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 بـــدأ رئــيس اجلـــمــهــوريـــة بــرهم
صـــالح امـس الــثـالثــاء زيـــارة الى
لـنـدن تـسـتـغـرق ثالثـة ايـام يـلـتقي
خاللـهـا مـلكـة بـريطـانـية الـيـزابيث
ــكــتب .وقــال ا ــســؤولــ وكــبــار ا
االعـالمي لـرئـيس اجلــمـهـوريـة في
بـــيـــان ان (صـــالح بـــدأ زيـــارة الى
تحدة تستغرق اياما عدة ـملكة ا ا
لكة ـؤمل ان يلتقي خاللها با من ا
الــبــريــطــانـيــة ورئــيــســة الـوزراء
ووزيـر اخلـارجـيـة ورئـيس مـجلس
الــلـوردات الــبـريــطــاني فـضالً عن
) من سـؤول الـبريـطانـي كـبـار ا

دون تفاصيل.  
الـى ذلك اعـلــنت اخلــارجــيـة امس
عن افـــتــتــاح مــبــنى الــقــنــصــلــيّــة
الــعـراقــيـة في مــديـنـة مــانـشــسـتـر
لــتـــلــبــيـــة احــتــيــاجـــات اجلــالــيــة
ــقــيــمــة هــنــاك.وقــال الــعــراقـــيَّــة ا
ـــتــحـــدث بـــاسم الــوزارة أحـــمــد ا
الــصـحـاف في بــيـان انه (في إطـار
سـعي الوزارة إلى جتـسيـر العالقة
مع اجلــالــيــة الـعــراقــيــة وتـلــبــيـة
احــــتـــيــــاجـــاتــــهم من اخلــــدمـــات
ـساهمة في تذلـيل ما يعترضهم وا
مـن مـصــاعب افــتـتـح مـحــمــد عـلي
احلـكـيم مـبـنى الـقـنـصـلـيـة الـعـامة
جلــمـــهــوريّــة الــعـــراق في مــديــنــة
مـــانــشـــســتـــر). وأضــاف أن (هــذه
الـقــنـصـلـيـة سـتـغـطي احـتـيـاجـات
أعـداد كبـيرة من اجلالـية العـراقـية

