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الـكثير من مستلـزمات هذه الصفقة
بـدءا بـتقـويض اهم الدول الـعربـية
واخـرها سوريا واشغال السعودية
فـي حـرب اسـتـنـزاف طــويـلـة وقـبل
هــذا احـتـالل الـعــراق وجـعــله دولـة
شـبـه مـشـلـولـة وبـقـيت ايـران الـتي
تــــتـــــحــــدث عن ازالـــــة اســــرائــــيل
وحديثها الطويل عن اعدادها العدة
لــلــمـواجــهــة مـعــهــا)  مـضــيــفـا ان
ــواجــهــة االمــريــكــيــة االيــرانــيـة (ا
الـراهنة هي مـحاولة امريـكية خلنق
ايـران اقــتـصـاديـا بـشـكل يـجـعـلـهـا
ـعـلـنة مـسـتسـلـمة لـلـشروط الـ  12ا
او فـي االقل اهــمـــهـــا وهي شــروط
قــاسـيــة جتــرد ايـران من صــفـتــهـا
الــثـوريـة وجتــعل احلـرس الـثـوري
فـائــضـا عن حـاجـة ايـران مـايـعـني
انـتــهـاء مـشـروع الـثـورة االسالمـيـة
عـمـلـيـا وهـو ما اليـتـقـبـله الـصـقور
االيـرانـيـون بـسـهـولـة). ورأى اجملـر
ان (االمـريكان اليـستعـجلون احلرب
مـع ايران ألن احلـصـار عـليـهـا بات
يــؤتي ثـمــاره وايـران تــتـقـوض من
الـداخل وهو امر يقلق كثيرا القادة
االيـرانـيـ الذين يـرون ان ثـمن هذا
ــشــروع الــذي االمــر هــو ســقــوط ا
عـمـلوا الجـله اربعـ عامـا) مشـيرا
ــــهـم في هــــذا الـى إن (الــــســـــؤال ا
الـــــصـــــدد هـــــو هـل هـــــنـــــاك قــــرار
ســـتــراتـــيـــجي اتــخـــذته الـــواليــات
ــــتـــحـــدة ولـــيـس تـــرامب وحـــده ا
باحلرب على ايران?) ورأى اجملر ان
(قــرارا بــحــرب شـامــلــة عــلى ايـران
عــلى غـرار مـا حـصل مع الـعـراق لم
يـتـخذ بـعـد او ان االمر مـازال يدور
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ربط مـحـلل سـيـاسي الـتصـعـيـد ب
واشـــــنــــطـن وطــــهـــــران بــــاالعــــداد
االمــريـكي لـصــفـقـة الــقـرن والـعـمل
على اجناحها بعد ان حتقق الكثير
من مـستلزمات هذه الـصفقة مؤكدا
ــتــحــدة تــهــدف الى ان الــواليـــات ا
ـنطقة شـروع االيراني في ا انـهاء ا
وحتـجيم احلرس الثوري االيراني 
الفـــتـــا الى ان الـــرئــيـس االمــريـــكي
دونـالد تـرامب يلـعب بـأوراق عديدة
بـ يديه وال يـستعـجل احلرب وهو
يـنــتـظـر ان تـنـضج امـور كـثـيـرة قـد
جتــنـبه احلــرب وتـأتــيه بـنــصـر من
دون ان يـــطـــلق صـــاروخـــا واحــدا.
وكــان تـــرامب قــد اكــد اجلــمــعــة إن
اجلــيش األمــريــكـي كــان مــســتــعـدا
وبـجـهوزيـة كـاملـة لـتنـفـيذ هـجـمات
عـلى ثالثـة مـواقع ايـرانـيـة ردا على
إسـقاط االخيرة أمريـكية بدون طيار
لـكـنه غـير رأيه قـبل عـشـر دقائق من
الـضربات اخملطط لها عندما قيل له
إن  150 شــــخـــصـــا ســــيـــذهـــبـــون
ضـحايا لتلك الضربات.وفي تغريدة
عــلى مــوقع الــتـواصل االجــتــمـاعي
تــويـتـر قـال تــرامب (أوقـفت الـغـارة
قـبل  10دقـائق من مـوعـد تـنفـيـذها
ألن الـــرد ال يـــتـــنــاسـب مع إســـقــاط
طــائـرة بـدون طــيـار) لــكـنه اكـد في
تـــغـــريـــدة اخــرى ان (الـــعـــقـــوبــات
مــوجــعـة و إضــافــة مــزيـد مــنــهـا
لـيال) فـيـما أعـلـنت القـوات اجلـوية
الـتـابـعـة لـلـحـرس الـثـوري اإليراني
اخلــمـــيس أنــهــا أســقــطت طــائــرة
مــســيــرة مـن طــراز غــلــوبــال هـوك
تـابـعـة لـلـقـوات اجلـويـة األمـريـكـية
كـانت حتلق فـوق ساحل مديـنة كوه
طلة على مـبارك بوالية هرمزغان ا
خـــلــيج عُــمــان. وقـــال احملــلل عــبــد
االمـيـر اجملـر لـ(الزمـان) مـعلـقـا على
الـتطورات االخيرة ان (امريكا بدأت
بـالـفـعل مـواجـهـة مع ايـران بـقـصد
نطـقة ألن حتوال انـهاء دورهـا في ا
ســتـراتـيـجـيـاً يـجــري الـعـمل عـلـيه
وهـــو صــفــقـــة الــقـــرن وقــد حتــقق

