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ـــرور الـــعـــامــة أن أكـــدت مـــديـــريــة ا
ـــفــــروضـــة عـــلى حتـــويل الـــرســـوم ا
ــركــبــات وإصـــدار وجتــديــد إجــازة ا
السوق لم تشـهد أي تغيـير حتى عند
إصدار الـقانـون اجلديـد فيـما كـشفت
. راجع عن مشروع يحد من زخم ا
ـديريـة العـميد ـتحـدث باسم ا وقال ا
عـــمــار ولـــيـــد في تـــصـــريح امس إن
(رسـوم نـقل مـلكـيـة الـعـجالت كان في
الــسـابق 50 ألف ديــنــار واآلن وبــعـد
إصــدار الــقــانـــون أصــبــحت 60 ألف
ديــنـار وهـو مــقـارب جـدا) مــبـيـنـاً أن
(رسـوم جتــديـد اإلجـازة اخلـصـوصي
لم يشهد أي تـغيير وهو 2000 دينار
ـركـبة اخلـصوصي و4 سـنويـاً على ا
ــركـــبــة آالف ديـــنــار ســـنــويـــاً عـــلى ا

العمومي).
وأضـــاف أنه (في أول يـــوم دخل فـــيه

ـرور اجلديد حـيز التـنفيذ  قانون ا
ركـبات وذلك بسبب إيقاف تـسجيل ا
أن الـــنـــســخـــة الـــتي  نـــشـــرهــا في
جـريـدة الوقـائع الـعـراقيـة غـير كـامـلة
اجلــداول فـــتم طــلـــبــهــا مـن مــجــلس
ـوجودة الـنـواب وتـبـ أن الـرسـوم ا
في القـانون اجلـديد تخـتلف عـما كان

مقرراً). 
ولفت إلى أنه (بعـد زيادة الرسوم في
الــقـانـون اجلـديـد امـر وزيـرالـداخـلـيـة
بـتشـكيل جلـنة لـتثـبيت رسـوم تتالئم
ـواطن مع الـظــروف الـتي يـعـيـشـهـا ا
وفــــعال حـــصـــلـت مـــوافـــقـــة مـــجـــلس
الــوزراء عــلى تــعــديــلــهــا واصــبــحت
ــلــكـيــة وجتــديـد تــتـنــاسب مع نــقل ا
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االجازة). Ëانـهت امـانة بـغـداد اكـساء
مــجــسـر مــلــعب الــشــعب.  وقــالت ان
شـاريع بـاشرت مالكـاتهـا في دائـرة ا
صــبـــاح األربــعــاء بــاكـــســاء اجملــســر
ـتـوجه ــذكـور وحتــديـدا (اجلـانـب ا ا
من مـنـطـقــة الـكـرادة بـاجتــاه مـنـطـقـة
زيــونـة ) بـعــد قـشــطه في وقت سـابق
مع اإلبــقـــاء عـــلى اجلــانـب االخــر من
اجملـسـر مـفـتـوحـاً امـام حـركـة الـسـير
ـرور. وأعلـنت االمـانة  عن تـطـوير وا
شارع بغداد بعقوبة وادخاله اخلدمة
وبـــيــنـت قــيـــام مالكـــاتــهـــا في دائــرة
ـــشـــاريع بـــتــطـــويـــر شــارع بـــغــداد ا
ــسـمى شــعـبــيـاً بــشـارع بـعــقــوبـة وا
ــعــامل الــســيــاحـي ضــمن مــنــطــقــة ا
أعـمــال الـتــطـويــر تـضــمـنت تــوسـعـة
الـشارع ( من 8 أمـتار لـكال اجلـانـب
الى 14 مــتــراً وبــواقع 7 امــتــار لــكل
جــانب ) مع صـب مــســار الــتــوســعــة
ــسـلح من ثـم اكـسـاء بـالــكـونـكــريت ا
الـــشــارع بـــالـــكـــامل بـــطـــبـــقــتـــ من
االسفلت وادخـاله اخلدمة امـام حركة
ـرور ومـا تـبـقى من الـعـمل الـسـيـر وا
صب للجزرة الوسطية وجاري العمل

