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الـعـليـا عـلى نتـائج االنـتخـابات وفق
ــــادة  54  من مـــــا نــــصـت عــــلـــــيه ا
الــدســتـور).وتــابع أن (مــجـرد ظــهـور
الــنـتــائج حـتى وإن كــانت نـهــائـيـة ال
ـرشح نـائـبـاً ــكن من خاللـهـا عــدّ ا
ـطــلـوبـة حــتى وإن حـقق األصــوات ا
لـلـفــوز في الـعـمـلـيـة االنـتـخـابـيـة بل
يـرتـبط ذلك بصـدور حـكم من احملكـمة
ـصـادقة االحتـاديـة الـعلـيـا يـتضـمن ا
عـلـى الـفـوز لـكي تـتـأكـد من الـشـروط
الـواجب توافـرها في الفـائز لعـضوية
مــجـلس الـنـواب ومن ثم يـردّد الـقـسم
الــنـيــابي ويــنـال احلــصـانــة وبـقــيـة
ـعنـوية)  الفـتاً ـادية وا االمـتـيازات ا
إلـى أن (احملـــكــمـــة ســـبـق أن أرجــأت
ـــصــادقــة عـــلى انــتـــخــاب عــدد من ا
الـفـائزين خالل انـتـخابـات عام 2010
وكـذلك انـتـخـابـات عام 2014 لـوجـود
تـهم مخـتلـفة بحـقهم لم يـتم حسـمها
صادقة على ومن ثم أصدرت حكماً با
بـعضهم بـعد حسم تـلك القـضايا أمام
احملـاكم اخملـتـصـة ولم تـصـادق عـلى
الـقـسم اآلخر ألسـباب قـانـونيـة).وذكر
الـساموك أن (العبرة من منح احملكمة
صادقة االحتـادية العليا اختصاص ا
ــرجع عـــلى الــنـــتــائج بـــوصــفــهـــا ا
الـقـضـائي األعلى فـي البالد وتـتـمتع
بـاستقاللية تامـة وأن ما يصدر عنها
ادة 94 يعدّ باتاً وملزماً وفق احكام ا
ـــارســـة مـن الـــدســـتـــور حـــيث أن 
احملــكــمــة هـذا االخــتــصــاص يـوصل
ـمــر األخـيـر رســائل اطـمــئـنـان بــأن ا
لـعـضـويـة مـجلس الـنـواب يـكـون بـيد
جــهــة قــضـــائــيــة مــعــنــيــة بــالــشــأن
الـدسـتـوري تـقـوم بـتـفـحص األسـمـاء
وفق اعـتـبـارات دسـتـوريـة وقـانـونـيـة
بـحـتة) مـوضـحاً بـأن (الـدستـور منح
ــــادة  52 مــــنه ــــوجب ا أيـــــضــــاً 
اخــتـصـاصــاً آخـر لـلــمـحـكــمـة في مـا
يتعلق بصحة عضوية اعضاء مجلس
الـنواب حيث نـصت على "أوالً:- يبت
مــجـلس الـنــواب في صـحــة عـضـويـة
أعـضائه خالل ثالث يوماً من تاريخ
تـسـجـيل االعـتـراض بـأغـلـبـيـة ثـلـثي
- يـجـوز الــطـعن في اعــضـائه. ثــانـيــاً
قـرار اجمللـس امام احملـكمـة االحتادية
الـعـلـيا خالل ثالثـ يـومـاً من تاريخ
صـدوره" وأن من تطبيقات هذا النص
في الــعـراق هـو مــا يـتـعــلق بـأحـكـام
اســـتـــبـــدال الـــنـــواب الــذيـن يـــجــري
اسـتـيزارهم كـون احملـكمـة االحتـادية
الــعـلـيـا تــلـقت طـعـونــا من مـرشـحـ
تـــنـــازعــوا كـــبــدالء عـن نــواب شـــغــر
مــقــعــدهم).واشــار إلـى إن (احملــكــمـة
االحتـاديـة كـانـت قـد أصـدرت أحـكـاماً
عـديـدة بإلـغاء قـرارات جمللس الـنواب
صادقة على عـضوية أحد أعضائه بـا
 ومـنحت مقعده الـشاغر إلى اخلاسر
الــــذي حــــصل عــــلى أعــــلى عــــدد من
األصــوات من نـفس كـتـلــة ومـحـافـظـة
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حـــصـــدت (الــــزمـــان) لـــقب افـــضل
جــريــدة ســيــاســيــة في اســتــفــتـاء
الــــصـــيـــد الــــســـنـــوي االول الـــذي
ســتــعــلن نـتــائــجه بــشــكل مــفـصل
مـساء الـ  23 مـن نيـسان اجلاري 
كــمـــا حــصــدت قــنــاة (الــشــرقــيــة)
الـعديـد من اجلوائـز.وقالت رئـيسة
الــلـجـنـة االعالمـيــة والـثـقـافـيـة في
نــــادي الـــــصــــيــــد ســــنــــاء وتــــوت
لـ(الــزمــان) امـس ان ( االســتــفــتـاء
يـرصـد االبـداع الـعـراقي خـالل عام
ــــيــــادين  2017 فـي مــــخــــتــــلـف ا
الــثــقــافــيــة واالدبــيــة والــعــلــمــيــة
والـطـبـيـة واالعالمـيـة والـهـنـدسـية
وغـيرها )  مـوضحة ان (فـكرة هذا
االســتـفـتـاء راودتـنـي مـنـذ سـنـ 
ــــبـــدع الــــعـــراقـي حتـــدى كل الن ا
الــظـــروف والــتــداعــيــات االمــنــيــة
وواصـل ابـــداعـه خـــدمــــة لــــوطـــنه
وشــعــبه لــذا احــبــبــنــا ان نـســلط
الـضـوء علـيه ونحـتفي به ونـكرمه
فـيـمـا اسـتـغـرق تـنـفـيـذ االسـتـفـتاء
ومــعـرفـة نـتــائـجه خـمــسـة اشـهـر)
واضـــافت انه ( تــشـــكــيل جلــنــة

