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طبعة العراق 
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اسـتـبعـد اخلـبـيـر السـتـراتـيجي
تحدة عماد عـلو شن الواليـات ا
االمــــريـــكــــيـــة اي عــــدوان عـــلى
سـوريـا في الـوقت الـراهن بـقـدر
مــا هـي مــحـــاوالت لــتـــصــعـــيــد
ــوقـف مع ايــران واســتــهــداف ا
نطقة . وقال علو لـ اذرعها في ا
(الــــزمـــان) امـس ان (الـــواليـــات
وقف تـحدة حتاول تـصعـيد ا ا
مع ايــران عــبــر طــرق مــتــعــددة
وهي مــنــاورة الســتــهـداف ازرع
ـنـطـقة) ـوجـودة في ا طـهـران ا
مـــســتـــبـــعـــدا (اي عــدوان عـــلى
ســـــوريـــــا فـي الـــــوقت الـــــراهن
لـوجـود قــوى عـديـدة فـيـهـا ومن
بـيـنـها روسـيـا الـتي تـعـمل على
ترتيـب الوضع بعـد عقدهـا اكثر
وتابع من مـؤتمـر بـهذا الـشأن) 
عــلـو ان (اجلــمـيع يــنـتـظــر عـقـد
ـؤتـمـر الـذي دعـا الـيه الـعـاهل ا
الــســـعـــودي ســلـــمــان بن عـــبــد
ــا لـه من اهــمـــيــة في الــعـــزيــز 
مناقشة التوتـرات التي تعيشها
ــــنـــطــــقـــة فـي ظل  تـــصــــاعـــد ا
الصراع االيراني االمريكي). من
جــانـبه  دعــا الــنــائب الــسـابق
نـــد اجلــابــري احلــكــومــة الى
تـصاعد التـعاطي مع الصـراع ا
بـــــ امــــــريـــــكـــــا وايـــــران وفق
فرضيـات معينـة. وقال اجلابري
فـي بـــيــــان امس انه (بــــرغم من
الــتـــكـــهن بـــحـــدوث احلــرب من
عـدمهـا عـلى احلكـومـة أن تتـخذ
خــطـــوات مــســـبــقـــة لــتالفي أو
لــتــقـلــيل األضــرار عـلى الــعـراق
عـــبــر ادارة االزمـــة ضــمن اطــار
يـــســتـــهــدف حـــمـــايــة الـــشــعب

الـــعــــراقي و دفع األضــــرارعـــنه
واحلــفـــاظ عــلى وحــدة الــبالد)
ولــفت الى(وضع خــطــة طـوار
من شـأنـها حـفظ االمن والـنـظام
وكــذلـك ضـــرورة تــوفـــيـــر االمن
الـغــذائي لــلـمــواطــنـ وايــجـاد
بـدائل لـتـصـديـر الـنـفط في حـال
ـــيـــاه بـــأجتــاه ـــرات ا اغالق 
اخلــــلـــيـج الـــعــــربي فــــضال عن
اسـتـعـداد الـقـوات لـلتـعـاطي مع
اي عـدوان مـحـتـمـا) داعـيـا الى
(ضبط الـتصـريحات الـسيـاسية
ــسـلـحـة ـنـفــلـتـة واالجــنـحـة ا ا
وضـــمـــان الـــتـــزامـــهـــا بـــأوامــر
احلـكومـة اضـافـة الى التـنـسيق
مـع االردن وتـركــيـا بــوصـفــهـمـا
منـافذ الـعراق االسـاسيـة وكذلك
الـتنـسيق مع الـسـعوديـة كونـها
تضرر الثاني من هذا الصراع ا
وحتـرك الدبـلومـاسـية الـعراقـية
في مـؤتـمـر مـكـة القـادم من أجل
شـاركة التـنـسيق مع األطـراف ا
فيه). وكـشف مصدر دبـلوماسي
ـسـتــوى لـ (الـزمـان) عن رفـيـع ا
ان (عــددا من الـــدول الــعـــربــيــة
واخلـلـيـجـيـة اجرت خـالل االيام
اضـيـة اتصـاالت مع احلكـومة ا
ـنع اسـتـخـدام ايـران الـعـراقـيـة 
مؤيـدين لـها لـتهـديد اخلـليج او
استـخـدامهـا في حرب بـالوكـالة
عن طــهــران . في غــضــون ذلك 
رأى مـــكــتـب الــرئـــيس االيــراني
حـسن روحـاني ان وسـاطـة عدد
من الدول ال تعـني التفاوض مع
امــيـركــا.وقـال مــحـمــود واعـظي
مــديـر مـكــتب الـرئــيس االيـراني
في بــيـان  ان (وســاطــة عـدد من
الــدول التــعـــني الــتـــفــاوض مع
امـريــكـا) مــبــيـنــا انه (المــعـنى

