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طبعة العراق 
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ـساءلة عـد خبـير حـقوقي قـوان ا
والـــعـــدالـــة مـــجـــحــفـــة وتـــخـــالف
الــنـصــوص الـواردة في الــدسـتـور
الــعـراقي  مــشــيـرا الى ان وزارتي
ـــالـــيـــة وجـــهـــتـــا اخلـــارجـــيــــة وا
ـــشـــمـــولــ بـــتـــصــديـق وكــاالت ا
بــقـانـون حـجــز ومـصـادرة االمـوال
ـنــقـولـة الـعـائـدة ـنــقـولـة وغـيـر ا ا
الركـــان الــنـــظـــام الــســـابق.  وقــال
احلــقــوقي عــبــد اخلــالـق الــشــاهـر
لـ(الـزمـان) امس ان (الـقـانـون الذي
ارسـل من مـــــجـــــلـس الـــــوزراء الى
ــان يـهــدف الى تــمــديــد مـدة الــبــر
جلـــنــة احلـــجــز وكـــذلك الــســـمــاح
لـــلـــمـــشـــمـــولـــ بــالـــقـــانـــون حق
االعــــتــــراض حـــيـث وجـــهت وزارة

اخلـــارجـــيـــة جـــمـــيع الـــســـفـــارات
الــــعـــــراقــــيــــة  بـــــأجنــــاز وكــــاالت
ــشــمـولــ بــالـقــانــون كــمـا دعت ا
ــالــيــة بــكــتــاب مــوجه الى وزارة ا
الهيئة العامة للضرائب بتصديقها
دون اي تـــــأخـــــيـــــر) واضـــــاف ان
(الـدسـتـور يـنص عـلى عدم سن اي
قـانـون يتـعـارض مع ثوابت احـكام
ادة  / 1اوال وثـانـيا االسـالم كون ا
من الــقـانـون حتــدثت عن مـصـادرة
نـقولة حد نقولـة وغير ا االمـوال ا
الـــدرجــة الــثـــانــيــة االبــاء واالوالد
وغــيــرهـم ويــنــبــغي عــلى مــجــلس
الـــنـــواب تـــعــديـل الـــقــانـــون ورفع
احلـجز عن االقارب من تـلك الدرجة
واذا تــعــذر ذلك الـقــبــول بـالــدرجـة
االولــى عــــــــــــــــلــى االقـل) واوضــح
الــشـاهــر ان (الــقـانــون يـشــيـر الى

واقع تـمـلـك االموال ان كـان بـسـبب
ـــنـــصب احلـــزبي او الـــوظـــيـــفي ا
ويـجب تفسير ذلك وايضاح الهدية
الــتي مــنــحـت لــهــؤالء االشــخـاص
ـشـمـول وعـنـد اي درجة حـزبـية ا
من خـالل الــتـــحــقق بـــشــكـل دقــيق
ـوضوع) مـشـير الى ان لـتسـهيل ا
ــادة الــثــانـيــة اوال من الــقــانـون (ا
تـعـفي دار سـكن واحـدة للـمـشـول
ويــكـون بـواقع  400 مـتـر واذا زاد
عن ذلـك يقـوم بشـرائها) مـؤكدا ان
(اغـلب الـهـدايـا التي حـصل عـلـيـها
هـؤالء هي قـطـع اراض و  تـشـيد
عـليها منـازل  من اموالهم اخلاصة
عـقول حجز االرض  اذ لـيس من ا
ــشـيـد عــلـيـهــا وهـذا مـا والــبـنـاء ا
يـحـدث بـالـفـعل ويـفـتـرض فـي هذه
احلـــالــة مــصـــادرة االرض فــقط ان

كـان البـد من مـصـادرتـهـا والسـيـمـا
ــلـــكــيــة ان الـــدســتــور يـــؤكــد ان ا
اخلــــاصـــة مــــصـــونــــة وال يـــجـــوز
ـصـلـحـة مـصـادرتـهـا اال الغـراض ا
الـعامة ومقابل تعويض) مـبينا ان
(االلـتزام بهذا النص يلغي القانون
 72 بـــرمـــته ولـــكن مـــا نــريـــده في
الــوقت الـراهـن هـو الــتـخــفـيف عن
اخلــــــروج عـــــلـى الـــــســــــيــــــاقـــــات
ــادة الـــدســـتـــوريــة) وتـــابـع ان (ا
الــثـالـثـة اوال حتــددت فـيـهــا هـيـئـة
ــســاءلــة والـعــدالــة النــهــا جـاءت ا
صـــارمـــة وقـــالت حتـــجـــز االمــوال
ـنــقـولـة الـعـائـدة ـنــقـولـة وغـيـر ا ا
لـلمحـافظ ومن كـان بدرجتهم بال
اسـتـثنـاءات وهذا غـير صـحيح الن
هـــنــاك مـــحــافـــظــ من زمـن عــبــد
الــــرحـــمـن عـــارف اســــتــــمـــروا في

