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اســتــقــبل رئــيس واعــضــاء مـجــلس
ـتحدة في مـلكة ا فوضـ سفـير ا ا
بـــغــداد ســـتــيـــفن هـــيــكي و خالل
الـــلــقـــاء احلــديـث عن اســتـــعــدادات
ــفــوضــيــة اجلــديــدة الـتـي شـكــلت ا
ـفــوضـيـة رقم 31 ـوجب قــانـون ا
لـــســــنـــة 2019 لـالســـتـــحــــقـــاقـــات

قبلة.  االنتخابية ا
واكـد رئــيس اجملـلـس جـلـيـل عـدنـان

خــلـف خالل الــلــقــاء بــحــسب بــيــان
تـلـقـته (الــزمـان) امس (الـبـدء بـبـنـاء
اجلـــــهـــــاز االداري مـن خالل اعـــــداد
مـسـودة الـنــظـام الـداخـلي ومـسـودة
هيكلية القانون بالتنسيق والتعاون
مع وزارة الــــــتـــــخــــــطــــــيط مـن اجل
ـهـام الـعـمـلـيـة االداريـة االضـطالع 
واالجرائـية لـلـمؤسـسة مـشيـدا بدور
ـــتـــحـــدة الـــفـــعــال فـي ابــداء اال ا
فوضية). ساندة لعمل ا الشورى وا

ومن خالل الــلــقـاء  الــتـأكــيــد عـلى
ضـــرورة دعم مـــنـــظـــمـــات اجملــتـــمع
ـفوضية اداريـا وفنيا الدولي لعمل ا
اســتـعــدادا الجــراء انـتــخــابـات وفق
ــعـايــيـر الـدولــيـة ومــا يـطــمح الـيه ا

الشارع العراقي.
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وفي اخلـتـام اعــرب اعـضـاء اجملـلس
ثـمر مع عن سعـادتـهم بهـذا اللـقـاء ا
الــســـفـــيــر الـــبـــريــطـــاني الـــذي اكــد

اســتـــعــداد حـــكــومـــته عــلـى تــقــد
ـفـــــــوضية ساعـدة لتعـزيز عمل ا ا
وثـــقـــة الـــنـــاخب بـــالـــعـــمـــــــــــلـــيــة

االنتخابية.
وتـفـقـدت رئـيس االدارة االنـتـخـابـيـة
احـالم اجلــابـــري صـــبـــاح الــثـالثــاء
اضـي  مكـتب انـتخـابـات الرصـافة ا

واخملازن التابعة له.
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
الزيارة تأتي في اطار اجلوالت التي
تـــقــوم بـــهــا لـالطالع عــلـى الــدوائــر
والـــشـــعب والــــوحـــدات الـــتـــابـــعـــة
ــســتــقــلــة لــلــمــفــوضــيــة الــعــلــيــا ا
ـشاكل لالنتـخابـات والوقـوف على ا
ـوظــفـ والــعــقـبــات الــتي تـواجـه ا
والعـمل علـى حلـها بـالطـرق االدارية
والقـانـونيـة وتذلـيل الـصعـوبات من
اجل التهيؤ بشكل تام لالستحقاقات

قبلة). االنتخابية ا
واكدت اجلـابري (دعـمهـا الالمحدود
في ـوظـفـ فيه  ـكتـب الرصـافـة وا
ـا يـنـسـجم سـبـيـل اجنـاح عـمـلـهـم 
ــرســومــة لــلــمــؤســســة واالهــداف ا
واســتـمــرار ســعـيــهـا احلــثــيث عـلى
ـسـتــلـزمـات الـتي من تـوفـيــر كـافـة ا
شأنها الـدفع بعجـلة التقـدم وتطوير
الـعـمل االنـتـخـابي وضـمـان حتـقـيق

جليل عدنان
ـنـتقـاة).يـذكر ان اجلـابري االهداف ا
قامت بعدد من اجلوالت التفقدية في
اضـيـة انطـالقاً من حـرصـها االيـام ا
عـــلى مــتــابــعــة مــفـــاصل الــعــمل في

مفوضية االنتخابات.
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على صعيد آخر دعا مؤتمر عشائري
مـشتـرك للـجـنة الـعـشائـر في مـجلس
الــنـــواب ودائــرة الــعــشــائــر بــوزارة
الداخـليـة  الى اهـميـة إسنـاد سلـطة
الـــقــضـــاء والــقــانـــون وفــرض االمن
واالسـتـقرار والـنـظـام واحلـفـاظ على

هيبة الدولة واجهزتها االمنية .