لـلــتـفـاوض مع امــريـكـا مـادامت
تـمـارس الـضـغط عـلـيـنـا). وكـان
هدي رئيس الوزراء عادل عبد ا
ـــاضي ان قـــد اكــــد الــــثالثــــاء ا
الـعراق يـلـعب دورا في مـحـاولة
حل االزمــــــــة بـــــــ طــــــــهـــــــران
وواشـنـطن و نـحـاول نـزع فـتيل
االزمـة والـوصــول الى الـتـهـدئـة
الـتي تــعـطي الـفـرصـة لالطـراف
لـــلـــوصـــول الى تـــوافـــقـــات الن
العراق صديق للـجميع. بدورها
 حـــــذرت  وزارة اخلـــــارجـــــيــــة
األمريكية النـظام السوري بالرد
ــــنـــاسب في حـــال الـــســـريع وا
استـئـناف اسـتخـدامه لألسلـحة
تحدثة باسم الكيماوية.وقالت ا

الــوزارة مــورجــان أورتــاجــوس
في بـيــان (لألسف مـا زلـنـا نـرى
ـا دالئل عـلى أن نـظـام األسـد ر
يـكــون قـد اسـتـأنـف اسـتـخـدامه
ا في ذلك لألسلحة الكـيماوية 
هـجـوم مزعـوم بـغـاز الـكـلور في
شمال غرب سوريا) مشيرة الى
(ســـــــعي واشـــــــنـــــــطـن جلـــــــمع
مـعـلـومات بـشـأن هـذه الـواقـعة
لكـننـا نكـرر حتذيـرنا من أنه إذا
كـان الـنـظام الـسـوري يـسـتـخدم
األسـلـحــة الـكـيـمـاويـة  فـسـتـرد
ــتـحــدة و حـلــفـاؤنـا الــواليـات ا
عــلى نــحـو ســريع ومـتــنـاسب)
وقـصـفت إدارة الـرئـيس دونـالـد
تــرامـب ســوريــا مـرتــ بــســبب

مـــزاعـم عن اســـتــــخـــدام األســـد
أسـلــحـة كــيـمــاويــة في نـيــسـان
اضي قال 2017 وفي أيلول ا
مسـؤول أمـريكـي إن (هنـاك أدلة
عــــــلى أن قــــــوات احلـــــكـــــومـــــة
السورية جتهز أسـلحة كيماوية
في إدلب). الى ذلك  اشـار وزير
الــدفـاع الــتــركي خـلــوصي أكـار
الـى إن بالده لن تـــخــــلي مـــوقع
راقبة العسكري التابع لها في ا
إدلـب بـعــد هـجــوم يــشـتــبه بـأن
قوات احلـكومـة السـورية نـفذته
هـــذا الـــشــــهـــر. وقـــال  أكـــار أن
(قوات احلكـومة السـورية نفذت
ثالثة هجمات على األقل بالقرب
من مــــوقع مـــراقــــبـــة تــــركي في

