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اكـدت هـيئـة الـكمـارك عـدم السـماح
ــتــضـــررة بــدخــول لـــلــســيـــارات ا
ـــتـــحـــدث بــاسم الـــعـــراق. وقــال ا
الـــهـــيــئـــة مـــصــطـــفى الـــراغب في
تـصـريح ان (الـلـجـنـة االقـتـصـاديـة
ـجلس الـوزراء قررت مـنع دخول
ـتضـررة او مـا يـعرف الـسـيـارات ا
بــالـــوارد االمــريــكي الى الــعــراق)
مــشـيـرا الى ان (جـمـيع الـسـيـارات
يـسـمح بـدخـولـهـا اذا كـانت حتـمل
شـــهـــادة مـــنـــشــأ وفـق الــضـــوابط
الـــقــانــونــيـــة).واوضح الــراغب ان
(هـيـئة الـكمـارك هي جـهة تـنـفيـذية
ولـيست تـشريـعيـة وبالـتالي فـانها
تــــنـــفـــذ الـــقــــرارات الـــصـــادرة من

اجلهات العليا).
نـافذ احلـدودية فـيـما نـفت هيـئـة ا
ـوانئ غــلق أي مـنــفـذ بـحــري في ا
الـعـراقـيـة  داعـيـة الـهـيـئـة الـعـامة
لـــلـــكــــمـــارك الى حـــسم مـــوضـــوع
وانئ منذ تكـدسة في ا الـبضائع ا
اكــــثـــر مـن عـــشــــرة ايـــام الــــتي لم
تــسـتـكــمل اجـراءاتـهــا الـقـانــونـيـة
.وقــــــــالت فـي بــــــــيـــــــان  امـس انه
ــنــافــذ (انــطـالقــاً من دور هــيــئــة ا
ـــرســــوم لـــهــــا وفق احلــــدوديــــة ا
الـــقـــانــون رقم  30 لـــســـنــة 2016
وخــاصـةً الــدور الـرقــابي وحـرصـاً
عـلى تـطـبـيق احكـام الـقـوان ذات
الــعالقـة وخـاصـةً قــانـون الـكـمـارك

رقم  23 لـسنة  1984 نود ان نب
انـه ال يــوجــد أي غـــلق ألي مـــنــفــذ
ـــوانئ الــعـــراقـــيــة) بـــحـــري في ا
مـــضـــيـــفـــة ان (جـــمـــيـع اجلـــهــات
احلـكـومـية الـعـامـلة هـنـاك تـمارس
اعـمـالـهـا الـيـومـيـة وفق الـقـانـون)
ـــعـــامالت مــــؤكـــدة ان ( جـــمـــيـع ا
الـكـمركـيـة  انهـاؤهـا بإنـسـيابـية
عـاليـة ما دامت مسـتكـملة لـلشروط
الـقانـونيـة).ولفـتت الى انهـا(سعت
واســتـجـابت لـلــطـلـبـات الــرسـمـيـة
ــقــدمــة من جــمــيع اجلــهـات ذات ا
الــعـالقــة وخــاصــةً احتــاد الــغــرف
الـــتـــجــاريـــة الـــعــراقـــيـــة الى بــذل
اجلــهـود بــغـيـة االســراع في حـسم
ـتـكـدسـة في مــوضـوع الـبـضـائـع ا
ــوانئ مـنـذ اكـثــر من عـشـرة ايـام ا
الـــتي لم تـــســـتـــكــمل اجـــراءاتـــهــا
الــــقـــانـــونـــيــــة رغم ان ذلك خـــارج
نافذ) موضحة اخـتصاص هيئة ا
وضوع حالياً من اختصاص ان (ا

الـهـيـئة الـعـامـة للـكـمـارك حيث 
مـــفــاحتــتــهـــا بــكــتـــاب رســمي في
اخلـامس عـشـر من الشـهـر اجلاري
ــوضــوع مـن اجل ســرعـــة حــسـم ا
وفـق احـكــام الــقــانــون وبــاآللــيـات
ـعـتمـدة لدى تـلك الهـيئـة).واهاب ا
ـنـافـذ احلـدودية الـبـيـان بـ(هـيـئة ا
والـتـجـار واخملـلّـصـ الـكـمـركـيـ
ــعـــامالت بـــســـرعـــة اجنـــاز تــلـك ا
ـــكــاتب الـــكــمـــركــيــة ومـــراجــعــة ا