وشـــدد رئـــيس جلــــنـــة الـــعـــشـــائـــر
ـانيـة عبود وحـيد العـيساوي  البر
على اهمية إسناد القبائل والعشائر
شـتركة  العراقـية للـقوات االمنـية ا
خاصـة عـناصـر الـشرطـة قوى االمن
الداخلي اجلهاز التنـفيذي للقضاء 
تـلـكات والـقوة الـتي حتـافظ عـلى 
ـواطنـ  واشـاعة ثـقـافة الدولـة وا
الـــقــــانـــون واالحــــتـــرام وااللــــتـــزام

بالنظام .
واشـــار الـــعـــيـــســاوي الـى ضــرورة
االبــتـــعـــاد عن الـــتـــصـــرفـــات غـــيــر
القانونية التي تقلق اجملتمع وتؤثر
على عـمل عنـاصر وزارة الـداخلـية 
والــعـــمل بــالـــدســتـــور والــقـــوانــ

والقـرارات واالنـظمـة والتـعـليـمات 
ــاني لــلـمـادة ٤٥ وادراج تـعــديل بـر
مـن الــدســـتـــور ضـــمن عـــمل جلـــنــة
الـتـعـديالت الـدسـتـوريـة الـنـيـابـيـة 
الــتي تــرسـم االعــراف الــعــشــائــريـة
وتـــــمــــنـع اَي جتــــاوزات .وحــــضــــر
ـــوتـــمـــر عـــدد من زعـــمـــاء رؤســاء ا
الـقـبائـل والعـشـائـر من كـافـة أنـحاء
الـــبالد  ومـــديــر دائـــرة الــعـــشــائــر
بــوزارة الــداخــلــيــة  ومــديــر دائـرة
الـــــعـالقـــــات واالعـالم  واعـــــضـــــاء

مجلس النواب.
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أهـميـة الـتـعاون الـدولي واسـتـخدام
ـكــافـحـة الــتـكــنـولــوجـيـا احلــديـثــة 
اإلرهـاب والــتـطــرف والـتـأكــيـد عـلى
ـــشـــتـــرك بـــ صـــنــاع الـــتـــعـــاون ا
الـتـكـنولـوجـيـا - الـقـطـاع اخلاص -
واحلــكــومــات ومـنــظــمــات اجملــتـمع

دني). ا
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واجـــرى رئــــيس حــــكـــومــــة إقــــلـــيم
كردستان عددا من الـلقاءات مع كبار
ـنـطقـة والعـالم على سـؤول في ا ا
ـؤتمـر.كـمـا اجـتـمع مع وفد هـامش ا
من الــــكـــونــــغـــرس األمــــريــــكي ضم
السـينـاتور لـينـزي كراهـام. واجتمع
ـؤتـمر  مع الـشـمـري عـلى هـامش ا
وبـحث مـعه (الـتطـورات الـسـيـاسـية
في الـعـراق والـتـنـسيـق ب اجلـيش
واجهة تهديدات وقوات البيشمركة 

داعش). 
وأشار الـبارزاني إلى جـهود تـشكيل
احلـــكـــومـــة اجلـــديـــدة في الـــعــراق
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اختتـمت امس االحد أعـمال النـسخة
الــســادسـة واخلــمــسـ من مــؤتــمـر
شاركة العراق التي ميونيخ لألمن 
استمرت عـلى مدار ثالثة ايام. ومثل
ؤتـمر  وزيـر اخلارجـية العـراق في ا
مـحـمـد علـي احلكـيم فـضالً عـن وزير
الـدفــاع جنـاح الـشــمـري ومـســتـشـار
األمن الــوطــني فــالح الــفـيــاض كــمـا
شــارك من اقـــلــيم كــردســتــان رئــيس
حـكـومة االقـلـيم مـسـرور الـبارزاني .
ـؤتـمر  30 رئيـس دولة وتـشـارك بـا
وحـكـومة و70 من وزراء الـداخـلـية
ــثــلــ واخلــارجــيــة إضــافــة إلى 
ــــســــتــــوى في مــــجـــاالت رفـــيــــعي ا
الـــســيـــاســة واالقـــتــصـــاد واجلــيش
واالسـتــخـبـارات لـبـحـث الـتـهـديـدات
ي الـتي يـتـعرض الـيـهـا الـسـلم الـعا
ومـنــاقـشـة تــغـيـر مــوازين الـقـوة في
العـالم واستعـراض األزمات الـراهنة

