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ويـعـمل وفق اليـة تـتـضمن بـيـانات
ــــريض تــــتـــضــــمن اإلسـم الـــسن ا
الـــنــوع ,انـــواع الـــتـــحـــالـــيل يـــتم
ادخالها لـقاعدة البيـانات). مضيفاً
(بـعــدهـا يــطـبع شــرائط الــبـاركـود
ـرضى لــيـتم لـصــقـهـا اخلـاصــة بـا

عــلـى أنـــابـــيب اإلخـــتـــبـــار). وبــ
وجود الغزالي ان قار الـباركود ا
بــكل جـهــاز يـقــوم بــاجـراء حتــلـيل
ـوجودة تـلقـائي بقـراءة الـبيـانات ا
راجعة بشريط الباركـود  ويقوم 
تــلك الــبــيــانــات مع الــكـومــبــيــوتـر

ستـشفى وعلى عمـليات لـتوسعـة ا
شكل مراحل وذلك لتـخفيف الزخم

احلاصل فيها). 
من جانبه طالب (بإنـشاء مستشفى
والدة حـديـثـة لألطـفـال وذات سـعة
كن  كـافيـة الستيـعاب أكـبر عـدد 
وكذلك تـواكب التـطور احلاصل في
اجملـاالت الـطـبـيـة). واعـرب الـدهـان
ـــــا يـــــقـــــدمه مالك عـن ســــعـــــادتـه 
ــيـزة في ـســتـشــفى من جــهـود  ا
تـقـد الـعـنـايــة الـطـبـيـة بـأخالص
وتــــفــــان عــــال لـألطــــفــــال وحــــسن
ــهــني مع الــتـــعــامل اإلنــســانـي وا
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عـوقات داعـياً الى انه سـيـتم رفع ا
ـقـتــرحـات الى اجلـهـات الــعـلـيـا وا
ـا يـخدم ذات الـعالقـة لـلنـظـر بـها 
ـصــلـحـة الــعـامــة. واعـلـنت ادارة ا
مـديـنـة الـصـدر الطـبـيـة عن تـطـبيق
نع أي خـطأ بشري نظام الـباركود 
ـرضـيـة التـي يتم في الـتـحـلـيالت ا

دينة. اجراؤها في ا
وقال مـديـر مـديـنـة الـصـدر الـطـبـية
الــدكـــتــور عــبــدالــعــال الــغــزالي  لـ
(الزمان) ان (نظام الـباركود يضمن
الـدقـة ويسـاهم في مـراقـبـة اجلودة
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ـــركـــزي. مــوضـــحـــاً (وفي حـــالــة ا
ـطـابـقـة يـقـوم بـإجـراء الـتـحـالـيل ا
ــطــلــوبـة  بــعــدهـا تــنــقل نــتـائج ا
الـتـحـالــيل الي الـكـومـبــيـوتـر لـيـتم
طبـاعـتـهـا بـعد مـراجـعـتـهـا من قبل

كوادر متخصصة).
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ـثل جلنـة رعايـة الـطفـولة في زارَ 
الـــنــجف  فـــراس الــدهـــان مع وفــد
ـفــوضــيــة الــعــلــيـا مــرافق له مـن ا
حلقوق اإلنـسان مستـشفى الزهراء
الـــتـــعـــلــيـــمـي لألطـــفـــال  من أجل
ــعــوقـات ـشــاكل وا اإلطالع عـلـى ا
الــــتي تــــواجه ســــيـــر الــــعــــمل في
ستـشفى. وب الـدهان لـ(الزمان) ا
ــســتــشــفى ــديــر ا (خالل زيــارتي 
مــصـطــفى الـهــرمــوش قـدم شــرحـاً
مـفـصالً عن اهـم اخلـدمـات الـطـبـية
الـتي تــقــدم لألطـفــال الــراقـدين في

