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حـ ان النظام أجاز التعي وعدم
). ورأى حــرب انه (كــان الـــتــعــيــ
ـالـكي الـطـعن في دسـتـورية عـلى ا
هـذا النظام لدى احملكمة االحتادية
الـعـلـيـا لـكي تـقـرر ان تـعـيـ نائب
وجــــوبي ولــــكـن اكـــثــــر من نــــائب
جـوازي وبـذلك فالـنـظام الـذي منح
سـلطة تقديريـة لرئيس اجلمهورية
الـتعي من عدمه يـخالف الدستور
الــذي أوجب الـتــعـيــ لـكي تــلـغي

احملكمه العليا حكم النظام خملالفته
لـلـدستـور الذي يـوجب تـعيـ نائب
واحـد عـلى االقل امـا أكـثـر من نائب
فــذلك اجلـواز لــرئـيس اجلـمــهـوريـة
الــنــائب الــواحـد وجــوبي اكــثـر من
ذلـك جـــــوازي مـــــتـــــروك لــــــرئـــــيس
اجلـمـهـوريـة). وفي شـأن آخـر شرح
حـــرب آلـــيــــة تـــنـــظـــيم الـــدســـتـــور
لـالستجـواب. وقال في رأي قـانوني
تـــــــلـــــــقـــــــته (الـــــــزمـــــــان) امس  ان

يـــســـتــــجـــوب رئـــيس الـــوزراء عن
ـان وال يـجـوز أن اخــتـصـاص الـبـر
يــسـأل وزيــر الـزراعــة عن الـشـؤون
الـــصــحــيـــة وهــكـــذا). وتــابع (أمــا
االسـتجواب لغـة فهو طلب اجلواب
عــلـى الــســؤال واالســتــجــواب هـو
ــــاني يـــخــــتـــلف عن حتــــقـــيق بـــر
الــتــحـقــيق الــقــضـائي فـي احملـاكم
ويـخـتـلف عن الـتـحقـيق الـتـنـفـيذي
الـذي تقوم به جلـان التحـقيق التي

يـــشـــكـــلـــهـــا الـــوزيـــر) مـــضـــيـــفــا
انـه(يـشـتـرط في طـلب االسـتـجـواب
ـــوافــــقـــة 25 أن يــــقـــدمـه نـــائـب 
عــضــوا ســواء أكــان االســتــجــواب
مـوجـهـاً لـلـوزيـر أو رئـيـس الوزراء
فـال فـرق بـعــدد الـنــواب عـنــد طـلب
االسـتـجواب مـهمـا تـكن صفـة الذي
ســيـتم اسـتــجـوابه).   واوضح انه
(بـــعـــد اكـــمــال االســـتـــجــواب واذا
أجتـهت الـنـيـة الى طـرح الـثـقـة فيه
وسـحب الـثقـة مـنه فيـخـتلف الـعدد
ـطـلـوب لـذلك اذ يشـتـرط مـوافـقة ا
 50 نائبا بالنسبة للوزير وخمس
ــان بــالـنــســبـة عــدد أعــضــاء الـبــر
لـــرئــيس الـــوزراء أي مــوافــقــة 66
نــائـــبــا وهم خــمس عــدد  اعــضــاء
مـجلس النواب البالغ  329 نائبا)
ـرحلة الـثالثة هي مـشيرا الى ان (ا
سـحب الـثـقة أي االقـالـة فالـدسـتور
يـشترط أغلبية مـطلقة للحضور في
اجلـلـسـة بعـد حتـقق النـصـاب فإذا
كـان عـدد الـنـواب احلـاضـرين 180
مــثـالً فـيــجـب مــوافــقـة  91 نــائــبــا
كـونـهم أكثـريـة النـواب احلـاضرين
وفـي جـمـيع االحــوال ال يـقل الـعـدد
ـطـلوب عن   83 نـائـبـا اذا عـقدت ا
اجلـلـسة بـأقل عـدد وهو  165 لـكي
يــتــحـقـق الـنــصــاب). ولـفت الى ان
(الـدستور أشترط لـسحب الثقة من
رئـيس الوزراء مـوافقة أغـلبـية عدد
ــان وحــيـث ان عـدد أعــضــاء الــبــر
ان  329 نـائبـا فال بد أعـضاء الـبر
مـن موافـقة   165 نـائبـا على االقل
بــأعــتـبــار ان هــذا الـعــدد أكــثـر من
الـــنــصـف ويــشـــكل أغــلـــبــيـــة عــدد
االعـضاء) وخـلص حرب الـى القول
ان (الـسـؤال هـنا هـو اذا كـان اقـالة
الــوزيــر يــســيــرة من حــيـث الــعـدد
فــأعــتــقـد ان اقــالــة رئــيس الـوزراء
عــســيـرة اذا مــا عــلـمــنــا انه ضـمن
تـــــأيــــيـــــد أعـــــضــــاء الـــــتــــحـــــالف
الـكـردسـتـاني وبـعض الـنواب وألن
مــوافـقـة  165 عــضـوا عـلى اقـالـته
عــدد لــيس قــلـيـال ومن الـصــعــوبـة
جــمع هـذا الــعـدد). من جــانب اخـر
بـــحث رئــيس اجلــمـــهــوريــة بــرهم
صــالـح مع الــســفــيــر األردني لــدى
بغداد منتصر الزعبي سبل توسيع
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أربــــيـل.وقــــال شــــهـــــود عــــيــــان ان
(احلـــادث وقع فـي تـــمـــام الـــســـاعــة
 11:20 مـن صــــــبــــــاح امـس امــــــام
مـحكـمة اربـيل) موضـحا ان (الـقاتل
افـرغ  6رصـاصـات في جـسـد زوجته
وارداهـا قــتـيـلـة في احلـال).واضـاف
ان (اجلـــاني قــام بـــتــســـلــيم نـــفــسه
ته) الفتا لـلشرطة بـعد ارتكابه جـر
الى ان (تـــفــاصــيل احلــادث مــازالت

غير معروفة).

