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اتـــهم الـــنـــائب رعـــد الـــدهــلـــكي
رئـيس هـيـئـة الـتـقـاعـد الـوطـنـيـة
بـعـدم تـطـبـيق الـقـوانـ الـنـافذة
زاجـية لصرف والتعامل مـعها 
واطنـ التي اقرت مستـحقـات ا
بـــقــانــون صــوت عــلـــيه مــجــلس
النواب  مشـيرا الى ان (الـفساد
ال يــتـمــثل بــسـرقــة االمــوال فـقط
سـتحقـات ويعد ا بـتأخيـر ا وا
فـــســادا اكــبـــر. وقــال الـــدهــلــكي
لـ(الزمـان) امس ان (رئيس هـيئة
التـقـاعد ال يـطـبق القـوانـ التي
اقــرهـــا مــجــلس الـــنــواب في مــا
يــخص مـكــافــأة نـهــايـة اخلــدمـة
لــلــجــيش الــسـابـق حـيـث صـرف
لــعــدد مـنــهم امــا االخــرون فــمـا
زالـــوا يــــنــــتــــظــــرون مـــوعــــدهم

ـعطـلة للـحـصول عـلى احلقـوق ا
مــنـــذ ســنــوات) عـــلى حــد قــوله
واضــاف ان (الــفـســاد ال يــتــمـثل
ـــا بــــســـرقــــة االمـــوال فــــقط وا
ـواطـن بـتأخـيـر استـحـقـاقات ا
ـكن وهـذا يـعـد فــسـادا اكـبـر ال 
الـســكــوت عـنه) مـشــيـرا الى ان
(رئــيـس الــهــيــئـــة ال يــعــمل وفق
الـضـوابط والـقـوانـ ويـتـصرف
ـزاجـيـة  لـذلك طـالــبـنـا رئـيس
مـــــجـــــلس الـــــنـــــواب مـــــحـــــمــــد
احلـــلــبـــوسي بـــحــضـــور رئــيس
ـان لـتـوضـيح الـهـيـئـة امـام الـبـر
اسبـاب عدم اعـطـاء استـحقـاقات
ــواطـنــ الــتي اقــرت بـقــانـون ا
وفي حـــال عـــدم وجــود اســـبــاب
مــقـــنــعــة ســنــعــمل بــكل الــطــرق
القانونية على محاسبته واعطاء
كل ذي حـق حـــــــقـه)عـــــــلى حـــــــد

تـعـبـيره وتـابع ان (مـا نـحتـاجه
الى تطـبيـق القـوان ومـحاسـبة
حقـيـقيـة لـتلك اجلـهـات والسيـما
ان مــجـــلس الــنـــواب عــازم عــلى
حتــــديــــد اخلــــروقــــات العــــطـــاء
احلـــقــوق لـــلــمـــواطــنــ بـــشــكل
قـــانـــوني). ونـــاشــد مـــواطـــنــون
ـهدي رئيس الـوزراء عادل عـبد ا
بضرورة الـوقوف على مـا يجري
في هـيئـة الـتـقاعـد وتـمـييـز جـهة
ــالــيـة دون اخـرى  مــطــالــبــ ا
الــنــيــابــيـة بــأســتــجــواب رئـيس
الـهــيـئـة والـوقــوف عـلى اسـبـاب
.  وقـالـوا عـدم تـطـبــيق الـقـوانـ
في احـاديث لـ (الـزمـان) امس ان
(مـكـافـأة نــهـايـة اخلـدمـة صـرفت
من قـبل الهـيـئـة الوطـنـية كـدفـعة
اولى والـبالـغـة مـلـيـوني ونصف
ـنتسـب وما ليـون  لعدد من ا ا

زال االخــرون يــنــتــظــرون صـرف
ـــكــافـــأة الــتـي اقــرت بـــقــانــون ا
ــــا ولـــــيس هــــبـــــة من احــــد وا
اســتــحــقــاق اخلــدمــة لــســنــوات
طوال) واشـاروا الى ان (رئـيس
الــهــيـــئــة قـــام بــتــأخـــيــر صــرف
ـسوغـات غـيـر مفـهـومة ـكافـأة  ا
وبـــحــجـــة الــتـــأكــد مـن ســنــوات
اخلــدمــة وغــيـرهــا من احلــجج)
ــــاذا تــــصــــرف مــــتــــســــاءلــــ (
االســـتـــحـــقــاقـــات بـــشــكـل كــامل
ـبالغ كـبيرة جلهـات سياسـية و
وخــصــخــصــة مــكــافــأة اخلــدمـة
ونـاشـدوا  (? ــنـتـسـبـ لـهـؤالء ا
ـهـدي بـ (الـوقـوف عـلى ما عـبد ا
يـــجـــري في هـــيـــئـــة الـــتـــقـــاعـــد
ومـحــاسـبــة اجلـهـة الــتي تـعـوق
ـبـالغ جلـمـيع مـنـتـسـبي صـرف ا
اجلـيش الـســابق والسـيـمـا انـهـا

