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اعــلــنت االمــانــة الــعــامــة جملــلس
الـــوزراء امس االحــــد عن صـــدور
قـــــــرار بــــــــتـــــــمـــــــلـــــــيـك األراضي
لـــلــمـــتـــجــاوزين عـــلـــيــهـــا خــارج
التصاميم األساسـية للمدن مقابل
اسـتــيـفــاء مـبــلغ مــقـداره خــمـسـة
ـئـة من بـدل القـطـعة وتـقـسيط با
. وتــضـمن ـدة  20 عـامـاً الـبــاقي 
اعــمـــام حـــمل تــوقـــيع امـــ عــام
مــجــلـس الــوزراء  حــمــيـــد نــعــيم
الــــغـــــزي مــــوجـه  الى الــــوزارات
ـرتـبـطـة بـوزارة واجلـهـات غـيــر ا
واحملافظات  قرار مجلس الوزراء
تخذ في رقم  418 لسنة  2019 ا
جــلـســة اجملــلس االعــتــيــاديـة في
التـاسع عـشـر من الـشـهـر اجلاري
.وتضمن نص القرار الذي اطلعت
عــلــيه (الــزمــان)  ست مــواد كــمــا
يـــــــأتـي ( تـــــــمـــــــلـك االراضـي الى
ن شـــيــدوا دورا ـــتــجـــاوزيـن  ا
للـسـكن علـيـها في الـقـرى الكـائـنة
خارج حدود التصـاميم االساسية
 ببـدل تـقديـر حـقيـقي يـتم تقـديره
ـؤلـفة عن طـريق جلنـة  الـتـقديـر ا
ـــوجـب قـــانـــون بــــيع وايـــجـــار
امــوال تـالــدولــة رقم  21  لــســنـة
 2013 وعلى وفق ضوابط تعدها
وزارة االعــــــــمـــــــار واالســــــــكـــــــان
والـبـلــديـات واالشـغــال الـعـامـة) .
ونص القرار ايـضا عـلى استـيفاء
ـئـة من (مـبـلغ مـقـداره  خـمـسـة با

دة بدل الـقطـعـة ويقـسط البـاقي 
عشرين  سنة واذا تأخر التسديد
فللوزير اخملتص أو رئيس اجلهة
ـــرتـــبــطـــة بـــوزارة أو من غـــيـــر ا
يـخــوله أي مــنـهــمــا أن يـقــرر امـا
قبـول تـسديـد القـسط او األقـساط
ـتــأخــرة مع حتـمــيل الــقـسط او ا
ــتــأخــرة مع الــفــائـدة األقــســاط ا
نـصـوص علـيـها في قـانـون بيع ا
وايـجـار أمـوال الــدولـة).وبـحـسب
الـقـرار فــإنه (اذا تـعـذر اســتـيـفـاء
ـتـأخـرة فـيـبـاع الـعـقار األقـساط ا
ذكور نقدا وفقـا الحكام القـانون ا
آنــفــا اذا لـم يــكن مــســـجال بــاسم
الك اما اذا كان مـسجال باسمه ا
فــيـبــاع وفــقـا الـى احـكــام قــانـون
الــتـســجــيل الـعــقــاري بـاعــتــبـاره
محجوزا لقاء ما تـبقى من تمليكه
وتعـد اشارة احلـجـز بحـكم الرهن
الــتــأمــيـــني).وأقــر واقــر اجملــلس
وضع (إشارة عـدم الـتـصـرف على
العقـار حل تـسديد كـامل البدل).
وخـول الـقـرار مـديـريـة التـخـطـيط
العمراني في احملافظـة بالتنسيق
ـــعـــنـــيـــة (اعــداد مع الـــبـــلـــديـــة ا
مسـوحات كـامـلة لـواقع احلال مع
مخـططـات للـتطويـر والتـأهيل مع
ــــســــاحــــات اخلــــضــــر تــــوافــــر ا
واخلدمات االجتـماعية والـصحية
والتـعـليـمـية والـشـوارع واحملاور
ـديـرية الـتجـاريـة وتـصـادق من ا
العـامـة لـلـتخـطـيط الـعـمراني).من
جـــهــــة اخـــرى دعــــا الـــنــــائب عن
حتـالف الــفـتح كـر عــلـيـوي إلى
وحد الذي تعديل قانون التقاعد ا
ــان االســبـوع صــوت عـلــيه الــبــر
اضي عـاداً ايـاه مـجحـفـا. وقال ا
في تـصـريـح إن (قـانـون الــتـقـاعـد
الذي صـوت علـيه مـجلس الـنواب
بجـلـساته الـسـابقـة كـان مجـحـفاً
تقـاعدين ونطالب بحق شريحـة ا
بإعـادة الـنظـر به) مـشـيراً إلى أن
(بقـاء أقل راتب تـقـاعـدي هو 400
ألف ديـــنــــار بـــإضـــافـــة 100 ألف

