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طبعة العراق 

فاضل الفتالوي 
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وصـف خـــــبـــــيـــــر ســــــيـــــاسي
ـوسع االجـتـمـاع الـتـشـاوري ا
الـــــــذي عـــــــقـــــــدتـه رئـــــــاســــــة
اجلـمـهـوريـة في قـصـر الـسالم
ــسـاعـدة امس بــانه مـحــاولـة 
رئــــيـس الــــوزراء فـي اكــــمــــال
حـــكــومـــته وال يـــحــمل عـــصــا
سحرية عازيا استمرار االزمة
الــســيــاســيــة الـى عــدم وجـود
رغبـة حقيـقية لـدى الفرقاء في
ــشــكالت والــتــصـدي انــهــاء ا

للتحديات الراهنة. 
وقال رئيس اجلمعية العراقية
للدراسات السـتراتيجية واثق
الهاشـمي لـ (الزمان) امس انه
(مــنـذ مــدة طـويــلـة ولم يــكـون
هـــنــــاك لـــقـــاء بــــ الـــفـــرقـــاء
الـسـيـاســيـ وهـذا االجـتـمـاع
الــتــشــاوري جـــاء كــمــحــاولــة
ـسـاعـدة رئـيس الـوزراء عادل
ـهــدي في دعم حـكـومـته عـبـدا
واكمـال ما تبـقى من التشـكيلة

الوزارية).
 واضــاف (لـــكن يــبــدو اكــمــال
هــذه الــتـــشــكــيـــلــة صــعب في
الـوقت احلــالي في ظل تـنـامي
اخلالفات الكردية بشأن وزارة
الــــعــــدل وحــــكــــومــــة اقــــلــــيم
كـردســتـان الى جـانب خالفـات
ـــــكـــــونــــــات االخـــــرى عـــــلى ا
حقـيـبـتي الـدفاع والـداخـلـية)
مـــؤكـــدا (عـــدم وجـــود عـــصـــا
سـحريـة حلل مشـاكل متـراكمة
وال توجـد حلول اخـرى بسبب
عدم رغـبـة الطـبـقة الـسـياسـية
بـأنــهـاء اخلالفـات والــتـصـدي
لـلـتحـديـات الراهـنـة فضال عن
تـــأثـــيـــرات الـالعب اخلـــارجي
الـتـي تـبــدو كــبـيــرة وعــمـيــقـة
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نــعت االوسـاط الـثــقـافـيـة امس
الــشــاعــر والـنــاقــد خــالــد عـلي
مصطفى الذي فارق احلياة في
أحد مستشـفيات بغداد. واشاد
شـعــراء ومــثـقــفــون وادبـاء من
خـالل مــنـشــوراتــهم في مــواقع
صطفى التواصل االجتماعي 
وبالـدور الذي اداه في الـساحة
ية الـعراقية. الثقـافية واالكـاد
وكـان الـراحل قـد اجرى عـمـلـية
جــراحــيـة نــاجــحــة في كــانـون
ــاضي في الــثــاني من الــعــام ا
بـغداد. ولـد مصـطفى  في قـرية
عـ غــزال بـحــيـفــا عـام 1939

واقـــام فـي الـــعـــراق مـــنـــذ عــام
1948وحتـديدا مـدينـة البـصرة
وانتقل منـها الى بغداد. حصل
على ماجستير اداب من جامعة
بـغداد ونـال الدكـتوراه مـؤخرا
وعــمل في الـتــدريس اجلـامـعي
واجملالت الـثــقـافـيــة الـعــراقـيـة
سنوات طويـلة. أصدر عددا من
 مـن الـدواوين الـشـعـريـة مـنـهـا
مــوتى عــلى الئــحــة االنــتــظـار
وســــورة احلب  وســــفــــر بـــ
الينابيع. وكان اخر ما صدر له
ـهم (شـعراء كـتابـه التـوثـيقي ا
البيان الشعري) ويقصد البيان
الــشـــعــري الــذي كــتـــبه فــاضل
العزاوي وسامي مهدي وفوزي