سـلح مـوضحـا ان (هذه بـالـسطـو ا
الـعـصـابة تـعـمل في مـنطـقـة الـفرات
االوسط وبـغـداد).وقـال في بـيـان انه
(في مـحاوالت صـعبـة عدة تـخلـلتـها
مــواجــهــات مــســلــحــة وبــنــاءً عــلى
مـعـلـومـات دقيـقـة اسـتـخـبـارية ومن
مــصـادر  الـتــوصل الى أفـراد تـلك
الـعصـابة) مـشيـرا الى ان (العـملـية
تـمت بإشـراف ومتابـعة مـباشرة من
قبل قائد شرطة النجف العميد فائق
فـــلــيح حـــسن الـــفــتالوي ومـــديــري
االســتـخــبـارات ومــكـافــحـة اإلرهـاب
وخــلــيــة الــصــقــور االســتــخــبــاريـة
ومـكـافـحة االجـرام ومـكتـب مكـافـحة
اجــرام الـكـرار وضــبـاط ومـنــتـسـبي
ـذكور). كـافـحة ا اخلـلـية ومـكـتب ا
وبـــحـــسب  الـــبـــيـــان فــإن (مـن بــ
ـسـؤولـ عن ــتـهـمـ احــد اهم ا ا
ـشرف ـسـلح وا عـمـلـيـات الـسـطـو ا
عــلـى عــدد كــبـــيــر من الــعـــصــابــات
االجــرامـــيــة اخملــتــصـــة بــالــســرقــة
دبر لها) سلح والـعقل ا والـسطو ا
مــؤكــدا ان (عـمــلــيـة الــقــاء الــقـبض
ــتـابــعـة كــانت مــعـقــدة وصـعــبـة وا
واســتـــمــرت ايـــامًــا عــدة تـــعــرضت
خاللــــهـــا األجــــهـــزة االمــــنــــيـــة إلى
ــرتــ تـكــلـلت مــواجـهــة مـســلــحـة 
رة عـبر كمـ محكم بـالنجـاح هذه ا
نـفــذ بـحـرفـيـة عــالـيـة). وأطـلق رجل
الـنــار عـلى زوجـته وارداهــا قـتـيـلـة
قــبل ان يــسـلم نــفــسه لـلــشــرطـة في

رولـيت خـارجـيـة). ولـفت الـبـيان الى
ان (االعـترافـات والتحـقيقـات األولية

اظــهـرت أن أغـلب األجـانب الـذين 
ا داهمة تلك  ايـقافهم في عمليـة ا
لكون أوراق اقامة فـيهم النساء ال 
أو تـشغيل رسمية ومخالف لشروط
اإلقـامة والـتـشغـيل العـراقي النـافذ)
مــوضـحــا ان (الـتــحــقـيــقـات ال زالت
عرفة مالبساتها مـستمرة بالقضيـة 
ــتـورطــ اآلخـرين فــيـهــا بـغــيـة وا
ــهم الى الـــقــضــاء لـــيــنــالــوا تــقـــد
جـــزاءهم الـــعـــادل).في غـــضــون ذلك
اصـــدر رئـــيس الــوزراء عـــادل عـــبــد
ـهـدي امس امـرا ديوانـيـا بتـشـكيل ا
جلـنة الزالة التـجاوزات على عقارات
الـدولة. وبـحسب وثـيقـة رسمـية فإن
(الـلـجـنـة سـتكـون بـرئـاسـة سـكـرتـير
رئـيس الـوزراء الفـريق الـركن محـمد
ثلي 11 حـميـد البـياتي وعـضويـة 
جــهـــة عــلى ان ال تــقـل درجــتــهم عن
مــديــر عـام او رتــبــة لــواء).وتــتـولى
الــلــجـنــة مــهــمـة ازالــة الــتــجـاوزات
احلــاصـــلــة عـــلى عــقـــارات الــدولــة
تــنـفــيـذا لــلـقـرار  154لــسـنـة 2001
وقـراري مجـلس الوزراء  440 لـسنة
 2008 و 244 لــــــســــــنـــــة  2017 .
وأعـلـن الـنـاطق بـاسـم الـداخـلـيـة عن
قـيام خلية الصـقور االستخبارية في
الــنــجـف بــالــتــعــاون مـع مــكــافــحــة
االجــرام بــالــقــبض عــلى واحــدة من
تخصصة أخـطر واكبر العصـابات ا

