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أكد نائب وزير اخلارجية األمريكي
جـون سـوليـفـان امس خالل زيارته
الـى اربـــــــــيـل  دعـــــــــوة بـالده حلل
ـــشـــاكل بـــ اقــلـــيم كـــردســـتــان ا
وبـــغــداد عـــلى أســـاس الــدســـتــور
الـعراقي ومـن خالل احلوار اجلاد
مـشـيراً الى ضـرورة اشراك االقـليم
ـؤتـمـر اعـمار الـعـراق. واسـتـقبل
رئــيس وزراء اإلقــلـيم نــيــجـيــرفـان
الـبارزاني قبل ظهر امس سوليفان
ـــــرافق لـه الـــــذي ضم والـــــوفــــــد ا
الــســـفــيــر األمــريـــكي لــدى بــغــداد
دوغالس سـيلـيمـان ونائب مـساعد
وزيـر اخلـارجيـة األمـريكي لـشؤون
الـشـرق األوسط آنـدرو بـيك ونـائب
مــسـاعــد وزيـر اخلــزانـة األمــريـكي
إيـريك مـايـر ووفـداً مـن الـقـنـصـلـية
األمــريــكـيــة في اإلقـلــيم. وبــحـسب
بــيــان حلــكــومـة اإلقــلــيم فــقــد أكـد
سـوليـفان (إلـتزام بالده بـاستـمرار
الــعـالقــات مع اإلقــلــيم ودعم بالده
لـشـعب وحكـومـة كردسـتـان). ونقل
الـــبــيـــان عن ســولـــيــفـــان قــوله أن
ــتــحــدة تــأمل في حل (الــواليــات ا
ــشــاكل بــ أربـيل وبــغــداد عـلى ا
أســـاس الــدســـتــور الـــعــراقي ومن
خـالل احلـــــوار اجلــــــاد). وفي مـــــا
قرر ؤتمر إعمار العراق ا يتعلق 
قـــال أن (من الــضـــروري أن يــكــون

الـدولي بـالـتـدخل لـوقـفه. مـن جـهة
اخـرى أعـلن اجلـيش التـركي قـيام
مــقـاتالته بـتـدمـيـر  11هـدفـاً حلـزب
الــعــمـال الــكــردسـتــاني في شــمـال
الـعـراق. وقـالت رئـاسـة األركان في
ـدمـرة تقع في بـيـان أن (األهـداف ا
مـــــنـــــطـــــقـــــتـي جـــــبـــــال قـــــنـــــديل
وأســـــــــــــوس).وأشــــــــــــارت إلـى أن
ـــقـــاتـالت دمـــرت حتـــصـــيـــنــات (ا
ومـالجئ ومــــواقع أســــلــــحــــة إلى
جـانب اسـتـهـداف مسـلـحـ كـانوا
يـستعدون لشن هـجوم على مخافر
ومــواقـع عــســكــريــة تـــركــيــة عــلى

احلدود). 

قـــرار احلــــكم)  مـــشـــيــــراً الى نـــشـــر
ــوقع الــقــرارات ومــوحــداتــهــا عــلى ا
االلـكتروني لـلمحـكمة. واشـترط قانون
انـتخابـات مجلس الـنواب الذي صوّت
عـلـيه مـؤخـراً مجـلس الـنـواب حـصول
ـرشح عـلى شـهـادة البـكـلـوريوس او ا
تـضررين مـايعـادلهـا االمر الـذي دفع ا

الى الطعن بالقانون. 
من جـهـتهـا  افـادت الدائـرة االعالمـية
جملــلس الـنــواب امس بـأن  53 نــائـبـا
يــحـمـلـون شـهــادة االعـداديـة   نـافـيـة
صــحــة االرقــام الــتي اوردتــهـا بــعض
وســائل االعالم. وقـالت في بـيـان امس
(مــــرة أخـــرى تـــقـــوم بــــعض وســـائل
اإلعـالم  لألسف الشـديـد  في تضـليل
الـــرأي الـــعـــام من خالل بث األكـــاذيب
ـفـبـركـة بـهدف ـغـلـوطة وا واألخـبـار ا
الــنــيل من مــجــلس الـنــواب واعــضـاء
اجملــلس  فـقــد نـشـرت هــذه الـوسـائل
ـدفــوعـة الئـحــة بـأسـمـاء ــأجـورة وا ا
ن ادعـت بأنـهم ال يحـملون االعـضاء 
ــــشــــاركــــة شــــهـــــادة تــــتــــيح لـــــهم ا
ـقـبـلـة)  مـضـيـفـة أنه بـاإلنــتـخـابـات ا
(رغـبــة من الـدائـرة االعالمـيـة بـتـبـيـ
احلـقيقـة للشـعب العراقي وكشف زيف
غـرضة  فإنها وبـهتان هذه الـقنوات ا
تـــوضح ان عــدد الـــنــواب من حـــمــلــة

شهادة الدكتوراه يبلغ  40 نائبا  فيما
ن يـحملـون شهادة يـبلغ عـدد النواب 
ــاجـسـتـيـر  31 نــائـبـا و 173 نــائـبـا ا
يــحـمـلـون شـهــادة الـبـكـلـوريـوس و19
يـحـمـلـون شـهـادة الـدبـلوم و 53 نـائـبـا
يـحـمـلـون شهـادة االعـداديـة). كـما ردت
قدم بخـصوص مقعد احملـكمة الطـعن ا
الـــكـــرد في مـــحــافـــظـــة واسط وأكــدت
(احـقـيـة الكـرد بـالكـوتـا النـهم طيف من
اطــيـاف الــعـراق واحملـافــظـة).الى ذلك
ردت احملـكـمـة االحتاديـة دعـوى الـنائب
مـشـعـان اجلـبـوري ضـد مـحـافظ صالح
الـدين ومـجلـسهـا. وقـال رئيس مـجلس
احملــافـظــة احـمــد الــكـر في تــصـريح
امـس ان احملكمـة االحتادية ردت دعوى
ـقـامـة ضـد مـجلس الـنـائب اجلـبـوري ا
احملــافـظــة واحملـافـظ احـمــد اجلـبـوري
نصبه) ارسـة احملافظ  بـشأن صحة 
 مـؤكـداً ان (اجملـلس واحملـافـظـة كـسـبا
الـدعوى بعد االدعـاء الكاذب من النائب
اجلـبوري الـذي يقوم بـتشـويه احلقائق
امــام الـقــضــاء بـقــضـايــا ومــعـلــومـات
وهـمية ال وجود لها ومخالفة للقانون)
 عـلى حـد قـوله. مـن جـهة اخـرى  دعت
ـــقــــراطي نــــائــــبــــة عن احلــــزب الــــد
الـكردستـاني إلى االلتزام بـقرار مجلس
شـورى الدولـة القـاضي بعـدم االعتراف

