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هـدد وزير النفط ثامر الغضبان  كل
من يـفـكـر بـاستـجـوابه بـالـقول (انه
ســيــمـسح بـه االرض)  كـاشــفـا عن
تــعــرضه لــضـغــوط شــديــدة في مـا
يـتعلق بالتـعيينات. وقـال الغضبان
في  لـقاء تـلفـزيوني امس (ال اعـتقد
بـوجود مـطلب بـاستـجواب حـقيقي
لـي وانــا مــســرور ان اســـتــجــوبت
ولــكن كل مـن يـفــكــر بــاســتــجـوابي
ســـــأمـــــسح بـه األرض) عــــلـى حــــد
تـعبيره. وأضـاف ان (أغلب األسئلة
الـــتي وردتــنــا مـن الــنــواب هي عن
جـوالت التراخـيص) مشيرا الى ان
(الـــعـــديــد مـن الــنـــواب زاروني في
الـوزارة والـكثـيـر منـهم جـاء مهـنـئاً
ومـؤازراً ومن حق النـائب ان ينـتقد
ويـــــؤشــــر ويــــنـــــصح).وبـــــحــــسب
الـغضبـان فإن (هناك جـنبة مطـلبية
لــدى الـــعــديــد من الــنــواب مــنــهــا
جتــاريـة وانـا بـدوري أحـيل الـطـلب
ـعـني وال الــتـجــاري الى الـوكـيـل ا
أتـدخل في الـتعـييـنات بـالشـركات)
مـضيفا (هـناك طلبـات رفضتها ألنه
لــديـنـا تــوجـيــهـات مـنــصـفــة تـقـول
عـندما تتـوفر درجات وظيـفية يجب
اإلعـالن عــنــهــا لــكــني ال أخــفي ان
هــنـــاك ضــغــوطــا شــديــدة في هــذا
اجلـانب).وأوضح ان (هنالك الـكثير
من الـنـواب يـحـتـرمـون عـمـل شـركة
ســـومـــو الـــنـــفـــطــيـــة وهـي الــذراع
الــتــجــاري لـوزارة الــنــفط والــدولـة
الـعـراقيـة ومن يـهاجـمـها فـفي قـلبه
مرض) داعياً النواب الى(احلضور
الصـطــحـابـهم يـوم الـتـسـعـيـرة الى
االجــتـمـاع) ومــضى قـائال (مـادمت
ــســاومــة وزيـــرا لــلــنــفط ال اقـــبل ا
والــتـهــديـد عــلى مـنــاصب الـوزارة
فـــمـــرجـــعــــيـــتي مـــجـــلس الـــوزراء
ورئـيـسهـا ولـيس في نيـتي مـطلـقا
ــعـتــرك الـســيـاسي) الــدخـول في ا
ـــقـــبـــلــة كـــاشـــفـــا عـن ان (األيـــام ا
ســتـشـهـد أصـدار األوامـر الـوزاريـة
لــتـعـيـ مـهـنــدسي الـنـفط بـعـد ان
عـــيّـــنـــا في وقـت ســابـق الـــعـــشــرة
األوائـل من معاهد التـدريب النفطي
ـــــنــــــافع األربــــــعـــــة). وبــــــشــــــأن ا
نـتـجة االجـتـمـاعيـة لـلـمحـافـظـات ا
لــــلـــنـــفـط قـــال (في الــــشـــهـــر األول
ـسـؤولـيـة الـتـقيت بـ23 لـتـسـلـمي ا
نـائـبا مـن البـصـرة وناقـشـنا جـمـلة
ـهـمـة هو ـواضـيع ا األمـور وأحـد ا

ـــنـــافع الـــعـــمـــالـــة األجـــنـــبــيـــة وا
االجـتـماعـية وغـيرهـما وقـد اشرفت
شــخــصـــيــا عــلى كــتــابــة احملــضــر
وارسـلـنـاه لـرئاسـة مـجـلس الـنواب
وشـكـلـنا جلـنـة في الـبصـرة يـشرف
عــلــيــهــا مالك مــتـقــدم ومــســتــشـار
الــطـاقــة في الـوزارة) مــوضـحـا ان
تعـلقة بالـعمالة األجـنبية (األرقـام ا
في الــشـركــات الـنـفــطـيــة ال تـعـكس
الـــصــورة احلـــقـــيــقـــيـــة إذ لــديـــنــا
احـصائيات دقيقة ولكننا ملتزمون
بـــزيــادة احملــتـــوى الــوطـــني لــيس
ا بـزيادة عدد العامل فحسب وا
الــنــشــاط الــذي تــنــفــذه الــشــركـات
الـعراقـية كـماً ونـوعاً) . وشـدد على
ــشــاريع وقـال ان ضــرورة انــشـاء ا
(الـــوزارة ســـتـــوقع قـــريـــبـــا عـــقــدا
السـتثمار غاز احللـفاية بطاقة 300
مـليون قدم مـكعب). وفي مسار آخر
اعــــتــــقــــلت قــــوات اســــايـش غـــرب
الـسـلـيـمـانـيـة خـلـيـة بـتـهـمـة سـرقـة
ونــــــــقل الــــــــنــــــــفط فـي قــــــــضـــــــاء
جـمـجـمال.وقـال قـائـمـمقـام الـقـضاء
رمـك رمـضـان في تــصـريح امس ان
(اآلبـار التي يـتم احلديث عنـها تقع
خـــارج حــدود جـــمــجــمـــال وتــدعى
الـــــزمــــبــــور). واضــــاف ان (قــــوات
أســايش غـرب الـســلـيـمــانـيـة قـامت
ـاضـيـة باعـتـقـال عدد خالل األيـام ا
من االشــخــاص بـتــهــمـة االشــتــبـاه
بـسرقة النفط واخراجه خارج اقليم
كـردستان). وأرتفـعت أسعار النفط
امـس االثــنــ مــدعـــومــة بــخــفض
إنـتـاج أوبك وتـقـارير بـأن الـواليات
ـتحدة والص قـريبتان من اتفاق ا
ـريــر الـذي إلنــهـاء نــزاع الـرســوم ا
ي.وبـلغت ـو االقتـصاد الـعا كـبح 
الـــعــقـــود اآلجـــلــة خلـــام الــقـــيــاس
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نـفى مـحامـون حـضروا جـلـسة امس
الي للنقابة للدورة ناقشة التقرير ا
السابقة ان يكون الشجار الذي وقع
في اجلـلسة و تسريب وقائعه عبر
مــواقـع الــتــواصل االجــتــمــاعي قــد
حـصل نـتـيـجـة اسـتـبـعـاد مـرشـحـ
ــسـاءلــة. وقـال خــضــعـوا لــقـانــون ا
ــنــصب الــنــقــيب ــرشح  احملــامـي ا
ضـيـاء الـسعـدي لـ (الـزمان) امس ان
نع (مـا حـصل هـو نتـيـجـة محـاولـة 
الـهيـئة الـعامـة من االطالع بـشفـافية
ـالي للنـقابة عـلى تفـاصيل التـقرير ا
في دورتــهـا الــسـابـقــة ومـنــاقـشـته).
واضـــاف (ان الــعـــادة جــرت ان تــتم
هـذه العـملـية عشـية اجـراء االقتراع
قبل 7 وهو ما سيتم يوم اخلميس ا
اذار اجلــاري). واســتـدرك الــســعـدي
قـائـال ان (عـمـلـيـة مـنـاقـشـة الـتـقـريـر
ـالي واالطالع على تـفاصيل ابواب ا
الـصـرف حق مكـفـول للـهيـئـة العـامة
اال ان مــــحـــاوالت جـــرت داخل ادارة
اجلـلـسة حلـرمان الـهـيئـة العـامة من
هـذا احلق وقد وقع شجار) نافيا ان
يــكــون ذلك بــســبب ابــطــال تـرشــيح

