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والسـتـحداث جـامـعة لـلعـلـوم االمنـية
ـالكـات الـعـلـمـية لـتـامـ قـاعـدة من ا
واالمـنية باالضـافة  الى تأجيل قراءة
قدم رور ا ومـناقشة مشـروع قانون ا
مـن جلـنــة االمن والــدفــاع بــنــاء عـلى
ـعــنـيـة الى اجلـلـسـة طــلب الـلـجـنـة ا
ـقبلة واجنـز اجمللس القراءة االولى ا
ـشــروع قـانـون انـضـمـام جـمـهـوريـة
عـايـير الـدنـيا الـعـراق الى اتـفاقـيـة ا
لـلـضـمـان االجـتـماعـي من اجل تـام
احلــد االدنى مـن مـعــايــيــر الــضــمـان
االجـتـمـاعي لـلـعامـلـ في جـمـهـورية
الــعـراق ولـالنـضــمـام الى االتــفـاقــيـة
الـتي دخـلت حيـز النـفاذ في 1955  .
كـمــا دعـا الـكـعـبي الـنـواب الى حـسم
مــســألـة رؤســاء الــلـجــان الــنـيــابــيـة
ـقـرريـن وتسـهـيـل مـهـمة ونـوابـهم وا
اجـراء انـتخـابـات رئاسـاتـها من اجل
تـقد التـشريعات وقـرر الرئاسة رفع
اجلـلـسـة الى يـوم غد االربـعـاء .وكان
رئـيس اجمللس مـحمـد احللـبوسي قد
الية النيابية حـضر اجتماع اللجنة ا
اخلــاص بـانـتـخــاب رئـاسـتـهــا فـيـمـا
ــيــاه انـــتــخـــبت جلــنـــة الــزراعـــة وا
النيابية النائب سالم الشمري رئيساً
لـهـا (بـعد جـدل كـبـير داخل الـلـجـنة).
وانــتــخـبـت جلـنــة الــعـمل والــهــجـرة
الـنيابـية النائب رعـد الدهلـكي رئيساً
لـلـجـنـة وحـس عـرب نـائـبـاً له فـيـما
تـأجل الـتـصـويت عـلى مـقـرر الـلـجـنة
فـيـما أنـتـخبت جلـنـة حقـوق اإلنـسان
الـــنــائب أرشـــد الــصــاحلي رئـــيــســاً
والـــنــائـب قــصـي الــشـــبــكـي نــائـــبــاً
لـلرئـيس.وبحسب  مـصدر نيـابي فقد
تـأجلت تسمـية رئاسات بـاقي اللجان
الــنـيـابــيـة الى الــيـوم الـثالثــاء لـعـدم
االتــفـاق والـتـوافق عــلى شـخـصـيـات

رئاستها.
 وفـي شــأن مـــتـــصل صـــوتت جلـــنــة
الـعـالقـات اخلـارجـيـة الـنـيـابـيـة عـلى
ـقــدمـة من إلــغــاء الئـحــة الـســفــراء ا
احلــكـومـة الــسـابـقــة بـرئـاســة حـيـدر
الـعـبـادي بـحسب مـصـدر نـيـابي اكد
ان (الـلـجنـة صوتت خـالل اجتـماعـها
امـس مع وزير اخلارجـية محـمد علي
احلـكـيم على إلـغاء الالئـحة الـسابـقة
لـلسـفراء) وأضاف ان (الـلجنـة أتفقت
مـع احلــكـــيم عـــلى تــرشـــيح أســـمــاء

ـئـة مـنـهـا من جـديـدة يـكـون  50 بــا
ــــئـــــة من داخـل الــــوزارة و 50 بـــــا
االحـزاب السـياسـية). وابـلغ احلكيم
الـلجنة خالل تضييفه امس ان (لدى
الــعـراق اربع  سـفـيـرات في اخلـارج
والــوزارة تـطــمح الى ان يــصل هـذا
الــعـدد الى عـشـر سـفـيـرات).ونـاقش
االجـــتـــمــاع أيـــضـــاً مــوضـــوع ســد
الـشــواغـر احلـاصـلـة في الـسـفـارات
الـعـراقيـة في اخلارج وتـقـد تقـرير
مـفـصل بـشـأن إنـهـاء إدارة مـنـاصب
الـدولـة بـالـوكـالـة فـيـمـا يخـص عمل
وزارة اخلارجية.كما ناقش موضوع
إلـغـاء تـأشـيرة الـدخـول بـ الـعراق
ولــبــنــان وانــتــخــاب رئــيس جلــنـة
الــعالقـات اخلــارجـيـة ونــائـبه ). من
جــهــة اخــرى أعــلن عــضــو مــجــلس
ـفـوضـ والـنـاطق الـرسمـي باسم ا
ـــســتـــقــلــة ـــفــوضــيـــة الــعـــلــيــا ا ا
لـالنتخابات ريـاض البدران عن منح
إجــــازة تــــأســــيـس حلــــزب جــــديـــد
بـاسم(جتـمع تـربـويـون) برقم 210 .
واضــاف الـبـدران في بـيـان امس ان
ـفـوضـ يـواصل الـنـظـر (مـجــلس ا
فـي طـلـبـات تـسـجـيل االحـزاب الـتي
اســتـــكــمــلت اجــراءات الـــتــســجــيل
لــغـرض مـنـحـهــا اجـازة الـتـأسـيس)
داعـيـا (االحزاب الـسـياسـيـة التي لم
تـستكمل اجراءاتها الى االسراع في
اســتــكـمــال مـتــطــلـبــات الـتــســجـيل

لغرض منحها اجازة التأسيس).

