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احملاكم واجملالس الدستورية العربية.
ـاضي وأن الــعــراق انــهى في الــعــام ا
مـلفاً حـساساً لـلغايـة وهو االنتـخابات
الــعــامـة الــتي كــان لـلــمــحـكــمــة الـدور
الـرئيس في عدم تأجيلها بعد ما أكدت
احملـكمة االحتاديـة العليـا على االلتزام
ادة  56مـن الدسـتور من ـا اوردته ا
مـدد ينبغي عدم جتاوزها لعمر الدورة

االنتخابية).
 وتــابـع أن (احملــكــمــة نــظــرت تــبــاعــاً
طــعـونـاً عـلـى ثالثـة تـعــديالت لـقـانـون
انــتــخــابــات مــجــلس الــنــواب رقم 45
لــــســــنـــة 2013 واصــــدرت احـــكــــامـــاً
بـصـددهـا اسـهـمت في اتـمام الـعـمـلـية
االنـتـخـابـيـة وتشـكـيل مـجـلس الـنواب

واحلكومة احلالية). 
وأن دعـاوى عديدة تتضمن جـنبة فنية
حــرصت احملـكــمـة عــلى انـتــداب كـبـار
اخلــبـراء الـعـراقـيــ لـبـيـان رأيـهم في
تـقـاريـر قـدموهـا لـيـتم االحـتكـام الـيـها
وفـق الــقــانــون. وأن احملـــكــمــة عــززت
رأة في احليـاة السيـاسية من مـكانـة ا
خالل التأكيد في عدد من االحكام التي
ـاضي على مـبدأ صـدرت خالل الـعام ا
الـكـوتـا بـتـخـصـيص مـا ال يـقل عن 25
ـــئــة من مــقــاعـــد مــجــلس الــنــواب بــا

للنساء". 
واضـاف أن "احملكمة ذهبت في احكام
اصــــدرتـــهــــا عــــلى حــــمـــايــــة االســـرة
والـطفولة حيث شـددت على دستورية
ـطــلـقـة بــالـذهب ــرأة ا تــقـو مــهـر ا
بــوصـفه تــعـويــضـاً ويــسـهم فـي جـبـر
الــضـرر الـذي اصـابــهـا جـراء الـطالق
حـيث اكـدت في هذا االجتـاه دستـورية
طـلقة تعـسفاً بعد أن رأة ا تـعويض ا
وجـدت أن الشريـعة االسالميـة ال تمنع
مـن جــبــر الــضـــرر اذا كــان من احــدثه

مـتـعـسفـاً في احـداثه). وأكد الـسـاموك
أن (احملــكــمـة ردت دعــوى طـلـب فـيــهـا
ـدعي احلـكم بـعـدم دستـوريـة والـغاء ا
ــواطـنــ أراضي الـدولـة ـلّك ا قــرار 
بــاســـعــار رمــزيــة مع قــروض بــعــدمــا
تـخلف شرط إنشـاء دار حضانة عـليها
مـن قــبل من مـــلــكت له واعـــتــبــرت ان
اعـادة االرض الى ملكيـة الدولة موافق

الدستور). 
W½UCŠ ÂUJŠ«

وأن احملـكمة أكدت في دعوى اخرى أن
احــكــام حــضــانــة الــصــغــيــر تــخــضع
ــصــلــحــة احملــضــون دون مــصــلــحــة
ـتنازع على من تكون له احلضانة ا
ولـيس بعيداً عن هـذا اجملال فقد امنت
احملــكــمـة حــقـوق ذوي الــشــهـداء ومن
بـينهم الـذين قاتلوا ضـد تنظيم داعش
االرهــــابي من خـالل الـــتــــأكـــيــــد عـــلى
دسـتـوريـة مـادة تـعـطي لـهم حـصـة في
ـقاعـد الدراسيـة). واستـطرد قائال أن ا
(احملـكمة حفـظت ضمن اختـصاصاتها
ـال العام من خالل احـكام احدها أكد ا
مـلـوكة عـدم جـواز اشـغال الـعـقـارات ا
لـلـدولة من دون أجـر كـما تـولت الـغاء
مـــواد في قـــوانـــ تـــعـــرقـل عـــمـــلـــيــة

