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اجملــلس ونـائـبـيه ويــنـتـخب اجملـلس
رئـــيـــســا اوال ومـن ثم الـــنــائب االول
ـطـلـقة والـنـائب الـثـانـي بـاالغـلـبـيـة ا
لـعـدد اعـضـاء اجملـلس فـي االنـتـخاب
ـادة الــســابــعـة من الــســري حــسب ا
الـنـظـام الـداخلي) مـوضـحـا ان (باب
الــتـرشـيح يــكـون لــلـرئـيس ونــائـبـيه
دفـــــعـــــة واحـــــدة قـــــبـل غـــــلق بـــــاب
الـتـرشـيح). بـعـد ذلك اعـلن زيـني عن
حتـــديـــد يـــوم الـــســـبت  15 ايـــلـــول
اجلـــاري مـــوعــدا النـــتـــخـــاب رئــيس
اجملــلس ونــائــبــيه.  وأعــلــنت كــتــلـة
الـفــضـيـلـة رفـضـهـا تـأجـيل جـلـسـات
ان.وقال رئيس الكتلة عمار طعة الـبر
فـي بيان امس (نـرفض تأجيل جـلسة
ـسـتــلـزم لــتـأخــيـر إجنـاز ــان ا الــبـر
االلــتــزامــات الــدســتــوريــة وتــأخــيـر
تـــشــكــيل احلــكـــومــة في وقت تــزداد
ــواطـنــ نــتــيــجــة تـردي مــعــانــاة ا
اخلــدمــات والـفــشل والــتـقــصــيـر في
عني اليجاد حلول متابعة الوزراء ا
عـاجلـة ألزمات حـادة وكوارث شـديدة
آخــرهـــا مــا تــعــرضت لـه مــحــافــظــة
الـبـصـرة) مـشـيـراً الى إن (اسـتـمـرار
الـــنـــهج الـــســيـــاسي عـــلى شـــاكـــلــة
الــتـجــارب الــسـابــقـة يــنـذر بــعـواقب
ســيــاسـيــة واجــتـــــمــاعــيـة وأمــنــيـة
وخــيــمــة قــد تـهــدد بــنــتــائج بــالــغـة
اخلــطـورة). بـدوره رأى عـضــو كـتـلـة
االصـالح واالعـمـار رعـد الــدهـلـكي ان
قـــرار تـــأجــيل اجلـــلـــســة دســـتــوري
وقـانوني.وقـال في  تصـريح ان (قرار
تـأجـيل اجللـسـة االولى هو دسـتوري
وقـــانــوني ألن احملـــكــمـــة االحتــاديــة
رفـضـت ان تـكـون اجلـلـسـة مـفـتـوحـة
وعــائــمــة  من دون حتــديــد مــواعــيـد
ان قرر نـهائية لـها) مضيفـاً ان (البر
حتــديــد اخلــامس عــشــر من الــشــهـر
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أضـطـر رئـيس الـسن جملـلـس الـنواب
مـحـمـد عـلي زيني بـعـد الـتـشاور مع
قــادة الـكـتل الــسـيـاســيـة الى ارجـاء
ـفتوحـة الى اخلامس عشر اجلـلسة ا
مـن الــشـــهــر اجلـــاري جــراء اخلالف
احلـاصل بشـأن الكـتلة االكـبر وريـثما
تـبت احملكمة االحتادية العليا باالمر
فـيـمـا تـبـايـنت وجـهـات نـظـر الـنـواب
بــشـأن الـقــرار بـ مـؤيــد ومـعـارض.
وبــحــسب مــصــدر فــإن (قــادة الـكــتل
وزيـني اتـفـقوا عـلى عـدم اجلدوى من
انــعـقـاد اجلــلـسـات من دون اخــتـيـار
ــان) مـوضــحـاً هــيــئـة رئــاســة الـبــر
ان(ذلـك جـاء خالل عـقـدهـم اجـتـمـاعـاً
ناقـشة قضية في الـقاعة الدسـتورية 
عـقد اجلـلسـات دون حتقـيق النـصاب
ان).  وعدم تشكيل هيئة رئاسة البر
ويـأتي قـرار تـأجيل اجلـلـسة من اجل
مـنح الفـرصة امـام القـوى السـياسـية
ان لالتـفـاق على اخـتيـار رئـيس البـر
ونـوابـه وحل ازمـة الـكـتـلـة الـنـيـابـيـة
األكــبـر . وكـان زيـني قـد اسـتـأنف في
وقـت سابق من امس اجلـلـسة األولى
ـــان بــحـــضــور  85 نـــائـــبــاً لـــلــبـــر
ـداخالت. وخـصـصـهـا لـلـمـداوالت وا
وفـي وقت الحق وعـــنـــد اســتـــكـــمــال
الـنــصـاب أسـتـأنف اجملـلس جـلـسـته
االولـى التي كـان قد بـدأها اول امس.
وأكــد زيـــني في مــســـتــهل اجلــلــســة
أهــمـيــة حـضــور اجلـلــسـة وااللــتـزام
بــالــتــوقـيــتــات الــدسـتــوريــة داعــيـا
صلحة الوطن النواب الى االهتمام 
والـشـعب. وتـركزت مـداخالت الـنواب
طالبة بحضور اجللسة ودعت عـلى ا
الــنـائــبـة مــاجـدة الــتـمــيـمي اعــضـاء
بـــعض الــكــتـل الــنــيــابـــيــة الى عــدم
الـتغيب عـنها. وطالب الـنائب برهان
ـعـموري الـكتل الـنـيابـية بـ(االلـتزام ا
ـواظــبـة عـلى ـدد الــدسـتـوريــة وا بــا
حـــضــــور اجلـــلـــســـات) مـــحـــذرا من
(انـعـكاسـات مقـاطـعة اجلـلسـات على
وضـع البالد).وشددت الـنائبـة زيتون
الــدلــيــمي عــلى (ضــروة االسـراع في
انـتـخـاب رئـيس لـلمـجـلس ونـائـبيه).
ورأى الـنائب عامر الفـايز ان (الغياب
ثل بداية غير ـقصود عن اجللسة  ا
مـوفقة لـعمل اجمللس خـاصة ان ابناء
الــشــعب بـانــتــظـار اجنــاز اخلــدمـات
هـمة). وعرض زيني رأي والـقوان ا
مـستشار شؤون التشريع في اجمللس
بــشـأن آلـيــة انـتـخــاب هـيـئــة رئـاسـة
اجملـــلـس ويـــتـــضـــمن (اعالن رئـــيس
الـسن عن فـتح باب الـترشيـح لرئيس