ستشفى). ا
واوضـح الــدهــان ان (هــنــاك أنـواع
ـقـدمــة لألطـفـال والـتي اخلــدمـات ا
تــشــمل مــخــتــلف األعــمـار   حــيث
تأسـست عام 1984وكانت طـاقتـها
االسـتيـعـابـية 200 طـفل وتسـتـقبل
راحل الـعمـرية ـختـلف ا األطـفال 
ولـغـايــة سن الـثـامـن عـشـر. واشـار
ـــســـتـــشـــفى تـــســـتـــقـــبل الى ان (ا
ـــرضـــيـــة من مـــخــتـــلف احلـــاالت ا
احملـــــافــــظـــــات اجملـــــاورة  وهــــذا
اليتناسب مع زيادة النمو السكاني
في مــحــافـــظــة الــنــجف في الــوقت
احلـــاضـــر  حـــيث  إجـــراء عـــدة
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ـان شـاكر حـامـد إجنـازات مـجـلس الـنواب تـحـدث بـاسم رئـيس الـبـر أعـلن ا
خالل السنة التشريعـية األولى من الدورة النيابيـة الرابعة التي انتهت األحد.
وقال حامـد في مؤتمـر صحفي امـس ان (القوانـ التي وصلت من احلـكومة
ـان على 20 خالل هذه الـسنـة التـشريـعيـة بلغ عـددها 83 قانـوناً صوت الـبر

منها) مبينا ان (اجمللس عقد  65جلسة خالل السنة التشريعية االولى).

يتم االتـفاق علـيها من جـانب الكتل
ـانيـة- وهنـا الكل يـعلم انه لم البـر
يتم التصـويت على تسـمية أعضاء
انـية موضع اخلالف اللـجنـة البـر
فــــكــــيف لــــهــــا في هــــذا احلـــال أن
تـنـتـخـب رئـيـسـاً ونـائـبـاً ومـقررا ?
فـــضـال عن ذلك نـــحن فـي اول ايــام
الـعـطـلـة الـتـشـريـعـيـة فـكـيف رتـبت
جمـيع االحداث من تـسمـية اعـضاء
جلــــنــــة وانــــتــــخــــاب ومــــحــــضــــر
اجـتـماع?).وتـابع الـبـيان(بـنـاءً على
مــا تـقــدم جنــدد رفـضــنــا إلقـتــطـاع
مـهـام جلـنـتـنـا النـيـابـيـة ومـصادرة
صالحياتها وتسلـيمها الى تشكيل

غــيـر مـبـرر لم يـتم عـبـر الـسـيـاقـات
ـعـاجلـة األمر الـسـلـيـمـة ونـطـالب 
من خـالل إلـــغــــاء الـــقــــرار وإعـــادة
األمــــور الى نـــصـــابــــهـــا الـــســـابق
وبـخالفه سـتـقـوم الـلجـنـة بـتـعـليق
عـمــلـهــا وإيــقـاف مــهـامــهـا).ودعت
الـــلـــجــــنـــة االوســـاط الـــثـــقـــافـــيـــة
ـتـخـصـصـ وقـادة واالعالمــيـة وا
الــــرأي الـــــعـــــام الى الـــــتــــضـــــامن
والــوقـوف مع الــلـجـنــة (ألن هـنـالك
من ال يـريد لـهـا النـجـاح بسـبب ما
ـــاضـــيـــة من ـــدة ا حــــقـــقـــته فـي ا
اجنـازات واهــتــمــامــات بــاجملـاالت
الـــتي تـــخـص عــمـــلـــهـــا) بــحـــسب

الــبـيــان.وكــان مـجــلس الــنــواب قـد
انـــتـــخـب في األول من آب اجلـــاري
الـنــائب عن كــتـلــة صــادقـون نــعـيم
الـعــبـودي رئــيـسـاً لــلـجــنـة االعالم
ستـحدثـة مؤخراً في واالتصـاالت ا

ان.  البر
واعــلــنت جلــنــة الــثــقــافــة واالعالم
والسـياحـة واآلثار الـنيـابية في 21
ـاضي رفـضـهـا الـتـام لـقرار تـمـوز ا
اجملــلس اســتـحــداث جلـنــة جـديـدة
باسم جلنة االعالم واالتصاالت النه
(مخالف لـلقانـون والنظـام الداخلي
ان) وأكدت اللجنة في بيان ان للبر
رئــاســة اجملــلس (قــد خــالــفت نص

