
ظاهرات الـصحيفة إنه عقب أيام من ا
الــــشـــعــــبـــيــــة احلـــاشــــدة في مــــصـــر
والـتصـميم الـواضح لدى الـشعب على
الــتــخـلـص مـنه قــررت إدارة الــرئـيس
األمـريـكي الـسابق بـاراك أوبـاما ودول
غـربـيـة أخـرى التـخـلي عـنه ومـارسوا
عليه ضغوطاً ليتنحى لكن (االستثناء
الـــــــوحـــــــيـــــــد كـــــــان

إسرائيل).
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والـسـكـ ومن ثم تـوجـها الى ?اربـيل
واسـتـبـدال الـعـمـلـة الـعـراقـيـة بـالـدوالر
االمـريكي وعـادا الى دهـوك وتقـاسموا

بلغ).  ا
‰«u « o¹bBð

ويــؤكــد الـــقــاضي أن (عــمــلــيــة الــقــاء
ــتــهــمــ جــاءت بــعـد الــقــبض عــلى ا
مـتابعـة مباشـرة من قبله بـالتعاون مع
الـقـوات االمـنـيـة في مـحـافـظـة دهوك)
ـوضوعـة على مـبـينـا أن (الكـامـيرات ا
الـطرق ساعدهم بـالوصول الى اجلناة
لــيـتم تــصـديق اقـوالــهم وفـقــا الحـكـام
ـادة /406/1أ مـن قـانـون الــعـقـوبـات ا

العراقي).
ــتـهـم (ع) تـولـد  1966الـذي ويــقـول ا
يـســـــــكن مـديـنة دهـوك وعـمـله كاسب
ـتـهم) إنه (خــطط لـهـذه الـعـمـلـيـة مع ا
(ع.ي) كـونـهـما يـسـكـنان في احملـافـظة
نــفــسـهــا وتــربـطه عـالقـة به مــنــذ عـام
 2015بـالــتـعـاون مع مـتـهـمـ اخـرين
ــة في و الـــتــخــطـــيط لــهـــذه اجلــر
ــديــنــة دهــوك احــدى الــكــافــتــريــات 
واخــبــرهم بــانه يــعــرف عــائــلــة ثــريـة
ــوصل ولـديــهم فـتـاة تــسـكن مــديـنـة ا
وهي طـالبـة طارحا عـليهم فـكرة قتـلها
ــوافــقــة من وســـرقــة دارهــا فــتــمـت ا

قبلهم).
 مــبـيــنـا أنـه (بـعــد ذلك بـدأنــا نـتــبـادل
االفـكار فـيمـا بيـننـا حول عـملـية الـقتل
والـسرقة ثم توجـهنا الى مـنطقة سوق
الــنـــبي يــونس عــلـــيه الــسالم لــشــراء
مـــظالت عــدد 3 وشـــنــاطـــات عــدد 10
وحـقيبة وقفازات عدد 3 أزواج وغطاء
وجـه عدد 2 وشـراء سـكـ من مـنـطـقة

وصل اجملـموعـة الثـقافـية في مـدينـة ا
ـــة وكــــان ذلك قــــبل ارتــــكــــاب اجلــــر

بأسبوع). 
ـــتـــهم (ع.ي.ص) أنه (ذهب وأضـــاف ا
ــــتــــهـم (ع.ي) مــــرتـــ وبــــرفــــقــــتــه ا
الســتـطالع مـحـل احلـادث قـبل تــنـفـيـذ
ـة وأصـبـحت عـلى اطالع كـامل اجلــر
ـــحل ســـكن اجملــنـى عــلـــيــهـــا وقــبل
احلــادث بــأسـبــوعــ تـقــريــبـا حــضـر
ــــــتــــــهم (ع.ي) فـي إحـــــدى حــــــدائق ا
مــحـافـظـة دهـوك مـنــطـقـة كـري بـاصي
واخـــبــره بـــان الــظـــروف قــد تـــهــيــأت
ـة ثـم انـصـرف وبـعـد الرتــكـاب اجلـر
ة عـدة ايـام اتـفـقنـا عـلى مـوعـد اجلـر

صــــبــــاحــــا في الــــســــاعـــة
الــسـابـعــة وثالثـ دقــيـقـة
قــمـنـا بــاسـتـئــجـار سـيـارة
اجـرة نوع نيـسان (التـيما)
وتـــوجــهــنـــا الى مــنـــطــقــة
الـــقـــوســيـــات في مـــديـــنــة
ــوصل  –مــفــرق تــلــكـيف ا
وطـــــــلـــــــبـت مـن صـــــــاحب
ــتــهم الــســـيــارة صــعــود ا
ـــدعــو (ع.س) الـــذي كــان ا
دوره هـــو مـــراقـــبـــة والــدة
اجملـنى علـيهـا والتي كانت
تــعــمل فـي دائــرة هــنــدسـة
ــتــهم ــشـــاريع) ويــبــ ا ا
(ع.ي.ص) أنه ( االتصال
ـــتــهــمــ اثـــنــ ايــضــا
لــغــرض مــراقــبـة شــقــيــقـة
اجملـــنى عــلــيـــهــا حــيث ان
ــعــلـومــات الــتي تــوفـرت ا
لـديــهم انـهـا تـخـرج صـبـاحـا

