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قـالت تـركيـا امس إنهـا تتـحدث مع كل
نع الـقوات أطـراف الـصراع الـسـوري 
احلـكـومـية من شن هـجـوم شـامل على
ـعـارضـة إدلب اخلــاضـعـة لـسـيــطـرة ا
ــســلــحــة وذلك قــبل مــحــادثــات من ا
ـــقــرر أن تـــعـــقــد غـــدا االثــنـــ بــ ا
الــزعـيـمــ الـروسي والـتــركي الـلـذين
يـدعمان أطرافا متنافـــــــسة في معركة
ـرتقبـة.وأخفقت أنـقرة األسبوع إدلب ا
ــاضـي في اخلــروج بــاتــفــاق لــوقف ا
إطـالق الــــنــــار مـن روســــيــــا وإيــــران
الــداعــمـتــ الـرئــيــسـيــتـ لــلــرئـيس
الـــســـوري بــشـــار األســـد لـــكن اآلونــة
األخـيـرة شـهـدت هـدوءا في الـضـربات
اجلــويـة وأشـار مـصـدر مـوال لـدمـشق
إلـى أن شن هــجــوم بــري قــد ال يــكـون
عـارضة وشـيـكا.وقـال مـسلـحـون في ا
الــســوريــة أيـضــا إن (بــعض الــقـوات
ـؤيـدة لألسد انـسـحبت من اخلـطوط ا
األمــامـيـة فـي شـمـال غــرب سـوريـا في
اضيـة).وعززت تركـيا أكثر من األيـام ا

عـشـرة مـواقع عـسـكـريـة داخل مـنـطـقة
ـــحــاذاة حـــدودهــا إدلـب الــتي تـــقع 
اجلـنوبـية وتخـضع لسـيطرة جـماعات
تـدعـمـهـا تـركـيـا إضـافـة إلى جـمـاعـات
مــتـشــددة في مــحـاولــة السـتــبـاق شن
احلــكــومـة الــسـوريــة لــهـجــوم.وقـالت
ـسـلـحـة الـتـركـيـة إن رئـيس الـقــوات ا
األركــــان يــــشــــار جـــولــــر زار مــــواقع
عـسـكـريـة علـى احلدود وتـلـقى تـقـريرا
عـن أحـــدث الـــتــــطـــورات مـن الـــقـــادة
ـتــمــــــركـزين في مـنـطـقـة إدلب.وقـال ا
وزيـــر اخلـــارجـــيـــة الـــتــركـي مـــولــود
جــاويش أوغــلـو إن تــركــيـا تــواصـلت
أيـــضــا مع وزراء خــارجــيــة عــدة دول
وتتواصل مع كل األطراف في سوريا.
وأضـاف (نبذل جـهودا للـتوصل لوقف
إلطـالق الــنـــار فـي إدلب) وكـــرر دعــوة
تـركيا لتنـفيذ عملـيات محددة األهداف
ا يشمل هيئة حترير تشددين  ضـد ا
الــشـام بــدال من شن هــجـوم عــشـوائي
شــامل.وقــال خالل زيـارة لــبــاكـســتـان
(نـحن مسـتعدون لـلتعـاون مع اجلميع
نـظمـات اإلرهابـية. لـكن قتل حملـاربـة ا
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تتنافس  201  مـرشحة للحصول على
ــان كـردسـتــان بـدورته مــقـاعــد في بـر
قررة في اخلـامسة ضمن اإلنتخابات ا

والـتــحـالـفـات االنـتـخــابـيـة كـافـة عـلى
اخـتالف توجهاتها وبحسب النظــــام
الـداخلي  10 لـعام  2018 الـصادر عن
ـفوضية العليـا لالنتخابات في إقليم ا
كــردســتــان اخلـاص بــتــوزيع مــقــاعـد
ــان  111 فـــإنه (إذا لم تـــنــجح الـــبـــر
ــرشـحـات الــنـسـاء بـاحلــصـول عـلى ا
ـمــنـوحـة ــوجب األصـوات ا مــقـاعـد 
لــهن فــيــجـب أن تــكــــــون نــســبـة 30
ـقاعد من حصتهن ئة من مجموع ا بـا
ـرشـحـ الـرجـال حـيـث يـحـلن مـحل ا
الـذيـن يـتـقـدمـون عـلـيـهن في تـسـلـسل
الــقـوائم والــكـيـانــات) في حـ حتـدد
ــادة  49 من الـــفــقـــرة الــرابــعـــة من ا
الـدسـتـور الـعـراقي نـسـبـة الـنـساء في
ئة مجلس النواب االحتادي بـ   25 با
ـقـرر أن يصـوت النـاخبـون على ومن ا
ثليهم من ب  673 مرشحاً اخـتيار 
ومـــرشــحــة يـــنــتــمــون لـ  29 كـــيــانــاً
سـياسـياً بـينـها  11 مـقعـداً مخـصصاً
لألقـليات الدينية والقـومية وفقاً لنظام
الـكوتا. وكـانت قد بدأت في  11 أيـلول
اجلـاري احلـملـة الـدعائـيـة. ويتـنافس
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اجلـميع.. مدنـي ونساء وأطـفال بتلك
الـــطــريــقـــة حتت مــســـمى مــكـــافــحــة
نظمات اإلرهابية ليس صائبا وليس ا
تحدة من أن إنـسانيا).وحـذرت األ ا
شـن هجـوم عـلى إدلـب قد يـتـسـبب في
ــنــطــقــة الـتي كــارثــة إنــسـانــيــة في ا
يــقـطـنـهــا نـحـو ثالثـة مـاليـ نـسـمـة.
وقــالت تــركــيــا الــتي تــســتـضـــــــيف
بــالـفـعل  3.5 مــلـيـون سـوري إنـهـا ال
تـسـتطـيع اسـتقـبـال موجـة جـديدة من
ــتــحــدث الـرئــاسي .وقــال ا الـالجـئــ
الـتركي إبراهيم كال إن مسؤول من
انيا اتفقوا تـركيا وروسيا وفرنسـا وأ
فـي مــحــادثـــات في اســطــنـــبــول يــوم
اجلـمعة على أن أي هجـوم على منطقة
إدلـب ستـكـون له عـواقب خـطـيرة وأنه
يـــــــــــــجـب الـــــــــــــتـــــــــــــوصـل إلـى حـل
ســيــاسي.وأضــاف كــالــ أن الــنـزوح
اجلـماعي لالجـئ من سـوريا سـيكون
ا لالحتاد مـشكلة ليس لبالده فقط وإ
األوربي أيـضـا.وقـال لـلـصـحـفـيـ (مـا
نــتــوقـــعه هــو احلــفــاظ عــلى الــوضع
دني وعدم الـراهن في إدلب حلماية ا
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عـزا خـبـير اقـتـصـادي اعتـزام الـعراق
تحدة االمريكية الـطلب من الواليات ا
شـموله بـاستـثناءات له من عـقوبـاتها
ضـد ايـران الى عـدم كـفايـة مـنـتـجاته
الـزراعية لتأم االحتياجات الغذائية
للسكان مؤكداً ان هذا الطلب ينسجم
مع  مـصـلـحـة الـشـعب الـعـراقـي الذي
تــضـرر اقــتـصــاده مـنـذ  2003 حــتى
االن .وقــــال مالذ االمــــ لـ(الــــزمـــان)
امس ان (الـعـراق بـطـلـبه اسـتـثـناءات
تحـدة بشأن عقـوباتها من الـواليات ا
ضـد ايران ينـظر الى مصلـحة الشعب
الــعـراقي واقـتـصـاده الـذي تـضـــــــرر
مـنذ  2003  بـاالضافة الى عـدم كفاية
منتجاته الزراعية لتام االحتياجات
الــغـذائـيـة لــلـسـكــان) مـشـيـراً الى ان
(الـعــراق اصـبح بـسـبب ذلك مـعـتـمـدا
بـشكل اساس في اغلـب حاجياته على
الـسـلع االيرانـيـة والتـركـية) .واوضح
ان (الـتـحـديـات الـتي حتـيـط بـالـعراق
ـائيـة اضـافة الى من قـلـة مدخـوالته ا