ــادة 9 مـن الـــنـــظـــام ــادة  37وا ا
الـداخـلي لـلـمـجـلس من خـالل طرح
مـــوضــوع اســـتـــحـــداث الـــلـــجـــنــة
ذكورة والـتصويت عـليهـا بغياب ا
اعــضـاء جلــنــة الــثــقـافــة واالعالم,
عـمول بـها ومـخالـفته لـلسـياقـات ا

ان). في البر
واكـــــدت (انــــــهـــــا ســــــتـــــذهـب الى
السياقات القانونية بعد ان جمعت
تــــواقــــيـع اكــــثــــر من  110نـــواب
وتــطـــالب هــيــئــة رئـــاســة مــجــلس
راجعة القرار مشيرة الى النواب 
ـنـاسـبة انـهـا ستـتـخـذ االجراءات ا

في حال عدم االستجابة).

مشيراً الى ان (تطبيق هذه التقنية
ســيـؤدي الى اخــتــزال الـكــثــيـر من
الروت وجتنب االخطاء البشرية 
مـا يـعـني حتـقـيق الـسـرعـة والـدقـة
ــرضــيـة في اجــراء الــتــحــلــيـالت ا

اخملتلفة).

ثل جلنة رعاية الطفولة خالل زيارته إلى مستشفى الزهراء  ∫…—U¹“

ـدني والـعسـكـري لشـهـر اب وقال ا
ـــصــــرف في بـــيــــان امس انه ( ا
ــدني ــتـقــاعــدين ا صــرف رواتب ا
والـعــسـكــري لــشـهــر اب عن طـريق

أدوات الدفع االلكتروني).
ـتـقـاعـدين  وأضــاف أنه (بـإمـكـان ا
ـدني والـعـسكـري تـسـلم رواتـبهم ا
الشهرية من اي مكان يتواجد فيه).
وكـانت هـيـئة الـتـقاعـد الـوطنـيـة قد
ـــــاضي عن اعـــــلـــــنت فـي ايـــــار ا
ـــالــيـــة عــلى دفع مـــوافــقــة وزارة ا
ــــدنــــيـــ ـــتــــقــــاعــــدين ا رواتـب ا
والــعــســـكــريـــ شــهــريـــا بــدال من

شهرين.

شركـة الوسـام مسـتغـل بذلك اسم
ـعــامالت ــصــرف لـتــرويـج تـلـك ا ا

خارج صالحيتهم). 
ـواطنـ الى عدم صـرف (ا ودعـا ا
التعامل مع مـثل هذه اجلهات التي
تــدعي تــرويج الــســلف والــقـروض
ـصرف سـتـتخـذ جـميع وان ادارة ا
االجراءات الـقانونـية الـرادعة بحق

هؤالء. 
نحها علما ان جمع الـسلف التي 
ـصــرف تـكــون عن طــريق بـطــاقـة ا

نخيل ماستر كارد حصرا).
واعــــلـن مــــصـــــرف الــــرافـــــدين عن
تقاعدين باشرة بتـوزيع رواتب ا ا
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حذر مصرف الرشيد موظفي دوائر
ــوطــنــة ــتـــقــاعــديـن وا الــدولــة وا
صـرف من التـعامل رواتبـهم لـدى ا
مـع اي شـركـة نــدعي الـوســاطـة مع
مـصـرفـنا لـصـرف سـلف للـمـوظـف

عدا فروعه. 
وقال بـيان تـلقـته (الزمان) امس ان
(هـــــــنــــــاك بـــــــعض الـــــــشــــــركــــــات
واجلــمــعــيــات ومــنـافــذ الــبــطــاقـة
ـــنـــتــــشـــرة في بـــغـــداد الــــذكـــيـــة ا
واحملـــافـــظـــات يـــدعـــون قـــيـــامـــهم
بــــتـــــرويـج مـــــعـــــامالت الـــــســـــلف
والقروض لقـاء مبالغ معيـنة ومنها
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عـلى صـفـحات الـفـيـسـبـوك  كتب الـصـديـقـان (فـهمي الـصـالح وربـاح ال جـعـفر)

اجمل ما يكتب عن صديق مشترك هو الفقيد االديب  عبد الستار ناصر.
ست سـنــ خـلت  وهــو الـغــائب احلـاضــر شـغل ومــازال  يـشــغل اهل الــقـصـة
ـعـجبـات بـفـضل من فـيض روائع قـصصه ـعـجبـ وا ـقـاالت وفـاز  بقـلـوب ا وا