محمد احللبوسي

s Š b¹d  ≠ qOÐ—«

بــحـث وفــد رفــيع من وزارة الــدفــاع
امـس مع وزارة الـــبــيـــشـــمــركـــة في
اربـيل نتـائج ما تـوصلت إلـيه جلنة
ناطقية وتسليم البيشمركة سح ا ا
تـوضيحا وخـريطة بخـطوط انتشار
اجلـيش العراقي والبيشمركة. وقال
االمـ الـعـام لـلوزارة الـفـريق جـبار
الـيـاور في تـصـريح امـس ان (زيارة
ـــسح ـــثل جلـــنــة ا الـــوفـــد الـــذي 
ـــنــاطــقــيـــة تــهــدف إلـى بــحث مــا ا
تـوصلت إلـيه اللجـنة بـعد استـكمال
عـمـلهـا) وتـابع أن (اللـجـنة سـتـقدم
تـــوضـــيـــحـــاً إلى جـــانب خـــريـــطــة
بـخـطـوط انـتـشـار اجلـيش الـعـراقي
والــبــيــشــمــركــة من خــانــقـ حــتى
ســحـيالن إلـى الـلــجـنـة الــعـلــيـا في
وزارة الـبـيـشمـركـة).واوضح الـياور
ان (لـكل مـن الـوزارت خـمـس جلان
فــرعـيــة في مـنــاطق  ديـالى وصالح
الـــدين وكــركــوك ومـــخــمــور وغــرب
ــــوصـل) مــــضــــيــــفـــا ان وشــــرق ا
(االجـتـمـاع يتـضـمن بـحث االوضاع
ـنـاطق من خالل االمــنـيـة في تـلك ا
جلـنــتـ رئـيـسـيـتـ تـشـرفـان عـلى
مـهـام جـمـيع الـلجـان الـفـرعـية). في
ســيــاق ذي صـلــة أكــد نـائـب رئـيس
مــجــلس الــنــواب االحتــادي بــشــيـر
احلــداد  بــأن رواتـب الــبــيــشــمــركـة
الـية االحتـادية جـاهـزة في وزارة ا
وسـيـتم صـرفـها بـعـد زيـارة وفد من
وزارة الـبـيشـمركـة الى بغـداد. وقال
احلـــــــداد في تــــــصـــــــريح امـس أنه
(بـحسب التـوجيهـات التي أصدرها
رئــــيـس مـــجــــلـس الــــوزراء ووزيـــر
هدي الـدفاع بـالوكـالة عـادل عبـد ا
ـــوافــقـــة عـــلى صــرف فـــقــد تـــمت ا
رواتب الـبـيشـمركـة ألربـعة أشـهر )
مـوضحا ان ( هذه الرواتب تبلغ 68
مــلـيـار ديـنـار عن كل شـهـر). وأشـار

ــالــيـــة االحتــاديــة الـى ان (وزارة ا
تــنـتـظــر وصـول وفـد الــبـيـشــمـركـة
لإلتـفـاق عـلـى كـيـفـيـة وآلـيـة صرف
جــمـيـع هـذه الــرواتب). وكـان عــبـد
ــــهـــدي قـــد وجّه فـي وقت ســـابق ا
بــصــرف رواتب الــبـيــشــمــركـة. من
ـديـريـة الـعـامـة جـهـة اخـرى دعت ا
لـشؤون احملاربـ في وزارة الدفاع
مـنتسبي االجهـزة االمنية والدوائر
ـراجعـتهـا لترويج نـحلة  ـدنيـة ا ا
معامالت طلب االحالة إلى التقاعد.
ــراجـعـة وقــال بـيــان لـلـوزارة ان (ا
ــاضي الــتي بــدأت في   10 اذار  ا
ســتــكــون لــغــايـة 31 كــانــون االول
 2019 مـســتـصـحـبـ مـعـهم كـافـة
ـستمسكات الـتي تثبت انتسابهم ا
ـنـحل لـســكـنـة مـحـافـظـة لـلــكـيـان ا
بـــغــداد امــا ســـكــنــة احملـــافــظــات
ـديـرية فـعـلـيـهم مـراجـعـة مـكـاتب ا
أعـاله في محافظـاتهم). في غضون
ذلـك أكـد قـائــد قـوات الـتــحـالف في
الــعـراق وسـوريـا اجلـنـرال الكـامـرا
ومـديـر مـكتب الـتـعـاون والتـنـسيق
االمـني االمـريـكي اجلـنـرال جـنـكـيز
مـواصـلـة الـدعم والتـدريب من اجل
تــنــمــيـة وتــطــويــر قــدرات اجلـيش
الــعــراقي بــاالضـافــة الى جتــهــيـز
ـــــدربــــة بـــــجــــمـــــيع الـــــوحــــدات ا
مـســتـلـزمـات الـتـدريب. وقـال بـيـان
لـــوزارة الـــدفــاع ان (رئـــيس أركــان
اجلـيش الـفـريـق أول الركـن عـثـمان
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هدي ان أكـد رئيس الوزراء عـادل عبدا
الــعـراق يــسـعى بــجـد لالســتـفـادة من
الـتجربة الـكورية اجلنوبـية في تطوير
قــطـاعـات الـصـحــة والـزراعـة وتـوفـيـر
انــظــمـة ري حــديـثــة ومــعـامل النــتـاج
ــواد الــزراعــيــة وتــطــويــر وإكــســاء ا
ــدارس الـــطـــرق واإلعـــمــار وبـــنـــاء ا
اضـــافــة الـى فــتـح مــصـــانع جتـــمــيع
وانـتـاج صـنـاعـة الـسـيـارات الـكـوريـة.
ـــهــدي وذكـــر بــيـــان امس ان (عـــبــد ا
كتـبه الرسـمي صباح امس اسـتقـبل 
مـسـتـشـار الـرئـيس الـكـوري اجلـنـوبي
ــرافق له هـــانغ بــيــونغ دو والـــوفــد ا
الـذي يضم نائب رئيس شركة هونداي
لـالنـــشــــاءات ورئــــيس شــــركــــة كـــاي
لـــلـــصـــنـــاعــات اجلـــويـــة احلـــربـــيــة
ومـــســــؤولـــ في وزارة اخلـــارجـــيـــة
والـسفـير الكـوري في بغداد).  مـوجها
الــشـكــر لـلــوفـد الــكـوري الســتـجــابـته
بــإقــامــة مــســتــشــفى امــراض الــقــلب
ــــراكــــز الــــصــــحــــيـــة لـالطــــفــــال وا
ـتـخصـصة الـتي يحـتاجـها الـعراق). ا
ــــهـــــدي شــــرحــــا عن وقــــدم عـــــبــــد ا
(الــتــطـورات الــتي يـشــهــدهـا الــعـراق
وتــوجه احلــكـومــة لـتــشـجــيع الـبــنـاء
وجـذب االسـتـثـمـارات والتـكـنـولـوجـيا
ــســؤول الــكــوري احلـــديــثــة. ونــقـل ا
حتـيات رئيس كوريا اجلنوبية لرئيس
مـجـلس الوزراء) مـعربـا عن (تضـامنه
مع الـشعب الـعراقي وضـحايا الـعبّارة
ـوصل). وابـدى رئــيس واعـضـاء فـي ا
الــوفــد الــكــوري (رغـبــتــهم بــتــطــويـر