الـلجنة القضائـية اخملتصة بإعادة
الـنظر بـالتشـريعات الـنافذة إلعداد
مـسودة  تـعديل بعض مـواد قانون
ادة األحـوال الـشـخـصيـة ومـنـهـا ا
ــتـعـلـقــة بـاحلـضـانــة  بـغـيـة  57 ا
الـوصـول  إلى مـعـاجلـات قـانـونـية
للحفاظ على وحدة العائلة وجتنب
 حـاالت الـطالق  والـتـفـكـك األسري
ومــــا يـــــنــــتج عــــنـه  من ظــــواهــــر

اجتماعية  سلبية).
وأعــلن اجملـلـس عن ضـبط كــمـيـات
ــمــنــوعـة من كــبــيــرة من األدويـة ا
ـــتــــهـــمـــ الــــتـــداول وتـــوقــــيف ا
ــوصل. وقـال في بــحـيــازتـهـا في ا
بــيــان امس إن (قــاضي الـتــحــقـيق
اخملــــتـص بــــقــــضــــايــــا اخملـــدرات
ـؤثـرات العـقلـيـة أوعز بـتشـكيل وا
فـــريق عــمل بـــعــد مــعـــلــومــات عن
ـنـوعـة من الـتداول وجـود أدويـة 
بــحـوزة مـتــهـمــ وهي عـبـارة عن
حـــقن من نـــوع امــبـــكــلـــوس الــتي
تـشـكل خطـرا على حـياة اإلنـسان).
ـــفــرزة تــمــكــنت من وأضــاف أن (ا
ضــــبط  523 كــــارتـــونــــا بـــحـــوزة
ــــتــــهــــمــــ واتــــضح انــــهــــا بال ا
وصــوالت وكـل كــارتــون يــحــتـوي
عـلى  1000 حــقـنــة) الفـتـا الى أن
ـتـهـمـ بـصدد (احملـكـمـة أوقـفت ا
إكـمـال الـتحـقـيـقات إلحـالـتـهم على

تخصصة). احملاكم ا

حــضــانــتـهـم . والـتــوسع فـي مـنح
ـشـاهــدة لألوالد وان يــتـكـرر حـق ا
ـــشـــاهــدة ن له حـق ا هـــذا احلـق 
ـطـلــقـة أو الـزوج ســواء الـزوجــة ا
ـــــطـــــلـق وفـــــسـح اجملـــــال لـــــهم ا
الصـطحاب احملضـون معهم  إلى
دورهـم مع مــراعـــاة مــا يــشـــتــرطه
ـــــادة 57/ 4 مـن قــــــانـــــون نـص ا
األحوال الشخصية رقم 188 لسنة
ــعــدل الـتـي تـشــتـرط أن ال  1959ا
يـبيت احملضون إال عند حاضنته).
واضــاف الــبــيــان انه  (تــكــلــيف
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أجــتــمـع رئــيس مــجــلس الــقــضــاء
األعــــلـى  الــــقــــاضي فــــائق زيــــدان
والــقـاضي األقـدم  لــهـيـئـة األحـوال
ــواد الـشــخـصــيـة الــشـخــصــيـة وا
صــــــالـح شــــــمــــــخـي مـع عــــــدد من
. وقــال بــيــان تـلــقــته الــقــانــونــيــ
(الــــزمـــان) امـس ان اجملـــتــــمـــعـــ
نـاقشوا زيادة نـسبه الطالق حسب
ـقـدمـة من احملـاكم اإلحــصـائـيـات ا
اخملــتـصــة  ووجـد اجملــتـمــعـون إن
احــد األسـبــاب  هـو عـدم االهــتـمـام
ـصير األطـفال بعد الـطالق سيما
وان الزوجة  مطمئنة لبقاء األطفال
فـي حضانتها  حتى سن   15 سنة
ادة لـذا   االتفـاق على  أن نص ا
 57 مـن قانون األحـوال الشخـصية
الـنـافـذ هـو الـفـيـصل  فـي مـوضوع
حـضـانـة الـطـفل بـعـد الـطالق إذ أن
ــــــذكــــــور  يـــــحــــــدد سن الــــــنص ا
احلـضـانـة بـعـشر سـنـوات وبـعـدها
تــنـتــقل احلـضـانــة إلى األب  مـا لم
يـتضرر احملـضون  من ذلك وحسب
ظــروف الــزوجـة  والــزوج وأيـهــمـا
أصـلح لـلحـضـانة . والـتـأكيـد  على
ـشـتــركـة لألطــفـال  بـ الــرعـايــة ا
ـــــنع الـــــزوجــــــة والـــــزوج وان ال 
الــطالق  كال الـزوجـ مـن مـتـابـعه
شـؤون األطـفـال أيـا كـان من يـتولى
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اســــتـــقــــبل رئــــيس ائــــتالف دولـــة
ـالكي امس رئيس الـقانـون نوري ا
حتـــالف الـــفــتح هـــادي الــعـــامــري
وبــــحـث مــــعه آخــــر الــــتــــطــــورات
الـسـياسـية واالمـنـية واالقـتصـادية
مـحــلـيـاً واقـلـيـمــيـاً.وبـحـسب بـيـان
ـالـكي فــقـد أكـد اجلـانـبـان ــكـتب ا
ــوقف الـــوطــني (اهـــمــيــة وحـــدة ا
بــوجه الــتـحــديــات واحلـفــاظ عـلى
سـيادة وامن والـبالد) وشددا على
(ضــرورة تــفــعــيـل مــســتـوى االداء
ــصـــلــحــة احلـــكــومي وتـــغــلـــيب ا
الوطنية وتركيز كل اجلهود خلدمة
الــعــراق وشـعــبه).من جــهــة اخـرى
اكـد اخلـبـيـر القـانـوني طـارق حرب
ـــالــــكـي الـــطــــعن انـه كـــان عــــلـى ا
بــــالـــنـــظــــام الـــداخــــلي لــــرئـــاســـة
اجلــمــهــوريـة رقم  2 لــســنـة 2019
الــذي لم يـلــزم رئـيس اجلـمــهـوريـة
بــتــعــيــ نــائب لـه أو أكــثــر وتـرك
لـرئـيس اجلـمهـوريـة سـلطـة تـعـي
نـــائـب له من عـــدم الـــتـــعـــيـــ ولم
يـــــوجب الـــــنــــظـــــام عــــلـى رئــــيس
اجلـمـهـوريـة تـعـيـ نائـب له. وقال
حـــــــــــــرب فـي رأي قـــــــــــــانــــــــــــونـي
تـلقـته(الزمـان) امس  ان (هذا االمر
ــــادة  4 من ــــا ورد في ا واضـح 
هــذا الـنــظـام الــتي تــقـول: لــرئـيس
اجلــمــهــوريــة اخــتــيـار نــائب ....)
مــــوضـــحــــا ان (عـــبــــارة لــــرئـــيس
اجلـمـهـوريـة تـعـني ان الـنـظـام ترك
لـرئيس اجلمهوريـة تعي نائب أو
عـدم تـعـيـ نـائب وهـذا واضح من
حـرف الـالم أي سلـطـة جـوازيـة في
الــتـعــيـ مـن عـدمه في حــ الـذي
ــــادة  75 من يـــــســـــتـــــنـــــتج مـن ا
الـدسـتـور ان تعـيـ نائب لـلـرئيس
وجــوبــيــة ولــيــست جــوازيــة كــمــا
وردت فـي الــنــظـــام ذلك ان وجــوب
تـعــيـ نـائب لـرئـيس اجلـمـهـوريـة
الـتي أوجبها الـدستور حتولت الى
جــــواز تــــعــــيــــ نــــائب لــــرئــــيس
اجلـمهـورية التي قـررها الـنظام أي
ان حــكم الـنـظــام بـالـنـســبـة لـنـائب
رئــيس اجلـمــهـوريــة يـخــالف حـكم
الـدسـتـور الذي أوجب الـتـعـي في

