
بـضــمـنــهـا احلــكم الـصــادر بـحق
احملامي فؤاد احمد فرمان. 

وقـال بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان (اجلــانــبــ بــحــثــا الــتــعــاون
ـصــلــحـة ــا يــحـقـق ا ــشـتــرك  ا
مبـينا ـفاصل كـافة) , العـامة في ا

ان (الـــلــــقـــاء تــــطـــرق مــــعـــاجلـــة
االشــكــالــيــات الــتي تــبــرز اثــنــاء
الـعـمل في احملـاكم ومـنـهـا احلـكم
الــصــادر مــؤخــرا  بــحق  فــرمــان
واالطر القانونية حلماية احملامي

ارسة عمله). اثناء 
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بــحـث رئــيس مـــجــلس الـــقــضــاء
االعـــلى فـــائـق زيـــدان مع نـــقـــيب
احملــــامـــ الـــعـــراقـــيـــ ضـــيـــاء
السعـدي االشكالـيات التي تواجه
عـــــــمل احملــــــامــــــ فـي احملــــــاكم

  r U;« w  5 U;« tł«uð w² «  UO UJýù« W'UF0 bF¹ ¡UCI «
ـعــاجلـة وتــابع ان (زيـدان وعــد 
هـــــذه االشــــــــــــكـــــالــــــيـــــات وفق

القانون).
وكــان اجملــلس قــد اكــد ان احلــكم
الــصـادر بــحـق فــرمـان بــاحلــبس
ــدة ثالث سـنــوات جـاء الــشـديــد 
نتيـجة تهجـمه على قضاة الـهيئة
الــثــانــيـة فـي مـحــكــمــة جــنــايـات
ـــادة 226 من الـــرصــــافــــة وفق ا
قــانــــــــــون الـعـقــوبـات الـعـراقي
لــكن احلــكم غـــيــر نــهــائي وقــابل
لـلــطـعـن امـام مــحـكــمـة الــتـمــيـيـز

االحتادية. 
dOÝ o¹uFð

ويــشـكـو فــرمـان من شــلل نـصـفي
تــســـبب في تـــعــويق ســـيــره وان
حـالــته الـصــحـيـة حــرجـة حــالـيـا
ويـتـعذر احـتـمـاله ظـروف احلبس

دة ثالث سنوات. 
وتـوعـد الــسـعـدي في وقت سـابق
بــأجــراءات قــانــونــيـة حتــفظ حق

الدفاع. 
واكــــــد (نـــــحــــــتـــــرم الــــــقـــــضـــــاء
واســتـــقاللـــيــته وســـنــعـــمل عــلى
ا اتـاحه القـانون معـاجلة األمـر 

من وسائل مشروعة). 
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ــقــبــلــة وااللــتـــزام بــالــتــوقــيــتــات ا
الدسـتـوريـة. وأكد احلـلـبوسي خالل
الــلـــقــاء (ضــرورة إيــجــاد حــالــة من
ــشــتــرك بـ الــتــنــاغم والــتــعــاون ا
مـجـلس الــنـواب واجملـالس احملـلـيـة
عبر جلان أو هيئات تنسيقية بهدف
تــــشـــريع الــــقــــوانـــ ومــــنـــاقــــشـــة
الــتـشــريـعــات الـتـي حتـتــاجـهــا تـلك
احملـــافــظـــات  اضــافـــة الى اهـــمــيــة
االلتـزام بالـتوقـيتـات الدسـتورية في
ـقـبـلة). من مـا يـخص االنتـخـابـات ا
جهـة اخرى  ,اعلن مـحـافظ البـصرة
نصبه أسعد العيداني عن تـمسكه 
كـمحـافظ  وذلـك في رده عـلى سؤال
رسمي وجـهه مـجلس احملـافظـة قبل
يـومـ بـشـأن بــقـائه في مـنـصـبه او
الــذهــاب الى مــجــلس الــنــواب بــعـد
فــوزه بــاالنــتــخــابـات الــتــشــريــعــيـة

االخيرة. 
qLŽ WÝ—U2

وقال العيداني في تصريح امس انه
ـمــارسـة عــمـله مــحـافظ (مــسـتــمـر 
ـــــرســــوم ـــــوجب ا لـــــلــــبـــــصـــــرة 

رقم 57 في2017). اجلمهوري ا
واشـــار الى انـه (بــامـــكـــان مــجـــلس
ــان احملـــافــظـــة الــرجـــوع الى الـــبــر