الـــــــعـالقـــــــات ونـــــــقـل اخلـــــــبـــــــرات
والــتـكـنـولـوجــيـا الالزمـة الى الـعـراق
وفـــتح مــصــانـع لــشــركـــات صــنــاعــة
الـــســـيـــارات الـــكـــوريــة فـي الـــعــراق
واســتـخـدام قـطع الــغـيـار من الـسـوق
الـعراقيـة وحتقيق مـنظومـة احلكومة
االلـكترونية التي تعد كوريا اجلنوبية
دولـة رائدة فيها) مشيرين الى (توجه
فـرق كورية مـتخصـصة بالـتنسيق مع
اجلـهـات الـعـراقيـة الـعـراقـية لـتـحـديد
ــســتــشــفى الــقــلب لالطــفــال مــوقـع 
اضـافة الى مـوقع لتجـميع الـسيارات
ـطالب واالسـتـعداد الـتام لالسـتجـابة 
رئـــيس مـــجــلـس الــوزراء بـــتــطـــويــر
قـطـاعـات الـصـحـة والـزراعـة والـطـرق
ــدارس بـإســلـوب ـســاكن وا وبــنــاء ا
ســـــريع). كـــــمــــا اشـــــار الــــوفـــــد الى
(اســتـيـعــاب مـصـفى كــربالء خلـمـسـة
آالف عـامل عـراقي). عـلى صـعـيـد اخر
أعــلــنت وزارة الــتــخــطـيـط عن وجـود
أكـــثـــر من 36 الـف مـــقـــاول وشـــركــة
مــقــاوالت في الــعــراق مـصــنــفــة لـدى
الــــــوزارة ومـــــوزعــــــة بـــــ درجـــــات
الـتـصـنيف من األولـى حتى الـعـاشرة.
تـحدث الـرسمي بـاسم الوزارة وقـال ا
ـقـاول في بـيـان ان (قـسم تـصنـيف ا
فـي الـــدائـــرة الـــقـــانـــونـــيـــة بــوزارة
الـتـخطـيط يتـولى تـصنـيف الشـركات
عـايير ـقاولـ حسب الضـوابط وا وا
ـعـتـمـدة وفق آلـيـات قـانـونـيـة حتـدد ا
مـسـتـوى الدرجـة الـتي حتـصل علـيـها

قاول). الشركة أو ا
 وب ان (22 الـفا و515 شـركـة كانت
مـصـنـفـة قـبـل عام 2009 فـيـمـا جـرى

تصنيف 14 الفا و411 شركة ومقاول
للمدة من 2009 لغاية 2018) مشيرا
ـــصــنـــفــة الـى ان (عــدد الـــشــركـــات ا
ـمتـازة بلغ 28شـركـة فيـما بـالـدرجة ا
بـلغ عـدد الـشـركـات من الـدرجة االولى
اربــعـة  آالف و690 شــركـة وســجـلت
ـــصـــنــفـــة في الـــدرجــة الـــشـــركــات ا
اخلــامـسـة الــعـدد األكـبـر بــعـد ان بـلغ
عـددها 9 آالف  و863 شـركة ومـقاول
صـنـفة في في حـ كـانت الـشركـات ا
الـــدرجـــة الــــســـابـــعـــة هي األقل بـــ
الــدرجـات اذ بـلغ عـددهـا 336 شـركـة
ـتحـدث ان الوزارة ومـقـاول). وأشار ا
(أدرجت 426 شـركـة ومـقـاوال عـراقـيـا
فـي القـائـمـة الـسـوداء) عازيـا ذلك الى
(عـدم التزام تـلك الشركـات بتعـاقداتها

ستفيدة". مع اجلهات ا
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حـذرت هيئـة األنواء اجلويـة  والرصد
الــزلــزالي الـتــابــعـة لــوزارة الــنـقل من
احـــــتــــــمـــــال حـــــدوث ســــــيـــــول في
ـنطـقة الشـماليـة جراء هطـول أمطار ا
غـزيـرة  اليـوم الـثالثاء وغـدا االربـعاء.
وجاء في تقرير للهيئة استعرض حالة
ــتــوقــعـــة يــومي الــثالثــاء الــطـــقس ا
واالربـــعـــاء امس  ان (الـــبالد تـــتـــأثــر
بــامــتـــداد مــنــخــفض جــوي نــاجت عن
انـدمـاج مـنـخـفـضـ جـويـ االول من
البحر االحمر والثاني من تركيا ليكون
نـطقـة الشـمالـية تـساقط الـطقـس في ا
امــطـار مـتــوسـطــة الى غـزيــرة الـشـدة
تـزداد غزارتـها ابـتداء من يـوم الثالثاء
لــيال  وحـدوث زوابع رعـديــة وتـسـاقط
حـالوب ثم تخف احلالة تدريجيا  نهار
يـوم اخلـمـيس  كـمـا تـنـخـفـض درجات
احلـرارة درجات عدة) مشيرة الى ان (
شـــدة االمــطـــار الـــغــزيـــرة تـــكــون في
نطقة الشمالية االقـسام الشمالية من ا
ـوصل وخــاصــة في دهــوك وزاخــو وا
واربــيل وتـلــعـفــر مع احـتــمـال حـدوث
سـيول في تـلك االماكن). وبـشأن طقس
ـنـطـقتـ الـوسـطى واجلنـوبـيـة  قال ا
الـتقرير الذي اطلعت عليه (الزمان) انه
(سـيـكــون غـائـمـا جـزئـيـا الى غـائم مع
فـرصــة لـتـسـاقط زخـات مــطـر خـفـيـفـة
ومـتـفـرقة  تـكـون رعـديـة  احيـانـا  كـما
يـتـصـاعـد الـغـبـار في امـاكن مـتـفـرقة)
مـضـيفـا ان (درجات احلـرارة تنـخفض
نطقة الوسطى يوم بـضع درجات في ا
ــنـبئ غــد االربـعــاء). من جـهــته قـال  ا