بعض االعضاء). 
وكـــانت مـــواقـع الــتـــواصل وبـــعض
ــــواقع االخــــبـــاريــــة قــــد قـــالت ان ا
(شـجـارا وقع داخـل نـقـابـة احملـام
الــعـــراقــيــ بــ أعــضــاء مــجــلس
ـرشـحـ  وسط الــنـقـابـة وبــعض ا
أنـبـاء عن تـطـور الـشـجار إلى إطالق

نار).
 وقـالت الـنـقابـة عـلى صـفحـتـها في
ــــرشـــحــــ في فــــيــــســـبــــوك إن (ا
بطل ترشيحهم انـتخابات النقابـة ا
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دبـي.واوضح بـيــان العالم الـكــمـارك
امـس ان (احلـقــيـبــتـ وردتــا بـدون
ـفقودات مـسافـر وأودعتـا في قسم ا
ـدة ثالث  يـوماً يـتم بـعدهـا اتخاذ
اإلجـراءات القـانونـية بـحقـهمـا وفقاً
لــلـضـوابط والـتـعـلــيـمـات الـنـافـذة)
مــشــيــرا الى ان (الــهــيــئــة تــعــتــمـد
إجـراءات مشددة في جمـيع مراكزها
الـكـمـركـيـة حتـرص من خاللـهـا على
ضــبط عــمــلــيــات دخــول الــبـضــائع
ــســتـوردة حــفــاظــاً عـلى والــســلع ا

واطن ). صحة ا
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يـعــقـد مـجــلس الــنـواب جـلــسـاته
ـقـبلـة خـالل الـفصـل الـتشـريـعي ا
الـثــاني الــتي تــبــدأ يــوم الــسـبت
ـنطـقة العالوي قبل في مـبنى  ا
ببـغـداد  لتـكـون بذلك أول جـلـسة
نـطـقة اخلـضراء يعـقدهـا خـارج ا
بــعــد عــام 2003 . وقــال مــصــدر
نيابي في تصـريح امس ان (هيئة
رئـاسـة اجمللـس  قـررت ان تـكون
قبلة واجللسات التالية اجللسة ا
في مـــــبــــنـى اجملــــلـس الــــوطـــــني
ــــنـــطـــقـــة الـــعالوي) الـــســـابق 
موضحـا ان (سبب نقل اجلـلسات
نـطـقـة اخلـضـراء هو الى خـارج ا
وجــــــود اعــــــمـــــــال تــــــرمــــــيـم في
بنـاية اجملـلس الواقـعة في قـصر
ؤتمرات). واشار الى ان (االم ا
ديـرين العام العام للـمجلس وا
ـــــبـــــنى ـــــضــــون الـــــوقـت في ا
قبلة). ذكور للتهـيئة للجلـسة ا ا
قرر ان يصوت اجمللس في ومن ا
ـرشــحـ جـلــسـة الــســبت عـلـى ا
لـــلــــوزارات الـــشــــاغـــرة ورؤســـاء
ـــانــيـــة الــدائـــمــة الــلـــجــان الـــبــر
ونيابتها ومقرريها بحسب مقررة
اجمللس النائبـة خديجة علي التي
اوضـــحت فـي تـــصــــريح امس أن
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كشف الـنائب عـن محـافظـة ديالى
فــرات الــتـــمــيــمي عـن مــا وصــفه
بـــمـلف ابــتــزاز قــريـة في مــديــنـة
بعقـوبة وتـتم متـابعته مع وزارة