ـا يـخدم ـشـتـرك  آفـاق الـتـعـاون ا
. مــصــالح الــشــعــبــ الــشــقــيــقــ
وبـــحـــسب بـــيــان رئـــاسي تـــلـــقــته
(الـــزمـــان) فــقـــد اســـتـــقــبـل صــالح
الـسـفـيـر الـزعـبي في قـصـر الـسالم
بــبــغــداد امس االحــد وجـرى خالل
الـلقاء (بحث سبل تـطوير العالقات
بــــ الـــبـــلــــدين وتـــوســــيع آفـــاق
ا يخدم مصالح شترك  التعاون ا
) مـضـيـفا ان الـشـعـبـ الـشـقـيـقـ
الــلـقـاء شــهـد ايـضــا ( اسـتـعـراض
مــــواقف الــــبــــلــــدين بــــشــــأن آخـــر
ـستجدات والـتطورات السـياسية ا
واألمـنية عـلى الساحـت اإلقلـيمية
والـــدولـــيـــة). الى ذلك دعـــا صـــالح
اجملـــتــــمع الـــدولـي الى مـــســـانـــدة
الـعراق بدوره احملوري في تخفيف

نطقة.  حدة التوتر با
ونـقل بـيان رئـاسي تـلقـته (الـزمان)
امـس عن صــــالـح تــــأكــــيــــده خالل
اسـتقبـاله في قصر الـسالم ببغداد
ـمثلة اخلـاصة لألم العام لأل ا
ـتحدة في الـعراق جينـ هينيس ا
ـنـظـمـة بالســخـارت (أهـمـيــة دور ا
وجـــهــــودهـــا في دعم الــــعـــمـــلـــيـــة
قـراطية بـالبالد) مـشدداً على الـد
(ضــرورة تـكـثــيف جـهــود اجملـتـمع
ــســانـــدة الــعــراق بــدوره الـــدولي 
احملـوري في تـخـفـيف حـدة الـتـوتر
ـنـطـقـة وتـرسيـخ األمن والـسلم بـا
) مـــــشـــــيـــــراً الى ان الـــــدولـــــيـــــ
(الـعـراقـيـ يـتطـلـعـون الى مـرحـلة
جـديـدة يسـودهـا األمن واالستـقرار
واالزدهـــار).من جـــانــبـــهــا جــددت
ـنـظمـة الـدولـية بالسـخـارت (دعم ا
لــلـــعــراق في اجملــاالت اخملــتــلــفــة
ـــشــورة واالســـتـــمـــرار بــتـــقـــد ا
ـساعدة وتأمـ عودة النازح وا