{ بــيــروت - ا  ف ب:  إسـتــهـدفت
الـــطــائــرات احلـــربــيــة الـــروســيــة
الـثالثـاء مـحـافـظـة إدلب في شـمال
غـرب سـوريـا والـتي تـشـكـل مـحور
مــبـاحــثـات دولـيــة تـســبق عـمــلـيـة
عـسـكـريـة وشـيـكـة لـقـوات الـنـظام
ـــرصـــد الـــســوري وفـق مــا أفـــاد ا

حلقوق اإلنسان.
ـــرصــد رامي عـــبــد وقـــال مــديـــر ا
الـــرحـــمن لـــوكـــالـــة فــرانـس بــرس
"إســتــأنــفت الــطـائــرات الــروســيـة
قـصـفـها حملـافـظة إدلب بـعـد توقف
" مـشـيراً إلى أن اسـتـمر  22يـومـاً
ـسـتـمـر يـطال الـقـصف "الـعـنـيـف ا
مــنــاطق عــدة في جـنــوب وجــنـوب

غرب احملافظة".
وتـــأتي الـــغـــارات بـــحـــسب عـــبــد
الـرحمن "غداة استهداف الفصائل
ــقــاتــلــة في إدلب مــواقـع لــقـوات ا
الـــنــظــام في مـــحــافــظـــة الالذقــيــة
احملـاذيـة مـا أسـفـر عن مـقتـل ثالثة

عناصر".
ـــرصــد ويـــطـــال الــقـــصف وفق ا
مـناطق تسيطر علـيها هيئة حترير
الـشام (جبهـة النصرة سـابقاً) مثل
جــسـر الــشـغــور وأخـرى تــسـيــطـر
عــلـــيــهــا فــصــائـل مــعــارضــة مــثل

أريحا.
ومـنـذ أكـثر من شـهـر تـرسل قوات
الـنــظـام الـسـوري الـتـعـزيـزات تـلـو
األخـــــرى إلـى مـــــحـــــافـــــظـــــة إدلب
ومـحيطها تمهيداً لـعملية عسكرية

وشـيكـة. وبدأت في الـعاشر من آب
ــاضي بـاسـتـهـداف مـنـاطق عـدة ا
فـــيــهـــا قـــبل أن تــتـــراجع وتـــيــرة

. القصف بشكل كبير الحقاً
ويـــرجح مـــحــلـــلــون أن تـــقــتـــصــر
الـعمـلـيات الـعسـكريـة على مـناطق
مـحدودة ولـكن أيضاً اسـتراتيـجية
بـالنسبة للنظام مثل جسر الشغور
حملـاذاتـها حملـافـظة الالذقـيـة التي
يــتــحـدر مــنـهــا الــرئـيس الــسـوري

بشار األسد.
قـاتـلة وتـتـهم مـوسكـو الـفـصائـل ا
فـي إدلب بإرسـال طـائـرات مـسـيرة
الســتـهـداف قــاعـدتـهــا اجلـويـة في
الـالذقيـة.وتـأتي الـغارات الـروسـية
قــبل أربـعـة أيــام من قـمــة رئـاسـيـة
بــ طـهـران ومـوسـكـو وأنـقـرة من
ـتوقع أن حتدد مستـقبل محافظة ا
إدلـب الـــتـي تـــعــــد مع أجــــزاء من
احملـــافــظـــات احملــاذيـــة لــهـــا آخــر
مـنـاطق اتفـاق خفض الـتوتـر الذي

ترعاه الدول الثالث.
كن التحرك ويـرى محللون أنه ال 
عـسكرياً في إدلب من دون التوافق
بـ الـدول الـثالث وبـيـنـهـا أنـقـرة
الـتي تخـشى أن يتسـبب أي هجوم
وجة جديدة من الالجئ إليها.
وتـسيـطر هـيئـة حتريـر الشـام على
اجلــزء األكــبـر مـن مـحــافــظـة إدلب
بـيــنـمـا تـتـواجـد فـصـائل إسالمـيـة
ـنـاطـق وتـنـتـشر أخـرى في بـقـيـة ا
قـوات الـنـظام في الـريف اجلـنوبي

الــشــرقي. كــمــا تــتـواجــد الــهــيــئـة
والـفصـائل في منـاطق محـاذية في
ريـف حــلب الــغـــربي وريف حــمــاة
الـــــشــــمـــــالي (وسـط) والالذقـــــيــــة
الـشـمالي (غـرب).وستـشـكل معـركة
ــرتـقـبـة آخـبـر أكـبـر مـعـارك إدلب ا
الــنــزاع الــســوري بــعــدمــا مُـنــيت
ة تـلو ـعارضـة بـالهـز الـفـصائل ا
األخـرى ولم يعد يـقتصـر وجودها
سـوى على مـحافظـة إدلب ومناطق
مـحـدودة مـحاذيـة لـهـا وعلى ريف
حـلب الشـمالـي حيث تـنتـشر قوات

