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واحملـتـاجـة لـلمـسـاعـدة بـاإلضـافة الى
وضع مـعـهـد الـنـفط الـعـربي لـلـتـدريب
ومــقــره بــغــداد والـتــقــاريــر اخلــاصـة
بـنـشـاط األمـانـة الـعـامـة ومـشـاركـاتـها
والـفعـاليات الـتي نظـمتهـا والدراسات
الــتي أجنــزتــهــا خالل عـام 2018 .من
جــهــة اخـــرى قــال الــنــائب عن كــتــلــة
ســائــرون عـالء الــربــيــعي ان (هــنــالك
اسـتـفهـامات ومالحـظـات كثـيرة بـشأن
طـبـيـعة عـمل وزارة الـنـفط حتـديدا في
مــا يـتـعـلق بـحــجم االسـتـهالك احملـلي
وكـمية الـتجهـيز لوزارة الـكهرباء ومن
ـنـتـوجــات الـنـفـطـيـة الــنـفط اخلـام وا
االخــرى) مـضـيـفًــا انه(بـحـكم عــمـلـنـا
الــرقــابي وجــهــنــا كــتــابــاً الى رئــيس
مـجـلس الـنـواب بـغـيـة مـخـاطـبـة وزير
الــنـفط لالسـتــعالم بـشـأن الــكـثـيـر من
ـالحـظـات في عـمل الــوزارة وكـيـفـيـة ا
ـنـتـجـات تـعــاطـيـهـا مع الـصـادرات وا
الـنـفطـيـة). واوضح الـربيـعي في بـيان
ـوجــهـة تـتـضـمن امس ان (األســئـلـة ا
أيـضـاً مـعرفـة حـجم االنتـاج االجـمالي
ـنـتـوجـات لــلـمـصـافي الـعـراقــيـة من ا
الــنـفـطـيـة وكم يــشـكل االنـتـاج احملـلي
قـيـاساً بـاالحـتـياج الـداخـلي) مضـيـفًا
ـعــرفــة حـجم (انــنــا نـطــالب أيــضــا 
جتـهيز مـصافي القـطاع اخلاص داخل
الـعراق وكـميـة التـجهـيز لكـل مصفى).
وبـحسب الربـيعي فإن (رئـاسة مجلس
الـنـواب أوعـزت لـلجـهـات ذات الـعالقة
خملــاطـبــة وزارة الـنــفط لإلجـابــة عـلى
هـذه األسـئلـة واالسـتفـسـارات) مشـيراً
الـى ان (إجـابـة وزارة الـنـفط قـد تـؤثـر
ـنـاقـشـات داخل مـجـلس في طــبـيـعـة ا
ـوازنة الـنـواب في مـا يتـعـلق باقـرار ا

االحتادية).
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حـديـثا تـعـتـمد عـلى الـغاز). وانـطـلقت
فـي الـكــويـت امس أعــمــال االجــتــمـاع
ـئــة ألوابك. ويـتـضـمن الــواحـد بـعـد ا
جــدول االعــمــال اسـتــعــراض مــجـلس
ـرفـوعة من وزراء اوابـك التـوصـيـات ا
ـكـتب الـتـنفـيـذي لـلـمنـظـمـة واتـخاذ ا
ناسبة بشأنها وذلك في ما الـقرارات ا
ـيـزانـيـة الـتـقـديـريـة يـخص مـشـروع ا
لـلـمـنظـمـة لـعام  2019وتـقـرير تـعـي

مـدقق حسـابات للـمنـظمة لـلعام 2019
ومـنــاقـشـة وقـائع وتـوصـيـات مـؤتـمـر
الـطاقة العـربي احلادي عشر والـتقرير
ـيـة حــول األوضـاع الــبـتــرولـيــة الـعــا
ـساعدات مـنظمة واحلـساب اخلاص 
ـصدرة للـبترول الى األقـطار العـربية ا
ـســتـوردة لـلـبـتـرول الــدول الـعـربـيـة ا

طبعة العراق 
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قـــرر مــــصـــرف الــــرافـــديـن مـــنح
الـقـروض لـلـمـواطـن مـن سـكـنة
ــتــضـررة مــحــافـظــة نــيــنــوى وا

. منازلهم حصراً
ـكـتب االعالمي للـمـصرف وقال ا
في بــيـــان امس انه (تـــقــرر مــنح
القروض للمواطـن من محافظة
نينـوى الذين تـعرضت مسـاكنهم
للـهدم او االضـرار جـراء سيـطرة
داعش االرهـابي عــلى مـنــاطـقـهم
او نتـيـجة الـعمـلـيات الـعـسكـرية
ـنـح لـلــمــواطــنـ عــلى ان يــتم ا
الذين تـعـرضت مسـاكـنهـم للـهدم
او االضرار جـراء سيـطرة داعش
االرهـــابـي عـــلى مـــنــــاطـــقـــهم او
نتيجة العمليات العسكرية شرط
عدم حـصـولـهم عـلى تـعويض او
منـحـة من اي جهـة كـانت بتـأيـيد
من جلان التعـويضات وفي حالة
حـصـوله عـلى اي مـبلـغ تعـويض
بــعـد مــنــحه الــقــرض يــبـادر الى
تسديد الـقرض بالـكامل من مبلغ
ـنح الـقـرض بـحد الـتـعـويض و
أعـــلى ثـالثـــون مـــلـــيـــون ديـــنـــار
ـتـلك دار سـكن لـلـمـواطن الـذي 
بـــجــــنس عــــقـــار طــــابـــو صـــرف
وبضمان رهن الـعقار من الدرجة
ـصرف وعلى ان االولى لصالح ا
تغطي قيمة العقار وخمسة عشر
مــلــيــون ديــنــار لـلــمــواطـن الـذي
ناطق الريـفية وبضمانة يسكن ا
ـصـرف اضـافة الـعـقـار لـصـالح ا
الى كــــفــــالـــة مــــوظف مــــدني من
موظـفي دوائـر الدولـة يـغطي 50
ـئة مـن راتبـه الـكلـي. واضاف بـا
الــــبـــيــــان ان مـــدة الــــقـــرض 10
ســنــوات اي  120 شــهــرا ويــتم
تــســـديـــد االقــســـاط في الــشـــهــر
ـنح ويـصرف التـالي من تـاريخ ا
مـــــبــــلغ الـــــقــــرض بــــدفـــــعــــتــــ