منـطقـة خفض الـتصـعيـد بإدلب
وهو واحد من  12موقعا مقامة
ـوجب اتـفـاق أبـرم بـ تـركـيا
وروســــــيــــــا وإيــــــران فـي أيـــــار
ـوقع ـاضي) مـوكــدا (إخالء ا ا
بــعـد هــجـوم الــنـظـام) وأضـاف
ـســلـحـة (لن تــتـراجع الــقـوات ا
الــتـركــيـة من مــكـان تـمــركـزهـا)
ولـفت الى ان (الــنـظـام يـبـذل مـا
فـي وســــعه لـإلخالل بــــالــــوضع
الـقــائم مـســتــخـدمــا الـبــرامـيل
ـتــفـجـرة والــهـجــمـات الــبـريـة ا
والـــقـــصف اجلــوي) وتــابع ان
( 300 ألف شـــــخـص نـــــزحــــوا
بــســبب الــصـراع خالل الــشــهـر
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تـوقـعت الـهـيـئـة الـعـامة لـألنواء
اجلـــويــــة والــــرصـــد الــــزلـــزالي
الـتـابعـة لـوزارة الـنـقل ان يـكون
ــقــبــلــة طــقس األيــام االربــعــة ا
صـــحــــواً الى غــــائم جــــزئي في
مــنـــاطق الـــبالد. واشـــار بـــيــان
لــلـهـيــئـة امس ان (طــقس الـيـوم
اخلــمــيس وبــعــد غــد اجلــمــعــة
ســـيــــكـــون صـــحــــواً مع بـــعض
ـــنـــاطق الـــغـــيــوم غـي عـــمــوم ا
الوسطى والشمالـية واجلنوبية

أمــا درجــات احلــرارة الــعـظــمى
ـــعــدل 40 بـــبـــغــداد فـــتـــكـــون 
مـــئـــويـــة) وأضـــاف ان (طـــقس
ـــقـــبل ســـيـــكـــون في الـــســـبت ا
نـطـقتـ الوسـطى والشـمالـية ا
غـائم جـزئـيـا مع فـرصـة تـسـاقط
نـطـقـة اجلنـوبـية أمـطار وفـي ا
سيـكـون صـحواً) وتابع الـبـيان
ان (طــقس يــوم األحــد ســيــكـون
غائـماً جـزئيـاً مع فرصـة تساقط
ـنـطــقـة اجلـنـوبـيـة امــطـار امـا ا
قيـكون الـطقس فـيهـا صحواً مع

ارتفاع درجات احلرارة).

ورجح منبىء جوي تأثر العراق
ــوجـــة حــارة وبـــلــدان اخـــرى 
ـــقــــبل. كـــتب خالل االســـبـــوع ا
صـادق عـطـيـة في صـفـحتـه على
فـيسـبـوك امس ان (مـوجه حارة
اعــتــيـاديــة ســتـؤثــر عــلى اغـلب
مـــــنــــاطـق الـــــبالد خـالل االيــــام
تـــبــدأ ذروتـــهـــا يــوم ـــقـــبــلـــة  ا
اجلـمــعـة حــيث تـواصل درجـات
احلـرارة ارتــفـاعــهـا) ولـفت الى
ــوجــة بـدأ تــاثـيــرهــا عـلى ان (ا
بالد الـشام بـشـكل جـزئي واكـثر
الـــدول تــأثــرا بــهــا هي الــعــراق

وفـــلــــســـطــــ ومـــصـــر واالردن
وجـنـوبي سـوريـا و لـبـنـان). في
غــضــون ذلك أفــاد مــعــهــد رصـد
الــزالزل في هــولــنــدا بــأنّ زلـزاالً
بـقوة  3.4 درجات عـلى مـقـياس
ريـخـتـر هـزّ مـنـطـقـة غـرونـيـنـغن
شــمـــالي هـــولـــنـــدا الــتـي تــضم
واحــداً مـن أكــبــر حــقــول الــغـاز
الـــطــــبــــيـــعـي في أوروبـــا.وأدّى
الــتــنـقــيب عن الــغـاز عــلى مـدى
عــقـود إلى عــشـرات من الــهـزات
ــا كل عـــام في غـــرونــيـــنـــغن 
ـــنــازل أحلـق أضـــراراً بـــآالف ا

وأثار غـضبـاً ب الـسكان ودفع
الـسلـطـات إلى فرض قـيـود على
هذه األنشطة.ويعدّ الزلزال الذي
ــنــطــقــة واحــداً من أعــنف هــز ا
الزالزل الـتي شهـدتهـا و لم ترد
بـــعـــد أنـــبـــاء عـن خـــســـائـــر في
ـــمـــتـــلـــكـــات.وكــان األرواح أو ا
زلــزال قــوي مـشــابه قــد وقع في
تـعــهـدت كــانـون الــثـاني  2018 
عقبه احلكـومة الهولـندية بوقف
اإلنـــتــــاج بـــحــــلـــول عـــام 2030
وتـقلـيـله بـأسرع مـا يـكون خالل

األعوام القادمة.

