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طبعة العراق 

شــخــصـيــة. لم يــعـد بــإمــكـانــنـا
الـتخـلي عن التـضامن أو تـبديد
الـــتـــضـــحـــيـــات الـــتي قـــدمـــهــا
الـكـثيـرون من خالل الـعودة إلى
الـنزاع الذي اُبتـليت به العالقات

. ب االطراف واحمليط
لــديـنـا الـعـديـد من األصـدقـاء في
اجملـتـمع الـدولي الـذين يـتـمـنون
لــنــا اخلــيــر ولـكـن حـان الــوقت
ـزيد من اجلـهد. نـؤكد من لـبذل ا
جـديـد دورنـا كـوسـيط نـزيه يـثق
بـه اجلـمـيع. نـفـعل ذلك من خالل
مـنظور الـصداقة احلـقيقـية بعد
صالح أن أظـهرنا دعمنا الثابت 
ـا في ذلـك الـواليات حـلـفـائـنـا 
ــتــحـــدة والــتــزامــنــا بــالــقــيم ا
ـقـراطيـة. نـحن بـحـاجة إلى الـد
ـساعدتـنا عـلى البدء أصـدقائـنا 

من جديد.
{ نقال عن صحيفة (واشنطن
بوست) االمريكية 

ـنطقة. منذ أن استولى داعش على ا
جـزء كبـير من غربي الـعراق وشرقي
ســـوريـــا في مــنـــتـــصف عــام 2014
أظـهــرنـا أن قـتـالـنـا ضـد اإلرهـابـيـ
كـان يتعلق بحـماية حلفـائنا بقدر ما

يتعلق بحماية أنفسنا.
قـدمنا مـعلومات مـخابراتـية أحبطت
هجمات إرهابية في اخلارج ووفرنا
ا يربـو على مـليـوني شخص مـالذاً 
فــروا من االضــطـهــاد. لـقــد أظـهــرنـا
بــوضـوح حـسـن نـيـتــنـا كـمــواطـنـ
ــيــ أويــنـــا الــعــرب والــكــورد عـــا
سيـحي ـسلمـ وااليزيديـ وا وا
والـتركمـان وغيرهم. على بـعد عشرة
ـانـنا ثـمة كـيـلومـترات مـن مبـنى بر
ـسـيـحـي من مـجـتـمع مـزدهر من ا
جـمـيع أنـحاء الـشـرق األوسط حيث
ارسـون العبادة يـبنون الـكنائس و
بـسالم.ومع ذلك فإن تكلفة الالجئ
ــولـة اآلخــرين تــتـزايــد ومـا زالت 
ـــكـــنـــنـــا أداء دورنـــا جـــزئــــيـــا. ال 

كـمضيّف وحدنـا. نحتاج إلى تأم
مـستقبل للنازح وألنفسنا ونطلب
مـساعدة أصدقائـنا في الغرب بشتى

الطرق.
تــبـدأ حتــديــاتـنــا داخل كـوردســتـان
الــعـراق الـذي كـان وطـنــنـا عـلى مـر
الـعـصـور. كـرئـيس لـلـوزراء سـأنـفـذ
إصـالحــــات ســـــتـــــتـــــبـــــنى أفـــــضل
ساءلة ية وجتـلب ا ـمارسات الـعا ا
ـدنــيـة جلــمــيع قـطــاعـات اخلــدمــة ا

ومجلس الوزراء.
سـتنـشئ حكومـتي اقتـصاداً متـنوعاً
يــحـقق رفــاهـاً مــتـنــامـيــاً لـلـجــمـيع.
سـنسن تـشريـعات جلـعل كـوردستان
مـــــوقـــــعــــاً ومُـــــرّحـــــبـــــاً وجـــــذابــــاً
لــلـمـســتـثــمـرين. سـنــقـوم بــتـحـديث
سـلحـة ودمجـها. وسـنعمل قـواتنـا ا
عـــلـى حتـــويل اخلـــدمـــات الـــعـــامـــة
ومــحـاربــة الـفــسـاد لــضـمــان خـدمـة
احلـكــومـة لـلـشـعب ولـيس الـعـكس.
سـيـكـون إشـراكـنـا سـيـاسـيـا ومـالـيا

ضـــروريــا لــهـــذا الــتـــحــول وأدعــو
أصدقاءنا للقيام بذلك.