كر فـضال عن خالـد ذاته سنة
 1969واستأثر باهتمام القراء

. والباحث
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أكـد اخلــبــيــر الـقــانــوني طـارق
حــرب ان االمـــر الـــوالئـي الــذي
اتــخـــذته احملــكـــمــة االحتــاديــة
الـعـلـيـا بـشـأن ايـقـاف اجـراءات
ـرشح ـان عـلى ا تـصـويت الـبـر
لــوزارة الـــدفـــاع مــلـــزم جملــلس
ان لن النواب موضحا ان البر
يستطيع التـصويت ثانية حتى
انتهاء حسم الدعوى التي تقدم
ــرشـح لــلــوزارة فــيــصل بــهــا ا
ـان اجلـربـا بـعـد تـصـويت الـبـر

برفضه.
 وقال حرب لـ (الزمان) امس ان
(االمــر الـــوالئي الــذي اتـــخــذته
احملـكـمـة امس جـاء قـبل اصدار
الــقــرار الـــنــهــائـي احلــاسم في
الــــدعـــوى وقــــد خـــول قــــانـــون
ـرافــعــات احملــكـمــة مــثل هـذا ا

احلق) مــوضــحــا ان(احملــكــمـة
عــنــدمـــا جتــد ان هــنــاك امــورا
تــــتـــطــــلب ايــــقـــاف االجـــراءات
تـخذة بـشأن ايـة دعوى فـإنها ا
تصـدر مـثل هذا االمـر الوالئي)
واضـــــاف ان (عـــــلـى مـــــجـــــلس
الــنـــواب االلــتــزام بـــهــذا االمــر
وعـدم اجـراء عــمـلــيـة تــصـويت
جـديـدة النـتـخـاب وزيـر لـلـدفـاع
ـــــوضـــــوع من حلـــــ حـــــسم ا
احملـكــمـة) مــسـتــدركـا ان (هـذا
الـــقــرار ال يـــعــنـي قــبـــول طــعن
ا ايـقاف رشح وال رفـضه وا ا
ـدة مــعـيـنــة ريـثـمـا االجـراءات 
حتـسم الـدعـوى ليـكـون بـإمـكان
ـــان اتــخــاذ مــا يــلــزم من الــبــر
قـــرارات).  وأصــدرت احملــكــمــة
امــرا والئــيــا يــقــضي بــإيــقـاف
اجـــــراءات الــــتــــصــــويـت عــــلى
مـــنـــصب وزيـــر الـــدفـــاع حلــ

ـــــــــــرشـح حــــــــــســم دعــــــــــوى ا
تـحدث الـرسمي اجلربـا.وقـال ا
لـلـمـحـكـمـة ايـاس الـسامـوك في
بـيــان تــلـقــته(الــزمـان) امس ان
(احملـــكــمــة عــقــدت جـــلــســتــهــا
بـــرئــــاســــة الــــقــــاضي مــــدحت
احملمـود ونـظرت دعـوى اقامـها
اجلـربا لـلطـعن بـجلـسة مـجلس
الـنـواب الـتي كـانت مـخـصـصـة
لــلـــتــصـــويت عـــلــيـه مــرشـــحــاً
لـلوزارة) واشار الـى ان (وكيل
ـدعي  قـدم طلـبـا الى احملـكـمة ا
يــطـلب فــيه اصــدار حـكم والئي
بـإيــقــاف اجــراءات الــتــصـويت
عـــلى مـــنـــصب الـــوزيـــر  حلــ
حـــسـم الـــدعــوى) مـــبـــيـــنــا ان
(احملـكـمـة دقـقت الـطـلب وقـررت
االستجابة له وذلك بقرار والئي
بـايــقــاف اجــراءات الــتــصـويت
حلـــ حـــسـم هـــذه الـــدعـــوى)

واوضح السـامـوك ان (احملكـمة
كــلــفت ثالثــة خــبــراء من االدلـة
اجلـنـائـيـة لـكي يـؤدوا خـبـرتهم
في الـدعــوى لـتــقـد تـقــريـرهم
بهـذا الشأن ) وتابع ان (وكالء
ــدعـي اوضــحــوا  ان اخلــبـرة ا

ــطـلــوبــة هي احــتــســاب عـدد ا
النـواب احلاضرين في اجلـلسة
واحـتسـاب عـدد االصـوات التي
ـدعـي في تـلك حـصل عــلــيـهــا ا
اجلــلــســة بـــاإلضــافــة الى مــدة
احـتـساب االصـوات مـقـارنة مع