لالستيضاح منه). 
وكــــان 20 عــــــضـــــوا في مــــــجـــــلس
ـاضي احملـافـظـة قـد وجـهـوا األحد ا
سـؤاال رسـمـيـا الى الـعـيـداني بـشأن
ـنـصب إيـضـاح مـوقـفه من الـبـقـاء 
احملـــافـظ وتـــقـــد اســـتـــقـــالـــته من

طـلـوبة بـهذا الـشأن). التـشـريعـات ا
وكــان صــالـح قــد تــســلم امس االول
أوراق اعـتـمـاد الـسـفـراء اجلـدد لدى
الــعــراق لــكل مـن قــطــر خــالــد حــمـد
الــسـلـيــطي واالحتــاد الـكـونــفـدرالي
الــــســــويـــســــري لــــوكــــاس جــــاســـر
وجمهوريات الص الشعبية تشانغ
تاو وفيتنام االشتـراكية نغوين مانة
هـيـ وبـنـ نـعـيم اكـيـيـو وايـرلـندا
جون جـيرارد ماكـوي وتركـمانـستان
سـاردار مــامـيت والــنـمـســا أوسـكـار
فـــوســتــنــغــر. وأشـــار خالل الــلــقــاء
بـالـسـفـراء اجلـدد بـشكـل مـنفـرد إلى
(ضرورة تعزيـز عالقات الصداقة مع
الدول الشـقيقـة والصديـقة واالرتقاء

بها على جميع الصعد).
مشـدداً على (أهـميـة تبـادل اخلبرات
في ميادين االستثمار والتكنولوجيا
وفـتح آفاق أوسع لـلـتـعاون الـبـناء).
وأكـد ان (ســتـراتــيـجـيــة الـعـراق في
ـصالح عالقاته تـنـطلق من مـراعاة ا
ـا يخدم شـتركة مع دول الـعالم و ا
التقـدم واالزدهار لشـعبنـا والشعوب

الصديقة). 
وأكــد الـــســفـــراء بـــحــسـب الــبـــيــان
(اســتـــعــداد بــلــدانــهم لــدعم جــهــود
احلكـومـة العـراقيـة في اعـمار وبـناء
الـعـراق واالسـتـثـمـار في الـقـطـاعـات

ا يخلق فرص العمل).  اخملتلفة 
الى ذلك بحث رئيس مـجلس النواب
مـــحـــمــــد احلـــلـــبــــوسي مع رؤســـاء
مــجــالس مــحــافـظــات االنــتــخــابـات
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ـؤقـتـة.واعـطاني أثـار تـعـيـ الـدكـتـور مـزاحم اخلـيـاط لدي شـعـورا بـاحلـريـة ا
احسـاسا عميقا بالشماتة الن الكتل السياسية ال تترك منصبا مهما كمنصب
ـا وانزعـاجا من احملـافظ بهـذه السـهولـة.يبـدو ان الكـتل مجـبرة,وهي تـتـمزق ا
ـوصل على خط االزمة.انا دخول طـبيب له سمعـة علميـة وشعبيـة عند اهالي ا
شامـت بكل من كان يفـكر باحلـصول على منـصب احملافظ الذي اقـيل ونائبيه
ـاضي. اذن انـا سـعيـد بـحذر الن بـسـبب حادثـة غـرق العـبـارة يوم 12 اذار ا
ـوصل.واتـمنى ان استـاذا وطـبـيـبا هـو من تـرأس خـليـة االزمـة في مـحـافظـة ا
يحـصل السيـد الدكتور مـزاحم اخلياط على دعم حـكومي لكي يغـير قليال من
ن نظـرتنـا وتـشاؤمـنا الـذي ال نعـرف كيف نـتخـلص منه. سـاكرر:انـا شامت 
هـو منـزعج االن النه لم يصل الى مـراده من احلصـول على مـنصب ذهب الى
ناسب شـخص يستحقه بارادة الله دون اي ارادة اخرى. سيقال ان الرجل ا
ـعـ من قـبل رئـيس الوزراء ال بـد ان يكـون من رجـال الـسـيـاسـة.والـدكـتـور ا
شــخص مــســتــقل.ال اعــرف مــدى ذكـاء هــذا الــشــرط اعــني شــرط ان يــكـون
ســيـاسـيــا لـكـني اعــرف مـدى غـبــائه الـواضح.ثم كــيف لـنـا ان نــنـسى خـراب
ـاضـيــة عـلى ايـدي طـبـقـة نـهـمـة من سـيـاسـيـ مـا زاالوا يـتالعـبـون االعـوام ا
سـتقل كما ارى عالمة فـارقة لكن كم سيدعـم لينجح هذا هو قـدرات البلد.ا
السـؤال الوطني. لـنفـكر ان تغـيرا حقـيقيـا حصل ح تـرأس الدكتـور اخلياط
مـهام عمله..هـذا يعني ان االحـزاب اجبرت حتت ضـغط الكارثـة على التراجع
ـوصـلـي واجنـز وانـا هـنا ال قـليال امـام الـشـارع.واذا حقق اخلـيـاط رسـالة ا
ــوصل ولــكن جلــمـيع اشك في نــيــته فــسـيــكــون قـدوة كــبــيـرة لــيس الهــالي ا
. اننـا بحـاجة الى نـزيه يقظ ال الى سـياسي تابع الـعراقيـ
حلزبـه يتـكـلم بـطريـقـة الـصـغار حـ يـتـلون نـشـيـدا امام
مـعلمهم.اذن لـننتـظر ونرى اين ستـمضى خطـوات خلية
االزمـة.لكن حـديث الـدكتـور اخليـاط يبـشـر بامل جـديد

