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رأى اخلـــبـــيـــر االمـــني صـــفــاء
االعـــسـم قــرار الـــغـــاء مـــكـــاتب
احلشد الـشعبي فـي احملافظات
اجــراءً تــنــظــيــمــيــا لــدمج تــلك
ـــــؤســـــســــة الـــــقـــــوات داخـل ا
الـعـســكـريـة وتـفــويت الـفـرصـة
عـــلـى كل من يـــحـــاول زعـــزعـــة
االسـتـقـرار واالمن في الـعراق .
وقـال االعــسم لـ (الـزمـان) امس
ــكن ان يــلــغى ان (احلــشــد ال 
ؤسـسات العـسكرية النه احد ا
الـتـابـعـة جملـلس الـوزراء وهـذا
ان  ولكن القرار صدر من البر
هو اجراء تـنظيـمي الدخال تلك
ؤسسة العسكرية القوات في ا
ـــكن ان تـــكــون لـــهــا الـــتي ال 
مــكـاتب عـلى مـسـتـوى الـقـيـادة
ــســـلــحــة الــعـــامــة لـــلــقـــوات ا
وبــتــشـــكــيالتــهــا اخملـــتــلــفــة)
واضـــاف ان (الــــهــــدف من ذلك

ايضـا هو تفـويت الفـرصة على
كل مـن يـــــــحــــــــاول زعـــــــزعـــــــة
االســــتــــقـــرار او االســــاءة المن
البلد). بدوره  أكد رئيس هيئة
احلــشـد فــالح الــفـيــاض إلــغـاء
مكـاتب الهيـئة  في احملـافظات
فيما اشار الى ان قوات احلشد
ــنـاطـة ــهـام ا اجنـزت جــمـيع ا
بـهـا. وقال الـفـياض في مـؤتـمر
صحفي امس ان (قوات احلشد
ــنـاطـة ــهـام ا اجنـزت جــمـيع ا
ـكـاتب بــهـا وان الـغـاء جـمـيع ا
ـوجــودة في احملـافـظـات جـاء ا
لـتحـويل مالكاتـها ومـوجداتـها
ــــنــــاســــبــــة في الى اجلــــهــــة ا
الــهـــيـــئــة) الفـــتـــاً الـى (اعــادة
ـديــريـات واالقـسـام تــوصـيف ا
سـتحدثة ووظائـفها وخـاصة ا
منها التي حتاكي وزارة الدفاع
وجهـاز مكـافحـة االرهاب فضالً
عن اجنـاز تــعــلـيــمـات اخلــدمـة
ــنـتــسـبي الــهـيــئـة والــتـقــاعـد 

ـــقــــاتـــلـــ وازالــــة جـــمـــيع وا
سموح بها في سميات غير ا ا

األمر الـديواني) وتابع انه (
حتـــديــد مـــعــســكـــرات احلــشــد
ــــقــــاتــــلـــ وأمــــاكن اقــــامــــة ا
ومـــعــــاجلـــة جــــمـــيع مــــشـــاكل
ـنـتـسـبــ الـسـابـقـ والـذين ا
ادعـوا انتـسـابـهم اليه) مـؤكدا
ان (الهيـئة بحـاجة الى شهرين
لـدمج فـصـائل احلـشـد وحـددت
ـــنــــاصب الـــتي يــــتـــقـــلـــدهـــا ا
نح منـتسبيـها و اعداد آلـية 
الرتب حسب االستحقاق ووفق

قانون اخلدمة).
مشـددا على ان (هـذه االلية هي
جـزء من رسـالـة ارسلت لـلـقـائد
سـلحـة امتـثاالً الـعام لـلقـوات ا
لتوجـيهاته حـيث تسير الـهيئة
وفـق الــــــقـــــانــــــون الـــــعــــــراقي
ـرجـعـيـة الـعـلـيا وتـوجـيـهـات ا
كــونــهــا صــاحــبــة الــفــضل في
إيــجـاده ونـحن بـانـتـظـار اقـرار

هذه الفـقرات اخلاصـة باحلشد
وحتـديــدا مــا يــخص احلــقـوق
الـتـقاعـديـة وال تـوجد مـعـارضة
مـن اي جـــــــــهــــــــــة في لـالمـــــــــر
الديواني) واشار الفياض الى
(صدور الـتوجـيهات الـضبـطية

