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طبعة العراق 
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رأى اخلــبــيـــر الــقــانــوني طــارق
ـطـروحـة حـرب ان االقـتـراحـات ا
على مجلس النواب بشأن قانون
احملـــكـــمـــة االحتـــاديـــة تـــخـــالف
النصوص الواردة في الدستور 
مقـترحـا ترشـيح خبـير في الـفقه
ن االسالمي من قـبـل احملـكـمـة 
تتوافر فـيه الشروط . وقال حرب
لـ (الزمان) امس ان (االقـتراحات
اجلـــاريـــة في مـــجـــلـس الـــنــواب
تخالف احكام احملكمة االحتادية
الـواردة في الــدسـتــور الـذي قـرر
ان يـــكــــون خـــبـــيــــرا في الــــفـــقه
االسالمي وقـد يـكـون غـيـر مسـلم

ا هو خبير في الفقه حيث ان طا
هـنـاك الـكــثـيـر من الـشـخـصـيـات
غير مسلـمة  تعد من اخلبراء في
الــفـــقه االسالمي) الفــتــا الى ان
(اخلــطــأ الــفــادح الــذي وقع فــيه
ـان انه اخـتـلـط عـلـيه االمـر الـبــر
بـ مـصـطـلح اخلـبـيـر في الـفـقه
وب مصطـلحات اخـرى كالشيخ
والــعالمــة والــواعظ وايــة الــله)
ان مـؤكـدا (مـا مـطـلـوب من الـبـر
هــو االلـتــزام بـأحــكـام الــدسـتـور
الذي يقـول خبـير في الـفقه حيث
صـطلح احملدد) يجب التـقيـد با
واقتراح حـرب ان (يكـون ترشيح
الـفقـيه من قـبل احملـكـمـة واجراء
امــتــحــان عــام ومن تــتــوفــر فــيه

الشـروط يرسل اسمـه الى رئاسة
الـــــوزراء كـــــونه مـن الـــــدرجــــات
ـوافـقـة علـيه اخلـاصـة لـيـتـولى ا
ومن ثـم يـــعــرض عـــلـى مــجـــلس
الـــنـــواب).بـــدوره أكـــد خـــبـــيـــر
قانـوني ثـان أن مشـروع القـانون
من شـأنـه ضـرب الـتــنـوع االثـني
في الـــعــراق مــبــيــنــاً أن اقــحــام
خـبـراء الـشــريـعـة االسالمـيـة في
الهـيئة الـقضـائيـة يوصل رسائل
سلـبيـة للـمكـونات االخـرى بأنـها
مهمشة. وقال محمد الشريف في
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس إن
ـــدني (مـــنـــظــــمـــات اجملـــتــــمع ا
واجلــهــات الــقــانــونــيــة عــلــيــهـا
الــــوقـــوف بـــشـــدة امـــام اصـــرار

مــجــلس الـنــواب عــلى مــنـاقــشـة
الــقــانــون والــســعي لــتــمــريـره)
مبينا ان (اوساط مسيحية بدأت
تشـعر بـتذمر كـبيـر نتـيجة وضع
الــقــانــون خـبــراء من الــشــريــعـة
االسالمــيــة يــتــولى تــرشــيــحــهم
الــوقـفــ الـشــيـعي والــسـني في
ــســؤولــة عن هــيــئــة احملــكــمــة ا
الــرقـابــة عـلى دســتـوريــة اعـمـال
ســلــطــة الــدولـة) وأشـار إلى أن
ـضـي بـالــقـانــون من شـانه أن (ا
يضرب التنوع االثني في العراق
ويوصل رسائل سلبية للمكونات
وتــابع عـــلى أنـــهـــا مـــهـــمـــشــة) 
الـشــريف أن (الـكـتل الــسـيـاسـيـة
علـيـها أن تـعـني خطـورة الوضع

وعدم خـلق مـشـكلـة بـ مكـونات
الــشـعب الــعــراقي والــتـوقف عن
مـنــاقـشــة الـقـانــون بـأسـرع وقت
ومعاجلة االخطاء في نصوصه)
مـــنــوهـــا الى ان (االصـــرار عــلى
وجـود رجـال الــدين في احملـكـمـة
يـعـني بـأن الــغـلـبـة سـتـكـون لـهم
عـلى حـســاب الـقـضـاة). الى ذلك
جـددت احملــكـمــة دعـمـهــا حلـريـة
الــعــمـل الــصــحــفي في الــعــراق
الفتـة إلى سـعيـها حلـمـاية حـرية
الـــرأي وفــقـــاً لــلــدســـتــور. وقــال
رئـيس احملـكـمـة مـدحت احملـمـود
في بيان تـلقـته (الزمان) امس ان
(القـضـاء الـدستـوري في الـعراق
ـــثالً بــاحملــكــمـــة يــدعم حــريــة