اكــثــر من دفــعــة) الفـتـ الى ان
ــعـيــشــيـة صــعــبـة (اوضــاعــهم ا
ومــتـــطــلـــبـــات احلــيـــاة كــبـــيــرة
والسـيــمـا ان الــتـعـجــيل بـصـرف
ـســتـحــقـات يــسـاعــد عـلى تــلك ا
دخــول مـــورد اخــر لـــتــلك االســر
الـــتـي تــــعـــتــــاش عــــلى الــــراتب
الـتقـاعـدي لـكل شهـرين من خالل
اسـتـثـمـاره في مـشـاريع صـغـيرة
او يــنـــفع االخــرين فـي تــغــطــيــة
تكالـيف العالج لـلمـرضى منهم)
ــالـــيــة الــنـــيــابــيــة مــطــالـــبــ ا
قـصر الـذي يتـعمد بـ(محـاسبـة ا
ــبـالغ الن ذلك اعــاقـة مــنح تــلك ا
ــؤســسـة يــعــد اصالحــا لــتــلـك ا
ـعــنـيـة بــصـرف رواتب شـرائح ا
تقـاعدين). الى ذلك واسعـة من ا
 اكـــد احلـــقـــوقي عـــبـــد اخلـــالق
الـــشــاهــر عــدم الــتـــزام الــهــيــئــة
ـالـيـة بـأحـتـسـاب راتب ووزارة ا
نـتـسـبي اجليش الـرتبـة االعـلى 
السابق برغم من تعديل القانون.
وقــال الــشـاهــر في بــيـان تــلــقـته
(الـــزمــــان) امس ان (الــــهــــيــــئـــة
والــوزارة مـتـمــسـكــتـان بــقـانـون
اخلدمـة والتـقاعـد العـسكري رقم
واحد لسنة  1975 في ما يخص
اجليش الـسابق برغـم من تعديل
القانون  3 لسنة   2010 والذي
الفــتــا ــادة  97 اوال )  الــغـى بــا
الى ان ( الــــــــقـــــــانــــــــون رقم 41
الـتــعـديل االول لـقــانـون اخلـدمـة
ادة والتقـاعد الـعسكـري نصت ا

 2 اوال مــــــــــــنـه  اذا  قــــــــــــضـى
الـعـسـكـري في رتـبـته  8سـنوات
فــأكــثـر وأحــيل الى الــتــقــاعـد او
فسخ عقده وهـو في تلك الرتبة 
فـيحـتـسب راتـبه التـقـاعـدي على
اســــاس راتب رتـــبــــة اعـــلى امـــا
ــادة الــفــقـــرة ثــانــيــا من نــفس ا
فنصت عـلى سريـان احكام الـبند
ـــــــــادة عــــــــــلى اوال مـن هـــــــــذه ا
الـعــسـكــري احملـال الى الـتــقـاعـد
ـوجب الــقـرار الـتــشـريـعي رقم
 30لــــســــنـــة 2005 مــــؤكـــدا ان
(كـــتـــاب رئـــاســـة الــوزراء 2952
ــوجــبه ان يــكــون الــذي تــقـــرر 
راتب الرتبـة االعلى للـذين قضوا
برتـبتـهم االخيـرة عشـرة سنوات
ولـيـس ثـمـانـيــة خالفـا لــلـقـانـون
الــنـافــذ الـذي اكــد انـهــا ثـمــانـيـة
ســـــنـــــوات) مــــــشـــــيــــــرا الى ان
ــــشــــورة الــــتي قــــدمت كــــانت (ا
ادة  21 عاشرا / مستـندة الى ا
وحد رقم آ  من قانـون التـقاعـد ا
 9 لـــســـنــة  2014 واحـــتـــســاب
ـنـتـسـبي اخلـدمــات الـتـقـاعـديــة 
اجلـــــــيـش الــــــســـــــابـق وفـــــــقــــــا
لــلــتـشــريـعــات الــنـافــذة بــتـأريخ
ن حلها) مضيفا (والتي توحي 
ـشــورة بــأنـهــا تــعـني تــقــدم له ا
احلقـوق التـقاعـدية بـينـما هي ال
عالقة لهـا باحلقـوق مطلـقا حيث
ان نفس القانون عرفها في البند
ادة واحد بأنها تاسع عشر من ا
مــــدة اخلـــدمـــة الـــتـي حتـــتـــسب
ــوجب هـذا ألغـراض الــتـقــاعـد 
الــــقــــانـــون او أي قــــانــــون آخـــر
ــسـتــوفى عـنــهـا الــتـوقــيـفـات وا
الـتـقــاعـديـة) وتـابع الــشـاهـر ان
ـواد عدة ـالـية قـدمت طـعـنـا  (ا
في الـقــانـون  41 امـام احملــكـمـة
ـادة 2 االحتـاديــة ولم تــطـعن بــا
ـتــعـلـقــة بـراتب الـرتــبـة االعـلى ا
وردت احملكـمة الـطـعن بقـرارها)
داعــــــيـــــا رئــــــيـس الــــــوزراء الى
ادة 2 (االيعاز لـلوزارة بـتنفـيذ ا
من القانون رقم  41 لسنة 2013
الـــنــافـــذ وصـــرف راتب الــرتـــبــة
االعلى ألنـصـاف شريـحة اتـعبـها
الــــتــــجــــاوز عـــــلى حــــقــــوقــــهــــا