ستقبلية. والتحديات األمنية ا
ـسؤولـون العـراقيـون عددا واجرى ا
من الــلــقـاءات مـع نـظــرائــهم الــعـرب
ـــؤتـــمـــر. واالجـــانـب عـــلى هـــامش ا
وبــحث احلـكــيم مع نــظــيـره األردني
ـن الــصــفــدي (تــفــعــيل اتــفــاقــيّــة ا
الــتــعــاون الــعــســكــريّ واألمـنـيّ بـ
الـبـلـدين) مـشـيـدا خالل لـقـائـهمـا في
ميونيـخ بـ(تعاون األردن في اجلانب
األمـــــــــنـيّ واالســـــــــتـــــــــخـــــــــبـــــــــاريّ
ـــعــلـــومــاتيّ).كـــمــا الــتـــقى وزيــر وا
اخلارجية بنـظيره األرميني زوهراب
مـنــاتـسـاكـانـيــان واكـد له (اسـتـعـداد
العـراق لتضـييف اجـتمـاعات الدورة
الـثـالثـة لـلـجنـة الـعـراقـيّة-األرمـيـنـيّة
ُشـترَكـة) كمـا حثَّ الوزيـر األرمينيّ ا
عــــلى (مـــنـح ســـمـــات الــــدخـــول إلى
واطن العراقـيّ الراغب بزيارة ا
جـمـهـوريّــة أرمـيـنـيـا لـغـرض الـعالج
ـنــافــذ احلُــدُوديّـة والــســيــاحـة مـن ا
أســـوة بــبـــعـض الـــدول الـــعـــربـــيّــة
لتـشـجيع حـركة الـتـجارة والـسيـاحة

بـــ الــبــلــدين) داعـــيــاً (الــشــركــات
األرمينيّة للمُساهَمة في إعادة إعمار
ُـحـرّرة).وبــحث الـوزيـران ـنــاطق ا ا
ايضا(اإلسراع بتوقيع اتفاقيّة إعفاء
حــامــلي اجلــوازات الــدبـلــومــاســيّـة
واخلـــدمــة مـن ســمـــة الــدخـــول بــ
الــــبـــــلــــدين ومُـــــذكّــــرة الــــتـــــفــــاهم
للـمُشـاورات الـسيـاسيّـة ب وزارتي
خارجيّة البلدين). كما التقى احلكيم
ــاني هــايـكـو مــاس عـلى نــظـيـره اال
ؤتمر.  وقالت وزارة هامش أعمال ا
اخلـــارجــيــة في بـــيــان أن(مــشــاركــة
احلــكـــيم تــأتي تــأكــيــداً لــلــحــضــور
الفـاعل لـلعـراق في احملـافل الدولـية
ولإلعـراب عن رؤى ومـواقف الـعراق
إزاء الـقـضـايــا اإلقـلـيـمـيـة والـدولـيـة

ذات الطابع األمني). 
من جــهـته قـال احلــكـيم في تــغـريـدة
عــلى تــويــتــر إنه شــارك في جــلــسـة
االمن الـسـيـبـراني في مـيـونخ(حـيث
ناقش خـبـراء األمن بعـمق وصـراحة
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مؤلم مـا يصلنا من معـلومات عن قيام شخـصيات سنية بـتهديد رئيس الوزراء
كـلف الدكتـور محمـد توفيق عالوي بـعدم السـماح بتـمرير تـشكيـلته الوزارية ا
طـالب خاصة مـنها أن تقـوم تلك الشـخصيات في مجـلس النواب مـا لم يذعن 

بفرض وزراء بعينهم  وعلى رئيس الوزراء اإلستجابة وتكليفهم ! 
لـكن عالوي رفض وبـقـوة  وقــال : إنه لن يـسـمح بـأن يـكـون وزراؤه جـزءا من
صـفـقـة سـيـاسـيـة  بل يـريـدهم مـهـنـيـ يـقـومـون بـأداء واجـبـاتـهم عـلى الـوجه
األحـسن دون تقصيـر  ودون أن يكونـوا عرضة لـلضغـوط من هذه اجلهة  أو

تلك .
الزعـامات الـسنـيـة النـافذة الـتي حذرت عالوي بـعد تـمـرير الـتشـكيـلة الـوزارية
بينت له إن وزراءه سيكونون في غاية الضعف ما لم يكونوا مدعوم من قوى
سيـاسيـة  وإنهم يجب أن يـكونوا وزراء أقـوياء سـياسيـا  ورد عليـهم الرئيس
إنه يـريـد لـوزرائـه أن يكـونـوا أقـويـاء مـهـنـيـا ألنـه ال يريـدهـم مـتـحـصـنـ بـقوى
كن بالتالي محاسبة الوزير ح يفسد  أو سيـاسية قد تقوم باإلبتزاز  وال 
يقصر ألنه مدعوم من قوة سياسية ضامنة لوجوده  وهي تريد اإلستفادة منه
في عـمـلـيـات فـساد  وبـالـتـالي يـكـون الـوزير الـقـوي سـيـاسـيا ضـعـيف مـهـنـيا
وفــاشال  وهــمه األسـاس حتــقــيق مـكــاسب حــزبـيــة عــلى حـســاب الــشـعب 