بالشهادات التي حصل عليها أصحاب
الـدرجـات اخلـاصـة وأعـضـاء مـجـالس
ـــديـــرون الـــنــــواب واحملـــافـــظـــات وا
الــعـامــون بــعـد تــولـيــهم مــنـاصــبـهم
مـوضحة أن القرار يعني أن الشهادات
الــتي مــنـحـت لـهم بــعـد   2012 تــعـد

باطلة وغير قانونية. 
وقـالت  بـيـريـوان خـيالني الـعـضو في
جلـنـة الـتـعـليـم النـيـابـيـة   لـ (الـزمان)
امـس إن (وزارة الـــتـــعــــلـــيم الــــعـــالي
والــبــحث الــعـلــمي اســتـوضــحت  من
مـجـلس شـورى الـدولـة بـكـتـاب رسمي
فـي الــثــالث مـن تــشــرين األول  2012
بــشـأن إمـكـانـيــة قـبـول ذوي الـدرجـات
ـديـرين العـامـ وأعـضاء اخلـاصـة وا
مـــجــالـس الــنـــواب واحملــافـــظــات في
الـدراسـات األولـيـة أو الـعـلـيا واوضح
اجملـلس في حـيـنهـا أن قـانون اخلـدمة
ـــدنــيـــة حـــدد شــروط مـــنح اإلجــازة ا
الـدراسـيـة وضـوابـطـهـا داخل الـعـراق
وخــارجه لــلــحــصــول عــلى الــشــهـادة
ـوظف عـلى الـدراسـيـة وأن حـصـول ا
اإلجـازة الـدراسـية يـعـد شـرطاً رئـيـساً
لـــلــقــبـــول في الــدراســـات األولــيــة أو
الـعـلـيا). وأضـافت أن (تـعـليـمـات منح
نح ـن  اإلجـازة الـدراسـيـة تـشـترط 
اإلجــازة الــدراســيــة أن يــكـون شــاغالً
لــوظـيـفـة تـقع فـي الـدرجـة األولى فـمـا
دون ضــمن ســلم الــدرجــات والـرواتب
وأن أصـــحــــاب الـــدرجـــات اخلـــاصـــة
ـديـرين الـعـامـ يـشـغـلـون وظـائف وا
تــقع في الـدرجــة الـعــلـيـا  ضــمن سـلم
الـدرجـات والرواتب وتشترط تعليمات
تـقدم لدراسة الـدراسات العلـيا  على ا
ــاجــسـتــيــر والـدكــتـوراه الــدبــلـوم وا
الـتـفـرغ الـتـام لـلـدراسـة  كـمـا يـقـضي
ــنح قــانـــون اخلــدمــة اجلــامـــعــيــة  
وظف  اخلدمة اجلامعية التفرغ التام 
ــاجــســتــيـر احلــاصل عــلى شــهــادة ا
لـغرض اكمال الدراسة واحلصول على
شـهادة الـدكتـوراه) مبـينـة أن (موظف
وجب القانون هو اخلـدمة اجلامعية 
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مـــؤخـــراً وكـــنـت مـــعه حـــيث اجـــرى
ـسـتـثـمـرين لـقـاءات مع الـشـركـات وا
الـــســعــوديـــ وايــضـــا مع اجلــانب
ــثـال بــوزيــر الــتــجـارة احلــكــومي 
واالسـتثمار وكانت هناك رغبة كبيرة
لــدى الــسـعــوديـ بــاالســتـثــمـار في
الــــعـــراق ولـم يـــجـــر اي حــــديث عن
ــشــاركـة شــروط مــعــيــنـة تــتــعــلق 
الـــســعــوديـــة في اعــمـــار الــعــراق )
مشيراً الى ان (الزيارة شهدت توقيع
مــــذكـــــرتي تــــفــــاهـم االولى بــــشــــأن
انـسيـابيـة منـفذ عـرعر احلـدودي ب
الـبلـدين واالخرى في مـجال الـتعاون
الــكــمـركـي بـ الــبــلـديـن). وتـابع ان
(الــنــتــيـجــة الــتي خــرجــنــا بــهـا من
الـزيـارة ان هنـاك رغبـة حـقيـقيـة لدى
الـسـعوديـ بـاالستـثـمار في الـعراق
بـعد اسـتمـاعهم من اجلـانب العراقي
شــرحـا الهـم الـفــرص االسـتــثـمــاريـة
وفـي جـــمـــيـع اجملـــاالت الــــزراعـــيـــة
الـصناعية والطرق والطاقة) مضيفاً
ـستـثـمـرين السـعـودي ان (جـمـيع ا
مـستـعدون للـدخول في االستـثمارات
وفـق الــقـــوانـــ والـــضـــوابط الـــتي
حتـددهـا هـيئـة االسـتـثـمار الـعـراقـية
ـتــبـعـة بــ الـبـلـدين) والــضـوابط ا
مـــؤكـــدا ان (الـــوزارة لم تـــســـمع عن
وضع الـشـركـات الـسـعـوديـة شـروطا
لـلمـشاركـة في اعمـار العـراق ). وكان