رســمــيـا حــتى  االن عــلى حــضـور
ــؤتــمـر ــزعــوم بـا ــؤتـمــر ا هــذا ا
ـا االقــتـصـادي وهــو غـيـر ذلك وا
هـــو مـــؤتــمـــر يــهـــدف الى إنـــهــاء
الـقضية الفلسطينية الى األبد كما
عــمـلـوهـا فـي امـريـكـا وأســتـرالـيـا
عـــنـــدمـــا قــضـــوا عـــلى الـــســـكــان
األصـلي فـيهمـا واطلقـو ا عليهم
تـسمية الـهنود احلمـر وهم ليسوا
بــهـنــود ولـيــسـوا بــحـمــر! وهـكـذا
يـــريــدون ان يــعـــيــدوا الــتـــجــربــة
نـفسهـا مع الفلسـطينـي اصحاب
) مـضــيـفـا ان األرض احلــقـيـقــيـ
االهـــداف االخـــرى تـــتـــضـــمـن(عــدّ
الــقــدس عــاصـمــة أبــديــة لـلــكــيـان
الـصـهـيـوني وتشـريع االسـتـيـطان
في الــضـفـة الـغــربـيـة دون حتـديـد
لـــــهــــذا االســــتـــــيــــطـــــان ولــــهــــذه
ـــســـتـــعـــمـــرات  وضـم اجلــوالن ا
بـــشـــكـل نـــهـــائي الى فـــلـــســـطـــ
اسـتنادا الى نظرية او - تخريفات
- تـــرامب  بـــأن من حـق اي دولــة
اذا مــــا رأت أن هـــنـــاك اجـــزاء من
دولة مجاورة تشكل خطوره عليها
 ان تــــســـــتــــقــــطـع تــــلك األجــــزاء
وتــضــمــهــا الــيــهــا حــفــاظــا عــلى
أمـنها). وشـكر  شعث الـعراق على
(مـواقفه من الـقضـية الـفلسـطيـنية
ـؤتـمـر ـشـاركـة  وخـاصـة بـعـدم ا
الـبـحرين الـذي عـقد امس الـثالثاء
والــــيـــوم االربــــعـــاء) مــــضـــيــــفـــا
ـثـابة دعم ان(مـوقف الـعـراق هو 
وإسـناد لنـا وهو ليس بـغريب عنا
فـمــقـابـر شـهـداء اجلـيش الـعـراقي
فـي جنـ شاهـد عـلى ذلك). وشدد
عــلى الــقـول (نــحن صــامـدون رغم
ـعانـاة ولن نقبل بـهذه الصـفقات ا
ـــشـــبـــوهـــة وســـنـــســتـــخـــدم كل ا
ـتــاحـة إلجـهـاض هـذه الــوسـائل ا
ـشـبـوهـة). في غـضـون الـصـفـقـة ا
ذلـك ادان مــجـــمـــوعـــة من الـــقــوى
الـوطــنـيـة الـسـيـاسـيـة في الـعـراق
ـؤتـمر ـنامـة  واسـمـته  مـؤتـمـر ا
رجع ـكـتب ا الـنـدامة. وقـال بـيان 
الــــــديـــــــني جــــــواد اخلـــــــالــــــصي
تــلــقــته(الــزمــان) امس ان (الــقـوى
الــوطـنـيــة الـســيـاسـيــة الـعــراقـيـة
اجـتـمعت لـتعـلن موقـفهـا الواضح
ضـد مـؤتـمرات اخلـيـانـة والعـمـالة
ـنطـلقـة من صفـقة الـقرن الـرامية ا
إلنــهـاء الــقــضـيــة الـفــلــسـطــيـنــيـة
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أبـدى نبيل شعث مستشار الرئيس
وقف الـفلـسطـيني تـقديـره العـالي 
الـعـراق ازاء  صفـقـة القـرن ورفضه
ؤتمـر البـحرين متـهماً ـشاركـة  ا
ؤتمـر بتـقد رشا الـقائـم عـلى ا
لـلـفلـسـطيـنـي في اخلـارج ومـصر
ـــــلـــــيـــــارات ولـــــبـــــنـــــان واألردن 
الـدوالرات  من اجل تمرير الصفقة.
واكــد شـعث اصـرار فـلـسـطـ عـلى
رفـض الـصــفــقــة خالل  مــحــاضـرة
الـقاها في مركز الـنهرين للدراسات
االســتـراتـيـجـيــة في بـغـداد اقـيـمت
بــــالـــتــــعـــاون مع بــــيت احلــــكـــمـــة
بـحضور السفير الـفلسطيني احمد
عني . ونقل بيان عـقل وعدد من ا
تـــلــقــتـه (الــزمــان) امـس عن شــعث
قـوله خـالل الـندوة الـتـي خصـصت
لــلــحـديث عـن صـفــقـة الــقــرن الـتي
اسـمـاها بـصفـقـة العـار ان (من ب
االسـتـنـتـاجـات من خـالل تـصـرفات
امــريـكـا الــراعـيــة لـلـصــفـقــة إلـغـاء
مـفهـوم الدولـت  واعـتراف امـريكا
بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني
ونـقل سفارتـها اليهـا وإلغاء عودة
ـغترب والالجـئ الفلسـطيني ا
٥ فـي الشتـات الذين يـبلغ عددهم ٥
مــلـيـون مـغـتــرب والجيء) مـشـيـرا
الـى ان (رأي الـــرئـــيـس االمـــريـــكي
دونـــالــد تــرامب يـــتــطــابق مع رأي
رئـيس الوزراء الصهيـوني بنيام
نـتــنـيـاهـو بـأنه ال يـوجـد سـوى ٤٥
الـف الجيء فـلـسـطـيـني وهم الـذين
تـركـوا فلـسـط مـشـياً عـلى األقدام
فـي عـــام ١٩٤٨ والـــذيـن أعـــمـــارهم
جتـاوزت ٧٢ عـاما فـقط  ولـهذا هم
ألــغـــوا الــعــودة وألــغــوا مــنــظــمــة
ـساعدة مالي األونـروا اخلاصة 
). وتـطرق الالجـئـ الفـلـسطـيـنيـ
شـعث الى مؤتمر البحرين وقال ان
بلغ (مـؤتمر رشوة للـفلسطيـني 
٥٠ مــــلــــيــــار دوالر عـــلـى مـــدى ١٠
ســـنـــوات لــغـــرض تـــأهـــيــلـــهم في
الـبلدان الـتي يوجدون فيـها اضافة
الـى تــقــد رشــوة لـــكل من مــصــر
ـبـلـغ ٧ مـلـيـارات دوالر ولـبـنان ٤
مـــلــيـــارات دوالر ومـــثــلـــهــا لألردن
ــوافــقــة عــلـى تــمــشــيــة لــغـــرض ا
الـصفقة) على حد قوله. واشار الى
 ان (ايـــة دولـــة عــربـــيــة لـم تــوافق
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(تـبـادال وجـهـات النـظـر بـشـأن عدد
من الـقـضايـا ومنـها األزمـات التي
تــتـــعــرض لــهــا مــنـــطــقــة الــشــرق
األوسـط وأهـمــيـة تــقـد احلــلـول
الـسـيـاسـية الـنـاجـعـة واالضطالع
ـبادرات تستهـدف إنهاء الصراع
وحتقيق األمن واالستقرار في هذه
ـنـطـقـة احلـسـاسـة عـلى مـسـتوى ا
الـعالم).وأشاد احلـكيم بـ(العالقات
الـثـنـائـيـة بـ البـلـدين)  مـتـطـلـعا
قبـلة نقلة رحـلة ا الى أن (تـشهد ا
نـــوعـــيـــة في مـــخـــتـــلـف مـــجــاالت
الـتـعـاون الذي يـعـد تـطوراً رئـيـساً

في العالقات الثنائية).
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ــقـيـمــ هـنــاك) داعـيـاً اجلــالـيـة ا
الـــعـــراقــيـــة في مـــانــشـــســـتــر إلى
(مُـراجَعة مبنى القنصليّة; للشُرُوع
في تـــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجـــاتـــهم من

خدمات). 
اني وبـحث احلـكـيم مع نظـيـره األ
هـايـكـو ماس امس الـثالثـاء أزمات
الـــشــرق األوسط وأهــمــيــة إطالق
مــبـادرات تــنـهي الــصـراع وحتـقق
نطقة.وقالت وزارة االسـتقرار في ا
اخلــارجــيـة فـي بـيــان إن (احلــكـيم
أجــرى اتــصــاال هـاتــفــيــا مع مـاس
وضـوعات كـافة الـتي تهم تـنـاول ا
الــبــلـديـن). وأضـاف أن اجلــانــبـ

