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أكـد رئـيس مـجـلس الـنـواب رئـيس
حتــالف الـقــوى الـعــراقـيــة مـحــمـد
احلـــــلـــــبــــوسـي ورئــــيـس احلــــزب
قـراطي الكـردستـاني مـسعود الـد
الـبـارزاني امس ضـرورة ان تـكون
ـثــلـة جلـمـيع ـقــبـلـة  احلــكـومـة ا
مــكـونـات الــشـعب الــعـراقي. وذكـر
بـيـان لـلمـكـتب اإلعالمي لـلـبارزاني
ان االخــيــر اســتــقــبل احلــلـبــوسي
ونـاقش معه (أبعاد الوضع الراهن
ـر بـها واألزمـة الـسـيـاسيـة الـتي 
ـــا فـــيــــهـــا تـــشــــكـــيل الـــعــــراق 
احلـكـومـة) مـضـيـفا انـه (في ضوء
هـذا االجـتمـاع اتـفق الطـرفـان على
الــنـقــاط اآلتـيـة :الــعـمل مـع جـمـيع
الــقــوى الـســيـاســيــة لـلــخـروج من
ـــا يـــســــهم في ــــأزق احلـــالـي  ا
اســتــعــادة االســتــقــرار فـي بــغـداد
ومـحافظات جـنوب العراق وأن أي
حــكـومــة قـادمــة يـنــبـغي أن تــكـون
ــثــلــة جلـمــيع مــكــونــات الـبالد
وعــلى قـاعـدة الـشـراكــة الـوطـنـيـة)
وبـشأن بـرنامج احلـكومـة اجلديدة
اتــفق الـطـرفــان عـلى أنه (يـجب أن
يـتـضمن الـبـرنامج احلـكـومي رؤيا
واضــــــحــــــة فـي اإلعــــــداد إلجـــــراء
ـبـكـرة بـأسـرع وقت االنـتــخـابـات ا
ـتـظـاهرين ـطـالب ا ـكن تـلـبـيـة 
ـوضوع من ويـجب أن يـكون هـذا ا
أولــويـات احلـكــومـة الــقـادمـة وأنه
يــــجب أن يـــتــــضـــمـن الـــبــــرنـــامج
احلــكــومي خــطـة واضــحــة إلعـادة
الــهـــيــبــة إلى مــؤســســات الــدولــة
وصـيـانة الـسلم اجملـتـمعي وإنـهاء
الـــتــدخالت اخلـــارجــيـــة وحــصــر
الــــسالح بـــيــــد الـــدولــــة وإنـــهـــاء
ـظاهر الـعسكريـة غير الـرسمية). ا

وبـحسب الـبيان فـقد جـرى االتفاق
عــــلى (اســـتــــمـــرار الـــتــــعـــاون مع
ـسـاعدة الـعراق الـتـحالف الـدولي 
ـواجـهة خـطـر اإلرهاب والـقـضاء
عــلـى فــلــول داعش والــعــمل عــلى
اســتــمــرار الــتــواصل الــوثــيق من
ـواقف ب الـطرف أجـل تنسـيق ا
وبـــاقي الــشـــركــاء). وتـــأتي زيــارة
احلــلـبـوسي إلى كــردسـتـان مـسـاء
اول امـس لــبـــحث مـــلف تـــشـــكــيل
احلـــكـــومــة مـع حــكـــومـــة اإلقـــلــيم
ــوقف الـكــردي والـسـني مــنـهـا. وا
ويــــتــــضــــمـن بــــرنــــامج الــــزيــــارة
بـــاالضـــافــة الـى لــقـــاء الـــبــارزاني
اجـراء لـقـاء اخر مع رئـيس اإلقـليم
نـيـجيـرفـان الـبارزاني قـبل الـتوجه
لـلــسـلـيـمـانـيـة لـلـقـاء قـادة االحتـاد
الـوطـني الـكـردستـاني لـبـحث ملف
ـوقف الـسني تـشـكيل احلـكـومة وا
الـكردي منها. و في سياق آخر قال
ـسـتــقل بـاسم خـشـان ان الــنـائب ا
ـنـاصب سـتـتـواصل عـمــلـيـة بـيع ا
جــراء عـدم تــقـد اي مــتـهـم بـهـذا
الـشـأن الـى الـقـضـاء. وكـان خـشان
ناصب قـد اكد اول امس أن (بـيع ا
احلـــكــومــيـــة لم يــتـــوقف مــنــذ 17
). وقـال خــشـان ان هـذا االمـر عــامـاً
ـنـاصب (كـان األسـاس في تـوزيع ا
في احلـكـومـات الـسابـقـة مـا يـعني
أن هـذه العمـلية ستـستمر بـاعتبار
أن أيـــاً من الــذين اتـــهــمـــوا بــبــيع
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كـشفت فتـاة أقدمت على نحـر والدتها
عن اسـتـخـدامـهـا احليـلـة لـلـتـمكن من
امـهـا بعـد ان افهـمتـهـا بقـدرتهـا على
ـهـا مغـنـاطـيـسيـا مـؤكـدة انـها تـنـو
بــحـثت في مــوقع يـوتــيـوب عن طـرق
الــقــتـل لــتــســتــخــدمــهــا في ارتــكــاب
ة الـتي عزتـها الى رغـبتـها في اجلـر
الــتـخـلص من امـهـا  ألنــهـا تـنـعـتـهـا
ـركز بـاجملـنونـة امـام االقارب. ونـقل ا
اإلعـالمي جملـلس الـقــضـاء األعـلى في
بــيــان عن قــاضـي مــحـكــمــة حتــقــيق
الـــشــعب بــكــر الـــصــاحلي  قــوله إن
(ذوي اجملـني عليها أكدوا أنها تعاني
من أمـراض نـفسـيـة منـذ مـدة  دخلت
عـــلى إثــرهـــا مــســـتــشـــفى األمــراض
الــنــفــســيــة). وفي الــتــفـاصــيل الــتي
تـهـمة ـركـز االعالمي فـإن (ا اوردهـا ا
مـن مـــوالــــيـــد 1993 وهـي طـــالــــبـــة
جــــامـــعــــيـــة فـي تـــخــــصص عــــلـــوم
احلـاسبات  وقد عزت سـبب ارتكابها
ـة إلى أن والـدتهـا كـانت تـقوم اجلـر

