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اصــدرت مـحــكـمــة جـنح الــرصـافـة
ـدة اربع سـنوات حـكـمـا بـاحلـبس 
بـحق  مـديـر عـام اخلطـوط اجلـوية
نافذ العراقية  فيما اعلنت هيئة ا
احلـــدوديــة  الـــســبـت  عن ضــبط
مــسـافــر كـويـتي بــحـوزته خــمـسـة
ــنــفــذ ســفــوان صــقـــور مــخــدرة 
تـحدث الـرسمي احلـدودي. وقـال ا
بـاسم مـجلـس القـضاء االعـلى عـبد
الـسـتار بـيـرقدار في بـيان امس ان
(مـحــكـمـة جـنح الـرصـافـة اصـدرت
دة اربع حـكـمـا بـاحلـبس الـشـديـد 
ســنـوات عـلى مــديـر عـام اخلـطـوط
اجلـوية العـراقية سامـر كر كبة).
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ــان احلــكــومـة اتــهم نــواب في الــبــر
بــارسـال مــوازنـة خــاويـة لــلـمــتـاجـرة
واطـن الهداف انـتخـابية بـحقـوق ا
مــؤكــدين ان وضـع الـقــانــون في قــلب
الـتجاذبات الـسياسية خـطأ يتكرر في
ـر بـهـا الـبـلد. كل مـرحـلـة انـتـقـالـيـة 
ـان جــلـسـتـه الـيـوم ويــسـتــأنف الـبــر
االثـنـ بعـد فـشـله بتـحـقيق الـنـصاب
نــتـيــجـة حــدوث تـراشق بــ الـنـواب
بـشـأن الـشـهـادات الـدراسـيـة ومـلـفات
االســـتــجـــواب. وقــال الـــنــائـب مــثــال
وازنة االلـوسي لـ (الزمان) امس ان (ا
ارسـلت من قـبل احلكـومـة حتى ال تـقر
ـواطــنـ كــونـهــا ال تـفي بــحـاجــات ا
خلــلــوهــا من الــدرجــات الــوظــيــفــيــة
)  مـشيرا الى ان (احلكومة لـلخريج
وازنة لـلمـتاجرة تـعمـدت اعداد هـذه ا
بـحـقـوق الـشـعب الغـراض انـتـخـابـيـة
حــتى تـطــلق يـدهــا في شـؤون صـرف
ثل ان ما  االمـوال وسط غياب البـر
خـطـورة ويـثيـر شـكا) عـلى حـد قوله .
مـؤكــدا ان (الـبـنك الـدولي مـسـتـاء من
ــوازنــة كــونــهــا اعــدت بــشــكل تــلـك ا
مـــرتـــبك واهـــداف ضــيـــقــة)  داعـــيــا
احلـكـومة الى (تالفـي الوضع وايـجاد
ــوازنـــة لــتـــســهم في حـــلــول لــتـــلك ا
نـكوبـة وايجاد مـساعـدة احملافـظات ا
.( فـــرص عــمل ووظــائف لـــلــعــاطــلــ
بـدوره   دعـا الـنـائب جـواد الـبـوالني
ــان الى فــرض عـــقــوبــات عــلى الـــبــر
تغيب عن جـلسات مناقشة الـنواب ا
ان ـوازنة تصل الى الفـصل من البر ا
. وقــال الـبــوالني لـ (الـزمـان) امس ان
ـوازنـة في قــلب الـتــجـاذبـات (وضـع ا
الـسيـاسية خـطأ يـتكرر في كل مـرحلة
ر بـها البلد وهذا سـياسية انتـقالية 
صالح يـعد تأخيـرا خلطط التنـمية وا
)  مــشــددا عـلى الــعـامــة لـلـمــواطـنـ
ـشكالت (ضـرورة ابعـاد القـانون عن ا
الــســيـاســيــة كــونـهــا خــطـة ســنــويـة
لـلمشاريع واالهـداف يتم العمـل عليها
لـتـعلـقـها بـالـوضع االقتـصـادي وامور
اجملـتـمع وقـضيـة الـوظائف بـاالضـافة
الـى مــواضـــيع ثـــروات الــبـــلـــد الــتي
وصـفها الدستور بـأنها ملك لكل فرد)
وازنة هو  مبينا ان (الهدف من عد ا
ـا يـحـتـاجه لــتـرجـمـة تـلك الــثـروات 
الــبالد مـن مـشــاريع وخــدمــات وغــيـر
ذلك)  واوضـح الــبــوالني ان (حــصــر
مـواضيع االنـتخابـات واالستـجوابات
وازنـة يسبب مـشكلة واخلالفـات مع ا

ـتـظـاهـرين اعـلـنـوا خالل الـتـجمع (ا
انـهم راجعوا  دائرتهم لهذا الغرض
اال ان الـــدائــــرة مـــا تـــزال تـــبـــرر ان
تــأخـيـر الــرواتب بـســبب عـدم اقـرار
ـان لــلـمــوازنـة لـلــعـام اجلـاري الــبـر
ـالـية وعـدم وجـود الـتـخـصيـصـات ا
وراء عـدم صـرف الـرواتب) مـؤكدين
انـه (اذا لم يــــتــــحـــقـق مــــطـــلــــبــــهم
فــيــســتــثــمــرون في الــتــظــاهــر دون