تـدهور الصنـاعة فيه جعـلته في حلقة
مـفـرغـة في الـقـطـاعـات االنـتـاجـيـة مـا
حـتم عـلى السـوق احمللـيـة التـعويض
عــنـــهــا بــاالســتــيـــراد) مــضــيــفــاً ان
(الـــعـــقــوبـــات الـــتي تـــعـــتــزم االدارة
االمــريــكــيـة فــرضــهــا عـلـى ايـران في
قـبل ستـكون ذات الـرابع من الـشهـر ا
ضـرر عـلى الـعـراق من هـذا اجلـانب).
ولـفت االمـ الى ان (سـوق السـيـاحة
الــديـنـيـة في الـعـراق  يــعـتـمـد بـشـكل
( كـــبــيــر عــلـى الــزائــريـن االيــرانــيــ
ــراقــبــ  يـتــوقــعـون مــضــيــفـاً ان (ا
انـــخــفــــــــاض هـــذا الــســوق الى 75
ئة عمـا كان عليه االعـوام السابقة بـا
والســيـمــا بـعــد ان انـفــقت الـشــركـات
االسـتـثـمـاريـة امـوالـهـا لـبـنـاء فـنـادق
ومــدن ســيــاحــيـة الســتــقــبــال افـواج
ـقـدسة ـدن ا الـزائـرين االجـانب الى ا
وخـصوصا النـجف وكربالء وسامراء
وبـــغــــداد).وقـــال وزيـــر اخلـــارجـــيـــة
األمــريـكي مــايك بـومــبـيـو أن بالده ال
تـزال تـدرس إمكـانيـة إصدار إعـفاءات
اسـتثـنائـية من العـقوبـات على إيران

لـلـدول أو الـشـركات الـتي تـسـتـمر في
الـتعـامل معهـا بعد الـرابع من تشرين
قـبل.ويعـتزم الـعراق الـطلب الـثـاني ا
ــــتـــحـــدة رســــمـــيـــاً مـن الـــواليـــات ا
إســتـثــنــاءات له من عــقـوبــاتـهــا ضـد
تـعلقـة بتجـارة النفط إيـران السيـما ا
ـــالي بـــالـــدوالر.وقـــال والـــتـــعــــامل ا
بـــومـــبـــيـــو(ال يـــزال هــنـــاك عـــدد من
الـقـرارات العـالقـة التي يـتـحتم عـليـنا
اتـخاذها قبل   4  تـشرين االول بشأن
اإلعـــفــاءات احملــتــمـــلــة).وأكــد أنه (ال
يـدري ما إذا كـانت العـقوبـات ستـطال
ـسـؤولـ في نظـام سـويـفت الدولي ا
ـالـيـة إذا مـا واصـلـوا لـلـتـحـويالت ا
الـــتــعــامل مـع إيــران وهــو مــوضــوع
تــنـقــسم اإلدارة األمــريـكــيـة بــشـأنه)
بـحسب تـقارير إعالمـية أمريـكية.ومع
ذلـك أكـــد بــــومــــبــــيـــو مــــوقف إدارة
الـرئـيس دونالـد تـرامب احلازم حـيال
طــهـران قــائال(ال تـخــطـئــوا في األمـر
فـبعد  4  تـشرين االول سـتكـون هناك
قـواعـد مـختـلـفـة تمـامـا بـالنـسـبة ألي
طـرف يرى من الـضروري الـتعامل مع

