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حـذر اخلـبيـر االمني عـماد عـلو من
مــخــطط يـهــدف الى احــيـاء داعش
مـن جـديـدة واعـادته لــلـواجـهـة في
الــــعــــراق وســــوريــــا بــــعــــد اخالء
الــقــواعــد االمــريــكــيــة في ســوريــا
ومـــبـــاركـــة الـــتـــدخل الـــتـــركي في
ســوريـا مــشـيــرا الى ان واشـنـطن
تـــســعى لــلـــســيــطــرة عـــلى بــعض
ـــنـــاطـق في الـــبـــلـــدين في اطـــار ا
تــــقــــاسم الــــنــــفــــوذ وكــــذلك مــــنع
الـتهديدات االيرانية ضد اسرائيل.
وقـــال عــــلـــو لـ (الـــزمـــان) امس ان
(الـرئـيس االمـريـكي دونـالـد ترامب
وخـالل زيــــارته الـى قــــاعــــدة عـــ
االســد في االنــبــار عـام  2018اكــد
ــوجــودة في ســـحب قــوات بالده ا
ســوريـــا واعــادة تــمــوضــعــهــا في
نطـقة الغربية  حيث كـردستان وا

جـرت بــعـد ذلك مـفـاوضـات تـركـيـة
نطـقة االمنة التي امـريكية بـشأن ا
تـطالب بـها انـقرة بوصـفهـا حلـيفا
ـتـحـدة) سـتــراتـيـجـيـا لـلـواليـات ا
بـاحثـات التي جرت واضـاف ان (ا
عـلى مسـتوى الـقيـادات العـسكـرية
االمــريـكـيـة والـتــركـيـة اسـفـرت عن
عـملية نزع السالح ودخول القوات
نـطقة التي تمتد الـتركية وانشاء ا
مـن احلدود الـعـراقـيـة الى سواحل
ــــبـــاركـــة ـــتــــوسط و الــــبـــحــــر ا
امريكية) واوضح علو ان (القوات
ـنــفـتـحـة فـي مـنـطـقـة االمــريـكـيـة ا
شـــمـــال شـــرق ســـوريـــا ســـيـــعـــاد
تـموضـعها في الـعراق في مـحاولة
لـلـسـيطـرة عـلـيهـا في اطـار تـقاسم
الــنـفـوذ بـ الــقـوى الـفــاعـلـة عـلى
ـتـصـارعـة الـسـاحـة الـسـوريـة او ا
عـليهـا وهي روسيا وايـران وتركيا
ـنـاطق تـشكل وامـريـكـا كون هـذه ا

خـطـا رابطـا بـ ايران وحـزب الله
في لـبنان لـقطع هـذا االتصال الذي
يـهـدد اسـرائـيل ومـنـع اي هـجـمات
دعـومة ـقاومـة ا من قـبل فـصائل ا
مـن طــــهــــران) مـــــؤكــــدا ان (هــــذا
ـا طـرحة االنـسـحـاب يأتي تـاكـيدا 
ــــســـؤولــــون االمـــريــــكــــيـــون من ا
احـتمـاليـة عودة داعش بـعد هروب
اعـداد كـثـيرة من عـنـاصـر التـنـظيم
ـعـتـقالت الـتي كانت تـسـيـطر من ا
ـقراطـية عـلـيهـا قوات سـوريـا الد
نــحــو الــعـمـق الـعــراقي فــضال عن
تـسـليم بـعض الـقيـادات الـداعشـية
الـى احلكومـة العـراقية) وتـابع ان
ــؤشــرات اخلـطــيــرة تــنـذر (هــذه ا
بــإعــادة إحـيــاء داعش في الــعـراق
وســوريــا وفق اجـنــدات ومــصـالح
تــــخــــدم بــــعض الــــدول). وافـــادت
مــــصـــادر ســــوريـــة بــــاســـتــــمـــرار
انــسـحــاب الـقــوات األمـريـكــيـة من

الـبالد باجتـاه العـراق وإخالء عدة
قـواعــد عـسـكـريـة أقـامـتـهـا سـابـقـا
ـــــصــــــادر أن (رتال .وأوضــــــحـت ا
عـسـكريـا تـابعـا لـلقـوات األمـريكـية
يــتـكـون من عـربـات عــسـكـريـة عـدة
انـــســـحب مـن ريف حـــلب والـــرقــة
ـحـافظـة احلـسكـة بـاجتاه مـرورا 
الـــعــراق).  ولـم يــســـتــبـــعــد وزيــر
الـــدفـــاع األمـــريـــكـي مـــارك إســـبــر
مــواصـلــة عـسـكــريي بالده خـوض
عـمــلـيـات ضـد مـسـلـحي داعش في
ســوريــا.وقــال إســبـر فـي تـصــريح
امس (نـواصل مهـمتنا فـي محاربة
داعـش وفي حــــــال دخـــــول قـــــوات
ــتـــحـــدة إلى ســـوريــا الـــواليـــات ا
همـة ستـجد نفـسها لـلقـيام بهـذه ا
مـدعـومـة من اجلـو وهـو أسـلـوبـنـا
ــعــتـاد) وتــابع أن (الــبــنـتــاغـون ا
يـنظـر في إمكـانيـة تنـفيـذ مثل هذه
الــعــمـلــيــات بـأيــدي الــعـســكــريـ