الــعـــمل الــصــحـــفي ويــرفض أي
مـؤكـدا مـســاع لـلــمـســاس بـهـا) 
(استـمرار الـسعي حلـمايـة حرية
الــــــرأي وفق مــــــا نـص عــــــلــــــيه
ــواثــيق الــدســتـــور الــعــراقي وا
ـــعــنــيـــة بــاحلــريــات الــدولــيــة ا
الـعـامة) وهـنـأ احملـمـود االسـرة
الــصــحــفــيــة بـ (مــنــاســبــة عــيـد
الـصـحافـة الـعـراقيـة وتـمـنى لـها
ـــزيــد من الـــتــألق والـــنــجــاح). ا
وأجلت احملكمـة النظر في دعوى
الـطــعن بـعــدم دسـتـوريــة قـانـون
مـــجـــلـس الـــقـــضـــاء االعـــلى إلى
ــقــبل.وقــال الــثــانـي من تــمــوز ا
تـحدث الرسـمي بأسم احملـكمة ا
إيـاس الـسـامـوك في بـيـان تـلقـته
(الــــزمــــان) امس إن (احملــــكــــمـــة
عـقدت جـلـسـتـها بـرئـاسـة مدحت
احملـمـود ونــظـرت دعـوى خـاصم
ـــــدعي فــــيــــهــــا كـل من رئــــيس ا
اجلـــمــهــوريـــة ورئــيس مـــجــلس
الــنـواب/ اضــافــة لـوظــيـفــتـهــمـا
حيث طعن بعدم دستورية قانون
لـسـنة مـجـلس الـقـضـاء رقم  45 
 2017 والـتــوصـيـة إلـى مـجـلس
النـواب لإلسـراع بتـشريع قـانون
يـــكـــون مــــنـــســـجــــمـــاً واحـــكـــام
ــدعي الــدســتـور) مــبــيــنـا ان (ا
علـيه رئـيس مـجلس الـنـواب قدم
محـضراً جلـلسـة التصـويت على
ــــطــــعــــون بــــعـــدم الــــقــــانــــون ا
دسـتـوريـته وكـذلك قـرص  مـدمج
لـوقــائع تـلك اجلــلـسـة) وأوضح
الــســامـوك أن (احملــكــمــة وافـقت
على طلب رئيس مـجلس القضاء
بـــالـــتـــدخل االخـــتـــصـــامي وذلك
ــــادة 69  من اســـــتــــنـــــاداً إلى ا
دنـية) ولفت ـرافعـات ا قانـون ا
الى ان (وكــيل مــجـلس الــقــضـاء
ــدعي طـــلب رد الـــدعــوى كـــون ا
لـيس لديه مـصـلـحة مـن اقامـتـها
كـــمــــا أنه لــــيس مــــتـــضــــرراً من
القـانون النه  لـيس من مـنتـسبي
السلطة القضـائية االحتادية كما
أنـه طــلـب الـــتـــســـريع في حـــسم
الـدعوى كـونـهـا وبـحـسب اقواله
اصبـحت مـادة اعالميـة تـؤثر في
عـمل احملـاكم سـلـبـيـاً) وتابع ان
ـدعي (احملــكـمــة امـهــلت وكــيل ا
لغرض االجابة على دفوع رئيس
مـجلس الـقـضـاء بشـكل حتـريري
واجـلـت الـنــظـر في الــدعـوى إلى

قبل).  الثاني من الشهر ا
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ضـبـطت دائـرة التـحـقـيـقات في
ِ ِ اثـن هـيـئـة الـنـزاهـة مـتـهـمـ
بـاالحـتـيـال والـرشـا مـتـلـبـسـ
ـشـهـود في مـحـافـظـة بـاجلـرم ا

ذي قار. 
وقـال بـيـان امس ان (فـريـقاً من
مـديـريّــة حتـقـيق بــغـداد انـتـقل
إلى ذي قــار وتــمــكن من ضــبط
ــتـهــمـ لـقــيـامــهـمــا بـإطالق ا
وعــود كـاذبــةٍ بـقــدرتــهـمــا عـلى
وافقات األصولية استحصال ا
لــلــحـصــول عــلى قــطــعـة أرضٍ
لغرض االستثمار بحجة إنشاء
مسـتشـفى ومدارس أهـليـة لقاء
حــصــولــهــمــا عــلى مــبــلغ 800
مــلــيـــون ديــنــار) واضــاف انه
ـــــتــــهــــمــــ (الــــتـــــواصل مع ا
ومتابعتهما وضبطهما باجلرم
ـــشــهـــود في إحـــدى مـــنــاطق ا
احملـافــظــة وفق أحــكـام الــقـرار
 160 لـــســـنـــة 1983) واوضح
البيان ان (عملية الضبط نفذت
ـوجب مذكـرة ضـبط قـضائـية
ــــتــــهــــمـــون حــــيث اعــــتــــرف ا
ـنسـوبة ـضـبوطـون بالـتـهم ا ا
إلـيــهم أمــام قـاضي الــتـحــقـيق
اخملــتص الــذي قــررتــوقــيــفــهم
حل إرسالهم إلى جـهة الطلب

