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تـوفـي شـخص في بـغـداد امس نـتـيـجـة
ارتــفــاع درجــات احلــرارة فــيــمــا اكــدت
الـهيئـة العامـة لالنواء اجلويـة والرصد
الــزلـــزالي الــتــابــعـــة لــوزارة الــنــقل ان
(طـــقس الــيـــوم االربــعــاء ســـيــكــون في
ـنطقة الوسـطى صحوا مع ارتفاع قي ا
درجـات احلرارة وحركة الريـاح شمالية
غـربية خفـيفة الى معتـدلة السرعة وفي
و الشمالية صحوا مع قطع من الغيوم 
ارتــفـاع في  درجــات احلـرارة و الـريـاح
شــمـالـيـة غــربـيـة خـفــيـفـة الى مــعـتـدلـة
الـــســرعــة  وفي اجلـــنــوبــيـــة ســيــكــون
الـــطـــقس  صـــحــوا الـى غــائـم جــزئي 
ودرجـــات احلــــرارة مـــقـــاربــــة لـــلـــيـــوم

السابق).
 واوضـح بيـان تلـقته (الـزمان) أمس ان
( طـقـس يـوم غـد اخلـمـيس سـيـكـون في
الـوسـطى صحـوا مع قـطع من الغـيوم .
ودرجـات احلرارة مقاربة لـليوم السابق
وفي الـشـمالـيـة   طقس صـحـو مع قطع
مـن الـغــيــوم ودرجــات احلــرارة تـرتــفع
قـليال  عن اليوم السـابق وحركة الرياح
شــمـالـيـة غــربـيـة خـفــيـفـة الى مــعـتـدلـة
الـسرعة وفي اجلنوبيـة سيكون الطقس
صــحــوا مع قــطع من الــغـيــوم .درجـات
احلـرارة ترتـفع قلـيال و الريـاح شمـالية

غربية ).
 وافـاد مـصدر في الـشـرطة  بـوفاة رجل
كـبـير بـالـسن في بغـداد  بـسبب ارتـفاع
ـصدر في بيان درجـات احلرارة. وقال ا
امـس ان (رجالً كــبـــيــراً بـــالــسـن تــوفي
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اكـد مجـلس القـضاء االعـلى أن الـقانون
ـنح صالحية اتخـاذ قرارعام بإلغاء ال 
نـتـائج انـتـخـابـات الـداخـل واخلارج او
ـفـوضـيـة أحـتـسـاب نـسـبة الـطـلب من ا
مـعـيـنة مـشـيـرا الى ان مجـلس الـنواب
الــغى بـتــعـديـل الـقــانـون طــريـقــة الـعـد
والــفــرز الــيـدوي . ولــفت بــيــان تــلــقـته
(الـــزمـــان) امس الـى  ان (اخـــتـــصــاص
الـهـيئـة الـقضـائيـة لالنـتخـابـات يتـحدد
فوضية رقم ادة  8 مـن قانون ا بنص ا
 11 لــســنـة  2007 الــذي يــتـضــمن في
حـــــال عـــــدم قـــــنـــــاعـــــة مـن شـــــارك في
االنــتـخــابــات بـالــنـتــيـجــة الــتي حـصل
عـــلـــيــهـــا يـــقــدم شـــكـــوى إلى مـــجــلس
ـفـوض الـذي يصـدر قراره امـا سلـباً ا
او ايـجابيـاً حسب االدلة) واضاف (في
حـالة عدم اقتناع مقـدم الشكوى بالقرار
ـفـوضـيـة  يـطـعن بـه امام الـصـادر من ا
وجب الـهيـئة الـقضائـية لالنـتخـابات 
ـادة ذاتهـا  وتبت الـهيئـة بهـذا الطعن ا
بــشــكل فــردي يــخص الــطـاعـن صـاحب
الــشــكــوى فـقـط خالل مـدة  10ايــام من
تــاريخ احــالـة الــطــعن الـيــهــا وهي امـا
ـطــعـون بـه او تـنــقـضه تــؤيـد الــقــرار ا
حــسب الــوقـائع واالدلـه الـتي يــقـدمــهـا
الـطـاعن وهـذا االسـلـوب فـي االعـتراض
عـلى نـتـائـج االنـتـخـابـات هـو االسـلوب
الــــوحـــيــــد الـــذي نص عــــلـــيـه قـــانـــون
كن تـخطـيه الى اسلوب ـفوضـية وال ا
اخـر لعـدم وجود سـند قـانوني لـلقـضاء