بــإهــانــتــهــا وتــصــفــهــا بــاجملــنــونـة
ــريــضـــة نــفــســيــا أمــام أقــاربــهــا وا
تهمة وأصـدقائها). ونقل البـيان عن ا

قـولـهـا في إفـادتـهـا إن (والدتـي كانت
تـعـامـلـني بـصـورة سـيـئـة ودائـمـا مـا
تـصـفـني بعـبـارة مجـنـونـة أو مخـبـلة
أمــام أقـاربي وأصـدقـائي  لـذا فـكـرت
بـالتخـلص منهـا نهائـيا وبدأت أبحث
عـــبــر مـــوقع يـــوتــيـــوب عن طــريـــقــة
لــقــتــلـهــا)  وأضــافت (بــعــد الــبـحث
تـوصـلت إلى فكـرة ذبـحهـا وقمت أوال
بــشــراء آلــة جــارحــة - مــوس - قــبل
احلــادثـة بــثالثـة أيـام). وتــابـعت (في
الـــيـــوم األول من الـــســنـــة اجلـــديــدة
سـنحت لي فرصة التـنفيذ ألن والدتي
كانت دائما توصلني إلى مكان عملي
 وهــــو صــــالــــون فـي حي الــــشــــعب
لـكـونـها كـانت تـخاف عـليّ من الـبـقاء
وحـدي).وتـابعت (عـمـلي كان يـبدأ في
تــمـام الــســاعـة الــتـاســعـة والــنـصف
ـــكــان صـــبـــاحــا من أجـل تــهـــيـــئــة ا
الســتـقــبـال الــزبـائن  وبــالـتــالي هـو
ة ألن ـناسب الرتـكاب اجلـر الـوقت ا
صـاحبـة الصـالون تـأتي بعـد السـاعة
الـواحدة ظهرا)  مضـيفة أنه (بعد أن
دخــلت مـعي أجــلـســتـهـا عــلى كـرسي
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حــذر مـنـبىء جــوي من امـكــانـيـة قـدوم
ســيـول بـاجتـاه الـكــوت وعـلي الـغـربي
والـعــمـارة جـراء هـطـول أمـطـار غـزيـرة
ــقـــبل. وقــال غـــرب إيــران اخلــمـــيس ا
رئــيس مـنــبـئــ جـويـ اقــدم بـهــيـئـة
االنواء اجلوية محمود عبد اللطيف في
تـصـريح امس ان (اخلرائط والـتنـبؤات
ية تشـير الى ان اخلميس اجلـوية العـا
ـقـبل سـيـشـهد سـقـوط  أمـطـار غـزيرة ا
غــرب إيــران عــلى احلــدود اجلـنــوبــيـة
الـشرقـية للـعراق تـتراوح ب 50 -60 
مــلم)  مـحـذرا من ان (هـذه االمـطـار قـد
تـسـبب الـسـيـول بـاجتـاه الـكـوت وعلي
الـغربي والعمارة ). ورجح عبد اللطيف
نـاطق تسـاقط أمطار ان (تـشهـد باقي ا
خــفـيــفــة إلى مـتــوسـطــة).من جــهـتــهـا
تـوقـعت هيـئة االنـواء اجلـوية والـرصد
الـزلـزالي التـابعـة لوزارة الـنقل تـساقط
زخــات مـطـر الــيـوم االثـنــ في جـمـيع
ـناطق. وبحسب تقرير لـلهيئة اطلعت ا
عـــلــيـه (الــزمـــان) امس فــإن (الـــطــقس

ــنــطــقـة ــتــوقع الــيــوم االثــنــ في ا ا
الـوسطى غائم جزئـي واحيانا غائم مع
فـرصــة لـتـسـاقط زخـات مـطـر مـتـفـرقـة
يـتحـسن تدريـجيـا وال تغـير في درجات
ـنـطـقـة الشـمـالـيـة غائم احلـرارة وفي ا
مـصـحـوب بـتسـاقط زخـات مـطـر تـكون
رعـديــة يـتـحـسن تـدريـجـيـا   ودرجـات
ـنـطـقة احلـرارة تـنـخـفض قلـيال  وفي ا
اجلــنــوبــيـة غــائم جــزئي الى غــائم مع
تـساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية
  والتــــغـــيــــر في درجــــات احلـــرارة ).
وجـاءت توقعات التقرير لطقس يوم غد
نطقة الوسطى الثالثاء كما يأتي في (ا
 طــقس صــحــو مع بـعـض الـغــيـوم  ال
تــــغــــيـــر فـي درجـــات احلــــرارة   وفي
ـنطقة الشمالية غائم جزئي   درجات ا
احلــــرارة تــــرتـــفـع درجـــات عــــدة وفي
ــنـطــقـة اجلــنــوبـيــة غـائم مع فــرصـة ا
لــتـسـاقط زخــات مـطـر مــتـفـرقــة تـكـون
رعــديـة احـيـانـا   ال تــغـيـر في درجـات
احلـرارة). وبـشأن طـقس االربعـاء توقع
نطـقة الوسطى الـتقرير ان (يـكون في ا
غـائم جزئي واحـياناً غـائمـا مع تساقط

