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شهدت جلسة مجلس النواب امس
االثـن مشادات كالمـية ب رئيس
اجملــلس سـلــيم اجلـبــوري وبـعض
الـنـواب وبـ الـنـواب انـفسـهم في
اثــر خالفــات بــشـأن تــعــديل فــقـرة
ـبالغ اخملصصة وازنة تخص ا بـا
لــلـحــشـد الــشـعــبي واقــرار قـانـون
مــجــلس الــنـواب ومــاتــضـمــنه من
مـــكــاسب فـــيــمــا ســارعـت هــيــئــة
الـــــــرئــــــاســـــــة فـي وقت الحـق الى
االعـالن عن حـذف جـمـيع الـفـقـرات
الـــتي تــتــضــمـن تــلك االمــتــيــازات
ضــــمن الـــقـــانـــون. كـــمـــا شـــهـــدت
اجلــلـســة اقـرار عـدد من الــقـوانـ
ـهمـة ومنـها قـانونـا شركـة النفط ا
. ـدرسـ ـعــلـمــ وا الــوطـنــيـة وا
وقـالت النـائبـة حنـان الفتالوي في
بــيـان ان اعـتـراضــهـا في اجلـلـسـة
كـان على حصة اقليم كردستان في
ــــوازنــــة ولــــيس عــــلى احلــــشـــد ا
الـشـعبي.وجـاء في بـيانـها (اتـمنى
عـلى بعض النـواب ان يتوقفوا عن
ـزايـدات وحتريف احلـقائق الجل ا
مـكاسـب انتـخابيـة فإن اعـتراضي
كــان واضـحـاً وهــو رفـضي لـزيـادة
مــبـلغ مـوازنــة كـردسـتـان من خالل
حـيلة قانـونية بحجـة التعديل على
ـــوازنــة وهــذا الــتــفــاف عــلى مــا ا
صـوتنـا عليه سـابقاً بـتقلـيل حصة
كــردســتــان). واضـافت (لـم يـرد في
اعـتراضي اي ذكر للحـشد الشعبي
حــــــيث كـــــنـت ومـــــازلـت من اشـــــد
ـــدافــعـــ عن حـــقــوقه وحـــقــوق ا
اجلـــرحى والـــشــهـــداء في الــوقت
الـذي دفـن رأسه من يـتـهمـني  لـكن
احـد الـنـواب الـذين دافعـوا سـابـقاً
ـئـة لـكـردسـتـان عـن نـسـبـة  17 بــا
انـتفض عـلى اعتراضي وهـاجمني
بـــدون مـــســوغ من اجـل تــبـــيــيض
صـفحـته) علـى حد قـولها. وكـتبت
الـــــفــــتـالوي في مـــــنــــشـــــور عــــلى
صــفـحـتـهـا في فــيـسـبـوك (بـعـد ان
اتــفق نـواب كـردسـتـان عـلى حـيـلـة
ــوازنـة من العــادة نــسـبــتــهم في ا
وازنة خـالل اضافة ترليـون دينار 
االقــلــيم من خـالل مـقــتــرح تــعـديل
ـــوازنـــة قـــدمـــوه الـــيـــوم) عــــلى ا
مـــضـــيـــفـــة انه (بـــعـــد اعــتـــراضي
اسـتـطـعـنـا اسـقـاطـهـا بـالـتصـويت

