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رأى اخلـبــيـر الــقـانــوني طـارق
حـرب انه ال نص قانـونـيا يـقرر
ـهاجرة في زمن شمـول االسر ا
الـنـظام الـسـابق بـقطع اراض 
الفــــتـــا الى ان الـــتــــخـــصـــيص
بـحـاجـة الى قـانـون او مـوافـقـة
مـن احلــــكــــومــــة. وقــــال حـــرب
لـ(الــــزمـــــان) امـس انه (ال نص
قــانـــونــيـــا يــقـــرر تــخـــصــيص
اراضي لـتـلك الـفـئـة وكـان قـرار
صــدر من جــهـــة مــا خالل مــدة
مــعـــيـــنــة  ومـــا يـــخض ذلك ال
يـوجـد اي قـانـون يـخـول وزارة
هـجـرين تخـصيص الـهجـرة وا
تـــــــلـك االراضي) واضــــــاف ان
ــوضــوع بــحـــاجــة الى نص (ا
قـانون او مـوافقـة من احلكـومة
ـســألـة واذا كــان خالف ذلك فــا
حتــــتـــــاج الى اعـــــادة نــــظــــر)
واوضح حرب ان (هذا الشمول
فـيه نـوع من الـتـميـيـز ولـلـوزير
سـلطـة مـحدودة في تـخـصيص
اراضـي الـــدولـــة والــــعـــقـــارات
الـتــابـعــة لــلـوزارة ويــكـون ذلك
مقبوال اذا  منحـها للموظف
فقط) مـبـيـنـا ان (طـلب الوزارة
من الـــبــــلـــديـــات تــــخـــصـــيص
االراضي لتـلك الفـئة ال يـنفذ اال
ــوافـقـات) بـعــد اسـتـحــصـال ا
مـــشـــيـــرا الى ان (تـــلك الـــفـــئــة
لـيـست ضـمن واجـبـات الوزارة
ــقـرة مـن قـبل ــا لـلــجــنــة ا وا
ـادة مــجـلس الــوزراء وضـمن ا
ـــعــنــيـــة بــالـــنــظــر في  140وا
حــقــوق هــؤالء الــذين مــنــحــوا
مــبـالـغ تـعــويــضـيــة). وأعــلـنت
هجرين عن الوزارة الهجـرة وا
شـمول  793عـائـلـة عـائـدة إلى
ــــــهـــــــجــــــرين الــــــعــــــراق مـن ا
ــهــاجــرين في زمن الــنــظــام وا
الـــــــســــــابـق بــــــقـــــــطع األراض

اخملــصـــصــة لــهم وعـــلى شــكل
دفـعــات .ونـقل بــيـان عن مــديـر
عــام دائــرة شــؤون الــفـروع في
الـوزارة سـتـار نـوروز قـوله أنه
صادقة على الدفعة 25 (تمت ا
تضمنة  793 عائلة عراقية وا
ـهجر وبـتوجيه من عائدة من ا
الـوزير نـوفل بـهاء مـوسى بـعد
عوقـات التي وقفت في تذلـيل ا
طـريـقـها وإحـالـة أسـمـائهم إلى
ـــعـــنــيـــة ضـــمن الـــبـــلـــديـــات ا
محافظة البصرة التي ستتولى
عــمــلـيــة تــوزيع قـطع األراض)
وتـــــابـع ان (الـــــوزارة أرســـــلت
معامالتهم إلـى وزارة البلديات
واألشـــغـــال الـــعـــامـــة لـــغــرض
شــــمــــولــــهم بـــــقــــطع األراضي
اخملــــصــــصـــة لــــهم)  داعــــيـــا
شمولة الى (مراجعة العوائل ا
فرع الوزارة في البصرة للتأكد
من أســمـائــهم وإرشــادهم عـلى
ــتـــبــعـــة في عــمـــلــيــة األلــيـــة ا
ـبـادرة الــتـوزيع).وتـأتـي هـذه ا
دعــــمـــا وتـــشــــجـــيـــعــــا لألســـر
ـهـاجـرة ـهـجـرة وا الـعـراقـيـة ا
عــلى الـعــودة إلى ارض الـوطن
. من جهة اخرى أفصحت هيئة
النزاهة عن نتائج تقصي فريق

