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تـــوقــعت الــهــيــئـــة الــعــامــة لالنــواء
اجلـويـة والـرصـد الـزلـزالي الـتـابـعة
لـــوزارة الـــنـــقل ان يـــكـــون الــطـــقس
صــــحــــوا مع انــــخــــفــــاض درجــــات
. ــقــبــلـ احلــرارة خالل الــيــومــ ا
وقــالـت الــهــيــئـــة في بــيــان امس ان
ـنــاطق كــافـة (الــطـقس صــحــو في ا
ودرجــات احلــرارة تــنــخـفـض قـلــيال
ــقــبــلـــ لــتــعــود خالل الــيــومـــ ا
بــاالرتـفــاع الـتــدريـجي مــرة اخـرى).
ـتـنبىء اجلـوي صادق بدوره  عد ا
عـطــيـة مـوجه احلــر الـتي تــشـهـدهـا
الــكـثــيــر من الـبــلـدان بــالـتــأريـخــيـة
وجتاوزت السجالت احلرارية لشهر
حـزيــران اجلـاري. وكــتب عـطــيـة في
صــفــحــتـه عــلى فــيــســبــوك امس ان
(موجة حر تاريخيهة تضرب اوروبا
قـادمـة من شـمـال أفـريـقـيـا. ودرجات
احلــــــرارة جتـــــــاوزت الــــــســـــــجالت
احلـراريـة لــشـهـر حـزيـران وحتـديدا
ـــانـــيـــا وبـــولـــنــدا في فـــرنـــســـا و أ
والتشيك واحلرائق تلتهم غابات في
اسـبـانيـا والسـيـمـا ان هنـاك تـقـارير
تشير الى وجود وفيات) مرجحا ان
(تـرتـفع درجـات احلـرارة في الـكـثـير

من دول أوروبـــا في األيـــام الـــثالثــة
ـا تتـجاوز  45درجة في قـبـلة ور ا
ــــــدن شــــــمـــــال شــــــرقي عــــــدد من ا
ــوجــة إســبــانــيــا) الفــتـــا الى ان (ا
تسبـبت بحـرائق ومشاكل في الـتيار
الـــكــهـــربــائي وايـــضــا صــحـــيــة في
الـــعــراق و اجلـــزائــر وخــســـائــر في
ــوارد الــزراعـــيــة االردنــيــة وكــذلك ا
الـــغـــاء رحـالت جـــويـــة وخــــســـائـــر
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ـــنــظــمــات الــدولــيـــة الــعــامــلــة في ا
العراق). وكان رئيس مجلس النواب
محـمد احلـلـبوسي قـد اجرى اتـصاال
هاتفيا مع نظيرته البحرينية  فوزية
عـبـد الـله زيـنل عـلى خـلـفـيـة اقـتـحام
الــســفــارة. وقــال احلــلــبــوسي خالل
االتـصـال إن (حق الـتـظـاهـر مـشـروع
ـقــراطـيــة لـكن في كل األنــظــمـة الــد
االعتداء عـلى البـعثات الـدبلومـاسية
ومـنشـآتـها وسالمـة أمـنهـا بـالنـسـبة
ـــكن إلى الــــعـــراق خط أحـــمـــر وال 
الـســمـاح  بـه مـطــلـقـا) مـوضــحـا أن
(هـنـاك استـهـجـانـا رسـميـا وشـعـبـيا
ـمــارســات اخلــارجـة عن ــثل هــذه ا
الــقـــانـــون الـــتي تـــهــدد الـــبـــعـــثــات
الـــدبــلــومـــاســيــة وأمــنـــهــا وسالمــة
الـعــامـلـ فــيـهـا) وأضـاف أن (مـثل
هـذه األعـمـال اخلــارجـة عن الـقـانـون
نأمل أن ال تؤثـر على عالقـات العراق
مـع الــدول الــعـــربــيــة بـــشــكل عــام و
البحرين بشكل خـاص وال سيما بعد
حتـــقــيق الـــعــراق خــطـــوات كــبــيــرة
بــانــفــتـــاحه عــلى مــحــيــطه الــعــربي
واإلقـــلــيـــمي) مـــؤكـــدا  (اســـتـــمــرارَ
ـسـاعـيه احلـثـيـثة مـجـلس الـنـواب 
ـانـات في تـعـزيـز الــعالقـات مع الـبـر
ـا الـعــربـيـة واآلسـيـويــة والـدولـيـة 
يــخــدم الــشــعــوب). واعــرب الـعــاهل
البحريني  حمـد بن عيسى آل خليفة
عن اعــتــزاز بـالده بــعــمق الــعالقــات
األخوية مع  العراق وشـعبه الشقيق
ـضي بـتـلك ـشـتـرك ألجل ا والـعـمل ا
الـعالقـات آلفـاق أرحب عـلى مـخـتلف
ا ستـويات  األصعدة وعـلى كافـة ا