اجلـوي مـحمـود عـبد الـلـطيف  إن (من
ـتــوقع حـدوث سـيـول مـرة أخـرى في ا
ـوصل نـتيـجـة األمطـار الـتي ستـكون ا
ـتـوقع تـسـاقـطـها يـومي مـتـوسـطـة وا
الـــثالثــاء واألربـــعــاء بـــســبب تـــعــمق
ـنـخفض اجلـوي الذي يـسـود تأثـيره ا
الـبالد) مضـيفـا  أن (السـيول التي من
ـتوقع حـدوثها قـد تودي الى انـقطاع ا
ـــوصل- تــلـــعــفــر- ربـــيــعــة - طــرق ا
تـلعفر -سنجـار). من جهة اخرى شعر
أهـالي خانقـ بهزة ارضـية حدثت في
مـــديــنـــة قـــصـــر شــيـــرين اإليـــرانـــيــة
احلـدودية مع العراق بقوة  4.3 درجة
عـلـى مـقـيـاس ريـخـتــر بـحـسب هـيـئـة
األنــواء اجلـويــة الـتي قـالـت في بـيـان
امس ان مـراصـدهـا الـزلـزالـيـة سـجلت
امـس وفي الـــســـاعـــة  9.34 دقـــيـــقـــة
صـباحـا حدوث هزة ارضـية في مـدينة
قـصـر شـيـرين االيـرانـيـة بـلـغت قـوتـها
 4.3 درجـــة عـــلى مـــقـــيـــاس رخـــتــر)

الدين بلغ منسوب نهر دجلة في بيجي
 106.97م مــا يـعــادل تـصـريف 8540
م/3ثـا فــيـمـا بـلغ مـنــسـوب نـهـر دجـلـة
ـوقع سـراي بـغـداد في بـغداد  30.66
م بتصريف  593م/3ثـا. وبلغ  منسوب
ســـــد حــــــمــــــرين فـي مــــــحـــــافــــــظـــــة
ديـالى: 105.29م وفـي محافـظة واسط
جــرى حتــويـل مــيــاه بــاجتــاه مــهــرب
ـصـندك بـحدود  255م/3ثـا لـتخـفيف ا
الـضغط على محـافظة ميـسان. والعمل
مـستمر بتنفيذ سن حجري من اجلانب
االيـسر لـنهـر دجلة مـوخر مـوقع مهرب
ـصنـدك لغـرض زيادة الـتصاريف في ا
ــذكــور. وبــشــأن مــحــافــظـة ــهــرب ا ا
مـيـسـان قـال الـبـيـان ان الـتصـريف في
وقع علي الغربي بلغ  770 نـهر دجلة 
م/3ثا موزع ب عدد من االنهر ومهرب
كميت 175 .وبـحسب البيان فقد ازداد
ـائي الى  41.29مــلـيـار م3  اخلــزين ا
والـفـراغ اخلـزني في الـثـرثار 29.64  
مـلـيـار م3 . وفـي شـأن مـتـصل اشـرف
مـحــافظ ديـالى  مـثـنى الــتـمـيـمي عـلى
تـدعـيم السـدة الـترابـية فـي نهـر ديالى
بـــرفـــقـــة عـــدد مـن اعـــضـــاء مـــجـــلس
احملـافـظة.  وقـال التـمـيمي لــ (الـزمان)
امس  (لـقـد تـابعـنـا مـجرى نـهـر ديالى
ضــــمن احلـــدود االداريــــة في قـــضـــاء
بـعـقـوبـة لـلـوقـوف عـلى حـجـم اخلـطر
ـائية وانسيـابيتها) وجة ا ومـراقبة ا
مـؤكـدا ان (مـناسـيب الـنـهر احلـالـية ال
تـشكل خطرا على احملافظة وهي ضمن
حـدود السيطرة وجاري معاجلة بعض
األمـاكن بجـهد رائع من الـكوادر الفـنية
خللية األزمة التي انتشرت على امتداد
ناطق وهي تعمل منذ اكثر من عشرة ا
ايـــام مـــتـــواصـــلـــة لــدرء اخلـــطـــر عن

ـــــواطـــــنـــــ في مـــــضـــــيـــــفــــــة ان (ا
 شـعـروا بــهـا بـشـكل قــضـاء خـانـقــ
خــفـيف ولـم تـردنـا انــبـاء عـن حـصـول
اضــرار). في غـضــون ذلك قــال مـصـدر
مــحـلـي في الـســلـيــمــانـيــة ان االهـالي
شـــعــروا بــســـلــســلـــة هــزات في ثالث
مــنـاطق. واوضح ان (الـهـزات  ضـربت
كالر وكـرميـان وخانقـ متـأثرة بزالزل
في شــرق ايـران)  مـضـيـفـا ان (الـهـزة
كـانت بـقوة 4 ,3 عـلى مـقـياس ريـخـتر
من دون ان تــــســــفـــر عـن خـــســــائـــر).
وأعــلــنت خــلــيــة مــواجــهــة الــســيـول
ـائـي في الـبالد ــوقف ا احلــكــومـيــة ا
لـيـوم امس األثنـ في بغـداد وعدد من
ـوقف ان ـا جــاء في ا احملــافـظــات و
احلـالة اعـتيـادية في  مـحافـظة نـينوى
وصل  323.93م اذ بـلغ منسـوب سد ا
ــوصل ومـــنــســوب نـــهــر دجــلـــة في ا
ـائي  215.45م  فــيــمـا بــلغ اخلــزين ا
 8.94 مـلـيار م3. وفـي محافـظة صالح