الـتزويـر وفق احكام قـانون العـقوبات)
ـقـدمـة إلى وتــابع أن (عـدد الـشـكــاوى ا
فوض بشأن االعتراض على مـجلس ا
نــتــائـج االنــتــخــابــات بــلغ الــفــا و881
شــكــوى امــا الــطــعــون عــلى الــقــرارات
الصادرة في تلك الشكاوى التي وصلت
الـى الهيئة بـلغت الفا  122وسـوف يتم
دة الـقانـونـية الـبالـغة حـسـمهـا خالل ا
 10ايام من تأريخ احالتها الى الهيئة
الــقـضـائـيــة امـا بـشــأن بـقـيــة الـطـعـون
ـتبـقية  فـأن الهيـئة بانـتظار احـالتها ا
ــفــوضـــ لــيــتم الــيـــهــا من مــجـــلس ا
ـدة الــقــانـونــيـة 10 حــســمـهــا ضـمـن ا
ـادة  8 الــفـقـرة سـادسـاً وحــسب نص ا
ـفـوضـيـة).من جـهـة اخـرى من قــانـون ا
بــحـث رئــيس اجملــلس فــائق زيــدان مع
نــائب رئــيس اجلـمــهـوريــة ايـاد عالوي
ـتـعــلـقـة بــنـتـائج ـواضـيـع ا عــدداً من ا
االنـــتـــخــابـــات و حــسـم االعــتـــراضــات
ـقدمة فـيما كـشف اجمللس عدم وجود ا
صالحـيـة بالـغاء الـنـتائج او الـطلب من
ـفوضية احتساب نسبة معينة . وقال ا
الـبــيـان  ان (اجلـانـبـ بـحـثـا اجـراءات
الــقــضـاء في حــسم االعــتـراضــات عـلى
نــتــائج االنــتــخـابــات حــسب نــصـوص
الـقوان النافذة) وابدى عالوي (دعمه
الــكــامل لــلـقــضــاء في اداء مـهــامه وفق
الـقـانـون واحلـرص عـلى عـدم تـدخل اي
جــهــة بــعــمـله) مــشــددا عــلى (ضـرورة
ـا يـصـدر عـن الـقـضاء قـبـول اجلـمـيع 
ـــوجب مـن قــرارات كـــونـــهـــا صــادرة 
القوان التي شرعها مجلس النواب).
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ـضـمـونـ ـتــقـاعـدين وا الـدفـعـة الـرابـعــة من سـلف الـعـمـال ا
الـبالغة ثالثـة مالي دينـارلنحو  145 مـتقاعداً) وأضاف  أن
تـقاعـد عبـر إرسال (صرف تـلك الـسلـفة  عن طـريق إبالغ ا
ـنـحه السـلـفـة وذلك بعـد ان اسـتـكمل رسـالـة نـصيـة تـخطـره 
ـنـحه ايـاهـا وصـرفـها عـن طريق جـمـيع اإلجـراءات الـقـانـونيـة 
ـالي أدوات الـدفع االلــكـتـروني والـتي تــمت تـعـبـئــة الـرصـيـد ا
ــبـاشــرة بـتـوزيع رواتب الــيـهـا)  وأعــلن مـصـرف الــرشـيـد ا
ـدنــيـ لــلـشــهـر اجلــاري. وقـال بــيـان امس إن ـتــقـاعــدين ا ا
ـدنــيـ لــشـهـر ــتـقـاعــدين ا ـصــرف بـاشـر  بــدفع رواتب ا (ا
ـصـرف ومـنــافـذ الـدفع االلــكـتـروني). حـزيــران  عـبـر فــروع ا
ــبــاشــرة بــدفع رواتب وأعــلــنت هــيــئــة الــتــقــاعـد الــوطــنــيــة ا
ـدنيـ لوجـبة شـهـر حزيـران.وقال بـيان امس أن تـقاعـدين ا ا
صرف (الهـيئـة بالـتنـسيق مع مـصرفي الـرافدين والـرشيـد وا
ــتـقــاعـدين ـبــاشـرة بــدفع رواتب ا الـعــراقي لـلــتـجــارة تــمت ا