في ظل هذه السياسة التائهة.

طلوب 5ÐuKD∫  قوات امنية تلقي القبض على عدد من ا
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ـفــتش الـعـام لـوزارة الــقى مـكـتب ا
الـــداخـــلـــيــة فـي مــديـــريـــة شـــرطــة
مــحـافــظــة بــغــداد الــقـبـض عـلى 4
ضبـاط ومنتـسب اثـن منـسوب
ـراكــز شــرطـة بــبــغـداد لــتــورطـهم
بعمليات اخـتالس رواتب منتسب

هارب من اخلدمة.
وقــال بـيــان لـلــمــكـتب امس انه (
ـتهمـ بالتـوقيف وفق أمر إيداع ا
صادر من قاضي التحقيق اخملتص
لتورطهم بعمـليات اختالس منظمة
لـــرواتب مــنـــتــســـبــ هـــاربــ من
اخلدمة) ,الفتـا الى ان (التـحقـيقات
ـعرفة حجم ال تزال مستـمرة معهم 
األمـوال الـتـي  اخـتالسـهـا فـضالً
عن استـكمـال االجراءات الـقانـونية
بـحـقـهم). وتـابع الـبـيـان ان (مـكـتب
ــرور تــمـكن ـفــتش في مــديــريـة ا ا
ايــضــا من ضــبـط ثالثــة أشــخـاص
ـــشـــهــود مـــتـــلـــبـــســـ بـــاجلـــرم ا
بـــالــتــعــقـــيب الــتـــزويــر واالبــتــزاز
رورية ـعامالت ا وحيازة عدد من ا
ـــزورة فـي مـــوقـع الــــكـــاظــــمــــيـــة ا

روري). ا
5³IF  j³{

واضـاف ان (عمـلـية الـضـبط جاءت
عـلى خـلفـيـة قيـام مـفرزة تـفـتيـشـية
تـابعـة لـلمـكتـب بعـملـهـا في مراقـبة
ــوقع  ,حــيث ضــبــطت أداء عــمل ا
ـزورين مــتـلــبـسـاً ــعـقـبــ ا أحـد ا
بـــــــاســــــتالم 400 دوالرا مـن أحـــــد
واطـن لـقاء تـرويج معـاملته في ا

االرهــابـيــ  و انـفـجــار حـزامـ
نـاسـفـ كـان بـحـوزتهـم دون وقوع
خــسـائـر من أبــنـاء الـعــشـائـر). الى
ذلك تـــمـــكـــنـت خـــلـــيـــة الـــصـــقـــور
االســتـخــبــاريــة في الــنــجف الــقـاء

