا
الـتقـرير الى  ان رؤيـة الهالل سـتكون
ـكنة باسـتخدام التـلسكوب فقط في
ـــمــكـن رؤيــته مـــنــاطـق اخــرى ومن ا
الــهالل بــالــعــ اجملــردة في مــنـاطق
اخــرى عــنــد صــفــاء الــغـالف اجلـوي
الــــتـــام والـــرصـــد مـن جـــانب راصـــد
كن رؤية الهالل بالع متمرس كما 
اجملــــردة في مــــنـــاطق اخــــرى وعـــدم
امـكـانـيـة رؤيـته ال بـالـعـ اجملردة أو
ـنـاطق على بـالـتـلـسكـوب في بـعض ا
الــرغم من غــروب الـقــمـر بــعـد غـروب

الـنـطـاق الـغـربي تـكـون يـوم األربـعـاء
 16 آيـــــار اجلــــاري) مـــوضـــحـــ أن
ي يـعتمد على (الـتقو الهـجري العا
أي ال ينتظر سبقـة فقط  احلـسابات ا
الــرصـد الـعـمـلي ورؤيـة الـهالل وهـو
يـتـبــنى مـعـيـاراً مـعـيـنـا لـبـدء الـشـهـر
الـهجـري اجلديد). وتـابعا انه (في كل
بارك عـام عند اقتراب شـهر رمضان ا
يـدور اخلالف الدائم بـ معظم الدول
الــعــربـيــة واإلسالمـيــة بــشـأن بــدايـة
الــشـهــر الـهـجــري وهـذا مــا نالحـظه
جــمـيــعـا في الـتــصـريــحـات ووسـائل
اإلعـالم) مــشــيــرين الـى انه ( طــبــقــا
لـلحسـابات الفـلكيـة سيكـون عدد ايام
شـــهــر شــعــبـــان لــهــذا الــعــام 1439
للهجرة  29 يـومًا وأخره سيكون يوم
الــــثالثـــاء  15 ايــــار اجلــــاري حـــيث
ـركـزي - احملـاق سـيـحـدث االقـتـران ا
ـركزي - يوم الثالثاء  15 آيـار  عند ا
ي الــسـاعـة  11:48 بــالـتـوقـيت الـعـا

شيئة الله). 
 ويـتطـرق  التـقريـر الى مدى إمـكانـية
رؤيـــــة الـــــهالل فـي ايــــام الـــــثـالثــــاء
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االسالمـية الكردستانية  وائتالف قلعة
اجلـمـاهـير الـوطـنيـة  وجـبـهة تـركـمان
كـركـوك ووحـركة ارادة وذهب مـقـعدان
لـكل من االحتاد االسالمي الكردستاني
ــقــراطــيــة والــتـــحــالف من اجـل الــد
قراطي وكفاءات والـعدالة والنهج الد
لـلتـغييـر وبيـارق اخلير وتـمدن وحزب
اجلــمـاهـيــر الـوطــنـيـة وعــابـرون. امـا

رياض البدران

واجهات بعد ان أطلقت شـديد جراء ا
قـوات إسـرائـيـليـة قـنـابل غـاز وأخرى
حــارقـة بـشــكل مـكـثف بــاجتـاه خـيـام
قامة على بـعد مئات األمتار الـعودة ا
من الــسـيــاج الـفــاصل فــيـمــا اجـتـاز
عـشرات الشبان الفلسطيني السياج
احلـدودي الفاصل وأضرموا النار في
إطــــــارات ســـــــيــــــارات فـي اجلــــــانب
اإلسـرائيلي من احلـدود. وبذلك يرتفع
عـدد الـشهـداء الـفلـسـطيـنـي إلى 50
وإصـابة أكثـر من ثمانـية آالف آخرين
بــجـروح وحــاالت اخــتـنــاق مـنــذ بـدء
ـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــرات فـي  30 آذار ا
ـــاضي.واســـتـــعـــدت اجــهـــزة االمن ا
االسـرائـيلـية امـس بقـواتهـا اخملـتلـفة
لــلـتـعــامل مع هـذه االحـتــجـاجـات من
خـالل تــعــزيــزات امــنـــيــة عــلى طــول
الـسـيـاج احلـدودي الـفـاصـل بـ غزة
واالراضـي االسـرائـيـلــيـة.وقـال بـعض
الــقـادة االســرائـيــلـيــ مـنــذ سـاعـات
الـصـبـاح ان (اسـرائيل مـصـمـمـة على
ساس بسيادتها على عـدم السماح با
اراضـيـها وبـعدم الـسمـاح ألي عنـصر
مـن اقــتــحــام الـــســيــاج احلــدودي او
احلــــاق االضـــرارا به والــــتـــوغل الى
االراضـي االســـرائــــيـــلي). مـن جـــهـــة