في بغداد). 
واشـار الـبـيـان الى ان (مـديـرية
حتقـيق البـصرة بـالتـنسيق مع
ــفــتش الــعــام لـوزارة مــكــتب ا
الـــتــجــارة  تـــمــكــنـــا من ضــبط
ُـــزايـــدة تالعبٍ فـي إجـــراءات ا
عــلى أرضٍ عــائــدة مــلــكــيــتــهــا
لــلــوزارة) مــبــيـــنــا ان (قــيــمــة
األرض تـــــــــــصـل إلـى ثـالثـــــــــــة
مـلـيـارات ديـنـارٍ) ولفت الى ان
(الـتـحـقـيقـات األولـيـة الـتي قام
بهـا الفريق أفـضت إلى الكشف
عن وجود تواطـؤ من قبل جلنة
الـتـقديـر الـتابـعـة لفـرع الوزارة
في البصرة إذ  تقو إيجار
بـلغٍ زهـيدٍ جـداً خالفاً األرض 
للضـوابط والتعـليمات) وتابع
ـعـامـلة الـبـيـان انه ( ضـبـط ا
ـــــزايــــدة خالل اخلــــاصّـــــة بــــا
الــعــمــلــيّـة الــتي  تــنــفــيــذهـا
وجب مذكرة قضائية). وعقد
كـافحة الفساد اجمللس األعلى 

امس جــلــســته بــرئــاســة عـادل
ـهـدي الـذي وجه بـأتـخاذ عـبـدا
مـجـموعـة من االجـراءات بـشأن
نـافـذة بـيع الـعــمـلـة االجـنـبـيـة.
وقـــال بــيــان امس ان (احملــلس
يـعرب عن تـقديـره لـلتـوجيـهات
ـرجعـية الـدينـية الـتي أبدتـها ا
في خــــطــــبــــة اجلـــمــــعــــة ومـــا
تـضمـنـته من حث واسـتنـهاض
للـواقع الـعراقي بـكل تشـكيالته
والـتعـاطي مع مكـافحـة الفـساد
بــشــكل جــدي من خالل آلــيــات
فـــاعـــلـــة وواضـــحـــة وهـــذا مــا
شــخّــصه اجملــلس وجــعل مــنه
مـــنـــهــــاجـــاً لـــعـــمــــله من خالل
مـكـافـحـة الـفـسـاد كـمـنـظـومـات
ـعـزل عن ذلك) ولـيس أفـرادا 
مـــشــيـــدا بـ (تــعـــاون اجلــهــات
اخملـــتـــلـــفـــة وضـــرورة تـــزويــد
اجمللس بـاالدلة والبـيانـات بعد
أن  احلـــديث في اإلعالم إزاء
بــــــــــعـض االشـــــــــــخــــــــــاص او
ـــؤســـســـات بـــوجـــود حــاالت ا
فــســـاد والــتـي شــكـــلت مــدخالً
لــلــجــهــات الـــرقــابــيــة إلتــخــاذ
اجــراءاتــهـا  حــيث نــؤكـد حق
اجملـــلس بـــإتـــخـــاذ االجــراءات
الـقـانـونـيـة جتـاه كل من يُـطـلق
االتـهــامـات جــزافـاً دون تــقـد
ادلة ثـابتة) مبيـنا ان (اجمللس

ـركـزي ضــيف مـحـافظ الــبـنك ا
ونـاقش تـقــريـر خـاص بــنـافـذة
بـيع العـملـة األجنـبيـة من حيث
ـــســوغــات وآلــيــة الــدواعي وا
ــراقــبــة واالجـراءات الـعــمل وا
ــتـخـذة وتـشـخـيص الـثـغـرات ا
الــتـى تــكــون مــدخالً لــلــفــســاد
وسبل غلقها  لذلك  التوجيه
 بــــأتــــخـــــاذ مــــجــــمـــــوعــــة من
ـعــاجلـات االجـراءات لــتـكــون ا
ذات اثــــر فـــاعل) مـــبــــيـــنـــا ان
(اجلـلـسـة تـطــرق الى مـنـاقـشـة
ــالـيــة في مـا ديـوان الــرقـابــة ا
يــخص مـعـاجلــة مـلف اإلطـعـام
فـي وزارة الــــدفـــاع والــــتــــقـــدم
ـــعـــاجلـــة  احلــــاصل بـــهــــذه ا
وتــقـريــر اخـر لــلــنـزاهــة في مـا
يخص مـوضوع تـدقيق الـعقود
ــمــنــوحــة لــتــصــديــر الــنــفط ا
االسـود وتـقــو الـهـيــئـة بـهـذا
الــصـدد) وشــدد الــبــيــان عــلى
(االسراع بـإنهـاء ملـفات تـدقيق
ــنح عــقــارات الــدولـــة ومــلف ا
الـــــتي صُـــــرفت لـــــلــــنـــــازحــــ
والوقـوف عنـد شبـهات الـفساد
وكذلك مـتابـعة االجـراءات التي
أقـــرت ســــابـــقـــا بــــشـــأن مـــلف
مــكـافــحــة اخملــدرات وحتــسـ
بـــيــئــة االعــمـــال واالســتــثــمــار

ستثمرين).  ومشاكل ا
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تـسـتعـد بـغداد السـتـقبـال امـير
الـكــويت صـبــاح االحـمــد الـذي
يـصل اليـوم االربـعاء الـيـها في
ــــنــــاقــــشـــة زيــــارة رســــمــــيـــة 
مستـجدات االوضاع االقلـيمية
ــــتـــــوقع ان يـــــكــــون في ومـن ا
اســتـقــبـال االحــمــد الـرئــاسـات
ــسـؤولـ . الــثالث وعـدد من ا
وقــال مـصــدر لـ (الـزمـان) امس
ان (االحــمـــد يــصل الـــيــوم الى
بـغـداد في زيـارة رسـمـيـة وسط
استعدادات ومـراسم الستقباله
من قـــبل الـــرئــاســـات الــثالث)
واضــــاف ان (الـــــزيــــارة تــــأتي
استـكمـاال جلهـود تخـفيف حدة
نـطـقة الـتـوتر الـتي تـعـيشـهـا ا
عـلى خـلفـيـة الصـراع االمـريكي
االيــراني واســتــهــداف نــاقالت
الــنـفط). وذكـرت وكــالـة االنـبـاء