بـرنـامج (ظهـيرة اجلـمـعة) كـافضل
بــرنــامـج تــفــاعــلي كــمــا تــوفق في
االســـتــــفـــتـــاء بـــرنــــامج (تـــراجي)
وحـصـد االعالمي ميـنـاس السـهيل
لــــقـب افــــضل مـــــراسل  وحــــصــــد
االعـالمي في قـناة الـشـرقـيـة احـمد
مـال طالل لقب افضل مـقدم برنامج
سـيـاسي  فيـما حـصدت االعالمـية
في قـناة دجـلة سـحر عـباس جـميل
لــــقب افــــضل مــــقــــدمــــة بـــرنــــامج

سياسي).
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ـئات من الـكـرعاني) في بـيان إن (ا
احملـــــاضـــــريـن في مـــــدارس وزارة
الـتربيـة نظمـواتظاهـرة بالقرب من
ــنــطــقــة اخلــضــراء وسط بــغـداد ا
لــلـمـطـالــبـة بـتــثـبـيــتـهم عـلى مالك

الوزارة). 
ــــــــتـــــــظــــــــاهــــــــرين واوضـح ان (ا
ـــدارس مــــنـــذ يــــحــــاضـــرون فـي ا
سـنـوات من دون اجـور وهـذا االمر
اثـر على حـياتهم وجـعلهم يـعانون
كـــثـــيــرا). وفـي الــبـــصـــرة  طــالب
موظفو العقود في ديوان احملافظة
خالل وقــفـة احــتـجــاجـيــة بـصـرف
تـأخرة منـذ ثالثة أشهر رواتـبهم ا
وتـــخـــصــيص درجـــات وظـــيــفـــيــة
لـــتـــثــبـــيت بـــعــضـــهم. وقـــال أحــد
ـوظف ـشارك في الـوقفة إن (ا ا
ــتــعـاقــدين في ديــوان احملـافــظـة ا
شـاركـوا مع بـداية الـدوام الـرسمي
في وقــفـة احـتـجــاجـيـة لـلــمـطـالـبـة
ـتــأخــرة مــنـذ بــصــرف رواتــبـهـم ا
ثـالثــــة أشـــــهــــر) مـــــضــــيـــــفــــاً أن
(احملـتج طـالبوا أيـضاً باإلسراع
بصرف مخصصات اخلطورة التي
أقـرها مؤخراً مجلس احملافظة كما
طــالــبــوا أيــضــاً بــإطـالق عــشـرات
الــدرجـــات الــوظــيــفــيـــة لــتــثــبــيت
الك).واوضح أن بــعـــضــهم عــلى ا
(الــرواتب تــأخــر صــرفــهــا بـســبب
وازنـة العامة تـأخر اقرار قـانون ا
ـالـيـة ومـن ثم بـسـبب بـطء وزارة ا

فـي صـرف األمــوال لــلــمـحــافــظـة).
ويـبلغ عدد موظفي ديوان ومجلس
مـحافظـة البصـرة أكثر من  4 آالف
مـوظف منهم ألـفا موظف يـعملون
مـنـذ أعـوام بـصـيـغـة عـقـود مـؤقـتة
يـتم جتديدها سنـوياً وهم يعانون
مـن تـدني الــرواتب وعـدم صــرفـهـا
بــانـتــظـام.من جــهـة اخـرى أعــلـنت
األمـانـة العـامة جملـلس الوزراء عن
تــشـكــيل جلـنــة حـكــومـيــة لـدراسـة
تـثـبيت أصـحـاب العـقـود العـامـل
الك فـي وزارة الــكـــهـــربـــاء عـــلى ا
الــــدائم.وذكـــر بـــيــــان لألمـــانـــة ان
(مـــجــلـس الــوزراء وجّـه بــتـــألــيف
ــثل عن وزارة جلــنــة يــتــرأسـهــا 
الـية الـكـهربـاء وبعـضويـة وزارة ا
ـالـيـة االحتـادي وديــوان الـرقـابـة ا
ودائـــرة الـــتــدقـــيق والـــرقـــابــة في
األمــانـــة الــعــامــة جملــلس الــوزراء
ــهــنــدسـ تــتــولى دراســة مــلـف ا
والـعامل بصـفة عقد في احملطات
الـــكــهــربـــائــيـــة الــتــابـــعــة لــوزارة
الــكــهـربــاء والــنــظـر فـي إمـكــانــيـة
الك الــدائم في تــعــيــيــنــهـم عــلى ا
الـــوزارة ذاتــهــا من اجـل تــغــطــيــة
حـاجـة احملطـات انفـا من الـعامـل
الك عـــراقي) وأشــار وادارتـــهـــا 
الى ان (الـلجنـة سترفع توصـياتها
خـالل مدة أقصاهـا شهر من تاريخ
اصـدار التوجيه الى رئيس مجلس