كتحس معـيشة غير منصف وال
ــتـقــاعـدين أو يـلــبي طــمـوحــات ا
يـــــــســــــهم فـي رفـع مــــــســــــتــــــوى

معيشتهم). 
وأضـــاف عــلـــيـــوي أن (شــريـــحــة
تقاعـدين هي شريحة مـهمة وقد ا
أفنت حياتها خلدمة البلد فعلينا
بـالــتـالي إنـصــافـهم لــيـكـون راتب
ــتـــقـــاعــد كـــحــد أدنى 600 ألف ا
ديـــــنـــــار وهـــــذا أبـــــسط حـق من
حـــقــوقـــهم). وكـــشـــفت الـــلــجـــنــة
القانونـية النيابـية امس عن بنود
جــوهــريــة في مــشــروعي تــعــديل
قانـون انتـخـابات مـجلس الـنواب
ـستـقـلـة العـلـيا وقانـون الـهـيئـة ا
لالنــتــخـابــات تــمــهــيــدا.جـاء ذلك
خالل اجــتـمــاع لــلـجــنــة بـرئــاسـة

الـــنــائـب االول لـــرئــيـس مــجـــلس
الـــنـــواب حـــسن كـــر الـــكـــعـــبي
ــنــاقـشــة مــشــروعي الــقــانــونـ
ذكورين تمهيدا إلقرارهما خالل ا
ـقـبـلـة .وقال اجلـلـسات الـقـلـيـلـة ا
اجمللس في بيان انه ( جرى خالل
االجتـماع مـناقـشة بـنود جـوهرية
عــــــدة في مــــــشــــــروعي قــــــانـــــون
ـفـوضـيـة االنـتـخـابـات وقـانـون ا
حـيث تقـرر اضـافـة بـعض الـبـنود
التي وجدتهـا اللجنـة مهمة بـينها
استـبـعـاد مزدوجي اجلـنـسـية من
حق التـرشح لالنـتخـابات وايـضا
ـكـلـف اسـتـبعـاد عـدد كـبـيـر من ا
هـام سيـاديـة وتنـفيـذية من حق
الـــــتــــرشـح ايــــضـــــا  فـــــضال عن
تخفيض عدد اعضاء اجمللس الى

 242مقعدا توزع على احملافظات
مع اضــافـة تــسـعــة مـقــاعـد كــوتـا
ـــكـــونـــات). ونـــقل الـــبـــيـــان عن ا
الـكـعــبي قـوله ان ( هـيــئـة رئـاسـة
ـان تـسـعى القرار الـقـانـون البـر
بـــشـــكل مـــتــزامـن الرتــبـــاطـــهـــمــا
ــقــراطــيـة وأول بــالـعــمــلــيــة الـد
خــــطــــوة في نــــهج الــــتــــغــــيــــيـــر
واالصالح)  مـــــؤكــــدا ( ضــــرورة
فوضية التركيز على استـقاللية ا
وإدارتــهــا بــعـيــدا عـن الـتــدخالت
احلـزبـيـة والـسـيـاسـيـة واشـتـراط
وجـود قــضـاة وأســاتـذة وخــبـراء
فني لضمان مـخرجات انتخابية
شــفــافــة وذات مــصــداقـيــة تــلــبي
طالبة طموح اجلماهيـر احلقة وا

باإلصالح ).
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سـتـراتيـجـية وذات طـبـيعـة جـغرافـية
مـعـقـدة جـدا منـهـا عـمق تالل حـمرين
).  واضـاف احلسيني  وريـف خانق
أن  (انـتـشـار احلـشـد الـشـعـبي أسـهم
في خـفض اعـمـال الـعنف بـنـسـبة 60
ئة قيـاسا بالفـترة ذاتها مـنذ العام بـا
ــاضـي نــاهــيك عن جنــاحه في قــتل ا
الـعشرات من قـادة ومسلحي الـتنظيم
وتـفكيك خاليـا نائمـة من خالل اجلهد
االســتـخـبــاري بـالـتــنـسـيق مـع بـقـيـة
االجــهــزة األمــنــيــة) مــشــيــرا الى أن
(وجــود احلــشـد الــشــعـبـي في ديـالى
ضــرورة سـتـراتـيــجـيـة لــدرء مـخـاطـر
االرهــاب عن مـنـاطق واسـعـة ومـهـمـة