االستثمار. 
ـساواة وكـان لـلمـحكـمة في مـوضوع ا
بـ العـراقيـ قولـها فـقد قـضت على
ثـال بعـدم دسـتوريـة مادة في سـبـيل ا
قــانــون مــجـلس الــنــواب وتــشـكــيالته
تــخص الــرواتب الــتـقــاعـديــة لــرئـيس
ـا اجملــلس ونـوابـه واالعـضـاء خـالفـاً 
ــوحـد نص عــلــيه قــانـون الــتــقـاعــد ا
وبـــهــذا الــتـــوجه فــأنــهـــا ســاوت بــ
الـعــراقـيـ في مـوضـوع الـتـقـاعـد ولم
تـفـرق بـ عـضو مـجـلس الـنواب وأي
مـوظف في الدولة الـعراقية). وتابع أن
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دائرة االصالح اشـواطـاً كبـيرة في
مجـال عـمـليـات اطالق الـسراح مع
تطبيقها نظام االرشفة االلكترونية
والذي يتيح امكانية حتديد النزالء
ا ـنتـهـية احـكـامهم الـقـضائـيـة  ا
يساهم بحـسم ملفاتهم وفـقاً للمدة
الــــقـــــانـــــونـــــيــــة احملـــــددة إلطالق
الـــســـراح).  وأضـــاف الـــبـــيـــان ان
(دائـــــرة االصـالح اتـــــخـــــذت خالل
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أعـــلـــنت وزارة الـــعـــدل عن الـــعــدد
الـكـلي للـمـطـلق سـراحـهم من كـافة
السـجـون التـابـعة لـدائرة االصالح

اضي.  العراقية للعام ا
وقـال بـيـان امس ان (الـعـدد الـكـلي
بلغ 6115 نزيالً بينهم 553 نزيلة
من ضــمـــنــهم 1367 مــشـــمــولــون
بـقانـون الـعفـو الـعام حـيث قـطعت

اربيل
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(احملــــكــــمــــة تــــولت حــــمــــايــــة الـــدور
الـتـشـريعـي والرقـابي جملـلس الـنواب
اضي وخالل فـقدت ردت مطـلع العام ا
الـدورة االنـتـخابـيـة الـسابـقـة عدداً من
الــــطـــعـــون عــــلى اســــتـــجـــواب وزراء
ومــسـؤولـي هـيــئـات مــسـتــقـلــة حـيث
اكـدت بـهـذا الـصـدد أن تـقـو الـوقائع
يـكـون من مـسـؤولـيـة مـجـلـس الـنواب
وأن دور احملـــكــمــة هـــو الــتـــحــقق من
اســتـكـمـال االجــراءات الـشـكــلـيـة الـتي
تـــضـــمـــنـــهـــا الـــدســـتـــور لـــعـــمـــلـــيـــة

االستجواب). 
وفـي مقـابل ذلك الـزمت احملـكـمة أن ال
يـــذهـب مـــجـــلس الـــنـــواب الى خـــارج
ـنـصـوص عـلـيـهـا في اخـتــصـاصـاته ا
الـدستـور حيث قضـت بعدم دسـتورية
مــــادة في قـــانــــون مـــجـــلـس الـــنـــواب
وتـــشــكــيالته تـــخــوله اصــدار قــرارات
تـشريـعية لـها قوة الـقانـون باستـثناء
مـا تضـمنه الدسـتور من قرارات وردت
عــلـى ســبــيل احلــصــر). وأكــد أنه (في
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حـتى في السالم وفي احملـبـة يحـاول البـعض ان يخـتلق االزمـات  والسيـما
أولـئك الذين وجدوا من مواقع التـواصل والشبكة العـنكبوتيـة فرصة للدغات
ناسبة ا يوازي صـنع االزمات وخلق األجواء غير ا (الـعقربية) بكل وقاحة 
ـزاج والصفو الـعراقي وان كان بابسـبط مقوماته من قـبيل التهاني لـتعكير ا
والـتواصل ب مـواطنيه من مـختلف شـرائبهم الـعقيـدية والقـومية  اذ حاول
الـبعض ان يـختلق ازمـة (عيـد) - اذا جازت التـسمـية - قـبل أيام ومع مرور
يالدية الـتي هي باحلقيقـية ال تمثل عيدا يالد اجمليد وراس الـسنة ا اعـياد ا
سـلمـ على لـلمـسيـح فـقط  بل عيـد لكل اهل األديـان السـماويـة فنـحن ا
ا حلق بهم نـاسباتهم كمـا نحزن  سـبيل التأكيـد نؤمن بكل األنبيـاء ونفرح 
وهـذا من عظمة رسـالة النبـوة احملمديـة السمحـاء التي اختتـمت بها رساالت
الـســمـاء الهل األرض ونـســال الـله عــز وجل في عـامـنــا اجلـديـد 2019 ان
سـلم عـامة بألف خـير ويبـعد الشر يـجعل عاقبـة امر العـراقي خـاصة وا
عـنهم . والسـيـما ونـحن نـعيش احـتفـاالت راس الـسنـة التـي ال تخـتص بدين
ـسـيـحـيـ  —شــركـاء الـوطن مـعـ او قـومـيـة  —وان لـصـقت او نــقـلت عن ا
واالخـوة بالـله  اذ انهـا مـسالـة حـسابـية لـنـهايـة وبـداية سـنة جـديـدة تتـفاءل
اضي حو ا الـناس بها  بكل مكان وتدعو الله ان يجعل مقدمها عام خير 
االلـيم بكل مأساته ويفـتح صفحة ملـيئة باحلب واالنتـماء واالخوة والتواصل