توقف)
عـلـم في . وقـاطع عـدد غفـيـر من ا
مــحـافــظـة الــسـلـيــمـانــيـة الــعـمــلـيـة
الـتعليمية احتجاجا على عدم صرف
رواتـــبـــهم .وقـــالت مـــديــرة تـــربـــيــة
احملــافــظــة  نـازدار احــمــد في بــيـان
امـس ان (عدم وجـود وزارة الـتـربـية
ـعـلـمـ فـي جـدول الـرواتب يـقــلق ا

طـالب أكـثـر) واضـافت  انه (مـع ان ا
علم اليـة من حق ا ستحـقات ا بـا

اال ان ايــقـاف الـدوام لـيس حال جـيـدا
ويـضـر بـالـطـلـبـة) واضـافت ان (عـدم
ورود اسـم الـتـربـيـة في جـدول رواتب
عـلـم اكـثر الـشـهر الـعـاشر يـقـلق ا
االمـــــر الـــــذي ادى الـى احـــــتـــــجــــاج
ومــقـاطــعـة الـدوام مـن قـبل كــثـيـر من
ـعـلمـ لـلمـدارس بـحدود احملـافـظة ا
ــرحــلــة  12 اعــدادي) عــدا طــلــبــة ا
واشـــــــارت احـــــــمــــــد الـى ان (رواتب
الـوزارة مـن قـبل احلـكـومـة الـعـراقـيـة
هـي للشهر  12 اال ان جـدول الرواتب
الـية واالقـتصاد الـذي نشـرته وزارة ا
في حـكومة اقـليم كـردستان هـو لشهر
تــشـرين االول وكــان يـجب ادراج اسم

وزارة التربية في اجلدول اجلديد).

بـــحـــمـــلـــة دهم وتـــفــتـــيش طـــالت
مـــنـــاطق مــخـــتــلـــفـــة من نــاحـــيــة
الــبــغــدادي بــقــضــاء هــيت  عــلى
خـــــلــــفـــــيــــة ورود مـــــعــــلـــــومــــات
اســـتــخــبــاراتــيـــة تــفــيــد بــوجــود
مـطلوب للقوات االمنية).وأضاف
أن (الـقوات االمـنية اغـلقت مداخل
ـــشـــمـــولــة ـــنـــاطـق ا ومـــخـــارج ا
بـالـتـفتـيش ومـنـعت حـركة الـسـير
لــتـامــ احلـمــايـة الـالزمـة لــلـقـوة
ـقتحمة). مبينا أن (احلملة تأتي ا
بـعد سـاعات من مـجزرة ارتـكبـتها
الـقوات االمريكية بحق اهالي تلك
دينة). الى ذلك قال قائد عمليات ا
نـيـنـوى الـلـواء جنم اجلـبـوري في

تـصريح امس ان (الشرطة احمللية
لف وافـواج الـطـوار ستـتـسـلم ا
ـــوصل االمــــني داخـل مـــديـــنــــة ا
فــيـمــا سـيــكـون احلــشـد الـشــعـبي
ضـــمن اخلط الــثــاني بــاالقــضــيــة
ــديــنـة والــنــواحـي احملــيــطــة بــا
بــيــنــمــا اجلــيش الــعــراقي ضــمن
مـحيط احملافظة).وأضاف أن (ذلك
يــأتي ضـمـن خـطـة جــديـدة إلعـادة
انـــتــشــار الــقــوات الـــعــراقــيــة في
احملــافـظـة). مـؤكــدا أن (احملـافـظـة
وصل تشـهد استتبابا ومـركزها ا
امـنيا جيدا فـي عموم احملاور بعد
الـــقـــضـــاء عــلـى فــلـــول داعش من
ــتـسـلـلـ الى احملـافـظـة واعالن ا
احملــافظ عن خـلـوهــا بـالـكـامل من
).ولـفت الى ـتـسـلـلـ االرهـابـي ا
أن (قـــطــعــات اجلــيش والــشــرطــة
تـمكنت من حترير جميع اجلزرات
الـــوســطـــيــة الـــتي كــانت مـــعــاقل
ـوصل). مـبـيـنا لـداعش بـجـنـوب ا
أن (اجلـــزرات اصـــبــحـت خــالـــيــة
بـشـكل كـامل من عـنـاصر الـتـنـظيم
مـن خالل عدة عمـليـات استبـاقية
اذ ان قـائد العنـاصر االرهابية في
تـلك اجلزرات ابـراهيم يـاس قتل

نفذة).  خالل العمليات ا
وفـي ديـــالى أعـــلن قـــائـــد شـــرطــة
احملـــافــظــة الــلـــواء الــركن جــاسم
الـسـعـدي عن الـعـثـور عـلى خـمس