Ê«dNÞ l  »d(UÐ sDMý«Ë `¹uKð ∫©ÊU e «® ‡  dO³š

ÊdI « WIH  d¹dLð  U eK²  bŠ√ 

bŠ«Ë ŒË—U  ‚öÞ≈ ÊËœ dBM « oOI%Ë Í—u¦ « ”d(« rO−%Ë w½«d¹ù« ŸËdA*« ¡UN½≈ b¹d¹ V «dð

في الــكــوالــيس الـعــمــيــقـة لــلــدولـة
ـــؤثــرة في االمـــريــكـــيــة والـــقــوى ا
قــراراتـهــا وفي مــقـدمــتــهـا الــلـوبي
الـصهـيوني الـذي تمـكن من ايصال
فــريق صــهــيـونـي مـتــكــامل يــحـيط
بـــــالــــــرئـــــيس تــــــرامب ويـــــدفـع به
لـلمواجهة العسـكرية وجعل امريكا
الـدولة امام االمـر الواقع) الفتا الى
ان (هـنـاك من يـتـحـدث عن ان بعض
احلـــوادث ومــنــهـــا حــادث تـــلــغــيم
ــســيّـرة الــســفن وحــتى الــطـائــرة ا
ـكن ان يـكـون مـدبـرا  لـدفع ترامب
بـاجتـاه احلرب وهـو طـرح ياتي في
ـؤامــرة). وخـلص ســيـاق نــطـريــة ا
اجملــر الـى الـقــول ان (تــرامـب الـذي
يـبدو لـلبـعض متـرددا وغيـر حاسم
ـــا يــــلــــعب هــــو لــــيس كــــذلـك وا
بــاالوراق الــكـثــيـرة الــتي بــ يـديه
واليـسـتعـجل احلـرب مع ايران النه
يـنــتـظـر ان تـنـضج امـور كـثـيـرة قـد
جتــنـبه احلــرب وتـأتــيه بـنــصـر من
دون ان يـــطــلق صـــاروخــا واحــدا).
ـفاجئ ويـرى مـراقبـون ان الـكشف ا
عـن أن ترامب أمر بقصف إيران ردا
عـلى اسـقـاطـهـا الطـائـرة االمـريـكـية
وتــراجــعه عن ذلك الــقــرار يـجــسـد
حــالــة الـتــنــاقض الــتي طـغـت عـلى
الـسياسة اخلارجية للبيت األبيض.
ويقول روبرت مالي رئيس مجموعة
ستشار السابق األزمـات الدولية وا
لــلـرئـيـس االمـريـكي الــسـابق بـاراك
اوبـاما إن ترامب (تتجاذبه غريزتان
واحــدة تـدعـوه إلـى احلـذر ومـردهـا
االعـتـقـاد بـأن احلـروب الالمـنـتـهـيـة
ـتحدة كـانت مكلـفة جدا لـلواليات ا
والــغــريــزة الــثــانــيــة هي الــظــهـور
كن ـظهـر الرجل الـقوي الـذي ال 
جتــاهـلـه).  ولـكن تــرامب حتـول من
صـقـر مـتـشـدد إلى حـمـامـة مـعـتـدلة
عــبـر تـغـريـدته عــلى تـويـتـر صـبـاح
اجلـمعـة فالـرجل الذي كـان مسـتعدا
لـلهجوم هو نفسه الذي اتخذ قرارا
مـحـــــــباً للسالم لـتجنب مقتل 150
شـخـصـا. وحتـى في هذه الـتـغـريدة
ـليئة باألخـطاء النحوية ـقتضبة ا ا
ـعـتـادة خلص تـرامب واإلمـالئـيـة ا
بــشــكل جــيــد الــتــردد الــذي يــسـود
أقـوى إدارة في الـعـالم. لـكـنه حـافظ
بــطـريـقـة أو بـأخــرى عـلى أسـلـوبه
فهو غالبا ما يسير بعكس التيارات
ـعتـادة وحتى بـعكس الـسـياسـية ا
تـوجهات قادة اجهـزة االستخبارات
والـعسـكريـ فقـد عمل عـلى سحب
الـــقــوات االمــريـــكــيـــة من ســاحــات
ـعـارك في دول قـال إن األمـريـكـي ا
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ال يـعـرفـون مـوقـعـهـا عـلى اخلـريـطة
غــــيــــر انـه في الــــوقت ذاتـه يــــقـــوم
بــتـعـيـ جــون بـولـتـون مــسـتـشـارا
لـألمن الـقـومـي رغم مـا يُــعـرف عـنه
بــدعـمه الجــتـيــاح الـعــراق وتـشـدده
حيال إيران. وحتى عندما يدعو إلى
تـقــلـيص مـشـاركـة بالده في الـعـراق
وأفـغـانـستـان وسـوريـا كان يـصـعّد
الـتوتـر مع إيران بـتقـويضـه االتفاق
الـــنــــووي الـــذي يـــتـــيـح تـــخـــفـــيف
الـعــقـوبـات االقـتـصـاديـة عن الـدولـة
ــتــحــدة مــقـابل الــعــدو لــلــواليـات ا
خـفض نشاطـاتها الـنووية. واضاف
مــــالي إن (تــــرامب لـــديـه بـــالــــفـــعل
اسـتـراتـيـجيـة بـشـأن إيـران وأخرى
بــــشــــأن خـــــصــــمه اآلخــــر كــــوريــــا
ـارس الــشــمـالــيــة. فــفي الـبــدايــة 
ا في ذلك اقـصى درجات الضغوط 
الـتـهـديـد بـاخلـنق اقـتـصـاديـا وبـعد
ذلـك يــقــول (إذا كــنــتـم مــســتــعــدين