واالنفتاح بعيدا عن امراض العصر من مخلفات االجندات احلاقدة .
ـيالد وفي ختام (مـجلس الصـدر) لعام 2018  عـلى وقع احتفـاالت أعياد ا
ـسيح ,عـلى نـبيـنا مـحـمد وعـليه ـيالد اجملـيد لـلسـيد ا ـصادف مع أعـياد ا ا
افـضل الصالة والسالم  تطرق سماحة السيد حس محمد هادي الصدر
الى  مـادة حـقـيـقـيـة من ارشـيـفه فـي الـتـسـعـيـنـات  حـيـنـمـا كـان يـعـيش في
بـريطانـيا مهـاجرا مطـاردا  اذ حدثت اشـبه باالشكـالية آنـذاك حينـما حتاب
طـالبان (مـسيـحي ومسلـمة)  وقـد طلب من سـماحته ان يـحل االشكـال عبر
ا ـضي بـالـعـقـد عـلى حـبـيـبـته وان يـسـيـرا  ـسـيـحي اسالمه كي  اعالن ا
يـرض الله  لذا اقتضى البحث عن مخرج شـرعي يؤطر عالقتهما كي تكون
ـسيـحي واعـلن اسالمه وعـقد لـهـما ضـمن احلـدود اإلسالميـة  وقـد وافق ا
ـسـيـحي الـسـيـد الـصـدر وتـزوجـا عـلى الـســنـة  يـضـيف سـمـاحـته : ( ان ا
ـستسلم  ساله بعد الزواج  عن رأيه  فيـما فعله بعد ان ترك دينه وحتول ا
الى اإلسالم هل كــان عـلى صح ام ارتــكب خـطــا مـا ?)   فــقـا له الــسـيـد :
ـسيح حصرا  اما االن (حـينما كنت مـسيحيا  كـنت تعترف بنـبوة السيد ا
في حــضــرة اإلسـالم وحتت رايــته  هـــا انت تــعــتـــرف وتــصــلي عـــلى نــبي
ـسـيـح عـيـسى وعـلى كل انـبـيـاء الـبـالغ عـددهم اإلسالم مـحـمـد وعـلى نـبي ا
(124) الف نـبي  والذين كـلـهم هداة مـهـديون ال يـظلـون وال يخـتـلفـون على

طريق الله ابدا .. 
 وان جـميع األنبياء والرسل بشروا بـنبوة اخلا األم محمد (ص) . الذي
هـو امتـداد وإقرار وخـتم لـنبـوة عيـسى عـليه الـسالم  كلـهم يـسعـون لهـداية
ــضي عـلى طــريق احلق في اإلصالح والــعـدالــة  وقـد كـنت ال الـبــشـريـة وا
تـؤمن اال بــنــوبـة عــيــسى وأصـبــحت تــؤمن بـكـل االنـبــيـاء
والـرسل (اولهم ادم عليه السالم وخاتمهم محمد (ص)
 ضــمـنــا اصــبح افــقك أوسع وصــدرك ارحب واقـدر
عـلى االنتـقاء والتـنقل في خـارطة ارض الـله وجمـالها

غير احملدود) .
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كــشف مــديــر عــام الـشــركــة الــعــامـة
لـلـسـمـنت العـراقـيـة الـتـابـعـة لوزارة
ـعـادن حـسـ مـحـسن الـصـنـاعـة وا
اخلــفــاجي عن اســتــجــابــة  مـجــلس
الـــوزراء بــتــخــفـــيض اســعــار مــادة
الـنـفط األسود  الـى مئـة ديـنـار لـلـتر
ـقـبل. الـواحـد اعـتـبـارا من الـشـهـر ا
ونقل بـيان تـلـقته (الـزمان) امس عن
اخلـفـاجي قـوله ان (هـذا الـتـخفـيض
سـيـجنب الـشـركـة ومـعامـلـهـا الـبالغ
عـددهـا 18 مــعـمال خــسـائــر كـبــيـرة
ـــــاضي نــــحــــو جتــــاوزت الــــعــــام ا
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اضي). منذ بداية العام ا
ــــعـــامل من مـــشــــيـــرا الى ان (دعم ا
خالل تخفيض اسـعار النفط االسود
اجملهز سيسهم في دعم حركة البناء
واطن في شراء واالعمار وسـياعـد ا
مـادة الـســمـنت الن ذلك من شـأنه ان
ينـعـكس علـى اسعـار السـمـنت الذي
ــادة االســاســيــة في الــبــنــاء يــعــد ا
والتـي يحـتاجـهـا البـلـد بسـبب ازمة
ــتــفـاقــمــة وحــاجــة اعـادة الــســكن ا

اعمار احملافظات احملررة).