الـكــويـتـيــة أن األحـمــد سـيـزور
الــــعــــراق لــــبــــحث الــــعـالقـــات
الـثـنـائـيــة بـ الـبـلـدين وأبـرز
ــســتـجــدات عـلى الــقـضــايـا وا
الساحة اإلقليمية.وتعد الزيارة
الـتي يـقـوم بـهــا أمـيـر الـكـويت
إلى بـغــداد هي الــثــانــيـة خالل
تـوليه مـقالـيد احلـكم إذ ترأس
عام   2012  وفـد الــكـويت إلى
اجـتـمـاع الـقـمـة الـعـربـيـة الـتي
عقدت في بغداد آنذاك.وأشارت
الــوكــالـة الـى أن (هـذه الــزيـارة
تــــــأتـي في ظـل الــــــتــــــوتــــــرات
ـتــســارعـة غــيـر والــتـطــورات ا
نطقة سبوقة التي تشهدها ا ا
والســـــيـــــمــــا األعـــــمــــال الـــــتي
اســتــهــدفـت سالمــة اإلمــدادات
الـنـفـطـيـة عـبـر تـخـريب وضرب
الـســفن الـنــفـطــيـة والـتــجـاريـة
ــيـاه اإلقــلــيـمــيـة ــدنـيــة في ا ا
لإلمـارات وخلـيج عمـان). وكان

مـــوقـــعــا روســـيـــا قــد نـــقل عن
مــســـؤول دبــلــومـــاسي عــراقي
قوله بأن (أميـر الكويت سيزور
بـغـداد يـلـتـقي خاللـهـا رؤوساء
اجلــــــمــــــهـــــــوريــــــة والــــــوزراء
والـنـواب) الفـتــا الى ان (أزمـة
واشــنـــطن وطــهـــران ســتــكــون
ـــلـــفــــات الـــتي حـــاضـــرة فـي ا
ســـيــــنـــاقـــشـــهــــا  االحـــمـــد مع
). الى ذلك سؤول الـعراقي ا
دعـا مجـلس الـوزراء السـعودي
اجملتـمع الدولي إلى االضطالع
سـؤوليـاته واتخـاذ إجراءات
حـازمة لـتأمـ حـركة الـنقل في
ــنــطــقـة ــائـيــة في ا ــمــرات ا ا
حتـسـبـا لـلـتـداعـيـات اخلـطـيرة
ثل تـلك احلوادث عـلى أسواق
الــــطــــاقـــة.وجــــدد اجملــــلس في
ـلـك سـلـمان جـلـسـتـه بـرئاسـة ا
بن عــبــد الــعــزيــز وولي عــهـده
مـحــمـد بن سـلــمـان (اسـتــنـكـار

ملكـة جميع األعمـال العدائية ا
واإلرهـابـيــة الـتي تـهــدد حـريـة
ـالحـــــــــــة وأمـن اإلمــــــــــدادات ا
النفـطية وسالمـة البيئـة ومنها
الـــــهـــــجـــــوم اإلرهـــــابـي الــــذي
تـعـرضت له نـاقلـتـان في خـليج
عـمان) مـضـيفـا (كـما نـسـتنـكر
الـــهـــجــومـــ اإلرهـــابـــيــ في
طـرابـلس الـلـبـنـانـيـة والـعريش
فـي مــــصــــر والــــتــــفــــجــــيـــرات
اإلرهابية في الصومال وشمال
شـــرق كــيـــنــيــا وشـــمــال شــرق
نــيــجـــيــريــا  ونـــقــدم  الــعــزاء
ــواســـاة لــذوي الــضـــحــايــا وا
وحلــــكـــومـــات وشـــعـــوب هـــذه
ـملـكة الدول) مـجدداً (وقـوف ا
وتـضامـنها مـع الدول الـشقـيقة
والـصـديـقـة ضـد جـمـيع أشـكال
وشــدد اإلرهـــاب والـــتـــطــرف) 
اجملـلس عــلى (تـأكــيـد بـن عـبـد
ــنـهج الـعــزيـزعــلى الـتــمـسك 

ـــــعـــــتـــــدل ألن األمــــة اإلسـالم ا
اإلسـالمـيـة أمــة وسط وأهــمـيـة
اجــتــمــاع كــلــمــة عــلــمــاء األمـة
اإلسالمـــيــة وجتــاوز مـــخــاطــر
الــتـحـزبـات واالنــتـمـاءات الـتي
تـــفـــرق وال جتـــمع والـــتـــعــاون
وتــوحـيــد اآلراء في الــقــضــايـا
ــهـــمـــة خــاصـــة مــا يـــتـــعــلق ا
ـــواجــهـــة أفـــكـــار الـــتـــطــرف
واإلرهـــاب). فـي تــطـــور الحق 
اعــلن الـقـنــصل الـعـام االيـراني
في الـبـصـرة احـمـد ســاهـبـوش
عن إجـــراء مــشـــاورات بـــهــدف
تسـهيل صادرات الـبضائع إلى
الـعــراق.وقـال ســيـاهــبـوش في
ثلية ايران تصريح امس إن (
في الـــبــصــرة عــلـى اســتــعــداد
شاكل احملتملة لرجال تابعة ا
ــــســــتـــــثــــمــــرين األعـــــمــــال وا
ـوجودة والـشركـات اإليرانـية ا
في الـعـراق) مـبــيـنـا ان (هـنـاك