أيـضا سأتخـذ خطوات إلعادة ضبط
وحتـس العالقة ب أربيل وبغداد
والــتي ظـلت مـتـوتــرة طـوال الـسـتـة
ـاضـيــة. لـقـد حــكـمـنـا عــشـر عـامــاً ا
انــفــسـنــا بـصــورة اســاسـيــة طـوال
مــعــظم ذلـك الــوقت دون أن نــفــسـد

عالقتنا مع العراق.
ـيـزانـيـة حــصـلـنـا عـلى حــصـة من ا
الـعـراقيـة بـاتفـاق. لـكن اخملصـصات
نـادراً مـا يتم تـسلـيـمهـا بالـكامل. آن
األوان لــــشــــراكــــة بــــنــــاءة وأكــــثـــر
اسـتقراراً مع بغداد. كرئيس للوزراء
أجـــــريت هــــذا األســـــبــــوع زيــــارتي
األولـى لــرئـــيس الــوزراء الـــعــراقي
ـهــدي وحــمـلـت مـعي عــادل عــبــد ا
مـقــتـرحـات حلـسم اخلالفـات بـيـنـنـا
يـزانيات بـشأن الـنفط واألراضي وا
ــســلــحــة. أريــد أن ودور قــواتـــنــا ا
أضـمن احـترام اتـفاقـياتـنا من خالل

ـوازنـة. الــتـوزيع الـعـادل إليـرادات ا
إن مـن شــأن ذلك أن يــوفــر األســاس
ــســتـقــبل. الــراسخ لــلــتــعــاون في ا
مــســتــقــبــلــنــا مــرتــبط بــعــراق آمن

قراطي. ود
فـي عـام 2017 أجـــرت كــوردســتــان
الــعـراق اسـتــفـتـاءً عــلى االسـتـقالل.
كـان الـتـصـويت غـيـر مـلـزم لـكن 93
ــــائـــة مـن الــــنــــاس صــــوتـــوا فـي ا
مـؤيدين. في الـوقت الذي كـنا نرحب
فـــيه بـــالــدعـم األكــبـــر من اجملـــتــمع
صير فإن الدولي حلقنا في تقرير ا
أولـــويـــتـــنـــا اآلن هي بـــنـــاء إقــلـــيم
كـردستان قويا ومسـتقراً يرتكز على
اجملـتمع الـدولي. نسـأل أولئك الذين
سـاعـدنـا في حـمـايتـهم أن يـعـتـرفوا
ي الـبنّـاء الـذي لعـبـناه بـالـدور العـا
مـن خالل مـــســـاعـــدتــــنـــا في بـــنـــاء
اقـتـصـادنـا.على مـدى أجـيـال عـديدة
مـن الــصــراع عــانت كل عــائــلــة في
كـــوردســتـــان الـــعــراق من خـــســارة
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كـشف القيادي في االحتاد الوطني
الـكـردسـتـاني شـوان الداودي عن
امـكانيـة حدوث تغـييرات جـوهرية
فـي آلــــيــــة قـــيــــادة االحتــــاد خالل
ــؤمل ــؤتــمــر الــرابع لــلــحــزب ا ا
عــقـده خالل الــعـام اجلــاري الفـتـا
ـؤتـمر يـتـميـز بـكونه الـى ان هذا ا
االول الــذي يــعــقــد بــغــيــاب زعــيم
احلزب ومؤسسه جالل الطالباني.
وقــال الـداودي لـ(الـزمـان) امس ان
(نـقـاشـات واسعـة تـدور في الوقت
الـــــراهن من اجـل الــــتــــحــــضــــيــــر
قرر عقده للمؤتمر الرابع للحزب ا
ــقـبـلـة ) خـالل االشـهـر الـقــلـيـلـة ا
ــؤتــمــر  عــادة مـا الفــتــا الـى ان (ا
يـــشــهــد مـــراجــعــة لـــعــمل احلــزب
ويــتـضـمن تـغــيـيـرات  بـعـد اجـراء
الكــاته). ورجح عـــمــلــيــة تــقـــو 
ؤتمر اختيار الـداودي ان (يشهد ا
قــيـادة جـديـدة  لــلـحـزب فـضال عن
حـدوث تغـييرات جـوهريـة في آلية
قـيـادة االحتـاد الـوطني ) مـضـيـفا
ان (احلـزب مرّ بظروف صـعبة بعد
وفـاة زعيمه الـطالبـاني وهو اليوم

يـتـهيـأ لعـقد أول مـؤتمـر له بغـياب
مـؤسـسه). وفي شـأن مـتـصل أعلن
كتب مـسؤول الهيـئة العامـلة في ا
الــســيــاسي لالحتــاد الــوطــني مال
بــخــتــيـار امس الــســبت مــشـروعه
لــلــتــغــيــيـرات واالصـالحـات داخل
االحتــاد. وقـال مـال بـخـتــيـار خالل
ــركــز مـــؤتــمـــر صــحـــفي عــقـــده 
جـاوديـر الـثقـافي في الـسـلـيمـانـية