ـــــدن حتـت اي مـــــســــــمى فـي ا
اقتصـادي ينسب لهـيئة احلشد
نـتحل والتصـدي للمـدع وا
الــصــفــة حــيث ان هــنــاك قــسم
مـنـهــا عـصـابـات ومــجـمـوعـات
مسلحة ولدينا ملف كبير ومهم

بــــهــــذا اجلــــانـب  رفــــعه الى
سـلـحة) الـقـائد الـعـام للـقـات ا
مـنــوهـا الى ان (احلـشـد يـقـاتل
بـأمـر مـن الـقـيـادات الـعـسـكـرية
وحـــسب احلــاجـــة ولــيس وفق
االجـــتــهـــادات الــشـــخــصـــيــة)
واردف ان (األمـر الـديـواني أكد
عـلى مـسـاواة حقـوق مـنـتـسبي
الهـيـئة مع أقـرانهم في الـقوات
ــسـلـحـة والســيـمـا ان الـراتب ا
ـقـاتل الذي ال الـذي يـتقـاضـاه ا
لك رتبـة او تأهيـل هو مساو

لراتب اجلندي) 
وقــال الـفـيـاض انـه (حـالـيـا في
ظل قـانــون اخلـدمــة والـتــقـاعـد
الــــذي صــــادق عــــلــــيه رئــــيس
ـــهـــدي الــــوزراء عـــادل عـــبـــد ا
ـنتـسبي سـتكـون هنـاك مراتب 
الـهـيـئـة من ضـبـاط الـى ضـباط
صف). الى ذلك  كــشف رئــيس
جلــنـة األمن والـدفـاع الـنـيـابـيـة
الـــســـابق حــــاكم الـــزامـــلي عن
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ـسـتـشـارين في رئـاسـة اجلـمـهـورية نـقل رئـيس هـيـئـة ا
الدكـتـور علي يـوسف الشـكـري  حتيـات الرئـيس برهم
صـالـح الى الـعــامــلـ فـي جـريــدة (الــزمـان) مــشــيـدا
بـادائـهــا ومـكـانــتـهـا الــصـحـفـيــة. واكـد ان (لـصــحـيـفـة
(الـزمـان) مـكـانـة عـراقـيـة كــبـرى ويـعـتـز الـرئـيس بـرهم
صالح بأدائـها ومعـاجلاتها وان الصحـفي الـعراقي
في كل مــفـاصل الـعـمل هم مــوضع اعـتـزازه). مـؤكـدا
في اتـصال اجـراه الـشكـري مع رئـيس التـحـرير احـمد
عـبــد اجملـيــد قــبل طـبـع اجلـريــدة بـقــلــيل امس ان (مـا
حــصل في الــتــغــطـيــة االعالمــيــة الحــتــفـالــيــة مــعـرض
اصدارات السيد حس الصـدر هو خطأ غير مقصود
كـتب االعالمي وان ظـروفـاً تـنـظـيمـيـة وهـيـكـلـية داخـل ا
قصود) مكررا للرئاسة وراء حـدوث هذا اخلطأ غيـر ا
اعـتـزاز الـرئـاسـة بالـقـامـات الـصـحفـيـة الـكـبـيرة ووعد
الـشـكــري الـذي يـقـوم بـزيـارة الى خـارج بـغـداد حـالـيـا
بـ(احلـضور في اقـرب وقت الى مـبـنى اجلريـدة وتـقد
اعتذار رئاسـة اجلمهورية الـى اسرة التحريـر مشفوعة
بباقة ورد). و(الـزمان) تشيـد بهذه الروح االيـجابية ب
الصحـافة والـرئيس صالح وتعـاهد اجلـميع بـأن تكون
هـنـة ومـوضـوعـيـة في نـقل الـوقائع امـيـنـة عـلى شـرف ا
واحلــوادث كــمــا كــانت وســتــظل. وتــنــتــهــز (الــزمـان)
الفرصة لـتقد الشـكر والعرفـان الى جميع االعالمي
انـي والـقراء ـثقـف والـناشـط الـسيـاسيـ والبـر وا

