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مــحــمــد شـيــاع الــســوداني قــوله
ـراكـز ـديــري ا خالل اجـتــمـاعه 
التدريـبيـة في بغداد واحملـافظات
ان (خـــلـــيـــة االزمــــة في مـــجـــلس
الـوزراء وافــقت عــلى تـخــصـيص
اربـعة مـلـيـارات ديـنـار اسـتـجـابةً
ــتــدربـ ــنح ا ــقـتــرح الــوزارة 
ـراكــز الــتـدريــبـيــة مــبـلغ ضـمـن ا
عـــشــرة االف ديـــنـــار عن كـل يــوم
تدريب) داعيـا الى (التـنسيق مع
احلكومات احمللية في احملافظات
ــســتــلــزمــات الالزمــة لــتــوفــيــر ا
وتشـكـيل خـلـية ازمـة لـوضع الـية
واضــحــة وشــفــافــة الســتــيــعــاب
تـدربـ واالستـعـانة بـاخلـبرات ا
وجودة في اعـداديات الصـناعة ا
ـــهـــنـــيـــة) مـــؤكـــدا ـــعـــاهـــد ا وا
مـلــيـون (تـخــصــيص مــبـلغ  400
ـبـلغ اخملصص دينـار من ضـمن ا
من خــــلـــيـــة االزمـــة فـي مـــجـــلس
ــســتــلــزمـات الــوزراء لــتــوفــيــر ا
الـلـوجـسـتـية) وشـدد الـسـوداني
عــلى (ضــرورة اسـتــنــفــار مــراكـز
ــــهــــني فـي بــــغـــداد الــــتــــدريب ا
واحملــافـظــات الــبــالغ عــددهـا 38
مـركـزاً تدريـبـيـاً السـتـيـعـاب نـحو
 41الف مـــتـــدرب واعـــداد دورات
تدريـبـية تـتـنـاسب مع طبـيـعة كل
مــــحــــافــــظــــة) مـــشــــيــــرا الى ان
(االسـتـعــانـة بـخـبــرات الـعـامـلـ
ضـمن الـشــركـة الـعـامــة لـلـفـحص
والــتــاهــيل الــهــنــدسي في وزارة
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دعـا خـبــيـر اقـتـصــادي احلـكـومـة
الى وضع خطط شاملـة تستوعب
الـــعــاطـــلـــ عن الـــعـــمل من دون
الــلـــجــوء الى خـــطط تــرقــيـــعــيــة
مـــتـــأخـــرة ال تـــعـــالج الـــظـــاهـــرة
اخلـطـيـرة عـلى االقـتـصـاد واالمن
اجملـــــتــــمـــــعي مـــــشــــيـــــراً الى ان
تـــخـــصــيـص احلــكـــومـــة اربـــعــة
مـليـارات ديـنـار لـتـدريب اكـثر من
 40الف بــاحـث عن الــعـــمل يــعــد
بـادرة انـسـانـيـة تـسـاعـد الـشـباب
في احلـــصـــول عـــلى دخل مـــالي.
وقـــال اخلـــبـــيـــر عـــبـــد احلـــســ
ــــنــــذري  لـ (الــــزمــــان) امس ان ا
(تــــخـــصــــيص مـــبــــالغ لــــتـــدريب
الـباحـثـ عن الـعـمل حـلـول آنـية
وتــرقــيــعــيــة مـــتـأخــرة ال تــســهم
بــتـوفــيــر فــرص عـمـل الفـواج من
الـعــاطـلــ  وهي ظـاهــرة يـتــولـد
منـها الـفقـر الذي يـعد خطـراً على
االقــتـــصــاد واالمن اجملـــتــمــعي)
الفــتــا الى ان (تــوقف الــصــنــاعـة
والــزراعــة في الــبالد واســتــيــراد
ـنـتـجـات من الـدول االخـرى كان ا
له اثـــر كــبـــيــر في تـــراجع فــرص
) واضاف الـعـمل بـ اخلـريـجـ
انه (من واجب احلكـومـة معـاجلة
هـــذه الــــظـــاهـــرة بــــوضع خـــطط
شكلة من جذورها شاملة تعالج ا
وتـســتـوعب الــعـاطــلـ من خالل
توفير فرص عـمل على نحو عادل
والســيـــمــا ان اغــلـب دول الــعــالم
ــنح الــعــاطـلــ اعــانـات تــقـوم 
تـستـقـطع بـعـد ذلك بـنـسب قـلـيـلة
نذري ان عنـد توظـيفهـم). ورأى ا
ــوضـوع تــعــد بـادرة (مــعـاجلــة ا
انــسـانــيــة تــسـاعــد الــشــبـاب في
احلصـول عـلى دخل مـالي تـمـنعه
من الـلـجـوء الى ارتـكـاب اجلـرائم
واالتـيـان بـأعـمـال غـيـر مـقـبـولـة).
ووافــقت خــلـيــة االزمــة الــوزاريـة
امس عـــلـى تـــخـــصـــيص اربـــعـــة
مـليـارات ديـنـار لـتـدريب اكـثر من
 40الـف بـــــــاحـث عـن الـــــــعــــــــمل
ومــنـحــهم اجــورا مــالــيــة . ونـقل
بــيــان تـلــقــته (الــزمــان) امس عن
وزير العمل والشؤون االجتماعية
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مبـنى احملـافظـة  وأطـلقـوا  الـنار
على عـناصـر الشـرطة.وأكـد نائب
احملافظ طـاهـر عـبـد الله في وقت
سابق من يوم امس أن (تعزيزات
بنى من اجل امنية وصلت الى ا
وقف وان قوات السيـطرة عـلى ا
االسـايش تـمـكـنت من قـتل اثـنـ
منـهم وتشتـبك مع الـثالث).وقال
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اسفـرت عملـية اقـتحـام مجـموعة
ـبـنى مـحــافـظـة أربـيل مـسـلـحــة 
هـاجم الثالثة امس عن مقتل ا
واستـشهـاد مـوظف في احملافـظة
 فـيـمـا اعـلـنت مـديـريـة مـكـافـحـة