األمـريكـي الـذين يغـادرون سوريا
حــالــيــا إلى غــرب الــعــراق). وكـان
تــرامب قــد حتـدث مــرارا عن عـزمه
ســـحـب الــقـــوات األمـــريـــكـــيـــة من
ســـوريــــا.وجـــرى اتـــخـــاذ الـــقـــرار
الـنهـائي بهذا الـشأن بـعد أن بدأت
تركيا في  9 تـشرين األول عمليتها
ـقاتل األكراد (نـبع السالم) ضد ا
ـتـحـدة الـذيـن دعـمـتـهم الـواليـات ا
خـالل عـمـلــيـات الــتـحــالف الـدولي
ضـد داعش مـنذ الـعام 2014 ومن
ــقـرر أن يــبـقى فـي سـوريــا نـحـو ا
 150 مـن أصل الـف عــــــســــــكـــــري
أمـريكي  لضمان سـيطرة الواليات
ـتـحدة عـلى قاعـدة الـتنف جـنوب ا
الــبالد عــلى أن يــتم نـقـل الـبــاقـ
إلـى العراق. فـي غضون ذلك  نـفى
ـرعـيـد مــحـافظ نـيـنـوى مــنـصـور ا
دخــــــــــــول ارهـــــــــــابــــــــــــيـي داعـش
ـرعيـد في بـيان لـلـمحـافـظة.وقـال ا

ـــتــداولــة ــعــلـــومــات ا امـس أن (ا
بــشــأن دخـول عــنــاصـر داعش الى
اراضـي احملـافـظـة غــيـر دقـيـقـة وال
صـحة لها) مـؤكدا (لن نـسمح بأي
شـــــكـل من األشـــــكـــــال ان يـــــكــــون
لـــلـــدواعش أي وجـــود عـــلى ارض
نــيــنــوى). مـن جــهــة اخـرى الــقت
االسـتـخـبارات الـعـسـكريـة الـقبض
عـــلى اثـــنـــ مـن االرهــابـــيـــ في
ـديـريـة فـي بـيان ـوصـل.وذكرت ا ا
امـس ان (مـــــــفــــــــارز شـــــــعــــــــبـــــــة
االسـتخبارات العسكرية في الفرقة
16 وبــالـتــعـاون مـع اسـتــخـبـارات
لـواء 75 قـيـادة عـمـلـيـات نـيـنوى 
الــــقت الــــقـــبض عــــلى أثــــنـــ من
اإلرهـابي في منطقة حمام العليل
تـهم هما وصل) مـبينا ان (ا با
وجب مـذكرة مـطـلوبـان لـلقـضـاء 
ادة ٤ ارهاب). قـبض وفق احكام ا
فـيـما أعـلـنت وزارة الدفـاع الـقبض
عـلى ثمـانيـة مطـلوبـ للـقضاء في
مـنــاطق مـتـفـرقـة من بـغـداد.وقـالت
الـــــوزارة في بـــــيـــــان إن (مـــــفــــارز
االســـــتــــخـــــبــــارات وأمـن بــــغــــداد
ــيـدانــيـة وبــالـتــعـاون مع مــفـارز ا
أمـنيـة مشـتركـة ألقت الـقبض على
8 مــطـلـوبـ لـلــقـضـاء في مـنـاطق
االعـظمية و الـعبيدي و الـرحمانية
واحلـــريـــة) ولـــفت الـى ان (هــؤالء
ـطلـوب صـادرة بحـقهم مـذكرات ا
قـبض وفق مـواد قانـونيـة مخـتلـفة
ـواد مـن بـيـنــهم ٤ يـتــاجـرون في ا
اخملــدرة حـيث تــمت إحـالــتـهم إلى
اجلـهات اخملتصة إلكـمال التحقيق
مـعهم). فيـما افادت قـيادة عمـليات
بـغداد بإلـقاء القـبض على مـتهم
بـاإلرهـاب والـسـرقـة والـتـهـديـد في
الـعاصـمة.وذكرت الـقيـادة في بيان
امـس إن (الــــقـــوات األمــــنــــيــــة في
الـقيادة تـمكنت من اعـتقال عدد من
ـــتــهـــمــ وفق مـــواد قــانـــونــيــة ا
مـخـتـلـفـة) واشـار الى ان (قـوة من
الـــلــواء  24تـــمــكــنت مـن اعــتــقــال
مـتهـم اثـن بـالسـرقة والـتهـديد
في مــنـطـقـة الـشــهـداء ضـمن قـاطع
ابـي غــــــريب وقــــــوة مـن الــــــلـــــواء
الــسـادس شـرطـة احتـاديـة جنـحت
في اعــتــقــال مــتــهم بــالــســرقــة في
مـنطـقة حي الـعامل واعـتقـال متهم
اخـــر بـــاإلرهــــاب من قـــبل الـــفـــوج
الـثالث في اللـواء نفسه في مـنطقة
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أطـــلــقت وزارة الــتـــعــلــيـم الــعــالي
والـــبـــحث الـــعـــلـــمي االســـتـــمــارة
االلـكترونية اخلاصة بالتقد على
الـدراسة الصـباحيـة في اجلامعات
والـكليـات األهلية لـلسنـة الدراسية
اجلــاريـــة وقــالت دائــرة الــتــعــلــيم
اجلـامعي األهـلي في بيان امس ان
(الـوزيـر قصـي السـهـيل وافق على
إطـالق االســتــمــارة االلــكــتــرونــيــة
اخلـاصة بالتعليم اجلامعي األهلي
لـلسنـة الدراسيـة اجلارية وبـإمكان
الــطــلــبــة االطالع عــلـى اإلرشـادات
والــتـعـلـيـمـات اخلــاصـة بـالـتـقـد
وعـبر البوابة االلكـترونية اخلاصة

