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الـــقــضــاء ايـــضــا)  مـــوضــحــا ان
ـــتـــعـــلـــقـــة ـــادة  الـــســــادســـة ا (ا
بـاالجـراءات تـتعـلق كـلـها بـالـنـظام
الـــســـابـق او الـــدولـــة الـــســـابـــقـــة
كاألجهزة االمنية وغيرها التي هي
رمـــوز الـــنـــظـــام الـــســـابق ولـــيس
الــــــبـــــعـث ورمــــــوزه كـــــمــــــا نص
الــدســـتــور).واشــار الــشــاهــر  الى
(وجـود اجـراءات عـقابـيـة جمـاعـية
مـحرمة دستوريا مـثل الفقرة رابعا
ــنع الــتي تــنص عــلـى مـا يــأتي: 
فــــدائـــيــــو صـــدام مـن أي حـــقـــوق
تـــقــاعــديــة وفـي ذلك خــروج عــلى
مـادة احلظر الـسابقـة في الدستور
وتـنـاقض واضـح مع بـنـد احلـقوق
واحلـريـات ومع الـنـظـام الـقـانـوني
الـــــعـــــراقـي بـــــرمـــــته ومـع االعالن
ي حلـقـوق االنـسـان ووثـيـقـة الـعــا
الــعــهــد الــدولي) مــشـددا عــلى ان
ــشـكـلـة االكـبــر تـتـمـثل في خـرق (ا
ــســاءلــة نــفــسه من لــدن قــانـــون ا
الـهيئة ذاتها حيث عمدت الى قطع
رواتـب اعـــضــــاء الــــفـــــــــــروع في
الــعـام  2015 فــضال عن ان هــيـئـة
الـتقـاعد الـوطنـية لم تـمنـح اعضاء
دنـيـ اي راتب تقـاعدي الـفـروع ا
مـــنـــذ الـــعــام  2003 الى اآلن دون
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عــــد مــــجـــــلس الــــنــــواب مــــشــــروع
الــتـعــديالت عـلى قــانـون اجلـنــسـيـة
الـعراقية مرفوضاً بـصيغته احلالية.
ـتـحــدث بـاسم وقــال شـاكــر حـامــد ا
ان في بـيان إن (اجمللس رئـيس البـر
يــرى أن مـــشــروع الــتــعــديالت عــلى
رقم 26 قـانون اجلـنسـية الـعراقـية ا
لــســنـة  2006 مــرفــوض بـصــيــغـته
احلـــالـــيــة) مـــوضـــحــاً أن (الـــقــوى
الـسيـاسيـة في مجـلس النـواب تؤيد
الـتـصـويت عـلى مشـروع الـتـعديالت
قبلـة; لغرض إعادته إلى فـي األيام ا
احلـــكــومــة ودراســته مــرة أخــرى).
وكـان مجلس النـواب قد استكمل في
اضي جـلسـته التي عـقدت االثـن ا
ـــشــــروع قـــانـــون الــــقـــراءة االولـى 

التعديل االول لقانون اجلنسية.
واكــد الــنــائب عن حتــالف ســائـرون
عـالء الـربــيـعي ان قــانــون الـتــعـديل

االول لـــقــانــون اجلـــنــســيـــة لن يــتم
الـسمـاح بعـرضه للـقراءة الـثانـية ما
ـواد التي لـم يتم تـعديل الـفـقرات وا
فــيــهـا اضــعـاف وتــقــلـيل مـن هـيــبـة
اجلـنـسـية الـعـراقـية. وقـال الـربـيعي
في تصريح امس إن (مجلس النواب
اســتـكــمل في جــلـســته الـتي عــقـدت
قتـرح قانون االثـن القـراءة االولى 
الـتــعـديل االول لـقـانـون اجلـنـسـيـة)
مـبينا ان (الـقانون يتـضمن اشكاالت
عــديـــدة بــحــاجــة الـى وقــفــة جــديــة
ومـــعــاجلــة قـــبل تــمـــريــره بـــشــكــله
ادة احلالي). واضاف الربيعي ان (ا
اربـعة ج من مـشروع الـقانـون اعطت
نح اجلنسية احلق لـوزير الداخليـة 
الـعراقـية الي مقـيم داخل البـلد حتى
وان كــانت مـدة اقـامـته سـنـة واحـدة
واد تـقلل فـقط) الفـتا الى ان (هـذه ا
من هـيبة اجلنـسية العـراقية وجتعل
احلــصـول عـلــيـهـا امــرا يـسـيـرا الي
شـخص). واكد الربيعي ان (سائرون
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دخــلت الــقــوات األمــنــيــة فـي حــالـة
إسـتنـفار على الـشريط احلدودي مع
ســـوريــا مـــتــخــذة أقـــصى تـــدابــيــر
احليطة واحلذر.وقالت وزارة الدفاع
فـي بـيــان امس ان (قــائــد عـمــلــيـات
اجلـزيـرة الـلواء الـركن قـاسم مـحـمد
صـالح تـفـقد الـشـريط احلـدودي ب
الـعراق وسـوريا والتـقى بالقـطعات
الـعسكرية مشـيداً بدورهم البطولي
وهـم يرابطـون علـى احلدود الـدولية
لــتـأمـيـنــهـا عـلى أكـمـل وجه وبـهـمـة
ـة) مضـيفة ان واصـرار عالـي وعز
(قـائد عمليـات اجلزيرة وجّه باتخاذ
أقــصـى تــدابــيــر احلــيــطــة واحلــذر
ـراقـبة والـرصـد الدقـيق وتـسيـير وا
الـــدوريــات الــنــهـــاريــة والــلـــيــلــيــة
والــكــمـائن وتــعــزيـز الــنــقـاط بــقـوة
قـــتـــالـــيـــة كـــافـــيــة) مـــشـــددا عـــلى
(االسـتــمـرار بـالـفـعـالــيـات الـيـومـيـة
والـضـربات االسـتـباقـيـة والتـفـتيش
الــدقــيق والـعــمل االســتـخــبـاري في
سؤوليـة للبحث عن اخلاليا قـاطع ا
االرهــابــيــة وتـدمــيــر اوكــارهـا). في
غــــــــــضــــــــــون ذلـك جتــــــــــددت امس
ـســلــحـة بــ قـوات االشــتــبـاكــات ا
الــفــرقــة  15 مـن اجلــيش ووحــدات
مـقاومة سنـجار (يبشـا) في منطقتي
ام الـذيــبـان والـسـكـيـنـيـة. وبـحـسب
مـصدر امـني فإن (احلصـيلـة األولية
لالشـتـبـاكـات تـمثـلت بـحـرق سـيارة
تــابــعــة لــلــجــيش) مــشــيــرا الى ان
(األهـالي يـطـالـبون بـتـدخل اجلـهات
الــعـلـيـا حلل اخلالفـات والـنـزاعـات;
النـها ستسـهم بزعزعة االمن وتدخل
تـنظـيم داعش). وأعلن وزيـرا الدفاع
واخلــارجـيــة الـكــنـديــان عن تـمــديـد
مــهــام الــبــعــثــتــ الــعــســكــريــتــ
الــــتـــدريــــبــــيـــتــــ الــــكـــنــــديّــــتـــ