القانونية). 
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دعا رئيس مجلس الـنواب محمد
احللبـوسي الى تفعـيل مخرجات
ـانـحــ الـذي عـقـد في مـؤتــمـر ا
الـــــكــــــويـت في شــــــبـــــاط 2018
والـــعـــمل عـــلـى حتـــويــلـــهـــا إلى
مشاريع عـلى أرض الواقع. وقال
كـتبه امس ان (احللبوسي بيان 
بــحـث مع رئــيس مـــجــلس األمــة
الــكــويـــتي مــرزوق الــغــا عــلى
هـامش أعـمـال اجلـمـعـيـة الـعـامة
نعقد اني الدولي ا لالحتاد البر
في الـــدوحــة تـــعــزيــز الـــعالقــات
الـثـنـائـيــة بـ الـبـلـدين وتـفـعـيل
مبـينا انـية)  الدبـلومـاسيـة البـر
ان (الـــلـــقــــاء نـــاقش  تــــنـــســـيق
ـــواقف الـــعـــربــــيـــة بـــاحملـــافل ا
الدوليـة والقـضايا ذات االهـتمام
ـــشـــتـــرك ومـــنـــهـــا الـــقـــضـــيــة ا
الــفـــلــســـطـــيــنـــيــة والـــوضع في
اجلـوالن الـسوري احملـتل وكـذلك
مساهـمة اجملتـمع الدولي بإعادة

اإلعمار واالستقرار).
ودعا احللبوسي نظيره الكويتي
ــــؤتــــمـــر ــــشــــاركــــة في ا الى (ا
ــاني لــدول جــوار الــعــراق الــبــر
والـــذي ســيـــعـــقـــد بـــبـــغـــداد في
الــعــشـــرين من الــشــهــر اجلــاري
ـعـني بـدعم اسـتـقـرار الـعـراق وا
حـيـث وعـد االخـيـر بــتـلـبــيـتـهـا)
مـشــيـدا بـ (اهــتـمـام الــكـويت في
اعــمــار الـــعــراق ومــدنه احملــررة
) مـشـددا عـلى وعـودة الـنـازح
(ضــرورة اســتـــمــرار هــذا الــدعم
وكـــذلك الــــعـــمل عــــلى تـــفــــعـــيل
ـــانــحــ مـــخــرجـــات مــؤتـــمــر ا
وحتــويــلــهـــا الى مــشــاريع عــلى

ارض الواقع). 
كـمــا الـتـقى احلــلـبـوسـي نـظـيـره
األردني عاطف الطراونـة وناقشا
ــشــتــرك في تــعــزيــز الــتــعــاون ا
اجملـــال االقــــتـــصـــادي واألمـــني.
واوضح الــبــيــان ان (اجلــانــبــ
تـطــرقـا خالل الـلـقــاء الى تـعـزيـز
ــشــتـــرك في اجملــال الـــتــعـــاون ا
االقــتـصــادي واألمـنـي وتـنــسـيق
اجلـــهـــود في مــجـــال مـــكــافـــحــة
اإلرهــــاب واحلـــــد مـن الـــــفـــــكــــر
ـتــطـرف وكـذلـك تـفـعــيل جـهـود ا
ـــانــيــة) الــدبــلـــومــاســيـــة الــبــر
مـشــددين عـلى (ضــرورة تـوحـيـد
ــواقـف إزاء الــتــحـــديــات الــتي ا
ــنـطــقــة في مـا يــتــعـلق تــواجه ا
ان بالـقضـية الـفلـسطـينـية واإل

بدولة فلسطينية كاملة ومستقلة
وعاصمـتها الـقدس وكذلك رفض
ـــتـــعـــلـــقــة جــمـــيع اإلجـــراءات ا
ـزعـومـة بـاالعـتـراف بـالـسـيـادة ا
لـلكـيـان اإلسرائـيـلي على هـضـبة
اجلـــوالن الـــســـوريــــة احملـــتـــلـــة
والتـأكيـد عـلى أنهـا أرض عربـية
سـوريـة وفقـا لـقـرارات الـشـرعـية
الــدولــيــة ومــا حــدث هــو إجــراء
يـتـعـارض مـع الـقـانـون الـدولي).
وجــدد احلـــلــبــوسـي دعــوته الى
نــظــيـره االردنـي لـلــمــشــاركـة في
ــاني لــدول جـوار ــؤتـمــر الــبـر ا

العراق. 
واكــد احلــلــبــوسي ان اســتــقـرار
العراق سيسهم الى حد كبير في
ــــنــــطــــقــــة. وقـــال اســــتــــقــــرار ا
احلـلـبـوسي خـالل لـقـائه نـظـيـره
الـتـركي مـصـطـفى شـنـتـوب عـلى
هـامش اعـمـال اجلـمـعـيـة الـعـامة
(ضـرورة تـفـعـيل جلـان الـصـداقة
لفـات ذات االهتمام انـية وا البر
ـــــشــــتــــرك) مــــشـــــيــــرا إلى أن ا
(اسـتـقـرار الــعـراق سـيـسـهم إلى
ـنطـقة) حد كـبـير في اسـتقـرار ا
من  جـهته وعـد شـنـتوب بـتـابـية
دعـوة احلـلـبـوسي لـلـحضـور في
ــاني لــدول جـوار ــؤتـمــر الــبـر ا
العراق في بغداد. مؤكدا (حرص
بالده عـــلى دعـم االســـتــقـــرار في
ــشـاركـون في الـعــراق). واتـفق ا
اجلـــمـــعـــيـــة الــــعـــامـــة لالحتـــاد
ــنـعــقـدة في ــاني الـدولي ا الــبـر
قطر على أن الـتعليم هـو السبيل
شـكالت والتـحديات األهم حلل ا
الـتي تـعـصف بـالـبـشـريـة داع