)  مــضــيــفــة (لــكن رئــيس مـــجــدداً
اجملـــــــلس خــــــدع بـــــــعض نــــــواب
الـــــتــــحــــالف الـــــوطــــني بــــاعــــادة
الــتـصـويت عـلى الــفـقـرة وبـالـفـعل
صـوتـوا عـليـهـا وعـندمـا اعـترضت
هـاجموني وهددني رئيس اجمللس
بــــاخـــراجي مـن الـــقـــاعـــة). وأفـــاد
مــصــدر نــيـابـي في تـصــريح امس
بــــأن (اجملـــلس صـــوّت عـــلى قـــرار
نـيابي يتـضمن تصـحيح خطأ ورد
ـالـيـة ـوازنـة ا ســهـواً في قـانـون ا
يـتـعـلق بـتـخـصيص  3 تـرلـيـونات
ديــنــار بــدال مـن  تـرلــيــونـي ديــنـار
مـــخــصـــصــة ضـــمن تــعـــويــضــات
ـوظـفـ وتشـمل اقـليم كـردسـتان ا
واحلــشــد الــشــعــبي). وفـي مــسـار
آخـر رفض رئـيس كـتـلـة الفـضـيـلة
ـانية عـمار طعـمة  ما تـضمنه الـبر
قـــــانـــــون مـــــجــــلـس الــــنـــــواب من
امــتـيـازات. وقــال في بـيـان ان (من
الـغـرائب الـتي تـضـمنـهـا الـقـانون
انـه يـحـكم بــزيـادة سـنــوات خـدمـة
الـــنــائب الـ 15 ســـنــة حــكــمــا وان
كــــانت اقـل من ذلك واقــــعــــا حـــتى
ــنح الـتــقـاعـد عــلى الـرغم من ان
قـانون التقاعد الـعام اشترط خدمة
فـعلـية ال تقل عن  15 سـنة وال يقل
عـمره عن  50 سـنـة  وهذا مـخالف
لـــلــعــدالــة و تـــكــريس لــلـــتــمــيــيــز
الــســلــبي). واضــاف ان (الــقــانـون
ن مـنح نصف احلـقوق الـتقـاعدية 
لـم يـبـلـغ من الـنـواب  50 ســنـة من
الــعـمــر وهـذا مــخـالف لـلــمـعــايـيـر
واالسـس الـــســـاريـــة عـــلى بـــقـــيـــة
مــوظـفي الــدولـة وجــعل الـتــعـيـ
الـسـابق للـمسـتشـارين جائـزا على
ـان الــرغم من عــدم تـصــويت الـبــر
عـلـيهم وكـذلك اقر الـقانـون تعـي
االمــ الـعـام ونـائــبـيه عـلى الـرغم
ـان عـلـيـهم مـن عـدم تـصـويت الـبـر
وهــذا مــخـالف لــســيـاقــات تـعــيـ
الــــدرجـــات اخلـــاصـــة). وتـــابع ان
(الـــقــانــون حــكم بــصــحــة االوامــر
الـصادرة من الـرئيس ونائـبيه قبل
نـفاذ هذا القانـون في كل ما يتعلق
بــاحلـقــوق واالمـتـيــازات واالحـالـة
ـتــعـلق الـى الـتــقـاعــد لـلــنــواب وا
). وقـال النائب بـالتـمديـد والتعـي
كــاظم الــصــيــادي في تـصــريح انه
ــان انـــســـحـب من جـــلـــســـة الـــبـــر
احــتــجــاجــاً عــلى قــانــون مـجــلس
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دعـا زعـيم التـيار الـصـدري مقـتدى
ــشــاركــة بـقــوة في الــصــدر  الى ا
ـقبـلة لـقطع الـطريق االنـتخـابات ا
عـلى من وصفهم بـالفاسدين. وقال
 لـدى رده  على سـؤال ما اذا كانت
ــشـاركـة في االنـتــخـابـات واجـبـاً ا
شرعياً ( أنقذوا العراق بأصواتكم
أيــهــا احملـبــون لــلــوطن واال ضـاع
بـأيدي الفـاسدين).وكان الـصدر قد
اكـد في مـنـاسـبـات سـابـقـة وجوب
حتـــديـث الـــســـجـل االنـــتـــخـــابي .
واشـار الى ان التيار الصدري (اذا
مـا قـرر  خـوض االنـتـخـابـات فـهذا
ــقـــدمــة الـــتـــحــديث اليـــكـــون إال 
لــسـجل الــبـيـانــات االنـتـخــابـيـة) 
مـوضـحـاً بـالـقـول (فأنـك إن حدثت
بـيـاناتك ولم تـشتـرك باالنـتخـابات
فـسوف يؤثر في العدد الكلي الذي
ســيــخــوض االنــتــخـابــات وإن لم
تــكن قـد حـدثت فـأن مـشـاركـتك في
االنــتـخـابــات التـكـون مــؤثـرة عـلى
االطـالق).كـــمــــا دعـــا الى تــــعـــديل
قــانـــون االنــتــخــابـــات وتــصــفــيــة
ـا أسـمـاه بـ(الـزوائـد ـفـوضـيـة  ا
قـرر اجراء سـتقـلـة). ومن ا غـيـر ا
انية في  12 آيار االنـتخابات البر
ـــقــــبل. ودعـــا  الـــصــــدر مـــطـــلع ا
االســــــــبــــــــوع اجلــــــــاري رئــــــــيس
اجلـمهورية فؤاد معصوم حلضور
ـؤتــمـر الـديـني الـعـلـمي اخلـاص ا
بـالوحدة اإلسالميـة  بحسب بيان
رئــــاسـي اشـــار الـى اســــتــــقــــبـــال
مـعـصوم في بـغداد مـبعـوثي زعيم
الـتيار الصدري مـقتدى الصدر كال
مـن ضـــيــــاء الــــشـــوكـي وســـهــــيل
الـعـقـابي الـلـذين سـلـمـاه دعوة من
ــؤتــمــر الــذي الــصــدر حلــضــور ا
يـحمل اسم السيدة فاطمة الزهراء

عليها السالم. 
وبـــحـــسـب الـــبـــيـــان فـــقـــد أعـــرب
مـعصوم  عن ( شكـره لكرم الدعوة
وتـمنياته للمؤتـمر والقائم عليه
بــالــنــجــاح وحتـقــيق مــا مــنــشـود
مــنه).وجـرى خالل الـلــقـاء (تـنـاول
مـــجـــمل األوضـــاع الـــســـيـــاســـيــة
ـقـبـلــة). من جـهـة واالنــتـخـابــات ا
اخـرى بـحث رئـيس الـوزراء حـيدر
الـعـبـادي مع رئـيـس تـيـار احلـكـمة
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حـصل الـعـراق على مـنـصب االم
ـسـاعد لـلـجـامـعة الـعـربـية الـعـام ا
بــتــسـمــيـة صــفـاء الــدين الــصـافي
ــتــحـدث ــنــصب. وقــال ا لــشــغل ا
الــرســمي بــاسم وزارة اخلــارجــيـة
احــمـد مــحـجــوب في بـيــان تـلــقـته
(الـزمان) امس ان اخـتيـار الصافي
جـاء (بـعـد اطالع مجـلس اجلـامـعة
ستوى الـوزاري على مذكرة عـلى ا
ــنــدوبــيــة الــدائـمــة جلــمــهــوريـة ا
الـــــــعــــــراق رقم  1552بـــــــتــــــاريخ
ــــــــادة  12 مـن 3/4/ 2018وفـق ا
ــادة  9 من مـــيــثــاق اجلــامــعــة وا
الـنـظام االسـاس لـلمـوظـف وبـعد
اجلــهـود الـدبـلـومـاســيـة احلـثـيـثـة
لـــلــوزارة بـــالــتــعـــاون مع االمــانــة
الـعامة جمللس الـوزراء التي تكللت
ــنـصب الـعـربي بــالـوصـول لـهـذا ا
الــرفــيع فـي اجلـامــعــة الــعــربــيـة)
مــضــيــفـاً ان الــوزارة (تــبــارك هـذا
االجنـاز الـعـراقي وتـتـقـدم بـالـشـكر
اجلـــزيل لــبــعــثــتـــنــا الــدائــمــة في
اجلــامـعـة الـعـربـيـة ومالكـهـا الـذي
عــمـل بـجــد مع االعــضــاء الــبــاقـ
لـتحقـيق هذا النـجاح الدبـلوماسي
الـذي يـضاف لـسـلسـلـة النـجـاحات
الــــســــابـــقــــة في تــــبـــوء الــــعـــراق