حـــركــة الـــكــامـــيـــرات وهل قــام
مقـررا اجللسـة بتـبليغ الـرئاسة
بــعــدد االصــوات ام لـم يــقــومــا
بـذلك) الفــتــا الى ان (الــدعــوى
تـأجـلـت الى الـثـالث من الـشـهـر
ــنح اخلـــبــراء الــوقت ــقــبـل   ا
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صـادق االحتـاد الـعـراقي لـكـرة
الـقـدم عـلـى تـوصـيـات الـلـجـنة
ــشــكــلــة بــتـقــصـي احلـقــائق ا
ـــنـــتـــخب بـــشـــأن مـــشـــاركــة ا
الـــوطـــني فـي بــطـــولـــة آســـيــا

 2019 في االمارات.
وكـــانت تــوصــيـــات الــلــجــنــة
كـاآلتي: حـرمـان الالعـبـ علي
ــدة ســنـة فــائـز وولــيــد سـالم 
واحــــــــــدة من الــــــــــلـــــــــعـب مع
ـنـتـخبـات الـوطـنيـة وحـرمان ا
دة سنة االعالمي عمر ريـاض 
من مـرافـقـة الوفـود الـريـاضـية
ومـعــاقـبـة الالعب عـلي عـدنـان
ــدة  6اشــهـــر من الــلـــعب مع
ــنــتــخب الــوطــني لــلــتــاثــيـر ا
السلبي من قبل وكيله اخلاص
عـلى بـقـيـة الالعـبـ ومـعـاقـبة
الالعب علي حصني من تمثيل
ـــدة 4 ـــنــــتـــخـب الـــوطــــني  ا
أشـــهـر وتـوجـيه انـذار نـهـائي

لالعـبـ مـحـمد حـمـيـد وصـفاء
هــادي بــســـبب اجــراء لــقــاءات
صـــحــــفـــيـــة دون عــــلم الـــوفـــد
االعــالمـي ومـــــــــــــنـع دخــــــــــــول
نتخب السماسرة الى مـقرات ا
الـوطني واعـادة النـظـر برابـطة
ــنــتــخب الــوطــني مــشــجــعي ا
واجراء انتخـابات بأسرع وقت

وتــشــذيـب اي وفــد مــســتــقــبالً
وزيـادة عـدد االداريـ واصـدار
الئـــــحــــة جــــديــــدة لــــلــــوفــــــود
الـــريـــاضـــيـــة ومـــنـــهـــا اقـــامــة
الـالعـــــبــــ فـي طــــابـق واحــــد
وضــــرورة ابـــتــــعــــاد الــــوفـــود
االعالميـة عن التـشهـير بالعبي

نتخبات الوطنية. ا
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ـنــاسب لـتـقـد تـقـريـرهم الى ا
احملكمة على ان يقدموا اخلبرة

وعد بيوم على االقل).  قبل ا
من جهـة اخرى أكد الـنائب عن
حتـالف الفـتح فـاضل الـفتالوي
أن أربــعـة مـلـفـات مـهـمـة سـوف
تـتـصـدر أولـويـات عـمل مـجلس
النواب خالل الفصل التشريعي
ــقــبل من بــيــنــهــا اســتــكــمـال ا
الـتــشـكــيـلــة الـوزاريــة وإصـدار
قرار بشأن القوات األجنبية في

البالد. 
وقـــال الــفـــتالوي فـي تــصـــريح
امس إن (هـنــاك مـلــفـات مــهـمـة
عـدة جــعــلـهــا مـجــلس الــنـواب
ضـــــــمن أولـــــــويــــــات عــــــمـــــــله
بــاجلـلـسـات األولـى من الـفـصل
ـقبل)  مـبـيـناً أن الـتـشـريـعي ا
(هـنـاك تـوافـقـاً واتـفـاقـاً كـامـل
بــ الــفــتـح وســائــرون ورؤيــة