وحماية طرق رئيسة). 
واصــدرت الــهــيــئـة أوامــر اســتــقـدام
وأحــكـام إدانـة بـحـق عـدد من مـديـري
الـدوائر في مـحافظـة ذي قار.واشارت
دائــرة الـتــحـقــيــقـات في الــهـيــئـة في
مـــعـــرض حـــديـــثــهـــا عـن تــفـــاصـــيل
الـــقــضــايـــا إلى ( إصــدار مــحـــكــمــة
الـتـحقـيق اخملـتصـة بـالنـظـر بقـضـايا
الـنزاهـة في احملافـظة أوامـر استـقدامٍ
ـديـر الـعـام لـدائـرة صـحـة ذي بـحق ا
قــار الـسـابـق ومـعـاونه مـع اثـنـ من
ال العام). األطباء بتهم تتعلق بهدر ا
وتـابـعت إن (أوامر االسـتـقدام شـملت
مــديــر ضــريـبــة ذي قــار إضــافـة إلى
مـعـاون مديـر إنـتاج الـطـاقة احلـرارية

ال العام) في احملـافظة بـتهمة هـدر ا
الفـتـة إلى ( صـدور حـكـمـ بـاحلـبس
ــدانـ مــديـر تــقـاعــد ذي قـار بــحق ا
ومـديــر عـقـارات الـدولـة الـسـابـقـة في

احملافظة). 
وكـانت الهـيئـة أعلـنت الشـهر اجلاري
عـن صدور عدة أوامر استقدام بحق 
مــسـؤولـ في مـحــافـظـة ذي قـار من
بــيــنـــهم احملــافظ الــســابق ومــعــاون
ِ ـديرينِ العام احملـافظ إضافةً إلى ا
لــلـتــربـيـة واالســتـثــمـار ومــديـر حـقل

الغراف النفطي.
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مــراحل مــهــمـة وسط جــو ايــجـابي
وتـفـهم مـشـتـرك. وقـال بـيـان تـلـقـته
(الــــزمـــان) امس ان (الــــوفـــد ســـلط

ــــبــــاد الـــتي  الــــضـــوء عــــلى ا
الــتـوصل إلـيــهـا في مـبــاحـثـاته مع
ـا تمثل حجر احلـكومة االحتادية 
زاويــة ألي اتــفــاق نــهــائي يــضــمن
ـالـيـة إلقـلـيم ـسـتـحـقــات ا تــأمـ ا
ـــوازنــة كـــردســتـــان في مـــشــروع ا
الية االحتادية لعام  2020 مقابل ا
تـنـفـيـذ الـتـزامـات اإلقـلـيم لـتـحـقـيق
.( ـشــتـركـة لــلـجــانـبـ ــصـلـحــة ا ا
وأشـار الى ان (الوفد احلكومي إلى
ـــبــاحــثــات الـــتي اجــراهــا مع أن ا

احلـكـومـة االحتـاديـة تـمت بـتـوجيه
ورعـايـة مبـاشرة من رئـيس حكـومة
االقـليم  كما أكد التوصل إلى تفهم
جـيد وأعـلن انه سيعـود إلى بغداد
ــواصــلــة مــجـــدداً الــيــوم االثــنــ 
ــبـاحـثـات). واسـتــقـبل الـبـارزاني ا
وفــداً أمـريـكـيــاً بـرئـاسـة مــسـتـشـار
زعـيم األغلـبيـة في مجـلس الـشيوخ
األمـــريـــكـي روبـــرت كـــارم والـــوفــد

رافق له.  ا
وقـال بيان ثان تلقته (الزمان) امس
انه (جرت خالل اللقاء الذي حضره
الــســفــيــر األمــريــكي لــدى الــعــراق
مـــاثـــيــــو تـــولـــر مـــنـــاقـــشـــة آخـــر

مـــســتــجــدات الـــوضع في الــعــراق
ـنطقة و التأكـيد على مواصلة وا
دعـم حــكـــومـــة إقـــلـــيم كـــردســـتــان
لـلــتـنـسـيق بـ قـوات الـبـيـشـمـركـة
والـقـوات الـعـراقـيـة لـردع تـهـديدات

تنظيم داعش). 
وقـال ان (الوفـد األمريـكي اكد دعمه
بـاحثات اجلاريـة ب إقليم لـسير ا
كــردسـتـان واحلـكــومـة االحتـاديـة)
تحدة كـما أشار إلى أن (الـواليات ا
تـنـظـر إلى إقـلـيم كـردسـتـان حـلـيـفاً
ـــنـــطــــقـــة). وأجـــرى مــــهـــمـــاً فـي ا
الـبـارزاني امـس زيـارة تفـقـديـة الى
قــلــعــة أربــيل الــتــاريــخـيــة. وخالل