الداخلية والقضاء.
ـــكـــتــــبه امس انه  وذكـــر بـــيـــان 
ناشدات أهالي قرية (وإستجابة 
دوّاي بـــعــــد إبـــتــــزازهم مـن قـــبل
مـــتـــنــفـــذيـن بــالـــســـيـــطــرة عـــلى
أراضيـهم الـسكـنيـة او دفع مـبالغ
مـالــيـة مــقـابل ذلك زار الــتـمــيـمي
قـريـة دوّاي الـواقـعـة قـرب تـقـاطع
القدس قي قضاء بعـقوبة ويلتقي
بــأهـــالي ووجــهـــاء تــلك الـــقــريــة
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رجــــحت هـــيــــئـــة االنــــواء اجلـــويـــة
والـــزصــد الــزلــزالـي الــتــابع لــوزارة
الـنقل تسـاقط زخات مطـر رعدية يوم
غـد االربعاء مع انـخفاض في درجات
احلــرارة. وقـالت في تــقـريــر اطـلـعت
عـلـيه (الـزمـان) امس ان (الـطقس في
ــنـطــقــة الـوســطى سـيــكـون الــيـوم ا
الــثـالثــاء صــحــوا الى غــائم جــزئي
ودرجــات احلـرارة ســتـكــون مـقــاربـة
نطقة الشمالية لليوم السابق وفي ا
يـــكــون غــائـم جــزئي كـــمــا يــتـــشــكل
الـضـبـاب صبـاحـا في بـعض االماكن
يـزول تدريجيا خالل الـنهار.) مشيرة
ــنـطــقـة اجلــنـوبــيـة الى ان (طــقس ا
ســيــكــون صــحـوا الـى غـائـم جـزئي
ودرجــات احلـــرارة مــقــاربــة لــلــيــوم
الـــســابق). وبــشـــأن طــقس يــوم غــد
االربـــعــــاء قـــالت انـه (ســـيـــكـــون في
ـنـطقـة الـوسطى غـائـما جـزئـيا الى ا
غائم مع فرصة لتساقط زخات امطار
رعـديـة احـيـانا خـاصـة في اقـسـامـها
الـشـرقيـة ودرجات احلـرارة تنـخفض
قـليال عن اليوم السابق) مضيفة انه

ـنــطــقــة الـشــمــالــيـة (ســيــكــون في ا
صــحـوا الـى غـائم جــزئي واحلـرارة
ـنطـقة مـقـاربة لـلـيوم الـسـابق وفي ا
اجلـنـوبـيـة يـكـون غـائـمـا جـزئيـا الى
غـائم مع فـرصة لـتسـاقط زخات مـطر
تــكــون رعــديــة احــيــانــا خــاصــة في
اقـسامهـا الشرقـية واحلرارة مـقاربة
لـليوم السـابق). من جهة اخرى قالت
الـسلطـات األمريكـية إن ما ال يقل عن
 23 شـخـصـا بـعـضـهم أطـفـال لـقـوا
حـــتــفــهم بـــعــد أن اجــتـــاح إعــصــار
مـقـاطعـة لي كاونـتي مرجـحة ارتـفاع
عـدد القتلى فيمـا يبحث عمال اإلنقاذ

دمرة.  نازل ا وسط أنقاض ا
وقـضى عـمـال الطـوار لـيـلة صـعـبة
ـصـابـ من في انــتـشـال الـقـتــلى وا
ـبــاني في ــنــازل وا حتـت أنـقــاض ا
ـقـاطـعـة التـي تضم مـديـنـة أوبـيرن ا
كـبـرى مدن الـوالية.وقـال جاي جـونز
قـائد شرطـة لي كاونتي خالل مـقابلة
مـع شـبــكـة سـي.إن.إن اإلخـبــاريـة ان
(الـتـحـدي يـكـمن في احلـجم الـضـخم
نازل لألنـقاض حـيث تسـقط جمـيع ا
وال أتـذكـر أنني رأيت هـذا احلجم من

قبل).
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قـبل سـتتـضمن (جلـسة الـسـبت ا
الـتــصــويت عــلى مــرشـحي وزراء
الــدفــاع والــداخــلـــيــة والــتــريــبــة
انية والعدل ورؤساء اللجان البر
الـدائـمــة ونـيـابــتـهـا ومــقـرريـهـا)
الفـتــة إلى أن (حتــالــفي ســائـرون
والفتـح أكمال خالل عـطلـة الفصل
الـتـشـريــعي األول مـفـاوضــاتـهـمـا
بـــشــــأن حـــسـم أســـمــــاء الـــوزراء

واللجان الدائمة).
وأشــــارت الى إن (قــــرار رئــــاســـة
ان من ان نقـل جلـسات البـر البـر
ؤتـمـرات اسـتدعى بنـايـة قـصـر ا
إرجــاء عــقــد اجلــلــســة األولى في
الفصل التشريعي الثاني إلى يوم
ـــقــبـل بــدالً من الـــيــوم الــســـبت ا
الثالثاء كـما كان مـقررا).وأضافت
عــلي أنه (ال تــوجــد أيــة مــشــكــلـة
تـــعــتـــرض نـــقـل اجلــلـــســـات الى
مـنــطــقــة الــعالوي خــصــوصـا أن
هـنـاك أعمـال صـيـانـة وتـرمـيم في
ـؤتمـرات الـتي تعـقد قاعـة قصـر ا
فــيــهــا اجلــلــســات االعــتــيــاديــة)
ـان سـيـعـقد مـنـوهـة الى ان (الـبـر
ذكور ـبنى ا أكثر من جـلسة في ا
ـكان أو ومسـألـة الـبقـاء في هـذا ا
ـــؤتـــمــرات الــعـــودة إلـى قــصـــر ا
ــقــبـلــة). في ســتـحــددهــا األيــام ا
غـضـون كـشف الـنـائب عن الـبـنـاء

تركي ناصـر عن اتفـاق حتالفه مع
ســائـــرون عــلى اخـــتــيـــار مــرشح
جـــديــــد لـــشــــغل مــــنــــصب وزيـــر
الـداخـلـيـة بـديالً لـفـالح الـفـيـاض.
وقال نـاصر في تـصريح امس انه
( االتـــفـــاق مع ســــائـــرون عـــلى
ـــنــصـــبه احـــتــفـــاظ الـــفـــيـــاض 
مستشـارا لألمن الوطـني) مشيرا
ـــــرشح األوفـــــر حـــــظــــا الى أن (ا
للـداخلـية هـو قائـد حرس احلدود
الــفــريق الــركـن حــامــد عــبــد الــله
إبــراهــيم احلــســيــني). وتــابع أن
(االتصاالت ب الـقوى السـياسية
ـان توصـلت إلى مـثـلـة في الـبـر ا
حسم استكمال التشكيلة الوزارية
ـرشـحـ لـشـغل وزارات بـطـرح ا
الـدفــاع والــتـربــيــة والـعــدل لــيـتم
الـتـصـويت عـلـيـهم في اجلـلـسـات
ـقــبـلــة). عــلى صـعــيـد آخــر أكـد ا
رئيس احملـكـمـة االحتـادية الـعـلـيا
القـاضي مـدحت احملـمـود ضرورة
تــعـــمــيـق الــصـالت مع احملــكـــمــة
ـــصـــريـــة. وقــال الـــدســـتـــوريـــة ا
تحدث الـرسمي للمـحكمة إياس ا
السـاموك في بـيـان تلـقته(الـزمان)
امس إن احملـــمـــود اســتـــقـــبل في
صري عالء مكتبه امس السـفير ا
مـــوسى وأكــــد له خالل الــــلـــقـــاء
(أهــمـــيــة تــعـــمــيق الـــصالت بــ