ؤلـف لرصـد ومـتابـعة عـمـلهـا ا
ــــشــــاريـع واخلــــدمــــات واقـع ا
ــعــقل ــقــدمــة فـي مــنــطــقـــة ا ا
بـــالــبــصــرة. ورصــد الــتــقــريــر
ــواطــنــ نــتــيــجـة (مــعــانــاة ا
وجـود احلــفـريــات والـنــفـايـات
والــتــجـــاوزات عــلى الــشــوارع
ـوجودة بـازل ا والـبنـاء عـلى ا
ـنطـقة الـذي تـسبب بـغرق في ا
بـــعض الــشـــوارع وعــدم قـــيــام
بلدية البصرة بواجباتها جتاه
تجاوزين إضافةً إلى حصول ا
تــسـربــاتٍ بـاخلــطـوط الــنـاقــلـة
للميـاه الثقيلـة رغم انها حديثة
ـنـفذة اإلنـشـاء وقيـام الـشـركة ا
بــإجـــراء حـــفــريـــات تـــســـبّــبت
بــحــصـــول أضــرار كــبــيــرة في
ّ األرصـــفـــة والـــشـــارع الـــذي 
تــعـبــيـده حــديـثـاً) واضـاف ان
(الـــفــريق الحـظ غــيــاب أي دور
ـــــاء واجملــــاري ـــــديــــريـــــات ا
ــنـطـقـة وعـدم والـبـلـديـات في ا
ــنـــاســبــة اتــخـــاذ اإلجــراءات ا
لـلــتـعـامـل مع حـاالت الــتـجـاوز
ـاء والــشـوارع عـلى شــبـكــات ا
والــــــــــســـــــــاحـــــــــات وتــــــــــراكم
وأوصى الــتــقــريـر الــنــفـايــات)
بـ(مـفـاحتـة مـحــافـظـة الـبـصـرة
لرفع التجاوزات احلاصلة على
األرصفـة والشـوارع بالـتنـسيق
مع قـيــادة الــعـمــلـيــات وإجـراء
حملـةٍ للتنـظيف ورفع األنقاض
ومــعـــاجلــة الـــتــخـــســـفــات في
ـشاريع الشـوارع حل إكـمال ا
ُــنـفـذة بـدون تــلـكـؤ فـضالً عن ا
تجاوزين إقامة الدعاوى على ا
ــشـيـدة عـلى عــقـارات الــدولـة ا
عـلـيـهـا بـنـايـات جتـاريـة خـالفاً
هـندس لـلقـانون وتـفعـيل دور ا
ـشاكـل التي ـقـيم ومـعـاجلـة ا ا
تــــعـــتــــرض عـــمـل الـــشــــركـــات
ـة عــنــد تـــنــفــيــذهــا احلــكــومـــيـَّ
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صري عبد الفتاح رأى الرئيس ا
الــــســـيــــسـي غــــيــــاب الــــرغــــبـــة
السياسيـة للتوصل نـحو تسوية
شــــامــــلــــة بــــشــــأن الــــقــــضــــيـــة
الـفــلـسـطــيـنـيـة  مـشـيـرا الى ان
العـالم يـعاني من ظـاهـرة انتـقال
الـتـطـرف واالرهـاب والتـحـريض
عـلى الـكـراهــيـة. وقـال الـسـيـسي
في كـلمـة افـتتـاح الـقمـة الـعربـية
ـــنـــعـــقـــدة فـي شــرم االوربـــيـــة ا
الـشـيخ امـس إن (خـطـر اإلرهـاب
بات يسـتشري في الـعالم كله من
ـتطـرفة خالل انتـقال الـعنـاصر ا
أو بــاتــخـــاذ بــعض الــدول مالذا
آمــنــا لــهــا) وأضــاف (نــحن في
أمس احلـــاجــة لــلـــوقــوف صــفــا
واحدا ضد وباء اإلرهاب) مبينا
ان (القضـية الـفلسـطيـنية قـضية
العـرب وهـنـاك غيـاب في الـرغـبة
الـســيـاسـيـة لــلـتـوصل لــتـسـويـة
ســيــاســـيــة شــامــلــة) وتــابع ان
(الدول العربية واالحتاد األوربي
بـيـنـهم تـعـاونـا مـهـمـا ومـشـتـركا
ـة ونــدعـو الى مــكــافـحــة اجلــر
نظمـة العابرة لـلحدود). بدوره ا
 شـدد رئـيس اجلـمـهـورية بـرهم
صالـح على اهـمـيـة التـعـاون ب
االشــــقــــاء واالصــــدقــــاء من اجل
جتــاوز اخلالفــات عـبــر اعــتــمـاد
احلوار البنـاء حللهـا. وقال بيان
تـلـقتـه (الزمـان) امس ان (صـالح
والــسـيــسي بــحـثــا عــلى هـامش
الـقـمــة  الـعالقـات الـثــنـائـيـة بـ
الـــبـــلـــدين الـــشـــقـــيـــقــ وســـبل
تـطـويـرهـا ومـسـاهـمـة الـشـركات
ناطق صرية في إعادة إعمار ا ا

