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أبــرمت وزارة الـــنــفط عـــقــدين
حلـــفـــر  40 بــــئـــراً وتـــنــــفـــيـــذ
مـــســـوحـــات زلــــزالـــيـــة حلـــقل
مــجـنـون الـنــفـطي الـعـمالق في

محافظة البصرة.
ونــــقـل بــــيــــان امس عن وزيــــر
الـنـفط ثـامـر عـبـاس الـغـضـبـان
تاكـيده خالل حـضوره مـراسيم
توقـيع العقـدين األول حلفر 40
بــئــرا نـــفــطــيــا في احلــقل بــ
شــركـة نــفط الــبـصــرة وشــركـة
شلمبرجر  والـثاني عقد تنفيذ
سح الزلزالي باالبعاد الثالثة ا
والـبــعـدين لــلـحــقل بــ شـركـة
نـــــفـط الـــــبـــــصــــــرة وشـــــركـــــة
االستـكشافـات النفـطية حرص
ضي فـي تنـفـيذ الـوزارة عـلى ا
خـططـها لـتطـوير حـقل مجـنون
الـــنــفـــطي بــاجلـــهــد الـــوطــني.
وأضــاف الــغـضــبــان ان (حــقل
مـجـنـون من احلـقـول الـعـمـالقة
المـتالكـه امـكــانـيــات انـتــاجـيـة
كــبــيــرة وان تــوقــيع الــعــقــدين
ـــعـــدالت يـــأتي لـــلــــنـــهـــوض 
االنــتــاج في احلــقل فــضال عن
احـكــام االدارة الـفـنــيـة لــلـحـقل
بـــاجلــــهـــد الـــوطــــني بـــعـــد ان
انسـحبت شـركة شل مـن تنـفيذ
الــتـزامــاتـهــا لـتــطـويــر احلـقل)
بــئـرا مــوضــحــا ان (حــفـر  40 
سـتــعــظم مـعــدالت االنــتـاج في
احلـقل الــتي بــدورهــا سـتــوفـر
ـــالــيــة االضـــافــيــة االيــرادات ا
خلــــزيـــنـــة الــــدولـــة). وقـــال ان
ــسـوحـات الـزلـزالـيـة (تـنـفـيـذ ا
حلـقل مــجـنــون من قـبـل شـركـة
االستكشافات النفطية باسلوب
االبــــعــــاد الــــثـالثــــة ســــيــــؤمن
عـلومات الـدقيـقة لشـركة نفط ا
الـــبـــصــرة وســـيـــمـــكـــنــهـــا من
الــنــهــوض بــواقع االنــتــاج في
احلـــــقـل وزيـــــادة الـــــطـــــاقــــات
االنـتـاجيـة واسـتـخالص الـنفط
بــــــافــــــضـل الــــــتــــــقــــــنــــــيــــــات
والـتكـنولـوجيـا احلديـثة بـجهد
وطـني خالص). من جـانـبه قال

مديـر عام شـركة االسـتكـشافات
الـنـفـطـيـة نشـوان مـحـمـد نوري
ـوقع مع شركة نفط ان (العقد ا
الـــبـــصـــرة يـــعــد مـن الـــعـــقــود
الـكـبـيرة الـتي تـنـفذهـا الـشـركة
بـامكـانيـاتـها الـوطنـية وسـيتم
ـســوحــات بـاســلـوب تــنـفــيــذ ا
االبـــعـــاد الـــثالثـــة والـــبــعـــدين
لـــنــتــمـــكن من احلـــصــول عــلى
مــعــلــومــات دقـيــقــة لــتــوضـيح
الــصــورة الـتــركـيــبــيـة لــلــحـقل
وحتــــديــــد امـــــتــــدادات الــــرقع
الـنـفـطـيـة) مـشـيـرا الى ان (مدة
تــنـفــيـذ الــعـقـد  19 شـهـراً وان
تــوفـــر االمــكـــانــات احلـــقــلـــيــة
والــفـــنــيــة واخملـــتــبـــريــة لــدى
الشركة مكنها من تنفيذ العديد
مـن الـــــعـــــقـــــود مـع شـــــركـــــات

التراخيص في العراق.
ويعد حـقل مجنـون من احلقول
الـنـفـطـيـة الـعـمالقـة في الـعراق
وتبلغ طاقته االنـتاجية احلالية
اكــــثــــر من  240 الـف بـــرمــــيل
بـالــيــوم) واعــلـنـت الـوزارة عن
تطـوير احلقل بـاجلهـد الوطني
بـعــد ان انــسـحــبت شــركـة شل
ـية من تـنفـيذ عـقد تـطوير الـعا
احلـــقل الـــتـي فـــازت به ضـــمن
جــوالت الـتـراخـيص الـنـفـطـيـة.
فــيـمـا تــعـد شـلــمـبـرجــيـر أكـبـر
شـــركــة في الـــعـــالم تــعـــمل في
مجال خدمات حقول النفط لها
دولــة نــــشـــاط في حـــوالي  85 
ويعـمل بهـا أكثر من  100 ألف
شـــخص من  140 جـــنـــســـيــة
وتعمل في مجـال حفر وصيانة
واخــتـبــار آبــار الـنــفط والــغـاز