مــنــاصــبــهم لــعــدم وجــود قــوانـ
اجـتــثـاث في ذلك الـوقت وبـالـتـالي
لــــــيـس من االنـــــــصــــــاف حــــــجــــــز
عـقـاراتـهم) الفـتـا الى انه (مـن كان
بـدرجة عضو فرع واحيل الى هيئة
ـناضـل وغـيرهم يـنبـغي مراعاة ا
ذلك ايــضــا عــنــد اجــراء الــتــعــديل
فـــضال عـن وجـــود اعـــضـــاء فــروع
ـــادة اخـــريـن اعـــدمـــوا بـــحـــسب ا
الــقـانــونـيــة الـتي تــقـول حملــاولـته
اســقـاط الــنـظـام الــسـابق  لــذا من
الـــضــروري اعـــادة الــنـــظــر بـــتــلك
احلاالت) واكد الشاهر ان (درجات
نصب اخـرى مشـمولـة بالـقانـون 
مـدير قـسم في جهاز امـني الذي قد
يــكــون مالزمــا او مالزمــا اول ولـو
ـوجـبـة نرى نـظـرنـا الى االسـباب ا
انـهـا لم تـؤخـذ بـهـا تـمـامـا لـوجـود

رغــبـة في الـعــقـاب وهـذه مــخـالـفـة
صــريـحـة كـون الــقـانـون احلـالي ال
يـعـاقب والعـقوبـة تـكون في قـانون
الـــعـــقـــوبــات) واردف ان (جـــمـــيع
ـتـوفي سـواء الـقــوانـ ال حتـاكم ا
قــبل صـدور هــذا الـقـانــون او بـعـد
ذلك الن مـاله اصـبح لـلورثـة ويجب
اعــفـائه من احــكـام الـقــانـون وتـرك
امــواله عـلى حــالـهـا) مــضـيــفـا ان
ادة ـصـادرة وفق ا ـشـمـول بـا (ا
 /1ثـانيا وهم  52 بـرأتهم احملـكمة
اجلـنـائـية الـعـلـيا من جـمـيع الـتهم
ـنـسـوبـة الـيهم) مـتـسـائال (كـيف ا
تـــبــــرأهم احملـــكـــمــــة وشـــمـــولـــهم
صادرة ولـيس احلجز?) مـنوها بـا
الى (ذكــــر فـــدائـــيــــو صـــدام بـــذلك
ئة من الـقانون والسيما ان  95 بـا
ـشـمـولـ مـنـهم ال راتب لـهم مـنذ ا
 2003 فــالــفــدائــيـون لــغــة كل من
تطوع اما الضباط فنسبوا بحسب
اوامـر عليا وهم تابعون الى وزارة
الـدفاع حـتى بعض اعضـاء الفروع
قــطــعت رواتــبـهم مــنــذ عـام 2015
دون مسوغ) واشـار الشاهرالى ان
(الـــــقــــانــــون حتـــــدث عن االمــــوال
نقولة ولم يتعرض نقولة وغير ا ا
ـمـلـوكـة لـلـدولـة وحـقوق لالمـوال ا
وجب ساطـحة بـها  الـتصـرف وا
عـقود رسمية ب الدولة والفرد مع
ذلك جنـد بعض الـوزارات كالزراعة
ـــالــيـــة حتـــجــجت ان فـالنــا من وا
االشـــخــاص مــشـــمــوال بــاجــراءات
ـساءلة والعدالـة وعليه ينبغي ان ا
ال يـؤخــذ االيـجـار ويـعـقـطع الـعـقـد
الســـبـــاب عـــدة) داعـــيـــا مـــجـــلس
الــــــنــــــواب الى (ضــــــرورة اجـــــراء
ـا يخـفف عـن شريحة الـتعديالت 
واسـعـة غـيـر مـشــــمـولـة بـالـقـانون
و شـمـوالـهـا الغـراض عـقـابـيـة ال

غير ).
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ـفـوضـيـة الـعـلـيـا حلـقـوق دعت ا
االنسـان الى ضرورة الـكشف عن
نــتــائج الــتــحـقــيــقــات بـفــاجــعـة
العـبارة انصـافا لـذوي الضـحايا
ــفـــوضــيـــة عــلي وقـــال عــضـــو ا
الــبـيــاتي في بــيـان امس (نــدعـو
احلـــكــومــة إلـى تــعــزيـــز جــهــود
حــــمـــايـــة حـــقـــوق اإلنـــســـان من
شترك على االنتهاكات والـعمل ا
ضـــمــان هـــذه احلــقــوق جلـــمــيع
داعـيـا األفــراد دون اسـتــثــنـاء)  
الـى (كــشف نـــتــائج الـــتــحـــقــيق
ــوصل بــحـــادثــة الــعـــبــارة في ا
ــــقــــصـــرين ـــعــــرفــــة جـــمــــيع ا
ـتـورطـ فيـهـا ومـحـاسـبـتهم وا
وفق القـانـون إنصـافاً لـلـضحـايا