عـضـو اللـجنـة االسـتشـارية اخلـاصة
ــجــلـس الــوزراء الــســعــودي أنـور
عــشــقي قـد أكــد اســتـعــداد الــريـاض
لـتـخصـيص مـساعـدات مـاليـة إلعادة
إعـمار العراق لكـنها تنتـظر ضمانات
مـن بـــغـــداد بــــشـــأن مــــصـــيــــر تـــلك
ـساعـدات. وقال عشـقي في تصريح ا
ان الــســعـوديــة (أبــدت اسـتــعــدادهـا
ـؤتـمـر لـكن بـشروط لـلـمـشـاركـة في ا
عــدة لم تـسـمـهـا إلى اآلن لـكـني أرى
أن احلــكــومــة الــسـعــوديــة تــريـد أن
يــكـــون الــقــرار الــعــراقي ســيــاديــا)
مـوضحًـا ان الريـاض(تريـد أن تعرف
ـنحة وهي لن أيـن ستسـتغل أموال ا
تـــتـــوانى عـن مـــســـاعـــدة الـــعــراق).

(تفاصيل ص3).
من جـهـة اخرى بـدأ مـساعـد الـرئيس
ــصــري لــلــمــشــروعــات الــقــومــيــة ا
واالسـتراتيجيـة إبراهيم محلب امس
ــــقــــرر ان زيـــــارة الى بــــغـــــداد من ا
تـســتـغـرق ايـامـاً عـدة .. وضم الـوفـد
ــــرافق حملــــلب وزيـــر االتــــصـــاالت ا
ــعــلــومــات يــاسـر وتــكــنــولــوجــيـا ا
الـقـاضى ووزير الـصحـة أحـمد عـماد
الـدين راضى ووزيـر الـقـوى الـعـامـلة
مـحمـد سعفـان إضافة إلى مـسؤول
كــبـار في عـدد من الـوزارات ورؤسـاء
ـــصـــريــة إدارة بـــعض الـــشـــركــات ا

ورجال األعمال.

وتــأتى الـزيـارة قـبل انــعـقـاد مـؤتـمـر
إعـادة اإلعمـار وبنـاء على تـكليف من
ـــصـــري عــبـــد الـــفـــتــاح الـــرئـــيس ا
ــصـري الــسـيــسي لـ(تــأكـيــد الـدعم ا
ألشـقائنا في العراق وتعزيز التعاون
بــ الـبـلــدين والـعــمل عـلى تــرجـمـة
الــزخم الـذى تــشـهــده الـعـالقـات بـ
الــبـلـدين إلى خـطــوات مـلـمـوسـة في
شـتى اجملـاالت األمـنـية والـسـيـاسـية
واالقـتـصـاديـة والثـقـافـيـة). وكان فى
طـار نائب رئيس اسـتقـبال محـلب با
اجلــمــهــوريــة إيـاد عـالوي وعـدد من
ـكـتب عالوي الـوزراء بـحـسب بـيـان 
تـلقته (الزمان) امس . ويحمل محلب
رســـالـــة من الـــســـيـــسي إلى رئـــيس
الـوزراء حيدر الـعبادي تـتعلق بدعم
مـصر للعراق واستعـدادها للمشاركة
فـي جـهـود اإلعـمــار.وفي هـذا الـشـأن
ـشــاركـة ابــدى الـعــبـادى تــرحـيــبه 

ؤتمر. مصر في ا
 ونــقــلت وســائل اعالم مــصــريـة عن
الــعـبــادي قـولـه  ان(الـعــراق يـتــطـلع
ــصـريــة الـتي ــشــاركـة الــشـركــات ا
تـتـمـتع بـخبـرات واسـعـة فى عدد من
اجملـاالت التى يحتاجـها العراق وهو
صرية) شاركـة الشركـات ا يـرحب 
مـــوضـــحـــا  أن (الــعـــراق بـــحـــاجــة
لـإلعــمـــار فى مـــجــاالت عـــدة مــنـــهــا
الــقــطـاع الــصــحي والــتـعــلــيـمي ألن

احملـافــظـات الـعـراقـيـة كـافـة بـحـاجـة
لـلتنـمية بـسبب اإلهمـال وعدم وجود
تـنمية). واوضح العبادي أن (العراق
كــان قـد طــلب من اجلــانب الـكــويـتي
ؤتـمر الـذي يعـتمـد بشكل تـضيـيف ا
أسـاس عـلى االسـتثـمـار) وأشار إلى
(رغـبـة بـغـداد في أن يـكـون جـزءا من
ــؤتـمـر مــخـصــصـاً لـلــمـنح واآلخـر ا

لالستثمار).
 بــدوره قـال رئــيس مــجـلس الــنـواب
ـ ســلــيم اجلــبـوري إن (الــعــراق 
لـتـفـاعل الـقـاهـرة الـكـبـيـر مع الـواقع
ـا تمثـله مصر من قـيمة فى الـعراقي 
الــــواقـع الــــعــــربي عــــلـى الــــرغم من
الـتحـديات الـتى تواجـههـا والظروف
الصعبة التى مرت بها) الفتًا الى أن
(مـصر تـعد من الـدول األقرب لـلعراق
فى تـطـلعـاتهـا وعـملـها). واوضح أن
(اجلـانب االقـتـصـادي والـتـعـاون ب
الـقـاهرة وبـغداد هـو األهم في الوقت
الــــــراهن فـي ظل حــــــرص الـــــدولـــــة
الـعـراقـيـة علـى تعـزيـز الـعالقـات ب
الــــبـــــلــــدين وهـي تــــبــــذل جــــهــــودا
دبـلومـاسيـة ناجـحة فى هـذا اإلطار).
وأعـلنت الـهيـئة الوطـنيـة لالستـثمار
همة شاريـع ا عن طـرحها عـدداً من ا
ــؤتــمـر مـن بـيــنـهــا مــشـاريع خالل ا
إنــشـاء وتــنـفــيـذ مــتـرو بــغـداد األول
والـــــثــــــاني ومـــــتــــــرو الـــــبـــــصـــــرة

بـاستثـمارات  تبـلغ نحو  8 مـليارات
دوالر.

