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طبعة العراق 

علي العصمي
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حــذر خـــبــيــر مـن خــطــورة اســـتــمــرار
اخلالفـات السياسية عـلى اليات اختيار
ؤقتة وقانون مـرشح لرئاسة احلكومة ا
االنـتــخـابــات بـعــد دعـوات حــسـمــهـمـا
ـنتـفض   مـؤكـدا ان لـتـهـدئـة الـشـارع ا
الــطـبــقــة الــســيــاســيــة تـتــجــاهل تــلك
ـطـالـبــات وتـمـارس الـضـغط الخـتـيـار ا
مـرشح الـكتـلـة االكـبر بـعـده اسـتحـقـاقاً
دســتـــوريــاً. وقـــال رئـــيس اجملــمـــوعــة
الـعراقية للـدراسات الستـراتيجية واثق
الـهاشـمي لـ (الزمان) امس ان (الـسجال
الــسـيــاسي مــســتــمـر وال ســمــاع لـرأي
ـرجعـية الديـنيـة التي دعت الى اجراء ا
انـتـخــابـات مـبــكـرة مـشـروطــة بـقـانـون
مـنـصف   فـفي جـمـيع اخلـطـب تـسارع
ـرة واعـتـقد ان تـلك الـكـتل اال فـي هـذا ا
ــتــنــفض لن الــصــراع بــاق والــشـارع ا
ا شروعة  يـقبل اال بتحـقيق مطالـبه ا
سـيدفع الى مشهد اكثـر تعقيدا اذا غيب
صوت احلكمة في ظل التدخل اخلارجي
الـكـبـيـر وانـفالت الـسالح)  واشـار الى
ــعـطـيـات احلـالـيـة ان هـنـاك انه (وفق ا
حـراكا لـكتلـة البـناء بـ بغـداد واالقليم
لـلـضـغط علـى رئيس اجلـمـهـوريـة برهم
صـالح  واختـيار مـرشح الكـتلـة االكبر)
وتـوقع الهاشمي (مخرجاً جديداً وخرقاً
اخـر لـلـدسـتـور كـون الـبـنـاء يـصـر عـلى
مـرشـحـه قـصي الـسـهـيل في ظل وجـود
48 مــرشـحـا لــدى رئـيـس اجلـمــهـوريـة
واالقـرب بــيـنـهم مـحــمـد تـوفـيق عالوي
بـعـده مسـتقالً). وأكـد حتـالف البـناء ان
عـنـية احملـكـمة االحتـاديـة العـلـيـا هي ا
بـحسم جدل الكتلة األكبر. وقال القيادي
في التحالف محمد الغبان عقب اجتماع
لــلــتــحـالـف إنه ( تــقـد اسـم مـرشح
ــنـصب رئــاسـة الـوزراء الى الـتــحـالف 
رئـــيـس اجلـــمـــهـــوريـــة)  وأضـــاف أن
(اجلــدل بــشـأن الــدوائــر االنــتــخــابــيـة
ســيـــحــسم وســيـــصــوت عـــلى قــانــون
.( االنــتـخــابـات في جــلـســة غـد االثــنـ

وأفـاد مـصـدر في وقت سـابـق بـأن وفدا
من الـتحالف سيـلتقي رئيـسي ياحملكمة
االحتـادية و اجلمهورية لبحث موضوع
تـسـمـيـة الكـتـلـة االكـبـر ومـرشح رئـاسة
الـــوزراء. فـــيــــمـــا كــــشف الـــنــــائب عن
الـتــحـالف نـفــسه عـبـاس الــعـطـافي عن
تـسـلم رئـيس اجلـمـهـورية  48 مـرشـحاً
لـتـولي منـصب رئـيس الوزراء  مـشـيراً
إلى عــــدم وجــــود اتــــفـــاق عــــلـى أحـــد
ــرشــحــ حــتى اآلن  فــيــمــا أكــد أن ا
حـكــومـة تـصـريـف األعـمـال سـتــسـتـمـر
بـعـملـهـا حل تـكـلـيف شخص بـرئـاسة
احلـكـومة اجلـديدة . وأعـرب الـنائب عن
كـتلة صادقون نـعيم العبودي عن موقف
ؤقتة ناصب في احلكومة ا الـكتلة من ا
ـقبـلة.وقـال العـبودي في تـغريـدة على ا
حــســابه تــويــتــر (مــوقــفــنـا فـي كــتــلـة
صـادقون ال نـتبـنى أي مرشح بـعينه بل
إنـنــا لـســنـا في وارد تــقـد مــرشـحـ
لـوزارات فـي احلـكـومـة الــقـادمـة والـتي
سـتــكــون مـهــمـتــهــا تـهــيــئـة الــظـروف
إلنـتـخـابــات مـبـكـرة). ودعـا الـنـائب عن
حتـالف سـائرون امـجـد العـقـابي رئيس
اجلـمــهـوريـة الى اخلــروج لـلـجــمـاهـيـر
ــرشــحـه لــديه عــلى وطــرح االســمـــاء ا
الشعب الن الشعب والتأريخ لن يرحماه
ان خــضع لـضــغـوط احــزاب الـســلـطـة.
واعــلـنـت بـعـض الـكــتل الــنــيــابــيـة عن
تـوجـهـهـا جلـمع تـواقـيع واقـالـة رئـيس
اجلـمهورية بتهمة اخليانة العظمى بعد
ـدة الدستـورية الختـيار مرشح انـتهاء ا
احلـكـومـة. واكـدت كـتـلـة حتـالف الـقوى
نصب الـعراقيـة عدم دعمهـا ألي مرشح 
رئـيس الوزراء ما لم يـكن مستـقالً وغير
تــابـع جلــهـــات حــزبـــيــة.بــدوره   قــال
اخلـبـير الـقانـوني طـارق حرب في بـيان
تـلقته (الزمان) امس  إن (منصب رئيس
اجلـمــهـوريـة تــشـريـفـي احـتـفــالي كـمـا
ـــاده 73/تــــاســـــعــــاً من حــــددت ذلـك ا
الـدســتـور وبــدلـيل ان جــمـيع دســاتـيـر
الـعـالم تـعـطي احلق لـرئـيس الـدولة في
ـوافـقـة اخـتـيــار رئـيس الـوزراء وتـرك ا