دني لدفعة حزيران اجلاري ). ا
ولم يــذكــر الــبــيــان شـيــئــا عن اطـالق مـكــافــاة نــهــايــة خــدمـة

للمتقاعدين.
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ـتــقــاعـدين وزع مـصــرفــا الـرافــدين والــرشــيـد امس رواتـب ا
صرف كتب االعالمي  دنـي لدفعة حزيران اجلاري.وقال ا ا
ــتــقــاعـدين الــرافــدين في بــيــان امس انه ( صــرف رواتب ا
دنـي لـدفعـة  حزيـران عن طريق أدوات الـدفع االلكـتروني) ا
ـتـقاعـدين تـسـلم رواتـبـهم من فروع وأشار الى انـه (بإمـكـان ا
ـصــرف في بــغـداد واحملــافــظـات بــدال من مــنــافـذ الــصـرف ا
اخلاصـة التي يـفرض بـعضهـا مبـالغ باهـظة لـقاء صرفه راتب
ـصـرف قـرر  ايـضـا صرف ـتـقـاعـد) واوضح الـبـيـان ان (ا ا
الـدفـعـة اخلامـسـة من سـلفـة اخلـمسـة والـعـشرة ماليـ ديـنار
وظـفي وزارة التربية عن طريق البطاقـة االلكترونية للموظف)
وتـابع  انـه ( صـرف الـدفـعـة اخلـامـسـة من سـلـفـة اخلـمـسـة
والعـشرة ماليـ ألكثـر من ثالثة آالف مـوظف من التـربية وان
وظف الصـرف  عن طريق الـبـطاقـة االلكـترونـية اخلـاصة بـا
وذلك بعـد ابالغه بواسطة رسالـة نصية عبر هـاتفه تخطره فيه
بإمكـانية تسلم السلفة عبر بطـاقته االلكترونية التي تمت تعبئة
ــالي الـيـهـا) وتـابع الــبـيـان انه  (  صـرف مــبـلغ الـســلـفـة ا
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اتـهمـت وزارة اخلارجـيـة تـركـيا
بـالــتـمـلص من الـلــجـان الـدولـيـة
للتـفرد بالـنهر وملء سـد اليسو
فـيـمـا اكــد الـسـفـيـر الـتـركي لـدى
بــغــداد فـاحت يــلــدز ابالغ بــغـداد
وعـد ملء الـسد واالتـفـاق على
ـقـررة. وقـال ـائـيـة ا االطالقـات ا
ــتــحـدث بــأسم الــوزارة أحــمـد ا
مــــحــــجـــوب فـي بـــيــــان امس أن
ـوعـد (تـركــيـا لم تـبـلـغ الـعـراق 
ملء الــســد كــمــا نــعــتـرض عــلى
ـائـيــة الـتي حــددتـهـا الــنـسـبــة ا
انـقـرة) مــشـيــرا الى ان (تـركــيـا
حتاول الـتفـرد بالـنهـر عن طريق
الــتـمــلص من عــضـويــة الـلــجـان
الــدولــيــة) واضــاف مـــحــجــوب
(طـلـبـنـا من انـقـرة تـأجـيل مـوعد
ملء الـسـد النه سـيـعـرض الـبالد
للـجفاف لـكنـها لم تـستجب). من
جانبه  كشف يـلدز عن ان بالده
ابـــلـــغت رئــيـس الــوزراء حـــيــدر
الـــعــبـــادي لـــدى زيــارته النـــقــرة
بـــاكـــمـــال الـــســـد واالســـتـــعــداد
لئه.وقال يلدز في تصريح امس
ان (تـركـيـا خـطـطت لـبـنـاء الـسـد
منذ زمن بعيد وانها لم تخط اية
خـطـوة دون اسـتـشـارة الـعراق)
واضـاف (لــقـد ابـلـغــنـا الـعـبـادي
لــدى زيـارتـه الى تـركــيــا في عـام
2017 بـــاكــــمـــال بــــنـــاء الــــســـد
لـئه) وتـابع (اتـفـقـنا ونـسـتـعـد 
في االجـتـمــاع الـذي عـقـد في 15
ـــاضي بـــ الــلـــجــنـــتــ ايــار ا
ـياه الـعراقـيـة والتـركـيـة بشـأن ا
عـلى مـوعــد اخلـزن وسـيـتم عـقـد
لـقـاءات مــسـتـمـرة بـشـأن االمـر)
الفـــتــا الى ان (االتــفـــاق تــضــمن
ايـضـا اطالق كــمـيـات كـافـيـة من
ـياه ـياه ومـا يـشـاع عن قـطع ا ا
بـشـكل كــامل هـو غـيـر صـحـيح).
مـن جـــهــــة اخـــرى كـــشـف نـــائب