 وأوضـــحت الـــهـــيــئـــة في بـــيــان أن
(مـشروع مـترو بغـداد يتضـمن إنشاء
خـط بطـول إجمالي يـبلغ نحو  43
كــيـلـومـتـراً ويـشـمل  47 مـحـطـة مع
مـأويـ للـقاطـرات على كال اخلـط

وكـذلك  3 مـحـطات حتـويلـية لـلطـاقة
الـكـهربـائيـة لـلمـشـروع) مشـيرة الى
ـشروع تـوفيـر خدمة ان (ومـن شأن ا
نـقل بطاقة  250 ألـف راكب بالساعة
الـــواحـــدة وفي جـــمـــيع احملـــطــات).
وقـدّرت شركة ألـستوم الـتي تعاقدت
مـع وزارة النـقل على إعـداد تصـاميم
ـشـروع تـكـلـفـة تـنـفـيـذ ومـنـاقــصـة ا
ـشروع بـنحـو ستـة ملـيارات دوالر ا
شروع يـضاف إليها انتفاع خاص با
بـنحو ملياري دوالر. وعرضت الهيئة
تكون مـشروع تنفـيذ مترو البـصرة ا
من  5 خطوط رئيسة مع  35 محطة
رئــــيــــســــة وفـــرعــــيــــة  الى جــــانب
عـلق (مونرويل) مـشروعـ للـقطـار ا
قـدسـة بـتكـلـفة في بـغـداد وكـربالء ا
تـبلغ نحو  1.95 مـليار دوالر. وطرح
العراق  6 مـشروعات للنقل السككي
ضـمن الـفـرص االسـتـثـمـاريـة بـقـطاع
الـنقل بـتكلـفة استـثماريـة تخطت الـ

 29.6 مليار دوالر. 
الـى ذلك اعـلـنت الـهــيـئـة امس انـهـا

بــصــدد طــرح تــأهــيـل وتــطــويـر
مـــعـــامل الـــزجـــاج في الـــرمــادي
ـؤتمـر.وقالت لـالستـثمـار خالل ا
فـي بــيــان إن الــعــراق ســيــطــرح
ـؤتـمــر تـطــويـر وتــأهـيل خـالل ا
مـــعـــامل الـــزجـــاج في الـــرمــادي
ـــتـــوســـطــة ــشـــاريـع ا ضـــمـن ا
لـإلســــتــــثــــمــــار واوضــــحت ان
(صـنـاعة الـزجـاج اخلام مـتـعددة
ــعــروفــة مــثل االســتــخــدامــات ا
زجـاج االبنـية وزجـاج السـيارات
ــرايـا لــتـصل الى  13نــوعـا) وا
الفـتـة الى ان (حـاجـة الـعـراق من
ـسـطح تتـضاعف مـادة الـزجاج ا
ســنـويـا وتـعـد كـمـيـة  1500 طن
يوميا كافية حاليا حلاجة البلد).
وكــشف الــبـيــان عن ان (الـطــاقـة
ـستـهدفـة لـلمـشروع االنـتـاجيـة ا
تـبلغ  500 الـف طن سنـويـا على
ان تـقـسم علـى مرحـلتـ بـحسب
طاقة السوق واالنواع) مبينا ان
(كـلــفـة االنـتـاج الـسـنـوي بـطـاقـة
ئة للمشروع النتاج 700  100با
طـن يوميـا تبلغ  94 مـليـار دينار
ئة) والـعائـد البـسيط هو  16بـا
مـشـيـراً الى انـه (بـامـكـان تـنـفـيذ
ـسـطح نفـسـها مـعـامل الـزجاج ا
ــقـدسـة فـي مـحـافــظـتي كـربالء ا