اخملتصة ). 
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نـــعت االوســــاط الـــســــيـــاســــيـــة
والدبلـوماسية الـعراقيـة القيادي
في االحتاد الوطني الـكردستاني
والــــســـفـــيـــر عـــادل مـــراد وأقـــام
ـــــــركــــــزي لالحتــــــاد اجملــــــلس ا
مراسيم اليـوم الثاني من مجلس
عزاء سـكرتـيره عـادل مراد الذي
ـاضي في تـوفي  يـوم اجلـمـعـة ا
ــــانـــيـــا. وقــــال بـــيـــان امس ان ا
(مـراسـيم الـيـوم الثـاني اقـيم في
ركزي في  مدينة مبنى اجمللس ا
الـسـلـيـمـانـيـة بـحـضور عـدد من
ـــــســــؤولـــــ احلـــــكــــومـــــيــــ ا
ــثـلـي االطـراف واحلــزبــيــ و
السـياسـيـة في اقلـيم كردسـتان)
ـعزيـن اعربـوا عن واضـاف ان (ا
حزنـهم البـالغ بـرحيل مـراد الذي
كــرس حــيـــاته خلــدمــة احلــقــوق
ـــــــــشــــــــــروعــــــــــة لــــــــــشــــــــــعب ا
كــردســتــان).مــؤكــدين ان (رحــيل
ـــة لـــشـــعب مــــراد خـــســـارة مـــؤ
كــردســتــان واالحتــاد الــوطــني)
مــشـــيــرين الـى ان (مــراد  قــضى
عــمـره مــقــاتال من اجل احلــقـوق
ـدنــيـة الـعــراقـيـة والــعـمل عـلى ا
اسـقاط الـديـكتـاتـورية الـبـغيـضة

وحتــــرر الـــــشـــــعب مـن الــــظـــــلم
واالضطهاد). وتوافدت  االحزاب
ـدنـية ـنظـمـات السـيـاسـية وا وا
عــــلـى مـــــكــــتـب حـــــزب االحتــــاد
ــقــراطي لـــتــقــد الــعــزاء الـــد
بـرحـيل مـراد خالل مـجلـس عزاء
دينة قـامشلو في مركز احلـزب 
ــعـــزين وكــان في الســـتــقــبـــال ا
ـعزين كل من شـاهوز استـقبـال ا
ـشــتـرك حلـزب حـسـن الـرئـيـس ا
ــقــراطي وقــيـادات االحتــاد الــد

بارزة من احلزب.
وقــال الـقــيـادي فـي احلـزب عــمـر
شيـخمـوس في تـصريح امس ان
( مــــراد من مــــؤســــسـي االحتـــاد
الـــوطـــني و من الـــشـــخــصـــيــات
ـنــاضـلــة وله مـواقف ـؤثــرة وا ا
كــردســتــانـيــة مــشــرفــة جتـاه كل
الـقـضايـا الـقـومـيـة في كل اجزاء
كــردســـتــان. وهــو يـــســتــحق كل
االحترام والقيام بواجب عزائه).
واضـاف (وفـقاً لـلـمـعـلـومـات فإن
اجلــثـــمــان ســيــصل مــســاء يــوم
قـبل الى مطـار بغداد اخلمـيس ا
الـــدولي وســـيــتـــوجه في تـــمــام
السـاعة الثـامنـة صبـاحا من يوم
اجلـمـعة الى مـطـار الـسـليـمـانـية
الـــدولي). ويـــذكـــر ان مـــراد كــان

ــثـل الــطــلـــبــة االكــراد في اول
مـكتب تـنـفيـذي لالحتـاد الـوطني
لطلبة العراق عام  1969 وشغل
منصب سفير العراق االسبق في
ـــــانــــــيـــــا وقــــــد   نـــــعت وزارة ا
ـتـحدث اخلـارجـيـة مـراد وقـال ا
بـاسم الــوزارة احـمـد مــحـجـوب
في بيان امس ان ( مراد يعد  من
الشـخصـيات الـدبلـوماسـية التي
ــا بـذله من تــعـتــز بــهـا الــوزارة 
جــهــود طــيــبــة في الــوزارة وفي
ســـاحــات عـــمــلـه خلــدمـــة وطــنه

وشعبه على جميع الصعد).  
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كشف محـافظ نيـنوى نـوفل العاكـوب عن اطالق منـظمة الـيونـسكو

دمرة. ة ا وصل القد مبادرة تهدف إلى إعادة إحياء مدينة ا
وأوضح الــعـــاكــوب في تـــصــريح امـس ان (مــديــرة قـــسم الــدول
) أشارت نـظمة الـيونسـكو (ندى حـس ي  العربـية بالـتراث العـا
ـبـادرة التي تـشـكّل نقـطـة انطالق خـطـة ستـراتـيجـيّة إلى ان هذه ا
واسـعة تـهـدف إلى تـعـزيـز روح الـتـعـايش الـسـلـمي وقـيم مـجـتمع
ــبــادرة تــهــدف الى شــامل لــلــجــمــيع). وأضــاف الــعــاكــوب أن (ا

وصل مركـز محافـظة نيـنوى حتديدا شاركـة في إعادة إحيـاء ا ا
ساهمة في على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي فضال عن ا
صاحلـة ب اجملـتمـعات احملـليّة من سـتدامـة وحتقـيق ا التنـميـة ا

خالل صون وتعزيز التراث الثقافي).
من جانـبه قال قـائـد عمـليـات نيـنـوى اللـواء الركن جنم اجلـبوري
وصل) ـثلـية في ا تحـدة ابلـغت القـيادة نيـتهـا فتح  ان "األ ا
تـحدة ابلغتنـا أيضاً بتخصـيص مبلغ ملياري مضيفاً أن (اال ا

