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طبعة العراق 
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اخلــلــيج وهي تـتــألف  من أعــضـاء
مـن جلــان  الـــعالقـــات اخلـــارجـــيــة
واخلــدمـات واالعـمــار والـقـانــونـيـة
الـنـيـابـيـة  إضـافـة الى ثـالثـة نواب

عن محافظة البصرة.
 واكـد  عضو اللجنة توفيق الكعبي
 ان (الـلجـنة بصـدد رفع توصيـاتها
إلى احلــكـومــة االحتـاديــة تـمــهـيـدا

 ‰œUŽ ¡ULOý ≠ œ«bGÐ

اكـد خـبـير  قـانـوني امـكانـيـة كسب
الــعـراق لـلـدعـوى الـقــضـائـيـة الـتي
يـعـتـزم رفعـهـا في  احملافل الـدولـية
السـترداد خور عبد الله من الكويت
 مشيراً الى ان العراق تباطأ كثيراً
فـي تــــقـــد مــــثـل هــــذه الــــدعـــوى
والســيــمـا مع فــشل  حتــركـاته ازاء
اجلــانب الـكـويــتي الـذي اصـر عـلى
ـائي بـرغم ـمــر ا احــتـفـاظه بــهـذا ا
ــتــلك عــدم حـــاجــته الــيه لـــكــونه 
سـاحال بحريـا على اخللـيج العربي
يـقـدر بـنـحـو  500كـيـلـومـتـر .وقـال
جـبـار الـشويـلي لـ(الـزمان) امس ان
(الـــعــراق يــحق لـه ان يــرفع دعــوى
قـضائـية في احملـاكم الـدوليـة بشان
خـور عبـد الله والسـيما ان كل دول
الـعـالم حتكـمهـا قـوان دولـية ومن
حـق ايـة دولــة ان حتـتــكم وتــتـوجه
الـى هذه احملـاكم مـن اجل اسـترداد
حــقــهــا) مــؤكــداً انه (بــعــد تــقــد
الـــعـــراق مــثـل هــذه الـــدعـــوى فــإن
احملــاكم الــدولـيــة ســتـنــظــر  فـيــهـا
ــمـر وحتــدد من لـه احلق في هــذا ا
ــائي الـضــيق). ورأى ان (الـعـراق ا
تـباطا كثيـرا في تقد هذه الدعوى
او اتــخــاذ هــذه اخلــطـوة وكــان من
ـفروض به ان يـتوجه الى احملاكم ا
الــدولـيـة والســيـمـا بــعـد ان اجـرى
مــحـاوالت عـدة مـع الـكـويت وارسل
جلـانـاً من اجل اسـتـعادة خـور عـبد

الـله ولكن من دون جـدوى) مشدداً
عــلى ان (الــتــحــكــيم لــدى احملــاكم
الــــدولــــيـــة  هــــو  افـــضـل حل  في

الوقت الراهن). 
ولـفت الشـويلي الى  ان (خـور عبد
الـــله هـــو عــراقـي اضــافـــة الى انه
ـر مـائي ضـيـق يـخدم عـبـارة عن 
ـوانئ الـعـراقـيـة بـيـنـمـا الـكويت ا
لــيـست بـحـاجــة له كـونـهــا تـمـتـلك
سـاحال بحريا على اخلليج العربي
يـقـدر بـنـحـو  500 كــيـلـومـتـر ومع
هـذا فـأن احلكـومة الـكويـتيـة قامت
وبـــدون وجه حق بـــبــنـــاء مــيـــنــاء
مــبــارك عــلــيه وكل هــذا يــدل عــلى
رغــبــة احلـــكــومــة الــكــويــتــيــة في
احلــصــول عــلى مــكــاسب جتــاريـة
واقـتـصاديـة على حـساب الـعراق)
ه مـؤكدا ان (الـعراق في حـال تقد
اخلــرائط واالدلـة الـكـافـيـة والـدالـة
عـــلى عــائــديـــة اخلــور له فــســوف
يـكـسب الـدعوى وسـوف يـنجح في
ـــائي من ـــمــر ا اســـتــعـــادة هــذا ا
جــديــد).  في هــذه االثــنــاء كـشــفت
شكلة بشأن قناة الـلجنة النيابية ا
خـور عـبد الـله عن تلـقيـها اجـابات
مـن  رئــــاســـــة مـــــجــــلـس الــــوزراء
ــائــيـة ــوارد ا ووزارات الــنــقـل وا
واخلــارجـيـة  عـلـى االسـتـفـسـارات
الـتـي كـانت قـد بـعث بـهـا  الى تـلك
اجلـــهــــات بـــهـــذا الـــشـــأن وانـــهـــا
أصــدرت  عــلى ضــوئــهــا عــددا من
الــتـوصـيـات سـتـقــوم بـرفـعـهـا إلى

احلـكومة تمهيـدا لرفع القضية لدى
مـحـكــمـة دولـيـة لـلـمـطـالـبـة بـإعـادة
الـقــنـاة  إلى وضـعـهـا الـسـابق قـبل
تــقـسـيــمـهــا من اجلـانب الــكـويـتي.
ذكورة  في 23 وتـشكـلت اللـجنـة  ا
اواخـــــر شــــبــــاط   2017 فـي اثــــر
اتــفـاقــيـة الـعــراق والـكــويت بـشـأن
ــيـاه ـالحـة في خــور عــبـد الــله  ا