ـادة الـســيـفـور شـديـدة حــاويـات 
االنــفـجـار وتـفـكـيك عـبـوة نـاسـفـة
مـــزروعــة فـــضال عن الـــكــشف عن
ســتــة قـبــور لـعــنــاصـر داعش في
نـاطق احملـيطة قـرية اخملـيسـة وا
بـهـا في نـاحـية ابي صـيـدا شـمال
ـــكــتب شـــرق احملـــافـــظــة وقـــال ا
االعـالمي للـسـعدي فـي بيـان تـلقه
(الــــزمــــان) امـس ان (الــــســــعـــدي
اشـرف ميدانـيا على تـنفيذ عـملية
ـناطق امـنـيـة لـقـريـة اخملـيـسـة وا
احملـــيــطـــة بــهـــا في نــاحـــيــة ابي

صيدا).
 واضــاف ان (الــعـمــلــيـة االمــنــيـة
اســــفـــرت عن تـــدمـــيـــر مـــضـــافـــة
لــعــصـابــات داعش حتــتــوي عـلى
ــادة ــلــوءة  خـــمس حــاويــات 
الـسـيـفـور وتـفـكـيـك عـبـوة نـاسـفة
ـؤدي الى مــزروعــة في الـطــريق ا
ـضـافة كـما  كـشف سـتة قـبور ا

لــعــنــاصــر داعش في مــضــافـة 
قـــصــفـــهــا بـــالــطـــائــرات في وقت

سابق). 
واشـــار الــبــيــان الى ان (الــقــوات
االمـــنــيــة مــســتــمـــرة في تــنــفــيــذ
عـملياتها االستباقية واالحترازية
ـالحقـة وتـعـقب اخلاليـا الـنـائـمة
لـــعــصــابــات داعش ومــنــعــهم من
ايــــجــــاد مـالذات امــــنــــة لــــهم في

مناطق احملافظة).

والـشـريـعـة اإلسالمـيـة  مـبـيـنة أن
ذلـك يــشــكّل جــبـــراً لــلــضــرر الــذي
ـتـحـدث الـرسـمي أصـابـهـا. وقـال ا
بـاسم احملكـمة إيـاس السـاموك في
بــــيـــان تــــلــــقه (الــــزمـــان) امس إن
(احملــكـمـة االحتـاديـة سـبق لـهـا ان
اصــــدرت حـــكـــمــــاً في عـــام 2015
ادة بـشـأن الـطـعن فـي دسـتـوريـة ا
39/ 3 مـن قــــــــانــــــــون االحــــــــوال
ــرقم  188 لــســنــة الــشــخــصــيــة ا

 (1959
ــادة تــتــعــلق . وأضــاف أن (تــلك ا
ـرأة مـادياً عن تـعسف بـتـعويض ا
زوجـــهــا فـي طالقـــهــا  وقـــد طــلب
ـــدعـي في دعـــواه احلـــكم بـــعـــدم ا
دســـتـــوريــتـــهــا). مـــشـــيــرا الى ان
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تـــــســــلـل ارهــــابي). الـى ذلك قــــال
عــضــو مــجــلـس  االنــبــار فــرحـان
مـحـمد الـدليـمي في تـصريح امس
إن (مـعـلـومـات اسـتـخـبـاراتـيـة من
داخـل االراضي الـــســـوريـــة اكــدت
وجـود جتمـعات لـعصـابات داعش
بــالــقـرب من مــنـطــقـة الــبـو كــمـال
الــســوريــة تـمــهــيـدا لــشن هــجـوم
وشـيك عـلى قـضاء الـقـائم الـقريب
مـن الــشــريط احلــدودي).واضــاف
ـكنـها سـلـحة ال  ان (الـعـناصـر ا
الـــســيــطـــرة عــلى مـــوطئ قــدم في
هـجمتـها االجراميـة اال انها اعدت
انـتـحـاريـ السـتهـداف الـقـطـعات
ـتـمـركـزة عـلى طـول الــعـسـكـريـة ا
الـــشــريط احلــدودي مع ســوريــا).
واوضـح أن (داعـش اتـــــــــخــــــــذت
مــواقع لـهــا بـعـد انــسـحـاب قـوات
قـراطيـة من مواقـعها سـوريا الـد
الـــتي كــانت تـــســيــطــر عـــلــيــهــا).
مــوضــحـا أن (الــقـيــادات االمـنــيـة
اتـخذت تـدابير امـنية مـشددة على
طـــول الــشـــريط احلــدودي رغم ان
مــــــنـــــاطق هـــــزيـن والـــــســـــوســـــة
والـبـارغـول الـسوريـة الـقـريـبة من
الـقاطع الغـربي للمحـافظة مازالت
تـــشــكـل خــطــرا عـــلى الــقـــطــعــات
الـــعــســـكــريــة كـــونــهــا خـــاضــعــة
لــسـيـطـرة الـتـنـظـيم).وقـال مـصـدر
امـس ان (الـقـوات االمنـيـة شـرعت

