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اكــد خــبــيــران عــدم وجـود نص
قانوني يقـضي بحجب احلقوق
الــتـقـاعــديـة عن كــافـة الـدرجـات
نحل احلزبية في حزب البعث ا
بأستـثناء مـتطوعي الـفدائي 
الفـــتـــ الى ان الـــتـــفـــســـيــرات
اخلــاطـئـة لـلــقـانـون وراء تـأخـر
صــرف مــســتــحــقــات شــريــحــة
واسعة من هؤالء. وقـال اخلبير
القانوني طارق حرب لـ(الزمان)
سـاءلة امس ان (قـانون هـيئـة ا
ـنع الـتــقـاعـد اال والــعـدالـة لـم 
عن مــتــطـــوعي الــفــدائــيــ وال
يوجد نـص قانوني يـقرر حجب
تلك احلـقوق عن غيـر تلك الـفئة
ضمن النظام الـقانوني العراقي
ككل بـصرف الـنظـر عن درجتهم
ـــنـــصب  فـــهم احلـــزبـــيــة او ا
يــســتـــحــقــون الــشــمــول اســوة

ـتـقاعـد احلالي اي  15 سنة با
خدمـة فعـلية و 50 سنـة عمرا)
واضـــاف ان (هــذا الـــقــرار جــاء
ـــفـــتــرض مـــتـــأخــر وكـــان من ا
تنفيـذه منذ سنـوات الن حجبها
جاء عـلى اساس غـير قـانوني)
الفـــتـــا الى ان (هـــنـــاك جـــهـــات
حــــاولت ومــــنـــذ  10 ســــنـــوات
عــرقـلــة عــمــلـيــة مــنح احلــقـوق
لــهــؤالء وبــعـــد تــعــديل قــانــون
الــهـيـئـة لـم حتـجب احلـقـوق اال

 ( عن متطوعي الفدائي
وعـزا حــرب سـبب تـأخـر صـرف
ــسـتـحـقـات الى (الـتـفـسـيـرات ا
واالجــتــهـــدات اخلــاطــئــة عــنــد
ـراجع الـعـلـيا) عـرضـهـا امـام ا
مشـيرا الى ان (االلـتزام بـتنـفيذ
الـــقـــوانـــ امـــر مــهـم وحتـــمــد
الــــهـــيــــئــــة عـــلـى الـــتــــطــــبـــيق
الــدسـتــوري والــقــانــوني لــهـذا

احلكم).  

مـن جــــانــــبه  قــــال اخلــــبــــيــــر
احلقـوقي  عـبد اخلـالق الشـاهر
لـ (الــزمــان) امس ان (مــوضـوع
ايــقـاف رواتب اعــضـاء الــفـروع
ـزاجـات او فــاعـلى ال يــتـعــلق 
رغـــــبــــــات كــــــونـه حق اتــــــاحه
الــــقــــانــــون) مــــشــــيــــرا الى ان
(الـــقـــانــــون حـــدد ثالث حـــاالت
حتـــــجـب عــــــنــــــهم الــــــرواتب)
واضـــاف ان (الــهـــيـــئــة عـــقــدت
ــنـاقـشـة الـعـديـد مـن الـلـقـاءات 
مـبـيـنا احلـاالت كال عـلى حدة) 
ان (رئـــاســـة الـــوزراء ســـبق ان
فــاحتت مـجـلس شــورى الـدولـة
لبيان استحقاق اعضاء الشعب
وقد فـأعلى لـلـراتب التـقـاعدي  
اجـاب بـأنـهم يـسـتـحـقـون ذلك)
واشــار الـشــاهـر الى ان (هــنـاك
مـبدأ قـانـوني يؤكـد ان (الـفصل
ـوظف من الــوظـيــفـة ال يــحـرم ا
احلـــقـــوق الــتـي يــســـتـــحــقـــهــا

ـوجب قــانــونـا) مــؤكـدا انـه (
االمــر الــتــشــريــعي  30 لــســنـة
 2005 تقاضى العـسكريون من
اعـــضـــاء الــــفـــروع رواتـــبـــهم)
وكـشف الــشـاهـر عن ان (رئـيس
الهيئة الـسابق ارسل كتابا الى
هـيئـة التـقاعد الـوطنـية عـنوانه
ـــكــاتب لم اعــضــاء الـــفــروع وا
فـرحبت يـطـلب فـيه اي اجـراء  
الـتـقـاعـد بـاالمـر ونـفـذت الطـلب
فــورا) مـــضـــيــفـــا ( لـــكن بـــعــد
شـــهـــرين اجـــتــمـــعت الـــهــيـــئــة
واصدرت كـتـابا اخـر تطـلب فيه
من الــتــقـاعــد الــتــريث بــصـرف
الرواتب لـهـؤالء ومن ثم عاودت
عملية الصرف وقطعت الرواتب
2014 مــــــــــرة اخــــــــــرى عـــــــــام 
ومستمرة حتى االن دون معرفة
ــســوغــات او االســبــاب الــتي ا
دفـــــــــعـت لـــــــــذلك) وتـــــــــابع ان
ــتـــطــوعــون (الــفـــدائــيـــ هم ا