وصل). دوالر لغرض إعادة اعمار مدينة ا
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الـتـقى تـرامب االبـن مـبـعـوثا
نـــــيــــابـــــة عن ولــــيـي عــــهــــد
الــســعــوديـة واإلمــارات قــبل
انـتـخـابات  2016الـرئـاسـية
بثالثـة أشهـر حسبـما ذكرت
ـز صــحــيـفــة نــيـويــورك تــا
األمريـكيـة. وقالت الـصحـيفة
إن تــــــــــرامـب االبـن رد خـالل
االجتماع مع مبعوث البلدين
اخلليـجي بـ "قـبول" عرض
ــسـاعــدة في حــمـلــة عـلى بـا
مواقـع التـواصل االجتـماعي
ـــلــيـــارات الـــدوالرت لــدعم
والــده. لــكن مــحـامـي تـرامب
االبن آالن فوترفاس أكد من
نـاحـيـتـه انـعـقـاد االجـتـماع
لــكـنـه قـال إنـه لم يــسـفــر عن

شيء.
وحتـــــظــــــر الـــــقـــــوانـــــ في
ــتـحـدة مــنـذ عـام الـواليـات ا
عـــــــــــلـى احلـــــــــــمـالت 1974
الـسـيـاسـيـة األمريـكـيـة تـلقي
أي أمــوال من دول خـارجــيـة
أو أجانب أو حتى التنسيق
معها في أي حملة انتخابية.

وذكـــرت صــحــيــفــة نــيــويــورك
ــز أن االجــتــمـــاع انــعــقــد تـــا
بـــتــرتــيـب من مــؤسـس شــركــة
بالكـــــووتـــــر اخلــــاصـــــة إريك
بـريـنس وأن الــلـقـاء انــعـقـد 3

أغسطس/آب عام .2016
ز إلى أن ولـفتت نـيـويورك تـا
مـــســـؤوال كـــبــــيـــرا في إحـــدى
شــــــركـــــــات االســــــتــــــشــــــارات
اإلســرائـيــلــيــة ويـدعـى جـويل

زامل كان مشاركا في اللقاء.
كما ذكرت أن جورج نادر رجل
ـولـود في األعــمـال األمـريــكي ا
لــبـــنــان أبــلـغ تــرامب االبن أن
ولــيي عـهــد الــسـعــوديــة وأبـو
ظـبـي يـسـعـيـان إلى دعم والـده

في انتخابات الرئاسة .2016
ويـــشـــار إلى أن نـــادر كـــان قــد
لــعـب دور "الــقــنــاة اخلــلــفــيــة"
لــلــتـفــاوض مع ســوريــا أثــنـاء
إدارة الـــــرئــــــيس األمــــــريـــــكي

األسبق بل كلينتون.
ومنـذ عام  2000غـاب نادر عن
األنـــــظــــار إلى أن بـــــرز اســــمه
مـؤخـرا في الـتــحـقـيـقـات الـتي
يـجـريـها روبـرت مـولـر احملقق
اخلـاص في قــضــيـة "الــتـدخل"

ــــــــــزعــــــــــوم فـي الـــــــــــروسـي ا
االنــتـخـابــات األمـريــكـيــة كـمـا
كــانـت له عالقـــات مع الـــلــوبي
تحدة اليهودي في الـواليات ا

إيباك.
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وقــال فـوتــرفـاس في بــيـان له
ــشـــاركــ في االجـــتــمــاع إن ا
حـاولــوا إقــنــاع جنل الــرئـيس
بالـترويج لـوالدهم عـلى مواقع
الـــــتــــــواصل االجــــــتـــــمــــــاعي.
واســتـدرك أن جنل الــرئـيس لم
يــكن مــهــتــمــا وهــكــذا انـتــهى

االجتماع.
لــــكن أقــــر بـــأن إريك بــــريـــنس
وجـورج نـادر وشـخصـا ثـالـثا
ـــــا يــــــكـــــون جـــــويـل زامل ر
حـضروا االجـتمـاع مع مبـعوث

. البلدين اخلليجي
ونــــقــــلـت رويــــتــــرز عن مــــارك
موكيسي محامي جويل زامل
إن مـوكـله "لم يـعرض أي شيء
حلملة تـرامب ولم يحصل على

شيء من حملة ترامب."
وأضاف أن الـتقـارير اإلعالمـية
عن تـــــورط مـــــوكـــــله "جتـــــافي
احلــــقــــيــــقـــــة... حــــمالت زامل

مــتــعــلــقــة بــجــمع مــعــلــومــات
مـتوفـرة للـجمـيع الستـخدمـاها
اضي قانـونيـا". وفي الشـهر ا
ذكـرت "وول ســتـريت جـورنـال"
أن محقق يعملون مع احملقق
اخلـاص روبـرت مــولـر الــتـقـوا
زامل للتحقيق معه في عالقته