دار اجملـني عـليـهـا مرتـ قـبل احلادث
ــتــهــمــون في بــاســبــوعـــ ثم اتــفق ا
إحـدى الـكافـتريـات في محـافظـة دهوك
ـــة حــيث عـــلى مـــوعــد وزمـــان اجلــر
قــامــوا بـاســتـئــجــار سـيــارة أجـرة من
ـوصل مــحـافــظـة دهــوك إلى مــديـنــة ا
وبــعــد وصـــولــهم بــالــقــرب من مــنــزل
اجملـــنى عــلـــيــهـــا أعــطـــيت لــهم ادوار
مـختلـفة لـتنفـيذ ما يـدور في مخيـلتهم
راقبة والدة تهـم  حـيث ذهب احد ا
ـراقـبـة اجملـنـى عـلـيـهـا وذهب الـثـاني 
تهمان شـقيقتهـا في محل عملهـا أما ا
اآلخــران فـقـد ذهــبـا الى مــنـزل اجملـنى
عـلـيـها حـامـلـ احلـقيـبـة الـتي حتوي

ة). ادوات اجلر
ــتــهــمــ وأشــار إلـى أن (اثــنــ من ا

ــتـهم) دخال مــنــزل اجملــنى لــيـتــكــفل ا
(ع.ي) بـقتل الـفتاة بـطريقـة بشعـة بعد
ذبـحــهـا بـواسـطـة الـسـكـ والـذي قـام
ـــة بـــغــــسل يـــديه بـــعــــد هـــذه اجلـــر
ـتلطخة بـدماء اجملنى عليـها وبعدها ا
تـوجها الى الطابق الثاني للدار وقاما
بـكـسـر الـقـاصـة وسـرقـة مـبلغ 35 الف
دوالر أمــــيــــركي مـع ســــرقــــة أجــــهـــزة
ــوبــايل الـعــائــدة لــلـمــجــنى عـلــيــهـا ا
ـسـروق في احلـقـيـبة ـبـلغ ا ووضـعـا ا
ــظالت لــغــرض الــتــمــويه واخــرجـــا ا
وخـرجـا من دار اجملـنـى عـلـيـهـا مـشـيا
ومن بــعــدهـا اســتـأجــرا سـيــارة أجـرة
وقـامـا بـتـغـيـيـرهـا وذهـبـا الى مـنـطـقة
الـقـوســيـات الـتـابـعـة لـنـاحـيـة تـلـكـيف
ـتهم حـيث توجهـا الى مزرعة احد ا
ـة الـقـفـازات وقـامــا بـدفن مـواد اجلـر
واالقـنــعـة والـشـمـسـيـات والـشـنـاطـات
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بـــحـــضــور جـــمـع من الـــعـــلـــمــاء
عرفة فكـرين ورواد الثقافـة وا وا
 عــقـد مــجـلس الــصـدر جـلــسـته
اضي الشـهرية مـساء الـثالثاء ا
وتـــضــــمـــنت بـــحـــثـــاً لـــلـــخـــبـــيـــر
الــســتــراتـــيــجي ضــيـــاء الــوكــيل

بعنوان:
(أحـــداث الـــســــاعـــة : فـــايـــروس
كـــــــرونــا  –صـــفـــقـــة الـــقــرن –
ـوقف اغــتـــيــال الــشــهــيــدين  –ا

السياسي).
وبـحـثـاً لألديب سـامي الـسـاعدي
بعـنـوان (على بـاب االمـام موسى

بن جعفر عليه السالم) .
وقــصــيــدة لــلــشــاعــر مــصــطــفى

الصائغ .
وحــــديـــــــــــثــــاً لــــراعي اجملــــلس
ســمـــاحــة الــعــــــــالمــة الـــســيــد
حـــســـ الــصـــدر تــــــنـــاول فـــيه
شـذرات من تــراث االمـام الـبـاقـر
ــنــاســبــة ذكـرى عــلــيـه الـسـالم 

والدته .
وقـد  تـوزيع هـديـة اجملـلس بـ

السادة احلضور.
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الـى النـادي الـريـاضي في مـنـطـقة حي
البلديات).