ونــعــلم جـــمــيــعــا انه ال يــوجــد
ضـابط عراقي تـطوع لـلـفدائـي
ـــدة مــــحــــددة كـــون بل نــــسـب 
رواتـبهم تـصـرف من قبل وزارة
الــدفـاع وبــالــتـالي هم وضــبـاط
ـادة الـصـف غـيـر مـشـمـولـ بـا
التي نصت على حجب الراتب).
وافــادت مــصــادر بــأن الــهــيــئـة
قـررت مـنـح أعـضـاء الـفـروع في
ن احلـزب حقـوقـهم الـتقـاعـدية 
لـديه خـدمـة وظـيـفـيـة في دوائـر
الـدولة   فـيمـا تـدرس مـوضوع
مــنح مــنـتـســبي فـدائــيي صـدام
احلــقــوق الــتـــقــاعــديــة. وقــالت
ـــصـــادر لـ (الـــزمــان) امس ان ا
(الــهــيــئــة قــررت مــنح اعــضــاء
ن الـفروع حـقـوقهم الـتـقاعـدية 
لـديه خـدمـة وظـيـفـيـة في دوائـر
الـــدولــة  وهي بـــصـــدد دراســة
موضـوع منح منـتسـبي فدائيي

صدام تلك احلقوق ايضا). 
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الــبــلــدين ووضع جــداول زمــنــيـة
الدخال الـفـقـرات الـتي  االتـفاق
ـباحـثـات الـتي سبق علـيـهـا في ا
ان اجـــريـت مع الـــعــــاهل االردني
ورئـــيس الـــوزراء لـــتـــدخل حـــيــز
الـتــنـفــيـذ الـفــعـلي.ومـن بـ هـذه
عـابر احلدودية االتفاقيـات فتح ا
الــعــراقـيــة االردنــيــة امــام حــركـة
النقل ومنح التسـهيالت للبضائع
ــسـتــوردة عن طـريق الـعــراقـيـة ا
مـيـنـاء الـعـقــبـة والـتي مـقـصـدهـا
الـنهـائي الـعـراق خـصـمـا مـقدارة
ـــئـــة من الـــرســـوم الـــتي  75 بـــا
تتقـاضاها سـلطة الـعقبـة وانشاء
مـديـنــة صـنـاعــيـة مـشـتــركـة عـلى
احلــــدود الـــعــــراقــــيـــة االردنــــيـــة
واالتـفـاق عـلى الـربط الـكـهـربـائي
االردني الـعـراقي من خالل شـبـكة
الربط واالتـفـاق على االنـتـهاء من
االتفـاقيـة االطـارية النـبوب الـنفط
الـعـراقي االردني والــذي سـيـمـتـد
من الــبـــصــرة عــبــر حـــديــثــة الى
الـعــقـبـة وغــيـرهـا من االتــفـاقـات.
حــيث الــتـقى وزيــر الــنــفط ثــامـر
الغضـبان بـنظيـرته االردنيـة هالة
زواتي في بغـداد وبحـثا الـتعاون
الـثـنــائي بـ الـبـلــدين في مـجـال
النـفط والـغاز والـكـهربـاء وايـضا
تــزويــد االردن بــالـنــفـط الـعــراقي
وفق مذكرة تفاهم سيـتم توقيعها
بعـد اسـتحـصـال موافـقـة حكـومة
البلدين وكذلك مـشروع مد انبوب
الـتـصـديـــــر  الـرمـيـلـة  –الـعـقـبـة
فـــــــضالً عـن مـــــــشــــــروع الـــــــربط

الكهـربائي ب الـبلدين بـاالضافة
الـى مــــواضـــــيـع تــــشـــــمـل افــــاق
ــســتـوى الــفـني الـتــعــاون عـلى ا
الســــتــــخــــراج الــــنــــفـط والــــغـــاز
كما تـجددة   ومشـاريع الطـاقـة ا
طـــــرح وزيـــــر الـــــزراعـــــة االردني
ابراهـيم الـشحـاحـدة على نـظـيره
العـراقي صالح احلـسني تـوسيع
الـتــبـادل الــتـجـاري الــزراعي بـ
البلدين الشقـيق واالستفادة من
ـــشـــتـــركـــة. الى ذلك اخلـــبـــرات ا
اعـلــنت وزارة الــنــفط عن ارتــفـاع
ــصـــافي الـــطـــاقــة االنـــتـــاجـــيـــة 
اجلــنــوب الى  210 الف بــرمــيل
بـالـيـوم. وقالـت الـوزارة في بـيان
الكــات الــنــفــطـيــة في امس ان (ا
مـــــصــــافـي اجلــــنـــــوب وشــــركــــة