لـقـبول شـروطنـا فـإن البـاب مفـتوح
إلقـامـة عالقات قـوية). وأعـلن ترامب
اول امـس اجلمـعة إنه ال يـسعى إلى
حــــرب مـع إيــــران لــــكــــنـه حــــذر من
(إبـادة). وقـال في مقـابلـة مع محـطة
إن.بـي.سي نــــيـــوز اإلخــــبــــاريـــة (ال
أســعى حلـرب وإذا حـدث فــسـتـكـون
إبـادة لم نشهـدها من قبل  لـكنني ال
أتـطلع للقـيام بذلك). في غضون ذلك
طــلــبت واشــنـطـن من مـجــلس األمن
الــدولي عـقـد جـلــسـة مـغـلــقـة بـشـأن
إيـران يوم غد االثنـ بحسب مذكرة
وزعـتــهـا بـعـثـة واشـنـطن لـدى األ
ـــتـــحـــدة أكـــدت واشـــنــطـن تـــريــد ا
(إحـــــاطــــة اجملـــــلس بـــــشــــأن آخــــر
ـــســـتــجـــدات بـــخــصـــوص إيــران ا
ــعــلــومــات عن وتــقــد مــزيــد من ا
الـتـحـقـيق في الـهـجـوم علـى ناقالت
ـقـابل حذر الـنـفط في اخلـلـيج).في ا
اجلــــيـش اإليــــراني امـس الــــســــبت

ـتـحـدة مـن أن أي هـجوم الـواليـات ا
عــــلى أراضـي إيــــران ســـتــــكــــون له
عــواقب مـدمـرة.وقــال الـنـاطق بـاسم
ــشـتــركــة لـلــقـوات هــيــئـة األركــان ا
ــســلـحــة اإليــرانـيــة الــعـمــيــد ابـو ا
الفضل شكارجي في مقابلة صحفية
إن (إطـالق رصـاصـة واحـدة بـاجتاه
إيــران ســيــشــعل مــصــالـح امــريــكـا
وحـــلــفـــائــهــا)وأضـــاف ان (الــوضع
اإلقـلـيمي الـيـوم هو لـصـالح إيران).
وتــابع (إذا قــام الـعــدو وخـصــوصـاً
ــتــحـدة وحــلـفــاؤهـا في الــواليـات ا
ــنـطــقـة بــخـطــأ إطالق الـنــار عـلى ا
الــبـارود الـذي تـقف عــلـيه الـواليـات
ـتحـدة فإن مـصاحلهـا ستـشتعل) ا
مـحذرا من أن (هذا احلريـق سيبتلع
ــتـــحــدة ومــصـــاحلــهــا الـــواليــات ا
ومـصـالح حلـفـائهـا) عـاداً أن (هدف
الــــعــــدو وخــــصــــوصـــاً إســــرائــــيل

هوجتريد إيران من السالح).
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الـــعــراق مـــتــعـــدد االديــان). واوضح
الـشريف أن (مجلـس النواب عليه أن
سيحي وكذا احلال يـأخذ مخاوف ا
ــنــدائــيـ بــالــنــســبــة لـلــصــائــبــة ا
وااليـزيديـ على مـحل اجلد السـيما
ـــدني الــتي الـــقــوائم ذات الـــطــابع ا
يـجب عـلـيـهـا الـوقـوف بـوجه تـشريع
الـقانون بصيغته الراهنة). ولفت إلى
ـسـلـم ان (اقـتـصـار الفـقـهـاء على ا
يــتــعـارض مع الــدســتـور الــذي يــعـد
ضــامــنــاً جلـمــيع مــكــونــات الــشـعب
الــعـــراقي وبــالــتــالـي أمــا أن تــمــثل
كـونات في هـيئـة للـفقـهاء ال جـميـع ا
تــكـون لـهــا رأي مـلـزم ويــتـرك الـقـرار
الـنـهـائي لـلقـضـاة أو أن يـتم جتاهل
الـقانـون كون احملـكمـة الراهـنة تـعمل
وفـق قانـون نـافـذ). ورأى الـشريف أن
(ال داعـي السـتــحـداث تــشـريع جــديـد
يــخــلق مـشــكالت دســتــوريـة ويــهـدد
الـنسـيج االجتمـاعي للشـعب العراقي
مــا لم يـتـم صـيـاغــته بــنـحـو يــضـمن
ـكـونـات). وفي شـأن حــقـوق جـمـيع ا
ذي صـــلــة بــدأ االيـــزيــديـــون صــيــام
أربـعيـنيـة الصـيف التي تـدوم اربع

يـوما يعـقبهـا عيد أربـعينـية الصيف.
وقــال بـيـان تـلـقــته(الـزمـان) امس انه
(بـحسب العلوم الدينية االيزيدية فإن
ـاضية كـانت أقصر لـيلة الـليـلة قبل ا
فـي الــســـنه ولــيـــكــون يـــوم احلــادي
والــعـشــرين من الــشـهــر اجلـاري هـو
أول يــوم من اربـعــيـنـيــة الـصـيف من
الـنـاحـيـة الـفـلـكـيـة واجلـيـوفـيـزيائـيه
الـــتي يـــبـــدأ فـــيـــهـــا االيـــزيـــديــون 
ــدة ــتــزهــدون مــنــهم بــالــصــيــام  ا
اربـعـ يـومـا) مـشـيـرا الى انه (بـعد
دة التي يـبدأ الصيف انـقضاء هـذه ا
فـيـهـا بـالـتـراجع يـحل احـتـفـال ديـني
ايــزيـــدي يــســمى عــيـــد أربــعــيــنــيــة
الصيف). وأوضح البيان ان (الصيام
ـدة يـكون بـاالنـقـطاع عن خـالل هذه ا
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والـــوحــدات االنـــتــاجـــيــة وســـائــر
ـتـوفرة االمـكـانـيـات االقـتـصـاديـة ا
فـي احملـافـظـة. يـذكـر ان سـتـة االف
زائـر ايـراني يتـوجهـون عبـر معـبر
مــهـران في مـحـافــظـة ايالم لـزيـارة
قدسـة في العراق يوميا الـعتبات ا
كــمــا ازداد عــدد الـســيــاح والـزوار
الـعراقي الى محافظة ايالم خالل