رئـيس مــجـلس مـحــافـظـة ديـالى
مــــحـــمـــد جـــواد احلـــمـــداني عن
وجــود خـزيـن مـائي فـي بـحــيـرة
حـــمــرين يــكــفـي لــعــبــور مــوسم
الــــصــــيف دون اي مــــشــــاكل في
مــجـــال مـــيـــاه الـــشـــرب وســـقي
ــزروعــات والــبــســاتــ . وقـال ا
احلـــــمــــــداني لـ (الــــــزمـــــان)  ان
(مخزون بـحيـرة حمرين يـتجاوز
ليار و 700 مليون مـتر مكعب ا
وهــو مــا يــســد احلــاجــة بــشــكل
كامل لـلعـام احلالي)  داعيا الى
(اهـمـيـة الــتـرشـيـد في اسـتـهالك
ــاء والـكــهـربــاء واالبـتــعـاد عن ا
ــبــرر الــذي يــضـر الــهــدر غــيـر ا
بــالــصـالح الــعــام لـلــبـلــد بــشـكل

كبـيـر). وناقش اجملـلس الوزاري
لالمن الوطـني بـرئاسـة العـبادي
ـيــاه في الــعـراق. ظــاهـرة شـح ا
وقـــــــال بــــــــيــــــــان امس االول ان
(اجملــــلس اســـتـــمـع الى ايـــجـــاز
عــرضه الــوزيـر حــسن اجلــنـابي
تـــضــمن خــطــة مـــعــاجلــة الــشح
ـتــوقع لـلـصـيف احلـالي ـائي ا ا
كــــمــــا اطــــلـع عــــلى انــــعــــكــــاس
ــنـــاخــيـــة عــلى الــتـــغــيـــيـــرات ا
ـيـاه بـاالضـافـة مـسـتـوى ايـراد ا
ـتـخـذة في الى آثـار االجـراءات ا
دول اجلــــــوار وبـــــاالخـص بـــــدء
لء ســد الـيــسـو في ــبـاشــرة  ا
تـركـيـا) وأضـاف انه ( اتـخـاذ
قـرارات عـدة بـشـأن تـعزيـز االمن

ـــائي خـالل الــصـــيـف اجلــاري ا
واالتـفـاق عــلى تـأمـ احلـصص
واطن ا يـلـبي حاجـة ا ائـيـة  ا
من مــيــاه الــشــرب والـزراعــة مع
ياه) مراعـاة ترشيـد استـهالك ا
مـــشـــيـــرا الـى ان (اجملـــلس وجه
اجلــهــات ذات الــعالقــة بــاتــخـاذ
االجراءات الـكفـيلة بـتنـفيـذ خطة
ـياه). وبشأن اخر معاجلة شح ا
شــــدد اجملـــــلس عــــلى (ضــــرورة
الــتـــزام مـــجـــالـس احملـــافـــظــات
ـــــقـــــررة وعـــــدم بـــــاحلـــــصص ا
الـتــجـاوز عـلـى الـطـاقــة لـضـمـان
تـوزيع الـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة بـ