فـي العـراق وأوكـرانـيـا. وقـال وزير
الـدفاع الكـندي هارجـيت ساجان في
مـؤتــمـر صـحـفي مـشـتـرك مع وزيـرة
اخلـارجـيـة كـريـسـتـيـا فـريـلـبـد امس
(لـقد حـققنـا تقدمـا كبـيرا ومسـتداما
ـــزيــد من لـــكــنّـــنــا نـــدرك احلـــاجــة 
الـعمل) مضيفا (يجب علينا اآلن أن
نــضـمـن أال يـســتـطــيع داعش إعـادة
بــنـاء قـدراته وتـهـديـد أمن الـعـراق).
وسـتـحـتـفظ كـنـدا حتى اذار 2021
بـ 250 عـــــنــــــصـــــرا من الـــــقـــــوات
اخلـــاصــة في الـــعــراق مــهـــمــتــهم
تـدريب القـوات األمنيـة احملليـة كما
روحيـات هجومـية عدة سـتحتـفظ 
لـلـمـشـاركـة بـالـتـحـالف الـدولي ضد
تحدة داعـش الذي تقوده الواليات ا
(تـفـاصيل ص4). وأرتـفعـت حصـيلة
ـسلح الـذي تعـرضت اليه االعـتداء ا
قـوة عـسـكـريـة في قـضـاء الـطـارمـية
بــبــغــداد إلى اســتــشـهــاد ثالثــة من
مــنــتـســبي اجلــيش بــيــنـهـم ضـابط
وإصـابة خمسة آخرين. وقال مصدر
امـني في تصريح امس إن (حـصيلة
ـســلح الــذي وقع أثــنـاء الــهــجــوم ا
تـنفـيـذ عمـليـة تفـتيش في الـطارمـية
ارتـــفـــعت إلى اســـتـــشـــهــاد ضـــابط
وجـنـديـ وإصـابـة خـمـسـة جـنود)
مــشـــيــرا الى أن (الــقــوات األمــنــيــة
ــنـطــقـة وأجــرت عــمـلــيـات طــوقت ا
ـنفذين). وافادت تـفتيش بـحثاً عن ا
احلـصيلة االولية بـاستشهاد ضابط
.من بــرتـبــة رائــد وإصـابــة جـنــديـ
جــهــة اخـرى لــقي ثالثــة اشــخـاص
مـصرعهم فيما أصيب عشرة اخرون
نـتـيـجة تـصـادم بـ سيـارة صـالون
اجــرة  نــوع دوج كـاليــزر و حــافــلـة
نـوع تـيـويـتـا  هـايـسـا عـلى الـطريق
الــــدولي الــــســــريع غــــرب مـــديــــنـــة
الــنــاصـريــة بـحــسب بــيــان لـقــيـادة
شـــرطــة ذي قــار اشـــار الى (اتــخــاذ

رور مـركز شرطـة البطحـاء ومفارز ا
اإلجـراءات الـقانـونـية الالزمـة  بـعد
صـاب ونـقل اجلثث الى اسـعـاف ا
شـعبة الطبـابة العدليـة بالناصرية).
والــقت قــوة امــنــيــة  الــقــبض عــلى
ثـالثــة مــصــريـــ في ذي قــار.وقــال
ـديريـة شرطـة ذي قار ان بـيـان آخر 
(سـيطـرة البـطحـاء تمـكنت مـن القاء
الــقـبـض عـلى ثالثــة عـرب مــصـريي
ــتـهم أسالم اجلــنـســيـة هم كل من ا
تـهم حـمدي .ع. ا -  35 عـامـا -  وا
ــتــهـم ولــيـد .ن .ا -  39 عــامــا - وا
.ع.أ -  31 عــامــا - وجــمــيـعــهم من
مـوالـد الـدهـلقـيـة بـجـمهـوريـة مـصر
الـعـربـية دخـلـوا الـعراق بـدون سـمة
ـتهم دخـول) مشيـرا الى (احالة ا
الى الـدائـرة الـتـحـقـيـقـيـة اخملـتـصـة
إلكـمال اإلجـراءات القانـونية بـحقهم
أصــولـيـا). واعـلن الـنـاطق االعالمي
بــاسم قـيـادة شـرطـة ديــالى الـعـقـيـد
غـالب العطـية عن القـاء القبض على
.واوضح ان ــــطــــلـــوبــــ عــــدد من ا
(مــفــارز ودوريــات من قــسـم شــرطـة
هـبهب وبني سعد ومـفارز من شعبة