ــشــاريع الـــنــفــطــيــة واجلــهــات ا
الـسـانــدة لـهـا تـمــكـنت من اجنـاز
وحـدة انـتـاجـيـة بـطـاقـة  70 الف
بـــرمـــيل بـــالـــيــوم) واضــاف انه
(بـذلك تـرتـفع الــطـاقـة االنـتـاجـيـة
لـلـمــصـفى الى  210 الف بـرمـيل
يـــومــــيـــا) واوضح الــــبـــيـــان ان
(العـمل جار الضـافة وحـدة رابعة
لــلــمــصــفى لــلــوصـول الـى طــاقـة
انـــتــــاجــــيـــة  300 الف بــــرمـــيل
بــــالــــيــــوم) وتــــابع ان (شــــركــــة
ــصــافي ســتـكــون اكــبــر شــركـة ا
ـشـتـقـات الــنـفـطـيـة في لـتـكـريــر ا
الـبالد لـتـام االسـتـهالك احملـلي
بـــاالضـــافــــة الى وجـــود وحـــدات
مـطورة وحـديـثـة النـتـاج الـبـنزين

والغاز السائل). 
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ـدني بغرق افـادت مديريـة الدفاع ا
 50 مــنــزال في مــحـافــظــة الــنـجف
بـسـبب الـسـيـول الـتي تـتـجـه نـحو
مـحافظة واسط  فـيما كـشف منبئ
جـوي عن حدوث انـهيـار جزئي في
ـنـاطق احملـيطـة بـشالل كـلي علي ا
ـياه  بـك جـراء ارتـفـاع مـنـسـوب ا
في وقـت تـوقـعـت الـهـيــئـة الــعـامـة
لالنـواء والـرصد الـزلزالي الـتابـعة
لـوزارة النقل  ان يـكون الطقس في
ــنـطـقـتـ الـوســطى واجلـنـوبـيـة ا
صـحوا واسـتمـرار تسـاقط االمطار
الـغـزيـزة شـمـاال. واشـار مـديـر عام
دني الـلواء كـاظم سلـمان الـدفـاع ا
بــــوهـــــان في تــــصــــريـح امس الى
(وجــود سـيــول مــتـوســطـة الــشـدة
تـتجه من البادية نحو بحر النجف
واغـرقت 50 مـنـزال بدائـيا في قـرية
الــرهــيـمــيه الــتــابـعــة الى نــاحــيـة
الـنـور) واضـاف ان (سـيـوال قـادمة
من ايــران تــتــجه نــحـو مــحــافــظـة
واسط وسيستوعبها  نهر اجلباب
بـاجتاه نـهر دجـلة وانـقطـاع طريق
ديـــــالـى - واسط  غـــــيـــــر مـــــؤثـــــر
والسـيما ان موقف االمطار مطمئن
حـــتى االن)  مـــؤكـــدا ان (الـــوضع
مـسيطـر عليه وال مـؤشر عن وجود
ســـيـــول في بــقـــيـــة احملــافـــظــات).
ونـــاشــد االهــالـي الــســلـــطــات الى
الـتدخل العاجـل والفوري النقاذهم

مـن خـطـر الـسـيـول الـتي حـاصـرت
قــرى في ديـالى وضـربـت نـاحـيـتي
مـندلي وقزانية وادت الى غلق عدد
ـصرع مـن الـطـرق. وأفـاد مـصـدر 
فــتـاة اثــر انـهــيـار ســقف غـرفــتـهـا
جـراء مـيـاه االمـطار بـبـغـداد. وقال
ـصدر في تـصريح امـس إن (فتاة ا
تــبــلغ من الـعــمـر  19 عــامـا لــقـيت
مــصـرعـهــا نـتـيــجـة انـهــيـار سـقف
غـرفتها جراء االمطار ضمن منطقة
). وتــســبـبت جــســر ديــالى الـقــد
سـتـمرة بـالتـسـاقط على االمـطـار ا
اغــلب مـنــاطق الـبالد بــغـرق اغـلب
الـشوارع في البالد.واكد مواطنون
فـي اغــلب احملـــافـــظــات ان (مـــيــاه
االمــطـار ارتــفـعت الـى مـســتـويـات
عـالـيـة عن سط االرض ودخلت الى
ـــنـــازل واحملــال الـــتـــجـــاريــة في ا
ـدن). وقــطــعـت الــســيـول بــعـض ا
ايـضـا عـدة طرق في مـديـنـة اربيل.
وقــال مـصـدر في تـصـريح امس ان
نطقة (الـسيول قطعت طرقـا عدة 
ســــــــــــوران فـي أربــــــــــــيـل). ودعـت
ـفوضـية الـعلـيا حلـقوق اإلنـسان ا
احملـافظـات التي تـتعـرض للـسيول
إلعـالن حالة الطـوار .وقال عضو
ــفـــوضــيــة فــاضل عــبــد الــزهــرة ا
الـــــغـــــراوي فـي بـــــيـــــان (نـــــدعـــــو
احملـافظـات التي تـتعـرض للـسيول
بـــإعالن حــالـــة الــطـــوار وانــقــاذ
). ورجحـت هيـئة االنواء ـواطنـ ا
ان يـكـون الـطـقس صـحـو الى غائم

جـــــــزئي وارتـــــــفــــــاع بـــــــدرجــــــات
احلــرارة.وقـالت الــهـيـئــة في بـيـان
امـس ان (طقس الـيـوم الـثالثاء في
ــنـطـقـتـ الـوســطى واجلـنـوبـيـة ا
صــحـو الى غـائم جـزئي واسـتـمـار
ــنـــطــقــة االمـــطــار الـــغــزيــرة فـي ا