امــطــار تــكــون مــتــوســطــة الـشــدة في
االقــســام الــغــربــيــة مــنــهـا مـع حـدوث
عــواصف رعــديــة احــيــانـاً   ودرجــات
احلـــرارة تــرتــفع بـــضع درجــات  وفي
ـطرًا وتكون ـنطقة الـشماليـة غائمًا  ا
االمــطـار مـتــوسـطـة الــشـدة مع حـدوث
عـــواصف رعــديـــة احــيــانــاً   درجــات
احلــرارة تـنـخـفض بـضع درجـات. وفي
ـنـطـقـة اجلـنـوبـيـة طقـس غائـم جزئي ا
واحـيـانـاً غـائم مع تـسـاقط زخـات مـطر
خـفيفة خالل الـليل تكون رعـدية احيانا
  درجات احلرارة ترتفع بضع درجات)
امــا بـــشــأن طــقس اخلــمــيس فــجــاءت
ـنطقة تـوقعات الـتقرير كـما يأتي (في ا
الـوســطى طـقس غـائم جـزئي واحـيـانـاً
غــائم مـع تـســاقط زخــات مــطــر تــكـون
رعـدية احيانـا يتحول الطـقس تدريجيا
الى صـحو ابتداءً من االقسام الغربية 
 ودرجــات احلــرارة تــنــخـفـض درجـات
ـنـطــقـة الـشـمــالـيـة غـائم عــدة   وفي ا
ـــطـــر مع حـــدوث عـــواصـف رعـــديــة
احـيـاناً   درجـات احلرارة تـرتفع قـليال
10- 20) مـــــشـــــيـــــرا الى ان (طـــــقس

ــنـطـقـة اجلــنـوبـيــة غـائم جـزئي وفي ا
االقــســام الــشــرقــيـة غــائم مـع تـســاقط
زخـات مطر تكون رعديـة احياناً يتحول
الــــطـــقـس خالل الـــلــــيل الـى صـــحـــو
ودرجـــات احلـــرارة تـــنـــخـــفض بـــضع
ــيــا سـجــلت فـي الـقــطب درجــات). عــا
اجلــنــوبي في شــبـاط احلــالي  حـرارة
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اعــلـنـت مـحــكـمــة جـنــايـات مــكـافــحـة
ركزية امس االحد انها تنظر الفساد ا
فـي الوقت الراهن دعاوى تخص ثالثة
أعــضــاء حــالــيــ من مــجــلـس نـواب
وثالثــة مـحـافـظـ ورئـيـسي مـجـالس
مــحـافـظـات وخـمـســة مـديـرين عـامـ
وعــضـــو مــجــلس مــحـــافــظــة ونــائب
مـحــافظ. وتـشـكـلت مـحـكـمـة جـنـايـات
ركـزيـة بعـد اندالع مـكـافحـة الـفسـاد ا
الــــتــــظــــاهـــرات فـي بــــغـــداد وبــــاقي
احملــافــظـات اســتـنــادا ألمــر صـدر عن
مـجـلس الـقـضـاء األعـلى فـي الـسادس
عــشــر من تــشــرين االول  2019 حــدد
واجباتها بنظر قضايا الفساد الكبرى
ـتهم الذين يتـولون مناصب عليا وا
فـي مـؤســســات الـدولــة. وقــال رئـيس
احملـكـمـة خـالـد صـدام في تـصـريح أن
(آلــيـة عـمل احملـكــمـة مـشـابــهـة لـعـمل
مـحاكم اجلنايات االعتيادية في البالد
اال ان بـيـان تـشـكـيـلـهـا حـددهـا بـنـظـر
دعـاوى تخصصية معينة).وأضاف ان
(احملـكـمة تـعتـمد في إجنـازاتهـا وعدد
ناط بها لنظرها على الدور الدعاوى ا
الــذي تـقــوم به األجـهــزة الـتــنـفــيـذيـة
وهـيئـة النـزاهة واجلـهات الـتحـقيـقية
في كشف مرافق الفساد في مؤسسات
الــدولـة).وردا عـلى مـا تـروج له بـعض
وسـائل اإلعالم بشـأن تقـصير الـقضاء
في مـــكــافــحــة الـــفــســاد أكــد أن (مــا
يـتـداول من قبل وسـائل إعالم ومواقع

الــتــواصل االجـتــمــاعي بــهـذا الــشـأن
يــانب احلـقـيـقـة فــالـقـانـون حـدد دور
الــقـاضي بـإصـدار األحــكـام بـشـأن مـا
يــعــرض أمـامـه من أدلــة مـثــبــتـة وفي
دعــاوى مـكـتــمـلـة األركــان مـثـاله دور
الـقضاء في مكافـحة اإلرهاب وأحكامه
الـبـاتـة الـتي سـاهـمت في فـرض األمن
فـي الـبـالد حــيث انــهــا لم تــصـدر اال
تـتـويـجـا جلـهـود األجهـزة الـتـنـفـيـذية
اخملـتـصـة الـتي كـافـحت اإلرهـاب على
الـــصــعـــد كـــافــة).وأضـــاف صــدام أن
(احملـكمة حتدد الدعـاوى التي تنظرها
تهم او ?حـجم اسـتنـادا الى منـصب ا
الـفسـاد في القـضيـة ومقـدار الهدر في
ـال الـعـام) الفـتـا إلى أن (هـذا الدور ا
تـشـترك فـيه جهـات عدة أهـمهـا رئيس
مــجـلـس الـقــضـاء األعــلى حـيث وافق
عـلى نقـل دعاوى فـساد هامـة الى هذه
احملـكمة إضافة لدور احملكمة واالدعاء
ـنـظـورة الـعــام في حتـديـد الـدعـاوى ا
كـما أن لـهيـئة الـنزاهـة دورا في احالة
الـــشـــكــاوى الى قـــضـــاة الــتـــحـــقــيق
اخملــتــصــ لــيـحــددوا مــدى أهــمــيـة
الـدعـوى ومدى احلـاجـة إلحالـتـها الى
مـحكمـتنا) .وبشـأن أهم الدعاوى التي
تـنـظـرهـا احملـكـمـة حـالـيـا قـال قـاضي
الـتحقـيق أن (احملكمة تـنظر االن عددا
مـن اهم دعــاوى الـــفـــســاد والـــرشــوة
بـضمـنها دعـاوى تخص ثالثـة أعضاء
مجلس نواب حالي وثالثة محافظ
ورئـيسي مـجالس محـافظات وخـمسة
مـــديـــرين عـــامـــ وعـــضـــو مــجـــلس