ـنـظـمـات لــلـمـنـاصـب الـعـلـيـا فـي ا
الـعربية والدولـية). من جهة اخرى
اسـتـقـبل وزيـر اخلارجـيـة إبـراهيم
اجلــعــفــري وزيــر الــدولــة لــشـؤون
ــتــحـدة في الــكــومـنــولث واأل ا
وزارة اخلـــارجــيــة الــبـــريــطــانــيــة
ـــبـــلــدون الـــلـــورد أحـــمــد أوف و
واســتـعـرض مـعه (سـيـر الـعالقـات
الـثـنـائيـة بـ بـغداد ولـنـدن وسبل
ــا يـــخــدم مـــصــالح تـــعـــزيــزهـــا 
الــبـلــدين الـصــديـقــ اضـافـة الى
تــأكــيـد أهــمـــيـة تــضــافـر اجلــهـود
والـــتـــعـــاون من أجل تـــعـــزيــز أمن
ــنــطـــقــة واحلــد من واســـتــقـــرار ا
انتشار اخلاليا اإلرهابية) بحسب
بــــيــــان ثـــان لــــلــــوزارة اضـــاف ان
اجلـــانــبــ بــحــثــا ايــضــاً(جــهــود
مــسـانـدة الـعـراق في إعـادة إعـمـار
الـبـنى الـتحـتــيـة للـمـدن العـراقـية
وتــبــادل الــزيــارات بــ مـســؤولي
الــــبـــلـــدين وفــــتح آفـــاق جـــديـــدة
ـشـتـرك). كـمـا اسـتـقـبل لـلـتـعـاون ا
ثل األمـ العام لأل اجلـعفـري 
ـتـحـدة في الـعراق يـان كـوبـيتش ا
وبـــحث مــعه (مــجــمل الــتــطــورات
األمـنية والـسياسـية التي تـشهدها
ي الـسـاحـة الـعـراقـيـة والـدعم األ
ـــقــدم لـــلــعــراق واالســـتــعــدادات ا
ــــوسم االنـــتــــخـــابـــات اجلــــاريـــة 

ـقـبل).ونقل الـبيـان عن اجلعـفري ا
قــوله أن (انــتــصــارات الــعـراق في
احلــــرب ضــــد اإلرهــــاب حتــــقــــقت
بــجــهــود أبــنــائـه ومــســانـدة األ
نظمات الدولية والدول تحدة وا ا
الـصديقة وأن الـعراق مصمم على
إرســـاء دعــائـم األمن واالســتـــقــرار
وتــــعـــزيـــز احلـــوار والـــتـــنـــســـيق
الـسـياسي والـدبـلومـاسي ب دول
ــنـطــقـة) مـشــيـرا إلى أن (مــهـمـة ا
اإلعـمـار والبـناء لـيـست أقل أهمـية
ومــســؤولــيـة عن مــهــمـة مــحــاربـة
اإلرهــاب وال نــزال نــتـطــلع لــزيـادة

ي للعراق).  الدعم األ
وأضـاف أن (االنتخابات محطة من
ـقـراطـيـة مــحـطـات الـعــمـلـيـة الــد
وجنـاحهـا يسـاهم في بنـاء العراق
والـدفع بـالعـملـية الـسيـاسيـة نحو
األمــــام) الفــــتـــا الى ان (دور األ
ـتحدة في جناح االنـتخابات مهم ا
جــدا اضــافــة الى مــا قــدمــته األ
ــــتــــحـــدة مـن دعم لــــلـــعــــراق في ا
مـخـتـلف اجملـاالت وحتـشـيـد الدعم
صلحة العراق).من جانبه الـدولي 
اكـــد كــوبــيــتش أن (مــجــلس األمن
يـــنــظــر إلـى أن الــعــراق الـــنــقــطــة
ـا حـققه من ـنـطـقة  ـضـيـئة في ا ا
انـتـصـارات كـبـيـرة ضـد عـصـابـات
داعـش اإلرهابية وتضـحيات بذلها
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ــرور الــعــامـة أعــلــنـت مــديــريــة ا
اعـادة فـتح طـريق بـغـداد - ديالى
ـتــظـاهـرين الى بــعـد انـســحـاب ا
جـانبي الطريق فـيما عزا مجلس

مــحـافـظـة بــغـداد تـردي االوضـاع
اخلــدمـيـة في قـضــاء احلـسـيـنـيـة
ـشـاريع بـسـبب ضـعف الـى قـلـة ا
ـالـيـة وانـتـشار الـتـخـصـيـصـات ا

العشوائيات فيها.  
 وقــال الــعــمــيــد عــمــار ولــيــد من
رور الـعـامـة في اعـالم مـديـريـة ا

تـــــــصـــــــريـح امس إنـه (وبـــــــعــــــد
ـتـظـاهرين مـن اهالي انـسـحـاب ا
مـنـطـقة احلـسـينـيـة) الى جـانبي
ــنــطـقــة تــمت الــطــريـق وداخل ا
اعـــادة فــتــحه اثــر غــلــقه من قــبل
ـتـظاهـرين).واشـار الى أن (فتح ا
الـطريق  بـالتـعاون ب مـديرية
ــرور الـعـامـة وعـمـلـيـات بـغـداد ا

تظاهرين).  باالتفاق مع ا
واغـلـق اهـالي قـضـاء احلـسـيـنـية
طـــريـــقـــا اســتـــراتـــيــجـــيـــا يــربط
الـعاصـمة باحملـافظـات الشمـالية
احـــتـــجــاجـــا عـــلى ســـوء الــواقع
اخلـدمي في القضاء. وقال مصدر
ـعـتـصـمـ في قـضـاء امـس ان (ا
احلـسيـنية  اغـلقوا طـريق بغداد
كــركـوك  الــذي يـربـط الـعــاصـمـة
بـاحملـافـظـات الشـمـالـيـة).واضاف
ـعـتـصـمـ قـطـعـوا الـطريق ان (ا
احــتـجـاجـا عــلى تـردي اخلـدمـات
وعـــدم اســتــجــابـــة احلــكــومــتــ