بالدائرة).
ولــفت الـنــظـر الى ان (الـطــلـبـة من
خـريـجي السـنة الـدراسيـة احلالـية
بــإمـكـانــهم الـتـقــد عـبـر الــبـوابـة
مــبــاشـــرة وفق الــرقم أالمــتــحــاني
ــوجــود لــديــهم ومن ثم الــســـري ا
ــراكـز اإلرشـاديـة مــراجـعـة اقـرب ا
فـي اجلــــامــــعـــــات احلــــكـــــومــــيــــة
لــلـمـصـادقـة عـلـيـهـا) مــشـددا عـلى
(الــطــلـبــة من خــريـجـي الـســنـوات
الـدراسـيـة الـسـابقـة كـافـة مـراجـعة

ـــــراكـــــز اإلرشـــــاديـــــة في اقـــــرب ا
اجلــامـــعــات احلــكــومــيــة لــغــرض
سـحب الرقم أالمـتحـاني او السري
وتـفـعـيل االستـمـارة). فـيمـا اعـلنت
ـديرية العامة للـتخطيط التربوي ا
فـي وزارة الــــتــــربــــيــــة عن دخــــول
دارس اجلديدة الى مـجموعـة من ا
اخلــــدمــــة بــــعـــد اســــتـالمـــهــــا من
ـنـفــذة.وقـالت مـديـريـة الــشـركـات ا
الـعالقات العـامة واالعالم بالوزارة
فـي بـيـان امس ان 80 مـدرسـة بـ

هـياكل حـديديـة وبنـاء جاهـز قد 
اســتالمـهـا والــبـعض االخــر مـنـهـا
قـيـد التـسـليم) واشـار الى ان (14
مــدرســة هــيـاكـل حـديــديــة اجنـزت
بـالكامل و استالمها و 26اخرى
ســيــتم اســتالمــهــا خالل شــهـر او
شـهـرين) واضـاف انه ( اسـتالم
 7 مـدارس بـنـاء كـونكـريـتي جـاهز
فـي بـــغـــداد ومـــدرســـة واحـــدة في
واسط و 5 مـدارس في احلـسـينـية
و 3 فـي النجف واثنت في كربالء
وبـــابل) مـــبـــيـــنـــا ان (هـــنـــاك 20
مـــدرســة ســيــتم اســـتالمــهــا خالل
شــهـر او شــهـرين) مـن جـهـته اكـد
مــديــر عــام الــتــخــطــيط الــتــربـوي
ــشــروع ان (هــذه االرقـام ومــديــر ا
حتــقـقت مـنـذ صــدور قـرار مـجـلس
رقم  153لـسـنة (2019 الـوزراء ا
ـزمع ايضا اجناز مـؤكدا انه (من ا
واســــــــتالم  50 مــــــــدرســـــــة خالل
الـنصف الـثاني من الـعام الدراسي
احلالي) الفتا الى ان (نسبة تنفيذ
الـــبــرنــامج احلــكـــومي بــلــغت 75
ــئــة وهــنــاك تـــأخــر في بــعض بـــا
الـفقرات كـالقرض الكـويتي والبنك
الــــدولـي بــــســــبب تــــأخــــر االدراج

واالحالة). 
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تـوقـعت الـهـيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلـــويــــة والـــرصـــد الــــزالـــزالي
الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل ان يـكـون
الــــطـــقس الــــيــــوم الـــثـالثـــاء في
ــنــاطق كـــافــة غــائــمــا جــزيــئــا ا
ــــطـــــرا في بــــعـض االمــــاكن. و
وقالـت الهـيـئـة في بـيان امس ان
(طـــــقس الـــــيــــوم الـــــثالثـــــاء في
نـطـقـت الـوسـطى والـشمـالـية ا
غائم جزئي مصحوب بأمطار في
ـنـاطق واحلـرارة تـعاود بـعض ا
االنــــخـــفــــاض حـــيـث ســـتــــكـــون
الـعــظـمى في بــغـداد  35درجـة)
ـــنـــطـــقــة واضـــافت ان (طـــقس ا
اجلـنـوبـية غـائـم جزئـي ودرجات
احلـرارة تـرتـفع قــلـيال عن الـيـوم
ــركـز الـوطـني الـسـابق). وافـاد ا
لـألرصـــــــاد في االمـــــــارات بـــــــأن
محطـات الشبـكة الـوطنيـة لرصد
الـزالزل التـابـعـة لـلـمـركـز سـجلت
هزة أرضية بقوة  5.1درجة على
مــقــيـــاس ريــخــتــر  شــعــر بــهــا
الـسـكـان في شـمـال الـبالد. واكـد