ومجال اخلدمات النفطية.
ـالـيـة وفـي عـمـان بـحث وزيــر ا
فؤاد حس اثناء زيارة رسمية
الـى عــــمـــان مـع نــــائب رئــــيس
ـعشر الوزراء األردني رجائي ا
الـعالقات الـثـنائـيـة ب الـعراق
واألردن وأفضل السبل لتطوير
وتـعزيـز تلك الـعالقـات وأهمـية
ـشـترك االسـتـثـمـار والتـعـاون ا
صـلـحـة البـلـدين. وذكر خـدمـة 
بـــيــان امـس انه عــقـب الــلـــقــاء
(جــرى اجــتــمــاع مــوسع جــمع

الــوفـد الــعـراقي بـرئــاسه نـائب
رئـــــيـس الـــــوزراء وحــــــضـــــور
ركـزي العراقي محـافظ البـنك ا
وسـفيـرة جمـهـورية الـعراق في
ــتـقـدم االردن والــكـادر الــفـني ا
ــالـــيــة الـــعــراقـــيــة مـن وزارة ا
ونــائب رئــيس الـوزراء األردني
ــالــيـــة  الــتــخــطــيط ووزراء ا
ـواصالت الـطـاقـة الـتـجـارة ا
ـركزي الـنـقل ومـحـافظ الـبـنك ا
مـن اجلــــــانـب االردني). وأكــــــد
اجلــانــبــيــان ( الــعــمل من اجل
تـسـهـيل عـملـيـة احلـصـول على
سمات الدخول وزيادة التعاون
ـشتـرك بـ اخلطـوط اجلـوية ا
الـعـراقـيـة واألردنـيـة( كـمـا أكـدا
قـبل سـيكون ان (مطـلع العـام ا
مـوعـداً إلفـتـتـاح مـعـابـر جـديدة

لإلســـــهـــــام فـي زيـــــادة حـــــجم
الــتـبــادل الـتــجــاري). ونـاقــشـا
(نــــتـــائج الــــزيـــارات االخـــيـــرة
لـــلــمـــســـؤولــ االردنـــيــ الى
ـشاكل الـعالـقة الـعراق لـبحث ا
منها زيـارة وزير النقل االردني
لـبـحث مـوضوع نـقل الـبـضائع
ومـــوضـــوع الـــشــحـن وســيـــتم
وضع خـطـة زمنـيـة لـفتح مـعـبر
الكرامة - طريبيل على ان تذلل
جـمــيع الـعـقـبـات قـبل األول من
عشر قـبل). أشاد ا شهر آذار ا
(بـــتـــعـــاون اجلـــانب الـــعـــراقي
وكــذلك الــتــعــاون الــواضح من
قــبل مــحــافظ االنـبــار من خالل
الـبـدء بـعـمـليـة الـتـأمـ الـكامل

للطرق البرية ب البلدين).
واتـفق رئــيس الـهـيــئـة الـعــلـيـا

لـلـحج والـعمـرة خـالـد العـطـية
مع نـظــيـره الـســعـودي مــحـمـد
صــالح بـن طــاهــر بـــنــ عــلى
اإلسـراع في فــتح مـنــفـذ عــرعـر
ـــعــــتـــمـــرين احلــــدودي أمـــام ا
الـــعــراقـــيـــ وطــالب بـــزيــادة
مــــقــــاعـــد احلـج اخملــــصــــصـــة
تحدث الرسمي للعراق. وقال ا
بـــاسم الـــهـــيـــئـــة حــسـن فـــهــد
الـــكـــنـــاني في بـــيـــان امس ان
(الـعطـيـة اتفق خـالل االجتـماع
الـــــــــــــــــوزاري مــع وزارة احلـج
والــعـــمـــرة الــســـعـــوديـــة عــلى
اإلسـراع في فــتح مـنــفـذ عــرعـر
ـــعــــتـــمـــرين احلــــدودي أمـــام ا
الـعـراقيـ لـلمـسـاهمـة بـزيادة
ــعـــتـــمـــرين وتـــقــلـــيل أعـــداد ا
الــتـكــلـفــة عـلــيـهم إضــافـة إلى

تــفـعــيل قـطــاع الــنـقل الــبـري).
وأشــار إلى ان (الـعـطــيـة طـالب
بزيادة مقـاعد احلج اخملصصة
لــلـعـراق لـوجـود أعـداد كـثـيـرة
مـن الـعــراقـيــ احملــرومـ من
أداء مــــنــــاسك احلج بــــســــبب
سـيـاسـات الـنـظـام الـبـائـد التي
مــنــعــتـــهم من أداء هــذا الــركن
ــهم من أركــان اإلسالم وعـدم ا
قـدرة الــهـيـئــة عـلى اسـتــيـعـاب
هـــذه األعـــداد لـــقـــلـــة احلـــصــة
اخملــــصــــصـــة لــــهــــا).  وتــــابع
الــكــنـــاني ان (رئــيس الــهــيــئــة
ــنح تـأشــيـرات طـالب أيــضـا 
الـدخول لـلمـعتـمرين واحلـجاج
من الــســـفــارة الــســعــوديــة في
بـغـداد لــتـسـهـيل عــمـلـيـة مـنح