جـمـهـورية إيـران اإلسالمـيـة إنه يوم
مـهم جدا) مـشيـرا إلى أن(العـديد من
الــبــلـدان بــاشــرت في فك ارتــبـاطــهـا
االقــتـصــادي بـإيــران مـنــذ اآلن).عـلى
صــعــيــد آخـر اعــلن رئــيس مــنــظــمـة
الــــتـــراث الـــثــــقـــافـي والـــســــيـــاحـــة
والـصـنـاعات الـيـدويـة االيرانـيـة علي
اصــغــر مـؤنــســان  امس أن طــهـران
تـدرس امـكـانـيـة حـذف خـتم تـاشـيـرة
الــدخـول الى اراضــيـهــا من جـوازات
الـسـياح الـوافـدين.وقال مـؤنـسان في
تـصـريح إنه (وفـقا لـلـمـباحـثـات التي
اجـريت مـع قوى االمـن الداخـلي فـانه
ال مــــشــــكــــلــــة فـي هــــذا اجملـــال وان
مـسـؤولي وزارة اخلارجـيـة مواكـبون
لـالقــــتــــراح) واضــــاف ان (جــــمــــيع
ـتعـلقة بـالسائح ـعلـومات الالزمة ا ا
الـقـادم الى الـبالد تـسـجل فـي اجـهزة
الـكــومـبـيـوتـر لـذا فـانه لن حتـدث اي
مــشـكـلــة مع تـطـبــيق هـذا االقـتـراح).
واوضـح مـــــؤنــــــســـــان انـه (وفـــــقـــــا
ـتــعــلـقــة بـاالشــهـر لالحــصــائـيــات ا
االربـعة االولى من الـعام اجلاري (بدا

في  21 اذار بحسب التقو االيراني)
فـقـد انخـفض عـدد السـيـاح االيرانـي
ـئـة وهو الـى اخلارج بـنـسـبة  8.6 بـا
االمـر الــذي يـعـود بـفـائـدة اقـتـصـاديـة

جيدة للبالد).
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طبعة العراق 

الـتـسـبب فـي أزمـة إنـسـانـيـة).وأضاف
ردا عــلـى ســؤال بــشــأن تــصــريــحــات
ـرات إنــسـانــيـة روســيـا حــول فــتح 
لـــلــخـــروج من إدلب أن (من الـــســابق

ألوانه احلديث عن ذلك).
وقــــال مـــســـؤولـــون أتـــراك وروس إن
الــرئـيس الـتـركي رجب طـيب أردوغـان
ســيــعـقــد مــحــادثـات في روســيــا غـدا
ـير االثـنـ مع نـظـيـره الـروسي فـالد
ـنـاقـشـة األزمـة الـسـوريـة بـعد بـوتـ 
اثـلة عـشـرة أيام من عـقـد محـادثـات 
فـي طهران.وعلى الـرغم من أن اجتماع
طــهـران لم يــخـرج بــنـتــائج فــقـد سـاد
الــهـدوء فـي شـمــال غـرب ســوريـا هـذا
األســبـوع بــعــد مـوجــة من الـضــربـات
اجلـويـة التي قـتـلت الـعشـرات وأثارت
تـكـهـنـات عن هـجـوم بـري وشـيك.وقال
مـــصــدر مـــوال لألســد فـي ســوريــا إن
هـناك فترة انتظار وحتريك للقوات في
الوقت الراهن لكن العملية لم تلغ.وقال
مــصـدر ثـان وهـو مـسـؤول في حتـالف
إقــــلــــيـــمـي يـــدعـم األســـد إن (هــــنـــاك
مـشاحنات سياسيـة فيما يتعلق بإدلب

تـــصــاحــبـــهــا ضـــربــات جــويـــة عــلى
متشددين من هيئة حترير الشام).

ـسلـحة عـارضة ا وقـال مصـدران في ا
فـي الـشــمـال الــغـربي إن بــعض قـوات
احلـكـومـة رُصـدت وهي تـنـسـحـب هذا
األســبــوع من اخلــطـوط األمــامــيـة في
مــنــطـقــة حــمـاة احملــاذيــة إلدلب.وقـال
الـعــقـيـد مـصـطـفي بـكـور الـقـيـادي في
جـــيـش الـــعـــزة وهـــو من جـــمـــاعـــات
ـــســـلـــحـــة إن (الــروس ـــعـــارضـــة ا ا
واحلــكـومــة الــسـوريــة قـرروا تــوجـيه
قــواتــهم إلى نــاحـيــة أخــرى مـؤقــتـا)
وأضــاف أن (عــدة مــئــات مـن الــقـوات
ـواليـة لألسد انـسحـبت من اخلطوط ا
األمامية في ريف حماة الشمالي).وقال
ـرصـد الـسـوري حلـقـوق اإلنـسـان إن ا
نـطقة إلى حد كـبير يوم الـهدوء ساد ا
اجلــمــعــة.ونـقــلت وكــالــة إنــتــرفـاكس
لـألنـبـاء عن وزيـر اخلـارجـيـة الـروسي
ســـــيـــــرجـي الفـــــروف قـــــوله إن بالده
سـتـواصل قـصف أهـداف عسـكـرية في
مـحافظة إدلب السورية إذا كانت هناك
حــاجـة لـذلك ولـكـنـهــا سـتـنـشئ أيـضـا

رات آمنة للسماح للمدني بالفرار.
وأضــاف الفــروف الــذي كـان يــتــحـدث
خـالل زيارة لبرل أن (القوات اجلوية
ـنـشآت الـروسـيـة سـتدمـر مـا وصـفه 
صــنع أســلــحــة اإلرهــابــيــ في إدلب
ــجـرد أن تـرصــد مـكـانــهـا ولـكــنـهـا
ـصـاحلـة ســتـشـجع أيـضـا اتــفـاقـات ا
احملـلية).ونقلت وكالة اإلعالم الروسية
عـن الـكـرمـلـ قــوله إن (بـوتـ نـاقش
الــوضع في إدلب مع أعــضـاء مــجـلس
األمـن الروسي يـوم اجلمـعة وعبـر لهم
ـــتــشـــددين عـن قــلـــقه مـن أنــشـــطـــة ا
هـنـاك).ونـقـلت إنـتـرفاكـس عن الفروف
قـوله إن بالده ستواصل قصف أهداف
عـسـكـرية في مـحـافـظة إدلب الـسـورية
إذا كــانت هـنـاك حـاجـة لــذلك ولـكـنـهـا
رات آمنة للسماح للمدني سـتنشئ 
بـالـفـرار. وأضـاف الفـروف أن (الـقوات
اجلـويــة الـروسـيـة سـتـدمـر مـا وصـفه
ـنشـآت صنع أسـلحـة اإلرهابـي في
ـجرد أن ترصد مكانـها ولكنها إدلب 
ـصـاحلـة ســتـشـجع أيـضـا اتــفـاقـات ا