مـحـافـظـة ونـائب مـحـافظ إضـافة الى
يـتسوبيـشي اخلاصة بوزارة قـضية ا
الـداخلـية حـيث ننـظر قـضايـا عدد من
ــــتــــورطـــ ــــراتب ا الــــضــــبــــاط وا
فــيـهــا).وعن مـعــوقـات وسـرعــة حـسم
الــدعــاوى اوضح أن (هــنــاك عـددا من
ــعـوقـات خـارجـة عن إرادة احملـكـمـة ا
مـنـهـا ما يـتـعلق بـإجـراءات حتـقيـقـية
إداريــة او مـا يـتــعـلق بـوجــود قـانـون
يــــعـــوق أو يــــؤخـــر إتــــمـــام جــــمـــيع
ـــادة الــــتي اإلجــــراءات مــــثـــال ذلـك ا
تــوجب قــيــام مــجــلس الــنــواب بــرفع
ـتهم)  مـشيرا احلـصانـة عن النائب ا
الـى ان (الــقـــانـــون يـــقـــيـــد إجــراءات
احملــاكـمــة بـإجــراء قــانـوني تــقـوم به
مـؤسسـة أخرى).وبشـأن قيـمة األموال
ـسـتـردة من جـانب احملـكـمة الـعـامـة ا
قـال صدام ان (احملـكمة اسـتردت قـيماً
كـبرى من األموال بحكم الدعاوى التي
انــيـطت بـنــظـرهـا) مــسـتـدركـا انه (ال
ـكن إحـصـاء هـذه األمـوال بـصورة ?
دقــيــقـة ألن احملــكــمــة تـصــدر قــرارهـا
وتـعـطي احلق لـلـمشـتـكي بـأن يـطالب
ــدان بــقــيـمــة األمــوال امــام احملـاكم ا
ـدنــيـة اخملـتـصـة اسـتـنـادا الى قـرار ا
تـهم الصـادر عن هذه ادانـة وجتـر ا
احملـكمـة) .ونفى صـدام صحـة ما اثـير
ــتـهــمــة رئـيــسـة بــشــأن اإلفـراج عن ا
مــؤسـسـة الـشـهـداء وقـال ان (إشـاعـة
ــتــهــمـة اصــدار قــرار بــاإلفــراج عـن ا
ـذكورة قـد جانب الصـواب كون قرار ا
مـحـكمـة الـتمـيـيز االحتـاديـة جاء بـعد

تـهمـة القـاضي بالـسجن قـرار ادانـة ا
مـدة سبع سنوات الصـادر عن محكمة
جـنايات الكرخ اخملتصـة بنظر قضايا
الـنـزاهـة ولم يقـض القـرار انف الـذكر
بـــاإلفــراج عــنـــهــا بل قـــضى بــإعــادة
دعـــواهــا الى مـــحــكــمـــة الــتـــحــقــيق
اخملـتصة إلتـمام اإلجراءات القـانونية

وفق ما اشير في القرار التمييزي).
بــدورهـا نــظـرت احملــكـمــة االحتـاديـة
الـعـليـا امس دعـوى علـى وزير ومـدير
عــام فـي حــكــومــة اقــلــيم كــردســتــان
وقـــــررت ردهــــــا مـــــشـــــيـــــرة إلى أن
اخــتـصــاصـهــا الــفـصل في مــخـالــفـة
الـقـوانـ لـلـدسـتـور ولـيس تـعـارض
الــقــوانــ بــعــضــهــا الــبــعض.وقــال
ـتــحـدث الـرسـمي لـلـمـحـكـمـة إيـاس ا
الـــســامــوك في بـــيــان إن (احملــكــمــة

االحتـاديـة العـلـيا
عـــقـــدت جـــلـــســة
بـرئـاسـة الـقاضي
مـــدحت احملــمــود
وحـضـور القـضاة
االعـــضــاء كـــافــة
ونــــظـــرت دعـــوى
ـــــدعي خـــــاصم ا
فـــيـــهـــا كــلًـــا من
وزيـــر الـــتـــجـــارة
والـــصــنـــاعــة في
اقــلــيم كـردســتـان
ومــديــر مــديــريــة
الــــــعـالمــــــات في
االقـــلـــيم إضـــافــة

قــيـاسـيــة بـلـغت  20.75درجــة مـئـويـة
مــتــجـاوزة لــلــمـرة األولى عــتــبـة الـ20
ـسـتوى الـقـياسي درجـة. وسـجل هذا ا
فـي الـتــاسع من الــشــهــر اجلــاري عـلى
ـعـروفـة أيـضاً بـاسم جـزيـرة سـيـمـور ا
مــارامــبــيــو  وفق مــا أوضح الــبـاحث

البرازيلي كارلوس شيفر.  