وضماناً حلق ذويهم). 
بـــدورهــا  اكـــدت الـــنـــائــبـــة عن
محافظة نـينوى هدى جارالله ان
نـتــائج فـاجــعـة الـعــبـارة مـازالت
غــامــضـــة حــتى االن. وقــالت في
تـــصــريـح امس (طــالـــبـــنــا خالل
حــضـــور الــرؤســاء الـــثالثــة الى
ــــوصـل عــــد أهـــالـي احلــــادثـــة ا
شـــــهـــــداء مـن الـــــدرجــــــة األولى
ومـنـحـهـم االسـتـحـقـاقـات وكـذلك
ن كان له يد انزال اشد العـقوبة 
في هــــــذا احلــــــادث وخــــــاصــــــة
) واشـارت الـى (عـدم ـسـؤول ا
الـوصـول لـنـتـائج في حتـقـيـقـات
فــاجــعـــة الــعــبــارة وهي مــازالت
غــواصـاً غــامــضــة). ووصل  40 
من مــنـاطـق جـنــوب الــعـراق الى
فقودين في وصل للبحث عن ا ا
نـــهـــر دجــلـــة. وقـــال مـــصــدر في
غــواصـاً تــصــريح امس ان ( 40 

وصل لـلبحث على وصلوا الى ا
ـــفـــقـــودين في فـــاجـــعــة جـــثث ا
الـعبـارة). وعـثـرت قـوات احلـشد
الشـعـبي علـى جثـة أحـد ضحـايا
الـعـبـارة في الـوقت الـذي تـوصل
فقودين فرق االنقاذ البحث عن ا
. الى ذلك  رأى خبير قانوني ان
مـجلس مـحـافـظـة نيـنـوى أنـتهى
أجـله مـنـذ  4 حـزيـران من الـعـام
لسنة اضي بنـفاذ الـقانون 12  ا
 2018 . وقـــال طـــارق حـــرب في
بـيان امس انـه (ال حاجـة لـتـقد
طلب حل مجلس محافطة نينوى
ـان ألن وال اصـدار قـرار من الـبـر
السـند الـقانـوني الذي كـان يبيح
جملــــلس احملـــافــــظـــة الـــوارد في
ـــادة /46 ثــــالـــثــــاً من قــــانـــون ا
انـتـخـابــات مـجـالس احملـافـظـات
رقم  36 لسـنة  2008  الغاؤه
ادة  48 من القانون اجلديد  با
اذ  إلـــغــــاء حــــكم اســــتــــمـــرار
مــجــالس احملــافــظــات فـي حــالـة

تأجـيل االنتـخابات) واضاف ان
(جمللس احملـافـظة سـلطـة واحدة
فـي الـــدســـتـــور وهي انـــتـــخـــاب
احملافظ ال غـير) وتابـع ان (قرار
رئـيـس الـوزراء بـتــشـكـيل خــلـيـة
أزمـة بـعـد إقـالـة مـحـافظ نـيـنـوى
صدر طـبقـاً للـصالحيـة الواسـعة
الــتي مــنــحــهــا الـدســتــور له في

ادة 78 ). ا
وكـان مجـلس عـشـائر نـيـنـوى قد
رفض مـجـيىء مـحافـظ من رجال
االعـمــال الــفـاســدين او روؤسـاء
الدوائر والـوحدات االدارية الذي
ـــوصل شــــاركـــوا في تـــدمــــيـــر ا
وسرقتها . واكد مجلس العشائر
ان (تـدخل رجـال اعـمـال فاسـدين
وصل وترشيح احدهم بشؤون ا
لـــنــفــسه مـــحــافــظـــا  دلــيل عــلى
الـــرغـــبـــة الــراســـخـــة في ابـــقــاء
الـفــسـاد  وحتـطـيم مــا تـبـقى من
دينة) مشدديـن على ( ضرورة ا
مـنع الـســيـاسـيـ الـذين خـربـوا
مـــحــافــظــات اخـــرى وســرقــوهــا
ونــــشــــروا االرهـــاب فــــيــــهـــا من
ـــوصل) الـــتــــدخل في شــــؤون ا
وطالبوا رئيس الوزراء بـ(سحب
ايدي روؤسـاء الوحـدات االدارية
ـوصل ومـنـعـهم من الـسـفـر في ا
واحـالــتـهم الى الـقــضـاء). ونـفى
مجـلس احملافظـة في وقت سابق
االنــبــاء الــتي تــتــحــدث عن بــيع
مـــنــاصـب في احملـــافــظـــة. وقــال
عـضــو اجملــلس خـلف احلــديـدي
فـي تـــصــــريح ان (مــــا صـــرح به
بـــعض الــشــخــصـــيــات بــاتــهــام
مـجـلس نيـنـوى واعـضـائه بـعـقد
صفقات هـنا وهنـاك لبيع وشراء