بنادر.
وينظـر احملقق مولـر في مساعٍ
روسـيـة مــزعـومـة لــلـتـدخل في
االنــتــخــابـات األمــريــكــيــة عـام

وهل كان ثمـة أي تواطؤ 2016
بـ الـكـرمـلــ وحـمـلـة تـرامب
االنتخابية وهل حاول الرئيس
بشـكل غير قـانوني عرقـلة سير

التحقيق.
ــا كـرر تـرامـب نـفـيه ألي ولـطـا
تــــــواطـــــــؤ مع الـــــــروس خالل
حـمــلـته االنـتــخـابـيــة واعـتـبـر
حتقيقات احملقق اخلاص مولر
بأنهـا حملـة شعواء كـما تنفي
زاعم. روسيا أيضا مثل هذه ا

فـــيــمـــا اعــتـــقــلـت الــســـلــطــات
الـســعـوديــة سـبــعـة أشــخـاص
تـتـهمـهم بـالتـواصل مع جـهات
أجــنــبـيــة مــشــبـوهــة بــحـسب
وكـــالـــة األنــبـــاء الـــســـعـــوديــة
الــرســمــيــة بــيــد أن مــنــظــمــة
هــيــومن رايــتس ووتش تــقـول
إنـــهم نــــاشـــطـــون فـي مـــجـــال

رأة. الدفاع عن حقوق ا
ــنـظـمــة احلـقــوقـيـة في وقـال ا
بـيـان الــسـبت إن أســبـاب هـذه

االعـــتــقــاالت لم تـــتــضح بــعــد
مـشــيــرة إلى أنـهــا جــاءت قـبل
بضعة أسابيع من موعد تنفيذ
قــرار رفع احلــظــر عــلى قــيـادة

ملكة. رأة للسيارات في ا ا
ونــقـلت الــوكــالـة عـن مـتــحـدث
ـعـتقـل قـاموا أمـني قوله إن ا
(بــعـمل مــنـظـم لـلــتـجــاوز عـلى
الـثـوابت الـديــنـيـة والـوطـنـيـة
ـشـبـوه مع جـهـات الــتـواصل ا
خارجية فيما يدعم أنشطتهم(.
وتــفـرض الــســعـوديــة قــوانـ
صـارمــة عـلـى الـنــسـاء تــطـلب
مـنـهن احلـصــول عـلى مـوافـقـة
رجل ولي أمـــر فـي مــخـــتـــلف
الـــــقــــرارات واألفـــــعــــال الـــــتي

تخصهن.
وذكـرت الــوكـالــة أســمـاء ثالث
ــعـتــقـلــ : جلـ نـســاء بـ ا
الـــهــــذلــــول وعـــزيــــزة يـــوسف
ـــان الــــنـــفـــجـــان وهن من وإ
الـلــواتي عــارضن عـلــنـيــا مـنع
رأة من قـيادة السـيارة فضال ا
عن قــــوانـــ فــــرض وصــــايـــة

الرجال على النساء.
كـمـا ذكـرت أسـمـاء ثالثـة رجال
فــقط: إبــراهــيم عــبــد الــرحــمن

ـيغ ومحـمـد فهـد الـربيـعة ـد ا
شعل. وعبد العزيز ا

وقـــد ذكــــرت هـــيـــومن رايـــتس
ووتش في بـيـانهـا أن الـهـذلول
والنفجان وقعتا في عام 2016
عـلى عــريـضــة تـطـالب بــإلـغـاء
نـــظـــام وصـــايـــة الـــرجل عـــلى
ـــرأة وشــاركـــتــا في حـــمــلــة ا
طالبت بالسمـاح للمرأة بقيادة

السيارة .
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وسـبق أن اعـتـقــلت الـسـلـطـات
الـهـذلـول في عام  2014عـنـدما
كـــانت في الـ  25من الـــعـــمـــر

ــدة 73 وأودعـــتــهـــا الــســـجن 
يــومـا إثــر مـحــاولـتــهـا قــيـادة
الـــســـيــارة عـــبــر احلـــدود بــ

ملكة. اإلمارات وا
وتـقـول هـيومن رايـتس ووتش
إن الـنـشــطـاء اعـتــقـلـوا في 15
مـايــو دون أن تـتــضح أســبـاب

ذلك.
ـنــظـمـة عن نـاشـطـ ونـقـلت ا

قـــولـــهـم إنه في أيـــلـــول 2017
ــــلـــــكي" اتـــــصل الـــــديـــــوان ا
بـناشـطـ بـارزين وحذرهم من
مــغـــبــة اإلدالء بـــتــصـــريــحــات

ـنظمة إعالمية". وأوضحت ا
احلـقـوقـيـة أن االتـصـال "كان
في الــيـوم نـفـسه الـذي صـدر
فــــيه قــــرار رفع احلــــظـــر عن