كــسـر نـصــاب اجلـلـسـات)  مــطـالـبـا
مـجلس الـنواب بـ (الزام الـنواب على
احلــضـــور الى جــلــســـات مــنــاقــشــة
ــوازنـة ومن يــخـالف ذلك يــتـعـرض ا
الـى عـقــوبـات تــصل الى الــفـصل من
اجملــــلس). وبــــشــــأن مـــا حــــصل من
تـراشق بـ النـواب بشـأن الشـهادات
الــــدراســـيــــة واالســـتــــجــــواب تـــابع
ــثل الــبــوالنـي انه (يــجب عــلى من 
ـؤسسـة التشـريعيـة بوصـفها طـبقة ا
نـوعية ان يـتحلى بـاالنضبـاط العالي
والــكـفـاءة النـهــا تـمـثل ضــمـيـر االمـة
ــدافـعـ عن الـوطـن). من جـهـتـهـا وا
رجـــحـت الـــنـــائـــبـــة عـن الـــتـــحـــالف
الـكـردسـتاني جنـيـبـة جنيب صـعـوبة
ــوازنــة النــشـــغــال الــكــتل تــمـــريــر ا
بـاحلمالت االنتخـابية . وقالت جنيب
لـ (الـــزمـــان) امس انه مـن (الــصـــعب
ــوازنــة كــونـهــا لـم تـعــالج تــمــريــر ا
مــشــكـالت الــبــطــالــة بــاالضــافــة الى
احـتـوائـها عـلى مـخـالفـات دسـتـورية
لــعـدم وجـود شــفـافــيـة في االيـرادات
ـالــيــة)  داعـيــة رئـيس والــنــفـقــات ا
الـوزراء حيـدر العـبادي الى (مـناقـشة
ـوازنـة مع اللـجـان النـيـابيـة لوضع ا
ـالية). في حـلول مالئـمة للـمشكالت ا
غـــــضــــون ذلك كـــــشف الــــنـــــائب عن
الـتحـالف الوطني فـرات التـميمي عن
ـــضــاعـــفــة قـــرار نـــيــابي يـــقـــضي 
االسـتقطاع اخلاص بغيابات النواب.
وقـال الـتـمـيـمي في تـصـريح امس إن
ـان قــررت مــضــاعــفـة (رئــاســة الــبــر
اسـتقـطاع الغـيابـات من اجل الضغط
عـــلى الــنــواب حلـــضــور اجلــلــســات
ــقــبـلــة). وعـزا الــنـائـب عن ائـتالف ا
دولــة الـقـانـون كـاظـم الـصـيـادي عـدم
انـعقـاد جلـسة امس االحد الى ان 40
ـان نـائــبـاً كـانـوا في كـافـتـيـريـا الـبـر
وســـفــر آخــرين إلـى خــارج الــعــراق.
وقـال الـصيـادي في تـصريح امس إن
(اغـلب الـكـتل السـيـاسيـة الـتي تدعي
مــحــاربــتــهــا لــلــفــســاد هي تــســانــد
الـفاسدين) على حد قوله. واضاف ان
(هـــنــاك اتــفـــاقــا عـــلى عــدم تـــمــريــر
االســتـجـوابـات)  الفــتـا الى ان (عـدد
الـنواب احلاضـرين جلسة امس 135
نـائباً وكان في الكـافتيريا  40  نـائباً
بـاالضـافـة الى سـفر  30  نـائـبـاً عـلى
حـساب شـركات الـهاتف الـنقـال) على
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اكـدت وزارة الدفـاع تأمـ احلدود
الـسـوريـة الـعـراقيـة تـأمـيـنـا كامال
نع بـعـد شروعـهـا في حتصـيـنهـا 
اي تــسـلل من اجلــانب الـسـوري 
فـيما حذر مجلـس محافظة االنبار
مـن اعتـداء وشـيك لـتـنـظيم داعش
عـلى قضاء القائم على احلدود مع
ســوريــا غـربـي احملـافــظـة  فــيــمـا
كـشف قائـد عملـيات نيـنوى اللواء
جنـم اجلــــبـــوري عـن قـــرب تــــولي
قـــوات احلــشــد الــشـــعــبي تــأمــ
ــديــنـة  مــشــيـرا الى ان مــحــيط ا
الــشـرطـة احملـلـيـة سـتـتـسـلم مـلف
ـــوصل. وقــال األمـن في مــديـــنــة ا
ـعـنوي مـديـر االعـالم والـتوجـيـه ا
فـي الـــــوزارة الــــلـــــواء حتـــــســــ

ابـــراهــيـم اخلــفــاجـي لـ (الــزمــان)
امـس ان (احلــــــدود الـــــســــــوريـــــة
كن الـعراقية مؤمـنة بالكامل وال 
لــلـعـصـابـات االرهــابـيـة جتـاوزهـا
مــــطــــلــــقــــا). واضــــاف ان (قـــوات
اجلــيش تــدعم حــرس احلـدود في
نـافـذ والشـريط احلدودي تـامـ ا
وقــــد مــــنع تــــســـلـل الــــعـــنــــاصـــر
اضية). االرهـابية طوال االشـهر ا
وتـابع اخلفـاجي ان (احلفـاظ على
الـنصـر على تـنظـيم داعش يعـتمد
تـــامــ احلـــدود بــالـــكــامل من اي
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تـظاهر الـعشرات من الـعاملـ بصفة
االجـر الــيـومي امـام مـبـنى مـحـافـظـة
ذي قــار احـتـجــاجـا عــلى عـدم صـرف
رواتــبــهـم ألكــثــر من شــهــرين. وقــال
شـــــهــــود امس ان (الـــــعــــشــــرات من
الــعـــامــلــ بــصــفـــة االجــر الــيــومي
خـــرجــوا في تـــظــاهــرة امـــام مــبــنى
احملـافظـة احتـجاجـا على عـدم صرف
رواتـــبـــهم مـــنــذ أكـــثـــر من شـــهــرين
مــطــالـبــ احلـكــومــة احملـلــيــة بـحل
مـشاكـلهم العـالقـة كونهم يـعانون من
ظـروف اقـتصـادية صـعبـة  للـغايـة ما
يــتـطــلب  ايـجــاد احلـلــول الـســريـعـة
إلعـــانـــة عـــوائـــلـــهـم) واضـــافــوا ان