ـســلـحـ ارهـاب كـردســتـان أن ا
الـــــثالثـــــة اربـــــيل مـن ســـــكـــــنــــة
احملـافــظــة. وقـال مــحــافظ اربـيل
نــــوزاد هــــادي فـي تــــصــــريح أن
هـاجم (القوات األمـنية قـتلت ا
الـثالثــة الــذين اقـتــحــمـوا مــبـنى
احملافـظة فـيـما اسـتـشهـد موظف
مدني في الـعـملـيـة)  مشـيراً إلى
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اعـــلن الـــعـــراق رفـــضه لـــقـــانـــون
القـومـيـة الـيـهـوديـة الـذي شـرعته
الـسـلـطـات االسـرائـيـلـيـة مـؤخـراً
مـــــؤكـــــداً انـه قـــــانـــــون يُـــــكـــــرّس
العنصرية ويقوّض عملية السالم
وحل القـضية الـفلـسطـينـية. وقال
ــتــحــدث الــرســمي بــاسم وزارة ا
اخلـارجــيــة أحــمــد مــحـجــوب في
بـيـان امس ان (الـوزارة تـسـتـنـكـر
بشـدة ما يـسمّى بـقـانون الـقومـية
الذي تـبـنـاه الـكيـان االسـرائـيلي )
مـــضـــيـــفـــا أنـه (قـــانـــون يُـــكـــرّس
العـنـصريـة ويـقوّض مـا تـبقى من
ـدّعى عـمـلـيـة السالم وحلّ آمال 
القـضيـة الفـلسـطيـنيـة) وتابع ان
(الـوزارة  تـؤكــد أنّ هـذا الــقـانـون

ــســتــوطــنـات بــتــحــويــله بــنــاء ا
وتهويد القـدس الشريف الى مبدأ
دسـتــوري يــنـتــهك بــشــكل صـارخ
الــقــانـــون الــدولي وقــرارات األ
تحدة ومنهـا ما ورد في اتفاقية ا
جنيف الرابـعة لعام 1949 والتي
حتـرّم نـقل وتـهـجــيـر الـسـكـان في
األمـاكـن احملـتــلــة أثــنــاء احلـروب
وحترم قيـام احملتل بـتغيـير طابع
ـــنـــاطـق احملـــتـــلـــة وقـــرار األ ا

ـتــحــدة رقم 2334 لــعـام 2016 ا
الــذي أقــرّه مــجــلس األمن والــذي
يجـرّم بـشـكل مـبـاشـر االسـتـيـطان
االســـرائـــيـــلـي ويـــدعـــو إلى وقف
ـــــــدنـــــــيـــــــ الـــــــعـــــــنـف ضـــــــدّ ا
) ومـضى قائالً ان الفـلـسـطيـنـيـ
(الـوزارة إذ تــؤكـد عــدم االعـتـراف
بالـكـيـان الـصهـيـوني والـكـنـيست
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كــشف مـصـدر عن وجـود تـفـاهـمـات
بــ اطـراف من الــتـحـالـف الـوطـني
واالكـراد بـشأن اعالن الـكتـلة األكـبر
ـقـبـلـة . الــتي سـتـشـكل احلـكــومـة ا
ـصـدر قـولـها ونـقـلت تـقـاريـر عـن  ا
امــس ان (رئــــــــــــــــيــس احلــــــــــــــــزب
ـقـراطي الـكردسـتـاني مـسـعود الـد
الـبارزاني يـسعى العـادة حتالفه مع
قـوى داخل الـتـحـالـف الوطـنـي بـعد
الـتـفـاهمـات اجلـاريـة بشـأن تـشـكيل
الــــكــــتـــلــــة األكــــبــــر الـــتـي ال تـــزال
مـستـمرة)  مـبـينـا ان (ما يـعزز ذلك
هـو تـفـاهمـات إجـرائـية بـ الـوفود
الــتي ذهــبـت إلى إقــلــيم كــردســتـان
والــتـــقت قــيــادات كــرديــة بــارزة أو
الــوفــود الــكــرديـة الــتي جــاءت إلى
بـغـداد والـتقت بـدورهـا زعـامات من
الـتـحـالف الـوطـني). من جـانـبه اكد
سـياسي مـطلع ان (هـناك رغـبة لدى
جــمـيع األطـراف الــتي تـمــثل الـكـتل
اخلـمس الـفـائـزة باالنـتـخـابات وهم
ســائــرون والـفــتح والــنـصــر ودولـة
الـقانـون واحلكـمة بـوجوب أن تضم
ـقـبــلـة الــكـتل الــكـرديـة احلــكـومــة ا
ـكون السـني حتى ال يـكون هناك وا
تـهـميش لـطرف دون آخـر) واضاف
طـــبــــقـــاً ان (الــــبـــارزانـي يـــســــعى 
لالنـطبـاعات التـي خرج بهـا أعضاء
الــوفــود في أثــنــاء لــقــاءاتــهم  إلى
إعـادة تـرميم تـلك الـعالقة كـمـا يأمل
فـي ان يـعـود الـتـحــالف الـشـيـعي -
الـكردي إلى سابق عهده) وتابع ان
(صـيـغة الـتفـاهمـات سـتأخـذ سيـاقاً
آخـر قـد ال تـكـون بـ جـمـيع االكراد
بـعد أحـداث كركـوك وفرض سـيطرة