. مــتـــســاويـــتــ لـــكال الـــنــوعــ
وتــصـــرف الـــدفــعـــة االولى حــال
اجنـاز كـافـة مــتـطـلـبــات مـعـامـلـة
ـنح وتـصـرف الــدفـعـة الـثـانـيـة ا
عـنـد وصـول مـرحــلـة الـبـنـاء الى
ـئـة وحسب نسـبـة اجناز  50 با
تـقـديــر جلـنـة الـكــشف من الـفـرع
انح ويـكون سـند الـعقـار باسم ا
طـــالب الـــقـــرض واليـــجــوز نـــقل

مـــلــكـــيـــة الــعـــقـــار او اجــراء اي
تصرفات قانونـية اال بعد تسديد
ـــصـــرف او الـــتـــزامـــاته جتـــاه ا
ـــصـــرف واشـــتــرط ـــوافـــقـــة ا
قـترض استعمال صرف على ا ا
ــمــنــوح من الــقــرض لــلــغــرض ا
اجــله وفي حــال اخاللـه يــعــتــبـر
الــقــرض مــســتــحق االداء ويــتم
اجـــراء االســــتـــعـالم لـــلــــمـــواطن
ـــعــرفــة االلـــتــزامــات والــكـــفــيل 
ــتــرتـــبــة بــذمــتـــهــا اليــة جــهــة ا
واســـتــيـــفــاء الـــعــمـــولـــة حــسب
التعليـمات والضوابط مع اجراء
ـنح كـما التـقـاطع وعـدم تكـرار ا
ـقترض يتم التـام عـلى حياة ا
جلـمـيع حـاالت الـوفـاة بـضـمـنـها
العـمـلـيـات االرهابـيـة لـدى احدى
شــركـــات الــتـــامــ احلــكـــومــيــة
ـــصــرف وعــلى نــفــقــة لــصــالح ا
نح الزبون ويـتم ايقاف الـعمل 
الـقرض بـعـد مـرور سـنـت واذا
قـتـرض بـتسـديـد الـقرض رغب ا
بالكامل خالل السـنوات اخلمسة

االولى لن يتحمل اية فائدة.
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اعــلن رئـيس مــجـلس الـنــواب مـحـمـد
احلـــلــبـــوسي خالل جــلـــســة امس ان
ــان ســيــكـمـل الــتـصــويت عــلى الــبــر
حــكــومــة رئــيـس الــوزراء عــادل عــبـد
ـقـرر عـقـدهـا ـهــدي خالل اجلـلـسـة ا ا
الـيـوم االثـنـ  فيـمـا  صـوّت اجمللس
عـلى قـرار يتـضـمن تعـويض اصـحاب
ـتـضـررين مــزارع االسـمـاك اجملـازة ا
كـــمـــا نــاقـش انــتـــخـــابـــات مــجـــالس
احملــافــظـات واالقــضــيـة .وقــال بــيـان
لـــلــدائـــرة االعالمـــيــة لـــلــمـــجــلس ان
(اجملـلس صـوّت في مـسـتـهل اجلـلـسة
الــتـي عــقــدت بــرئــاســة احلــلــبــوسي
وحـضور 217 نـائبا عـلى قرار نيابي
مـقدم من اللجنت القانونية والزراعة
بـخصوص الـضرر الذي حلق بـالثروة
الــسـمــكـيــة والـتــزام االمـانــة الـعــامـة
جملـلس الـوزراء بـإصـدار الـتـعـلـيـمـات
ـتــضـررين من اخلــاصـة بــتـعــويض ا
ــزارع الــسـمــكـيــة اجملـازة اصــحـاب ا
اصـولــيـا في احملـافـظـات الـتي حـصل
فيها الضرر فضال عن التزام اجلهات
ــعــنـيــة بـالــضــوابط والـتــعــلـيــمـات ا
اخلــاصـــة بــإنــشــاء مــزارع االســمــاك
) مــوضــحًــا ومــحـــاســبــة اخملــالــفــ
ـــان ـــثـل احلـــكـــومـــة في الـــبـــر ان(
ــفـتي نـوه الـى ان مـجـلس طــورهـان ا
الـوزراء قام بـتشكـيل جلنـة تضم عددا
عـنيـة التي عـملت على من الـوزارات ا
الـتـحقـيق في أسـباب نـفوق االسـماك
ـزارع بصورة وأشـار الى ان انتـشار ا
غير قانونية وجتمع العناصر الضارة
والـكـيمـيـاوية كـانا مـن اهم اسبـاب ما
حــصل) مـن جـهــتـه وجه احلــلـبــوسي
ـــيـــاه واالهـــوار جلـــنــــة الـــزراعـــة وا
بـ(مــتــابــعــة تــســهـيـل مـنـح االجـازات
ربي الثـروة احليوانية مع االصـولية 
ـعــنـيـة). ونــاقش اجملـلس الــوزارات ا
انـــتــخـــابــات مـــجـــالس احملــافـــظــات
واالقـــضــيـــة ودعــا رئـــيس الـــلــجـــنــة