قيادة النساء للسيارات".
وتـقــول ســارة لـيــا ويــتـسن
مـديــرة قـسم الـشـرق األوسط
فـي هــيــومن رايــتس ووتش:
ـــــة? "يــــــبـــــدو أن ?اجلــــــر
الــوحــيــدة الـتـي ارتـكــبــتــهـا
الـنـاشــطـات والـنــشـطـاء هي
رغـبــتـهـم في قـيــادة الـنــسـاء
الـــســـيـــارة قـــبل أن يـــســـمح
مـحـمـد بن سـلـمـان بـذلك. إذا
كـــانـــوا في الــــســـجن لـــهـــذا
الــســبب فــعــلى الــســلــطـات

إطالق سراحهم فورا".
وبـحـسب مـا نـقـلـته الـوكـالـة
الــســـعــوديــة الــرســمــيــة عن
ـــــتـــــحـــــدث األمـــــنـي فــــإن ا
ـعـتقـلـ متـهـم "بـتـجنـيد ا
ـواقع أشـخـاص يــعـمــلـون 
حـكـومــيـة حـســاسـة وتـقـد
ــــالي لـــلـــعـــنـــاصـــر الـــدعم ا
ــعـاديـة فـي اخلـارج بـهـدف ا
الـــنـــيل مـن أمن واســـتـــقــرار
ملكة وسلمها االجتماعي). ا محمد بن زايدجونيور ترامبمحمد بن سلمان

ـطـلـوبة). والـتـنـميـة االقـتـصـادية ا
من جـانـبه اكـد الـصدر ان (ابـوابـنا
مـفتوحة للجـميع  ما دام يريد بناء
الــوطن شـريــطـة ان  يــكـون الــقـرار
عــراقـيـا وذا سـيـادة في أرضه وفي
شـــعــبه). وتــمـــكن عــدد كـــبــيــر من
ـرشــحـ اجلـدد من حـجـز مـقـعـد ا
ــقـبل ــان الـعــراقي ا لــهم في الــبـر
والســيـمــا ضـمن ائــتالف سـائـرون
ـدعوم مـن الصدر  وبـعد خـسارة ا
ـــان احلــالـي ســلـــيم رئـــيس الـــبـــر
اجلـبوري في االنتـخابات سـيفتتح
مـحــمـد عـلي صـالح الـزيـني األكـبـر
ســـنــــا الـــذي فـــاز من دون دعـــايـــة
ـان انــتـخــابــيـة اول جــلـســة لــلـبــر
فاجأة الـكبيرة كانت قبل  لـكن ا ا
حــصــول رئــيس الــوزراء الــســابق
الـكي اعلـى نسـبة أصوات نـوري ا
عـلـى مـسـتـوى الـعـراق لـكن تـراجع
عـدد مقاعد ائتالفه من  89 إلى 26
مــقــعـدا. كــمــا بــحث اجلــبـوري مع
الـوفد التفاوضي لسائرون برئاسة
نـصار الـربيـعي نتـائج االنتـخابات
قبلة عبر رحلـة ا وسـبل مواجهة ا
رؤى وتــفـاهــمـات مــشـتــركـة. وقـال
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(اجلـانب بحثا نـتائج االنتخابات
قبلة عبر رحلـة ا وسـبل مواجهة ا

رؤى وتفاهمات مشتركة). 
 وشـــدد اجلــبــوري عـــلى (ضــرورة
حتــــشــــيــــد كـل اجلــــهــــود من اجل
الـوصول الى تـفاهمـات تفضي الى
تـــشــكـــيل حــكـــومــة تـــضم جـــمــيع
االطــراف وتـكــون مـعــبـرة عن واقع
ــــتــــنـــوع) وتــــابع ان اجملــــتــــمع ا
ـرحـلـة تـتـطـلب من جـمـيع الـكتل (ا
الـــســيـــاســيـــة تــقـــد الــتـــنــازالت
لــلــخـــروج بــرؤيــة مــوحــدة حــيــال
ــا تـــلــبي تـــشــكــيـل احلــكـــومــة و
طـموحات الـشعب). الى ذلك حتدث

ـركزيـة لـلـحزب سـكـرتـيـر اللـجـنـة ا
الـشـيوعي الـعـراقي رائد فـهمي عن
انـضمام حـزبه في حتالف سائرون