احملررة من اإلرهـاب واالستـثمار
في اجملاالت االقتـصاديـة والنفط
والــطــاقــة فــضــلًــا عن مــنــاقــشــة
ـــطــروحـــة عــلى ـــوضــوعــات ا ا
ــؤتـمــر وتــبـادل جــدول أعـمــال ا
وجـهـات الـنــظـر بـشـأنـهـا). وأكـد
صـــالح خـالل الــلـــقـــاء (أهـــمـــيــة
التـعاون بـ األشقـاء واألصدقاء
مـن أجـل جتــــــــــاوز اخلـالفــــــــــات
واعتـماد احلـوار الـبنـاء حللـها).
كـــمــا بـــحث صـــالح في لـــقــاءات
مـنـفـصـلـة مع نـظـرائه الـسـويدي
ســتــيــفـان لــوفــ والــنــمــسـاوي
ســبـاســتـيــان كـورز والــفـنــلـنـدي
يوها سيبيال والصومالي محمد
عــبــد الــله مــحــمـد عــلى هــامش
الــقــمــة تــعــزيــز االســتـثــمــار في
اجملاالت االقـتـصاديـة والـكهـرباء
والـنـفط. وانـطــلـقت امس اعـمـال
القمة األولى وسط  حضور كبير
من اجلــــــهــــــات الـــــرئــــــاســــــيـــــة
والدبلوماسية العربية واألوربية
ناقشة االزمات الـعربية الراهنة
ـتـبادل. وزيادة فـرص الـتـعاون ا
وتـعـقـد الــقـمـة حتت عـنـوان (في
اسـتــقـرارنـا… نــسـتـثــمـر) والـذي
يعـطي مالمح رئيـسة في الـبحث
عن الـتــهــدئـة في كل دول الــعـالم
لـتـهـبة ـلـفـات ا وبـشكل خـاص ا
الـتي لن يــسـتـقـر الــعـالم قـبل أن
يـــتم الـــتـــوصـل حلـــلـــول عـــادلــة
بـشـأنـهـا وعـلى رأسـهـا الـقـضـيـة
الفـلسطـينـية ثم األزمات الـليـبية
والـسـوريـة والـوضع في الـعـراق
بـــعــد داعـش. من جـــانــبه   اكــد
ـــســاعـــد رئــيس األمـــ الــعــام ا
مـــكــتب األمـــ الــعــام جلـــامــعــة
الـدول الـعـربــيـة الـسـفـيـر حـسـام

زكى أن جــــدول أعـــمـــال الـــقـــمـــة
ا يـتيح لـلجانـب طرح مفتـوح 
كـافــة شـواغـلــهم واهـتـمــامـاتـهم
مــشــيـــرا إلى أن الــقــمــة شــهــدت
حـضـورا عـربـيـا أوروبـيـا مـكـثـفـا
ــسـتــويـات . وقـال وعـلى أعــلى ا
زكـي في تـــــصـــــريـح ان (هـــــنــــاك
جلستى بـيانات وجـلسة تفـاعلية
يفـتـرض أن يـتم احلـديث خاللـها
دون بـيـانـات مـكـتوبـة ولـكن فـقط
تــــبـــــادل الـــــرؤى بـــــ الـــــقــــادة
وبـعــضـهـم الـبــعض حـتى تــكـون
هـنـاك حـريــة كـامـلـة فى طـرح أى
عــادا  ( قـــضــايـــا من اجلـــانـــبــ
مسـتـوى الـتمـثـيل فى هذه الـقـمة
ــســتــوى بــأنه (جـــيــد جــيــدا  وا
ــتـوقـع حـيث األوربي أكــثــر من ا
يـوجـد أكثـر من  20 رئيـس دولة
ـــشـــاركـــة وحـــكـــومـــة وأيـــضـــا ا
الـعـربـيـة فى الـقـمـة عـالـيـة جدا)
مــــؤكــــدا أن (اجلـــــانب الــــعــــربى
سـيـتـحـدث عن األزمـات الـعـربـيـة
الـراهـنـة وزيــادة فـرص الـتـعـاون
وضوعات مع أوربا وعلى كافة ا
الـتى تـهـمنـا مع اجلـانب األوربي
والـتـنـسـيـق فـيـهـا مـثل مـوضـوع
مكـافـحـة اإلرهاب ومـلف الـهـجرة
غيـر النـظامـية ومـوضوعـات نزع
السالح) مشيـرا إلى أن (العالقة
الـــعـــربـــيـــة األوربـــيـــة مـــلـــيـــئـــة
بـــالــتــحـــديــات وأيــضــا مـــلــيــئــة
بـــالــــفـــرص واحلـــديـث يـــجب أن
يـكـون مـتـوازنــا بـيـنـهـمـا خـاصـة
وأن هـذه الـعالقـة هي مع الـكـتـلة
األكــبــر مـن حــيث عــدد الــســكــان
والـتـقــدم الـتـكـنــولـوجي والـثـراء
والـتـقــدم فى الـتـعـلــيم والـصـحـة