الى ديارهم).
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ابـلغ رئــيس حـكـومـة اقـلـيم كـردسـتـان
مـسرور الـبارزاني الـسفيـر البـريطاني
لـدى بـغـداد جـون ولـكس التـوصل الى
تـفـاهم جـيد حلل اخلـالفات بـ بـغداد
واربـيل  استنـاداً الى الدستـور مؤكداً
أن احملــادثـات مــتـواصــلـة والــعالقـات
ـسـار الـصـحـيح. وسـلط تـسـيـر عـلى ا
مــســرور الــبــارزاني خـالل االجــتــمـاع
الـذي حضره القنصل البريطاني العام
في اربــيل جـيــمس ثـورنـتــون الـضـوء
عــلى الــعالقـات بــ بــغـداد واالقــلـيم
وأكـــد ان (احملــــادثـــات مــــتـــواصــــلـــة
ـــســـار والـــعـالقـــات تـــســــيـــر عـــلـى ا
الــصـحـيـح وهـنـاك تــفـاهم جــيـد حلل
اخلالفــات اســتــنــاداً الـى الــدســتـور).
بـدوره اعـرب الـسـفـيـر الـبـريطـاني عن
(سـروره لألجـواء االيـجـابـيـة الـسـائدة
حـالـيـاً ب بـغـداد واربـيل). وأشار في
بيان تلقته (الزمان) امس الى أن بالده
(تـنظر الى التـشكيلة اجلـديدة حلكومة
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(األسـتجواب يعرف بالدستور انه:
مـحـاسـبـة الـوزيـر ورئـيـس الوزراء
ورئـيس الـهـيـئـة في الـشـؤون التي
تـدخل في اخـتصـاصهم) مـوضحا
ان (هـــــذا احلـــــكم الـــــدســـــتــــوري
مــحــاســـبــتــهم في الــشــؤون الــتي
تـدخل في اختصاصهم مطلق غير
مــقـيـد عــام ولـيس خــاصـا شـامل
ولــيـس مــجــزءاً وشــرطه الــوحــيــد
االخــــــتـــــصـــــاص فـال يـــــجـــــوز ان
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 أعــلن حـزب الـله األحــد عن تـدمـيـر
آلـية عسكريـة إسرائيليـة في منطقة
افــيــفــيم قــرب احلــدود اجلــنــوبــيـة
لــلـبـنـان بــعـد اسـبـوع عــلى اتـهـامه
إلســرائـيل بـشن هـجــوم بـطـائـرتـ
مـســيـرتـ في مـعـقـله قـرب بـيـروت
وقــتل اثـنـ من عـنـاصـره في غـارة
فـي ســوريــا وفق مــا نـــقــلت قــنــاة
ـنـار الـتـابـعـة له. وقـال حـزب الـله ا
في بـيـان إنه (عنـد الـساعـة الرابـعة
و 15دقـــيــقــة من بـــعــد ظــهــر امس
األحـــد بــــتـــاريخ  االول من أيـــلـــول
اجلـاري قامت مـجمـوعة الـشهـيدين
حـسن زبيـب وياسـر ضاهـر بتـدمير
آلـية عسكرية إسرائـيلية عند طريق
ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها).
فــيـمــا أعـلــنت إســرائـيل أنــهـا ردت
بـإطالق الـنـار بـعـد إطالق صواريخ
مـضادة للدبابـات باجتاه أراضيها
مـا أثار اخملاوف من تصعـيد خطير
مـع حـــزب الـــله بـــعـــد أســـبـــوع من
تـصاعد. وقال اجليش في الـتوتر ا

بــــيــــان إن (عـــددا مـن الـــصــــواريخ
ـضادة للـدبابات أطلـقت من لبنان ا
بـاجتاه قـاعدة عـسكـرية إسـرائيـلية

ومــركـبـات عـسـكـريـة). وأضـاف (
تــأكـيــد الـضــربـات). وردت الــقـوات
اإلسـرائيـليـة (بالنـيران عـلى مصدر
الــصــواريخ وأهــداف فـي اجلــنـوب

اللبناني).
وقــــال اجلــــيـش اإلســــرائــــيــــلي إن
صـاروخــا مـضـادا لـلـدبـابـات أطـلق
مـن لـبــنـان بــاجتـاه إســرائـيل امس
بـعــد تـعـهـد حـزب الـله االنـتـقـام من
هـجوم بطائـرت مسيـرت نفذ قبل
أســبـوع في الـضــاحـيـة اجلــنـوبـيـة
لــبـيــروت واتــهم احلـزب إســرائـيل
بـالـوقـوف خـلـفه. وقـال اجلـيش إنه
 اطالق الـنـار بـاجتـاه مسـتـوطـنة
أفــيــفـيم الــزراعــيـة دون اإلعالن عن
أضـرار أو إصـابـات أو تقـد مـزيد
مـن الــتـــفــاصـــيل. ودعـــا مــتـــحــدث
عـــســكـــري اإلســرائــيـــلــيـــ الــذين
يــــعـــيــــشـــون عــــلى بــــعـــد أربــــعـــة
كـيـلـومـتـرات من احلـدود مـع لـبـنان
إلى الــبـقــاء في مـنــازلـهم وجتــهـيـز