احمللية).
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الـثالثـ من الـشهـر اجلـاري. وامتألت
شــــوارع ومــــدن إقـــلــــيم كــــردســــتـــان
رشح لصقـات الدعائيـة وصور ا بـا
ــرشــحــات مــنــذ انــطالق احلــمــلــة وا
االنــتـخــابـيـة في  11 أيــلـول اجلـاري
لــكــسب أصــوات الــنــاخــبــ وحــجــز
ـرشـحـة ــقـاعـد. وقـالـت زري نـوزاد ا ا
ـقـراطي الـكـردسـتاني عـن احلزب الـد
فـي دهـوك (مـن الــضـروري الــعــمل في
رأة ـسـاواة بـ ا ـرحـلـة على ا هـذه ا
والــرجل وتــوفــيـر فــرص الــعـمـل لـكال
اجلــــنــــســــ فـي جــــمــــيع اجملــــاالت
ـسـاواة الـسـيـاسـيـة واالجـتـمـاعـيـة فـا
واإلداريــة هـي الــتي تــضــمن حــمــايــة
ـرأة واألسـرة عـمـومـاً) فـيـما حـقـوق ا
رشـحة أشـارت مـرضيـة مـحمـد أمـ ا
ـــؤلف من ثالثــة عـن حتــالف ســردم  ا
احــزاب كـرديــة إلى (أهــمـيــة تـشــجـيع
الــنــســاء عــلى اإلدالء بــأصـواتــهن من
أجل الــتـمـتع بــحـقـوقــهن) داعـيـةً إلى
ـزيد (وضع أيـديـنـا بـيد بـعض لـبـذل ا
رأة). من اجلهود بغية حماية حقوق ا
ـــرشــحـــات بــ الـــقــوائم وتـــوزعت ا
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عــمـقت عـمــلـيـة الـتــصـويت عـلى
رئـــاســة مـــجــلس الـــنــواب امس
الـــســـبت الـــتـي انــتـــهـت بـــفــوز
الــــنـــائـب عن االنـــبــــار مـــحــــمـــد
ـان احلــلــبــوسي بــرئـاســة الــبــر
اخلـالفـات بــ الــفـرقــاء واثـارت
مـــوجــة جــديــدة مـن االتــهــامــات
واالنـــــتـــــقـــــادات بـــــ الـــــقــــوى
الــســيـــاســيــة رافــقــهــا ســخــطــا
شـعـبيـا السيـما انـها جـرت على
وفـق نـظـام احملـاصـصـة من دون
اي تــعـــديل عــلى آلــيــة إخــتــيــار
نـاصب هيـئة رئـاسة ـرشحـ  ا
ـــان . وفـــاز احلـــلــبـــوسي الـــبـــر
ــــــرشـح عـن حتــــــالف احملــــــور ا
ــدعـــوم من ائــتالف الـــوطــني وا
الـــبـــنـــاء بـــرئــاســـة اجملـــلس في
اقـتـراع سـري بعـد حـصـوله على
فيما 298 صوتاً من اصل  169
نـال مـنـافـسه الـنائـب عن إئتالف
الـنصر خالـد العبيدي  89صوتاً
وذهـــــبت اربــــعـــــة اصــــوات الى
مــحـمـد اخلــالـدي وصـوت واحـد
لـــكل من رعـــد الـــدهــلـــكي وطالل
ـرشـحـون الــزوبـعي وانـســحب ا
اآلخــرون من الـتــنـافـس ألسـبـاب
مـختلفة. كما انسحب النائب عن
كـركوك مـحمد تـميم قـبل أن يقرر
الـــــنـــــائـب عن حتـــــالـف احملــــور
الـوطـني احـمـد اجلـبـوري بدوره
االنــسـحـاب من الــتـرشح .وعـزت
جـبهـة احلوار الـوطني انـسحاب
الــدهــلــكي الـى الـرغــبــة فـي عـدم
تـــشــتــيت األصـــوات. وقــالت في
بــيــان امس ان هــذا االنــســحـاب
جـــاء(الــتــزامــا بـــقــرار اجلــبــهــة

بـــضــرورة حـــصــر الـــتــنـــافس بــ
مــرشـحــ اثــنـ فــقط).واوضـحت
ـرشح اآلخر محمد انـها طلبت من ا
تـميم سحب ترشيحـه بعد ان بلغها
رفـض اجلانب الكردي لتميم بسبب
(مـواقـفه الثـابـتة من قـضـية كـركوك
وحـــرصه عـــلـى ابـــقـــاء هـــويـــتـــهــا
الــعـراقـيــة وحتـقـيـق األمن والـسـلم
اجملــتــمـعي لــكــافـة مــكـونــاتــهـا من
الـعــرب والـكـرد والـتـركـمـان وبـقـيـة
ـكونات االخرى) مشيرة الى انها ا
كـانت (حريـصة عـلى احملافـظة على
حتـــــالـف اإلصالح الـــــذي كـــــان في
مــفـــاوضــات مع اإلخــوة الــكــرد من
اجـل تـبــني بـرنــامج حـكــومي قـادر
عـــلى حتـــقـــيق اإلصالح واإلعـــمــار
ــنـشـودين). وكــان حتـالف احملـور ا
الـوطني قد اعـلن اول امس اجلمعة
عـن تــرشــيـح احلــلـــبــوسي بـــشــكل
رسمي. وجاءت هذه االتهامات على
قالت ان بعض وقـع تقريـر صحـفي 
ـرشـحـ سيـسـحـبون تـرشـيـحهم ا
مــقــابل مــنـافـع مـالــيــة أو مــنـاصب
.ونـقل التـقريـر عن مصـدر  مسؤول
ـعـلـومـات تـشـيـر إلى أن قـوله ان (ا
بــعض الـذين قــدمـوا تـرشـيــحـاتـهم
ان سينسحبون مقابل لـرئاسة البر
صـفـقات مـعيـنـة) مؤكـدا ان (بعض
ـــرشـــحــ وافـــقـــوا عــلـى ســحب ا
ــنـافــســة عـلى تــرشــيـحــاتــهم من ا
مـنـصب الرئـاسة لـقـاء منـافع مالـية
أو مـناصب في احلكـومة اجلديدة).
عـلومات سـؤول أن (هذه ا وتـابع ا
وصــلت إلــيــنــا من قـيــادات ســنــيـة
ـا وصل إلـيه أبــدت امـتـعــاضـهــا 
احلــال بـالـكـتل الـتي تــقـدم نـفـسـهـا
ـثــلـة لــلـعــرب الـســنـة عــلى أنـهــا 
فـي الــــعـــــراق) مـــــشــــيـــــراً الى أن