u‰∫ رئيس اجلمهورية حلظة وصوله مطار لندن الدولي امس Ë

وضــيــاع حق الـعــودة مــعـلــنـةً من
خـالل بيـانـها الـرسـمي الـدعوة إلي
تـــبــني مـــشــروع دولـــة فــلـــســطــ
وحدة من النهر إلى البحر والتي ا
عـــاصــمـــتــهــا الـــقــدس الـــشــريف)
مــضـيـفـا ان (هــذه الـقـوى اكـدت ان
كـل مــشــاريع الـــتــطــبـــيع ومــواقف
حـكــام اخلـيـانـة والـعـمـالـة سـتـزول
وتـنتـهي بزوال الـكيـان الصـهيوني
والــقــوى االجــرامــيــة الــداعـمــة له
ي وعــلى رأسـهـا االســتـكـبــار الـعـا
ـــتـــحـــدة ـــتـــمــــثل بـــالـــواليـــات ا ا
األمـريـكـيـة). وجـاء في نص الـبـيان
الــــــــذي أعــــــــلـن امـس فـي احتـــــــاد
احلــقـوقــيــ الـعــراقـيــ بـبــغـداد
ووقــعه عــدد من الــقــوى الـوطــنــيـة
الــسـيــاسـيـة فـي الـعـراق انـه (بـعـد
أكـثـر من مـئـة عـام عـلـى مـخـطـطات
ســـايــكس بــيـــكــو ووعــد بـــلــفــور

واحــتالل بـغـداد والــقـدس يـحـاول
الـعـدو الـصـهـيـوني ان يـلـتـقط آخر
ـخــطط جــديـد ــة  انــفــاس الـهــز
قــد مــفــضــوح يـعــمل لــتــصــفــيـة
الــقـضــيـة الــفـلــسـطــيـنــيـة وانــهـاء
الــوجـود احلـقـيـقي الــفـاعل ألمـتـنـا
اإلسالمــيــة بــآفــاقــهــا اإلنــســانــيــة
وحـركة امتنا العربية لتسليط قوى
الـــعــدوان واالحـــتالل وعـــصــابــات
الـكـيـان اإلرهـابي عـلى رقـاب امـتـنا
وإنـهاء مقاومتـها في فلسط وفي
بـــاقي بـــقــاع األرض) مـــســتـــدركــا
ـرة ظـهـر االجـماع (ولـكن في هـذه ا
الـواضح للشعب الفـلسطيني وألمة
الـــــــعـــــــرب واإلسـالم عـــــــلـى رفض
ومـــواجــهــة هــذا اخملـــطط احلــاقــد
الـلئيم وقد كشفت االوراق وسارت
ـن جـاء بـهــا إلى اجلـحــيم وبـدت
عـارية وقبيحـة وقميئة مـخططاتهم

فـي مـؤتــمــرهم الــبـائس  –مــؤتــمـر
الندامة- وورشة العمل في عاصمة
ـنامة األسيرة الـبحرين اجملاهدة ا
والـتي اجـمع قـادة االمـة واصـحاب
الــرأي عـلى ادانــتـهـا واحلــكم عـلى
ـشارك فيـها بخيـانة االمة وبيع ا
الـقـضـية). وتـابع الـبـيـان(لذا وجب
عــلى ابـنـاء امـتــنـا ان يـسـتــلـهـمـوا
ـواجـهـة في مـآالتـها حـقـائق هـذه ا
األخـــيــرة وان يــعـــلــنـــوا رفــضــهم
وشــجـبـهم الــقـاطع بـأســلـوب عـمل
شـجـاع يـسـبق االعالم والـكالم إلى
اعـادة القضية إلى حـقيقتها األولى
ــــارســــات الــــكــــيــــان ورفـض كل 
الــصــهــيــوني واالدارة األمــريــكــيـة
ـــتــوحــشــة الــداعـــمــة له رغم كل ا
الــقـوانـ واالتــفـاقـيــات واالنـظـمـة
الــدولــيـة فال تــهــويـد لــلــقـدس وال
ـزارع شبـعا اسـتالب لـلجـوالن وال 

والـقـرى الـسبـعـة في جـنوب لـبـنان
الــشــامخ األبـي وال اغــتــصـاب ألي
شـبـر من فـلـسـط من حـيـفـا وعـكا
ويـــافـــا وبـــئـــر الــســـبع وإلـى غــزة
والضفة وكل ارض مقدسة من بيت
ـقـدس وأكنـاف بيت الـقدس ومن ا

البحر إلى النهر). 
ــــؤتــــمـــر ووقـع الـــبــــيــــان كل من ا
الــوطـني إلنـقـاذ الــعـراق والـتـجـمع
الـــعـــربي واالسـالمي لـــدعم خـــيــار
ــقـاومـة وجـامـعــة االمـة الـعـربـيـة ا
وشــــورى الـــعـــلـــمــــاء في الـــعـــراق
والـــتــيـــار الــعـــربي وتــيـــار احلــكم
الــرشـيــد ومـجــلس عـلــمـاء الــربـاط
احملـمـدي ورابـطـة عـلـمـاء االعـتـدال
ورابـــطـــة الـــعـــشــائـــر الـــعـــراقـــيــة
واجلـــمــعــيـــة الــعــربـــيــة لــلـــعــلــوم
الـسـياسـيـة وثوار سـاحـة التـحـرير

وجمعية نساء العراق اخليرية.
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ـتحـدث بـاسم حتالف الـقوى أكـد ا
الـعراقية فالح العيساوي ان دعم
حتـالـفه لرئـيس الـوزراء عادل عـبد
ـهـدي مـشـروط.وقـال الـعـيـساوي ا
في تـصـريح مـتـلفـز  ان (عـلى عـبد
ـهدي النجاح في محاربة الفساد ا
رغـم انه اســـــتــــطــــاع احلـــــد مــــنه
ودعــمـنـا له يـعـتــمـد عـلى مـعـاجلـة
ـلفـات كما نـدعم تنـفيذ الـبرنامج ا
احلــكـــومي خــاصــة في الــعالقــات
اخلـــارجـــيـــة)  مـــؤكـــداً ان (عـــبــد
ــهــدي ال يــتـحــمل وحــده جــمـيع ا
الـــتـــراكـــمـــات بل جـــمـــيع الـــكـــتل
الـسيـاسيـة).ولفت الـعيـساوي الى
ان (بــــعـض الـــقــــوى لـم تــــصـــوت