احملــكـمــة االحتــاديــة الــعــلـيــا في
الــعـراق واحملــكــمــة الــدســتــوريـة
صرية) داعـيا إلى (تعـميق سبل ا
الــــتـــعــــاون وتــــبــــادل اخلــــبـــرات
وتــــعـــمــــيـق دور احتـــاد احملــــاكم
واجملالـس الدسـتـوريـة الـعـربـية).
من جانـبه أبـدى مـوسى تـرحـيبه
بـ (تـعــزيــز الــتــعــاون مع الــعـراق
والسـيــمــا في مــوضـوع الــقــضـاء
الـدسـتـوري) مـعــربـاً عن إعـجـابه
ـا (أصـدرته احملـكـمـة االحتـادية
في الـعــراق من أحــكــام تـتــفق مع

الدستور).

لإلطالع عـلى قـضيـتـهم ومـتـابـعة
ـشـاكل الـتي يـعـانـون مـنـها اهم ا
نـاسبة لـها مع وإيجـاد احللـول ا
ـــــعــــنــــيــــة وحــــسب اجلــــهــــات ا

الضوابط القانونية). 
وأكـــد الـــتـــمــيـــمـي (ضــرورة ردع
الفاسدين ومـحاسبـتهم والوقوف
مع االهــالي الـــبــســطــاء إلحــقــاق
احلق وإعــــادتـه الى اصــــحــــابه"
مشـيرا الى إنه "سـيتـابع القـضية
شــخــصــيــا مع وزارة الــداخــلــيــة
ومـــجــــلس الـــقــــــــــضـــاء األعـــلى
ونـقــابـة احملــامـ فــيـمــا يـتــعـلق
تـورط في عمـلية باألشخـاص ا
االبـــتـــزاز الـــتي يـــتـــعـــرض لـــهــا

.( واطن ا

ضياء السعدي
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اكـد رئـيس اجلـمهـوريـة بـرهم صالح
لـنظـيـره الفـلسـطيـني محـمود عـباس
امـس حرص الـعراق عـلى الـدفاع عن
فــلــســطــ وعــدّ قــضــيــة فــلــســطـ
الـقـضيـة االولى في احملـافل الدولـية
مـؤكدا أهمية حمـاية القدس الشريف
ـقـدسـات مـن أي انـتـهـاكـات. وقال وا
بـيان رئاسي تلـقته (الزمان) امس ان
(مــراسـم اســتــقــبــال رســمــيــة جــرت
لـلرئـيس الفـلسـطيـني بعـزف النـشيد
الــوطــنـي لــلــبــلــدين بــعــدهــا فــتش
الــرئـيــسـان احلــرس الـرئــاسي الـذي
اصـطف لتحيـتهما). وعقـد الرئيسان
في قـصـر الـسالم (اجـتـماعـاً مـوسـعاً
جــــــرت خـالله اإلشــــــارة إلـى عــــــمق
الـــعالقـــات األخــويـــة الـــتــأريـــخـــيــة
ــشــتـــركــة بــ الــعــراق والـــروابط ا
وفــلــســطــ وضــرورة الـعــمل عــلى
ـا يـخدم تـطـويـرهـا واإلرتـقاء بـهـا 
تـطلـعات الـشعـب الـشقـيقـ فضالً
ـهـمة لـفـات ا عن مـنـاقـشـة عـدد من ا
لــتــعـزيــز الــتــعـاون والــتــنـســيق في
ـا يــضـمن حتــقـيق اجملــاالت كـافــة 

شـتركـة). كمـا جرى خالل ـصـالح ا ا
ــســـتــجــدات الـــلــقـــاء (بــحث آخـــر ا
والـتـطـورات في السـاحـتـ العـربـية
واإلقليمية وضرورة العمل على دعم
وحـدة الصف الـعربي لـتحـقيق األمن
ــنــطـــقــة). ونــقل واالســـتــقــرار فـي ا
الــبـيــان عن صـالح تــأكـيـده (أهــمـيـة
ـقـدسات حـمـايـة الـقدس الـشـريف وا
مـن أيــة انــتــهــاكـــات) مــشــدداً عــلى
(ضـرورة بـذل اجلهـود لتـحقـيق آمال
الــشـعب الــفـلــسـطـيــني الـشــقـيق في
الـــسالم واالســتـــقــرار ونــيـــله كــامل
ــشـروعــة) مـشــيـراً إلى ان حــقـوقه ا
(الــعــراق كـان ومــا يـزال ســبّــاقـاً في
الـدفاع عن فـلسـط وعـدّها الـقضـية
االولـى في احملـافل الـدولــيـة). بـدوره
اعـرب عـبـاس عن رغـبـة حـكومـته في
(تـطوير وتوسيع العالقات الثنائية)
مـجدداً (تضـامن الشعب الـفلسـطيني
مـع شــقــيـــقه الــعـــراقي في تـــصــديه
لـإلرهاب). ووصـل عـباس الـى بـغداد
مــســاء اول امس في زيــارة رســمــيـة
تـمتد يوم حيث ألتقى بعد وصوله
بــوقت قــصـيــر رئـيس الــوزراء عـادل
ـهدي. وفي الـعاصـمة االردنـية عـبد ا