ــان لــكن دســتــورنـا عــلى وزارته لــلــبـر
خالف ذلك وترك موضوع اختيار رئيس
ــان وبـشـكل أدق لـلـكـتـلـة الـوزراء لـلـبـر
الـنـيـابـيـة االكـثـر عـددا والـزم الـدسـتور
رئـيس اجلــمـهـوريـة بــهـذا اخلـيـار   اذ
أوجب عــلـيه تــكـلــيف من تـرشــحه هـذه
الـكتـلة بـتشـكيل احلـكومـة). واضاف ان
(مـسـآلـة اعــفـاء رئـيس اجلـمـهـوريـة من
ان يجب أن يسبقه طلب يحدد قـبل البر
ـسـألة وبـتـأييـد االغـلبـية اسـبـاب هذه ا
ـطـلـقــة لـعـدد أعـضـائه).  وحـذر زعـيم ا
ائـتالف الوطنية أياد عالوي من اختيار
مـفــوضـيـة انــتـخـابــات غـيــر مـسـتــقـلـة
وتــشـــريع قـــانـــون انــتـــخـــابــات غـــيــر
مـنــصف.وقـال عالوي في تــغـريـدة عـلى
حـسابه تويـتر (نحن اول من طـرح فكرة
بـكـرة وحذرنـا من نـتائج االنـتـخابـات ا
ــمـاطــلـة والــتـســويف في اجـرائــهـا) ا
واشـــار (نــحـــذر من نـــتـــائج اخـــتـــيــار
مـفـوضـيـة انـتـخـابـات غـيـر مـسـتـقـلة و
تـشـريع قـانون انـتـخـابات غـيـر مـنصف
وال يـضمن تمثيالً حـقيقياً لـشعبنا وهو
مــا طــالـبــنــا به في رســالــة الى رؤسـاء
الــكـتـل مـنــذ اب عـام 2016). وإشــتـرط
قـراطي الكردستـاني تمرير احلـزب الد
قـانون االنتخـابات اجلديد بـتعديل فقرة
تعـددة. وقال مصدر من داخل الـدوائر ا
احلـزب ان (تـمـريـر قـانـون االنـتـخـابـات
تعددة). مـشروط بتعديل فقرة الدوائر ا
وكـان مجلس النواب قد صوت االسبوع
ـاضي عـلى فـقـرات مـن الـقـانون اال ان ا
هـناك خالف حـدث على فـقرتي  15و16
ـا دفع بعض الكتل الى االنسحاب من

اجللسة
ـيـ ـفـكــرين واألكـاد  . وقـدم جتــمع ا
تـعــديالت عـلى قـانـون األنــتـخـابـات من
شـأنها جتاوز اقرار قانون انتخابي فيه
ثــغــرات تـــشــرع لإلخـالل بــالــعـــمــلــيــة
االنــتـخــابــيـة ومن اجل جتــاوز الــطـعن
بــهـذا الـقـانـون   مـطـالــبـا بـتـبـني هـذه
الـتعديالت من قـبل السـلطة الـتشريـعية