حـقوق الـعراق في احملـاكم الـدولية
لــلـمـطــالـبــة بـقـنــاة خـور عــبـد الـله
وعـــلى اجلــانب الــكـــويــتي اتــخــاذ
ــلف طـــريق الـــعــقالنـــيــة فـي ذلك ا
ومـراعاة حسن اجلوار ب البلدين
الن الـعراق لن يـقف مكـتوف األيدي
جتـــاه أي اســـتـــقـــطـــاع من جـــانب

ياهه االقليمية). الكويت 
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هنـأ رئيس احملـكمـة االحتادية
الــــعـــلــــيــــا الـــقــــاضي مــــدحت
ــنــاســبـة احملــمــود (الــزمــان) 
بلوغـها العدد  6000 متمـنياً

لها التقدم واإلزدهار .
 وقـــال احملـــمـــود في بـــرقـــيـــة
التـهنـئة الـتي تلـقتـها(الـزمان)
ـــنــاســـبــة صــدور امس انه (
الـعدد  6000 من صـحـيـفـتـكم
الـــرائــــدة يـــســـعــــدنـــا تـــقـــد

ــنــاســبــة) الــتــهــانـي بــهــذه ا
زيد مضيفـاً ( نتمنى لـلزمان ا
من الــتــقــدم واالزدهــار خــدمـة
لــبـلــدنــا الـعــزيــز مع االعــتـزاز

والتقدير). 
اثلة وتلقت (الزمـان) تهنئـة 
من الــــنـــائب ابـــراهــــيم بـــحـــر

العلوم . 
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تـظاهـر أهالي مـنطقـة الفـضيـلية في
بـــغــــداد احـــتـــجـــاجــــاً عـــلى تـــردي
اخلـدمات في مـنطـقتـهم وتوقف عدد
ــشـاريع اخلــدمـيـة والــصـحـيـة من ا
فـيما شهدت محـافظة ديالى تظاهرة
جــديـدة الهـالي نـاحـيــة كـنـعـان ضـد
مـشروع خـصخصـة الكهـرباء . وقال
ـنـطـقـة مـتـظـاهـرو الـفـضـيـلـيـة ان (ا
تـعاني غياب أبسط مـقومات العيش
الـكـر جراء االهـمال احلـكومي لـها
مـنـذ سنـوات طويـلـة) موضـح ان
ـنـطـقـة ـطـالب حتــويل ا (مـن ابـرز ا
الـى نــاحـــيـــة وإكـــمــال الـــعـــمل في
مـشـروع مسـتشـفى الـفضـيـليـة الذي
وضـع حــــجــــر أســــاسه مــــنــــذ أربع
ســنـوات وإكــمـال مـشــروع مـجـاري
اخلـنساء واسـتكمـال شبكـة الصرف
الــــصـــحـي لـــتــــحل مــــحل اجملـــاري
لـوثة لـلبـيئـة).وتمـثلت الـسطـحيـة ا
بـقـية مـطـالب التـظـاهرة الـتي شارك

فـيـهـا باالضـافـة الى االهـالي شـيوخ
نطقة ووجـهاء ومثقفون  بـ(حـاجة ا
الـى أربع مـدارس جـديـدة  وإكـسـاء
الـــشــوارع الــرئـــيــســة والـــفــرعــيــة
وإســتـحـداث قـسم بـلـدي لــلـمـنـطـقـة
إلنـقـاذها من  تالل الـنفـايات ووضع
ــشــكـلــة شــبـكــة الـكــهــربـاء في حل 
ا أللفي ـنطقة لكونهـا مصممة قد ا
 نـسمة فيما يبـلغ عدد سكانها اليوم
تـظاهـرون ايضاً ). ودعـا ا  120الـفاً
الى (إكــــمـــال تــــمـــلــــيك الـــقــــطـــعـــة
16/30/ 12 الـبـالغ مسـاحتـها 261
دو لــســاكــنــيــهـا وحتــويل جــنس
االراضـي الزراعية الى طابو واكمال
ــــرقــــمــــة اجــــراءات الـــــقــــطــــعـــــة ا
4/15/ 1820 بــزايـز الــفـضــيـلــيـة).
وفـي ديـالـى تـظــاهــر الــعــشـرات من
اهــــالي نـــاحــــيـــة كـــنــــعـــان لـــرفض
خـصخـصة الـكهـرباء داخل الـناحـية
بــــــحــــــضـــــــور احملــــــافظ مـــــــثــــــنى
الـتمـيمي.وقال مـدير الـناحيـة مهدي
عـبـد الكـر الـشمـري  لـ  ( الـزمان )
امـس ان  (الــــعــــشــــرات مـن اهــــالي