واضـــحـــة بـــشـــأن حـــسم مـــلف
تبقـية كجزء أساس الوزارات ا
من االهـتـمـام في بـدايـة الـفصل
قـبل وفي اجلـلسة التـشريـعي ا
لف الثانية منه) وأضاف أن (ا
اآلخــــر الـــذي ســــيـــتــــصـــدى له
مـــجـــلس الــنـــواب بـــجــلـــســاته
األولى هـو إصـدار قـرار إلخراج
الــقـوات األجــنـبـيــة إضـافـة إلى
حـسـم قـضــيـة رئــاســة الـلــجـان
ان ـانيـة بغـية مـضي البـر الـبر
ــرحـلــة الـالحـقــة فـي اجنـاز بــا
ـتـمـثـلة واجـبـاته األسـاسـيـة وا
بالدورين الرقابي والتشريعي)
الفـــتـــا الى ان (مـــلف مـــجـــالس
ــلــفــات احملــافــظــات يــعــد من ا
هـمة التي سـتأخذ حـيزها من ا
ان النـقاش ضمن جـلسات الـبر
األولــيــة بـــغــيــة حــسم اخلــيــار
بــــتــــجـــمــــيــــد عـــمـل مـــجــــالس

احملـافـظــات أو تـمــديـد عـمــلـهـا
حلــ إجــراء االنــتــخــابــات في
قبل). في شهر تشرين الثاني ا
غـضـون ذلك دعـا نــائب رئـيس
الوزراء الـسـابق بهـاء األعرجي
بـــدر وســـائــــرون الى إحـــتـــواء
اآلخرين فـي حتالـفهـما من أجل
ـــشــاكل. مــعـــاجلـــة األزمــات وا
وقــال االعــرجي في بــيــان امس
ـنشود (نتـمنى عـلى التـحالف ا
بـ بـدر وسـائـرون أن يـحـتـوي
اآلخـــــرين مـن أجل مـــــعـــــاجلــــة
ـشـاكل) مـطـالـبـا بـ األزمـات وا
(أال يــــكــــون حتـــالــــفــــاً من أجل
حتقـيق مكاسب سـياسيـة ينتج
ا عنه خالفات مع كـتل أخرى 
يـــــزيــــــد اخلالفـــــات فـي وقت ال
يتـحـمل الظـرف الراهن ذلك بل
إن زيادتها وتـفاقمها سـيجعلنا

أمام أزمة حقيقية). 
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اعـــربـت مـــفــــوضــــيـــة حــــقـــوق
االنـسـان في الـعـراق عن قـلـقـهـا
ازاء اعالن وزارة الـــصـــحــة عن
هـجـرة  20الف طـبــيب مـبـديـة
رفضهـا لفكرة الـوزارة استقدام
اطـبــاء مـن اخلـارج لــلــعــمل في
ـسـتـشـفـيـات الـعـراقـيـة. وقـال ا
ـــفــوضــيــة عــلي أكــرم عــضــو ا
الـبـيـاتي في بـيـان امس (نـتابع
بـــقـــلق بـــالغ مــــا اعـــلـــنت عـــنه
الوزارة من أرقـام وإحـصائـيات
خـطـيــرة بـشــأن ظـاهــرة هـجـرة
األطباء فهذا األمـر يتطلب وقفة
حـقـيـقـية من مـؤسـسـات الـدولة
واجملــــتــــمع لــــلــــحــــد من هــــذه
ـكن أن تـعمل الـظـاهرة  إذ ال 
ــؤسـســة الـطـبــيـة دون وجـود ا
الـــــطــــــبـــــيـب كـــــونـه األســـــاس
ـهـمـة الكـات ا بـاإلضــافـة إلى ا
) الفــتــا الى ان األخــرى أيــضــاً
(الـطــبــيب الـعــراقي هــو األقـدر
على الـتعـامل مع اجملتـمع الذي
مـرَ بـأزمـات كـثـيـرة وكـبـيـرة وال
ــــكن الــــتــــفـــكــــيـــر يـــزال وال 
بـاســتــبـدالـه بـجــلب اطــبـاء من
دول أخـــــــــــــرى مـع ضــــــــــــرورة
االستفادة من اخلـبرات الدولية
ألن الوضع الداخـلي يحتم على
الــدولـة احلـفـاظ عــلى الـطـاقـات
الــــــعــــــراقـــــــيــــــة في جـــــــمــــــيع