عـــــــازيــــــا الــــــســـــــبـب الى (اخـالله
بـواجـبـاته الـوظـيـفـيـة).واضـاف ان
ــتـهم قـام بـتـحــريـر كـتـاب خالفـاً (ا
لـلسـياقـات والتـعلـيمـات القـانونـية
ـعـمـول بـهـا بـتـاريخ قـد يـقضي ا
بـالغـاء امر بتـعي مـوظف بـصفة
عــقــود). مــشــيــر الى ان (احملــكــمـة
ادة اصـدرت قرارهـا وفقـا الحكـام ا
 330 مـن قانـون الـعـقوبـات). يـذكر
ان كــبـة ســبق ان صـدر عـلــيه حـكم
ـــدة ســـنــتـــ من قـــبل بـــاحلـــبس 
ـتـخــصـصـة مــحـكـمــة اجلـنـايــات ا
ة عرض بـقضـايا النـزاهة عن جـر
رشـوة. وأكـدت احملـكـمـة االحتـاديـة
ــرأة جــراء طـالقــهـا أن تــعــويض ا
الــتــعـــســفي ال يــخــالف الــدســتــور

رأة (احملـكمة وجـدت أن تعويض ا
جـبـراً لـلـضرر جـراء ايـقـاع الطالق
ادة عـلـيهـا تعـسـفيـاً  ومن ثَم أن ا
ــطــعــون بــعــدم دســتــوريــتــهـا ال ا
تـــــتـــــعــــارض مـع ثـــــوابت االسالم
ادة (2/ أ) ـنصـوص علـيهـا في ا ا

من الدستور). 
ـنـافـذ ومن جــانـبـهـا قـالت هــيـئـة ا
احلـدودية في بيان امس ( ضبط
مــسـافــر كـويـتي بــحـوزته خــمـسـة
صــقـــور مــخــدرة وأجــهــزة تــعــقب
مـــخــتـــلــفـــة إضــافـــة إلى حـــيــازته
جــوازي ســفـر وتــأشــيــرتي دخـول
مــزورتـ ايـضــا). واضـاف  (وقـد
ـضـبـوطة ـواد ا ـسـافـر وا احـيل ا

إلى القضاء).

جنم اجلبوري

ــشــتـــركــة بــ ـــقــبل لـــلــجــنـــة ا ا
الـبلدين) . وتـابع ان العراق يرغب
بـ(االســــــتـــــفـــــادة مـن اخلـــــبـــــرات
الــبـولـنــديـة في مـجــاالت الـتـعـاون
الـــصــنــاعي والــزراعي والــنــفــطي
واالســــــتـــــثـــــمـــــاري والــــــتـــــدريب
الـــعــســـكــري فـــضال عن تـــطــويــر
مـشـاركتـها في اعـمار الـعراق). في
ــقـابل جــددت بـيـنــسـكـا (تــهـنـئـة ا
بـالدها لـلـعـراق بـتـحـقـيـقه الـنـصر
عـلى االرهاب واهـتمـامهـا بتـطوير
عـالقـات الـصــداقـة والـتــعـاون بـ
الــبـلــدين). الى ذلك أكـد مــعـصـوم
ســــعي الـــعـــراق لـالســـتـــفـــادة من
ـصاحلة اخلـبرات االيـرلنـدية في ا
اجملـتـمـعيـة واحالل الـسـلم االهلي
ومــكـافـحـة مـنـابع االرهـاب . وقـال
بـيـان رئـاسـي ثـان تلـقـتـه (الـزمان)
امـس ان  مـعــصـوم تــسـلم صــبـاح
امـس  أوراق اعــتـــمـــاد الــســـفـــيــر
االيـــرلــنــدي اجلــديـــد لــدى بــغــداد
جــوزيف انـتـوني كـوتـر وتـمـنى له
الـــنـــجــاح في اداء مـــهــامـه. ونــقل
الـبيان عن معصـوم تأكيده (أهمية
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أكـــد رئـــيـس اجلـــمـــهـــوريـــة فــؤاد
مــــعـــصـــوم امس ســــعي الـــعـــراق
لـالستفادة من اخلـبرات البـولندية
وااليــرلــنــديــة  والــنــيــجــيـريــة في
مـخـتلف اجملـاالت وتـعزيـز عالقات
الــتــعـاون مــعـهــا. وبــحـسب بــيـان
رئـاسي تـلـقـته (الـزمـان) امس فـقد
تــسـلم مـعـصــوم في قـصـر الـسالم
بـــــبــــغــــداد صــــبــــاح  امس أوراق
اعــتـمـاد سـفـيـرة بـولـنـدا اجلـديـدة
لــدى بـغـداد بـيـاتـا بــيـنـكـسـا الـتي
نــــقـــلـت إلـــيه حتــــيـــات الــــرئـــيس
الـــبـــولـــنـــدي أنــدجـي دودا.بــدوره
رحّـب معصـوم بالـسفـيرة بـينـكسا
وأعـــرب عن حتــيــاته وشــكــره الى
الــرئــيـس الــبــولــنــدي كــمــا اشـاد
بـعـمق الـعالقـات الـتـاريـخـيـة التي
تربط البلدين. وأكد معصوم سعي
(الــعـراق لـلـتـعـاون مع بـولـنـدا في
ـصالح ا يـخـدم ا اجملـاالت كـافـة 
ـشـتركـة) مـشيـراً الى ان الـعراق ا
يــولي (أهـمــيـة خـاصـة لـالجـتـمـاع