على إجنازها.
ـــرور الــعــامــة قــد وكــانـت مــديــريــة ا
نــوهت  إلى قــطع طــريق في مــنـطــقـة
الـــكــرادة. وقـــالت في بـــيــان امس إنه
(عـند الـساعـة الثـامنـــــة صــبـاحا من
يـوم االربـعـاء سـيــــــتم قـطع الـطريق
من تقاطع مـستشـفى العلـوية باجتاه
ملعب الشعب وسط بغداد). وأضافت
أن (سـبـب الـقـطع هـو اكـسـاء مـجـسـر
عاكس سار ا ملعب الشعب ويـبقى ا

ـثـنـى بـاجتـاه مـفــتـوحـا مـن تـقـاطـع ا
ســاحـة األنــدلـس حلــ االنـتــهــاء من

سار الذي سيقطع). اكساء ا
وتناقل ناشطون على موقع فيسبوك
مقطع فيديو يظهر غرق قضاء الزبير
في مـحافـظـة البـصـرة بسـبب تـساقط
امطار لبضع ساعـات.ونشر ناشطون
صـورا ومـقــاطع فـيـديــو تـظـهــر مـيـاه
االمطـار وهي تـغطي شـوارع القـضاء
ياه الى بالكامل حيث ارتفعت هذه ا
مـسـتـويات عـالـيـة فـوق سطح االرض
ـعــنــيـة وسط مــنـاشــدات لــلـجــهــات ا
بــالـتـدخل. وأعــلـنت امـانــة بـغـداد عن

اصالح تـــخـــسف عـــمـالق وقـــالت في
بــــيــــان تــــلــــقــــته (الــــزمــــان) امس ان
(مالكـاتــهـا في دائــرة بـلــديـة الــشـعب
بـاصالح الـتـخسـف احلاصـل في احد
خــطــوط اجملــاري الــرئــيـســيــة ضــمن
منطـقة البنـوك والذي يبـدأ من محطة
الـــبــنـــوك الــــعـــمــوديـــة ويــنـــتــــــــهي
بــتــقـاطع نــادي الــنـــــفط بــطـول 520
متـراً وقـطر  60 سم وعـمق ثــــــــالثة
أمــتـار حتت األرض والــذي بـــــــدوره
سـيــسـرع من عـمــلـيــة تـصــريف مـيـاه
اجملـــاري واألمـــطـــار ويــخـــدم اهـــالي
ـنــطـقــة).وبـاشــرت االمـانــة بـحــمـلـة ا

ـــائي انـــتـــهت بـــســبب اخلـــزين ا
تــراكم الــطـ لــســنــوات عـدة دون
عمليات تنظيف ) . وأضاف اكرم 
أن  ( قــــدرة الـــســـديـن عـــلى خـــزن
يـاه تصل إلى أكـثر من  4مالي ا
مـــتــر مــكـــعب لــكن تـــراكم الــطــ
جـعـلت قـدرتهـمـا مـحدودة لـلـغـاية
عـلى الــرغم من انـهــمـا يــقـعـان في
منطقة تـتميز بتدفق كـبير للسيول
وسمية والتي تصل إلى عشرات ا
كـعبـة واشار اليـ من االمتـار ا ا
مـديـر نـاحـيـة قزانـيـة في مـحـافـظة
ديـالى إلى  (وجـود وعود بـإيـجاد
ـلف تـراكم الطـ في سدي حـلول 
قــزانـــيــة ومــنــدلـي خالل الــصــيف
ائية وارد ا قبل من قبل وزارة ا ا
لـــرفع الـــطــــ من داخل الـــســـدين
ـياه لـزيـادة قـدرتـهـمـا عـلـى خـزن ا
وفق الـطاقـة االستـيـعابـية ) . وفي
نـاحـيـة منـدلي افـاد مـصـدر امني 
بـأن مـدرسـا مـتـقـاعـدا قـتل بـنـيران

مجهول في ديالى.
ــــصـــدر لـ  (الـــزمـــان)  ان وقـــال ا
(مـسلـح مـجهـول اطـلقـوا النار
مـــســاء يـــوم الـــثـالثـــاء  بـــاجتــاه
مــــدرس مـــتـــقــــاعـــد امـــام داره في
نــاحــيـة مــنــدلي شــرقي مـحــافــظـة
ديــــالى مــــا ادى الى مــــقـــتــــله في
ــــصــــدر ان احلـــــال ) . واضــــاف ا
(قـوة امـنيـة طـوقت مـكـان احلادث
ونـقــلت اجلـثـة الى الـطب الـعـدلي
فــــيــــمــــا فـــتــــحـت حتــــقـــيــــقــــا في
مالبــســاته).ودعــا عــضــو مـجــلس
النواب عن محافظة ديالى النائب
احـمـد مـظـهر اجلـبـوري احلـكـومة
الى دعـم أهــــالـي الـــــقــــرى الـــــذين
يــدافـعـون عن أنـفـسـهم ويـصـدون