نـاحـيـة كـنعـان خـرجـوا في تـظـاهرة
سـلمية لرفض خصخصة الكهرباء)
مـــؤكــدا ان (الــتــمــيـــمي حــضــر الى
الـتـظـاهـرة لالسـتـمـاع الى مـطـالـيب
االهـــــالـي  بـــــهـــــذا اخلـــــصـــــوص )
.واضــاف الـشــمـري ان ( الـتــظـاهـرة
الـتي شارك بـها كل فعـاليات كـنعان
لـم تؤد الـى قـطع اي طـريق )  الفـتا
الـى ان ( االهــالي اكــدوا اســـتــمــرار
تــظــاهـراتــهم اذا لم يــكن هــنـاك حل
ـــلف اخلــصــخـــصــة  الــذي يـــثــيــر
غــضـبــهم ويــحـمــلـهم اعــبـاء مــاديـة
ـدخوالتـهم الـشهـرية كـبـيرة قـياسـا 
السـيـما وان االغـلبـيـة منـهم يشـكون
مـن عـوز مادي ) . عـلـى صـعـيـد آخر
اكــد قـائــد عــمـلــيـات ديــالى الــفـريق
الـــركن مــزهـــر الــعــزاوي  ســـيــطــرة
الـقوات االمنيـة على  الوضع االمني
فـي مــنــطــقــة حــوض الــنــدا . وقــال
الــــعــــزاوي لــ ( الــــزمــــان ) امس ان
(الـــوضع االمــني فـي حــوض الــنــدا
ضـمن قضاء بلدروز  حتت السيطرة
واالجـهـزة االمنـيـة تقـوم بـدورها في

دنيـ في منطـقة متـرامية حـمايـة ا
وذات تــضـاريس مــعـقــدة )  مـؤكـداً
ان ( نـشـاط خاليـا داعش في حوض
الـنـدا محـدود للـغايـة ويقـتصـر على
اطـالق الــنــار عن بــعـــد عــلى نــقــاط
ـرابطـة االمنيـة ومن ثم الهروب ) . ا
ـواطنـ الى  (عدم ودعـا الـعزاوي ا
االســتـمــاع الى شـائـعــات الـتــنـظـيم
الـتي يـروجهـا والتـي حتاول تـعكـير
صــفـو االمن واالسـتــقـرار)  مـشـيـرا
الـى ان (الــقـــوات االمــنـــيــة حـــقــقت
مــؤخـرا جنــاحـات في تـعــقب خاليـا
داعـش في حـوض النـدا وكـشف اهم
مـــضــافـــاته  حــيـث هــنـــاك تــعــاون
مــــلـــحـــوظ  مـن االهـــالي اســــهم في
حتــقـــيق اهــداف مــهــمــة في انــهــاء
خـاليـــاه ) . وفي اجلــــانب اخلـــدمي
وقّـع األمــ الــعــام جملــلس الــوزراء
مـهــدي الـعالق نـيـابـة عن احلـكـومـة
باد الوثـيقة األساسـية  االحتـادية
ــشـتــرك مع احلـكــومـات الــتـعــاون ا
احملـــلــيــة حملـــافــظـــتي الــديـــوانــيــة
ومــــيــــســــان وإطـالق الــــبــــرنــــامج

الـتجريبي لنقل الصالحيات وتعزيز
الالمركزية.

 وبــحــسب بــيــان لـألمــانــة الــعــامـة
جملــلس الــوزراء فــقــد جــرى تـوقــيع
الـوثـيـقة (بـحـضـور رئيـسي هـيـئتي
ـستشارين والتـنسيقيـة العليا ب ا
احملـافــظـات ومـحـافـظي الـديـوانـيـة
ومـــيـــســــان بـــاإلضـــافـــة الى وكالء
الــوزارات الـقـطــاعـيــة ذات الـعالقـة
ـثـلي الـسـفـارة الـكـنـديـة ومـعـهد و
احلـوكـمة الـكـندي وعـدد من الـسادة
).  ونـــقل الـــبــيـــان عن ـــســـؤولـــ ا
الـــــعالق قـــــوله خـالل االجــــتـــــمــــاع
ان(احلـكــومـة الـيـوم تـنـفـذ جـزءا من
الـــتـــزامـــاتــهـــا لـــتـــرســـيخ مـــبــاد
ـقـراطـيـة وتـطـبـيق الالمـركـزية الـد
ونـقل الصالحيات الى احملافظات )
مـشـيـرا الى ان (الهـدف األسـاس هو
رفع الــقـدرات اإلداريـة والـتــنـفـيـذيـة
لـــلــــمـــحـــافــــظـــات وتـــعــــزيـــز نـــقل
الـصالحـيـات وإعـطـاء مـرونـة أكـبـر
لـلمحـافظ للـقيام بتـقد اخلدمات
ــعــايــيـر الــوطــنــيــة). وأكـد ضــمن ا

ان(احلــكـومــة عـلى ثـقــة عـالــيـة بـأن
الـــبــرنـــامج ســـيــعـــزز الالمــركـــزيــة
ـــوذجــاً في وســـيـــكــون الـــعـــراق ا
االسـتقـرار على هـذا النـهج) مـشيداً
بـ(دور احلــكـومـة الـكـنـديـة من خالل