ــنــامـة او مــا يـســمى بــصـفــقـة في ا
الـقرن) مـؤكـداً ان (ردة الفـعل كـانت
عفوية دون تـبني او تخـطيط مسبق
وهــذه وجـهـة نــظـر اغــلب الــشـعـوب
الـــعـــربــيـــة واإلسالمــيـــة الــرافـــضــة
لـلـتـطـبـيع مع الـكـيـان الـصـهـيـوني)
مـبيـنـا ان (مـا حـدث غيـر مـقـبول من
اقـــتـــحـــام لـــســـفـــارة دولـــة وعـــرض
احلــكـومــة الى احلــرج وجـعل وزارة
الداخـلـية تـتـحرك وتـتـدخل بالـقوة)
ـوقف واوضح الــتـمــيـمي ان (هــذا ا
غير مسؤول وكان يجب ان ال تقتحم
الــســفـارة بــهــذه الـطــريــقـة لــكن هي
عفوية) واضاف ان (وزارة الداخلية
ودائـرة حـمـايـة الـسـفـارات مـسـؤولة
عـن تــأمـــ احلـــمــايـــة لـــلــســـفــارات
والــبـعــثـات الــدبـلــومـاســيـة الن هـذا
األمــر يــضــعف هــيــبــة الــدولــة امـام

اقـــتـــصــاديـــة في عـــدد من مـــطــارات
اوربا) مـؤكـدا ان (ظـاهـرة االحـتـرار
ي بدأت تأخد منحنى تصاعدي العا
سريـع ويجب عـلى اجلـميع الـتـعاون
عـــبــر زراعــة األشــجـــار واســتــخــدام

تجددة). الطاقة ا
 واعــــلـــنت الـــدول األوربـــيـــة حـــالـــة
الــــــطـــــــوار واتــــــخــــــاذ إجــــــراءات
استـثـنائـية من أجـل مواجـهة مـوجة

احلر التي تضـرب أجزاء واسعة من
القارة العجوز  حيث سجلت فرنسا
ـاضيـة أعلى درجـة حرارة اجلمـعة ا
على اإلطالق منذ بدء التسجيل  في
ـــوجــة حـــ ارتـــفع عـــدد وفـــيـــات ا
شديـدة احلـرارة الـتي جتتـاح مـعظم
أنحـاء أوروبا.وذكرت مـحطـة ميـتيو
فــــرانـس لألرصـــــاد أن احلــــرارة في
جاالجلو مونتو بإقليم بروفانس في
جــنــوب الــبالد بــلــغت  45.9 درجـة
لـتـزيـد بـواقـع درجـتـ تـقـريـبـا عـلى
الــرقم الـقــيـاسي الــسـابق الــذي بـلغ
 44.1 درجـــــــة فـي آب عــــــام  2003
وأضافت أن  12 مـديـنـة في جـنـوب
فــرنـــســـا شـــهــدت أعـــلى مـــســـتــوى
لـــلـــحـــرارة عـــلى اإلطالق مـــنـــذ بــدء
التـسجـيل بيـنمـا جتاوزت  45درجة
نظمة في ثالث مدن أخرى. وذكرت ا
ـيـة لألرصـاد اجلـويـة أن الـعام الـعـا
اجلـاري في طـريـقه لـيـصبـح من ب
أشــد األعـوام حــرارة عـلـى مـســتـوى
الـعــالم.وفي إسـبــانـيـا حــيث بـلـغت
احلـرارة أكثـر من  43 درجـة مـئـوية
لليوم الثاني على التوالي استعرت
حــــرائق الــــغـــابـــات فـي نـــطـــاق 60
كيلومترا مربعا بإقليم تاراجونا في