هـجــمـات داعش في اقـصى شـمـال
شرق احملافظة. 
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وقــال اجلــبــوري لـ (الــزمـان) امس
إن  (أكـثـر من 10 قـرى زراعـيـة في
حـوض شـيخ بـابـا بـعـقـوبـة يـزيـد
سكـانـها عن 5 االف نـسمـة تـعيش
وضـعـا أمـنيـا غـير مـسـتـقر في ظل
نشاط واضح خلاليا داعش يتمثل
بـتـكرار هـجمـاته وسـقـوط ضحـايا
بــــ فـــــتــــرة واخـــــرى). وأضــــاف
اجلبـوري  أن (القـرى تعـتمـد على
نــفـــســهـــا في حــمـــايــة ســكـــانــهــا
بـالـتـنـسـيق مع قـوات اجلـيش من
خالل مــا يــعــرف بــحــراس الــقـرى
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كشف مـسؤول مـحلي فـي محـافظة
ـا اسـمـاها ديـالى عن تـامـ كامل 

ضفة النار شرق احملافظة .
وقـــــال رئــــيـس اجملــــلـس  احملــــلي
نـصورية راغب الـعنبكي لناحـية ا
لـ ( الـــزمـــان)  امس ان ( الـــضـــفــة
ـمـتـدة من الـشـرقـية لـنـهـر ديـالى ا
قــرى شـروين وصــوال الى احلـدود
مع نــاحــيــة الــسالم  تــأمــيــنــهـا
بـكـامـيـرات مراقـبـة مـتـطـورة تصل
اســعــار بـعــضــهـا الى  18مـلــيـون
ديــنــار ) . واضــاف الــعـنــبــكي ان
(تام الضفة الشرقية لنهر ديالى
جـاء حلـمـايـة قــرى ومـنـاطق يـزيـد
عـدد سـكـانـهـا عن 30 ألف نـسـمـة
كـان تـنـظـيم داعش يــتـسـلل الـيـهـا
ــــهـــاجــــمـــة بــــ فـــتــــرة واخـــرى 
الـفالح او نـصب عبـوات ناسـفة
تـقـتل األهـالي والـفالحـ ) . وبـ
الــعــنـبــكي  أن  (وجــود كــامــيـرات
ـراقبـة التي لـهـا مزايـا كثـيرة في ا

تابـعة والكـشف الدقيق الرصـد وا
في اللـيل والنـهار اسـهمت في درء
مــخــاطــر امـنــيــة كــبـيــرة وانــقـذت
ارواح الكثيرين مـن تداعيات ضفة
 الـنـار ) . واشـار الـعـنـبـكي الى ان
ــراقــبــة رغم (جـــمــيع كــامــيـــرات ا
اســعـــارهــا الـــعـــالــيـــة جــدا اال ان
االهــالي هـــم من دفــعـوا فــاتــــورة
الشـراء حرصـا منــــهم علـى الدماء
وإلبــــعاد مـخاطـر االرهاب وتـام

ناطق من خـــطر داعش ) . ا
r «d²  ‰UL¼«

واعــلن مــديــر نـاحــيــة قــزانــيـة في
عـن ازمـة مــحــافــظــة  مـازن اكــرم 
ضـربت سـدين في احملـافـظـة بـفعل
تراكم وتسببت بتراجع اإلهمال ا
ـياه.  وقال قدرتـهما عـلى تخزين ا
اكـرم لــ ( الــزمــان)  إن (مــســتـوى
تراكم الط في سد قزانية بلغ 90
ــسـتــوى بـسـد ـئـة فــيـمــا بـلغ ا بــا
ــئـــة مــا يــعــني ان مــنــدلي 80 بــا
الـنـسـبة االكـبـر مـن قـدرتهـمـا عـلى

