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وجـهت رئــاسـة  مـجــلس الـنـواب
كافـة اللجـان الفـرعيـة التحـقيـقية
ــشـكــلــة بـقــرار نــيـابـي بـإنــهـاء ا
مهـماتهـا خالل شهـر واحد فـيما
صـوّت اجمللـس في جـلسـته امس
التي عقدت بـرئاسة النائب االول
لـرئــيس اجملـلس حــسن الـكــعـبي
وبـــحـــضــور  174 نـــائـــبــاً عـــلى
انــضــمـام الــعــراق الى اتــفــاقــيـة
جتـارة احلبـوب كـمـا أنـهى قراءة
مقـترح قـانون مـعادلـة الشـهادات
والـدرجـات الــعـلـمـيــة.وقـال بـيـان
ان صـوّت على للـمجـلس ان البـر
مـشـروع قـانـون انـضـمـام الـعراق
الى اتفاقـية جتارة احلـبوب لعام
 1995لـتـعـزيــز الـتـعـاون الـدولي
في جتــــارة احلـــبـــوب الـــدولـــيـــة
وتــــأمـــ الـــتـــدفـق احلـــر لـــهـــذه

ــصـلــحـة ـا يــحـقق ا الــتـجــارة 
ـسـاهـمة في جلـميع االعـضـاء وا
اســـتـــقـــرار احلـــبـــوب الـــدولـــيـــة
وتـعــزيــز االمن الـغــذائي.وبــاشـر
اجمللس بـالـتصـويت عـلى مقـترح
قــانــون الــتــعــديل االول لــقــانـون
عـمـليـات زرع االعـضـاء الـبـشـرية
لسنة ومنع االجتـار بها رقم  11 
ــراكــز  2016 بــهـــدف تــنــظـــيم ا
القـانونـية لـلمـؤسسـات الصـحية
التي حصلت تغيـيرات بأسمائها
وتــــكــــيــــيـف حــــقــــوق االيــــصـــاء
لـلـمتـبـرعـ بـأعـضـائـهم واعـطاء
حمايـة ومساحـة لألطباء لـتنظيم
عـــمــلـــيــات نـــقل وزرع االعـــضــاء
البـشريـة.وأنـهى اجمللس الـقراءة
ــقـــتــرح قــانــون مــعــادلــة االولى 
الـشـهــادات والـدرجـات الـعــلـمـيـة
بـهـدف تـشـجـيع الـتـعلـيـم العـالي
بـكـافـة اخـتـصـاصـاته لـلـعـراقـي

الـدارســ في بـلـدان اجلــامـعـات
انـحـة وتطـوير الـبـحث العـلمي ا
خـــارج الــعـــراق.وأرجـــا اجملــلس
ــالــيــة قــراءة تــقــريــر الــلــجــنــة ا
ـركزي بـخصـوص بـنـاية الـبـنك ا
العراقي اجلـديدة حل اسـتكمال
اللـجـنة إلجـراءاتهـا واالسـتفـسار
من الـــلـــجــنـــة االقــتـــصـــاديــة في
مـــجــلـس الــوزراء بـــشـــأن بــعض
االســتــثـــنــاءات الــتي مــنــحــتــهــا
نفذة للمشروع لبعض اجلهات ا
فيما تلت الـلجنة االجراءات التي
اتــبـعــتــهـا فـي تـقــصي احلــقـائق
ـشــروع بـنـايـة الـبـنك اخلـاصـة 
ـــركــزي.ووجه الـــكـــعــبي كـــافــة ا
الــلـجــان الـفــرعـيــة الـتــحـقــيـقــيـة
ــشـكــلــة بـقــرار نــيـابـي بـانــهـاء ا
مـهـمـاتــهـا خالل شـهـر واحـد مع
الية بـعرض تقرير قيام اللجـنة ا
ـركزي بـعد اتـمامه بنـاية الـبنك ا

ــصـادقــة عــلـيه.وتــقـرر من اجل ا
ــقـبل. رفع اجلــلـســة الى االحــد ا
ـــان قـــد رفع فـــقـــرة وكـــان الــــبـــر
الـتـصــويت عـلى مــشـروع قـانـون
التـعـديل الثـاني لـقانـون الـتقـاعد
ـوحـد رقم  9 لـسـنـة  2014 من ا
جـدول اعـمـال جــلـسـة يـوم امس.
ان قد صوّت اول امس وكان البر
على قـانـون انـضمـام الـعراق الى
اتفاقية النقل البري الدولي لسنة
ــرور  1975 بـــهــدف تـــســهـــيل ا
ـتــعــهـدي الــنـقل الــبـري الــدولي 
ووكـالئـــــــهم مـن خـالل حـــــــركــــــة
الــبــضــائع اخلــاضــعــة لألخــتــام
الكمركية بنظام بسيط وفعال من
حـيث الـتـكـلـفـة واحلـد من حـاالت
ـعـابـر احلـدودية الـتـأخيـر عـلى ا
ومــــــرور حــــــاويــــــات الــــــشــــــحن
ـركـبـات في الـتـجـارة الـدولـيـة وا
كــمــا أســتـأنـف الــتـصــويت عــلى