الفيز واإلسراع بإجنازها).
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ــة ارتـــكب تــنـــظــيم داعـش جــر
بأعدامه سبعمائة سج بالقرب
من احلدود الـعـراقيـة مع سـوريا
ـرصـد السـوري حلـقوق . وقال ا
االنــسـان ان (داعش اعــدم نــحـو
ســبـعـمــائـة  سـجــ في غـضـون
شــهــرا تـقــريــبـا شــرق ســوريـا)
مـشيـرا الى ان (الـسـجنـاء كـانوا
الف و  350 فــردا بــ مــدنــيـ
ومـقاتـلـ يـحـتجـزهم داعش في
مـنطـقـة قرب احلـدود الـعراقـية).
وعــثــرت الــقــوات االمــنــيـة عــلى
مـقــبــرة جـمــاعــيـة فـي مـعــســكـر
ــحـافــظـة ســابق تـابـع لـداعش 
كـــــركـــــوك . وقــــال مـــــصـــــدر في
تــصـــريح امس ان (قــوة امــنــيــة
عـــثــرت داخـل مــعـــســكـــر ســابق
لـــــداعش  فـي اطـــــراف قـــــضــــاء
احلويـجة علـى مقبـرة جمـاعية)
ــعــنــيـة واضــاف ان (اجلــهــات ا
سـتـبــاشـر الحـقـا بـجـمع عـيـنـات
احلـمض الـنـووي لـلـتـعـرف عـلى
اجلثث واسـمائـهم). واقدم مـدير
ناحية سركران على قتل شقيقته
بـــأطالق الـــنـــار عـــلـــيـــهـــا امـــام
مـــســــتـــشــــفى الــــطـــوار غـــرب
ـتـحدث مـحـافـظـة اربـيل. وقـال ا
بــأسم شــرطــة احملـافــظــة هــوكـر
ـتهم اطلق الـنار على عزيز ان (ا
شقيـقته اما مـستشـفى الطوار
وسـلم نـفـسه بـعـد ذلك) مـشـيـرا
الـى انـه ( فـــــــتـح حتــــــــقــــــــيق
ـعــرفـة الــدوافع الـتي بــاحلـادث 
ادت الى قـتل الضـحـيـة).  وأعلن
رئـيس مـجــلس مـحـافـظـة صالح
ـباشرة الدين أحمـد الكر عن ا
بفتح الـطرق الداخلـية في قضاء
سامراء خالل ايـام بعد اسـتقرار
الــوضـع األمــني فـي احملــافــظــة.
وقال الـكر في بـيان إن (الـعمل
جـــارٍ مـن أجل إعــــادة افـــتــــتـــاح
الــطــرق الــداخـلــيــة في ســامـراء
حــيـث شــكــلت جلــنــة مــشــتــركـة
لــلــمــبــاشــرة بــذلك) مــؤكـدا انه
ـبــاشـرة بـفــتح الـطـرق (ســيـتم ا
ـقـبـلـة). الـداخـلـيـة خالل االيـام ا
ــشــتــركـة وقـررت الــعــمــلــيــات ا
تعـي الـلواء الـركن عبـداحملسن
العـبـاسي قائـداً لعـمـليـات ديالى
خـلـفـاً لـقـائـد الـعـمـلـيـات الـفـريق

الركن مزهر العزاوي.
 الى ذلك كـشف الـنـائب عن تـيار
احلــكــمــة مـحــمــود مال طالل عن

خطـة بشـأن مداخل بـغداد. وقال
مال طالل  في تـــصــريح امس ان
(اخلـطة سـتـنـاقش خالل االثـن
قـبل مع وزراء وقـيـادات امنـية ا
ومــســـؤولــ لـــتـــســهـــيل مــرور
العجالت). و اعلـنت قيادة قوات
الــشــرطـة االحتــاديــة عن ابــطـال
عــبــوة نـاســفـة مــحـلــيـة الــصـنع
مــــزروعــــة فـي احــــد الــــشــــوارع
الــقـــريـــبــة من مـــســـتــشـــفى ابن

النفيس ببغداد.
وقالت الـقيـادة في بيان امس ان
(فـــريــقــا من اجلــهــد الــهــنــدسي
التابع لـلشرطـة واثناء الـتفتيش
اليومي للشـوارع عثر على عبوة
ناسفـة محلـية الصـنع موضوعة
ـــــــــــؤدي الـى فــي الــــــــــفـــــــــــرع ا
ـسـتشـفى) مـبـيـنـا ان (الفـريق ا
تمـكن من ابـطال مـفعـول العـبوة
ورفــعــهـا بــجــهـود مــشــتـركه مع

مفارز منظومة صقر بغداد).
 كـــمــا بــاشــرت قــوات الــشــرطــة
االحتـاديـة بــرفع اربع سـيـطـرات
امنية وفتح شارع مغلق ببغداد.
وذكـــــــــــر امـس ان (قـــــــــــوات مـن
الـــشـــرطـــة بـــاشـــرت بـــرفع أربع
سـيـطـرات ضـمن قـاطـعـهـا وفـتح
شــارعــ وسط بـغــداد مــغـلــقـ
بــــســــبب الــــظــــروف االمــــنــــيــــة
السـابـقة) الفتـا الى انه ( رفع
ـضــمــار في مـنــطــقـة ســيــطــرة ا
البلديات وسـيطرة احلمزة ورفع
سيـطرة مـعارض الـنهـضة ضمن
قاطع اللواء الـثاني فوج طوار
بــغـــداد كــمـــا  فـــتح ســيـــطــرة
االمانـة ضـمن قاطع الـفوج االول
اللواء (15 وتابع انه ( ايضا
 فـتح طريـقـاً من الكـرادة بـاجتاه
شارع ابو نؤاس ووضع عارضة
شــوكــيــة في شــارع مــســتــشــفى
الـراهـبــات). وفي سـيـاق مـتـصل