ـانـيـ إلى تبـني سـيـاسات الـبر
أكــثـــر صـــرامـــة جتـــاه قـــضـــايــا
الـــتـــعــلـــيم في بـــلــدانـــهم.وشــدد
ـشـاركـون في اجلـلـسـة عـلى أن ا
(التعـليم وسيـلة لتـحقيق السالم
واألمـن وســـيـــادة الــــقـــانـــون في
الــــــــعـــــــــالم) واشــــــــاروا الى ان
يـزانيـات اخملصـصة لـلحروب (ا
والتسليح لو وجهت إلى التعليم
ـــشــكالت وجـــودته لـــكــانـت كل ا
الـــتي يــعـــانــيـــهــا الــعـــالم حــلت
بـالـطـرق الـسـلـمـيـة). وكـان امـيـر
قـطـر تـمــيم بن حـمـد آل ثـاني قـد
افــتــتح أعــمــال اجلــمــعــيـة الــتي
تـــســـتـــمـــر في الـــدوحــة الـى غــد
االربـعـاء. ووصف ال ثـاني خالل
كـلـمـة االفتـتـاح تـعـمـيم مـصـطلح
اإلرهـــاب عـــلـى أتـــبـــاع دين دون
آخـــر بــالــعـــنــصـــريــة ودعــا إلى
ـكـافـحــة الـتـطـرف تـعــاون دولي 
بـــجـــمـــيع أشـــكـــاله ومـــعـــاجلـــة
خلفيـاته. من جهة اخرى اعلنت
وزارة اخلـــارجـــيـــة الــــعـــراقـــيـــة
اسـتمـرار سـعيـهـا لعـودة سـوريا
إلى مـــقــــعـــدهــــا في اجلــــامـــعـــة
الـعـربـيـة مـؤكـدة أن الوقـت حان
ـــتـــحـــدث بـــاسم لـــذلـك.  وقـــال ا
الـــوزارة احـــمـــد الـــصــحـــاف في
تــصــريح امس إن (الــعــراق بـات
الــيـوم نــقـطــة الـتــقـاء لــلـجــيـران
واألشــقـاء واإلخــوة ومــركــز ثـقل
ــنــطــقــة) ســيــاسـي جــديــد في ا
واضـاف (نـعـمل جـاهـدين لـعودة
سوريا إلى مـقعدهـا في اجلامعة
العـربـية)  مـؤكـدا أن (الوقـت قد

حان لذلك). 
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ــوصل اعـــلـــنت ادارات ســـدود ا
والـدبس وحـمـرين جتـاوز خـطـر
الـــســـيـــول والــــســـيـــطـــرة عـــلى
ـــائــيـــة خالل ازمــة االطـالقــات ا
ارتــفـاع مـنــاسـيب االنــهـر. وقـال
ــــوصـل ريــــاض مـــــديــــر ســـــد ا
عزالدين النـعيمي في بيان امس
انـه (إســتــنــاداً الى تــوجــيــهــات
ــوارد ـــركــز الـــوطـــني الدارة ا ا
ـائــيـة سـيـكــون الـتـصـريف من ا
ـوصل 3 االف مـكــعب في ســد ا
.( الثـانـية  بـدا  من امس االثـن
ـــتــــحـــدة وكـــان مــــكـــتـب األ ا
لتـنسـيق الشـؤون اإلنسـانية في
وصل آمن العراق أعلن إن سد ا
وغــيــر مــهــدد بـعــد وصــوله إلى
قدرته االستيعـابية القصوى من
ياه. وافادت  إدارة سد الدبس ا
في محافظة كركـوك بتمرير أكثر
من  1200 مــــتـــــر مـــــكـــــعب في
الـــثـــانـــيــــة من مـــيـــاه األمـــطـــار
والـــســيــول في الـــوقت احلــالي
مـــــــــؤكــــــــدةً أن الـــــــــوضـع حتت
السيطرة وال توجد خطورة على
الـقرى الـقـريبـة من الـسـد.وقالت
اإلدارة في بـيـان امس إن (الـسد

يــقـوم حـالــيـاً بــتـمـريــر أكـثـر من
 1200 مـتـر مــكـعب في الـثـانـيـة
من مــيــاه األمــطــار والــســيـول)
واضاف ان (جميع منشأت السد
بـحالـة جـيدة ومـصـممـة لـتمـرير
أكـثر من  4000 مـتـر مكـعب في
الثانية والـوضع حتت السيطرة
وال خطـورة عـلى القـرى الواقـعة

في مقدم ومؤخر السد). 
واكـــدت ادارة ســــد حـــمـــرين في
مـحـافـظـة ديـالى الـسـيـطرة عـلى
ـائــيـة خالل جــمـيع االطالقــات ا
ــيــاه ازمــة ارتــفــاع مــنــاســيب ا