تركية.
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أصدرت احلكومة احمللية في البصرة
أمـراً بـاخالء مبـنى مـجلـس احملافـظة
ـــوظـــفــ وديـــوان احملـــافـــظـــة من ا
ألســبـاب أمـنـيـة. وافــاد شـهـود عـيـان
بـأن (احلـكومـة احملـليـة أصـدرت أمراً
بــاخالء مـبـنى مـجــلس احملـافـظـة من
ـوظـف بـاالضافـة الى اخالء ديوان ا
( ــنـتــســبـ احملــافــظـة مـن جـمــيع ا
مـوضـحاً ان ( هـذا االجراء يـأتي على
خـلـفـيـة تـظـاهـرات اول امس االثـن

وخــشـيــة حـدوث تــطـورات امــنـيـة ).
واطن صباح وشـيع العشرات من ا
امـس الـثالثـاء جــثـمـان الــشـاب مـكي
يـاسر الذي اسـتشهـد خالل تظاهرات
اول امـس وطــالـــبــوا بـــاقــالـــة قــائــد
عـمليات البصـرة الفريق الركن جميل
الــشـمـري. بـدوره أعــلن الـشـمـري عن
ـتـظـاهـر فــتح حتـقـيق بـاسـتــشـهـاد ا

قصرين. حاسبة ا وتوعد 
وكـان مكتب مفوضـية حقوق االنسان
فـي الـبــصــرة قــد أعــلن اول امس عن
ـتـظـاهـر بـعـد تـعـذيبـه ورميه مـقـتل ا
بـالـرصـاص عـلى يـد الـقـوات االمـنـية
اثـــنـــاء فـــضـــهـــا الـــتــظـــاهـــرة وسط
ـكــتب احملـافظ احملــافـظــة .وطـالـب ا
بـفتح حتقـيق فوري بـاحلادث واحالة
اجلـناة الى الـقضاء بـشكل عاجل. في
غـضون ذلك هـدد النـائب عن الـبصرة
عـدي عواد باتـخاذ االجراءات الالزمة

تظاهرين. وقال عتدين على ا بـحق ا
عـواد في مـؤتمـر صـحفي عـقده امس
ـان ان (مـا يـحدث في فـي مبـنى الـبـر
ــكن الي عـاقل وصـاحب الــبـصـرة ال
ضــمــيــر الــســكــوت عــلــيه)  مــحـذرا
الـــقــوات االمــنـــيــة في الـــبــصــرة من
ـتظاهـرين السـلمي (االعـتداء على ا
مــرة اخـرى بـعـد اسـتــشـهـاد مـواطن
طالب بحقوقهم يـوم اول امس من ا
واصـيب عدد كبير مـنهم على يد تلك

القوات) على حد قوله. 
وطـالب عـواد القـضـاء بـ(فتح حتـقيق
تظاهر عـاجل حملاسبة من قام بقتل ا
ـطالبة بـتوفير الـذي استشـهد اثناء ا

اخلدمات). 
وفـي الشـأن نفـسه قدم عـدد من نواب
الــبـصـرة مـجــمـوعـة من الــتـوصـيـات
لـــــــــرئــــــــيـس الــــــــوزراء حـــــــــيــــــــدر
ــعـــاجلــة شـــحــة مـــيــاه الـــعــبـــادي 
احملـافـظــة وتـلـوثـهـا مـنـهـا اسـتـنـفـار
اجلهد الوطني لتوفير حوضيات نقل
ـاء ــاء إلى الـبــصـرة لـغــرض نـقل ا ا
ــواطـــنــ وزيـــادة االطالقــات إلـى ا
ــائـيـة لــتـكـون  90م\3 ثــا في نـاظم ا
قـلعة صالح وضرورة ان تتابع وزارة
اخلــارجـيــة  الـبــحث مع ايــران عـلى
فــتح نـهــر الـكــارون وإجـراء صــيـانـة
شروع  روزيـرو كي يستـعيد عـاجلـة 
قـدرته في جتـهيز  7م\3 ثـا إلى مـركز
احملـــافـــظــة واقـــضـــيـــتــهـــا بـــعــد ان
ـشروع إلى   4م\3 انـخـفـضت قـدرة ا

ثـــا وهـــو أســـرع حـل مـــتـــوفــر اذ ال
يـستـغرق أكـثر من شهـرين وبكـلفة ال
تـزيـد عن ثـالثـة مـليـارات ديـنـار فـقط
ــنــاسب لـقــنـاة مـع ايالء االهـتــمـام ا
الـبدعـة وتوفـير مـستـلزمـات إدامتـها
ياه في اجلزء غير ومـد أنابيب نقل ا
ــبـطن من الـقـنــاة ا من مـحـطـة  بي ا
اس 2 في الــغــبـيــشـيــة إلى مــنـطــقـة
األحـواض في أبي صـخيـر بطول 70
كـم والـتي تــرفع قـدرة الــقـــــــــــــــنـاة
إلى 15م\3 ثـا وهـذا احلـل هـو أسرع
ـكن اجنازه حـل ستـراتـيـجي حـيث 
ـئة خـالل سنـة واحـدة وبكـلـفة 10بـا
من كـلـفـة مشـاريع الـتحـلـية مع كـلـفة
تـشغـيلـية مـنخـفضـة جداً مـقارنة مع
كــلف تــشــغـيـل مـحــطــات الــتـحــلــيـة

األخرى . 
واكـدت الـتـوصـيـات ضـرورة اجلـديـة
في تنفيذ مشروع ماء البصرة الكبير
بــكـــافــة مــراحــله وتـــوحــيــد جــهــود
الــوزارات كــافــة حتت إدارة مــوحـدة

حلل األزمة وعدم تشتيت اجلهود .
  الـى ذلك قـــــــال االحتــــــاد الــــــعــــــام
لـلـجـمعـيـات الفالحـيـة الـتعـاونـية ان
يـاه بالبـصرة تسـبب بفقدان تـلوث ا
انــــواع من االســــمــــاك الـــعــــراقــــيـــة
ــعـــروفــة كــمــا حــذر من انــقــراض ا