الـقـانـونـيـة الـنـائب فـائق الـشيـخ علي
الى (اتـخاذ اجـراء يتـعلق بـانتـخابات
مـجــالس احملـافـظـات واالقـضـيـة بـعـد
وقف دة القانونية لعملها وا انتهاء ا
من تــمـديـد الـعـمل من عـدمه) مـنـوهـا
الـى ان ( من حق اجملـلس اصـدار قرار
يـحـدد مـوعـد اجراء االنـتـخـابـات كون
مـفوضية االنتخابات تابعة للمجلس)
مـبـديـا ( استـعـداد الـلجـنـة الـقانـونـية
لـتلـقي مقـترحات الـنواب بـشان اجراء
انـــتــخـــابــات مـــجـــالس احملــافـــظــات
واالقـــضـــيــــة وانـــضـــاجـــهـــا من اجل
عــرضــهـــا عــلى اجملــلس ). وبــحــسب
الـبـيـان فـقـد (ركـزت مـداخالت الـنواب
على اهمية تواصل مجلس النواب مع
مـفـوضيـة االنـتخـابـات لتـحـديد مـوعد
انـــتــخـــابــات مـــجـــالس احملــافـــظــات
واالقــضــيــة بــاالتــفــاق مع احلــكــومـة
ــشـــاكـل مــجـــالس وايـــجـــاد حـــلـــول 
احملـافظات واالقـضية من خـالل تمديد
ـوعد قـصيـر جدا انـهاءه  مع عـملـها 
الــدعـوة لإلسـراع بـإجــراء انـتـخـابـات
مـجـالس احملـافـظـات واالقـضـية خالل
مــدة ال تــتــجـاوز  4 اشــهــر والــسـعي
لــتـعـديـل قـانـون انــتـخـابــات مـجـالس
احملــافـظــات فـضال عن الــتـأكــيـد عـلى
اهـمـية اعـادة بـناء هـيـكلـيـة مفـوضـية
االنـتخابات.( بـدوره  شدد احللبوسي
عــلـى(وجــود حــاجــة لــتــعــديل بــعض
الــبـنـود الـواردة فـي الـقـانـون رقم 21
وقـانون انتخابات مجالس احملافظات
رقم  10 الــذي يــتــضــمـن نــصــا اتـاح
الــتــمـديــد جملــالس احملـافــظــات وهـو
قـــانــون نـــافـــذ وال يــتـــعــارض مع أي
قـانـون) داعـيـا الـلـجنـتـ الـقـانـونـية
واالقــالـــيم الى (ايــجــاد الــصــيــاغــات
ـذكـورين الـقــانـونـيـة في الـقـانـونـ ا
والــعــمل عــلـى تــضـيــيـف مــفــوضــيـة
االنـتخابـات لغرض متـابعة االجراءات
الــلــوجــســتـيــة إلجــراء االنــتــخــابـات
وعد والـتنـسيق مع احلـكومـة بشـان ا

احملدد لها). 

وفـي الـشـأن نـفـسه لـفت الـنـائب االول
لـرئـيس اجملـلس حـسـن كـر الكـعـبي
الـى ان (اجمللس امام مهـمة التصويت
عـلى تـمـديد عـمل مـجالس احملـافـظات
ـدة مـحـددة من عـدمـه وإن احلـكـومة
بـالـتـعـاون مع مـفـوضـيـة االنـتـخـابات
يــقع عــلى عــاتــقـهــمــا االعــداد إلجـراء
االنـتـخـابـات في ظل وجـود اسـتـحـالة
مــنـطـقـيــة بـاجـراء االنــتـخـابـات خالل

دة الراهنة). ا
 ودعــا نــائب رئــيس مـجــلس الــنـواب
بـشير احلـداد الى (اخذ رأي مفـوضية
االنـــتــــخـــابـــات فـي مـــســـالـــة اجـــراء
االنــــتـــخــــابـــات او تــــعـــديـل قـــانـــون
االنـــتــخــابــات  واســـتــدعــاء اعــضــاء
ـــفـــوضـــيـــة ـــفـــوضـــ  مـــجـــلـس ا
االنـــتــخـــابــات الـى اجملــلس لـــغــرض
ـــوعـــد اجــراء االطـالع عــلـى رأيـــهم 
االنـــتـــخــــابـــات وتـــعـــديل الـــقـــانـــون
واحـتيـاجاتـهم قبل اتـخاذ اجمللس أي

قرار).
 ووجـه احللبوسي بـأن ( يقوم احلداد
بــالــتــنـســيق مـع الـلــجــان اخملــتــصـة
بــتــضـيــيف مــفـوضــيــة االنـتــخــابـات