الوزراء للبت فيها).
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اســتـقـبل رئـيس الــتـحـالف الـوطـني
ــكــتــبه في بــغـداد عــمــار احلــكـيم 
ـكافـحة مـبـعوث الـرئـيس االمريـكي 
ــــعـــــيـــــة نــــائـب وزيــــر االرهـــــاب 
اخلــارجـــيــة انــدروبــيـك والــســفــيــر
االمـريـكي دوغـالس سـلـيـمـان  وقال
بـــيـــان تـــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس  ان
(احلــكـيـم بـحث مــعـهم مــسـتــجـدات
الـوضع االقليمي والدولي وتطورات
االوضــاع االمـنـيـة والـســيـاسـيـة في
الـــعـــراق). واشـــار الى ان (اولـــويــة
وجــــود مـــشــــروع بـــرنــــامج واضح
لـلـمـرحـلـة الـقـادمـة يـتـمـخض عـنـهـا
حـكومـة خدمة مـنسـجمة عـلى قاعدة
االغـلبية الوطنيـة وضمن التوقيتات
 ( الــدســتــوريــة وارادة الــعــراقــيـ
عادلـة الوطنية التي مـجددا (دعمه ا
تـــتــضـــمن وحــدة الـــعــراق وتـــبــني
ـــؤســـســـات وحتـــقق الـــتـــنـــمـــيــة ا
االقـتصـادية وحتارب الـفسـاد وتقدم
اخلـــدمــة لــلـــنــاس وتــبـــني عالقــات
نطقة والعالم وجتنب ايـجابية مع ا
الــعـراق اثـار الـصـراعـات). واضـاف
الــــــبـــــيـــــان ان احلــــــكـــــيم ( رأى ان

الـــتــطـــورات االخـــيــرة تـــهــدد االمن
نـطقـة  مبـديا تـخوفه والـسـلم في ا
عــــلى الــــعـــراق من تــــطـــالـه بـــعض
االرتـدادات وتـؤثر عـلى استـقراره )
داعــيـــا (الى اعــتــمــاد لــغــة احلــوار
ــشـاكل). وفي ـعــاجلـة ا والــتـفــاهم 
اربــيـل اكــد رئــيس حــكــومــة اقــلــيم
كـردسـتان نـيجـرفان الـبارزاني امس
عــــدم وجــــود اي حـــوار رســــمي مع
بـغـداد بـشـأن نـشـر الـبـيـشـمـركـة في
ــتـنــازع بــشـأنــهــا. وقـال ــنــاطق ا ا
الـبارزاني  خالل مؤتـمر صحفي في
اربـيل امس  إنه (ال يـوجـد أي حوار
رسـمي مع بـغـداد بـشـأن نـشـر قوات
ـتـنـازعة ـنـاطـق ا الـبـيـشـمـركـة في ا
بـشـأنـهـا) مـعـربـا عن (قـلق حـكـومة
اإلقـليم من األوضـاع األمنـية في تلك
ـنـاطق). وأكد الـبـارزاني(استـعداد ا
اإلقـليم للـمساهـمة في عمـليات حفظ
تنـازعة) مشيراً ناطق ا األمن فـي ا
إلـى أنه (ال يــوجــد أي قــرار بــزيـارة
وفــد من اإلقــلــيم إلـى بــغـداد). عــلى
صـعيـد آخر  أعلـنت حكومـة اإلقليم
عـن تـعـطـيل الــدوام الـرسـمي الـيـوم
ــنــاســبـــة حــلــول عــيــد االربــعـــاء 
(األربــــــعــــــاء األحــــــمــــــر) اخلـــــاص
ـتـحــدث بـاسم .وقــال ا بــااليـزيــديـ