ناصب في نينوى هو كذب). ا
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ـــنــــاقـــشــــتـــهــــا). واضـــاف ان
(الــــتـــوصــــيـــات تــــشــــدد عـــلى
استنـفار كامل حـشد الدولة من
وزارات وحـــكــومـــات مــحـــلــيــة
واجهة السـيول التي تتعرض

لها احملـافظات الـتي من شانها
تـقـلـيل حـجم الـضـرر). وكـشفت
ائـيـة عن خطط ـوارد ا وزارة ا
وجاهزيـة الستيـعاب اي سيول
قــادمــة من إيــران.وقـال الــوزيـر

جـمــال الــعـادلي خـالل مـؤتــمـر
مــشـتـرك مع عــدد من مـسـؤولي
الـوزارة امس ان (نهـر الـكارون
بالبصرة وصلته تدفقات كبيرة
جـــــداً من إيــــــران وهي غـــــيـــــر

( مسبـوقة منذ عـشرات السن
مشـيراً الى ان (مـجلس الوزراء
واجهة االزمة) سيضع حلوال 
مبـينا ان (الـوزارة لديـها خطط
وجاهزيـة الستيـعاب اي سيول
واضـــاف قــــادمــــة من إيــــران) 
(نـطمـأن الشـعب بتـأم حـاجة
ـــوســـمـــ ــــيـــاه  الــــبالد من ا
). مـن جــانـــبه  اكـــد مـــقـــبـــلــ
اخلبـير عـون ذياب عـبد الله ان
(الــسـدود غــيــر مـهــمــلـة والزال
هــــنـــاك حـــيــــز وفـــراغ فــــيـــهـــا
الســـتـــيـــعـــاب اي كـــمــيـــات من
ـــــيـــــاه). الـى ذلك  لـــــقي 18 ا
شـخـصا حـتـفهم وأصـيب نـحو
مــئـة آخــريـن جـراء ســيــول في
إقليم فـارس جنوب ايران وذلك
في أعقاب فيـضانات مدمرة في
شـمـال الـبالد.وأفاد الـتـلـفـزيون
احلـكــومي بــأن (أقــالــيم أخـرى
وضعت في حالة تأهب حتسبا
حلـدوث سـيول بـسـبب األمـطار
الـــغــــزيـــرة). وحـــذرت هــــيـــئـــة

ـواطـن من األمـطار األرصاد ا
ــقـــبـــلـــة ودعــتـــهم فـي األيـــام ا
لالمـــتـــنــــاع عن الـــقـــيـــام بـــأي
رحـالت. وقـــــال حـــــاكم فـــــارس
عـــــنـــــايـــــة الـــــله رحـــــيـــــمي إن
(الـــفــــيــــضـــانــــات بــــاتت حتت
الـسـيـطـرة وإنه  إرسـال فـرق
ـنــطـقـة اإلنـقـاذ واإلغــاثـة إلى ا
ـتـضــررة بـالـفـيــضـانـات كـمـا ا
ـواطنـ لـلـبـقاء داخل وادعـو ا
مــنــازلــهم حــتى ال يــتــعــرضـوا
ألذى).وانـــتــــقـــد احملــــافـــظـــون
ــعــارضــون لـــلــرئــيس حــسن ا
روحاني احلكـومة الستجـابتها
ـتـأخــرة وعـدم الـقــيـام بـشيء ا
ـنــكـوبـ من ـسـاعــدة ا يـذكــر 
الـفـيــضـانـات في شــمـال إيـران
ــدة أيــام جــراء الــذين عـــانــوا 
األمـــطـــار والــــطـــقـس الـــبـــارد.
وعــرض الــتــلــفــزيــون لــقــطــات
ـــيـــاه لـــســـيـــارات مـــحـــاطـــة 
الـفـيـضـانات ومـنـازل مـتـضررة
في شـيـراز. وتـشـيـر الـتـوقـعات