مـحـافـظـات الـبـلـد بـشـكل عـادل).
واكـــــدت الــــــوزارة  ان مــــــقـــــدار
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هــذا الــتــعـــديل عــمــلــيــة الــعــد والــفــرز
الــيــدوي) وبـــشــأن ادعــاءات الــتــزويــر
ادة  8 الـفـقرة اوالً اوضـح البـيـان ان (ا
ــفــوضــيـة نــصت عــلى ان مـن قـانــون ا
ـفـوضـ الـسـلـطـة احلـصـريـة جملـلس ا
بخصوص احالة اية قضية جنائية الى
الـسلطـات اخملتصـة اذا وجد دليالً على
ســـوء تـــصـــرف بـــنـــزاهـــة الـــعـــمـــلـــيــة
االنتخابية) مؤكدا انه (في حالة وجود
شــكـوى بـالـتــزويـر تـنــسب الى مـجـلس
ـفـوض  فـان ذلك يـسـتـلـزم مـراجـعة ا
محكمة التحقيق اخملتصة لتقد االدلة
الـتي تثبت وجـود التزويـر ونسبته الى
من قــام به وعــنــد ذلك يــتــخـذ الــقــضـاء
ة ـناسب بحق من ارتـكب جر الـقرار ا

يـستند اليه في ذلك) مشيرا الى انه (ال
يـوجـد نص قـانـوني يـعـطي الـصالحـية
لـلـهـيـئة اتـخـاذ قـرار عام بـإلـغـاء نـتائج
مـعـيـنـة سـواء داخل الـعـراق ام خـارجه
بـالشـكل الذي يـطالب بـه البعـض كما ال
ــفــوضــيــة بــاعـادة ــكن الــطــلـب من ا
احــتــســاب نــسـبــة مــعــيــنـة مـن نـتــائج
االنـتخابات) مـبينا ان (مـجلس النواب
هـــو من شــرع قـــانــون تـــعــديـل قــانــون
انـــتــخــابــات مــجـــلس الــنــواب رقم 45
ادة  5 من لـسـنة  2013 حـيث نـصت ا
ادة  38 وان هـذا التـعديل عـلى الـغاء ا
يـــتـم اجـــراء عـــمـــلـــيـــة الـــفـــرز والـــعـــد
بــاســتــخــدام جــهــاز تــسـريـع الــنـتــائج
ـوجب االلـكـتـروني وبـذلك فـقـد الـغى 

اكــثــر من  4500 شـــخص كــمــا اعــلــنت
ــنــســقــيــة الــوطــنــيـة الدارة صــبــاحــا ا
الـكـوارث واصاب قـرى ريفـيـة قريـبة من
الــبـركـان ومـديــنـة انـتـيــغـوا أهم مـوقع

سياحي في غواتيماال).
ــتـــحـــدث بـــاسم ونـــقل الـــبـــيـــان عـن  ا
ـنسقية الوطنـية الدارة الكوارث ديفيد ا
دي لــيــون في تـصــريح ان ( الــضـحــايـا
ـشـتــعـلـة الـتي حــاصـرتـهم من احلــمم ا
قـذفها البـركان وان  عملـيات البحث عن
نــاجــ مــحــتـــمــلــ الــتي عــلــقت لــيال
الســبــاب امــنـيــة اســتــؤنــفت فــجـرا في
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بــالـــقــرب من ســوق شـالل في مــنــطــقــة
الـشـعب نـتـيـجة حـرارة الـشـمس). فـيـما
يـجـري مسـعـفون عـمـليـات بـحث كثـيـفة
لـلعـثور عـلى ناج في غـواتيـماال غداة
ثــورة بـــركــان ألــقى حــمــمــا ورمــادا في
مــنـطــقـة واســعـة واســفـر عن مــقـتل 33
شـخصا في حصيلة جـديدة بعد العثور
عـلى جـثث اضافـية مـحـترقـة.وقال بـيان
امـس ان ( ثـورة بـركـان فــويـغـو (بـركـان
الــنـار) الـذي يـبـلغ ارتـفـاعه  3763مـتـرا
ويــبــعـد  35كــيــلــو مــتــرا جــنــوب غـرب
الــعــاصـمــة غـواتــيــمـاال ادى الى إجالء