تـعــاونـا جـيــدا بـ الـســلـطـات
األمنية و االقتـصادية االيرانية
ــــنـــــاطق والـــــعــــراقـــــيــــة فـي ا
احلدودية) داعيـا الى (توسيع
التعـاون ب البـلدين في جميع

اجملاالت). 
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أُمــــــر نــــــحــــــو  600 أســــــرة في
ــغــادرة ويـــنــفــلــيت وحـــولــهــا 
ــنــطــقــة بـســبب الــفــيــضــانـات ا
ـــفــاجـــئــة). وغـــمــرت األمـــطــار ا
اضي دينة ألول مرة األربعاء ا ا
بـعـد سـقــوط أمـطـار تـسـبـبت فى
فـــــــيــــــضــــــان الــــــنــــــهـــــــر عــــــلى
ضــفــافه.وضــرب زلــزال بــقــوة 6
درجــات إقـــلــيم ســيـــتــشــوان في
جنوب غـرب الص مـا أسفر عن
مــقـــتل  6 أشــخـــاص عــلى األقل
وجرح  75 آخرين. وقـالت وكالة
شــيـنـخــوا الـصــيـنــيـة ان (رجـال
ـــنـــاطق اإلنــــقـــاذ هـــرعـــوا إلـى ا
ــتـــضــرّرة الــقــريــبــة من مــركــز ا
الـزلزال الـذي حُـدّد خـارج مـديـنة
). ووقع الــزلـزال عـلى عـمق يـبـ
ركز الزالزل  16 كيلومـتر وفقـا 
الــصـيــني.وتـبــعت الــزلـزال أربع
هــزّات ارتــداديــة عــلى األقل كــان
أشـدهـا بـعـد  40 دقـيـقـة وبـلـغت

قوّتها 5 1 درجة. 

ـنــاطق كـافـة مـع انـخـفـاض في ا
درجــات لـلــحـرارة حــيث تــسـجل
درجـــات احلـــرارة الــعـــظـــمى في
بـغـداد  44 درجـة وفي الــبـصـرة
  48 درجـة مــئـويـة) واشـار الى
ان (طــــــقس يـــــومـي اخلـــــمـــــيس
قبل سيكون صحواً واجلمعة ا
وال تغيـر في درجات احلرارة عن
اليوم السابق) وتابع ان (طقس
قبل سيكون صحواً مع السبت ا
ارتـــــفــــــاع قـــــلــــــيل فـي درجـــــات
احلــــــرارة). وحــــــذرت األرصــــــاد
اجلــــويـــة الــــبــــريــــطــــانـــيــــة من
الـعــواصف والـفــيـضــانـات الـتي
تــغـطي جــزءًا كـبــيـرًا من جــنـوب
ـتـد من بـاث وشـرق إجنـلـتـرا و
فى اجلنوب الـغربي إلى هال فى
الــــشـــمــــال. وقــــالت االرصـــاد ان
ـــكن أن (األمــــطـــار الــــغـــزيــــرة 
تـتـسـبب فى حـدوث اضـطـرابـات
خاصة فى األماكن التى تضربها
األمطار مثل لـينكولـنشاير حيث
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اكـــد مــتــنــبـىء جــوي اســتــمــرار
انخـفـاض درجـات احلـرارة حتى
ـقبل . وكتب منتـصف االسبوع ا
صـادق عـطـيـة في صـفـحـته عـلى
فـــــيــــســــبــــوك امس ان (درجــــات
ــعــدل احلــرارة تــنــخــفض دون ا
تــدريـــجــيــا  وســتــعــود االجــواء
ربـــيــــعـــيــــة في مــــدن الـــشــــمـــال
نـاطق الـغربـية واجـواء حارة وا
نـهـارا ومـعـتدلـة لـيال في الـوسط
واجلـنوب) الفـتـا الى (اسـتـمرار
هـذا االنخـفـاض لـغايـة مـنـتصف
ـقبـل حيـث تعـود الى االسـبـوع ا
اعـــلى من مـــعــــدالتـــهـــا قـــلـــيال).
وتوقـعت الـهيـئـة العـامـة لالنواء
اجلـــويــــة والــــرصــــد الـــزلــــزالي
الـتابـعـة لـوزارة النـقل انـخـفاض
ــدة كــافـة درجــات احلــرارة في ا
قـبلـة . وقال بـيان الى اجلمـعـة ا
للهـيئة امس ان (الـطقس صحواً
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اتفقت الـقيـادات السيـاسية امس
عـــلى االلــتـــزام بــوثــيـــقــة االطــار
الوطني لـسياسـة عراقيـة موحدة
ــلف تــتـــضــمن اعــطـــاء اولــويــة 
اخلــــدمـــات ومـــكـــافــــة الـــفـــســـاد
ـؤسسات اضافة ستشري في ا ا
الى حـسم الــوزارات الـشـاغـر في
مــدة اقـصــاهــا اسـبــوعــان فـقط .
وقــالـت الــوثــيــقـــة الــصــادرة عن
االجـــــتــــمــــاع الــــدوري الـــــثــــالث
لـلـقـيـادات الـسـيـاسـيـة الـذي دعـا
الــيه رئــيس اجلــمــهــوريــة بــرهم
صـالح وتــلـقت (الــزمـان) نــسـخـة
منهـا ان (اجملتـمع تـدارسوا ما
ــرجــعــيــة في جــاء في خـــطــبــة ا
ـسـتـجـدات ــاضـيـة وا اجلـمـعـة ا