تــمــكــنـت قــوة امـنــيــة مـن الــقـاء
الـقــبض عـلى مـتـهم بــتـنـفـيـذ مـا
تسمى بـالدكة الـعشائرية وكذلك
خمسة اخرين بتهم جنائية وفق
مــــذكـــرات صـــادرة مـن احملـــاكم.
واشــــــار بــــــيـــــــان امس الـى انه
(واثـنـاء الـفـعـالـيـات الـتـعـرضـية
ــفـاجــئه ونــصب الــســيــطــرات ا
لتـدقـيق الهـويـات جنـوب وشرق
بغداد  الـقاء القـبض على عدد
ـتـهـمـ بـقـضـايـا ارهـابـيـة من ا
وجـنـائــيـة وفق مـذكـرات صـادرة
من احملـــاكم) مـــبـــيـــنـــا مـــؤكـــدا
اده 4 (القبض على متهم وفق ا
ـدائن لـوجـود ـنـطـقـة ا ارهـاب 
مـشـاجـرة دكة عـشـائـريـة سـابـقة
وكـذلك الـقاء الـقـبض عـلى مـتهم
ــــــاده 405 مـن قــــــانــــــون وفق ا
العقـوبات العـراقي حسب قاعدة
الـــبـــيـــانـــات وســــلم الى مـــركـــز
الـــوحـــدة) وتـــابـع ان (قـــوة من
الـفـوج الـثـالث الـلـواء االول نـفـذ
امـر قــبض صـادره بــحق عـدد 4
مــتــهـــمــ صــادر من مـــحــكــمــة
حتـــقــيق بـــغــداد اجلـــديــدة وفق
ادة 430 في مـنطـقـة الـكمـالـية ا
وتسليـمهم الى مركـز اخلنساء).
وفـي مــحــافــظــة الــبــصــرة فــجـر
مـجــهـولـون عـبــوة عـلى دار تـقع
في منطـقة ضمن مركـز احملافظة

وتسببت بأضرارا مادية.
وقــال مـصــدر في تــصـريح امس
إن (مـــجــهــولــ فـــجــروا عــبــوة
صوتـية مـحلـية الصـنع على دار
ســكـنـيــة تـقع قــرب جـامع اإلمـام
مــــــــوسـى الـــــــــكــــــــاظـم  فـي حي
) مــــــشــــــيــــــرا الى ان احلـــســ
(االنفـجار تسـبب بأضـرار مادية
في واجـهـة الــدار ولم يـسـفـر عن
خــــســـائــــر بــــشــــريـــة) واوضح
ـــصـــدر ان (الــقـــوات األمــنـــيــة ا
فـــتــحت حتــقــيـــقــاً في االعــتــداء
للكشـف عن دوافعه ومالبساته).
على صعـيد نفـسه اتلفت الـهيئة
العـامة لـلكـمارك وبـالتنـسيق مع
وزارة الــــــصـــــحــــــة مــــــخـــــدرات
ومـؤثــرات الـعـقــلـيـة. وأوضـحت
الهيئـة في بيان امس ان (عـملية
اإلتـالف تـــمت لـــلـــدعـــاوى الـــتي
اكـتـسـبـت الـدرجـة الـقـطـعـيـة من
قـــبل احملـــاكم اخلــاصـــة لــغـــايــة
اخلـــامـس من تـــشـــرين الـــثـــاني
ــــــــاضي وجــــــــاء ذلـك ضــــــــمن ا
ســتــراتــيــجــيــة تــنــفــيــذ أحــكـام

القانون والقضاء).
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دعــا مــتـــظــاهــرون من اصــحــاب
الـعـقـود احلـكـومـة الى تـثـبـيتـهم
الك الدائـم قبل االستـغناء على ا
عن خــدمــاتـهم مـن قـبل الــشــركـة
الـعـامـة لـصـنـاعـة الـسـيـارات في
االسـكـنـدريـة وتـأتي الــتـظـاهـرة
بعـد سـاعات من اعـالن احلكـومة
ــسـاواة عــزمـهــا تـطــبـيق خــطـة 
ـــوظـــفـــ واحلـــقــوق هـــؤالء بـــا
الـتــقـاعــديـة فــيـمــا عــد اخلـبــيـر
االقـــتــــصــــادي بــــاسم انــــطـــوان
اخلـطوة احلـكـومـيـة بااليـجـابـية
وتـــســـهم بـــتـــحـــقــيـق الـــعـــدالــة
وتـــنـــصـف شـــرائح كـــبـــيـــرة في
اجملتمع. وقال انطوان لـ(الزمان)
امس ان (خــــــطــــــوة انــــــصــــــاف
اصــــحــــاب الــــعــــقــــود واالجـــور
وظـف الـدائمـي اليـوميـة مع ا
بـــــاحلــــــقـــــوق واالمــــــتـــــيـــــازات
واالستحقـاقات التقـاعدية خطوة
ايجـابيـة وتـسهم بـتحـفيـز هؤالء
عــلى تــقــد انــتــاجــيـة افــضل)
مـــبــــيـــنـــا ان (هـــذا االجـــراء حق
طبـيـعي للـمتـعـاقد ويـحقق نـوعا