ـنطـقة االكـثر تضـررا حيث كـان ينشط ا
افـراد شـرطـة وعـسكـريـون وعـنـاصر من

الصليب االحمر).
فــيـمــا ضـرب زلــزال بـقــوة اربع درجـات
على مقياس ريختر محافظة خوزستان

جنوب غربي إيران.
وقـــال بـــيـــان امـس ان (مـــركـــز الـــرصــد
الـزلزالي  في طهران حدد مركز  الزلزال
في بــلـدة غــوريـة في نــاحـيـة شــعـيــبـيـة
الـتابعة لقـضاء شوشتر شـمال محافظة
خــــوزســـــتــــان عــــلى عـــــمق ســـــــبــــعــــة

كيلومترات).
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ـــائي في الــعــراق هــو اخلــزين ا
 17 مـلـيـار مــتـر مـكـعب و يـؤمن
ـائـة من اخلـطة الـزراعـية  50 با
الصيـفية ومـياه الشرب.وأوضح
اجلــنـــابي في تـــصــريح امس إن
(تأثيرات سد إليسو لم تبدأ بعد
مـع أنه دخل حـــيـــز الـــتـــشـــغـــيل
ـوضــوع خالل وســنــاقش هــذا ا
زيـارتنـا لـكل من تـركـيـا وإيران)
وصل ومـا إذا كان وبشـأن سـد ا
كناً أن يـسد النقص احلاد في
ــيــاه اكــد اجلـنــابي إن (خــزين ا
ـا تـوقعـناه و ـوصل أقل  سد ا
ال يــــزال فـــــيه نـــــقص نـــــحــــو 3
مـلـيـارات مـتـر مـكـعب لـكن هـنـاك
خزين معقول يجعلنا جنتاز هذا

ـمكنة) الصيف بـأقل اخلسائر ا
وتــابـع ان (الــعـــراق تــوصل الى
اتفـاق مع تركـيا تضـمن منح 75
ـائـية و25 ـئـة من االيرادات ا با
لء سد اليسو) مشيرا تبقيـة  ا
الى ان (امالء الــسـد يـحــتـاج من
ســــنــــتـــ الـى ثالث ســــنـــوات)
ـطـالـبـات بـانـشـاء واضـاف ان (ا
سدود اخرى في العراق هي غير
واقــعـيــة وخــاطـئــة الن ســدودنـا
ـــوجــودة هـي مــا زالت فـــارغــة ا
ــيـاه) وحتــتــاج الى مــزيــد من ا
كن وصـل  الفـتـا الى ان (سـد ا
ان يـســتـوعب خــمـسـة مــلـيـارات
مـتر مـكـعب اضـافيـة كـمـا ان سد
الثرثار يستوعب  40 مليار متر
موضحا مكعب اضـافية اخرى) 
ان (الـعراق يـسـتـهـلك مـياهه 75
ـــــئـــــة الغـــــراض الـــــزراعـــــة بـــــا
ــيــاه الــشــرب و13 ــئــة  و12بــا
ـئـة الغراض الـبـيئـة كـاالهوار با
وشـط الــــــــعـــــــــرب واالغــــــــراض
الــصــنــاعــيــة االخــرى). بــدوره 
وارد رجح خبـير في الـسدود وا
ـائـيـة  عـدم الـقـدرة عـلى تـأم ا
مـــــيــــــاه الـــــري والســـــيـــــمـــــا ان
احملـافـظـات اجلـنـوبـيـة سـتـتـأثـر
بشـدة من اجلفـاف. وقال اخلـبير
عـون ذيـاب في تـصـريح امس إن
ـــيــــاه إلى إلــــيــــســـو (حتـــويـل ا
سيؤثر بشكل كبير على إطالقات
نهر دجلـة وما سيصل لـلنهر هو
 90متراً مكعباً في الثانية فقط)
مـــبــيــنـــا ان (الــعـــراق ســيــواجه
صـيـفـاً جــافـاً وعـدم الـقـدرة عـلى
تأم مياه الري لزراعة احلبوب
واحملـــــاصـــــيـل والســـــيـــــمـــــا ان
احملـافـظـات اجلنـوبـيـة  سـتـتـأثر
بـشــدة من اجلـفـاف هــذا الـعـام)
مـــشــيــرا الـى ان (هــنــاك واردات
ـوصل إال أنـهـا دخـلت إلى ســد ا
ـسـتــوى الـذي نـطـمح لم تـكـن بـا