ـرشحة الـتربيـة سفانـة احلمداني
بـســبب مـشـاكل شـخـصـيـة مـا بـ
بــعض أعـضـاء حتــالف الـقـوى مع
ــشـروع الــعـربي خــمـيس رئــيس ا
اخلـنـجـر وان عـدم الـتـصـويت لـهـا
مــســألــة شـخــصــيــة). واضـاف ان
(كــتـلـة  سـائـرون تــقـول انـهـا غـيـر
مـشاركة في احلكومـة رغم تسلمها
ـنـاصب)  مـشـيـراً الى ان (مـهـلة ا
الـتصـويت على الدرجـات اخلاصة
يـوم 30 حــزيـران هي مــدة واجـبـة
الــــتـــطـــبــــيق ومـــجــــلس الـــنـــواب
ســيـصـوت بـالـتــمـديـد). وفي شـأن
مــتـصـل أعـلن الــنـائـب عن حتـالف
ــعـمـوري امس ســائـرون بــرهـان ا
الـــثالثـــاء دعـم حتـــالــفـه لـــوزيــري
الدفاع والداخلية من خالل تشريع

عموري في بيان  .وقال ا الـقوان
إنـه (بعـد مـخـاض عـسـيـر وجوالت
عصيبة وصبر وعناء طويل تمت
تـسـمـية وزيـري الـداخـليـة والـدفاع
عـقـب مـا نـاال ثـقـة مـجـلس الـنـواب
فـي جلسة من أهم جـلسات الفصل
الــتــشــريـعـي الـثــاني). وأوضح أن
(الــتـصـويت خالل جــلـسـة مـجـلس
الـــنـــواب عـــلـى اخـــتـــيـــار يـــاســ
الـيـاسـري وزيراً لـلـداخلـيـة وجناح
الـشمـري وزيراً لـلدفـاع يعـد خطوة
بــــاالجتـــاه الـــصــــحـــيـح ورســـالـــة
مطمئنة للجميع).وأضاف أن (أمام
الـوزيـرين اآلن مهـمة شـاقة وجـدية
إلثـبـات والئـهـمـا لـلـوطن ولـلـشـعب
الـــعــراقـي فــقـط ال غــيـــر والــســـيــر
بـخـطوات مـتـسارعـة لـلحـفـاظ على
ــنـــجــز األمــني ودعم اســتــقــراره ا
بــــعـــــدمــــا بــــذلـت دمــــاء غــــالــــيــــة
وتــضـحــيـات جــسـيــمـة في ســبـيل
عمـوري (نتمنى حتـقيقه) وتـابع ا
أن يـكـون وزيرا الـداخـليـة والـدفاع
ـثــلي الــشـعب  عــنــد حـسن ظـن 
ا امكـننا وسـنكـون داعم لـهمـا 
مـن خالل تــشــريع الــقــوانـ الــتي
ـلف األمـني تــسـهم في االرتـقـاء بـا
ــــا يــــتـــنــــاسب مـع مـــســــتـــوى و
الـتـحـديـات الـداخـلـيـة واخلـارجـيـة
الـتي تـواجه الـبالد). وتـسـلم وزير
الــعــدل اجلـديــد فــاروق امـ امس
ــرحــلــة مــســـؤولــيــته مــؤكــدا ان ا
ــقــبـلــة ســتـكــون تــقـد اخلــدمـة ا
لــلــوطن وخــاصــة في مــجـال ادارة
الــوزارة.وقـال بــيـان انه (جـرت في

مـقر الوزارة مـراسم تسلـيم وتسلم
حــقـــيــبــة الــوزارة بــحــضــور مالك
ـتـقـدم بـ وزيـر الـعـدل الــوزارة ا
وكـــالــة بــنـــكــ والـــوزيــر احلــالي
الــقـاضي فــاروق امـ الــشـواني).
ونـقل البـيان عن  الـشواني تـأكيده
(اهــمــيـة الــنــهـوض بــدور الـوزارة
بـوصفهـا ركيزة اساسـية من ركائز
الـدولــة الـعـراقـيـة) مـشـيـرا الى ان
ـقـبـلـة من عـمـل الوزارة ـرحـلـة ا (ا
سـيساهم في اعـمار الوطن وخدمة
ـواطن) بـحـسب قـولـه.والشـواني ا
مـن مـوالـيد كـركـوك 1957 حـاصل
عـلى شهادة بـكالوريوس بـالقانون
والــسـيــاسـة عـام  1980 وشــهـادة
الــــدبـــلـــوم الــــعـــالي فـي الـــعـــلـــوم
ـعـهـد الـقضـائي في الـقـضـائـيـة -ا
بــــــغــــــداد- عـــــام  1993. وشــــــغل
مـناصب عـدة منـها رئـاسة مـحكـمة
اســــتــــئــــنــــاف ذي قــــار واالنــــبـــار
وكـركوك. وحـاصل علـى الكثـير من
كـتب الشكـر والتقديـر من احلكومة
الـــعـــراقـــيـــة وفي مـــجـــال حـــقــوق
االنــسـان ومـكـافــحـة االرهـاب وهـو
يــشــغل مــنـصب قــاض في رئــاسـة
مـحــكـمـة اسـتـئـنــــــــــــــاف كـركـوك
مــنـذ  2003 وتــسـلم وزيــر الـدفـاع
جنــاح حــسن عـلـي الـشــمـري امس
ـقر الـثالثـاء مـهـام عـمله رسـمـيـا 
الوزارة.وصوّت مجلس النواب في
جـــلـــســتـه االعــتـــيـــاديــة اول أمس
األثــنــ عــلى مــنح الــثــقــة لـوزراء
الـدفـاع والـداخلـيـة والـعدل ورفض