ـنـفــذ مـبـيــنـا أن (مـادة اخملــدرات ا
الـتــريـاك الـتي كـانت بـحـوزته تـزن
غراما كان يروم إدخالها إلى 96
الـــبـــلــد). واضـــاف أنه ( إحـــالــة
ـسـافـر وفق مـحـضـر اصولي إلى ا
شــعــبــة مــكـافــحــة مــخــدرات بـدرة
التـــخـــاذ اإلجــراءات الـــقـــانــونـــيــة

الالزمة بحقه).

االشــهــر االخــيــرة). والــقت هــيــئـة
ــنــافــذ احلــدوديــة الــقــبض عــلى ا
مـــســافــر اجــنــبـي بــحــوزته مــادة
مــخــدرة نــوع (تــريــاك) في مــنــفـذ
زربـاطية احلـدودي. وذكرت الهـيئة
فـي بـيـان امس إن (الـعــمـلـيـة تـمت
ــشــتــرك بـ شــعــبـة بــالــتــعـاون ا
الـبحث والـتحـري ومفـرزة مكـافحة
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أعـلن الـقـنـصل االيـراني في مـديـنة
الــنـجف عـارف عــبـاسي ان اصـدار
تـاشـيـرات الدخـول من الـنجف الى
ايــران سـيــرتــفع الى خـمــسـة آالف
يـــومــيــا. وخالل لــقـــائه اخلــمــيس
مــسـاعـد مـحـافظ ايالم غـرب ايـران
لــتــنـســيق الــشــؤون االقـتــصــاديـة
ورئـــــيس غـــــرفــــة الـــــتــــجـــــارة في
احملـافظة قـال عباسي انه (يتم في
الــــوقت احلــــاضــــر اصـــدار 2500
تـاشيرة دخول من محافظة النجف
فـي الـــعــراق لـــلـــســـفـــر الـى ايــران
وســيـــتــضــاعف هــذا الــعــدد خالل
ــقـبـل). واضـاف انه (في الــشــهـر ا
ـســافــة واالمن عـالي ضــوء قــرب ا
ـــــســــتــــوى فـي اجلــــمـــــهــــوريــــة ا
االسالمـية االيرانـية فان الـعراقي
يــفــضـلــون الــســفـر الى بـالدنـا من
اجـل السياحة والتبضع والعالج).
واكـــــد ان (حـــــضـــــور الـــــســـــيــــاح
الــعـراقـيـ في مــحـافـظـة ايالم من
شــانه تـعــزيـز صــنـاعــة الـســيـاحـة
وحتـسـ ظروف الـعـمل والتـجارة
فـــيــهـــا. واضــاف ان الـــعــراقـــيــ
ــشـــاركــة في مــجــال يــرغـــبــون بــا
االســتـثـمـارات في مـحـافـظـة ايالم
لـــذا فـــمن الـــضـــروري الـــتـــعـــريف
صانع لـلمـستـثمرين الـعراقـي بـا
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صوّت مجلس النواب في جلسته
امس السبت بحضور 214 نائبا
على تعديل قانون التنفيذ وأنهى

 . قراءة أربعة قوان
ونــقل بـــيــان لــلــمــجـــلس تــلــقــته
(الـــــــزمـــــــان) امـس  عـن رئـــــــيس
اجمللـس محـمـد احلـلـبـوسي قوله
أنـه (وفــــقــــا لــــقــــرار احملــــكــــمــــة
االحتـــــــاديـــــــة الــــــــذي صـــــــادقت
ـــوجبه على نتائج االنتخابات
في 3 ايلول 2018 أصبح جـميع
ــصـادقـة الـفــائـزين الــذين تـمت ا
علـيهم وأدوا الـيـم الـدستـورية
نــوابــا حلـــ انــتــهــاء مـــهــامــهم
الـنيـابـيـة) مـنوهـا الى (تـمـتـعهم
بـكـافـة حـقـوق الـنـواب من حلـظـة
) مـشـيرا الى أن تأديـتـهم للـيـم
(احلــقــوق الــتــقــاعــديــة لــلــنـواب
ـوحد يـنظـمـهـا قـانـون التـقـاعـد ا
ــوظــفــ في الــدولــة) اســوة بــا
داعــيـا الى ( تــفــهم الــرأي الــعـام
ــوضـوع).وفي شـأن أخـر لـهـذا ا
قــدم الـــنـــائب حــسـن الــعـــاقــولي
اسـتـقــالـته من عـضــويـة اجملـلس
الى رئاسة اجمللس اعتراضا منه
على الـتـلكـؤ في تـنفـيـذ البـرنامج
احلـــكــــومي وحتــــقــــيق االصالح
وعـــدم الـــنــــهـــوض بـــاخلـــدمـــات
لــــلــــمـــــواطــــنــــ  فــــيــــمــــا وجه
احلـلــبـوسي بــعـرض االســتـقــالـة
على اجلـهـات الـقانـونـية من أجل