مـقتـرح قـانـون الضـمـان الـصحي
لـكـنه أرجـا الــتـصـويت عـلى عـدد
من مـواد الـقـانـون حلـ االتـفـاق
عـلــيـهـا بـالــتـنـســيق مع اجلـهـات
التـنـفيـذية.وأنـهى الـقراءة االولى
قـتـرح قـانون االنـديـة الريـاضـية
ـقـترح كمـا أجنـز الـقراءة االولى 
قـانـون االحتـادات الـريـاضـيـة.من
جـــهــــة اخـــرى اقـــتـــرحت جلـــنـــة
التـربـية الـنيـابـية تـأجـيل انفـكاك
مـوظــفي الـتــربـيـة احملــالـ عـلى
الــتـقــاعــد من حـمــلــة الـشــهـادات
الـعـليـا .وبـحـسب وثـيـقـة مـوقـعة
من رئيس اللجنة قصي الياسري
مـــوجــــهـــة الى وزارة الـــتـــربـــيـــة
اطلعت علـيها (الـزمان) امس فقد
دعا الياسـري الوزارة الى تأجيل
ـــذكــورين ــوظـــفــ ا انـــفــكـــاك ا
والتريث في تـنفيـذ امر انفـكاكهم
لــكــونــهم يــتــســاوون بــاحلــقــوق

واالمتيـازات مع حملـة الشهادات
الـعلـيـا الـعامـلـ في اجلـامـعات.
في غـضــون ذلك كـشــفت الـلــجـنـة
اليـة النـيابيـة عن عزمهـا تقد ا
ثالثـة مقـتـرحات لـتـأجيل إنـفـكاك
ـــــوظـــــفــــــ احملـــــالــــــ عـــــلى ا
التقاعد.وقال عضـو اللجنة ماجد
الـــوائـــلي فـي تـــصـــريح امس إن
(الـلـجنـة بـصـدد مـنـاقـشـة تـأجيل
انـفــكـاك احملـالــ لـلـتـقــاعـد عـلى
وفق القـانـون اجلـديد) مـوضـحاً
قترح يتضمن تأجيل إحالة أن (ا
موالـيد  1958 لغـاية آذار فضالً
عن تـأجـيل مـوالـيد  1959لـغـاية
فيتم حزيران أمـا مواليد  1960 
إحـالتـهم عـلى الـتـقـاعـد في شـهر
قبل).وأضاف الوائلي أن أيلول ا
(الـــهــــدف من هــــذا اإلجـــراء هـــو
تـــــقـــــلــــيـل الــــزخـم عــــلـى دوائــــر
الــــتــــقــــاعـــد). وكــــشــــفت جلــــنـــة
الـــتــــعـــديالت الـــدســــتـــوريـــة عن
حـــصــول  تـــوافق بــشـــأن بــعض
ـقـدمـة مـنـهـا تـقـليل ـقـتـرحات ا ا
أعـضـاء مـجـلس الـنـواب وكـيـفـية
تــشــكـيل احلــكــومــة. وقــال نـائب
رئيس الـلـجنـة يـوسف محـمد في
تصريح امس إن (اللجـنة ماضية
فـي تـــســـويــــة جـــمـــيـع الـــنـــقـــاط
اخلـالفـــــيــــــة عـــــلـى وفق الــــــزمن
الـدســتـوري احملـدد وقــد نـاقـشت
ـــقــتــرحـــات بــشــأن جـــمــلــة من ا
التعديالت الدستورية  وتوصلت
إلـى اتــــفــــاق عــــلى بــــعض هــــذه
ـقـترحـات مـنـهـا تـقـلـيل أعـضاء ا
مـجـلس النـواب وكـيـفـيـة تـشـكيل
احلكومـة) مشـيراً إلى أن (جـملة
سائل اخلالفيـة مازالت قيد من ا
ناقشة وهي ماضية في تسوية ا
ــــســـــائل اخلـالفــــيــــة جـــــمــــيـع ا
والتـوصل الى تـعديالت تـوافقـية
من جــــمـــيع االطــــراف عـــلى وفق
الـســقف الــزمـني احملــدد احملـدد
باربـعة اشهـر ).  وعقـدت اللـجنة
بــرئـاســة الــنـائب فــالح الــسـاري
رئيس اللجنة وحضور أعضائها
ــتـحـدة اول ـثــلـ عن األ ا و
أمـس اجـــتـــمـــاعــــاً الســـتـــكـــمـــال
التعـديالت الدسـتورية ومـراجعة
ـقـدمـة الى مـقـتـرحـات الـتـعـديل ا
الـــلــجــنـــة. وكــانـت الــلــجـــنــة قــد
تـسـلـمـت في اوقـات سـابـقـة 274
مقترحاً عبر البوابة اإللكترونية.
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كـشــفت وثـيـقــة سـريــة وفـوريـة
جلـهـاز اخملـابـرات الـوطـني عن
مـخطط خـطيـر جـداً إلستـهداف