زيـارته وتفقده للقلعة شارك رئيس
احلـكومة في جلسة استعرض فيها
الــطـاقم الـهــنـدسي مـراحل الــقـلـعـة
وتـاريخـها عـلى مدى أكـثر مـن ستة
آالف عــام. وتــتــزامن جــولــة رئـيس
احلـكـومـة في الـقـلـعـة مع اسـتـمرار
عـملـية حتـديثـها وتـرميـمهـا منذ أن
 إدراجــــهـــا في الئــــحـــة الـــتـــراث
ي قـبل نـحـو خـمس سـنـوات. الـعــا
وبــــعـــد اســــتــــمـــاعـه الى الــــفـــريق
الـهندسي أشـار رئيس الوزراء الى
أن (احلـكـومة تـولي اهتـمامـاً كبـيراً
وخـاصـاً بقـلـعة أربـيل الـتاريـخـية)
واقع ـهم جداً حـمايـة ا وقـال (من ا

احمد احملالوي

العشائري متمركزة في ناحية الكرابة
بـقــضـاء الـقـائم الـتـابع الى مـحـافـظـة
االنــبـار اطـلق احــد افـرادهـا عـدد من
االطالقـات الناريـة على عجـلة صالون
حتـمل طالبات مدرسـة بعد مشادة مع
ســائـقـهــا عـلى خــلـفـيــة وجـود زجـاج
مـــظــــلل في الـــعــــجـــلـــة مـــا ادى الى
اســتــقــرار ثالثــة اطالقــات نــاريـة في
جــســد طــالــبــة فــارقت احلــيــاة عــلى
اثـرهـا). واضـاف ان (الـقـوات االمـنـية
طـوقت مكان احلـادث وفتحت حتـقيقا
ــعــرفـة مالبــســات احلـادث مــوســعـا 
وعـملية اطالق النار بـاجتاه العجلة)
مـشـيـرا الى ان (احـد افـراد الـسـيـطرة
ــتـثل ذكــر بــان ســائق الـعــجــلــة لم 
الوامــر مــنــتــســبي الــســيــطـرة الــتي
وجـدت للمـرابطة عـلى احد الطرق في
ـذكــورة).وأكـدت الــلـجــنـة ــنـطــقــة ا ا
االمـنـية في مـجـلس ديالـى  انخـفاض
أعـــمــال الــعـــنف في قـــواطع احلــشــد
ــئـة خالل الــشــعـبي بــنـســبـة  60 بــا
الـعـام اجلـاري.  وقـال رئـيس الـلـجـنة
االمـــنــيــة في مــجـــلس ديــالى صــادق
احلــــســـيــــني   لـ(الــــزمـــان) امس أن
(احلـشد الـشعـبي انتـشر خالل 2019
في قــواطع مــتـنــامـيــة وواسـعــة جـدا
بعضها كان ساخنا جدا بسبب نشاط
خـاليا داعـش)  الفتـا الى ان  (مـواقع
انــــتـــــشــــار احلــــشــــد ضـم مــــنــــاطق

ادة 1 غـايات إرهـابيـة حسب نص ا
مـن قانـون مكـافحـة االرهاب رقم 13

لسنة 2005).
وأصـدرت محـكمة جـنايات الـرصافة
ـؤبـد بــحق مـديـر قــرارا بـالـســجن ا

فــرع مــصـرف الــرافــدين في االنــبـار
ومــجـمــوعـة مــوظـفــ مـعه وحــجـز
أمــوالـهـم.وذكـر بــيـان لــلـمــجـلس أن
(مـحكمة جنايـات الرصافة اخملتصة
بـنظر قضـايا النزاهـة أصدرت حكما

ــؤبـد بــحق مــديــر فـرع بــالــســجن ا
مــــصــــرف الــــرافــــدين فـي االنــــبـــار
ومـجمـوعة مـوظفـ معه" الفـتا إلى
ــنــقــولــة وغــيــر "حــجــز أمـــوالــهم ا