التـلـفـزيـون اإليـراني وقـوع زلزال
قــوي بـــقــوة  5.6في مـــحــافـــظــة
هـرمـزكـان جـنوب الـبـالد.وب ان
زلـــزاال بـــقـــوة  5.6درجـــة ضــرب
محـافـظـةهـرمزكـان جـنـوب إيران.
عــاد اإلعــصــار من جــهـــة اخــرى 
القمعي مجدداً على منطقة جازان
ـــرة فـي جـــزر فــــرســـان وهــــذه ا
متوسطاً األمطار الصباحية التي
يشهدهـا األرخبيل.ورصدت صور
ـــشــرت عـــلى مـــواقع الـــتــواصل نُ
االجـــتـــمـــاعي تـــشـــكُّـل اإلعـــصــار
ــبــالــة أحـد الــشــواطئ الــقــمــعي قُ
الـفــرسـانــيـة ويــتـوسط ســحـابـة
كـثــيـفـة وقـت هـطـول األمــطـار في
اجلزر.وأوضح مدير عام األرصاد
بجازان محمد القناعي في تعليق
عـلى إعــصــار سـابق أن (احلــالـة
ــتــكــونــة حـسب الــتي ظــهـرت وا
ـعـطـيــات األولـيـة لـدى أالرصـاد ا
حدثت على بُعـد مسافة كـيلو متر
حافظة بيش واحد عن الساحل 
ونواحي مدينة جازان للصناعات
األســـاســـيــة) وأكّـــد أن (احلـــالــة
تصنف إعـصاراً قمـعياً ضـعيفاً ال

يــتــكـــرّر حــدوثــهـــا بــشــكل دائم)
وأشــــار إلى أن (هــــذا اإلعــــصـــار
الـقـمــعي عـادة مـا يــرتـبط حـدوثه
بـالــعــواصف الـرعــديــة الـشــديـدة
وفي نــطـاق ضــيق ومــدة زمــنــيـة
محـدودة وقـد سـبق حـدوث مـثله
ـــنـــطـــقـــة ومـــنـــاطـق أخــرى في ا
مــــجــــاورة وخـــــصــــوصــــاً داخل
الــبــحــر وعــنـــدهــا يــطــلق عــلــيه
شـواهق مـائـيـة) مـنـوهـا الى انه
(برغم من كـونهـا ظـاهرة ضـعيـفة
ومحدودة الـتأثـير إال أننـا ننصح
اجلــمـيع بــعــدم االقــتـراب مــنــهـا
وأخــذ االحــتــيــاطــات الالزمــة في
مـثل هـذه احلاالت والـتـواصل مع
األرصــــاد لــــتــــوثــــيق مــــثـل هـــذه
ضــــرب الـــــظـــــواهـــــر). الى ذلك  
إعصار طريقًا طويلًا شمال مدينة
داالس فـي واليــــــة تـــــــكـــــــســــــاس
ـا تسبب في إنـقطاع األمريكـية 
الـــتــــيـــار الـــكـــهــــربـــائي في آالف
دينة إنه نازل. وقال مسؤولو ا ا
لم يــتم اإلبـالغ عن أيــة إصــابــات
بـاني قد خطـيرة لـكن عـدداً من ا

تعرضت ألضرار. 
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تــغـلب فـريق  الــقـوة اجلـويـة بــكـرة الـقـدم امس
االثـنـ   عـلى فـريق الـكـهـربـاء بهـدف من دون
ـباراة التي أقـيمت عـلى ملـعب التاجي رد في ا
ـرحلة االولى وذلك ضـمن اجلولـة الرابـعة من ا

متاز. للدوري العراقي ا
وســجل هــدف الــلــقــاء الـوحــيــد  قــائـد كــتــيــبـة
الـصقـور  حمـادي أحمد فـي الدقـيقة 48 ورفع
الـقــوة اجلـويـة رصــيـده إلى الـنــقـطـة الــسـابـعـة
بـيـنــمـا جتـمــد رصـيـد الــكـهـربــاء عـنـد الــنـقـطـة

اخلامسة .
ــبـاراة  مـثــالـيــة من الـنـاحــيـة الـفــنـيـة لم تـكن ا
والــتـكــتـيــكـيــة رغم بـعض احملــاوالت عن طـريق
ن حــسـ وحــمـادي أحـمــد لـلـقــوة اجلـويـة أ

فيما حاول مراد محمد للكهرباء.
وفي الوقت بدل الضائع تعرض العب الكهرباء
حـس فـاضل لـلـعرقـلـة من قـبل حـارس مرمى
الــقـوة اجلـويــة لـكن احلـكـم لم يـحـتــسب ركـلـة

باراة بفوز القوة اجلوية . جزاء لتنتهي ا
وحلــسـاب اجلـولـة ذاتــهـا انـتـصــر فـريق أمـانـة
بغـداد عـلى نـظيـره فـريق الـكرخ بـثالثـة اهداف
مـقـابل الشيء ثالثـيـة  حــمـلت تـوقـيع الالعـبـ

مــصـطــفى كـر هـدفــ في الـدقــيـقـة 10 و50
ومهيمن سليم في الدقيقة 86 .