ــشـروع هـو حـصـيـلـة نـضـال ان (ا
اعـــوام طــــويـــلـــة ضـــمن صـــفـــوف
االحتـــاد الــوطــني ) مـــشــيــرا الى
(وجــــــود نـــــقـــــاط ضـــــعـف يـــــجب
ـرحــلـة اصـالحـهــا).واضــاف ان (ا
تـــتــطــلب مــراجـــعــة الــعالقــات مع
جـــــمــــيـع االحــــزاب الــــعـــــراقــــيــــة
والــكــردسـتــانــيـة وجــمــيع احـزاب
االشــتـراكــيـة الــدولـيــة لـتـصــحـيح
االخـــطـــاء) داعــيـــا الى (انـــعـــقــاد
ـؤتـمـر الـرابع للـحـزب وأن يـكون ا
ـتـغـيرات وان ـستـوى ا ـؤتـمـر  ا
ـسـتـوى يــكـون االحتـاد الـوطـني 
طـموحـات شعب كـردستـان). ولفت
بــخــتــيــار الـى ان (الــنــقــد الــبــنـاء
والــتـفـاهم ضـروريـان لالصالحـات
داخـل االحتـــاد الــــوطــــني  وعـــدم
واشار تـغـطيـة االخطـاء بشـجاعـة)
الـى ان (االصـالحــــــــات تــــــــكــــــــون
بـاحلـوار والتـفاهم النـنا في عـصر
احلـوار والـشفـافـية لـلـوصول الى
حل للمشاكل ووضع برنامج جديد
ضـي بنـضـال فقـيد لـنـيل الثـقـة وا

االمة الرئيس مام جالل). 
واكـــد بـــخــتـــيــار (ضـــرورة اجــراء
تـــغـــيـــيـــرات مع تـــقـــو جلـــمـــيع

اجملــاالت من اجل اجنــاح مـهــمـات
ـــؤتـــمـــر وتـــصـــحـــيـح االخـــطــاء ا
الـسيـاسية واالداريـة واالقتـصادية
ــا يـصب بـخـدمـة واالجــتـمـاعـيـة 
االحتــــــــاد الــــــــوطـــــــنـي وشــــــــعب
كـردستان). وفي مسـار آخر يسعى
االحتـــاد الـــوطــني لـــلــتـــوصل الى
اتــفــاق مع مـكــونــات كـركــوك عـلى
انـتخاب محافظ كردي لكركوك بعد
ـــنـــصب تــــرشـــيح طــــيب جـــبــــار 
احملــــافـظ.وقــــالت الــــنــــائــــبــــة عن
احملـافـظة ديالن غـفور في تـصريح
امـس انه( من الـناحـيـة الـقـانـونـية
تـستطيع قائمة التآخي في مجلس
مـــحـــافـــظــة كـــركـــوك الـــتــصـــويت
وانـتـخـاب مـحـافـظ كـردي لـكـركوك
النـها تشكل االغلـبية داخل مجلس
احملــافـظــة). واضـافت ان (االحتـاد
ـانه بـان الــوطـني ومن مـنــظـور ا
كــركـوك هي مـديـنـة الـتـعـايش بـ
ـكــونـات لــذا يــسـعى الى جــمــيع ا
ـكـونـات الــتـوصل الى اتـفـاق مع ا
االخـرى النـتـخاب احملـافظ اجلـديد

باالتفاق ب اجلميع). 
ـدة الـزمــنـيــة الـتي وتــابـعـت ان (ا
وضـعها االحتـاد الوطنـي النتخاب
مـحـافظ جـديـد هي الفـسـاح اجملال
ــكــونـات امــام احلــوار مـع بـاقـي ا
والــتــوصل الى اتــفـاق مــعــهـا).من
جــهـــة اخــرى قــالت عــضــو كــتــلــة
االحتـــاد الــوطـــني الــكـــردســتــاني
ـاس فـاضل ان الـنواب الـنـيـابـيـة ا
الـكرد في مجلس النواب االحتادي
لـن يسمحـوا بتقـليل حصـة اإلقليم

وازنة االحتادية.  في ا
واوضــــحت فــــاضل فـي تـــصــــريح
صــحــفـي ان(هــنــاك احــتــمـاالت ان
ـــالـــيــة ـــشـــاكل ا حتـــدث بـــعض ا
بـسبب الـصراعـات السـياسـية لكن
الـنـواب الـكـرد يدافـعـون دائـماً عن
وازنة حـصة اقلـيم كردستـان عن ا
ولـن يسمحـوا بتقلـيل الصالحيات

الية لإلقليم).  ا
الية وأضافت ان(قانون االدارية ا
الــــعـــامــــة في الــــعـــراق هــــو احـــد
الــقـوانــ الـفــيـدرالــيـة و اجـراء
بــعض االصالحـات عـلى الـقـانـون
ولـن نسـمح باي شـكل من االشـكال
ـالـيـة القـليم تـقـلـيل الـصالحـيات ا

كردستان). 
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عـثــر عــلى طـفــلــة ايـزيــديـة بــعـد
خـمس سـنـوات عـلى اخـتـطـافـها
فـي مــــخـــــيم الـــــهـــــول بــــغـــــربي

كردستان. 
وقـال جـابـر جــنـدو عـضـو جلـنـة
حتــريــر اخملــتـطــفــ في الــبــيت
االيــزيــدي بــاقـلــيـم اجلـزيــرة في
غــربـي كــردســـتــان في تـــصــريح
صحـفي امس ان (فـرقـنا تـمـكنت
من الـعـثـور عـلى طـفـلـة ايـزيـديـة
في مــخـــيم الــهــول بـــعــد خــمس
سنـوات عـلى اختـطافـهـا من قبل
داعش االرهابي وهي االن بـعـمر