بعد تصدره نتائج االنتخابات.
 وقـال فهمي في بيان امس ( نشكر
ــرشـحي الــذين وضـعــوا ثـقــتـهم 
ـرشحي احلزب قـائمة الـتحالف و
والســيـمـا ان هـذه االصـوات امـانـة
في أعـــــنـــــاقـــــنـــــا تـــــدعـــــونـــــا الى
الــوفـاءوحــسن اخـتــيـار احلــكـومـة
عــلـى أســاس الــكــفــاءة والــنــزاهــة
واالخـالص لــــلـــــوطن). مـن جــــهــــة
اخــرى طـــالب  ائــتالف الـــوطــنــيــة
بـــزعــامــة ايــاد عـالوي بــان تــكــون
هــنــاك حـــكــومــة تــصــريف اعــمــال
والــغـاء نــتـائج االنــتـخـابــات الـتي
أعـــلن عـــنــهـــا.واشـــار الــنـــائب عن
االئـتـالف عـبـد الـكـر عـبـطـان الى
ــئـة لم تــشــتـرك إن (نــســبـة  81بــا
ان بـاالنتـخابات مـا يعني ان  الـبر
ــقــبـــلــ ال تــمــثالن واحلــكـــومــة ا
الـــشـــعب)  مـــبـــيـــنـــا ان (نـــســـبــة
ــشـاركـة فـي االنـتـخــابـات قـلــيـلـة ا
وبــالـتـالي تــعـد  هـذه االنــتـخـابـات
ــفــوضــيــة غــيــر شــرعــيــة وعــلى ا
احـــتــرام االرادة االكـــبــر واالتـــيــان
بـانـتـخابـات أفـضل مـنهـا). وبـشأن
اخــر نـــاقش رئــيس االئــتالف ايــاد
عـالوي مــع زعـــــــــــــــيـم احلـــــــــــــــزب
ـقراطي الـكردسـتـاني مسـعود الـد
الـبارزاني األوضـاع السـياسـية في
الــعـراق . وقــال بـيـان اول امس ان
(اجلــــانــــبـــ نــــاقــــشــــا األوضـــاع
الــســيـاســيــة ونــتـائـج إنـتــخــابـات
مـجلس النـواب العراقي كـما  شهد
الـلقـاء تسـليط الـضوء عـلى مرحـلة
ــعـادالت مــا بــعـد اإلنــتــخـابــات وا
الـــســــيـــاســـيـــة اجلــــديـــدة وكـــذلك
مـــســتـــقــبل الـــعالقــات بـــ أربــيل

وبغداد). 
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تـوقـعت  الهـيـئة  الـعـامة لالنـواء اجلـوية والـرصـد الزلـزالي الـتـابعـة لوزارة
الـنـقل  ان تـسـجل درجـات احلـرارة الـعـظـمى في بـغـداد الـيـوم االثـن 40
درجــة مـئــويـة. وقــالت الـهــيـئـة فـي بـيـان تــلـقــته (الـزمــان) أمس ان (طـقس
نـطقـت الوسـطى واجلنـوبيـة اليـوم االثنـ  سيـكون صحـوا مع قطع من ا
الـغـيوم فـيمـا سـيكـون الطـقس في الـشمـاليـة غـائمـا جزئـيا ) واضـاف ان
تـوقعة لهـذا اليوم االثن في مـدينة بغداد هي (درجات احلـرارة العظمى ا
واوضح الـبيان الطقس في درجـة مئوية) 21 درجـة مئوية والصغرى  40
نطـقة الوسطى ليوم غد الـثالثاء سيكون غائمـا مع فرصة لتساقط امطار ا
خفيـفة متفرقة وتصاعد غـبار فيما سيكون في الشـمالية غائما مع فرصة
لـتـسـاقط زخات مـطـر في امـاكن متـفـرقـة تكـون رعـديـة احيـانـا) وتابع  ان
(الـطـقس في اجلـنـوبيـة سـيـكون غـائـمـا مع تسـاقط زخـات مـطـر في اماكن
مـتفرقة ليال تكـون رعدية احيانا) واوضح الـبيان ان (الطقس يوم االربعاء
ـقـبل سـيـكون فـي الوسـطى والـشـمـالـيـة غائـمـا جـزئـيـا درجـات احلرارة ا
تنـخفض عن اليوم السابق) مشيرا الى ان (الـطقس في اجلنوبية سيكون

غائما مع تساقط زخات مطر في اماكن متفرقة تكون رعدية احيانا).
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وصف بــــطـــريـــرك الــــكـــلـــدان في
الـعـراق والـعـالم لـويس روفـائـيل
ســــاكـــو نـــتــــائج االنـــتــــخـــابـــات
ـفــاجـئـة وطـالب الـتـشــريـعـيــة بـا
ـــســيــحـــيــ بـــبــلـــورة الــرؤيــة ا
ــــواقف لــــوقــــايــــة وتــــوحـــــيــــد ا
الكوتا.وهنأ ساكو في بيان امس
سـلمـ بحـلول شـهر رمـضان  (ا
الفـضيل وكـذلك النـواب الفـائزين
ـــانـــيــة في االنـــتـــخـــابـــات الــبـــر
اجلــديـدة) داعــيــا الى (تــشــكــيل
قـراطيـة قوية حكومـة مدنـية ود
بــــأقــــرب وقت وان تــــكـــون عــــلى
مـــــســــافـــــة واحــــدة مـن جــــمـــــيع
واطـنـ لـتفـتح صـفحـة جـديدة ا
تـوازنة بـ الكتل من العالقـات ا
الــســـيــاســيـــة كــافــة بـــعــيــدة عن
طامح نـسوبية وا احملسوبية وا
الـضـيـقة) مـشـددا علـى (ضرورة
ـقبـلة تـهدف ان تكـون احلكـومة ا
إلى إنـهـاض الـعـراق عـلى جـمـيع
الـــصــعـــد من خـالل خــلـق تــوازن
سـيـاسي لـلـوصـول إلى الـنـضوج