من قـانـون احملــكـمـة والـطـلب من
ان تـشريع مادة بديـلة تتفق البر
مع حكم الدسـتور وكـذلك تشريع
قـــانــون احملـــكــمــة) مـــبــيـــنــا ان
ــدعي أســتــنــد طــلـبـه بـاحلــكم (ا
ـادة  من بـعــدم دسـتــوريـة تــلك ا
ـخـالـفـتـها الـقـانـون مـعـلالً ذلك 
ألحـكـام الـدسـتـور كـونـهـا اعـطت
جمللس الـقضـاء صالحيـة اصبح
ـلـكهـا بـعـد صـدور الـدسـتور ال 
عـام 2005). واكــد ان (احملــكــمـة
ـــدعي عــلى قــضـت بــرد دعــوى ا
ـــــدعـي عــــــلــــــيه االول رئــــــيس ا
اجلـمـهـوريــة/ اضـافـة لـوظـيـفـته
لـعـدم صـحــة تـوجـيه اخلـصـومـة
في هــذه الـدعـوى الــيه اســتـنـاداً
ــادة  4من قــانــون إلى احـــكــام ا
دنـية كما قضت برد رافعات ا ا
دعي عـليه الـثاني رئيس دفوع ا
مـجلس الـنـواب لـعدم اسـتـنـادها
إلـى ســـــــبب مـن الـــــــدســـــــتـــــــور
والـــــقــــانـــــوني)  ونــــوه إلى أن
(احملكـمة حـكمت بـعدم دسـتورية
ــــادة  3مـن الــــقـــــانـــــون الــــذي ا
اصدرته السلـطة الوطنـية باألمر

التشريعي رقم  30سنة 2005).

بـــشــــيـــر حـــداد) وتـــابع انه (
تـأجــيل تـقــريـر مـعــاجلـــة ازمــــة
ـقبـلة). السـكـــن الى اجلـلسـات ا
الـى ذلك . نـــــــفـت احملـــــــكـــــــمـــــــة
االحتـــاديــة الـــعــلـــيــا وفـــاة احــد
ـتحـدث بأسم اعضـائهـا . وقال ا
احملكمة اياس الساموك في بيان
تـلـقـته (الــزمـان) امس (نـنـفي مـا
ـواقع ووسائل االعالم تنـاقـلـته ا
عن وفاة احـد اعضـاء احملكـمة )
واضـــــاف ان (الــــقـــــاض عــــبــــود
الـتـمـيـمي بـحـالـة صـحـيـة جـيـدة
ومسـتـمـر في دوامه الـرسمي في
احملكمة). و قضت احملـكمة بعدم
دسـتـوريـة مـادة في الـقانـون رقم
 30لـــســـنـــة  2005الـــتي اعـــطت
جمللس  القضـاء االعلى صالحية
ترشيح رئيس واعـضاء احملكمة.
ونـقل البـيـان عن الـسـامـوك قوله
إن (احملــكــمـة عــقــدت جــلـســتــهـا
برئـاسة مـدحت احملمـود ونظرت
دعي فيها كل من دعوى خاصم ا
رئــــيس اجلـــمـــهــــوريـــة ورئـــيس
مــــجـــــلـس الــــنـــــواب/ اضـــــافــــة
لـوظــيـفـتــهـمـا و حـصــر عـريـضـة
ـادة 3 دعـواه بــعـدم دسـتــوريـة ا