صادرتها). نقولة تمهيدا  ا
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ـفــوضــيـة الــعــلـيــا حلــقـوق اعــلــنت ا
االنـسان عن استشهاد ستة متظاهرين
واصــابــة نــحــو  170 بــ مــتـظــاهـر
وعــنــصــر امن في الــبــصــرة وذي قـار
امـس االحــد مـــطـــالـــبـــة  احلـــكـــومــة
بـالــتـدخل الـعـاجل لـتـدارك الـتـطـورات
األخــيـرة احلـاصـلـة فـي احملـافـظـتـ .
ـــفــــوضـــيــــة في بــــيـــان إنه وقــــالت ا
ـهــامـهــا الـقــانـونــيـة في (اســتـمــرارا 
مــتـابـعـة الــتـظـاهـرات في مــحـافـظـتي
فوضية الـبصرة وذي قار فقـد اشرت ا
وجـــود عـــنف مــفـــرط عـــلى خـــلــفـــيــة
الـتــصـادمـات الـتي جـرت بـ الـقـوات
ـتـظـاهـرين في مـحـافـظـتي االمـنـيـة وا
ا الـبصـرة وذي قار يـوم امس االحد 
ادى الـى ســقـــوط ثـالثــة  شـــهـــداء في
محافظة البصرة  أم قصر وإصابة 87
ـتظـاهرين والـقوات االمنـية فـيها من ا
واعـتقال ستـة  متظاهـرين  كما وثقت
ـــفــوضــيـــة ســقــوط ثالثـــة  شــهــداء ا
وإصــابـة 71 مــتــظـاهــر أمـام جــسـري
الـزيـتـون والـنـصر في مـركـز مـحـافـظة
ذي قـار واعـتقـال خـمسـة مـتظـاهرين).
ــفـــوضــيــة اذ تـــطــالب واضـــاف أن (ا
احلــكـومــة بـإلـتــدخل الـعــاجل إليـقـاف
الــعـنف بــشـكل فـوري واتــخـاذ أقـصى
درجـات ضبط النـفس وتطبيق مـعايير

االشـتبـاك االمن واحملافـظة على ارواح
ـــتـــظــاهـــرين والـــقــوات األمـــنـــيــة  ا
وتــوصي احلـكـومــة بـتـحــديـد األمـاكن
اخلـاصـة لـلـتـظـاهـرات واالعالن عـنـهـا
لــلـمــتـظـاهــرين وحـمــايـتــهـا).وجـددت
ــفــوضــيـة (الــدعــوة لــلـمــتــظــاهـرين ا
بـااللـتـزام في الـتـظـاهـر فـي الـسـاحات
اخملـصـصـة واالبـتـعـاد عـن اي تـصادم
مع الـــقــوات االمــنــيـــة يــكــون ذريــعــة
الســـتــخـــدام الـــقــوة ضـــدهم وازهــاق
ارواحـهـم كـمـا نـدعـو الـقـوات االمـنـيـة
ـتــظــاهـرين والــســلـطــات احملـلــيــة وا
بــالـتـعــاون في احلـفــاظ عـلى سـلــمـيـة
الــتــظــاهــرات واعـادة احلــيــاة لــكــافـة
ــرافق الــعـامــة واخلـاصــة واحلـفـاظ ا
ــوانئ وحــقـول الــنـفـط كـونــهـا عــلى ا
ثــروة وطــنـيــة لــكــافـة ابــنــاء الــشـعب
الـــعــراقي).وافــاد مـــصــدر امــني امس
بـدخـول شـرطـة الـبـصـرة حـالـة االنذار
الــقـصـوى حـتى اشـعــار اخـر حتـسـبًـا
لــوقـوع أي طــار .  بـدورهــا اصـدرت
شــرطـة ذي قــار بــيـانــا بـشــأن احـداث
امــس االحــــــــــــد دعـت مــن خـاللـه الـى
الـتـهدئـة حفـاظا عـلى الـسلم الـعام في
احملـافــظـة . وقـالت  في الـبـيـان ( انـنـا
ـنعـطف تاريـخي خطـير لـوجود ـر 
ـغرض الـذين يحاولون ايـقاع الف ا
واثــارة الـشــغب والــفـوضى والــذهـاب

بـــعـــيـــدا عن الـــســـلم واالمـن واحلــاق
) .ودعـا الــبـيـان الى الــضـرر بـاآلمــنـ
(احلــفـــاظ عــلى ســـلــمــيــة الـــتــظــاهــر
ـشـروعـة وفي لــلـمـطـالـبـة بــاحلـقـوق ا
ــواقع الــطـــرق احلــضــاريــة وضــمن ا
احملــددة لـــلــتــظــاهـــر واالبــتــعــاد عن
االضـراب الـقـسـري و اشـعـال احلرائق
ـا لها وقـطع الطـرق العامـة واجلسور 
من ضــرر يــتـســبب بــإيـقــاف مــصـالح
الـــكـــادحـــ وقــطـع ارزاقــهـم) .وشــدد
ـمـتلـكات سـاس با الـبـيان عـلى(عـدم ا
الـعامـة كـونهـا ملك الـشعب).من جـهته
اعـلن وزير الصحـة جعفر عالوي امس
األحــد  أن الــتـحــقــيــقـات اثــبــتت عـدم
سيل وجـود أي مادة سامة في الـغاز ا
ـتـظـاهرين ـسـتخـدم ضـد ا لـلـدمـوع ا
مـــشــيـــرا الى  أن عـــدد الــشـــهــداء من
ـتـظاهـرين والقـوات األمـنيـة بلغ111 ا
شـهيدا . وقـال بيان جملـلس النواب ان
( جلـنة حـقوق االنـسان بـرئاسـة أرشد
ــنــاقــشـة الــصــاحلي ضــيــفت عالوي 
تـأمـ الـواقع الـطـبي لـلـمـتـظـاهـرين)
مــــوضــــحــــا ان(الــــصـــاحلـي وجه في
مـسـتـهل االستـضـافـة تسـاؤالت لـوزير
الـــصـــحــــة عـــدة عن عـــدد الـــشـــهـــداء
سـتشفـيات احلكـومية واجلـرحى في ا
واألهـلية الذين سقـطوا في التظاهرات
اضي مـنـذ بدايـة شهـر تشـرين االول ا