قصي السهيل 

ادة  41من قـانون الـوزير وفـق ا
الـعقـوبـات عن قـضـايـا الـهروب).
الى ذلك  أعـــــلـن نـــــائب رئـــــيس
الــوزراء لــشـــؤون الــطــاقــة وزيــر
النـفط ثامـر عـباس الـغضـبان عن
توفـير  450فرصـة عـمل إضافـية
. وقال الـغـضـبان  في لـلخـريـجـ
بـــيــــان امس ان (الـــوزارة وفـــرت
 450 فـــرصــــة عـــمل إضــــافـــيـــة
لالختصاصـات الهندسـية وعلوم
اجلـــيــلـــوجــيـــا ســتــعـــلن عـــنــهــا
ـقبل) مشـيرا الى ان اخلمـيس ا
(ذلـك جــــــاء خـالل االجــــــتــــــمـــــاع
الـــقـــيــادي الـــذي عـــقـــد في مـــقــر
الوزارة لتـدارس توفيـر اكثر عدد
( ـكن من الـفرص لـلـمـهـنـدس
واضــــــاف ان (فــــــرص الــــــعــــــمل
والوظـائف سـتـشمل  200فـرصة
خلـريـجي الـهنـدسـة الـكـيـمـيـاوية
و 200فـــرصــة خلـــريــجي عـــلــوم
اجلــــيـــــلــــوجــــيــــا و 50فــــرصــــة
الختـصـاصات هـندسـيـة مسـاندة
مـــنــهــا اخـــتــصــاص الـــهــنــدســة
يكانيكـية وااللكترونية) وتابع ا
ان (الــوزارة مـســتــمـرة بــااليــفـاء
بـالــتـزامـتـهــا بـشـأن مــاتـبـقى من
خـريـجي هـنـدسـة الـنـفط والـبـالغ
عــــددهم  340خــــريــــجــــا ضــــمن

موازنة 2020 ).

صـطـلح فـسخ الـعقـد او الـطرد
من اخلدمة حسب مفهوم قوانينا
اخلــاصــة) الفــتــا االنـــتــبــاه الى
ــفــســوخــة (امــكــانـــيــة شــمــول ا
عقـودهم قـبل تثـبيـتـهم على مالك
ـادة نــفـســهـا الـوزارة بــأحـكــام ا
ـكن شـمول حـاالت الـطرد حيث 
او الــفــصل من اخلــدمــة بــأوامــر
اداريـة صــادرة حــسب صالحــيـة

ـا يــعـني ـعــدل  لـسـنـة  2008ا
ــادة لــهـذه الــفــئـة عــدم شـمــول ا
ـسـتــقـيل وكـذلـك فـئـة الــضـابـط ا
ــحض ارادته بـتـرك كـونه رغب 
اخلـدمـة في قــوى االمن الـداخـلي
ولم يفصل او يطرد منها) مؤكدا
ـادة ال تــسـري ان (احـكــام هــذه ا
ـــســتـــقــيل من ــنـــتــسب ا عـــلى ا
اخلـــدمـــة كــونـه غـــيــر مـــشـــمــول

وزانـة االحتادية رقم من قانـون ا
واحـد لـسـنـة (2019 مـبـيـنـا انه
(فـي حـــالــــة طــــرد الــــضــــابط من
ــوجب حــكم قــضــائي اخلــدمــة 
كن اعادته الى اخلدمة بات فال 
مـــــرة ثـــــانـــــيـــــة فـي قـــــوى االمن
ادة الداخلـي استدالالً بـاحكـام با
/ ب من قـانــون عـقــوبـات /40اوالً
قـــــوى االمـن الـــــداخـــــلـي رقم 14