الذين آزروها ووقفوا الى جانبها.
وكان عميد الصحفي العراقي االستاذ سجاد غازي
قيم في فيينـا  قد قال في رسالة الى (الزمان) امس ا
ان (كل تصرف مـهما كـان مصدره يـناقض او يخرج
هنة الصحفية او تقاليدها او قوانينها على اخالقيات ا
الـتي ارسـاها الـرواد مـنذ ثـمـانـية عـقـود فهـو مـرفوض.
وفي هذا الـسيـاق نتضـامن مع االخ الزمـيل احمـد عبد

اجمليد رئيس حترير جريدة الزمان  - طبعة العراق).

وجود الف و 00 5 إرهابي في
العراق حـاليا رغم مـرور عام
عـــــلى إعـالن الـــــنــــصـــــر عـــــلى
داعش.وقـــــــال الـــــــزامـــــــلـي في
تـــصــريح امـس إن (هــنــاك الف
و 500 مـــــــــقـــــــــاتـل مـن داعش
يــنــشــطــون في الــعــراق وهــذه
مـعـلـومـات دقـيـقـة وفق بـيـانات
حــكــومــيــة عــراقــيــة) عـلـى حـد

قوله.
 وتابع ان (هـؤالء يتـنقـلون ب
الــعــراق وســوريــا) مــؤكـدا ان
ــنـاطق (وجــودهم يــتـركــز في ا
الـصحـراويـة خاصـة احلـدودية
ب العراق وسوريا وكذلك في
تنازع ناطق ا جبال حمرين وا
عــلــيــهـا)  ولــفت الــزامـلي الى
(ســــــعـي هــــــؤالء الســــــتــــــغالل
اخلالفـــــات بـــــ احلـــــكـــــومــــة
االحتـاديــة و إقــلـيـم كـردســتـان
ـتـنـازع عـلـيـها) ـنـاطق ا عـلى ا

على حد تعبيره.

صفاء االعسم  فالح الفياض 
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عـــقــــد مــــجـــلـس وزراء اقـــلــــيم
كـردسـتـان جـلـسـتـه االعـتـيـادية
بــرئــاســة مــســرور الــبــارزاني.
وســـــلـط رئـــــيـس الـــــوزراء في
مسـتهل االجـتمـاع الضـوء على
احملــــــادثــــــات الـــــتـي اُجــــــريت
ـاضي بـ حـكـومـة االسـبــوع ا
االقـلــيم واحلـكــومـة االحتــاديـة
وتـــنـــاولت ثالثـــة مـــلــفـــات هي
ــــوازنــــة الــــنــــفـط والــــغــــاز وا
ـــنــاطق ـــالــيــة وا ـــســائل ا وا

تنازع عليها. ا
 وقــال بــيــان تــلــقــته (الــزمــان)
امس ان (االجــتــمــاع اشـار الى
تشكيل عدد من اللجان الفرعية
والفـنية الـتي ستتـولى بدورها
ـلـفات مـنـاقـشـة تفـاصـيل تـلك ا
على ضوء ورقتي الـعمل اللت
عـــرضـــهـــمـــا اجلـــانــبـــان ومن
ؤمل مواصلـة احلوار قريباً) ا
مــبـيـنـا ان (اجملـلس بـحث آلـيـة
تأسيس مجلـس اخلدمة العامة
في كــردســـتــان لــتــنــظــيم عــمل
وظف كجزء من االصالحات ا
احلكومـية التي تبـناها برنامج

عمل احلكومة).
ولـفت الى ان (اجلـلـسـة شـهدت
مــــنـــاقــــشــــة مـــســــألـــة واردات

الــوزارات والـهــيـئــات في اطـار
ــــالـــيــــة واالقــــتــــصـــاد وزارة ا
وإيـجـاد آلـيـة مالئـمـة ومـوحدة
تـضــمن حــصــر تــلك االيـرادات
الـية واالقـتصـاد على بـوزارة ا
أن تُــصـرف الى الــوزارات بـعـد
ــراجـعــة والــتــدقـيـق وحـسب ا
اخلصوصـية وحاجة كل وزارة
وهـيـئـة) وتـابع ان (االجـتـمـاع
تـــطــرق الى قـــانــون الــتـــقــاعــد
ـوظف والرواتب وامـتيازات ا
في االقــلـيم  حـيـث تـقـرر اجـراء
دراسة بـشان الـقانـون وإرساله
ــان االقـــلــيم في اســرع الى بــر