لـلــتـداول مـعـهـا بـشــأن احـتـيـاجـاتـهـا
وحتـديـد موعـد اجراء االنـتخـابات من
ــفــتي عن (مــوافــقـة نــاحــيــته اعــلن ا
احلــكــومــة عــلى تــأجــيل انــتــخــابـات
مـجالس احملافظات خالل اجتماع عقد
مع مــفـوضـيــة االنـتـخــابـات مـؤخـرا)
وعد مـشيرا الى ان (احلكومة تنظر با
ـــــفـــــوضـــــيـــــة الجــــراء احملـــــدد من ا
داخالت خالل االنـتخابات).وتناولت ا
اجلــلـســة الــتي تـراس جــانـبــا مـنــهـا
الـنـائب االول لـرئـيس مـجـلس الـنواب
حــسن كـر الـكـعــبي ضـرورة تـعـزيـز
الــدور الــرقـابـي لـلــمــجـلـس عـلى اداء
مــجــالس احملــافــظــات والـعــمل عــلى
دة وجيزة حل حتديد تـمديد عملهـا 
مـــوعــد االنــتــخـــابــات في اقــرب وقت
وتـقـد مقـتـرح يتـضـمن جتمـيـد عمل
مـــجـــالس احملـــافـــظــات حلـــ اطالق
ــالــيــة اجلــديــدة وحتــديــد الــســـنــة ا
مـفـوضـيـة االنـتخـابـات مـوعـدا إلجراء
االنـتـخـابـات.وفي خـتـام الـنـقـاش لفت
ـــــوازنـــــة احلـــــلـــــبـــــوسـي الى ان ( ا
االحتـادية للعام  2019 شـملت وجود
ــفـــوضــيــة تـــخــصــيـــصــات مــالـــيــة 
االنــتـخـابـات الجـراء االنــتـخـابـات في
عــام   2019 ) مــوجــهــا بـ(تــضـيــيف
مــفـوضـيــة االنـتــخـابـات في اجــتـمـاع
لـلـجـنـتـ القـانـونـيـة واالقـاليـم ضمن
مـوعد يحدد الحـقا مع ضرورة تعديل
قـانون انـتخـابات مـجالس احملـافظات
ـنـتــظـمـة وقــانـون احملـافــظـات غـيــر ا
بـإقلـيم).واعلن احللـبوسي بأن جـلسة
اجملــلس الــيـوم االثــنــ (سـتــتــضـمن
اكــمــال الــتــصــويت عــلـى الــكــابــيــنـة
ـشـروع الــوزاريـة والـقــراءة الـثـانــيـة 
ــوازنــة الــعــامــة االحتــاديـة قــانــون ا
ــالــيــة  2019) مــوضــحــا لــلــســنــة ا
بـــان(لــدى احلـــكــومــة   13 مـــشــروع
قـانــون تـقع ضـمن اولـويـاتـهـا ابـلـغت
مـجلس النواب بشأن التصويت عليها
وسـيتم تـوزيعـها بـ اللـجان لـلمضي
باإلجراءات التشريعية اخلاصة بها).
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حــذرت مـــديــريــة االنــواء اجلــويــة
والــــرصــــد الــــزلــــزالي في اقــــلــــيم
كـــردســـتــان من اجـــتـــيــاح مـــوجــة
جـــديــــدة من االمـــطـــار والـــثـــلـــوج
مــنـاطق مـتــفـرقـة من االقــلـيم.وقـال
ـديــريـة مــسـؤول الــتــوقـعــات في ا
بـــزار اكـــرم فـي تـــصـــريح امس ان
(الــطــقس سـيــكــون صـبــاح الــيـوم
االثـنــ غـائـمـا جـزئـيـا ثم يـتـحـول
الـى غـــائم كـــلـي) مـــشـــيـــراً الى ان
(موجة من الثلوج واالمطار ستبدأ
ــحــافــظــة دهـوك ثـم تـتــوجه الى
حافظتي اربيل ـناطق اجلبليـة  ا
والــسـلـيـمـانـيـة). وأضـاف أكـرم ان
(نـسـبـة االمـطـار الـتي سـتهـطل في
دهــوك سـتــكــون اكـبــر مـقــارنـة مع
ـنـاطق االخرى في االقـليم) الفـتًا ا
ـوجــة ســتــســتـمــر حتت الـى ان (ا
قـبل من الـبـحر نـخـفض ا تـأثـيـر ا
ــــدة  24 ســـــاعــــة ثم ـــــتــــوسـط  ا
تـختـفي).من جهـتهـا رجحت هـيئة
االنـواء اجلـويـة والـرصـد الـزلزالي
الــتـابـعــة لـوزارة الـنـقـل في تـقـريـر
اطــلــعت عــلــيه (الــزمــان) امس  ان
ـنــطـقـة الــشـمــالـيـة يــكـون طــقس ا
الــيـوم االثـنـ (غـائــمًـا مـصـحـوبًـا
بـتـسـاقط امـطـار مـتـوسـطـة الـشـدة
وحــدوث عـواصف رعـديــة احـيـانـا
كـمـا تـتـسـاقط الـثـلـوج في االقـسام
اجلـبلية منها كـما يتشكل الضباب
في امـاكن مـتـعـددة مـنهـا ويـتـحول
الـــطــقس تـــدريــجــيـــا وابــتــداء من
االقـسام الغـربية الى صحـو  فيما
تــنــخــفض درجــات احلــرارة بـضع

درجـــــات عن الـــــيــــوم الـــــســــابق)
ـــنـــطـــقـــة مـــضـــيـــفـــة ان (طـــقس ا
الـوسطى سـيكـون صحـوًا مع قطع
من الـغـيـوم كـمـا يـتـشـكل الـضـباب
صـــبـــاحـــا ثم يـــزول تـــدريـــجـــيــا ,
ودرجـات احلـرارة تـرتـفع قـليالً عن
ـــنـــطـــقــة الـــيـــوم الـــســـابق وفـي ا
اجلـنـوبـيـة يكـون  الـطـقس صـحوًا
واحلــرارة مـع قــطـع من الــغـــيـــوم 
مـقــاربـة لـلـيـوم الـسـابق ). وبـشـأن
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طــقـس يــوم غــد الــثالثــاء تــوقــعت
ــنـطــقـتـ الــهـيــئـة ان يــكـون في ا
الـوسطى واجلـنوبـية ( صـحوا مع
ودرجات احلرارة قـطع من الغـيوم 
مـقـاربـة للـيـوم الـسابق) مـوضـحة
نطقة الشمالية سيكون ان(طـقس ا
صــحــوًا كـــمــا يــتــشــكل الــضــبــاب
ودرجات صـباحا ويـزول تدريجـيا 
احلــرارة تـرتــفع قــلـيــلًـا عن الــيـوم

السابق). 