الــنـــظــر فــيـــهــا وعــرضـــهــا عــلى
اجملــلـس. وفي ســـيــاق اخـــر تال
النـائب فالح الـساري بـيانـا أعلن
فـيه (تـبـني كـتـلـة احلـكـمـة مـسـار
عارضـة الدسـتوريـة في مجلس ا
الـنـواب اعــتـمـادا عــلى الـوسـائل
الــواضـــحــة الظــهـــار احلــقــائق)
داعــــيـــا الى (تــــعــــديل الـــنــــظـــام
الــداخــلي بــشــكل يــنــظم حــقــوق
عارضـة النـيابيـة ومهـامها).من ا
جهته دعا رئيس اجمللس اللجنة
عـنيـة بتـعـديل النـظام الـداخلي ا
الى اضافة بـند يـنظم عـمل الكتل
والــنــواب الــذيـن يــتــجــهــون الى
عارضـة بوصـفها حـالة صـحية ا
ـيـة. ولـفت احلـلـبوسي الى تقـو
أن (اجمللـس ما زال يـنـتـظـر حتى
االن أرســال احلــكــومـة لـألســمـاء
ناصب الشاغرة رشحة لشغل ا ا
في الـكـابـيـنـة احلـكـومـيـة لـغرض
الـتصـويت عـلـيـها) مـضـيـفـا بأن
(رئـيس مـجـلس الـوزراء أعـلن أن
ـرشحـة سـترسل خالل االسمـاء ا
االسـبـوع اجلـاري حــال االنـتـهـاء

من تدقيقها).
وصــوت اجملـــلس عــلـى مــشــروع
قانـون التـعـديل السـادس لقـانون
الـتــنـفــيـذ رقم  45 لـســنـة 1980
قدم من جلنة االمن والدفاع من ا
أجل ضــمــان حــقــوق الــدولــة من
خالل عدم تنفيذ الـقرارات بحقها
بعـد اكتـسابـهـا الدرجـة القـطعـية
وضـــــــمــــــان حـق الــــــزوجـــــــة في

احلـصــول عـلـى حـقــهـا الــشـرعي
ـعـامالت دون غـ والسـتــقـرار ا
التنـفيـذية في مـا يتعـلق بتـحديد
كـلفـة بدفع الـرسوم.كـما اجلهـة ا
وجه احلـلبـوسي بـتـشـكـيل جلـنة
ـتـابـعـة مـلف نـيـابـيـة حتـقـيـقـيـة 

دارس. تلكؤ اجناز بناء ا
 وأنـهـى اجملـلـس الـقــراءة االولى
ـشروع قـانـون تـصـديق اتـفـاقـية
التـعـاون الـعسـكـري واالمـني ب
الـــعـــراق واالردن  بــــغـــيـــة وضع
ا اليـات لـلتـعـاون بـ البـلـدين 
يـعـزز امـكـانـيــاتـهـمـا وقـدراتـهـمـا
عــلـى الــصـــعــيــديـن الــعـــســكــري
ــبــاد الــقــانـون واالمــني وفــقـا 

الــــدولـي واحــــتــــرام الــــســــيــــادة
الوطـنـية لـهـما وعـدم الـتدخل في
الـشـؤون الــداخـلـيــة لـكل مــنـهـمـا
وأكــمـل اجملــلـس الــقـــراءة االولى
ـشـروع قـانـون انـضـمـام الـعراق
ــؤتــمــر الى الــنـــظــام االســاسـي 
الهـاي لـلـقــانـون الـدولي اخلـاص
ـســاهـمــة في الــتـوحــيـد بـغــيــة ا
الــتـــدريــجـي لــقـــواعــد الـــقــانــون
الــــدولي اخلــــاص الســــيـــمــــا في
ــدنـيـة والــتـجـاريـة في ـسـائل ا ا
اعـــداد الـــوثـــائق واالتـــفـــاقـــيــات
ـــعـــاهـــد اجلـــديـــدة وتــــطـــويـــر ا
ــــســــاعــــدة واحلــــصــــول عــــلى ا
شـورة الفـنيـة والقـانونـية في وا
تــــنــــفــــيــــذ اتــــفــــاقــــيــــات الهـــاي

وتطبيقاتها العلمية . 
وأجنــز اجملـــلس الـــقــراءة االولى
ـقـتــرح قـانــون الـتـعــديل الـثـالث
هن الـطـبـية لقـانـون تـدرج ذوي ا
والـصـحــيـة رقم  6 لـسـنـة 2000
لــــــــغـــــــرض االســـــــتـــــــفــــــــادة من
االختصاصات العلمية واسنادها
ركزي وأ بشمـولها بـالتعـي ا
ــقــتـرح اجملـلـس الـقــراءة االولى 
قــــانـــون الــــتــــعـــديـل االول لـــزرع
االعضـاء الـبـشريـة ومـنع االجتار
بـــهـــــــــــا رقم 11لـــســــنـــة 2016
وأرجـــا اجملــلـس الــقـــراءة االولى
ـبـية ـقـتـرح قـانـون الـلـجـنـة االو
قدم من جلنة الوطنية العراقية ا
الـشـبــاب والـريـاضـة الـى جـلـسـة

 . يوم غد االثن

وعـزا الـنــائب عن احلـكــمـة خـالـد
اجلـشـعــمي رفع فـقـرة اســتـكـمـال
الـكـابــيـنـة احلـكــومـيـة من جـدول
اعــمـــال جــلـــســة امـس الى (عــدم
ارسال احلـكـومـة الي اسم مرشح
ـان الى رفـعـهـا ـا اضـطـر الـبــر
من جدول اعـماله عـلى الرغم من
ابالغ احلـــكـــومــة يـــوم اول امس
لـلـمــجـلس بـاضـافــة هـذه الـفـقـرة
بـاالضــافـة الى فــقـرة الـتــصـويت
على الدرجـات اخلاصـة) مضـيفا
ان (اجملــلس قــرر ان تــكــون هــذه
الفقرة ثابتـة في جميع اجللسات
ـــــقــــبــــلــــة حلـــــ حــــســــمــــهــــا ا