شمال شرق البالد.
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اتـفق رئـيــسـا اجلـمــهـوريـة بـرهم
صالح واقليم كـردستان نـيجرفان
البارزاني على بدء حوارات بناءة
وحتـقـيق تـفـاهـمـات مـشتـركـة مع
احلكـومـة االحتـاديـة.وقـالت بـيان
تـلـقـتـه (الـزمـان) امس ان (صـالح
اســتــقـــبل في بــغـــداد الــبــارزاني
وجرى  خالل الـلـقـاء بـحث شامل
ستجدات السياسية لألوضاع وا
واألمنية في البالد) وشدد صالح
على (أهـميـة التـنسـيق والتـشاور
بـــ جـــمــيـع األطـــراف وضــرورة
صلحة اإلستناد إلى الدسـتور وا
سـائل الـعـالـقة الـوطنـيـة بـشـأن ا
والوصول إلى رؤى مشتركة تذلل
الـعـقــبـات أمـام تـوفــيـر اخلـدمـات
للعـراقيـ كافة). من جـانبه ابدى
رئيس االقليم (رغبته اجلادة لبدء
حوارات بناءة وحتقـيق تفاهمات
مشـتـركـة مع احلكـومـة االحتـادية
ــلــفـات ذات ــواضــيع وا بــشـأن ا

شترك).  االهتمام ا
واكـد صــالح ان الــعــراق حـريص
ـشاورات على ادامـة الـتواصل وا
مع مـجلس االمن الـدولي لـتـعـزيز
نطقة.واوضح السلم واالمن في ا
الـبـيـان ان (صــالح بـحث مع وفـد
من مجـلس االمن الـدولي برئـاسة
ـســاهـمـة في مـنـصــور الـعــتـبي ا
اجلــــهـــود الــــبـــنــــاءة لـــتــــرســـيخ
االســتـقــراروالســيــمــا ان الــعـراق
لـــديه رغـــبــة جـــادة في تـــســـويــة
ــــســـائـل الـــدولــــيــــة بـــالــــطـــرق ا
السـيـاسـيـة عبـر تـشـجـيع احلوار
بـ االطـراف كـافة) واكـد صـالح
(اهــمـــيــة احلـــفــاظ عــلـى ســيــادة
الــعــراق وسالمـــة امــنه ووحــدته
ازاء الــتــحــديـات واالزمــات الــتي
تـشــهـدهــا الـســاحـة االقــلـيــمـيـة).
بــدوره اعـــرب الــرئـــيس الــدوري
نـظمة جمللس االمن عن (دعـمه وا
الــــدولـــيــــة لـــلــــشــــعب الــــعـــراقي

مـشــيـداً وحـكــومــته وســيـادته)  
ـــتــوازنــة الــتي بــالــســـيــاســيــة ا
ينـتهـجـها الـعراق واحلـرص على
ـقــررات مــجـلس االمن االلـتــزام 
ــا يـــدلل عــلـى صــحـــة مــســاره
السـياسي وانفـتاحه عـلى احمليط