طالبهم). ركزية  احمللية وا
 وعــزا مــجـلس مــحـافــظـة بــغـداد
تــــردي االوضــــاع اخلـــدمــــيـــة في
قــــضـــاء احلـــســـيـــنـــيـــة شـــمـــالي
ـــشــاريع الـــعـــاصــمـــة إلى قـــلــة ا
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اكــد خـبـيـر قـانـوني امــكـانـيـة تـقـد
الــشـخـصـيـات الــتي  احلـجـز عـلى
امالكــهـا لـكــونـهـا من اركــان الـنـظـام
الــسـابق االدلـة واالوراق الــثـبـوتـيـة
الـى الـقـضــاء الـتـي تـؤكــد احلـصـول
عـلى تـلك االمالك  عن طـريق شرائـها
بــــــــاالمـــــــوال اخلـــــــاصـــــــة او االرث
إلسـتـرجـاعـهـا بـإسـتـثـنـاء امـتـيـازات
ـسـاءلـة ـنــاصب . واعـلـنت هـيـئـة ا ا
والـعـدالـة امس عـن حـجـز ومـصادرة
ــنـــقــولـــة وغــيــر االمـالك واالمــوال ا
ــنـقــولـة لــرئــيس الـنــظـام الــسـابق ا
صـدام حـسـ واكـثـر من اربـعة آالف
مـن اقـــاربـه واركــــان نـــظــــامـه.وقـــال
اخلــبـيـر الــقـانــوني هـاشم الــعـقـابي
لـ(الـزمـان) امـس ان (احـكـام الـقـانون
 72لـسـنة  2017 الـذي اقـره مـجلس
ــشـمـولـة الــوزراء  حـددت االسـمـاء ا
ـصـادرة االمالك وتـضم  52 اسـمـاً
مـن اقارب النظام الـسابق على عكس
احـــكــام الــقــانــون رقم   88  لــســنــة
 2003 الـــتي كــانـت تــشــمـل جــمــيع

اقـارب النظـام) واضاف انه (تقرر في
مــا بـعــد االبـقـاء عــلى مـلــكـيــة مـنـزل
واحـد فقط لـلشخـصيات الـتي شملت
ــصـادرة االمالك واكــثـر مـن اربـعـة
آالف اسـم اخر  احلجز عـلى جميع
لكـيتهم في امالكـهم وسيـتم النظـر 
اثــر تــقــد االوراق الــثــبــوتــيــة الى
الــقــضـاء لــلــتـأكــد من امــتالكــهـا عن
طـــريق االرث او شــرائــهــا بــاالمــوال
اخلــــاصـــة). واوضـح الـــعــــقـــابي ان
(الـقرار يتـضمن مصادرة مـا حصلوا
عـلـيه من أمـتـيـازات ومنـح عن طريق
ــــهـــنـــة الــــتي كـــانـــوا ــــنـــصب وا ا
يـشـغلـونهـا في ظل النـظام الـسابق).
وقـالت الـهيـئة فـي بيـان انهـا اجنزت
امـس االثــــنــــ (تـــــدقــــيـق اســــمــــاء
ـشمـول بـالقـانون اخلـاص بحـجز ا
ــنـقــولـة وغــيـر ومــصـادرة االمــوال ا
ـنقولة الركان الـنظام السابق  وبلغ ا
ــشـمــولـ  4257 شــخــصــا) عــدد ا
ـكلـفـة اجتـثاث وشـمل قـرار الهـيـئة ا
حـزب الـبعـث  صدام حـس وأوالده
وأحـــفــاده واقــربــاءه حـــتى الــدرجــة
ن أجـروا نـقل الــثـانـيـة ووكالءهم 

شـار الـيهـا في هذا مـلـكيـة االمـوال ا
ـوجب وكـاالتـهم وينص الـقـانـون و
الـقرار علـى ان (حتال االموال لوزارة
ــالــيــة. كـمــا شــمل الــقــرار  جــمـيع ا
احملــافـظـ ومـن كـان بـدرجــة عـضـو
نحل فـرع فما فوق في حزب البعث ا
 ومن كـان بـرتـبـة عـمـيـد في األجـهزة
األمـنـيـة لـلـنظـام الـسـابق مـثل جـهاز
اخملــــابـــرات واألمـن اخلـــاص واألمن
الــعــســكـري واألمن الــعــام وفــدائـيي
صـدام ) وفـقا لـلـبيـان.وكـانت الهـيـئة
قد دعت احلكومة الى مصادرة أمالك
ــســـؤولــ فى عـــهــد عـــشــرات مـن ا
الـنظـام السـابق وأقاربـهم. والـرسالة
الـــتى وجــهت إلـى االمــانــة الـــعــامــة
ـــالــــيـــة اجملــــلس الــــوزراء ووزراء ا
والعدل والزراعة ضمت أسماء وزراء
وقـيادات فى حزب الـبعث مـسجون
أو مـــتــوفـــ أو  إعـــدامــهم كـــمــا
ضــمت أيــضــا زوجــاتــهم وأبــنــاءهم
وأحـــفــادهـم وأقــاربـــهم من الـــدرجــة
الـثـانيـة. ومن بـ هؤالء  عـلي حسن
ـلـقب اجملـيـد ابن عـم صـدام حسـ ا
بـ(عــلـى كـيــمــيــاوي) الــذى أعــدم فى