احلـــكــومـــة ســفـــ دزيي في بـــيــان
ــنـاســبــة حــلــول عــيـد امـس  انه (
األربـعــاء األحـمـر لـلـكـرد االيـزيـديـ
ــصــادف عــطــلــة نــعـــلن األربــعــاء ا
رســـــمــــيــــة فـي جــــمــــيـع الــــدوائــــر
ـؤسـسـات احلـكـوميـة بـاسـتـثـناء وا
وزارة الــتـربــيـة والـتــعـلـيـم الـعـالي
بـــــســـــبب تـــــأخـــــر الـــــعـــــمـــــلـــــيــــة
ـتـحـدث بـاسم الــتـعـلـيـمـيــة).وكـان ا
وزارة االوقاف والشؤون الدينية في
ـاضي قـد اعـلن حــكـومـة األسـبـوع ا
انـه سـيـتم تـعـطــيل الـدوام الـرسـمي
االربـــعــاء  فـي دوائــر ومـــؤســســات
ـنـاسـبـة الـعـيـد اقـلـيم كـوردسـتـان 
ـذكـور.ويـحـتفل االيـزيـديـون برأس ا
الـسنة االيزيـدية في أول أربعاء من
شــــهـــر نــــيـــســــان من كـل عـــام وفق
الـتـقـو االيـزيـدي الـذي يـتـأخـر عن
ـيالدي بـ  13يــومــا. من الــتــقــو ا
جــهــة اخـرى قــدم الــنـائب مــســعـود
حــيـدر اســتـقـالــته من حـزب وكــتـلـة
الـتغـييـر بحـسب مصـدر مقـرب منه
لم يــدل بــتـفــاصـيل وكــان حـيــدر قـد
ـاضي عن اعــلن مـنـتـصـف شـبـاط  ا
انــســـحــابه من قـــائــمــة الــتـــغــيــيــر
االنــــتـــخـــابــــيـــة مـن دون ان يـــذكـــر
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ادى انـشـغـال اعـضاء مـجـلس الـنواب
بــاحلـمالت االنــتـخــابـيــة الى تـعــطـله
تـــمـــامــــاً وسط اشـــارة واضـــحـــة من
رئــيــسه بــإيـالء الــنـواب أهــتــمــامــهم
حلــمالتـهم االنـتـخـابــيـة عـلى حـسـاب
حـضورهم اجلـلسات  فـيمـا  ترشحت
مـعـلـومـات بـأن اجملـلس لن يـلـتـئم  إال
لــلـضـرورة  بـعـد ان تــأجـلت جـلـسـته
ـقــررة امس لـعـدم اكـتـمـال الـنـصـاب ا
دة حـتى بعـد ارجاء مـوعد انـعقـادها 
نـصف سـاعـة. وقـررت رئـاسـة اجمللس
تـأجيل اجلـلسـة إلى إشـعار آخـر لعدم
اكـتـمـال الـنـصـاب إذ بـلغ عـدد الـنواب
احلـــاضــرين  155 نـــائــبـــاً.وبــحــسب
مـصدر  من داخل اجملـلس فإن (رئاسة
ان قررت تأجيل عقد اجللسة إلى الـبر
حـ إيجاد الضرورة لـعقدها). وكانت
رئـاسـة اجملـلس قـد قـررت في الـسـابع
من الـشهر اجلاري  عقـد جلسة جديدة
بـعد عشرة ايـام وحددت لها يوم امس
. وكـان رئـيس مـجلس الـثالثـاء مـوعـداً
الـنـواب سـلـيم اجلـبـوري قـد اعـلن في
وقـت ســـابق من يـــوم امـس بــأن 120
نـائبًا فقط هو عـدد النواب احلاضرين
الـى قــاعــة اجملـــلس.وقـــال اجلــبــوري
ـان ان لــصــحــفــيــ في مــبــنى الــبــر
(الـنـواب الـذين حـضروا الـيـوم عـبروا
عن اهـتمـامهم بـالتـشريع الـوطني مع
االخـذ بالـنظر ان بـعض النـواب لديهم
اهـتمام بالسبـاق االنتخابي). واضطر
اجلـبـوري الى تـأجيـل اجللـسـة نصف
سـاعـة عـلى امـل إكـتمـال الـنـصـاب من
دون جـدوى. وفي الـشـأن االنـتـخابي 
أكـدت احملكـمة االحتـادية الـعلـيا امس
اهــمـــيــة مــصـــادقــتــهــا عـــلى نــتــائج
ــرشح االنــتـــخــابــات الفــتــة الى ان ا
الـفائـز باالنـتخـابات  اليـعد نـائبـاً قبل
ــتــحـدث مــصــادقـة احملــكــمــة. وقـال ا
الـرسمي للمـحكمة إيـاس الساموك في
بــــيــــان تـــلــــقـــتـه (الـــزمــــان) أمس إن
(الـــــدســـــتـــــور الـــــعـــــراقي رسم دوراً
لــلــمــحــكــمــة االحتــاديــة الــعــلــيــا في
مـوضـوع انـتـخابـات مـجـلس الـنواب
ـــادة  93 مــــنه وذلـك وفق أحــــكـــام ا
حـيث نصت الفـقرة سابـعاً على أن من
صـادقة على اخـتصـاصات احملكـمة :ا
الـنتـائج النهـائيـة لالنتـخابات الـعامة
لـعـضـويـة مجـلس الـنـواب) مـوضـحاً
أن (انــعــقـاد اجلــلــسـة األولـى جملـلس
الــنـواب اجلــديــد - لـغــرض انـتــخـاب
رئـيـس اجملـلس ونـائـبـيه الـتي تـكـون
بــدايـة النـتــخـاب رئـيس اجلــمـهـوريـة
تـمهيداً لتكليف مرشح الـكتلة النيابية
األكـثـر عـدداً بـتـشـكـيل احلـكـومـة وفق
ـادة  76 الــدسـتـور- يـرتـبط أحــكـام ا
ـرسوم يصدر عن رئيس اجلمهورية
لـلـدورة الـسـابـقـة خالل  15 يـومـاً من
تــاريخ مـصـادقــة احملـكـمــة االحتـاديـة
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 تـعادل نادي الـقوة اجلوية مع
ـالكيـة البـحريني 1-1 ضـيفه ا
مــــســـاء امس  الـــثـالثـــاء عـــلى
مـــــلــــعـب كـــــربالء الـــــدولي في
ــــــبـــــاراة كــــــربـالء وذلك فـي ا
ـؤجـلة من اجملـموعـة الـثانـية ا
فـي دور اجملـــمـــوعـــات لـــكـــأس

االحتاد اآلسيوي 2018.
وتـقدم القوة اجلـوية عبر هدف
عــمـاد مـحـسن في الـدقـيـقـة 20
ـالـكيـة الـتـعادل قـبل أن يـدرك ا
عـن طــــريق الــــســــوري إســـراء

حموية 77.
ويـــتــــصـــدر اجلـــزيـــرة األردني
تـرتـيـب اجملـمـوعـة بـرصـيد 11
نـــقــطــة مـن خــمس مـــبــاريــات
مـقـابل  9نـقـاط لـلـقـوة اجلـويـة
و 7لـلمالكـية وال شيء للسويق

العماني.
وضــــغط الـــقــــوة اجلـــويـــة في
ـبـاراة وضـاعت عـلـيه بــدايـة ا
ثـالث فــرص مـــحــقـــقــة في أول
ربـع ســـــاعـــــة كـــــان أبـــــرزهــــا
تـــســديــدة حــمـــادي أحــمــد في
ـرمى والـتـي ارتدت مـواجـهـة ا

من القائم.
وجنـح الـــفـــريق الــــعـــراقي في

وتــــقـــام اجلـــولــــة الـــســـادســـة
واألخــــيــــرة مـن مــــنــــافــــســـات
اجملـــمــوعـــة يــوم  23نـــيــســان
ـالكـية اجلـاري حـيث يتـقابل ا
نامة والقوة مـع اجلزيرة في ا
اجلـــــويــــــة مع الـــــســـــويـق في

كربالء.

انـطـالقـات الـثـنـائي هـاشم عـيـسى
وإسراء حموية.

وأدرك الـفـريق الـبـحريـني الـتـعادل
في الدقيقة  77عندما خطف هاشم
عـيـسى الـكـرة مـن الدفـاع الـعـراقي
ـنطقة وهيـأها أمام حموية داخل ا

ليسدد في الشباك.