اضية . تظاهرين طوال األشهر ا وبالتالي ضياع جهود وتضحيات ا
احملزن إن هـناك العديد من الشخصـيات السياسية تتبـنى موقفا وطنيا ظاهرا
زيـد من الضـغط على رئـيس الوزراء لـلحـصول  في حـ تمـارس في السـر ا
على مـكـاسب خـاصة تـكـون في الـنهـايـة عبـئـا عـليه  ويـدفع الـشـعب ثمن ذلك
حيث تـهدر األمـوال وتسـرق  وال يتم تـقد خـدمات عـامة لـلمـواطنـ  ونبقى
نــلف ونـدور في ذات الـفـراغ الـذي وضـعـنـا فــيه سـيـاسـيـونـا  وقـوى ال تـفـكـر
ـقدار مـا تـتـمـتع به من ـقـدار مـا تـأخـذ مـنه  و ـقـدار مـاتـقـدم لـلـبـلـد  بل 

إمتيازات ومصالح .
نـافع اخلاصة الـتي يسعى صالح الـضيـقة وا نحـتاج حـقاً إلى اإلرتفـاع عن ا
البـعض لـلـحـصـول علـيـهـا  وتـبـني مـواقف خاصـة من أجل كـسـبـهـا وضـمان

الوصـول إليهـا . فالعراق لم يـعد يحتـمل صبيانـية البعض 
ولـعبهم على األزمات  وحتقيق مـنافعهم دون النظر في
مـصالح الشعب ومـؤسسات الـدولة التي تعـاني كثيرا
اإلسـتـــغالل والـفـــــساد واحملــــــسوبـيـة التي نـخرت
في الـدولـة وأضعـفـــــتـهـا وحـولتـهـا الى مـجـرد مـكان

للحصول على ماخـــــف وزنه وغال ثمنه .

-1-
قال الشاعر :

أحسنُ ما في صِفَةِ الليلِ وُجِدْ
الليلُ حُبْلى ليسَ يُدرى ما تَلِدْ

وهو كما قال 
فقد نفاجئ بأحداثٍ لم تخطر على بال أحد منّا على االطالق ..!!

-2-
ـوتى في تصـاعد العـالم اليـوم مشـغول بل مـذهول بـفايـروس (كورونـا) وأرقام ا

صاب ... على أنها تقل كثيراً عن أرقام ا
-3-

وقـد قـدّرت اخلـســائـر حـتى اآلن بـبــضع مـلـيـارات من الــدوالرات كـمـا انـخـفض
الطلب على النفط وانخفضت أسعاره ..!!

-4-
) وبيـننـا  وخـلو الـعراق – سـافة بـ الـبلـد األصـلي للـوباء (الـصـ ورغم بـعـد ا
واحلـمد لله  –حتـى اآلن من أية إصابة  االّ ان حـركة انتقال األشـخاص من بلد

ذكور . الى آخر تنقل معها احتماالت االصابة بالفايروس ا
-5-

ا وتسـارع الـدول لالعالن عن االصابـات بـهـذا الفـايـروس فور اكـتـشافـهـا  ور
ساعدات الالزمة من الدول االخرى . كان ذلك بداعي تلقي ا

وجــمـيل انْ يـكـون الــتـعـاون بـ الــدول قـائـمـاً في مــضـمـار الـتــصـدي لـفـايـروس
(كورونا) والقضاء عليه ..

-6-
االّ ان هـنـاك مَنْ يـتــهم دوالً بـعـيـنـهـا فـي انـهـا كـانت الـســبب في ظـهـور فـايـروس
ـنـافس الـقويّ لـلـواليات )  الـعـمالق الـشـرقي الذي أصـبح ا كـورونـا في (الـص

تحدة االمريكية التي حتسب نفسها أعظم دول العالم على االطالق . ا
تنافسة من ذكورة أو نفيـها ولكننا ال ننـزه الدول ا ولسنـا بصدد إثبات التهـمة ا

ارسة ألوان من الكيد واالضعاف ازاء بعضها البعض .
-7-

عروف ونعـود االن الى انعكاسات (كورونا) االقـتصادية على العـراق وهو البلد ا
عتمد على النفط بدرجة أساسيّة فنقول : باقتصاده الريعي ا