معهد احلوكمة). 
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فـتـحت وزارة الـتـربـيـة بـاب الـتـقد
لـلـدراسـات الـعـلـيا بـاقـسـام الـدبـلوم
ـاجــسـتــيــر والـدكــتـوراه الــعــالي وا
ـنـتسـبيـها في الـوزارة واحملافـظات
كافة. وقال بيان للوزارة ان (ضوابط
ـديـريـات الــتـقـد قـد عـمــمت عـلى ا
الــــعـــامـــة لــــلـــتــــربـــيـــة فـي بـــغـــداد
واحملـافـظـات) مـبيـنـا ان (الـضوابط
ـتـقـدم تـنـص عـلى ان ال يـقل مـعـدل ا
اجسـتير او مايـعادلها عن لـدراسة ا
ـتـقدم ـئة  وان اليـقل مـعدل ا  65 بـا
ــئـة لــدراســة الــدكــتـوراه عن 70 بــا
ـوالـيد 4/29/ 1973 فـمـا ويـسـمـح 
اجستير وان فـوق التقد لدراسـة ا
تقدم لدراسة الدكتوراه اليزيد عمر ا
عـن  50 ســــــــنـــــــة - مــــــــوالــــــــيـــــــد
1968/4/29فـمـا فـوق). وأضـاف ان
ـتــقـدمـ (الــتـعــلـيــمـات اســتـثـنـت ا

لـدراسـة الـدبـلـوم الـعالي مـن شرطي
ــعــدل بــيـنــمــا اشــتـرطت الــعــمـر وا
الـتعليمات ان يكـون للمتقدم لدراسة

اجـسـتيـر خـدمة الـدبـلوم الـعـالي وا
ـدة سـنــتـ بـعـد وظــيـفـيـة فــعـلـيــة 
حــصـوله عــلى اخـر شـهــادة ويـكـون
التقد الكترونيا). ولفت البيان الى
ان (الـــتـــعـــلــــيـــمـــات مـــنـــحت احلق
عترف خلـريجي اجلامعات االهلية ا
بـها من جانب وزارة الـتعلـيم العالي
الــتــقــد لــلــدراســات الــعــلــيــا وفق
شـروط وضـوابط الـتـقد والـقـبول)
مـشيـرا الى ان (التقـد سُيـغلق يوم

 19 من نيسان اجلاري). 
مـن جهـة اخـرى وقـع وزيـر الـتـربـية
محمد اقبال مسودة اتفاقية للشراكة
بـــ الـــوزارة واجملــــلس الـــثـــقـــافي
الـبريـطاني بشـأن التـقو اخلارجي
ـثـلـة اجملـلس لـلـمـدارس بـحـضـور 
ــكـتب فــكــتــوريـا لــيــنــدسي .وقــال ا
االعـالمي اخلـاص إلقــبـال  في بــيـان
تــلـــقــته(الــزمــان) امس ان (مــســودة
ـشروع تتضمن تأهيل وإعداد قادة ا

ـــــدارس في لـــــتــــــدريب مـــــديــــــري ا
ــديــريــات عــلى الــقــيــام بــادوارهم ا
اجلـديـدة كـمـشرفـ مـقـيـيـم داخل
درسة) مضيفاً ان (البرنامج يؤكد ا
وضـع آليات إدارة اجلودة والتطوير
ـؤسـسي لـعـمل مـنـظـومـة اإلشراف ا
ــ خـارجـيــ لـلـمـدارس   كــمـقـو
عـلى أن يـكـون هـنـاك فـريـق مـراجـعة
وحتـليل نتائج التقو لوضع آليات
ــعــاجلــة ولــتـحــســ مــســتــويـات ا
ــؤســسـات الــتــعـلــيم واألداء داخل ا
الـتربـوية). وبـحسب البـيان فـقد اكد
اقـبـال (استـمراره في اضـافة االفـكار
واآللــيـات الــتي من شـأنــهـا تــطـويـر
ــدرســـيــة عـــمل اإلشـــراف واإلدارة ا
لـلنهوض بالواقع الـتربوي)  مشيراً
الـى (حاجـة العـراق إلى التـعاون مع
ـنظمـات الدولية المـداده باخلبرات ا
واإلمـكـانـات والـطـرق احلـديـثـة التي

نظمات).  تمتلكها تلك ا
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ـــتـــحــدة في كـــشــفـت بــعـــثــة األ ا
الـــعــراق (يـــونــامـي) عن ان نــســـبــة
تـمــثـيل الـنـسـاء في مـجـلس الـنـواب
ـيـاً  مـؤكدة الـعـراقي هي األعـلى عـا
تـطـبيق نـسبـة احلد األدنى وهي 25
قـاعد. ونـقل بيان ـئة من عـدد ا في ا
ــمـثل اخلـاص لــلـبـعــثـة عن نــائـبـة ا
تحـدة بالنـيابة لألمـ العـام لأل ا
ــســاعـدة ــتــحـدة  عن بــعــثـة األ ا
الــعـراق ألـيس والـبـول قـولـهـا خالل
افــتـــتــاحــهــا ورشــة مـع مــفــوضــيــة
شاركـة السيـاسية االنـتخابـات ان (ا
لـلـمـرأة في الـعـراق تـتـمـيـز بـالـتـقـدم
وكـــذلـك بـــالـــنـــكــــســـات). وأضـــافت
ياً انه(لـدى العـراق أعلى الـنسب عـا
في تـمثيل النساء في احلكم الوطني
واحمللي ويعزى ارتفاع نسبتهن في
مـجلس الـنواب الـعراقي أسـاساً إلى
تـطـبيق نـسبـة احلد األدنى وهي 25