االخــــتــــصــــاصــــات) واكــــد ان
ـــوجـــودة في (الــــســـلـــبـــيـــات ا
الـقــطــاع الـصــحي الــذي يــلـقى
فيـها الـلوم على الـطبـيب لكونه
فـي الـــواجــــهـــة مـع اجملـــتــــمع
أسـبـابـهـا كـثـيـرة وأهـمـهـا عـدم
وجود نظام صـحي حديث وقلة
ـؤســسـات الـصـحـيـة وضـعف ا
إمــكـانــيــاتـهــا اضـافــة الى قــلـة
ــالـــيــة في الـــتــخـــصــيـــصــات ا
ــيـــزانــيــات الــســنــويــة لــهــذا ا
ــسـتـشـري الـقـطـاع والــفـسـاد ا
وضعف الرقابة الذي أثر بشكل
واضح في مـستـوى اخلـدمات).
ــتـحــدث بــاسم الـوزارة وكــان ا
سيف الـبدر قـد أكد في تـصريح
امس إن (الــســـنــوات األخـــيــرة
شـهــدت هـجـرة  20ألف طـبـيب
من الــعــراق بـــرغم عــدم وجــود
إحــصــائــيــة دقــيــقــة بــاألرقـام)
واضـــــــــــاف ان (دول اجلــــــــــوار
والـــعــالم تــســـتــقـــطب األطــبــاء
الـعراقـي كـونهم مـشهـودا لهم
بالـكفـاءة واخلبرة) وأشار إلى
ـــــــتــــــــدنـــــــيـــــــة أن (األجـــــــور ا
والتهديدات العشائرية من أبرز
األسـبــاب الــتي تــؤدي لــهــجـرة
الكــــــات). واكـــــد الــــــبـــــدر ان ا
ـؤســسـات الـصـحـيـة تـسـجل (ا
اعــتــداءات بــشــكل يــومي عــلى
األطــبـاء تــبـدأ بـالــسب والـشـتم
والتهديد العشائري وقد تنتهي

بـالـقـتل احـيـانـا) ولفت الى ان
(هـذه األسـباب تـسـبـبت بـنقص
شــــديـــد فـي األطـــر الــــطــــبــــيـــة
والـتـمـريـضـيـة في الـوقت الـذي
نـــحــاول اســتـــقــطـــاب األطــبــاء
ـــــهـــــاجـــــريـن من أصـــــحـــــاب ا
اخلـــــبـــــرات لـــــســــد الـــــنـــــقص
احلاصل). واشـار  البـياتي الى
رحلة الراهنة تتطلب بذل ان (ا
اجلـهـود مـن اجلـمــيع لـلــحـفـاظ
ـــؤســـســات عـــلـى اســـتـــقـــرار ا
الصـحيـة وضمـان احلفـاظ على
الكــات األخــرى من األطــبــاء وا

أجل حتــــقــــيق هـــذا الــــهـــدف)
مطالبـا بـ (تفعيل قـانون حماية
األطــبــاء رقم 26 لــســنــة 2013
ـــــــــادة 230 مـن قـــــــــانــــــــون وا
الــعــقــوبــات الـعــراقي رقم 111
لــــســـنـــة 1969 الــــذي يـــعـــاقب
بالـسجن مـا ال يقل عن سـنة كل
من يقوم باالعتداء على الطبيب
وظف اثنـاء تأدية واجبه) او ا
مـشــددا عــلى (ضـرورة تــوعــيـة
ـــواطن وتـــوجـــيـــهه بـــوجــود ا
منـافذ قانـونيـة واضحة لـتقد
الــشـــكــوى في حـــال وجــود أي

تـقــصــيـر او انــتــهـاك حلــقه في
الــرعـايــة الــصــحــيـة فــضال عن
ارسـة دورٍ إيجـابي وبناءٍ في
الــدفــاع عن حــقــوق كل مــواطن
سـواءً كـان طــبـيــبـا أم مــريـضـا
وعــدم الـتــرويج خلـلق كــراهـيـة
في اجملتمع ضد هؤالء) مؤكدا
(وجوب العمل على تعزيز الثقة
ــــؤســــســــات ـــــواطن وا بــــ ا
الـطـبيـة ومالكـاتـها وتـشـخيص
مــــــــــواقـع اخلـــــــــلـل فـي هـــــــــذه
عـلومات ؤسـسات وإيصـال ا ا
ـعــنـيــة لـتــقـو إلى اجلـهــات ا