ؤسفة. ورشاقة قلمه ومواقفه وجرأته  في مقارعة الظواهر االجتماعية ا
كن إضـافته على مـا يكتب عـنه..  عن صديق كان وكم ناجـيت نفسي.. مـا الذي 
مثل ظـلي قبل ان أحط الرحال في باريس حـامال همومي وظني وماذا افعل وانا
في حـالة ذهـول مـذ غـادرنـا الى مـا  وراء احملـيـطات الـى ان  صعـدت روحه الى

اعلى السموات.
هو صـديـقي االثيـر .. الـذي اعرفه جـيـدا  اكثـر مـا عرفت عن غـيـره .. ظريف في
حديـثه .. طريف في مـشاكـساته .. كان سـعيـد احلظ  عنـد الالتي يتـعرف عـليهن
ليصبحن فيما بعد صديقات متميزات  ضمن جمهور واسع من القراء والقارئات.
صاحب دردشـة مبتـكرة  مع اصدقائه ومـحبيه يـفضّل تنـاول السنـدويشات على
ــوائـد الـســخـيـة  يــحب الـتـســكع كـثــيـرا وكـأنه يــبـحث عن قــصص جـديـدة في ا

الشوارع واألزقة واحلانات اخللفية.
ـزمـار يـوم كـنّـا نعـمل بـحـمـاسـة في عـمارة  تـوطـدت عالقـتي مـعه في مـجلـتي وا
ـطــلـة عـلى شــارع ابي نـؤاس  وكــان رئـيس الـتــحـريـر االســتـاذ االنـيق الـرواف ا
مثل ابراهيم الـسعيد يحسدنـا على العالقة التي نشأت بيـننا و يومها شبـهنا با
(شارلس بـرونسون واالن ديلون) كنّا نلعب البلـيارد في الصاالت القريبة  وكثيرا
ما يتـفوق علي بـحيلة ذكـيةً بريـئة.. ويكفي إلـهائي  بسـرد مغامرة جـديدة مع فتاة
حـلـوة وبـأسـلــوب  فـيه من الـطـرافــة اكـثـر من الـبالغـة ومـن الـسالسـة اكـثـر من
السـذاجة وينتـهي الشوط االخيـر.. واطلع انا اخلـسران وهو  من  يفـوز بالرهان

(وجبة عشاء) في نادي االعالم. 
كــــــتـب عن كـــــــتــــــابي االول (اوراق
بـــاريـــســـيـــة)  نـــقـــدا أدبـــيـــا رفـــيع
ـستوى. وعده مـنجزا  مـتألقا في ا

ادب الرحالت.
الـغريب.. انه كلما  أهديته نسخة
يـطلـب ثانـيـة وثـالـثـة من الـكـتاب..
وانـا بــطـبــعي اســأله وفي حــالـة

استغراب.
اطــــرف..  مـــاحـــصـل لي مـــعه..
وقـبل ان احزم  حقـيبة الـسفر .
ـه وعــظــا  مــجــانــيــا  في تــقــد
أسـالـيب صداقـة الـشـقراوات 
وكـان يــقـص عـلـي  مــغـامــراته
الــــنـــــاجــــحـــــة مع  الـــــنــــســــاء
األوربــيــات  وعــنــدمــا طـبــقت
دروسه  وقــعـت في مــشــاكل

وازمات.
 حتـققت اقامتي  في باريس
وجنــحت في األســفـار واالخــتـبــار .. عـنــدهـا قـرر
صــديـقي االثــيــر عـبــد الــسـتــار الـقــيــام بـزيــارة خــاصـة.. ونــزل في مــطـار أورلي
الـباريـسي وقـبل ان يـفتح حـقـيبـته  حـدثت معه مـشـكلـة صـغيـرة  اسـتفـسـر منه
ـنتـصـر/  نعم رجل االمن.. ان كان يـعـرف احـدا في باريس.. فـذكـر له وبـنشـوة ا
قدادي وفريدة الشوباشي.. وهما من اصدقاء  عمدة باريس (جاك اعرف كـاظم ا

شيراك). 
طار ذكرلي الذي حدث جملة وتفصيال.. وضحكت وعندما  استقبلته قادما من ا
ـا كـان يـظن اني كـثـيـرا مـا أتصل طـويال.. كيـف ال .. وهو ر
بجاك شيراك..وادعوه جلولة في احياء و شوارع باريس!.
(في الـصورة  من اليـم الى الـيسار/ مـحمـد اجلزائري
ـوسوي/ ـقـدادي عـبد الـسـتار نـاصـر محـسن ا كاظم ا
امـام قــوس الـنـصـر/ جـادة الـشـانــزلـيـزيه في بـاريس في

مطلع الثمانينات).