الـداخــلـيــة واالقـلــيـمـيــة حـيث 
الــــتـــأكـــيــــد عـــلى إعــــطـــاء مـــلف
اخلــــدمــــات األولــــويــــة في األداء
احلـــــكـــــومـي وفي دعـم الـــــقــــوى
ا يخـفف من معاناة السياسـية 
الــشــعب وعــلى أن يــحــظى مــلف
الـكـهـربـاء بــجـهـد اسـتـثـنـائي في
االهـــــتــــمــــام واألداء ومــــراقــــبــــة
الــــــتــــــنــــــفــــــيـــــذ) واضــــــافت ان

(احلاضـرين اكـدوا أهـميـة الـعمل
اجلــاد والـصــريح والــشــفـاف من
قــبـل ســلــطــات الـــدولــة والــقــوى
الـــســـيـــاســــيـــة واجملـــتــــمـــعـــيـــة
ــواجــهـــة الــفــســاد واالعالمـــيــة 
ستشري وايقـافه والتأكيد على ا
مبدأ سيادة سـلطة القـانون لبناء
دولـة منـسـجـمة مـتـحـررة من تلك
االفـة) وشــددت الــوثـــيــقــة عــلى
(تـعــاون اجلـمــيع من مــؤسـسـات
دولـة وقـوى ســيـاسـيـة لــتـسـهـيل
اجــــراءات مـــواجــــهـــة الــــفـــســـاد
ــفـســدين واالتـفـاق ومـحــاسـبـة ا
ايــضــا عـلـى ان قـواهـم لن تــكـون
غطاءً ألي فاسد مـهما كان موقعه
اضـافــة الى حـصــر الـسـالح بـيـد
الدولـة ذات االختـصاص وتـعزيز
تــــكـــامل ال تـــقـــاطـع أجـــهـــزتـــهـــا
االمـــنـــيــة) مـــؤكـــدة (دعم قـــيـــام
السـلطـة الـتنـفيـذية والـتشـريعـية
كن ان راجعـة القوانـ التي 
تــســـبب فــوارق مــجـــتــمــعــيــة او
إعطـاء امتـيـازات مجـحفـة وكذلك
ـدة اكـمـال الــكـابـيـنــة الـوزاريـة 
ا زمـنـيـة اقـصـاهـا اسـبـوعـان و
ان يـعزز الـثـقـة بـقدرة قـوى الـبـر
السيـاسية عـلى جتاوز اخلالفات

وتـفـاد هـذه االخـتـنـاقـات في مـثل
هــــذه الــــظـــروف) واشـــارت الى
(ضـــــرورة إبـــــعـــــاد الــــدولـــــة عن
احملـاصـصـة احلـزبـيـة وان يـكون
االخـتـيـار عـلى اسـاس الـكـفاءة و
ــهــنـــيــة و الــنــزاهــة و الــتــدرج ا
ــا يـضـمن مـراعـاة الـوظـيـفي و 
الـتـوازن الـوطــني فـضال عن دعم
اجلهود األمنية و االستخباراتية
الستـئصـال االرهـاب لضـمان امن
ـــواطن من اي جتـــاوز او تـــعــدٍّ ا
عـــلـى حـــقـــوقـه من اي طـــرف من

األطـراف) ودعت الــوثـــيــقــة الى
ـــنـــهـــاج الـــوزاري (االلـــتـــزام بـــا
والـبـرنـامج احلــكـومي وبـوثـيـقـة

إطار السياسيـة الوطنية التي 
الـتـوافق عـلــيـهـا ودعم احلـكـومـة
ـــؤســســـات الــدســـتـــوريــة في وا
فاهيمها تنفيذ بنودها والتقيّد 
ا يحول دون الـزج بالعراق في
أتــون الــصــراعــات االقــلــيــمــيـة)
ونـــوهت الـى (أهـــمـــيـــة مـــراعــاة
خــصـــوصــيـــة الــوضع الـــوطــني
وتـــغـــلـــيـب مـــصـــلـــحـــة الـــعــراق
والـــعــراقـــيــ وبـــخالفه فــإن اي
طرف يتعمـد اخلروج على مباد
ــوحـد يـعـدّ خـارجـاً هـذا الـعـمل ا
عـلى اإلجــمـاع الــوطـني وســلـطـة
الدولـة ومؤسـساتـها الـدستـورية
ا يـجـعل منه في مـوقف مـعادٍ و
لـــلـــدولـــة ومـــصـــالح الـــشـــعب) 
واوضحت الـوثـيقـة ان (مـصلـحة
نطقة قتضي ان العراق العليا وا
ــصـالح يــكـون ســاحــة لـتــوافق ا
ـشـتـركة االقـتـصـاديـة واالمـنـيـة ا
وفق الـــعـــمـل مع شـــركـــائه عـــلى
انشـاء مـنظـومة اقـليـمـية تـستـند
الـى احـــتــــرام الـــســــيـــادة وعـــدم
الـتــدخل في الــشـؤون الــداخـلــيـة