مـكـافـحـة اجـرام خـانـقـ واخلـالص
واجلـيهيـة ومفارز من االسـتخبارات
ومـكـافـحة ارهـاب ديـالى تـمـكنت من
الـقـاء القـبض على سـبـعة مـطلـوب
ادة من بـينهم ثالثة مطلوب وفق ا
 اربـــعـــة ارهـــاب).ولـــقي طـــفالن من
واشي فـي ديالى مـصرعـهما رعـاة ا
امس بــانــفــجــار عـبــوة نــاســفـة في
ديـنة بعـقوبة نـاحيـة بهرز الـتابعـة 
فـيما كانـا يرعيان مواشـيهما.وأعلن
مــجــلس الــقــضــاء األعـلـى تـصــديق
مـحـكـمة حتـقـيق بـعـقوبـة اعـتـرافات
بالغ مالية مزيفة في مـتهم روجا 
ـركـز اإلعالمي في احملــافـظـة.وقـال ا
بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان)  امس  إن
ــتـهــمـ الـقي الــقـبض عــلـيــهـمـا (ا
وبـحوزتهما مبلغ مالي مزور مقداره
 14مـليـون دينـار من فئة الـ 25 الف
ديـنـار مع ورقـة مالـيـة مـقدارهـا مـئة
دوالر أمــريـكي مـزورة) مــشـيـرا الى
ــتـهــمـ اعــتـرفـا أمــام قـاضي ان (ا
الــتـحــقـيق بــأن الـهــدف من ذلك هـو
زورة ـتاجـرة بالـعمـلة ا الـترويج وا
ضمن قضاء بعقوبة) . وتمكنت فرق
وت في اإلطـفاء من انـقاذ فـتاة من ا

النجف . 
وقـــال مــصـــدر امـــني  في تـــصــريح
امـس ان ( فـرق االطـفــاء في الـنـجف
انــقــذت فــتــاة بــعــد ان حــاصــرتــهـا
الـــنـــيـــران داخل مـــنــزلـــهـــا في حي
احلـــنـــانــة) مـــشـــيـــرا الى ان (فــرق
االطـفـاء تـمـكـنت من اخـمـاد احلريق
بــهــمه عـالــيـة وســرعــة كـبــيـرة دون
وقـوع إصابات).كمـا تمكنت دوريات
الـنجدة النهـرية  في بغداد من انقاذ
شــخص قـام بــرمي نـفــسه من اعـلى
جـسـر االئمـة في الكـاظمـية  مـحاوال
االنـــتــحـــار غــرقــا فـي نــهـــر دجــلــة
بـحسب مصدر قال أن (الشخص من

اهالي مدينة الصدر). 
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افــادت مـــصــادر بــإســـتــعــداد احلــزب
قراطي الكردستـاني لتلبية بعض الـد
مـطـالب االحتاد الـوطني الـكردسـتاني
فـيـما وصف اجلـانبـان االجـتمـاع الذي
عـقــد بـ وفـديـهـمـا الــتـفـاوضـيـ في
الـسليـمانية امس بـ(الـناجح) مؤكدين
انـهمـا قررا مـواصلـة االجتـماعـات بعد
عـطـلـة عـيـد نوروز. وقـال عـضـو قـيادة
ـقـراطي  دلـشـاب شـهـاب احلـزب الـد
في مـؤتـمـر صـحـفي مـشـتـرك عـقده مع
ـتحدث بـاسم االحتاد الوطـني لطيف ا
شـيخ عـمر عـقب االجتـمـاع  ( أستـطيع
الـــقــول إن االجــتـــمــاع كــان مـن أكــثــر
االجـتماعـات جناحاً ألنه تـمحور حول
ـوقـع ب تـنـفـيـذ االتـفـاق الـسـيـاسي ا
ـشـاركة اجلـانـبـ وانعـكـاساتـه على ا
شـترك في احلـكومة الـفعـالة والعـمل ا
ــقــبــلـة بــاإلقــلــيم كــمــا حتــدثـنــا عن ا
ــشــتـرك) الــقــضــايــا ذات االهــتــمــام ا
وأضـاف (لقد خـطونا خطـوة جيدة قد
تـنتـظرون إعالن نـتائج أو احلديث عن
ـناصب لـكن هذه الـعمـليـة مسـتمرة ا
وســنـواصل اجــتـمــاعـاتــنـا بــعـد عــيـد
نـوروز وأملنـا كبير بـالتوصل لنـتيجة
جـيدة واتـفاق شـامل ومتـعدد األطراف
لــصـالح شـعب كــردسـتـان خالل األيـام
ـقبـلة). من جـهته قـال شيخ عـمر انه ا
(كـان هنـاك تفـاهم جيـد للـغاية واألفق
ـــنــظـــور بـــات اآلن أكــثـــر وضـــوحــاً ا
بـكـثـيـر) مـضيـفـا ان (خـارطـة الـطريق
مــــوجـــــودة أمــــامــــنــــا وســـــنــــواصل
اجــتـمـاعـاتــنـا وسـنـصل إلـى الـنـتـائج
رجوة بإذن الله).وركز االجتماع على ا
ـناصب بـاحلكـومة بـحث آلـية تـقاسم ا
اجلـديدة وحصة االحتاد الـوطني فيها
عـــلـى وجه اخلـــصـــوص.وتـــألف وفـــد
ـقـراطي من كـمـال كـركوكـي وعلي الـد
عـوني وفـرصت صـوفي وعـلي حـس

ودلـشاد شـهاب ووفد االحتـاد الوطني
من عـــمــاد أحـــمــد ورفـــعت عــبـــد الــله
والهـور شيـخ جنـكي وبافل الـطالـباني
وعــدنـان حـمه مـيــنـا وشـاالو كـوسـرت
رســول ولــطـــيف شــيخ عــمــر. وطــالب
االحتــــاد الــــوطــــني خـالل األســــبـــوع
نـاصب مـنها جـموعـة من ا ـاضي  ا
قـراطي وحركـة التـغيـير مـا يعـده الـد
من حـصتـيهـما مـثل مسـتشـار مجلس
أمن اإلقليم ووزيري الثروات الطبيعية