ثامر عباس الغضبان
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انــتـــصــر الــعــدل عـــلى الــرغــبــات
واالمـــتــيــازات الــتـي يــخص بــهــا
الـنـواب انفـسهم لإلسـتحـواذ على
رواتـب فـاحــشـة وامــتـيــازات غـيـر
مـشروعة بينها سـلطات تعلو فوق
االعــراف والــقــوانــ فــيــمــا رأى
خــبــيـر في الــقــانـون ان احملــكــمـة
االحتــاديــة الــعــلــيــا قــد انــصــفت
اجلـمــيع بـإصـدارهـا حـكـمًـا بـعـدم
دسـتـورية مـواد في قـانون مـجلس
الـنـواب وتشـكيالته رقم  13لـسـنة
 2018 ومـنها الرواتب الـتقاعدية
الفـتاً الى ان احملـكمـة رفضت اربع
مـــواد اســاســـيـــة وجــوهـــريــة في

اإلعـالمي جمللس القـضاء األعلى امس
أن زيــدان الــتـــقى بــجــمــيع الــقــضــاة
اخملـتص بنظـر قضايا هيـئة النزاهة
فـي عــمـــوم مــحـــاكم الـــبالد  مـــحــاكم
اجلـنـايـات واجلـنح والـتـحقـيق  خالل
اجـتمـاع عقـد في مقـر مجـلس الـقضاء
األعـــلى بـــحـــضـــور الــقـــاضي مـــوفق
الـــعـــبــــيـــدي رئـــيس االدعـــاء الـــعـــام
والـقـاضي جـاسم محـمـد رئيس هـيـئة
اإلشـراف القضائـي)وأضاف البيان ان
(رئـيس مـجـلس القـضـاء األعـلى بحث
مع الـقـضـاة اخملـتـصـ سـبـل تـطـوير
آلـيات مـكافحـة الفسـاد وفق متطـلبات
ـرحـلة الـراهنـة كـما اصـدر عددا من ا
الــتـوجـيـهـات الـتـي تـسـهم في سـرعـة

اجناز القضايا).

ـتعـلقة ادة  68 ا الـدستـور عليـها وا
بــصالحــيــة اجملــلس فـي وضع نــظـام
االسـبقـيات كـونهـا من صالحية وزارة

اخلارجية). 
وبــحــسب الــســامــوك فــإن (احملــكــمـة
طعون وجـدت ان بقية مواد القانون ا
بــهــا الــبــالـغ عــددهـا  25 مــادة غــيــر
دعي/ مخالفة للدستور فردت دعوى ا
اضـافـة لـوظيـفـته بـشأنـهـا).  من جـهة
اخـرى ألـتـقى رئـيـس مجـلـس الـقـضاء
األعـلـى الـقـاضي فـائق زيـدان بـجـمـيع
قـضاة النزاهة في عموم محاكم البالد
خـالل اجتـمـاع حـضـره رئـيس االدعاء
الــــعــــام ورئـــيـس هـــيــــئــــة اإلشـــراف
الـقضائي لبحث تطوير آليات مكافحة
ـركز الـفـسـاد. وذكـر بـيـان صـادر عن ا

طـعون بعدم واد ا اجـراءاتها دقـقت ا
دســتـوريـتــهـا واصــدرت حـكـمــاً بـهـذا
الـصـدد) موضـحًا أن (احملـكمـة قضت
ادة 6/ ثـانـيـاً التي بـعـدم دستـوريـة ا
مـــنــحت الــنــواب حـق الــتــقــاضي عن
ـادة 11/ رابـعـاً الـتـي عدت الـغـيـر وا
عــضـو مـجـلـس الـنـواب مـتــخـلـفـاً عن
احلــضـور وإن لم يـصـبح نــائـبـا كـمـا
ادة  13 التي قـضت بعدم دسـتورية ا
خــــــصت رئـــــيـس اجملـــــلـس ونـــــوابه
واعــضـاء اجملــلس بـرواتـب تـقــاعـديـة
تــخـتـلف عن الـرواتب الــتي يـشـمـلـهـا
ـوحـد) مـضـيـفًا ان قـانـون الـتـقـاعـد ا
احلــكم تـضـمن ايـضًــا عـدم دسـتـوريـة
ــــادة  17 الـــــتي خــــولـت اجملــــلس (ا
اصـدار قرارات تـشريـعيـة عدا ما نص

ـذكــور الـذي بــالـطــعن في الــقـانــون ا
ان ان السابق وليس البر اتـخذه البر
احلــــالـي وكــــنت انــــا اول مـن اثـــرت
ـوضوع عبر قناة الشرقية الفضائية ا
كـمـا اشيـر الى اهتـمام جـريدة الـزمان
ـوضـوع وتسـلـيطـهـا الـضوء عـلـية بـا
مــرات عـدة وعـلى صـفـحـتـهـا االولى).
ـتــحـدث الـرســمي لـلــمـحــكـمـة وأكــد ا
االحتـاديـة العـليـا إيـاس السـاموك في
بـيان امس إن احملكمة عقـدت جلستها
امـس االحـد بـرئـاسـة الـقـاضي مـدحت
احملـمـود وحـضـور الـقـضـاة االعـضـاء
كـافــة ونـظـرت طـعـونـاً عـلى مـواد في
قـانون مجـلس النواب وتـشكيالته رقم