إليه).
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اكــد خـبـيــر قـانــوني ان االعـراف
االمريكيـة  جتيز للـرؤساء العفو
طلق عن انـفسهم واي شخص ا
ـا يـتـطـابق مع الـدسـتور. اخـر 
وقــــال اخلــــبــــيــــر طــــارق حـــرب
ـــوجب لـ(الــــزمـــان) امس انـه (
تطـابقة مع االعراف االمريـكيـة ا
الـــدســــتـــور يـــجـــوز لــــلـــرئـــيس
االمــــريــــكـي ان يــــعـــــفــــو عن اي
شــــــخـص ولن يــــــرد في ذلـك انه
يــســتــثــني نــفــسه) واضـاف ان
(الـرئــيس االسـبق بـيل كــلـنـتـون
عـنـدما اتـهم بـقـضـية مـونـيـكا لم
ـا تقدم امام يعفـو عن نفسه وا
مجلس الـشيوخ حملـاسبته حيث
 الــتـصــويت عــلى احملـاكــمـة 
ــؤيـدين له اكـثـر من فـكـان عـدد ا
ـطــالـبـ بــاحلـكم عــلـيه) عــدد ا
واكــد حـــرب انه (عــلـى الــرئــيس
دونـــالــد تــرامب اتــبــاع طــريــقــة
كلـنـتون واالمـتـثال امـام اجمللس
لـالدالء بــــاقـــــوالـه ويــــنـــــتـــــظــــر
الـتـصـويت مـا اذا كـان مـذنـبا ام
ال). وانــتـقـد تــرامب في تــغـريـدة
على تويتر مرة أخرى (التحقيق
الـــذي يـــنـــظــر فـي إذا مــا كـــانت
حـمـلـته االنـتخـابـيـة قـد تـواطأت
مع روســـيـــا أو عــــرقـــلت ســـيـــر
الـعــدالـة) وقـال تــرامب إن لـديه
ــطـــلـق في الـــعــفـــو عن (احلـق ا
نفسه في قـضية الـتحقـيق بشأن
مشيرا مزاعم التدخل الروسي) 
ــقــراطــيــاً يــبـدو الى ان ( 13 د
أنـهم من بـ احملـقـقـ الـسـبـعة

تـلك القـدرة على نفـسه مع أنه 
الــقــيــام بــذلك). لــكـن الـتــطــبــيق
الواسع للعفو الرئاسي أدى إلى
انــقـسـام خــبـراء الــقـانـون فــيـمـا
بــيــنــهم.وقــالــوا إن (الــرئــيس ال
كـنه العـفو عن نـفسه اسـتنادا
إلـى قـــــــــــرار وزارة الـــــــــــعــــــــــدل
بــخــصـوص الــرئـيـس ريـتــشـارد
نيكسـون الذي اتخـذته بناء على
القـاعدة األساسـية بـأنه ال يجوز
ألحــــد أن يــــكـــون قــــاضــــيــــاً في
قـضــيـته) مـؤكــدين ان (اإلجـراء
ســـيـــكـــون غـــيـــر مـــنـــاسب لـــكن
ــنع من الـنــاحـيـة الــدسـتـور ال 
الـتقـنـيـة الرؤسـاء من الـعـفو عن