تـــقــريــر جلــنـــة االمن والــدفــاع)
واوضح الـــبـــيــان ان (اجلـــلـــســة
شـــهــدت ارجـــاء الـــقــراءة االولى
ـشروع قـانـون نـقابـة الـتـمريض
واجناز قـراءة الـتعـديل الـسادس
لـسـنة لـقـانـون الـتـنـفيـذ رقم  45 
 1980وكــذلك الـــتــعــديل الــثــاني
لقـانون نقـابة اجلـيولـوجي رقم
 197 خالل اجلـلـسـة التـي ترأس
ان جانب منـها نائب رئـيس البر

عــبــد احلــســ مــقــررا لــلــجــنــة.
ان امس االول على وصوت البـر
تــعـديل قــانــون اجملـمع الــعــلـمي
ومناقشة مـشاريع قوان اخرى.
ـان واشـار الــبـيـان الى ان (الــبـر
عــقــد جـلــســته بــرئـاســة الــنـائب
ـــان حــسن االول لـــرئــيـس الــبـــر
الــكـعــبي الــذي ارجـأ الــنــظـر في
ــقـدمــة بـشــأن صـحـة الــطـعـون ا
عــضــويــة بــعض الــنــواب لــعــدم
تـوفـر النـصـاب الـقـانـوني الـبالغ
ثلـثي اعـضـاء اجملـلس) واضاف
ان (اجلـلـسـة شـهـدت الـتـصـويت
عـــلى الـــتـــعـــديل االول لـــقـــانــون
اجملـمـع الـعــلـمي رقم  22 لـســنـة
2015) مبيـنا ان (اجمللس ناقش
تـقـريـرا بــشـأن احـداث مـحـافـظـة
الــــنــــجف حــــيـث اوصت جلــــنـــة
حـقـوق االنـســان بـعـد الـضـحـايـا
الـذين سـقـطـوا اثـنـاء الـتـظـاهـرة
الـسلـمـية شـهـداء وفقـا لـلقـوان
واحملافظة على حيادية التحقيق
من خالل الــلـجـنــة الـتي شـكــلـهـا
رئـــــيـس الــــــوزراء وتـــــعــــــويض
ــــــتـــــضـــــرريـن عن اجلـــــرحى وا
االضرار التي أصابتـهم ومتابعة
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يستأنف مـجلس النـواب جلسته
الــيــوم اخلــمـــيس الــتي كــان من
قرر عقدهـا امس األربعاء لعدم ا
اكـــتــمـــال الــنـــصــاب الــقـــانــوني
لـلــجـلــسـة . وقــال بـيـان امس ان
ان قـرر عقـد جلـسته الـيوم (البـر
اخلمـيس الـتي كانـت مقـررة يوم
امس بــــســــبـب عــــدم اكــــتــــمــــال
النـصـاب القـانوني) واضاف ان
(اجللـسة  ستـناقش ازمـة السكن
وقـانون تـصـديق اتـفاقـيـة جتنب
االزدواج الضريبي ومنع التهرب
ــــالي وكـــذلـك قـــانـــون حـــقـــوق ا
شـــهـــداء ســـبـــايـــكــــر فـــضال عن
التعـديل االول لقـانون انتـخابات
مجـالس احملـافـظات). وانـتـخبت
جلـنـة الـتعـلـيم الـعـالي الـنـيـابـية
ـسـعـودي نـائـبـا لرئـيس حـسن ا
اللجنة وتأجيل انـتخاب رئيسها
بــعــد تــنــافس الــنــائــبــ غــيـداء
كـــمــــبش ومـــقــــداد اجلـــمــــيـــلي.
واخـتــارت اخلـارجـيــة الـنـيــابـيـة
شيركـو محمد رئـيسا لـها وظافر
الـعــاني نـائـبــا لـلـرئــيس واقـبـال
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كـــشف مـــصـــدر عـن تـــداعـــيــات
اعـتقـال محـافظ كـركوك الـسابق
جنم الدين كر في مـطار رفيق
احلريري الـدولي في بيروت من
ـصـدر قــبل االنـتـربــول . وقـال ا
في تـصـريح امس إن (اتـصاالت
جتـــــري مـن قـــــبـل الـــــقــــــضـــــاء
االحتــادي فـي بــغـــداد وقـــضــاء
إقــلـيم كـردســتـان السـتالم كـر
الــــذي اعـــــتـــــقـل أمس االول في
بــيــروت حـــيث مــا زالـت هــنــاك
خـالفـات بــ اجلــانـبــ بــشـأن
ـوضـوع  لـكن اإلنـتـربـول أكـد ا
ـــعــتــقـل لــغــيــر أنه لن يـــســلم ا
الـقـضـاء االحتادي) واشار الى
ان (اإلنــتــربــول أبـــلغ ســلــطــات
كــردســتــان بــأن عــمــلــيــة إلــقـاء
الـقـبض تـمت بـنـاء عـلى مـذكـرة
صــــادرة من بـــغـــداد ولـــيس من
االقليم  لذا فإن عـملية تـسليمه
لن تكون ألربيل)  مؤكدا (وجود
اتـصــاالت مـكــثـفــة بـ قــيـادات
سياسية عـراقية ومسؤول في
لـبـنـان من أجل إطالق سـراحه)
موضحـا ان (كر موقف حـاليا
في منطـقة بدارو) ولفت الى ان
(ان السفـير العـراقي في بيروت
تــــدخل ايــــضـــا ألجـل مـــعــــرفـــة
مالبـــســات احلـــادث) عـــلى حــد
تـعـبيـره. وكـانت مـصـادر اخرى
قد افادت باعتـقال كر مباشرة