وأشـار إلى أن (كل االمـور كانت مـهيأة
ــتـهم (ع.ي.) ـنــزل بــرفـقــة ا لــدخــول ا
الـــذي قـــام بــقـــتل اجملـــنى عـــلــيـــهــا ?
بـواسطة سك بعد ذبحها من رقبتها
صـعد بعدها الى الطابق الثاني داخال
الـى احدى غرفه ليقوم ?بـكسر القاصة
ــوجــودة داخل الــغــرفــة ســارقـا (35 ا
الـف دوالر أميـركـي) وعـند الـنـزول الى
ــتــهم (ع.ي) الـــطــابق االرضي طـــلب ا
الــبـحـث في بـقــيـة الــغـرف حــيث تـمت
ســرقـة مـوبـايالت اجملـنـى عـلـيـهـا عـدد
ـظالت (2) وبــعـد ذلك قـمـنـا بـاخـراج ا
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رشـدي اميـنا سبق لـنا وان قـدمـنا مـشروعـا لـلنـظافـة يـوم كان عـبد احلـسـ ا
شروع الى مكتب االم و تعميمه الى الدوائر البلدية ولكن لبغداد  وصل ا
شروع يـحتوي على مـجموعة نـقاط اهمها لم يتم تـطبيقه بـالشكل الصـحيح  ا
ان يـتم حتـديــد مـسـاحـة امــام احملـال الـتــجـاريـة يـكــون مـسـؤوال عن نـظــافـتـهـا
ه مـبـلغ مـالي  حتـدده امـانـة بـغـداد في حـال وجدت صـاحب احملل ويـتم تـغـر
مكن ان نفـايات او اوساخ او حتى اصـغر قطعة مـرمية امام بـاب محله  من ا
عنية من وضوع بشكل ايجابي من قبل الدائرة البلدية ا يتم الـتعامل مع هذا ا
خالل اعـفـاء او خــصم من مـبـلغ اجلـبـايـات الـتـي تـفـرضـهـا امـانـة بـغـداد عـلى
احملالت  كـأن يكون (25) الف ديـنار اكثر او اقل وحسب االتـفاق على سياق
 هـذا الـعــمل  قـيـام  امـانـة بـغــداد ومن خالل مـعـامـلــهـا او الـدوائـر اخملـتـصـة
التـابـعة لـهـا بعـمل (سـنادين مـتـوسطـة احلـجم) تـصب من مادة االسـمـنت على
شـكل مـسـتــطـيل  بـارتـفـاع يـصل الى مـتـر مــفـتـوح من االعـلى بـحـجم مـعـقـول
واطن سجارته (خمس سـنتمرات مثال) ويـوضع بداخله مادة الرمل  لـيطفئ ا
بداخل الـرمل   توضع هذه السنادين على جانـبي الطريق في اماكن تختارها
ـوذجـا لـلـتـطـبـيق االولي  هـذه الـسـنـاديـن مـوجـودة امـام مـطـار روما االمـانـة 
الـدولي مـخـصـصة لـرمي اعـقـاب الـسجـائـر تـقـوم كل الدوائـر الـبـلـدية بـحـمـلة
تنـظيف الربعـة او خمسة ازقـة من اجل ان تكون االزقـة النموذجـية في احمللة 
واطـن احلفاظ وتتـابع من قبـلهـا بشـكل يومي  وجـود زقاق نـظيف سـيشـجع ا
عـلـيه  ثم يـتـم االنـتـقـال  لـبـقــيـة االزقـة تـبـاعــا  تـقـوم الـدوائـر الـبــلـديـة بـغـسل
االرصفـة في مناطق مختارة ثم تعمم الفـكرة او العمل على نطاق اوسع  تقوم
الدوائـر البـلـدية بـغـسل السـاحات بـشـكل دقيق إلظـهـارها بـشكـل جمـيل وانيق
يـبـهـر النـظـر  حتـدد الدائـرة الـبـلديـة مـسـاحة مـعـيـنـة امام كل بـيت كـأن تـكون
متـرين طـوال وعـرضـا امـام الدار يـكـون صـاحب الـدار مـسؤوال عن نـظـافـتـها 
وتتم مـتابعة االمر بشكل يومي او حسب حتديد الدائرة البلدية  يكون من حق
الـدائـرة الـبـلـديـة اهـداء اصـحاب الـدور االكـثـر نـظـافـة شـتالت او سـنادين ورد
ـرور الـعـامـة عـلى ضـرورة قطع ـفاحتـة ا تـشـجـيـعـا لهـم  تقـوم امـانـة بـغـداد 
وصل غـرامـة لـصـاحب الـسـيــارة الـذي يـرمي اي شيء من داخل سـيـارته الى
ـراقبـ  يأخذون ا يـسمى ا خارجـها  تـقوم الـدوائر الـبلديـة باعـادة العـمل 
ـا يـخـدم ـا يـخص عــمل االمـانـة و  ـراقــبـة اعـمـال الـبـنـاء وغــيـرهـا  دورهم 
ـنع منعـا باتا اي ـرور (الكـابسات) و واطن  تـقوم االمانـة بتـحديد مـواعيد  ا
ـواطـنـ وهـو يـصـدر صواتـا عـالـيـا جـدا من مـنـبه سـيارته سـائق مـن ازعاج ا
(الهـورن) تـقـوم الدوائـر الـبـلديـة بـشـراء شـريط فسـفـوري من اجل لـصـقه على
احلـاويــات الـتي تـرافـق عـمـال الــنـظـافــة  اكـثــر من حـالـة وفــاة حـصــلت بـهـذا
اخلصـوص ومن اجل احلـفاظ عـلى ارواح عمـال النـظافـة  كذلك تـقوم الـدوائر
البـلديـة القـيام بـحمـالت توعـية داخل االزقـة بشـأن موضـوع النـظافـة  بأمـكان
ساجد واحلسينيات على ضرورة امانـة بغداد التنسيق مع خطباء اجلـوامع وا
تـخـصــيص ولـو خـمس دقــائق لـلـحــديث عن مـوضـوع الــنـظـافـة  (تــنـظـفـوا ان
االسالم نـظيف)  كل الديـانات واالعـراف والقـيم والتقـاليـد تؤكد
على مـوضـوع النـظـافة الـنظـافـة اهم قضـيـة يجب الـدفاع