اجلــويـة الى إســتـمــرار هـطـول
االمــطــار فـي عــدة مــحــافــظــات
ــنــبئ اجلـوي عـراقــيــة. وقـال ا
صـــــــادق عــــــطــــــيـــــــة  امس ان
(االمـطـار سـتـتـركـز في مـيـسـان
وواسط وديــالى وصالح الـدين
وتـكون غـزيرة في الـسـليـمانـية
الفتا وأربيل وكـركوك ودهوك) 
الى ان ( فــرص االمــطـار تــعـود
بـصـورة مـتـقــطـعـة عـلى بـعض
ـدن) مــؤكـدا (عــدم اسـتــقـرار ا
ـقبلة في االجواء طوال االيام ا
مـدن شمـال الـبالد وستـتـعرض
الى زخات مطر متـفاوتة الشدة
ورعـــديــــة بـــ مـــدة وأخـــرى).
وتــــــســـــبب اعــــــصـــــار ايـــــداي
ــــقـــــتل 661 ــــوزامـــــبــــيـق 
شــخـصــا جـراء الــفــيـضــانـات.
وتوفـيت ثالث نـساء وطـفل إثر
غــرق زورقــهم قـــبــالــة ســواحل
تركيا كما أعلن خفر السواحل
الــــــذي افــــــاد عـن إنــــــقـــــاذ 11

شخصا اخرين. 

عبد اخلالق الشاهر 
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بي بكرة الـقدم  مباشرة امس الثالثـاء إلى النهائيات ـنتخب االو تأهل ا
باراة التي جرت االسيـوية بعدما تعادل سلبيا مع نظيره االيراني  في ا
على مـلعب  آزادي في طهران وذلك  ضـمن اجلولة الثـالثة واألخيرة من
منـافسـات اجملمـوعة الـثالـثـة في تصـفيـات بطـولة آسـيا حتت  23 عـاماً
باراة دون أن في تايالنـد. وتبادل الفريـق احملاوالت الهجـومية خالل ا
باراة الـثانية ضمن ذات ينـجح أي منهمـا في التسجـيل بعدما شـهدت ا
اجملموعة  أيضاً تعادل اليمن مع تركمانستان على ملعب باس. وتصدر
منـتخب العراق ترتـيب اجملموعة برصـيد سبعة  نـقاط من ثالث مباريات

بفارق األهداف أمام إيران مقابل نقطة لكل من تركمانستان واليمن. 
نـتخب الـعراقي لـقب بطـولة الـصداقـة والسالم ومن جهـة اخرى حـقق ا
نتخب االردني بثالثة اهداف مقابل هدف الوديـة اثر فوزه على نظيره ا

باراة التي جرت على ملعب جذع النخلة في البصرة.  في ا
ن حس في وسجل أهـداف اللقاء من كتيـبة اسود الرافدين الالعب ا
الـدقــيـقـة 38 والالعب بــشـار رسن في الــدقـيــقـة 52 . وحـسـم نـتــيـجـة
ـباراة الالعب ميمي في الـدقيقة 70 فـيما سجل منـتخب النشامى عن ا
طـريق الالعب بهاء فـيصل في الدقـيقة 80 والـثاني  بنـيران صـديقة عن
طريق الالعب ريـب سوالقا في الدقيقـة السابعة.وكان الشوط األول من
باراة مـتكافئا من الناحية الفنية مع أفضـلية نسبية للمنتخب العراقي ا
نـتـخبـ لـتفـادي اسـتقـبال حـيث ظـهر احلـذر والـتركـيـز الدفـاعي عـلى ا
ـدربـ وجــاءت أول الـفـرص لـلــمـنـتـخب هـدف مـبـكــر يـربك حـســابـات ا
دى من أمـجد عطوان الـعراقي بعد مرور  15 دقيـقة بتـسديدة بعـيدة ا

ارتفعت فوق العارضة.
 وفي الـشـوط الـثاني ظـهـرت األفضـلـية واضـحـة للـمـنتـخب الـعراقي من
خالل حتـرر الـظـهـيـرين ضرغـام اسـمـاعـيل وسـامال سـعـيـد  وحتـركات

قدمة مهند علي وجس ميرام. العبي ا

الـعــســكــري بــعــدمــا غــمــرتــهـا
ـــيــــاه). وكـــان الـــنـــائب االول ا
حملـافظ البـصرة قـد اكد تـوجيه
مـنـظـمة الـهالل االحـمـر بـنصب
مخيمات ابي اخلصيب حتسبا
نـازل.  ودعا النـهيـار عـدد من ا
نــــواب عن احملـــافــــظـــة رئـــيس
ـهـدي إلى الـوزراء عـادل عـبـد ا
ـــــتــــضـــــررين من تــــعـــــويض ا
الـسـيـول كـمــا طـالـبـوا بـصـرف
ــــبـــالـغ الالزمـــة مـن مـــوازنـــة ا
الـطـوار لـدعم جـهـود احـتـواء
ــهــدي األزمــة. وتـــســلم عـــبــد ا
تـوصـيــات عـاجـلـة مـن مـديـريـة
ـدني بـشـأن الـسـيـول. الـدفـاع ا
ـدني وقـال مــديـر عـام الـدفـاع ا
اللواء كاظم بوهان في تصريح
امـس أن (اجــتــمـــاعــا لــلـــجــنــة
الــعــلــيــا إلدارة أعــمــال الــدفـاع
ـــــــــدنـي أصــــــــــدر عــــــــــدد من ا
الــتــوصـيــات الــعــاجـلــة بــشـأن
مـواجـهـة السـيـول ورفـعـها إلى
ــهــدي رئــيس الــلــجــنــة عــبــد ا