االخيرة. 
تـمـكـنت وفي مـحــافـظـة واسط  
دني في ديرية العامة للدفاع ا ا
احملافظة من اجالء عوائل تقطن
على ضفاف نهر دجلة في قضاء
الـنـعــمـانـيـة. وقـال ضـابط مـركـز
دفــاع مــدني الـنــعــمـانــيـة مــؤيـد
اسـماعـيل ابـراهـيم  في تـصريح
ـــدني امـس إن (فـــرق الـــدفــــاع ا
اجـــــــلت عـــــــددا من الـــــــعــــــوائل
القـاطن عـلى اكتـاف نهـر دجلة
في الــــنـــعـــمـــانــــيـــة). وتـــواصل
ــائـــيــة ـــوارد ا مـالكــات وزارة ا
لـتــصـريف مـيــاه الـسـيـول جتـاه
ـصــنــدك في واسط.وقـال هــور ا
ـيـاحي احملـافظ مـحـمـد جـمـيل ا

في بــــــيــــــان امـس ان (مالكــــــات
ــائـيــة تــواصل الــعـمل ــوارد ا ا
لــيالً لـدفع خــطـر الــفـيــضـان عن
واسط ومــــيـــســـان) مـــؤكـــدا ان
ــيـاه كــبـيـرة (نــسـبــة تـصـريف ا
جداً وتبعد الى حد كبير مخاطر
ــــوجــــة الــــفــــيــــضــــانــــيــــة عن ا
احملـــافـــظـــة). في غـــضــون ذلك 
ـديــريـة الـعـامـة لـلـدفـاع افـادت ا

ــدنـي بــأن مــحـافــظــة الــنــجف ا
تستعد الرسـال فرقتي انقاذ الى
دفـــاع مـــدنـي مـــيـــســــان.وقـــالت
ـــديــــريـــة فـي بـــيــــان امس انه ا
(وحــسب تـوجــيـهـات مــديـر عـام
ــــدني الـــلــــواء كـــاظم الـــدفـــاع ا
سـلـمـان بوهـان تـسـتـعـد الـنجف
الرســال اسـنــاد الى دفــاع مـدني
ساعدة ميسان لتقد العون وا

الهــالي مــيــسـان) مــوضــحـا أن
(الـعـمل سـيـتم بـاشـراف مـبـاشر
من قبل مدير دفاع مدني النجف
الــعــقـيــد رشــيــد ثــابـت رشــيـد).
وارســـــــلـت وزارة الـــــــهـــــــجــــــرة
ــهـجـرين مــسـاعـدات اغــاثـيـة وا
لالسر الـنـازحة اثـر الفـيضـانات
التي اجتاحت اجزاء واسعة من
مـيـســان. وقـال مـديـر عـام دائـرة

شؤون الفـروع في الوزارة ستار
نـوروز في بـيان تـلـقـته (الـزمان)
امـس ان (الــــــــــوزارة ارســــــــــلـت
مسـاعـدات غذائـية وخـيم ومواد
تضررة جراء اخرى الى االسر ا
الـــســيــول الــتي اجــتــاحت مــدن

ميسان). 
وكــان الــوزيــر نـوفـل مـوسـى قـد
وصل الـى احملــــافــــظـــــة  ومــــعه
شـاحـنـات حتـمل كـمـيـات كـبـيرة
سـاعدات الغـذائية من اخليم وا
لــلــمــتــضــررين جــراء الــســيــول
والفـيـضانـات. في غـضون ذلك 
تـوقـعت الـهـيـئـة الـعـامة لـالنواء
اجلـــويــــة والـــرصــــد الــــزلـــزالي
الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل ان يـكون
الــطــقس غــائم جــزئي في اغــلب
ــنــاطق مــصـــحــوب بــتــســاقط ا
امطار خفيفة. وقـال بيان للهيئة
امس ان (طــقس الـيــوم الـثالثـاء
ـناطق غـائمـا جـزئيـا في اغـلب ا
مصحوب بتساقط امطار خفيفة
اما درجـات احلرارة فـمسـتقرة).
من جـــهـــة اخـــرى  ارتـــفع عـــدد
قـــتـــلى االعـــصـــار ايـــداي الـــذي
اجــتــاح دوال افــريــقــيــة الــشــهـر
ـاضي الى نـحـو  843 قـتيال  ا
فــيــمـا ال يــزال االالف في حــاجـة

أوى.  اء وا للغذاء وا دينة الطب بجانب الكرخ. عدسة (مصطفى الزبيدي) قابلة  نشآت السياحية ا uOÝ‰∫ مياه السيول تغرق ا

WðËUH²  —UD QÐ »u×B  rzUſ fID « ∫ ¡«u½_« `O³¹ ô V¹œQ² « oŠ ∫ W¹œU%ù«

…dÝ_« b{ nMF «
وتـــابع الــســـامــوك  ان (احملـــكــمــة
ـطـعون ـادة ا وجـدت مـن حتلـيـل ا
بـعدم دسـتوريتـها أنهـا نصت على
حـق الـتـأديـب لـكل من الــزوج عـلى
زوجـــــــته واالبـــــــاء عــــــلـى اوالدهم
ـعلـم علـى طلبـتهم الـقاصرين وا
ـــقـــررة شـــرعـــاً او وفـي احلـــدود ا