عنها باستماتة.
ـكن توسـعته بـشكل اوسع هـذا مخـتصـر للـمشـروع و
ناقشة مع اخملتص في امانة بغداد ونحن من خالل ا

شروع. على ا االستعداد في سبيل اجناح هذا ا

جانب من جلسة الثالثاء جمللس الصدر
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اهـتـمت مـعـظـم الصـحـف الـبـريـطـانـية
الـــصــادرة األربــعـــاء بــوفـــاة الــرئــيس
ـصــري الـسـابق حـسـني مـبـارك.وفي ا
حـــ اكـــتـــــــــــــفـت بــعـض الــصـــحف
بـنــشـر خــــــبـر الـوفـاة نـشـر بـعـضـهـا
اآلخـر مـقاالت مـطـولة شـملـت تفـاصيل
نــــشــــأته ووصــــولـه إلى الــــرئــــاســـة
وأســلـوب حــكـمه والـتــحـالــفـات الـتي
عـــقـــدهــا والـــعالقـــات الـــتي ضـــمــنت
اسـتقرار نظـامه وأبرز احملطات خالل
ثـالثـ عــامـاً مـن الـتــربع عــلى كـرسي
الـرئـاسـة وكـيف أصـبح الـرئـيـس الذي
حـكم مـصـر ألطـول فـتـرة فـي تـاريـخـها

احلديث.
ونـبدأ من الغارديان التي نشرت مقاالً
طـــويالً يــتـــنــاول صــعـــود مــبــارك إلى
الــسـلــطــة وسـقــوطه عــقب مـظــاهـرات
شـعبـية حـاشدة ويـحمل عـنوان (وفاة
ـــســتـــبــد حـــســـني مــبـــارك: احلـــاكم ا
الــقــاسي الــذي أمــسك بــالــســلـطــة في

.( مصر ألكثر من 30 عاماً
قال إن مبارك كان "ديكتاتوراً ويـقول ا
عـنـيـداً وغـير مـلـهم تـمـسك بالـسـلـطة
لـثـالثـة عـقـود واجه خاللـهـا تـهـديـدات
مــتـكــررة من قــبل خـصــومه وجنـا من
سـت محـاوالت اغـتـيال عـلى األقل إلى
أن تـنحى أخـيراً فـي ذروة احتـجاجات
الــــربـــيع الــــعـــربي فـي شـــبـــاط 2011

وواجه احملاكمة والسجن.
ـقــال أن مـبــارك عـنـدمــا تـولى ويــرى ا
الـرئاسة عام  1981كـان عدد قليل فقط
ــــراقـــبـــ ـــصـــريــــ وأقل من ا مـن ا

.لـقــد ورث نـظـامـاً ال يـحـظى بـشـعـبـيـة
كـــبـــيــرة وكـــان مـــدعــومـــاً من جـــهــاز
ـكروه لـكن امتـلك مـيزت اخملـابرات ا
: لم يكن هـناك مـنافس حـقيقي هـامتـ
لـه في الــرئـاســة وعــلى عــكـس سـلــفه
تهور كان مستقراً وحذراً بطبيعته. ا
ــقـال أنه بـالــنـسـبــة لـلـذين ويــخـتـتم ا
ـبارك كـان خروجه خـرجـوا لإلطاحـة 
من الـسجن حلظـة قاتمة وفي الـنهاية

توفي مبارك محاطاً بزوجته وولديه.
ـز التي نشـرت مقاالً ونـنتـقل إلى التا
بــعــنـوان (الــرئــيس الـذي حــكم مــصـر
ســنـوات طــويـلــة واتـهم بــالـوحــشـيـة
والـفساد لـكنه دُعم من الغـرب كحصن

ضد التطرف اإلسالمي). 
وتـقــول الـصـحـيـفـة إن مـبـارك رغم أنه
"كـان قاسـياً مسـتبـداً وفاسداً وطـاغية
إال أنه كـان أيـضـاً أقـدم حـلـيـف لـلـغرب
ـثـابــة احلـصن الـذي ــنـطـقــة و في ا
ـتـطـرف يـقف فـي وجه اإلسالمـيـ ا

والـصديق العربي النادر إلسرائيل. بل
كنه أن إنه كـان الزعيم الوحيد الذي 
يــتــحــدث مع إســرائــيل ومـع مــنــظــمـة
الــتــحـريــر الــفـلــســطـيــنــيـة ويــحــتـفظ