انه من جانب مكبّل ومثقل بالديون الكبيرة ...
ـواجـهـة أزمـة اقـتـصـاديـة حـادة في حـال انـخـفاض وهـو من جـانب آخـر مـهـدد 

يا . الطلب على نفطه وانخفاض أسعار النفط عا
ومن هنـا تشـتد احلـاجة الى ان تـكون الـتشـكيـلة الـوزارية اجلـديدة عـلى مسـتوى

هذه التحديات اخلطيرة  واالّ فان السفينة معرضة للغرق ..!!
-8- 

ان مـا يـطـرحه اإلعالم من سـعـار في بـورصـة احلقـائب
ا وقـيحـا .. ذلك انّ السـماسرة الوزاريـة ليـمأل القـلب أ
يـبـدون وكـأنـهم مـصـرون عـلى التـنـكـر الـتـام لـلـمـصالح
ـصالح الشـخصية العـليا للـعراق ونحـرها على مذبح ا

والفئوية وهذه هي اخليانة العظمى بعينها ..

من خالل الـصــور واألحـداث الـتي شـاهـدتـهـا في مــواقع الـتـواصل األجـتـمـاعي
اخملــــــتـلفـة أثنـاء سقـوط الثلـج على أغـلــــب منـاطق العـراق إن لم نــــــقل كـلها
يـوم 2020/2/11 رسـمـت في ذهـني صـورة بــسـيـطــة لـهـذا الــشـعب الـرائع –
شعب الـعراق وكيف يتفاعل مع األحداث بأيجـابية مطلقة إن كانت تلك األحداث
ستوى مفرحـة وكيف يرقص مع احلدث بطريقة تسر الـناظر. بالنسبة لي على ا
الـشـخصـي ال أتفـاعل مع الـثـلج حيـنـمـا أجده في أي مـنـطـقة من مـنـاطق الـعالم
وذلك ألسبـاب شخـصيـة وجتـربة مـريرة حـدثت لي في بـداية الـتـسعـينـات وكيف
ـفـاهــيم الـشـخـصـيــة ونـنـتـقل الى عــانـيتُ األمـرين بـســبب ذلك الـثـلج . لــنـتـرك ا
الــصـورة الــعـامــة جلـمــاهــيـر الــعـراق فـي بـغــداد عـلى وجـه اخلـصــوص وبـقــيـة
ر به الـشعب احملافـظات عـلى الـوجه العـام. على الـرغم من األلم الـكبـير الـذي 
في الزمن احلـاضـر اال أنـنا نـشـاهد كـيف تـفاعـل النـاس مع ذلك احلـدث وكيف
كانـوا يصـورون سقـوط الـثلج من مـنـازلهم ومن الـساحـات الـعامـة وكأن الـعراق

ر في عرس وكرنفال في غاية الروعة. 
وت وشـعب يحب احلـياة مهـما تـكالـبت عليه احملن شعب الـعراق شـعب حي ال
وعـصـرته حاالت الـفـاقة واألحـتـياج لـكل شيء. مـجرد سـاعـات قلـيـلة من سـقوط
ـكن ان يكـون مألـوفا جـدا في دول اخرى ال بل انه يـكون مـفهـوماً طـبيـعياً ثلج 

جدا ومع ذلك راح الشعب العراقي يرقص فرحا في كل مكان . 
هم جدا في هذه الـلحظة الـتي يتبـادر فيها الى الـذهن " ماذا لو كانت السـؤال ا
ة لـلـشعـب كأن تـكـون قد ـسـؤولـة عن العـراق قـد صـنعت حـيـاة كـر احلـكـومة ا
وذجية تـقدم في العالم وشيدت مدارس  مدّت طـرقاً جديدة تشبه طرق الدول ا
عمالقـة لكل األطفال والشبـاب على امتداد ارض العراق ومـاذا لو جعلت الطاقة
ـستشفيات من ارقى البناء العمودي الكهـربائية التختفي حلظة واحدة وجعلت ا
ـتـطور والـشاقـولي وحـديـثـا ونظـيـفـا بدرجـة اعـلى من كل مـسـتشـفـيـات العـالم ا
تـقاعـدين اكثـر من ملـيون ديـنار كـحد وجعـلته مـجانـا لكل فـرد وجعـلت رواتب ا
أدنى... فـمـاذا سـيــفـعل الـشـعب ? البـد انه سـيــظل يـرقص طـول سـاعـات الـلـيل