الية ونائب رئيس اإلقليم .  وا
ويـرجح مراقـبون أن يـحتـاج اجلانـبان
الى اجـتـمـاعـات أخرى بـغـيـة الـتوصل
حلل نــهــائـي  وأن الــوفـديـن بــحــاجـة
ــنـاقـشـة مــخـرجـات االجــتـمـاعـات مع
ــكــتــبـ الــســيــاســيـ لــلــحــزبـ . ا
وتـــرشــحت مـــعـــلــومـــات تــشـــيــر إلى
ـقـراطي لـتـلـبـية بـعض اسـتـعـداد الـد
مـطـالب االحتـاد.من جـهـة اخـرى طالب
قــيـادي تــركـمــاني بـاســتـحــداث ثالثـة
أقـضية ضـمن محافـظة كركـوك إضافة
إلى مـحافظت جديدت في محافظتي

نينوى وصالح الدين.
وقـال فـوزي أكـرم تـرزي في بـيان امس
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(نـدعو أعضاء مـجلس محافـظة كركوك
ـان ووزارة التخطيط إلى مـفاحتة البر
ـائي الستحـداث اقضية والـتعاون اال
تـازة خورماتو والتـون كوبري وناحية
بــشـيـر) وأضــاف (كـمـا نــدعـو أعـضـاء
ـوصل إلى مفـاحتة مـجـلس محـافظـة ا
عنـية اخملتصة جلـعل تلعفر اجلـهات ا
ـا تــمـتــلـكـه من مـقــومـات مــحـافــظــة; 
ـوقع اجلـغرافي الـكـثافـة الـسكـانـية وا
وبعدها عن احملافظات األخرى إضافة
إلى أنـه مـطــلب جـمــاهــيـري وشــعـبي
عانـاة من اإلهمال واالجحاف بـسبب ا
والـتـهـميـش في اخلدمـات األسـاسـية).
ودعـا ترزي في بـيانه مجـلس محـافظة
صالح الــديـن إلى (مــفــاحتــة اجلــهـات
اخملـتصـة جلعل قـضاء طـوز خورمـاتو
ــا تــمــتــلــكه من الــبــنــيــة مــحــافــظــة 
الــتــحـتــيــة). في غــضـون ذلـك تـواصل
ـدن اجملاورة مـحـافـظـات كـردسـتـان وا
لـهـا االسـتـعـداد إلحـيـاء مـنـاسـبـة عـيد

نوروز. 
وقـررت محـافظـة ديالى امـس استـثناء
ــقــررة ــصــارف من عــطــلــة نــوروز ا ا
الـيــوم االربـعـاء وغـدا اخلـمـيس . وفي
كــركـوك أفـاد قــائـد الـعــمـلـيــات الـلـواء
الـركن سعد حـربية بـاعداد خطـة أمنية
لـلمحتـفل في كركـوك.وقال حربية في
تـصريح امس (لـقد أعددنـا خطة أمـنية
من أجـل حـمــايــة احملـتــفــلـ بــأعــيـاد
نـوروز لـثالثة أيـام بـدءاً من يوم  امس
وتـنتهي يوم  22 مـن هذا الشهر وفي
جــمــيع مــنــاطـق اإلحــتــفــال)  مــؤكـدا
ـنــاطق مـن عـبـث الـعــابــثـ (تــأمــ ا
والـسراق) .وأضاف انه (سيـكون هناك
ـــــرور عـــــجـالت احلـــــمل مـــــنـع تـــــام 
والــشـاحــنـات بــإجتـاه الــسـلــيـمــانـيـة
) مـشـددا ـدة يـومـ ومـنــطـقـة شـوان 
عــلى الــقـول (ال نــقـبل اي جتــاوز عـلى
الـســيـادة الـعـراقـيــة أو الـتـجـاوز عـلى

العناصر االمنية).