ــقـاعـد). ورحـبت ـئـة من عـدد ا فـي ا
والـبـول بـ(جلـنـة الـنـوع االجـتـمـاعي
الــتي شـكــلت مــؤخـرا والـتـي تـهـدف
ـــرأة في إلـى تـــعـــمـــيم مــــشـــاركـــة ا
مـختلف مـراحل العمـلية االنتـخابية
وإيـــجـــاد مـــشـــروعـــات مـــصـــمـــمـــة
ـسـاواة خــصـيـصـاً لـذلك وتــعـزيـز ا
بـــ اجلــنـــســـ ضــمن هـــيـــكــلـــيــة
ـــســتـــقــلــة ـــفــوضـــيــة الـــعــلـــيــا ا ا
لـالنـــــتـــــخـــــابـــــات وإجـــــراءاتـــــهـــــا
وسـيـاساتـها). من جـانبه اكـد رئيس
مـفوضية لالنتخابات معن الهيتاوي
خـالل الــورشــة ان (اســتــراتــيــجــيــة
ـفــوضـ تــركــز عـلى دعم مــجــلس ا
فــريق الــنــوع االجــتــمـاعـي بـوصــفه
ــفـوضـيـة جــزءاً مـركـزيـاً مـن بـنـيـة ا
ـســتـقـلـة لالنــتـخـابـات في الــعـلـيـا ا
الـعـراق) عازيـاً هـذه االستـراتـيجـية
رأة ـفوضـيـة (تـؤمـن بـأن ا الـى ان ا
لـــيـــست نـــصف اجملـــتـــمع فـــقط بل
اجملـتمع كله).وشارك عشرون عضواً

مـن فـريـق الــنــوع االجـتــمــاعـي لـدى
مفوضية االنتخابات  بورشة العمل
ـتـحدة الـتي نـظـمـها بـرنـامج األ ا
ـــتـــحــدة ـــائـي وبـــعـــثـــة األ ا اإل
ـــســاعــدة الـــعــراق بــالـــتــعــاون مع
ـــســتـــقــلــة ـــفــوضـــيــة الـــعــلـــيــا ا ا
لـالنــتـــخــابـــات والـــتي تـــهــدف الى
تـــــعــــزيـــــز قــــدرات فـــــريق الـــــنــــوع
االجـتماعي من أجل تشجيع مشاركة
ســـيــــاســـيـــة أكــــبـــر لـــلــــنـــســـاء في
االنــتـخــابـات ســواء كـمــرشـحـات أو
كــنـاخــبـات. عــلى صـعــيـد آخــر افـاد
مـديـر مـكـتب اخملـطـوفـ اإليـزيـدي
في إقــلـيم كـردسـتــان حـسـ قـايـدي
بـتحرير مختطـف  اثن من  تنظيم
داعش فـي سوريا ليـبلغ العـدد الكلي
لـلـمـحرريـن والنـاجـيـات حتى اآلن 3
.وقال قايدي في آالف و 271 شخصاً
سـتمرة ـتابعـة ا تـصريح انه (بـعد ا

مـن مــكـــتب إنــقـــاذ اخملــطـــوفــ 
حتـريـر شخـص من داخل األراضي

الـــســوريــة من أيـــدي الــعــصــابــات
اإلرهــابــيـة األول فــتــاة عـمــرهـا 19
سـنـة من قـريـة كوجـو جـنـوب غربي
سـنجار والثاني ذكـر يبلغ من العمر
 17 عـاما).وأوضح ان ( العدد الكلي
لـلمخطـوف واخملتطـفات اإليزيدي
كتب احملـررين منـذ بدايـة تأسـيس ا
لـــــغـــــايـــــة اآلن بـــــلغ  3 آالف و271
شـــخـــصــاً) مـــنـــوهــا إلـى أن (عــمل
ــكـتب مــسـتـمــر حـتى حتــريـر آخـر ا
مــخـتــطـفــة ومـخـتــطف من ســيـطـرة

داعش اإلرهابي).
 وكـانت مـديـريـة الـشـؤون اإليـزيـديـة
فـي كـردســتـان قــد كــشـفت  بــاألرقـام
آخــر إحــصـــائــيــة بــعــدد الــفــتــيــات
والـنساء اإليزيديات اخملتطفات على
يــــد داعـش  وعــــدد الــــنــــاجــــيــــات .
وبـــحــــسب أرقـــام مـــديـــر الـــشـــؤون
اإليــزيـديـة في دهـوك عـيـدان الـشـيخ
كــالـو  الــتي اعــلـنــهـا مــطـلع شــبـاط
ـاضي فـإن العـدد الـكلي لـلـناجـيات ا

والـنـاج اإليـزيديـ الذين اقـتادهم
داعـش" في مـطلع آب  2014 سـبـايـا
ورهـائن بـلغ  3آالف و 259 شـخـصاً
بـيـنـهم أطـفال وبـلغ عـدد اإليـزيـديات
ـذكور بلغ الـناجـيات ضمن الـعدد ا
ألف و 76 فـتاة وامـرأة أما الـذكور
الـــنـــاجــــ فـــوصل إلى  ألف و183
.واوضح كـــالــو أن الــعــدد شـــخــصــاً
ــكـون الــكــلي لإلنــاث والـذكــور من ا
اإليـزيدي الذين اختـطفهم داعش بلغ
 6 آالف  و 417 شـخـصـاً من بـيـنهم