تـسجـيل هدف التـقدم عـند الدقـيقة
 20عن طريق عماد محسن الذي
ـــرتــدة من الـــدفــاع تـــابع الـــكــرة ا
البحريني إثر رأسية همام طارق.
ــالـــكـــيــة شن وبـــعـــد ذلك حـــاول ا
احملـــاوالت الـــهـــجــومـــيـــة من أجل
تــعــديل الــنــتــيــجــة خــاصــة عــبـر

الــنـائب الـذي جـرى اسـتـيـزاره وجـاء
ذلك انـسـجامـاً مع التـوجه الدسـتوري
لـلــمـحـكـمـة واحـتـرامـاً إلرادة الـنـاخب
الــعــراقي ولــكي ال يــكــون الــتــصـرف
ـــقــعــد الــشــاغــر من دون ضــوابط بــا
ومـعـايـيـر تتـعـلق بـإرادة الـناخب).في
غـضــون ذلك دعـا االمـ الـعـام لـكـتـلـة
مـستقـلون حس الـشهرسـتاني الكتل
والــقـوى والـشـخـصـيــات الـسـيـاسـيـة
لــــــكـــــشـف تــــــمـــــويـل حــــــمالتــــــهـــــا
االنــتـخـابـيـة.وقــال في بـيـان امس انه
(يـجـب عـلى الـنـاخب ان يـسـأل نـفـسه
مـن أين لــهـذه اجلــهــة صــرف األمـوال
الـكـبيـرة للـدعـاية االنـتـخابـية? وان لم
تـكـشف عن ذلك فعـليه عـدم االستـعداد
العـطـائـهـا صـوته) مـحـمال مـفـوضـية
االنــتـخــابـات (مـســؤولـيــة عـدم كـشف
ـصادر االحـزاب والـقـوى الـسيـاسـيـة 
تـمــويـلـهـا وفق قـانـون االحـزاب الـذي

ــفــوضـيــة الــقــانـوني) يــعــد واجب ا
داعياً الى تنفيذ  قانون من أي لك هذا
ـقـاول ـسـؤولـ وا والـبـدء بـكـبـار ا
وأصـحـاب الـدرجـات اخلـاصـة بـكشف
ـــالـــيــة وامـــام الـــشــعب ــهم ا عـن ذ
الــعــراقي عن االثــراء غــيــر الـواضح).
وحـدد اخلـبـيـر الـقـانـوني طـارق حرب
ثالثــة خــروقــات قــانـونــيــة ومــروريـة
رشـحون من خالل وبـيـئيـة ارتكـبهـا ا
الـدعـايات االنـتخـابـية .وقـال حرب في
تــــــصـــــريـح امـس ان (الـــــدعــــــايـــــات
االنــتـخـابـيـة الــتي يـتم تـثــبـيـتـهـا في
الـشوارع وعلى االزقة هي جتاوزات ال
تـقبل الـنقاش ومن حـق دوائر البـلدية
في احملـافـظـات وامانـة بـغداد ازالـتـها
مـن دون ســـابق انـــذار ومــــحـــاســـبـــة
ــسـؤول عــنـهــا وصـوال الـى احلـجـز ا
ادة  477 مـن قانـون العـقوبات كـون ا
ـعــنـيـة بـاتالف امـوال الـدولـة جتـيـز ا

لـــلـــجــــهـــات الـــتـــنـــفــــيـــذيـــة حـــجـــز
ـمـكن ازالـة ــتـهم).واضـاف ان (مـن ا ا
بـــعض الالفــتــات الـــتي تــضم صــورا
ـرشح عمومـي لكن الالفتات التي
تـضم صور رمـوز قيـادية سـياسـية او
رمـوز ديـنـيـة فـحـيـنـهـا سـيـكـون االمـر
مـسـتـحيالً عـلى كـوادر االمـانة مع ان
الـقـانون يـجب ان يطـبق على اجلـميع
ـظــاهــر الــعــامـة خــاصــة مع تــديــر  ا
واالشــجــار  مــا يـتــنــاقض مع قــانـون
حــمـايــة الـبـيــئـة)ولــفت الى ان (االمـر
اخلــطــيــر االخــر يــتــعـلـق بــالالفــتـات
ـوضـوعـة بـوسط الـشوارع الـكـبـيـرة ا
خـاصـة الـرئـيـسـة مـنـهـا الـتي حتـجب
الـرؤيـة عن العـجالت اضـافة الى انـها
تـشغل الـسائـق ما يـتسـبب بحوادث
مـرورية وهو امر يعتبر خرق اخر لكن
ـروريــة). وفي ــرة لــلــسالمــة ا هــذه ا
مـسار آخر كشف قائد عـمليات احلشد

الـشعـبي في محـور شرق األنـبار كر
اخلــاقـاني عن قـرب إنــطالق عـمـلـيـات
أمــــنــــيــــة واســـــعــــة لــــتــــأمــــ ثالث
مـحافظات.وقـال اخلاقاني في تصريح
ـاضية شهدت عقد إن (االيـام القليلة ا
اجــتــمــاعــات مع قــيــادة الــعــمــلــيــات
ــشــتـركــة وعــمـلــيــات شـرق األنــبـار ا
لــتـنــسـيق الــعـمــلـيــات األمـنـيــة الـتي
الحــقــة اخلـاليـا ســتــنــطــلق قــريــبــا 
الـنـائمـة).وأضـاف أن (عمـلـيات أمـنـية
واسـعة ستنـطلق قريبا لـتأم مناطق
شرق األنبار وسامراء وبغداد) مؤكدا
أن (هـدف الـعمـليـات هو الـقضـاء على
اخلـاليــــا الــــنــــائــــمــــة ومــــضــــافـــات
داعـش).واعـلن قــائــد عــمـلــيــات شـرق
األنـبـار الـلواء الـركن سـعد حـربـية في
وقـت سابق عن قـرب إنـطالق عمـلـيات
تـــفـــتــــيش واســـعـــة بـــهـــدف تـــامـــ