عــمــان أكــد رئــيس مــجــلس الــنـواب
مــحـمــد احلـلــبــوسي مـوقف الــعـراق
الـثابت من إقامة الـدولة الفلسـطينية
وعـاصمتـها القدس.وقـال احللبوسي
ــؤتــمـر الــتــاسع فـي كـلــمــته خـالل ا
اني العربي والـعشرين لالحتاد الـبر
ان (مـنطقـتنا تـعيش على وقعِ أزمات
عـميقة وتـوترات متواصـلة ومخاطر
عــديــدة تــقـتــضي جتــنب كـلّ مـا من
شـــأنه تـــغــذيـــة وتــرســـيخ مــشـــاعــرِ
اإلحـبـاط الـتي تـؤدي بـالـنـتـيـجة إلى

ــــســـاسِ الــــتــــطــــرف واإلرهــــاب وا
نـطـقـة وإضـعافِ األملِ بـاسـتـقـرارِ ا
فـي الـتـوصلِ إلى وضعٍ مـقـبـولٍ لـدى
ــنـطـقـة وشـعـوبِــهـا) مـضـيـفـا دولِ ا
(لـكنـنا لألسف وفي ظل كل مـا يجري
ـضي في سـياقِ هذه فـإننـا ما زلـنا 
ـعــقـدة واالضــطـرابـات الــتـطــوراتِ ا
ــتــعــددة الــتي يــعــيــشــهــا الــشـرق ا
األوسـط حــــيث تــــظـل الــــقــــضــــيــــة
ــصـــيــريــة واجلــوهــريــة لألمِــة في ا
وضـع مـغــلق تـراوح حــاالتــهـا مــنـذ

ـشاكـل ذاتهـا دون إيـجاد عـقـود في ا
حـل حـقـيـقي لـشـعب واصل الـتـحـدي
ـــشـــروعِ فـي إقـــامــة مـن أجل حـــقه ا
ـستـقـلة وعـاصمـتـها الـقدس دولـته ا
الـشـريف).وأكـد احللـبـوسي (ضرورة
وضـعِ مــشــروعٍ عــربي مــوحــد يــبــدأ
ـثل إرادة االمـة الـعـربـيـة بـتــشـريع 
ويَـنتقل إلى خارطة طريق للحكومات
والـدول العربيـة واإلسالمية) مشددا
عـلى ان (حق الشعب الفـلسطيني في
ـسـتـقـلـة وعـاصـمـتـها إقـامـة دولـته ا
الــقـدس عـلى كــامل أراضـيه هـو حق
تـــاريـــخي ال مــحـــيـــد عــنـه إذ يــجب
عـلينا اليوم أكثر من ذي قبل اتخاذ
مــواقـف واضــحــة وحــازمــة تَــنـدرج
ضـمن استراتـيجية مـشتركـة وفعَّالة
لــضــمــان هــذا احلق ودعم خــطــواته
الــعــمــلــيــة). ومـضـى قـائـالً ان (لـدى
الــعـراقــيـ رؤيــتـهم الــثـابــتـة لــهـذه
ـصيـرية والـتـاريخـية وان الـقـضيـة ا
مـوقـفـنـا ثـابت ولن يـتـغـيـر في اقـامة
دولـة فلسطينـية مستقلـة وعاصمتها
الــقـدس الـشـريف) داعــيـاً الى تـبـني
مــــاطــــرحه رئــــيـس مـــجــــلـس االمـــة
الــكـويـتي مـرزوق الــغـا في الـلـقـاء

اخلــتـامي ودعـم واسـنـاد وتــبـني اي
مــــوقف يــــصـــدر مـن اخـــوانــــنـــا في
انات . كما دعـا رؤساء البـر فـلسطـ
الــعـربـيـة الى عـقــد اجـتـمـاع لـهم في
االراضي الـفلسطـينية (لـتصل رسالة
واضحة وصريحة الى السجان بأننا
لن نـترك قضيـتنا ولن يبـقى السج

حتـت قـيـد هـذا الـســجـان الـغـاصب).
ؤتـمـر الـتـقى وعـلى هـامـش اعـمـال ا
ــلك االردن عــبــد الـله احلــلــبــوسي 
الــثـاني. وبــحث اجلـانــبـان (تــطـويـر
الــعالقــات الـثــنــائـيــة بـ الــبــلـدين
ـــــــلـــــــفـــــــات ذات االهـــــــتـــــــمــــــام وا
ـــكــــتب ــــشــــتـــرك).ونــــقل بــــيــــان  ا
احلـلبـوسي عنه قوله خالل الـلقاء إن
(الـــعــراق الـــذي خـــاض حــربـــا ضــد
اإلرهـاب نيـابةً عن أشقـائه والعالم ال
بـدَّ من تضـافر جـميع اجلـهود لـدعمه
واســتـقـراره مـا سـيُـسـهم بـدوره في
ـنـطـقـة) مـؤكـدا (ضـرورة اسـتــقـرار ا
تـوسـيع آفـاق الـتـعـاون بـ الـبـلـدين
فـي اجملـاالت كــافــة وفي مــقـدمــتــهـا
ا يـخـدم مصـلـحة األمن واإلعـمـار و
).من جهـته جدَّد الـشـعبـ الشـقيـقـ
مـلكـة الداعم ـلك عـبد الـله موقـف ا ا
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انـهى فـريق الـشـرطـة مـباريـاته
ــرحـــلــة االولـى بــالــدوري في ا
متـاز بكرة القـدم بال خسارة ا
متصـدرا ترتـيب الفـرق بجدارة
ــة امس حــيــنــمـا احلـق الــهـز
االثـنـ بـفـريـق الـنـفط بـهـدفـ
ـؤجلة ـباراة ا دون مقابل في ا

من اجلولة الثالثة.
ورفع الـشـرطـة رصـيـده الى 47
نـقطـة من  19 مـبـاراة جـمـعـهـا
من  14 انــــتـــــصـــــارا وخــــمس
تـعــادالت فـيــمـا تـوقـف رصـيـد
فريق الـنفط عـند  26 نقـطة في
ــركـز الــســابع ولــديه مــبـاراة ا
مـــؤجـــلـــة ولم تـــتـــوقـف ارقــام
ـتـصـدر عـنـد هـذه احلـصـيـلة ا
بل سـجل  42 هـدفـا فـي شـبـاك
نافسـ وتلتـقى مرماه سبع ا