أطفال. 
وعــدد اخملـتــطـفــات ضـمـن اجملـمـوع
الـكلي بلغ   3 آالف و 548 مـختطفة
أمـا اخملتـطفون الـذكور فـبلغ عددهم
 ألـفـ و  869مــخــتــطـفــاً. أمــا عـدد
اخملـتطفـات واخملتطفـون اإليزيديون
الـــذين مـــازالـــوا لـــدى داعش الـــذين
مـازال يـتـاجـر بـهن وبـهم في أسواق
الــــنـــخــــاســـة فــــبـــلغ  3 آالف و158

. مختطفة ومختطفاً
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اجلـــهـــد الــهـــنـــدسي لـــلــتـــشـــكــيالت
الـهندسيـة لوزارتي الدفاع والـداخلية
وهــيـئـة احلـشـد الــشـعـبي حتت إمـرة
رئـيس مـجـلـس الـوزراء الـقـائـد الـعام
ـسلحـة وتكون حـركاتها من لـلقوات ا
خـالل مـكــتب رئــيس الـوزراء حــصـراً
ـا يسـهم في اسناد فـعاليـات ومهام
وجب قرار شكـلة  غـرفة العـمليـات ا

ذكور).  مجلس الوزراء ا
 واضـــاف انه (ال يــســـري مــا ورد في
الــــبـــنــــد  أوال  من هــــذا األمــــر عـــلى
ـتعلـقة بـاجلهد الـهندسي الـعمـليات ا
الــعــســـكــري اخلــاص بــالــعــمــلــيــات
العسكرية واألمنية  حيث يبقى ضمن
ــعـــتــمـــدة لــلـــجــهــات الـــســيـــاقــات ا

العسكرية واألمنية).

اخلــدمـيــة االسـاســيـة في الــعـاصــمـة
بغداد واحملافظات.

 وقـال بيـان انه (بناء عـلى مقتـضيات
ــصــلـحــة الـعــامــة وتـنــفــيـذاً لــقـرار ا
مـــجـــلس الـــوزراء رقم  123 لـــســـنــة
ـــتـــضــمـن تــشـــكـــيل غـــرفــة  2018 ا
عـملـيات تـتولى مـتابـعة االحـتيـاجات
اخلــدمـيــة األسـاســيـة في الــعـاصــمـة
بـغداد واحملافـظات وتنـفيذهـا  وبغية
اإلسـراع في إجراءات اجلـهد الـوطني
لـــلــوزارات اخملــتــلـــفــة واحلــكــومــات
ـهـامـهـا احملـلـيـة وتـسـهـيل قـيـامـهـا 
وتــــقـــــد اخلــــدمــــات األســــاســــيــــة
لــلــمــواطــنــ في احملــافــظــات كــافــة
ـبـذولــة في هـذا وتــوحـيــد اجلـهــود ا
اجلــانـب فـإن اجملــلـس قــرر ان يــكـون

ـنــاطق واالحـيـاء عــدّ قـسم من هــذه ا
الـشعـبيـة غير صـاحلة لـلسـكن بسبب
زيـادة نـسب الـتـلـوث فـيـهـا) وتابع ان
ـفـوضيـة اذ تبـدي قلـقـها الـبالغ من (ا
انـخفاض مستـوى حقوق االنسان في
احملـافظة وعدم حصول احملافظة على
بـيئة نظـيفة باالضـافة الى عدم اتخاذ
اجـراءات حكـومية فـاعلـة وقادرة على
معاجلة حاالت التلوث بشكل متكامل
قـد تدفع بـاالمور نحـو االسوأ  فـإنها
تـدعو  الى تكاتف اجلميع وتشخيص
االسباب احلقيقية وراء ذلك االهمال).
فـي سيـاق آخـر اصـدر رئـيس مـجـلس
الـوزراء حـيدر الـعبـادي أمـراً ديوانـياً
يـــتـــضــــمن إجـــراءات عـــدة لإلســـراع
بـاجلهد الوطـني وتوفير االحـتياجات

مـن اجل الــــقـــــضــــاء عـــــلى جـــــمــــيع
الـتلـوثات) . وحذرت مـفوضيـة حقوق
ـوت واالصـابـة االنــسـان  من خـطــر ا
بــاالمـراض الــسـرطـانــيـة الــتي تـهـدد
ـواطنـ في البـصرة بـسبـب ارتفاع ا
ـناطق مـعـدالت التـلـوث البـيـئيـة في ا
ياه الـسكنيـة وقرب االنهر ومـصادر ا
. واوضح بـيان لـلمفـوضيـة ان (تلوث
ائية داخل االحياء الشعبية مرات ا ا
ستـنقعات وتـكاثر الـنفايات وزيـادة ا
لـوثات مـن دون طمـرها اضـافـة الى ا
ـعامل اصبح صانع وا الـناجتـة عن ا
يـشكل كارثة بيئـية فيها) واضاف  ان
(زيـادة االمـراض الـسـرطـانـيـة وكـثـرة
نظومة الـوفيات جاء بـسبب انهيـار ا
الـبيـئيـة في البـصرة مـا قد يؤدي الى