تظاهرين في بغداد. ا
وبحـسب الوثـيقـة فان (عـناصر
داعش االرهـــــابــــيــــة تـــــخــــطط
الســتــهــداف مـحــافــظــة بــغـداد
وحتــديـداً مـنـاطـق الـتـظـاهـرات
في ســاحـة الــفــردوس وبــغـداد
اجلــديــدة والـــســوق الــشــعــبي
والــكـرادة خالل االيـام الـقـلـيـلـة
ـــقـــبـــلـــة بــواســـطـــة عـــجالت ا
مـفخـخـة يسـتقـلـها انـتحـاريون
وهي حتـمـل لـوحــات تــســجـيل
أربـيل  تــغـيــيـرهــا بـلــوحـات
تـــســــجــــيل بـــغــــداد لــــتـــنــــفـــذ

االستهداف).
ونـشـرت الـوثـيـقـة تـفاصـيل عن
فخـخة نوعها هذه السـيارات ا
وألــوانــهــا. وقــطع مــحــتــجـون
غــــاضـــــبــــون في مــــحــــافــــظــــة
الــــديـــوانــــيــــة امس الــــطــــريق
الـــســـريع الـــرابط بـــ بـــغــداد

واحملافظات اجلنوبية .
 مـن جـهـة اخــرى نـاشــد رئـيس
كـتـلــة عـطـاء الـنـيــابـيـة الـنـائب
ـــرجـــعـــيــة حـــيــدر الـــفـــوادي ا

الـــديــنـــيــة الــدعـــوة الى إعــادة
ــهـدي بــرئـاسـة تـكــلـيف عــبـد ا
احلــكـومــة ألسـبــاب عـدة .وقـال
الفوادي في مؤتـمر صحفي في
مبنى  مجلس النواب  امس إن
ــهــدي (اســتــطـاع خالل عــبـد ا
مــدة قـصــيــرة تـقــد مــشـاريع
حـقـيقـيـة على مـسـتوى الـقـطاع
الـصــحي والـتـعــلـيــمي وقـطـاع
الـكـهـربـاء  واســتـطـاع تـنـشـيط
الــصـنــاعــة والــزراعـة وتــقــنـ
الـــبــــطـــالــــة من خالل خــــبـــرته

االقتصادية ).
ـــرجــعــيــة ونـــاشــد الــفــوادي ا

الــــديــــنـــــيــــة دعـــــوة (الــــقــــوى
الـسـياسـية العـادة تـكلـيف عـبد
ـــــهـــــدي وان يـــــكـــــون له حق ا
اختيـار كابيـنة وزارية مسـتقلة
بعيدا عن األحزاب السياسية)
ــرجـعــيـة هي مـشــيـرا الى ان(ا
صــمــام أمــان لــكل الــعــراقــيــ
وهي قــــادرة عــــلـى انــــتــــشــــال
الـعـراق من األزمـة االقـتـصـادية
ـــر بــهـــا الـــبالد). وفي الـــتي 
الشأن نـفسه نفى صـالح محمد
قرب من زعيم التيار العراقي ا
الصـدري مقـتدى الـصدر صـحة
انباء حتدثت عن ترشيح أحمد
الــصـدر لـرئــاسـة الـوزراء.وقـال
الـعـراقـي في تـغـريـدة عـلى  في
(تـويتـر) امس ردّاً عـلى تـساؤل
ألحد اتـباعه بـشأن تـعلـيق أحد
اإلعالمــيـ حـول تــرأس احـمـد
الـصـدر للـحـكـومـة إن ذلك جاء
(بــســبب مـــنــشــورات بــعض –
الــتـيـاريــ - الـتي ال تـضـر وال
تنـفع).واندلع حـريق في شارع
الــــظالل ويــــسط بــــغـــداد امس
داخـل مـخـزن مـواد احـتـيـاطـيـة
لـلـمـولـدات فــيـمـا بـاشـرت فـرق
ــــحــــاولـــة ـــدنـي   الــــدفــــاع ا
السيـطرة على النـيران واخماد

احلريق.

اجملـتـمـعـ عـلى (تـشـكـيل جلـنـة
تـنـسـيـقـيـة ترتـب عـمل الـفصـائل
الخراج قوات االحـتالل االمريكي
من الــعـراق وتــفـعـيـل الـتـنــسـيق
ـشـتـرك االعالمي واالجـتــمـاعي ا
بـــ الـــفـــصـــائل) مـــشــيـــرة الى
(تـمثـيل الـصدر لـلـتيـار الـصدري
في االجــتـمــاع  ولــيث اخلــزعـلي
لـــعــــصـــائب اهـل احلق  وهـــادي
نـظـمة بـدر فـيمـا مثّل العـامـري  
االمـ العـام  لـكـتـائب حـزب الله
الكتائب حضور بام عام حركة
النجباء اكرم الـكعبي  كما حضر
الــلــقــاء امــ عــام كــتــائب ســيـد
الــــشــــهــــداء ابـــو آالء الــــوالئي).
واكــدت الــوثــيــقــة ان(االجــتــمـاع
بـــــحث  آلــــــيـــــة اخـــــراج قـــــوات
االحـتالل االمـريـكي في الـعـراق).
وقال النائب عن حتالف سائرون