واصدرت الـدفاع األوامـر اإلدارية
اخلاصة بإعادة نحو  11ألف من
ـــفـــســـوخـــة عـــقـــودهم.وذكـــرت ا
الـوزارة في بــيـان انه ( إصـدار
االوامر االداريـة اخلـاصـة بـإعادة
ـفـســوخـة عـقـودهم  10963من ا
الى اخلـدمة) مؤكـدا (االسـتـمرار
بإصدار األوامر اإلدارية اخلاصة
). وافـادت قـيادة بـعودتـهم تـبـاعـاً
قوات الشرطة االحتادية بالتحاق
ـــــفـــــســـــوخـــــة عـــــقـــــودهم الى ا
اخلـــدمــة.وذكــرت الـــقــيـــادة عــلى
صــفـحــتــهــا في الـفــيــســبـوك عن
نتـسب العائدين الى (التحاق ا
اخلدمة بـعد اصدار االمر االداري
بــتـنــسـيــبـهـم الى قـيــادة الـفــرقـة
الـثـالـثـة شـرطة احتـاديـة من قـبل
قـائــد قــوات الـشــرطـة االحتــاديـة
والـذين  تــأهـيـلــهم في مـدرسـة
التدريب االساس في النـعمانية).
وكــــانت وزارة الــــداخــــلــــيــــة قـــد
اوضـــــــــحـت إجــــــــراءات إعــــــــادة
ــــفــــصـــــولــــ من الـــــضــــبــــاط ا
ـشمـولـ بالـعودة نـتـسبـ ا وا
إلى اخلـدمــة. واكـدت الـوزارة في
بيان سابق ان (الدائرة القانونية
في الـوزارة اشــارت الى ضـوابط
ــشــمــولــ في وفــقــرات اعـــادة ا
ادة  47 خامسا الفقرة /ج  من ا
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اعـــلـــنت احلـــكـــومـــة عن اســـمــاء
الدفعة االولى من خـريجي كليات
ــعــيــنـ عــلى مالك الــهــنـدســة ا
وزارة الـدفـاع والــذي بـلغ عـددهم
نــحـو مــئـة خــريج ومن مــخــتـلف
االختـصـاصات الـهـندسـيـة. واكد
مـــكــتب رئـــيس الـــوزراء في وقت
سـابق عن تــسـلــيم وزارة الـدفـاع
القائمة األولى خلريجي الهندسة
لــتـعــيــيــنـهـم عـلـى مالك الـوزارة.
ــكــتب في بــيـان امس إنه وقـال ا
(ســـلم الــدفـــاع الـــقــائـــمــة األولى
خلـــريـــجي كـــلـــيــات الـــهـــنـــدســة
الك الــدائم لــتـــعــيــيـــنــهم عـــلى ا
اسـتـنـادا الى أمـر رئيـس مجـلس
الـــــوزراء) واضــــــاف ان (األمـــــر
الــــصـــــادر من رئــــيـس مــــجــــلس
الــوزراء والــذي جـــاء إثــر لــقــائه
جموعة من اخلريج األربعاء
ـاضي شـمل تـعـيـ الف خـريج ا
باخـتصـاصات هـندسـية مـختـلفة
ـقــرر ان يـتم اسـتــيـعـابـهم ومن ا
ــمـكــنـة) مـبــيـنـا ان بـالــســرعـة ا
(الــــدفــــعـــة االولـى من االســــمـــاء
والـــتـي بـــلـــغت مـــئـــة مـــهـــنـــدس

ــخــتـــلف االخــتــصــاصــات  و
ـــــواقع كــــافــــة). نـــــشــــرهــــا في ا

الوزراء ال تـهـدف إلى (مقـايـضة)
ــتـظــاهــرين عـلـى تـرك الــشـارع ا
ووقف (التعبـير عن غضبهم) من
أداء الـطبـقـة الـسيـاسـيـة واألزمة
االقــتـصــاديــة اخلـانــقــة.وأضـاف
(هــذه الـقــرارات لـيــست مـتــخـذة
للـمقايـضة يـعني ال ألطـلب منكم
أن تـتــوقـفــوا عن الـتــظـاهـر وعن
التعبيـر عن الغضب)مرددا (أنتم
من تتـخـذون هذا الـقـرار وال أحد
ــهــلـــة).كــمـــا أعــلن يــعــطـــيــكـم ا
ــــــطـــــــلب احلـــــــريــــــري دعـــــــمـه 
ـتـظـاهـرين بـإجـراء انـتـخـابـات ا
نيابية مبكـرة.وخاطب اللبناني
قـــــائال (يــــجـب أن تــــعــــرفــــوا أن
صـــوتــكم مـــســمـــوع وإذا كــانت
ـبكرة هي االنتـخابات الـنيابـية ا
مــطــلــبــكم ولــيــكن صــوتـكـم هـو
وحــده الــذي يــقــرر فــأنــا ســعــد
احلريري شخصـيا معكم في هذا
ـــــــقــــــــابل رد ـــــــطــــــــلب). فـي ا ا
متظاهرون  وسط بيروت سريعا
عـلى الـقـرارات اإلصالحـيـة الـتي
أعـلـنـهـا احلـريـري امس لـتـهـدئـة
االحـــتــجـــاجــات مــســـارعــ إلى
تــرديــد الـهــتــافـات ضــده تــصـفه
بـ(الـكـذب) وتــدعـوه إلى الـرحـيل
من دون ان يــكــمــلــوا االســتــمـاع

لكلمته. 

اتــــــــخــــــــذنــــــــاهــــــــا مـن خـــــــارج
ــوازنـة)وأكــد احلـريــري قــبـيل ا
انتهاء مـهلة حددهـا لشركائه في
احلـــكـــومــــة لـــلـــمـــوافــــقـــة عـــلى
ـوازنـة بـعـجز اإلصالحـات أن (ا
ـــئــــة ولـــيـس فـــيــــهـــا  0,6 فـي ا
ضرائب جـديـدة أو إضافـيـة على
الــــنـــــاس)وأشــــار إلى إجــــراءات
أخــرى ضــمـــنــهــا خــفض رواتب
الــــنـــواب والــــوزراء احلـــالــــيـــ
والـسـابـقـ كـمـا فرض ضـرائب
إضــــــــافــــــــيـــــــــة عــــــــلى أربــــــــاح
ـــصــــارف.وأكـــد أن اإلجـــراءات ا
اإلصالحـيـة الـتي أقـرهـا مـجـلس