وأبـلــغـتـهـا بـأنـني قــد تـعـلـمت حـيـلـة
ســحــريـة من اإلنــتـرنـت هي الـتــنـو
ـغناطيسي  فـجلست والدتي وقمت ا
بــربط يـديـهـا خـلـف ظـهـرهـا  قـبل أن
أبـدأ في طـعنـها عـلى مـستـوى الرقـبة
ألكــثــر من مــرة وفــصــلت رأســهــا عن
جــسـدهـا).ووفـقـا لـلــبـيـان فـإنه (بـعـد
ـة  اتــصـلت اجلـانـيـة تــنـفـيـذ اجلـر
بـخالهـا وأطلعـته على فعـلتهـا  ليبلغ
بـــدوره قــوات األمن في بـــغــداد الــتي
اعـتقلتـها). من جهة اخـرى فاد مصدر
امـني بأندالع حريق كبـير داخل بناية
ـصـدر  ان (حـريـقـا فـي بـغـداد.وقـال ا
كـبيرا انـدلع في بنايـة سكنـية جتارية
ــنــطــقـة مــكــونــة من ثالثــة طــوابق 
ـعـراج االمــ قـرب جـامـع االسـراء وا
شـــرقي بـــغــداد  مـــا ادى الى احلــاق
اضـرار مـادية دون وقـوع ايـة خسـائر
بــشــريــة)  واضـاف ان (فــرق الــدفـاع
ــدني انـقــذت الـســكـان مـن الـبــنـايـة ا
واخـمـدت احلريق بـاشـراف مديـر عام
ــدني الـلــواء كـاظم ســلـمـان الــدفـاع ا

بوهان). 

ـدعي لـوظــيـفـتـيـهـمـا) مـوضـحـا ان (ا
طـلب احلكم بـعدم قانـونية ومـشروعية
اعـمـال التـسجـيل لـلعالمـات الـتجـارية
ــدعى عــلـيـه بـداعي الــتي يــجــريـهــا ا
مــخـالـفـتــهـا احـكـام قــانـون الـعالمـات
والــبـيـانــات الـتــجـاريـة رقم 31لــسـنـة
ـعـدل).وأضاف  الـسـاموك ان  1957 ا
(احملـكـمـة استـعـمت إلى اقـوال اطراف
الـدعـوى ووجـدت أن اخـتـصـاصـاتـهـا
ــادة  93مـن الــدســتــور مـــحــددة في ا
ـادة 4 مـن قـانـونــهـا  بـالــنـظـر في وا
ثارة بشأن مخالفة القوان الـطعون ا
ــثــارة لــلــدســتــور ولــيس الــطــعــون ا
ـخـالـفة الـقـوانـ بـعضـهـا الـبعض)
مـضيفا أن (احملـكمة بنـاء على ما تقدم
قـــــضـت بــــرد الـــــدعـــــوى مـن جـــــهــــة

االختصاص).
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شـارك وفـد من مـصـرف الـرافدين في
االجــتـمــاع الـتــنـســيـقي الــذي عـقـده
وصل ـركزي الـعراقي فـرع ا الـبنك ا
بـحـضـور مـسؤولـ ومـخـتـص في
ــصـرفي وشــركـات ــالي وا الــشـأن ا
ــنــاقـشــة خــطـة الــدفع االلــكــتـروني 
شـتركة استـعداداً لفـعاليات الـعمل ا
الي . وقال الـيوم الـعربي للـشمـول ا
ـكـتب االعالمي للـمـصرف في بـيان ا
تـلـقـته (الـزمـان) امـس ان (االجـتـماع
تناول اخلطوات التي سيتم تنفيذها
ــشــاركــة في يــوم الــشــمــول خـالل ا
ــالي والــذي ســيــكـون من 30-25  ا
ركزي قـبل برعايـة البـنك ا نـيسـان ا
ـصـارف في الـبالد وما ـشـاركـة ا و

ــهم من إقــامـة يــرافق هــذا احلـدث ا
ـؤتـمـرات والـنـدوات وورش الـعمل ا
ــالي لــتــعــزيــز مــفــهــوم الــشــمــول ا
ـنـتـجـات الـتي وعـرض اخلـدمـات وا
ـصـارف لــزبـائـنــهـا) وقـد تــقـدمـهــا ا
اشـاد احلـاضـرون (بـجـهـود مـصـرف
الـرافـدين في تـوطـ رواتب مـوظفي
الـدولة وما يـقدمه من سلف وقروض
ـــيــزات اخـــرى عــبـــر الــبـــطــاقــة و
االلـكتـرونيـة) بحـسب البـيان. وأعلن
ـــــصـــــرف  عن مـــــنـح قــــروض50 ا
مـلـيون ديـنار لـلمـواطـن لـلبـناء في
ـكـتب قــطـعــة ارض سـكـنــيـة.وقــال ا
االعـالمي للمصرف في بيان امس إن
"احلـصول عـلى قروض الـبنـاء يكون
نتشرة صرف حصـراً وا في فـروع ا
فـي بــغــداد واحملــافــظــات. واشــارت

الـتـعلـيـمات اخلـاصـة بالـقروض الى
مــنح قـرض حـده األعـلى  50مـلـيـون
ديــنــار لـغــرض الــبـنــاء لــكل مـواطن
ـتـلك قـطـعـة أرض سـكـنـيـة بـاسمه
عــــلـى وجه االســــتــــقالل أو بــــاالسم
ـــوجب ســــنـــد حـــديث ـــشــــتـــرك  ا
اإلصــدار ومــزود بـتــأيــيــد من دائـرة
الـتسجيل العقـاري اخملتصة وصحة
صــدور الـســنـد لــيـتـم رهـنه لــصـالح
ــــــصـــــــرف من الـــــــدرجــــــة األولى ا
ويـشترط تـقد خارطـة وإجازة بناء
طلوبة ستمسكات ا بـاسمه ضمن ا
وأن الـقيمة الـتقديريـة لقطعة األرض
ال تــــقـل عن مــــبــــلغ الــــقــــرض + 20
ـئـة).  واكـدت ان الـقـرض يـصرف بـا
بـدفـعـت الـدفـعة االولى  25 مـلـيون
ديـنار عـند اكـمال (الـبتـلو)  والـدفعة
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الـــثــانـــيــة  25 مـــلـــيــون ديـــنــار عن