ـسـؤولـ في قـلـوبـهم مـادامـت هـناك والـنـهـار ويـحـتـضن ا
حـياة عـلى ارض هذا الـكـوكب.... ولكن كل شيء يـرمز
هنـا في العراق للبـؤس والشقاء والفـقر والضياع على
الــرغم من امــتالك الــعــراق كل هــذا الــكم الــهــائل من
صادر األخرى. سالما ايها الشعب العراقي النـفط وا
الـكــر وسالمـا لـكل فــقـراء الـعــراق بـكـافـة طــوائـفـهم

...احلموا...واحلموا..اال يحق لي أن أحلم.?
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عــزا رئــيس ائــتالف الـوطــنــيــة ايـاد
ـفرط ضد عالوي استـخدام الـعنف ا
ــتــظــاهــرين إلـى عــجــز أو تــواطـؤ ا
تـظـاهرين ـكـلفـة بـحمـايـة ا الـقوة ا
فـيــمـا اطـلق زعــيم الـتــيـار الـصـدري
مــقــتـدى الــصــدر مـبــادرة انــسـانــيـة
ـواكب اخلــدمـيـة تــتـضـمن تــعـزيــز ا
التي تـؤمن متطـلبـات احملتجـ كما
شـــــدد عـــــلى ضـــــرورة ســـــلـــــمـــــيــــة

التظاهرات.
وكتب عالوي في تـغريـدة على موقع
تـويــتـر امس إن (اســتـخــدام الـعـنف
ـتـظـاهـرين الـسـلـمـي ـفـرط ضـد ا ا
كـلـفـة بـحـمـايـتهم يـؤكـد أن الـقـوة ا
عـاجـزة أو مـتـواطـئـة ومن الـواضح
ان الــهـــدف هـــو مـــحـــاولـــة تــفـــريق
الــتـظــاهـرات) داعــيـا قــوات اجلـيش
النظـاميـة لـ(حتمل مسـؤولية حـماية
ــــــتـــــظــــــاهـــــريـن من هــــــجـــــمـــــات ا

ـــيـــلـــيـــشـــيـــات) واضـــاف (أدعـــو ا
تـظاهـرين الى الصـمود) مـخاطـبا ا
ايـــاهم (أنــكـم تــصـــنــعــون الـــتــاريخ
والنـصر اآلن).من جـهته دعـا الصدر
إلـى اســـتـــمـــرار دعم الـــتـــظـــاهـــرات

سارها السلمي. 
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وكــتب في تــغــريـدة عــلى تــويــتـر ان
ـواكب اخلــدمـيـة بـاتت قــلـيـلـة في (ا
ســاحــات االحـتــجــاجـات الــســلـمــيـة
اخملــصـصــة لـذلـك دون غـيــرهـا ومن
هــنـــا ادعــو الـــعــراقـــيــ الـــشــرفــاء
ـسـرها لـدعـمهـا السـتـمـرار الثـورة 
الـســلـمي كــمـا وجب ان تـقــاطع تـلك
ـــواكب كـل من يـــدعــــو لـــلـــفــــتـــنـــة ا
ــشــاركـة والــتــخـريـب) داعـيــا الى ا
ـــعــــاجلــــة اجلــــرحى مـن الــــثـــوار
ـال او من خالل الـســلـمـيـ (إمــا بـا
مفارز طبية وحمالت تبرع وغيرها).
وتـابع ان (هـنـاك من يـدعي االنـتـماء

لي لكنه يقوم باثارة الفتنة من خالل
الـهـتــافـات احملـرضـة وهـذا ال ارضى
بـه كـــمــا ال ارضـى بـــالـــتــعـــدي عـــلى

رموزنا الدينية ).
وفـي الــشـــأن نـــفـــسه اجـــرى نــقـــيب
احملامـ الـعراقـي ضـيـاء السـعدي
إتصاالً هاتفياً مع والد احملامي علي
معارچ الذي تعـرض حملاولة اغتيال
ـتـظـاهرين. عـلى خـلفـيـة دفـاعه عن ا
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
االتــصـــال جـــاء(لإلطـــمـــئـــنــان عـــلى
صـحــته ومـتـابـعـة قــضـيـة اإلعـتـداء
عــلـيه) مــضـيـفــا ان الـســعـدي (وعـد
.( الحــقــة اجملــرمــ زمالءه وذويه 
وافاد الـبيان بـاستـقرار حالـة معارچ
الصحية  وهو يرقد اآلن في العناية
ــســتــشــفى احلــســ في ــشــددة  ا

الناصرية . 
ــقـــرر ان يــخـــضع لـــعــمـــلــيــة ومن ا
ستقرة جراحية إلخراج الرصاصة ا