التمور .
 وقـــال رئــيس االحتــاد حـــيــدر عــبــد
الــواحـد الــعـصـاد فـي بـيـان امس ان
ــلـوحـة (ارتــفـاع نــسـبــة الـتــلـوث وا

تـسبب بـفقدان انـواع السمك الـنهري
ياه العذبة االصـيلة التي توجـد في ا
حملـافظـة البصـرة ومنهـا انواع نادرة
ال تـــواجــــد في كل انــــهـــار الـــعـــالم).
ـعـتـبرة واضـاف ان (انـواع الـتـمور ا
الـتي تواجد في البصرة مهددة ايضا
بــاالنـقـراض بــسـبب تــأثـيـر الــتـلـوث
ــلــوحــة عــلى اشــجــار الــنـخــيل) وا
ـعـوية مـحـذرا من (تـفشـي االمراض ا
االنـتـقـالـيـة والـكـولـيـرا بـ االوسـاط
الـفالحيـة والقرى وخـاصة ان اجواء
الـبـصرة في هـذه الفـتـرة تشـكل بيـئة

جيدة النتشارها).

رامي عبد الرحمن
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عـمـره  71عـامـا في واليـة شـيغـا بـعد
أن سقط عليه مستودع بسبب الرياح
الـعـاتـيـة.وقالت اإلذاعـة الـوطـنـية (ان
اتـش كي) امس إن ( 97شـــــخـــــصـــــا
اصــيــبــوا في مــســار اإلعــصــار لــكن
اصــابــاتـهم لــيـسـت خـطــرة). وكـانت
الـوكــالـة الـوطـنـيـة لألرصـاد اجلـويـة
قـالت إن اإلعصـار الضـخم (سـيضرب
بــكل قـواه) غـرب األرخــبـيل ووسـطه
ورجــحت أن يـؤثـر فـي دائـرة واسـعـة
للغاية تشمل طوكيو بأسرها رغم أن
الــعـاصـمــة تـقع الى الــشـرق من عـ
اإلعـصار. وجرف االعـصار ناقـلة نفط
راســـيــة في خــلـــيج اوســاكــا (غــرب)
لــتــصــطــدم بــجــســر فــيــمـا تــســبب
ياه بشكل جزئي في مطار بـفيضان ا
كــانـســاي الـدولي الـواقـع في جـزيـرة
فـي اخلـــلــــيج. وأظـــهــــرت صـــور في
وسـائل إعالم محلـية قمة الـناقلة وقد
حـطـمت جـزءا من اجلسـر الـذي يربط
ـطار لكن دون مـدينـة ازوميـسانـو با
أن تـسـجل أي إصـابـات. من جـهـتـها
أعــلـنت شـركــات الـطـيــران أنـهـا وفي
إجـراء احـتـرازي ألـغت أكـثر من 700
رحــلـــة جــويــة بــيــنـــهــا الــعــديــد من
غادرة الـرحالت الدولـية الـواصلـة وا
فـي مطاري ناجويـا واوساكا في ح
 تــعــلـيـق الـعــمل عــلى الــعــديـد من
خـــــــطـــــــوط الـــــــســـــــكـك احلـــــــديــــــد
والـعـبـارات.وتـسـبب االعـصـار أيـضـا
فـي حرمان عشرات اآلالف من خدمات
الـكـهـرباء.وبـسـبب اإلعـصار الـعـنيف
ـتـاجــر الـكــبـرى في مـنــطـقـة قــررت ا
أوسـاكـا بشـكل خـاص إغالق أبوابـها
امس.أمـا الشركات التي تـقع مقرّاتها
فـي مـنـاطـق يـتــوقّع أن تـكــون األكـثـر
تـــضــرّرا مـن اإلعــصـــار فــطـــلــبت من
مــوظـفـيـهــا مالزمـة مـنــازلـهم وكـذلك
ــــدارس مـع تالمـــــذتــــهــــا فـــــعــــلـت ا
ومـعـلّـمـيـهـا.وتشـهـد الـيـابـان سـنـوياً
الــعــديــد من األعــاصــيــر خالل فــصل
الـصـيف لكن (جـيبي) يـتـميّـز عن تلك
ـا يعني األعـاصيـر بقـوته الشـديدة 
أنه قـد يـتـسبّب بـأضـرار جسـيـمة وال
سيما في شرق األرخبيل الذي ما زال
يـعـاني من الـدمـار الشـديـد الذي جنم
فـي مــطـــلع تـــمـــوز عن فـــيـــضـــانــات
وانـــهـــيـــارات أرضــــــــــــــيـــة كـــبــرى