ـــثـــلــــون فـــزعـــة انـــاس والـــذيـن 
يــدافـعـون عن أنـفـسـهم وعـوائـلـهم
ومنازلـهم منذ 5 سنـوات متتـالية
وجنــحــوا في ايـقــاف زحف داعش
وافــشـال مـخـطـطـاته اإلجـرامـيـة) .
ودعا اجلـبـوري الى  (ضرورة دعم
حراس القرى من خالل ضمهم الى
تــشـكــيل أمـنـي او تـشــكـيل حــشـد
عشائري مدعـوم من قبل احلكومة
لـدرء مـخـاطـر االرهـاب عن مـنـطـقـة
ذات مـوقع ســتـراتــيـجـيــة مـهم في
ديـــــــــالى) . ومـن جـــــــــانب أعـــــــــلن
قــائــمــمــقــام قــضــاء بــعــقــوبــة في
محـافظـة ديالى  عـبد الـله احليالي
احـالة مـشروع سـتـراتيـجي لهـيأة

الــنـــزاهــة نِــفــذ بـــشــكل سيء رغم
ادية الباهظة.  كلفته ا

وقـــال احلـــيـــالي  لـ (الـــزمـــان) إن
(مـــشــروع مـــد كـــيــبـل الــكـــهـــربــاء
ـنطـقـة بعـقـوبة اجلـديدة األرضي 
إحــدى أهم وارقى أحــيــاء مــديــنــة
بعقوبة أحيل الى النزاهة بسبب
سوء تـنـفـيـذه وتـدمـيـره لـلـخـدمات
األساسية) . وأضاف احليالي  ان
ـــشــروع  ( دائـــرته أحـــالـت هـــذا ا
لـلنـزاهة لـ ( التـحقـيق فيـه واتخاذ
مــا يـــلــزم بـــشــأنه) اســـتــجـــابــة لـ
(عـــشـــرات الـــشـــكـــاوى من أهـــالي
ــنـــطــقــة إزاء تــنـــــفــيــذه الــسيء ا

للغاية ) .

r∫ سدة قزانية تعاني من تراكم الط «dð

gŽ«œ dDš s  rN H½√ ÊuMÒ R¹ W¹—uBM*« w U¼√
U¼œËbÝ w  5D « r «dð w½UFð tO½«e

تــنــظـــيف وصــفـــتــهـــا بــالــكـــبــرى في
سـاحـات الــتـحـريــر والـوثــبـة وحـافظ
القاضي والطيران. وقالت االمانة في
بـــيــان انــهــا (اطــلــقـت حــمــلــة كــبــرى
لـتـنــظـيف وغـسـل سـاحـات الــتـحـريـر
والـوثـبـة وحـافظ الـقـاضي والـطـيران
بـاإلضافـة الى تـنـظيف وغـسل مـحيط
طعم التركي وجسر السنك وغيرها ا
ــواقع الــتي تــشــهــد تــظــاهــرات من ا

واعتصامات مستمرة). 
واضـافت ان (احلــمـلـة شـهـدت تـوزيع
عــدد كـبــيــر احلــاويــات ونــشـرهــا في

ذكورة). واقع ا ا
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طـال احلوار  بالطرق الدستورية والقانـونية الختيار رئيس وزراء بديل لرئيس
ودخلـنا في اشـكـاليـة الـتوقـيـتات واآللـيـات وتعـقدت سـتـقيل طـوعـا  الـوزراء ا

اخلالفات بشأن مواصفات هذا البديل ب االستقاللية واالرتباط.
ن وصـرنا أمام رفض جميع من يسمى من داخل الـقوى السياسية والشك 

يؤتى من خارجها 
وبـ هذه وتلك بـدأنا نفـقد اجتاهـات البـوصلة الـتي من اجلهـا قدحت شرارة

التظاهرات و شهدنا  مساراتها السلمية وانحرافها الى منعطفات خطيرة 
ـشـكـلــة يـكـمن بـتــوجـيه اتـهـام جـمــاهـيـري صـريح لــلـطـبـقـة وال شك ان أسّ ا
الـسـيـاسـيـة بـالـفـشل وعـدم الـقـدرة عـلى تـقـد مـعـاجلـات لألزمـات الـعـراقـية
ـسـتـوى االمـنـي واالقـتـصـادي  واخلـدمي ـمــتـدة الكـثـر من 16 عـامـا عــلى ا ا
وحتـقيق العدالة االجتـماعية  تسبب بـتفجير غضب جـماهيري عفوي صادق
 ركـبت مـوجــته اطـراف عـدة  لــتـحـقــيق أغـراض خـاصــة تـسـبــبت بـاخلـروج
ـشـروعـة والـذهـاب بـها الى ـطلـبـيـة ا ـظاهـرات عن اهـدافـهـا الـسـلـمـيـة و ا بـا
مطـالـب خطـيـرة نـادت بـاسـقـاط الـعـمـلـيـة الـسيـاسـيـة وتـغـيـيـر جـذري لـلـنـظام
الـسياسي واستبداله بآخر . وتصـاعدت خالله وتيرة  مظاهر العنف واحلرق
والــتـخـريب  والــقـتل والـتــمـثـيل واالغــتـيـال وتــعـطـيل احلــيـاة الـعـامــة وتـنـامي
ـتـظـاهرون ـنـحـرفـة خـارج صـفـة الـسـلـمـيـة الـتي يـنـادي بـهـا ا الـسـلوكـيـات ا