السابعة). 
واضـــاف ان (الــــطــــفـــلــــة تـــدعى
مــســيــرا خــلـف رشــو من اهــالي

مـنــطـقــة ســيـبــا شـيخ خــضـر 
اخـتـطــافـهــا في شـهـر آب 2014
من قـــبل مــســـلـــحي داعش وهي
االن في الـبـيت االيـزيـدي بـاقلـيم
اجلــزيـــرة بــغـــربي كـــردســتــان).
وادى هـجــوم تــنـظــيم داعش في
الــيـــوم االول عــلى شـــنــكــال الى
اسـتشـهـاد الف و 293 شـخـصا

والـــعـــثـــور حــــتى االن عـــلى 80
مـقــبــرة جـمــاعـيــة وتــفـجــيـر 68
مرقـدا ايـزيـديا و حتـريـر اكـثر
شـــخص من ثالثـــة آالف و 500 
من قــبــضـة الــتــنــظـيـم االرهـابي

(تفاصيل ص2).
وتـــمــكـــنت قـــوات االســـايش من
الـقــاء الــقــبض عــلى قـاتـل نـائب
الــقـــنـــصل الــتـــركي واثـــنــ من

واطن في اربيل.  ا
وقالت مؤسسة مـكافحة اإلرهاب
في إقــلــيـم كــردســتــان في بــيــان
واطن امس (نسترعي انتباه ا
ـــتــهـم مــظـــلــوم داغ الــذي بــأن ا
نُـــشــــرت صـــورتـه قـــبـل يـــومـــ
كـمـطــلـوب في صـفـحــة مـكـافـحـة
اإلرهاب بـإقـليـم كردسـتـان ألقي
الـقــبض عــلـيـه من قـبـل مـديــريـة
أســـــايش أربـــــيـل ومـــــؤســـــســــة

مكافحة اإلرهاب). 
ــاضـي حــادث ووقع األربـــعـــاء ا
إطالق نــار في مـطــعم  هــوكـدوز
أدى إلى مـصــــرع الـدبــلـومـاسي
في الـــقـــنـــصـــلـــيـــة الـــتـــركـــيـــة 
ومــواطـــنــ اثـــنــ كـــانــا داخل

طعم. ا
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اسـدى سـيـاسـيـون ونـشـطـاء نـصائح
ضي لـتيـار احلكـمة بـالهـدوء وعدم ا
في مـواصلـة التـظاهرات الـتي نظـمها
اول امـس في عـــدد مـن احملـــافـــظـــات
لـلمطـالبة باخلـدمات وحتسـ الطاقة
الـكهربائية. وقـالت القيادية في حراك
اجلـيل اجلديـد سروة عبـد الواحد في
بــيــان امس ان (الــدولــة قــائــمـة عــلى
مـحاصـصة ومن يـخرج منـها ويـختار
الــطــريق الـصــحــيح لــتـقــو الــعـمل
ـؤسسـاتي للـدولة يتـعرض لالنـتقاد ا
والــــهـــجـــوم وإنــــالـــعـــبــــرة في عـــدم
االسـتسالم) مضيفـة اننا(بحاجة الى
هـدوء تــيـار احلـكـمـة في الـتـعـامل مع
ـعـارضـة احلـقــيـقـيـة طـيـلـة مـفــهـوم ا
ـاضيـة فـالكل كـان شريـكا الـسـنوات ا
فـي الدمـار ولـهـذا لم نـسـمع هـذا الكم
نطـقي) مسـتدركة من الـهجـوم غيـر ا
ان(تـــظــــاهـــرات اول امس اجلـــمـــعـــة
خـطوة باالجتاه الـصحيح). من جهته
كــتب الــصـحــفي ســمـيــر عــبـبــيـد في
صــــفـــحـــته عــــلى مـــوقـع الـــتـــواصل
االجـتمـاعي ما نصه (رسـالة لسـماحة
الـسيد عمار احلـكيم من بضع كلمات:
إجنح بـكـسب الـشعب بـطـرق مبـتـكرة
وكـن قاطرة االنقاذ واخـلد مع التاريخ
 مثلما خلد  65 شهيدا اعدموا من آل
احلــكــيم واضــاف (احــذر ان تــســجل
قررة الـفتنة باسمك الـغ التظاهرات ا
ـعارضة حـقيـقية تـفخر فـورا وابدأ 
بـــهــا االجــيــال) عــلـى حــد قــوله. في