اإلقليمي والدولي. 
الى ذلك رأى رئيس الـوزراء عادل
ــــــهـــــــدي ان األزمــــــات عـــــــبـــــــد ا
والتحديات الكبيرة التي واجهها
الــعــراق تــســتــحق دعــمــا دولــيــا
ــــكــــتـب االعالمي أكــــبــــر.وقــــال ا
لرئـيس الوزراء في بـيان امس ان
ــهـــدي الـــتـــقى اعـــضــاء (عـــبـــد ا
مجـلس االمن واسـتعـرضا جـهود
احلـكـومـة الـعــراقـيـة في مـجـاالت
اصالح اإلقـــتـــصــاد والـــتـــنــمـــيــة
ـسـتــدامـة واسـتـثــمـار الـثـروات ا
الطبيعية وزيادة االنتاج الزراعي
والعمل على بسط سـلطة القانون
وحتـقــيق الـعــدالـة بــ مـكــونـات
الشـعب الـعراقي وتـكـافؤ الـفرص
ـرأة وزيادة واإلهـتمـام بـحـقـوق ا
مشاركـتهـا في احلياة الـسيـاسية
ـناصـب االدارية) واشـار عـبد وا
ــــهـــدي الـى ان (هـــذه الــــزيـــارة ا
ـــهــمـــة تــدل عـــلى دعـم اجملــلس ا
واهتـمـامه بالـعـراق وبالـتـحوالت
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ـــان حـــسن عـــد نـــائب رئـــيـس الـــبــر
الـــكــعـــبي تـــهـــديـــد أمن الـــبـــعـــثــات
الــدبــلــومــاســيــة في الــعــراق يـلــحق
ضـررا بـسمـعـة ومـصـلـحة الـبالد في
احملـافـل الـدولـيــة. واكـد الـكــعـبي في
بـــــيــــان امـس إن (امن الـــــســــفــــارات
ـوجـودة والـبــعـثـات الــدبـومـاســيـة ا
داخـل الــــبـالد وسالمــــة وحـــــمــــايــــة
أفرادها وااللتزام بـعدم التعرض لهم
مـسـؤولـيـة مـشـتركـة تـقع عـلى عـاتق
احلـــكــومــة بـل عــلى كل فـــرد عــراقي
يعـرف حق الـضـيف ووجـوب إكرامه
وتــقـديــره وحــمـايــته رغم كل شيء)
ـقـراطي في مـبـيـنـا ان (الــنـظـام الـد
العراق يـعطي حق التـظاهر الـسلمي
لكل مواطن ليعبر عن النقد والتعبير
عن الـرفض ألي مـوضـوع كـان ولكن
يــــــجـب اال يـــــتـم حـــــرف هــــــذا احلق
والوصـول الى مـرحـلة االعـتـداء على
ــؤســســات ـــنــشــآت اوا األفــراد او ا
العـامـلـة داخل البالد او كل مـا يـهدد
ــصـالـح الـثــنــائــيـة مع الــعالقــات وا
ا ال يسمح به مختلف الدول وهذا 
مـطـلـقـا ). بـدوره  رأى عـضـو جلـنـة
الـعالقات اخلـارجـيـة الـنيـابـيـة فرات
الــتـــمــيـــمي ان اقـــتــحـــام الــســـفــارة
الــبـــحــريــنــيــة ردة فــعل عــفــويــة من
اجلماهير على مؤتـمر التطبيع الذي
ـنـامـة.وقـال الــتـمـيـمي في عـقـد فـي ا
بـيـان امس ان (مـا حـدث من اقـتـحام
للسفارة كان عبارة عن ردة فعل على
ما  في مـؤتمـر التـطبـيع الذي عـقد