ـقــصـر). عـمــلـهــا ومـحــاسـبــة ا
ويــعــيش األطـــبــاء في الــعــراق
أجـواء خــطـيـرة لـلـغـايـة في ظل
عدم توفير احلماية الكافية لهم
ـسـتـشـفـيـات وخـارجـها داخل ا
وبـــرغـم من تــــفــــعــــيل قــــانـــون
حلــمـايــتـهم اال ان اجــراءاته مـا
زالت خــــجــــول حـــــتى االن. من
جـــهـــة اخـــرى صــوت مـــجـــلس
مـحـافـظـة الـنـجف عـلى اخـتـيار
رضـوان الـكـنـدي مـديـرا لـدائـرة
صـحــة احملـافــظـة . وقــال بـيـان
تــــلـــــقـــــته (الـــــزمـــــان) امس ان
(اجملــلـس صـوت خـالل جــلــسـة
اعـتيـاديـة عقـدهـا امس برئـاسة
مـــجـــيــد زيـــني وبـــاجـــمــاع 22
صــــوتــــا مـن االعــــضـــــاء عــــلى
انـتـخـاب الــكـنـدي مــديـرا عـامـا

لصحة احملافظة). 
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اعـلن رئــيس مــجـلس الــنـواب
مـــحــمـــد احلـــلـــبــوسـي ســعي
ـتابعة ان لتشـكيل جلنة  البـر
ــا فــيــهم مـــلف اخملــطــوفــ 
االيـزيـديون. وقـال احلـلـبوسي
في بـــــيــــان امس ان (اإلسالم
بريء من كل مـحاوالت داعش
فــهـو دين احملــبــة والـتــسـامح
واإلخـــوة والـــتــــعـــايش الـــذي
احــــتــــضــــنــــنــــا مــــســــلــــمــــ
) واشـــار الى انه وإيــزيــديــ
(في الوقت الذي نـعلن فيه عن
حــزنــنــا واســتــنــكــارنــا لــهـذه
ـــــــة الـــــــتـي جـــــــاءت اجلــــــــر
اسـتـمـرارا لــسـلـسـلـة اجلـرائم
ـكـون اإليـزيـدي الــتي طـالت ا
نــــؤكـــد أن مـــجــــلس الـــنـــواب
سـيـأخـذ دوره بـتـشكـيـل جلـنة
تابعة مـلف اخملطوف بشكل
عام واإليـزيديـ بشـكل خاص
ويــعـمل مـع احلـكــومــة لـوضع
ــعـاجلـة هـذا اخلـطط الالزمـة 
ــلـف بــتـــوقـــيـــتــات زمـــنـــيــة ا

محددة).
ودعت كـتلـة سائـرون النـيابـية
احلـكـومـة إلى تـكـثـيف اجلـهـد
االسـتخـبـاري من أجل الـكشف
عـن حتــــــــــــــــركـــــــــــــــات داعـش
ـتـحـدث بـاسم األخـيـرة.وقـال ا
الـــكــتـــلــة الــنـــائب حــمـــد الــله
الــــركـــابي فـي بـــيـــان امس ان
(الكـتلـة تعرب تـعرب صدمـتها

ـة وحـزنــهــا الـشــديــد لـلــجــر
البـشعة الـتي  الكشف عـنها
مـن خالل الـعـثـور علـى مـقـبرة
جـمـاعيـة في مـنـطـقـة الـبـاغوز
الــــــســـــوريــــــة ضـــــمت رؤوس
ـــكــون خـــمـــســـ امــرأة مـن ا
االيــزيـدي) وأضــاف أن (هـذه
ـة تـكـشف بـكـل وضوح اجلـر
عـن حــــجـم مــــا تـــــعـــــرضت له
الطـائفـة من ظلم وعـدوان على

يد هذا االرهاب). 
وكــانت صــحــيــفــة ديــلي مــيل
البـريـطـانـيـة قـد اعلـنت عن ان
وحـــــدة الــــــقـــــوات اجلـــــويـــــة
الـبــريـطـانـيــة اخلـاصـة عـثـرت
أثناء هجومها على آخر معقل
لـداعش شرق سـوريـا على 50
رأسـا لفـتيـات إيزيـديات مـلقاة
في صــنــاديق قــمــامـة. وقــالت
الـصـحـيــفـة انه ( رصـد هـذا