  …d¹eſ —UD √ ¡«dł ‰ULA « w  ‰uOÝ s  —Òc% ¡«u½_«

WO½U³FA « 5 Q²  ¡öÐd  w  WO U³²Ý≈  UOKLŽ
d¼Uþ q{U  bL×  ≠ ¡öÐd

نـفذت قوات امنيـة مشتركة في كربالء
عـملـيات اسـتبـاقيـة استـعداداً لـتأم
زيارة النصف من شعبان  اسفرت عن
إلـقاء الـقبض على 49 مـتهمـاً بجرائم
مــتـنــوعـة من بــيـنــهم تــسـعـة أجــانب
ـتحدث جتـاوزوا مدة اإلقـامة . وقال ا
الـرســمي بـاسم قـيـادة شـرطـة كـربالء
ي في بـيان امس الـعـقـيـد عالء الـغـا
أن (الــعـــمــلــيــات اســـفــرت عن إلــقــاء
الــقــبض عــلى  49 مــتــهــمــاً بـجــرائم
مــتـنـوعـة من بـيـنـهم  9 مـخـالـف من
جــنـسـيـات أجــنـبـيـة لــتـجـاوزهم مـدة
ـــقــــررة بــــاالضـــافــــة الى اإلقــــامــــة ا
ـارسـتهم لـلعـمل دون عقـود رسمـية
فــضـال عن ضــبط عــدد من الــعــجالت
والـدراجات الـناريـة اخملالـفة لالنـظمة
ــروريــة).  مـوضــحـا إن والــقــوانـ ا
ــسح (الــعــمــلــيــات االســتــبــاقــيــة وا
قدسة دينة ا ـيداني داخل وخارج ا ا
اشــــتـــركت بــــهـــا جــــمـــيـع صـــنـــوف

وتـشـكـيالت قيـادة الـشرطـة واالجـهزة
االمــنـيــة االخـرى اضــافـة الـى اجلـهـد
االسـتـخـبـاري الـذي هـو مـن أولـويات
اخلـــطــة األمــنــيـــة الــتي وضـــعــتــهــا
الــــقــــيـــــادات األمــــنــــيــــة االســــبــــوع
ي أن ــــــاضـي).وأضـــــاف الــــــغــــــا ا
(الــعـمــلـيــات االمـنــيـة واالســتـبــاقـيـة
ـبكـرة تـسهم بـشكل كـبيـر في تعـزيز ا
اخلـــطـــة األمــنـــيــة وذلـك اســتـــعــدادا
ناخ االمني للشروع بها بغية توفير ا
ــنــاسب جلــمــيع الــزائــرين لــتــأديـة ا
طــقـوســهم الــديـنــيـة بــكل امن وامـان
وحـريــة مـطـلـقـة).  وفي بـغـداد نـفـذت
قـوات أمـنيـة حـمـلة دهم وتـفـتيش في
ـنطـقة الـشعب حي الـبسـات الـتابع 
بـحـثاً عن أسـلحـة ومـطلـوب بـحسب
مـصـدر امني اكـد أن (الـقوات األمـنـية
أغـلقت مداخل احلـي ومخارجه).وقتل
شـاب في العـشرين من الـعمـر على يد
حـافظة شـقيـقه في منطـقة احلامـية 
بــابل ألســبـاب مــجــهـولــة). من جــهـة
اخــرى نـــظــرت احملــكــمــة االحتــاديــة

إيـــاس الــســامــوك فـي بــيــان تـــلــقــته
(الــزمــان) امس إن احملــكــمــة (عــقـدت
جــلـسـتـهــا بـرئـاسـة الــقـاضي مـدحت
احملـمـود وحـضـور الـقـضـاة االعـضاء
كـافة ونـظرت في دعـوى اقامـها وزير
ـالـية اضـافـة لـوظيـفـته على كل من ا

رئـيس مجلس الـنواب ووزير العدل/
اضـــافــة لـــوظــيـــفــتـــهــمـــا). وأضــاف
ــدعي طـــلب احلــكم الـــســامـــوك أن (ا
بــعــدم دسـتــوريـة الــبــنـديـن ثـانــيـا و
ـادة  50 مـن الـقــانـون خــامــســاً من ا
تـرتبـة ومنـها ـذكور والـغاء االثـار ا ا
تـعليـمات منح مخـصصات بدل ارزاق
لـــلـــحـــراس االصالحـــيـــ فـي دائــرة
اصـالح االحـــــداث رقم  2 لــــــســـــنـــــة
2018).  وأشـــــار إلى ان احملــــكــــمــــة
ـطـعـون بـعـدم (وجــدت ان الـقـانـون ا
دسـتـوريـة بـنـود منه يـتـضـمن جـنـبة
مـالـية مـا يـستـلـزم الوقـوف على رأي
رئــــيس مــــجــــلس الــــوزراء اضــــافـــة
ـعـرفــة مـدى الـتـغـيـيـرات لـوظــيـفـته 
احلـاصلـة على الـقانـون قبل تـشريعه
ـقـدمة من ـوازنة ا وتـأثـير ذلك عـلى ا
احلــــكـــومــــة إلى مــــجـــلس الــــنـــواب
ولالسـتـيـضـاح مـنه عـمّـا يـلـزم حلسم
الـدعوى) مـضيـفا انه(لغـرض تبـليغه
ــرافــعــة إلى الــســادس من تــأجــلـت ا