ايـضــاً شـنـت قـوة مــشـتــركـة من
اجليش واحلشـد الشـعبي عمـلية
لــتــطـهــيــر مــســاحــات كـبــرى من
صحراء األنبار الغربية من ثالثة
مـــحـــاور بـــاجتـــاه وادي حــوران
.وقــال مـــركــز اإلعالم األمـــني في
ـشـتـركة بـيـان امس  ان( الـقـوة ا
وبإسنـاد طيـران اجليش  جتري
عملية تطهير مساحات كبرى من
صحراء األنبار الغربية من ثالثة
مـحــاور بـاجتــاه وادي حـوران )
واضــاف ان (الــعــمـــلــيــة شــمــلت
مــنـــاطق وحــيش والـــبــو عــواد
وقريـة الـراح وادي وسد الـغري
واحلــســيــنــات). الى ذلك عــثــرت
قوات احلشد الشعبي على معمل
لــتــفــخــيخ وصــنــاعــة الــعــبــوات
الــنـــاســفـــة غــرب االنـــبــار .وقــال
مــعـاون قــائــد عــمـلــيــات احلــشـد
الــشـــعـــبي حملـــور غــرب األنـــبــار
احـمـد نــصـر الـلـه في بـيـان امس
انه (بــــنــــاء عــــلـى مــــعــــلــــومـــات
استـخبـارية دقـيقة تـمكـن احلشد
من الــــســــيــــطــــرة عــــلى مــــعــــمل
للتفخيخ تـابع لداعش في منطقة
ـعـمل الـكــرابـلـة ) وأوضـح أن (ا
يـحــتـوي عــلى مـواد كــيـمــيـائــيـة
يــسـتــخــدم لــصــنـاعــة الــعــبـوات
الناسفة بـكافة األحجام واالنواع
بـــاإلضــافـــة الى ضـــبط مـــنـــصــة
خـاصــة بـأطالق الــصـواريخ وان

شهود ان أن (تبادالً إلطالق النار
جــــــرى بــــــ قــــــوات األســــــايش
بنى سلح الذين اقتحموا ا وا
 فيـمـا سـيـطـرت قـوات األسايش
على الـطابـق األول والـثاني من
مـبنى احملـافـظـة وحتـريـر رهـيـنة
ـــبــنى) . كــانت مـــحــتـــجــزة في ا
واعلنت مكافحة ارهاب كردستان
ــســلــحـ الــثالثــة من امس أن ا
سكـنـة احملـافظـة.وقـالت في بـيان
انه( الكشف عن اسـماء وهوية
ـقــتـحــمـ ـســلــحـ الــثالثــة ا ا
ـبــنى احملـافــظـة الـذيـن قـتـلــتـهم
الــقــوات االمــنــيــة خالل عــمــلــيـة
اسـتـعـادة الـسـيــطـرة عـلى مـبـنى
احملـافــظــة).واضــافت أن (اعــمـار
سـلحـ تـتراوح مـاب 16 الى ا
18 سنـة). وبـحـسب الـبـيـان  فإن
ــسـلــحــ الــثالثــة من ســكــنـة (ا
ــديـــنـــة اربــيل مــنـــطـــقــة قـالت 
ــرحــلــة وجــمــيـــعــهم طالب فـي ا
االعدادية). وكان قائـممقام اربيل
نبز عـبد احلـميـد قد قال في وقت
ســــــــــــــابـق مـن يــــــــــــــوم امـس ان
سـلحـ الذيـن هاجـموا مـبنى (ا
احملافظة والـقائمـمقاميـة تابعون
لــداعـش االرهــابـي) واضــاف ان
سلـح كانـوا ثالثة وينـتمون (ا
لداعش االرهابي وكـانوا يرددون
 عـبـارة - الـله أكــبـر -  في اثـنـاء
الـهـجـوم). علـى الـصـعيـد االمـني