حلـــد اآلن اضـــافـــة الـى الـــكـــشف عن
ـســتـخــدم في تـفـريق نــوعـيـة الــغـاز ا
ــفــارز الـطــبــيـة ــتــظـاهــرين وعــدد ا ا
ـــــتــــواجــــدة فـي مــــيـــــدان ســــاحــــة ا
الـتحرير).ونقل الـبيان عن الوزير قوله
أن( عـــدد الــشــهــداء 111شـــهــيــدا من
ـتظـاهرين والـقوات األمنـية) مـشيراً ا
الى( تـشكـيل جلنة وزاريـة للـتحقق من
ـسـيل لـلـدموع والـتي طـبـيـعـة الـغـاز ا
كـشـفت عن عـدم وجـود اي مـادة سـامة
في الــغــاز وهـو طــبـيــعي ويــسـتــخـدم
لـلـتـدريب احيـانـاً) مـبيـنـا أن (الوزارة
وزعـت مـــفـــارز طـــبـــيـــة في ســـاحـــات
الــتــظـــاهــرات لــتــوفــيــر االســعــافــات
).بدورها أكدت لـلمتـظاهرين السـلميـ
الـلــجـنـة الـنـيـابـيـة خالل االسـتـضـافـة
(ضــرورة رفـدهـا بـالـتــقـاريـر اخلـاصـة
بــالــواقع تــأمــ احلــاجــات الــطــبــيـة
( ـتـظـاهـرين والـتـعـاون بـ الـطـرف
مـشددة على أن ( اجلانب الصحي حق
مـن حقـوق األنـسان الـعـراقي واليـجوز
إهـماله).وحثت عـلى ( ضرورة تواصل
وزارة الــصـحـة مع مــفـوضـيــة حـقـوق
األنــســان والــتـعــاون مــعـهــا من خالل
رفـدها بالتقـارير اخلاصة بالوزارة ألن
دورهــا الـرقـابي يـحــمـلـهـا مــسـؤولـيـة

حماية حقوق االنسان). 
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اجـــتـــمع رئـــيـس حـــكــومـــة إقـــلـــيم
كــــردســـتـــان مـــســــرور الـــبـــارزاني
وبـحــضـور نـائـبه قـوبـاد طـالـبـاني
امـس االحد مع وفد حـكومـة اإلقليم
الـذي زار بـغـداد وأجـرى مـحـادثـات
مـع احلـكـومــة االحتـاديـة فـي مـلـفي
وازنة  .وعـرض الوفد في الـنفط وا
االجــتـمــاع آخـر الــتـطــورات فـيــمـا
ـبــاحـثـات مع احلـكـومـة يــتـعـلق بـا
االحتـاديـة وأشار في الـوقت نـفسه
إلـى أن احملــادثــات بــ اجلــانــبــ
احـــرزت تــقـــدمــاً بـــعــد أن تـــخــطت

الـتـاريـخـيـة وسـنـبـذل كل جـهـودنـا
لــتـحـقــيق ذلك). ونـاقـش الـبـارزاني
ــهـــنـــدســـ مـــراحل حتـــديث مـع ا
القلعة وطرح مالحظات وجملة من
االســتـفـسـارات كـمــا سـلط الـضـوء
عـلى أفضل اآللـيات جلـذب مزيد من
السياح إليها مشدداً على (ضرورة
االلـتــفـات الى ذلك عـبـر الـتـصـامـيم
ــا يـــتــوافق مع الئــحــة الــتــراث و
ي). وبـعـد ذلك (تـفـقـد رئـيس الـعــا
ـتـحف حــكـومـة إقــلـيم كـردســتـان ا
الـتـاريخي داخل الـقلـعة وتـنقل في
أروقــته الــتي تــزخــر بــتــراث وآثـار