ئة السمنت باعـتبارها تشكل 40 با
من كلفة انتاج الطن الواحد).

وتابـع ان (القـرار لـو كان مـعـمول به
سـابقـاً يـشكل دفـعـة تسـويـقيـة قـوية
ــنـافــسـة احملـلــيـة ويــعـطي لــعـودة ا
ـعـامل لالنـطالق من الكـات ا حـافـز 
جــديـد لــزيــادة ومـضــاعــفـة االنــتـاج
ضي قدما لالستمرار بسد حاجة وا
الــســوق واحلــفــاظ عـلى مــقــبــولــيـة

دعومة). االسعار ا
مــشــيــدا (بـجــهــود مــجــلس الـوزراء
ــعــادن صـالح ووزيــر الـصــنــاعـة وا
اجلـبــوري والـوكــيل الـفــني لـلـوزارة
عــادل كـر وكــذلك في وزارة الــنـفط
ـطـالـبـات ـسـانـدتـهم واالسـتـجـابـة 
الـشـركـة بــتـخـفـيض اسـعـار الـوقـود
والــــعـــمـل عـــلى ادامــــة جنـــاح هـــذه
الـصـنـاعـة الـوطـنـيـة الـسـتـراتـيـجـية
التي حققت االكتفاء الذاتي للبلد من
السمنت وللعام الثالث على التوالي
وايــقـافـهــا هـدر مــلـيــاري دوالر مـنـذ
تـنفـيـذ قـرار مـنع استـيـراد الـسـمنت
رقم 409 الـصـادر نـهـايـة عام 2015
حيث كانت قيمة مايستورده العراق
سـنـويـا اكـثـر من 600 مـلـيون دوالر

من دول اجلوار).  ويـسـهم تخـفيض
ســعــر الـوقــود الــذي ســيـاخــذ حــيـز
التطبيق والتنفيذ اعتبارا من شباط
ـقـبل اهـمــيـة كـبـيـرة في انـخـفـاض ا
اسعار الـسمنت اجملـهز حيث تـكللت
هـذه اجلــهـود بـنـجــاح بـعـد حـضـور
ومــتــابــعـــة اخلــفــاجي ومـــطــالــبــته
ــسـتـمــرة في الــلـقـاءات الــرسـمــيـة ا
واالجـــتــمــاعــات مع جلـــنــة الــطــاقــة
ـفصل الوزاريـة بعـد تـقد الـشرح ا
بــــالـــوثــــائق واالرقــــام عن االضـــرار
واخلسائـر االقتـصادية الـتي تصيب

صناعة السمنت احمللية.
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وكـــان اخلـــفـــاجـي قـــد اكـــد في وقت
سـابـق انه بـرغم مـن ارتـفــاع اسـعـار
الـنــفط اال ان الـشـركـة حــقـقت طـفـرة
بيعــــات نوعية مقـــــارنة بكمــــيـة ا
إضـــافــةً إلـى مــواجـــهـــة حتــدي رفع
اسـعـار الـوقـود ومـعـوقـات جتـهـيـزه
ــنـافــسـة الــكـبــيـرة مع لــلـمــعـامل وا
القطاع اخلاص ذات الوفرة باإلنتاج
وتـقــد احملـفـزات الــتـسـويــقـيـة في
الــســوق االنــشــائي احملــلي. وتــضم
الـــشــــركـــة 18 مــــعـــمل مــــوزعـــة في

ــوصل واألنــبــار وفي مــحــافــظــات ا
احملـافـظـات اجلــنـوبـيـة تـنـتج أنـواع
مـختـلـفة من مـادة الـسـمنت الـنـمطي
وغير النمطي وحاصل على شهادات
اجلـــودة احملــلــيــة والـــدولــيــة وثــقــة
ـســتـهـلك مـن مـواطـنــ ومـقـاولـ ا
وشــركــات بـنــاء من خالل الــتــجـارب
ـشـاريع شـاخـصـة تـمـتد ـيـدانـيـة  ا

بامتداد تاريخ الشركة
الـذي يــصل إلى أكــثـر
مـن ثـــــمـــــانـــــ عـــــام.
واصـــدرت احلــكـــومــة
السـابقـة قرارا يـقضي
بإيقاف اسـتيراد مادة

السمنت.  
وابـــــدت الــــــشــــــركـــــة
االسـتـعـداد في وقـتـها
ــــــنــــــاطق تـــــزويــــــد ا
احملــررة بــالــسـمــنت ,
وان لــــديــــهــــا خــــطــــة
ـــضــاعــفــة طـــمــوحــة 
االنــــتــــاج وتــــكـــثــــيف
اجلـــــهــــود لـاللــــتــــزام
بــــالـــتـــعــــهـــدات امـــام
احلـــــكــــومــــة والــــوزارة