وكافة اجملاالت). 
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ـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيــة عـــيـــنـت ا
الــســعــوديــة األمــيــر خــالــد بن
سلمـان بن عبد العـزيز الشقيق
األصــغــر لـولـي الـعــهــد األمــيـر
مـحـمد بن سـلـمان نـائـبا لـوزير
ا بنت بندر الدفاع واألميـرة ر
بن ســـلــطــان بن عــبــد الــعــزيــز
سـفـيـرة لـلـمـمـلـكـة في الـواليات
ـتـحدة لـتـصبح أول سـعـودية ا

نصب. تتولى هذا ا
وتــــأتي هــــذه اخلـــطــــوة الـــتي
كــشــفت عــنــهــا وكــالــة األنــبــاء
الــسـعــوديـة امس عــقب جـهـود
الـريـاض لــلـتـغـلـب عـلى غـضب
دولـي بـسـبب مــقـتل الــصـحـفي
اضي جمـال خاشـقجي الـعام ا
ــــا أضـــــر بــــالـــــعالقـــــات مع
ا في ذلك احلـلـفاء الـغـربـيـ 

تحدة. الواليات ا
وتـمـثل تـرقـيـة األمـيـر خـالـد بن
سـلمـان تركـيزا جـديدا لـلسـلطة

فـي فــــــرع واحــــــد مـن األســـــرة
احلــاكـــمــة بــعـــد أن تــولى ولي
الـعـهد مـعـظم مفـاتـيح السـلـطة
ـمــلـكــة أكـبـر والـســيـاســة في ا
دولــــة مــــصــــدرة لــــلـــــنــــفط في

العالـــم.
ويـشـغل األمـيـر مـحـمـد مـنصب
وزير الدفاع منذ  2015 عندما

تــــدخل فـي الــــيــــمـن حملــــاربــــة
تـحالـف مع إيران احلوثـي ا
فـي حـرب سـقـط فـيـهــا عـشـرات
ـــدنـــيــ اآلالف من الـــقـــتـــلى ا
ودفــــعـت الــــيـــــمن إلـى حــــافــــة

اجملاعة.
أما األمير خالد الطيار السابق
بــسالح اجلـو فــقـد كــان يـشـغل

مــنــصب ســـفــيــر الـــســعــوديــة
. بـواشـنطن مـنـذ أقل من عـام
ـا ابنة األمـير بندر واألميرة ر
الـــذي تـــولى مـــنــصـب ســفـــيــر
الـــســـعـــوديـــة لـــدى الـــواليـــات

تحدة لفترة طويلة. ا
ـا تـعـمل في وكـانت األمـيـرة ر
القطاع اخلاص قبل انضمامها
لــلــهــيـــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة
بــالـســعـوديـة حــيث دافـعت عن
ــرأة في الــريــاضــة مــشــاركــة ا
وركــــزت عـــلى زيــــادة تـــمـــكـــ
الـنــسـاء.  وســتــصـبح األمــيـرة
ا سفيرة في وقت تشهد فيه ر
الــسـعــوديـة انــفـتــاحـا وتــمـنح
النساء مـزيدا من احلريات لكن
وسط تـــوتــــرات مع واشـــنـــطن
الـــتي تـــعـــد شـــريـــكـــا أمـــنـــيـــا

واقتصاديا رئيسيا للمملكة.
وقـــد قــال الـــرئــيس األمـــريــكي
دونالد ترامب إنه يريد أن تقف
واشنـطن مع األميـر محـمد رغم
تـــرجــــيح وكــــالـــة اخملــــابـــرات