في رأسه .وحتــدثت انـبـاء عـن مـقـتل
مـــتــظـــاهـــر في ســـاحـــة الـــتـــحـــريــر
بــرصــاصــة اطـــلــقــهــا مـــجــهــول من
مـسـدس كـا قـبل ان يـلـوذ بـالـفرار

بحسب مصدر اوضح ان (الرصاصة
استـقرت في رأس الـضحـية). وجرت
مــواجــهــات في ســاحــات الــتــحــريــر
والوثبـة واخلالني  فيمـا قالت قيادة

عــمـلــيـات بــغـداد في بــيـان امس انه
(عــلى الــيــوم الــثـالـث عـلـى الـتــوالي
ـكـلــفـة بـحــمـايـة تــتـعـرض قــواتـنــا ا
ـــتــظـــاهـــرين في قـــاطع اخلالني - ا
الـتــحـريـر الـى رمي مـكـثف  بــبـنـادق
صيـد - الـصچم  مـا ادى الى إصـابة
عدد من منتـسبي فوج حـفظ القانون

السادس). 
عاجلة دني  وجنحت فرق الدفاع ا
حـريـقـ انـدلعـا في سـاحـة اخلالني
وسط بـغـداد امس. وبـحـسب مـصدر
امـني فـإن (نــحـو عـشـرة فـرق اطـفـاء
تـــوجــــهت الى مـــوقـع حـــريق انـــدلع
داخـل بـــنـــايــة جتـــاريـــة فـي ســـاحــة
اخلالني) مـضـيــفـا إن (حـريـقـا آخـر
اندلع داخل بنايـة اخرى في الساحة
نـــــفــــســــهــــا في وقـت الحق من يــــوم
ـصـدر أن (فـرق الـدفاع امس).وأكـد ا
ــدني ســيــطــرت عــلى الــنـيــران في ا

غضون دقائق).  ضياء السعدياياد عالوي
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بــالـقــول(نــحن مع تـشــكــيل حـكــومـة
حتظـى بدعم أغـلب مـكونـات الـعراق
وتلـتزم بـاحلقـوق الدسـتوريـة إلقليم
كـــردســـتـــان). وفي مـــحــور آخـــر من
االجــتـمــاع (جـرى الـتــبـاحـث بـشـأن
أهـميـة اسـتمـرار وتطـويـر التـنـسيق
ب اجليش العراقي ولبيشمركة من
تـواصلة أجل مواجـهة التـهديـدات ا
إلرهـابــيي داعش).وعــقـد الــبـارزاني
ايــضـا  اجــتـمــاعــاً مع األمـ الــعـام
للجامعة العـربية أحمد أبو الغيط 
باالضافة الى اجتماع آخر  مع وزير
اخلارجية الروسي سيرجي الفروف.
وقــال الـبــارزاني فـي تـغــريــدة عـلى
تـويــتـر عـقب اجـتــمـاعه مع الفـروف
(أدركـنـا في اجـتـمـاعـنـا  مع الفـروف
احلاجـة إلى تخفـيف حدة الـتوتر ال
سيمـا في سوريا وكـررت طلبي بأن
تسـاعد روسـيا في الـتوسط من اجل
التوصل إلى تسوية سياسية طويلة
األجل فـي ســوريـــا حتـــتــرم حـــقــوق

ا في ذلك الكرد). اجلميع  
والـــتــــقى مـع وفـــد مـن اجملـــمــــوعـــة
ـقــراطي ــانــيــة لــلــحــزب الــد الــبــر
ناقشة (الوضع اني   االشتراكي األ
ـنـطـقـة بـشكل الـراهن في الـعراق وا
عـام وبـحث سـبـل تـعـزيـز الـعالقـات
ــانـيـا). كــمـا عـقـد بـ كــردسـتـان وأ
الـــبــارزاني الــســـبت اجــتـــمــاعــاً مع
رئـيس وزراء الــكـويت صــبـاح خـالـد
احلـمـد الـصـبـاح وبـحث مـعه(جـمـلـة
ـــــلـــــفــــات تـــــنــــاولـت مــــجـــــمل من ا
ــســتــجــدات الــراهــنــة في الــعـراق ا
ـنـطقـة وبـحث سبل تـعـزيز وعـموم ا
العالقـات ب اإلقـليم ودولـة الكويت
على مـخـتلف األصـعـدة والسيـما في
مــا يــتــعــلق بــالـقــطــاع االقــتــصـادي