اجلـهــات الـقــضـائـيــة ذات الـعالقـة
والتسـريع بإجراءات اطالق سراح

النزالء).
وأصــدرت احملـــكـــمـــة اجلـــنـــائـــيــة
ــركـــزيــة في رئــاســة اســتــئــنــاف ا
بـغـداد الـرصـافـة االحتـاديـة حـكـمـا
ـؤبد بـحق احد عـناصر بالـسجن ا
تنـظـيم داعش يـعمل في مـا يـسمى
وصل. وقال بديوان احلسـبة في ا
بيان جملـلس القـضاء االعلى تـلقته
(الزمـان) امس إن (مدانـاً باإلرهاب
اعــــتــــرف في دوري الـــــتــــحــــقــــيق
االبــتـدائي والــقـضــائي بــانـتــمـائه
لــــتـــنــــظـــيـم داعش اإلرهــــابي هـــو
وأشـقــاؤه بـعـد ســيـطـرة الـتــنـظـيم
وصل).  ن من ا على اجلانب األ
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وأضـاف انه ( تــخـصــيص سـكن
له بـعـد مـبـايـعـته الـتـنظـيم ونـسب
لـــلـــعــمـل في مـــا يــســـمى بـــديــوان
احلــســـبـــة حملــاســـبـــة اخملــالـــفــ
لـتـعـلـيـمـات داعش ومن ثم اشـتـرك
بـعــمـلـيـات عـســكـريـة ضـد الـقـوات
ــــوصل األمــــنــــيـــــة في أطـــــراف ا

بحسب اعترافاته). 
وتـابـع أن (احملـكــمـة وجــدت األدلـة
ـتـهم واحلـكم عـلـيه كـافـيـة إلدانـة ا
ادة ـؤبـد وفق احـكـام ا بـالسـجن ا
الرابعة من قانون مكافحة االرهاب

رقم 13 لسنة 2005).
وأعـلن مجـلس الـقـضـاء األعلى عن
تـعـيـ خــمـسـة قـضـاة من أعـضـاء

مــحـــكــمـــة الــتـــمــيـــيــز االحتـــاديــة
وترديدهم لليم القانونية.

ــــركـــز وذكـــر بــــيــــان صــــادر عـن ا
اإلعالمي جملــلس الــقــضــاء األعـلى
تـلــقـته (الـزمــان) امس أن (أعـضـاء
مــحـكـمــة الـتــمـيـيــز االحتـاديـة أدو
الــيــمــ الــقــانــونــيــة إمـام رئــيس

اجمللس فائق زيدان).
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ــــرســـوم وأضــــاف الــــبـــيــــان أن" ا
ـرقم 81 واسـتــنـادا اجلـمــهــوري ا
ادت 47/ثالـثا و48 إلى إحكـام ا
من قـانون الـتنـظـيم القـضـائي ع
خــمـســة من الـقــضـاة في مــحـكــمـة
الـتـمـيـيـز االحتـاديـة بـعـد تصـويت
ـوافـقـة عـلـيـهم مـجـلس الـنـواب بـا
وعـــلـى ضـــوء تــــرشـــيـح مـــجــــلس
الـــــقــــــضــــــاء األعـــــلـى وهم كـل من
الـــقـــاضي كـــاظـم عـــبــاس حـــبـــيب
اخلـفـاجي والـقـاضي مـحـمد قـاسم
اجلـنــابي والـقــاضي نـعــمـان كـر
احــمـد الــبــيـاتي والــقــاضي حـسن
فــؤاد مـنــعم اخلــفــاجي والــقـاضي
ي). محمد عبد علي شدهان الغا
واصــــدرت احملـــــاكم اخملـــــتـــــصــــة
بـقـضايـا اإلرهـاب إحـصـاء مـفصال
ــتـــهــمــ لـــعــام  2018عن عـــدد ا
األجـانب باالنـتـماء لـتـنـظيم داعش
خـالل فـــتــــرتي احـــتـالل وحتـــريـــر
الفــتــاً الى ان مــحــافــظــة نــيــنــوى 
عـددهم 616 مــتــهــمــاً من الــذكــور
ـا فـيهم االحـداث تمت واالناث  و

ـاضـي تـدابــيـر وإجـراءات الـعــام ا
جديـدة ساهـمت في تـسريع وتـيرة
حركة التسفـير وتام النزالء امام
احملاكم وان مالكات التسفير ونقل
النزالء واللجان القانونية واآلليات
واحلـــراســـات والـــطـــوار تــعـــمل
يــومـيــا لـســاعـات مــتـأخــرة تـعـدت
ســـاعــات الــدوام الــرســـمي بــغــيــة
مــتـابـعــة الـقــضـايــا والـدعـاوى مع
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حـسمت احملكمة االحتادية العليا 210
اضي دعـاوى دستـورية خالل الـعام ا
دة مـشيرة إلى أنهـا عملت خالل تلك ا