ـركزيـة األمريـكيـة أنه صاحب ا
األمـر بـقتـل خاشـقـجي وهـو ما

نفته السعودية. 
 وقـال جــريج جـوز اخلـبـيـر في
شـــؤون اخلــــلـــيـج بـــجــــامـــعـــة
تـكسـاس ايه. آنـد إم. إن األمـير
خـالـد لم يـعـد بـإمـكـانه أن يـظل
صداقية سفيرا فاعال لفقدانه ا

في واشنطن.
ـا وأضـاف (تــعـيـ األمـيـرة ر
تازة على لتحل محله خطوة 
صعيد العالقات العامة. فامرأة
سـتـمـثل الـبلـد الـذي مـنح لـتوه
الـــــنـــــســـــاء احلق فـي قـــــيــــادة

السيارات).
وكــان ولي الـــعــهــد مــحــمــد بن
سـلمـان قـد انتـهى قـبل ايام من
جولة شملت بـاكستان والص

والهند.
وقـــد وقع اتـــفــاقـــات مع بـــكــ
تصل الى نحو 48 مليار دوالر
اثلة سبقهـا توقيع اتفاقـيات 

مع اسالم اباد ونيودلهي.

طارق حرب 
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الـــتي وضــــعـــته عــــلى عـــرش صــــدارة تـــرتـــيب
يرلـيج بـرصيد  66 نقـطة بيـنمـا تراجع البـر
ـان يــونـايـتــد لـلــمـركــز اخلـامس بــرصـيـد 52 ا

نقطة.
ويعد هـذا هو التـعادل الثـالث لكـتيبـة الريدز في
ـيــرلـيج لــيـهـدر آخـر اربــعـة  جــوالت من الـبــر
الـفـريق  6 نـقــاط في سـبــاق الـتـتــويج بـالــلـقب
لـيــمــنح مــانـشــســتـر ســيــتي الـوصــيف فــرصـة

االقتراب منه بتأخره بفارق نقطة وحيدة.
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عـاد فـريـق لـيـفــربـول بــكـرة الــقـدم  امس االحـد
بــتــعــادل ســلــبي مــخــيـب أمــام مــضــيــفه فــريق
ـبـاراة الـتي جـمـعت مـانـشـسـتـر يـونـايــتـد  في ا
بـيـنـهــمـا عـلى مــلـعب أولـد تــرافـورد في اجلـولـة
الــسـابــعـة والــعـشــرين من الـدوري اإلجنــلـيـزي

متاز. ا
وفـشل لـيـفـربـول فـي اسـتـغالل إصـابـات العـبي
باراة ليـكتفي بنقطة التعادل ان يونايتد في ا ا
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نـعت وزارة الـثـقـافـة والـسـيـاحـة
واالثار وكيلـها  فوزي االتروشي
ونقـل بيـان تـلقـته (الـزمان) امس
عن وزيــر الــثــقــافــة والــســيــاحـة
واآلثــار عــبــد األمــيــر احلـمــداني
قــــوله إن (األتــــروشي تــــوفي في
بــــغــــداد فـــــجــــر االحـــــد الــــرابع
والــعــشــرين من شــبــاط اجلــاري
بـعـدمـا عـانى من مـرض سـرطـان
احلنجرة وترك بصمة خاصة في
الوزارة والـعـمل الثـقـافي سائالً
ــــولى عـــز وجـل أن يـــتـــغـــمـــده ا
بـرحــمـته الـواسـعــة ويـلـهم ذويه

الصبر والسلوان).
 وشــيـــعت األوســاط الــشــعــبــيــة
والـثـقـافـية والـسـيـاسـيـة جـثـمان
األتـروشي فـي الـسـاعــة احلـاديـة
عـشـرة من صـبـاح امس من أمـام
مـبــنى الـوزارة فـي شـارع حــيـفـا
إلـى مــثـــواه األخـــيـــر في إقـــلـــيم
كوردسـتان. يـذكر ان فـوزي عزيز
ميرزا االتـروشي هو من مـواليد
1953  في مـــحـــافـــظـــة دهــوك -
نـاحــيـة اتــروش خـريج جــامـعـة
بـغداد كـلـية الـقـانون الـسـياسـية

قـــسم الـــقـــانـــون وحـــصل عـــلى
ـاجـسـتـيـر في الـقـانون شـهـادة ا
الدولي العام من جامعة صوفيا
وهــو عــضــو قــيــادي في احلــزب
ــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــراطــي الــــــــــــــــــــد

الكوردســـــــــــــتاني. 
وشـــــغل مــــؤخـــــرا اضــــافــــة الى
منصب وكيل الوزارة مديرا عاما
لدار االزياء العراقـية ودار النشر
الــــكـــــرديــــة ودائــــرة الـــــفــــنــــون