ســــــــبـع عـــــــوائـل الـى احـــــــدى
احلـســيـنــيــات بـعــد غـرق ثالث

قرى بالكامل) 
ياه متوقعا (ارتفـاع مناسيب ا
بــصــورة اكــبــر وغـرق مــنــاطق
جـــديــــدة وسط جـــهـــد بـــســـيط
لـبـلـديـة الـسـيـبـة). واكـد رئـيس
اجملــلس احملـلي لـقــضـاء الـفـاو
عـــبــــد عــــلي فــــاضل (ارتــــفـــاع
ـياه في شط الـعرب مـناسـيب ا
بــشــكـل غــيــر مــســبــوق وغــرق
مـســاحـات من أراضي الـقـضـاء
مـن ضـــمــنـــهـــا مـــســاحـــات في
مــنــاطق الــفــداقــيــة والــدواسـر

وناحية البحار). 
وافـاد مــصـدر بـأن فـرق الـدفـاع
ـدني قـامت بـاخالء مـواطـنـ ا
ـيـاه في من مـنـطـقـة غـمـرتـهـا ا
قـــــضـــــاء ابي اخلـــــصـــــيـب في
الـــبــصـــرة. وقــال في تـــصــريح
ــدني امس ان (فــرق الـــدفـــاع ا
واطن قامت باخالء عدد من ا
من مــنـازلـهم في مـنـطـقـة احلي
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ـدني اوصت مــديـريـة الــدفـاع ا
العامة بأستنفار جهود وزارات
ـواجـهة خـطـر السـيول الـدولة 
ودفع الــضــرر الـــتي قــد يــنــتج
عـنــهـا في الـوقت الـذي تـعـرض
دن في محافظات فيه عدد من ا
مــخــتــلــفــة الى الــغــرق واخالء
ـيـاه االسـر الـتي حــاصـرتـهــا ا
وسط تـــوقـــعـــات بـــأســـتـــمــرار
تــسـاقط االمــطـار عــلى عـدد من

احملافظات. 
واشــار مــديــر نـاحــيــة قــزانــيـة
مـــازن اكـــرم في بـــيــان تـــلـــقــته
(الـــــزمــــان) امـس الى (امـــــتالء
ســــبـــــعــــة وديـــــان في اطــــراف
الـناحـيـة بالـكامـل بسـبب تدفق
الـســيــول الـقــادمــة من ايـران).
واعلن مـدير ناحـية السـيبة في
الــبــصــرة احــمــد الــربــيــعي ان
(ادارة الــنـاحــيـة قــامت بـإخالء
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والـعـمل عـلى حـشـد كل الـطـاقـات
وتـــوظـــيف جـــمـــيـع االمـــكـــانــات
ي عـــلى لـــتـــكـــوين راي عـــام عـــا
الصعيـدين السيـاسي والقانوني
الرغــام االدارة االمـــريــكــيـــة عــلى
سـحـبه والـرجـوع عـنه اسـتـجـابة
الرادة الـــــرأي الــــعــــام الـــــعــــربي
واالسالمي واحـــتــرامــا لــقــواعــد

القانون الدولي).
وقال الـرئيس التـركي رجب طيب
أردوغان إن بالده سـتـنقل قـضـية
هــــــضــــــبــــــة اجلــــــوالن إلى األ
ــــتــــحــــدة. وقــــال أردوغــــان في ا
مقـابـلـة مع مـحطـة تي.جي.آر.تي
خــــبــــر إن (تــــصــــريح الــــرئــــيس
األمـريــكي دونــالـد تــرامب بــشـأن
اجلــــوالن كــــان هـــديــــة لـــرئــــيس
الــوزراء اإلســرائــيــلي بــنــيــامــ

نتنياهو قبل االنتخابات هناك). 
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الــــرئــــيـس االمــــريــــكـي من خالل
اصـدار هـذا الـقـرار اجلـائـر الـذي
ــشــاعــر يــشــكـل حتــديــا ســافــرا 
ـسـلــمـ اذ يــعـبـر عن الـعــرب وا
رفــــضه وادانـــتـه لـــهــــذا الـــقـــرار

الظالم).
 ودعــا االحتـاد (الــدول الــعـربــيـة
واالسـالمــــيــــة لــــلــــتــــضــــامن مع
جـــمـــاهــيـــر اجلـــوالن الــســـوريــة
احملتـلة في تـصديـهم لهـذا القرار
واتــخـاذ مــوقف عــربي واسالمي
حــــازم ومـــوحــــد يـــكـــون كــــفـــيال
بافـشاله واحلـيلـولة دون حتـقيق
اغراضـه الدنـيـئـة والـذي يؤسس
لــسـابــقه خــطــيــرة في الــعالقـات
ـنــظـمـات الـدولــيـة).  كـمــا دعـا (ا
عنية بالدفاع العربية والدوليـة ا
عن حـــقـــوق االنــســـان وحـــريــات
الـــــشــــعـــــوب لــــفــــضـح الــــدوافع
احلـقــيـقـيــة لـهـذا الــقـرار اجلـائـر