قبل). الشهر ا
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شـورة والـدعم الى قوات بـتـقـد ا
األمن الـعـراقـيـة في سبـعـة مـجاالت
أمــنــيــة أســاســيــة هي الــســيــاســة
األمـــنــيـــة والــعـــمــلـــيــات األمـــنــيــة
والــــــــتــــــــدريب واإلســــــــتــــــــدامـــــــة
واإلسـتـخبـارات ومـكافـحـة اإلرهاب
والـطيران) مشيـرة الى (تلقي أكثر
من  189 ألـف منـتـسب من الـقوات
الـــعـــراقـــيـــة تـــدريــبـــات مـن قــوات
الــتــحــالف وهــذا يــعــني اآلالف من
رجـــال الــشـــرطــة وحـــرس احلــدود
واجلــــنــــود والـــطــــيـــاريـن من أجل

حماية بلدهم).

دربـ الـعراقـي ولـفـتت الى أن (ا
ـعظم عمليات يـتولون اآلن القيام 
الــتــدريب ضـمـن مـرحــلــة اإلكـتــفـاء
الـــذاتي).وبــحـــثت رئــيـــســة دائــرة
امـريكـا السـفيـرة سنـدس عمـر علي
مـع الـــقـــائم بـــاعــــمـــال الـــســـفـــارة
االمـريـكـيـة  لـدى بـغـداد جـوي هود
االســتـعـدادت الجــتـمـاع مــجـمـوعـة
ـقـرر دعـم االسـتـقــرار في الـعــراق ا

عقده بعد غد اخلميس. 
وقــال بــيــان لـوزارة اخلــارجــيـة ان
ــقــر الـوزارة (الــلــقـاء الــذي عــقـد 
جـرى خالله بحث عدد من الـقضايا

ـشترك بـ البلدين ذات االهـتمام ا
ومـنـهـا التـقـدم احلـاصل في جـهود
تفعيل اتفاقية االطار االستراتيجي
ــتــحـدة بــ الــعــراق والــواليــات ا
االمـريـكـيـة  كـمـا  بـحث مـوضوع
تـســهـيل مـنح سـمـات الـدخـول بـ
الــبـلــدين وســبل تـعــزيـز الــعالقـات
الـــــتــــجـــــاريــــة بـــــ اجلــــانـــــبــــ
تـعـلـقة بـاجـتـماع واالسـتـعـدادات ا
مـــجـــمــوعـــة دعــم االســـتـــقــرار في
الــعــراق الــذي ســيــــــعــقــد لــلــمــرة
االولـى مـــرة في بـــغـــداد بـــعـــد غـــد

اخلميس).

بـعقوبـة) . وشدد على (ضـرورة تكاتف
اجلـميع لتجاوز االزمة والسيطرة على
ــيـاه واالســتـفـادة ارتــفـاع مـنــاسـيب ا
مـنـهـا) . من جانـبه قـال رئـيس مـجلس
ديـالى عـلي الـدايـني  لـ(الـزمـان)  امس
ان (طـريق بحـيرة حـمرين شـمال شرق
بـعـقوبـة الـبالغ طـوله نـحو سـتـة كيـلو
مــتـرات اصـبـح خـارج اخلـدمــة بـشـكل
رور ـنع ا نـهائي وقـد اصدرنـا قرارا 
ثل خـطرا عـلـيه ألي سبب كـان كـونه 
) . واضاف الدايني دنـي عـلى حياة ا
ان (اســـبـــابـــا عــدة تـــقف وراء مـــاحل
بـالطريق من اضرار جـسيمة مـن بينها
ارتـفـاع مـنـاسـيب الـبـحـيـرة واالمواج)
الفـتـا الى ان  (كـلـفـة اصالحه واعـادته
الى وضـعه الـطـبـيـعي تـزيـد عن اربـعة
مـليارات دينار). واشار الدايني الى ان
(اعــــادة اعــــمـــــار الــــطــــريق ضــــرورة
سـتراتيـجية بوصـفه نافذة مهـمة ألكثر
من  200الف نـسـمـة من سـكـان حوض
دن) حـمـرين باجتـاه بـعقـوبـة وبقـيـة ا
الفــتـا الـى (انه  مـطــالـبــة احلـكــومـة
ـركـزية بـدعم مـشـروع اعمـار وتـأهيل ا
الـــــــطــــــــريق ) . الـى ذلـك وزعت وزارة
ـهــجـرين  763 ســلـة من الــهـجــرة و ا
ـسـاعدات اإلغـاثيـة لالسـر النـازحة و ا
تضررة جراء  السيول و الفيضانات ا
الـتي اجتاحت عددا من  اقضية و قرى
مــيــســان  بــحــسب مــديــر عــام دائـرة
شـــؤون الـــفـــروع في الـــوزارة ســـتـــار
نوروز  الذي اضاف خالل لقاء صحفي
سـاعدات حـضـرته (الزمـان) امس أن(ا
االغـاثـية شـملت قـريـة العـميـة بـناحـية
عــلي الـغـربـي و قـريـة الــبـو جـويل في
نـاحـيـة عـلي الـشـرقي وقـرى اخرى في
يمونة) موضحا  ان( التوزيع قضاء ا
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ــــرجـع الــــديـــــني عـــــلي جـــــدد ا
شـاركة السـيسـتـاني معـارضـته 
رجــال الــدين في الــســيــاسـة أو
تولي أي منـهم منـاصب تنفـيذية
في احلـــــكــــومــــة. وقــــال رئــــيس
حترير مجلـة حق األمة اإليرانية
حـــــسن أســـــدي زيـــــد آبــــادي ان
 الــــســـيــــســــتـــانـي طـــالـب لـــدى
اسـتـقــبـاله في الــنـجف عـددًا من
دينة قم علماء احلوزة الدينية 
اإليــرانــيــة أن عــلــمــاء الــدين في
العراق بـ(عدم خـوض السياسة
وفي حـال شـاركـوا في احلـكـومة
فعليهم أن يتـخلوا عن زي علماء

الدين). 