القبض على إرهابي خطير.
ŸöD²Ý« d UMŽ

وقــالت مـديـريــة الـشـرطــة في بـيـان
امس أن (اخلـلــيـة وبـالـتـنـسـيق مع
قــسم اســتــخـبــارات قــوات احلـدود
نـطقـة اخلامـسة تـمكنـت من القاء ا
الـــقـــبض عـــلى اإلرهـــابي ع . ع . م
الـــذي يــــعــــد احــــد اهم عــــنــــاصـــر
االسـتـطالع لـلـصـحـراء في داعش),
وأشـــار الى ان (االرهـــابي اعـــتــرف
ـعـلـومـات خالل الـتـحـقـيق وأدلى 
مـهـمــة وخـطـيــرة من خاللـهــا قـيـام
االرهـــــابــــــيـــــ فـي اســـــتـــــهـــــداف
احملــافـظـات الـوسـطـى واجلـنـوبـيـة
,( ـفخخة واالنـتحاري بالعجالت ا
مبـينـا ان (احد ابـناء االرهـابي قتل
بـضــربــة جـويــة عـنــد قـيــامه بــنـقل
االنــــتـــــحــــاريــــ من ســــوريــــا الى

العراق).
وتـابع ان (االرهـابي مـسـؤول االول
ـــضـــافـــات عـن أمـــاكن إخـــتــــبـــاء ا
ـعـسـكـرات في الـصـحـراء وكذلك وا
نــــقل عــــنـــاصــــر داعش عّـن طـــريق
الــــصـــحــــراء). من جـــهــــة اخـــرى ,
ـنـافــذ احلـدوديـة احـبـطت هــيـئــة ا
مـحـاولـة تـهـريب اربع عـجالت دون
ـوديل غــيــر مـســمـوح بــدخـولــهـا ا
لـلـعـراق في مــنـفـذ مـيــنـاء ام قـصـر

الـشـمالـي في البـصـرة . وقـال بـيان
لــلــهــيــئــة امس ان (انه بــنــاء عــلى
مــعـلـومـات من مــركـز شـرطـة كـمـرك
مــيــنــاء أم قــصــر الــشــمــالي ووفق
مـذكـرة تـفـتـيش من قـاضي حتـقـيق
مــحـكـمــة ام قـصـر  الــعـثـور عـلى
عــــجالت مـــخـــبــــأة خـــلف كـــراتـــ
مالبس وكـــانـت الـــغـــايـــة من هـــذه
الـعـمــلـيـة تــمـريـر الــعـجالت خالفـا

ـــعــمــول بـــهــا). كــمــا لـــلــضــوابط ا
ضبطت هيئة الكمارك سيارات دون
ــوديـل ومــواد وأدويـــة مــخـــالــفــة ا
لـلشـروط في منـفـذي كمـرك طريـبيل
وزربـاطـيـة.  واوضج بـيـان لـلـهـيـئـة
ـكـافـحة امس ان (قـسم الـتـحـري وا
ـنـطـقه فـي الـهـيئـة مـديـريـة كـمـرك ا
اجلـنـوبـيـة ضـبـطت وبـالـتعـاون مع
الـشـرطة وقـسم الـتـفتـيش والـرقـابة

ـلكي لـلدراسات الـدينـية في عمـان حلـقة نقـاشيـة لعدد من ـعهد ا ح يـنظم ا
اخلبـراء واخملتـص بشـأن " أخالقيات الـتضامـن اإلنساني" فـهذا يعـني ثمة
حاجـة ضروريـة وملـحّة الستـكمـال مقـوّمات احلـياة االجتـماعـية والـثقـافية في

نتظم الوطني والدولي .  إطار ا
وإذا كـان ثـمـة حـيـرة تـسـتـبـطن سـؤاالً فـسـيـكـون سـؤال  قـلق وعـدم طـمـأنـيـنة
انــطالقــاً من واقع مــأزوم ســواءً عــلى الــصـعــيــد الــداخــلي أم عــلى صــعــيـد
العالقـات الدولية حيث يـشهد العالـم حتوّالت كبرى بعضـها موضوعي وآخر
حاوالت فرض ذاتي وقـسم منها إيجابي واآلخر سلبي والسـيّما ما يتعلق 
الهـيمنـة واالستـتباع واالسـتحواذ عـلى خيـرات الشعـوب وثرواتهـا ناهيك عن
ـتخـومـ واحملـرومـ على صـعـيـد بلـدانـنـا وعلى التـفـاوت االجـتمـاعي بـ ا
ي ب الـبلدان الغنيـة والفقيرة أو ب بـلدان الشمال واجلنوب الصـعيد العا