منعا ألية محاولة تسويف.
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شـــدد رئــيس اجلـــمــهــوريـــة بــرهم
صـــالح ونـــائب وزيـــر اخلــارجـــيــة
االمــريــكـي ديــفــيــد هــيل عــلى دعم
اسـتقرار الـعراق وحتقيق تـطلعات
الـشـعب بـالـعـيش بـسـالم وحـرية .
وقـال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(اجلـانبـ بحـثا بـحضـور السـفير
لــدى بـغــداد مــاثـيــو تـولــر تـعــزيـز
الــعالقــات بـ الــبــلـديـن وتـطــويـر
شـترك آفـاق الـتعـاون والتـنسـيق ا
تـبادلة فضالً ـصالح ا ـا يخدم ا
ـسـتـجـدات عـن اسـتـعـراض آخــر ا
عـــلى الـــســـاحـــتـــ اإلقـــلـــيـــمـــيـــة
والـــدولـــيــة)  وأشـــار صـــالح  الى
(أهـــمــيــة الـــدعم الــدولي لـــلــعــراق
واسـتـكمـال الـنصـر عـلى اإلرهاب)
مــشــدداً عــلى أن ( تــكــون احلــلـول
لألوضـاع احلالية استـجابة للقرار
الــــوطـــني الــــعـــراقي بــــعـــيـــداً عن
الـــتــدخالت اخلـــارجــيــة). بــدوره 
اكـــد هـــيـل (دعم بالده الســـتـــقـــرار
الــــعـــراق وحتــــقــــيق تــــطـــلــــعـــات
الـــعـــراقـــيــ فـي الــعـــيش بـــسالم
وحــــريـــــة واحــــتــــرام الــــســــيــــادة
الـعراقيـة). من جهة اخرى   كشف
ـؤتـمـر ــتـحـدث الـرسـمـي بـاسم ا ا
الـــعـــام الــرابـع لالحتـــاد الــوطـــني
الـــكــردســـتــانـي يــاســـ فــائق عن
اخـتيار ثالث شخصـيات من بينها
صـالـح لـعـضـويـة مـجـلس الـعـمـوم
بــاالحتـاد قـبـل االنـتـخــابـات. وقـال
رؤوف فـي تـصـريح امس إن (ثالث
شــخـــصــيــات هي صــالح وقــوبــاد
ـان االقـليم الـطـالـبـاني ورئـيس بـر
ريـواز فائق  اختيارهم باالغلبية
ـــطــلـــقــة لـــلــدخـــول الى اجملــلس ا
الـعـمومي لـقيـادة االحتاد)  مـبيـنا
ان (االخـتـيـار  من قـبـل االغـلـبـية
وباجماع). وسمى االحتاد الوطني

كــوســرت رسـول رئــيـســاً جملــلـسه
االعـلى السيـاسي. وقال مصدر في

تـــــــصـــــــريح امـس إن (رســــــول 
تـسـمـيته رئـيـسـاً للـمـجـلس االعلى
الـــســـيـــاسي لـالحتــاد الـــوطـــني)
واشــــــار الـى أن (اجملــــــلس حــــــدد
اعـضاءه من الشخصيات التي لها
خـبـرة طـويـلـة ومـخـضـرمة لـكن لم
يـــتم حــسم طـــبــيــعـــة صالحــيــات
ومـهـام اجملـلس بـشكل تـفـصـيلي).
وجـه رئــــيـس حــــكـــــومــــة إقـــــلــــيم
كـردستان مسرور الـبارزاني تهنئة
ــنـاسـبــة حـلـول الى االيــزيـديـ 

عيد صوم إيزي.
 وقـــال الــبـــارزاني في الـــتــهـــئــنــة

(أتــقــدم الى االيــزيــديــ بـخــالص
ناسبة حلول عيد صوم الـتهاني 
إيـزي ونـتـمنى لـهم االحـتفـال بـهذا
الـعـيـد في أجـواء مـفـعـمـة بـالسالم
واالسـتـقـرار)  مـؤكـدا ان (حـكـومـة
إالقــلـيم ســتـسـتــمـر في تــوفـيـر كل
اخلــدمـات لإليـزيـديـ وسـتـواصل
الـــــدفــــاع عـن حــــقـــــوقــــهـم في ظل
الـــتـــعـــايـش الـــســـلـــمي والـــديـــني
والـقـومي الـذي ينـعم به كـردسـتان
كـمـا سـنبـذل كل مـا في وسـعـنا من
ن اخملــــــطــــــوفـــــ أجـل عــــــودة 
ـهجرين والنازح  الى ديارهم وا
بــكـرامـة وتــقـد أفــضل اخلـدمـات