كرات فقط.
ــبــاراة الــتي وانــهى الــفــائــز ا
اقــيـــمت عــلـى مــلــعـب الــشــعب
الـــدولي فـي شـــوطـــهـــا االولى

عنـدمـا تمـكن قـائـد القـيـثارة عالء
عــبــد الــزهـرة مـن الـتــوقــيع عــلى
الـهــدف االول لـيـصـل الى الـهـدف
رقم  14 فـي صــــــــدارة هـــــــــدافي
الدوري فيمـا اضاف زميـله مهند
عــــلـي الــــهـــــدف الــــثــــــــــــاني في

الدقيقة 39.
درب ويقود الفـريق الشرطاوي ا
الصربي نيبـويشا الذي تمكن من
تـوظــيف تـولـيــفـة الالعــبـ الـتي
مــــعـــظـــمــــهـــا ارتـــدت قــــمـــصـــان
نـتخـبات الـوطنيـة لالبتـعاد عن ا
اقـــرب مــــطـــارديـه فـــريـق الـــقـــوة
اجلوية بفارق تسع نقاط غير ان
لالخيـر مباراة مـؤجلـة. كمـا شهد
مــسـاء يــوم امس مــبــاراة مــهــمـة
جــمــعت فــريق الــزوراء مع فــريق
ذوب آهن اصـــــفــــهـــــان اإليــــراني
حلـــــســـــاب اجلـــــولـــــة االولـى من
اجملموعة االولى في دوري ابطال
آســـــيــــا  2019 ســـــيــــتـم نـــــشــــر
تــفـــاصــيـــلــهـــا في عـــدد يــوم غــد

االربعاء.
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حـاولة االعـتـداء على نـقيب قـامـوا 
احملـام  وأعضاء مجلس النقابة)
مـضـيـفـةً أن (الـشـجـار انـدلع بـسـبب
إبـــطـــال تـــرشـــيــحـــهـم وفق قـــانــون

اجتثاث البعث).
واقع أنباء  فـيما نقل عـدد من هذه ا
عـن تــطـــور الــشـــجـــار داخل مـــبــنى
الــنــقــابـة إلـى إطالق نـار ولـم تـنفِ
الـــنــقــابـــة ذلك أو تــؤكـــده). وكــشف
الـسـعـدي عن اسـتـبعـاد نـحـو عـشرة
مـرشح عند تقد اوراق ترشحهم
شرفة وعبر الى الـهيئة القضائـية ا
ـنـظـمات عن اسـتـغـرابه من شـمول ا
غـير احلكومية بهذا االجراء واصفا
ايــــاه بـــــتــــعــــارضه مـع الــــقــــانــــون
والـــدســتـــور الــذي ضــمـن احلــقــوق
ـدنية والـسياسـية للـمواطن ومن ا
بـيـنهـا حق الـتـرشح في االنتـخـابات

النقابية.
 وعـد ذلـك وقـوعـا لـلـقـضـاء الـعـراقي
فـي احملـظـور حــيث يـجـب ان يـكـون

هو حامي هذه احلقوق.
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ي بــــــرنت  65.25 دوالرا الــــــعــــــا
لــلــبـرمــيل بـحــلــول الـســاعـة 0713
بـتوقيت غرينتش مرتفعة  18سنتا
ــــــــــئـــــــــة عـن آخـــــــــر أو  0.3 بـــــــــا

تـــســــويـــة.وبـــلـــغـت عـــقـــود اخلـــام
األمــريـكي غــرب تـكـســاس الـوسـيط
 55.94 دوالرا لـلـبـرمـيل بـزيادة 14
ئـة. ويأتي حتسن سـنتا أو  0.3 بـا

األسـعـار عقب تـقـارير بـأن الـواليات
ـتحـدة والص قـريبتـان من إنهاء ا
ــسـتـعـر مـنـذ نـزاعــهـمـا الـتـجـاري ا
عــــام.وقـــال مــــصـــدر مــــطـــلـع عـــلى

احملــــــادثـــــــات اول امس األحــــــد أن
(الــبـلــدين في مــا يـبــدو اقـتــربـا من
اتـفاق سيلـغي رسوما أمريـكية على
بـضـائع صيـنـية ال تـقل قـيمـتـها عن

 200 مـلـيـار دوالر مع تـعـهدات من
بـك بـتغـييـرات اقتصـادية هـيكـلية
وإلـغاء الـرسوم الـتي فُرضت بـشكل

انتقامي على بضائع أمريكية).

ثامر الغضبان
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قـالت مـنـظـمـة الـهـجـرة الـدولـيـة إن
مـلـيـوني نـازح مـن مـجـمـوع خـمـسة
ماليـ مازالوا يقيمون في مخيمات
مــنـــتــشــرة بــأرجــاء الــبالد تــركــوا
مـنــازلـهم عـقب سـيـطـرة داعش عـلى
مـدنـهم عام  2014وأنـهم يـواجـهون
عـقـبـات تعـرقل عـودتهـم. فيـمـا حمل
مـرصـد حـقـوق اإلنـسـان فـي الـعراق
احلـكومـة مسؤولـية إعادة الـنازح
إلى مـناطق سكنهـم األصلية بسبب
ضـعف إجراءاتـها بـخصـوص تذليل
عـقــبـات أمـنـيـة تـعـرقل عـودتـهم إلى
مـــــدنــــهم احملـــــررة . وكــــانت وزارة

ـهـجـريـن الـعـراقـيـة قـد الــهـجـرة وا
أعـلـنت عن عودة أكـثر من  3 مالي
نـازح إلى مـنـاطـق سـكنـهـم األصـلـية
دن احملررة من سـيطرة تـنظيم فـي ا
داعـش.وأعــــلـــنـت وزارة الــــهــــجـــرة
ــهـــجــرين عن عــودة أكــثــر من 4 وا
مـاليــــ نــــازح إلى ديــــارهم بــــعــــد
حتــريــرهـا من تــنــظـيـم داعش حـتى
اآلن فـي حـــ ال يـــزال نـــحـــو 465
ألــفـا يـسـكــنـون مـخـيــمـات الـنـزوح.
ـتـحدث بـاسم الـوزارة سـتار وقـال ا
نـــوروز في بـــيــان امس إنـه (حــسب
ـؤشـرات التي لـدى الوزارة فـإن ما ا
يـقـرب من  95  ألـف عـائـلـة مـا زالت
تـقـطن بـعمـوم مـخـيمـات الـنزوح في