رشحة لوزارة التربية. ا
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أنـهى مـجـلس الـنـواب امس الـثالثاء
قــراءة قـانــونــ ومـنــاقـشــة قـضــايـا
ـواطنـ فيـما خـدمـية تـمس حيـاة ا
قــرر إرجـاء الـتـصـويت عـلى مـشـروع
قـانـون الـتـعـديل االول لـقـانـون حـجز
ــنـقــولـة وغــيـر ومــصـادرة االمــوال ا
ـنـقـولـة الـعـائـدة الى اركـان الـنـظام ا
السابق رقم  72 لـسنة   2017 حل
مـناقشته مـع رئاسة اجمللس ورؤساء
الـكـتل النـيابـية.وقـال بـيان لـلمـجلس
ان (اجلــلــسـة الــتي عــقـدت بــرئــاسـة
رئــيس اجملـلـس مـحــمـد احلـلــبـوسي
وبحضور 175 نـائبا استهلت بطلب
ـــراكــز عـــدد من الـــنـــواب تـــوفــيـــر ا
االمـتحانية لطـلبة السادس االعدادي
فـي الـنـواحي بـدال مـن تـوجـهـهم الى
ـراكـز اخملصـصة لـهم في االقضـية ا
اضـافـة الى توفـيـر مراكـز امـتحـانـية
قـرب مـخـيمـات الـنـازحـ للـتـخـفيف
عـن كــــــاهـل الـــــــطــــــلـــــــبـــــــة في أداء
امـــتــحـــانــاتـــهم.بـــدوره وجه رئــيس
اجملــلس جلـنـة الـتـربــيـة بـتـضـيـيف
عـاجل لـلـمـعـنـيـ في وزارة الـتـربـية
التـــخــــاذ االجـــراء الـــفـــوري بـــشـــأن
مـعاجلة عـدم وجود مراكـز امتحـانية
فـي الـــــنـــــواحي). وأرجـــــا اجملـــــلس
الـــتــصـــويت عــلـى مــشـــروع قــانــون
الــــتـــعـــديـل االول لـــقـــانــــون حـــجـــز
ــنـقــولـة وغــيـر ومــصـادرة االمــوال ا
ـنـقـولـة الـعـائـدة الى اركـان الـنـظام ا
الـسابق رقم  72 لـسـنة  2017 حل
مـناقشته مـع رئاسة اجمللس ورؤساء
الـكــتل الـنـيـابـيـة الـيـوم االربـعـاء في
الـقاعة الدستـورية. ولفت احللبوسي
الـى اســــتـــعــــداد رئــــاســــة اجملــــلس

الســتـقــبـال اي طــلب من الــنـواب في
حـال وجـود قـضايـا فـسـاد تخص أي
مـــســـؤول في الـــدولــة إلحـــالـــته الى
االدعـــاء الــعــام ويـــتــحـــمل صــاحب
سؤولية الـقانونية في حالة الـطلب ا
عــدم صــحــة ادعــائه.وأرجــا اجملـلس
الـتـصويت عـلى مـقتـرح قانـون اعادة
مــنــتـســبي الــداخــلـيــة والــدفـاع الى
قترح وعرضه اخلـدمة حل تعديل ا
فـي جلـسـة يـوم غـد اخلـمـيس.وأعـلن
احللبوسي عن إصدار رئاسة مجلس
الـنواب امـرا نيـابيـا الى جلنـة النفط
والــطـاقـة الـنـيــابـيـة لـتــشـكـيل جلـنـة
حتـقـيـقيـة بـخـصوص عـقـود اخلـدمة
واجلـــبـــايـــة وعـــقـــود شــركـــتـي كــار
وقـــــيــــــوان.وأنـــــهى اجملـــــلـس خالل
اجلــلـسـة الــتي تـرأس جــانـبـا مــنـهـا
الـنـائب االول لـرئـيس اجملـلس حسن
كــــر الـــكــــعــــبي  الــــقـــراءة االولى
ـشـروع قـانـون انـضـمـام جـمـهـوريـة
الـــعـــراق الـى اتـــفـــاقـــيـــة الـــسالمـــة
والــــصـــحـــة فـي الـــزراعـــة رقـم 184
لـسنة  2001 بـغية ازالـة اخملاطر في
بـيئة العمل الزراعي او الـتقليل منها
ـكن او التـحـكم فيـها الـى ادنى حد 
واحلــــيـــلـــولــــة دون وقـــوع حـــوادث
واصـابات ضارة بالصـحة ناجمة عن
الـعمل الزراعي او ترتـبط بها او تقع
خـالله.كمـا قرر اجملـلس تأجـيل قراءة
تـقرير ومناقشة مشروع قانون وزارة
ـعـلـومات. االتـصـاالت وتـكـنـلوجـيـا ا
بــعـدهـا أكــمل اجملـلس قــراءة تـقـريـر
ومــنـاقــشـة مـشــروع قـانــون الـهــيـئـة
الـبحـرية الـعراقـية الـعلـيا .وأنـصبت
مـداخالت النواب عـلى اهمـية ارتباط
ـجلـس الوزراء الـسـلـطـة الـبـحـريـة 
.وأرجـــــا اجملــــــلس ايـــــضـــــا قـــــراءة