السلميون . 
نعطف اخلطير ?! والسؤال هل كان الباعث االساسي  يحتاج الى كل هذا ا
شـهد  ومـنهم الـقـوى السـياسـية أرى  ان اجلـميع مـتهم بـتـصعـيد وتـعقـيـد ا
ام ام دوالً  ندسون واخملربون سواء كانوا أفرادًا  ـتظاهرون السلميون وا وا
ستوى واألخذ بها  نحو طرق مسدودة أحـزابا ساهموا بوصولها الى هذا ا

 بتنا قاب قوس او ادنى من توقيتاتها. 
في الـوقت ان احلل كان مـتـاحًا ومـيسـرًا  وسـهلًـا وبأقل اخلـسـائر لـلجـميع 

عاجلات لها . عرفة االسباب  وتشخيص العلة ووضع  ا ويكمن 
فـاذا كان اجلمـيع قد ادرك وسـلم بقصـة فشل رئـيس الوزراء بادارة حـكومته
وعـدم قدرتـها عـلى حتـقيق بـرنامـجهـا االنـتخـابي فكـان احلل بـاستـبداله عـبر
االطـر الدسـتوريـة بسـحب الثـقـة منه ومـنحـها الى رئـيس اخـر ينـتخب كـابيـنة

جديدة .
ـضـي بـتـعـديل واذا كـان االتـهـام بــفـشل الـنــظـام الـسـيــاسي فـكـان يــتـطـلب ا
ـا يضمن اخـتيار شكل نـظام سياسي الـدستور والتـصويت على تـصويباته 
ضي ان واحلـكومـة فكـان االنسب ا اخـر . واذا كان بـفشل الـيات والدة البـر
بتـغير قـانون االنتخـابات ووضع مواد ضامـنة لعدالـتها ونزاهـتها وحصـانتها

من اخلروقات . 
ــشـاكل سـيــاسـيـا ـنــظـومـة الــفـسـاد  الــتي هـيــأت لـكل ا وإذا كــانت تـكــمن 
فـكـان احلل وضـع قـانـون واجـراءات صـارمــة لـتـعـزيـز واقـتـصـاديــا وإداريـا 
أمواال ـنهـوبـة  ـوارد ا مـحاسـبـة الـفاسـدين وزجـهم بـالسـجـون واسـترجـاع ا

صالح العامة  كانت ام مناصب ام جتاوزات على ا
وبـهذا التشخيص فان ايسر حلقات  عقدة األزمة احلالية هي قدرة تشخيص

اسبابها ومعرفة حلها 
لـكن رغم ذلك تـعـطلت مـسـارات  اإلجـراءات  العـمـلـيـة لهـا وبـقـيت في حدود
الـتنـظـيـر والسـجـال السـيـاسي واالعالمي مـسـتهـلـكة عـامل الـوقت الـذي بات

يشكل العنصر الذي تعول عليه جميع اطراف األزمة . 
ـتـظاهـرين وخـفـوت حمـاسـهم وتـذبذب فـب من يـراهن عـلـيه لـتبـديـد جمـوح ا

ا يؤدي الى يأسهم وانسحابهم تدريجيا .  واختراق مواقفهم 
وبـ تعـويل سيـاسي لـكسب الـوقت لـتجـاوز معـضالت اخلالفـات السـياسـية

كتسبات . ضي بها للحفاظ على ا حول احللول الواجب ا
ـندسـة  الداخـلـية مـنهـا واخلـارجيـة والتـي تعـمل على وبـ رهان االطـراف ا
ـمـكـنـة والـذهاب الـى السـيـنـاريـوهات عـدم اتاحـة الـفـرص لـلـحلـول الـوطـنـية ا