ــسـعـودي ان (اجــتـمـاع ريـاض ا
الـــصـــدر والـــعـــامــري فـي ايــران
تــنـاول ثالثــة مـواضــيع رئـيــسـة
ـقـبـلـة وهي ومـهــمـة لـلـمـرحـلــة ا

مــنـــاقــشـــة مــســـتـــقــبل الـــقــوات
ـوضوع األجنـبـيـة في العـراق وا
ـضي بتأسيس قرار الثاني هو ا
ؤثرات عراقي وطني بعيدا عن ا

ـوضـوع اخلـارجــيـة فـيـمــا ركـز ا
الثـالث على ضـرورة التـعامل مع

تظاهرين بشكل إيجابي).  ا
فـي غـــضـــون ذلـك بـــحـث رئـــيس
ـســتـقـيـل عـادل عـبـد احلـكــومـة ا
ـــهـــدي امـس مع مـــبـــعـــوث من ا
انـية قرار انـسحاب احلكومـة اال
الــــــقـــــــوات االجــــــنــــــبـــــــيــــــة من
ـكـتب رئيس الـعراق.وقـال بـيـان 
مــــــجــــــلس الــــــوزراء ان عــــــبــــــد
هدي(استقبل مبعوث احلكومة ا
ــديــر الـســيــاسي في ــانــيــة ا اال
ـانيـة فيـليب وزارة اخلارجـية اال
اني اكرمان بحضور السفير اال
في بغداد اوله دييل وجرى بحث
العالقات ب الـبلدين وتطورات
ــنــطــقـة االحــداث في الــعـراق وا
وسبل التـعاون لتـحقيق الـتهدئة
وخــفض الــتــوتـر وإبــعــاد خــطـر

ــنــطــقــة والــعــالم) احلــرب عن ا
مـــضــيــفــا ان اجلـــانــبــ تــبــادال
ايضا( وجهات النظر بشأن رؤية
ــسـتــقــبل الـتــعـاون مع الــعـراق 
مـــحـــيــطه الـــعــربـي واالقــلـــيــمي
ـــــايــــــحـــــفـظ أمـــــنه والـــــدولـي 

وسيادته الوطنية).
وأوضح الـبـيـان ان الـلـقـاء شـهـد
ايـــضــــا (بــــحـث قــــرار الــــعـــراق
بــانـســحـاب الــقـوات االجــنـبــيـة
وحرصه عـلى اسـتمـرار التـعاون
ضــد االرهـــاب وتــدريـب الــقــوات
الــعـــراقـــيـــة ومـــحــاربـــة بـــقـــايــا

داعــش).
ــتـحــدث بـاسم  من جــهـته اكــد ا
مكـتب رئـيس الـوزراء إن الـعراق
لـن يــوقع عـــلى اتـــفــاق يـــتـــعــلق
بــإبــقــاء الـقــوات األمــريــكــيـة في
ــواصــلــة الــقــتــال ضـد الــعــراق 

تــنــظـيم داعـش. ونـقــلت  شــبــكـة
سي ان ان األمريـكـية عـن ويلـيام
وردة قولـه أن (احلكـومـة سـتدعم
ــــان اخلـــاص تـــصــــويت الــــبــــر
بانـسحـاب القـوات األمريـكية من
الــبالد) مـــؤكــدا أنه (حــتى هــذه
اللـحظة تـلتزم احلـكومـة بتنـفيذ
ـان الذي ينص على أن قرار البر
جميع الـقوات األجنـبية يجب أن
تـــــنـــــســـــحـب من الـــــعـــــراق وإن
ـسار الـصـحيح احلـكومـة عـلى ا
ـان) وأوضح لـتـنـفــيـذ قـرار الـبـر
ان(عــبـارة الــقــوات األجـنــبــيـة ال
تــعــني فـقـط الـقــوات األمــريـكــيـة
ـا جـمـيـع الـقـوات األجـنـبـيـة وا
ــوجــودة في الــعــراق) األخــرى ا
مشيرا الى (عدم وجود اتفاق مع
اإلدارة األمـــريــكـــيــة عــلـى إبــقــاء

القوات). 
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بي بـكرة الـقدم أمس الـثالثاء نـتخـب االو غـادر ا
مـنـافـسـات بـطـولـة آسيـا حتت  23 عـامـاً بـشـكل
مـخـيب االمـال  بـتـعـادله  االيـجـابي امـام نـظـيـره
واجـهة مـنتـخب تـايلـنـد بهـدف لـكل منـهـما  فـي ا
ــلـعب الـتـي اقـيـمـت عـلى اســتـاد راجــامـاجنـاال ا