يـــدعـم مـــصـــاحلـــهـــمـــا وردع كل من
يـحـاول اإلسـاءة إلـيـها.ودان حتـالف
القوى العراقية اقتحام السفارة  في
بــغـداد من قــبل مــتـظــاهـرين داعــيـا
احلكومة  الى تعزيز حماية البعثات
الـدبــلـومـاســيـة.وعـبـر الــتـحـالف في
بــيـان عن اســفه الســتـغالل الــبـعض
حلق الـــتــظــاهــر الــســلــمي لإلســاءة
لسمعـة الى العراق ومحـاولة عرقلة
تمت العالقات العراقية مع محيطه
الــعــربي واالقــلـيــمي والــدولي  . في
رجع الديني محمد تطور الحق عد ا
مهدي اخلالـصي ما جرى من اعتداء
عـــلى الــســـفــارة تــعـــبــيــراً عن ارادة
ــا يــنـســجم مع الــشــعب الـعــراقي 
شـروعة الرافضة لـلتطبيع طالب ا ا
مع الـــعـــدو الـــصــهـــيـــوني. وأوضح
اخلـالـصي في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امس ان (مـــوقف الـــعــراق يـــتـــجــلى
بعـدم حضـور احلـكومـة ومشـاركتـها
ـؤتــمـر وان ابــنـاء الــشـعب في هــذ ا
الـعـراقي الـذين خـرجـوا بـتـظـاهـرات
ـــشـــاريع امـــام الـــســـفـــارة رفـــضـــا 
التطبيع مع العـدو الصهيوني وبيع
الــقــضــيــة الــفـلــســطــيــنــيـة) داعــيـا
(اجلـــهـــات األمــنـــيـــة إلى الـــتـــعــامل
بـحكـمـة وحـذر ويقـظـة للـتـفـريق ب
من يــريـد الــتـعــبــيـر عن رأيه بــطـرق
حــضــاريــة سـلــمــيــة وبــ من يــريـد
ـتـظاهـرين االنـدسـاس في صـفـوف ا
مــحـــاوالً تــشــويـه صــورة الــعــراق).
واثــار احلــادث ردود فــعل ضــد هـذه
التصـرفات الـتي احرجت مـؤسسات

الدولة برمتها.  
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التي يشـهدها في جـميع اجملاالت
وجتــاوزه بــنــجـــاح لــلــتــحــديــات
السياسـية واالقتصـادية واألمنية

الكبيرة).
مـبـيـنـا ان (الــعـراق شـهـد حـروبـا
خـــارجـــيـــة وداخـــلــيـــة وحـــمالت
اضطهاد وابـادة وموجات ارهاب
وورثـنــا دمـارا لـلــبـنى الــتـحــتـيـة
وانـقـســامـات مـجــتـمـعــيـة وهـدرا
لــثــرواتــنــا ومــواردنــا الــبــشــريـة
ـاديــة وديـونــا كـبـيــرة وبـرغم وا
من كل ذلك تـمـكـن الـعـراقـيـون من
إقـــرار الـــدســــتـــور وإجـــراء عـــدة
انتخـابات تـشريـعية أدت لـتغـيير
وتــــداول ســــلـــــمي لــــلــــســــلــــطــــة
وانـتــصـروا عــلى داعش وحـرروا
ــهــدي ان مــدنــهم) واكــد عــبـــد ا
(سيـاستـنا اخلـارجيـة قائمـة على
عدم الـدخـول في سيـاسـة احملاور
شـتركات الكثيرة والتركيز على ا
التي جتـمعـنا مع الـدول اجملاورة
ــا يــحــفظ األمن واالقــلــيــمـيــة و
واالســتـــقـــرار ويــحـــقق مـــصــالح
ـنـطـقـة وازدهـار جـمـيع شـعـوب ا
ويـجــنــبـهــا الــتـوتــرات واألزمـات
واحلـــروب وان هـــذه الـــعالقـــات
تـوازنـة حتـقق مكـاسب لـلـعراق ا
اكــــد وشـــــعـــــبه). مـن جـــــانـــــبه  
الــعــتــيــبـي ان (اجملــتــمع الــدولي
يقف الى جانـبكم وندعم الـشراكة
وجــهـــود الــبـــعــثـــة الــدولـــيــة في
ـــوافــقــة الــعـــراق الــتي تـــعــمل 
احلكـومة الـعـراقيـة وبالـنجـاحات
الـــتـي حتـــقـــقـــهـــا فـي مـــخـــتـــلف

اجملاالت).
ـــبـــادرة الــعـــراق في مـــرحــبـــا (
حتــــســـ الــــعـالقـــات مـع الـــدول
اجملــاورة ومـــحــيـــطــهــا الـــعــربي
واالقــــلـــــيــــمـي والــــدولـي والــــتي
توصف بالسـياسة احلكـيمة التي
تـخــدم مـصــالح الــعـراق وجــمـيع
ـنــطـقــة الى جــانب دعـمــنـا دول ا
جلهود إعـادة اإلعمـار واخلطوات