Ë—U³ý Ê«błË ≠  ËdOÐ

أعلن رئـيس احلـكومـة الـلبـنانـية
سعـد احلـريـري امس االثـن عن
مـــــجــــــمــــــوعـــــة مـن اإلجـــــراءات
ـتظـاهرين اإلصالحيـة لتـهـدئة ا
ومـن ضـــمــــنـــهـــا خــــفض رواتب
الــــنـــواب والــــوزراء احلـــالــــيـــ
والـــســـابــقـــ وفـــرض ضــرائب
ـصـارف إضـافــيـة عــلى أربــاح ا
ودعم إجـراء انـتــخـابـات نـيـابـيـة
مبكرة. واكد احلريري في خطاب
تظاهرين اللبناني موجه إلى ا
إقرار مجـلس الوزراء لإلجراءات
اإلصالحـيـة الـتي اقـتـرحـها عـلى
شـركــائه بـاإلضــافـة إلـى مـوازنـة
العام 2020 بعد خـمسة أيام من
تــظــاهــرات شـــعــبــيـــة صــاخــبــة
اجـتاحت لـبـنـان مـطالـبـة بـرحيل
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة. وصــرح
احلــريـري في كــلـمــة ألـقــاهـا إثـر
انــتـهــاء جـلــسـة جملــلس الـوزراء
برئاسة الرئيس اللبناني ميشال
عـون(أعطـيت مـهـلة لـلـشـركاء في
احلـكـومـة لــلـسـيـر بـاحلـد األدنى
من اإلجــــــراءات الــــــضــــــروريـــــة
طلوبة. هذه اإلجراءات أُقرت وا
ـوازنة الـتي أقريـناها منـها في ا
الـــيــوم ومـــنــهـــا عــبـــر إجــراءات
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اوروبا والعـالم). بدورها  قالت
سـولبـرغ ان (بالدهـا وقـعت هذه
االتفاقية مع العـراق لبدء مرحلة
جــديـدة لـبــرنـامج الـنــفط مـقـابل
الـتـنــمـيـة لـثالث سـنـوات والـذي
ســـيــســـهم في اجـــنــدة االصالح
الــــعــــراقي كــــمـــا اكــــدت رغــــبـــة
الـــنــرويج بـــتـــعــزيـــز الــتـــعــاون
الـثنـائي وتطـلعـهـا لبـناء شـراكة
طــــويــــلــــة األمـــد مـع الــــعـــراق)
واضافت ان (مباحثـاتنا مع عبد
ـــهـــدي تـــركــزت عـــلـى ايـــجــاد ا
احلـــلــول إلنـــهـــاء الـــصـــراع في
ـنــطــقـة) واردفت ان ســوريــا وا
(الــسالم والـعــدالـة هــمـا أسـاس
الــــتــــنـــمــــيــــة االجــــتــــمــــاعــــيـــة
واالقـتـصـاديـة في الـبالد). فـيـمـا
بـحث رئـيـس اجلـمـهـوريـة بـرهم
صــالح مـع  ســولــبــرغ االوضـاع
ـنـطـقـة . وقـال الـتـي تـعـيـشـهــا ا
بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(اجلـانــبـ بـحـثــا سـبل تـطـويـر

العالقـات الثـنائيـة وتعـزيز آفاق
التـعاون ب الـبلـدين الصـديق
في مخـتـلف اجملـاالت فضالً عن

استـعـراض اجلهـود الدولـية في
احلـرب عـلى اإلرهـاب واالوضاع
نـطقة) الراهـنة التي تـعيشـها ا

وأكـد صـالح أن (الـعـراق يـتطـلع
الـى الـــــــعــــــــمل مـع األشـــــــقـــــــاء
واألصــــدقــــاء لــــتــــرســــيخ األمن

نطقة وتخفيف واالستقرار في ا
حــــــدة الــــــتـــــوتــــــرات وجتــــــنب
ـتزايـد الذي يـقوض التـصعـيد ا
( فـرص السالم إقـلـيـميـاً ودولـياً
ولفت االنتباه الى (أهمية إيجاد
حل للمشكلـة السورية بعيداً عن
التدخالت اخلـارجية والعـمليات
الــعـســكــريــة والــســعي لــتــقـد
ــســاعــدة والــدعـم الــعــاجــلــ ا
لالجــئـــ والــنـــازحــ بـــســبب
التوغل الـتركي شمـالي سوريا).
كــمــا اســتــقــبـل رئــيس مــجــلس
الــنـــواب مــحـــمـــد احلــلـــبــوسي
رئــيــســة الــوزراء الــنــرويــجــيــة
ونـاقشـا مـلفـات مـشتـركـة . وقال
احلــلـــبـــوسـي خالل الـــلـــقــاء ان
(الــعـــراق يــتـــطـــلع إلى شـــراكــة
مـســتــقـبــلــيــة طـويــلــة األمـد مع
الــنـرويج وهــذا يـتــطـلب تــعـزيـز
الـعالقات الـثـنائـيـة ب الـبـلدين
وفتح سفـارة للـنرويج في البالد
فضال عن تفـعيل جلان الـصداقة