وقت) 
وتــــــــــابـع ان (اجملــــــــــلـس وجه
وزارات الــبــلــديــة والــســيــاحـة
والـصــحـة والـداخــلـيـة وهــيـئـة
الـبـيـئـة لـلـتـنـسـيق مع اجلـهات
ذات الــعـالقــة إلعــداد ارشـادات
ـنـاطق الـسـياحـيـة بـإقـليم في ا
كـــــردســــتـــــان من أجـل سالمــــة

 .( واطن السياح وا
بدوره  طـالب الـنائب بـخـتـيار
شـاويس وزراء االقــلـيم بـوضع
احلــلـــول الــدســتــوريــة النــهــاء
مـشـكلـة الـنفط. وشـدد في بـيان
امس عــلى  (ضــرورة الـتــعـاون
بـ النـواب االكـراد في مـجلس
النـواب ووزراء حكـومة االقـليم

اجلــديــدة فـي الــقــضــايــا الــتي
ــشــاكل االقــتــصــاديـة تــخص ا
والـــــنـــــفـط لـــــوضع احلـــــلـــــول
الــــدســـــتــــوريــــة لــــهــــا حــــسب

القانون). 
وعـــد نــائب عـن كــتـــلــة احلــزب
قراطي الكـردستاني بشار الد
نتج الكيكي ان مشـاكل النفط ا
ــصــدر من االقــلــيم يــنـبــغي وا
حــلــهــا بــقــوانــ واتــفــاقــيــات
طويلـة االمد.  وقال الـكيكي في
تصريح امس إن (مشكلة النفط
ـصـدر ال ــنـتج فـي االقـلـيـم وا ا
حتل من خالل مواد في قـوان

تــعــد كـل عـام او صــيـغ قـرارات
انـــــيـــــة بل من خـالل تــــشـــــريع
قـــوانــ واتــفــاقــيــات شــامــلــة
وواضحـة وطويـلة االمـد حتفظ

جميع احلقوق).
واكــــد ان (الــــنــــفط وبــــحــــسب
الـدســتـور هـو حق لـلـشـعب من
زاخــــو حــــتـى الــــفـــــاو ونــــحن
ــواد مــؤمــنــون ومــلــتــزمــون 
الــــدســـــتــــور) وتـــــابع ان (حل
ـشـكـلـة بـحـاجـة الى تـوافـقات ا
حتت مـظــلـة الــدسـتـور فــنـحن
نـــتــــحــــدث عن اقــــلـــيـم ولـــيس
مـحــافـظــة و بـالــتـالي فــانـنـا ال

نـستطـيع الـتراجع عن الـتنـمية
وجـود في االقـليم) والـتطـور ا
واشــار الى ان (هــنــاك دســتـور
عــراقي واالقــلـيـم لم يــتــجـاوزه
كـما لم يـتـجاوز الـقـانون ايـضا
بل على العكس  فنـحن نطالب
ـــركــز بـ  45 مـــلــيـــار ديـــنــار ا
ولــــيس الــــعــــكـس). وشــــكــــلت
حــكـومــتي االحتـاديــة واالقـلـيم
جلـنـة مـشـتـركـة بـهـدف تـسـلـيم
اإلقليم  250 ألف برميل يوميا
الى بــغــداد وذلك بــعــد أقل من
أســبـوع واحــد عـلـى زيـارة قـام

بها البارزاني إلى بغـداد . 
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االنـفـاق احلـالي كـمـا هـو فـانـهـا
ســتـقــضي عــلى اي تـقــدم حــقـقه
الــــعـــــراق إقـــــتـــــصــــاديـــــاً خالل
اضية). ولفت الى ان السنوات ا
(الـــتــوقــعــات تـــشــيــر الى زيــادة
االنـــفــاق الــعــراقـي بــنــســبــة 25
ـــئــة ســـنـــويــاً مـــا لم تـــعــدل بــا
الـية السـلـطات عـلى قوانـيـنهـا ا
وبنود موازنـتها). وأشار الى أن
(أوضــاع الـــعــراق االقــتــصــاديــة
تــــواجـه حتــــديــــات خـــــطــــيــــرة
فـاالوضـاع االجـتـمـاعـيـة في تـدن

وما زالت قاسية).