نـشود في الـتـعامل مع وجـهات ا
ـــواقف اخملـــتـــلـــفــة) الـــنـــظــر وا
واوضح ســاكـــو (نــأمل أن تــقــود
العـملـية الـسيـاسية اجلـديدة إلى
إقــــرار الـــقـــوانــــ الـــتـي حتـــفظ
لـلـمواطـنـ حـقـوقـهم وحـريـاتهم
وكرامـتهم عـلى حد سـواء وتضع
صـلحة الـوطنـية الـسامـية فوق ا
كل اعتبار كما تعمل على ترسيخ
الــوحــدة الــوطــنــيــة وتــوظّف كل
اإلمـكـانـيـات إلعــمـار مـا تـهـدم من
أجل اإلســراع بــعــودة الــنــازحـ
الى ديــــارهم) وبــــشـــــأن كــــوتــــا
ـــــســــيـــــحــــيـــــ دعــــا ســـــاكــــو ا
سـيحيـ الى تعـلم الدرس من (ا
هــذه االنـــتــخــابـــات الــتي جــاءت
نــتـــائــجــهـــا مــفــاجـــئــة ألســبــاب
مــــعــــروفـــة) مــــطــــالـــبــــاً ايــــاهم
بـ(اجلـلـوس مـعـاً لـبـلـورة الـرؤيـة
ووضـع األصـــــبع عــــــلى اجلـــــرح
ـواقف لـوقايـة الـكـوتا وتوحـيـد ا
واستقاللـها حـفاظاً عـلى كرامـتنا
ووحـدتنـا). واتـهـمت الـنـائـبة عن
ـــكــون االيـــزيــدي فـــيـــان دخــيل ا
مــــفـــــوضـــــيـــــة االنــــتـــــخـــــابــــات

ا (اهالي القضـاء وقعوا ضـحية 
ــشـروط يــســمى بــالــتــصــويت ا
ــئـــة من حـــيث ان نـــحــو  80 بـــا
االهــالي مــا زالــوا يــقــطــنــون في
مخيـمات النـزوح وهؤالء صوتوا
بــكـــثــافــة فـي االنــتــخـــابــات لــكن
اصـواتـهم ضـاعت واحـتـرقت ولم
يـتم احـتـسـابـها) وحمـلت دخـيل
فـوضـيـة ( مـسؤولـيـة اخلـسارة ا
ــتـوقــعـة لــلــمـرشــحـ من غــيـر ا
سنـجـار وغيـر سنـجـار بسـبب ما
ــشـروط) يــسـمى بــالــتـصــويت ا
مــطـالــبــة بـ (مـراجــعــة صــنـاديق
ــخــيــمــات االقــتــراع اخلـــاصــة 
الـنــزوح وخـاصــة الـنــازحـ  في
مــحــافــظــة دهــوك وادراجــهــا في
الـنــتـائج). وبــشـأن اخــر اصـدرت
احملـكمـة االحتـاديـة الـعلـيـا بـيـانا
بـــــشــــــأن الـــــطـــــعن بـــــاجـــــراءات
انـتـخـابـات مـجـلس الـنـواب.وقال
تـحـدث الرسـمي بـاسم احملكـمة ا
اياس الساموك في بيان امس ان
(احملــكـمــة تــلـقـت طـلــبــا من احـد
اعـضاء مـجـلس الـنـواب يـتـضمن
الــطــعـن بــاالجــراءات احلــاصــلــة

اثناء انـتخـابات اجمللس الـنيابي
) مــــشــــيــــرا الى ان (الــــطــــعـــون
والــشـــكــاوى تـــقــدم ابـــتــداءا الى
فـوضـية ـفـوض فـي ا مجـلس ا
ــادة  8 من اســـتــنـــادا الحــكـــام ا
ـفـوضـية رقم  11 لـسـنة قانـون ا
ـــــادة  3 من ـــــعـــــدل وا  2007 ا
الـنــظـام رقم  6 لـلــعــام اجلـاري)
.واضـاف ان (الـقـرار الـصـادر عن
ـفـوضـ في الـشـكاوى مـجـلس ا
يــكـــون قــابال لـــلــطــعـن فــيه امــام
الهيئة الـقضائيـة لالنتخابات في
محكـمة الـتمـييز) وتابع ان (دور
احملــــكـــمــــة يـــاتـي بـــعــــد تـــقـــد
ــفــوضــيـة الــقــوائم الــنــهــائــيـة ا
بــاســمــاء الـــفــائــزين بــعــضــويــة
مجلس الـنواب لـلمصـادقة علـيها
ــــادة اســــتــــنـــــادا الى احــــكــــام ا
93سابعـا من الدسـتور). بدوره 
رأى اخلــبـــيــر الـــقــانـــوني طــارق
حــرب ان الـشــكــاوى الـتـي قـدمت
لـلـمــفـوضـيـة بـشــأن االنـتـخـابـات
كثيرة جـداً واغلبهـا ال اساس لها
من الــــصـــحـــة . واكــــد حـــرب في
تـــــصـــــريـح امس ان (اي كـــــيـــــان
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لويس روفائيل ساكو 