  2010 واآلخ غـيـر الـشقـيق لـصدام
بــرزان ابــراهـيم احلــسن الــذى أعـدم
عـام  2007. وضــمت الالئــحـة كـذلك
نــائب الــرئــيس طه يــاسـ رمــضـان
الــذى أعــدم عــام  2007 وســكــرتــيـر
صـدام اخلـاص عـبـد حـمـيـد مـحـمـود
ـعـروف بـ (عـبـد حـمـود) الـذى اعدم ا
عام 2012. كما هو احلال مع العميد
أحــمـد صـداك بــطـاح الـدلـيــمي قـائـد
شــرطــة االنــبــار الــسـابـق الـذي قــتل
خـالل معـارك ضـد تنـظـيم داعش قبل
ثـالث ســنــوات. كــمــا شــمــلت طــارق
عـــزيــز الــذي تــوفي فى  2015 بــعــد
ســـجـــنه اثــر اســـتـــسالمه فى 2003
بـــعـــد الـــغـــزو األمـــريـــكي لـــلـــعــراق
واالطـاحـة بـنظـام صـدام. ونـدد جنله
زيـاد  بالـقرار  وقـال انه (ال يهدف إال
إلـى كــــسب األصــــوات مـع اقــــتـــراب

موعد االنتخابات).
 ونـقلت  وكـالة االنـباء الـفرنـسية عن
زيـــاد  في اتــصــال هــاتـــفي مــعه من
االردن (مـنذ  15عـاما ونحـن نتعرض
لــلـضـغـوط واالقـصــاء والـظـلم فـكـفى
ــســمـاة ومــتى يــنــتـهى حــقــد هـذه ا

حـــكــومـــة?) وأضــاف (ســـمــعـــنــا عن
عــقـــوبــات تــســتــهـــدف من اتــهــمــوا
بــارتـكـاب مـا قـيل انــهـا جـرائم بـحق
ــاذا يـــتم الـــشـــعب الـــعــراقـي لــكـن 
اســــتـــهــــداف االقـــارب مـن الـــدرجـــة

الـثــانـيـة?). ونـفى جنل عـزيـز حـيـازة
ايــة امالك اعـيـرت الســرته مـؤكـدا ان
(مــــنــــزل والــــدي فـى بــــغــــداد تــــمت
مــصـادرتـه من جـانب عــمـار احلــكـيم

الذى اتخذه مقرا) على حد قوله.
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الـنـواب وما تـضمـنه من امتـيازات
غــيـر مـسـتـحــقـة ألعـضـاء اجملـلس.
وكــان  رئــيـس اجملــلس قــد انــتــقـد
الـصيادي  نـافياً مـاتردد عن طرده
مـن اجللـسة العتـراضه علـى قانون
مـجـلـس الـنواب. وبـحـسـب مـصدر
نـــيــابي  فــإن ( اجلـــبــوري انــتــقــد
الـصيـادي الذي صـرح باالعالم انه
ضد قانون مجلس النواب من اجل
ـــزايــدات وال صـــحــة لـــطــرده من ا
قــــاعـــة اجملـــلـس). وفي وقت الحق
نــفى الـصـيـادي انه خـرج مـطـروداً
مـن اجلـــلــــســـة. وشـــهــــد اجملـــلس
احــتــجــاجــات داخل الــقــاعــة عــلى

قانونه . 
ـــقـــابل أعــــلن الـــنـــائب االول فـي ا
لــرئــيس  اجملــلس هــمــام حــمـودي
حــــذف كل فــــقـــرة تــــتـــضــــمن ايـــة
امــتــيــازات ضــمن مـقــتــرح قــانـون
مــجـلس الـنـواب وتـشـكـيالته.وأكـد
حـمـودي في بـيـان امس (  حذف
كـل فـقــرة تـتــضـمن ايــة امـتــيـازات
ضـــمن مـــقـــتــرح قـــانـــون مـــجــلس

الــنـواب وتـشـكــيالته  حـتى مـا 
الـتـصويت عـليه) .وصـوّت اجمللس
امـس عـلى قــوانـ مــهـمــة ابـرزهـا
ـعــلـمـ مــقـتــرح قـانــون حـمـايــة ا
ـرشـدين ـشـرفـ وا ـدرسـ وا وا
الـتربـوي والتـعديل االول لـقانون
مـكافـحة االٍرهـاب  ومشـروع قانون
شــركـة الـنـفط الـوطــنـيـة الـعـراقـيـة
ومــقــتـرح قــانـون مــجـلس الــنـواب
وتـشـكـيالته كـمـا صـوت عـلى إلزام
احلـكـومة بـتوفـيـر عقـود تشـغـيلـية
ــفــوضــيـــة الــعــلــيــا لـــلــعــمل فـي ا
ن كان يعمل ـستقلة لالنتخابات  ا
فـوضية قـبل عام  2005 كـما فـي ا
صــوّت عــلى مــقـتــرح قــانــون بـابل
عـاصمـة العـراق احلضـارية . وقرر
ادة  65 من قانون ان الغاء ا الـبر
مجلس النواب وتشكيالته. وكشف
الــنـائب عن ائـتالف دولـة الـقـانـون
جــاسم مـحــمـد  جـعــفـر عن إصـدار
رئـاسة اجمللس تـوجيهـاً بغلق باب
الـقـاعـة الـرئـيـسـة لـلـمـجـلـس وباب
ـــركــز الـــصــحـــفي لإلبــقـــاء عــلى ا
الـــنــصـــاب الــقـــانــونـي . وقــال في
ان وجهت تصريح إن (رئاسة البر
بــاغالق بـاب الـقـاعـة الـرئـيـسـة من
اجـل عــدم خــروج الــنــواب ومن ثم
االخـالل بــالــنــصـــاب كــمــا وجــهت

ـركز الـصـحفي ايـضـا بـغلق بـاب ا
لــكي اليــقـصــده الـنــواب).  وقـررت
ـــان اســـتــــئـــنـــاف رئــــاســـة الـــبــــر
اجلـــــلــــســــات يــــوم الــــثـالثــــاء من