WŁö¦ « Ê«bK³ « l  ÊËUF² « e¹eF²  uŽb¹ W¹—uNL'« fOz—

 W¹dO−OM «Ë W¹bM d¹ù«Ë W¹bM u³ «  «d³)« s  …œUH²Ýû  vF ½ ∫ ÂuBF

ÃuKŁ∫ مواطن من دهوك غاطس في ثلوج جبل كارة نتيجة انخفاض حاد بدرجات احلرارة

حـــد تـــعـــبــيـــره. وبـــشـــأن اخـــر دعــا
الصيادي رئيس الوقف الشيعي عالء
ــوســوي لــلــحــضــور الى (جــلــســة ا
االســتــجـواب لــلــدفــاع عن نـفــسه من
مــلــفـــات الــفــســاد). الى ذلك كــشــفت
الـنائـبة حـنان الفـتالوي عن حتريض
الـــنــواب عـــلى عـــدم دخــول جـــلــســة
اســــتـــجــــواب الـــفــــهـــداوي. واكـــدت
الـــــفــــتـالوي في تـــــصـــــريح امس ان
(اســتــجــواب الــفــهــداوي تـأجـل مـرة
أخــرى بــســبب مــقــاطــعــة ثالث كــتل
بـاالضافة الى جلوس احدى النائبات
عـلى باب القاعـة حترض النواب على
عـدم الدخـول الى جلـسة االسـتجواب
بـاالضـافـة الى خـروج بـعـض الـنواب
الـى الكـافـتـريـا مـا ادى ذلك الى كـسر
الـنـصـاب). واكـدت الـنـائـبـة عن كـتـلة
األحـرار زينب الطـائي وجود عـمليات
انـيون وأعـضاء ارسـها بـر ابـتـزاز 
في مــجـالس احملــافـظــات لـلــحـصـول
عـلى وثائق دراسية. وكـشفت الطائي
فـي تــــصــــريح امـس عن إن (هــــنــــاك
الـكـثـيـر من الـشـهـادات الـتي يـحـصل
عـلـيـهـا اعـضـاء مـجـالس احملـافـظـات
ومجلس النواب بصورة غير قانونية
ــنــصب) عــلـى حـد اثــنــاء تــولــيــهم ا
تـعبـيرهـا. مشـيرة الى ان (هـذا يشكل
خـرقا لـلقوانـ ويخالف قـرار مجلس
شـورى الدولة الذي عـد منح الشهادة
اثـنـاء الدورة غـير قـانوني)  مـطالـبة
فوضية بـ (التدقيق بتلك الشهادات ا
وعـلى وزارة التعـليم العـالي والبحث
الـــعــــلـــمي ايــــضـــا الـــتـــحــــقـــيق في
ـوضوع)  داعـيـة االدعاء الـعام الى ا
(رفـع دعاوى قـضائـيـة على كل عـضو
مـجلس محـافظة او نـائب حصل على
الـشــهـادة اثـنـاء تـسـنـمه لـلـمـنـصب).
ورفـعت الـوزارة دعـوى أمام احملـكـمة
اإلحتــاديـة لــلـطـعن بــعـدم دســتـوريـة
ـوجه لــوزيـرهــا عـبـد االســتـجــواب ا
الـرزاق الـعـيـسى مـن مجـلـس الـنواب
.وقـال بـيـان امس ان (الـوزارة اقـامت
دعــوى قـضـائــيـة امـام احملــكـمـة ضـد
الــنــواب الــذين قــامــوا بــالــتــشــهــيـر
واإلســاءة الــيــهـا)  واضــاف (نـدرس
تـقد طـلبـات للـمفـوضيـة بشـأن منع
ان من الـتـرشيح بـعض أعـضاء الـبـر
الـى حـ حــسم الـدعــاوى اجلـزائــيـة

التي ستقام أمام القضاء).