ـنـشـأت الـنـفـطـيـة فـضال عن بـسـبب ا
ــلـوحــة بـسـبب انــخـفـاض انــتـشـار ا
ـــيــاه في نـــهــري دجــلــة مـــنــاســيب ا
والـــــفــــرات  وفــــوضـى في انـــــابــــيب
ة التي تسبب الـصرف الصحي القد
اضرارا صحية). واضاف ان (الوزارة
وبـالتعـاون مع وزارة الصحـة تتعامل
مـع اخملــالــفــات بــقــانــون عــام 2009
بـتـحـذيـر وتـخـويل اجلـهـات اخملـالـفة
واتـخاذ اجـراءات صارمة عـدة وهناك
اسـتـجـابة لـبـعض اجلـهات اخملـتـصة
لــرفع هـذه الــتـجـاوزات واخملــالـفـات)
ــنـاخــيـة ولــفت الى ان (الــتــغـيــرات ا
واحلــروب ومـا سـبـبــته من تـراكـمـات
جــمــيــعــهــا تــؤثــر سـلــبــا في الــواقع
الـصحي ويتطلب ذلك اهـتماماً خاصاً
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كــشــفت وزارة الــبــيـئــة عن تــلــقــيــهـا
اســتـجــابـة من بــعض اجلـهــات لـرفع
الـتجاوزات واخملالفـات التي تتعرض
الــيـهــا مـحـافــظـة الــبـصــرة وتـعـرض
الـواقع البيئي والصحي في احملافظة
الـى اخلطـر مـشـيـرة الـى ان الـبـصرة
تــعــاني مـنــذ اكــثـر من  30 عــامـاً من
فــوضى ونـقص في الــبـنى الـتــحـتـيـة
وانـابـيب الصـرف الـصحـي وملـوثات
ــتـحـدث ــنـشـآت الــنـفـطــيـة .وقـال ا ا
الــــرســـمي فـي الـــوزارة امـــيــــر عـــلي
حـسـون لـ(الـزمـان) أمس ان (الـبـصرة
تــعــاني مـنــذ اكــثـر من  30 عــامـاً من
نـقص في الـبنى الـتحـتيـة والتـلوثات

واشاد بحـر العلوم وزيـر النفط
األســبق في بــرقــيــته بـ(جــهــود

العامل ).
 واضاف (أتمنى ألسرة  الزمان

الكبيرة دوام التوفيق والتألق
والعطاء). 
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تـباشر حكومـة إقليم كردستان خالل
االســـبــوع اجلـــاري بــتـــوزيع رواتب
ـوجب الـتـعـديل اجلـديد ـوظـفـ  ا
عــلـى نـظــام االدخــار الــذي تــضــمن
تــقــلــيل نــسـب اإلدخــار. وقــال وزيـر
ـالية واالقتصـاد في حكومة اإلقليم ا
ريــبــاز حـمالن في مــؤتــمـر صــحـفي
امس (قـررنـا بـعـد اجـتـمـاع مع مـدير
اخلـزيـنة في االقـليم أن تـقوم إدارات
ـراجـعة اخلـزيـنـة خالل ثالثـة أيـام 
جــــمــــيـع  لـــوائـح تــــوزيع الــــرواتب
وتـنظيمـها وفقاً لـلنظام اجلـديد كما
حتـــــدثت إلى وزيـــــري الــــتـــــربــــيــــة
والــصـحـة وأخـبــرتـهـمـا بــإمـكـانـيـة
تـوزيع الـرواتـب خالل هـذا األسـبوع

وفـــقـــاً لــــلـــنـــظـــام اجلـــديـــد وعـــلى
وزارتـيهمـا تزويدنـا بلوائح الرواتب
وطـــلـــبـت مـــنـــهـــمـــا ومن الـــوزارات
األخــرى تـنــظـيم لــوائح الـرواتب من
خـالل التـنـسيق مع إدارات اخلـزيـنة
ــالـيــة وسـنـوزع الــتـابــعـة لـوزارة ا
ـتـوفـرة الــرواتب حـسب الـعـائـدات ا
لـدينا). وبـشأن توفـر األموال لصرف
الـــــرواتـب قـــــال حـــــمالن أن وزارته
(هـيأت قـسماً من الـعائـدات لكنه أقل
ــتـفق عــلــيه وهـو 378 ـبــلغ ا مـن ا
مـلـيـار ديـنـار) مسـتـدركـاً أنّ (قـسـماً
ــبـلغ مـتـاح حــالـيـاً أمـا كــبـيـراً من ا
القسم اآلخر فنعتمد في توفيره على
صـرف بـغداد دفـعة ثـانـية تـبلغ 317
ـبـلغ الـذي يـصـرفه مـلــيـار ديـنـار وا
األمـريـكـيـون وهـو  25 مـلـيـار ديـنـار

شـهرياً لوزارة البيشمركة).وصادقت
اضي على حـكومة اإلقلـيم األربعاء ا
تـــعـــديل لـــنـــظـــام ادخـــار الـــرواتب
يـتضمن جعل نـسبة االدخار تتراوح
ـئـة من دون أي ب  10 إلى  30 بــا
يـــشــمل مـن تــقل رواتـــبــهم عن 400
ألف دينار. وفي شأن متصل جتددت
في مــحــافــظــة الـســلــيــمــانــيـة امس
ــوظــفــ ــعــلـــمــ وا تــظـــاهــرات ا
احـــتـــجــاجـــا عــلـى  نــظـــام االدخــار
احلــكــومي لــلـرواتب وسـط انـتــشـار
امـني كثيف عـزته مصادر امـنية الى
( ـنـدس ـتـظـاهـرين مـن ا (حـمـايـة ا
ـاثـلة في .كـمـا انـطلـقت تـظـاهرات 
كـل من حلـبجـة ورانـية وكـوية وكالر
وقــلـعــة دزة وجـمـجــمـال ضــد نـظـام