ثنى).  وا
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ـشاريع كـردسـتـان مـستـفـيـداً من ا
ــؤتــمـر). من الــتي ســتــطــرح في ا
جـانـبه أشـاد الـبـارزانـي بـ(جـهود
ـتحدة والـدول احللـيفة الـواليات ا
في الـــتــمــهــيـــد لــتــدشــ احلــوار
ــبـــاحــثــات اجلــادة بــ أربــيل وا
وبــغــداد) وأكــد (إلـتــزام حــكــومـة
ـــــواصـــــلـــــة احلــــوار اإلقـــــلـــــيم 
ـشاكل ـبـاحثـات وبحل جـميع ا وا
عــلى أســاس الــدسـتــور ). وأعـرب
عـن األمـل فـي إشــــــــراك وفــــــــد من
اإلقـلـيم في مـؤتمـر الكـويت إلعـمار
الـــعــراق لـــكي يــفـــيــد اإلقـــلــيم من
ـؤتمر ويضـمن تلبيـة احتياجاته ا
فـي مـجـال اإلعـمـار. (تـفـاصـيل ص
5) في غضون ذلك قال النائب عن
االحتـــاد اإلسالمي الــكـــردســتــاني
جــمـال كـوجــر ان حـكـومــة اإلقـلـيم
لـف النـفطي وافـقت عـلى تسـلـيم ا
الـى بـغـداد عـلـى ان تـدفع األخـيـرة
مـــا بـــذمـــتـــهـــا من ديـــون ألربـــيل.
واوضح كـوجر فـي مقـابلـة متـلفزة
ان (عـــلـى رئــيـس الـــوزراء حـــيــدر
الــعـــبــادي ان يــكــون واضــحــاً في
اتــفــاقــاته مع اإلقــلــيم واذا كــانت
ـــلف بـــغـــداد راغـــبــة فـي تــســـلم ا
الـنفـطي من اإلقـليم فـعلـيهـا حتمل
الـــديــون والـــقــروض الــتـي بــذمــة
كــــردســــتـــان وهـي بـــكـل االحـــوال
مـضـطـرة الى دفـعهـا) مـشـيرا الى
ان ( االسـتـيالء عـلى جـمـيع مـنـافذ
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نـظـرت احملكـمة االحتـادية الـعلـيا امس
سـت دعـــاوى مـــوضــــوعـــهـــا الــــطـــعن
بــدســتــوريــة مــواد في قــانــون تـعــديل
قــانــون انــتــخـابــات مــجــلس الــنـواب
وقــــــررت االبـــــقــــــاء عــــــلى شــــــهـــــادة
الــــبـــكــــالـــوريــــوس شـــرطــــاً لـــدخـــول
االنـتـخابـات.  كمـا ردت الطـعن اخلاص
ـنح الكـرد الفـيليـ مقـعداً واحداً عن
مــــــحـــــافـــــظــــــة واسط فـي مـــــجــــــلس
ـتـحـدث الـرسمـي باسم الـنـواب.وقـال ا
احملـكــمـة إيـاس الـسـامـوك في بـيـان ان
احملــكــمـة عــقـدت امس جــلــسـة نــظـرت
خـاللــهــا بــست دعـــاوى (مــوضــوعــهــا
الــطــعن بــدســتـوريــة مــواد في قــانـون
تـعديل قانون انتخـابات مجلس النواب
اخلـاصة بتقسيم االصـوات الصحيحة
ـنح الـكـرد الفـيـلـي مـقـعـداً واحداً  و
عـن محافظة واسط فـي مجلس النواب
ـرشح  والــطــعن في شــرط أن يــكــون ا
لـعـضويـة مجـلس الـنواب حـاصالً على
شـهادة الـبكـالوريـوس أو ما يـعادلـها)
مــضــيــفــاً ان (احملــكــمــة قـررت رد تــلك
الــطـعــون لــعـدم اســتـنــادهـا إلى ســنـد
ـبينة مـفصلة في دسـتوري ولألسباب ا
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يـستأنف مجلس النـواب عقد جلسته
غــدا االربـعــاء بـعـد الــتـصــويت عـلى
قــرار يـــقــضي بــالــغـــاء الــعــقــوبــات
ـــصـــرفـــيــــة عن مـــصـــارف اقـــلـــيم ا
كــردســتـان  فــيــمـا اتــهم الــتــحـالف
ان وبـعض الـكتل الـكـردستـاني الـبـر
بـااللتفاف على حقوق االكراد وادراج
ــــوازنــــة عــــلـى جــــدول االعــــمـــال ا
مــتــوقــعـا تــضــيــيف رئــيس الـوزراء
ـقـبـلة حـيـدر الـعـبـادي في اجللـسـة ا
ـناقـشة الـقانـون. وقالت الـنائـبة عن
الـتـحـالف جنـيـبـة جنـيـب لـ (الـزمان)
ـان صــوت عـلى قـرار امـس ان (الـبـر
ـالــيـة الـنـيــابـيـة الـقـاضي الــلـجـنـة ا
ـصرفـية الـية وا بـالغـاء العـقوبـات ا
عـن مـصــارف االقــلــيم والــزام الــبـنك
ـركـزي بـتـقد تـقـريـر شـهـري لذلك ا
ال العام)  مشيرة الى حـفاظا على ا
ــتــعـــاقــدين من انـه (تــقــرر احــالـــة ا
الــــصــــحـــوات الـى وزارتي الــــدفـــاع
والــداخـلــيـة)  واوضــحت جنـيب ان
(اجلــلــسـة شــهــدت الـتــصــويت عـلى
مـضاعـفة غـرامة الـغيـاب للـنواب الى
ـان مــلــيـون ديــنـار)  مــتــهـمــة الـبــر
وبعض الكتل بـ (االلتفاف على الكتل
ـوازنــة لـلــقـراءة الــكـرديــة وعــرض ا
االولى مـا يـعد ذلك مـؤامرة ومـخالـفا
لــلــقــانــون لـعــدم حتــقق الــنــصـاب)
واضـــافـت ان (كـــتـــلـــتي الـــتـــحـــالف
الـكردستاني واحتاد الـقوى العراقية
انـسـحبـتا من اجلـلـسة بـسبب ادراج
ـوازنـة واستـجواب وزيـر الـكهـرباء ا

قـاسم الفهدواي)  مـتوقعـة (تضييف
ــقــبــلــة الــعــبـــادي خالل اجلــلــســة ا
ـوازنـة مع الكـتل). وبـشأن ـنـاقـشة ا
ــان تــضــمن قــانـون اخــر نــفى الــبــر
ــانـيــ الــعــراقــيـ اي احتــاد الــبــر
امـتيازات مـالية ألعضـائه .وذكر بيان
امـس ان (تـشــريع الــقــانــون لم يــجـر
بــصـورة سـريــة او فـجـأة كــمـا يـدعي
ـــــا  اقــــــراره وفق الــــــبـــــعـض وا
ـعمـول بـها الـسـياقـات الـتشـريـعيـة ا
وعــرضه لـلـقـراءة ومن ثم الـتـصـويت
عــلــيه)  نــافـــيــا (تــضــمن الــقــانــون
امــتــيــازات مــالــيــة ألعــضــائه الــذين
يــعـمـلــون تـطـوعــا ومن دون مـقـابل).
بـــدوره  رفـض نــائب رئـــيس كـــتــلــة
الـتــغـيـيـر الـنـيـابـيـة امـ بـكـر ادراج
ـوازنة بصـيغتهـا احلاليـة.وقال بكر ا