مـن الــســمـــاواة والــعــدالـــة كــمــا
يــــضــــمن عـــدم تــــســــريح هـــؤالء
العامـل وضيـاع اخلدمات التي
قــدمــوهــا طــوال ســنــوات عــدة)
وبشأن اجراءات القطاع اخلاص
وانـصــاف حـقــوق الـعـامــلـيه به
شــدد انــطــوان عــلى (احلــكــومــة
اعــادة الـنـظــر بـقــانـون الـتــقـاعـد
النــصــاف شـــريــحــة واســعــة من
العـامـل ضـمن الـقطـاع اخلاص
والذيـن يقـدمون انـتـاجيـة تـسهم
بــشــكـل كـبــيــر بــتــعــزيــز الــواقع
االقتصـادي احمللي وكـذلك تسهم
بـتـحــسـ الـنـمـو) الفـتـا الى ان
(الــدســتـور نـص عـلـى ان الـنــفط
واطـنون ملك جلـميـع الشـعب وا
متـساوون باحلـقوق والـواجبات
فـــيــجب الـــنــظــر الى الـــعــامــلــ
بــــالـــقـــطــــاع اخلـــاص وضـــرورة
تــنــشــيــطـه لــيــنــعــكس ذلك عــلى
اقـــتــصـــاد الــبالد بـــشــكـل فــعــال

وداعم لعمليات النمو). 
واعـــلـن مـــكـــتب رئـــيس الـــوزراء
ـــهــدي عن قــرارات عــادل عـــبــد ا
اجملـلس الـتي تـضـمـنت مـسـاواة
الـعـامـل بـعـقـود واجـور يـومـية

وظف وشمولهم باالمتيازات با
واحلـقــوق الـتي يـحـصـل عـلـيـهـا

وظف في الدولة. ا
 وقــال بــيـان ان (اجملــلس نــاقش
ـهدي ايجاد اليات برئاسة عبد ا
سـاواة العـاملـ بعـقود معـينـة 
ـــوظـــفـــ واجـــور يـــومـــيــــة بـــا
وشمولهم باالمـتيازات واحلقوق
وظف في الـتي يحـصل عـلـيـهـا ا
الـــدولـــة كـــالـــقـــروض واالراضي
الـسـكـنـيـة وااليـفـادات والـتـقـاعد
الى جــانب مــنــحــهم اولــويـة في

الك الـدائم وفـقا الـتعـيـ عـلى ا
لـــــلــــحـــــاجـــــة واالخــــتـــــصــــاص
واحــتـســاب خـدمــاتــهم الغـراض
العالوة والترفـيع والتقـاعد وفقا
لــــلــــقـــوانــــ الــــنــــافــــذة اســـوة
ـــوظـــفــ عـــلى ان تـــتـــحــمل بـــا
احلـكومـة الـتوقـيـفات الـتـقاعـدية
واضاف الـسـابـقـة عن اخلـدمـة) 
ان (اجملـــلس دعــا الـى تــنـــضــيج
الــقــرار واســتــكـمــاله مـن جـمــيع
الوجوه القانونيـة حتقيقا لهدف
ـنـتـجة إنـصاف هـذه الـشـريـحة ا

ضحـية وتطـم ابنـائها على وا
ســعـي احلــكــومــة الســـتــقــرارهم
ـعــيـشي) وتـابـع ان (اجلـلــسـة ا
شــهـــدت عــددا من الـــقــرارات من
بــيــنــهــا إقـرار تــوصــيــات جلــنـة
ـطـلوب الـطاقـة بـشـأن الـتعـديل ا
عــلى عــقــد اخلــدمــة حلــقـل بـدرة
الـــنــفـــطي وكـــذلك اعـــادة عــرض
مشروع قانون مكافحة االرهاب)
مــــؤكــــدا انه (بــــهـــدف حتــــســـ
ـواقع اخلـدمــات في الـفــنـادق وا
الــســيـاحــيــة تــمت اعــادة عـرض
مــوضــوع فــنــدق رويــال تــولــيب
الرشـيد  وحتـديد مـدة اسبـوع

ـــســـتـــثـــمــر) لــلـــتـــفـــاوض مع ا
مـــوضـــحـــا ان (اجملـــلس تـــطــرق
ـشــروع قــانــون تــعـديل مــجــددا 
اصول احملـاكـمات اجلـزائـية رقم
 23 لــســنـة 1971) مــبــيـنــا انه
(اجمللس صوت على حسم الرأي
الــقــانـــوني لــشــراء اســلــحــة من
صــنــدوق شــهــداء الــشــرطــة الى
جـانب الــتـصـويت عــلى مـشـروع
اتفاقية النقل اجلوي ب العراق
واوكـرانـيـا)  وتـابع الــبـيـان انه
(قــــرر ايـــــضــــا الــــغـــــاء مــــوعــــد