عبد اخلالق الشاهر
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ابـــدى  خــبـــيــر حــقـــوقي تـــأيــيــده
لـلـمـطـالـبـة بـحل الـهـيـئـة الـوطـنـية
الـعليا للمسـاءلة والعدالة وتشريع
قـــانـــون جــديـــد لـــهـــا يــنـص عــلى
مـحاكمة اعضاء حزب البعث الذين
ارتـكـبـوا جـرمـا بـحق الـشـعب دون
ســـواهـم من االخـــريـن  مـــتـــهـــمـــاً
الـهيـئة نـفسهـا بخـرق قانـونها من
خـالل قـطع رواتب اعـضـاء الـفـروع
فـي احلزب منذ العام  2015 الذين
حـرموا ايضا من الـراتب التقاعدي
خـالفا لرأي مجـلس شورى الدولة.
وقــــال عــــبــــد اخلــــالـق الــــشــــاهـــر
لـ(الـزمان) امس معلقا على مطالبة
مـركز قانوني بحل الـهيئة وتشريع
قـانـون جـديد لـهـا أن (والدة قـانون
الــهــيـئــة كـانت غــيــر دسـتــوريـة إذ
ادة السـابعة مـن الدستور نـصت ا
على حظر حزب البعث ورموزه في
الــــعـــراق عـــلـى انه  ال يـــجـــوز ان
يـكـون ضمن الـتـعدديـة الـسيـاسـية
فـي الـعـراق ويـنـظم ذلك بـقـانـون 
ولــــــعــــــلـه من الــــــواضـح جـــــدا ان
الــدسـتـور حـظـر الـبـعث من دخـول
الـعـمـليـة الـسـياسـيـة ولم يـشر الى
ــطــلق) مــضــيــفـا ان غــيــر ذلك بــا
(الـقانـون اعاله جاء ليـحدد اهداف
ــادة  /3 ثـــانـــيـــا) الـــهـــيـــئـــة فـي ا
دني بـتطهـير مؤسسـات اجملتمع ا
واجملــتـمع الــعـراقـي من مـنــظـومـة
حـزب الـبـعث وهـذا مـا ال عالقة به
بـالـعـمـلـية الـسـيـاسـيـة). ولفت الى
ـادة  /3 ثــالــثــا ورد  مــا انـه (في ا
يـأتي: احـالة عـنـاصر حـزب الـبعث
واالجــهــزة الــقـمــعــيـة الـى احملـاكم
وتـمـكـ ضـحـايـا حـزب البـعث من
ــطـالـبــة بـاسـتــيـفـاء الــتـعـويض ا
وغـــيـــر ذلـك من االخـــتـــصـــاصـــات
احلـصـرية لـلقـضـاء واالدعاء الـعام
ـــا يـــربـك عـــمل بــــشـــكل خــــاص 
ــادة الـــقــضــاء ولـــو دقــقـــنــا في ا
ـهـام الـهـيـئـة ـتـعـلـقــة  الـرابــعـة ا
لـوجدنا ان معظمها من اختصاص
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وجـود نص قـانوني يـشـير الى ذلك
ورغـم ان مجلـس شورى الـدولة اقر
لــــهـم اســــتــــحــــقــــاقــــهـم لــــلــــراتب
الــتــقـاعــدي).وخـلـص الـشــاهـر الى
القول ( نعم لقد  في هذا القانون
حتـويل مصطلـح العدالة االنـتقالية
الى مـصـطـلح الـعـدالة االنـتـقـامـية
واالثـنتـان كانـتا يـنبـغي ان تنـتهـيا
مــنـذ الـيـوم االول خلـروج االحـتالل
الـــبــغــيض لـــكي نــتــمـــكن من فــتح
صـاحلة التي تـمكـننا من صـفحـة ا
ان نـكون دولة كما ينبغي) بحسب
تــعـــبــيــره. وطــالب مــركــز الــعــراق

لـلتـنـميـة القـانونـية رئـاسة مـجلس
الـــنـــواب في كـــتـــاب رســـمي بـــحل
الـهـيـئة وتـشـريع قـانون جـديـد لـها
يـنـص عـلى مـعـاقـبـة اعـضـاء حـزب
الـبــعث الـذي ارتـكـبـوا جـرمـا بـحق
الـــشـــعب مـــشــيـــرا الـى مــخـــالـــفــة
دسـتورية بشأن عملية متابعة عمل
ركـز في الوثـيقة الـهيـئة . واشـار ا
الـتي اطـلعت عـليـها (الـزمان) امس
الـى ( وجــود نــصــوص دســتــوريـة
صـريحة وأُخـرى قانونـية تضـمّنها
قـانون الـهيـئة تـشيـر إلى ارتبـاطها
ـجلس النـواب ومسؤوليـته عنها

فـي رسم ســيــاســـاتــهــا أو حتــديــد
مـهامها أو تقو عمـلها ومراقبتها
بل ومـحـاسـبـتهـا إذا إقـتـضى األمر
مـن خالل الـتـشــريـعــات والـقـرارات
الـتي يصدرها اجمللس) مضيفا أن
(الـدسـتـور قـد ألزم مـجـلس الـنواب
بـحـل الـهـيـئـة وإنـهـاء أعـمـالـهـا من
خـالل تشريع قانون ينص على ذلك
مع ضـرورة تضمـينه نصـاً صريحاً
ـحـاكـمـة الـعـنـاصـر التـي أجرمت
بـــحق الـــعــراق وشـــعــبـه). وطــالب
ـــركــز رئـــاســة مـــجــلـس الــنــواب ا
بـ(تــــدارك الـــتـــقـــصــــيـــر احلـــاصل

دة بـاستمرار أحكام مادة انتقالية 
ثـالثــة عـــشـــر عــامـــاً دون حتـــقــيق
الـغـايـة من تـشـريـعـهـا). واوضحت
الـوثـيـقة ان اخملـالـفـات الدسـتـورية
ادة  135 الـواردة ضمن تـتعـلق با
بـاب األحكـام اإلنتقـاليـة في دستور
جــمـهـوريـة الــعـراق بـشـأن عــمـلـيـة
ــســاءلــة مــتـــابــعــة عـــمل هــيــئـــة ا
والــعــدالــة  مــشــيــرة الـى ان (هـذه
اخملـالـفـة تؤشـرا تـقصـيـرا في عمل
مـــجــــلس الـــنـــواب خالل الـــدورات
ثل مـخالفة دستورية الـسابقة ما 

واضحة وصريحة). 
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لـــديــهـــا اعــتــراضـــات عــديـــدة عــلى
مـسـودة الـقانـون وسـتعـمل بـكل قوة
عــلى تـعـديــله ولن تـسـمح بــتـمـريـره
بــشـكــله احلـالـي او عـرضه لــلـقـراءة
الـثــانـيـة مـا لم يـتم تـعـديل الـفـقـرات
الــــتي تـــضــــعف من هــــيـــبـــة وقـــوة

اجلنسية العراقية).
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رجــــحت هـــيــــئـــة االنــــواء اجلـــويـــة
والــرصــد الــزاللـي الــتــابــعــة لـوزارة
الـنــقل امس الـثالثـاء تـسـاقط امـطـار
مـصـحوبـة بـزوابع رعديـة ابـتداء من
يـوم بعد غد اجلمعة لتشتد في اليوم

التالي.
 وقـالت الهيئة في تـقرير ان (الطقس
سـيـكـون يوم اجلـمـعـة غـائمـا جـزئـيا
الـى غــائم مع تــســـاقط زخــات مــطــر
خـفـيـفـة الى مـتـوسـطـة تـكـون رعـدية
احـيـانا في امـاكن متـفـرقة أبـتداء من
اقــسـامـهـا الـغــربـيـة فـيــمـا سـيـكـون
ــنــطــقـــة الــشــمــالــيــة الــطـــقس في ا
واجلـنوبية صحوا الى غائم جزئي)
مـــضــيـــفــة ان (طـــقس يــوم الـــســبت
سـيـكـون غـائـمـا جـزئيـا الى غـائم في
ـنـطـقة الـوسـطى مع تـسـاقط زخات ا
مـطــر خـفـيـفـة ومـتـوسـطـة في امـاكن
مـتفرقـة وحدوث زوابع رعديـة أبتداء
من اقـسـامـهـا الغـربـيـة بعـد الـظـهر).