ــــطــــار . اثــــنـــــاء وجــــوده في ا
واصــدر الــقــضــاء الــعــراقي في
وقت سابق مذكرة اعـتقال بحقه
عـلى خـلـفيـة رفع عـلم كـردسـتان
في الدوائر الـرسمية بـاحملافظة
اضـــافـــة لــــدوره في الـــســـمـــاح
باجراء استفتاء انفصال االقليم
وكذلك مـلفات أخـرى. وكر هو
الـــطــبـــيب اخلـــاص بــالـــرئــيس
الـــــــــعـــــــــراقـي األســـــــــبـق جالل
الـطـالـبـاني . ونـفى مـكـتب كر
األنبـاء التي نـشرت عن اعـتقاله
في مــطـار بـيــروت الـدولي.وأكـد
ـــــكـــــتب أن (األنــــــبـــــاء الـــــتي ا
تـداولتـهـا بـعض وسائل اإلعالم
واقع اإللكترونية التي تشير وا
إلى إلقاء القبض على كر غير
صـــحــــيـــحـــة)  وجـــاء في نص

الـــبـــيـــان (مـــرة أخـــرى تـــعـــمـــد
ـواقع  دأبهـا بعـيداً القـنوات وا
عـن أسس وأعــــــراف الـــــــعــــــمل
الصـحفي إلى نـشر خـبر مـضلل
زعـمت فـيه أن كـر  اعـتـقـاله
فـي مـطــار بــيــروت لــدى زيـارته
إلى لـــبـــنــان) وأضـــاف (نـــعــلن
جلـــمــيع مـــواطـــني كــردســـتــان
وخاصـة أبنـاء كركـوك أن اخلبر
كاذب جمـلة وتفـصيالً وأن كر
سـافر إلى خـارج الـوطن ألعـمال
اعتيادية ودبلـوماسية وسيعود
ــقــبل) إلـى االقــلـيـم األســبـوع ا
وتابع انه (في نـفس الوقت نود
تـوضـيح ان الـهدف مـن اختالق
مــثل هـذه األخـبـار هــو تـضـلـيل
واطنـ وتشتـيت الرأي العام ا
شـاكل واألزمـات التي تـمر عن ا
بــهـا كــركــوك حــالــيــاً). الى ذلك
ألــقت قـوة أمــنـيـة الــقـبض عـلى
متهم بحوزته أخـتم أثرية معدة
لـــــلــــــتـــــهــــــريب فـي مـــــديــــــنـــــة
الـكـاظــمـيـة.وذكــر بـيـان لــقـيـادة
الــعــمــلـــيــات امس ان (الــقــوات
األمـنـيـة اعـتـقـلت مـتـهـمـاً ضـمن
منطقـة الكاظمـية ضبط بحوزته
مــجـمــوعـة مـن االخـتــام األثـريـة
مــعـــدة لــلــتـــهــريب) الفـــتــا الى
(اعـــتـــقــال خـــمــســـة مـــتــهـــمــ
بــــالــــســــرقــــة ضــــمن مــــنــــاطق
احلـــســــيـــنــــيـــة و حي اور و ام
الكبر والغزالن و جسر ديالى و