الشمالية). 
ـــنــــبـىء اجلـــوي بــــدوره  كــــتـب ا
صــادق عــطـيــة في صــفــحـتـه عـلى
دن مـرشحه فـيـسبـوك ان (جمـيع ا
لـــغــزارة في االمــطـــار مــصــحــوبــة
بـالـبـرق والـرعـد احـيـانـا عـدا غـرب
االنـبار تصحو تـدريجيا ولكن على

مــدن الـشـمـال يــجب تـوخي احلـذر
اكـثر) وتـوقع (تـصـاعد الـغـبار في
مـناطق اجلنوب والوسط والغربية
بـســبب نـشـاط الـريـاح الـسـطـحـيـة
ـستـوى العواصف) ولـكن اليصل 
ـنخفض اجلوي وتـابع عطية ان (ا
مــتـمـركـز ويـســبب ضـغط سـطـحي
نــحــو الف مــلــيــبــار فــوق الــعـراق
مـصـحوبـا بجـبـهة هـوائيـة باردة).
فـي غــضـــون ذلك اعـــلـــنت خـــلـــيــة
االعـالم احلــكــومي عـن انــخــفــاض
ـلـحـيـة في شط نـســبـة الـتـراكـيـز ا
العرب نتيجة وصول كميات كبيرة

ـيـاه الـعـذبـة .ونـقـلـت اخلـلـية من ا
ائـيـة فـي بـيان ـوارد ا عـن وزارة ا
لـحـية امس قـولـهـا ان (التـراكـيـز ا
فـي شط العـرب سـجـلت انـخـفـاضا
ــنــطـقــة سـيــحـان عــنـد وخــاصـة 
مـصب نهر الـكارون نتـيجة وصول
ياه الـعذبة من كـميـات كبيـرة من ا
نـــهــر الـــكــارون الى شـط الــعــرب)
ياه واضـاف ان (ارتفاع مناسيب ا
ســيـؤدي الى انـخــفـاض الـتــراكـيـز
ـلـحـية في مـنـطـقة ابـو اخلـصيب ا
وكـــورنــيش الـــبــصـــرة ومــنـــطــقــة

كتيبان الحقا). 

الـى ذلك قــــالت هــــيــــئــــة األرصـــاد
ـتوقع الـوطـنيـة األمريـكـية إن من ا
أن تــهـب مــوجــة شــديــدة الــبـرودة
مــنـطـقـة الــغـرب األوسط األمـريـكي
تـــــهــــــدد األرواح في إلـــــيـــــنـــــور و
إنـــديـــانـــا.وأضـــافـت الـــهـــيـــئــة أن
(الـثلوج بدأت تتساقط على منطقة
شــيــكـاغــو وبـعــد ذلك ســتـتــعـرض
ـنــطـقـة ألبـرد كـتـلـة هـوائـيـة مـنـذ ا
ســـنــوات)  واضـــافت ان (الــهــواء
ــهـدد لـلــحـيـاة الــبـارد اخلـطــيـر وا
ســـيــؤثــر عــلـى واليــة أيــوا الــيــوم
الــثالثــاء وحــتى صــبـاح اجلــمــعـة
ــرجـح أن تــتـراوح ــقــبــلــة ومن ا ا
درجــة حــرارة الــهـواء   45إلى 55
درجــــة حتت الـــصــــفـــر فى اجلـــزء
الــشـمــالى من الــواليـة). بــدورهـا 
اعلنت شركة دلتا ايرالينز للطيران
إنـهـا (سـتـتـنـازل عن رسـوم تـبـديل
ـتــضـررين من الــرحالت لـلــركـاب ا
الــطـقس فى شــيـكـاغــو وديـتـرويت
ومـنـاطق الـغـرب األوسـط الـعـلـيا).
وتـــشــهـــد بـــعض مــنـــاطق شـــمــال
مـيــنـيـسـوتـا ويـسـكـونـسن درجـات
حـــرارة تــصل إلـى حــد الــتـــجــمــد.
وذكــرت هـيــئـة األرصــاد الـوطــنـيـة
عــلى تــويــتـر أن (درجــات احلـرارة
انـــخــفـــضت لـــتــصل إلى  44حتت
ـقـيــاس فـهـرنـهـايت  فى الــصـفـر 
مـــديـــنـــة إنـــتـــرنـــاشـــونـــال فـــولــز
ينيسوتا محطمة الرقم القياسى