ـقـابل أكد الـنائب عـن احلكـمة سـتار ا
اجلــــابـــري ان الـــتـــظــــاهـــرات كـــانت
مـنـضـبـطـة . وقـال اجلـابـري في بـيان
(اسـتـطـيع الـقـول ان احلـكـمـة جنـحت
في الـتـعـريف بـتـظاهـراتـهـا بـوضوح
فـهـي لـيـست تـظـاهـرات تـضـيع فـيـهـا
ـدنــيـة  وهي الــهـويــات الـديــنـيــة وا
لـيست تـظاهرات  بـإسم الدين بـاكونا
احلــرامـيــة.  وهي لـيــست تــظـاهـرات
ؤسـسات الدولـة واالعتداء تـخريبـية 
وهـي لــــيــــست ــــال الــــعــــام  عــــلـى ا
ـوجة  وهي ليست تـظاهرات ركوب ا
تـظاهرات تفرض نفسها فوق القانون
ـــا هـي تـــظـــاهــــرات قـــانـــونـــيـــة  ا
مـنـضـبـطـة واعيـة مـعـبـرة عن مـطالب
حـقـيقـيـة) مسـتـدركا (قـد تـكون هـناك
اخـــطـــاء وهــذا امـــر يـــحـــصل في كل
الـفـعالـيات الـشـعبـية كـمـا اننـا لسـنا
مـــعـــصـــومـــ من اخلـــطــأ).وخـــلص
اجلـــابـــري الى الــقـــول (احـــتــرامـــنــا
ن اخـتـلف مـعنـا في اصل وتـفـهـمـنـا 
ــوضـوع ومن كــانت له وجـهــة نـظـر ا
ـؤدجلة اخـرى وال عـتب عـلى االقالم ا
ـــــرتـــــزق) بــــــحـــــسب والـــــفــــــكـــــر ا
تــعـبـيـره.وانــتـهت الـتــظـاهـرات الـتي
انـطلقت اجلـمعة في أغـلب احملافظات
دون تـسجيل أي خـرق وقامت القوات
االمــنـيـة في وقت الحق بـفـتح الـطـرق
الـتي اغـلـقـتـهـا اثـنـاء الـتـظاهـرات.من
وأكدت تنسيقيات التظاهرات جـانبها
(أنــهــا لم تــســجل اي خـرق امــني مع
ـتظاهـرين بالـنظام والـقانون الـتزام ا
الـذي دعت الـيـه الـلـجـان الـتـنـسـيـقـية

كتب والـقوات االمـنيـة). وتال عضـو ا
الـسياسي لتيار احلـكمة بليغ أبو كلل
تـظـاهـرين أمـام مـجلس بـيـانـاً أمـام ا
الـوزراء في مـنـطـقـة الـعالوي بـبـغداد
قـــال فــيه انه(إنـــطالقــا مـن الــشــعــور
سؤولية الوطـنية واالخالقية التي بـا
حتـتم علـينا الـدفاع عن مصـالح ابناء
شــعــبــنــا ورفــضــا الســتــمــرار تــردي
ـعـيـشـيـة رغم االوضـاع اخلــدمـيـة وا
مــرور تــســعــة اشــهــر عــلى تــشــكــيل
احلـكـومة احلـالـيـة ومكـافـحة لـلـترهل
االداري والـــــفــــــســـــاد الـــــذي مـــــازال
مــسـتـشــريـاً في مـخــتـلف الــقـطـاعـات
ـقـيـتـة ووقـوفــاً بـوجه احملـاصـصـة ا
ـــواقع ـــشــــ عـــلـى ا والــــتـــكــــالب ا
ـواطن احلــكــومـيــة فـيــمــا يـتــلــوى ا
ـغلـوب على امره من سـوء اخلدمات ا
السـيـمـا الـبـطالـة وقـلـة فـرص الـعمل,
حــيث عــشــرات االلــوف من الــشــبـاب
ـتعلم من ذوي الشـهادات والكفاءات ا
بـال عـمل وفـيـهم من يــفـتـرش ارصـفـة
ــا حل) الــوزارات مــنــذ اســابــيع دو
ــانــا مــنــا بــان احلــقـوق وتــابـع (وا
تُـنـتزع وال تـعطى خـرجت اجلـماهـير
الـعراقية في تظاهرات حاشدة في 14
مــحـافـظـة عـراقــيـة  وحتت شـعـار لن
نــرضخ  لـتــعـبـرعن رفــضـهــا لـلـواقع
الـراهن مـقـارنة بـاالمـكانـات والـفرص

تاحة وطنياً) .  ا
واضــاف ان هـذه اجلـمـاهـيـر (تـطـالب
احلــكـــومــة االحتــاديــة واحلــكــومــات
ــطـالَب احملــلـيــة بـضــرورة تـنــفـيـذ ا
ــشــروعــة وعــلى وجه الــشــعـــبــيــة ا

الـــســرعــة  واال فـــســيــكـــون حلــركــة
ـاط واشكال االحـتجـاج والتظـاهر ا
اخــرى تـتـسق مع مـاكــفـله الـدسـتـور)
.ومـضى قائال (ليـعلم اجلمـيع اننا لن
نـرضخ لـلـضـغـوطـات وال الـتـهـديـدات
ـؤامـرات و لن نـتنـازل عن حـقوق والا
ابـنـاء شـعـبـنـا مـهـمـا كـان الـثـمن ولن
نــرضخ لـلـفـسـاد والــفـوضى والـفـشل
ولن نـرضخ للـمحـاصصـة والصـفقات
واقع) ناصب وا وتـقاسم االموال و ا

على حد قوله. 
وحــدد الــبــيـان خــمــســة مـطــالب هي
(تــوفــيـــر فــرص الــعــمل لــلــعــاطــلــ
واسـتـيـعـاب الـكـفـاءات الـوطـنـيـة بدل