مـالجئ اإليـــواء دون مــطـــالـــبــتـــهم
بـالـدخـول إليـهـا في الـوقت الراهن.
وتـصـاعـدت التـوتـرات في األسـبوع
ــاضي بـ إسـرائـيل وحـزب الـله. ا
وقـال األم العـام حلزب الله حسن
نـــصــر الــله الـــســبت إن رد احلــزب
عـلى الهـجوم اإلسرائـيلي بـطائرات
مـسـيـرة عـلى معـقـله في بـيـروت قد
تقرر. وشمل الهجوم الذي وقع قبل
 25 آب طــــائـــرتــــ مـــســــيـــرتـــ

انـــفـــجــرت احـــداهـــمــا وتـــســـبــبت
بــأضــرار في مــركــز إعالمـي يــديـره
حزب الله في ح حتطمت الثانية
بــــســــبب عــــطل فــــني. ولـم تـــعــــلن
إسـرائـيل مـسـؤوليـتـهـا عن احلادث
وجـــاء الــهـــجــوم في لـــبــنـــان بــعــد
ســــاعـــات فـــقـط من شن إســــرائـــيل
نع ما غارات على سوريا اجملاورة 
وصـفته بأنه هجـوم إيراني محتمل
بـــطــــائـــرة مـــســـيـــرة ضـــد أهـــداف
إسـرائـيلـية. وقـال نـصرالـله حـينـها
إن الــهــجـوم هــو (أول خــرق كـبــيـر
وواضـح لـقــواعــد االشــتــبـاك الــتي
تــأســست بــعـد حــرب تــمـوز 2006

بــ إسـرائـيل وحــزب الـله). وأعـلن
لـــبــنـــان امس أنّ طـــائــرة مـــســيّــرة
إسـرائـيلـيـة انتـهكـت مجـاله اجلوّي
مــلــقــيــة بـــمــواد حــارقــة تــســبّــبت
بــحـريق فـي اجلـانب الــلـبــنـاني من
احلـدود وسط تـصاعـد للـتوتـر ب

البلدين.
واعـلنت قيادة اجلـيش اللبناني في
بـيـان (خرقت طـائـرة مسـيّـرة تابـعة
لــــلــــعــــدو اإلســــرائـــيــــلـي األجـــواء
اللبنانية من فوق مزرعة بسطرة).
وتـابعت (وقامت بإلقاء مواد حارقة
نـطقة عـلى أحراج الـسنـديان فـي ا

ما أدى إلى نشوب حريق).
وقـــالت مـــتــحـــدثـــة بــاسـم اجلــيش
اإلسـرائـيلي إنّ احلـريق الـذي نشب
قـرب احلــدود بـ الـبـلـدين سـبـبـته

نطقة. عمليات للجيش في ا
واضـــافـت لــوكـــالـــة فـــرانـس بــرس
(نــشـبت حــرائق قـبل فـتــرة وجـيـزة
قـــرب اخلـط األزرق بـــ اســـرائـــيل
ولــبــنــان وهــذه احلــرائق نــتــيــجــة
لـعـمـلـيات لـلـجـيش اإلسـرائـيلي في
ـنـطـقـة) بدون أن تـقـدم مـزيدا من ا

الــتــفــاصـيل.وأكــد نــصــرالـله أن رد
حــزبه عـلـى الـهــجـوم بــالـطــائـرتـ
ـسـيـرتـ أمـر مـحـسـوم. وقال في ا
خـطـاب مـتـلفـز خالل احـتـفـال ديني
في الـضاحـية اجلنـوبية مـعقله في
بــيـروت إن (ضــرورة الـرد هــو أمـر
ـوضـوع بالـنـسـبـة لـنا مـحـسـوم وا
ا يرتبط بتثبيت لـيس رد اعتبار ا
مـعـادالت وتثـبيت قـواعـد االشتـباك
وتــثـبـيت مـنـطق احلــمـايـة لـلـبـلـد).
وأضاف يجب أن (يدفع اإلسرائيلي
ثـمن اعتـدائه. وكان نـصرالـله توعد
بــــالــــرد مــــهــــمــــا كـــــلف الــــثــــمن).
سيّـرات اإلسرائيـلية واسـتهـداف ا
الــتي غـالــبـاً مـا حتــلق في األجـواء
الـــلــبـــنــانـــيـــة. وفي واقــعـــة نــادرة
األربــعـاء أطـلق اجلـيـش الـلـبـنـاني
الـــنـــار عـــلى طـــائـــرتي اســـتـــطالع
اسـرائيـليـت من أصل ثالث خرقت
اجـواء جـنوب لـبنـان قبل أن تـعود
أدراجــهـــا عــبــر احلــدود. وأطــلــقت
اسرائيل السبت قنابل مضيئة على
مـناطق عدة قـرب الشريط احلدودي
مع لــبـنـان سـقـطـت بـقـايـا إحـداهـا