تمتد حلقب تاريخية متنوعة).
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كـشـفت هـيئـة الـنزاهـة عن صـدور أمر
قـــبضٍ بـــحق أحــد أعـــضــاء مـــجــلس
الــنـواب حـالـيـاً عــلى خـلـفــيَّـة قـضـيَّـةٍ
حـقـقت فـيهـا وأحـالـتهـا إلى الـقـضاء
ــتـهم ارتــكب مـخــالـفـاتٍ مــبـيــنـةً أن ا
خـالل مـدة تــسـنــمه مـنــصب مــحـافظ
صـالح الـــــديـن.  واوضـــــحـت دائـــــرة
الـتحقـيقات في الـهيئـة في بيان امس
ـركزيَّة أن (مـحكـمة مـكافحـة الفـساد ا
أصـــدرت أمـــر قـــبضٍ بـــحق الـــنـــائب
احلـالي مـحافظ صـالح الدين الـسابق
وذلك لـعـدم حضـوره جلـسـة احملاكـمة
في الــقــضـيَّــة اخلـاصَّــة بــاخملـالــفـات
ــرتـكـبـة فـي إنـشـاء مـشــروع الـبـنـاء ا
اجلـاهـز لألقـسـام الـداخـلـيَّـة جلـامـعـة
تــكـريت). وكـانت الـهـيــئـة قـد أعـلـنت
عـن  صـــدور أمـــر اســـتــــقـــدامٍ بـــحق
الـنائب احلالي ومـحافظ صالح الدين
الـسابق على خلفيَّة صرف مبالغ لغير
األغــراض اخملـصـصــة لـهـا خالل مـدَّة
تـــســنـــمه مـــنـــصب احملــافـظ.وكــشف
ـحـافـظـة قــائـمـمـقـام قــضـاء الـقـائـم 
االنــبـــار احــمــد احملالوي تــفــاصــيل
حــادث مـقـتل طـالـبــة من قـبل عـنـصـر
بـاحلشد العـشائري في الكـرابلة.وقال
احملـالوي فـي تـــــــــصـــــــــريـح امس ان
(ســيــطــرة امــنــيــة تــابــعــة لــلــحــشــد
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عــدت مـحـكـمــة الـتـمـيــيـز االحتـاديـة
رتكبة من األفعال اخملالفة للقانون ا
قــــبل بــــعـض  احملــــســـوبــــ عــــلى
ـتظاهرين ال تشكل جرائم إرهابية ا
ـا تنظـر بحسب قـانون العـقوبات إ
الـنافذ. وذكر بـيان صادر عن مجلس
الـقضاء األعلى تـلقته (الزمان) امس
أن (الــهـيـئـة اجلـزائـيــة في مـحـكـمـة
الــتـمـيــيـز االحتـاديــة أصـدرت قـرارا
بـتاريخ  24 تـشـرين الثـاني اجلاري
ـوجـبه االفـعـال الـتي تـرتكب عـدت 
خـالف الـــــــقــــــــانـــــــون مـن بــــــــعض
ـتظـاهرين جرائم احملـسوبـ على ا
عـــاديـــة يـــعـــاقب عـــلـــيـــهـــا قـــانــون
الــعـقــوبـات رقم  111لــسـنـة 1969
ة وال بـحسب ظـروف وأدلة كـل جر
يــســري عــلــيــهــا قــانــون مــكــافــحــة
اإلرهــاب النـتـفــاء الـقـصــد اجلـنـائي
ـتـمـثل بـتـحـقيق لـدى مـرتـكـبـيهـا وا
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رجحت هـيـئة االنـواء اجلـوية والـرصـد الزلـزالي الـتابـعة
لوزارة الـنقل تساقط امطار  متـوسطة الشدة الى غزيرة
قبل. نـطقتـ الوسـطى والشمـاليـة يوم اخلمـيس ا في ا
وقالـت في تقريـر اطلعت عـليه (الـزمان) امس ان (طقس
بعـد غد االربعاء سيكون غائمـاً مع تساقط امطار خفيفة
ــنــطــقــة الى مــتـــفــرقــة وحــدوث عـــواصف رعــديــة فـي ا
الوسـطى وال تـغيـر في درجات احلـرارة  فـيمـا سيـكون
طـرا مع حدوث عواصف نـطقة الـشمالـية غائـما  في ا
رعـديــة وانــخــفــاض بــدرجــات احلــرارة) مــوضــحـة ان
ـنطـقة اجلـنوبـيـة سيـكون غـائمـا جـزئيًـا يتـحول (طـقس ا

تـدريـجـيـا خالل اللـيل وابـتـداء من االقـسام الـغـربـية الى
غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا).