. بعالقات مقبولة مع كال الطرف
وبــحـسب الـصــحـيـفـة فــإن مـبـارك قـد
وجـه قـبل أيــام من سـقــوطه حتـذيـرات
مـن أن الـفــوضى سـتــعم في مــصـر من
بــعـده وقـد ثـبــتت صـحـة ذلك رغم أن
ــتــواصل أحــد األســبــاب هــو قــمــعه ا

. نافسيه الشرعي
وخـالل السـنـوات التـي أعقـبت سـقوط
مـــبــارك تـــقــول الـــصــحـــيــفـــة تالشت

ـقراطية األحالم واآلمـال الكبـيرة بالد
واحلــريــة والـــلــتــان انــتــعــشــتــا إبــان
الــــــثـــــورة أوالً بــــــوصـــــول اإلخـــــوان
ـــســـلـــمـــ إلى احلـــكم وإســـاءتـــهم ا
لـلـسـلـطـة وثـانـيـاً بـاحلـكم الـعـسـكـري
بـقـيـادة احلرس الـقـد الذي اسـتـعاد
الـــســلـــطــة وكـــان ذلك من حـــسن حظ
مــبــارك إذ بـــعــد مــحــاكــمــته وإدانــته
تـظاهرين سؤولـية عن قتل مـئات ا بـا
وبــــالــــفــــســــاد مــــنح فــــرصــــة إعـــادة
احملــاكـمـة.وتـشــيـر الـصــحـيـفـة إلى أن
مــبــارك ظـل حــتى الــلــحــظــة األخــيــرة
متمسكاً بالقول إنه خدم وطنه كأفضل
ــكــنه وأن الــتــاريخ ســيــنــصــفه مــا 

ويثبت براءته.
وتـقدم الصحيفة مـعلومات مفصلة عن
مـبـارك من مولـده ونشـأته وانضـمامه
إلـى اجلـــــيش وزواجـه ووصـــــوله إلى
الــرئـاســة مـشــيـرة إلى أن ال شيء في
شـــخــصــيـــة مــبـــارك كــان يــنـــبئ بــأنه
ســيــصــبح رئــيس اجلـمــهــوريــة الـذي
يـحـكم مصـر ألطـول فتـرة في تـاريخـها
احلـديث.وتـذكـر الـصـحـيـفـة أن مـلـفات
سرية كشفت في عام 2011 أظهرت أن
مــــســـــؤولــــ في وزارة اخلــــارجــــيــــة
الـبـريطـانيـة أخـبروا مـارغـريت ثاتـشر
قــبل اغـتــيـال الــسـادات أن مــبـارك هـو
الــرجل الــقــادم ووصــفــوه بــأنـه غــيـر
مــثــقف لــكـنـه ودود دائـمــاً وبــشـوش
وســـمــــعـــتـه نـــظـــيــــفـــة من الــــفـــســـاد
والــتــصــرفــات الــســيــئــة وهــو لــهــذه
األسـبـاب ال يـصـنع لـنـفـسه الـكـثـير من

األعداء.

سـؤول لـفـات أن ا كـمـا كشـفت تـلك ا
نـصـحـوا ثاتـشـر الـتي كانت سـتـلـتقي
مع مـبارك وزوجته في لندن بأال تشير
إلى حـقيقـة كون أم زوجته من مـقاطعة
ويـلز حيث يبدو أنهم يريدون تهميش

ذلك.  
…dOG   UŽdł

وتــضـيف الــصـحــيـفــة أن مـبـارك
رسـخ مع الـــــوقت مـــــوقــــعه
كـديـكـتـاتـور وقـد قـال في
عــــــــــــــــــــــــــــام 1993 إن
ــصـريـ يـجب أن (ا
ال يـــعــطـــوا ســوى
جـرعات تـدريجـية
صــــــغـــــيــــــرة من
ــقـــراطــيــة الـــد
ـــكن بــــحـــيـث 
لــــــلـــــنـــــاس أن
يــسـتـوعــبـوهـا
ويـــفــهــمــوهــا
ـــصـــريــون فـــا
لــــــــيــــــــســــــــوا

أمريكان). 
ومـن جـهـتـهم
حــــــــــــــــــــــســب
الـــصــحـــيــفــة
فــــــــقـــــــد كـــــــان
ــــــصـــــريـــــون ا
يـعتبـرون مبارك
فــرعــون الــعــصــر

احلــديث الـذي يــحـكم
بـالـقـوة والبـعـيد عن
الــشــعب. وتــقـول

ـقـرر ان يـعـقـد مجـلـس الـنواب الـعـراقـي يوم اخلـمـيس 27شـبـاط جـلـسـة من ا
اسثـنائيـة لغـرض التصـويت على الكـابيـنة الوزاريـة اجلديدة وهي أول حـكومة
يتم الـتصـويت علـيها في جـلسـة استـثنائـية في ظـروف عدم االتـفاق او الرفض
ـتظـاهـرين بل ويصل من العـديـد من القـوى الـسيـاسـية الـسـنيـة والـكورديـة وا
اخلالف الى عــدم دسـتـوريـة هـذه اجلــلـسـة وقـانـونـيــة الـدعـوة لـهـا واالجـراءات