الـعمالة االجنبية التي تمتص خيرات
الــبالد وتــوفــيــر اخلــدمــات الــعــامـة
وحتـــســيــنــهـــا بــعــيـــداً عن احلــلــول
الـترقيعية والوعود الكاذبة ومحاربة
الـفـساد قـوالً وفـعالً والضـرب بـيد من
حـديـد عـلى رؤوس الـفـسـاد وحـيـتانه
الـــكـــبـــيـــرة وإعـــادة امـــوال الـــعــراق
ُهربة وإنهاء احملاصصة ـنهوبة وا ا
احلـزبية وحتريـر الدولة من محاوالت
خـطفهـا حتت عناوين زائـفة  وحصر
ـظـاهـر الـسالح بـيـد الـدولـة وإنـهـاء ا
ــسـلــحــة والـشــروع فـوراً بــتــنـفــيـذ ا
اخلـطوات الفعلية لذلك والقضاء على

نتشرة في البالد) .  الفوضى ا
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أعـلن مجلس القـضاء االعلى عن شروع
مـحــكـمــة حتــقـيق الــنـجف بــاتـخــاذهـا
تهم إجـراءات قانونية في قضية وفاة ا
مـاهــر راضي خالل تـوقـيــفه في مـكـتب
ـكـافحـة االجرام في احملـافـظة بـعد ان
تـقدم ذووه بشكوى الى احملكمة طالب
اتـخـاذ اإلجـراءات بـحق الـقـائـمـ على
الـتــحـقــيق بــعـد ورود مــعـلــومـات بـأن
الــــــوفــــــاة كــــــانت جــــــراء تــــــعــــــرضه
لـلـتـعذيـب.وقال بـيـان لـلـمـركز االعالمي
جملـلس الـقضـاء االعلى تـلـقته (الـزمان)
امس ان (مــحـــكــمـــة حتــقــيـق الــنــجف
اتـخـذت إجـراءات قانـونـيـة وحـققت في
تـهم بعـد أن تلقت الـقضـية مـنذ وفـاة ا
طـلـبـاً بـالــشـكـوى بـحق الـقـائـمـ عـلى
الـتحـقيق ومـدير مـكتب مـكافـحة اجرام
الـغـري في احملـافـظـة من والـدة وزوجة
ــتـوفى) مــضـيـفــا ان (قـاضي ـتــهم ا ا
حتــقـيـق مـحــكــمـة الــنــجف دوّن اقـوال
ـشتك وباشر باإلجراءات التحقيقية ا
وامـر باجـراء الكـشف على اجلـثة وربط
تـقريـر تشـريحي من جـانب دائرة الطب
عرفة مالبسـات القضية).ونوه الـعدلي 
الـبــيـان الى أن (الـتــقـريـر الـتــشـريـحي
لـلجثـة الذي قـدمته دائرة الـطب العدلي
ــتــهم قــد ســيــكــشف فـي مــا اذا كــان ا
تـعـرض لـلــتـعـذيب من عـدمه فـضالً عن
االجـراءات الـتحـقـيقـيـة الـتي تقـوم بـها
ــقــصـرين واتــخـاذ ـعــرفـة ا احملــكـمــة 
االجـراءات القانـونية بـحقهم واحـالتهم
لــلـمــحـاكم اخملــتـصــة ). وكـان مــحـافظ

الـنـجف لــؤي الـيـاسـري قـد وجّه بـفـتح
حتـقـيق بـاحلـادث وقـال في بـيـان (انـنا
ـعنـية بتـشكـيل جلنة وجـهنـا اجلهات ا
حتـقيقية لفتح حتقيق عاجل مع ضباط
ومـــراتب مـــكـــتب مـــكـــافـــحـــة االجــرام
تـهم اثنـاء التـحقيق بـخصـوص موت ا
مـعه). من جـهـته حتـدث رئيس الـلـجـنة
الــقـــانــونـــيــة فـي احملــافـــظــة حـــســ
الــعــيـســاوي في تــصــريح عن تــعـرض
الضحية لـ(أبشع أنواع التعذيب بتهمة
قابل سرقة بسيطة لم تثبت عليه) في ا
نـفت مـديـريـة شـرطـة الـنـجف ان يـكـون
ـوقوف تـوفي نتـيجـة التعـذيب وقالت ا
في بــيــان انه (قـبل 17 يــومـا  الــقـاء
ــذكـور وفــــــق ــتــهم ا الــقــبض عــلى ا
ــوجب امــر قــضـائي و ــادة 444  ا
حتــقـيق مــعه في الـيــوم األول وعـرضه
أمـام قاضي التحقيق وانـتهى التحقيق
مـعه) مـضيـفـة انه (بعـد نـحو 15 يـوما
تـدهـورت حالـته الـصحـية وعـلى اثـرها
تــمت مـــفــاحتــة الـــقــضــاء ونـــقــله الى
مـستـشفـى الصـدر التـعلـيمي وتـب أن
ـوقـوف يـعـاني من فـشل كـلـوي مـزمن ا
ـرض سـابـقـا وقد وهـو مـصـاب بـهـذا ا
دة يوم وتلقى العالج من تهم  رقـد ا
األطـبـاء اال انه فـارق احلـيـاة في الـيـوم
ـرض مع مالحـظـة أن الـثـالـث بـسـبب ا
كل ما ذكرناه أعاله مثبت بتقارير طبية
رسـمـيــة وقـرارات قـضـائـيـة). من جـهـة
اخـرى صـدقت مـحكـمـة حتقـيق قـضـايا
الـنــزاهـة في الـبــصـرة أقـوال مــتـهـمـ
اثـنـ االول يـعـمل في شـرطـة الـكـمارك
والـثاني بـقـسم الشـرطة الـقـضائـية عن