واستكمالها).
 وكانت كتلة احلـكمة النـيابية قد
اعـلنت فـي بيـان ذهـابـهـا بـاجتاه
ـعـارضـة بــعـد ان أشـرت بـعض ا
الحــظـات عــلى أداء احلــكــومـة ا
وتــــشــــخـــيـص ضــــعف في االداء
احلـــــكــــومـي في الـــــكــــثـــــيــــر من
القضايا. بدوره كشف النائب عن
ســـائــرون رامـي الـــســكـــيـــني عن
ان(الـكــثـيـر مـن الـنـواب يــفـكـرون
باالسـتقـالـة كورقـة ضغظ وإعالن
ــا يـحـدث فـي الـضـعف صـريح 
لف األمني وغيرها باخلدمات وا
لفات وكرسالة للشارع بأن من ا
ــــصــــالح الــــكــــتل غــــيــــر جــــادة 
) عــاداً أن (اسـتــقــالـة ــواطـنــ ا
رئيس كتـلة سائـرون من عضوية
مـجلس الـنـواب مـسـألة طـبـيـعـية

شهد). وال تؤجج ا
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وجـه رئيس اجلـمهـورية بـرهم صالح
دعـوة رســمـيـة إلى الـبـابـا فـرنـسـيس
لـزيارة العراق.وكـان احلبر األعظم قد
أعــــلن في وقـت ســـابق مـن الـــشـــهـــر
اجلـاري عن رغـبـتـه في زيـارة الـعراق
ـــقــبل.وأعـــرب صــالح خالل الـــعــام ا
اســتـقــبـاله بــطـريــرك بـابـل لـلــكـلـدان
الــكــارديــنــال مــار لــويس ســاكــو عن
ـــبـــادرة قــداســـة بـــابــا (تـــرحـــيــبه 
الــفـاتـيـكــان فـرنـسـيـس ونـيـته زيـارة
الـعراق مـهد احلـضارة ومـسقط رأس
الــنـبي إبــراهـيم).ولــفت الى أن (هـذه
الــزيـارة لــقـداســته تــكـتــسب أهـمــيـة
تــاريـخــيـة لـلــشـعب الــعـراقي بــكـافـة
أطـيافه عـامة ولـلمـسيـحيـ خاصة)
ـسـيـحـيـ في مـؤكــداً (أهـمـيـة دور ا
بــنــاء الــعــراق ألنــهم أصالء فـي هـذا
الـــــبـــــلــــــد وأســـــهـــــمـــــوا فـي رقـــــيه
وحـضــارته).وعـيّن الـبـابـا فـرنـسـيس
الكاردينال ساكو في اجمللس احلبري
لـلـحوار الـدينـي. في غضـون ذلك دعا
خـــبــيــر قــانــونـي إلى أخــذ مــخــاوف
ـكــونـات االخـرى من ــسـيـحــيـ وا ا
قـانون احملكمـة االحتادية العـليا على
ــشــروع مـــحل اجلــدل مــبـــيــنــاً أن ا
ـــثل تـــهــديـــداً لــلـــنـــســيج الـــراهن 
االجـتماعي. وقـال محمـد الشريف في
رأي قــانــوني تــلــقــته (الــزمـان) امس
ي ان(عـدداً من السياسي واالكاد
ـــكــون واســـاتـــذة اجلـــامـــعـــات من ا
ـسيحي ابدوا مخاوفهم من مشروع ا
قـانــون احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا).
وأضـاف ان (مخـاوفهم جـاءت نتـيجة
شــعـورهم بـاإلقــصـاء كـون الــقـانـون
يـــنص عـــلى وجـــود اربــعـــة فــقـــهــاء
يـرشحـهم الوقـفان الـسني والـشيعي
ومن ثـم سـتـكـون الـهـيـئـة الـقـضـائـية
ذات صــبــغــة ديــنــيــة واحــدة رغم ان
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ـاضـيـ جتــددت خالل الـيـومــ ا
ـــنــــددة بـــتـــردي الــــتـــظـــاهــــرات ا
اخلــــدمـــات فـي بـــغــــداد وعـــدد من
احملـافـظـات وسـط اجـراءات امـنـية

مكثفة. 
ـواطـنـ وتـظــاهـر الـعـشـرات من ا
فـي الــبــصـــرة امس الــســـبت أمــام
مـبـنى احلكـومة احملـلـية مـطالـب
بـــحل مــجــلس احملـــافــظــة واقــالــة
احملـــــافظ وحتــــســـــ اخلــــدمــــات
وتــوفـــيــر فــرص عــمل.كــمــا طــالب
ـتـظـاهـرون باعـادة تـأهـيل الـبنى ا
الـتحـتـية لـلمـؤسسـات التـعلـيمـية.

ومـــحــاســـبــة احملــافـظ . وشــهــدت
الـبـصـرة مـسـاء اول امس اجلـمـعة
تـظاهرات شـعبية  اشـهرت خاللها
جـماهـير احملـافظـة الكـارت االصفر
بـوجـة احلـكـومة االحتـاديـة بـسبب
تـردي اخلدمات والصحـة والتعليم
ونـقص الـكهـربـاء وتفـشي الـبطـالة
وأزمــة الـســكن وغـيـرهــا مـطــالـبـة
احلـــكـــومـــة بـــاإليـــفـــاء بـــالـــوعــود
ـعـيـش وتـأم بـتـحـسـ الـواقع ا
ـــــة وحتــــــمل احلــــــيـــــاة الــــــكــــــر
مـــســؤلـــيــاتـــهــا جتـــاه احملــافـــظــة