قانوناً او عرفاً)
مـــبــيــنـــا ان (احملــكـــمــة وجــدت ان
االصـالح والــــتــــقــــو الــــهــــادفــــة
ـــبــاد لـــلـــتــأديـب يــنـــســـجم مع ا
ـدعي الــدسـتـوريـة الـتي ذكـرهــــا ا
فـي دعــــواه وهــــدفــــهــــا حــــمــــايـــة
االســـــــرة ووضـعـهـا عـلى الـطريق

. القو

مـحل الـطـعن تـنطـوي عـلى مـفـهوم
اباحة في استعمال العنف االسري
مـن الــزوج ضــد زوجـــته مـــســوغــا
لــضـربـهــا حتت عـنــوان الـتـأديب)
الفــتـا الى انه (اوضح في عـريـضـة
واد ادة تخالف  ا دعواه ان هذه ا
 14و  /29 رابــعـا و / 30 اوال من
ـساواة الـدسـتور والـتي تتـضمن ا
بـ الـعـراقيـ دون تـمـييـز بـسبب
اجلـــنس وأن االســـرة بــحـــسب مــا
ـــدعـي الـــيـه تـــعــــد اســـاس ذهـب ا
ـــواد تـــؤمن اجملـــتـــمع وأن هـــذه ا
ـة وتمـنع كل اشـكال احلـيـاة الكـر
الـــعـــنـف والـــتـــعـــسف في االســـرة

درسة واجملتمع). وا
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رأت احملـكـمـة االحتـادية الـعـلـيا أن
احلـق في الـتأديـب ال يـبيـح العـنف
ضــد الــزوجــة واالبــنـاء والــطــلــبـة
ـتحدث الرسمي الـقاصرين. وقال ا
بـأسم احملكـمة ايـاس السـاموك في
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(احملـكمـة عقدت جـلسـتها  بـرئاسة
مـدحت احملمـود ونظـرت في دعوى
دعي رئـيس مجلس خـاصم فيـها ا
الــنــواب وطــعـن بــعــدم دســتــوريـة
ادة  1 /41 مـن قانون الـعقوبات ا
رقم  111لـسنة   1969) واضاف
ــــادة ــــدعـي اشــــار الى ان  ا ان (ا

d/u³ « …dOAŽ aOý qOŠ—
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـر شـيـعت االوسـاط االجـتـمـاعـيـة والـعـشـائـريـة امس شـيخ عـشـيـرة الـبـو
فـيـصل جنـرس الـكـعـود الذي تـوفى فـي احد مـسـتـشـفـيـات بـغداد عن 85
ـبـايـعـة تـنـظيم ـوقـفه الـبـطـولي الـرافض  عـامـا من الـعـمـر. وعرف الـراحل 
داعش ومواجـهته وابناء عشيرته بالسالح عناصر التنظيم وقدمت عشيرته
عـددا من الـشـهداء. ونـعت شـخصـيـات سيـاسـيـة عراقـيـة الكـعـود. ووصفه
رئــيس حتـــالف االصالح واالعــمـــار عــمــار احلـــكــيم بـ (انه عـــلم من اعالم
ومـشـايخ محـافظـة االنـبار الـعزيـزة) واضـاف (ال يفـوتنـا ان نـستـذكر مـآثر
بايعـة زمرة داعش). وقدمت قبيلة الفـقيد والسيما موقفه الـبطولي الرافض 
ـولى ان يـتـغـمده الـبـو فـهـد الضـيـاغم الـتـعـازي لـعـشـيـرة الـراحل وسـألت ا

فيصل جنرس الكعودبرحمته الواسعة).

بــغالضــة وقـســوة). واثــار قـرار
احملـكـمـة مـوجـة من االسـتـغراب
بـــــ االوســـــاط احلــــقـــــوقـــــيــــة
والقـانـونيـة . وقال شـهود عـيان
ان (نــحـــو مـــائـــة من احملـــامــ
حضـروا جلـسة مـحاكـمة فـرمان
وان قــــــرار احملــــــكـــــــمــــــة نــــــزل
كـالصـاعقـة عـليـهم). فـيمـا طالب
مـــحـــامـــون اخـــرون الـــســـعــدي
بـأجراءت قـانـونـية حتـفظ هـيـبة
ــهــنــة. وقــالــوا في احــاديث لـ ا
(الزمان) انه (ال يجوز الي قاض
ارس محـاسـبة احملـامي الـذي 
مهنـته خالل الدفـاع عن موكله)
واضــافــوا ان (قـانــون احملــامـاة
النافـذ كفل هذا احلق للـمحام
ـمـارسـة مـهـنـتهـم والدفـاع عن
حـقوق مـوكـلـيهم دون تـقـيد وان
محاسـبة تكـون عن طريق تقد
شـكـوى لـنـقابـة احملـامـ لـتـقوم
بتشكيل جلنة مـختصة حملاسبة
احملـــــــــامـي فـي حــــــــــال ثــــــــــبت

تقصـيره). 