بــغـداد وكــركـوك ومــعـاجلــة مـفـردات
واعيد البطاقة التموينية وااللتزام 
ـسـؤولـة تــوزيـعـهـا وحث اجلــهـات ا
عـلى مـعاجلـة تـأخر اجلـهـات االمنـية
واطن في مـحافظة بـاإلجابة عـلى ا
نــيـنـوى لـلـحـصــول عـلى الـتـصـاريح
االمـنـية إلكـمـال اجراءات الـتـعويض
ــثــلــ عن والــدعـــوة لــتــضــيــيـف 
االمـــانـــة الـــعـــامـــة جملـــلـس الــوزراء
ـنـاقـشة ـالـيـة والـتـعـلـيـم  ووزارتي ا
تــعــيـ حــمـلــة الــشـهــادات الــعـلــيـا
واحملــاضـرين بـاالضـافــة الى اهـمـيـة
االســراع بـتــشــريع قـانــون الـضــمـان
الــصـحي والـشــروع بـإنـشــاء مـديـنـة
الــنــهــروان الــصــنــاعــيــة وحل ازمــة
ــوارد االجــراء الــيــومــيــ بــوزارة ا
, زارع ـائية وصرف مسـتحقات ا ا
بــدوره وجه الـكــعـبـي بـجـرد جــمـيع
ـشكـلة ـؤقـتة ا الـلـجان الـتحـقـيقـية ا
مــنــذ بــدايــة الــدورة وعــرض نـتــائج

عــمــلــهـا عــلى اجملــلس ومن بــيــنــهـا
ــركـزي مــايــتـعــلق بــبـنــايــة الـبــنك ا
الـعراقي وضرورة تقد تـقرير جلنة
ــقــبل فــضال عن الــبــنك االســبــوع ا
مــخـاطـبـة مـحــافـظـة بـغــداد بـتـأهـيل
مـداخل الـعـاصـمـة ومـتـابـعـة حتـويل
حـــمـــلـــة الـــشـــهـــادات فـي الــوزارات
االمـــنـــيــة الـى دوائــر مـــدنـــيــة داخل
الـوزارة او خـارجـهـا وتـوجـيـه كـتاب
الـى وزارة التـخطـيط إلعـطاء اولـوية
لـلمشـاريع اخلدمية وخـاصة الصرف
ـاء ومـتـابــعـة الـقـوانـ الــصـحي وا
الـنافـذة ولوائح الـتعلـيمـات اخلاصة
بــهـا فــضال عن تـوجــيه دعـوة وزيـر
ـعنيـة للمـشاركة الـصحـة واجلهات ا
في اكـثر من جـلسة نقـاشية تـعقد في
اجملـــلـس بـــهـــدف انـــضـــاج قـــانـــون

الضمان الصحي.
 وقـرر اجملـلس رفع اجلـلسـة الى يوم

غد اخلميس .

ومــنـاقــشــة مـشــروع قـانــون تـنــظـيم
انـشاء عالوي لبيـع الفواكه واخلضر
واحلـــيـــوانـــات اضـــافـــة الـى أرجــاء
مــنـاقــشــة مـقــتـرح قــانــون الـضــمـان
الــصـحـي. ونـاقش اجملــلس عـددا من
قدمة من النواب الـقضايا اخلدميـة ا
وتـضـمـنـت ضـرورة االسـراع بـتـقد
احلــسـابـات اخلــتـامــيـة لـلــمـوازنـات
االحتــــاديـــة الــــعــــامـــة مــــنـــذ 2013
واطـالع اجمللس عـلى نـتـائج الـلـجان
الـتـحقـيـقـية الـتي شـكلـهـا منـذ بـداية
الـدورة الـنيـابـية اضـافة الـى تفـعيل
قـانون تعي حـملة الشهـادات العليا
وضــرورة تـضـيـيف نــقـابـة احملـامـ
بــشـأن قـراراهــا بـاجـراء امــتـحـانـات
اخـتبارية خلريجي كلية القانون قبل
مـنـحـهم عـضـويـة الـنـقـابـة.وتـنـاولت
ــطـروحــة في اجلــلــسـة ــواضــيع ا ا
اهـمية تطوير مـداخل محافظة بغداد
وإعــادة تـأهــيل الـطـريـق الـرابط بـ
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كـــشف خــبـــيــر قـــانــوني عـن فــقــرة
خـطـيـرة تضـمّـنـهـا محـضـر مـجلس
ـنــاقـشــة مــشـروع قــانـون الــنــواب 
احملـكمة االحتادية العـليا مبيناً أن
تـلك الـفقـرة تعـطي افـضلـية لـفقـهاء
الـشـريـعـة االسالميـة عـلى الـقـضاة.
وقــال اخلـبـيـر مـحــمـد الـشـريف في
رأي تـلقته (الزمان) امس إن (النظر
إلـى محضر جدول جلسة اول امس
نـشور عـلى موقع مـجلس االثـنـ ا
الـنواب يـظهـر حجم اخلالفـات على
قـانـون احملكـمـة االحتاديـة الـعلـيا).
وأضـاف ان (تـلك اجلـلـسـة خـصص
ـناقشة مـشروع القانون قـسم منها 
ــثـيـر لــلـجـدل وسـط تـبـاين كــبـيـر ا
لــوجـــهــات الــنــظــر مــا دعــا رئــيس
اجلـلــسـة إلى الـتـوجـيه بـاسـتـمـرار