االخطر واألبعد يكون العامل الدولي حاضرا فيها . 
ـتبقي ـفردات هنـاك مقـاربات لكل هـذه اخلطوط حتـتاج من ا  ولـتفكـيك هذه ا
تظاهرين احلقيقي التداني تجذرة ببعض القوى الوطنية وا حاسة الوطنية ا

قدراتهما  عندها وتفويت الفرصة على الالعب 
نـطلـقات الـتظـاهرات واهـدافها وتـكمن بـالعـمل بقـاعدة ال تـفريط وال افـراط  

والعمل على االسراع  
رشح البديل سواء كان هذا البديل هو عضلة االساسية والقبول با  حلـسم ا
نـفسـه الرئـيس احلـالي او غـيره من داخـل الطـبـقة الـسـيـاسيـة احلـالـية او من
أقـاربهـا او من جيـرانهـا او من خارجـها  لـكن اشتـراط ان تتـوفر فيـه القدرة
دة مـحدودة يعـمل فيهـا بتوقـيتات والـكفاءة في حتـمل مسؤولـية قيـادة البالد 
ـنح احلريـة الـكامـلة ـرحـلة االنـتقـالـية و ملـزمـة إلنضـاج وتيـسـير مـتـطلـبات ا
لـيعـمل باسـتـقالليـة تامـة بالـتـعاون مع الـسلـطـات االخرى الجنـاز  التـعديالت
طـلـوبة وتـشـريع قانـون االنـتخـابـات وتسـمـية اعـضـاء مفـوضـية الـدستـوريـة ا
االنـتخابات وتـشريع قانـون من اين لك هذا وضبط اجـراءات مكافحـة الفساد
واعـادة ترتـيب الـوضع االمـني باعـطـاء الـقوى االمـنـية واجلـيش اسـتـقالليـتـها
تظاهرين تجاوزين بقتل ا ومـهنيتها واخضاع السالح بيد الدولة ومحاسبة ا
 وارجــاع احلــيــاة الــطــبــيــعــيــة لــلـمــواطــنــ  كل ذلـك حتت مــرآى وطــــمــأنـة
ـتظاهرين والتمـهيد الجراء انتـخابات مبكـرة نزيهة وشفـافة باشراف ورقابة ا

دولية .
عـندها سـتنـتهي مهـمة هـذا البـديل وسط ترحيب جـماهـيري يـدخل به التاريخ
كـرجل مــرحـلـة النـقــاذ الـبالد.وهـذا احلل هــو الـضـامن لــلـخالص من االزمـة
ـستدامة لكن كل ذلك لن يـكتب له النجاح مـالم تتوفر االرادة الوطـنية بقبول ا
تـظاهـرين احلقيـقي ام من الـقوى الـسياسـية الوطـنية مـساراتهـا سواء من ا

التي تبحث عن حل يبعدها عن تهمة غضبة التاريخ والشعب مستقبال.
{ عن كروب واتساب
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دة الـدسـتـورية لـتـكـلـيف مرشح أصـدر رئيـس اجلمـهـوريـة بأن مـدة انـتـهـاء ا
صادف 22/ 12  الـكتـلة الـنيـابيـة األكثـر عددا سـوف تنـتهي الـيوم االحـد ا
ـصـادف 19/ 12 عـلى اسـاس عـدم احـتـسـاب ايـام ولـيس يـوم اخلـمـيس  ا
ـادة (76/ اوال) من ــدة الــدسـتــوريــة الـتي نــصت عــلــيـهــا ا الـعــطل خالل ا
الــدســتــور وهــذا  رأي اخلــبــراء الــقــانــونــيــ قــدم إلى رئــيـس اجلــمــهــوريـة
ومـستندين في ذلك لقرارات احملكمة االحتادية العليا  أن هذا الرأي لم يذكر
لـنا أرقام وتواريخ تلك القـرارات من ثم فإن هذا الرأي بتـأجيل الترشيح جاء
مـخـالـفـاً للـدسـتـــور النه فـاقـد الـســــنـد الـدسـتــــوري والـقـانـوني  واألسـباب