قبلة. االنتخابات النيابية ا

سناء وتوت

qL×²¹ s

 u  WO ËR

 øwF³D*«2

5ÐuKD*« oŠöð ¡öÐd Ë ÎU¹dzUAŽ ÎUŽ«e½ iHð …dB³ « w  W d²A  …u

gŽ«œ s  w{«—_« dONDð  UOKLŽ ‚öD½≈

—UŁd¦ «Ë —U³½_« w  
—cM  wB  ‡‡ œ«bGÐ

d¼Uþ q{U  bL×  ‡‡ ¡öÐd

انـطـلقت عـمـليـات تطـهـير جـزيرتي
األنـبـار والثـرثار مـن تنـظيم داعش
ـنـاطق فـيـمـا فـضـت قوة لـتـأمـ ا
مـــشـــتـــركــة فـي الــبـــصـــرة نـــزاعــا
عـشـائـريا مـسـلـحا ونـفـذت شـرطة
الحــقــة كـــربالء حــمـــلــة واســعـــة 
ـطلوبـ وفق احكام قـضائية من ا
اجـل امن واستقرار احملـافظة.وقال
قـــائـــد مـــحـــور شـــرق األنـــبـــار في
احلشد الشعبي كر اخلاقاني في
تـــــــصـــــــريح امـس ان (قـــــــوات من
عــمـلـيـات األنـبــار وعـمـلـيـات شـرق

األنــــبـــار مـع احلـــشــــد الـــشــــعـــبي
وعـمليـات سامراء و بغـداد بإسناد
طـيــران اجلـيش الـعـراقي انـطـلـقت
عـمـلـيـات تـطـهـيـر جـزيـرتي األنـبار
والـثرثار من فـلول التـنظيـم لتأم
ناطق) ,وأضاف أن (اجلهود تلك ا
قـــائـــمـــة بــنـــاء عـــلى مـــعـــلـــومــات
استخبارية لضرب اخلاليا النائمة
قـبل حتـركـهـا) مـبيـنـا أن (عـمـلـيات
الــتـفـتـيـش والـتـطـهــيـر تـهـدف إلى
الــقـضــاء عـلى اجلــيـوب ومـالحـقـة
اإلرهــابـيــ واحلـد من اســتـهـداف
ـدنـيـ والـقـوات األمـنـيـة) فـيـما ا
افـاد مـصـدر بتـدخل  قـوة مشـتـركة
مـن اجليش والـشـرطـة  لـفض نزاع

جـرائم مختلـفة ومنها الـقتل العمد
والـــشـــروع بـــالـــقـــتل والـــتـــهـــديــد
والــسـرقـات واالحـتــيـال والـتـزويـر
ـواد اخملدرة ـتـاجرة وتـعاطي ا وا
ومـخـالـفـات قـانـونـيـة اخـرى فضال
عـن اشخـاص مـشـتـبه بـهم وضـبط
عــــجالت ودراجـــات نــــاريـــة غـــيـــر
اصــولــيـة) مــؤكــدا (اتـمــام احــالـة
ــتـــهــمـــ الى اجلـــهــات جـــمــيـع ا
اخملــتــصــة وتـمــهــيــدا السـتــكــمـال
االجـراءات الـقانـونـية بـحـقهم ومن
ثم احـالـتـهـم الى الـقـضـاء لـيـنـالوا

جزاءهم).
ــدني 12  وانــقــذت فــرق الــدفـاع ا
زائــر اجــنـبـي من حـريـق انـدلع في

محافظة النجف . 
وقـال  مصدر في تصريح امس انه
(انــقـاذ  12زائــر اجـنــبي من اعـلى
بــنـايــة فـنــدق قـصــر الـشـفــاعـة في
احملـافظة اثر حريق شب بغرفة في

الطابق اخلامس من الفندق ).
ـــصــابــ واضـــاف  انه ( نــقل ا
الـى مــســتــشــفى احلــكــيم لــغــرض
الـعـالج بعـد ان  اخـمـاد احلـريق
ـدني حتـت اشـراف مـديـر الـدفـاع ا
في الـنـجف االشرف الـعمـيد حـمزة
ـشـاركه خـمس فـرق احلــمـداني و

اطفاء).

عـشـائري مـسلح في مـنـطقـة ريفـية
فـي مــحـــافـــظــة الـــبـــصـــرة وألــقت
القبض على  33 متهماً باالشتراك
فـي الـــنــــزاع وضـــبــــطت بــــحـــوزة
بـعـضـهم مـجـمـوعـة مـن االسـلـحة .
ـصـدر في تـصريح امس ان وقـال ا
(انـدالعا عشـائريا مـلسحا ادى الى
تــدخـلت قــوة من الـشـرطــة وقـيـادة
الـعمليات بعد ان  إطالق نار في
مــنـطــقـة الــغــمـيج الــواقـعــة ضـمن
نــــاحـــيـــة الــــشـــرش). وأضـــاف ان
ـنــطـقـة (الــقـوة قــامت بـتـطــويق ا
وبــــعـــد أن فــــضت الــــنــــزاع ألـــقت
القبض على  33 متهماً باالشتراك
فـــيه) مـــبــيـــنــاً أن (عـــدداً من قــطع
األسـلحة  ضبطـها بحوزة بعض
ـفارز االمـنـية ). ونـفـذت ا ـتـهـم ا
في مــديـريـة شــرطـة كـربـالء حـمـلـة
ــطـلــوبـ وفق الحـقــة ا واســعــة 
احــــكـــام قـــضــــائـــيـــة مـن اجل امن
اســتـقـرار احملــافظ. وقـال مـسـؤول
ـــديــــريـــة الــــعـــقــــيـــد عالء اعـالم ا
ـي لـ (الــــزمـــــان) امس ان الـــــغــــا
(االجهزة االمنية في مديرية شرطة
احملـافظـة تمكـنت من القـاء القبض
على  63 مـطلـوبا للـقضـاء بجرائم
ـطلـوب مـخـتلـفة) مـوضـحا ان (ا
ــلـقى الـقـبض عــلـيـهم كـانت وفق ا
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نعت االوساط االعالمية والثقافية
ـــوســــوعي ــــؤرخ ا الــــبـــاحـث وا
طـبعي الذي توفي الكبيـر حميد ا
االثنـ في مـديـنة الـنـجف مـسقط
طبعي رأسه عن  76عاما. وكان ا
من اوائل االقـالم الـــتي ســـاهـــمت
في الــكـــتــابــة في (الـــزمــان) بــعــد
نيـسان  2003واصدر لـهـا اجلزء
ــشــهــورة االول من مــوســوعـــته ا
اعالم العراق في القرن العشرين.
ـطـبـعي هـو حــمـيـد بن الـشـيخ وا
مـحـمــد عـلي بـن عـلي الــصـحـاف
الـنـجـفي أديـب وكـاتب وشـاعـر
وبــاحث ومــوســوعي عــراقي ولــد
في مــديــنــة الـنــجـف عـام  1942
وتعلم في مـدرسة الـغري األهـلية
سـائية ثم ومتوسطـة اخلورنق ا
واصل دراســـتـه في مـــعــــاهـــدهـــا
العلـميـة فدرس الـفلسـفة والـلغة