داخل مــوقـع لــلــكــتــيــبــة الــهــنــديـة
ـتحدة الـعاملـة في إطار قوة األ ا
ــــــوقـــــتـــــة فـي جـــــنــــــوب الـــــبالد ا
(يــونـيــفـيـل) وفق مـا أفــاد اجلـيش
ي.وطـلب الــلــبـنــاني ومـتــحــدث أ
رئــيس احلـكــومـة الــلـبــنـانـي سـعـد
احلــــريــــري األحـــــد من واشــــنــــطن
وبــاريس الــتـدخل إزاء الــتــصـعــيـد
األخـــيـــر. وأجـــرى احلــريـــري وفق
بـيان صادر عـنه (اتصال هـاتفي
بـكل مـن وزيـر اخلـارجيـة األمـيـركي
مـايك بـومـبـيـو ومسـتـشـار الـرئيس
ــانــويل بــون طــالــبـاً الــفــرنــسي إ
ـتــحـدة وفـرنـسـا تــدخل الـواليـات ا
واجملـــتـــمع الـــدولي في مـــواجـــهــة
تــــطـــــور االوضــــاع عــــلى احلــــدود
اجلـنوبية). كما اجرى رئيس وزراء
اســـرائــيل بـــنــيـــامــ نـــتــنـــيــاهــو
ــاثــلــة مـع مــســؤولـ اتــصــاالت 
فـرنسي وامريكيـ للحيلولة دون
تـصعيد االوضاع. وفي تطور سادة
الـهدوء منـاطق التصعـيد احلدودية
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كـردســتـان بـنــظـرة ايـجـابــيـة وتـفـاؤل
وأنــهـا مــســتـعــدة لــتـقــد كل اشــكـال
ــســـاعــدات) مــؤكـــدا أن (الــشــركــات ا
البريطانية مستعدة للقدوم واالستثمار
في االقـلـيم).وفـي شـأن آخر دعـا رئـيس
احلـكومـة الـسفـير الـبـريطـاني لتـقد
مـزيـد من الـتـسـهـيالت لـسـفـر مـواطـني
االقــــلـــــيم والـــــعــــراق عـــــمـــــومــــاً الى
ــقـابل أكــد الـســفـيـر بــريـطـانــيـا.وفي ا
ـوجـبـهـا تـسـريع (وجـود آلـيـة سـيـتم 
ـواطــني اصــدار تــأشــيــرات الــدخــول 
االقـــلــيـم والــعـــراق عـــمــومـــاً).الى ذلك
اسـتقـبل رئيس حكـومة كـردستان امس
الـقـنـصل الـفرنـسي اجلـديـد في االقـليم
اولــيـفـيــيه ديــكـوتـيــني. وتـقــدم رئـيس
حـكـومـة االقـلـيم بـالـشـكـر الى (حـكـومة
واقفها الداعمة للشعب الكردي فـرنسا 
وإقـلــيم كـردســتـان) مـتــمـنـيــا (تـعـزيـز
اكـد ).بــدوره الــعالقــات بــ اجلـانــبــ
الـقـنـصل الفـرنـسي اسـتعـداد حـكـومته
لـتقد أي مسـاعدة مطلـوبة لإلقليم في

هذا الصدد).
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ـدني امس من إخماد حريق انـدلع داخل السفارة الـرومانية في تمكـنت فرق الدفاع ا
بغداد دون وقوع إصابات كما جنحت في إخالء  11 موظـفاً من مبنى السفارة.وقال
ـدني إن (عـشرة فـرق إطفـاء وإنقـاذ أخمـدت احلريق الـذي نشب مـصدر في الـدفاع ا
صباحـا داخل السفارة الرومانـية في منطقة الـكرادة من دون وقوع إصابات) مؤكدا
( إخالء  11 مـوظــفـاً من خــلف الـبــنـايــة فـيــمـا كــانت سـحـب الـدخـان تــتـصــاعـد من
تحـدث باسم وزارة الداخلـية قد اشار في بـيان الى ان (احلريق نشب بنى).وكـان ا ا
شاركة وظف من السفارة  في الطابق الـثاني بالسفارة الرومانية) مؤكدا (اخالء ا
ـدني في احملافظـة اللواء فوزي دني). وفي االنبـار أعلن مديـر الدفاع ا فرق الدفـاع ا
فـريح عن إخمـاد حريق كـبيـر في خزانـات وقود مـعمل سـمنت كـبيـسة.وقـال فريح في
دني في االنبار تمكنت من السيطرة على حريق كبير تصريح امس إن (فـرق الدفاع ا
في خزانات وقـود معمل سـمنت كبـيسة) مـوضحا أن (احلـريق انحصـر في األنابيب