ة . األمر الذي زاد العالم انقساماً بل توحشاً في ظل العو
وبعـد ذلك ماذا يـحتـاج التـضامن اإلنـساني لـكي يرسي عـلى أخالقيـات تعلي
من شـأنه وترفـع من قيـمـته خـصـوصاً والـعـالم ال يـعتـمـد عـلى األخالق بـقدر
ـصالح? إن الـقـيمـة احلـقـيقـيـة ألي فكـرة أو هـدف أو فلـسـفة هي قيـامه عـلى ا
مقـدار اقترابها من حتـقيق سعادة اإلنسان الـذي هو "مقياس كل شيء" على
حد تـعـبيـر الفـيـلسـوف اإلغـريقي بـروتـوغوراس فال قـيمـة لـلنـمـو االقتـصادي
والـنـفــوذ الـســيـاسي والــقـوة الــعـسـكــريـة واالكــتـشــافـات الـعــلـمــيـة والــتـطـور
الـتــكـنـولـوجي مـا لم يـصبّ في خـدمـة اإلنـسـان ويـسـاهم في رفـاهـة الـبـشـر.
ويـأتي ذلك من النزعـة اإلنسانـية الـتي تدرك أن كل فرد هـو إنسان لـيس أكثر
كن البحث وليـس أقل وله حقوق وعليه واجبات ومن تلك النـقطة اإلنسانية 
ـشتـركـات في تـضامن الـبـشـر وتعـاضـدهم سـواء على مـسـتـوى اجليل عن ا
احلالـي بحــــــــفظ حق احليـاة وكرامـة اإلنسـان أم على مـستـوى مسـؤوليـتهم
إزاء األجيـال الـقادمـة بحـمـاية الـسالم وإبـعاد خـطـر احلروب  وحـمايـة الـبيـئة
وضمـان مسـتقـبل أكثـر رفاهـاً لسكـان األرض خصـوصاً بـترشـيد اسـتخدام
ـنفـعة الـبشـرية ـعرفـة والتـقدم الـعـلمي والـتكـنولـوجي  وارد وتـوسيع آفـاق ا ا

وتقدمها.
ـتـحـدة قد اتـخـذت قـراراً برقم 55 في الـعـام وكـانت اجلمـعـيـة الـعامـة لأل ا
2005 بـشأن الـتـضـامن الـدولي وذلك انـطالقـاً من مـراعـاة مؤتـمـرات الـقـمة
ـنـظـمـات الـدولـية ـتـحـدة وغيـرهـا من ا ـيـة الـكـبرى الـتي عـقـدتـهـا األ ا الـعـا
ـصـالح انــطالقـاً من مـفــهـوم الـتـضــامن اإلنـسـاني الــذي يـقـوم عـلـى  تالقي ا
ــقـاصـد واألهـداف بـ األفـراد والــشـعـوب واأل والـبـلــدان لـلـحـفـاظ عـلى وا
ـشتركة أيضاً. ـا يعزز القيم ا شتركة  التـطور اإلنساني وحتقـيق األهداف ا
وتقـوم فلسفـة النزعة اإلنـسانية عـلى ثالث أبعاد منـظوراً إليها أخـالقياً بحيث
عـاصر وهـذه األبـعاد كـما ـتـزايدة في الـعـالم ا تسـتـطيع مـواكـبة احلـاجات ا
ـسـتـقـلة اخلـاصـة بـالـقـضايـا اإلنـسـانـية" وردت في تـقـريـر أصـدرته "الـهـيئـة ا
وحتت عنـوان " هل تكـسب اإلنسانـية معـركتـها?" كتب مـقدمته األمـير احلسن
بن طالل وصـدر الـدين آغـاخـان (مـقـررا الـلـجـنـة) 1987 وهـذه األبـعـاد هي:
الــبـعــد األفـقي يــشــمل أوسع قــدر من الـبــلـدان والــشــعـوب واألفــراد والـبــعـد
الـعـمـودي يـتـنـاول تـوسـيع اجلـوانب األخـالقـية لـلـتـضـامـن اإلنسـانـي والـبـعد