االصالحية للحكومة العراقية). 
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في االفـــتـــتـــاح عـــلى يـــد مـــالي (4-1) وانـــفـــرد
مـنتخب مالي بصدارة الـترتيب برصيد  4 نقاط
مـقابل نقطت لكل من تونس وأنغوال بينما تأتي

موريتانيا في قاع الترتيب بنقطة وحيدة.
ومـنـحت هذه الـنـتيـجـة األمل لـنسـور قـرطاج في
بـلـوغ ثمن الـنـهـائي مبـاشـرة دون انـتظـار حتـديد
ــصـيــر من خالل بــطــاقـة أفــضل مــركــز ثـالث ا
حــيث أن الــفـــوز عــلى مــوريـــتــانــيـــا في اجلــولــة
اخلـتــامــيـة مع خــســارة أو تـعــادل أنـغــوال أمـام
ـباشر مـالي سيـمنـحها إحـدى بطـاقتي الـتأهل ا

عن اجملموعة.
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خـيم الــتـعـادل الــسـلـبي عــلى الـلـقــاء الـذي جـمع
مـنتـخـبي أنغـوال ومـوريتـانـيا امس الـسـبت على
مـــلـــعب الـــســـويـس اجلـــديـــد في ثـــاني جـــوالت

اجملموعة اخلامسة ببطولة أ أفريقيا.
ـنـتــخب األنـغـولي في وبـهـذه الــنـتـيـجـة يــفـشل ا
حتـقيق الـفوز لـلمـبـاراة الثـانيـة على الـتوالي بـعد

ثله. تعادله في اجلولة األولى مع تونس بهدف 
ــنـتـخب ويـحـدث األمــر نـفــسه أيـضـا بــالـنــسـبـة 
مــوريــتــانــيــا الـــذي ســجل حــضــوره األولى في
الـبطولـة في هذه النسـخة بعـد خسارته الـقاسية
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ـــان مـــحـــمــد وجـه رئــيـس الـــبــر
احلـــلــــبــــوسي دعــــوة العــــضـــاء
انـات االسـيـويـة للـمـشـاركة الـبـر
ـــوازنـــة فـي اجـــتـــمـــاع جلـــنـــة ا
والـــتـــخــطـــيط فـي بــغـــداد.وقــال
احلــــلـــبـــوسي (اتــــوجه بـــدعـــوة
ـــــانــــكـم واعــــضـــــائه الــــذي بــــر
تــتـــرأســونه حلــضــور اجــتــمــاع
الــلـــجــنــة الـــدائــمـــة لــلـــمــوازنــة
ـانات والـتخـطـيط جلـمعـيـة البـر
االسيوية الذي سيعقد من  3الى
ـــقـــبـل في بـــغـــداد)  5ايــــلـــول ا
واضـــاف ان (مــــجـــلس الـــنـــواب
الـــعـــراقي ســـيـــتــــولى بـــوصـــفه
ـــضــيف لالجـــتــمــاع ــان ا الـــبــر
سـتـلـزمات تـهيـئـة االجـراءات وا
اخلاصة الجنـاح اللـجنة الـدائمة
ونتطلع الستقبال اعضاء الوفود
ــانـــيــة في بـــغــداد). وقــرر الـــبــر
مــجــلس الــنــواب عــقــد جــلـســته
اليوم االحد بـعد تأجيـلها بسبب
عـدم اكـتمـال الـنـصـاب الـقـانوني
ـان امس . وقــال بــيـان ان (الــبــر
قــرر عــقــد جــلــســته الــيــوم بــعـد
تـــأجـــيـــلــهـــا امس بـــســـبب عــدم
اكتمال النـصاب القانوني والتي
ـقــرر ان يـصـوت فـيـهـا كـان من ا
على الـدرجات اخلـاصة ويـناقش
مشروع قانون احملكمة االحتادية
الـعــلـيـا). الى ذلك طــالب الـنـائب
عن حتالف سائـرون بدر الزيادي
ـان الى نـشر اسـماء رئاسـة الـبر
الـــنــــواب الـــذين تــــغـــيــــبـــوا عن
اجلــــلــــســـة.وقــــال الــــزيـــادي في
تصريح امس انه (بنهاية الدوام
ــادة الـــرســمي يـــعــنـي  دخــول ا