االنــتـخــابــات جملـالـس االقـضــيـة
فوضية والنواحي والبحث مع ا

لتحديد موعدا مناسبا).
ـــئــات من مـــوظــفي  وتـــظــاهــر ا
ــحـافـظـة الـعــقـود في الــشـركـة 
بــابل بــعـد قــرار اإلسـتــغــنـاء عن
خدمـاتهـم. وقالـوا خالل تظـاهرة
امس امام مبـنى الشركـة (نطالب
رئـاســة الـوزراء بـتـثـبــيـتـنـا عـلى
الك الـدائم بـعد  5 سنـوات من ا
الـعـمل بصـفـة عـقـود في الـشـركة
قـــبـل أن يـــتـم االســـتــــغـــنــــاء عن
ــتــظــاهـرون خــدمــاتــنــا). وردد ا
هــتـافــات تـنـدد بــالـقــرارات الـتي
وصــفــوهـــا بــالــفــاســدة من قــبل
الـشـركـة إحـدى تـشـكـيالت وزارة
ـعـادن ويـبلـغ عدد الـصـنـاعـة وا
موظفي الـعقـود في الشركـة نحو
ــالـــيــة  600 مـــوظــفـــا.وكـــانت ا
الـــنــيــابــيــة قـــد دعت ايــضــا الى
ضــرورة تـطــبــيق قــانـون مــوحـد
لــلـرواتب لــتــقـلــيل الـفــوارق بـ
مــوظــفي الــوزارات والــرئــاسـات
ــــســـاواة الـــثـالث لـــتــــطـــبــــيق ا
ــوازنـة وتــخـفــيف الـعـبء عـلى ا

العامة. 
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كـلف مـجـلس مـحـافـظـة الـنجف
هـام النائب هاشم الكـرعاوي 
االول حملافظ الـنجف بعـد اقالة
احملـافظ  لــؤي الـيـاسـري خالل
الـتـصــويت عـلى عـدم الــقـنـاعـة
بــــــأجــــــوبــــــته فـي جــــــلــــــســـــة
االسـتــجـواب. وقـال مـصـدر من
داخـل اجلــــــــلــــــــســــــــة امس ان
(اجملـلس قــرر اقـالــة الـيــاسـري
بعـد التصـويت باالغـلبيـة بعدم
الـقنـاعة بـأجوبـته خالل جلـسة

االستجواب) 
واضــــــــاف ان (الـــــــــعــــــــضــــــــو
ستجوب سحر الفتالوي تلت ا
ســؤاال) عــلـى الــيـــاســري  14 
مـشـيرا الى (تـكـليف الـكـرعاوي
ـــــــنـــــــصـب الـــــــنـــــــائب االول
لـلــمـحــافظ). وكـان اجملــلس قـد
اعلن عن ان كتـلت قدمـتا طلبا
الســتــجــواب الــيــاســري. وقـال
مـصـدر اخـر ان (كـتـلـتي الـوفاء
واحلـكـمـة في اجملـلس هـمـا من
قدما طـلب استجـواب الياسري

جلس اتهم الياسـري أعضاء 
احملــافـــظــة بـــتــزويـــر تـــواقــيع

استجوابه. 
وهــدد الــيــاســري في تــصــريح
امس (بـالــلــجـوء الـى احملـكــمـة
االحتـــــاديــــــة الن عــــــمـــــلــــــيـــــة
االسـتجـواب والتـصـويت كانت
واشـار ســيــاســيــة ومــبــيــتــة) 
الـياسـري الى أن (هنـاك عـملـية
شــــراء ذ أعــــضـــــاء مــــقــــابل
مـنــاصب) عــلى حـد تــعـبــيـره .
مــؤكــدا (االســـتــمــرار بــالــعــمل

لشهرين وفق القانون).
 وكــشف عــضـو اجملــلس ســعـد
احلارس عن وجـود ما اسـماها
ـبـيتـة إلقالـة اليـاسري بـالنـية ا
رغم إجـابته عـلى جمـيع أسئـلة

استجوابه.
 وقـــال احلـــارس فـي تـــصـــريح
ـســتـجـوبـة امس إن (الـكـتــلـة ا
رشــحـت مـــحـــافــظـــاً وأعـــلـــنت
رســمـيــاً لــذلك وهــذا يــدل عـلى
وجـــود نـــيـــة مــبـــيـــتـــة إلقـــالــة
الــيـــاســري رغـم إجــابـــته عــلى

جميع األسئلة). 
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هاشم الكرعاوي 

في داخل اجملـــلس) وتـــابع ان
(هـاتـ الـكـتـلـتـ قـرأتـا بـيـانا
رسـمـيــا في داخل اجملـلس قـبل
اسـتــجـواب الـيــاسـري وفــتـحـا
نـصب احملافظ بـاب التـرشيـح 
قبل اسـتجـواب اليـاسري وهذا
يعني انهما عازمتان على اقالة
احملـافظ من مـنـصـبه) عـلـى حد

قوله. 
من جـانبه  عـد عـضـو اجمللس
رزاق شــــــريف اســــــتــــــجـــــواب
qLŽ∫ فنيو شركة صناعة السيارات خالل عملهم. (ارشيف)احملـافظ تصـرفـا سيـاسـيا. كـما