لسنة 2018). 
واضـاف أن (احملـكـمـة بـعـد اسـتـكـمـال

ـكـنـهم احلـصـول عـلى الـتـقـاعد اال ال
بـعد مـضي خدمـة ال تقل عن  15 سـنة
فـي دوائـــر الــــدولــــة وجتــــاوزهم سن
ـكن لـلنـائب مـهـما اخلـمـسـ فيـمـا 
بـــلــغت مـــدة عــضـــويــته في مـــجــلس
الـنـواب ومـهـمـا كـان عـمـره احلـصـول
عـلى رواتب تـقـاعديـة كـبيـرة واالحرى
هــو حـصــولـهـم عـلى مــكـافــأة نـهــايـة
اخلـدمـة ويـكون تـقـاعـدهم من الـدوائر
احلـكوميـة التي كانوا يـعملـون فيها).
ولـــفت حــرب الى ان (قـــرار احملــكــمــة
تـــضــمن رفـض اربع مــواد اســـاســيــة
وجــوهــريـة من مــواد قــانـون مــجـلس
الـنواب وهـو امر يـستدعي مـنا الـثناء
عـلـى الـقـرار ومـبـاركـته) مـوضـحـاً ان
(احلــكـومـة الــسـابـقـة هـي من تـقـدمت

ولــهــذا لم تــوافق احملـكــمــة عـلـى تـلك
االمـتيازات ألنها تـرفع الصفر الى مئة
اذا صح القول) مشيراً الى ان (قانون
مـجلس الـنواب تضـمن فروقات كـبيرة
بــ رواتب الــنـواب ورواتب مــوظـفي
الـدولة اآلخرين. ولـهذا كان لـزامًا على
سار). احملـكمة االحتادية ان تصحح ا
واشـاد حـرب بـقـرار احملـكـمـة وقال ان
(الــقـرار انـطـوى عـلى انـصـاف واضح
ـواطنـ من خالل الغـائه تلك لـعـامة ا
الـفوارق الـكبيـرة وهو بالـنتيـجة حكم
كن عـدّه عنـوانًا لـلعـدالة ) مـقبـول و
الفــتًـا الى ان (احلـكم كــان بـالـضـد من
ايـة محـاولة إلجـهاض حـقوق اآلخرين
الــــذين قــــد اليــــجـــدون مـالذاً لـــهم اال
بـالـلـجـوء الى الـقـضـاء وهم يـرون انه

ـذكــور.وقــال طــارق حـرب الــقــانــون ا
لـ(الـزمان) امس  ان (العـنوان الرئيس
لـــلـــحـــكم الـــذي اتـــخـــذتـه احملـــكـــمــة
االحتــاديـــة امس هــو انــهــا انــصــفت
اجلـميع مـن خالل رفضـها لالمـتيازات
ـذكورة) مضيفًا ان ( قرار االحتادية ا
جــاء مــتـفــقًــا مع الــدسـتــور الــعـراقي
ومـوافــقًـا لـلـقـانـون ذلك ألن الـدسـتـور
اليـعـطي افضـليـة وزيادة لـفـئة مـعيـنة
مـن الشعب على حـساب فئات اخرى)
كن ان مـستـدركًا ان (مـثل هذا االمـر 
يــكــون عــلى نـحــو مــحــدود مع االخـذ
بـاحلسـبان سنـوات اخلبرة والـشهادة
الـدراسـيـة  ومـدة اخلـدمـة ). وتابع ان
(اي قــرارات واحــكــام تــتــخــذ البـد ان
مدحت احملمودتـكـون وفق نـظـرة واقـعـيـة ومـنـطـقـيـة
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ـراكـز الـصـحـية كـشـفت دائـرة الوقـايـة في هـيـئـة الـنـزاهـة عن عـدم جتهـيـز أغـلب ا
كوحـدات رعايـة األمومـة والطـفولـة بأجـهزة سـونار مـتطـورة وحديـثة لـلمسـاعدة في
بكر حلاالت التشوه في األجنة أو أية حاالت أخرى. وذكر بيان امس التشـخيص ا
ان (الدائـرة أوصت بـضـرورة قيـام وزارة الـصحـة بـرفد مـراكـز الرعـايـة الصـحـيـة
الكـات الـطـبـيـة األولـيــة عـمـومـا ووحـدات رعـايـة األمـومـة والـطـفـولـة خـصـوصـا بـا
الــتـخـصــصـيــة من طـبــيـبـات الــنـســائـيـة والــتـولــيـد ورعــايـة احلـوامـل إضـافـة إلى
رأة احلامل احتيـاجاتها من األجـهزة الطـبيـة والـعالجات واللـقاحات التـي تخص ا
والـطــفل عـلى حـد ســواء وبـشـكل دوري ومـنــظم). وأكـدت في تـقــريـر أعـدته حـول
ـراكز الـصـحـية الـتـابـعة لـقـطـاعات الـزيـارة التي قـام بـهـا فريـق عمل الـدائـرة إلى ا
الرعـايـة الصـحيـة األولـية لـدائـرتي صحـة بـغداد الـكرخ والـرصـافة وزيـارة وحدات

ـعلومات راكز التـابعة لهـا للتحـقق من مدى صحة ا رعاية األمومـة والطفولـة في ا
ـركـز اإلعالمي لـهـيـئـة الـنـزاهـة (حول الـتي وردت في تـقـريـر تـلـفـزيـوني  ورصـده ا
قـدمة من قـبل بعض مـراكز األمومـة والطـفولـة وجود نقص في ضـعف اخلدمـات ا
هـمـة اخلاصـة باحلـامل الـتي تسـتـمر لـعدة أشـهـر وعدم تـوفـر بعض الـعالجـات ا
لقاحي شـلل األطفال والـكبد). وشـدد التقـرير على (ضـرورة عدم إطالق اللـقاحات
إال بعد إتـمام عمليـة الـفحص اخملتبري وصـدور نتائجه إذ إن تسـلم اللقاحات من
ـراكـز يتم قـبل التـحـقق من سالمتـها بـالـفحص اخملـتبـري إضـافة إلى تـلبـية قبل ا
دارس طـلوبـة التي تـغطي حـمالت التلـقيح اخلـاصة بـرياض األطـفال وا الـكمـيات ا
االبتدائـية ومراعاة حـجم اجلرعة الدوائـية التي تعـطى لألم احلامل; لتالفي حدوث
راكز آثار سلـبية علـى صحة األم واجلنـ بحسب رأي بـعض األطباء الـعاملـ با