السابق بثماني درجات).  دارس في الصويرة UD—∫ مياه االمطار تعوق عبور الطالبات خالل عودتهن من ا «
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وقع الـــعـــراق واالردن اتـــفـــاقـــيــة
مشـروع مـد االنبـوب الـنـفطي الى
الــعــقــبــة وعـــرضه امــام مــجــلس
الوزراء للـشروع بـتنفـيذه قـريبا .
وقــــــال نــــــائب رئــــــيـس الـــــوزراء
ــــعـــشــــر خالل االردني رجــــائي ا
مؤتـمـر صحـفي مـشتـرك مع وزير
الـية فـؤاد حسـ ان (اجلانـب ا
الـعـراقي واالردني وقـعـا اتـفـاقـية
مـشـروع مـد االنبـوب الـنـفـطي من
الـعـراق الى الــعـقـبـة) مـبـيـنـا ان
(مجـلس الوزراء االردني اقـر هذه
االتـفــاقــيـة ومــعـروضــة االن امـام
انظـار مـجـلس الـوزراء الـعراقي)
عـشر ان (العـراق يقوم واضاف ا
ـشــروع بـشـكل حـالــيـا بـدراســة ا
كامل ومن بعد ذلك سيتم التوقيع
ـــشـــروع من اجلــــانـــبــــ عـــلـى ا
لـتــنـفـيــذه قـريـبــا). ووصل الـوفـد
ـعـشر قـبل ايام االردني برئـاسة ا
ــــيـــاه الى بــــغــــداد وضم وزراء ا
ـالية والـصناعة والري والنقل وا
والـتــجـارة والــتـمــوين و الـطــاقـة
ــعــدنـيــة واالتــصـاالت والــثـروة ا
عـلومـات و الزراعة وتكنـلوجـيا ا
و الـبـيـئـة بــاالضـافـة الى مـحـافظ
ركـزي االردني وام عام البـنك ا
وزارة الــــصـــنــــاعـــة والــــتـــجـــارة
والتـمـوين ومـساعـد االمـ الـعام
باحثات للشؤون الـفنية الجـراء ا
مع اجلــانب الــعـراقـي ومـنــاقــشـة
ــســتــقــبـلـي بـ اطــر الــتـعــاون ا
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فـسوخـة عـقودهم من واطـنـ ا ـركز الـعـراقي حملاربـة الـشائـعـات ا حـذر ا
ـوازنـة من االجنـرار خلف ـشمـولـ بـقـانـون ا وزارتي الـداخـلـيـة والـدفـاع ا
الشائعات التي تطلقها عصابات النصب واالحتيال من اجل احلصول على
ـركـز في تـقـرير امس أن أمـوال مـقـابل تـسهـيل عـودتـهم لـوظـائـفهم. وقـال ا
(مـفـتش عـام وزارة الداخـلـيـة جمـال االسـدي أكـد للـمـركـز بأن الـيـات عودة
فـسوخة عقـودهم ستصـدر بتعامـيم رسمية امـا عن االمانة الـعامة جمللس ا
ـوازنـة الــوزراء او بـنـقــاط تـنــظـيم ســتـعــدهـا وزارة الــداخـلــيـة حــال نـشــر ا
ـواطـن الى اإلبالغ عن هـذه احلاالت ـركز (ا باجلـريدة الـرسـميـة). ودعا ا
ـتـوفـرة الن خـطـر هـذه الى اجلـهـات الـرسـمـيـة من خالل االرقـام اجملـانـيـة ا
). على صعيـد اخر قضت احملكمة العـصابات ال يقل عن خطورة االرهـابي
االحتـادية الـعـليـا بـأن الـزام قانـون احملـاماة رقم  173 لـسـنة  1965 عـدم
انتخـاب النقيب الكثر من مـرت متتاليـت ال يخالف احكام الـدستور مبينة
أن (هذا الـقانون شـرّع في ظروف اعتـياديـة واستقـرت احكامه مـنذ نصف
تـحـدث الـرسـمي لـلمـحـكـمـة إياس الـسـامـوك في بـيان قـرن ونـيف). وقـال ا
امس  إن (احملكمة االحتادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت
احملـمـود وحـضـور قـضـاتـهـا االعـضـاء كـافـة ونـظـرت دعـوى خـاصم فـيـهـا

ـدعي ـدعي رئــيس مـجـلس الــنـواب/ اضـافــة لـوظـيـفــته). واضـاف أن (ا ا
ـادة  84 من ـوجب عـريــضـة دعـواه قـد طـلب احلـكم بـعـدم دتـسـوريـة ا و
قـانون احملاماة رقم  173 لسنة  1965 الـتي ال جتوّز انتخاب النقيب أكثر
واد ـدعي استـنـد في طعـنه إلى ا ). واشـار إلى أن (ا من مرتـ مـتتـاليـت
14  20 من الــدسـتـور حـيث وجـدّ أن الـنص مــوضـوع الـطـعن مـخـالف 6
ـواد الــدسـتـوريـة). ولـفت الى أن (احملـكــمـة دقـقت هـذه الـنـصـوص لـهـذه ا
ادة  20 من الـدستور التي ووجدت أنـها وردت على سبيل الـعموم ومنها ا
ـدعي في طـعـنه حيث تـتـكلم عن حق كانت ضـمن االسـانيـد الـتي أوردها ا
ـشاركـة في الـشـؤون العـامـة وبـاحلقـوق الـسيـاسـيـة). وتابع أن ـواطن بـا ا
ــادة  84 مـن قــانــون احملــامــاة ووجــدت أن هــذا (احملــكــمــة رجــعت إلى ا
ـواطـن وهي الـقـانـون (قـانـون خـاص) ينـظم شـؤون شـريـحـة مـحـددة من ا
شــريـحــة احملـامــ بـدءا من انــتـمــائـهم الـى الـنــقـابــة حـتى احــالـتــهم عـلى
الـتـقـاعـد). وذكــر أن (احملـكـمـة أكـدت أن خــصـوصـيـة هـذا الــقـانـون تـبـعـاً
لــلـشـريـحـة الــتي يـنـظـمـهــا والـذي شـرّع في ظـروف اعـتــيـاديـة واسـتـقـرت
احكـامه منذ نـصف قرن ونيف وهـي احكام خـاصة وال تعـارض بوجودها
ـدعي وبـنــاء عـلـيه قـررت احملـكـمـة رد ـواد الـدسـتــوريـة الـتي أوردهـا ا مع ا

الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور).
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مفبركة تطال من سمعة منتسبيها
وثـيــر حـالــة من الــضـبــابـيــة لـدى
الــرأي الــعــام). وكـــان مــصــدر في
مــديــريــة اإلقــامـة قــد نــفـى ايــضـا
صـحـة وثيـقـة انـتـشـرت في بـعض
ـديرية واقع بشـأن إعفـاء مدير ا ا
وتـكـلـيف آخــر. وأشـارت الـوثـيـقـة
زورة الى تـنـسـيب لـواء حـقوقي ا
متـقـاعـد الـذي طـرح اسمه مـن قبل
نصب مدير مديرية وكيل الوزارة 
اإلقـامــة الــعــامــة .  وكـانـت بـعض
واقع تناقلت وثيقة مزعومة الى ا
الـوزارة تـفــيـد بـان جــهـاز االدعـاء
الــعــام قــرر إعــفــاء مــديــر اإلقــامـة
احلالـي من مـنـصبـه بسـبب الـزعم
بــتـعــاونـه مع إرهــابــيـ وقــيــامه
بتسـهيل دخـولهم إلى البالد على

حد وصفهم . 

بـــتـــهم فـــســـاد) ووعـــد الـــبـــيـــان
اخملــالـــفــ بـ(اتـــخــاذ االجــراءات
الـقــانــونــيـة ضــدهم وضــد كل من
يــحـــاول نــشـــر اخــبـــار كــاذبــة او

ـــــدني امس ان (فـــــرق الـــــدفــــاع ا
تـمـكـنت من اخــمـاد احلـريق الـذي
ــنــطــقــة انــدلع في رويـــال مــول 
شــــــــورش بــــــــشـــــــارع  60 وسط
ـديـنة) مشـيـرا الى ان (احلـريق ا
ادى الى مصرع احد الـعامل فيه
واحلــاق اضــرار مــاديــة كــبــيـرة)
واضاف ان (سـبب انـدالع احلريق

هو تماس كهربائي).  
الى ذلك نـــفـت وزارة الـــداخـــلـــيـــة
اعـفــاء مـديــر االقـامــة في مـديــريـة
ــــدنــــيــــة واجلــــوازات االحــــوال ا

واالقامة من منصبه .
وقال بيان للـوزارة امس (ننفي ما
 تـداولـه عـبــر مــواقع الــتـواصل
االجتماعي من كـتاب مفبـرك يشير
الى اعفاء مدير االقامة من منصبه
على خـلفـيـة شكـاوى ضـده تتـعلق

الـــكــردســـتـــاني لـــبـــحث مـــلـــفــات
ـصــدر في تـصـريح عـالـقــة.وقـال ا
ـلــفـات الـتـي يـبـحــثـهـا امس ان (ا
اجلانب هي تـطبيع االوضاع في
ناصب وتشكيل حكومة كركوك وا
اإلقـلـيم ومـنــصب وزيـر الـعـدل في
احلـكـومـة االحتـاديــة). فـيـمـا أفـاد
مـصــدر ثــان في كـركــوك بــوصـول
فـــوج من الـــفـــرقـــة اخلـــاصـــة الى
احملافظـة بديال عن قـوات مكـافحة

االرهاب.
ـــصـــدرإن (الـــفــوج االول  وقـــال ا
الـتابـع لـلواء 61 الفـرقـة اخلـاصة
وصل امس الى  كـــركــوك لــتــكــون
بديال عن قوات مكـافحة االرهاب).
ـدني من وتـمــكــنت فـرق الــدفــاع ا
ـول الـتـجـاري في اخـمـاد حـريق ا
اربـيل. وقــال مـصــدر في تــصـريح