وسيقية . ا
وكــان االتـروشي مـن ابـرز كــتـاب

جــريـدة (الــزمــان). وقـد خــصــهـا
بـعــمـود قـبل رحـــيــله بـــسـاعـات

(ص 3).
الى ذلـك تــوفـي في اســـطــنـــبــول
اركـان جنل الـقـيـادي الـبـارز بـعد
تــــــمـــــوز  1968نــــــائب رئــــــيس
اجلمـهوريـة وزير الـدفاع الـفريق
الــطـــيــار حـــردان عــبـــد الــغـــفــار
التكريتي. وقال مصدر لـ(الزمان)
ان الــــراحل تــــعــــرض الـى ازمـــة
قـــلـــبـــيـــة مـــفــاجـــئـــة فـي مـــطــار
اسـطــنـبـول نـقل عــلى اثـرهـا الى

ـديــنـة لـكـنه فـارق مـسـتــشـفى بـا
احلـــيــــاة. وفي وقت الحـق نـــعت
وزارة اخلـارجيـة الـقـائم بـاعـمال
ســـفــارتـــهــا في اجلـــزائــر اركــان
وقع حردان عـبـد الـغفـار. وقـال ا
االلـــكــتــروني لـــلــوزارة (ان عــبــد
الـغــفـار تـعـرض لــعـارض صـحي
مفـاجئ في الـقلب بـطـريق عودته
الى بـــــغــــداد. وقـــــد نــــقـل الحــــد
ستـشفيـات ووافاه االجل فيه). ا
واضاف (تغمد الله الـفقيد بوافر
رحــمـته واســكـنه فــسـيح جــنـاته
والــلــهـم ذويه وحــبــاءه الــصــبــر

والسلوان).
 وكان الوزير محـمد علي احلكيم
قد اصـدر في  20شـبـاط اجلاري
امـر بـنقل سـتـة سـفـراء من مـركز
الــوزارة الـى بــعــثــات خــارجــيــة
ابتـداء من تاريخ انـفكـاكهم وهم
احـمد نـايف رشـيـد الـدلـيمي الى
الــقــاهــرة وسـعــد عــبــد الــوهـاب
جـواد قــنـديل الـى طـهــران وبـكـر
فــتـاح حـســ الى فـيــيـنــا وعـبـد
الــرحــمن حــامــد احلـســيــني الى
بـــاريس وآمـــال مـــوسى حـــســ
الــــربـــيــــعي الـى الــــفـــاتــــيــــكـــان
وارشـــــــــد عــمــر اسـمــاعــيل الى

بريتوريا.
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اكد رئـيس مجـلس النـواب محـمد
ـقــبـلـة ـرحــلـة ا احلـلــبـوسي ان ا
ـلـف االقـتـصـادي سـتـشــهـد دعم ا
الـى جـــــــانـب تــــــــعـــــــزيــــــــز االمن
واالستـقرار السـتـيعـاب الشـركات
الـــراغــبـــة بــاالســـتــثـــمـــار والــتي
نستطيع من خاللـها توفير فرص
عـمـل لـلــشــبـاب . ونــقل بــيـان عن
احلــــلـــــبــــوسي خـالل حــــضــــوره
عـجـلة اسـتـعـراضـا لـتسـلـيم  60 
لقـوات الشـرطـة في االنبـار برفـقة
احملـــافـظ عـــلـي فـــرحــــان وقـــائـــد
الشرطـة الفـريق هادي رزيج قوله
قـبلـة سـتشـهد دعم رحـلـة ا ان (ا
ـــلف االقــــتـــصـــادي وتـــعـــزيـــزه ا
ـــلف األمــني من بــالــتــوازي مع ا
خالل استيعاب الـشركات الراغبة
في االسـتـثــمـار بـاحملــافـظـة الـتي
سـتــوفـر فــرص الــعـمل لــلـشــبـاب
فــــــضـال عن حتــــــريـك عــــــجــــــلـــــة
االقـتــصـاد) واضـاف الــبــيـان ان
(احلــلـبــوسـي بـحـث ايـضــا خالل
الزيـارة تعـزيز اإلمـكانـات األمنـية
رور من أجل للـشرطـة احملـليـة وا
تــعــزيــز وفــرض األمن وتــطــبــيق