اُعـلـنت قبل ايـام قلـيـلة نـتـائج الثـانويـة الـعامـة وقد ابـيـضت وجوه واسـودت اخرى
وب االبـيض واألسود صوت غليظ راح يرعد ويزبد متنقال ب الفضائيات حامال
ـسـتـوى احلـكـومي بـالـتـقـصـيـر مـعـلـنـا ان الـفـسـاد نـخـر هم مـن اخـفق مـتـهـمـا ا
مـفـاصل التـعلـيم من ادنى مـستـوياته إلعالهـا مطـالبـا بـوقفـة جادة مـذكرا بـتاريخ
التـعلـيم في العراق وكـيف كان خـريج العـراق ترفع له القـبعـة اجالال مذكرا ان ال
تـعـلـيم دون مــعـلم تـصـطـف له الـطـوابـيــر احـتـرامـا وال ابــداع دون كـتـاب مـحـدث
ومدرسـة حـديـثـة ومـخـتـبر مـطـور  مـطـالـبـا في خـتـام خطـبـته الـعـصـمـاء بـدرجات
ساعـدة الشفيع له يوم االنتخـابات مؤكدا ان ما خصص لقطـاع التعليم يسير ال ا
وازنة ومن صـادقها ومن نفـذ فقراتها. ا هـبط مهاجمـا من أعد ا يكـفي لالرتقاء 
ُنـظّـر وقبـيح مـا فعل مـنذ انـهـيار مـنـظومـة احلكـم السـابق وحتى جـميـل ما طـرح ا
ـستمـر فقد بُح صـوت الرجل والفـساد ينـخر قطاع ساعـة رفعه صوت االصالح ا
التربـية والتعليم كما بـاقي القطاعات. عجيب أمرك الـفاسد تقف في جميع البلدان
خـائفـا متـخـفيـا خافـضا الـصوت فـاللص مـطـارد خائف يـتهـدده القـانون ويـرفضه
اجملتـمع يتجـنب االعالم وينهـزم من الصحـافة تالحقه األعـيان وتتـرصده اجهزة
الرقـابة يـقف في مـؤخرة الـصف مـتنـكـرا إلخفـاء قـبيح عـمـله. اال في بالدي اللص
ال العـام مقدم صوته ـتصدر هو األكـثر فسادا والـسارق مقـدر وهادر ا قوي وا
ـاءاته تـهدد الـنزيه في حـركـاته يرعب وفِي سـكنـاته يـهدد يـتالقفه االعالم عالـية إ
ُـلفقـة. تطرب ـزلزلة ا منتـظرا نيـرانياته من الـتصريـحات وتفـجيراته من اخلـفايا ا
االذان لسـماعه وتذهب وسائل الـتواصل االجتماعي مـتسابقـة لتداول ما صرح به
ـصـحات ـصـلح الـفـاسـد وهم يـعلـمـون انه ومن امـثـاله من هّـدم الـتـعـلـيم ودّمـر ا ا
وخّرب الـطُرقات والبـنايات وهّـرب النفط ومـنع الكهـرباء. ويذهب من يـتداول اخبار
ُـصـلح الفـاسد الى مـقارنـة االمس بالـيـوم مسـتعـرضا حـال مدارس الـسبـعيـنات ا