ــة اخـــذ رشـــوة. وقـــال مــجـــلس جـــر
الـقــضــاء االعـلى في بــيـان ثــان تـلــقـته
(الــــزمــــان) امـس أن (فــــريق عـــــمل من
مـحققي هـيئـة النزاهـة باشراف مـباشر
من قــاضي مــحـكــمــة حتــقـيق قــضــايـا
الـنزاهـة تمـكن من ضـبط متـهم متـلبس
ـة الـرشوة يـعمل مـفوض شـرطة بـجر
نطقة الرابعة في مديرية شرطة كمرك ا
ـــارس عــمـــله فـي مــيـــنـــاء ام قـــصــر
الـشــمــالي وهـو يــتـقــاضى مــبـلـــــــــغـا
مــقـداره   500 دوالر امــريــكي من احـد
)  مـضـيـفـا أن اخملـلّـصــ الـكـمـركـيــ
ذكـورة صـدقت كـذلك اقوال (احملـكـمـة ا

مـتـهم يعـمل مـفـوضا فـي قسم الـشـرطة
ة حافظة البصرة عن جر الـقضائية 
رشـوة بعدمـا طلب مبـلغا مـقداره ست
الف دوالر امـريـكي وتـسـلـمه قـسـمًا من
ــبـلغ مـقـابل ادعــائه شـمـول احـد هـذا ا
ـوقوف في سـجن النـاصرية ـدان ا ا
ـادة الــرابـعــة من قـانـون وفق احــكـام ا
مدعيا بأن لديه مكافحة االرهاب بالعفو
الـقـدرة عـلى الـتوسط لـشـمـوله بـقـانون
الـعـفو ). وقـضت مـحـكمـة جـنـايات ذي
ؤبـد بحق ثالثة قـار أحكامـاً بالـسجن ا
مــدانــ عن جــرائم االشــتــراك بــقـــــتل
شـــخـص وجـــرائـم أخـــرى في بــــغـــداد

وبعقوبة .
وقــال مـجـلـس الـقــضـاء في بــيـان آخـر
تـلقـته(الـزمان) امس أن (الـهيـئة االولى
حملـكمة جنايـات ذي قار قضت بالسجن
ـة ـؤبـد بـحق مـدانـ اثـنـ عن جـر ا
ـواطــنـ اشــتـراكــهـمــا في قـتل احــد ا
ــدائن فـي بــغــداد بــدوافع ــنــطـــقــة ا
إرهـابية). وأضـاف أن (احملكـمة نفـسها
نـظرت قضـية مـدان ثالث وحكـمت عليه
ـتـ ـرتـ عن جـر ـؤبـد  بـالـسـجن ا

األولى تـفجيـر عبوة نـاسفة في بـعقوبة
ــواطــــنـ تـســبـبت في إصــابـة احـد ا
ـة الــثـانـيـة عن تــفـجـيـر عـبـوة واجلـر
ــنـطــقـة نــفـسـهــا بـدوافع نـاســفـة في ا
إرهـابــيـة تــسـبــبت في اصــابـة ســبـعـة
). وأشـــار الــــبـــيـــان إلى أن مـــواطــنــ
دان ـؤبد بـحق ا (األحـكام بـالسجن ا
ادة الـثالثة تأتي استنادا ألحـــــــــكام ا
الـــرابـــعــة / 1 من قـــانـــون مــكـــافـــحــة

اإلرهـــاب رقم  13 لسنة  2005).
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كـشــفت وزارة اخلــارجــيـة  امس
عـن زيــــارة مــــرتــــقــــبــــة لــــوزيــــر
اخلـــارجــيـــة الـــروسي ســـيــرغي

الفروف الى بغداد. 
وقـــــالت الـــــوزارة في بـــــيــــان ان
(الـسفـيـر الـعـراقي لـدى مـوسـكو
حـيـدر مـنـصــور الـعـذاري ألـتـقى
في مــــبــــنـى وزارة اخلــــارجــــيـــة
الـــروســـيـــة مـــبـــعــوث الـــرئـــيس
الــــروسي الـى الــــشــــرق االوسط
وشــمـال افــريــقــيــا ونــائب وزيـر
اخلـارجـيـة الـروســيـة مـيـخـائـيل
ـنــاقـشــة الـعالقـات بـوغــدانـوف 
ــســتــجــدات الــثــنــائــيــة وآخــر ا
الـــســـيـــاســــيـــة عـــلى الـــســـاحـــة