الصحيـة).
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اعـاد مـركز كـمـرك الشـيب احلدودي
في مـحافـظة مـيسان الـتابع لـلهـيئة
الـعامـة للـكمـارك امس األحد شـحنة
مـن مـادة دبس الــتــمـر الـى اجلـانب
اإليــراني بـعــد فـشــلـهــا بـالــفـحص
اخملـــتــبــري الــذي اجـــرته الــدوائــر
ـنفـذ. وذكر اخملـتـصة الـعـاملـة في ا
بـيـان لـلـكـمـارك أن (شـعـبـة الـرقـابـة
الـصـحـيـة التـابـعـة لـصحـة مـيـسان
والـتي تقوم بالفحوصات اخملتبرية
في مـنفـذ الشيب احلـدودي أبلغـتها
بـفشل الشـحنة بـالفحـص اخملتبري
خملــالــفــتـهــا الــشــروط الـصــحــيـة).

وتـعـتمـد الـهـيئـة الـفحـوصـات التي
تـقوم بها الدوائر اخملـتصة العاملة
ـراكز الـكمركـية على الـبضائع في ا
ــسـتـوردة وحتــدد عـلى أســاسـهـا ا
دخــول االرســالــيـات كــونــهــا تـمس
ــواطن. وأعــلـنت سـالمـة وصــحـة ا
نـافذ احلـدودية الـسبت عن هـيئـة ا
إلـقـاء الـقـبض عـلى  مـسـافـر عراقي
فـي مــنــفــذ الـــشالمــجــة  احلــدودي
بـحوزتة مادة مخدره نوع (هيروين
تـقـدر  بـ  47 غـرامـا من قـبل مـفرزة
مـركز شرطـة كمرك الـشالمجة وقوة
ــنــفــذ والــبــحث ــنــفــذ ا حــمــايـــة ا

والتحري) . 
و اتــخـاذ اإلجــراءات الـقــانـونــيـة

بـحقهِ واحالتـه الى شبعة اخملدرات
ـؤثرات الـعقـليه في شـط العرب. وا
وقـال بـيان تـلـقته (الـزمان) امس ان
الـهـيـئـة الـقت الـقـبض عـلى مـسـافر
عـــراقـي بـــحـــوزته مـــواد مـــخـــدرة
(تـــريـــاك  كــــرســـتـــال) في مـــنـــفـــذ
زربــاطـيـة احلـدودي يـروم إدخـالـهـا
إلـى الــعــراق. و ذلـك بــالـــتــعــاون
ـــشـــتـــرك بـــ شـــعـــبـــة الـــبـــحث ا
والـــتـــحــــري ومـــفـــرزة مـــكـــافـــحـــة
ــــنـــــفــــذ . واحــــيل اخملـــــدرات في ا
ــسـافـر وفق مـحـضـر اصـولي إلى أ
شــعــبــة مــكــافــحــة مــخــدرات بــدرة
التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة

بحقه).

ÂuO « W Kł w  ÍbN*« b³Ž W uJŠ ‰ULJ²Ý≈ ∫wÝu³K(«

{ واشــــــــنـــــــطـن - ا ف ب:  أعــــــــلن
مـــــســــؤول فـي وزارة اخلــــارجـــــيــــة
االمـريـكيـة امس أن مـوفد الـواليات
ـتـحـدة لـدى الـتـحـالف الـدولي ضد ا
تــنـظــيم داعش بــريت مـكــغـورك قـدم
سؤول اسـتقالته امس االول. وقال ا
الـذي طـالب عـدم الـكـشف عن هـويته
فعول إن االسـتقالة ستكـون سارية ا
في  31 كانون االول اجلاري. وتأتي
اسـتـقالـته بـعد قـرار الـرئيس دونـالد
تــرامب ســحب الــقــوات األمــيــركــيـة
ــنــتــشـرة في ســوريــا وفي اعــقـاب ا
االعـالن عن اسـتــقــالـة وزيــر الــدفـاع

جيم ماتيس.
وعـــــد تـــــرامـب إعالن مـــــاكـــــغـــــورك
اســتــقــالــته (ضــربــاً من الــتـصــنّع).
وكـتب عـلى تـويـتـر (بـريت مـاكـغورك
الـذي ال أعرفه  تعيينه عام 2015
مـن قبل الرئـيس باراك أوبـاما وكان
يــجب أن يــتـرك مــنـصــبه في شــبـاط
ـــقــبل ولــكـــنه اســتــقـــال قــبل ذلك ا
ــا يـتـصــنّع?). كـمـا أشـار بــقـلـيل ر
ـــزيـــفـــة تـــرامـب إلى أن (األخـــبـــار ا
حتــاول خــلق حــدثــا ضــخــمــا من ال
شـيء). وفي وقت سابق قالت شبكة
سي بي أس نقال عن مصادر مطلعة
إن مــاكـغــورك اسـتــقـال بـســبب عـدم
مــوافــقــته عــلـى انــســحــاب الــقـوات