عقدة.  في ظروف وصفتها با
تحدث الرسمي للمحكمة إياس وقال ا
الــسـامــوك في بــيـان تــلــقـته (الــزمـان)
امـس إن (احملكـمـة أنـهـت عـامـاً جـديداً
في اجــواء اقـل مـا يــقــال عــنــهــا أنــهـا
مـــعــــقّـــدة حـــيث تــــلـــقت خالل 2018
فاصل مهمة دعـاوى مصيرية تتعلق 
في الـدولة واصدرت بصـددها احكاماً

 .( وفق الدستور نصاً وروحاً
ـاضي شـهد كـثرة وأضـاف أن (الـعام ا
قامة من جهات الـدعاوى الدستوريـة ا
رسـمية أو مـنظمـات واحزاب سيـاسية
). مـا يـؤشّـر تـزايـد الـثـقـة أو مـواطـنـ
بـوجود هيئة قضائـية عليا في العراق
من شـأنها أن تتـولى احلسم الصحيح
والـــعـــادل لــــلـــنـــزاعـــات ذات الـــطـــابع
الــدسـتــوري). واضـاف الــسـامـوك أنه
(حـتى في الدعاوى الـتي  ردها لعدم
اســتــنــادهــا إلى ســنــد من الــدســتـور
تـضمت احكامها مباد توفر التطبيق
الــســلـيم لــبــنـود الــدسـتــور وتــضـمن
احلـقــوق واحلـريـات جلـمـيع مـكـونـات
الشعب العراقي في مختلف اجملاالت).
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وأكــد أن (احملـكـمــة االحتـاديـة الــعـلـيـا
ـاضي في الـشـهر عـقـدت خالل الـعام ا
الـواحد ما ال يقل عن جلست أو ثالث
في الـشـهـر الـواحد وهـو عـدد قـياسي
ـا تعـقده احملـاكم واجملالس بـالـنسـبة 
ـنـطـقـة). وأشـار إلى الـدسـتـوريـة في ا
(حــرص احملــكــمــة عــلى أن تــســتـكــمل
االجــراءات كــافــة من خالل االســتــمـاع
اياس الساموكإلـى اقـوال االطــراف وكل مــا من شـأنه

مــحـاكــمــتـهم و99 مـتــهــمـاً الزالت
قضاياهم قيد التحقيق واحملاكمة.
ــتـــحــدث الـــرســمـي بــأسم وقـــال ا
مجلس القضاء األعلى عبد الستار
بــيـــرقـــدار في بـــيــان ثـــان تـــلـــقــته
تـهـم (الزمـان) امس أن (إعـداد ا
بـاالنتـمـاء الى تـنظـيم داعش خالل
احــتالل مــحــافـظــة نــيـنــوى وبــعـد
الــتــحــريـــر والــذين الــقي الــقــبض
علـيهم بلـغت اعدادهم 616 متـهماً
تـــمـت مـــحــــاكــــمـــتــــهم فــــضالً عن
متهماً ال زالت قيد التحقيق99
واحملــــاكــــمـــة  " مــــؤكــــداً ان هـــذه
تـهمـ من الذكور االعداد تـشمل ا

واالناث وكذلك االحداث). 
تهم االجانب واضاف ان (عدد ا
الـــذيـن ثــبـت انـــتــمـــائـــهم لـــداعش
االرهـابي والذيـن تمت مـحـاكـمـتهم
بـلغ 508 صــدرت بـحــقــهم احــكـام
وفـق قــانـــون مـــكـــافـــحـــة االرهــاب
العـراقي حـيث بلـغت نـسبـة االناث
مـــنـــهم 466 امـــا الـــذكـــو 42 وعن
االحداث منهم فقد بلغ عددهم 108
مداناً   31ذكور و 77 من االناث).
ـتهـم من واشار الى ان (اعـداد ا
ن افــــراد الـــتــــنـــظــــيم األجــــانب 
مازالت قضاياهم قـيد التحقيق من
الذكور وصلت إلى  24متهماً فيما
وصــــــلـت أعــــــداد اإلنــــــاث الى 67
متهمة فضالً عن مـتهم اثن من
الــذكـور و 6 مــتــهــمـات مـن االنـاث

الزالت قضاياهم قيد احملاكمة). عين 5OFð∫ رئيس مجلس القضاء االعلى يتوسط قضاة التمييز ا