(بـعـضـهم سـينـسـحب خالل جـلـسة
الـتــصـويت  وآخـرين قـد يـتـنـحـون
ــنـــافــســـة بــطـــلب مـــقــدم الى عـن ا
ــان ). وفي ــؤقـت لـلــبــر الــرئــيس ا
اطـار ردود االفـعال  كـتب الـعبـيدي
فـي تـغـريـدة لـه عـلى تـويــتـر  عـقب
فــوز احلـلـبـوسـي (لـتـفـرح الــعـائـلـة
الـفاسدة بـبضاعتـها التي اشـترتها
بـ 30 مــلـيـون دوالر - كـمـا يـقـال -
ولــيــفــرح الــفــاســدون الـذيـن بـدأوا
يـــتــبــادلــون الـــتــهــانـي ولــلــعــراق
والعراقي أقول: لكم الله فهو خير
) في اشــارة الـى اتــهــامــات مـــعــ
اطــلـقـهــا الـنـائـب الـسـابق مــشـعـان
اجلــبــوري أول أمس قــال فــيــهـا ان
(صـــفــــقـــة بـــ ثــــنـــائي الــــفـــســـاد
واحملـــافــظـــ الـــســابـــقــ أحـــمــد
اجلبوري ومحمد احللبوسي عقدت
ــوجــبــهـا فـي مـنــزل نــائـب يــدفع 
احلــــلــــبـــوسي 15 مــــلــــيـــون دوالر
لـلجـبوري اضـافة لـترشـيحه لـتولي
وزارة سـيـادية مـقابـل انسـحابه من
الـــتـــرشح لـــيـــصـــبح احلـــلــبـــوسي
ان عن مـرشحاً وحيدا لـرئاسة البر
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 الـى ذلك قرر اجلـبـوري االنـسـحاب
مـن حتـــــالـف االصالح واالعــــــمـــــار
واالنـــضــمـــام الى حتـــالف الــبـــنــاء
احـــتـــجـــاجــاً عـــلى عـــدم دعم االول
لـتــرشـيـحه لـرئـاسـة اجملـلس. وقـال
اجلــــبـــوري في تــــغـــريـــدة لـه عـــلى
مـوقع تويتر (أعلنت انسحابي من
ـان بـسـبب استـبـعادي رئـاسـة الـبر
مـن بـــعـض كــــتل حتــــالف االصالح
الـذي يفترض ان يـدعمني بأصواته
وكـذلك أعلنت انسحابي من حتالف
االصـالح وانــضـــمـــامـي لــتـــحـــالف

ــكــان الــطـبــيــعي لي الــبــنــاء ألنه ا
حــيث اخــوتي من ابــطـال احلــشـد
الـــذين قـــاتـــلــنـــا مـــعـــهم داعش في
ــيــدان وســنـكــمل مــعــهم الــبــنـاء ا
واإلصـالح) بحـسب تـعبـيره. ورأى
إئـتالف الـبـنـاء ان فـوز احلـلـبوسي
(دلــيل واضح) عــلى ان الــبـنــاء هـو
الـكـتـلة االكـبـر لـكونه كـان  مـرشـحا
عـن الـبــنـاء. وقــال عـضــو االئـتالف
مـنـصـور الـبـعـيجـي في تـصريح إن
(فـوز احللبوسي هـو انتصار لـكتلة
الــبــنـاء كــونه مـرشــحــهـا وهــو مـا
اعـطى دليال واضحـا على ان البناء
هي الــكـتـلـة االكـبـر) مـضـيـفـا أنـهـا
(الـبداية العالن الـكتلة االكـبر بشكل
رســمي بــانـتــظــار انـتــخــاب رئـيس
اجلـمهـورية لـترشيح مـرشح الكـتلة
ــنـــصب رئـــيس الــوزراء). االكـــبـــر 
وابــدى مــراقــبـون امــتــعـاضــهم من
اســـتــمــرار هـــيــمــنـــة احملــاصــصــة
الـطائـفيـة على الـعمـليـة السـياسـية
بــرغـم االعـتــراضــات الــشــديــدة من
الــشـعب عـلــيـهـا ومـجــاهـرة الـقـوى
الـسـيـاسـيـة برفـضـهـا مـشـيرين ان
ــان اثـبت ان اخــتــيـار رئــيس الــبـر
احملـاصـصـة التزال مـهـيـمنـة بـشكل
ـرشح عن الـسـنة كـبـيـر إذ لم يـفـز ا
اال بـعد مباركة القـوة الشيعية التي
كـــانت أكـــثـــر عـــدداً خالل جـــلـــســة
ـــان امس . وكــــتب االعالمي الــــبـــر
نــبـيـل الـعــزاوي عـلى صــفــحـته في
ـــهم هــو من (ا (فـــيــســبـــوك) قــائال ً
جــمــاعــتـنــا) واضــاف ( تــبــاً لـكم .
ألـيس فيكم رجـل رشيد) في اشارة
الى انــقـسـام الـقـوتـ الـشـيـعـيـتـ
ـتـنـافـسـتـ عـلى تـشـكـيـل الـكـتـلة ا
االكـبر حتى في دعمهمـا للشخصية
ان إذ رشحة لرئاسة البر الـسنية ا