الـــبالد إال أن الــوزارة تــســعى قــدر
ــسـتــطــاع إلجـراء مــسح لـلــوقـوف ا
ـتـبـقـية من عـلى األعـداد احلـقـيـقـة ا
الـــنــازحــ وذلـك وفق تــوجـــيــهــات
رئــــاســـة الــــوزراء).  وأشـــار إلى أن
ــهـــجــرين بـــانــتــظــار (الـــهــجــرة وا
تـوجيـهات رئـيس الوزراء عـادل عبد
ــهــدي لــلــتـعــامل مـع مـلـف عـوائل ا
اإلرهـابي العراقي في البلد ودول
اجلــوار) مـشـيـرا الى انه (حـتى اآلن
لـم تــصـــدر أي تـــوجـــيـــهـــات حتــدد
واجـبات ودور الوزارة بهذا الشأن).
 ووفق أرقام أعلنتها منظمة الهجرة
ـنـصرم الـدولـيـة مـنـتـصف الـعـام ا
فـإن ملـيوني عـراقي كانـوا ال يزالون

نــازحــ فـي مــخــيــمــات مــنــتــشــرة
بـأرجاء البالد من أصل  5.8 مـليونا
تركوا منازلهم في خضم احلرب ب
الــقـوات األمـنـي األمـنـيــة وارهـابـيي
داعـش ب عامي  2014 و2017   .
وال يــزال كـثــيــر من الـنــازحـ غــيـر
قـادرين عـلى العـودة رغم مرور أكـثر

مـن عـام عــلى انــتـهــاء احلــرب الـتي
ساكن والبنى التحتية دمرت آالف ا
األسـاسيـة لتـأم خـدمات الـكهـرباء
والـصحة والتعلـيم وغيرها.  وتقول
احلـكومـة إنها بـحاجـة إلى نحو 88
ـدى الــقــصــيـر مــلــيــار دوالر عـلـى ا

إلعادة إعمار ما دمرته احلرب.

فالح الفياض
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اعــلــنت الــقــوات األمـنــيــة صــحـراء
نع وجود األنـبار منطقة عـسكرية 
ـدنـيـ فيـهـا مـحـذرة اخملالف من ا
تـعــريض نـفـسه وعـائـلـته لـلـخـطـر .
وقــــال مـــصـــدر في احملــــافـــظـــة في
حتـذيـر أمـني  ان (على جـمـيع رعاة
ــوجــودين في الـصــحـراء األغــنـام ا
ـــنـــطــقـــة فــوراً بـــإجتــاه مـــغــادرة ا
الــرطـبــة- الـنــخـيب- الــكـيــلـو160)
ـنـطـقـة تـعـد مـنـطـقـة مـضـيــفـا ان (ا
ـنـع وجـود عــمــلــيــات عــســكــريــة 
ـــدنــيــ فـــيــهــا).وشـــدد عــلى انه ا
(خـالف ذلك يـعـرض اخملالـف نفـسه
وعـائلـته للخـطر ويعـد هدفاً مـعادياً
لـقـواتـنـا االمـنـيـة).وشـهـدت مـنـاطق
الـنخـيب والثرثـار والرطـبة عمـليات
خـتطاف واغتيال اسـتهدفت مدني
قـام بـهـا تـنـظـيم داعش خـالل االيام
ـــاضــيــة. ونـــفــذت قــوات امـــنــيــة ا
ــحـافــظـة عــمـلــيـات دهـم في قـرى 
. وافـاد ديــالى بـحـثــاً عن مـطــلـوبـ
بــيـان خلـلــيـة اإلعالم األمـني بـ(دهم
قـوات من الـفرقـة اخلامـسة الـتابـعة
لـقـيـادة العـمـلـيـات ومديـريـة شـرطة
ديـالى مناطق محـمد شيراك والزور
ــعـــدان وجــســر وشـــيخ عــبـــاس وا
احلــلــوان وقــريــة احلــوائـج وقــريـة

شــيخ بـابــا لـتــنـفــيـذ عــمـلـيــة بـحث
وتــفــتــيش). وفـي الـنــجـف أصـدرت
مـحـكمـة اجلـنـايات حـكـماً بـالـسجن
ــؤبـد مع غــرامـة مـالــيـة مــقـدارهـا ا
دان خـمسـة وعشرين مـليون ديـنار 
ـســاعـدة مـتـهـمـ خــطف فـتـاتـ 
آخــريـن واســتــغاللــهـن لــلــعــمل في
ــــركــــز االعالمي الــــدعــــارة.وقــــال ا
جملــلس الــقــضــاء األعــلى فـي بــيـان
تــلـقــته (الـزمــان) امس أن احملــكـمـة
(نــــظـــرت قــــضـــيــــة مـــدان أثــــبـــتت
اعـترافـاته خطف فـتاتـ حدث عن
طـريق اخلداع واستـغاللهن جـنسيا
ـة بـعـد فـي أعـمـال الـدعـارة واجلـر
خــطــفــهن من دارهــمــا في مــنــطــقـة
الزركة التابعة لقضاء الكوفة) الفتا
الـى أن (احلـكم صــدر وفـقــاً ألحـكـام
ادة  6 اوال وثـانيا ورابـعا وبداللة ا
ـادة  1مـن قانـون االجتـار بالـبـشر ا
رقم  28 لـــســـنــة 2012) . وفـــكــكت
مــديـريـة مـكـافـحــة إجـرام مـحـافـظـة
بــغــداد عـددا مـن شـبــكــات االجتـار
بـالـبشـر .وقـال مديـر قـسم مكـافـحة
ديـرية العـميد اإلجتـار بالبـشر في ا
عـلي عـبـد الـرزاق في تـصـريح امس
ان (جـهود منتسـبي القسم ومكاتبه
مـا عـدا اقـلـيم كـردسـتـان اثـمرت عن
نـتـائج إيـجابـيـة في تفـكـيك عدد من
الـشبـكات االجـراميـة وإلقـاء القبض