طلوبة سواء قبل عقدها اوبعدها وما سيتنتج عنها. ا
ـهم ان نـبـ ان هـنـاك فـروقـات دستـوريـة وقـانـونـيـة ب اجلـلـسـة الـعـادية من ا
واجلـلـســة االسـتـثـنــائـيـة وهي فـروقــات مـوضـوعـيــة واجـرائـيـة جتــعل من عـقـد
ووصف اي جلـسة بانها استثنـائية عما سواها من اجللـسات النيابية االخرى
فاجلـلسـات االعتيـادية جملـلس النواب تـعقـد عنـدما يكـون اجمللس ضـمن فصله
ـان في عـطـلـة عـلـيه فان الـتـشـريـعي اي انه في حـالـة انـعقـاد امـا الـيـوم فـالبـر
ادة(58) من الـدستـور هي الـتي تـسـري في هـذه احلـالة بـاعـتـبار ان احـكـام ا
عـاجلـة موضـوع او مـوضوعـات مـحددة وال هـذه  اجلـلـسة اسـتـثنـائـية وتـعـقـد 

يجوز مناقشة غيرها في هذه اجللسة.
(لـرئـيس اجلـمــهـوريـة او لـرئــيس مـجـلس الـوزراء او ـادة58 أوال ً وقـد نـصت ا
لرئـيس مـجلس الـنواب او خلـمسـ عضـوا من اعـضاء اجملـلس دعوة مـجلس
وضوعات التي النـواب الى جلسة استثنائية ويكون االجـتماع مقتصراً على ا

اوجبت الدعوة اليه).
ـستقـيلة قد وجـه كتاباً الى ـهدي رئيس احلـكومة ا ا ان الـدكتورعـادل عبدا و
اضي موعـداً لها  فـان الشرط الـدستوري مجـلس النواب وحـدد يوم االثنـ ا
متـحقق لـكـونه احد االشـخاص الـذين يحـق لهم الـدعوة لـلجـلـسة االسـتثـنائـية
وان هذه اجلـلسة تـكون محـكومـة باستـثنائـيتهـا وال تخـضع لالحكام والـقواعد
ـنصـوص عليـها في اجلـلسـات االعتـياديـة في الظـروف االعتـياية النه العـامة ا
شكالت او احلروب او في القـانون توجـد نظريـة الظروف الـطارئة في حـاالت ا
ن له حق الدعوة بـعقد جـلسة اسـتثنـائية الفـ او انتشـار وباء معـ  فيكـون 
يــكـون هـنـاك واجـب والـتـزام اخالقي عــلى اعـضــاء مـجـلس الــنـواب احلـضـور
ومنـاقشـة هـذا اعضـاء االمـر بغض الـنـظر عن كـونـهم متـفـق او مـخـتلـف مع

رشح للكابينة الوزارية اجلديدة. رشح او رئيس الوزارء او غيره من ا ا
اما من حـيث اليوم الذي حدد لعقد اجللسة والذي كان يوم االثن ابتداءا لكن
رئيس مـجـلس الـنواب رفع هـذه اجلـلسـة الى يـوم االربعـاء ثم حـدد بعـدهـا يوم
وعد احملدد في الدعوة لعقد اجللسة ا يثير السؤال:هل ان تغيير ا اخلميس 
االسـتــثـنـائـيـة دســتـوري وقـانـوني ام ال? وهــو مـا يـتـطــلب مـنـا االشـارة الى ان
بدأ العـراق ليس كل شئ يسير فيه حسب الدستور او القانون لكن من حيث ا
فان الـدعوة لعـقد اجللسـة االستثـنائيـة هو تفـعيل وتطـبيق الحكـام الدستور من
االنتـظار والـتوقف ويـتحـول الى عمل واخـتصاص هـيئـة رئاسـة مجـلس النواب

التي يقع عليها التزام لتطبيق وتنفيذ هذه الدعوة.
ــنـشـور في ولـو رجـعـنــا الى قـانـون مــجـلس الـنـواب رقم 13 لـسـنـة 2018 (ا
ـنـشور في الـوقائع الـعراقـية 4499 في اجلريـدة الرسـمـية الـوقائع الـعراقـية ا
نشور في جـريدة الوقائع 2018/7/16) والـنظام الداخـلي جمللس النـواب (ا
العراقية العدد 4032 بتاريخ 2007/2/5) جند ان عقد اجللسات وتنظيمها
وادارتهـا من مهام هيئة الرئـاسة وهي مكونة من رئيس مـجلس النواب ونائبيه
وحـتى في حـالى غـيـاب رئـيس اجملـلس الـنـواب يـجـوز عـقد اجلـلـسـة من خالل
نائـبي الرئيس ويسـتطيع التصـويت على موضوع اجللـسة حتى وان كانت هذه
اجلـلـسـة استـثـنـائـية وان هـذا الـنـظـام قد نـظم وبـ كـيـفيـة الـعـمل واالجراءات
ادة (8) تـتكون هيئة واالمورالـداخلية والتنظيـمية جمللس النواب وقد نص في ا
ادة (12) يتوافق ادة (11) وا ان وا الرئاسة... وفي (10) يـدعو رئيس البر
الـرئـيس مـع نـائـبـيه... وفي حـالــة غـيـاب احـد اعـضـاء هـيــئـة الـرئـاسـة تـصـدر
قـراراتـهـا بـاتـفـاق الـعــضـوين اآلخـرين وهي صالحـيـات واخـتـصـاصـا لـهـئـيـة
الرئـاسة عـلى اعتبـار ان العـمل جماعـي توافقي مـشترك
وان احلـكومة الـقادمة حتتـاج الى تصويت (165) نائب
ـطــلــقـة اي الــنــصف زائــد واحـد بـاعــتــبــار االغـلــبــيــة ا