وصلة للخزانات دون امتدادها بسبب سرعة اجراءات فرق االطفاء). ا

ÊU e «  ≠ œ«bGÐ

كــشــفـت وزارة الــداخــلــيــة امس عن
تـورط  ضباط أمني كبار بالتواطؤ
مع أصحاب قاعات الروليت والقمار
ــارســة بــالــســـمــاح لــهم بــإدارة و
الــقــمـــار وفــقــا لــلــنـــتــائج األولــيــة
لـلتـحقـيقـات اجلاريـة مع األشخاص
الـــذين الـــقي الـــقـــبض عـــلــيـــهم في
صــاالت الـقــمـار والــرولـيت بــبـغـداد
مـؤخــرا مـضـيـفـة ان هـذه الـصـاالت
تـشـهـد أكبـر عـملـيـات غـسل لألموال
وتـهــريـبـهـا الى خـارج الـبالد. وقـال
ــفــتش الــعــام لـلــوزارة في مــكــتب ا
بــيـــان ان (الــتــحــقـــيق اثــبت تــورط
ضـبـاط أمـنـيـ كـبـار بـالـتـواطـؤ مع
أصـحــاب قـاعـات الـرولــيت والـقـمـار
ــارســة بــالــســـمــاح لــهم بــإدارة و
ـــمــنـــوع وفق الـــقـــانــون الـــقــمـــار ا
الــــعـــراقـي وتـــغــــاضـــيــــهم عن أداء
واجــبــهـم الــرقــابي والـــتــنــفــيــذي).
واضـاف ان (الـتـحقـيق كـشف أيـضاً
أنه جتــري في هــذه الــصـاالت أكــبـر
عـمـلــيـات غـسل لألمـوال وتـهـريـبـهـا
الى خـــارج الـــبالد حـــيث ظـــهــر أن
ستخدمة قامرة ا الـعديد من فيش ا
في هـذه الـصـاالت الـتي  ضـبـطـها
من قـبل مـفـرزة الـعـمـلـيـات اخلـاصة
فتشـية الداخـلية هي فيش الـتابعـة 
ــكن ألصـحــابــهـا أن قــمــار دولـيــة 
يـــصــرفــوهـــا في أي نـــادٍ أو صــالــة
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وقــالت اجلــبـهــة في بــيـان نــشـرته
على موقعها اإللكتروني إنه لم تتم
مـشـاورتـهـا في مـا يتـعـلق بـتـكوين
احلـكـومة رغم أنـهـا مكـون أساسي
فـي قـــوى احلـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر
واعـتــبـرت مـا يـجـري مـحـاصـصـة
ولـن يــؤدي إلـى حتـــســ الـــوضع
ـعـيـشي لـلنـاس وحتـقـيق السالم ا

قراطية. واطنة والد وا
ــــفــــتــــرض أن تـــعــــلن وكــــان من ا
تـشـكـيلـة احلـكومـة اإلنـتـقالـيـة يوم
ــاضي لـــكن حـــمــدوك األربـــعـــاء ا
اتــفق مع قـوى احلـريـة والــتـغـيـيـر
عــــــلـى تــــــأجــــــيـل اإلعالن مـن أجل

. رشح مراجعة قوائم ا
وكــان اجملــلس الــعــســكــري وقـوى
الــتــغــيــيــر اتــفــقـا عــلـى أن تـشــكل
احلـكـومـة االنتـقـالـية من الـكـفاءات

بعيداً عن احملاصصة احلزبية.
سـلحة وتـتكـون اجلبهـة الثـورية ا
مـن حركـة حتـرير الـسـودان فـصيل
مـني أركـو مـنـاوي وحـركـة حتـرير
الـسودان فـصيل عـبد الـواحد نور
ــسـاواة بـقـيـادة وحــركـة الـعـدل وا
جـبريل إبراهيم واحلركة الشعبية

لتحرير السودان قطاع الشمال.
وفـي خـضم ذلك وجــهت احملــكـمـة
اجلـنائـية الـسودانـية يـوم السبت
تــهــمــاً بـالــفــســاد وحـيــازة الــنــقـد
األجــنــبي والـتــعـامـل فـيه بــصـورة
غــــيـــر مـــشــــروعـــة إلى الــــرئـــيس
عزول عمر البشير في الـسوداني ا
أول اســـتـــجــــواب عـــلـــني له أمـــام

احملكمة.
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ـســؤول في حتـالـف احلـريـة أكــد ا
والـتغـييـر السوداني مـحمـد ضياء
الـــدين أن تـــشـــكـــيــلـــة احلـــكـــومــة
االنــتـقـالـيـة في الــسـودان بـرئـاسـة
ــكــلف عــبــد الـله رئــيس الــوزراء ا

حمدوك ستعلن اليوم.
ــثل وقــال ضـــيــاء الــدين  الــذي 
ـعـارضـة الـسـودانـيـة في أحــزاب ا
تــصـــريح امس إن (ســبب تــأخــيــر
إعـالن أعضـاء احلـكومـة يـعود إلى
إجـراء الفـحص األمني لـلمـرشح
لـــتـــولي حـــقـــائب وزاريـــة. وأشــار
ضــيــاء الــدين إلى أن هــذا اإلجـراء
ضــروري قــبل اإلعالن رســمــيـاً عن

التشكيلة احلكومية).
ونـفى ضياء الدين وجود حتفظات
مـن قبل رئيس الوزراء حول بعض
ــرشـحــة عـلى الــقـائــمـة األســمـاء ا
الــتي ســلــمــتــهـا قــوى الــتــغــيــيـر.
وأضـــــــاف أن (حـــــــمــــــدوك طـــــــلب
مـــرشــــحـــ إضـــافـــيــــ لـــبـــعض

الوزارات).
يـأتـي هـذا الـتـأكـيـد بـعـد أن كـانت
اجلـــبــهــة الــثـــوريــة في الــســودان
ـكونـة من عدة حركـات مسـلحة وا
طـــالــبت حـــمــدوك بــرفض قـــائــمــة
األســمــاء الــتي اقــتـرحــتــهــا قـوى
احلـريـة والتـغيـير لـتولي احلـقائب
ــؤقــتـة الــوزاريــة في احلــكــومــة ا
ودعـــــتـه إلى إجـــــراء مـــــشـــــاورات
مــوسـعــة مع جــمـيع األطــراف قـبل

تكوين حكومته.
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