أن (القـوات األمنيـة ستـكشف في
مـا بـعـد عن تـفـاصـيل الـعـمـلـيـة).
واطن واضاف هادي (نطمئن ا
بــأنـــنــا مـــســتـــمــرون فـي تــقــد
اخلدمات) مـشدداً عـلى القول ان
(هذه الهجمات اإلرهابية حتفزنا
عـلـى مـواصــلـة عــمــلـنــا بـجــهـود
مـضـاعــفـة). واقــتـحم مـســلـحـون

الالشـرعي الــذي انـبـثـق عـنه هـذا
الـقــانــون فـإنــهــا تـدعــو اجملــتـمع
الدولي إلى تـفعيـل قراراته وإلزام
الـكـيان االسـرائـيـلي بـالـعـدول عن
هـذا الـقــانـون اجملـحـف والـتـوقف
عن انـتــهـاكــاته لـلــقـانــون الـدولي
تـكـررة على الـشعب واعتـداءاته ا

الفلسطيني). 
وصـادق الــكـنــيـسـت االسـرائــيـلي
ـــاضي ـــان) االألربــــعـــاء ا (الـــبـــر
بغالبية  62 عضوا ومعارضة 55
وامتـنـاع عـضـوين عـلى مـا سمي
بــــقـــانـــون أســــاس  إســـرائـــيل –
الدولة الـقوميـة للشعـب اليهودي
ـــصــالح الــذي يـــكــرس أولـــويــة ا
والــقـــيـم الــيـــهـــوديــة فـي جــمـــيع
اجملاالت بالدولة واجملتمع ويلغي

اللغة العربية داخل اسرائيل.

ــدعـي وقف تــنــفـــيــذ احــكــام تــلك ا
ـطـعـون بـعـدم دسـتـوريـتـها ـواد ا ا
مـن القانون ا حلـ حسم الدعوى)
واشــار الى ان (اجملـتـمـعـ وجـدوا
أن الــــطــــلـب اســــتــــوفى اجلــــوانب
ــطـلــوبــة في الـقــانـون الــشـكــلــيـة ا
ا واسـتنـد إلى اسبـاب قانـونيـة و
ان لـلقـضاء الـدستـوري الذي تـمثله
احملـكمـة من والية عـامة بـالنـظر في
هــذا الـطـلب واسـتــنـاداً إلى احـكـام
ــرافــعـات ــادة  151 مـن قـانــون ا ا
ــــدنـــيـــة رقم  83 لــــســـنـــة 1969 ا
ــادة  93 مـن الــدســتــور وبـــداللــة ا
ـرافـعات ـادة  152 مـن قـانـون ا وا
ــدنــيـة قــررت احملـكــمــة بـاالتــفـاق ا
ـطـعون واد ا وقف تـنـفـيذ احـكـام ا
بـعدم دستوريتـها من القانون حل
ـوضــوع الــطـعن حــسم الــدعــوى 
بعدم دستوريتها وذلك وفقاً الحكام

الــدســتــور). بــدوره اوضح رئــيس
الــلـجـنـة الــقـانـونــيـة الـنـيــابـيـة في
مــجــلس الــنـواب الــســابق مــحـسن
الـسـعدون ان قـانون تـقـاعد أعـضاء
مـــــجــــلـس الــــنـــــواب يــــخـــــلــــو من
االمــتــيــازات وال يـحـق الـطــعن به .
وقــال الـسـعــدون في تـصـريح امس
ان (االعــتـراض عـلى الــقـانـون غـيـر
مـقـبول كـونه خالـيـاً من االمتـيازات
وانـه شـــبـــيه بـــقـــوانـــ الـــوزارات
ـــؤســســـات االخــرى) مـــتــهـــمــا وا
(اخلــبــيــر الــقــانــونـي طــارق حـرب
بــأيـصـال رســالـة خــاطـئـة لــلـشـارع
والـرأي العـام الن القانـون لم يشرع
بــشـكل ســري بل قـرأ عــلـنــيـاً قـراءة
أولـى وثانـيـة وصوت عـلـيه مـجلس
الـنواب في  5 اذار 2018 مـن العام
اجلـــــاري) واكــــد الـــــســــعــــدون ان
(مـصـادقـة رئـيس اجلمـهـوريـة فؤاد
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اوقـفـت احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا
طـعون بـعدم ـواد ا تـنـفيـذ احكـام ا
دســتــوريــتــهــا في قــانــون مـجــلس
الـنـواب الـذي طـعن فـيه أمس االول
رئـــيس الـــوزراء حــيـــدر الــعـــبــادي
لـوجـود امـتـيـازات شـرعـهـا مـجلس
ــتـحـدث الــنـواب قــبل حـلـه. وقـال ا
بـأسم احملـكـمة ايـاس الـسـاموك في
بـــيــان امـس ان (احملــكـــمــة عـــقــدت
جـلـسـتـها بـرئـاسـة الـقـاضي مدحت
احملـمود وحضور الـقضاة االعضاء
ونــــظــــرت في الــــطـــلـب الـــوارد في
الــدعــوى الــتي اقــامــهــا من رئــيس
مــجـلس الـوزراء اضـافــة لـوظـيـفـته
عـلى رئـيس مجـلس الـنواب لـلـطعن
ـان وتـشـكـيالته ـواد قـانـون الـبـر
رقم  13لــلـعـام اجلــاري حـيث طـلب