. بحساب ان عدد اعضاء اجمللس (329) نائباً
دعي العام اقليم كردستان { نائب ا
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وصل اقوال صـدقت محكمـة حتقيق ا
اربـعة مـتهـم اقـدموا عـلى قتـل شابة
ــوصل والـقي ?الــقـبض فـي مـديــنـة ا
عـلـيهم بـالـتعـاون بـ محـكـمة حتـقيق
ـــوصل االيــســـر ومــديــريـــة اســايش ا
دهــوك ودونت اقــوالــهم وفـقــا الحــكـام
ـادة /406/1أ مـن قـانـون الــعـقـوبـات ا

العراقي.
وصل ويـقول قاضي مـحكمـة حتقيق ا
االيسر اشرف صالح العبادي في بيان
إنه (بــإشـراف ومــتـابــعـة مـبــاشـرة من
قـــبــله ?الـــقي الــقــبض عـــلى عــصــابــة
إجــرامـيـة قـامت بـذبـح فـتـاة شـابـة في
ــوصـل اثــنــان مــنـــهم الــقي مـــديــنــة ا
وصل فيما الـقبض عليهم في مدينة ا
ـحـافـظة الـقي الـقـبض عـلى اآلخرين 
ـة بدخول دار دهـوك وتتـلخـص اجلر
اجملـنى عليها (الفتاة) كونها من عائلة

ثرية وقتلها ومن ثم السرقة).
dÐb  qIŽ

ــــــتـــــــهــــــمــــــ (ع.ي) وأضـــــــاف أن (ا
ــدبـر لــهـذه و(ع.ي.ص) هــمــا الـعــقل ا
ـتـهـمـ ــة والـذين اسـتـعـانـا  اجلـر
ــنـزل ?اخــرين لــلــتــخــطــيط ودخــول ا
والــــقـــتل والــــســـرقـــة) الفــــتـــا إلى أن
ــتـهـمــ ذهـبــوا إلى مـنـطــقـة سـوق "ا
الــنــبي يــونس عــلــيه الــسالم وقــامـوا
بــشـراء مـظالت عـدد (3) مـع شـنـاطـات
عدد  10مـع شراء قفـازات وغطاء وجه
عـــدد (2) فـــضال عن شـــراء ســكــ من
مـنطقة اجملموعـة الثقافية لـلقيام بهذه

ة).  اجلر
ـتـهمـ قـاموا بـاسـتطالع وتـابع أن (ا
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مبنى مجلس القضاء االعلى

حسني مبارك

األجــانب يـتـخــيـلـون أنه سـيــتـمـكن من
حــكم الـبـلــد الـعـربـي األكـثـر اكــتـظـاظـاً

بالسكان. 
فـــقــد كــانـت صــورة مــبـــارك هي نــائب
الـرئــيس اجملـتـهـد الـدؤوب الـقـابع في
الــظل وخـلف الـكـوالــيس.  لـكن مـبـارك
اسـتمـر على رأس نظـام مستـقر وأعاد
مـصـر إلى مـوقـعـهـا في الـعـالم الـعربي
بـعد أن خسرته بسـبب معاهدة السالم

مع إسرائيل عام 1979.
قـال فـإن مبـارك في خـطابه وبـحـسب ا
األول تـعـهد بـقمع الـفسـاد وحتدث عن
ـقـراطـيـة األمـر الذي اإلصـالحات الـد
بـدا أفـضل من أن يـكـون حقـيـقـياً وفي
الــواقع "لم يـكن حملـاوالته في اإلصالح
االقــتــصـادي تــأثــيــر يـذكــر بــالـنــســبـة

للفقراء. 
كــــمــــا أنه لـم يــــقض عــــلـى الــــفــــســـاد
ـسـتـشري إلـى جانب سـيـطـرة ولديه ا
عـالء وجــــمــــال عــــلى عــــالم األعــــمــــال
ـقـاوالت وبـطـانـة األثـريـاء احملـيـطـة وا
ـسـتـمـر عن تـوريث بـهــمـا واحلـديث ا

الرئاسة البنه جمال.
ـــقــال الى الـــقــول (لـم يــكن ـــضي ا و
حـديث مبارك الغامض عـن السير نحو
ـقراطـيـة سوى سـراب كـما أنه لم الـد
يـكرس للـشأن الداخـلي االهتمـام نفسه