وبــحـــسب الــتــقــريـــر فــإن (الــطــقس
نطـقة الـشمالـية غـائما سـيكـون في ا
مع تـساقط زخات مطـر متوسطة الى
غـزيـرة وحـدوث زوابـع رعـديـة فـيـما
ـنطقة اجلـنوبيـة غائما سـيكون في ا
جــزئـيـا الى غـائـم مع تـسـاقط زخـات
مــطــر خــفــيــفــة في امــاكـن مــتــفــرقـة
وحــــدوث زوابـع رعـــــــــــديــــة بــــعــــد
الـظهر). وضربت هـزة أرضية صباح
امـس الــثالثــاء قــضــاء خــانــقــ في

مـحـافـظـة ديـالى بال خـسـائـر. وقالت
مــديــريــة االنــواء اجلــويــة والــرصــد
الـــزلــزالي في اقــلـــيم كــردســتــان في
تـقـرير إنـه (في صبـاح امس الـثالثاء
وفـي تـمــام الـســاعـة الــسـادسـة و39
دقــيـقــة ضــربت هـزة ارضــيـة قــضـاء
) مــوضـحـة أن (قــوة الـهـزة خــانـقـ
بـلغت  3درجـات على مقـياس ريخـتر
فـي عمق  12 كـيـلـو متـرا  وبـعد 13

كيلو مترا ).
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كـشف عـضو جلـنة الـنزاهـة النـيابـية
ـافيا عـلي الصـجري عـن ما اسـماه 
ـاليـة داعيا فـساد كـبيرة في وزارة ا
رئـــــــيس الـــــــوزراء عــــــادل عـــــــبــــــد
ــهـدي الى الـتـحـقـيق في ذلك.وقـال ا
الـــصـــجـــري فـي تـــصـــريح  امس ان
(هــنـاك مـافـيـا كـبــيـرة ومـتـجـذرة في
شـتـركون فـيـها من ـالـيـة وا وزارة ا
مـديريات عدة في الوزارة اضافة الى
شخصيات كبيرة وجهات عليا سواء
عـن طــريـق اشــخـــاص او عن طـــريق
ــبــاشـرة في قــضــيـة جــلب هـؤالء) ا
ـافيـا جاءوا عن واضـاف ان (هؤالء ا
طـريق مـناقـلـة من موظـف في وزارة
الـتعـليم الى مديـرين عام يـخدمون
ــنــاصب من مـن جــلــبــهم الـى هــذه ا

خـالل منـحـهم جزءا من الـنـسب التي
تـــصــرف ســـواء لـــلــمـــحــافـــظــات او
الـشركـات او اصحـاب االستـحقـاقات

تعارف عليها هي ـستثمرين وا من ا
ـئـة  واالن وصـلت الى 20 سـبـعـة بـا
ـئة) بـحـسب قوله مـشـيرا الى ان بـا
(هـذه الـنـسب تدفـعـها احملـافـظات او
ستـثمرون او غيرهم). الـشركات او ا
وتـابـع ان (هـؤالء جتـاوزوا وضـربوا
كـل الـــقـــوانــــ واالنـــظــــمـــة عـــرض
ـفــتش الـعـام احلــائط) مـؤكــدا ان (ا
افـيا وإن ال فـي الوزارة يـقاتل هـذه ا
وزيــر وال غـيـره يـســتـطـيع ان يـوقف
هـــؤالء) بـــحــسـب تـــعــبـــيـــره. وأكــد
الـصـجري انـه قدم ( االدلـة واالفادات
والـقـضـايـا الى هـيـئـة الـنـزاهـة ولكن
االمـر تصادف مع وفاة رئـيس الهيئة
عـزت تـوفـيق) موضـحـا ان ( الهـيـئة
داعــيـــا رئــيس حتـــقق في ذلـك االن) 
الـــوزراء الى (فــتـح حتــقــيـق بــشــكل
ــــلف). وفـي شـــأن كــــامـل في هــــذا ا

مــتــصل دعـا رئــيس جلــنــة الـنــزاهـة
الــنــيــابـيــة هــشــام الــســهـيـل رئـيس
الــوزراء الى تــكــلــيف رئــيـس جــديـد
لــهـيـئـة الـنـزاهــة. وقـال الـسـهـيل في
بـيـان امس ان (الـلـجـنـة لـيـس لـديـها
مــرشح ولــكن نــدعــو رئــيس الـوزراء
لـتكـليف مـن يدير الـهيـئة ألن مـنصب
الـرئـيس والنـائب شـاغران وبـالـتالي
سـتتعطل اعمـال الهيئة) مـطالبا بأن
ــنـصب (من يــكـون مـن يـشــغل هـذا ا
ذوي الـكـفـاءة واخلـبـرة وان ال تـكـون
عـــلــيه شــبـــهــات فــســـاد وان يــكــون
شـخصـية مـستـقلـة لكي يـستـطيع ان
يـعـمل بـحـريـة بـعـيـدا عن الـتـأثـيرات
الـسـياسـية). في غـضون ذلك  تـمكن
فـتش العام لوزارة الـداخلية مـكتب ا
مـن إعـادة والـتـوصـيـة بـإعـادة ومـنع
هــدر أكــثـر من  400 مــلــيــون ديــنـار