ـا الـعـربـيـة  وقـد اخــذ الـكـثـيـر 
يــــجب أن يــــعــــرفـه وهــــو في سن
الشباب مـن عبد الكـر الزجناني
صــاحب نـــظــريـــة الــتــقـــريب بــ
ذاهب ومن هنا تـعلم التسامح ا
وتـــعـــلم إحـــتـــرام اآلخـــر وعـــرف

الشوق النه كابده.
وفــيــمــوســوعــة ويــكــيــيــديــا فــأن
ــــطــــبــــعـي تــــعــــرف في أواخــــر ا
اخلــمــســيــنــات عــلى الــوجــوديــة
فـــارتـــبط بــــروادهـــا وتـــراسل مع
صاحب الفلسـفة الوجودية جون
بول سارتـر وتعلم من جـيفارا ان
الـنـزعـة الـثـوريـة حـركـة. فـلـسـفـته
األنــــســـــان أقـــــوى من احلـــــريــــة

واحلــريـــة أضـــعف من أن تـــغــري
األنــســـان عـــلى الــســـقـــوط.ســمي
ـطـبـعي إلمــتالكه أو عـمـله في بـا
ـطـابـع حـيث عــمل في مـطــبـعـة ا
ـؤسسة عام 1920 التي الغري ا
ـتــلــكــهـا والــده تــرأس حتــريـر
جــــريـــدة الــــعــــامل األشــــتــــراكي
وجريدة النقابي كما أصدر مجلة
ثــقــافــيــة وفــكـريــة مــهــمــة كــانت
مـسـرحـا حلـركـة أدبــيـة طـلـيـعـيـة
اسمـاهـا مـجـلـة الـكـلـمـة وذلك عام
 1967 واستمرت بـالصدور حتى
طبعي عام  1975 ولو لم يفعـل ا
في حــيــاته غــيــر اصــدار مــجــلــة
االكلمة يدخله التاريخ األدبي من
أوسع أبوابه. وقـد اجتهت اجملـلة
اركـسيـة وكانت نحـو اليـسـار وا
ـقـراطيـة وحـرية تتـحـدث عن الد
الـكـلـمـة فـاسـتـقـبـطت الـكـثـيـر من
الـكُــتــاب واألدبــاء والــشــعـراء من
داخل الــعــراق وخـــارجه أمــثــال

لـهـذا الـغرض وجتـهـيز اسـتـمارات
االسـتـفـتـاء الـتي  تـوزيـعـهـا بـ
اعــضـــاء الــنــادي الــذين يــتــجــاوز
عددهم  100الـف عضو فضال على
ضــــــيــــــوفـــــهـم.كــــــمـــــا  تــــــوزيع
االســـتــمــارات في الـــشــارع وعــبــر

مواقع التواصل االجتماعي).
وكـــــــشـــــــفت وتـــــــوت عـن بـــــــعض
ـبدعـة التي تـفوقت الـشـخصـيات ا

وفــقـا لالســتـفــتـاء بـالــقـول انه (
اخــتــيـار الــدكــتــور سـعــد الــوتـري
ارس كـاكبر طـبيب عمـرا واليزال 
ـهـنـدس عـمــله فـيـمـا  اخـتـيـار ا
ــدفـــعي كــافــضل الـــرائــد هــشــام ا
بدع مـهندس عـراقي وفاز ايضـا ا
وســــام الـــــعــــبــــيـــــدي الــــذي كــــان
بــاخلــطــوط االمــامـيــة مع اجلــيش
يــجـري الـعــمـلـيــات  وحـصـد االب
ابـيو الـباشـا لقب افـضل شخـصية
تـصاحلية  وتفـوقت في االستفتاء
االم العراقية ام قصي  وفي مجال
االعـالم والـــصــــحــــافــــة حــــصـــدت
(الــــزمــــان) لـــقـب افــــضل جــــريـــدة
سـياسـية تلـتهـا في التفـوق جريدة
الـصباح وحصدت قناة (الشرقية)
جــوائــز مــتــعــددة مــنــهــا اخــتــيـار
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نــزار قــبـــاني وســعـــدي يــوسف
وأدونـــــيـس وعــــــبـــــد الــــــواحـــــد
اخلـضـيـري وبـشـرى الـبـسـتـاني
وعـبـد الرحـمـن طـهمـازي وجـلـيل

القـيـسي وإسـمـاعـيل فـهد
إســــــــمــــــــاعـــــــــيل
ويــــــــــــــــــــــوســف
احلــــــــــيـــــــــدري
ومـــــــحـــــــمــــــود
جــــــــــنــــــــــداري
وحمـيد سـعيد
وعــبــد االمــيــر
معـلـة وموسى
كـــــــــــريــــــــــدي.
25 واصــــــــــدر 
كـتــابـا مــنـهـا:
عـشــرون جـزءاً
من مــوســـوعــة
ـــــــفـــــــكــــــــرين ا