باحلـكمـة والرؤيـة وجتنب ردود
الـــفــعل اآلنـــيـــة لــنـــكــون مـــثــاالً
يــحــتــذى به فـي ســبـيـل احــقـاق
احلق).  وكــــان مـــحــــامــــون قـــد
وصـفوا قـرار سـجن فـرمـان بأنه
ــهــنـة  يــوم اســود في تــاريـخ ا
واتــهـــمــوا مــحــكـــمــة جــنــايــات
الــرصـافــة الـتي حــكـمت عــلـيه 
بـاالنـحـياز وعـدم مـراعـاة قـانون
احملامـاة الذي يـكفل حق الـدفاع
ــؤكل واحـتـرام لــلـمـحــامي عن ا
سـنه ومـرضه  ويـشــكـو فـرمـان
من شـــلـل نـــصـــفي تــــســـبب في
تــعــويق ســيــره . وقــال شــهــود
عـــيـــان ان احلــالـــة الـــصـــحـــيــة
سجون حرجة حاليا للمحامي ا
واكــدوا تـعــذر احـتـمــاله ظـروف
احلــبس . واتــهم احملــامـي رائـد
الــعـقـابي فـي تـصـريح احملــكـمـة
بـــأنـــهـــا (تــعـــفـــو عن قـــتـــلــة او
لصوص وتوقف تـنفيذ الـعقوبة
بـحق مـدانـ لـكـنـهـا مع قـضـيـة
احملامي فرمان مـارست العقوبة

كـــمــا ادعـــو مــجـــلس الـــنــقـــابــة
الجــتــمـاع اســتـثــنـائي لــتـدارس
اخلــطـوات الـقــانـونــيـة الـواجب
اتخـاذهـا نصـرة للـحق وصيـانة
ــسـتــنـد ـقــدس ا حلـق الـدفــاع ا
ـستمدة على  قواعـد القانون وا
ــا اقـره الــدســتـور الــعـراقي)
داعــيــا احملــامــ الى (الــتـحــلي

دان لديه سوابق والسيمـا ان (ا
في ارتــــكـــاب جــــرائم الـــتــــلـــفظ
ــــوظــــفـــ والــــتــــهــــجم عــــلى ا
الـعـمــومـيــ واحملـكــمـة طــبـقت
الــقــانــون حــيث ان حـق الــدفـاع
مكفول وفق الدستور إال إنها لم
تـكـفل الــتـجـاوز عـلى هـذا احلق
ـــشــرع عـــقــوبــات الــذي وضع ا
وتابع قـانـونـيـة لـتلـك احلاالت) 
الــبـيــان ان (الـقـرار الــصـادر من
احملـكـمة غـيـر نـهـائي وهـو قابل
لــلـطـعن أمـام مـحـكـمـة الـتـمـيـيـز
االحتادية). بدوره  توعـد نقيب
احملــامـــ الـــعــراقـــيــ ضـــيــاء
الــســعـدي بــأجـراءات قــانـونــيـة
حتـفـظ حق الـدفـاع. ونــقل بـيـان
تـــــلـــــقـــــته (الـــــزمـــــان) امس عن
الـسعـدي قـوله (نحـتـرم القـضاء
واسـتــقاللــيــته وســنــعـمـل عـلى
ا اتاحه القانون معاجلة األمر 
واضاف من وسـائل مـشـروعـة) 
(قــررت قــطـع زيــارتي في اقــلــيم
كـردستـان والـعـودة الى بـغداد 
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اكـد مـجــلس الـقـضـاء االعـلى ان
احلــكم الــصــادر بــحق احملــامي
فــؤاد احــمـــد فــرمـــان بــاحلــبس
ـدة ثالث سـنـوات جاء الـشـديـد 
نــتــيــجــة تـهــجــمـه عـلـى قــضـاة
الــهـيــئــة الـثــانــيــة في مـحــكــمـة
جـنـايـات الـرصـافـة . وقـال بـيان
لـلـمـجـلس تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (احلـكم الصـادر بـحق فـرمان
ــدة ثالث بــاحلـــبس الـــشـــديـــد 
ــادة 226 ســـنــوات جـــاء وفق ا
من قــانـون الــعـقـوبــات الـعـراقي
لـــقــيــامه بـــالــتـــهــجم والـــتــلــفظ
بكلمات نابية على قضاة الهيئة
الـثـانــيـة لـلــمـحـكــمـة اجلـنــائـيـة
ـركزيـة بعـد انـتهـاء إجراءاتـها ا
بـالــقــضــيــة الـتـي كـان احملــامي
يـتــرافع عــنـهـا) مـشــيـرا الى ان
(احملـكــمـة قـررت بـعـد تـعـرضـهـا
لإلســــاءة إحـــالــــته الـى قـــاضي
ادة الـقـانونـية الـتحـقـيق وفق ا