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

يـعـقـد مـجـلس الـنـواب جـلـسته
اليوم اخلميس لـلتصويت على
مـرشـحي الـكـابـيـنـة احلـكـومـية
ــؤمل ان ــتــبـقــيــة الــتي من ا ا
تـــشـــهـــد تـــغـــيـــيـــراً بـــاســـمـــاء
ـرشـح بـنـاء عـلى مطـالـبات ا
الــكــتل لــرئــيس الــوزراء عــادل
ـــهـــدي فـــيـــمـــا وصف عـــبـــد ا
النـائب السـابق محـمد الـلكاش
تــــأخــــر الــــدور الــــتـــشــــريــــعي
والــــرقــــابي جملــــلس الــــنــــواب
بــسـبب االنــشـغــال بـاحلــقـيــبـة
الــوزاريـة  ســابــقه خــطــيـرة لم
تــشـهــدهـا الــدورات الــسـابــقـة.
وقال اللـكاش في بيان امس ان
(تـــأخــــر الـــدور الــــتـــشــــريـــعي
والــــرقــــابي جملــــلس الــــنــــواب
احلـــالـي ســـابـــقه خـــطـــيـــرة لم
تــشــهــدهـا الــدورات الــســابــقـة
ونــحن عــلـى قــرب من انــتــهــاء
الــفـصـل الـتــشــريــعي االول من

الـسـنـة الـتـشـريـعـيـة االولى في
ـواطن الــوقت الـذي يــنــتــظــر ا
تـشـريع الـعـشـرات من مـشـاريع
ومـقتـرحـات القـوانـ التي لـها
صـله بــبـنــيـة الــدولـة واألخـرى
ان ـواطن وقـيام الـبـر بـحـياة ا
بـإداء واجـبه الـرقابي) مـشـيرا
الى ان (بـــعـض الـــنـــواب عـــزو
اسـبـاب الـتـأخـيـر هـذا الى عـدم
اكــتــمــال الــكــابــيــنــة الــوزاريـة
وكــذلك عـــدم انــتــخــاب رؤســاء
اللجان الدائمية). وعلق النائب
عن ائـــــتـالف ســـــائـــــرون بـــــدر
الــــزيـــــادي عـن االحــــتـــــمــــاالت
ــتـوقــعـة في جــلــسـة مــجـلس ا
الــــنــــواب الـــــيــــوم اخلــــمــــيس
بــضــمــنـهــا االســمــاء اجلــديـدة
ـعـتـرض ــرشـحـة لـلــوزارات ا ا
عــــلـــيـــهـــا الــــعـــدل والـــهـــجـــرة
والــداخـــلــيــة والـــدفــاع . وقــال
الــزيــادي في تـصــريح امس ان
(هناك مرشح جدد الستكمال
الـكـابـيـنـة الـوزاريـة سـيـقـدمون

ــقـبل الى الــيـوم او األســبـوع ا
مـــــجــــلـس الــــنـــــواب لــــغــــرض
التصـويت عليهم ومـنح الثقة)
مــشـــيــراً الى ان (اجلـــلــســة لن
حتسم مـاتبـقى من كابـينـة عبد
ــهــدي) مــوضــحـــا ان (عــبــد ا
ــهـدي سـيـخــتـار الـبـدالء وفي ا
حـال ارسـاله األسـمـاء اجلـديدة

جملـلس النـواب وأصـبح عـليـها
توافق سيتم تمـرير ماتبقى من
الكابينة بأجمعها ) وتابع (إذا
ـهـدي ارسال لم يـسـتـطع عبـد ا
األســمـــاء الــبـــديــلـــة ســيـــكــون
الـتـصـويت عـليـهـا في جـلـسات
ـقبل). وأعـلن نائب األسبـوع  ا
عن حـركة بـابـليـون تـقد أكـثر

من مــــرشـح لـــرئــــيـس الـــوزراء
لــوزارة الـهــجـرة .وقــال بـرهـان
الـــديـن أســـحـــاق في تـــصـــريح
امس (لم نــكن نـعــلم بــتــرشـيح
هـناء عـمـانؤيل لـلـوزارة كونـها
تعـمل موظفـة في مكـتب رئاسة
اجلـــمــهـــوريـــة وهي مــرشـــحــة
لـلكـاردينـال لـويس ساكـو) على

هدي حد قوله. مبينا ان (عبد ا
هـو من ألـغى مـرشحـيـنـا لكـنـنا
مــــطــــمـــــئــــون ان الــــوزارة هي
سيحـي وال نعتقد ان للمـكون ا
رئـــيس الــوزراء ســيـــســتــبــعــد
مــشــددا ـــكــون عن الــوزارة)  ا
عــلى (ضـــرورة الــتـــوافق عــلى
ـــــرشــــحــــ قـــــبل طـــــرحــــهم ا
ان) وتابع ان (هناك أكثر للبر
من أسـم مــرشح مـــقـــدم لــعـــبــد
ـــــنــــصب الــــوزارة) ــــهــــدي  ا
مستبعداً (تمرير باقي الكابينة
الــوزاريــة في جــلــســة الــيـوم 
ـهدي ان يـقدم ونأمل من عـبد ا
مـرشـحـ جـدداً). وحـمل نـائب
عـن كــــتــــلــــة اإلصـالح حتــــالف
الـــبــنـــاء تــعــطـــيل الـــكــابـــيــنــة
الــوزاريــة. وقــال الـــنــائب عالء
الـربـيــعي في تـصـريح امس ان
(حتالـف البـناء هـو من يتـمسك
ـرشحـ لـلكـابـينـة الـوزارية بـا
وهـــذا تـــعـــطـــيل لـــلـــعـــمـــلـــيـــة
ــــان الــــســـــيــــاســــيـــــة والــــبــــر