ناوراته الدولية). الذي أواله 
ـقـال أن مـبـارك كـان عـرضة وجـاء في ا
لــلـــســخــريــة ســواء مـن شــكــله أو من
لــهـجـته الــريـفـيـة لــكن خـلف الــلـهـجـة
الـريفية واالبتسامة اجلامدة كان هناك
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مـن احلقـيـبـة واخلـروج من الدار حتت
ـظالت لنـتوجه الى مـنطقـة البـلديات ا
عن طــريق اسـتـئـجـار سـيـارة وبـعـدهـا
الـى مــنــطــقــة حي الــعــربي عن طــريق
ســـيــارة اجـــرة ثــانـــيــة لـــلــتـــهــرب من
الــكــامـيــرات الـتي كــانت مــوجـودة في
الـــشـــارع وبــعـــدهـــا  الـــوصــول الى
ــتـهم ــزرعــة الـتـي تـعــود الى والــد ا ا
(ع.ي) واخـراج النقـود وتوزيعهـا فيما
بـينـنا والـتوجه بـعد ذلك الـى محـافظة
اربـــيل ومن ثم الى دهـــوك الــتي الــقي
امـا االخـرين الــقـبض عـلى اثـنــ مـنـا
فــالـقي الــقـبـض عـلــيـهم في مــحـافــظـة

وصل). ا
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مــنــعت مالكــات االمــانــة في بــلــديــة الـشــعب
وبإسناد القوات األمنيـة ومتابعة مكتب ام
بـغـداد اشـخـاصـاً حـاولوا جتـريـف الـبـسـتان
عـروف شعـبـياً بـبسـتـان السـادة ضمن حي ا
الـبسـاتـ بـغـيـة فـرزه وبـيـعه كـقـطع سـكـنـية
والتـنـسـيق مع الـقـوات األمـنـية من اجـل منع
. وكـانت أمــانـة بـغـداد قـد جتـريـفه مـســتـقـبالً
وجـــهت في وقـت ســـابق مالكـــاتـــهـــا اآللـــيـــة
والبشرية والسيما العاملة في مجال اجملاري
ـواكــبــة هــطـول بـاالســتــعــداد واالسـتــنــفــار 

األمطار
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من جهـة اخرى أعـلنت هـيـئة الـنزاهـة العـامة
ديرية الوقف عن تمكنها من إعادة عقارعائد 
الـشــيــعي في مــحـافــظــة كـربـالء إلى مـلــكــيَّـة
الدولة مبيـنة أن قيمة الـعقار التقـديرية تبلغ

أكثر من  700مليون دينار.
واشارت دائرة التحقـيقات في الهيئة
وفي مـعــرض حــديـثــهـا عـن تـفــاصـيل
العمليَّة إلى أن مـالكات مكتب حتقيق
كـربالء الـتـابع لـلــهـيـئـة قـامت بـضـبط
األوليات اخلـاصة بـالعقـار في جهازي
وبـايل العائـدين للـمجرم احلاسبـة وا
مـديـر الـتــسـجـيل الــعـقـاري األولى في
كـربالء األسـبق مــوضـحـة أن مالكـات
ـكــتب قـامـت بـعــمـلــيـة بــحث وحتـرٍّ ا
ــعـــلـــومــات واالنـــتـــقــال إلى وجــمـع ا
مديـريتي الـوقف الشـيعي والـتسـجيل
الـعــقــاري األولى فـي كـربـالء وتـبــيَّـن
عدم وجـود أوليَّـاتٍ لديـهم عن عائـديَّـة
الـعــقــار. وأضــافت الــدائــرة في بــيـان
( االنـتـقال َّ تلـقـته (الزمـان) امس إنه 

إلى الــعـديــد من اجلــهــات الـرســمــيـة; بــغــيـة
الـعــثـور عــلى أولـيــات الـعــقـار مــنـهــا دائـرة
البـحوث في مـجلس الـنواب والـهيـئة الـعامة
لآلثار في وزارة الـثقافـة إذ تبـيَّن أنه مسجل
َّ (وقف صـــحـــيح خـــيـــري) الفـــتـــة إلى أنه 
إجراء الكشف على العقار الذي يقع في موقع
مُميَّـز  في مركـز مدينـة كربالء من قـبل مكتب
حتــقــيق الــهـيــئــة بــداللــة مــســاحي مــديــريـة
التسـجيل العـقاري األولى في احملافـظة الذي
تبـلغ مسـاحته 2 دو و 2اولك وتبـلغ قيـمته

التقديرية  أكثر من  700مليون دينار).
وأكــدت (تـــنـــظــيـم مــحـــضـــر ضــبـط أصــولي
بــالــعــمــلــيــة وعــرضـه عــلى الــســيــد قــاضي
ُختص بقضايا النزاهة الذي قرَّر التحقيق ا
تسليم العقار إلى مـديرية الوقف الشيعي في
ـديـرية لم يـكن لـهـا علم . ا احملافـظـة أصـوليـاً

نهائياً بعائديَّـة العقار إليها).
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