البـصـرة الـذين ظهـرت أسـماؤهم
عـــلى مالك الـــهـــيــئـــة. ودعت في
ـعلنـة أسماؤهم الى بيان امس ا
(مراجعتها بعد ورود معامالتهم
ــقـر الــهــيــئـة ــالــيــة  من وزارة ا
ستمسكات مستصحب مـعهم ا
الثبوتـية لغـرض إكمال إجراءات

تعينهم.
الى ذلـك حــذر صـــنـــدوق الـــنــقط
الـــدولي من اســـتـــمــرار الـــعــراق
باالنـفـاق الزائـد. وقـال في تقـرير
امس الثالثاء إن موازنة العراق
لــلــعــام اجلـاري (إذا مــا اســتــمـر

البـطاقـة على ان ال يـتجـاوز مبلغ
ـئـة من الـقـسـط والـفـائـدة 50 بـا
ــصــرف صــافي راتــبه).  ودعــا ا
ــتـقــاعــدين الـراغــبــ بـتــسـلم (ا
سـلــفـة مـراجـعــة اقـرب فـرع حملل
سـكـنـاهم لـتـرويج طـلبـاتـهم. ولم
يـــتـــحــــدث الـــبـــيــــان عن مـــوقف
تقاعـدين الذين يحمـلون بطاقة ا
كي كــارد من الــذيـن يــتــســلــمـون

رواتبهم منه.
وأعلـنت هـيئـة التـقـاعد الـوطنـية
ــــــفـــــصــــــولـــــ عـن أســـــمــــــاء ا
عين من محافظة السياسي ا
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أكــد مـصــرف الـرشــيـد ان ســلـفـة
ــتـقــاعــدين تــمـنح بــدون كــفـيل ا
حلـامـلي بـطـاقـة نـخـيل. وأوضح
ــكـتب االعـالمي لـلــمــصـرف في ا
بـيـان امس ان (الــتـقـد من قـبل
ـــتـــقـــاعـــد حـــصـــراً عـــلـــمـــا ان ا
الــتـــعــلـــيــمـــات الـــتي وضــعـــهــا
ـمـنـوح ـبـلـغ ا ـصــرف حـددت ا ا
ب  3 الى  8 مالي دينـار كحد
أعـــــلى وحــــسـب حــــدود صــــافي
الـــراتب الــشـــهــري الــظـــاهــر في

صـيــفـيــة اعـتــيـاديـة) وتـابع انه
(خالل الـثــلث االول من شـهـر آب
تـــتــأثــر الـــبالد بــأطـــراف الــكــتل
الباردة عـبر شرق أوروبـا بحيث
تــكـــون درجــات احلـــرارة اقل من
ــعــدالت الــعــامـة لــهــا).  فــيــمـا ا
شـهــدت مـحـافــظـات ومـرتــفـعـات
جازان الـسعـودية تـساقط أمـطار
مـتوسـطـة إلى غـزيرة مـصـحـوبة
بــصـواعق رعــديــة أدت إلى قـطع
الـكـهـربـاء والـطـرق واالتـصاالت.
ــنـطــقـة وأكــد الـراصــد اجلـوي 
جازان عـلي مـشهـور أن (األمـطار
تـركــزت عـلى مــحـافــظـات هـروب
وفـــيــفـــاء والـــعــارضـــة واحلــرث

والداير وأبوعريش).