أوقعت  220 قتيالً.
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تـوقعت هيئة االنواء اجلوية والرصد
الـــزلــزالي الــتـــابــعــة لـــوزارة الــنــقل
اســــتـــمـــرار درجــــات احلـــرارة عـــلى
مــسـتـويــاتـهــا الـيـوم االربــعـاء وغـداً
اخلـمـيس بـعد ان سـجـلت انخـفـاضاً
بـسـيطـاً امس الثالثـاء. وبلـغت درجة
سـجلة في بغداد احلـرارة الصغرى ا
امـس الــثـالثــاء  25 درجـــة مـــئـــويــة
والــكــبـرى  43 . وقــالت الــهــيــئـة في
نــشـــرتــهــا اجلــويــة عـــلى مــوقــعــهــا
االلــكــتــروني الــتـي اطـلــعـت عــلــيــهـا
(الــزمـان) أمس ان (الـطــقس سـيـكـون
ـنــاطق مع عـدم صــحـواً فـي عـمــوم ا
حـدوث تغير في احلالة اجلوية اليوم
االربــعـاء وغــدا اخلـمـيـس) من جـهـة
اخـرى قتل شخصان وأصيب عشرات
آخـــــرون امس الــــثـالثــــاء في أقــــوى
إعـصار يضـرب اليابـان منذ ربع قرن
فيما تسببت الرياح العاتية واالمطار
الـغزيـرة التي صـاحبـته باضـطرابات
كـــبــــيـــرة في حـــركـــة الــــنـــقل وعـــمل
الـشـركات.وتـسبب اإلعـصار (جـيبي)
وهـو اإلعصار احلادي والعشرون في
مـــوسـم األعـــاصـــيـــر فـي آســـيـــا  في
ســـقــوط أســـطح بـــعض الـــبــنـــايــات
وانــقالب شــاحـنــات نــقل كـمــا جـرف
نـاقـلة نـفط راسـيـة في خلـيج اوسـاكا
ـطـار (غـرب) لـتـصـطـدم بـجـسـر مـؤد 
كـانـسـاي.وألـغـيت كـافـة الـرحالت في
مــطــار كـانــسـاي الــذي قــالت وسـائل
ياه إعالم إن مدارجه وقبوه فاضت 
األمـواج التي سـببـها االعـصار فـيما
تــسـبب الـطـقس الــسـيئ في انـقـطـاع
الـكهرباء وفوضى في قطاع النقل في
كــــثـــيـــر من ارجــــاء الـــبالد. وضـــرب
اإلعـصار (جـيبي) ترافـقه رياح عـاتية
قـــد تـــصل ســـــــــــرعـــتـــهــا إلى 216
كــــلم/ســـاعــــة غـــرب الــــبالد  قــــبـــيل
مــــنـــتـــصـف نـــهـــار  امـس الـــثالثـــاء
بــالـتــوقـيت احملــلي. وعـبــرت الـريـاح
الـتي تـتـحـرك بـسـرعـة كـبـيـرة البالد
ــسـاء كــانت عـلى وشك ومـع حـلـول ا
مــغـادرة الــيــابـســة نـحــو الـبــحـر من
ايـشـيـكـاوا في وسـط اليـابـان. وقـالت
وســائل إعالم مــحـلــيـة أن شــخـصـ
قــتال جـراء االعـصـار من بـيـنـهم رجل
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ألــقت قــوة أمــنـيــة الــقــبض عــلى
مزورين لـلعـملـة النـقدية يـحمالن
جنسيت اجنبـيت كما اعتقلت
شخصـاً يدعي تمـثيله لـلمرجـعية
الـديــنــيــة في بــغــداد امس. وقـال
بـيـان لـقـيـادة عـمـلـيـات بـغـداد ان
القوات األمنية (تـمكنت بناءً على
مــــعــــلـــومــــات اســــتــــخــــبــــاريـــة
وبــالــتـنــســيـق مع اســتــخــبـارات
وامن بـغــداد واألمن الـســيـاحي
من إلـقـاء الــقـبض عـلى مــتـهـمـ

العـمـليـات اإلرهـابيـة والـسجـناء
خالفاً للتعليمات والضوابط عبر
التالعب في سـجالتـهـا).واضافت
ان (عـمــلــيــة الــضـبـط الـتـي تـمت
وجب مـذكّـرة قضـائـية أسـفرت
أيــــضـــاً عـن ضــــبط األضــــابــــيـــر
ـزورة كافـة).وألـقت والـسجـالت ا
قوة امـنيـة الـقبض عـلى  شخص
رجعية في ينتحل صفة معـتمد ا
منـطقـة الـشعب بـبغـداد. واضاف
ــعــتــقل (كـان مـصــدر امــني  ان ا
يـــــأخـــــذ االمـــــوال عــــــلى أنـــــهـــــا
للـمتـعفـفـ واحملتـاج وخـدمة
ــعــامالت لــغــرض ــواطــنــ وا ا

الـتـعـيـ وبــصـحـبـته أشـخـاص
مــعـمــمــون مــجــهــولي الــهــويـة)
مـشيـرا الـى أنه (كـان يـتردد عـلى
ـســاجــد واحلـســيـنــيــات ضـمن ا
ـذكورة عـلى انه صديق نطـقة ا ا
ــرجـعــيــة الــعــلــيـا كــونه ــثل ا
ـــشـــايخ في مــوثـــوقـــاً من قـــبل ا
نـطقـة).واشار الى ان الـشخص ا
ــــعــــني كــــان يــــتــــخــــذ من اسم ا
مـؤسسـة خـيـريـة وهـمـيـة واجـهة
لــلــنــصب واالحـــتــيــال. واعــلــنت
شـرطـة ذي قـار امس  عن إصـابـة
طفل بـجروح خـطيـرة اثر انـفجار
صــاعق رمــانــة يـدويــة عــلــيه في

مدينة اجلبايش. وقال مصدر في
الشـرطـة  في تـصـريح ان (الـطفل
الـبــالغ من الــعــمـر عــشــرة اعـوام
اصـيـب بـجــروح وبــتــرت أصـابع
يـده اثــر انــفـجــار صــاعق رمــانـة
يدويـة كان يـعبث به بـعد ان عـثر
ـديـنة علـيه في مـنـاطق االهوار 
اجلـبـايش) . واوضـح ان (الـطـفل
ـســتـشـفى نـقل عـلى الــفـور الى ا
فيـما فـتحت الـشرطـة حتقيـقا في

عرفة مالبساته).  احلادث 
 من جـــهـــة اخـــرى  قـــتـــلت قـــوة
أمـنـيـة اربـعـة من عـنـاصـر داعش
في مـحـافـظــة كـركـوك.وقـال بـيـان