وكـــتـب آبـــادي وهـــو بــــاحث في
حــــقـــوق اإلنــــســـان والــــقـــانـــون
الـدولـي عـبــر حـســابه الــرسـمي
عــلى تــويـتــر أن (الــســيــســتـاني
طــالب أيـــضًــا فــصـــائل احلــشــد
ارسة أي نشاط الشعبي بعدم 
اقــتـصــادي في الــبالد) مــشــيـرًا
إلى أن (السـيـسـتاني أبـدى قـلقه
واطن اإليراني على معيشة ا

في الظروف الراهنة). 
من جــــهــــة اخــــرى أكــــد نــــقــــيب
احملـــامـــ الــعـــراقـــيـــ ضـــيــاء
الـسعـدي اهـمـيـة تصـدر الـنـقـابة
ـتلك أعـضاؤها ا  لدور وطـني 

من كفــــــــــاءات مهنية .
 وشــدد الـــســعـــدي خالل لـــقــائه
ـــنـــبـــر الـــعـــراقـي أيــاد رئـــيس ا
عالوي  الــذي حــضــر عــلى رأس

وفـد لـتـقـد الـتـهـئـنـة لـلـسـعـدي
نـاسـبـة تسـنـمه مـهـام النـقـابة
على (ضرورة فتح آفـاق التعاون
)  مـؤكـدا (أهـمـية بـ اجلـانـبـ
تصدر النـقابة األدوار الـوطنية 
ا تملك ب صفوفها من كفاءات
ـسـتـويـات مـهـنـــــــــــــــيـة عـلى ا
كـــافــة  وامـــكـــانــيــــــــــاتـــهــا في
ـــســــاهـــمـــة بــــإصالح الـــوضع ا

السياسي) .  
وابــــدى عالوي دعــــمـه الــــكــــامل
للمـحام والـنقابـة  وأهمية أن
( تكون نقابة احملام في مقدمة
قــــيــــادة احلــــركــــة الــــوطــــنــــيــــة

العراقية).  
واكد اجلـانبـان ( ضرورة إشراك
الــنـقــابــة مـشــاوراً أســاســيـاً في
اإلصالحـــــيــــات الــــدســــتــــوريــــة

بــاإلضــافــة لــتــشــريع الــقــوانــ
وتعديـلها بـالتـنسيق مع الـلجان

انية).   البر
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تـضمن خـيمًـا و سالت غذائـية واخرى
صــحـيـة و كـســوة مالبس  وحـافـظـات
مـــاء ومـــفـــروشـــات) . وفي الـــواليــات
ـتحـدة لقي خـمسـة أشخـاص بيـنهم ا
ثالثة أطفال حتفهم في أعاصير مدمرة
بـجنوب الـبالد مع حترك عاصـفة قوية
مـحـمـلـة بـرياح مـدمـرة وأمـطـار غـزيرة
وبـــدأت في إغـــراق واليـــات الــســـاحل
الـشـرقي. وقد وصل اإلعـصار الـيابـسة
واجته نـحـو إنـيجـمـا بـوالية جـورجـيا
بـــعـــدمـــا  اإلبالغ عن  17 إعـــصــارا
ـاضـيــ  في أنـحـاء خالل الــيـومــ ا
اجلـــــــنـــــــوب مـن تـــــــكــــــــســـــــاس إلى
أالبـامـا.وأصدرت الـسـلطـات حتـذيرات
ــعــظم مــنــاطق وست من األعــاصــيــر 
فـرجينيا وأغلب أجزاء نورث كاروالينا
فــضال عن فــرجـيــنــيـا وبــنـســلــفـانــيـا
ومـــــاريالنـــــد وأجـــــزاء من أوهـــــايــــو
ونــيــويـورك. وتــعــني الـتــحــذيـرات أن
الـــــظـــــروف مـــــواتـــــيــــــة لـــــتـــــشـــــكل
األعـاصــيـر.وقـال بـوب أورافـيك خـبـيـر
األرصـاد في الهـيئـة الوطـنيـة لألرصاد
اجلـــويــة إن أكـــثــر من  100 مـــلــيــون
شـخص من وسط الـواليـات األمـريـكـية
وحـــتى الـــســـاحـل الــشـــرقـي تـــلـــقــوا
حتـذيـرات من عـواصف رعـديـة شـديدة
ومـوجــة أعـاصـيـر أخـرى. وذكـر مـوقع
تابعة حركة النقل اجلوي فاليت أوير 
أنـه  إلـــغـــاء قـــرابـــة  2300 رحـــلـــة
أمـريكـية مسـاء األحد كـان أكثر من 90
ــئـة مــنــهـا مــتــجـهــا إلى مــطـارات بــا
شــيــكـاجــو وهــيــوسـتــون وتــكــسـاس
وشـــــارلـــــوت ونـــــورث كـــــارواليـــــنـــــا
وبـيــتـسـبـرج وكـولــومـبـوس وأوهـايـو
وأكـثر من عشرة مطارات على الساحل

الشرقي.