الــقـانــون في عــمــوم احملــافــظـة).
عـجـلة وجـرى تـسـليـم نـحو   60 
حـديـثـة لـلـشـرطـة احملـلـيـة  ضـمن
حذر مـوازنـة احملــافـظـة. بـدوره  
رئــيـس ائــتـالف الــوطـــنــيـــة ايــاد
عالوي مـن دور جــــديـــــد لــــداعش
اخـطــر من الــســابق.وقـال عالوي
خالل اعالن تـشــكـيـله الــسـيـاسي
اجلديـد ان (الـعـراق يـعـيش حـالة
ــنــطــقــة من الــفــوضى كــمــا أن ا

والــعـالـم اصـبح مــنــقــسم أكــثـر)
الفـتـا الى أن (هـنـاك بـوادر لـعـالم
جـــديــد ســـيـــظـــهــر) واضــاف ان
(الـبـيــئـة الـسـيـاســيـة في الـعـراق
ــنـــطــقـــة اصــبـــحت حـــاضــنــة وا
لالنــــقـــســـام كـــونــــهـــا حتـــتـــضن
الـطـائـفـيـة والـتـهـمـيش كـمـنـهج)
نطقة مقبلة على مشيرا الى ان (ا
دمار وخراب وتـوتر اكثر) وحذر
عالوي من (دور جــــديــــد لـــداعش

اخــطــر من الــســـابق).وانــطــلــقت
عـمـلـيــة امـنـيـة واسـعــة لـتـطـهـيـر
الــصــحـــراء الــغــربــيـــة من فــلــول

داعش .
 وقال بـيان لـقيـادة فرقـة العـباس
الـقـتـالـيـة امس انه (تـضـامـنـاً مع
ذوي الـشــهـداء انــطــلـقت عــمـلــيـة
امنية واسعـة تبدأ من قاطع غرب
االنبـار إلى الـرطبـة مـروراً بوادي
الـــــغـــــدف وصـــــوالً إلى احلـــــدود
العراقـية اسـتناداً عـلى معـلومات
وجـهـد اسـتـخـباري مـشـتـرك) الى
ذلك  اكـد نـائب قــائـد الـعــمـلـيـات
شتركة الفريق الركن عبد االمير ا
رشــيـــد يــار الـــله  ان الـــعــراق لن
يـكون مـنـطـلقـا لـتـنفـيـذ اعـتداءات
على جـيرانه. ونقـل بيان امس ان
(يارالـله الـتـقى بـالـسفـيـر الـتركي
في بـــغــداد فــاحت يـــلــدز وبـــحــثــا
الــتــعـــاون األمــني بــ الـــبــلــدين
وقف في شرق سوريا ومناقشة ا
وكيـفـيـة تـأم احلـدود الـعـراقـية
الـــتــــركـــيـــة). وأكــــد يـــار الـــله ان
(العراق لـن يكون مـنطـلقا لـتنـفيذ
اعتداءات على جـيرانه وفي نفس
الــوقت يـــرفض اي اعــتـــداء عــلى

أراضيه). 
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تــوقــعت الــهــيــئــة الــعــامــة لالنــواء
اجلـويـة والرصـد الزلـزالي الـتابـعة
لـوزارة النقل تسـاقط امطار رعدية
ـقبـل مـصحـوبة خالل الـيومـ ا
بـتصاعد الغبار في بعض االماكن
 وقـالت الــهـيـئـة في بـيـان امس ان
(حـالة الطقس اليـوم االثن صحو
ناطق كافة ودرجات احلرارة في ا
مــقــاربــة لــلــيـوم الــســابـق وحــركـة
الـرياح شـمالـيـة غربـية خـفيـفة الى
مـعـتدلـة السـرعـة تتـراوح ب -10
 20 كـيـلـومتـر بـالـسـاعة) مـشـيرا
الى ان (طـقس غـدا الـثالثـاء يـكون
غــائم جـزئـي الى غـائم مع فــرصـة
لـتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة
تـكون رعـدية احيـانا كـما يتـصاعد
الـــغـــبــــار في امـــاكـن مـــتـــعـــددة)
واضــاف ان (طـقـس يـوم االربــعـاء
ـنـاطق كـافـة غـائـمـا سـيـكـون فـي ا
جـزئـيـا واحــيـانـا غـائم مع تـسـاقط
زخـــــــات مــــــطــــــر لـــــــيـال تــــــكــــــون
رعــديــةويـتــشــكل بــعــدهــا ضــبـاب