والشعب. 
وخـرجت تظاهرات شعـبية غاضبة
في مـحافظة ميسـان مساء اجلمعة

تـظاهـرون بتـوفير طـالب خاللهـا ا
اخلـدمات وفرص الـعمل وحل أزمة

الكهرباء. 
واضـطـرت الـقوات األمـنـيـة وقوات
مـكـافـحـة الـشـغب الى قـطـع الـطرق
كـمـا عززت من انـتـشارهـا وشـهدت
ـثنى تظاهرات مـحافظتا واسط وا

اثلة.
 وفـي بــغــداد انـــطــلــقت تـــظــاهــرة
ـاثـلـة في سـاحـة الـتـحـرير وسط
الــعـاصــمـة لـلــمـطــالـبــة بـتــحـسـ
اخلــدمــات والـكــهـربــاء ومــكـافــحـة
الفساد وإنهاء احملاصصة. وقامت
الــقـــوات االمــنــيــة بـــقــطع الــطــرق

ؤدية الى الساحة. الرئيسة ا

الـطعام بـتاتا فيـما تكون مـدة الفطور
مـتزامنة مع غيـاب الشمس) .من جهة
اخــرى الـتـقى الـرئـيس الـتـركي رجب
طـيب إردوغان رئـيس إقليم كـردستان
الــعــراق نــيـجــيــرفــان الـبــارزاني في
إســطـنــبـول اول أمس في أول زيـارة
خـارجية لألخـير منذ تـنصيـبه رئيساً
لــكـردســتـان في الـعــاشـر من الــشـهـر
اجلاري.وكان اردوغان قد أعلن عشية
الــزيــارة انه سـيــســتـقــبل الــبـارزاني
بـوصـفه ضـيـفا خـاصـا. وتـأتي زيارة
الـبـارزاني إلى تـركيـا بـعد يـوم واحد
مـن زيارته بـغـداد واجرائه مـحـادثات
ـهدي مـع رئيس الـوزراء عـادل عـبـد ا
. وتــتــزامن زيـارة ـســؤولـ وكــبــار ا
الــبـارزاني إلـى تـركــيـا مع اســتـمـرار
عـملية اخمللب العسكرية التي ينفذها
اجلــيـش الــتــركي ضــد مــواقع حــزب
الـــعــمــال الــكـــردســتــانـي في شــمــال

العراق.
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ــدني من تـــمــكـــنت فـــرق الــدفـــاع ا
اخــــمــــاد حــــريق واسـع انــــدلع في
ـــدنـــيـــة مــــبـــنى دائـــرة االحــــوال ا
ــنـصــور قـرب ســاحــة الـنــسـور بــا
بـــبـــغــداد.وبـــحـــسب مـــصـــدر فــإن
(احلـــــريـق انـــــدلع داخـل قـــــاعــــات
ـعامالت والـكـرفـانات األضـابـيـر وا
ـكونة من مـادة السنـدويج بنل ما ا
تــسـبب بـاضـرار مـاديـة دون وقـوع
ايـة خسـائر بـشريـة) مؤكـدا (تمكن
ـــدني من اخـــمـــاد فـــرق الـــدفــــاع ا
احلــريق). واعـلن مـصـدر في وزارة
الـداخــلـيـة ان (احلـريق لم يـتـسـبب
ــــعـــــامالت ووثـــــائق بـــــاضـــــرار 
ـواطن النها مـحفوظة في اماكن ا
اندلع آمـنة ). وفي محـافظة نـينوى

حـــريق واسـع اســتـــهـــدف غـــابــات
ـوصـل. وقال مـصـدر ان (احلـريق ا
لـم يـــتـــســـبـب بـــاصـــابـــات) واكـــد
ـــدني (مــــبـــاشـــرة فـــرق الــــدفـــاع ا
بــعــمــلــيــات اخـمــاد احلــريق).وفي
ديـالى اعـلـن  قـائـد الـشـرطـة الـلواء
فـيـصل كـاظـم الـعبـادي عـن اعـتـقال
مــجـمـوعـة مـســلـحـة تـقــلـهم عـجـلـة
اثـــنــاء مـــحــاولــتـــهم قـــتل عــدد من
ــواطـنـ فـي سـاعـة مــتـأخـرة من ا
الـليل لـلعبث بـامن مديـنة بعـقوبة .
وقــال الـعـبـادي لــ ( الـزمـان ) امس
ان (  قـوة امنيـة مشتـركة ودوريات
فـوج طوار ديالى الـسابع ومفارز
االســتـخــبــارات ومـكــافـحــة ارهـاب
ديــالى تــمــكـنت مـن الـقــاء الــقـبض
عـلى خمـسة مسـلح تـقلهم عـجلة
ـواطـن بـعـد فـتـحـهم الـنـار عـلى ا
واصــابــة ثـالثــة مــدنــيــ بــجـروح

ـنـطـقـة طــفـيـفـة في حي االوقــاف 
الــتـحـريـر) مـؤكــدا (تـطـويق مـكـان
احلــــادث والـــقــــاء الــــقـــبـض عـــلى
ـسـلـحـ خالل دقـائق بـعـد وقوع ا
احلــادث ) .  واوضـح الــعــبـادي ان
(هــــذه احملـــاوالت الـــبــــائـــســـة هي
لـلعبث بأمن مدينة بعقوبة وزعزعة
االمـن واالســتــقــرار فـي بــاقي مــدن
احملــافـظـة ) ومن جــانب آخـر اعـلن
الــــنـــاطـق االعالمي بــــاسم قــــيـــادة
شـرطة ديالى الـعقيـد غالب الـعطية
عن الــقـاء الـقــبض عـلى مــطـلـوبـ
واد وضـبط شاحـنتـ محـملـت 
غــيـر مـكـمـركـة فـي سـيـطـرة الـنـاي.
وقـال العـطيـة لـ ( الزمان ) امس ان
( مـفارز ودوريات من اقـسام شرطة
ـقداديـة وهبـهب وشعـبة مـكافـحة ا
اجـرام بني سعـد ومندلـي وخانق
ومـفـارز من شعـبة االجتـار بـالبـشر