ـنــصـرم.وقـالت خـالل شـهـر شــبـاط ا
ـالية في مـديريـة التـدقيق والرقـابة ا
مـفتشية الـداخلية في تقـريرها لشهر
شــبـاط أنـهــا (تـمـكـنـت خالل الـشـهـر
ـنصرم من إعادة  39 مـليون و733 ا
ألفا و 389 ديـناراً الى خزينة الدولة
وأوصـت بـإعـادة  17 مــلــيـون و652
الـفـا و  941 ديـنـاراً أخـرى ومـنـعت
من الـهـدر مـبـلـغـاً بـلـغت قـيـمته 350
مـــــلـــــيـــــونــــا و  143الـــــفـــــا و 920
ــفـــتش الــعــام في ). وأكــد ا ديـــنــاراً
الـداخلية جـمال األسدي تمـكن مكتبه
ــــدنــــيــــة فـي مــــديــــريــــة األحــــوال ا
واجلــوازات واإلقـامـة من كــشف قـيـد
وهــمـي لــشــخص أجــنــبي مــقــيم في
ــدني لــعــام اإلمـــارات في الــســجـل ا
 1957 اخلـــــاص بـــــدائـــــرة أحــــوال
الـرصافة. وقال االسدي في بيان انه(

قـــد تـــرتب عـــلى عـــمـــلــيـــة الـــتالعب
والـتزوير تلك حـصول الشخص على
هـوية أحوال مدنـية وشهادة جـنسية
عـراقـيـة دون حـضـوره أو إقـامـته في
العراق فضالً عن حصوله على جواز
ســفــر من ســفــارة الـعــراق في دبي)
مــشــيـــرا الى (كــشف جــمــيع حــاالت
الـتالعـب والتـزويـر من جـانـب مكـتب
ــتــورطـ فــيــهـا ــفــتش الــعـام وا ا
واتـخاذ االجراءات الـقانونيـة بحقهم
ـكتب بإجراءات الـتحقيق بـعد قيام ا
االداري االبــــــتـــــدائـي الـــــذي أثــــــبت
مــقــصـــريــة وتــورط مــنــتــســبــ في
ـــدني في دائـــرة أحـــوال الـــســـجـل ا
الـرصافة بعملـية التزوير والتالعب).
كـما أعلـنت الوزارة عن إلقـاء القبض
عــلـى مــتــهم يــعــمل بــصــفــة مــعــقب
لــتـزويـره مـعـامالت في إحـدى دوائـر

الـدولة.  وقال الناطق باسم الداخلية
 فـي بـيــان ان (مــفــارز اسـتــخــبـارات
ـــــنــــشــــأت مــــديـــــريــــة حـــــمــــايــــة ا
والـشـخصـيـات العـامـلة ضـمن وكـالة
االسـتخبارات والتحقيقات االحتادية
فـي الـوزارة وبــعــد ورود مـعــلــومـات
دقـيقـة القت القـبض على متـهم يعمل
بــصـفــة مــعـقب يــقــوم بـاالتــفـاق مع
مــوظـــفــ في احــدى دوائــر الــدولــة
بترويج معامالت غير أصولية مقابل
ــشــهـود) مــبــالغ مــالـيــة وبــاجلـرم ا
مــــؤكــــدا (ضــــبط عــــدد كــــبــــيــــر من
ـتهم مع ـزورة بـحـوزة ا ـعـامالت ا ا
كـتب وتـأييـدات ومـخاطـبـات اخرى).
كتب وتـمكنت مفرزة تفتيشية تابعة 
ـفتش الـعام في الوزارة في مـديرية ا
ـنـشـآت والـشـخـصـيـات من حـمـايـة ا
إلــقـاء الــقـبض عــلى أحـد مــنـتــسـبي

شــرطـة حــمـايـة الــسـفــارات التـهـامه
ة النصب واالحتيال.  بجر

وقـال بيـان للمـكتب  ان (عـمليـة القاء
الـــقــبض نـــفــذت وفق أمـــرٍ قــضــائي
صــادر عن قــاضي حتـقــيق مــحـكــمـة
ــعــلــومـات الــرصــافــة وبــنـاءً عــلى ا
ـفـتـش الـعـام أفادت ـكـتب ا الـواردة 
ـنتـسب بـالنـصب واالحتـيال بـقـيام ا
ـنـسـوب الى ـفـوضـ ا عـلى أحـد ا
ـوقـوف في مـوقف ـرور وا مـديـريـة ا
نشآت) موضحا ان مـديرية حماية ا
ــنـتــسب قـام بــأخـذ مــبـلغ مــلـيـون (ا
ديـنـار منـه فضالً عن أخـذ مـبلغ 300
ـــوقــوف مـــقــابل دوالر مـن عــائـــلــة ا

ساهمة في اطالق سراحه).  ا
مـن جهـة اخـرى اكدت وزارة الـصـحة
والـبيئة ما تردد بـشأن  تقد الوزير
عـالء الـعـلــوان اسـتــقـالــة الى رئـيس

الــوزارة عــازيــة االمــر الـى (ضــغـوط
غير منصفة).