الــعــراقـيــة الــنـرويــجــيـة) ودعـا
احللـبـوسي إلى (تعـاون مشـترك
ب الـبـلدين في جـمـيع اجملاالت
ومنها االستثمار واالستفادة من
خبرات الـشركات النـرويجية في
سـاهـمة في الـبنـاء واإلعـمـار وا
جهـود إعادة الـنازحـ وحتقيق
االسـتـقـرار واسـتـمـرار الـتـعـاون
في مجال مـكافـحة اإلرهاب). من
جهـتـها أبـدت رئيـسـة احلكـومة
النرويجية رغبة (بالدها بتعزيز
الــتـعــاون الـثــنـائي مـع الـعـراق)
مؤكدة (الـتزام بالدها بــالشراكة
ودعـم احلــكـومــة الــعــراقــيــة في
جـهود مـكـافحـة اإلرهـاب وإعادة
الـــبــــنـــاء واإلعــــمـــار وحتــــقـــيق
االسـتــقـرار). ووصـلـت سـولـبـرغ
الى بغـداد امس االول لعـقد عدد
من االتفاقيات مع العراق ودعمه
في مـــواجـــهــــة خاليـــا االرهـــاب
الــنـائـمـة.عــلى صـعـيــد مـتـصل 
كشف السفير التركي لدى بغداد

فــاحت يـلـدز عـن  وجـود تـنــسـيق
مع بــغـــداد وإقــلـــيم كـــردســتــان
ـــــواجـــــهـــــة حــــزب الـــــعـــــمــــال
الـــــكـــــردســـــتـــــانـي داخل إطـــــار
وذجي. وقال يلدز في تصريح
امس إن (وجـود قـوات بالده في
الــعـراق ضــروري حلــرب تـركــيـا
ضـد بي كـا كـا والسـيـمـا ان هـذا
احلـضــور الـعـسـكــري قـائم عـلى
قــوانــ دولــيــة ومــقــررات األ
تحدة وان عـدد جنودنا يـتغير ا
مع تـغــيـر األوضـاع) وتـابع انه
(في الـــســـنــة الـــتـي  خاللـــهــا
إنـشــاء الـقـاعـدة الــعـسـكـريـة في
بـعـشـيـقـة كـان ضـروريـاً ومازال
ؤكد إجراء بقاؤها مهـما  ومن ا
حوار بشأن اإلبقـاء على القاعدة
الــعـســكــريـة ضــمن إطـار جــديـد
وتــنــســيق ذلك مع احــتــيــاجـات
ــــرحـــلــــة ولـــديــــنــــا حـــوار مع ا
الــعــراقـيــ بـشــأن مــصـيــر تـلك

القاعدة العسكرية). 

ـــــكن صـــــنــــاديـق األجـــــيــــال و
لـشـركـاتـها الـتي تـتـمـتع بـكـفاءة
ــســاهــمـــة في إعــمــار عــالــيـــة ا
الـعـراق الى جـانب جتـاربـها في
ـرأة والطـفولة مجـاالت تطـوير ا
مؤكدا صاحلـة اإلجتمـاعية)  وا
ان (هــذه الــزيــارة لـــهــا أهــمــيــة
خــاصـــة واعـــطت دفـــعـــة قـــويــة
للعالقات ب البـلدين والشعب
الـصـديـقـ نـحـو إقـامـة عالقـات
ســـتـــراتـــيـــجــــيـــة في اجلـــوانب
الثقـافية واالجتـماعيـة ومحاربة
ــهــدي الــفـــســاد) ودعـــا عــبـــد ا
نــــظـــيــــرته الـى (إطالع اإلحتـــاد
األوروبي على الدور الذي يؤديه
الـعــراق وضـرورة دعـمـه كـعـامل
ـــنـــطـــقــة مـــهم في إســـتـــقـــرار ا
والـــعــالم وفي مـــواجــهــة داعش
وتقـد الـتضـحيـات واالنتـصار
عــلـيــهــا وان دور الـعــراق حـقق
ـيـا ســلـمـا أفـضل اقـلـيــمـيـا وعـا
وخـــفـف من االنـــتـــقـــال الى دول
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وقع الـعـراق والـنـرويج اتـفـاقـية
الـنــفط مـقــابل الـتــنـمــيـة وبــنـاء
عالقـات ثنـائيـة ستـراتـيجـية في
اجملـاالت اخملـتــلـفـة ودعم بـغـداد
فـي جتــفـــيف مــنـــابع االرهــاب .
وقـال مــكـتب رئــيس الـوزراء في
بــيــان إن (رئــيس الــوزراء عـادل
ــهـدي بــحث مع نـظــيـرته عــبـد ا
الــنــرويــجــيـــة ايــرنــا ســولــبــرغ
تـوطـيـد الـعالقـات الـثـنـائـيـة ب
البلدين واالستفادة من اخلبرات
فـي اجملــاالت اخملــتــلـــفــة وكــذلك
دن) واشار االسهام في اعمار ا
الى انه (جـــــرى خالل الــــلــــقــــاء
تـوقــيع اتــفــاقــيـة بــ الــبــلـدين
الــنـفـط مــقـابـل الــتــنـمــيــة ودعم
الـعـراق في مـواصـلـة حربـه ضد
االرهـاب وجتـفــيف خاليـاه). من
هدي إن (لدى جانبه  قال عبد ا
الـنـرويج جتـربـة نـاجـحـة بـشـأن
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سعد احلريري 

»UHð‚∫ جانب من توقيع اتفاقية ب العراق والنرويج بحضور رئيسي وزراء البلدين