ورحـب مــــــعـــــصــــــوم أجنـــــوجـــــو
مـعربـاًعن حتياتـه وشكره لـلرئيس
بــخــاري. وبــحـسـب الـبــيــان الـذي
تـــلــقــتـه (الــزمــان) امـس فــقــد أكــد
مــعــصـوم اهــتــمـامه بــدعم جــمـيع
اخلـطوات الـتي من شأنـها تـطوير
ــا يـــحــقـق مـــصــالح الـــعالقـــات 
. ودعــا الى الـــبــلــدين الــصــديــقــ
ــتـواصل في تــعــزيـز الــتــنـســيق ا
اطــار اوبك وتـطـويــر الـتـعـاون في
مـجال مـكافـحة اإلرهـاب في اشارة
ـلـكه الـبـلـدان من خـبرات الـى ما 
ثـمينة في هذا الشأن. كما دعا الى
تـــطــويـــر وتــفـــعــيـل االتــفـــاقــيــات
الـسابـقة بـ البـلدين في اجملاالت
كـافة مبدياً ترحيبه باالستفادة من
اخلـبـرات الـنـيـجـيـريـة فـي تـطـوير
الــصـنـاعــات الـنـفــطـيـة والـتــعـلـيم
علومات. في الـعالي والكهربـاء وا
ــقـابل اكـد أجنـوجـو رغـبـة بالده ا
بــتـطـويـر الـعالقـات الـثـنـائـيـة بـ
الـبلـدين الـصديقـ ورفع مـستوى
وجــودهـا الــدبـلـومــاسي في اقـرب

وقت.

مـــوقف ايــرلــنــدا الــداعم لــلــعــراق
السـيـما فـي احلرب ضـد االرهاب)
مـشـددًا عـلى (عمق الـعالقـات التي
تـربـط الـبلـديـن الـصديـقـ وسـعي
الـعـراق احلـثيث لـتـطـوير وتـمـت
هــذه الــعالقــات لــتــشــمل اجملـاالت
كـافة فضال عن االستفادة اخلاصة
مـن اخلــــبـــرات االيــــرلــــنـــديــــة في
ـــصــاحلــة اجملــتــمــعــيــة واحالل ا
الــســلم االهـلـي ومـكــافـحــة مــنـابع

االرهاب). 
مـن جانبه نقل كـوتر (تهاني بالده
لـــلــعــراقـــيــ بــانــتـــصــارهم عــلى
االرهـــاب) مـــؤكـــدا حـــرص (بالده
ـسـاهمـة فـي إعـادة االعـمار عـلـى ا
فــــضال عـن زيـــادة الــــتــــعـــاون في
اجملــاالت االقـتـصــاديـة والـعــلـمـيـة
والثقافية). وتسلّم  معصوم ايضاً
أوراق اعــتـمــاد سـفــيـر نــيـجــيـريـا
ُـقــيم لــدى بــغـداد اجلــديــد غــيــر ا
احلــاجي هــارونــا أجنـوجــو الـذي
نـقل الى مـعصـوم حتيات الـرئيس
الـنيجيـري محمد بخـاري وتهنئته
بــانـتــصـار الـعــراق عـلى االرهـاب.
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ـكـتب ــتـحـدث الـرسـمي بـاسم ا أكـد ا
االعـالمي لـرئــيس الــوزراء أن الـلــقـاء
الـذي جـرى بـ رئيس الـوزراء حـيدر
الـــعــبــادي ورئــيـس حــكــومـــة إقــلــيم
كـردســتـان نـيـجـيـرفـان الـبـارزاني في
دافـــوس بــســـويــســـرا ركــز عـــلى حل
ـشـكالت اخلـالفـيـة وفـقـا لـلـدسـتور. ا
ـتحـدث سعد ونـقلت وكـالة بـترا عن ا
احلـــديــثي قــولـه إن الــلــقـــاء تــضــمن
تــفـاهـمــات تـتـعـلـق بـتـجــاوز الـنـقـاط
اخلالفـية بـ الطرفـ باالسـتناد الى
الـدسـتور وتـأكـيد مـبـدأ بسط سـيادة
الـدولة العراقية عـلى جميع أراضيها
واحـــتــرام الـــصالحــيـــات االحتــاديــة
احلـــصــريــة لــلـــحــكــومـــة في بــغــداد
واحـتـرام صالحـيـة اإلقـلـيم) مـضـيـفاً
ان (الـــعـــبــادي تـــعـــهــد بـــدفع رواتب
مـــوظــفي اإلقـــلــيم عــلـى أن تــخــضع
لــتــدقــيق مـن جــانب ديــوان الــرقــابـة
الية ببغداد وبالوقت نفسه تمارس ا
احلـكومة االحتاديـة دورها الكامل في
طارات نافذ احلدودية وعمل ا مـلف ا
وتــأمــ أمــنــهــا).واضــاف احلـديــثي
ان(الــطـرفــ اتـفــقـا عــلى ضـرورة أن
ـتخـصصة تـستـكمل الـلجـان الفنـية ا
إجـراءاتـها وتـطـبيق الـتـفاهـمات حلل
ـشـاكل من اجل بـلـورة رؤيـة شـامـلة ا
ـلــفـات لــتـجــاوز اخلالفــات وإنـهــاء ا
الــعــالـقــة). وكــان نـائـب رئـيس وزراء
االقـلـيم قـبـاد الـطـالـبـاني  قـد نـفـى ما