لـقـيـادة الشـرطـة االحتـاديـة امس
ان (الفرقة السادسة لواء مغاوير
الـــثــــالـث قـــتــــلت  4 ارهــابــيــ
ودمـرت مــركــز قــيــادة عــبـارة عن
مضـافة ونـفق طوله  15متراً في
مـــنــطـــقـــة اخلــالـــديـــة بــنـــاحـــيــة
الــريـــاض). كـــمــا ألـــقت الـــقــوات
األمــنـيــة الــقــبض عــلى خــمــسـة
آخـــرين في مـــحـــافـــظـــتي ديـــالى
واالنــبـــار. وقــال الـــنــاطـق بــاسم
وزارة الداخلية في بيان امس ان
(مـفـارز اســتـخــبـارات ومـكــافـحـة
ارهــاب ديـــالى الـــعــامـــلـــة ضــمن
وكالة االستخبارات ألقت القبض

عـلى مــتــهـمــ اثـنــ يـنــتـمــيـان
لـعـصـابــات داعش االرهـابي وقـد
ضـبط بـحـوزتــهـمـا مـسـدس كـا
صــوت ومــواد مــتـــفــجــرة وبــعــد
التحقيق معهـما تب أن أحدهما
كـان يـنـفـذ عـمــلـيـات ارهـابـيـة في
منطقـة مطيـبيجة).وبـحسب بيان
ركز اإلعـالم األمني (فـقد تمـكنت

اإلرهـابـيـة والـسـجـنـاء في بـلـديـة
قضاء الدور باحملافظة. 

وقــالت في بــيـــان ان (الــعــمــلــيــة
نُـــفـــذت من قــــبل مالكـــات وحـــدة
الضـبط الـقـضائي وجلـنـة تـقو
األداء ومـــــكـــــافـــــحـــــة الـــــرشــــوة
كـتب حتقـيق الـهيـئة التـابعـتـ 
في احملافظـة اللـت انـتقـلتا إلى
مـــديـــريـــة الـــبـــلـــديـــة في الـــدور
وتـمكـنـتـا من ضـبط كـل من مـدير
البلدية وأعضـاء اللجنة اخلاصة
ــعـــامالت لــقــيــامــهم بــتــدقــيق ا
بـــاســـتـــبــدال  83 قـــطـــعــة أرض
سكنية خاصة بالشهداء وجرحى

اثـنـ بـتـزويـر الـعـمـلـة الـنـقـديـة
أحدهـمـا مالي اجلـنـسيـة واآلخر
( كاميروني في منطـقة البتاوي
(ضبط عـملـة نقـدية مـنوعة مؤكـداً
مــزورة وأجــهــزة ومــواد تــزويـر
). واعـلنت دائرة ـتهـم بحوزة ا
الـتـحـقــيـقـات في هـيــئـة الـنـزاهـة
امس عن تمـكُّـنـهـا بالـتـنـسيق مع
ـــفـــتش الـــعـــام لــوزارة مـــكــتـب ا
الــبــلــديــات في صالح الــدين من
ضـبط حـاالت تــزويـر وتالعب في
ــــعــــامـالت اخلــــاصــــة بـــــقــــطع ا
ُـخــصـصـة األراضي الـســكـنـيــة ا
لــشــهـــداء وجــرحى الــعـــمــلــيــات

اجلـاري مـوعـداً نـهـائيـاً لـلـجـلـسة من
اجـل فــسح اجملــال الخـــتــيــار رئــيس

ان ونائبيه).  البر
ودعــا رئـيس إئــتالف الـوطـنــيـة إيـاد
عـالوي امس إلى حـوار وطـني عـاجل
بـ اطراف مـحددة بـهدف مـنع تفاقم
األزمـة.وكتب عـالوي في تغـريدة على
تـويتر (أدعو حلـوار وطني عاجل ب
أطــــراف مــــحـــددة جــــداً من حتــــالف
اإلصـالح والــــبــــنـــــاء والــــتـــــحــــالف
الـكردستاني وحتالف الـبناء) مشيراً
الـى ان هذه الـدعـوة تـهـدف الى (منع
تــفـاقـم األزمـة والــوصـول إلى حــلـول
مــنـطــقـيـة ومــقـبــولـة تـضــمن سالمـة
واسـتـقـرار البـلـد).واكـد أن (األهم هو
االتــفـاق عـلـى شـكل ونـوع الــبـرنـامج
ـقـبل بـعـيـداً عن االسـماء احلـكـومي ا
ــســـمــيـــات). وفي اطــار ـــواقع وا وا
تــبــادل االتـهــامـات افــاد الــنـائب عن
تــيـار احلـكــمـة الـوطـنـي مـحـمـود مال
طـالل بـ(إمـتالك تـسـجــيالت صـوتـيـة
لــقــيــادات في حتــالف الــبـنــاء تــبــتـز
بـــــــاألمــــــوال نـــــــوابــــــاً مـن االصالح
واالعـمار).وقـال مال طالل في تصريح
امس (لــديــنــا تــســجــيـالت صــوتــيـة
لــقــيــادات في حتــالف الــبـنــاء تــبــتـز
بــاألمـوال نــوابـاً من قــائـمـة االصالح
واالعـمار) مؤكـدا (حصول شراء ذ
لـنواب وهـناك تسـجيالت صـوتية من
بـعض القوى السياسية).  بدوره قال
الــنــائب عـن الــكــتـلــة نــفــســهــا عــلي
الـبديـري ان وزيرا اسبق عـرض عليه
مـبـلغ مـليـار ديـنار وسـيـارة مصـفـحة
ومــنـــزال لالنــضـــمــام لــكــتـــلــة يــريــد
تـأسيسها.وبحسب البديري فإن (هذا
الـعرض جـاء بعد وعـود قدمت له بان
يـتسلم وزارة فـي حال احضـر خمسة
نـواب لكتلته). من جهة اخرى أوضح
اخلـــبـــيـــر الـــقـــانــونـي طـــارق حــرب
خـــــيــــارات حل مـــــجــــلـس الــــنــــواب
اجلـديد.وكتب حرب في صـفحته على
فـــيـــســبـــوك امس ان (ســـلـــطــة رئس
الـوزراء في طـلب حل مـجلس الـنواب
ــوافــقــة رئـيـس اجلـمــهــوريــة فـقط
ــادة  64مـن الــدســـتــور الـــواردة بـــا
ارسـتـها من قـبل الـرئيـس يـجـوز 
احلــالـيـ  من دون اشـتـراط مـوافـقـة
ـان ــا فـيـهــا الـبـر أيــة جـهـة أخـرى 
ودون اشـتراط سبب معـ للحل كون
الــــدســــتــــور لم يــــشــــتـــرط فـي هـــذا
االخـــتــصــاص) مـــوضــحــاً ان (هــذه
الــصالحـيـة عـنـد وجــود سـبب لـلـحل
هي سـلطة مـطلقة وغـير مقـيدة عامة
غـيـر خـاصـة ولـكن ظـروف مـفـوضـيـة
االنـــتــخــابـــات واالمــوال واخلالفــات
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وغـيرهـا البد من تذلـيلـها). ولفت الى
انـه (إذا حصل احلل فتكـون احلكومة
حـكومة تصـريف اعمال ويجب اجراء
انـتخابات جديدة خالل  60 يوما ألن
مــجــلس الــنــواب تــكــامل دســتــوريـا
بــتـرديـد الــيـمــ الـدسـتــوريـة). عـلى
صــــعــــيــــد مــــتـــــصل اتــــفق احلــــزب
ـقـراطي الـكـردسـتـاني مع حـركة الـد
تـــغـــيــيـــر خالل اجـــتـــمــاعـــهـــمــا في
الــســلــيــمــانــيــة امس عــلـى اإللــتـزام
بـ(مـــطـــالب شـــعـب كـــردســـتــان) وأن
(يـدافع الـكـرد في بـغـداد عن احلـقوق
الـدستـورية لـكردسـتان). وتـرأس وفد
ـــقــراطـي رئــيس وزراء احلـــزب الــد
االقـلــيم نـيـجـيـرفـان الـبـارزاني فـيـمـا
نسق العام للحركة رأس وفد تغيير ا
عــــمــــر ســــيــــد عـــــلي. وفي اعــــقــــاب
ـتحدث بـاسم تغـيير االجـتمـاع قال ا
شـورش حاجي خالل مـؤتمـر صحفي
ـــــتــــحـــــدث بــــاسم مـــــشــــتـــــرك مع ا
ـــقـــراطـي إن (االجـــتـــمـــاع بــ الـــد