ي اســتــقـــبل امس االثــنــ الـــغــا
جـنكيـز وجرى خالل اللـقاء التـأكيد
دى عـلى مـراجعـة اخلطط بـعيـدة ا
خـــــاصــــة فـي مــــجـــــال الــــتـــــدريب
ـــســــاعـــدة في تـــأهـــيـل الـــبـــنى وا
الـتحـتيـة للـمرافق الـتدريـبيـة حيث
اتـفق اجلـانبـان عـلى استـمـرار تلك
الـلـقـاءات واالجـتـماعـات ومـنـاقـشة
سـبل تعزيز التعاون والتنسيق في
اجملــال الــعـســكــري) من جـانــبــهـا
أعــلــنـت الــســفــارة االمــريــكــيــة في
ــشــتــركـة ــهـام ا بــغــداد ان (قــوة ا
لـعــمـلـيـة الـعـزم الــصـلب مـسـتـمـرة
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أرجـا مــجـلس الـنـواب خالل جـلـسـته
االعـتـيـاديـة امس النـظـر في الـطـعون
قدمة بصحة عضوية بعض النواب ا
الى جـلسة الحقة حلـاجته الى اغلبية
ثــلــثي اعــضــاء اجملــلـس كــمــا ارجـأ
قـراءة بعض مـشاريـع القـوان فـيما
قـرأ مـشـاريع أخـرى . ورفـضـت جلـنة
الـعالقـات اخلارجـيـة النـيـابيـة الئـحة
ـــقـــدمــة من احلـــكـــومــة الـــســـفــراء ا
الـسـابـقـة وقـررت اعـادتـهـا الى وزارة
اخلــارجـيـة واخــتـيـار الئــحـة جـديـدة
يــكـون نـصـفـهــا من االحـزاب . وعـقـد
اجملـلس جلـسته الـعاشـرة من الفصل
الـتشريـعي الثاني لـلسنـة التشـريعية
االولى بــالــدورة الـنــيـابــيــة الـرابــعـة
بـــرئـــاســة رئـــيس اجملـــلس مـــحـــمــد
احلــلـبـوسي   بـحـضـور  194 نـائـبـا
. ـشــروعي قـانــونـ الــقـراءة االولـى 
واشـار الـنائب االول لـرئـيس اجمللس
حـسن الكـعبي الـذي ترأس جـانبا من
اجلــلــسـة في مــســتـهــلـهــا الى (عــقـد
اجـتـمـاعـات مكـثـفـة مع رؤسـاء الـكتل
الــنــيـابــيــة من اجل االســراع بــحـسم
تــســمــيــة رؤسـاء الــلــجــان ونــوابـهم
ـقررين) داعيا (االعـضاء الفائزين وا
الـذيـن لم يـؤدوا الـيـمـ الـدسـتـوريـة
لـــعــــضـــويـــة اجملـــلـس الـــنـــواب الى
االســراع بــتــأديــة الــيــمــ لــضــمــان
ــــارســــة دورهـم الــــفــــعــــال اســـوة
بــزمـالئـهـم الــنــواب. وقــررت رئــاسـة
اجملــلس تـأجـيل الـنــظـر في الـطـعـون
قدمة بصحة عضوية بعض النواب ا
الى جـلسة الحقة حلـاجته الى اغلبية
ثــلـثي اعــضـاء اجملـلس. كــمـا ارجـأت
الـتصويت على مشـروع قانون تعديل
ـقدم قـانـون استـرداد اموال الـعراق ا
الـية ومشروع من جلـنتي النـزاهة وا
قدم قـانون تـعديل قـانون الـشركـات ا
مـن جلـان  االقــتــصــاد واالسـتــثــمـار
والـثقـافة واالعالم والـسيـاحة واآلثار
ـعـنـيـة من بـنــاء عـلى طـلب الـلـجـان ا
اجـل انضاج مـشروع الـقانـون.وانهى
ــــشـــروع اجملــــلس الــــقــــراءة االولى 
قـانون وزارة االتصاالت وتكـنولوجيا
ـعـلـومـات لغـرض اسـتـحداث وزارة ا
ـعـلـومات االتـصـاالت وتـكنـولـوجـيا ا
وحتــديـد مـهـامـهــا وانـشـاء وتـطـويـر
الـبنى الـتحـتيـة لقـطاعـات االتصاالت
الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة وتـكـنـلـوجـيـا
ـعلومـات وخدمات الـبريد والـتوفير ا
وخـدمات االنـترنـيت بجـميع انـواعها
وتـطوير خـدمات االتصـاالت ومواكبة
الـتطور التكـنلوجي وتنفـيذ السياسة
الـعــامـة لـلـدولـة في هـذه الـقـطـاعـات.
وقـرر اجملـلس تـأجـيل الـقـراءة االولى
ـشروع قانـون التعـديل االول لقانون
وزارة الـداخـلـيـة بهـدف اعـادة الـنـظر
بــتــشـكــيالت الـوزارة وارتــبــاطـاتــهـا
ا يـنسجم مع وحتـديد مسـتوياتـها 
الـنــظـام الـقـانـوني لـلـتـنـظـيم االداري
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أعـلـنت وزارة الــتـربـيــة عن تـوفـر  110 مــنـحــة دراسـيــة الى روسـيــا لـنـيل
ــاجـسـتـيــر والـدكـتـوراه. وذكــر بـيـان امس ان (وزارة الــتـعـلـيم شـهـادتي ا
الـعــالي والـبــحث الـعــلـمي اعــلـمـت وزارتـنـا عـن تـوفـر  110 مــنح دراسـيـة
ــاجــســتــيـر ــنــوحــة من اجلــانب الــروسي الى الــعــراق لــنــيل شــهــادة ا
ـقـبل). وحـددت الـوزارة (يـوم  22 نـيـسـان والـدكــتـوراه لـلـعـام الـدراسـي ا
اجلاري كـآخر موعـد للتـقد عبر رابـط دائرة البـعثات والعـالقات الثـقافية
تـقدم شروط http://scrdgate.scrdiraq.gov.ig شـريطة ان تـتوفـر في ا

ذكورة في النظام رقم  3 لسنة 2018). وضوابط الزماالت ا
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اياد عالوي
الــعـلـيــا طـعـونـاً عــلى قـانـون اصالح
ــودعــ رقم  50 لـــســنــة الــنــزالء وا
2014 فـــيــمـــا قــررت ادخـــال رئــيس
مـجلس الوزراء شـخصاً ثالـثاً لغرض
االســــتـــيــــضـــاح مــــنه عــــمّـــا يــــلـــزم
ـتـحدث الـرسمي حلـســــــمهـا. وقال ا

هدي عادل عبد ا