ـــركـــزيــة فـي اعـــقــاب احلـــكـــومـــة ا
االسـتفتاء على اسـتقالل كردستان).
ــفــوضــيـة مـن جـهــة اخــرى قــالت ا
سـتقـلة لالنـتخـابات  انـها الـعلـيـا ا
سـتـشـرع بنـقل مـراكز ومـحـطات في
جـانب الكرخ بـبغداد تـمهيـدا لعدها
وفــرزهـــا .وذكــر الــنــاطق الــرســمي
فوضية لـيث جبر حمزة في بـأسم ا
ــفـوضـ بــيـان امس ان (مــجـلس ا
نتدبـ سيباشر بنقل من الـقضاة ا
ـــراكــز واحملــطـــات االنــتــخـــابــيــة ا
الــواردة بـشـأنـهــا شـكـاوى وطـعـون
ـكـتب بغـداد  الـكرخ االنـتـخابي من
ـكـتب الى مـعـرض بـغـداد مــخـازن ا
الــــدولـي) واضــــاف ان (نــــقل تــــلك
ــراكــز واحملـطــات يــأتي تـمــهــيـدا ا
لــلـمـبـاشــرة بـعـمــلـيـة الــعـد والـفـرز
الـــيــدوي لـــهــا بـــعـــد االنــتـــهــاء من
عــمــلــيــات الــعـد والــفــرز لــلــمــراكـز
واحملـطات الـتابعـة حملافظـة النجف
الـــتي يـــشـــرف عــلـــيـــهــا الـــقـــضــاة
ـــنـــتـــدبـــون فـــضال عن الـــقـــاضي ا
كـتب احملافـظة) وتابع ان ـنتـدب  ا
ـفـوضـ يـواصل الـعـمل (مـجـلس ا
بـالعد والـفرز بوتـيرة متـصاعدة في
مـكـاتب مـحافـظـتي ديـالى وبابل في
مــراكــز تــلك احملــافــظـات فــضال عن
العد والفرز اليدوي حملطات النجف
فـي مـعــرض بـغــداد الــدولي) ودعـا
جــبــر وكالء االحــزاب الــســيــاســيـة
ــــتـــحـــدة ووســــائل االعالم واال ا
عنية ـنظمات الدولية واحملـلية ا وا
بــالـشـأن االنـتـخـابي الى (احلـضـور
لـغـرض مـراقـبـة ومـتـابـعـة عـمـلـيات
الـــعـــد والـــفـــرز الـــيـــدوي). وكـــانت
ــفــوضـيــة قـد اعــلــنت عن تــطـابق ا
نـتـائج  302مـحـطـة انـتـخـابـيـة  من

أصل  420مـحـطـة مـطـعـون بـها في
الـــنــجف بــعــد فـــرزهــا في مــعــرض
بـــغـــداد . وفي شـــأن اخـــر اصــدرت
مـنظمـة تطلق عـلى نفسـها اسم نور
الـسماء االنسانيـة بيانا تناولت فيه
ــطــالــبـة االحــداث والــتــظــاهــرات ا
بـاخلـدمـات والـقضـاء عـلى الـفـساد.
ـنـظـمة في بـيـان تـلـقته واقـتـرحت ا
(الـزمـان) امس عـلى احلكـومـة (اخذ
ــتــظــاهــرين بــعــ اجلـد مــطــالب ا
شروعة طالب ا والـتعهد بتطـبيق ا
وحتـديـد جدوال زمـنـيا لـذلك على ان
ـرجـعـية تـرفع تـلك الـتـعهـدات الى ا
ـتــظـاهـرين الى الــديـنـيــة) داعـيـة ا
(احلـفـاظ عـلى سـلـمـيـة الـتـظـاهـرات
وان ال تــخـرج نـشــاطـهم عن ذلك وال
ن يـــتـــصـــيــدون يـــعـــطـــوا اجملـــال 

الهفوات لتحقيق مآربهم).
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مسعود البارزاني
عـادن العطاء دورات الصنـاعة وا
تــدريـــبــيـــة في مـــراكــز الـــتــدريب
هني الـتابـعة للـعمل) وتابع ان ا
(تدريب الـباحـث عن الـعمل يـعد
من اهم عوامل امتصاص البطالة
والتخـفيف من الفـقر وان الوزارة
سـبــاقـة في هــذا اجملـال من خالل
استمـرارها بـاقامـة دورات مهـنية
تــتــنــاسب مع مــتــطــلــبــات سـوق