واحلــكــومـة) وأضـاف انه (في
ــان أمس االول جـــلــســـة الـــبـــر
حــــصـل اتــــفــــاق بــــ الــــكــــتل
الـسـيـاسـيـة عـلى طـرح خـمـسـة
ــان هــو أســمــاء ويــكــون الــبــر
الفيصل بـتمريرهم ) مؤكدا (ال
يوجد اعـتراض لكـتلة االصالح
على قصي السهيل واالعتراض
ــــرشـــحــــ لـــلـــوزارات عـــلى ا
االمنـيـة وهمـا أبرز اخلالف في
تــشـــكــيل حــكــومــة عــادل عــبــد
هدي الى هدي) داعيا عـبد ا ا
ــرشح واحـد (عـدم الــتــمــشك 
لــلــحــقـيــبــة). وصــوت مــجـلس
الـنـواب علـى منح الـثـقـة لثالث
وزراء كل عـلى حـدة وهم نوري
ناطق الدليمي وزيـرا للتخطيط
وقصي الـسهيل وزيـرا للتـعليم
الـعالـي والبـحث الـعلـمي وعـبد
االمير احلمداني وزيـرا للثقافة
ــــؤمل ان يـــؤدوا والـــذيـن من ا
اليم الدسـتورية خالل جلسة
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تــوقـعـت الـهــيـئــة الــعـامــة لالنـواء
اجلـوية والرصد الزالـزالي التابعة
ـنطـقـت لـوزارة الـنـقل ان تشـهـد ا
الـوسطى والشمالية امطارا خفيفة
الـى مــتــوســطــة الــشــدة وتــســاقط
الـــثــلـــوج في االقــســـام اجلــبـــلــيــة
لتخفض درجات احلرارة عن اليوم
. ـقـبـلـ الــسـابق خالل الـيـومــ ا
وقـال بـيـان للـهـيئـة امس ان (حـالة
ــنـطـقـتــ الـوسـطى الــطـقس في ا
والـــشـــمــالـــيـــة ســيـــكـــون غــائـــمــا
مــصـحــوب بــتـســاقط زخـات مــطـر
خــفـيــفـة بــ مـتــوسـطـة الــشـد مع
فـرصة لتساقط الـثلوج في االقسام
اجلـبـلـيـة لـتـنـخـفض بـضع درجات
احلــــرارة عـن الــــيــــوم الــــســــابق)
واضـاف ان (احلـالـة اجلـويـة لـيـوم
غـد اجلمعـة يكون صحـوا ويتشكل
الـضـباب صـباحـا ويزول تـدريجـيا
ودرجـات  احلـرارة تـنخـفض قـليال
عـن الــيـوم الــســابق  امــا احلــالــة
ــنـطــقــة الــشـمــالــيـة اجلــويــة في ا
سـيــكـون الـطـقس غـائـمـا الى غـائم
جـزئي وفي اقسامها الشرقية غائم
مع تـساقط زخات مطر خفيفة فيها

وفـرصة لـتساقط الـثلـوج ايضا في
اقـــســامــهــا اجلـــبــلــيــة مـع تــشــكل
الــــضـــبــــاب صـــبــــاحـــا و درجـــات
احلـرارة ترتفع عن اليوم السابق).
ـنـطـقـة مــشـيـرا الى (الـطـقـس في ا
اجلـنـوبـيـة يـكـون صـحـوا مع قـطع
مـن الـــغـــيـــوم و درجـــات احلـــرارة
مــقـاربـة لـلـيــوم الـسـابق و الـريـاح
شـماليـة غربيـة خفيـفة الى معـتدلة

السرعة). 
بـدوره  رجـح منـبئ جـوي احتـمال
هــطــول أمـطــار وثـلــوج في شــمـال
. ــقــبــلـ الــبالد خـالل الــيــومــ ا
وكــتب صـادق عـطـيــة في صـفـحـته
عـــــلـى الـــــفـــــيــــــســـــبـــــوك امس ان
ــنـخـفض اجلــوي مـوجـود غـرب (ا
تـركـيـا وجـبـهـته الـبـاردة والـدافـئـة
تـالمس سـواحل الــشـام و مـنــطـقـة
غـــرب تــركـــيــا) مـــبـــيــنـــا ان (هــذا
نخفض سيسبب امطارا وثلوجا ا
تــتــركــز عــلى مــنــاطق بـالد الــشـام
وكـذلك امـطـارا علـى شمـال الـعراق
ـرتـفـعات مع بـعض الـثـلـوج على ا
نـطقة الوسطى من وامـطارا على ا
البالد) وأضـاف ان (فرص تساقط
ــنـطــقـتــ الـغــربـيـة االمــطـار في ا

واجلنوبية تكاد تكون ضعيفة).
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