فـي تصـريح امس إن (قـيام اجلـبوري
ـوازنـة يـعـد خـرقـا واضـحـا بـإدراج ا
لـلنظام الداخـلي وجتاوزا على جميع
االتـفـاقـات الـسـابـقة)  مـؤكـدا (رفض
ــوازنــة بـصــيـغــتــهـا احلــالــيـة ولن ا
نــصــوت عـلــيـهــا مــالم يـتـم تـضــمـ
ــطــالب اخلــاصـة بــنــسـبــة االقــلـيم ا
وظـف ومـحـافظـة حلـبجـة ورواتب ا
وقـوات البـيشمـركة). من جـهته طالب
اليـة النيابية مسعود عـضو اللجنة ا
حـيـدر  رئيس الـوزراء بإطالق رواتب
مـــوظـــفي الــصـــحـــة والــتـــربـــيــة في
كــردسـتــان.وقـال حــيـدر في تــصـريح
امـس إن (تــقـــاريــر جلـــان الــتـــدقــيق
ايــجـابــيـة مــا يــوضح ذلك ان قـائــمـة
ـوظـفـ لـيـست فـيـها رواتب هـؤالء ا
مشكالت)  مـطالبا العبادي بـ(اطالق
ــهـمـة). فـيـمـا رواتب تــلك الـشـرائح ا
وصـف النـائب عن كـتـلة االحـرار عـبد
ــطــالب الــتي ي ان ا الــعــزيـــز الــظــا
تـــقـــدمـــهـــا بــــعض الـــكـــتل لـــدخـــول
اجلــلـســات بـالـتــعـجــيـزيـة . واوضح
ي في تصريح امس ان (مطالبة الـظا
بـعض الـكـتـل بـأضـافـة تـخـصـيـصات
ـوازنة ـنـاطق احملـررة في ا العـمـال ا
مــقـابل دخـول اجلــلـسـات تـعــجـيـزيـة
وبــحــاجـة الى مــوازنـات دول). ورأى
الـنـائب عن التـحـالف الوطـني صادق
احملـــنــا ان اســتــقـــطــاعــات الــرواتب
والــضــرائب بـدعــة تــعـتــاش عــلـيــهـا
احلـكـومة . وحـذر احملـنا في تـصريح
ـــواطن جـــراء تــلك امـس من (جــزع ا
الـتـصـرفات واسـتـمـرار استـقـطـاعات
تـقاعـدين التي ال وظفـ وا رواتـب ا
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ـينـاء بـهـدف الـى فوز ثـمـ قـوامه قـلـب فريـق الـزوراء تـأخـره امام فـريـق ا
هـدف مـقابل هـدف في الـلقـاء الذي اقـيم امس االثنـ في ملـعب البـصرة
متاز الدولي حلساب اجلولة   12 ليـبقى في صدارة ترتيب فرق الدوري ا
ـدرب ايـوب اوديــشـو واضـحـة في شـوط بـكـرة الــقـدم.وظـهـرت بـصــمـات ا
يـناء متقدمـا عن طريق الالعب عمر جبار في باراة الـثاني بعد ان كان ا ا
نـهايـة الشـوط االول  اذ تمـكن من استـغالل االخطـاء التـي وقع بهـا العبو
ـينـاء  ليـعيـد لؤي صالح الـكفـة باحـرازه هدف الـتعـادل في الدقـيقة 67 ا
بـاراة  غير يـناء الى اجـواء ا بـعد تـمريـرة جمـيلـة من حسـ علي.وعـاد ا
ـهاجم بـاسم علـي اضاع فـرصا سـهلـة لـلتـسجـيل  وهـو مادفع ثـمنه ان ا
الفريق حـينما جنح البديل مصطـفى جودة باحراز هدف الفوز للزوراء في
باراة اشـهار احلـكم الدولي الـدقيـقة   80 وشهـدت الدقـيقـة االخيرة مـن ا

واثق مـحمـد البـطاقـة احلمـراء بوجه مـدافع الـزوراء مصـطفى مـحمـد لنـيله
قود بطـاقت من النـوع االصفر.ووصل الزوراء الى الـنقطة  32 مـاسكا 

يناء عند  13 نقطة.  الصدارة  وبقى ا
وفي مباراة ثـانية سجل فريق نفط اجلنوب  الفوز الثالث على التوالي في
ـة بـفريق الـكـهربـاء بـهدف دون ـمتـاز  مـلحـقـا الهـز مـنـافـسات الـدوري ا
مقـابل  وانتظر اصحـاب االرض حتى الدقيقة  69 لـيسجل مرجتى عادل
ــبــاراة  وبـسط الــفـائــز سـيــطــرته عـلى نــاصـر اســمه في مــفـكــرة حـكم ا
مـجــريـات الـشــوط االول واضـاع العــبـوه اكـثــر من فـرصــة  وفي الـشـوط
الثاني حـاول الكهرباء ادارك هدف الـتعادل غير ان الهجـمات لم يكتب لها
ـركـز الـنــجـاح.ورفع نـفط اجلـنـوب رصـيـده الى  19 نـقـطــة مـتـقـدمـا الى ا
اخلـامس مؤقـتـا  فـيـما تـوقف رصـيـد فـريق الـكــــــهـربـاء عـند  21 نـقـطة
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نـفت وزارة التـخطـيط ماتردد عن
وضـع السعـودية شروطـا محددة
عـلى العراق مقابل مشاركتها في
ـقـرر عـقـده في مـؤتـمـر االعـمـار ا

ـقــبل فــيـمــا بـدأ الــكــويت الـشــهــر ا
صري للمشروعات مـساعد الرئيس ا
الـقــومـيـة واالسـتـراتـيـجـيـة إبـراهـيم
مــحـلب امـس زيـارة الى بــغـداد عـلى
ـستـوى يـضم عددا رأس وفـد رفـيع ا
ــــســــؤولــــ ورؤســــاء مـن كــــبــــار ا

عنية باالستثمار صرية ا الشركات ا
ــشــاركــة فى جــهــود فـى الــعــراق وا
ـتـحـدث باسم إعـادة اإلعـمـار. وقال ا
الـــوزارة عــبـــد الــزهـــرة الــهـــنــداوي
لـ(الـزمـان) امس ان (وزيـر التـخـطيط
ســلـمــان اجلـمــيـلي  زار الــسـعــوديـة