وأكـد اخلـفـاجي ان (مـجـلس الـوزراء
كان قد قرر رفع اسعار النفط األسود
من مئـة ديـنار الى  150 دينـار لـلـتر
ـا الــواحــد في بــدايــة عـام  2018 
انعكس سلبا على العملية االنتاجية
وحتـمـيل كلـف االنتـاج اعـبـاء كـبـيرة
ـالـية كـمـا وادى الى قـلـة االيـرادات ا
ـا تـشـكـله مـادة في مـعـامل الــشـركـة 
الـنفط من اهـمـية كـبـيرة في تـصـنيع
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هدي تشكيل حكومته التي قـبل ان يكمل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد ا
طــال انـــتــظــارهـــا تــرأس يـــوم االثــنــ 12/30/ 2018اجلـــلـــســة االولى
ـكـافحـة الـفـسـاد) بحـضـور رؤسـاء االدعـاء العـام وهـيـئة (لـلمـجـلس االعـلى 
الية وهيئـة النزاهة ومفتش عام وزارة اإلشـراف القضائي وديوان الرقابـة ا
ـســتـشـارين وأشــار بـيـان صـادر عن مــكـتب رئـيس الـداخـلــيـة وعـدد من ا
ــكـافــحـة الــفـسـاد الـوزراء ان "الــهـدف من اعــادة تـشــكـيل اجملــلس االعـلى 
هـو(تمكينه من اتخاذ االجراءات الرادعة وتوحيد جهود اجلهات الرقابية في
سـياق عمل جديد قادر على الـتصدي ألية جهة او شـخص مهما كان موقعه
ال واطـنـ وا وان نـتصـرف كـدولـة في كـشف الفـسـاد وحـمايـة اجملـتمـع وا
ـا تــعـهـدنـا به في الـعـام عـلى حــد سـواء) وان هـذا االجـراء يـأتـي( تـنـفـيـذا 
مـنهاجنا احلكومي الـذي صادق عليه مجلس النـواب واصبح واجب التنفيذ
ـكـافـحـة الفـسـاد بـالـصالحـيات وامـام ذلك يـجب ان يـتمـتع اجملـلس االعـلى 
االداريـة والقـانـونـيـة الكـافـيـة لـلـسيـطـرة عـلى مـلف الـفسـاد ومـعـرفـة مـواطنه
ـسار واحد مـن اجل حتقيق ضي  تـابعة والـتنـفيـذ وا ومـكامن اخلـلل في ا
مـخـرجـات واضـحـة ومـنع الـضـرر الـفـادح الـذي اصـبح يـهـز صـورة الـدولـة
ـواطنـ بـشكل عـام والبد من وضع حـد لـهذا الـتداعي واجملـتمع وسـمـعة ا
واعــتــبــار الــفــســاد عــدوا مــثل عــصــابــة داعش اإلرهــابــيـة) و"جــرى خالل
االجـتماع االول مناقشات آليات العمل واالتفاق على توقيتات بدء االجراءات
ـكـن ان يـكون وفق الـسـيـاقـات اجلـديـدة." كل مـا سـبق كالم جـمـيل وطـيب 
مـسك اخلـتـام لـعـام 2018 الـذي شـهـد مـا شـهـد من احـداث والـتي يـكـتوي
أساوية التي جعلت العراق أسوء بلد ـواطن البسيط من آثارها ونتائجها ا ا
في الـعـالم في الـكثـيـر من أمـوراحلـياة والـتي يـعـتـبر الـفـسـاد الـسبب األول
اء والكـهرباء أساة الـعراقـية التي لم تـقتـصر علـى ا والـرئيسي السـتمـرار ا
والـصـحــة والـتـعــلـيم والــطـرق واخلـدمــات بل امـتــد حـتى الى أســاس وبـنـاء
ـهمة والتي عطلت ناصب ا الـعملية السـياسية وطريقـة وصول البعض الى ا
الى الـيوم تشـكيل احلـكومـة العراقـية . ولـكن هل يحتـاج العـراق الى مجلس
كافحة الفساد? الذي بات خطره اكبر واشد واقسى من اإلرهاب بل اعلى 
ـصـائب واألزمـات الــتي تـعـصف اصـبح الـفــسـاد الـبـوابــة لـكل الـكــوارث وا
بـالـعـراق واذا كنـا مـحـتـاجـ الـيه فـهـذا مـعـنـاه انـنـا نـحـتـاج الى مـجـمـوعة
(مـجالس)اعلـى للكـهربـاء واخر لـلمـاء وثالث للـنازحـ وهكـذا نضـيف ونزيد
مـجـالس وحــلـقـات إداريـة أخـرى هـي بـاألسـاس من صـمــيم واجـبـات وعـمل
مـؤسسـات مـوجودة فـعال. ثم هل نـحتـاج الى اجـتمـاعـات لغـرض مـناقـشات
آلـيات العـمل واالتفـاق على توقـيتات بـدء االجراءات وفق الـسياقـات اجلديدة
رغم ان الـفساد واضح وظـاهر مثـل شمس الظـهيره وعـلى احلكومـة ان تبدأ
ـصــاريف الـتـي تـســتـنــزفـهــا الـرئــاسـات أوال بــجـرد وحــســاب الـنــفـقــات وا
الـثالث(رئــاسـة اجلــمـهــوريـة ومــجـلس الــنـواب ورئــاسـة الــوزراء) والـرواتب
واخملــصــصـات اخلــيـالــيــة الـتي ال يــوجـد مــثــيل لـهــا في أي دولــة بـالــعـالم
واحلـمايـات الـشخـصيـة وبـدالت السـكن في فـندق الـرشيـد ومـئات الـوظائف
ـناصب الوظيفة بدرجـات وزير ومدير عام وغيـرها. وهل يستطيع اجمللس وا
األعــلى لــلـفــسـاد ان يــقـوم او يــقـدم مــقـتــرحـا بــإلـغــاء مـجــالس احملـافــظـات
واالقــضـــيــة والــتي أصـــبــحت مــحالت مـــقــاولــة وداللــيــة لـألحــزاب والــكــتل
فـتش العـام الذي اصـبح ملـغيـاً بعد الـسياسـية وهل يـستـطيع انـهاء عـمل ا
صــدور ونــفـاذ قــانــون االدعــاء الــعــام اجلـديــد رقم49 لــســنـة
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واالسـتـمرار في ضـخ كمـيـات كـبـيرة
من الـــــــــــــســــمـــــنـت الى الـــــســــوق
الــعــراقــيــة لــســد احلــاجــة احملــلــيـة
والتـوجه نحـو التـصديـر بعـد جناح
جتـربة مـنع اسـتـيـراد السـمـنت بـعد
ان اوفت مـعـاملـهـا ومـعـامل الـقـطاع
ـنـتـجـة لـلـسـمنـت بـجمـيع اخلـاص ا