نطلق سيبادر للدول  ومن هذا ا
الـــعــراق الـى الــتـــواصل مع دول
اجلــوار واالشــقــاء اليــجــاد اطـار
ـــشــكالت حلـــوار دوري بــشـــأن ا
االقليمية) وبشأن وجود القوات
قــالت االجـــنــبـــيـــة في الـــعــراق  
الـــوثـــيـــقـــة ان (وجـــود الـــقـــوات
العسـكريـة األجنبـية داخل البالد
تـفق علـيها مرهـون بالضـوابط ا
بـــ تـــلك الـــقـــوات واحلـــكـــومــة
العـراقيـة و مهـمتـها تـنحـصر في
تمك الـقوات احملليـة في حربها
ضــــد االرهـــــاب). وامــــهـل زعــــيم
الـتـيـار الـصـدري مـقـتـدى الـصدر
الــكــتل الـســيــاســيـة عــشــرة ايـام
الكــمـال الــوزارات الــشــاغـرة واال
اتـخــاذ مـوقـفــا جـديـدا ازاء ذلك .
وقال الـصـدر في رسالـة أصـدرها
مكـتـبه (اطـالب الكـتل الـسيـاسـية
بـتـفـوض رئـيس مـجـلس الـوزراء
واتـمـام تــشـكـيل احلــكـومـة خالل
عـشـرة أيـام فـقط) مـضـيـفـا (وإال
ســيــكـون لــنــا وقــفــة أخـرى). في
غـضـون ذلك   تـخـلت كــتـلـة بـدر
الـــنــيـــابـــيــة عن اســـتــحـــقــاقـــهــا
االنتخـابي في الدرجـات اخلاصة
ـسـتقـلة  والوكـاالت والـهيـئات ا

وطـــالـــبت بـــتـــرك خــيـــار إكـــمــال
الــكــابــيـنــة احلــكــومــيــة لـرئــيس
ـهـدي.وقـال الـوزراء عـادل عــبـد ا
ــتــحـــدث بــاسم الــكــتــلــة ولــيــد ا
السـهالني تـصريح امس إنه (في
هــذه الـظــروف احلــســاســة الـتي
ـنـطــقـة حـيث ـر بــهـا الـبــلـد وا
الـتصـعـيـد الـعسـكـري الـذي يـنذر
بــانــدالع حـــرب حتــرق األخــضــر
ــعــانـاة والــيــابس اضــافــة إلى ا
الكبيرة التي يعاني منها الشعب
اليـــزال خـــطـــر اإلرهـــاب قـــائـــمـــاً
ونــــقص اخلــــدمــــات وانـــتــــشـــار
الـفسـاد والـبـطـالة) الفتـا الى ان
عانـاة ليست ولـيدة اليوم (هذه ا
ونأمل بل هي مـعانـاة تـراكـمـية  
أن يـتم مـعاجلـتـهـا بـعد الـتـغـيـير
الـذي حــدث اال أنه مع األسف قـد
جتـذرت أكـثـر وألسـبـاب عـديـدة)
واضـاف انه (اسـتـجـابـة خلـطـاب
فاننا نؤكد تخلينا عن رجعية   ا
الــدرجـــات اخلــاصـــة من وكــاالت
وهيـئـات مسـتقـلـة ومدراء عـام
وكل االسـتـحـقــاقـات االنـتـخـابـيـة
لـكـتلـة بـدر وتـرك اخلـيـار لـرئيس
الوزراء في اخـتيـار الشـخصـيات
الكفوءة والنزيهة ذات اخلبرة).  
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اكد رئيس مـجلس النـواب محمد
احلــلــبــوسي اال رواتب لــلــنـواب
الـــذين اســــتـــبــــدلـــوا بــــقـــرارات
احملـكمـة االحتـاديـة العـلـيا . ورد
احلــلــبـوسي عــلى ســؤال بــشـأن
ـستـبـدل مـنح رواتب للـنـواب ا
امس أنه (ال رواتب وال امتيازات
سـتبدلـ بقرار لهؤالء الـنواب ا
احملكمة) مبينا ان (تنفيذ القرار
ال يــــــرتب اَي اثـــــر مـــــالـي عـــــلى
ـــان ـــان). وأوضـح الـــبـــر الــــبـــر
حـقـيقـة إمـتـيـازات الـنـواب الذين
 إستـبدالـهم بعـضويـة آخرين.
وقـال بيـان امس انـه (إشارة إلى
ما تداولـته بعض وسائل اإلعالم
ومواقع التواصل االجتماعي من
ـان صوَّت أخـبار تـفـيـد بأن الـبـر

عــــلى مــــنح األعـــضــــاء الـــذي 
اســتـبـدالــهم امـتــيـازاتٍ مــالـيـةً)
واضاف ان (رئـاسة اجملـلس تود
ــان أن تــوضـح إن قــانــون الـــبــر
وتشـكيالته رقم 13 لسـنة 2018
الـنــافـذ هــو الـذي يـنــظم الـوضع
القـانوني لـلنواب) ولفت الى ان
(هــؤالء الــنـواب  اســتــبــدالـهم