الـوفــدين تـنـاول ثالث نـقـاط رئـيـسـة
هـي أوالً الــعالقــات بــ اجلــانــبـ

وثــانـيـاً عــمل الـكـرد في بــغـداد عـلى
تـشـكـيل احلـكـومة االحتـاديـة وثـالـثاً
ان كـردستان) موضحاً انـتخابات بر
أن احلـزب واحلـركة (طـرفـان رئيـسان
فـي اإلقليم  ويجب أن تـتفق آراؤهما
ـصـالح الـوطـنـيـة والـقـومـيـة بـشـأن ا
الــكــرديـــة وأن يــكــون بــيــنــنــا عــمل

مشترك
). وأضـاف حاجـي أن (اجلانـب اكدا
ضـرورة أن يدافع الكرد في بغداد عن
احلــقــوق الــدســتــوريــة لــكــردســتــان
واتــخــاذهـا مــبـدأ). من جــانــبه أعـلن
ـقـراطي ـتـحـدث بـاسم احلـزب الـد ا
مـحـمـود مـحـمـد (عـدم وجـود خالفات
سائل مع حـركة تـغيـير مهـمة حـول ا
ـصـلـحة الـعـامـة القـومـية الـكـبـرى كا
والـوطـنيـة أما اخلالفـات السـياسـية
ـا فــهي طـبــيـعـيــة) مـضـيــفـاً أنه (ر
تـشـكل جلـنة مـشـتـركة بـ اجلـانـب

بـاحـثـات واخلوض في لـلـمـزيد مـن ا
تــفــاصـيل نــقـاط االخــتالف والــعـمل
عـلى الـتـقـارب واالطالع عـلى مواقف
بـعـضنـا الـبـعض من مجـمل الـعمـلـية
الـسياسـية الكـردستانـية والعـراقية).
ـقراطي بـاالضافة الى وضـم وفد الد
الــبـارزاني كالً من هــوشـيـار زيـبـاري
وازاد بـــرواري ومـــحـــمـــود مـــحـــمـــد
وعـارف طيفـور وعلي حسـ ودلشاد

شهاب. 
ويـتـكون وفـد الـتـغيـيـر من عمـر سـيد
ـنـسـق الـعـام حلـركـة الـتـغـيـير عـلي ا
ـــشــرف ومــحـــمــد تــوفـــيق رحــيم وا
وشورش حاجي ومصطفى سيد قادر
وآوات شــيخ جـنـاب وهـوشـيـار عـمـر
عــــلي وآراس ولي.وكـــانـت مـــســـألـــة
ـان كـردسـتـان تـأجـيل انـتـخـابـات بـر
احملـور الرئـيسي في االجتـماع. وكان
ــتـــحــدث بــاسم اجملــلس الــقــيــادي ا
قراطي في السليـمانية وحلبجة لـلد
عـــطــا شــيخ حـــسن قــد قــال امس ان

(الـهـدف من الـزيارة هـو خـلق اجـماع
ـقــراطي وطــني حــول مــشــروع الــد
واالحتـــاد الـــوطـــني الـــكـــردســتـــاني
لـتشكـيل احلكومـة العراقـية اجلديدة
ـشـروع يــتـضـمن كـافـة مــضـيـفـا ان ا
احلقوق الدستورية لشعب كردستان)
واوضـح شـيخ حــسن ان (االجــتــمـاع
يـاتي لتنظيم وتوحيد الداخل الكردي
وجتاوز مرحلة االلغاء وقبول االخر).
وأعــلـنت كــتـلــة االحتـاد الــوطـني عن
مـقـاطـعتـهـا جـلـسات مـجـلس الـنواب