الشعلة).
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نـطـقـة واقـتـصـادها واسـتـقـرار ا
ارس بشـكل عـام واكـداعـلى أن 
الـعــراق دوره احملـوري كــوسـيط
حلـل األزمــــة والــــتــــخــــفــــيف من
حدتها عبر جهـاته الرسمية كافة
ـان والســيــمــا احلـكــومــة والــبــر
والقـوى السـياسـية كـما عـليه أن
يــسـتــثـمــر عالقـاته الــوثـيــقـة مع
اجلــانــبـ لــلــقــيـام بــهــذا الـدور
احلسـاس). وكان مـصدر قـد افاد
بأنـه لم يتم حتـديـد رئـيس وفدي
ــقـرر إرسـالـهـمـا إلى احلـكـومـة ا
ـصدر واشنـطن وطهـران. واكد ا
انه (الشيء رسـمي بــشـأن قـيـادة
احلـلـبـوسـي الـوفـدين ولم يُـحـدد
أعـضاؤهـمـا أيـضا) مـشيـرا الى
ان (الـــوفـــدين ســـيـــرتـــبـــان عــدة
لـقـاءات مع مــسـؤولـ إيـرانـيـ
وأمـــريــــكـــان خلــــفض الـــتــــوتـــر
بينهمـا). والتقى احلكيم مع وفد
الهيئة السياسـية للتيارالصدري
لبحث تـطورات الشـأن السياسي
نـطقـة والتـصعـيد في العـراق وا
االمـريـكـي االيـراني ودور الـقـوى
الـــــســــــيـــــاســـــيــــــة جتـــــاه هـــــذا
الــتـــصـــعــيـــد.وذكـــر الــبـــيــان ان
(اجلــانــبــ شــددا عــلى أهــمــيــة
االســـراع بــإكـــمـــال الـــكـــابـــيـــنــة
احلكوميـة واختيار الـشخصيات
ـهـنـيـة). من جـهـته  الـكـفـوءة وا
طــالب احلـــكــيم (جــمــيع الــقــوى
الـسـيـاســيـة بـالـعـمل اجلـاد عـلى
مـــنـع نـــشـــوب احلـــرب واتـــخــاذ
اخلـــطـــوات الالزمـــة لـــتـــجــنـــيب
الــــعـــــراق مــــضـــــاعــــفـــــات هــــذا
الــتـصــعــيـد) مـجــدد دعـوته الى

احلــــكـــومـــة بـ(تــــوضـــيح مـــا 
تنـفيـذه من الـبرنـامج االنتـخابي
وفـقـا لـلـتوقـيـتـات الـزمـنـيـة التي
التزمت بها أمـام الشعب والقوى

السياسية). 

وتـابع وتــعــزيــز مـؤســســاتــهـا) 
الـــبـــيــــان ان (اجلـــانــــبـــ اكـــدا
ضرورة توحيد الرؤى ب جميع
القـوى الـسيـاسيـة إزاء الـقضـايا
ــهـــمــة ودعم مــجـــلس الــنــواب ا
والـنـهـوض بـدوره في اجلـانـبـ
الــتــشــريـعي والــرقــابي لــتــقـو
األداء الــتـــنـــفــيـــذي ومـــكــافـــحــة
الـفـساد). كـمـا بـحث احلـلـبوسي
مـع رئــــــــيس حتــــــــالـف اإلصالح
واإلعـــــمــــــار عـــــمـــــار احلــــــكـــــيم
مسـتجـدات األوضـاع السـياسـية
ـنـطـقة.وذكـر بـيان في الـعراق وا
امس ان (اجلـــانــبــ شـــدد عــلى
ان دوره ـارس الـبـر أهـميـة أن 
ـــنـــشـــود في إقـــرار الـــقـــوانــ ا
ـــهــــمـــة الـــتي تـــمس مـــصـــالح ا
واطـن وتـوفـر احتـياجـاتهم) ا
الفـتــا الى ان (الـلـقــاء تـطـرق الى
تــطــورات الـتــصــعـيــد األمــريـكي
اإليــــــرانـي الــــــذي يــــــهـــــــدد أمن