خفيف). 
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وسحبها من مـجالس احملافظات
كــونــهــا احلــلـقــة األكــثــر فــسـاداً
وإضاعة لألموال) على حد قوله.
في غـضـون ذلك كـشـفت الـلـجـنة
ــالـــيـــة الـــنــيـــابـــيــة عـن اعــداد ا
احلــكــومــة لــوائح الــتــعــلــيــمـات
لـلــوزارات كـافـة مـن اجل حتـديـد
آلـيــات تـثـبــيت مـوظـفـي الـعـقـود
وصـرف مــكـافــآت لـلـمــحـاضـرين
اجملــــانـــــيــــ فــــضال عن اعــــادة
فسوخة عقودهم في الوزارات. ا
وقال عـضـو اللـجنـة حـن الـقدو
في تــصــريح امس ان احلــكــومـة
ــقــبــلــة ســتــصــدر خالل االيــام ا
لوائح وتـعليـمات الـوزارات كافة
من اجل حتــديــد آلــيــات تــثـبــيت
موظـفي العـقود وصـرف مكـافآت
لـلـمـحـاضـرين اجملـانـيـ اضـافة
فسوخة عقودهم في الى اعادة ا
الـوزارات االمــنـيــة الفـتـا الى ان
(الـلجـنـة ستـصـدر تقـاريـر دورية
بـشأن تـطـبيق احلـكـومة لـفـقرات
ـوازنـة ومـحـاسـبـتـهـا في حـالة ا
الــتـــقـــصــيـــر والســـيــمـــا بـــشــأن
. ـواطـن الـتـعـييـنـات وحـقـوق ا

بدورها). 

إشـارات سـلـبـيـة بـشـأن احـتـمـال
جتـــدد الــــتــــظـــاهــــرات جــــنـــوب
العراق) مبـينـا ان (تقـرير وزارة
الــتــخــطــيط يــشــيــر إلى ارتــفـاع
مؤشر الفقر والـبطالة في جنوب
الـعـراق والسـيـمـا في مـحـافـظات
البصرة وبابل وذي قار والنجف
بــاإلضــافــة إلى اســتــمــرار ســوء
اخلـدمات) مـؤكـدا ان (احلـكـومة
تدرس حالياً خـياراً قُدم لها وهو
أن تشرف بـنفـسها عـلى مشاريع
تـــنــمـــويــة في تـــلك احملـــافــظــات

(الـعشـرات من خـريـجي الكـلـيات
الـتـقـنـية الـطـبـيـة تـظـاهـروا امام
بـوابـة الـوزارة  احــتـجـاجـا عـلى
عــدم تــعــيــيــنــهم) الفــتــا الى ان
ـــــتـــــظــــاهـــــريـن اكـــــدوا عــــدم (ا
حـصــولـهم عـلى فــرص الـتـعـيـ

بعد مرور سنوات على التخرج).
وكــانـت تــقــاريــر قـــد كــشــفت عن
وجـود مــؤشـرات ســلـبـيــة بـشـأن
جتــدد الــتـــظــاهــرات في جــنــوب
الـــبالد. ونـــقـــلت الـــتـــقــاريـــر عن
مصـدر قـوله ان (احلـكومـة تـلقت
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ــهن جــدد الـــعــشـــرات من ذوي ا
الصحية احتجاجاتهم في مدينة
الطـب ببـغداد لـلـمطـالـبة بـزيادة
مـــخـــصـــصـــات اخلــطـــورة ورفع
.وقــال شــهــود عــيــان الــتـــســكــ
امـس إن (الــــعـــــشـــــرات من ذوي
ـهن الـصـحيـة نـظـمـوا تـظـاهرة ا
دينة الطب داخل اجملمع الطبي 
لــلـــمـــطــالـــبــة بـــرفع الـــتــســـكــ
ومخـصصـات اخلـطورة الى مـئة
ـــئــة وكـــذلك اصـــدار قـــانــون بـــا
الــــتـــامـــ الـــصــــحي).  وطـــالب
رئيس جلنة الـصحة والـبيئة في
ان قتيبة اجلبوري في وقت البر
سـابق رئـيس الـوزراء عـادل عـبد
ـهدي بـاتـخـاذ اجراءات عـمـلـية ا
ــهن الــصــحــيـة إلنــصــاف ذوي ا
والــتـــمــريــضــيـــة فــضال عن دعم
جـهـود وزارة الـصــحـة لـتـحـقـيق
شروعـة. فيمـا تظاهر مطالـبهم ا
الـعـشـرات من خـريـجي الـكـلـيـات
الــتــقــنـــيــة الــطــبـــيــة في بــغــداد
لــلــمـــطــالــبـــة بــتــوفـــيــر درجــات
هن الصحية خالل وقفة احتجاجوظــيــفــيــة.وقــال مــصــدر ثــان ان »ÃU−²Š∫ ذوي ا
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