وقـال أردوغـان في مـؤتمـر صـحفي
فـي اســـطــــنـــبــــول (يـــطــــلب مــــنـــا
ـواطـنون حـمـاية حـقـهم. يشـكون ا
ـــنــــظـــمـــة. ونـــحن مـن اجلـــرائم ا
بـصـفتـنا أحـزاب سـياسـية حـددنا
ـنــظـمــة) ويـواجه هــذه اجلـرائـم ا
حـزب الـعدالـة والـتـنمـيـة انتـكـاسة
ــته عــلى مــا يــبـدو في جــراء هــز
اسـطنـبول والـعاصمـة أنقـرة وهما
مــديـنـتـان هــيـمن عـلـيــهـمـا احلـزب
دة ربع وأحـزاب إسالمـيـة سابـقـة 
قــرن. وقــال أردوغــان إنه ســيــقــبل
فـقط النـتيجـة عندمـا تنـظر اللـجنة
الــعــلــيــا لالنــتــخــابـات فـي جـمــيع
الــطـعـون.  وأضـاف (ال يـحق ألحـد
أن يـشـعـر بـانـتـصـار انـتـخـابي في
مــديـنــة بـهـا عــشـرة ماليــ نـاخب
بــــفــــارق  13أو  14ألـف صـــوت...
عــنـدمـا تـنـتـهي الــطـعـون سـنـقـبل
الـنتيجة). وحتى اآلن ضاق الفارق
الــذي يـتـقــدم به أكـرم إمــام أوغـلـو
مــرشح حـزب الـشــعب اجلـمـهـوري
الـعـلـماني من  25 ألـف صوت فور
انـتـهـاء الـتصـويت إلى أقل من 16
ألــفـا بـعــد االنـتـهــاء من إعـادة فـرز
ئة من األصوات.  أكثر من  90 با

أمـــور أخــرى بـــشــكـل مــبـــاشــر مع
بوت خالل زيارتي لروسيا).

وقــــال أردوغـــان امس االثـــنـــ إن
ـرشـح في فـارق األصـوات بـ ا
االنـتخـابات الـبلديـة في اسطـنبول
ضــئـيل جــدا بـحــيث يـصــعب عـلى
ــعـــارضــة إعـالن الــفــوز مـــرشح ا
وذلك بـيـنـمـا يسـعى حـزب الـعـدالة
والـتنمية احلـاكم إلعادة فرز جميع
األصـوات لـلـتعـامل مع مـا وصـفـها

نظمة). ة ا (باجلر
 وأوضــحت الـنـتـائج األولـيـة الـتي
ـــاضي فـــوز ظــــهـــرت األســـبــــوع ا
مــرشح حـزب الـشــعب اجلـمـهـوري
ــــعــــارض بــــفـــــارق ضــــئــــيل في ا
انـتـخـابات الـبـلديـة الـتي جرت في
 31 آذار. وطــــعن حـــزب أردوغـــان
عـلى هذه الـنتائج في جـميع دوائر
اسـطنبول وعددها  39 دائرة وهو
مـــا تــســبب فـي إجــراء إعــادة فــرز
جــزئي أو كــلي في جــمـيع مــنـاطق
أكــبـر مــدن الـبالد الــتي يـبــلغ عـدد
الـنـاخـب بـهـا نـحو عـشـرة مالي
نـــــاخب. وقــــال حـــــزب الــــعــــدالــــة
والـتنمية األحد إنه طلب إعادة فرز

كلي لألصوات. 

لـشن عملية. وتعـتبر تركيا وحدات
حـمـايـة الـشعـب الكـرديـة الـسـورية
عـدوا لهـا وتدخلت لـطرد مـقاتلـيها
مـن أراض واقعة غربي نهر الفرات
في عــمـلـيــات عـسـكــريـة عـلى مـدى
. ونـــقل عن ـــاضـــيـــ الـــعـــامـــ ا
أردوغـان قـوله (اسـتعـداداتـنـا على
احلــدود اكـتــمـلت كل شـيء جـاهـز
ـكن أن نـبـدأها في أي لـلـعـمـليـة. 
سألة ضمن حلظة. سأناقش هذه ا
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قــال الــرئــيس الــتـركي رجـب طـيب
أردوغـان إن الـضـفـة الـغـربـيـة مـلك
لــلــفــلــســطــيـنــيــ وذلك ردا عــلى
رئــيس وزراء إســرائــيل بــنــيــامـ
نــتــنــيـاهــو الــذي قــال إنه ســيـضم
مـستوطـنات إسرائـيليـة في الضفة
الـــغـــربـــيـــة احملـــتـــلـــة إذا فـــاز في
االنــتــخــابــات الــتـي جتــري الــيـوم
الــــثـالثــــاء. وأضــــاف أردوغـــان أن
اخلـــطـــوة مـــا هـي إال إجـــراء آخــر
لــتــكــريس االحــتالل اإلســرائــيـلي
مــــؤكـــدا أن تــــركـــيــــا ســـتــــقف مع

. فلسط
ونـقـلت وكالـة اإلعالم الروسـية عن
أردوغـان قـوله إنه يـعـتزم مـنـاقـشة
عـملية عـسكرية تـركية محـتملة في
ســوريـا خالل زيـارته إلى مـوسـكـو
إلجـــراء مـــحـــادثـــات مع الـــرئـــيس
. ــيـــر بــوتـــ امس االثـــنــ فـالد
وكـــان أردوغـــان تـــعـــهـــد بـــســـحق
ــدعـومــ من ــقــاتــلــ األكــراد ا ا
ـــتــحـــدة شــرقـي نــهــر الـــواليــات ا
الـــفــرات في ســوريـــا وقــال الــعــام
ـاضـي إن االستـعـدادات اكـتـمـلت ا
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