العمل العراقي). 
من جـانــبه  اكـد مـديــر عـام دائـرة
الـتـدريـب والـتـشــغـيل عـمــار عـبـد
الواحد ان دائرته(اعطت االولوية
ــــيــــســـرة في مــــنـح الـــقــــروض ا
لــــلــــمــــتــــخــــرجــــ مـن الـــدورات
الـــتـــدريـــبـــيـــة) مـــنـــوهـــا الى ان
(الدورات التدريبيـة التي تنظمها

الـدائـرة تــتـنـاسب مع مــتـطـلـبـات
ســوق الــعــمل وتــواكب الــتــطــور
الـتــكــنـولــوجي كــدورات صـيــانـة
ـوبـايل واحلـاسـبـات والـتـدريب ا
ـبــني عــلى الـكــفـاءة). من جــهـة ا
اخـرى وافــقت الـوزارة عــلى مـنح
تراخـيص لـفـتح مـكاتب لـتـشـغيل
االيدي العاملة احملـلية واالجنبية
ــتــحــدث بــاسم الــوزارة . وقــال ا
عــمــار مــنــعـم انه (اســتــنــاداً الى
ادة 23 احـكام الـبـنـد ثـانـيـاً من ا
من قـانـون الــعـمل رقم  37لـسـنـة
 2015اصـــدرت الــــتـــعـــلــــيـــمـــات
اخلاصة بانـشاء مكاتب الـتشغيل
اخلاصـة بـااليدي الـعـاملـة) الفـتاً
الى ان (الــتــعــلــيــمــات تــضــمــنت
الـــشـــروط والـــضـــوابط الـــواجب

ـنح الـتـراخـيص ومـنـها تـوفرهـا 
ـــقــــدم الى ان يــــكــــون الـــطــــلـب ا
الوزارة من شركة عراقـية مسجلة
ـوجب تأيـيد ولهـا مقـدرة مالـية 
من مــصــرف مــعــتــمــد من الــبــنك
ركـزي العراقـي فضال عن تـأييد ا
وزارة الداخليـة بعدم وجود مانع
ـنح الـترخـيص) وتابع ان امني 
(دائـرة الــتــدريب والـتــشــغـيل في
الـوزارة تـتـولى تـدقـيق الـطـلـبـات
للـتأكـد من توفـر الشـروط واجراء
راد كتب ا ـقر ا وقعي  الكشف ا
انـشـاؤه ومن ثم يـتم اسـتـحـصال
ـمارسـة العـمل) مشـيرا وافـقة  ا
الى (عدم جواز منح الـشركة اكثر
مـن تــــرخــــيـص لــــفـــــتح مـــــكــــتب
الــتـــشــغـــيل اخلـــاص وان يــكــون

ـدة سنة واحدة الترخـيص نافذاً 
مـن تــــــــاريـخ صــــــــدوره وقــــــــابالً
لـلـتــجـديـد عـلـى ان يـقـدم صـاحب
كـتب طـلـباً لـتـجـديد الـتـرخيص ا
قبل  30يـومـاً من انــتـهـاء تـاريخ
ـكاتب بعد نفاذه) وبـشأن  عمل ا
مــــنح الـــتــــرخـــيـص اكـــد مــــنـــعم
(وجــــوب تــــوفـــــيــــر ســــكـن مالئم
للعـمالة االجـنبيـة حل استـكمال
اجـراءات مــنح االجــازة ومـنــعـهم
من الـتـسـرب خـارج الـسكـن وعدم
ـكـتب دون مـوافـقـة تـغـيـيـر مـقـر ا
دائـــرة الــــتـــشـــغــــيل والـــقـــروض
فـتشي العمل باالطالع والسماح 
كتب وتقد تعهد على سجالت ا
يـتـضـمن عـدم اسـتـيـفـاء اي مـبـلغ

مالي من العمال). 
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قــواتــنــا مــســتــمــرة في مالحــقــة
ــــنع جــــيــــوب داعش اإلرهـــــابي 
إنشاء خاليا نائمـة تابعة لها في
ـنـاطق احملــررة). وافـاد مـصـدر ا
امني في محافظة ديالى ان اثن
من قيادات ما يسمى والية ديالى
 من اخلـط األول قــــتال بـــــقــــصف
جـوي اسـتـهـدف جتـمـعـا لـداعش
في منطقة بلكانـة التابعة لناحية
ـــصــــدر في جـــلــــوالء.واضــــاف ا
تـصـريح  امس أن (قـصف جتـمع
داعش يـــــعـــــد  ضــــربـــــة قـــــويــــة
لـلــتـنــظـيـم) مـشــيـراً الى (تــطـور
الـبــعـد االســتـخــبـاري في تــعـقب
ـــــتـــــحـــــدث خاليــــــاه). واعـــــلن ا
اإلعالمي بــــاسم شـــرطــــة ديـــالى
العقـيد غـالب العـطيه عن اعـتقال
بنـغالديـشيـ اثـن في سـيـطرة
امــــنــــيــــة في قــــضــــاء اخلــــالص
حافظـة .وقال العـطيه في بيان
أمـس ان (اثــــــــنـــــــــ مـن دولــــــــة
بـنــغالديش اعــتـقـال في سـيــطـرة
مدرع على طريق كـركوك - بغداد
قرب القضاء  مـن قبل مفارز فوج
طـــوارى الـــشــــرطـــة االول لـــعـــدم
ــسـتــمـســكـات وعـدم حـمــلـهــمـا ا