ورد في بــيـان مـكـتب الـعـبـادي بـشـأن
مـوافقـة أربيل عـلى تسـليم الـنفط الى
ـوظـف بـغـداد مـقابل صـرف رواتب ا
والــــعــــامــــلـــ فـي االقــــلـــيـم . وقـــال
الطالباني في تصريح ان (وفد االقليم
لف الـنفطي باي لم يـبحث تفـاصيل ا
شــكل مـن االشــكـال مـع الــعـبــادي في

منتدى دافوس).
 بــدوره ســارع الـبــارزاني الى الــنـفي
ايــــضـــاً  وقـــال  ان (بــــيـــان  مــــكـــتب
الــعـبــادي تـطــرق ألمـور لم نــبـحــثـهـا
أصـالً وقـد عـاتـبــنـاهم عـلى ذلك). من
ـان جــهـة اخـرى اعـلن مـصـدر في بـر
ــشـروع كــردسـتــان امس عن الــبـدء 
تـــــــقــــــلــــــيـص عــــــدد الـــــــوزارات في

صـدر  في تـصريح ان االقـلـيم.وقـال ا
ان كردستان أنهى القراءة االولى (بـر
ــشــروع اصالحــات احلــكــومـة ومن
شروع ـقرر ان يتم التـصويت على ا ا
بـــعــد الـــقــراءة الـــثــانـــيــة لـه).وتــابع
ــان كـردسـتـان يـدرس تـقـلـيص ان(بـر
هـيــكـلـة حـكـومـة االقـلـيم حـيث ارسل
ـشـروع الى مجـلس الوزراء) مـبيـنا ا
ــشـــروع يــشــمل تــقــلــيص عــدد ان (ا
الـــوزارات الى  11 وزارة). واعـــلـــنت
حــــكـــومـــة االقــــلـــيم عـــام  2015 عن
مــشـروع اصالح وتـقــلـيص الـهــيـكـلـة
احلـكـومـية حـيث  تـقلـيص نـحو 4
آالف دائـرة ومـديـريـات عـامـة بـجـميع

محافظات كردستان.
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أكـــد الــعــراق حــرصه عــلى وحــدة
غـربـيـة وسيـادتـهـا على ـمـلـكـة ا ا
جـميع أراضيها كلها مبدياً شكره
ــواقف الـربـاط  الـداعـمـة لـلـعـراق
فـي مــخــتــلـف اجملــاالت وبــحــسب
بـيـان لوزارة اخلـارجيـة فـقد تـسلم
ــلـك مــحـــمــد ـــغــربـي ا الـــعـــاهل ا
الــســادس أوراق اعــتــمــاد ســفــيــر
الـعـراق لـدى الـربـاط  عـبـد الـكـر

ـــمــلـــكــة الــداعـــمــة لـــلــعــراق في ا
اجملـاالت السياسية والدبلوماسية
وعـــــلى رأســــهــــا وحــــدة األراضي
الـعراقية ومواقفها الداعمة له في
مــحــاربــة اإلرهـاب). عــلى صــعــيـد
آخـــــر أعـــــلـــــنت دولـــــة اإلمــــارات
ـــتــحـــدة امس األحــد الـــعــربـــيــة ا
احلـــداد ثالثــة أيـــام لــوفــاة والــدة
رئـيس الدولـة.ونعى رئـيس الدولة
خـلـيـفـة بـن زايد آل نـهـيـان والـدته
الــشــيـخــة حـصــة بــنت مـحــمـد آل
ـنـية امس. نـهـيـان الـتي وافـتـهـا ا

هـــاشم مـــصــطــفـى ســفـــيــراً فــوق
الـــعــادة ومــفــوضــاً لــلــعــراق لــدى
ــغــرب كـمــا نـقـل حتـيــات رئـيس ا
اجلـمهـورية فـؤاد معـصوم ورئيس
الـــوزراء حــيــدر الـــعــبــادي ووزيــر
اخلـارجية إبراهيم اجلـعفري فيما
لك من الـسفير نـقل حتياته طـلب ا
ـــســـؤولـــ الــــثالثـــة. وأكـــد إلـى ا
مـصـطـفى خالل الـلقـاء أن (الـعراق
ـــمــــلـــكـــة حــــريص عــــلى وحــــدة ا
ـغربـية وسـيادتهـا على أراضـيها ا
ـلك عـلى (مـواقف كــلـهـا) شـاكـراً ا

وبـحـسب وكـالة االنـبـاء االماراتـية
الـرسمية  فقد اعلنت وزارة شؤون
ــدة الـــرئــاســـة احلــداد الــرســـمي 
ثـالثـــــة أيــــــام ابــــــتـــــداءً مـن يـــــوم
امـس.بـــدوره نــــعى نـــائـب رئـــيس
اإلمــارات رئــيـس مـجــلـس الـوزراء
مـحمـد بن راشـد الشـيخـة حصة .
وتــقـدم عــبـر حـســابه عـلى تــويـتـر
ــــواســـاة) بـ(خــــالـص الـــعــــزاء وا
لـرئـيس الدولـة وعزائه لـ(عـموم آل
نــهـيـان ولـشـعب االمـارات الـكـر

ولكل محب لالمارات ولرئيسها).
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