الزمني يختص في األجيال القادمة.  
وإذا كـان قد مضى ثـالثة عقـود ونيّف عـلى إصدار تـلك الدعـوة ذات الشـحنة
ـيـثـاق يضـمـن "أخالقـيـات التـضـامن اإلنـسـانـيـة الـعـالـيـة فـإن الـدعـوة الـيـوم 
اإلنـساني" تصبح أكثـر إحلاحاً وراهنية وال شـك فهي حتتاج إلى توفر إرادة
ـستوى الدولي وهـذا يتطلب سيـاسية ضروريـة على مستـوى كل بلد أو على ا
إصالح أنـظمـة احلـكم ومؤسـسـاته وتـأكيـد حـكم الـقانـون الـذي  هو انـعـكاس
لقـيم اجملتمع ودرجة تطوره وقد  يسهم القـانون في تطوير هذه القيم لكنه ال
ينـبغي أن يـكون منـفصالً عن الـواقع وحسب مـونتسـكيـو فالقـانون يـنبغي أن

 ." وت ال ينبغي أن يستثني أحداً يسري على اجلميع وهو "مثل ا
وبالـنسبـة جملتمعـاتنا ح نـقول إن  سؤال أخالقـيات التضـامن اإلنساني هو
ـاذا تـأخر سـؤال أزمة فألنـهـا أزمة هـويّـة وكـان  شكـيب أرسالن قـد سأل : 
ـاذا تقـدّم غيـرهم? وسؤال األزمـة يتـطلب :االعـتراف بـها وحتـديد سـلمـون و ا
ـعـنى والـداللـة فـمـا معـنى مـظـاهـرهـا ثم سـبل مـعـاجلـتـهـا واألمـر له عالقـة بـا
األخالق وكـيف تتأكّد من التحـقّق واالمتالء وماذا يعني حالـة الفداحة والتبدّد
ــعــنى والـداللــة له عـالقـة بــاجلــمـال والــسالم والــلّــاعـنف الـتـي نـعــيــشـهــا? وا

ساواة والعدالة وتتلك هي أخالقيات التضامن اإلنساني.  والتسامح وا
وكان روسـو أكد على عدم فصل السياسة عـن األخالق ولو توقفنا عند حالة
اليـابان فـسنرى أنـها ال تـتبع دينـاً موحّـداً  حيث ال جنـة وال نار وال آخرة وال
ثواب لـكن اجملتمع يقوم على تـربية الناس على أخالقـيات التضامن تلك التي
ـســاءلـة والـعــدالـة والــسالم  وهـذا مــا تـفــتـقـده تـتــجـسّـد بــحـكم الــقـانــون وا

مجتمعاتنا.  
نـحـن نـحــتـاج إلى ريــاضـة نــفـســيـة طــويــلـة األمــد وإلى مـراجــعـة ونــقـد ذاتي
ـتـصـدّعـة فـيـهـا. وال يـقـتضي لـتـصـحـيح الـبـيـئـة األخالقـيـة وترمـيم اجلـوانب ا
مـواجهـة عـدم األخالق بـالال أخالق  بل عـلى الـعكس  فـرذيـلـتان ال تـنـجـبان
تان ال ينتجان عدالة عدالـة وعنفان ال يجلبان سالماً وجر
ــشــتـركــة هي الـتـي تـســمـو مــواطــنـة ســلـيــمـة والــقـيم ا
ــســاواة والـعــدالـة ومــتـكــافــئـة  تــقـوم عــلى احلــريـة وا

والشراكة .
{ باحث ومفكرعربي

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

شدد رئيس اجلمـهورية برهم صالح
ـــمـــارســات عـــلى ضـــرورة اجنـــاح ا
االنــتـــخـــابــيـــة لـــتــجـــاوز االخـــطــاء
واالشـــكـــالـــيـــات الــــتي شـــهـــدتـــهـــا

اضية.  االنتخابات ا
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(صــالح بــحـث مع اعــضــاء مــجــلس
ـفــوضــيــة الـعــلــيـا ــفــوضــ في ا ا
سـتـقلـة لالنتـخـابات بـرئاسـة معن ا
الهيـتاوي معـاجلة االشكـاليات التي
رافــقت الــعــمــلــيــة االنــتــخــابـيــة في

اضية). رحلة ا ا
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وشدد صـالح عـلى (اهمـية جتـاوزها
والـــعـــمل عـــلـى تـــطـــويـــر الـــنـــظـــام
ـالك الــذي يـــتـــولى االنـــتـــخـــابي وا
عـــمـــلـــيـــة االعـــداد واالشـــراف عـــلى
ـواطن االنــتـخــابـات لــتـمـتــ ثـقــة ا