نسبيا مـن شمال أفريقـيا مسببه
ارتفاع درجـات احلرارة تؤثر في
مدن الـبالد كافة وتـتعـمق الكـتلة
يـــومـي اخلــــمــــيس واجلــــمــــعـــة
وســتـرتــفع درجــات احلـرارة الى
اخلـــمــــســـ مــــئـــويــــة في مـــدن
البـصرة ومـيسـان وذي قار واقل
ـــــدن خالل قـــــلـــــيـال في بـــــاقـي ا
سـاعات الـظـهـيرة لـتـصـبح أعلى
ـــعـــدالت  بـــنـــحــو  3 الى5 من ا
درجــــــــات وتــــــــســــــــود أجــــــــواء
شـــــــــديدة احلـرارة خالل هـذين
). مـــؤكــدا ان (درجــات الـــيــومــ
احلـــرارة تـــعـــود بـــاالنـــخـــفــاض
ــقـبل مــجـددا مـن يـوم الــســبت ا
وتـسـتـمــر بـعـدهـا االجـواء حـارة
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رجح متـنبىء جـوي تأثـر العراق
ــوجــة حـر افــريــقـيــة تــتــسـبب
بـارتفـاع درجـات احلـرارة وتـؤثر
في مدن البالد كافة.وكتب صادق
عطية في صـفحته على فـيسبوك
امس ان (توقـعات الـطقس تـشير
الى اســــتـــمــــرار هــــبــــوب ريـــاح
الـشـمـال الـغـربـية فـي أغلـب مدن
ــــقــــبــــلـــة الـــبـالد خالل االيــــام ا
والتـوجـد موجـات رطـوبـة قـريـبة
في مـديـنــة الـبـصـرة وبـاقي مـدن

اجلنوب).
ـــــتــــوقع أن  وأضــــاف انـه (من ا
نـطـقـة كـتـلـة حارة تـتـحـرك إلى ا
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قص وزيـر الـشـبـاب والـريـاضة
احـمـد الـعـبـيـدي امس الـثـالثاء
شــريط افــتــتــاح بــطــولــة غـرب
اســيـا بـكـرة الـقـدم لـعـام 2019
على اد مـلعب كـربالء الدولي
وسـط حـــــــضـــــــور مـــــــذهـل من
اجلــمــاهــيــر الــريــاضــيــة الـذي
ســطـــر اروع صــور الــتـــرحــيب
شـاركة ـنتـخبـات الـعربـيـة ا بـا
في الــبـــطــولــة حتت هــاشــتــاك

(مرحبت عيوني). 
وعبر اجلـمهور الـرياضي الذي
حـضر حـفل االفـتتـاح عن فرحه
الـكـبـيـر ازاء احـتـضـان الـعـراق
بـطولـة مهمـة جدا الـتي تمـثلت
ـــواجـــهـــات غـــرب اســيـــا من
خالل اطالق االهازيج الشـعبية
الـشـهـيـرة الـتي تـعـطش كـثـيـرا
مــــنــــتــــخب اســــود الــــرافــــدين
لسمـاعها عـند مواجـهة نظرائه
ــــســـــتـــــوى الــــعـــــربي عـــــلـى ا
واالسـيوي فـضال عـلى عـبارات
نتخبات احلاضرة الترحيب با
عــلـى ارض كـربـالء. وانــطـلــقت
الـبـطـولـة  في ضـيـافـة مـنـتخب
الــعــراق لــنــظــيـــره الــلــبــنــاني

وستكون مديـنة أربيل  مسرحاً
ــبـاريــات اجملـمــوعـة الــثـانــيـة
عـلى مـلـعـب فـرانـسـوا حـريري
مـع إقـامـة مـبــاريـات اجملـمـوعـة

دينـة كربالء. وأوقعت االولى 
الــــقـــــرعــــة الــــعـــــراق صــــاحب
الـضـيافـة في اجملـمـوعة األولى
مع سـوريـة والـيـمـن وفـلـسـط

ولـبنـان فيـما ضـمت اجملمـوعة
الــــثـــــانـــــيـــــة مــــنـــــتـــــخـــــبــــات
الـــســــعــــــــــــوديــــة والـــكــــويت

والبحرين واألردن.
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قضت محكمة جنايات القادسية
وت حكما باالعدام شنقا حتى ا
بحق مـدان أقـدم على قـتل والدة
زوجـته بـسـبب مـشـاكل عـائـلـية.
بــيــان جملــلس الــقــضــاء االعــلى
تلـقته (الزمـان) امس إن (الهـيئة
االولى لـلـمـحـكـمـة نـظـرت دعوى
مدان اعترف بـقتل والدة زوجته
نزل بسبب مشاكل التي تركت ا
بـيـنهـمـا وطـلبـت منه مـبـلـغا من
ال ألطفـاله فوافق وطلب مـنها ا
ارســال والـدتــهـا لــغـرض تــسـلم
ـبـلغ) واضـاف (وبــعـد مـجيء ا
اجملــنى عــلــيـهــا الى مــنــزله قـام
بتقـييـدها ومن ثم ضربـها مرات
عدة عـلى رأسهـا بواسـطة عـصا
غـلــيـظـة لـتـفـارق احلـيـاة لـيـقـوم