واألدبـاء الــعـراقــيـ ومــوسـوعـة
أعالم العـراق في الـقرن الـعـشرين
في ثالثـة أجــزاء الـتـي اعـتــبـرهـا
يزا وثـمرة جهـد واجتهاد عمال 
مـضن اليـعــلـمه اال من
تــابـعـه بــتـفــاصــيل
مشاقه اليومية
وله أكــــثــــر من
خـــمـــســة االف
مـــــقــــــالــــــة في
الــصــحف وقــد
أســـــــــــــــهـم فـي
تـــــــأســـــــيس
اجملــــــــــــالـس
األدبـــــــــيـــــــــة
ومـنـهـا ندوة

اآلداب
والـــــــفـــــــنـــــــون

عاصرة. ا
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تـــوقــــعت هـــيـــئــــة االنـــواء اجلـــويـــة
والــــرصـــد الـــزلـــزالـي أن يـــشـــهـــد
الـطقس تصـاعدا لـلغبـار مع امطار
قبل. رعـدية بدءا من يـوم اجلمعـة ا
وقــالت الــهــيـئــة فـي بـيــان امس ان
(درجــــــات احلــــــرارة في بــــــغـــــداد
بـارتـفـاع مـسـتـمـر لـتـكـون احلـرارة
الــيـوم االربـعـاء   31 درجــة مـئـويـة
بـينـما الـصغرى  15 درجـة مئـوية)
واوضح ان (الـطــقس سـيـكـون يـوم
ـنطقة الوسطى قبل في ا اجلـمعة ا
صـحـوا الـى غـائم كـمـا يــتـصـاعـد
الـغـبــار في امـاكن مـتــعـددة مـنـهـا
ـنـطـقة فـيـما سـيـكـون الطـقس في ا
اجلـنوبـيـة غـائمـا جـزئـيا وتـصـاعد
لـلـغـبـار وتـسـاقط زخـات مـطـر لـيال
تـكـون رعــديـة) مـبــيـنـا ان (درجـات
احلــرارة ســتــرتــفع بــضع درجــات
عن الــيــوم الــســابق). واضــاف ان
ـنــطـقــتـ (الـطــقس سـيــكــون في ا
الـوسـطى واجلـنـوبـيـة لـيـوم السـبت
غــائم مع فــرصــة لــتــسـاقـط زخـات
مـطر رعـدية فيـما سـيكـون الطقس
ــنــطــقــة الــشــمــالــيــة غــائــمـا) في ا
مــشـيـرة الـى ان (درجـات احلـرارة
سـتنخفض بضع درجات عن اليوم

السابق).
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انــطـلـقت امس أربع تـظـاهـرات في
كـل من بـغـداد والــبـصــرة  طـالـبت
األولى بـالكشف عن مصير ضحايا
مــجــزرة سـبــايــكــر فـيــمــا طــالـبت
تـظاهرتان اخريان بتثبيت موظفي
الـعقـود في مجلس مـحافظـة بغداد
واحملــاضــرين فـي وزارة الــتــربــيـة
ـالك الـــدائم كــــمــــا طـــالب عــــلى ا
مــــوظـــفــــو عـــقــــود في الــــبـــصـــرة
ئات من ذوي بـتثـبيتـهم.وتظاهـر ا
ضــحــايــا مــجــزرة ســبــايــكــر أمـام
ـــنـــطــقـــة اخلـــضـــراء في بـــغــداد ا
لــلـمـطــالـبـة بــالـكـشف  عـن مـصـيـر
ـقــصـرين. أبــنـائــهم ومــحـاســبــة ا
وأكــدوا خالل الــتــظـاهــرة ضـرورة

ــقـررة لـهم صــرف الـتـعــويـضـات ا
ـــمــاطـــلـــة بــهـــذا الـــشــأن وعـــدم ا
مــــنـــاشـــديـن احلـــكـــومــــة الـــوفـــاء
ـتضررة بـإلتزامـاتها ازاء الـفئات ا
مـن جـرائم تـنـظـيم داعش. الى ذلك
تـظاهـر موظـفو الـعقـود في مجلس
مـحافظة بـغداد مطالـب بتثـبيتهم
الك الــــــــدائـم. وجتــــــــمع عــــــــلـى ا
الــعـامــلــون في مـجــلس مــحـافــظـة
بغداد وفق نظام العقد داخل مبنى
اجملـــلس احـــتـــجـــاجًـــا عــلـى عــدم
الك الـدائم بـرغم تــثـبـيـتـهم عــلى ا
مــضي مــدة طـويــلـة عــلى عـمــلـهم.
ئات اثلـة انتظم ا وفي تـظاهرة 
مـن احملاضـرين في وزارة الـتـربـية
فـي تــظــاهـــرة مــطــالـــبــ الــوزارة
بـتثـبيتـهم على مالكهـا الدائم.وقال
أحــد مــنــظــمي الـتــظــاهــرة(ضــيـاء

ـنـتـجـات الـنـفطـيـة عن اطالقـهـا لـلـتـطـبيق تـعـلن وزارة الـنـفط/ شـركة تـوزيع ا
(مـحطات التـعبئة) عـلى نظام االنـدر ويد والذي يتـيح للمـواطن االطالع على
ـشتقـات النفـطية وكذلك واقـعها اجلغـرافية ولـكافة ا ـنافذ الـتوزيعـية  كافة ا

مـعـرفـة رقم البـطـاقـة الوقـوديـة الفـعـالـة وتسـعـيرة
نتـجات وكافة اخـبار وتعلـيمات الشـركة وسيتم ا

اطالق التطبيق على نظام IOS في وقت الحق.