التالية :- 
1- أن الـنـصـوص الــدسـتـوريـة تـعــد نـصـوص إمـرة وهــذا يـعـني عـدم جـواز
االتفـاق على ما يخالفها كون هذه النصوص تتـميز بالسمو  والعلو على بقية
القواعد القانونية وواجبة التطبيق استنادا للمادة (13/ اوال  وثانيا) منه من
حـيث انه يـعـد هــذا الـدسـتـور الـقـانـون االســمى واالعـلى في الـعـراق ويـكـون
مـلزمـا  في انحـائه كافـة بدون اسـتثـناء وكـذلك ال يجـوز سن قانـون يتـعارض

مع هذا الدستور .... .
2- قـرار احملكـمة االحتـادية الـعلـيا  رقم (76/ احتـادية  / 2009) في 3/
دة 12 / 2009  نص في مـضمونه على أن (احـتساب ايام الـعطل ضمن ا
ـدة في ـدة وإذا انتـهت ا احملـددة لـلـطـعن اذا تـصـادف وجـودهـا خالل تـلك ا
يـوم عطلة رسمية تمدد إلى أول يوم يليه من ايام االسبوع .) من ثم فإن نص
الـقـرار  واضح وضـوح الــشـمس في رائـعـة الـنـهــار بـشـأن احـتــــسـاب ايـام
الـعطل  مـاعـدا الـيـوم االخيـر لـلـمدة اذا صـادف عـطـلة رسـمـيـة فيـكـون الـيوم

الذي يليه .
3- كـمــا أكـدت احملــكـمــة االحتــاديـة الــعـلــيـا  فـي قـرار آخــر هـو رقم (55/
ـفــتـوحـة احتــاديـة/ 2010) في 24/ 10 / 2010 بـخــصـوص اجلـلــسـة ا
جملـلس  الـنــواب وجـاء في مـضــمـون الـفـقــرة (خـامـسـا) مـن الـقـرار عـلى أن
ـدد احملـددة (وجـدت احملـكـمــة أن  غـيـاب مـا تـقــدم ذكـره عن الـتـطــبـيق في ا
دسـتوريا .......وإلى زمن غير محدد ودون سند من الدستور قد شكل خرقا
ـدد الـدســتـوريـة في الـدسـتــور الـعـراقي لـعـام الحـكـامه. ) من ثـم فـإن هـذه ا
كـلفة 2005 الـواردة في الدسـتور  حـتميـة وعلـيه فإن عـدم التـزام السـلطـة ا
بتـنـفيـذها يـعد خـرقاً لـلدسـتور تـخضع لـلـمسـاءلة عـنه تلك  الـسلـطة اخلـارقة
ـارقة الحكامه وجند أن احملكمة االحتادية الـعليا كان لها الدور البارز في وا
واد الـدستورية الـكثسيـر من قراراتهـا في صيانـة احلقوق الـواردة في تلك ا
الـتي تضمن مدداً معينة وتاريخاً محدداً وعليه فإن رئيس اجلمهورية  خالف

الدستور وقرارات احملكمة االحتادية العليا.  
{ مستشار القانوني

احمد مظهر اجلبوريعبد الله احليالي
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لشؤون الشرطة

نشآت مديرية شرطة محافظة ذي قار وا
قسم العالقات واالعالم

 «œuIH  ÊöŽ«

ـنـشـآت االعالن عن تـعــلن مـديـريـة شــرطـة مـحـافـظــة ذي قـار وا
ديـرية ـفقـودة ادناه. فـمن له عالقة بـها مـراجعـة ا ـوجودات ا ا
طالبة بعد سبعة ايام من تاريخ النشر وبذلك يسقط حقه با

 «œuIH*« 
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مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف ميسان االحتادية

محكمة اجلنح في قلعة صالح
رقم الدعوى: ٢٨٣/ج/ ٢٠١٩
التاريخ: ٣ / ١٢ / ٢٠١٩
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ادة ٣٨٤ من قانون الـعقوبات قررت هـذه احملكمة حتـديد يوم ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٩ موعـدا الجراء محـاكمتك وفق احكـام ا
رقمة ـشتكي (زهور جـبر باني) في الـدعوى اجلزائيـة ا قـامة من قبل ا وخالل مـدة شهر من تاريخ االعالن بـالدعوى ا
ذكـور اعاله سوف جتـري احملاكمـة بحـقك غيابـيا وعـلنا اسـتنادا ـوعد ا (٢٨٢ / ٢٠١٩) وفـي حال عدم حـضورك في ا

ثابة تبليغ. ادة ١٤٣/ ج االصولية ويعتبر هذا االعالن  الحكام ا
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