اإلقليمية والدولية). 
وأضـافت انه (تـمت خالل الـلـقاء

مـناقـشـة تـنـفيـذ تـبـادل الـزيارات
ــــســـؤولـــ الــــرســـمـــيــــة بـــ ا
الـعراقـيـ والـروس ومن بـيـنـها
زيارتـا رئـيس اجلـمهـوريـة برهم
صـالح ورئــيس مـجــلس الـنـواب
مـحـمـد احللـبـوسي الـى روسـيا
وكــذلك زيــارة وزيــر اخلــارجــيــة
الـروســيـة ســيــرغي الفـروف الى
الــعــراق فـي الــقــريـب الــعــاجل)
مـــوضـــحـــاً ان (هـــذه الـــزيـــارات
ـــتـــبـــادلــة تـــعـــكس رغـــبـــة كال ا
الــبـلــدين في تــطــويــر الــعالقـات

الثنائية بينهما). 
ونــقل الـــبــيــان عـن بــوغــدانــوف
تـأكيـده(دعم احلـكـومـة الـروسـية
ــســتــمــر لــلــعــراق واســتــعـداد ا
الـشـركات الـروسـيـة لـلـمـسـاهـمة
ـــدن الــــتي في اعــــادة اعــــمــــار ا
دمرت بسبب االعمال االرهابية).

وبـــشــأن مـــشــاركـــة الـــعــراق في
اعـمــال مـؤتــمــر اسـتــانه بـصــفـة
مــراقـب اوضح بــوغـــدانــوف ان
شـاركة الـعـراقيـة سيـكون لـها (ا
دور كـبـيـر في دعم جـهـود احالل
الـسالم في سـوريـا) مـضـيـفاً ان
(روسـيــا حتـرص عـلـى ان يـكـون
لـــلـــعـــراق دور فـــعـــال لــتـــقـــريب
وجــهـــات الــنــظـــر بــ االطــراف

ؤتمر). شاركة في ا ا
وأطلع الـسـفيـر في نهـايـة اللـقاء
نـائب وزيـر اخلــارجـيـة الـروسي
على (استعدادات السفارة القامة
ناسبة مرور  75 عاما احتفال 
عــــلـى الــــعالقـــــات الــــعــــراقــــيــــة
الـروسـيـة) مـشـيـراً الى ان (هـذا
الــتــاريخ الــطـويـل من الــتــعـاون
يــجـســد مــدى مـتــانــة الــعالقـات

الثنائية ب البلدين).

لؤي الياسري  
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بـــــعــــد ســـــتــــة عـــــشــــر عـــــامــــا من
االضــطـرابــات في الـعــراق وخـمس
ســنـوات مـن احلـرب الــوحـشــيـة مع
تــنـظــيم الـدولـة اإلسـالمـيـة (داعش)
اإلرهـــــابي الــــعـــــدو الــــذي عــــرض
البشرية بأسرها للخطر بدأنا رحلة
جـديدة نـحو بنـاء كوردسـتان أقوى.
قبلة وقتاً ستكون السنوات األربع ا
مـحـدداً لـنا وجلـيـرانـنـا وحللـفـائـنا
حـيث نتـطلع نحن فـي حكومـة اقليم
كــردســتــان إلى جتــاوز الــصــدمـات
نطقة األخيرة وتعزيز مكانتنا في ا
وتـــأمــ وجـــودنــا عـــلى الـــســاحــة
الـدولـيـة. بـاخـتـصـار نـريـد أن نـبدأ

بداية جديدة.
ـاضي قمـت بتشـكيل فـي األسبوع ا
حــكــومـة لــقـيــادة إقــلـيـم كـردســتـان

الـعراق. مهمـتي هي لتغييـر الطريقة
الــتي نـديــر بـهـا األمــور في الـداخل
واخلـارج. كـرئـيس للـوزراء سـأطرح
ـهام التي أسـلوبـاً مختـلفاً لـلقـيام با
تـغـذي الـتـحـديـات الـتي واجـهـنـاها
يـعـتـمـد عـلى إجنازاتـنـا ويـسـتـجيب

ية متطورة. لديناميكية عا
ــــعــــركـــــة ضــــد داعش والــــتي إن ا
ســاعــدنـــا في قــيــادتــهــا نــيــابــة عن
أحلــــقـت ضـــرراً اجملــــتــــمع الــــدولي
بـاقـتصـادنا. أصـبح العبء ال يـطاق.
ـوازنة إن تـكـلـفـة احلـرب وخـفـض ا
االحتـــاديـــة من قـــبل احلـــكــومـــة في
بـغداد وحركة الـنزوح اجلماعي إلى
ليارات أراضـينا خلـفت لنا ديونـا 
الــدوالرات.خالل مـعــانـاتـنــا بـقــيـنـا
صـديـقاً وحـليـفاً لـلغـرب وشريـكاً في
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