االحتادي. 
وأكــدت الــنــائــبــة عن الــكــتــلــة آرازو
مـحمود في بـيان (عدم مـشاركة نواب
الـكتلة في جلسة مجلس النواب التي
عـــقــدت امس) مــوضــحــة ان (نــواب
كـتلة االحتاد الوطني لم يدخلوا قاعة
اجلـلسـات حلضـور اجللـسة ) عـازية
الـسبب الى (عـدم التـوصل الى اتفاق
ســيــاسي بـشــأن الــكـتــلـة الــنــيـابــيـة

األكبر).
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أكـدت طــهـران انـهـا سـتـتـعـاون مع
احلـكومـة العراقـية اجلـديدة. وذكر
بـيـان للـسفـارة االيرانـية في بـغداد
امـس أعـربت فــيه عـن (إرتـيــاحــهـا
وتــهـانــيـهـا لــلـحــكـومــة الـعــراقـيـة
والــــشــــعـب الــــعــــراقي في إجــــراء
االنـتـخـابات الـرابـعة وإفـتـتاح أول
ـاني رسـمي لــتـعـيـ اجــتـمـاع بــر
هـــيــئـــة رئــاســة مـــجــلـس الــنــواب
اجلـديـد وتـعـيـ وتـسـمـيـة رؤساء
الـسـلـطـات الـثالث لـلـبـلـد الـشـقـيق
والــــصــــديـق الــــعــــراق). وأضـــاف
الــبــيــان ان (ســفـارة اجلــمــهــوريـة
االيـــرانــيــة االسالمـــيــة في بــغــداد
تـعـبـر وتـقـيم هـذا الـنـجـاح خـطـوة
مــــهــــمـــة فـي طـــريـق االســـتــــقـــرار
الـــســـيــاسـي واألمن في الـــعــراق).
وأشــار الى ان ايـران (تـولي دائـمـاً
أهــمـيـة كــبـيـرة عـلـى احلـفـاظ عـلى
عـالقاتـهـا مع الـعـراق وتـؤكـد على
مــــواصـــــلــــة الــــتـــــعــــاون والــــدعم
والــتـنـسـيق فـي مـخـتـلف اجملـاالت
الـسيـاسيـة واالمنـية واالقـتصـادية
والـثـقـافـيـة مع الـعـراق وذلك عـلى
الـرغـم من خـلق األجـواء الـسـلـبـيـة
مـن اجل ضــرب مــصـالـح الــبـلــدين
كـما كـان سابقـاً). ولفت الـبيان الى
ان ايـــــران (كـــــمـــــا تـــــعـــــاونـت مع
احلـكومـات السـابقـة ستـتعاون مع
احلـكـومـة اجلـديـدة الـتي يـشـكـلـها
ـان الـعـراقي وفـقـاً لـلـدسـتـور الـبــر

لـكن الـبـعض ال يـتـردد في مـحـاولة
لــعـرقــلـة الـعالقــات بـ الــبـلـدين).
وأكـدت الـسفـارة االيـرانيـة (تـعاون
ايـران الــكـامل ودعـمـهـا لـلـحـكـومـة
والـــــــشـــــــعب الـــــــعـــــــراقي فـي حل
ا في ذلك في مـحافظة مـشاكلـها 
الـــبــصـــرة وســـوف تــتـــحــول الى
عـالقـــات اخـــويـــة ومـــتـــيـــنـــة بــ
الــبـلـديـن). من جـانب اخــر كـسـبت
الـــدائــــرة الـــقـــانـــونـــيـــة في وزارة
الــتــجــارة الــيــوم االثــنــ دعـوى
قــضـائــيـة لــصـاحلــهـا ضــد رئـيس
الــوزراء ووزيـر الــتـجــارة حلـسـاب
ــصـرف الــرافـدين األدارة الــعــامـة 
ـــقـــامـــة في جـــمــهـــوريـــة مـــصــر ا
الـعربية. ونقل بيان امس عن مدير
عـام الدائرة زهرة سيـبان قولها ان
(الدعوى كانت باألدعاء العام بعدم
صرية صـرف مستحقات الـشركة ا
األمـريكـية للـبويات والـدهانات عن
عــقـود الــنـفـط مـقــابل الـغــذاء كـون
ـدعـية تـمثل نـائب رئيس مـجلس ا
ـمـثل ـنـتـدب وا األدارة والـعـضـو ا
الـقـانـوني لـلـشـركـة). واشـارت إلى
أن (احلـــــكـم أكـــــتـــــسب الـــــدرجـــــة
الـقـطـعـية بـصـدور احلـكم الـنـهائي
مـن قـبل مــحــكــمــة الـنــقض في دار
الــقـضــاء الـعــالي في مـصــر وغـلق
). ولـفـتت سيـبان الى ـلف نـهائـياً ا
ـتـابـعات ان (اجلـهـود احلـثـيثـة وا
ــثـــلي الـــدائــرة ـــســتـــمـــرة من  ا
الــقـانـونــيـة ودراسـة ادت الى هـذه

النتيجة).
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مــفــارز مــديــريــة االســتــخــبـارات
الـعــســكـريــة في الــفــرقـة  14 من
القاء القبض على ثالثة إرهابي
في مـــنــطـــقـــة كــرمـــة الـــفــلـــوجــة
ــــحــــافــــظــــة االنــــبــــار وهم من
ــوجب ــطـــلــوبــ لـــلــقــضـــاء  ا
مــذكـــرات قـــبض وفق احـــــــــكــام

ادة 1/4 إرهاب). ا
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