التسقيف.
  واشـــارت الى قـــبـــول مـــنح دفـــعــة
واحـدة فـقط من مبـلغ القـرض حسب
ـقـتـرض لـلـتـخفـيف مـن كاهل طـلب ا
ـواطــنـ في تـسـديـد الـقـسط عـلى ا
كـامل مـبـلـغ الـقرض ويـتـم احـتـساب
االقـــســاط والــفـــوائــد حــسـب مــبــلغ

طلوب. القرض ا
 وقـبـول قـطـعـة أرض مـن الـدار الذي
 هـدمه مع بـقاء جـنس العـقار (دار
سـكن). وقـالت في (حـالـة عـدم كـفـاية
راتـب مـوظف واحـد يـتم االسـتـعـانـة
ـوظف ثـانٍ ليـغطي راتـبهم الـقسط
الـشهـري + الفـائدة بـغض النـظر عن
صـلة الـقرابـة الزوج او االبن او االخ

او االب).

ـنــاصب لم يـقـدم لـلـقـضـاء). وفي ا
تـوضــيح لـتـصـريـحه نـقـلت شـبـكـة
رووداو اإلعـالميـة عن خـشـان قوله
امـس ان (تـصــريـحي هــذا يـتــعـلق
ــا يـشـاع كـمــا أنه في احلـكـومـة
الـسـابـقة والـتي قـبـلهـا واحلـكـومة
الــتي قــبـلــهــا حـيـث كـان هــذا هـو
ــنــاصب مــا األســاس فـي تــوزيع ا
يـعـني أن هـذه الـعمـلـيـة ستـسـتـمر
بـاعـتـبـار أن أيـاً من الـذيـن اتـهـموا
ناصب لم يقدم للقضاء ولم بـبيع ا
يـــحــــاكم).وأضـــاف ان (الـــدرجـــات
اخلـاصـة الـتي تـؤثـر في احلـكـومة
اآلن  تـوزيـعـهـا بـطـريـقـة سـيـئـة
جـداً وتمت إعادة تكليف الفاسدين
أو تـعـييـنهم في جـهات أخـرى لذا
ــســألــة مــســتــمــرة في فــإن هــذه ا
تـــصـــوري).ولـــفت الى أن (الـــقــرار
الــتـشــريـعي رقم  44 لــسـنـة 2008
الــذي وزع الـدرجـات اخلـاصـة بـ
األحـــزاب حـــسب تـــمــثـــيـــلـــهــا في
مــجــلس الــنــواب هــو الـذي جــعل
ــــنــــاصب احملــــاصــــصــــة وبــــيع ا
والوظائف احلكومية تنزل إلى حد
تـــــعـــــيـــــ احلــــرس وأي مـــــوظف
بــسـيط) مـشــيـراً إلى أن (االهـداف
الــكــبـيــرة الــتي تـتــعــلق بــحـمــايـة
واطـن وضمـان حريتهم حـقوق ا
والـعـيش الكـر اصـبحت مـسائل
أجـنبية على احلكومات واألحزاب.
والــــهـم األســــاسي هـــــو حتــــقــــيق
مـكـاسب حـزبـيـة وأحـيـانـاً مـكاسب
فـــرديـــة لــرؤســـاء األحـــزاب).وكــان
مــجـلس الــقـضـاء األعــلى قـد وجه
اول أمـس  بـإجــراء حتـقــيق عـاجل
في تــصــريــحــات اطــلــقــهــا مـحــلل
سـياسي بشأن عـرض أموال مقابل
زمع تـولي منـاصب في احلكـومة ا
تـشـكـيـلـهـا. وفي هـذا الـشـأن كشف
خـبـير قـانوني عن عـقوبـة من يدان
ـنــاصب احلـكــومـيــة.وقـال بــبـيـع ا
عــلي الــتـمــيــمي في مـنــشــور عـلى
مــواقع الــتــواصـل االجـتــمــاعي ان
(قـانـون الـعـقـوبـات الـعراقـي عاقب
ـواد 307 ومـــا بــعــدهــا عــلى فـي ا
الـرشوة بعقوبات تصل إلى السبع
سنوات سجن وشدد القانون 160 
لــسـنـة 1983 بــحـيث اوصـلـهـا إلى
ـادة عــشـر سـنـوات).واوضح ان (ا
310 مـن قانـون الـعـقـوبـات عـاقـبت
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جنح فــــريق الــــزوراء بــــكـــرة
الـقـدم امـس االحـد بـتــحـقـيق
فــوز مـهـم في الــوقت الــقـاتل
على فـريق الطـلـبة بـهدف من
دون رد  في اجلـــولــة االولى
ـــمـــتـــاز لـــكــرة من الـــدوري ا
القـدم الـتي جرت عـلى مـلعب

الشعب الدولي .
وجنح  مهند عبد الرحيم في
قـيـادة الـنـوارس لـلـفوز االول
بــعـدمــا ســجل هــدف الــلــقـاء

الوحيد في الدقيقة 90.
وبـهـذا الــفـوز اصــبح رصـيـد
الــــــنــــــوارس ثـالث نــــــقــــــاط
بالـتـساوي مع الـنـجف ونفط

الوسط.
وحلـسـاب ذات اجلـولـة حـقق
فـريق الـعالمـة الـكـامـلة  نـفط
الـوسط امــام مــضـيــفه فـريق
أمـانـة بـغـداد بـهـدف دون رد
الــــتي جــــرت  عــــلى مــــلــــعب

بغداد.
وجـاء هـدف الــلـقـاء الــوحـيـد
ـغـربي عن طـريق احملـتــرف ا
زكــــريـــا اإلســــمــــاعـــيــــلي في

الدقـيـقة  61 فيـما تـغـلب  فريق
الـنـجف عـلى ضـيـفه الـصـنـاعات
الـكهـربـائـيـة بـثالثـية من دون رد

علي صالل هدف بالدقيقت
2 40 ومع أحمد بـالدقيقة

.66

ـواجــهـة الـتـي أحـتـضــنـهـا في ا
ملعب النجف .