وفــقـا لــلــمـادة 52 من الـدســتـور
وفق قـــرار احملــكـــمــة بـــاألحــكــام
ــــــرقــــــمــــــة 2014/2018 /213 ا
2018 217/2018 ومــوحــدتــهــا
15/2019  لــذلك  فــإن اجملـــلس
مضى بتنـفيذ تـلك األحكام فقط)
واوضح الـــبـــيــان انه (ال تـــوجــد
امـــتــيــازات تــقـــاعــديــة ألعــضــاء
الـدورة االنــتـخـابـيــة احلـالـيـة أو
ن فـــيــهم الـــدورات الــســابـــقــة 
رئـــيـس اجملـــلس ونـــائـــبـــيه وإن

وحـد النافذ هو قانون التـقاعد ا
الــذي يـــنــظم آلـــيــات الـــتــقـــاعــد
ويــــخـــضع له جـــمــــيع مـــوظـــفي
الــدولـة تــنـفــيـذا حلــكم احملـكــمـة
بـالـرقم 140 ومـوحــدتــهـا 141/
2018 الـــصـــادر في 23 كـــانــون
االول 2018). بـــــــــــــــــــدوره  راى
حتالف القوى الـعراقية ان جلوء
تـــيـــار احلــــكـــمـــة الــــوطـــني الى
ـعــارضـة يـعــد ظـاهـرة صــحـيـة ا
لـــتـــقـــو أداء احلــكـــومـــة.وقــال
تـحـدث بأسم الـتـحالف الـنائب ا
فــالح الــعــيــســاوي في تــصــريح
ـــــعــــــارضـــــة امس (نــــــحن مـع ا
ــيـــة الــتـي تــراقب اداء الـــتــقـــو
احلـــكـــومـــة من اجـل تــصـــحـــيح
مـــكــامن اخلـــطــأ إن وجـــد وهــذه
ظاهـرة صحـية) مؤكـداً (إذا كان
ـعارضـة فـنحن هذا الـهـدف من ا
ندعـمها) مضـيـفا (امـا اذا كانت
هــنـاك اهــداف اخــرى فـســنــكـون
ضــدهـا النــنـا كـتــحـالـف داعـمـ
ـهــدي بـرغم من حلـكــومـة عــبـد ا
وجـود بـعض الـنـقـاط بشـأن بطء
سـيــر بـعض االمــور فـيــهـا ولـكن
نحن ندعـمها لتـحقيق برنـامجها

احلكومي). 
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خـضع ميـشـيل بالتـينـي الرئـيس الـسـابق لالحتاد االوروبي
لـكـرة الـقـدم السـتـجـواب من قـبل الـشـرطـة الـفـرنـسـيـة امس
الثـالثاء حول منح قـطر حق استضـافة كأس العالم 2022.
ولم يتـم الوصول لوليـام بوردون محامي بالتـيني على الفور
لـلـحـصول عـلى تـعـلـيقـه. وكان مـوقع الـتـحـقيـقـات الـفـرنسي
ميـديا بـارت هو أول من أورد خبـر إلقاء الـقبض عـلى النجم
دعي السـابق للـكرة الـفرنـسـية واسـتجـوابه. ويقـود مكـتب ا
ــتــخـصـص في الــتـحــقــيق في ــالي الــفــرنــسي وا الــعــام ا
الـيـة والـفـسـاد حتقـيـقـا مـنذ  2016 في عـمـلـية اجلرائـم ا
مــنح قــطــر حق اســتـضــافــة كــأس الــعـالم 2022. ويــنــظـر
احملـقـقـون في مـخـالـفـات مــحـتـمـلـة تـشـمل فـسـاد شـخـصي
والتـآمر واستغالل نفوذ. وكان الـقرار الذي اتخذ في كانون
ــنح قـطـر حق اسـتـضــافـة كـأس الـعـالم قـد األول  2010 
فاجـأ الكثـيرين بـسبب االفتـقار لـلقاعـدة اجلمـاهيريـة الكـبير
ـرتـفـعـة في الــصـيف واألداء الـضـعـيف ودرجــات احلـرارة ا
للـمنتخب القطري. وستكون قـطر أول دولة عربية تستضيف
ـدعـ نــهـائــيـات الـبــطـولــة. وذكـرت صـحــيـفــة لـومـونــد أن ا
يـنــظـرون حتـديــدا في حـفل غـداء أقــامه الـرئـيس الــفـرنـسي
نيـكوال سـاركوزي قـبل تسـعة أيـام من اإلعالن عن فـوز قطر
بحق تـنظيـم البطـولة. وكان بالتـيني وولي عهـد قطر في ذلك
ـدعـوين على الوقـت الشـيخ تـمـيم بن حـمد آل ثـاني ضـمن ا
الغـداء. وأكدت مصـادر قضائـية أنه  استـجواب اثن من
مــعــاوني ســاركــوزي في ذلك الــوقت وهــمــا كــلــود جــيــون
وصـوفـي ديـون بـواسـطـة الـشــرطـة يـوم الـثالثـاء. واضـافت
ـصـادر ان (ديـون ظـلت قـيـد االحتـجـاز مع بالتـيـني بـيـنـما ا

جرى اطالق سراح جيون).