لهم). 
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الـنـاشط علي الـعصـمي بإطالق الـنار
عـليه من أسلحـة مزودة بكا صوت.
وقــال رئــيـس الــلــجــنــة األمــنــيــة في
ــنــحل  جــبـار مــجــلس احملــافــظــة ا
ــوســوي إن (مــتـظــاهــرين أحــرقـوا ا
مـنزلي وهـدموه وال أعـرف سبب ذلك
ــــســــؤول الــــوحـــيــــد في وهـل أنـــا ا
احملـافـظـة أم أنـا قتـلت مـتـظـاهرين?)
واضــاف ان (حـيـاتي في خـطـر كـبـيـر
وحــرق مــنــزلي وهــدمه يــعــني إنــني
أتـعـرض للـتهـديـد الشـخصي أيـضا).
ثلن وقادة مسيرة نساء من ذي قار 
ـدني وطـالـبـات مـنــظـمـات اجملـتـمع ا
اشـتـركن فيـها ايـضا مـسـيرة سـلمـية
السـتنكـرارعملـيات القـتل واالختطاف
والــــتـــغـــيــــيب بــــحق الـــنــــاشـــطـــ

والــــصـــحــــفـــيــــ في ظل الــــصـــمت
ــــســـوغ .  وفي احلــــكـــومـي غـــيــــر ا
الــبـصــرة افــاد شـهــود عـيــان بـقــيـام
مــتـظـاهــرين بـإحــراق إطـارات ضـمن
شـــارع في مــنــطـــقــة الــبـــراضــعــيــة.
وواوضـح الــــشــــهــــود ان (عــــدداً من
ـــتــظــاهــرين أقـــدمــوا عــلى إحــراق ا
ـــؤدي االطــــارات ضــــمن الــــشــــارع ا
ــنـطـقـة الــبـراضـعـيــة في الـبـصـرة).
دارس في وبـعد تـعرض العـديد من ا
مــحـافـظـة كـربالء لـلــتـهـديـد والـغـلق
علـم القوات األمنية طـالبت نقابة ا
ــدرسي في بــحــفظ األمن والــنــظـام ا
مـحاولـة للحـفاظ عـلى انتظـام الطـلبة
درسي وتوفير بيئة امنة في الدوام ا

الكمال دراستهم. 
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الـواردات في حال عدم معاجلة االمر
بـشـكل سريع)  ودعـا خـنس اعـضاء
اوبـك الى (حتـديـد الـرؤيـة واالهداف
بـالـتنـسيق مع روسـيـا حل حتـقيق
االسـتقرار ب العرض والطلب حتى
يـسهم ذلك بزيادة الطلب الذي يؤدي
بــدوره الـى رفع مــســتــوى االســعــار
والســيــمــا في فــصـل الــشــتــاء الـذي
يــحــتــاج الــعــالم فــيه الى مــزيــد من
الطاقة لتغطية االحتياجات). وحتدد
سـعــر الـتـسـويـة في الـعـقـود اآلجـلـة
خلـــــام بــــرنـت عــــنــــد  66.14 دوالر
ـا لـلـبـرمـيل مـنـخـفـضـا  40 سـنـتـا 
ـكـاسب ـئـة  لــكن  يــعـادل  0.6 بــا
ـــئــة. أســـبـــوعــيـــة حــوالي  1.4 بـــا
وأغـلقت عـقود اخلـام األمريـكي غرب
تـكساس الوسيط على  60.44 دوالر
لـلـبرمـيل  بـانخـفاض  40 سـنـتا أو
ـكـاسب نـحـو 0.6 ـئـة  و  1.21بــا
ـــئــة عــلى مــدار األســبــوع.وعــزز بــا
الـتقدم في تـسوية نزاع الـتجارة ب
أكـبـر بـلـدين مـسـتـهـلـكـ لـلـنـفط في
الـعـالم تـوقـعات ارتـفـاع الـطـلب على
قـبل. وقـال جون الـطـاقة في الـعـام ا
كــيــلــدوف  من أجــ كــابــيــتــال في
نـيويورك ان (الـتركيـز مازال منـصبا

ــتــعـلــقــة بـوضع عــلى الــتــطـورات ا
التجارة األمريكية الصينية ومع قدر
كــاف من األخــبـار اإليــجـابــيـة طـوال
األسـبوع). وكـانت الصـ أعلنت عن
قـائـمـة إعـفـاءات كـمـركـيـة عـلى سـتـة
مــنــتــجـات نــفــطــيـة وكــيــمــاويـة من
ـتـحدة بـعـد أيـام من قول الـواليـات ا
قـرر توقيع واشـنطن وبـك إن من ا
اتــــفــــاق جتـــــارة أولي خالل االيــــام
ـقبلة. واستقـرت أسعار النفط قرب ا
أعـــلى مــســتــوى فـي ثالثــة أشــهــر 
وتــتــجه صــوب االرتــفــاع لألســبـوع
الـثـالث عـلى الـتـوالي بـفـضل تراجع
حـــدة الـــتــوتـــرات الـــتــجـــاريـــة بــ
ــتـحــدة والـصــ  الـتي الــواليـات ا
ضــغــطت عــلى الــطــلب وكــذلك عــلى
ي. فـيـمـا ــو االقـتـصـاد الـعـا آفـاق 
ـسـتـشـار لـدى الـبـيت األبـيض قـال ا
الري كـــودلـــو إن (مــا يـــطـــلق عـــلــيه
ـرحـلـة واحـد من االتفـاق الـتـجاري ا
اســتــكــمــلت كــلــيـا)  واشــار الى ان
ـتـحدة لـلـص (صـادرات الـواليات ا
وجب االتفاق). بدوره سـتتضاعف 
سؤول الصيني إن اكـد عدد من ا
(صـياغـة االتفـاق تظل مـسألـة حرجة
وتـــتــطــلب دقـــة لــضــمـــان أال تــقــود