الدولي في بانكوك.
ــبــاراة خــمس دقــائق كــانت كــافــيــة  وشــهــدت ا
نـافـسة لـتـقضي عـلى حـلم لـيوث الـرافـدين  في ا
ــبـــاراة االردني ادهم بــعـــدمــا احـــتـــسب حـــكم ا
ـضــيف  بـعـد مـخـادمــة ركـلـة جــزاء لـلـمـنــتـخب ا
ـسـاعـد VAR لـيــتـرجـمـهـا عـودته لــلـفـيـديـو ا
جــاريــنــســـاك وجنــورن الى هــدف فـي الــدقــيــقــة
السادسة لينتهي الشوط االول على هذه النتيجة.
ـبي  من وفي الـشـوط الــثـاني زاد مـنـتــخـبـنـا االو
زخــمه الــهــجــومي وخــلق الــعــديــد مـن الــفـرص
لـينجـح في ترجمـة احداها الـى هدف في الدقـيقة
49 عن طـريق الالعب مـحمـد قـاسم لكن ذلك لم
ـبي كـان يحـتـاج للـفـوز فقط كي يـكن كـافيـاً فاالو
ركز يـضمن التـأهل. التـعادل وضع العـراق في ا
الـثـالث برصـيد  3نـقـاط فيـمـا منـح تايـلـند نـقـطة
تصدرة كـانت كافية لتـاهله كوصيف الستـراليا ا

برصيد  5 نقاط.

حيدر الفوادي 

فـــؤاد  لــ ( الــزمـــان ) ان  ( هـــذه االحـــصـــائـــيــة
تــتــضــمن االطــفــال مـن الــوالدات في الــعــمــلــيــات
ـســتـشـفى الـقـيــصـريــة الـتي  إجـراؤهــا داخل ا
والتي بلغت   8021 عملـية بيـنمـا كانت الوالدات
الطـبـيـعـية 9048 والدة  وهذه كـلـهـا تـعـد ارقـاما
ــسـتــشـفى من خــدمـات كـبــيـرة تــبـ مــا تـقــدمه ا
طبــــــيـة وصـحـيـة لـلمـواطـنـ من اهـالي مـحـافـظة

ديالى).
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سـجـلت مـسـتـشـفى الـبـتـول الـتـعـلـيـمي في ديـالى
رقمـا قـيـاسـيـا في الـوالدات لـعام 2019 تبـايـنت
ب الوالدات الطبيعية والـقيصرية اجرتها مالكات

ستشفى . ا
 وقال مدير مستشفى البـتول التعليمي رائد احمد
الـدلــيـمي لــ (الــزمــان)  ان امس (عـدد االطــفـال
الــذين تــمت والدتـــهم داخل مــســتـــشــفى الــبــتــول
التعليمي وخالل سنة 2019 فقط  بلغ  17069
طــفًال  بــواقع  8161 طــفال من الــذكــور 8908
من االنـاث وفق احـصـائيـة دقـيـقـة اعـدتـهـا شـعـبة

ستشفى9  . االحصاء في ا
ـستـشفى مـحمد وب مديـر شعـبة االحـصاء في ا
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حـــظـــيت دعـــوة رئـــيس الـــتـــيــار
الـصـدري مــقـتـدى الـصـدر  امس
الى تــظـاهـرة مــلـيـونــيـة مـوحـدة
تنـدد بـالوجـود األمريـكي بـتأيـيد
ـسـلـحـة الـتي اعـلنت الـفـصائل ا
مــبـــاشـــرة عن تـــضـــامـــنــهـــا مع
الدعوة. وقـال الصدر في تـغريدة
عــلى تــويــتــر ان(ســمــاء الــعـراق
وارضه وسيـادته تـنتـهك من قبل
الـــقـــوات الـــغـــازيـــة فـــإلـى ثــورة
عراقية ال شرقية وال غربية يكاد
نصرها يـفيء على العراق وأهله
بـــــــاخلـــــــيـــــــر والـــــــبـــــــركـــــــات).
وأضاف(فهبوا يـاجند الله وجند
الــوطن الى مــظـاهــرة مـلــيـونــيـة
سـلـمـيـة مـوحـدة تـنـدد بـالـوجـود
األمريكي وانـتهـاكاته  فاجـمعوا

امـــركم وال تـــتــوانـــوا فــعـــراقــكم
وحـــوزتـــكم تــســـتـــصــرخـــكم فال
تقـصـروا). وتـابع (انا عـلى يـق
انكم سـتبـرهـنون لـلجـميع بـانكم
ي بل لن تركعوا لالستـكبار العا
لن نركع اال لـله) مـهددا بـعد ذلك
بـ(وقــفــات شـعــبــيــة وسـيــاســيـة
ـانيـة حتفظ لـلعـراق وشعبه وبر
الكـرامـة والسـيـادة).وعلى الـفور
أعلن رئـيس حتالف الـفتح هادي
العـامري تـأييـده للـتظـاهرة.وقال
مـــكــتـب الــعـــامــري في بـــيــان إن
االخـــــيــــر اعـــــلـن عن تـــــأيـــــيــــده
ـلـيـونـيـة الـتي دعـا لـلـتـظــاهـرة ا
الـيـهـا الـصـدر كـمـا دعـا (الشـعب
الــعــراقـي بــكــافــة مــكــونــاته الى
ــلـيـونـيـة اخلـروج بــالـتـظـاهـرة ا
واعـالن رفـــــــــــضــه لـالحـــــــــــتـالل
االمــريــكي واالجــنــبي لــتــحـقــيق