بعـدها بـدفن جثـتهـا بالـقرب من
مــــنـــزله) مـــبـــيــــنـــا ان (احلـــكم
وت بحق باإلعدام شـنقا حـتى ا
ـــدان يــأتي اســتــنــادا ألحــكــام ا
ــــــادة /406/1 أ مـن قــــــانــــــون ا
الــعـقــوبـات الــعـراقي). واعــلـنت
مـحــكــمــة حتـقــيق بــعــقــوبـة في
رئاسـة محكـمة اسـتئـناف ديالى
االحتــاديـة الــقـبض عــلى خــلـيـة
إرهابيـة بينهم امـرأة تعمل على
جتـنـيــد الـشــبـاب لـلــتـنـظــيـمـات
اإلرهـابيـة عـبر مـواقع الـتواصل
ـقـدادية االجـتـماعي في قـضـاء ا
بـاحملـافـظـة. واوضح الـبـيـان ان
(خلـية جرى تـفكـيكهـا في قضاء
ـــقـــداديـــة مـــكـــونـــة من ثـالثــة ا
متهـم بيـنهم امرأة تـعمل على
جتــنـيـد الــشـبـاب لـالنـخـراط في
صــفـــوف تـــنــظـــيم داعش عـــبــر

مــواقع الـتــواصل االجـتــمـاعي)
ــــتــــهــــمـــ  ولــــفت الى ان (ا
الـقـبض عـلـيـهم من قـبل الـقوات
ـتــابـعـة وإشـراف من االمـنــيـة 
قــبل قــاضي مـــحــكــمــة حتــقــيق
بــعـقــوبـة) وتــابع ان (احملـكــمـة
اتــخــذت اإلجــراءات كــافـة بــحق
ـتـهـمـ وصـدقت اعـتـرافـاتـهم ا
ــادة قـــضـــائـــيــاً وفـق أحـــكـــام ا
الرابـعة / 1 من قانـون مـكافـحة
اإلرهاب). كـمـا اصدرت احملـكـمة
ـركـزيــة في رئـاسـة اجلــنـائـيــة ا
اســتـــئــنـــاف بــغــداد الـــرصــافــة
ؤبد االحتادية حـكما بالـسجن ا
عــــلى مــــدان عــــمـل في تــــدريس
أشبـال داعش على الـفقه وإلـقاء
اخلطب التـحريضـية.في غضون
ــفـتش الـعـام أقــام مـكـتب ا ذلك 
لـــوزارة الــعــدل دورة تــدريــبــيــة

ــوظــفي الــدوائــر الــعــدلـيــة عن
ـدقــقـ واحملــاسـبـ في (دور ا
ال العام واحلد احملافظة عـلى ا
من الفـساد). وأدار الـدورة مدير
ـكتب الـية في ا قسم الـشـؤون ا
مــــثـــــنى فــــلــــيـح حــــسن وقــــدّم
دة يومـ وتناولت محاضـرات 
مـــفــهـــوم وعــنـــاصـــر الــتـــدقــيق
الـــداخـــلي وأنــــواع الـــضـــوابط
الــرقـــابــيــة ومــنــهـــا الــوقــائــيــة
والــكــاشــفـــة والــتــصــحــيــحــيــة
قــــضت والـــــرادعـــــة. الى ذلك   
احملكـمة االحتاديـة العـليا بـبقاء
ــادة 140من دســتــور ســريــان ا
الـعـراق مـؤكـدة أن ذلك يـسـتـمر
حلــ تــنــفــيــذ مــســتــلــزمــاتــهـا
وحتـــــــــقـــــــــيـق الـــــــــهــــــــــدف من
ـــتـــحــدث تـــشـــريـــعـــهـــا.وقـــال ا
الـــرســـمي لـــلـــمــحـــكـــمـــة إيــاس