قبل.  االسبوع ا
مـن جـــهـــة اخـــرى نـــفى اخلـــبـــيـــر
الـقـانوني هـاشم الـعقـابي امـكانـية
اعـــادة االســـتـــقـــطـــاعــات بـــرواتب
اضي اسوة ـوظف للعامـي ا ا
باستقطاعات شهري كانون الثاني
.وقـال الـعـقـابي ـاضـيــ وشــبـاط ا
لـ(الــــــزمـــــان) امـس ان (مـــــجــــــلس
وازنة الـنواب صادق علـى قانون ا
الـــعــامــة لــعــام   2018 الـــذي اقــر
قـــانـــون الـــغـــاء االســتـــقـــطـــاعــات
لـلـمـوظفـ والـذي كـان قد اقـر مـنذ

عـام ) مـبيـنا ان (اجملـلس صادق
عـلى اسـتـرجـاع قـطوعـات لـشـهري
كــانـون الـثــاني وشـبـاط ومــنـحـهـا
لـلـموظـف امـا بشـأن استـقطـاعات
اضي فقد حصلت في الـعامي ا
ـــوجـب قـــانــــون صـــوّت حــــيــــنه 
ـان عـليه لـغـرض دعم احلـشد الـبـر
كن الـشعبـي والنازح ولـهذا ال 
ـبـالغ عـلى اسـاس ان اعــادة هـذه ا
الـــقـــانــون اوجـب في حـــيــنـه عــلى
ـوظـف اسـتقـطـاع جـزء من راتـبه ا
ـــســـاهـــمــة فـي حتـــريــر مـن اجل ا
االراضـي الــتي احــتــلـــهــا تــنــظــيم
داعـش ومـــســـاعـــدة الـــنـــازحــ ).

وتـــابع الــعــقـــابي انه (بــعــد ان 
حتــريـر جــمـيع احملـافــظـات اصـدر

مـــجـــلس الـــنـــواب قــرارا بـــالـــغــاء
االسـتقـطاعـات بعـد حتسن الوضع
وبــالـتــالي ســتـسـيــر عـمــلـيــة مـنح
ـقبـلة وظـف لـلسـنوات ا رواتـب ا

بدون اي استقطاع ).
وازنـة لعام 2017  وكـان  قانـون ا
 قـــــد نصَ عـــــلى زيــــادة نـــــســــبــــة
ـوظــفـ االســتــقـطــاع من رواتب ا
لـنفقات احلشد الشعبي والنازح

ــئــة بــعــد ان كـانت 3 الى  3.8 بــا
ــئــة في مــوازنــة الــعــام 2016 بـــا
الــتــصـويت بــاجملـمـل عـلى قــانـون
مــــجـــلس الـــنـــواب وتــــشـــكـــيالته.
بــدورهــا أعــلــنت هــيـئــة الــتــقــاعـد
الـــــعــــامـــــة امس عـن الــــغـــــائــــهــــا
تقـاعدين االسـتقـطاع من رواتـب ا

مقتدى الصدر
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بــســبب ضــعف الــتــخـصــيــصـات
ــالـيــة وانـتــشـار الــعـشــوائـيـات ا
فــيـهـا. وقـال رئـيس جلـنـة اإلعالم
فـي اجمللس رعد جـبار اخلـميسي
فـي تـصــريح امس ان (احلـكــومـة
االحتــاديــة تــتــحــمـل مــســؤولــيـة
تــــردي االوضــــاع اخلـــدمــــيـــة في
مـنطـقة احلـسينـية وبـقيـة مناطق
اطـــراف بـــغـــداد بـــســـبب ضـــعف
ــالـيــة الـتي ال الــتــخـصــيـصــات ا
ـــــشــــاريع تـــــكــــفـي لــــلــــقـــــيــــام 
خـــدمـــيـــة).وأضـــاف أن (مــنـــاطق
اطــراف الــعــاصــمــة بــحـاجــة إلى
تـخصـيص ميـزانيـة كامـلة كـونها
تـفـتـقـد للـبـنى الـتـحـتيـة). مـشـيرا
إلـى أن (الـــــســــــمـــــاح بـــــإقـــــامـــــة
الــعـشـوائــيـات وعـدم مـعــاجلـتـهـا
سـاهم بتردي االوضاع اخلدمية).
وفـي وقـت الحق دعـــــا مــــــحـــــافظ
بـغـداد عطـوان العـطواني مـجلس
احملـافظـة الى عـقد جـلسـة خاصة
الــيـوم الــثالثـاء لــبـحث االوضـاع
فـي احلــســيــنــيـــة  فــيــمــا نــصب
ـعتصـمون سرادق عـلى الطريق ا
الــســريـع احــتـجــاجــا عــلـى سـوء

اخلدمات.

الــــعــــراقـــيــــون في حــــربــــهم ضـــد
اإلرهــــاب) مــــشـــيــــرا إلى ان(األ
ـــتــحــدة مـــســتــمــرة في تـــنــفــيــذ ا
تـعـهـداتـها بـدعم الـعـراق في إعادة
اإلعــمـار والــتـنــمـيــة واالقـتــصـاد).
وتــابع (نـحـن مـسـتــعـدون لــتـقـد
ــوسم اخلـــدمــات من أجل جنــاح ا
ــقــبل) مـــبــيــنــا أن االنـــتــخــابـي ا
قبلة ستشهد زيارة عدد ـرحلة ا (ا

ــيـ في إطـار ـسـؤولـ األ مـن ا
دعـم الـــــعـــــراق في الـــــعـــــديـــــد من
اجملــاالت).وعـبــر كـوبـيـش بـحـسب
الـــــبـــــيـــــان عـن (شـــــكـــــره لــــوزارة
اخلـارجيـة وبعـثة الـعراق في األ
ـا تــبــديــانه من تــعـاون ــتــحــدة  ا
وتـنسـيق عال ومسـاهمة فـاعلة في
ـتحدة في جنـاح عمل بـعثة األ ا

بغداد).