األمريكية من سوريا.
ونــاقش تـرامب في جـلـسـات خـاصـة
إمــكـانــيـة إقـالــة رئـيس االحــتـيـاطي
الـفدرالي االمريـكي جيـروم باول بعد
هام ؤسسة الـتي تقوم  قـرار هذه ا
ركـزي رفع معـدّالت الفـائدة الـبـنك ا
خـالفـا لــرغــبــة الــرئـيـس األمـيــركي
حــسب مـعـلــومـات نـشــرتـهـا وسـائل
إعالم امريكية ونفاها وزير اخلزانة.
وردا عـــلى ســـؤال لــوكـــالـــة فــرانس

فائق الشيخ علي

بــرس رفض االحــتـيــاطي الــفـدرالي
ـعــلـومـات أو الــتـعــلـيق عــلى هــذه ا
تـوضيح مـا إذا كانت خـطوة من هذا
الـنـوع تـسـتـنـد إلى أسـاس قـانـوني.
ونـقلت شبكـة (سي ان ان) اإلخبارية
عـن مـصــدريـن مــطــلـعــ عــلـى هـذه
ـنـاقشـات أن ترامب بـدأ بسـبر آراء ا
مـستـشاريه حول قـانونـية إجراء من
هـــذا الــقــبـــيل من شـــأنه أن يــحــدث
خـضّة في أسـواق العالم أجـمع. غير
أن وزيـر اخلـزانـة سـتـيـفن مـنـوتـشن
أكــد في تــغــريـدات عــلى تــويــتـر إنه
حتـدث مع الرئـيس اجلمـهوري الذي
قــال له مــا يـلي (أنــا ال أوافق بـتــاتـا
عـلى سـيـاسـة االحـتـيـاطي الـفدرالي.
أعـتـقـد أن رفع مـعـدّالت الـفـائدة (...)
أمـــر فــظــيع به فـي هــذه الــفــتــرة ال
فاوضات التجارية سـيما في ضوء ا
ــهـمــة اجلـاريــة لـكــنـني لـم أقـتـرح ا
يـوما صرف الـرئيس جاي باويل وال
أظـنـني أملك احلق في الـقيـام بذلك).
والــنص الــتــأســيــسي لـالحـتــيــاطي
الـــفـــدرالي لـــيس واضـــحــا فـي هــذا
الــشــأن. فــهــو يـشــيــر إلى احــتــمـال
مــغــادرة األعــضــاء مــنــصــبــهم قــبل
األوان بــطــلب من الــرئـيـس لـكن من
دون تـــوضــيح الـــشــروط الــدقـــيــقــة
خلــطـــوة من هــذا الــنــوع. وشــهــدت
بـورصـة نـيويـورك وول سـتـريت هذا
األسـبـوع أسـوأ إنـخـفـاض أسـبوعي
لـألسهم فـيهـا مـنذ الـعام  2008 إثـر
ــــركــــزي عن رفع ـــصــــرف ا إعـالن ا
معدّل الفائدة والتهديد بتعطيل جزء
مـن اإلدارات الــفــدرالــيــة عن الــعــمل
بـــســبب عـــدم الــتــوصـل إلى اتــفــاق
بــشـأن مــيـزانـيــة الـدولــة فـضال عن
مــخــاوف من تـبــاطــؤ االقـتــصـاد في
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أعـــلـن وزيـــر الـــنـــفـط ثـــامـــر عـــبـــاس
الـغضـبان عن اتـفاق الـعراق والـكويت
ناطق عـلى اختيار مستشارا لدراسة ا
الــنـفـطـيـة عـلـى احلـدود بـ الـبـلـدين
على ان يتم حتديد السياسة اإلنتاجية
بــنـاء عــلى الـدراسـة.وقــال الـغــضـبـان
ـنظمـة األقطار الـعربية خالل اجـتماع 
ـصــدرة لـلـبـتـرول أوابك في الـكـويت ا
امـس إنه يـتـوقع حــصـول حتـسن  في
قبل مع أسـعار النفط في بداية العام ا
بـدء تـطبـيق قـرار خفـض اإلنتـاج الذي
ـسـتـقـلون ـنـتـجون ا اتـخـذته أوبك وا
فـي وقت سـابق هـذا الـشهـر.ولـفت الى
انـه (لم يــعــد هـنــاك خــزيـن كـبــيــر في
الـسوق وعليه نحن متفائلون بأن هذا
االنـــحــدار الــســـريع لألســـعــار ســوف
يـتـوقف). الى ذلك أعـلن الـغـضـبان عن
دخـول اتـفاقـية تـصديـر الغـاز للـكويت

مرحلة اللمسات االخيرة. 
وقـال في تـصـريح عـلـى هامـش أعـمال
اجـــتـــمـــاع اوابك امس إن(اتـــفـــاقـــيــة
راحل تـصـدير الـغاز لـلـكويت وصـلت 
مــتـقـدمـة وهـي في مـرحـلـة الــلـمـسـات
األخـيـرة) وتابع أن (هـذه االتـفاقـيـة قد
تـمت في عـهد احلـكـومة الـسـابقـة وأنا
شـخصيـا لم أناقشـها بعـد بشكل جدي
ألنـني حـديث الـعـهـد في الـوزارة ولكن
سـوف ندرسـها وسـيكـون موقـفنـا بناء
ـعـطــيـات اإليـجــابـيـة). ومـضى عــلى ا
قـائالً (لـقـد صـدرنـا الـغـاز الى الـكويت
ـاضي ومن في ثــمــانـيــنـيــات الـقــرن ا
ـكـان نـفـسه لـكن لـلـعـلـم فـإن الـعراق ا
لــديه حــاجــة كــبـيــرة لــلــغــاز ومــعـظم
محطات الكهرباء احلالية التي أنشئت
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