ــبـاحــثـات بـشــأنه من دون اجنـاز ا
الـقـراءة الـثـانـيـة). وأشـار الـشـريف
إلـى أن (ابـرز مـا تــضـمــنه احملـضـر
فـقـرة عـززت مخـاوفـنـا السـابـقة من
الـــقــانـــون ونـــقــتـــبــســـهـــا بــاالتي
(اشـــــتــــراط ان حتــــصـل االحــــكــــام
والــقـرارات اخلـاصــة عـلى مــوافـقـة
ثـالثة اربـاع خبـراء الـفقه االسالمي
في احملـكـمـة لضـمـان عدم مـعـارضة
ضـوابط االسالم) مـضـيـفـا أن (هذا
االقتباس يب مدى اصرار اجمللس
عـلى اقحام رجال الدين في احملكمة
االحتــاديــة  لـيـس فـقـط بـصــفــتـهم
اعـضاء خالفاً لـطبيعـتها القـضائية
ـادة /92 ــنـصــوص عـلــيـهــا في ا ا
ـــــا يـــــتم أوالً مـن الـــــدســـــتـــــور أ
تـفــضـيـلـهم عـلى الـقـضـاة من خالل
وافـقة وجـوب أن تـصدر االحـكـام 
ثالثـة اربـاع الـفـقهـاء) مـوضـحا ان

(الــقــرار حـتـى لـو صــدر بــأغـلــبــيـة
اعـضـاء احملكـمة والـذين جزء مـنهم
غــيــر الــقـضــاة فــيــجب أن يــحـظى
ـوافـقـة ثالثـة ارباع الـفـقـهـاء لكي
ــرر) مـحـذرا من (اســتـخـدام هـذا
الـشـرط في حتويل نـظـام احلكم في
الــعـراق إلى اسالمي كـون احملـكـمـة
االحتــاديــة  هـي اجلــهــة الــوحــيـدة
اخملـولة بـتفسـير النص الـدستوري
ونـقض ما يـصدر عـن السـلطات وال
يـخــضع مـا يـصـدر عـنـهـا لـلـطـعن).
كــمــا حــذر الــشــريف من اســتــمـرار
اجملـلس في مناقشـة قانون احملكمة
بـــصــيـــغــته احلـــالــيــة داعـــيــاً إلى
ابـعادها عمـا يسمى باالسـتحقاقات
االنـتـخـابـية واحملـاصـصـة.وقال في
رأي قــانـوني آخــر تـلـقــته (الـزمـان)
امـس إن (اصــرار مــجــلس الــنــواب
عـــلى مــنــاقـــشــة قــانـــون احملــكــمــة

ثل االحتـاديـة بـصـيغـته احلـالـيـة 
ـثلي ضـربـاً خملاوف اخملـتـص و
ــكـونـات الــصـغـيــرة في الـعـراق). ا
وأضــــاف أن (الــــنــــيّــــة أصــــبــــحت
واضـحـة في الهـيـمنـة عـلى القـضاء
الــــدســــتــــوري من جــــانب الــــكــــتل
الـسيـاسيـة كونـها هي من سـتتولى
ــوجب مـا يـتم تـداوله في وسـائل
االعـالم تــرشــيح الـــقــضــاة وكــذلك
فـرض الوصـاية الـدينيـة على هـيئة
احملـــكــمـــة بـــوجــود أعـــضــاء حتت
مــسـمـيـات فـقـهــاء الـدين بـوصـفـهم
ــشــاركـة في أعــضــاء ويــحق لــهم ا
الـــقــرار). وأشـــار الــشـــريف إلى أن
(األحـزاب االسالمـية بـعد أن فـشلت
في الــــســـلـــطـــتـــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة
والــتـشـريـعـيــة حتـاول أن جتـد لـهـا
مـوطئ قـدم في السـلطـة القـضائـية
مـن خالل إصــــرارهـــا عــــلى وجـــود

رجـــــال دين مــــدعـــــومــــ مـن تــــلك
األحـزاب كأعضـاء في اعلى مـحكمة
عراقية) الفتاً إلى أن (تلك اخملاوف
عـززتها االنبـاء التي  تداولها عن
تـرشيح شـخصـيات اسالمـية وبدء
الــتـرويج لــهـا كـأعــضـاء مــرشـحـ
لـلـمحـكـمة االحتـادية الـعـليـا). وب
الـشريف أن (مـا يهـمنا كـمخـتص
بـالـشأن الـدستـوري والـقانـوني هو
احلـفـاظ عـلى الـطـبـيـعـة الـقـضـائـية
لـلمـحكمـة االحتادية الـعليـا تطبـيقاً
لـــلـــمـــادة  /92 أوالً مـن الـــدســـتــور
ونـصها : احملكـمة االحتادية الـعليا
هــيـئــة قـضــائـيــة مـســتـقــلـة مــالـيـاً
واداريـــاً) مــــؤكـــدا (اهـــمـــيـــة عـــدم
الـســمـاح بـالـهـيـمـنـة عـلى احملـكـمـة
بــتــشــريـــعــات تــمــثل حتــايالً عــلى
الــــنص الــــدســـتــــوري). ونـــوّه إلى
(ضــــرورة أن يـــدرك اجلـــمــــيع بـــأن

الــقــضـاء لــيس ســاحــة لـلــمــكـاسب
واحلــجـوم االنـتـخـابـيـة ولـيس من
الــدرجـــات اخلــاصــة الــتي تــســعى
الـكـتل للـهيـمـنة عـليـهـا بحـجة أنـها