ـهدي رئيس الـوزراء عادل عـبد ا
في مـوضـوعـة تـسـمـيـة الوزارات
ـنـاصب االخـرى فـضال عن ان وا
مـــجــلـس الــنــواب ال يـــســتـــطــيع
تــــشــــريع الـــــقــــوانــــ بــــســــبب
الصراعـات وحتى االن لم تـكتمل
اللـجان الـنيـابية وهـي ظاهرة لم
ـــان ســابق). يـــشـــهــدهـــا اي بـــر
وبــحث رئــيس مــجــلـس الــنـواب
مــحــمــد احلــلــبــوسي مع رئــيس
حتــالف الــفـتـح هـادي الــعــامـري
ملـفي الـوزارات الـشـاغرة وإدارة
كتبه الدولة بالوكالة.وذكر بيان 
امس إن (اجلـانـبـ نـاقـشـا أبـرز
التطـورات السياسـية واإلقلـيمية
في الـبالد) واضـاف ان (الــلــقـاء
بـــحث مــلـف إكــمـــال الــكــابـــيــنــة
احلــكـــومــيــة وضــرورة تــكــثــيف
احلوارت بـ الـقوى الـسـياسـية
حلسم الوزارات الشاغرة وإنهاء
مـــلف إدارة الـــدولـــة بـــالـــوكـــالــة
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عـزا خـبـيـر سـيـاسي سـبب تـأخر
الكـابـينـة الـوزارية الـى استـمرار
الـصــراع الـسـيـاسـي وامـتـعـاض
بعض االطراف داخل كتلة البناء
واالصالح من سـيــطـرة سـائـرون
ـتبـقـية. ـنـاصب ا والـفتح عـلى ا
وقال رئـيس اجملـموعـة الـعراقـية
لـلـدراسات االسـتـراتـيـجـية واثق
الــهــاشــمي لـ (الــزمــان) امس ان
(احلــــراك الــــســـيــــاسي احلــــالي
الكـمـال الـكــابـيـنـة الـوزاريـة غـيـر
مكتـمل في الوقت الراهن وال زال
ــلف يــشــكـل صــراعــا بـ هــذا ا
الــقـــوى الــســيــاســيــة الن هــنــاك
اطــرافـا داخل الــبــنـاء واالصالح
لــديــهـم امــتــعــاض من ســيــطــرة
ـنـاصب سـائـرون والـفــتح عـلى ا
ــتـبــقــيـة) واضــاف ان (الـكــتل ا
السيـاسية ال تـمتلك االرادة لدعم

مدحت احملمود 
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ـنطـقة). وأوضح السـفيـر العـراقي في الكويت عالء ا
هدي تهـدف إلى استكمال الـهاشمي أن زيارة عـبد ا
ـشـتـرك زيـارته لــدول اجلـوار الـعـراقـي والـتـنـســيق ا
ـشـتـركـة ب والسـيـما بـعـد انـعـقـاد الـلـجـنة الـعـلـيـا ا
الـــبــلـــدين في  12 أيـــار اجلــاري بـــرئــاســـة وزيــري

خارجية البلدين.
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ـهـدي الى الـكويت وصل رئـيس الـوزراء عـادل عبـد ا
نـاقشة ملـفات مشـتركة بـ البلدين . امس االربـعاء 
هدي وصل الى الكويت والتقى وقـال بيان ان (عبد ا
ــشـتــركـة بـ ـلــفـات ا ــسـؤولــ لـبــحث ا عـدد من ا
الـبــلـدين وتــخـفــيف حـدة الــتـوتــرات الـتـي تـشــهـدهـا

o¹dŠ∫ مزارعون يحاولون اخماد حريق التهم حاصلهم من احلنطة والشعير في الشرقاط