ـشـهـد االنـتـخـابي عـمـار احلـكـيم ا
ــكـــتب ـــقـــبل.وبـــحـــسب بـــيـــان  ا
احلـكـيم فـقـد اسـتـقـبل رئـيس تـيار
احلــكــمــة رئــيس الــوزراء وبــحــثـا
ـشهد االنتخابي القادم والنظرة (ا
االيـجابية للعالم جتاه العراق) من
دون تـفاصيل. الى ذلك دعت قائمة
ان لـتضـيـيف رئيس احلـكـمة الـبـر
شـبكـة االعالم العراقي لـبحث عمل
الـشبكة خالل مرحـلة االنتخابات .
وقـال الناطق بـاسم احلكمـة محمد
ــيـــاحي في بـــيــان امس جـــمــيـل ا
ان الى تضييف رئيس (ندعو البر
شـبكـة االعالم العراقي لـبحث عمل
الـشــبـكـة خالل مـدة االنـتـخـابـات).
وطـالب ( اجملـلـس بـالـتشـديـد عـلى
الـشبكـة  في عدم انحيـازها لقوائم
واحـــزاب وشــخـــصــيـــات مــحــددة
وعــدم تـكـرار جتـربــة االنـتـخـابـات
ــاضـيـة). وفي شـأن مـتـصل ردت ا
احملـكمـة االحتاديـة العـليـا دعوت
لـلـطـعن بـعـدم دسـتـوريـة الـتـعـديل
االول والـــــــثــــــــاني مـن قـــــــانـــــــون
االنـــتــخـــابــات الــنـــيــابـــيــة .وقــال
ــتــحــدث بــاسـم احملــكــمــة ايـاس ا
الـــــســــامـــــوك في بـــــيــــان امس ان
احملـكمـة (ردت دعوى الـطعـن بعدم
دسـتورية التعديل االول من قانون
انـــتـــخــابـــات مـــجـــلس الـــنــواب).
واضــاف ان (احملـكـمــة ردت ايـضـا
دعــوى الـــطــعن بــعــدم دســتــوريــة
الـتعديل الـثاني لـقانون انـتخابات

ان). البر

فـيـمـا اشـارت الى انه سـيـتم اعادة
مـــا  اســتــقــطــاعه بــأثــر رجــعي.
واكـــدت الــهــيـــئــة في بـــيــان انــهــا
(بــاشـرت بـالـتـنــسـيق مع مـصـرفي
ـــصــرف الـــرافـــدين والـــرشــيـــد وا
ية الـعراقي للتجارة والـشركة العا
لـــلــبـــطــاقــة الـــذكــيـــة بــدفع رواتب
ـتقاعدين العـسكري لوجبة اذار ا
2018) مـــضـــيـــفـــة انـــهــا (قـــامت
بـاجـراء تـنـفـيـذ الـغـاء االسـتـقـطـاع
عـلـى الـرواتب الـتـقـاعـديـة الـبـالـغة
ـوجب قـانون ـقـرر  ـئـة ا  3.8 بـا

ــــوازنـــة وســــتـــتـم اعـــادة مـــا  ا
اسـتقطاعه من بـداية العام اجلاري
فـي دفــعـــة الــرواتـب الــتـــقــاعـــديــة

العامة).
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ــهـــاجم الــبـــديل امــجــد انـــقــذ ا
راضـي فـــريق الـــقـــوة اجلـــويـــة
حــــــامـل لـــــقـب كــــــاس االحتـــــاد
االســــيــــوي بــــكــــرة الــــقــــدم من
ــــالـــــكــــيــــة اخلــــســـــارة امــــام ا
الـبحـريني بـاحرازه هـدف الفوز
الــرابع في الـوقت بــدل الـضـائع
ـباراة التي انتهـت بنتيجة في ا
4 - 3 واقـــيـــمت امـس االثـــنــ
عـــلى مــلـــعب مــديـــنــة خــلـــيــفــة
ــنــامــة ضــمن الــريــاضــيــة في ا
اجلــولـة الـثـالـثــة من اجملـمـوعـة
االسـيـويـة االولـى. ووجـد الـقوة
اجلــويـة نـفـسه مــتـاخـرا بـثالثـة
اهـداف بعـد مرور  14دقـيقة من
ـبـاراة جـراء االخـطـاء انــطالق ا
الــدفـاعـيــة وسـوء الـتــغـطـيـة اذ
اهـــتـــزت شــبـــاك الـــصـــقــور في
الـــــــدقــــــائق  8و 9 عـن طــــــريق
عــــيـــسـى عـــبــــد الـــوهـــاب و14
بــواســطــة اســراء عـامــر فــيــمـا
تــمـكن احملـتــرف الـسـوري زاهـر
مـيـداني من تـقـلـيص الـفارق في
الـــدقــيــقــة 28. وبـــلــغت االثــارة
ذروتــهـا في الــدقـائق الــعـشـرين
االخـيرة من اللقاء حينما اندفع
اجلـوية بـقوة لـتعـديل النـتيـجة