(قـــــرار تــــرامـب يــــتـــــنـــــاقض مع
الـقــانــون الـدولي مــحـذرا من أن
ذلك قد ينطوي عـلى تصعيد حدة

نطقة).  التوتر في ا
فــيـمــا تـلــقى احتـاد احلــقـوقــيـ
الـــعــــرب بـــغـــضب واســـتـــنـــكـــار
شــديـدين وقــد تــابع عن كــثب مـا
يجري على الساحـة العربية قرار
الــرئــيس االمــريــكي بــاالعــتــراف
بـســيـادة اسـرائــيل عـلى هــضـبـة
اجلـــوالن الـــســـوريـــة احملـــتـــلـــة.
ووصف االحتـاد في بـيــان تـلـقـته
(الــزمـان) امس الــقــرار بـاجلــائـر
ويـعـد سـابـقـة خـطـيـرة وانـتـهـاكا
ـواثــيق ســافــرا لــكل االعــراف وا
الدولـيـة ويـتعـارض مع الـقرارات
ــــتــــحــــدة الــــصـــــادرة من اال ا
اخلــــاصـــة بــــهـــضــــبـــة اجلـــوالن
السوريـة احملتـلة والـتي تؤكد ان
كافة تـلك االجراءات والسـياسات
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أعـلن الـرئـيس الـلـبـنـاني مـيـشـال
عـــــون أن اعــــتـــــراف واشــــنـــــطن
بسـيادة إسـرائـيل على مـرتفـعات
اجلـوالن يــتــنـاقض مـع الـقــانـون
الــدولي وقــرارات مــجــلس األمن.
وقال عـون أثـناء لـقـائه مع رئيس
مــــــجـــــلـس الـــــدومــــــا الـــــروسي
فــيــاتــشــيــسالف فــولــودين امس
الــثالثــاء في مــوســكــو إن األمــة
الــعـــربــيــة تــعـــيش يــومــا أســود
بسبب قرار ترامب بشأن اعتراف
واشنـطن بـسـيادة إسـرائـيل على
اجلوالن مـضيـفا أن (هـذه القرار
ـصـالح الـلـبـنـانـيـة بشـكل س ا
مباشر أيضا). وشدد على أنه (ال
يـــحق لـــرئـــيس دولـــة أجــنـــبـــيــة
الـتـصـرف بــأراضي الـغـيـر) وأن

 18نـيــسـان/ابـريل بـحـجـة تـنـفـيـذ
إصـالحـــــــــــات. إال أن حـــــــــــركـــــــــــة
االحـــتــــجـــاجـــات والــــتـــظـــاهـــرات
الـسلـميـة الكـثيـفة تـواصلت رفـضا
لـتجديد بحـكم األمر الواقع لواليته
الـرابـعـة الـتي يـفـتـرض أن تـنـتـهي

في  28نيسان/أبريل.
ــارة في وسط وشـــوهــد عــدد من ا
الـعاصـمة اجلـزائريـة وعنـاصر من

ـان يــقــتـرح بــاإلجــمــاع عـلى الــبــر
انع". التّصريح بثبوت ا

ويـــواجه الــرئـــيس عـــبــد الـــعــزيــز
ُـقعد بـوتفـليقـة البالغ  82 عـاما وا
مـنذ إصابته بجـلطة في الدماغ في
 2013مــوجــة احــتــجــاجــات غــيـر
مـسـبوقـة أجـبرته عـلى الـعدول عن
الـترشح لوالية خامـسة لكنه ألغى
ـقررة في االنـتـخـابـات الرئـاسـيـة ا

{ اجلـزائر (أ ف ب) - طلب رئيس
أركــان اجلـيش اجلــزائـري الــفـريق
قـايد صالح امس الـثالثاء بتـطبيق
ـــادة  102 مـن الـــدســتـــور الـــتي ا
تــــنص عــــلى آلــــيــــة إعالن عــــجـــز
ــــارســــة مـــهــــامه الــــرئــــيس عن 
ـــرض" كـــمـــا جـــاء في "بـــســـبـب ا

خطاب بثه التلفزيون احلكومي.
وقـال صـالح فـي خـطـاب أمـام قادة
سلحـة في ورقلة (جنوب الـقوات ا
شـــرق) (يـــجـب تـــبـــني حل يـــكـــفل
اخلـــروج من األزمـــة حـل يــضـــمن
اخلــــــروج من األزمــــــة ويـــــضــــــمن
احــتـرام الـدســتـور وتـوافق الـرؤى
ــنــصــوص عــلــيه في وهــو احلل ا