تـرقـيـعـيـة عـلى مـشـروع احملـكـمة
االحتـاديـة  داعـيــاً إلى صـيـاغـته
مـرة اخـرى بـشـكل كـامل لـضـمـان
عدم هيـمنة الـكتل واألحزاب على
القضاء. وقال محمد الشريف في
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(القـانون الـذي ينـاقش حالـياً في
مــجــلـس الــنــواب يــنــطــوي عــلى
مـالحــظــات خــطــيـــرة تــســتــدعي
أعـــادة صـــيـــاغـــتـه مـــرة أخــرى)
مبـينـا ان (إجـراء تعـديل ترقـيعي
ـــواد أمـــر فـــيه عـــلـى قـــسم مـن ا
خطـورة للـغـاية وبـالتـالي سوف
يـظهـر هـذا الـتشـريع مـشـوهاً وال
يــلــبي طـــبــيـــعــة عــمل الـــقــضــاء
الــدســتــوري) مــبـــيــنــا ان (كــتالً
ـوقف سـيــاسـيــة تـعي خــطـورة ا
وتـــصـــر عــلـى إخــراج الـــقـــانــون
بــــشـــكـل مــــشـــوه لــــكـي يـــســــهل
ـعـنـية الـسـيـطرة عـلى احملـكـمـة ا
ــــنــــازعـــات الــــدســـتــــوريـــة) بـــا
واستـغرب الـشريف من (الـصمت
الـنــيــابي جتـاه ضــرب رأس هـرم
الــســلـطــة الــقــضـائـي حـيـث مـثل
هكذا قوان حتـتاج إلى جلسات
اسـتـمـاع ونــقـاشـات مع اجلـهـات
ذات الـعـالقـة ومــؤتـمــرات ولـيس
وضع إضــافــات ركــيــكــة إلهــداف
سيـاسـية وحـزبـية) مشـددا على
ـــكــاسب (ابـــعــاد الـــقــضـــاء عن ا
السياسـية وصراعـات الكتل على
نـاصب في مـؤسـسات الـدولة) ا
محذرا من (تكرار جتربة الهيئات
ـسـتـقـلـة الـتي سـيـطـرت عـلـيـها ا
األحـزاب مع احملـكــمـة االحتـاديـة
من خالل وضـــعــهــا حتت رحــمــة
الـكـتل في مــجـلس الـنـواب) عـلى

حد قوله. 

ـــوازنـــة الــــتي تـــنــــهي عـــمل بـــا
الـوكاالت حـيـز التـنـفـيذ مـايـجعل
الدولة العراقية مشلولة وكل شئ
مـنــتـهي)  مـبــيـنـا ان (عــدم عـقـد
ــان يـوم امس وفي جــلـســة الـبــر
ــثل رسـالـة هـذا الــوقت احلـرج 
سلبية للشارع) واكد الزيادي ان
ـان (عــدم حـضــور اعــضـاء الــبــر
والـفـشل بعـقـد اجلـلـسة يـجـعـلـنا
امـــام عالمــة اســتــفـــهــام كــبــيــرة
ـحاولة الـبعض ادخال وشكوك 
الدولـة في فراغ) مطـالـبا رئـاسة
تـغيب ـان بـ(نشر اسـماء ا البر
ـوقع الــرسـمي وامـام الـشـعب بـا
العـراقي كي يـطـلع عـليـهم بـشكل
واضح).وانتـخبت جلـنة الـتعـليم
الـعـالي الـنــيـابـيـة غـيـداء كـمـبش

رئيسا لها .
 كمـا دعت الـكـتلـة رئـيس الوزراء
الى تشـكيل جلنـة خاصـة لدراسة
. وحذر قـال ملفـات احملافـظ ا
خبير قانوني من إجراء تعديالت