وســجل أهـــداف الــنـــجف كل من

ـــــــرتــــــشـي وكــــــذلك الـــــــراشي وا
الـوسـيط بالـعـقوبـة نـفسـهـا حتى
لــو أن مـوظـفًـا أراد احلـصـول عـلى
مـال دون الـقيـام بعـمل فإنه يـعاقب
بــالـــعــقــوبــة ذاتــهــا أعاله).واشــار
الــتــمــيــمي الـى (انــشــاء مــحــكــمـة
مــتـخــصـصــة بـقــضـايــا الـفــسـاد)
مــؤكـدا ان (الــتــشـدد في الــعـقــوبـة
وسـرعة حسم االجـراءات سيساعد
ـهم جداً في هذه كـثيـراً في الردع ا

ــرحـلــة بـعـد ســقـوط هــذا الـعـدد ا
الـكـبيـر من الشـهداء الـثائـرين ضد

الفساد). 
وكـان خـشـان قـد كـشف عـن (انـفاق
األحــزاب الـسـيـاسـيــة الـكـبـيـرة مـا
يــتــراوح بــ 10 الى 15 مـــلـــيــون
دوالر شــــهــــريـــــاً من اجل تــــامــــ
االنـفاق على العشـرات من مكاتبها
ومــوظـفـيـهـا وقـنــواتـهـا االعالمـيـة
واالذاعـــيـــة ومـــراكـــزهـــا االخـــرى

ـــرتــــبـــطـــة بـــهـــا). واضـــاف  في ا
تــــــصــــــريح اول امـس ان (مـــــوارد
االحـــزاب الــكــبــيـــرة لــتــأمــ هــذا
االنــفـاق الـكـبـيــر تـأخـذ اجتـاهـات
مـــتـــعـــددة فـــمـــثال احـــد االحــزاب
الـكبيرة يقوم باستقطاعات شهرية
مـن نــــوابـه االمــــر الـــــذي يــــأخــــذ
مـسارات كـثيـرة مخـالفـة للـقانون).
وأشــار الى ان (تــلـك األحـزاب يــتم
الــــدفع لــــهـــا حــــتى مـن نـــوابــــهـــا

الـــســابــقـــ ومــديـــري الــدرجــات
اخلاصة). 

ومـــضـى قـــائال  (نــــحن نـــتـــحـــدث
الـيوم عن ارقـام كبـيرة من األموال
الـتي تـصـرف شـهـريـاً عـلى مـكاتب
تــلك األحـزاب اإلعالمــيـة وغــيـرهـا
رتبطة بتلك األحزاب اما العقود ا
فـاالمـر اكـبـر حـيث تـوجـد شـركات
قـريــبـة من تـلك االحـزاب مـخـتـصـة

بتوقيع العقود). 
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اغـلق متظاهـرون  امس مدخل ساحة
الـتـحـريـر من جهـتي شـارعي الـرشـيد
وابــو نــواس فـيــمــا سـجــلت ثــمـاني
حـــــاالت اصـــــابـــــة واخــــتـــــنـــــاق في
بــغــداد.واكـد مــصــدر امـني تــســجـيل
ثـمـاني حـاالت اصـابة واخـتـنـاق قرب
سـاحة اخلالني بعـد جتدد الصدامات
 بـالـقـرب من نـفق الـتـحـريـر من جـهة
اخلـالني وتــســـجــيل ثـــمــاني حــاالت
اصـابـة واخـتـنـاق. وفي شـأن مـتـصل
ـفـوضـيـة الـعـلـيـا حلـقـوق وثق وفــد ا
االنـــســان بـــرئـــاســة فـــاتن احلـــلــفي
ــواطــنـ من شــكــاوى ومـنــاشـدات ا
ذوي الـضـحـايـا واحملـتـاجـ ومن هم
دون مــســتـوى خط الــفـقــر مــيـدانــيـا.
ونـقـل بـيـان لـلـمـفـوضـيـة عن احلـلـفي
فوضيـة (مستمـرة بتوثيق قـوله  ان ا
كـافـة االنـتهـاكـات بحـق ابنـاء الـشعب
ـنـاشـدات الــعـراقي كـذلك نـقـل كـافـة ا
ــشـــروعــة الى اجلــهــات ـــطــالب ا وا
ـــعــنــيــة) مـــوضــحــة ان ذلك (جــزء ا
اليــــتـــجــــزأ من عــــمل فـــرق الــــرصـــد
والـتـوثـيق واستـقـبال الـشـكاوى وفق
ــمــنــوحـة الى الــواليــة الـقــانــونــيـة ا
ـــفـــوضـــيـــة). واضــافـت ان (وجــود ا
الـفريق في سـاحة الـتحـرير وفي خيم
ــعــتــصــمــ  هــو جـزء مـن الـعــمل ا
ـــكــلـــفــ به فـي حــمـــايــة احلق في ا
ـطالبـة باحلقوق الـتظاهـر السلمي وا
ـشـروعـة ونـبـذ كـافـة اشـكـال العـنف ا
ـقــابل). وشــهــدت مـديــنـة والــعــنف ا
الـناصرية امس تصعـيداً جديداً تمثل
بـالـعودة إلى قـطع بـعض الـطرق بـعد
يـــومـــ من الـــهـــدوء ومــنـع احلــرق.
وقـطع مـتظـاهرون عـصر امس تـقاطع
ـؤدي لساحـة احلبوبي قـطعاً الـبهو ا
تـاماً عبر حـرق اإلطارات كما  قطع
مـداخل جسـر الزيتـون بواسـطة حرق
االطــارات ايــضــا . ولم يــعــرف ســبب
هــذا الــتـصــعــيــد الـذي جــاء بــعـد ان
أخــذت األمـور في الــنـاصــريـة تــسـيـر
تظاهرين نحو الهدوء في اثر اتفاق ا
في مــا بــيـنــهم بــفـتـح الـطــرق وعـدم
إشــعـال اإلطـارات. وفي كـربالء طـالب
ــتــظـاهــرون بــتـكــلــيف نــاشط بـارز ا