ـسـتـخـدمـة في الـنص الـتــعـبـيـرات ا
إلى تــصــعـيــد الـتــوتـرات من جــديـد
وتـعمـيق اخلالفات). من جـهة اخرى
أعـلن رئيس غـرفة الـتجارة االيـرانية
ــشــتــركــة أن صــادرات الــعــراقــيــة ا
الـسلع لـلسـوق العـراقيـة جارية دون
انــقـطــاع وال قـلـق يـعــتـريــهـا في ظل
االحـداث التي يـشهدهـا البـلد اجلار.
وقـال يـحـيى آل اسحـاق في تـصريح
امس أن (الـعالقات التجارية البينية
مــتــنــامــيــة بــرغم من االضــطــرابـات
الـداخــلـيـة الـقـائـمـة غـيـر أن الـشـعب
الــعـــراقي يــرفض بــطـــبــيــعــته هــذه
االوضـاع التي تـتجه نـحو التـهدئة)
 ولــــفـت الى ان (صــــادرات الــــســــلع
االيـرانية في الـظروف التي يـشهدها
الـعـراق لم تـنـخفض بـشـكل مـلـحوظ
وعـمـليـة تـدفق السـلع بـ اجلانـب
جـاريـة عـلى قدم وسـاق وبـشـكل عام
القــــلق بـــهــــذا الـــشـــأن)  وتــــابع ان
(الــصــادرات الــســلــعــيــة االيــرانــيـة
لــلـعـراق سـجـلت 13مـلـيـار دوالر في
ـنـتــهـيـة)  مــؤكـدا ــالـيــة ا الــسـنـة ا
ستهدف ستوى ا (امكانية حتقيق ا
لـلـحـجم الـتـجـاري الـبـالغ  20مـلـيـار

دوالر). 
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تـوقعت الهيـئة العامـة لالنواء اجلوية
والــرصــد الــزلـزالـي الـتــابــعــة لـوزارة
الـنـقل ان يـكـون الـطـقـس الـيـوم االحد
مــعـتـدال واحلــرارة مـسـتــقـرة . وقـالت
الـهيئة في بـيان امس ان (طقس اليوم
ـــنـــاطـق كـــافـــة االحــــد صـــحـــو فـي ا
مــصـــحــوب بــضــبـــاب خــفــيف يــزول

تـدريـجـيـا ودرجات احلـرارة مـسـتـقرة
حـيث سـتكـون الـعظـمى في بـغداد 20
وحـركة الـرياح شمـاليـة غربيـة خفـيفة

الى معتدلة السرعة). 
وتـشـيـر الـتـوقـعـات اجلـويـة الى تـأثـر
ــنـطـقــة بـيـنــهـا الـعــراق قـريـبـاً دول ا
تنبئ ـنخفض جوي عمـيق. وكتب ا
اجلـوي صادق عطية على صفحته في
فـيـسبـوك ان (منـخـفضـاً جويـاً عـميـقاً

مـتــمـركـزاً شـرق االطـلـسي يـؤثـر عـلى
غرب أوروبا ويتمركز غرب بريطانيا)
ـنــخــفض مــصــحـوب   مــبــيــنــا ان (ا
بـجـبـهـة باردة وريـاح شـديـدة وأمـطار
غــزيــرة عــلى طــول حـركــة اجلــبــهـة)
ــنــخــفض واردف بــالــقــول ان (هــذا ا
يـنتج عن منـخفضـات تؤثر على وسط
أوروبـا وجنـوبها ويـتجه احدهـا نحو
مـنطقتـنا ويحاول التـغلب على امتداد

ـرتــفع الـسـيـبـيـري الـذي يـؤثـر عـلى ا
شـــبه اجلــزيــرة الـــعــربــيـــة االربــعــاء
ـــقـــبل) وتـــابـع ان (هــذا يـــعـــني ان ا
الـتأثير االكبر للـمنخفض الذي متوقع
قـبـل ان يـبـدأ الـثالثاء او االربـعـاء ا
سـيـنـحسـر عـلى مـدن الشـمـال وبعض
الـوسط والغربية وقـليال على اجلنوب
ـا يـكون هـناك تـغيـير في مـسار او ر

احلالة).