جتديـد االقامـة) وأضاف انه (
اتـخــاذ اإلجـراءات الــقـانــونـيـة )
موضـحاً ان (الـسـيطـرات االمنـية
في احملافـظة تـعـتمـد على تـدقيق
الـوثـائق والـهـويات الـتـي تنـجح

ادة  4إرهاب في للـقـضـاء وفق ا
الــسـلــيــمــانـيــة. من جــهــة اخـرى
اصدرت محكمة جنايات محافظة
بابل حكـما باعـدام مدان بتـفجير
إرهـابي اســتـهـدف  34 زائراً في
الشـومـلي مـؤكدا ان الـقـرار جاء
ادة الرابعة استنادا إلى أحكام ا
من قانـون مكـافحـة اإلرهاب.وقال
تـحـدث الـرسـمي بـاسم مـجلس ا
الــقـضــاء االعــلى  عــبــد الــســتـار
بــــيــــرقــــدار فـي بــــيــــان امس  ان
(الــهـيــئــة الـثــانــيـة فـي مـحــكــمـة
جــنــايــات بــابل أصــدرت حــكــمــا
بـإعــدام مـدان بــتـفــجـيــر إرهـابي
بسيارة مفخخة  استهدف محطة
وقـود عـلـى الـطـريق الــسـريع في
نـاحـيـة الــشـومـلي) واضـاف  ان
(التـفجـيـر راح ضحـيته نـحو 34
زائــراً عـراقــيــا وإيــرانــيــا كــانـوا
يـــقـــصـــدون مـــحـــافـــظـــة كـــربالء
ــنـــاســـبــة أربـــعــيـــنــيـــة اإلمــام
) واضـاف ان (الـسـيارة احلـسـ
هي عـــبــــارة عن شـــاحــــنـــة قالب
اقتيدت بواسطـة انتحاري بعدما
تهم دخولـها وجلبها إلى سهّل ا
مــــوقـع الــــتــــفــــجــــيــــر بــــحــــسب
اعـــتـــرافـــاته) مـــؤكـــدا أن (قـــرار
احملكمـة جاء استنـادا إلى أحكام
ــادة الــرابــعــة /  1 من قــانــون ا
ـادة مـكـافـحــة اإلرهـاب وبـداللـة ا

الثانية /  3 و 7 منه).

من خاللها من اعتـقال العديد من
). واعــلـنـت مــديــريـة ــطــلــوبــ ا
ـدني في احملـافـظـة  عن الـدفـاع ا
اخــمـــادهـــا حــريـــقــا كـــبـــيــرا في

بعقوبة . 
وقــــالـت في بـــــيــــان تــــلـــــقــــته الـ
(الــزمــان)امس ان ( 13فــرقــة من
دنـي شاركت في اخـماد الدفـاع ا
حريق هائل نشب في محال لبيع
ـواد الــبالســتــيـكــيــة في شـارع ا
دينة),واضافت ركز ا العالوي 
دني استطاعت ان (فرق الدفاع ا
تـطـويـق الـنـيــران ومـحـاصــرتـهـا
ومنـعـهـا من االنـتـشـار واالمـتداد
ــا الي بـــاقي احملــال اجملـــاورة 
مـنـع من حــدوث خـســائــر مــاديـة
كبـيـرة). وشـهدت مـنـاطق جـنوب
العـاصـمـة بـغداد حتـلـيـقاً مـكـثـفاً
ركز لطيران اجليش.وقـال  بيان 
اإلعالم األمـني امـس ان (الـقـوات
األمنيـة في قيـادة عمـليـات بغداد
نـــفـــذت واجـب تـــفـــتــــيش ضـــمن
مـنــاطق الـزمــبـرانــيـة والــدهـلـة
عـامـير الـثـالـثة غـرب وجـنوب وا
الــعـاصــمــة بــغــداد) واضـاف ان
(العملية اسـفرت عن العثور على
ست عبـوات نـاسفـة من مـخلـفات
عـصابـات داعش ا?رهـابـيـة وقد
تـــــمت مـــــعـــــاجلـــــتــــهـــــا من دون
حادث).والـقت السـلطـات االمنـية
الـقـبض عــلى خـمـسـة مــطـلـوبـ
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ـانـيـة أنـغيال ـسـتـشارة األ اكـدت ا
مـــيــركل احـــتــرامــهـــا لــقــرار العب
اني مـسعود ـنتـخب الوطـني اال ا
أوزيـل بــعـــدم الــلـــعب مـــجــددا مع
ــنـتــخب  عـلى خــلـفــيـة احلــمـلـة ا
"الـعنصـرية" ضده بـسبب الصورة
الــتي جــمـعــته بـالــرئـيس الــتـركي
رجـب طـــــــيـب أردوغـــــــان.وقـــــــالت
ــتـحـدثـة بـإسـم مـيـركل أورلـيـكه ا
ـــســـتـــشــــارة تـــعـــتـــز ــــر إن (ا د
ـسـعـود أوزيل كـثـيرا فـمـسـعود
أوزيـل العـب كـــــــرة قـــــــدم ســـــــاهم
نتخب الوطني). بـالكثير لصالح ا
وأضــــافت أن الالعب (اتـــخـــذ اآلن
قـرارا يـجب احـتـرامه).وكان أوزيل
قـد اعـلن اول أمس األحـد في بـيان