تدخل ضمن االستحقاقات).
 ودعـا الـشريف (مـنـظمـات اجملـتمع
ـدني ووسائل االعالم إلى الضغط ا
عـلى الـكـتل الـسيـاسـيـة لـلمـحـافـظة
عـلى القضاء الـدستوري في العراق
وابـعـاده عن سـطـوة احـزاب فـشـلت
فـي تــقـد اخلــدمــات إلـى الــشـارع
الـــعـــراقـي) بـــحـــسب قـــوله.وارجـــأ
مــــــــجـــــــلـس الـــــــنــــــــواب اول امس
الــتــصــويت عــلـى مــشــروع قــانـون
احملــكــمـة االحتــاديـة الـى جـلــسـاته
ــقــبــلــة بــهــدف االســتــفــاضــة في ا

مناقشته.
 وقـال بـيـان لـلـمـجـلس ان (اجملـلس
بــاشــر مــنــاقــشــة مــشــروع قــانــون

ـــقـــدم من احملـــكــــمـــة االحتـــاديـــة ا
الـلجــنـة القانـونية) مـشيرا الى ان
 (مــداخـالت الــنــواب تــنــاولت عــدم
تـأيـيـد اجلـمع بـ رئـاسـة احملـكـمـة
االحتـادية ومـجلس الـقضـاء االعلى
وتــخــفـيـض عـدد فــقــهـاء الــدين في
احملـكمة الى  ثالثة فقهاء مع اهمية
حتـديـد اجلهـة التي تـقـوم بتـرشيح
قـضاة احملـكمة االحتـادية) مضـيفا
ـداخالت اكـدت ضـرورة ابـعاد ان (ا
شـخصيات احملكمة عن احملاصصة
لـلحد من تأثـير ذلك على الفصل في
الـنـزاعـات وتـقـلـيل خـدمـة الـقـضاة
واخلـبـراء في احملـكـمـة ألقل من 12
ســنــة وتـغــيــيــر جـهــة الــتــرشـيح).
ــــداخالت انــــصــــبت واوضـح ان (ا
عــلـى اهــمــيــة اعــتـــمــاد االغــلــبــيــة
الــبـــســيــطــة في الـــتــصــويت داخل
احملـكمة واحلـفاظ على االسـتقاللية

بـــ الــســـلـــطــات فـــضال عن عـــقــد
جــلـسـاتــهـا بـاالتــفـاق واألغـلــبـيـة)
ــداخالت مــشــيــرا الى ان (بــعض ا
اشــــتــــرطـت ان حتــــصل االحــــكــــام
والــقـرارات اخلـاصــة عـلى مــوافـقـة
ثـالثة اربـاع خبـراء الـفقه االسالمي
في احملـكـمـة لضـمـان عدم مـعـارضة

ضوابط االسالم).
 مـن جــــهـــتـه اعــــلن نــــائب رئــــيس
اجملــلس بــشـيــر حـداد الــذي تـرأس
جـــانـــبــا من اجلـــلـــســة اســـتـــمــرار
مـــنــاقـــشــة مــشـــروع الــقـــانــون في
جـلسـات مقـبلـة ألهمـيـــته الـكبـيرة.
ي والــــنـــاشـط عـــلي ورأى االكــــاد
الـرفـيـعي ان هنـاك جتـاوزا متـعـمدا
عــلى اسـتـقالل وحــيـاديـة الــسـلـطـة
ـشروع الـقـضـائـيـة فيـمـا يـتـعـلق  

احملكمة االحتادية.
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نـظم العـشرات من مـنتـسبي وفـنيي
ـسـيب احلـراريـة مــحـطـة كـهـربــاء ا
اعــتـصـامـاً مـفــتـوحـاً امس الـثالثـاء
يـــســـتــمـــر حـــتى الــيـــوم االربـــعــاء
احــتـجـاجـا عـلى قــطع مـخـصـصـات
منوحة لهم.ونقل شهود اخلطورة ا
ـتـظـاهـرين عــيـان  لـ (الـزمـان) عن ا
قــــولــــهم انــــهـم (ســــيــــســــتــــمـــرون
بـاالعـتـصـامـات والـتـظـاهـرات حـتى
يـــنــالـــوا حــقـــوقـــهم) عــاديـن قــطع
مـخـصـصاتـهم (اجـراءً غيـر قـانوني
كــونـهم يـعـمـلــون في ظـروف بـالـغـة
اخلــطــورة والــتـعــقــيــد وفي اجـواء

تــظــاهــر  نــحــو 250 شــخــصــا من
حـمـلـة الشـهـادات العـلـيـا العـاطـل
عـن الـعـمل من مـخـتـلف احملـافـظـات
ـان الـيـوم الـثالثاء أمـام مـبـنى الـبر
لـلــمـطـالـبـة بـتـعـديل قـانـون الـتـدرج
ركزي. الـطبي وشمولهم بـالتعي ا
وتــظـاهـر عــدد كـبـيــر من مـنــتـسـبي
شـــرطــة شـــركــة نـــفط الــشـــمــال في
مـحافظة كركوك لـلمطالبة بـتثبيتهم
عــــــــلى مـالك وزارتـي الـــــــنــــــــفط أو
الـــداخــلــيـــة. وجتــددت خالل االيــام
نـددة بتردي ـاضيـة التـظاهـرات ا ا
اخلــــدمــــات في بــــغــــداد وعــــدد من
احملــافـظــات وسط اجـراءات امــنـيـة

مكثفة. 

رتفـعة) . وكانت تـظاهرة احلـرارة ا
واسـعــة  نـظـمـهـا مـنـتـسـبـو شـرطـة
شـركة نفط الشمـال قد انطلقت  اول
امـس اإلثـنـ في مـحــافـظـة كـركـوك
لــلـمــطـالــبـة بــتـثــبـيــتــهم عـلى مالك
وزارتي الــنـفط أو الــداخـلــيـة فــيـمـا
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