ـــقــبـل اوضح الــبـــيــان ان  وبـــشــأن طـــقس اخلـــمــيس ا
ـنــطـقـتـ الـوسـطى والـشـمـالـيـة (الـطـقس سـيـكـون في ا
غائـما مصـحوب بـتساقط امـطار تـكون متـوسطـة الشدة
الى غزيـرة في اقـسـامهـا الـشـرقيـة مع حـدوث عواصف
رعديـة وتنخفض درجات احلرارة عدة درجات) مشيرة
ـنـطـقـة اجلـنـوبـيـة غـائـماً الى ان (الـطـقس سـيـكـون في ا
جزئـياً واحيانا غـائماً مع تساقط زخـات مطر مع فرصة
حلدوث عـواصف رعـديـة احيـانـا مع انـخفـاض لـدرجات

احلرارة).
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تـفجـرت امس ازمة حـادة في محـافظة
نــيـنــوى اثـر عــقـد مــجـلس احملــافـظـة
نحل  جلسة انتخب خاللها محافظا ا
قال) منصور جـديدا بديال للمحافظ (ا
ــرعـيـد الــذي اعـتــرض عـلى االجـراء ا
وقـال انه سـيواصل مـهمـاته الـرسمـية
واليعترف بقرارات مجلس منحل فيما
عـــدّ خــبـــيــر قـــانــونـي قــرار مـــجــلس
احملـــافــظـــة بــاطـال من الــنـــاحــيـــتــ
الـقـانـونـيـة واالداريـة . وأعـلن الـنـائب
أحــمـد اجلـبـوري في تــغـريـدة له عـلى
(تــويــتـر) ان مــجــلس نـيــنــوى صـوت
بـاألغـلبـية عـلى اخـتيـار قائـد عـملـيات
نـينوى السـابق الفريق جنم اجلبوري
مـــحــافـــظــا جـــديــدا. وقـــال اخلــبـــيــر
الـقـانوني طـارق حرب في بـيـان تلـقته

(الـــزمـــان) امس ان (مـــا اقـــدم عـــلـــيه
مـجــلس احملـافـظـة مـخـالـفـة قـانـونـيـة
واداريـة واضـحـة وصـريـحـة اسـتـنادا
نحل إلى قـرار مجـلس قيـادة الثـورة ا
فعول رقم  160لـسنة  1983 سـاري ا
والــذي قــد يــعــرض اعــضــاء اجملــلس
لــعـقــوبـة الــسـجـن بـســبب ارتـكــابـهم
ـة الـتدخل في وظـيـفـة عمـومـية) جـر
الفــتـا الى ان (كل مــا يـتـخــذه مـجـلس
كن تـطبيقها احملـافظة من قرارات ال 
اال بـعد صدور القـرار اخلاص بالطعن
ـقـدم من قـبل اجملـلس الى الـقـضاء). ا
وبـحـسب حـرب فـإن (جـمـيع الـقرارات
متدة دة ا الـتي اتخذها اجملـلس في ا
ـــان الــقـــاضي بــحل بـــ قــرار الـــبــر
مــجـالس احملــافـظــات وصـدور احلـكم
بــاطـلـة وال يـجــوز تـطـبـيــقـهـا اال بـعـد
اصـدار حـكم قـضـائي لـصـالح اجمللس

عـنـدهـا تـعـد قرارتـه سلـيـمـة بـعـد هذا
الـــتــأريـخ من الـــنــاحـــيــتـــ االداريــة
والـقـانـونيـة ولـيس بـأثـر رجعي) . في
ـقـال) ــقـابل قـال مـحـافـظ نـيـنـوى (ا ا
رعيد في بيان انه ال يعترف منصور ا
ا بـ(جـميع قرارات مجـلس احملافظة 
في ذلـك جلـسة الـيوم الـتي صوت بـها
ـنصب ـرشـحـ  عـلى اخـتـيـار احـد ا
احملــافظ كــونـهــا تـفــتـقــر الى الـســنـد
الـقـانـوني) مـضـيـفـا (مـا زلـت امارس
ـرعيد الى مـهامي كمـحافظ). واشار  ا
ه (طعـنـا لدى الـقضـاء لـلبت في تـقـد
شـرعية مزاولـة مجلس احملافـظة مهام
عـــمـــله) واصـــفـــا االمــر بـ(اخملـــالـــفــة
الـقانـونية) مـؤكدا أنه (لن يـتخلى عن
ــرسـوم جــمــهـوري مــهــام عـمــله اال 
مــثـلــمـا كــلف بـذلك من خـالل مـرسـوم

رعيدجمهوري سابق). منصور ا
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