ـمـارسـة الـتـدريس كـل مـوظف يـقـوم 
اجلـــــامـــــعي والـــــبــــحـث الـــــعــــلـــــمي
واالسـتشارة العلمية والفنية أو العمل
فـي ديــوان وزارة الـــتــعـــلـــيم الـــعــالي
ن والـبـحث الـعلـمي أو مـؤسسـاتـها 
تــتــوافـر فــيه شــروط عــضــو الـهــيــئـة
الــتـدريــســيـة وهــذا  ال يـنــطــبق عـلى
ـديرين أصـحاب الـدرجات اخلـاصة وا
الــعـامـ من غــيـر مـنــتـسـبــيـا لـوزارة
ـذكورة) وتابعت أن (أعـضاء مجالس ا
الـنــواب  واحملـافـظـات هم مـنـتـخـبـون
وغـــيــر مـــعـــيــنـــ ومن ثم ال يـــعــدون
موظف خالل مدة دورتهم االنتخابية
 وهم مـتـفـرغون ألعـمـال اجمللس طـيـلة
مـدة دورتـهم االنـتـخابـيـة  وأن قـانون
وظـف دنـيـة يسـري عـلى ا اخلـدمـة ا
الـعـامـلـ في دوائـر الـدولـة)  مـشـيرة
الـى أن (مــجــلس شـــورى الــدولــة رأى
ـوجب قـرار اتـخذه في  آب لـذلك كـله 
  2013 عـدم إمـكـانـيـة قـبـول أصـحاب
ـديرين الـعـام الـدرجـات اخلاصـة وا
وأعـضاء مجـالس النواب واحملـافظات
فـي الدراسـات األولـيـة أو الـعـلـيا). في
غـــــضـــــون ذلـك  رجح مـــــســـــؤول في
ستقـلة لالنتخابات ـفوضية العـليا ا ا
قـبلـة مشـاركة ان تـشهـد االنتـخابـات ا
. وقـال مـديـر مـكتب واسـعـة لـلـنـاخبـ
ـفوضـية في البـصرة احـمد العـبيدي ا
فـي تصريح امس (لدينا انتشار واسع
ا يـحقق وصـوالً سلساً في احملـطات 
الـى النـاخب  وارجح  مـشـاركة فـاعـلة
لـلناخبـ بنسب جيـدة في االنتخابات
ـاضـيـة). ـقــبـلـة اسـوة بـالـسـنـوات ا ا
ولـــفت الى ان(نـــسب الـــتــســـجــيل في
ــئـة من الــبــصـرة وصــلت الى  65 بــا
خـالل تــسـجــيـل  مــلــيـون و 224 الف
نـاخب بايـوميتـرياً من مـجموع مـليون
و  800 الـف)  مــوضـــحــاً ان( هـــنــاك
مـراجـعـات في مـا يـتـعـلق بـالـتـسـجيل
الـبـايـومـيـتـري بـحدود  18 الـف حـالة
اســـــبــــوعــــيـــــاً وهــــو رقم جـــــيــــد في

حساباتنا)  على حد قوله.

الـنفط في كردستـان اجحاف ألبناء
اإلقـلـيم) بـحـسب رأيـه .وأضاف ان
(الـعبادي غير جاد في إنهاء االزمة
ـركـز وهـو يـنـتـظـر بـ اإلقـلـيم وا
دعـاية انتخابـية وتنازالت لكي يتم
تـطبيق جميع مايطلبه وهذا مناف
ـواطن) عـلى لــلـدسـتـور وحــقـوق ا
حد قوله .وأشار كوجر الى (وجود
اتـــــفـــــاق مــــبـــــدئـي وتــــوجـه بــــ
احلـكومت وضـغط دولي للتوصل
الـى اتفـاقات حتت سـقف الدسـتور
الـعـراقي).وتـابع ان (االخـتالف في
الـتـصـريـحـات يـعـود لـلـوضع الذي
ـــــر به في ظـل وجــــود قــــيــــادات
مـختـلفـة وبالتـالي فإن الـعبادي ال
شـحونة يـستـطيع بـهذه األجـواء ا
ان يــبــ كل مــا يــتـفـق عـلــيه). في
ـقـابل قـال الـنـائب عـن التـحـالف ا
الـوطـني نـاظـم الـسـاعـدي ان شرط
احلــكـومـة االحتـاديـة واضح جتـاه
ـلف النـفطي في االقـليم .واوضح ا
فـي تصـريح ان (مـلـف نفـط االقلـيم
قـضيـة شائـكة فـهو يـصدر من دون
مـعرفة كمياته وأين تذهب أمواله)
مـــضــــيـــفـــا ان (شـــرط احلـــكـــومـــة
االحتــاديــة واضح جتـاه الــقـضــيـة
وهـــو تــســـلـــيم جــمـــيع احملـــطــات
الـنـفـطـية في كـردسـتـان الى شـركة
الـنفط الوطنيـة).وأضاف الساعدي
ان (اإلقـليم يرفض تسليم النفط اإل
بـتـسـديد بـغـداد ألربـيل ما بـذمـتـها

مـن أموال وقـروض).وأشار الى ان
(احلـــكــومـــة كــانت واضـــحــة جــداً
بضرورة تطبيق القانون االحتادي
عـلى جمـيع البالد ومـنها األراضي

تنازع عليها).  ا
ووصـلت جلنـة احلكومـة االحتادية
وظف الى ـكلفة تـدقيق رواتب ا ا
الـسـلـيـمانـيـة امس لـتـدقيق رواتب
مــــــوظـــــــفي وزارتـي الــــــصــــــحــــــة
والـــتــربـــيـــة.وقــال مـــديـــر تــربـــيــة
الــســلـيــمـانــيــة دلـشــاد عــمـر خالل
مـؤتـمر صـحفي ان (الـلجـنة عـقدت
مـعـها اجـتمـاعا فـيمـا يقـوم  ثالثة
مـن اعــضـــائـــهـــا بــتـــدقـــيق رواتب
مــنـــتــســبي الــصـــحــة) مــوضــحــاً
ان(الـــلــجــنـــة لــديـــهــا مــعـــلــومــات
ـوظـفـ واحــصـائـيـات عـن عـدد ا