الـــتــــوتـــرات الـــراهـــنـــة   حـــيث ان
االضـطرابـات التي يشـهدهـا  العراق
فـي الـوسط و مــحــافـظــات اجلــنـوب
الـتي تضـم حقـوال نفـطية   وحـقيـقة
اذا مــا رافـــقت تــلك االحــداث اعــاقــة
ـوانئ سيـؤثـر على لـلـتصـديـر عبـر ا
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عــزا اخلـبـيـر الـنــفـطي بـيـوار خـنس
تـراجع الطلب على الـنفط الى تباطؤ
ي و االضـطـرابـات التي الـنـمـو العـا
ــنـتــجـة  تــشــهـدهــا بـعض الــدول ا
مـــشــيـــرا الى ان ضــعف الـــقــرار في
اوبـك حال دون تـقـلـيص االنـتـاج في
ظل تــصـعـيـد عـدم احلــاجـة لـلـخـام .
وقــــال خــــنس لـ (الــــزمـــان) امس ان
(رفـع احــتــيــاطـي بــعض الــدول  من
االسـتـكـشـافـات النـفـطـيـة الـتي تـقدر
بـاكثر من مليار برميل يوميا واعادة
تــصـديـر الـبـعض االخــر مـثل لـيـبـيـا
وشـمال افريـقيا واجلزائـر يشير الى
ـو االقتصـاد نتيـجة تراجع تـباطؤ 
الــطــلب عــلى اخلـام)  ولــفت الى ان
(ضـعف قرار اوبك في ظل الـتصـعيد
اجلـــاري بــــشـــأن اكـــتــــفـــاء حـــاجـــة
ـستهلـك للنـفط حال دون تقليص ا
ســـقف االنـــتــاج)  واكـــد ان (هـــنــاك
احــتــمــاالت اخــرى تــتــعــلق بــالـدول
ــصــدرة وحـجم الــتــهـديــدات الـتي ا
نـشـأت الـنـفـطـية في تـتـعـرض لـهـا ا
ـنطـقة ـنطـقة)  وتـابع خـنس ان (ا ا
تـــعـــيش اوضــاعـــا صـــعــبـــة في ظل

 بيوار خنس

ـان مـحـمـد احلـلـبوسي صـالح والـبـر
واقف النـهم ينتظرون منـهما نتائج ا
ـرشح بعد جلسة اليوم االحد من ا
هـاجمة   لـكنـهم  فوجـئوا بالفتـات ا
وزعـتـهـا بـعض اجلـهـات في مـحـاولة
لـلــتـصـعـيـد  ال يـقـصـدون من ورائـهـا
خـــدمـــة الـــتــظـــاهـــر واالحـــتـــجــاج).
ــتــظــاهــرين من جــســر وانــســحـب ا
األحـرار وســاحـة الـوثـبـة ومـقـتـربـات
حـــافـظ الـــقـــاضـي بـــاجتـــاه ســـاحـــة
الـــتــحــريــر. وقـــال شــهــود عــيــان ان
(احلــيـاة تــعـود لــطـبــيـعـتــهـا بــشـكل
تـدريـجي إلـى سـاحـة الـوثـبـة وشارع
تظاهرين من الـرشيد بعد انسـحاب ا
جـــســر االحــرار ومــقـــتــربــات حــافظ
الـقاضي باجتاه التحرير)  واضافوا

ـتـظـاهـرين ما ان (أعـداداً قـلـيـلة من ا
زالت هـناك إلكـمال عـمليـات التـنظيف
بـــالــتــعـــاون مع الــقــوات األمـــنــيــة)
واشــاروا الى ان (مــتـظــاهــراً أصـيب
بــطــعـنــة ســكــ نـتــيــجـة مــشــاجـرة
اسـتـخدمـت فيـهـا األسلـحـة البـيـضاء
صاب في مـنطـقة الـسنك حـيث نقـل ا
سـتشـفيات من عـلى الفـور إلى إحد ا
أجـل تـلــقـي الـعـالج). واعــلن الــتــيـار
الصدري عن تسليم أصحاب القبعات
ـسؤوليـة التي كانت الـزرقاء قواطع ا
حتـت حـمــايــتــهم فـي الــتـحــريــر إلى
الـقـوات األمـنيـة.  واعـاد زعيم الـتـيار
الـــصـــدري مـــقـــتـــدى الــصـــدر كـــاظم
الـــعــيــســـاوي الى صــفــوف الـــتــيــار
وتـعـييـنه معـاونا خـاصا ومـستـشارا

لالمـور االمنية والـعسكرية   بحسب
مــا جــاء في صــفــحـة مــحــمــد صـالح
ــقــربــة من الــصــدر عــلى الــعــراقـي ا