مـدحت احملـمـود ونـظـرت بـطـلب
ادة مـجـلس الـنـواب بـتـفـسـيـر ا
 140 مـن الـــدســـتـــور من حـــيث

سـريـانـهـا اوعـدمه) واضاف ان
ـــادة (احملـــكـــمـــة وجـــدت بـــأن ا
140اناطت بـالسلـطة الـتنفـيذية
اتخاذ اخلـطوات الالزمـة إلكمال
ادة (58 من تـنفـيـذ مـتطـلـبـات ا
قــانــون ادارة الـدولــة لـلــمـرحــلـة
االنتقـالية بـكل فقراتـها والتي ال
زالـت نــافــذة اســتــنــاداً ألحــكــام
ــــادة  143 مـن الــــدســــتــــور) ا
وتابـع ان (احملكـمـة رأت أن هذه
اخلـــطـــوات لم تـــســـتـــكـــمل وأن
الــقـسم مــنـهـا لـم يـتـخــذ ويـبـقى
ادة الهـدف من وضع وتشـريع ا
مــطــلـــوبــاً وواجب الــتـــنــفــيــذ).
وأصـدرت احملكـمـة حـكمـاً بـشان
انية عارضة البر مفهوم كتلة ا
ـارسـة مـؤكــدة أن ألعـضـائــهـا 
كـامـل الـضـمـانــات الـدسـتـوريـة.
واكــد الــســامـــوك إن (احملــكــمــة

نظـرت طـلبـاً من مـجلس الـنواب
ـــعــــارضـــة بــــشــــان مـــفــــهــــوم ا
الــســـيـــاســيـــة ومــدى ارتـــبــاطه
ادة  76 من الدسـتور بأحـكـام ا
ــادة ذاتــهـا  حــيث وجــدت أن ا
وضــحـت في حــكــمــ ســابــقـ
وعـرفت خاللـهـا مـفـهـوم الـكـتـلـة
النـيابـية االكـثر عـدداً وهي التي
تـكــونـت بــعــد االنـتــخــابــات من
خالل قــائـمـة انـتــخـابـيـة واحـدة
وحــازت عــلى الــعــدد االكــثـر من
ـــقــاعـــد او الـــتي تـــكـــونت من ا
قــائــمــتـ او اكــثــر من الــقـوائم
االنـتـخابـيـة وحـازت عـلى الـعدد
ـــقــاعـــد وحـــاز كل االكـــثــر مـن ا
اعـضــاءهــا صــفـة الــنــائب بــعـد
حلـفه الـيمـ الدسـتوريـة والتي
يـــكــلف مـــرشــحـــهــا بـــتــشـــكــيل
احلكومة) مضيفا  (من بقي من

الــــنـــواب فـــهــــو وفق الــــنـــظـــام
الـنــيــابي الــذي تــبــنــاه الــعـراق
ـــادة واحـــد من ـــوجـب نص ا
الدسـتور وامـا ان يشـكلـوا كتـلة
مــعــارضــة وفق مــنــهــاج مــعــ
وتـشـعر رئـاسـة مـجـلس الـنواب
بـأسـمـاء نـوابـهـا ومـنـهـاجـها او
الــبـــقــاء فـــرادا يــعـــارضــون مــا
يــريـــدون مـــعــارضـــته مـن عــمل
الـسلـطة الـتـنفـيـذية او يـؤيدونه
حسب قـنـاعاتـهم ضمـانا حلـرية
الـراي واخلـصــوصـيـة اسـتـنـادا
لــلـــمــادتــ /17 اوال و /38 اوال
مـن الــدســتـــور). وبــشــان ذاته 
اكدت احملكمة عدم جواز توقيف
أحــــد أو الــــتـــحــــقــــيق مــــعه إال
ـوجـب قـرار قـضــائي مـشـددة
عــلـى اســتـقـالل الــقــضــاء وعـدم

التدخل في اختصاصاته. مبنى احملكمة االحتادية العليا

الـــســـامـــوك في بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الـــزمـــان) امـس ان (احملـــكـــمـــة
عقدت جلستـها برئاسة القاضي
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