الدستور في مادته .)102
ـادة  102مـن الــدســتـور وتــنـص ا
عـلى أنه "إذا اسـتـحـال عـلى رئيس
ــارس مـــهــامه اجلـــمــهـــوريّــة أن 
بـــســـبب مـــرض خـــطـــيــر ومـــزمن
يــــجـــتـــمـع اجملـــلس الــــدّســـتـــوريّ
وجـوبا وبعد أن يتثبّت من حقيقة
الئـمة ـانع بـكلّ الـوسـائل ا هـذا ا
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طالبـية وقـد تسمـرت أعيـنهم على
هــواتــفـــهم الــنــقــالــة بــعــد صــدور
اخلـبر بـينـما قام بـعض السـائق
ـنبـهاتـهم تعـبيرا بـإطالق العـنان 

عن فرحهم.
ادة وجـاء في الـفقـرة الثـانيـة من ا
ــنـــعــقــد ـــان ا " 102يـــعــلِن الـــبــر
بـغـرفـتيـه اجملتـمـعـت مـعـا ثـبوت
ـانع لرئيـس اجلمهـوريّة بأغـلبيّة ا
ثــلــثـي أعــضــائه ويــكــلّف بــتــولّي
رئـــاســة الـــدّولــة بــالـــنّــيـــابــة مــدّة
أقـصــاهـا خـمـسـة وأربـعـون يـومـا
ارس رئـيـس مجـلـس األمّـة الّـذي 
ادّة صـالحيّاته مع مراعاة أحكام ا

 104من الدّستور".
انع وتـضيف "في حـالة استـمرار ا
بعد انقضاء خمسة وأربع يوما
يُـــعـــلَن الـــشّـــغـــور بـــاالســـتـــقـــالـــة

وجوبا...".
وخالل هــذه الـفـتــرة االنـتـقــالـيـة ال
ـكن لـلـرئـيـس بالـنـيـابـة أن يـقـيل
ادة .104 احلكومة وفقا ألحكام ا

e−Ž ÊöŽ≈ VKD¹ Ídz«e'« ÊU —_« fOz—

tðULN  ¡«œ√ sŽ fOzd «

عبد العزيز بوتفليقة  ميشال عون قايد صالح 

االمريكية الغية وباطلة ال يعترف
ضـمون بهـا من حيـث الشـكل وا

وجب احكام القانون الدولي.
 واضـاف ان (احتـاد احلـقـوقـيـ
العرب وهو يراقب ما يجري على
الــســـاحــة الــدولــيـــة ومــا قــام به

علي البياتي 
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ـوضوعات الـتي حتتاج إلى سيتـناول العـديد من ا
تنسـيق والسيـما في مـثل هذه الـظروف مـعربا عن
تازة اعتـقاده بـأن هذه الـزيارة سـتشكـل فرصـة 
لـلـجــانـبـ لــوضع كل هـذه الـقــضـايـا عــلى طـاولـة
احلوار وبـلورة مـواقف مـتوافـقة ومـتـناسـقة داعـمة
). وبـ أنـه (سـيلـتـقي ـصـالح الـبـلـدين الـشـقـيـق
امس خالل الزيـارة اخليـر الله الـذي سبق أن زار
ــوضــوعـات الــكـويت وبــحــثــنــا مـعـه الـعــديــد من ا
وبــالــتـــالي زيــارتي الى بـــغــداد تــأتي اســـتــكــمــاال
لــلــمــشــاورات الــتي تــمـت في الــكــويت وفي إطــار
ـشـتـركـة الـتي سـتـعـقـد اإلعـداد لـلـجـنـة الـثـنـائـيـة ا
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قال نائب وزير اخلـارجية الـكويتي خـالد اجلارالله
إن زيــارته إلى الــعــراق تـأتـي من مــنــطـلـق حـرص
الـكــويت عـلـى الـتــواصل مع األشــقـاء في الــعـراق
وردا لـزيـارة نـظــيـره الـعـراقـي إلى الـبالد مـؤخـرا.
وأكـد اجلــارالــله في تــصــريح لــلــصـحــفــيــ عـلى
هامش مـشاركـته حفل الـسفـارة اليـونانـية بـعيـدها
الـــوطــنـي مــســـاء االثـــنـــ أن (اجلــانـب الــعـــراقي
حريص كـذلك عـلى هـذا الـتواصل الـذي سـيـشكل
فـرصـة لـلـكـويت والـعـراق لـبـحث الـعالقـة الـثـنـائـية
ــشــتـــركــة والــكــبــيــرة وتــطــويــر هــذه ــصــالح ا وا
العالقات الثنائية). وقال إن (البحث خالل الزيارة
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