علم والطالب وما ال اليه دارس الـعقد الثاني من األلفيـة الثانية عارضاً اناقـة ا
دينـة العربـية وما حال االثنـ مذكرا بـتخـطيط مديـنة بغـداد وما كان عـليه حـال ا
ـصلح صـار الـيه أمرهـمـا. وتذهب اجملـامـيع االلكـتـرونيـة تـتنـاقل مـا قال وصـرح ا
ـصلح الـفاسـد مُـشّنـفـة االذان مُبـريـة االقالم طالـقـة العـنـان جلمـيل الـتعـلـيقـات وا
ا وصل الـيه تضـليله والالفت ان الفـاسد يُراقـب التفـاعل مع ما صّـرح مبـتهجـا 
اجلمـيع يتلـقى جميل الـتصـريح قبيح الـعمل ويتـناقل ويـشارك ويتـرقب ومن أفسد
ـهـني ـقـدرات الـبالد والـعـبـاد. وفي بـلـدي دون غـيـره يـقف الـنـزيه ا يـعـبث أمـانـا 
د وتـعالى مـاء الفـاسد قـبل صوته الوطـني في مؤخـرة الصف بـعد ان تـراجع به ا
ن شــغل بــهم الــوطن كـيف ال مُــعـلــنــا ان ال مـكــان لـلــنــزيه االمـ وال مــوطــأ قـدم 
ـظلوم راحت كـفيـلة بحـمايته من والفـاسد مقـدم اما أموالـه التي تنـامت من مال ا
أوى الـسـاكن يوم ظـلـوم أمـنت له ا ـسـاءلة وجـنـسيـته الـتي اشـتراهـا من مـال ا ا
رشح يجـد اجلد وهو ليس بـبعيد. امـا أصواته النـيابية الـتي تقدمت عـلى جُل ا
ـنـبع. لـكن عــلى من راح يُـهـلل ويُــكـبـر ويـرفع ان لم يـكن كــلـهم فـجـاءت مـن ذات ا
الصـوت ان يـستـذكر تـاريخ من ظـلم وسـرق ونهب واخـتـلس وضلل فـفي الـتاريخ
وروث وجتـارب الدول عبرة وعضـة فغضبـة الشعب قادمة ال مـحال ولن تنجيه وا
ظلوم دويـة من السيل الـقادم فأمـوال ا ضـللة ا ـغتصبـة وال تصريـحاته ا أمواله ا
اً ان أمهل لن يهمل نار سـتأتي على ما خلف بـعد ان نسي او تناسى ان ربـاً كر
وإن أخـر سـيـقرب إمـا حـديث عمـا سـيـلحق بـه من عار وشـنـار فحـديث بـعـيد عن
ذاكـرته فــمن شب عــلى شيء شـاب عــلـيه. فــالـفــاسـد الــسـارق مـا
ال وسـرق وأفسـد اال ألنه تربى ونـشأ تطـاول عـلى حرمـة ا
عـلى ذلك. وسيذكـر التـاريخ ويؤرشف لـكل عمله وصالحه
أو فسـاده فالـفاعل زائل والـتاريخ بـاق ولوال الـتاريخ لزال