وكذلك تـوحيـد اخلطـاب باالضـافة
وجـودة في بغداد شـكالت ا الى ا
) مبـينـا ان (االحتاد ب اجلانب
ـقراطي الوطـني اقـتـرح عـلى الـد
حل جميع االشكاالت بسلة واحدة
من اجـل االســــراع فـي تــــشـــــكــــيل
حـكـومــة االقـلـيم) مـشـيـرا الى ان
قـترحات (اجتمـاع غد سـينـاقش ا
شكـلة بهذا التي تقدمـها اللـجان ا
ضي نحو تشكل الصدد من اجل ا
احلـكـومة) وبـشـأن وصـول قوات
بديـلـة عن جهـاز مـكافـحـة االرهاب
الى كــركـوك  اكــد داود ان (فــرقـة
 61من رئاسة الـوزراء وصلت الى
كـركــوك لــتـكــون بـديــلــة عن قـوات
مكافحة االرهاب). وكان مصدر في
االحتاد الوطني قـد اكد أن قيادات
ـقـراطي حـزبه سـتـجـتـمع مع الـد
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كشف القيادي في االحتاد الوطني
الـــكــــردســــتـــانـي شـــوان داود عن
مـــضـــمــــون اجـــتـــمــــاع حـــزبه مع
ـقـراطي الـكـردسـتـاني الـيـوم الـد
الـثالثـاء في اربـيل بـشـأن تـشـكـيل
فـيـمـا حـكـومــة اقـلـيم كــردسـتـان  
ــدني من تــمــكــنت فـــرق الــدفــاع ا
ـول جتاري اخمـاد حـريق انـدلع 
وسط اربيل. وقـال داود لـ(الزمان)
امس ان (احملادثـات مـستـمـرة ب
ــاضـيـة ـدة ا احلـزبـ وشــهـدت ا
حراكـا سـيـاسـيـا من اجل االسراع
بـتـشـكـيل حـكـومـة كـردسـتـان بـعـد
انـتـهـاء االنـتـخـابات) واضاف ان
لـفات الـعالـقة (هنـاك الكـثيـر من ا
شوان داود بـ احلـزبـ مـنـهـا وضع كـركـوك
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نـعت الطائـفة االيزيـدية في العراق
والــعـالم امــيـرهـا حتــسـ ســعـيـد
عـــلي بك الــذي تــوفـي في مــديــنــة
ـــانــيـــة صــبــاح امس هـــانــوفــر اال
االثـنـ عن عـمر يـنـاهز  86 عـامـا.
وكــــان الـــراحل الـــذي يــــعـــاني من
مــرض عــضـال قــد ولـد في  15 آب
 1933 فـي قـريـة بـاعـدري الـتـابـعة
لـقضاء شيخان و تـنصيبه اميرا
لـلـطـائفـة بـترشـيح من جـدته مـيان
خــاتــون بـعــد مـرور  15 يــومـا من
وفـــاة والــده ســـعـــيــد عـــلي بك في
صيف 1944 . واعـلنت شخصيات
ســيـاســيـة وروحــيـة عن تــعـازيــهـا
لـلطـائفة مـشيـدة بالراحل ومـقدمة

بـوفـاة أميـر الطـائفـة وقدم احلـكيم
فـي بـــيـــان امس (أحـــر الـــتـــعـــازي
وخــالص مـشـاعـر الــعـزاء لـشـركـاء
الــوطن ابـنــاء الـطـائــفـة االيــزيـديـة
بــرحـيل ســمـو االمــيـر حتــسـ بك
أمـير االيزدي في العراق و العالم
و رئـــــيـس اجملـــــلـس الـــــروحـــــاني
االيـزدي  سائلـ العلي الـقدير أن
يـنعم على ذويه ومتعـلقيه وأتباعه

ومحبيه بالصبر والسلوان).
ــنــاســبـة وأضــاف (نــغــتـنـم هـذه ا
االلــيـــمــة لــنــجــدد تـــأكــيــدنــا عــلى
ضـرورة تـوفـيـر متـطـلـبـات الـعيش
ا نـكـوبـة  الـكـر لـهذه الـطـائـفـة ا
نــالــهــا من قــهــر عــلى يــد االرهـاب
الـداعشي واعمار مـناطقهم وباقي

ناطق احملررة). دن وا ا
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ـصـريـة أفــرجت وزارة الـداخـلـيـة ا
عـن نـحــو أربـعــة آالف سـجــ إثـر
ناسبة قرار رئاسي بالعفو عنهم 
الــذكــرى الــثــامــنــة لــثــورة كــانـون
الـــثــاني وعــيــد الـــشــرطــة. وقــالت
الـداخليـة إن (قطاع الـسجون شكل
جلـــانــــا لـــفـــحـص مـــلـــفـــات نـــزالء
الــســجــون في عــمــوم الـبـالد وقـد
خــلــصـت إلى حتــديــد مــســتــحــقي
اإلفـــراج بـــالــعـــفـــو عن بـــاقي مــدة
الـعقوبة. ومن ب مـن شملوا بهذا
اإلفـراج السائحة البـريطانية لورا
بـلـمـر الـتي حُـكم عـلـيـهـا بـاحلبس
لــثـالث ســنــوات بــعــد أن ضــبــطت
ـصـرية بـحـوزتـها 290 اجلـمـارك ا
قـرص ترمادول قـالت إنها جلـبتها
لــــزوجـــهـــا الـــذي يــــعـــاني من آالم