دعم ائـتالف البناء احللبوسي فيما
نـال الـعبـيـدي دعم ائتالف االصالح
واالعـمـار. وكـتب احملـلل الـسـياسي
نـعيم العكيـلي قائالً ان (احللبوسي
هــو مـرشح من بـ مــرشـحـ عـدة
من الـسـنـة وهم جـميـعـاً مـنتـخـبون
من جمهور محافظاتهم وليس ألحد
الـغاء انتخابـهم او طردهم) مضيفاً
ان (احلــــلــــبـــوسـي واحـــد مـن بـــ
مــرشـحــ عـدة ابــرزهم الــنـجــيـفي
والــعـبــيـدي وطـالل الـزوبــعي فـمن
ـنافـسـ افـضل تـرونه مـن هـؤالء ا
مــنه ) مــســتــدركــاً (انــنــا يــجب ان
نـــنــظــر الـى مــجــريـــات الــعــمـــلــيــة
ـــنـــظـــور واقـــعي الـــســـيـــاســـيـــة 
ودستوري على الرغم من ان الواقع
والـدستور لن يبلـغا رضانا). وكتب
االعـالمي ســـمـــيـــر الــــعـــادلي عـــلى
ـان لـلـسـنة صـفـحـته (رئـاسـة الـبـر
رئـاسـة اجلـمهـوريـة لـلكـرد  رئـاسة
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ــان امس  وافـــادت مـــصــادر الـــبـــر
بـحصول مشادة كالمية ب النائبة
عـن حتـــــالف ســـــائـــــرون مـــــاجــــدة
الـتـميـمي والنـائب اجلـبوري بـشأن
ــان. آلـــيــة انــتـــخــاب رئــيس الـــبــر
واوضـح مصـدر ان الـتـمـيـمي ابدت
احــتـجــاجـهــا عـلى اخــتـيــار رئـيس
اجملــلـس وفق نــظــام احملــاصــصــة
وقــــالـت ان (تــــاريــــخي ال يــــســــمح
ـنــهج كـهـذا). واضـافت بــالـقـبـول 
طلع على مـخاطبة احد النـواب ا
آلـية الـتصويت بـالقول (كـفى سرقة
الصـــــــوات الـــــــشــــــــعب مــــــــقـــــــابل
ـال).وكانت اجللـسة التـي ترأسها ا
رئـيس الـسـن محـمـد عـلي زيـنـي قد
شــهــدت انـســحــاب نـواب اجلــبــهـة

الـتـركـمـانـية الـعـراقـيـة من اجلـلـسة
بــســبب عــدم حــصــول تـوافـق عـلى
قبل سبق ـان ا شـخص رئيس البر
ذلـك انــــســـــحـــــاب نــــواب ائـــــتالف
ســـــــــائــــــــرون ونـــــــــواب احلــــــــزب
ـــقـــراطي الـــكـــردســـتـــاني من الـــد
اجلـلـسة من دون ذكـر األسبـاب قبل
نسـحب ان يـعود جـميع النـواب ا
إلى الـــقــاعــة لالشــتــراك بــعــمــلــيــة

االقتراع. 
واحلـــلــــبـــوسي الـــذي اكـــد في اول
تــعـــلــيق له بــعــد فــوزه ان الــعــراق
ــواجـهـة بــحـاجــة الى عـمـل كـبــيـر 
االرهـــاب يــتــرأس حتـــالف االنــبــار
هـويـتـنـا وهـو من مـوالـيـد  االنـبار
عام  1981 وحــــــــــــــــــــاصل على
 بـــكــالـــوريــــــــــــــــوس هـــــــنــدســة
مـــدنـــيــة   2002 ومـــاجـــســــــتـــيــر
هــــــنــــــدســــــة في اجلــــــامــــــعــــــــــــة
ـسـتـنـصـريـة  2006 ودبـلـوم لـغـة ا
انـكلـيزيـة من اجلامعـة نفـسها دخل
ــعـتــرك الـســــــــيـاسي عـام 2014 ا
واصـبح عـضوا في مـجلس الـنواب
في الـعام نـفسه واخـتيـر عضوا في
جلــنــة حـقــوق االنــســان والـلــجــنـة
ـــالـــيـــة في اجملـــلس ثـم رئـــيـــســاً ا
ـــــــــــــالـية لـعامي 2016 الـلـجنـة ا
و 2017 واصـبـح محـافـظـاً لـالنـبار
مـنـذ  2017 حــتى فـوزه بـعـضـويـة
اجملــلس في االنــتـخــابـات االخــيـرة
نـصب. وفـاز الـنائب وتـخـلـيه عن ا
ـنـصب عـن سـائـرون حـسـن كـر 
ــان الـــنـــائب االول لـــرئـــيس الـــبـــر
بـــاغــلـــبــيــة الـــنــصـف زائــدا واحــد
بــحــصـولـه عـلى  210 مـن أصـوات
ـــشــاركـــ في عـــمــلـــيــة الـــنــواب ا
الــتــصـويت الــســري الـتي اجــراهـا
ــان عـصــر امس فــيــمــا نـالت محمد احللبوسيحسن كر الكعبيالــبــر

مـنـافسـته عـليـة الـكعـبي عن بـيارق
. وافـــــادت اخلـــــيـــــر  33 صـــــوتـــــاً
تـسـريـبـات بـسـحب حتـالـف الـبـناء
مـرشـحه لـلـمنـصب لـصـالح حتالف
سـائـرون كـنوع من اجملـامـلة فـيـما
افـاد نـائب عن البـناء بـابرام اتـفاق
نصب نح سـائرون هذا ا يـقضي 
مـــقـــابل إعـــطــاء مـــنـــصب رئـــاســة
الــوزراء لـلـبـنــاء مـتـمـثـال بـتـحـالف
الـــــفـــــتح. وشـــــارك بـــــعـــــمـــــلـــــيــــة