أنفسهم). 
وكـان بـعض احملـقـقـ في فـريق
مــولــر قــد ســـبق لــهم تـــســجــيل
قـراطي كـما تبرع أنفسـهم كد
تــســعــة مـنــهم بــأمـوال لــلــحـزب
ــاضي وفــقـا ــقــراطي في ا الــد
لـتـقــاريـر امـريـكـيـة  ومـولـر هـو
جـــمـــهــوري اخـــتـــاره الـــرئـــيس
األمـريـكي االسـبق جـورج دبـلـيو
ـــكــتب بــوش لـــلــعـــمل كــمـــديــر 
الــتـحـقـيــقـات الـفــيـدرالي والـذي
عـيـنه لــتـرأس قـضـيـة الـتـحـقـيق
بـــشــــأن الـــتــــدخل الــــروسي في
االنتـخابات الـرئاسـية األمريـكية
هـو نـائب وزيـر الـعـدل األمريـكي
رود روزنــــــشــــــتـــــــاين أيــــــضــــــاً
جــمـــهــوري. ووفــقـــاً لــلـــمــبــاد
الــفــيــدرالــيـة فــإنه يــحــظــر عـلى
الــوزارة الـــنـــظـــر في االنـــتـــمــاء
السياسي للموظف عند اختيار

وظائفهم.
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ـنح عــشــر من فــريق مــولــر). و
ـــتــــحـــدة دســـتــــور الـــواليــــات ا
صالحـــــيــــات لـــــرئــــيـس الــــبالد
تــتــضــمن ســلــطــة مــنح الــعــفــو
والـعفـو عن جـرائم ارتـكـبت ضد
ــتـحــدة بــاسـتــثــنـاء الــواليــات ا
ـتعلـقة بقـرار قضائي القضـايا ا
ـكن للـرئيس أن يرأف أو حيث 
يــخــفف أو يــعــفــو بــشــكل كــامل
حتـى لو لم يـتم تـوجـيه أو إدانة
أي شــخص إال أنه ال يــســتــطـيع
الـــعـــفـــو عن األشـــخــاص الـــذين
ارتــكـبــوا جــرائم عـلـى مـســتـوى
الـدولـة. واوضح احملـلل انـتوني
زوركر إن (ترامب يحـاول حماية
نــفــسه مـن الــدائــرة الـــداخــلــيــة
لــــفـــريـق مـــولـــر) واضـــاف ان (
تـــغــريــدة تــرامب تـــأتي بــعــدمــا
تناول أحد محاميه قضية العفو
عـن نــفـــسه في إحـــد الـــبــرامج)
وتــابع ان (تـــرامب لــيــست لــديه
نـــيــة إلصـــدار عــفـــو رئــاسي عن
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لم تـصل بعد إلى احملـكمة االحتـادية العلـيا حتى االن)
ـفــوضــيـة ــجـرد وصــول الــقـوائـم من ا واضــاف انه (
ستقلة لالنتخابات بعد ما تبت الهيئة القضائية العلـيا ا
شـكلة في مـحكـمة الـتمـييـز االحتادية في لالنتـخابـات ا
ـقـدمـة علـى سيـر اجـراءات االنـتـخـابات االعتـراضـات ا

صادقة عليها بعد التدقيق).  العامة ستتم ا
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كشـفت احملكمة االحتادية عن ان سبب عدم مصادقتها
انـية يـعود الى على اسـماء الـفائـزين بـاالنتـخابـات البـر
عــدم وصــول االسـمــاء  الى احملــكــمــة حــتى االن.وقـال
تـحـدث الـرسـمي بـاسم احملـكمـة إيـاس الـسـاموك في ا
بيـان امس ان (اسماء الفائزين بعـضوية مجلس النواب

دونالد ترامب 

lł«dð∫ مياه دجلة تتراجع يوميا مع تفاقم ازمة مياه سد اليسو

UI¡∫ نائب رئيس اجلمهورية خالل لقائه رئيس مجلس القضاء االعلى