السـيادة الـوطنـية الـكامـلة ارضا
وسـمـاءً). بــدوره اعـلن امـ عـام
حــركــة الـنــجــبـاء اكــرم الــكــعـبي
تـــأيـــيـــده وتـــضــامـــنه مـع دعــوة
الــصــدر ودعـــا  الــعــراقــيــ إلى
ــشــاركــة بـقــوة في الــتــظــاهـرة ا
ـــلــيــونـــيــة رافــعـــ شــعــار (ال ا
لــلــوجــود األمــيــركي). كــمــا دعــا
كـتب الـسـيـاسي حلـركة عـضـو ا
عــــصـــائـب اهل احلق مــــحـــمـــود
ــــشـــاركــــة في الـــربــــيـــعـي إلى ا
الـــتــظـــاهــرة. وكـــان الــصـــدر قــد
اجــــتـــــمع مـــــؤخــــرا بـــــعــــدد من
ــســلــحــة الــتــابــعـة الــفــصــائـل ا
لـلـحــشـد الـشـعــبي في مـديـنـة قم
االيرانـية بـحـسب مصـادر افادت
بــتـســمـيــته رئـيــسـاً لــلـمــقـاومـة.
وكــشــفت مــعــلـــومــات تــلــقــتــهــا
(الــــــزمــــــان) امـس عن اتــــــفــــــاق
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مقتدى الصدر 

هذا الـشـهر تـخلـيـها عن االلـتزام
بــــالــــقــــيـــود عــــلـى تـــخــــصــــيب
الــيـورانـيـوم فــيـمـا مــثل صـفـعـة
جـديدة لالتـفـاق.وقال جـونـسون
(إذا تــخـلـصــنـا من هــذا االتـفـاق
الـنـووي خـطـة الـعـمل الـشـامـلـة
شتركة فـهذا ما يريده ترامب. ا
الـنــقـطـة الـتي أريــد تـوضـيـحـهـا
ألصدقـائـنا األمـريـكيـ هي أنكم
بشـكل أو بآخر يـجب أن تمـنعوا
اإليــــرانـــيـــ مـن حـــيـــازة سالح
ـــنـــظـــور نــــووي). وتـــابع (مـن ا
األمـــريــكي هــذا اتـــفــاق مــعــيب
يـــنــــقــــضي أجــــله كــــمـــا أن (من
تفاوض عليه كان الرئيس باراك
أوبـــامـــا. يــنـــطـــوي مـن وجـــهــة
نظـرهم على عيـوب كثـيرة جدا).
وقـــــالت كــــيـــــلــــيـــــان كــــونــــواي
مـسـتـشــارة الـبـيت األبـيض هـذا
الـــشــهــر بــعــد أن أعــلــنت إيــران
تـراجـعـا جـديـدا عن الـتـزامـاتـهـا
ـبـرم ـوجب االتـفـاق الـنـووي ا
عام  2015 إن تـرامب عـلى ثـقـة
من أنه ما زال باستطاعته إعادة
الــتـــفــاوض عــلى اتــفــاق نــووي
جديد مع طهران.وقال جونسون
(ال أرغـب في صـــراع عــــســـكـــري
ـتــحـدة بــيـنــنـا بــ الـواليــات ا
وإيـــران دعـــونـــا نـــخـــفـف حــدة

األمر).

ـــبـــرم عــام االتــفـــاق الـــنـــووي ا
ــعــروف بــاسم خــطــة  2015 وا
ـشــتـركـة مع الــعـمل الـشــامـلـة ا
انيا وروسيا الص وفرنسـا وأ
ـتـحـدة وبـريـطـانـيـا والـواليـات ا
عــــلى تــــقـــيــــيـــد بــــرنـــامــــجـــهـــا
الــــنـــــووي.لـــــكن تـــــرامب أعـــــلن
انـسـحـاب بالده من االتـفـاق عام
 2018 . وقالت القوى األوروبية
مرارا إنها ما زالت تدعم االتفاق
لكن إيران أعلنت في وقت سابق

نـــوويـــا.وقــــال جـــونــــســـون عن
االتــــفـــــاق الــــنـــــووي (إذا كــــنــــا
سـنتـخلص مـنه فـلنـجـد بديال له
ولــيــحل اتـفــاق تــرامب مــحـله...
ذلك سيقطع شوطـا كبيرا). وقال
جـــونــــســـون لــــهـــيــــئـــة اإلذاعـــة
الــبـريــطـانـيــة  (الـرئــيس تـرامب
صـانع صـفـقـات رائع... فـلـنعـمل
مـعا عـلى اسـتـبدال خـطـة الـعمل
ـــشــتــركــة بــاتــفــاق الــشــامــلــة ا
وجب ترامب). واتـفقت إيـران 