بالظهر).
ـانويل وقـال الـرئـيس الفـرنـسي إ
مـاكـرون األحـد إن حـقـوق اإلنـسـان
في مـصر ينظر إليها بشكل متزايد
ـــا عـــلـى أنـــهـــا في وضع أســـوأ 
كـــانـت عـــلـــيه في عـــهـــد الـــرئـــيس
الـــســـابق حـــســني مـــبـــارك الــذي
أطـاحت به احتـجاجات شعـبية في
2011 . ومــــثــــلـت تــــصــــريــــحـــات
مـاكـرون تشـديدا في مـوقـفه بعـدما
قال في 2017 إنه لن يقوم ”بإلقاء
ـصري مـحـاضرة “عـلى الـرئـيس ا

عـبـد الـفـتاح الـسـيـسي بـخـصوص
ــدنـــيــة الـــتي تـــقــول احلـــريـــات ا

جماعات حقوقية إنها تتآكل.
وأبــلغ مــاكـرون الــصـحــفـيــ عـلى
ـــصــر (أعـــتــقــد أن هـــامش زيــارة 
دني في مصر ـثقف واجملـتمع ا ا
يـعتبـرون السيـاسات احلالـية أشد

صرامة منها في عهد مبارك).
ـكـنـني أن أفـهم كيف وأضـاف (ال 
ـكنك التظـاهر بضمـان االستقرار
ـدى الـطـويل في هـذا الـبـلد عـلى ا
الذي كان في لب انتفاضات الربيع
الـــعـــربـي وتـــذوق طـــعم احلـــريـــة
وتـتــصـور أن بـإمـكـانك االسـتـمـرار
ـقـبول ـا يـتـجاوز ا في الـتـشـديد 

برر ألسباب أمنية). أو ا
وأضــــاف (أعــــتـــــقــــد أنه ذلك أمــــر

مـتــنـاقض ويـضـر مـصـر نـفـسـهـا).
نـظمات غـير احلكـومية وتـضغط ا
عـلـى مـاكـرون لـتـبـني مـوقف حـازم
ــصــري فـي مــواجــهــة الــرئــيس ا
الذي فاز في نيسان بفترة ثانية.
وذكــر مــاكـرون أنه ســيــكـون أكــثـر
صـراحة خالل زيـارته التي تسـتمر
ثالثـة أيام وسـيتـطرق أيـضا لـذكر
حاالت فردية في اجتماعات مغلقة.
قرر أن يـلتـقي مع السـيسي ومـن ا
يـــوم االثــنــ وقــال (في مــصــر ال
ـــعـــارضـــ نـــتــــحـــدث فـــقط عـن ا
ـســجـونــ ولـكن الــسـيــاسـيــ ا
ــعـــارضــ الــذين هم أيـــضــا عن ا
ـــقــــراطي ــــنــــاخ الــــد جــــزء من ا
الـتقـليـدي وال يشـكلـون خطـرا على

النظام). 
ويــتـهم مــعـارضــو الـسـيــسي بـأنه
يــــضـــيق اخلــــنـــاق عــــلى جــــمـــيع
ـؤيديـن يقـولون ـعـارض لـكن ا ا
إن اإلجــراءات الـصـارمــة ضـروريـة
لـتحقيق االستـقرار في مصر التي
هــزتـهـا ســنـوات االضــطـراب الـتي

أعقبت سقوط مبارك.
وفـي مقابـلة نـشرت في وقت سابق
هــذا الـــشــهــر نــفى الــســيــسي أن
يـكون هناك أي مـعتقلـ سياسي
فـي مــــــصـــــر وإن كــــــانـت إحـــــدى
جـماعات حـقوق اإلنسـان تقدر بأن

عددهم  60 ألف شخص.
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قـطـعت الـيـابـان تـذكـرة نـهـائي كـاس ا
اسيا  2019 في االمارات بعد اقصائها
ايـران بـثالثـة اهـداف دون رد في الـلـقـاء
الــذي جـــرى مــســاء امس االثـــنــ عــلى
مـلـعب هـزاع بن زايـد في نـصف نـهائي
الـبـطـولـة. وجــاءت اهـداف الـفـوز الـثالث
ـباراة إذ افـتتح في الـشوط الـثاني من ا
أوســاكــو بــاب الــتــسـجــيـل بـراســيــة في
الــدقــيــقـة  56 ثم اضــاف نــفس الالعب
الهدف الثاني في الدقيقة  67 عن طريق
ركـلـة جـزاء ووضع هـاراجـوتشـي اسمه
ــبــاراة بــاحــرازه الــهــدف في مــفــكـــرة ا
الـــــثـــــالث في الـــــوقـت بــــدل الـــــضـــــائع.
ـبـاراة الـنـهـائـية وسيـواجـه الـيـابـان في ا
ـواجـهة ـقـبل الفـائـز من ا يوم اجلـمـعـة ا
الـعربيـة التي ستـجمع االمـارات مع قطر
الـيوم الثالثاء عـلى ملعب مـحمد بن زايد
ــنـتــخب الـيــابـاني في أبــو ظــبي. وكـان ا
تـصدر في الـدور األول تـرتيـب اجملمـوعة
الـسـادســة بـرصـيـد  9 نـقــاط كـامـلـة من
ـــقـــابل تـــصــدر ثالث مـــبـــاريـــات  في ا
ــنــتــخب اإليــراني اجملــمــوعــة الــرابــعـة ا

برصيد  7 نقاط.
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