ـنقـذ امـجد راضي لـيوقع وتـدخل ا
عـلى الهدف الثـاني في الدقيقة 70
ثـم اصــبـحـت الــنــتــيــجـة 3- 3 في
الـدقيقة  79 بـفعل تسديدة حمادي
ــبـاراة احــمــد وعــنـدمــا شــارفت ا
عـلى نـهايـتهـا انـبرى امـجد راضي
ـالكية لـتمريـرة في عمق دفاعات ا
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نظمـة حلف شمال أكـد األم العـام 
االطـلسي (الـناتو) ينـس ستولـتنبرغ
لـرئيس الوزراء حيـدر العبادي امس
دعـم الــنــاتــو لــلـــعــراق ومــســانــدته
والــتـعـاون مـعه فـي الـتـدريب وبـنـاء
ـيــات الـعــسـكــريـة والــتـزود االكــاد
كتب العبادي باخلبرات .وقال بيان 
ان  العبادي استقبل في مكتبه أمس
ـرافق له وأكد سـتولـتنـبرغ والـوفد ا
لـه(اهمـيـة الـتعـاون مع حـلف الـنـاتو
حملــاربـة االرهـاب)  مـضـيـفـاً ان (مـا
حـقـقنـاه من انـتصـار كبـيـر وحقـيقي
عـلى عـصـابات داعش يـجب احلـفاظ
عــــلـــيه والـــقـــضـــاء عـــلى الـــوجـــود
اآليــدلــوجـي لالرهــاب وان نــســتــمـر
ـالحــقــته). وشــدد الــعـبــادي عــلى
ان(الـتعاون ب العـراق والناتو مهم
فـي هــذا اجملـال). ونــقـل الـبــيــان عن
ســتــولـتــنــبـرغ قــوله ان (الــلــقـاء مع
الـعـبادي كـان مثـمـراً جدا)  مـضيـفا
(نــحن فـخــورون بـالــنـصــر الـعـراقي
عــــلى داعش وهـــو نـــصـــر لـــلـــعـــالم
اجـمع) مـؤكـداً (دعم الـناتـو لـلـعراق
ومــــســـانـــدته والـــتـــعـــاون مـــعه في

ــــيـــات الــــتــــدريب وبــــنــــاء االكــــاد
الــعــســكـريــة والــتـزود بــاخلــبـرات).
ويتضمن برنامج زيارة ستونتلبيرغ
لـــبــغـــداد اجــراء لـــقــاءات مـع كــبــار
. في سـيـاق مــتـصل قـال ــسـؤولــ ا
رئــيس جلــنـة الــعالقــات اخلـارجــيـة
الــنـيـابــيـة عـبـد الــبـاري زيـبـاري في
تـصريح امس ان (زيارة األم العام
حلــلف الـنــاتـو احملـددة بــيـوم واحـد
فـقط مهمة من الناحية الدبلوماسية
وتـتـزامن مع مـرحـلـة انتـقـال الـعراق
مـن احلــــرب الى االنــــتــــصـــار عــــلى
داعـش).وأشــــــار إلى أن (الــــــقـــــوات
امــــتـــلـــكت خـــبـــرات كـــبـــيـــرة خالل
ـاضـيـة ومـهـمـا تـطورت الـسـنـوات ا
فــان اجلـيـوش االوربـيـة حتـتـاج الى
خـبـرة اجلـيـش في قـواعـد االشـتـباك
وطـــريــقــة الــتــصـــادم مع اجملــامــيع
اإلرهــابـيـة الـشــرسـة) الفـتـاً إلى أنه
(مـن بـ أهـداف الـزيـارة وضع آلـيـة
الدامــة الــتــنــســيق والــتــواصـل بـ
الـــعـــراق والــنـــاتــو خـــصـــوصــا من
الــنـاحـيــة  الـعـسـكــريـة).بـدوره قـال
ــتــحـدث بــاسم قـيــادة الـعــمـلــيـات ا
ـشـتـركـة الـعـمـيـد يـحـيـى رسول ان ا
(هـذه الزيارة التي تـأتي بعد حتقيق

الـــنـــصـــر الــعـــســـكــري عـــلى داعش
وحتــــريــــر كـل االراضي الــــتـي كـــان
مـسـيطـراً عـليـهـا تؤكـد احلـاجة إلى
بــنــاء مــؤسـســة عــسـكــريــة مـهــنــيـة
بـقدرات كبيرة على مستوى التدريب
والــتــسـلــيح والــتـجــهــيـز).من جــهـة
اخــرى يـبــحث وزيــر الـدفــاع عـرفـان
مــــحـــمـــود احلـــيـــالـي خالل زيـــارته
الــرســمـيــة إلى بــريــطـانــيــا مـلــفـات
الـتـدريـب والتـسـلـيح وإعـادة تـأهـيل

اجليش.
  وذكــر بـيـان لـوزارة الـدفـاع  تـلـقـته
(الــزمــان) امس ان احلــيـالـي (تـوجه
إلـى العاصمـة البريـطانيـة لندن على
رأس وفــد يــضم كــبـار الــضــبـاط في
الــوزارة بـدعـوة رسـمــيـة من نـظـيـره
جــافـ ويــلـيــامـســون). واضـاف ان
(الـــزيــارة تــأتي في إطــار الــتــعــاون
ـشـترك بـ العـراق وبريـطانـيا في ا
اجملــال الـعــسـكـري كــون بـريـطــانـيـا
شـــــريــــكــــاً فـــــعــــاالً فـي مــــحــــاربــــة
اإلرهــــــاب).وتـــــابـع ان (احلـــــيــــــالي
ـســاعـدات الـتي ســيـبــحث مـلـفــات ا
تــقـدمـهـا احلـكـومـة الـبـريـطـانـيـة في
مـجـاالت التـدريب والتـسلـيح وإعادة

بناء قدراتنا العسكرية). 
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تــــســـــلم الــــكــــرة وراوغ احلــــارس
بـرشـاقـة ووضع الكـرة في الـشـباك
مـحـرزا أغـلى االهـداف الـتي رفـعت
رصـيـد اجلـوية الى سـبع نـقاط في
صــدارة الـتــرتـيب مـتــقـدمــا بـفـارق
االهداف عن اجلزيرة االردني الذي
قــلب تـأخـره لـيــحـقق الـفـوز خـارج

مـلـعـبه عـلى الـسـويق الـعـمـاني
3-2. وتـشـهـد اجلـولـة الـرابـعـة
لـقـاء اجلـزيـرة مع الـسـويق يوم
 13آذار اجلـــــاري فـي عـــــمــــان
الكـية يوم والـقوة اجلويـة مع ا
 17نــيــســان في مــلــعـب يــحـدد

. الحقاً