شتركة االتفاق النووي وإحالة ا
ـشتـركة هـذا األمر إلى الـلـجنـة ا
ــــوجـب آلــــيـــــة فض الـــــنــــزاع
نصوص عـليهـا في الفقرة رقم ا
 36مـن خـطــة الــعــمل الــشــامــلـة
شـتـركة). ودعـا رئـيس الوزراء ا
الـبــريـطـاني بــوريس جـونـسـون
امس الـرئـيس األمـريـكي دونـالـد
ترامب الستبدال االتفاق النووي
مع إيران بـاتـفاق جـديـد لضـمان
عـــــــدم امـــــــتـالكــــــهـــــــا سـالحــــــا

).واضـاف الـبـيـان( وعـلـيه قـررت
ـشــكـو مـنه احملـكــمـة اسـتــقـدام ا
ـــــــادة  1/329 وفـق أحـــــــكـــــــام ا
ـــادة  15 / عـــقــــوبـــات وداللـــة ا
رابعـا من قـانـون مجـلس الـنواب
).وكــان احملــمــداوي قــد وجه في
ـاضي عددا من تشـرين الـثـاني ا
انيـة لرئيس ديوان األسئلة الـبر
الــــوقف الـــــشــــيــــعـي الرتــــكــــابه
(مـــخـــالـــفــــات إداريـــة ومـــالـــيـــة
وقانونيـة جسيـمة) والسؤال عن
إيرادات كلـية اإلمام الـكاظم عليه
الــسالم الــتـابــعـة لــلــديـوان وعن
هــيــئــة وإدارة اسـتــثــمــار أمـوال
الــوقـف الــشــيــعي فــيــمــا لم تــرد
إجــابــة عن هـذه االســتــفــسـارات
ـانيـة. من جـهة اخـرى أعلن البـر
ــــعـــهــــد الــــقــــضـــائـي نـــتــــائج ا
االعــــتـــراضـــات عـــلى امـــتـــحـــان
الـكـفـاءة لـلـمـتـقـدمـ لـلـدورة 42
لــســنــة 2019 -2020 . وأوضح
ــــــعـــــهـــــد بـــــيــــــان صـــــادر عـن ا
تـلــقـته(الـزمــان) امس ان (نـتـائج
االعــــتـــراضـــات عـــلى امـــتـــحـــان
الـكفـاءة لـلـمـتقـدمـ لـلدورة 42 
ـعهـد الـقضـائي بـلغت 114 في ا

اعــــتـــــراضـــــا ) مــــؤكـــــدا انه(
تــدقــيــقـــهــا وتــبــ بـــان نــتــائج

عترض كانت مطابقة). ا

رور ة ا ـالي ومـديـريـَّ الـتحـويل ا
ة.وأفـاد الـبــيـان بـ(حتـلـيل الـعــامـَّ
كلف للبحث معلومات  63من ا
عن وجــــود حـــاالت تـــضــــخُّم في
األمــوال من عـــدمه عــبــر تــدقــيق
 396استـمـارةً) مؤكـدا (الـكشف
عن   4مــخــالــفــاتٍ في مــوضــوع
ـصـالح أثـنـاء قـيـامـها تـضـارب ا
بالـبحث والـتقـصي) مُشـيرًا إلى
أنَّ (عـدد استـمـارات كـشف الـذمَّة
ُوثَّقة ُدقَّقة وا ُتسلَّمة وا اليَّة ا ا
ـاضـي بـلغ ثالثـة خالل الـشــهـر ا
آالف و 534استـمـارةً).وفي شأن
مـتــصل افـاد نــائب بــصـدور أمـر
بـاسـتـقـدام رئـيس ديـوان الـوقف
الـشــيـعي.وقــال بـيـان عـن مـكـتب
الــــنــــائب جــــمــــال احملــــمــــداوي
تلـقـته(الزمـان) امس ان (مـحكـمة
حتــــقـــيق الــــكـــرخ أصـــدرت أمـــر
اســـتــقـــدام بـــحق رئـــيس ديــوان
الـوقف الــشـيـعي تـنــفـيـذا لـقـرار
ـؤرخ في /2019 هـذه احملـكـمـة ا
12/11  وبــنـــاءً عــلى الـــشــكــوى
شـتكي مـجلس قـدمة من قـبل ا ا
الـــنــواب الــعــراقـي بــشــأن قــيــام
رئــيس ديــوان الــوقف الــشــيــعي
شكو منه باالمتناع عن االجابة ا
عن االســتـــفــســارات الــواردة من
مــــكــــتب الــــنــــائب احملــــمــــداوي