. التصــــــويت  281 نائباً
 وكــر من مــوالــيــد بــغـداد 1971

بـــكـــالـــوريـــوس قــــــــــانـــون 1995
ومـاجـستـيـر علـوم سـياسـيـة  وكان
قـائــمـمـقـام مـديـنـة الـصـدر قـبل ان
يــفــوز بـــاالنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة

االخيرة.
 وقــبــيـل بــدء الــتــصــويت اعــلــنت
الـنـائـبة اال الـطـالـبـاني انسـحـابـها
ـنـافـسـة عـلى مـنـصب الـنـائب من ا
الـثاني. ولـم يحصـل مرشح احلزب
ـقـراطي الـكـردســتـاني بـشـيـر الــد
ـقررة خـلـيل حـداد على االصـوات ا
ـنـصب الـنـائب الثـاني من لـفـوزه 

اجلـــولــة االولى. فـــقــد نــال 151
صــــوتــــا فـــيــــمــــا حـــصـل اقـــرب
مـنافسيه على 44 صـوتا  فطلب

رئيس السن اعادة اجلولة. 
وســــوغ نـــائب عـن احلـــزب هـــذا
االجــراء الى مـا اسـمـاه بـتـصـدع
الــبــيت الــكـردي وعــدم تــصـويت
نــــواب االحتـــاد الـــوطــــني عـــلى
تـرشـيح حداد. لـكـنه وعد بـحسم
ـوقف في اجلـولـة الـثانـيـة بـعد ا
مــشـاورات تـمت مع من وصـفـهم

باحللفاء.
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رجح  خـبـيـر نـفطي تـخـطي الـعراق
الـسعـودية في تـوريد النـفط  للـهند
الـى حتسن الـعالقـات الـنوعـيـة ب
الــبــلـدين ورغــبــة دلـهي لــتــعـويض
ــشــتــريـات مـن اخلـام انــخــفــاض ا
االيـراني. وقال اخلبير بيوار خنس
لـ (الـزمان) امس ان (الـعراق يصدر
الـنـفط عـبر  34 شـركـة اجنـبـية الى
ــســـتــهـــلــكـــة لــلـــنــفط اغـــلب دول ا
ـــئـــة لــدول وتـــنـــقـــسم الى  52 بـــا
جـنوب شرق اسيا وما تبقى يصدر
الوربـا وامـريـكـا) مبـيـنـا ان (تـطور
الـتكنولوجيا في اوربا والبحث عن
مـصادر اخـرى للحـفاظ على الـطاقة
وراء عـــدم هـــدر الـــنـــفـط نـــتـــيـــجــة

اسـتـخـدامه بـشـكل مـنـظم ولـهذا ان
نــسـبــة الـطــلب في الــدول االوربـيـة
قـليلـة جدا مقارنـة بالدول االخرى)
مــوضــحــا ان (الــسـعــوديــة تــصـدر
يــومــيـا نــحـو  10 مــلــيــون بــرمـيل
بـيـنـمـا الـعـراق اليـتـعـدى  3 مالي
و 500 بــــرمـــــيل يــــومــــيــــا اي مــــا
ــئــة من االنــتـاج يــــــــعـادل  33 بــا
الــــــســــــعــــــودي) ورأى خــــــنس ان
(الــعالقــات الـنــوعــيـة بــ الــعـراق
والــهــنــد بــتــحــسن مــســتــمـر عــلى
الـعـكس مـع الـسـعـوديـة وهـذا االمر
دفـع الى شــراء الـــنــفط لـــتــعــويض
ـــــشـــــتــــريـــــات مـن ايــــران الـــــتي ا
انـخـفـضت بـشـكـل مـلـحـوظ نـتـيـجة
الـعـقـوبـات االمـريـكـيـة) مـعـربـا عن
امــله بــأن (يـعــيـد الــعــراق مـكــانـته

نـتـيـجـة تـراجع عـملـيـات الـتـصـدير
بـــســـبب االحـــداث الـــتي جـــرت في
مـحافـظة البـصرة) وبـشأن اوضاع
الـــنـــفط واســـتـــمــرار الـــعـــقـــوبــات
االمـــريــكــيــة اكـــد خــنس ان (ايــران
ـــتـــحــدة اشـــارت بـــأن الـــواليـــات ا
االمــريـــكــيــة ال تــســتـــطــيع ايــقــاف
تـصـديـر نـفـطـهـا وانـهـا تـقـوم ببـيع
ـــصـــافي الـــروســـيــة الـــنـــفط الى ا
الـقريـبة من حـدودها. امـا بشـأن مد
خـطوط انابيب من الى تلك احلقول
فـمـوضـوع يـحـتـاج الى سـنوات من
الـعـمل). وأظـهـرت بـيـانـات الـقـطـاع
الـــنـــفــــطي ومـــصـــادر مالحـــيـــة أن
الــعــراق حل مــحل الــســعــوديـة في
ـنصرم كـأكبـر مورد نفط شـهر اب ا
إلـى الــهــنـــد بــعــد حتـــول شــركــات

الــتــكـريــر الــهـنــديــة إلى اإلمـدادات
الــعــراقـــيــة لــتــعــويض انــخــفــاض
مـشتـرياتـها من اخلـام اإليراني قبل
فـــرض الـــعـــقــوبـــات أالمـــريـــكـــيــة.
وتراجعت واردات الهند أكبر مشتر
لـنفط طـهران بـعد الـص من اخلام
اإليـــرانـي حـــوالي الـــثـــلـــــــــث إلى
نـحـو  523  ألـف برمـيـل يومـيـا في
ــاضي مع آب مــقــارنــة مع تــمــوز ا
ــمـلــوكـة قــيـام شــركـات الــتـكــريـر ا
ـشـتـريـات بسـبب لـلـدولـة بـإبـطـاء ا
ـوافقـة احلكـوميـة على تـأخـر نيل ا
اسـتـخدام الـسفن اإليـرانيـة في نقل
ـشتريات اإلمـدادات وبرغم تراجع ا
ظــلت إيـران ثــالث أكـبــر مـورد نـفط
إلـى الهـنـد في الشـهـر ذاته .وحافظ
الــعـراق والـســعـوديــة عـلى صـدارة