االدخار . 
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أفــاد تـقـريـر لـهــيـئـة االنـواء اجلـويـة
والــرصـد الـزلـزالي بـارتـفـاع درجـات
احلــرارة نــهـايــة األسـبــوع اجلـاري
مـوضـحا اال حـقيـقة لالعـصايـر التي
ضـربت االبار النفـطية واحملطات في

احملافظات اجلنوبية.
وقـال بيان لـلهيئـة امس ان (ما يطرأ
من تــغـيــيـر مـلــحـوظ في الـتــغـيـرات
ـناخية هـو ارتفاع درجات احلرارة ا
نـــهــايــة االســـبــوع اجلـــاري لــتــصل
الـعـظمى الـيوم في بـغداد  29 درجـة
مئوية  والصغرى  16 درجة مئوية)
واضـــاف ان (االرتـــفـــاع فـي درجــات
احلــرارة مـــســتــمــر لــيـــصل نــهــايــة
االســبـوع الى  33 درجــة مـئـويـة مع
صـحــو في اغـلب مـنـاطق الـعـاصـمـة
بـــغـــداد) فــيـــمـــا اوضـــحت االنــواء
اجلــويـة والـرصـد الـزلــزالي حـقـيـقـة
االعـصايـر التي ضـربت ابـارا نفـطية

ومـحطـات في احملافظـات اجلنـوبية
مـؤكـدة ان مـقـاطع الـفـيـديـو الـتي 
ــاضـيـ تــداولـهــا خالل الـيــومـ ا

تعود الى العام 2016. 
 وقـــال مــديــر عـــام االنــواء اجلــويــة
والـرصـد الزلـزالي ثـائر الـغراوي في
بــيـان  إنه (لـم يـحـدث اعــصـار خالل
الـيوم السابـق في مدن اجلنوب)
مـبـيـنا ان (سـرعـة الـرياح كـانت عـند
ــقـدار الــطـبــيـعي في كـل احملـطـات ا
اجلـــنــــوبـــيـــة). واضـــاف ان (صـــور
االقــمــار الـصــنــاعـيــة لم تــسـجل اي
حـالـة حلـدوث مـثل هـكـذا اعـاصـير)
مـــوضـــحـــا ان (مــا  تـــداوله عـــلى
مـواقع التـواصل االجـتماعـي مؤخرا
هـو العـصار ضـرب محـافظـة ميـسان
وبـالـتـحـديد قـضـاء الـكـحالء في عام

 . ( 2016
واشــار الى ان (االنـواء اجلــويـة هي
ـعـلـومات ـصـدر الـوحيـد لـتـزويد ا ا
ــواطــنـ ـعــنــيـة وا الى اجلــهــات ا

الـكـرام). بيـنمـا نشـرت هيـئة الـرصد
الـزلـزالي  تـقـريـرا لـلـهـزة االرتـداديـة
الـــــــتي ضـــــــربت ايـــــــران واهــــــابت
ـــواطــنــ االلــتــزام بــالــوصــايــا بــا

الزلزالية.
راصد الـزلزالية  وبـ التقـرير ان (ا
ســـجــلت حــدوث هـــزة ارتــداديــة في
مـحـافظـة ديالى الـتي كانت مـنشـأها
مـنـطـقـة سـربـيل زهـاب في ايـران في
الـسـاعة  11:35:26مـن صباح امس
االحـد وقـد بـلـغت قـوتـها 5. 4 درجـة

على مقياس رختر) . 
ـواطـنـ في واضـافت الـهـيـئـة ان (ا
مـديـنـة خـانـقـ شـعـروا بـهـا بـشـكل
واطنون بها بشكل قـوي كما شعر ا
خـفـيف فـي بـغداد وديـالـى وكـركوك)
مـشـيـرة الى انه (لـم تـردنا أنـبـاء عن

حصول أضرار) .
واطنـ االلتزام واهـابت الهـيئة (بـا
بـالوصايـا الزلزالـية وعدم االسـتماع

لالشاعات واالخبار الكاذبة)
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مثنى التميمي
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محمد اقبال

»UH²Š‰∫ اهالي سهل نينوى يوقدون شعلة عيد الفصح بعد صوم 50 يوما

d¼UEð…∫ اهالي منطقة الفضيلية في تظاهرة احتجاجية ضد نقص اخلدمات

لـلـمبـاشرة بـإقامـة دعاوى قـضائـية
دولـية لـلمطـالبـة باستـرجاع الـقناة
الـــتي اســتـــحــوذت عـــلــيـــهــا دولــة
الـكـويت) مـشـيرا الى أن ( الـلـجـنة
شـكـلة بـشـأن خور عـبد الـنـيابـيـة ا
الــله لــيس من وظــيــفـتــهــا تــرسـيم
احلدود ب العراق والكويت وانها
سـتقوم بتوكيل مـحام للدفاع عن
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