فيسبوك.
 وفي الــنـاصــريـة افــاد شـهــود عـيـان
ـديـنــة بـعـد ان بــعـودة الـهــدوء إلى ا
أضــرم فـيـهـا مـحـتــجـون الـنـيـران في
مـكاتب أحزاب ردا على اغتيال ناشط
مـــدنـي.ومـــســـاء اجلـــمـــعـــة  أضـــرم
مــحــتــجــون غـاضــبــون الــنــيـران في
مـــقـــرات حــزب الـــدعـــوة اإلسالمـــيــة
ومــنـظـمـة بـدر وحــركـة عـصـائب أهل
هـمات اخلاصـة التابع احلـق وفوج ا
لـوزارة ومنزل رئـيس اللجنـة األمنية.
وجـاءت هـذه التـطـورات بعـد سـاعات
من اغــتــيــال مــســلــحــ مــجــهــولـ
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تـستمر االحتـجاجات في بغداد وعدد
مـن احملـــافـــظـــات بـــرغـم اســـتـــمـــرار
عـــمـــلـــيــات الـــقـــتل واخلـــطف بـــحق
ـطـالبـ  بـأجراء انـتخـابـات مبـكرة ا
شاركة عـبر قانون يضمن لـلكفاءات ا
بــصـنع الـقـرار  وحــذر مـراقـبـون من
خـطورة تـلك االنتـهاكـات التي سـتجر
ـنـزلق قد يـؤدي الى الـفوضى الـبالد 
واالنــــفـالت وسط صــــمت حــــكــــومي
ـمارسـات .وشهدت وامـني ازاء تلك ا
الــنــاصـريــة امس االول ســلـســلـة من
احلـرائق استهـدف مقار احزاب خالل
تـظاهرة غاضبـة ردا على مقتل ناشط
مــدني.  وقــال مــراقـبــون لـ (الــزمـان)

امـس ان (اســــتــــمــــرار عــــمــــلــــيــــات
االسـتهـداف والتـصفـية لـلمـتظـاهرين
رابـطـ في سـاحات او الـنـاشـطـ ا
االحـتجـاج في ظل الصـمت احلكومي
واالمـــني ازاء مــا يــحـــدث من جــرائم
ـنزلق ال يحـمد عقباه) سـيجر البالد 
ـمـارسـات تـهدف واشـاروا ان (هـذه ا
الشــاعـة الـرعب واخلــوف في نـفـوس
ـطـالـب بـرحـيل الفـاسـدين واجراء ا
انـتـخابـات نـزيهـة مـبكـرة عـبر قـانون
يـــضــمـن لــلـــكــفـــاءات الـــوصــول الى
شـاركة في صنع مـجلس الـنواب او ا
الــقـرار)  مــشـددين عـلى (ضـرورة ان
تـعي الطبقة الـسياسية الـتغيير الذي
ـتـظـاهــرون بـعـد مـرور يــنـشـد الـيـه ا
اكـــثــر من  16 عـــامـــا الــتي شـــهــدت

ضـياع امـوال البالد وتـفشـي البـطالة
وتـــــراجع فـــــرص الــــعـــــمل ونـــــقص
اخلــدمـات وتـدهـور قـطــاعي الـصـحـة
والـتـربـيـة)  الفـتـ الى ان (اجملـتمع
الـدولي يتـحمل مـا يحـدث في العراق
من جـرائـم تـصـفـية بـحـق الـسـلـمـي
تــمـارسـهــا جـهــات مـجـهــولـة تــابـعـة
الجــنــدات خــارجــيــة ). بـدوره   اكــد
مـتـظاهـرون في ساحـة التـحريـر انهم
يـراقـبـون التـطـورات بدقـة ويـدرسون
اخلـيـارات الـسـلـمـيـة  في الـتـصـعـيـد
انـسـجامـا مع مـصالـح العـراق ووفاءً
لــدمــاء شـهــداء انـتــفــاضـة تــشـرين 
وقـال نـاشط حـقوقي  في الـسـاحة ان
ـــتــظـــاهــرين لم يـــكــونـــوا بــصــدد (ا
مـهـاجـمـة رئـيـسي اجلـمـهـوريـة برهم
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حقق فـريق بـرشلـونة بـكرة الـقـدم امس السـبت انتـصارًا
عريـضًـا بنـتـيجـة اربـعة اهـداف مـقابل هـدف واحـد  على
فريق ديـبورتيفو أالفيس الذي احتضنها ملعب الكامب نو
وذلك  ضــمن مـنـافــسـات اجلـــــولــة الــثـامـنــة عـشـر  من

الليغا.
وسجل أهـداف كـتيـبـة كتـالـونيـا الالعـبون  جـريـزمان في
الـدقـيـقـة  14 وفـيـدال في الـدقـيـقـة 45 + 2 ومـيـسي في
الـدقـيـقـة  69 وسـواريـز من ركـلـة جـزاء في الـدقـيـقة 75
بـيــنــمـا ســجل بــيـري بــونس هــدف أالفـيس الــوحــيـد في