والتبادل التجاري).
وأجـــتــمع رئــيـس حــكــومـــة اإلقــلــيم
بـوزير الـدفـاع األمريـكي مـارك إسـبر
وبــــحث مــــعـه ثالثـــــة مــــحــــاور هي
(الــتــعــاون والــتـنــســيق ومــواصــلـة
الدعم األمريكي عن طريق البنتاغون
لقوات البيشمـركة والتنسيق بشكل
ـنـع عـودة داعش وتــوضـيح أوسع 
موقف اإلقليم بشـأن النزاع اإلقليمي
نطقة بطريقة تمنع زج اإلقليم في ا
فـي نـــزاعـــات الــقـــوى الـــكـــبـــرى في

نطقة).  ا
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كـــمــــا بـــحـث الـــبــــارزاني مـع وزيـــر
اخلـارجـيـة األمـريـكي مـايك بـومـبـيو
(تــعـزيـز الــعالقـات الــثـنـائــيـة وآخـر
ـــســتــجـــدات في الــعـــراق ومــنــهــا ا
تشكيل احلـكومة اجلديـدة ومواجهة
الـــتـــهـــديــدات األمـــنـــيـــة). والـــتـــقى
البارزاني وزير الطاقة األمريكي دان
بـــرولــيت. ونــقـل عن بــرولـــيت قــوله
ــعـــجــزة تــفـــوق إقــلــيم (نــحــتـــفل 
كــردسـتـان عــلى لـيــبـيــا في مـعـدالت
تصدير الـنفط) والتـقى كذلك بوزيرة
ــانــيــة أنـــغــريت كــرامب الـــدفــاع األ
كـارنبـاوروبـحث معـهـا (سبل تـعـزيز

انيا). العالقات ب كردستان وأ

وكان نيجيرفان البارزاني  قد اعتذر
ـؤتـمر بـعـد تـوجيه ـشاركـة  بـا عن ا
دعـــوة رســمــيــة لـه .وعــزت مــصــادر
اعتـذار رئـيس اإلقـليم الى (انـشـغاله
ــهــمــة اخلــاصـة بــبــعض األعــمــال ا

بإقليم كردستان).
وفـي تـــطــــور اجـــتــــمع الــــبـــارزاني
السبت  مع وزير اخلارجية األردني
ن الــصَـفَـدي عــلى هـامـش أعـمـال أ
ــؤتــــــمــر مــيـونــيخ الــيــوم الــثــاني 

لألمن 2020.
ونـــاقش اجلــانـــبــان آخـــر تــطــورات
األوضــاع عــلى الـســاحــة الـعــراقــيـة
نـطقة كما  الـتأكيد على وعموم ا
أهـمـيـة تـعــزيـز الـعالقـات بـ إقـلـيم
ـــمـــلـــكـــة األردنـــيــة كـــوردســتـــان وا
الـــهــاشــمـــيــة.واجــتــمـع الــبــارزاني
الــــســــبت  مع وزيــــر اخلــــارجــــيــــة
الـفـرنـسي جـان إيف لـودريـان وذلك
عــلى هــامش أعــمـال الــيــوم الــثـاني

ؤتمر ميونيخ لألمن.
وتـنـاول االجـتـمـاع آخـر مـسـتـجـدات
نـطقة بصورة الوضع في العراق وا
عـــامـــة كـــمــا بـــحث اجلـــانـــبــان في
مسـاعي تـشكـيل احلـكومـة الـعراقـية
اجلـــديــدة.وعـــبّــر وزيــر اخلـــارجــيــة
الــــفــــرنـــسـي عن دعم بـالده إلقـــلــــيم
كــوردســتــان مــشــدداً عــلى ضــرورة
بــقـــاء قــوات الــتــحـــالف الــدولي في
ـواجـهة الـعراق وإقـلـيم كـوردستـان 
تهديدات داعش.الى ذلك وجه رئيس
حــكــومـة إقــلــيم كــوردسـتــان شــكـره
تواصل إلقليم لفرنسا على دعـمها ا
كوردسـتان ومـواقفـها الـنبـيلـة جتاه
الـــشـــعب الـــكــوردي.وإزاء تـــشـــكــيل
احلــكــومــة االحتــاديــة اجلــديــدة في
الـعراق شـدد رئـيس احلـكـومـة على
ضرورة احتـرام احلقوق الـدستورية
إلقلـيم كوردستـان كمـا جدد التـأكيد
ـــثـــلي إقـــلـــيم عـــلى أن اخـــتـــيـــار 
كـوردسـتـان في احلـكـومـة الـعـراقـيـة
اجلـــديـــدة يــــنـــبــــغي أن يـــتـم عـــبـــر

ؤسسات الرسمية في اإلقليم. ا
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