بــتــشــكـيـل حـكــومــة جــديــدة بـدال من
ــكـلف بــتـشــكـيـل احلـكــومـة مــحـمـد ا
ــتــظــاهــرون عــصـر عـالوي .وحــمل ا
امـس صـور عالء الـركـابـي الـصـيـدلي
الـــذي حتـــول إلـى أحـــد أبـــرز وجــوه
احلــركــة االحـــتــجــاجــيــة مع قــيــادته
لــلــتــظــاهـرات في الــنــاصــريــة. وقـال
ـتـظـاهـر الـطـالب سـيف احلـسـناوي ا
إنّه (شــارك بــالــتـظــاهــرة لــيـعــلن عن
رشح الشعب الركابي). وقال تأييده 
ـتظـاهر الـطالب حـسن القـزويني أن ا
ـتـظـاهـرين (مـجـمـوعـة مـطـالب لـدى ا
بـيـنـهـا اختـيـار رئـيس وزراء مـسـتقل
وغـيـر تـابع ألي حزب وهـو الـركابي).
وكـان الـركـابي الـذي يـتـابـعـه عـشرات
آالف الـعـراقـيـ عـلى تـويـتـر ويـنـشـر
بـاستـمرار تسـجيالت مـصورة حتظى
ـــشــاهــدة واســعـــة أطــلق مــؤخّــرا
تظـاهرين في اجلنوب اسـتفتـاء ب ا
وفي بــغــداد لــتــحــديــد مــا إذا كــانـوا
يـريدونه رئيسـاً للوزراء.وقال في آخر
تـسجيالته اخلمـيس إنه سيقبل تولي
ـــــنــــصـب اذا (كــــان رأي الـــــشــــعب ا
ـــنــصب كـــذلك).وتــابـع (ال طــمع لي 
ثل لي أي قيمة رئـيس الوزراء  وال 
وال أنـــظــر إلــيه عــلـى أنه مــنــصب أو
ــســؤولــيــة غــنــيـــمــة بل أنه مــكــان 

عظيمة).
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بدفع مستـحقات مالكاتها التدريـسية ومنتسبيـها وهددت باتخاذ االجراءات الالزمة
بـحـقهـا في حـال مخـالـفتـها ذلـك. وجاء في وثـيقـة مـوجهـة الى اجلـامعـات والـكلـيات
ـي االهـلـيـة اطـلـعت عـلـيـهـا (الـزمـان) امس  انه (اشـارة الى كـتـاب نـقـابـة  االكـاد
رقم  969 في 5 /12/ 2019 نؤكـد الزام جـامعـاتـكم وكلـياتـكم  بدفع الـعراقـي ا
رواتب مـنتسـبيكم كـافة من تدريـسي ومـوظف وعـمال في توقـيتاتـها الشـهرية دون
تأخير)  واضافت الوثـيقة التي اطلعت عليها (الزمان) امس انه بخالف ذلك (سيتم
اتخـاذ االجـراءات االدارية والـقانـونـية الالزمـة). وحمـلت الـوثيـقة تـوقـيع مديـر دائرة

التعليم اجلامعي االهلي في الوزارة ايهاب ناجي عباس.

محمد احللبوسي
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أعـلن مجذوب عيدروس األم العام
ألمـانة الـعامة جلـائزة الـطيب صالح
ـشـاركـة نـتــائج الـدورة الـعـاشـرة 
 746 عـــــمـالً من  32 دولـــــة حـــــول
الــعـالـم بـيــنـهـا  392 روايــة و300
مــجـمــوعـة قــصـصــيـة و 54 دراســة
نـقدية حـول األدب النسـوي. وتألفت
جلـان التحكيم في مجال الرواية من
ســعـيــد بـنـكــراد من جـامــعـة مـوالي
إسـماعـيل رئيـساً وعـضوين آخرين

طـارق الطيب من جـامعة غراتس في
فـيـينـا وهالـة صالح مـحمـد نور من
جامعة اخلرطوم. وفي مجال القصة
حــفــيــظــة عـبــد الــقــادر من جــامــعـة
اخلـرطوم رئـيسـة اللـجنـة وعضوين
وفـهد حـس من البـحرين والروائي
والـقـاص الـسوداني احلـسن مـحـمد
ســـعــــيـــد. وفي مـــجـــال الـــدراســـات
الـنقـدية مـحور الدراسـات النـسوية
عـبــد الـله مـحـمـد أحـمـد من جـامـعـة
اخلـرطوم رئيسـاً وعضوين آخرين
عــبـد الـعــلـيم مــحـمـد إســمـاعـيل من

جـامعـة كردفان وبـشرى البـستاني.
ـرتـبـة األولى فـيصـل صالح وفـاز بـا
عنونة (أنثوية القصيري بدراسته ا
الــســيـرة الــذاتــيـة قــراءة في ســيـرة
ـرتـبة فـدوى طـوقـان الـذاتيـة. وفي ا
الـثانـية مـحمود فـرغلي عـلي مسوى
من مــصــر (كـتــابـة الــذات وشـعــريـة
.( ـوذجاً ـقاومـة رضوى عـاشور أ ا
ــرتـبــة الـثــالـثــة عـبــد الـكـر وفي ا
ـعنـونة يـحـيى الزيـبـاري بدراسـته ا
(شـــهــــرزاد الـــعـــواصـم الـــعـــربـــيـــة

عبد الكر يحيى الزيباريسوسيولوجيا السرد النسوي).
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