 وقـال بـيـان لـلوزارة امـس انه (سبق
أن تقدّم الوزير باستقالته إلى رئيس
الــوزراء مـــنــذ شــهــر مــضى بــســبب
ضــغــوط غــيــر مـنــصــفــة وجتـاوزاتٍ
وتـدخّالت سـافـرة في عـمـله وعـقـبات
مـستـمرة مـا تزال تـوضع لتـمنعه من
ــضيّ في تـنــفـيـذ الــرؤيـة وخـارطـة ا
الـطـريق واإلدارة الرشـيدة والـشفّـافة
ّ اعتـمادهـا والعـمل بها خالل الـتي 
دة القصيرة للنهوض بالواقع هـذه ا
الـصحي والـبيـئي في بلـدنا الـعزيز).
بــحــسب الــبــيـان الــذي اضــاف  بـأنّ
(رئـــــيس الــــوزراء وعـــــددا من قــــادة
الـقـوى الـسـيـاسـية طـالـبـوه بـالـبـقاء
واالســــــتــــمــــرار في الــــنــــهـج الـــذي

وضعه).
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ـنـاذرة بـعــد مـنـاشـدة الهـالي قـضـاء ا
الـتابع حملافظة النـجف وجة قائممقام
الــقـضــاء عــبـد الــكـر جــودي رفـيش
بـتــنـظـيم حـمـلـة ثـانـيـة إلبـادة الـكالب
نـتشـرة في أحيـاء القـضاء الـسـائبـة ا
اثـر جناح حمـلة اولى. واوضح رفيش
سـتوصف الـبيـطري (قـمنـا بتـوجيـة ا
بـتــنـظـيم حـمـلـة ثـانـيـة البـادة الـكالب
ـــنــتــشــرة فـي الــقــضــاء الــســـائــبــة ا
وقـصـبـاتـة). من جـانـبه اعـلن مـسؤول
ــسـتــوصف الـبـيــطـري في الــقـضـاء ا
رزاق كــاظم إبــراهــيم لـ (الــزمـان ) انه
(بــعـد االنـتــهـاء من احلـمــلـة الـثــانـيـة
إلبـادة 390  كـلـبـا سـائـبـا بـطعم 450
سم تـمت اعادة احلملـة حسب توجية
الـقائـممـقام. وان مـدة احلمـلة  خـمسة
ايــام حـــيث شــمــلت أحــيــاء الــزهــور
وقـرب التربية ثم حي العسكري وقرب
نتزه مـجمع احلسن إضافة الى قرب ا
وقـرب اجملـمع الـثـاني). مـضـيـفـا (كـما
شـمـلت احلـمـلـة بـدايـة حـي اجلـمـعـية
وأيـضـاً بـدايـة حي الـعـسـكـري وخـلف
ـاء إعــداديــة الــصــنــاعــة ومــشــروع ا
ـــــــطـــــــاط واحلي اجلـــــــديـــــــد وحي ا
اجلــمــهــوري وحـي الــســراي وبــهـذه
احلـمـلـة الـثـانـيـة أصـبح الـعـدد الكـلي
ـبادة   895  كـلـبا لـلـكالب الـسـائبـة ا
بـطعم 950 سـم). الى ذلك باشـر فريق
مـــؤلـف من مـــخـــتـــلف اقـــســـام وزارة
الـصـحـة بـإشـراف قـسـم ادارة اجلودة
ــؤسـسي في الــشـامــلــة والـتــطـويــر ا
مــكــتب الــوكــيل االداري مــهــمــاته في
ـــؤســســات الـــصــحـــيــة في تـــقــو ا
مــحـافــظـة الـنــجف من مـســتـشــفـيـات
ومــراكـز صـحــيـة. واوضـحت رئــيـسـة
الفريق ضحى حا حس لـ (الزمان)
ان (الــتــقـو يــأتي ضــمن الــبــرنـامج
احلــكــومي الــذي بــاشــرت به الـوزارة
بـنـاء عـلى تـوجـيـهـات االمـانـة الـعـامة
جملــلس الـوزراء بــحـيـث يـكــون وفـقـا
ـعـايـير ومـؤشـرات قيـاسـيـة معـتـمدة
وجـبهـا فرق مـختـصة بـزيارة تـقـوم 
ـؤسـسـات الـصـحـيـة ومـتـابـعـة مدى ا

عايير على ارض الواقع تطبيق هذه ا
ومـعرفة ما إذا كـانت مطبقـة جزئيا او
كــلـيــا او غـيــر مـطـبــقـة  ولــكل درجـته
ه). مــضـــيــفــة (كــمـــا ســتــتم وتـــقــو
مالحـــظــة وتــأشــيــر نـــقــاط الــضــعف
وجودة في مخـتلف مفاصل واخلـلل ا
الــعــمل والــعـمـل عـلـى تـطــبــيق مــبـدأ
ــسـتــمــر وان الـتــقـو الــتــحـســ ا
يــسـعى لــردم  الـفـجــوة بـ الــتـقـو

ـــوجـــود الــــفـــعـــلي). الــــقـــيـــاسـي وا
واوضــحت حـســ ان الـتــقـو الـذي
تـقـوم به فـرقـنا سـبـقـته عـملـيـة تـقو
ذاتي  نـفذته الدوائر الصـحية  نفسها
عتمدة و رفع عايير ا وفـقا لنفس ا
نـتائجه وحتليـلها من قبلـنا والتحليل
احلـالي الـذي نقـوم به هو مـقارنـة ب
ـركـزي الــتـقـو احملــلي  والـتـقــو ا
وفـي ضوئه). مؤكدة انه (سيتم اعطاء
الــدوائـر الــصـحــيـة تــقـاريــر نـهــائـيـة
ــعــرفــة وحتــديـد بــنــتــائج الــتــقـو 

مواطن الضعف والقوة).
 واعـلن فرع توزيع كهـرباء النجف عن
ـغـذيــات الـتي تـضـررت اعــادة كـافـة ا
بـسب سـوء االحوال اجلـوية من خالل
خــطــة اعــدت في وقت ســابق من قــبل
مـديـر الـفـرع مع مـسـؤولي الـقـطـاعات
واالقــســام والـشــعب الــفـنــيــة لـتالفي
انـــقــطـــاع الـــتــيـــار الــكـــهــربـــائي عن
ــواطــنـ وســرعــة االسـتــجــابـة في ا

اصالح االعطال.
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