وهـي حتـتــاج الـى تــرجـمــة بــعض
الــعــنـاويـن الـوظــيــفـيــة من الــلــغـة
الـكرديـة الى العربـية). على صـعيد
آخــر شــهـدت الــســلــيـمــانــيـة امس
تــظـاهـرة واسـعــة تـنـدد بــالـهـجـوم
الــتـــركــيــة عـــلى مــنــطـــقــة عــفــرين
ــتــظــاهــرون الــســـوريــة. وطــالب ا
حـكـومـة اإلقـلـيم واجملـتـمع الـدولي
بــــإتـــخـــاذ مـــوقـف ازاء الـــهـــجـــوم
الـتركي. ولم تـشارك قوى سـياسية
فـي الــــــتــــــظـــــــاهــــــرة الــــــتـي رفع
ـتظاهرون خاللهـا شعارات تدعو ا
حـكـومـة االقـلـيم الى إتـخـاذ مـوقف
ازاء الــهـجــوم  وتـطـالـب اجملـتـمع

مــبــرر لــهـا)  مــشــددا عــلى (ضـرورة
ايــــقـــاف بــــدعـــة االســــتـــقــــطـــاعـــات
والــضــرائب الــتي تــعــتــاش عــلــيــهـا
احلـــكـــومـــة). من جـــهــة اخـــرى دعت
الــنــائــبــة عن ديــالى غــيــداء كــمــبش
ــان الى عــقــد جــلــســة خــاصـة الــبــر
ــنــاقــشـة مــلف أنــفــلـونــزا الــطــيـور
وتـعـويض أصـحاب حـقـول الدواجن.
عــلى صـعـيــد اخـر أكـد اجلـبـوري  ان
ــقــبــلــة ال تــقل ـــرحــلــة ا حتــديــات ا
خــــطـــورة عن حتـــديــــات مـــواجـــهـــة
ـكــتب رئـيس اإلرهــاب . ونـقل بــيـان 
ــان تــلـقــته (الــزمــان) امس عن الــبــر
اجلــبـوري خـالل رعـايــته احـتــفـالــيـة
ي لألديـان القول (نـحتاج الـيوم الـعا
إلى خطة واقعية تستوعب التحديات
وتــؤسس لــلــطــمــوح بــشــكل واقــعي
وعـملي بعيـدا عن منهجـية الشعارات
والـالفـتـات والسـيــمـا ان احلـوار بـ
األديـان من شأنه أن يـنعكس إيـجابيا
عـلى احلوار ب احلضارات)  داعـيا
الـى (حتديـد مسـارات للـعمل من أجل
تبادلة عرفة ا دعم احلـوار وتطوير ا
بـ أتـبـاع الـديانـات) مـنـوها الى ان
ــقــبــلـة ال تــقل ــرحــلــة ا (حتــديــات ا
خــــطـــورة عن حتـــديــــات مـــواجـــهـــة
االرهـــــاب). وبـــــشـــــأن اخـــــر نـــــاقش
اجلـبوري مع وفد من شيوخ العشائر
االوضـاع في مـحـافـظة نـيـنـوى. وقال
الـبــيـان ان (اجلـبـوري اسـتـقـبل وفـدا
من شـيوخ عشـائر احملافظـة وناقشوا
ـلف االوضـاع االمـنـيـة ومـا يـتـعـلق 
تـضررين وتأهيل البنى تـعويضات ا

 .( التحتية وعودة النازح
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دني في محافظة النـجف من اخماد حريق اندلع في مخبز وانتقل ÆÆw(UB تمكـنت فرق الدفاع ا « bL×   ≠ œ«bGÐ
الى فـندق مجاور له   فيـما عثـرت الفـرق اخملتصـة بواسط على  11 لغـما ارضيـا ضد األشـخاص والعـشرات من قـنابر
هـاون وقذائف مدفع واعـتدة مدافع مـقاومة لـلطائـرات. وقال مصـدر امس ان (حريقا انـدلع في براميل الـنفط االبيض في
ـشـراك قــرب الـعـتـبـة الـعــلـويـة وسط الـنـجف) مــبـيـنـا ان (احلـريق انـتــقل الى فـنـدق مـجـاور مـخـبـز جتـاري في مــنـطـقـة ا
ـدنـيـ من الـفـنـدق وتـمـكنـت من اخـماد ـدني والـعـتـبة الـعـلـويـة اخـلت ا له).واضـاف أن (خـمس فـرق إطـفـاء من الـدفـاع ا
عرفة صدر أن (اجلهـات اخملتصة فتحت حتقيقا  احلريق) الفتا الى ان (احلـريق نتجت عنه اضرار مادية فقط).وتابع ا
نـفلقة ـدني امس ان (مفارز مـعاجلة الـقنابل غـير ا اسـباب اندالع احلـريق).وفي واسط قال مصـدر في مديريـة الدفاع ا
لوثة باخمللفات احلربية عثرت على أكداس مدفونة ناطق ا يداني على ا سح ا دني ومن خالل عمليات ا التابعة لـلدفاع ا
من اعتـدة اجليش السابق).وأضاف ان (الـفرق عثرت على  11 لغـما ارضيا ضد األشـخاص والعشـرات من قنابر هاون
واد من عيار  82ملم إضافة الى قذائف مدفع عيار  130 ملم واعتدة مدافع مقاومة للطائرات).واوضح انه ( نقل تلك ا

تبعة). عاجلة حل التصرف بها الحقا وفق السياقات القانونية ا الى مخزن ا