الـدقـيـقة 56. وبـهذا االنـتـصار يـرفع بـرشـلونـة رصــــيده
إلى   39 نقطة في صدارة الترتيب  بينما يتجمد رصيد
ـركـز اخلامس ديـبـورتـيـفـو أالفـيس عـند  19 نـقـطـة في ا

عشر.
و اعتـمد إرنـستـو فالـفيـردي مدرب الـبارسا عـلى طريـقته
ُـعتادة  3-3-4 لكـن بوجود الـعديد من الـتغيـيرات حيث ا
دفع بثالثي الوسط فيدال وبوسكيتس العائد من اإلصابة
والـشــاب كـارلـيـس ألـيـنــيـا  كــمـا أراح لــيـنـجــلـيت ودفع
بـأومـتـيـتي وتـرك سـيـميـدو عـلى مـقـاعـد الـبـدالء  وشارك

ن. سيرجي روبيرتو كظهير أ
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اعـلـنت السـفـارة االيرانـيـة لدى بـغداد
عن تــمــديـد مــوعـد الــعـمل بــتـأشــيـرة
الـدخــول لـلـمـسـافـرين الـعـراقـيـ الى
ايــران من دون تـأشـيــرة فـيـزا. ووفـقـا

لـلوثيـقة الصـادرة عن السفارة انه (
دة تـمديد دخول العـراقي الى ايران 
شـهرين بدون فيزا)  مـعربة عن املها
ان (نـشــهـد قـريـبـاً وبـتـعـاون الـبـلـدين
حـــسم الــغــاء مـــوضــوع الــتـــأشــيــرة
بـالكـامل لرعـايا البـلدين ودخـوله حيز
الـتـنـفـيـذ)  عـادة ايـاه (خـطـوة مـهـمـة
بادالت جـداً لتـسهيل الـتنقل وزيـادة ا
بـ البلدين وتعزيز االواصر بينهما).
فــيــمـا افــاد الــرئــيس االيـرانـي حـسن
روحـاني بـأن الـيـابـان قـدمت مـقـتـرحا
جــديـدا وكــذلك ايــران لـكــسـر احلــظـر

ـفروض على طـهران. وقال االمـريكي ا
روحاني بعد ختام جولته التي شملت
مـالـيـزيـا والـيـابـان  ان (قـمـة مـالـيـزيـا
كـــانت اســـلــوبـــا جـــديــدا الجـــتـــمــاع
ـفـكرين االسالمـيـ على ـسـلمـ وا ا
اســــاس تـــنـــمــــيـــة وتــــعـــاون الـــدول
ــوذج االسـالمــيـــة لـــلـــوصــول الـى ا
ــنــشــودة)  واضــاف ان الــتــنــمــيــة ا
(اجــتـمـاع رؤســاء الـدول االربع ايـران
ومـاليـزيا وتـركيـا وقطـر اتخـذ قرارات
جـيـدة لـلتـعـاون وبطـبـيـعة احلـال فـقد
تــقـرر دعـوة الــدول االخـرى في مـجـال
الـتـكـنـولوجـيـا احلـديـثة والـصـنـاعة)
وبــشـأن مـحــادثـاته الــتي اجـراهـا مع
رئــيـس الــوزراء شــيــنــزو آبي بــشــان
الـــتــــعـــاون بـــ الـــبـــلـــدين   اوضح
روحـانـي انه (مـا عـدا دولـة او دولـت
فـان اجلميع معارض لـلحظر االمريكي
النـها مـناقضـة للقـوان الدولـية وهو

امـر مـتفق عـليه بـ جمـيع الدول النه
يـــضــرهـــا كــلـــهـــا وان الــيـــابــانـــيــ
واالوروبـيـ ناشـطون في هـذا اجملال
لــكـسـر احلـظـر)  وتــابع (نـعـتـقـد بـان
كـسـر احلظـر واحبـاط مؤامـرة امريـكا
يـعد عـمال وطنيـا وثوريـا ضروريا من
واجـبنا جميعا)  ولفت الى ان (ايران
جتـري مـشـاورات مع اجلـمـيع في هذا
اجملـــال وجتـــري بـــصـــورة اكـــثـــر مع
اليابان والدول االوروبية)  مؤكدا انه
(كـان لـلـيـابـانـيـ مـقـتـرح جـديـد ولـنا
ايـــضــــا حـــيث تـــقــــرر ان تـــســـتـــمـــر
ـــشــاورات في هـــذا الــصــدد)  وعــد ا
الحـة البحرية روحـاني ان (الطاقة وا
مـــوضــوعــا مـــهــمـــا اخــر طــرح خالل
احملــادثــات مع رئـيـس وزراء الـيــابـان
شروع هرمز للسالم الـذي اعلن دعمه 
وانـها لن تـشارك في خـطة االمريـكي

نطقة).  حسن روحانيالمن ا
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