إثر من أفسد وأصلح من رجاالت العراق وقادته.
{ استاذ دكتور 

d·∫  موظفة في مصرف تصرف مبلغاً لزبون

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6421 الثالثاء 5 من ذي القعدة 1440 هـ 6 من آب (آغسطس) 2019 م
Issue 6421 Tuesday 6/8/2019

وأضاف ان (عـدد االسـتضـافات في
الـــلــجـــان الــنــيـــابــيـــة بــلــغت 378
ـانـية اسـتـضـافة أمـا األسـئـلـة البـر
الـتـحريـريـة في الـفصل الـتـشـريعي
االول فـكانت 51 سـؤاالً والشـفـهـية
) الفـتـا الى ان (األسـئـلـة  14 سـؤاالً
في الـــفــصل الــتـــشــريــعـي الــثــاني
الـــتـــحـــريـــريـــة بـــلـــغت 75 ســؤاالً

.( والشفهية 13 سؤاالً
5½«uI « r¼√

وأشـــــار الى ان (أهـم الـــــقـــــوانــــ
ـالية وازنة ا صـوت عليـها هـو ا ا
لــــعــــام  2019 ) مــــنــــوهــــا الى ان
(الـقـوانـ الـتي  قـرائـتـهـا قـراءة
ثانية هي قانون احملكمة االحتادية
الـــــعـــــلـــــيـــــا وقـــــانـــــون اجلـــــرائم
ـعلـومـاتيـة وقـانون هـيأة االعالم ا
واالتـــصــاالت وقـــانـــون مــعـــاجلــة
الــتــجــاوزات الـســكــنــيــة وقــانـون
ــشـروع). وتـابع ان الــكـسب غــيـر ا
ـيدانية ان ا (نشاطـات رئاسة الـبر
احمللـية واالقـليـميـة والدولـية بدأت
ـوصل بـابل من الـبـصـرة الـنـجف ا
االنــــبـــار وفـي واشـــنــــطن ولــــنـــدن
ــانـــيــا وقـــطــر واألردن ومـــصــر وأ
واإلمــــــارات والــــــكــــــويـت وإيـــــران
وتركيا). وعـد (اإلجناز األبرز لعمل
ــان هـو انــعــقـاد قــمـة بــغـداد الــبـر

انات دول اجلوار). لبر
وأعلن رئيس مجلس النواب محمد
احلــــلـــبــــوسـي نـــهــــايــــة الـــفــــصل
التشـريعي الثـاني بعد تـمديده إلى
شــــهــــر واحــــد وبــــدء الــــعــــطــــلـــة
التشريعية للنواب التي تستمر 30
. وقال احلـلبوسي في بيان إن يوماً
ـــوافق  3آب هــو (يـــوم الـــســـبت ا
نـهايـة الـفصل الـتـشريـعي الـثاني/
الـسـنـة الـتـشـريـعـيـة األولى لـلدورة
الــــنــــيــــابــــيـــــة الــــرابــــعــــة) ودعــــا
احلـــلـــبـــوسي في بـــيـــانه أعـــضــاء
مــجـلـس الــنــواب إلى (االســتــمـرار

ــــــمـــــــارســــــة دورهم الـــــــرقــــــابي
ــكـــاتب اجملـــلس في واحلــضـــور 
احملــــافـــــظــــات).ويــــبــــدأ الـــــفــــصل
الـــتــــشــــريــــعي االول من الــــســــنـــة
التـشـريـعـيـة الـثـانـيـة لـلمـجـلس في
ــقــبل.وكــانت الــثــالث من أيـــلــول ا
رئاسة اجمللس قـد قررت في الثاني
ـاضـي تـمــديـد الــفـصل من تـمــوز ا
ـدة شهـر واحد الـتشـريـعي الثـاني 
همة.وفي من أجل إجناز القوان ا
شـأن مـتـصل رفـضت جلنـة الـثـقـافة
واالعالم والـــســـيـــاحــة واآلثـــار في
مـجلـس النـواب اسـتقـطـاع اي جزء
من مـهـام عمـلـها واسـتـحداث جلـنة

جديدة (غير قانونية).
h½ WH U

وقــالت الــلــجـنــة في بــيـان امس ان
(رئـاسـة مـجلس الـنـواب قـد خـالفت
ادة 9 من النظام ادة  37وا نص ا
الـداخــلي لــلــمــجـلـس الـتـي يـوضح
نــصـهـا ضـرورة أن تــضع الـرئـاسـة
جــدول أعـمـال اجلـلــسـات بـاالتـفـاق
والــتـــنــســـيق مع رؤســاء الـــلــجــان
الـنــيـابــيــة وان مـا جــرى يـوم /6/7
 2019مـن تــصـويـت عـلـى تــشـكــيل
واســـتـــحـــداث جلـــنــة لـالتـــصــاالت
واالعالم دون الـتــنـسـيق ومـنـاقـشـة
االمــر مـع رؤســاء جلــنــة الـــثــقــافــة
واإلعالم والسياحة واالثار النيابية
وجلـنـة اخلـدمـات واالعـمـار يـعـتـبـر
مـخالـفة واضـحة وصـريحـة للـنظام
الـداخـلي لـلـمـجلـس فضـال عن عدم
توضيح الرئاسة أسباب استحداث

مثل هذه اللجنة). 
وأضـــاف الـــبـــيـــان ان (مـــا يـــثـــيـــر
ادة /72ثانيا الشكوك هو مخالفة ا
من النـظام الـداخلي لـلمـجلس التي
نصت على - تعرض هـيئة الرئاسة
ــرشـحــ لــكل جلــنــة من اســمــاء ا
الـــلـــجــان الـــدائـــمـــة عــلـى اجملــلس
للـتصـويت علـيهـا في الئـحة واحدة