مـــوردي الــنــفـط إلى الــهـــنــد حــيث
اســـتـــقــــدمت شـــركـــات الـــتـــكـــريـــر
الــهــــــنــديـة  1.02 مــلــيـون بــرمـيل
يــومـيــا من خـام الــبـصــرة بـزيـــادة
ئـة عن الشهـر السابق نـحو 46  بـا
فـي حــ انــخــفــضت الــواردات من
ـئـة حـيث الـسـعـوديـة بـنـحـو  5 بـا
بـلـغت  747 ألـف برمـيـل يومـيـا في
دة نفـسها  ,كـما اسـتوردت خـالل ا
الـــهـــنـــد كـــمـــيـــات أقـل من الـــنـــفط
الــنـيـجـيــري مع تـأثـر إنـتــاج الـبـلـد
الـواقع في غرب إفريـقيا بـتعطيالت
فـي عدد من اخلـامات الـرئيسـة مثل
بوني اخلفيف وتورنادوس. وزادت
واردات الـهـنـد من الـنـفط األمـريـكي
ـــســتــوى قــيـــاسي بــلغ  275 ألف
ئة بـرميل يوميا أي ما يعادل  6 با

من إجــمـالي مــشـتــريـاتــهـا. وكـانت
شـركات التكـرير الهنـدية قد حجزت
شـحـنات نـفط أمريـكـية في حـزيران
ـاضي عندمـا اتسع خصـم العقود ا
اآلجــلـة لـلـخـام األمــريـكي عن بـرنت
ـا يكفي جلعل فرق الـسعر مجديا
من الــنـاحـيـة االقــتـصـاديـة لــلـهـنـد.
فــيــمــا عــد الــنــائب االول لــلـرئــيس
االيـراني اسحاق جهانغيري حديث
امريكا عن تصفيرها مبيعات النفط
كـالما فـارغـا. وأوضـح جـهـانـغـيري
فـي اجتـماعه مع رؤسـاء اجلامـعات
ـراكز الدراسية الـعليا واالبحاث وا
أن (امـريكا حتاول تـصفير مـبيعات
الـنفط واحلد من وصـولنا لالرصدة
ـالـية واسـتيـراد الـسلع وذلك عـبر ا
حـظر البنوك وقطاع الشحن والنقل

االيـراني لكن حكومتـنا تسعى نحو
حــــلــــول تــــبـــــطل مــــفــــعــــول هــــذه
اخملـطـطات). الى ذلك جـهزت شـركة
ـنتـجات الـنفـطيـة محـطات تـوزيع ا
الـطاقـة الكـهربـائيـة التـابعـة لوزارة
ــوجــودة فـي بــغـداد الــكــهــربــاء وا
واحملـافظات عن طـريق احلوضيات
واألنـابـيب بنـحو  550 مـلـيون لـتر
مـن أنـواع الــوقـود اخملــتـلــفـة خالل
ـاضي.وذكر مـدير عام شـهر تـموز ا
الدائرة كاظم مسير ياس في بيان
امـس ان (الــشـركــة جــهــزت جــمــيع
مـحطات الـطاقة الكـهربائيـة بجميع

احـتياجاتها من وقود الديزل وزيت
الـغـاز وزيت الـوقـود ضمن خـطـتـها
الــشـهـريــة  عالوةً عـلى جتــهـيـزهـا
ـنتظم للمولدات الـسكنية بالوقود ا
الالزم سـعياً مـنها لتـوفير الـكهرباء
نـــظــراً إلرتــفــاع درجــات احلــرارة)
الفـــتــا الى (جتـــهــيــز أكـــثــر من 17
مـلـيون لـتر من وقـود الـديزل وأكـثر
من  98 مــلـيـون لـتـر من زيت الـغـاز
وأكثر من  435 مـليون لتر من زيت
الـوقـود أضـافةً الى جتـهـيز كـمـيات
مـن الـنــفط األبــيض لــبــعض أنـواع

احملطات الكهربائية). 

اسحاق جهانغيري

مالذ االم

فـي االنـــــــــتــخــابــات  709مــرشـحـ
ضــــــمـن حتـالـفـ وثـمـانـيـة كـيـانـات
قـاعد عـلى  100 مـقعـد يطـلق علـيهـا ا
العامة. فيما يتنافس  64 مرشحا آخر
ضمن  19كـيانًا لـشغل مقـاعد الـ"كوتا"
الـــبــالـغ عــددهــا  11إذ ســـيــــــــــشــغل
الــرجــال  77 مـــقــعــدًا والــنــســاء 34
ــالـيـة مــقـعـدًا. الـى ذلك كـثـفت وزارة ا
واالقـــتـــصـــاد في حـــكـــومـــة االقــلـــيم
ـعــنـيـة اجــتـمــاعـاتــهـا مع الــوزارات ا
االخـرى العـداد مشـروع قـانون مـوازنة

العام 2019 .
ـديـر الــعـام لــلـمـوازنــة  بـيـان  وقــال ا
نــوري في تـصـريح صـحـفي امس انه
ـالــيـة (بــعـد اعـالمـهم مـن قـبل وزيــر ا
ريــبـاز حـمـالن العـداد مـشــروع قـانـون
ـوازنـة  مـنـذ فتـرة إرسـال الـكـتاب ا
وازنة الـى الوزارات والدوائـر العداد ا
الـــتــخــمــيـــنــيــة). وأضــاف نــوري ان
ـديرية العامة للموازنة وجهت كتابا "ا
الى الـلـجـنـة العـلـيـا للـنـفط والـغاز في
اقــلـيـم كـردســتـان لــتــحـديــد مـجــمـوع

عائدات النفط والغاز ومصاريفها). ريباز حمالن 
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