سـؤولـيـتهـا عن اهـدار عـشرات
االالف من أصـــــوات مـــــقــــتـــــرعي
ــكــون في مــخــيــمــات الــنــزوح. ا
وقالت دخيل في بيان امس (انها
رة االولـى خالل دورات مـجلس ا
النواب التي سيـخلو فيها من اي
نـائب ايـزيـدي من اهـالي سـنـجار
ـفوضية) بسبب اهمـال وتخبط ا
على حـد تـعبـيـرها . الفـتة الى ان
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ـــتـــحـــدث بــــاسم حتـــالف كـــشـف ا
الـنـصـر حسـ الـعـادلي عن وجود
اتـــفــاق اولـي بــ رئـــيس الــوزراء
حــيــدر الــعــبــادي ورئــيس الــتــيـار
الــصــدري مـقــتـدى الــصــدر لـوضع
ـقـبـلـة  خـارطـة طـريق لـلـمـرحـلـة ا
مـــشـــيـــرا الى ان لـــقـــاء الـــطـــرفــ
ايــجـابي وشـهـد تــطـابق بـوجـهـات
الـنـظـر . وقـال الـعـادلي لـ (الـزمان)
امس ان (هـــنــاك تـــفــاهــمـــات عــلى
خـارطـة طـريق مسـتـقـبيـلـة واتـفاق
ــعـايـيـر ـبـاد وا اولي لـالسس وا
ـقـبـلة) ـرحـلة ا الـتي تـنـظم بنـاء ا
واضــاف ان (لـــقــاء الــطــرفــ كــان
ايـجـابـيا وشـهـد تـطـابقـا بـوجـهات
الـنظر والرؤيـة لتشكـيل احلكومة)
مـشيـرا الى ان (وجود انـفتـاح على
جــــمـــيع الــــقـــوى االخــــرى ولـــيس
بـــالـــضــــد من اي كـــيـــان او جـــهـــة
ســيـاســيـة) وبــشـأن صــحـة فـرض
الصدر شروط على العبادي لتوليه
واليــة ثــانــيــة اكــد الـعــادلي (لــيس
هـنـاك اي اشـتراط من هـذا الـنوع).
والـتقى الـعبـادي بالـصدر بـعد يوم
مـن اعالن الـــنـــتــــائج وإشـــارة إلى
أنــهـمـا قــد يـعـمالن مــعـا لـتــشـكـيل
ائــتالف يــكـون الــكــتـلــة االكــبـر في
قـبل.وقال العبادي خالل ان ا الـبر
مـؤتـمـر مـشتـرك مع الـصـدر (نـعمل
سـويـا ومع الـكـتل األخـرى من أجل
اإلســراع في تــشــكــيـل احلــكــومـة)
وأضــاف (يـجب أن تــكـون حــكـومـة
قــــويـــة قــــادرة عـــلى
تـــــــــوفـــــــــيـــــــــر
اخلـــــــدمـــــــات
لــلــمــواطــنــ
واألمـــــــــــــــــــــن
واالزدهـــــــــــــار

ـكنه فـوضـيـة شـكـواه  تـرفض ا
اسـتــئـنــاف الـقــرار امـام الــهـيــئـة
الـقـضــائـيـة االنـتــخـابـيـة خالل 3
ايام) مبيـنا ان (الـشكاوى كـثيرة
جـداً واغـلــبـهـا ال اســاس لـهـا من
الـــصـــحــة). عـــلى صـــعـــيـــد اخــر
هاجـمت النـائبة عـن ائتالف دولة
الـــقـــانـــون عـــالـــيـــة نـــصـــيف من
ـطـبلـ والـفـاسدين وصـفتـهم بـا
الـذين روجــوا النـبــاء خـســارتـهـا
ـــقــعــدهـــا الــنـــيــابـي قــبل اعالن
الـنـتائـج.  من جـانـبه قـال النـائب
عن االئـتالف ذاتـه جـاسم مــحـمـد
جـعـفـر أن مـا يُـشـاع عـبـر وسـائل
الـــتــواصـل االجــتـــمـــاعي بـــشــأن
الـتــهـديــدات بـحــرب أهـلـيــة عـلى
نـــتــائج االنـــتـــخــابـــات مــاهي إال
أساليب رديئة . واشار جعفر الى
ان (العراق يدار بشكل مؤسسات
ودولة قـانـون ومن يـعـتـرض على
نتـائج االتنخـابات عـليه أن يـلجأ
إلـى الــــــقــــــانـــــون) واضـــــاف ان
(الـــتـــهـــديـــد الــذي نـــســـمـــعه من
عـترضـ على نـتائج البـعض وا

االنتخابات غير مقبول).