التزاماتها. 

مـــجـــال اســـتـــقالل الـــقـــضـــاء قـــضت
احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا في احـكام
لـها ايضـاً بعدم دسـتورية مـواد تخوّل
غـير الـعاملـ من القـضاة في السـلطة
الــقـــضــائــيــة االحتـــاديــة صالحــيــات
الـتـوقـيف واالحـتـجـاز). واشـار الى أن
ـســجـلـة في (مــجـمل الــدعـاوى الــتي ا
ـاضي بلغ 260 احملـكـمة خالل الـعام ا
دعـــوى حـــيث  حـــسم  210مـــنـــهـــا
ـئـة وتـأجيل ـعـدل اجناز  80,76 بـا
سائل تبقي وأن سبب التأجيل هو  ا
تـتــعـلق بـالـتـبـلــيـغـات أو بـطـلـبـات من
اطـــرافــهــا او انـــهــا قــدمـت في شــهــر
كـانـون االول اي في الشـهر االخـير من
الـــــســـــنـــــة. وخـــــلص إلـى أن "ابــــواب
احملـكـمـة مـفـتـوحـة امـام الـكـافـة سـواء
عـلى صعيد تلقـي الدعاوى الدستورية
أم حـضـور اجلـلـسـات وذلك فـي ضوء
االخـتـصاصـات التي اوردهـا الدسـتور
وقــــانـــونــــهـــا رقم  30لــــســـنـــة 2005

والقوان ذات العالقة).

أن يــــصل بــــالـــدعــــاوى إلى مـــرحــــلـــة
احلـــــــسم). ونـــــــوه إلى أن (جـــــــمــــــيع
اجلـلسات التي  عقدهـا كانت علنية
وبـــحـــضــور وســـائل االعالم لـــتـــأمــ
اطـالع الــرأي الـــعــام عـــلى االجــراءات
وان احملـكـمـة لم تـتخـذ اي قـرار بـجعل
اي جـــلــســة ســـريــة رغم أن الـــقــانــون
يـعطـيها هـذه الصالحـية مـتى اقتضت

الضرورة). 
وذكــر أن (احملــكــمــة اســتـقــبــلت خالل
ــــاضي بــــاحـــثــــ دولـــيـــ الــــعـــام ا
وعــراقـيـ تـولـوا تـوثــيق عـمـلـهـا من
خـالل االطالع على االجـراءات ميـدانياً
واحلـصـول على جـمـيع احـكامـها. وأن
جـمـيع مـا يـصـدر مـن احـكـام قـضـائـية
وقـرارات تفـسيـرية يتم نـشره مـباشرة
ــوقع االلــكـتــروني لــلــمـحــكــمـة عــلى ا
بـاللـغت الـعربـية واالنكـليـزية). وقال
إن (احملــــكـــمـــة حــــقـــقت خـالل الـــعـــام
ـاضي اجنازاً يعزز مكانة العراق في ا
احملــــافل الــــدولــــيـــة مـن خالل تــــبـــوء
ــكــتب الــتــنـفــيــذي الحتـاد عــضــويـة ا

مبنى احملكمة االحتادية