ـتــورطـ ـتــهـمــ وا عــلى اغــلب ا
بــــهـــذه اجلــــرائم واحــــالـــتــــهم الى
الـقـضاء وإصـدار األحـكام بـحـقهم)
مـــشــيــرا الى (إحـــالــة الــكـــثــيــر من
الــضـحـايـا الى دور االيـواء وتـقـد
ـساعدة لـهم باالضافـة الى التمكن ا
من حتــديــد هـويــة عــدد غـيــر قــلـيل
مـنهم).كما أصـدرت محكمـة جنايات
الـكـرخ حـكمـا بـاإلعـدام شنـقـا حتى
ـة االشـتراك ـدانـ عن جـر ـوت  ا
بـتفـجيـر انتـحاري اسـتهـدف زائري
مـرقـد الـسـيـد مـحـمـد  عـلـيه الـسالم
ــحـافــظـة صالح  فـي قـضـاء بــلـد 
الــدين.ووفـق بـيــان ثــان لــلــمـجــلس
تــلــقــته (الــزمــان) نـظــرت مــحــكــمـة
جــنـايـات الــكـرخ الـتــابـعـة لــرئـاسـة
مــحـكـمــة اسـتـئــنـاف بـغــداد الـكـرخ
ـدان اثنـ بعد االحتـادية دعاوى 
قـــيــامـــهــمـــا بــاالشـــتــراك وإســـنــاد
انــتـحـاريـ ارتـدوا احــزمـة نـاسـفـة
ـرقـد ديني في واسـتـهـدفوا زائـرين 
قـــــــــــضــــــــــاء بـــــــــــلـــــــــــد مــــــــــا أدى
ـواطـن الـى استـشـهـاد عـدد من ا
دان واصابة اخرين) مؤكدا أن (ا
اكـدوا خـالل اعتـرافـاتـهـم أن الـهدف
ــة حتـقــيق غــايـات مـن هـذه اجلــر
إرهـابـية وزعـزعـة االمن واالستـقرار
ـفـتش فـي الـبالد) . وأعـلن مــكـتب ا
الـعـام لـوزارة الـداخلـيـة في مـديـرية

ـــــدنـــــيـــــة واجلـــــوازات األحـــــوال ا
واإلقـامة عن إيقاف عمـلية بيع عقار
تحدة ـواطنة مقيمـة في الواليات ا
ـسـتـمـسـكـات ثـبـوتـيـة األمـريـكـيـة 
مـزورة.وقال بيـان امس ان (العمـلية
تـمت بعـد جهد كـبير وحتـرٍ وتدقيق
ـعــامالت وسـجالت ـكــتب  أجــراه ا
دائـــرة أحـــوال األعــظـــمـــيـــة حــيث
أكـتـشف معـاملـة خـاصة بـبيع عـقار
في األعــظـمـيـة مــرفـقـة فـيــهـا هـويـة
أحوال وبطاقة سكن مزورت األمر
ـــكـــتب الـى الـــتـــحــرك الـــذي دعـــا ا
الـســريع واشـعـار دائـرة الـتـسـجـيل
الــــعـــقــــاري في الــــرصــــافـــة األولى
بـإيقاف اجراءات بيع العقار لوجود
ـواطـنة) تـزويـر في مـستـمـسـكات ا
مـــشــيـــرا الى ( مــفـــاحتــة مـــديــريــة
تـفتيش بغداد بـغية فتح حتقيق مع
ـدني وضابط اصدار أمـ السجل ا
).وألــتـهم ـزورتـ بــطـاقــة الـسـكـن ا
حـريق كبير مـخزنا للمـواد الغذائية
في مــنــطــقـة ســبع ابــكــار الـتــابــعـة
لالعـظـمـية بـبـغـداد  بحـسب مـصدر
افـاد باشـتراك اكـثر من خـمسـة فرق

إطفاء باطفاء احلريق). 
وحـجــزت الـسـلـطـات الـكـمـركـيـة في
مــطــار بـــغــداد الــدولي حــقــيــبــتــ
ـلوءت بأدويـة بشرية قـادمة عبر
خـــــطــــوط شــــركــــة خـــــطــــوط فالي

لــلــعــراق مــبـديــا (اســتــعـداد االردن
لـلـمـساهـمـة بـشكـلٍ كبـيـرٍ في حتـقيق
ــزيــد من األمن واالســتـقــرار). كــمـا ا
بـــــــحث رئـــــــيـس حتــــــالـف اإلصالح
واإلعـمـار عـمـار احلـكـيم مع مـجـلس
الـــعـالقـــات الـــعـــربــــيـــة والـــدولـــيـــة
ـسـتـجـدات الـسـيـاسـيـة في الـعراق ا
ـنطقة والتحـديات على الساحت وا
كتب الـعربـية والـدولية. ونـقل بيـان 
احلـــكـــيم قــولـه خالل الـــلــقـــاء الــذي
حـضـرته قيـادات في التـحالف بـأنهم
(ضـــــيــــوف عــــلى حتـــــالف االصالح
واالعـــمــار الــتــحــالـف الــذي يــتــسم
بــالــوطـنــيـة حــيث جــمـيـع مـكــونـات
ثله فيه) الشعب العراق حاضرة و
ـوذجاً مـشـيرا الى ان (الـعـراق قدم 
كن اال قراطية وال  فـي ترسيخ الد
ان يـــــكــــون جـــــســـــرا بــــ فـــــرقــــاء
ـنـطـقة).وأعـرب عن تـمـنيـاته لـلـوفد ا
ــكــون من شــخــصـيــات ســيــاســيـة ا
تـرأست حكـومات عربـية ومـؤسسات
فـاعـلة طـيب االقامـة في العـراق وأكد
ان ( وجـود مـثل هـذه الـوفـود يـعكس
صـورة جـمـيـلـة عن بـغـداد وعن واقع

احلياة في العراق).
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