تـمـكـنت من القـاء الـقـبـض على 12
ـاضـيـ مـطـلـوبـا خالل الـيـومـ ا

ــادة 4 مـن بــيـــنــهـم اثــنـــان وفـق ا
ارهــــاب) . واضـــاف ان (ســـيـــطـــرة
الـــنـــاي الــتـــابـــعــة لـــقـــسم شــؤون
الــســيــطــرات والـطــرق اخلــارجــيـة
تـــمـــكـــنت مـن ضـــبط شـــاحـــنـــتــ
مـحـملـت بـكمـيات كـبيـرة من مادة
زيت تـشحيم الـسيارات غيـر معرفة
كــمـركــيـاً  ). من جــهـته دعــا عـضـو
مـجـلس ديالى حـقي اجلـبوري عـبر
( الــــزمـــان ) اهــــالي قــــرى شـــمـــال
ـــقــداديـــة الى  ( الــوقـــوف بــقــوة ا
ومـــســانـــدة احلــشـــد الــعـــشــائــري
ـــخــــتـــلف والــــقـــوات االمــــنـــيــــة 
تـشـكيالتـها لـقـطع الطـريق على اي
مـحـاولـة ارهـابـيـة خـبـيـثـة إلحـداث
خــــرق امــــني فـي قـــرى ســــنــــسل)
مـشـددا عـلى(ضـرورة تـوفـيـر الدعم

الــلـوجــسـتي لــلـحـشــد الـعــشـائـري
وتــوفـيــر االعـتـدة الــتي تـمــكـنه من
الـتـصدي لـلـجمـاعـات االرهابـية ) .
وشـكلت شـرطة ديـالى جلنـة لكشف
هــــويـــة االنـــتـــحــــاري الـــذي فـــشل
بـتـفجـير نـفسـه بعـد محـاصرته من
ـقاهي الـقـوات االمـنيـة في احـدى ا
فـي قـــضـــاء خــــانـــقـــ اخلــــمـــيس
ـــاضي.وبــحــسب بـــيــان لــقــيــادة ا
الـشرطة فقـد ترأس  اللجنـة العميد
سـلـيم ابـراهيم خـلـيل ونقل الـبـيان
عن نــائب قــائـد الــشــرطـة الــعـمــيـد
ســـلـــيم ابـــراهــيـم خــلـــيل قـــوله ان
(الـلـجـنة اجـرت جـولـة ميـدانـية في
ــكــان الـذي قــتل فــيه االنـتــحـاري ا
ـكـان والـزمـان ودرسـت حـيـثـيــات ا
الـذي كـان يروم فـيه تفـجـير نـفسه)
.واقــدم االرهـابي عــلى رمي قـنــبـلـة
يــدويـة انـفـجـرت عـلـيه مـا أدى الى

مـقتله باحلال وجـرح مواطن  فيما
ــتـفــجـرات قــام خـبــراء مــكـافــحـة ا
بـتـفكـيك احلزام الـناسف الـذي كان
يـرتـديه. وألقـت قوة أمـنيـة الـقبض
عـــلـى ارهــابـي في تـــنـــظـــيم داعش
ــحــافـظــة كـركــوك بــحـسب بــيـان
خلـــلـــيــة اإلعالم االمـــني اوضح ان
(قـوة من وكالـة االستخـبارات ألقت
الـقـبض عـلى االرهـابي الـذي يـعمل
عــلى نـقـل عـوائل عــصـابـات داعش
داخـل مخـيمـات الـنازحـ وهو من
ـطلوب للقوات االمنية الشتراكه ا
بـعـملـيـات ارهابـيـة عدة).كـمـا ألقت
مـــفــارز مـــديــريـــة االســتـــخــبــارات
الــعــســكــريــة في قــيــادة عــمــلــيـات
نــيـنـوى الـقـبـض عـلى مـسـؤول في
داعش اثـر مـعـلـومـات اسـتـخـبـارية
دقـــيــقــة فـي حي الــتــنـك بــاجلــانب
ــوصـل.واوضح بــيــان ـن من ا األ

خللية اإلعالم ان (اإلرهابي قد عمل
مـــســـؤوالً عـــمـــا يـــســمـى بـــديــوان
الــغـنــائم في الـقــيـروان وقــد قـتـلت
قــواتـنـا األمـنــيـة أحـد اوالده إثـنـاء
مـــعـــارك الــتـــحـــريـــر).وفي بـــغــداد
 اســــتــــشـــهــــد واصــــيب عــــدد من
ــصـلــ لـدى انــفـجــار اسـتــهـدف ا
مـسـجد في مـنطـقة الـبلـديات اثـناء
صالة اجلــمــعـة. واعــلـنت الــهـيــئـة
الــعـامـة لـلـكــمـارك عن حـجـز أدويـة
بـشرية مخالفـة لضوابط االستيراد
فـي مطـار بـغـداد الدولـي.وقالت في
بـيـان ان (الـسـلطـات اجلـمـركـية في
جـمرك مـطار بـغداد الـدولي حجزت
كـميـة من االدوية البـشريـة مختـلفة
نشـأ كانت بحوزة األنـواع هنديـة ا
مـسـافـر يـروم إدخـالـهـا لـلـبـلـد دون
ــوافـقـات الــرسـمـيـة اســتـحـصـال ا

لها).
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