روع عندما دخلت االكتشاف ا
الـقـوات الــبـريــطـانــيـة مــديـنـة
باغـوز احملاصـرة علـى ضفاف
نـهـر الـفـرات فـي شـرق سـوريا
آخـــر مـــعــــقل لـــداعـش). عـــلى
صـعـيـد اخـر قـدم نـائب رئـيس
ان حسن الكعبي مقترحا البر
الى رئـيس الـوزراء عـادل عـبـد
ـهـدي بـشــأن تـوفـيـر درجـات ا
وظـيــفـيــة حلــمـلــة الـشــهـادات

العليا. 
وقـال الـكــعـبي فـي بـيـان امس
انه (نــــــاقـش مــــــجــــــمــــــوعـــــة
تـعلقة عـوقات ا التـحديات وا
بــحــمــلــة الــشــهــادات األولــيـة
والــعـــلــيـــا ابــرزهـــا مــوضــوع
تــــــخــــــصــــــيـص الــــــدرجــــــات
الـوظيـفـية) ولـفت الى (تـقد
ــهـدي من مــقــتـرح الى عــبــد ا
شـانه توفـير اكـثر من  20الف
درجــــة وظــــيـــفــــيــــة حلـــمــــلـــة
الـشـهـادات االولـيـة والـعـلـيـا)
وطالب الـكعـبي وزارة التـعليم
الـــعـــالي والـــبـــحث الـــعـــلـــمي
ـكن (بـاسـتـيـعـاب اكـثـر عـدد 
من اصحاب الشهادات وانهاء
مـــعــــانــــاتـــهم الــــتي امــــتـــدت

لسنوات سابقة).
مــــــشـــــــددا عــــــلـى  (ضــــــرورة
ـــؤســـســات وجـــودهم داخـل ا
واإلســــتـــفــــادة من اخلــــبـــرات
واإلمـــكـــانــــيـــات والــــطـــاقـــات
ـوجودة في ادارة الـشـبـابـيـة ا

الدولة العراقية). 
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رجـحت الهيئة العامة لالنواء اجلوية
والـرصـد الـزلــزالي الـتــابـعـة لـوزارة
الـنـقل امس تـسـاقط امـطـار خـفـيـفـة
وتـصاعـد الـغبـار في بـعض االماكن
.وقـالت الهـيئـة في بيـان ان (الطقس
ـنطـقة الـيوم اخلـميس سـيـكون في ا
الـوسطى غائـما جزئـيا الى غائم مع
تسـاقط امـطـار مـتـفـرقة بـعـد الـظـهر
ـنطـقة وتـكون مـتوسـطة الـشدة في ا
الـشمالية في حـ يكون الطقس في
ـنـطــقـة اجلـنـوبـيـة غــائـمـا جـزئـيـا) ا
ــــنـــخــــفض اجلـــوي واضـــاف ان (ا
سيـنـحـسـر نـحو االقـسـام الـشـرقـية
من الـبالد ليكون الطقس فيها غائما
مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون
رعـدية احـيـانـا مع نشـاط في سـرعة
ــنــطــقـــتــ الــوســطى الــريــاح فـي ا
واجلـنـوبـيــة وانـخـفـاض في درجـات

احلرارة في عموم البالد).
 وسـجلت الهيئـة حدوث هزة أرضية
في عـيالم بـايـران شـعـر بـهـا اهـالي
ـــحــافـــظــة قــضـــاء عــلـي الــغـــربي 
مــيـــســان. وبـــحـــسب الـــبــيـــان فــإن
(مـراصد الهـيئة سجـلت حدوث هزة
أرضــيـــة في عــيـالم بــايــران بـــلــغت
قــوتــهــا  4.5 درجــة عــلى مــقــيــاس
رخـتر) مـشيرا الى ان (الـهزة تـبعد
 89 كـيلومتـرا عن شمال شرق علي
الــغــربي في مــيــســان) مــبــيــنــا ان
ـواطـنـ في الـقـضـاء قـد شـعروا (ا
بــهـا) وتــابع انه (لم تــرد انــبـاء عن

حصول أضرار). محمد احللبوسي 

ـشهد الـعراقي). بدوره اكد با
ـــــتــــــحـــــدث بـــــاسـم رئـــــيس ا
اجلـمهـورية لـقمـان الفـيلي ان
االجتماع الوطني هو للتشاور
بشأن رؤية وطنية موحــــــــدة