بلغت 11 مليارا و  698 مليونا
و383,  ألــــفــــا و 549ديــــنــــارا).
وحتـــدث الــبـــيـــان عـن عـــمـــلـــيــة
مـنـفـصـلـة قام خـاللهـا فـريق من
مالكـات مكـتب حتـقـيق كـركوك بـ
(ضـبط ثالثـة مــوظـفـ يـعـمـلـون
في مـصـارف أهـلـيـة بـاحملـافـظـة
وبحوزتهم دفـاتر صكوك صادرة
ـصـارف أثـنـاء قـيامـهم عن تـلك ا
بتـحريـر صكـوك إصدار جوازات
الـسـفـر خالفـاً لـتـعـلـيـمـات البـنك
ـتهـم ركـزي) مـوضحـا أن (ا ا
قــامــوا بــتــوزيع صــكــوك فــارغـة
عــلــيــهــا تــواقــيع اخملــولــ بــ
مـكــاتب االسـتـنـســاخ بـاالضـافـة
الى ضــبط صـاحـب أحـد مــكـاتب
االســتـــنــســاخ الــذي كــان يــعــمل
). الى ذلك أعلنت تـهمـ برفقـة ا
دائــرة الـوقــايـة فـي الـنــزاهـة عن
تقصيهـا خالل شهر كانون األول
مـــســؤوالً ــاضـي أمــوال  130  ا
للـتأكـد من عدم تـضخم عـوائدهم
.وقالت في بيان انـها تقصّت عن
ــفــاً أمــوال  130 مـــســؤوال مُـــكــلـَّ
ـة ـــالــيـَّ ـة ا بـــاإلفــصـــاح عن الـــذمـَّ
خملتـلف اجلـهات احلـكومـيَّة عـبر
 81زيارةً إلى مـصـارف حكـومـيَّةٍ
ة ـالــيـَّ وسـوق الــعــراق لألوراق ا
ومُــســجل الــشــركــات وشــركــات
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أعــلــنت دائــرة الـتــحــقــيــقـات في
هيـئة الـنـزاهة امس عن ضـبطـها
مـســتـنـدات صـرف لـلــمـشـتـريـات
اخلاصة بجامعـة كركوك مشيرةً
إلى (شـبهـات فـسـاد وهدر لـلـمال
ملـيار العـام فـيهـا تـبلغ نـحو 12 
ديــنـار.وقــالت الــدائـرة في بــيـان
تلـقـته (الـزمـان)امس إن (مالكات
عمل مكتب حتقيق كركوك التابع
لـلـهـيـئـة الـذي انـتـقل إلى رئـاسـة
جـامــعـة كــركـوك قــام بـضـبط 88
ـشتريات مستنـد صرف خاصاً 
ـــبــاني اجلـــامـــعــة وصـــيــانـــة ا
إضافـة إلى ضبط قيـود حسـابية
تــشـوبـهــا شـبــهـات فــسـاد وهـدر
ــــال الـــعــــام) مـــوضــــحـــة أن بـــا
(الـتـحقـيـقـات األولـيـة كشـفت عن
ـواد وجــود مــغــاالة في قــيــمــة ا
َّ شــــراؤهــــا فــــضالً عن الــــتـي 
جلــــوء اجلـــامــــعـــة إلـى جتـــزئـــة
ـــشـــتـــريــات خـالفــاً األعـــمـــال وا
ـوازنـة لـعام لـتـعلـيـمـات تـنـفيـذ ا
2018). وبــحــسـب الــبــيــان فــأن
(هـذه اخملــالـفــات  رصـدهـا في
ــالــيـة تــقــريــر ديــوان الـرقــابــة ا
االحتادي أيضاً وأن قـيمة مبالغ
ــســتــنــدات الــتي  ضــبــطــهـا ا
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قال التلفـزيون اإليراني الرسمي
في مــــنـــــشــــور إلــــكــــتــــروني إن
مسؤول في مـجال الطيران من
إيـران وأوكـرانــيـا وكـنـدا عـقـدوا
اجـــتــــمـــاعــــا في طــــهـــران امس
الــثـالثـاء تــنــاول الــتــحــقــيق في
حتطم طائرة أوكـرانية في إيران
ـــاضي.ولم تـــتــوفــر األســـبــوع ا
تفاصيـل أخرى عما نـوقش فيما
يــتــعـــلق بـــالــتــحـــطم الــذي راح
ضـحـيـته كل من كـانـوا عـلى م

الطائرة وعددهم  176 شخصا.
وأكــدت فـــرنــســـا وبــريـــطــانـــيــا
انيا امس أنهـا قامت بتفعيل وأ
ــنــصــوص آلــيـــة فض الــنــزاع ا
عـلــيـهـا في االتــفـاق الـنـووي مع
إيران في ضوء انتهاكات طهران
ـسـتـمـرة لالتـفـاق لـكـنـهـا قـالت ا
إنـــهــــا لم تــــنـــضـم إلى حـــمــــلـــة
الـضــغـوط الـقـصــوى األمـريـكـيـة
عــــــــــلـى اجلـــــــــمــــــــــهــــــــــوريـــــــــة
اإلسـالمـــــــيــــــة.وقـــــــالـت الــــــدول
األوروبـــيــــة الــــثالث فـي بــــيـــان
مــشــتـرك (لــذلك لم يــعــد أمـامــنـا
خيار في ضوء تـصرفات إيران
إال تـسـجيل مـخـاوفـنـا الـيوم من
أن إيــران ال تــفي بــالــتــزامــاتــهـا
ـوجب خــطـة الـعـمـل الـشـامـلـة
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ŸuLý∫ ذوو ضحايا الطائرة االوكرانية يوقدون شموعا على ارواح ابنائهم.