نـــشــره عــلـى صــفــحـــته في مــوقع
الــتــواصل االجـتــمـاعي فــيـســبـوك
ـــســتــوى اعـــتــزال الـــلــعب عـــلى ا
الــدولي.وكـتب (بـحــزن بـالغ وبـعـد
تـــفــكــيــر طــويـل بــســبب األحــداث
ـانـيـا عـلى األخــيـرة لن ألـعب مع أ
ــــســـتــــوى الـــدولـي مـــرة أخـــرى ا
بـسـبب شـعوري بـإهـانـة عنـصـرية
وعــدم احــتـرام).وأضــاف (اعــتـدت
ـــانــيـــا بــفـــخــر ارتـــداء قـــمــيص أ
وحـماس لكني ال أشعر بذلك اآلن).
 وكــــان أوزيل ومـــواطــــنه إلـــكـــاي
غـــونـــدوغــان وكـالهــمـــا من أصل
تـركي التقيا مع أردوغان في لندن
ــاضي والــتــقـطــا مــعه فـي آيــار ا
صـورة وسلماه قميص موقع

كــــتب األول عـــلـى قـــمـــيــــصه (إلى
رئيسي).

مـعـصـوم على الـقـانـون شكـلـيـة أما
صادقة البد ان تطبق تـوقيت هذه ا
بـعـد إنـتـهـاء الـدورة الـتـشـريـعـيـة)
مــبـيـنـا ان (الـقـانـون فـيه  73 مـادة
وهـو لـتـقاعـد الـنـواب وتنـظـيم آلـية
ــقــبل وال عـــمل مــجــلس الـــنــواب ا
تــوجـد فـيه اي امـتــيـازات وتـشـريع
الـقانون واالستثناءات موجودة في
وزارات ومـؤسـسـات الـدولـة) الفـتا
الـى ان (الـــقــانـــون رقم  9 لـــســـنـــة
ـوحـد  2014 اخلــاص بـالـتـقــاعـد ا
مـســتـثـنى مـنه اسـاتـذة اجلـامـعـات
والــــقــــضــــاة ووزارة الــــداخــــلــــيـــة
وجب هذا االسـتثناء ويـتقاضـون 
ئة أما راتـباً تقاعدياً بنسبة  80 با
تـقاعد النواب  فـيشمل فقط النائب
الـــذي لـــديه خـــدمـــة ال تـــقل عن 15
ســنـة وعــمـره يــتـجــاوز اخلـمــسـ
عـاماً وهـو يخـضع لقـانون الـتقـاعد

ــادتـ  8 و 13 مـــنه ــوحــد في ا ا
ومـا حـدث من إستـثـناء هـو اذا كان
الـــنــائب عـــمــره أقل من  50 عـــامــاً
فـيأخـذ نصف االسـتحـقاق) مـشيرا
الـى ان (تــقــاعــد الـــنــواب لــيس من
خــــزيــــنــــة الــــدولــــة بـل اســــتـــرداد
السـتـحـقاقـات مـدفـوعة سـلـفاً خالل
اخلـدمة) ودعا الـسعدون (الـعبادي
لـبيان تـقاعد الرئـاسات الثالث امام
الـــشــعب الــذي يــأخـــذ من خــزيــنــة
الــدولـة وانـتــقـاده لـقـانــون مـجـلس
الـــــنــــواب الـــــذي يـــــخــــلـــــو من أي
امــتــيــازات كــمــحــاولــة مــنه لــلــفت
االنــــــــظـــــــار جلـــــــزء مـن األزمـــــــات
والــتــظـاهــرات)عـلى حــد تــعـبــيـره.
وكــــان الـــعـــبــــادي قـــد طــــعن لـــدى
احملـكـمة بـقـانون امـتـيازات الـنواب
ان وطالب الـذي شرّع قبل حل الـبر

من احملكمة ايقاف العمل به.
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