.
وقال الفـيلي في بيان امس ان
(االجـــتــمــاع عــقــد بــدعــوة من
رئـيس اجلـمــهـوريـة لـلـتـشـاور
بــشـــأن رؤيــة وطـــنــيــة تـــلــبي
وتـــعــزز مـــســاعـي الــنـــهــوض
بــواقع الــعــراق) مــشـيــرا الى
حـــــضــــــور رؤســــــاء الـــــوزراء
والـــنــواب والـــقــضـــاء االعــلى
واحملــكـمــة االحتـاديــة الـعــلـيـا
عالوة على رؤساء اجلمهورية

والـــوزراء ومـــجـــلس الـــنــواب
الـســابـقــ واالسـبــقـ وقـادة
ثـلي الكـتل السيـاسية الى و
ـكـونات). ـثـلـ عن ا جـانب 
ووصـل امس االربــــعــــاء وفــــد
ـــســتـــوى من االحتــاد رفـــيع ا
الــوطـــني الـــكـــردســتـــاني الى
بغداد للمشاركة في االجتماع.
ووترأس الوفد كوسرت رسول
عــــلي الــــنـــــائب األول لألمــــ
الـــــعـــــام لـالحتـــــاد وعـــــدد من
ــكــتب وضـم الــوفـد اعــضــاء ا
ايـضـا رئـيـس جـهـاز مـكـافـحـة
اإلرهــــاب في اإلقــــلــــيم الهـــور
ــكـتب شـيخ جــنـكـي وعـضـو ا
الـســيـاسـي في االحتـاد عــمـاد

احــمــد ومـســؤول تــنـظــيــمـات
االحتاد في كركوك اسو مامند
ــنـاقــشـة حـسم مــلف حـقــيـبـة
الـعدل واخـتيـار محافـظ جديد

لكركوك. 
ووصل صالح الى بغداد امس
االربـعــاء بـعــد زيـارة قــام بـهـا
الى فــــرنـــســــا.والـــقـى قـــبــــيل
مــغـادرته بــاريس امس كــلــمـة
ـعهـد الفـرنسي لـلعالقات في ا
الـدولـيـة قـال فـيـها ان (إصالح
الــوضع في الــعــراق ســيــكـون
مـــهـــمــاً واعـــنـي الــشـــروع في
مــبـادرات سـيــاسـيـة رئــيـسـيـة
ـثـلـة لــلـتـأكـد ان مــكـونـاتـنــا 
تــمـــثــيالً كـــامالً في نــظـــامــنــا

ــصــاحلــة وجـمع وتــشــجـيع ا
عتدل في انحاء العراق في ا
ـتـطرفـ وسـتـكون مواجـهـة ا
ـقام األول هـذه الـعمـلـيـة فـي ا

عملية عراقية).
 مـشيـرا الى ان (النـذير بـشكل
عـام في الـبالد نـذيراً ايـجـابـياً
ومـشـجـعـاً) مــبـيـنـاً ان (هـنـاك
انتقـاال للسـلطة رغم اخلالفات
في بغداد ورغم ان الصعوبات
في العراق كبـيرة لقد حتسنت
الـعـالقـات بــ بـغــداد واربـيل

بشكل كبير).
 مــعـــربـــاً عن أمـــله في (بـــنــاء
اجـواء ايـجـابـيـة مع احلـكـومة
اجلـــديــدة حـــتـى تــتـــمـــكن من

ــتــطــلــبـات مــعــاجلــة بــعض ا
الـــدســــتــــوريــــة لـــوضـع هـــذه
الــــــــــعالقــــــــــة في اطــــــــــار حل

دائــــــــم).
 وشــــــــدد صـــــــــالح عـــــــــلى ان
(الـعراقـي وبـعد أربـعة عـقود
مـن احلــــروب والــــعــــقــــوبـــات
واالرهـاب والــعـزلــة تـوصــلـوا
الى نـتـيـجـة هـذا يـكـفي فـبـدالً
من أن يـكــون الـعـراق مــنـطـقـة
تخاض فـيها الـصراعات يجب
ـــكـــان الـــذي ان يـــكـــون هـــو ا
تتالقى فـيه مصالح جـيراننا)
مــؤكــداً (الــرغـبــة في انــتــهـاج
سـيــاســة اقـلــيـمــيــة مـتــوازنـة

شعارها العراق أوال).
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