بالعملية االنتخابية).
ـفوضـية في تـعزيز مشـيدا بـ (دور ا
ـقــراطـيـة), واجنــاح الـعــمـلــيـة الــد
مـؤكـدا (اهمـيـة الـتعـاون والـتـنـسيق
ب اجلمـيع من اجل ضمان الـنزاهة
ــمـارسـات والـشــفـافــيـة في اجنـاح ا

االنتخابية بالبالد). 
من جانبه استعرض رئيس واعضاء
اجملــــلس االســـتــــعـــدادات اجلـــاريـــة
الجـــراء االســـتــحـــقــاق االنـــتـــخــابي
ــفـــوضــيــة ـــقــبل.  مـــؤكــدين ان (ا ا
اســـتـــكـــمـــلت االجـــراءات الـــفـــنـــيـــة
وبــانــتـظــار مــجـلس الــنــواب اجنـاز
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رئيس اجلمهورية
فواد معصوم خالل
اجتماعه باعضاء
من مجلس مفوضية
االنتخابات 

UI¡∫ رئيس مجلس القضاء االعلى فائق ريدان  خالل لقائه نقيب احملام العراقي ضياء السعدي

وحــدة الـــضــرائب  كـــمــا ضـــبــطت
موظف اثن أحدهما منسوب الى
هيئة الضرائب واآلخر منسوب الى
ـــــــوقع وحــــــدة الـــــــضــــــرائـب في ا
مـتـلـبـس ايـضـا بـتـزويـر وصوالت
عـامالت مرورية ضريـبيـة خاصـة 
بــغـــيــة الـــتــهــرب مـن دفع الــرســوم
ــركــبــات الــضــريـــبــيــة اخلــاصــة 
احلــمل). وعــثـرت قـوة أمــنـيــة عـلى
جــثـة طــبــيب مــخــتــطف من أهــالي

كربالء في منطقة الشعلة ببغداد.
 وقـال مـصــدر في تـصـريح امس ان
(قـوة من الـشـرطـة عـثـرت عـلى جـثة
الطبـيب الكربالئي اخملتـطف محمد
ســالم في الــشــعــلــة وعــلــيــهــا اثـار

إطالقات نارية). 
وكان مسلحون مجهولون أختطفوا
أشـهــر طـبـيب لـلـتـخـديـر في كـربالء
ـاضي في بــغـداد حـيث اخلـمــيس ا
كان الـطبـيب في نزهـة.وذكر مـصدر
ان (اخلــاطــفــ اتــصــلــوا بــعــائــلـة
الـــطــبــيب مــرة واحــدة) ,الفــتــا الى
(الـعـثور عـلى سـيـارته مـحـروقة في

احدى مناطق بغداد). 
وفي محـافـظة االنـبار  ,قتـلت قوات
احلشد الشعبي  اربعة من ارهابيي
داعش بـيـنهم انـتـحـاريان في وادي
حــوران غـــرب احملـــافــظـــة . واشــار
مـصـدر ثــان الى ان (أربـعـة دواعش
قتلوا وتدمير وحرق مركبتهم خالل
ــــقـــاتـــلي حـــشـــد هـــجـــوم جـــديـــد 
اجلغايفة في وادي حوران) ,مشيرا
الى ان (الـــــقــــــوة اشـــــتـــــبـــــكـت مع

حاوية 40 قدمـا مخالـفة لـلضوابط
ـوديل في حتـمل 3 سـيــارات دون ا
مـركـز كـمرك بـوابـة الـبـصـرة وكذلك
ادويـة مــخـالـفـة لـلـشـروط) ,مـشـيـراً
الى (اتــخـاذ اإلجـراءات الـقــانـونـيـة

بــحــقــهــا). وتـــابع الــبــيــان انه (
احــبــاط عــمـلــيــة لــتــهــريب حــاويـة
أســـلــــحــــة في مــــيـــنــــاء ام قــــصـــر

اجلنوبي). 
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أعـلن رئيس الـلـجنـة الزراعـية الـعلـيا
في مـحافـظة ذي قـار عادل الـدخيلي
ــبــاشـــرة بــعــمــلـــيــة احلــصــاد عن ا
ـيــكــانـيــكي حملـصــول احلـنــطـة في ا
ـشمولة باخلطة الزراعية االراضي ا
هـذا العـام . وقال الـدخيـلي في بيان
امـس ان (عـــــمــــلـــــيـــــات احلـــــصــــاد
ـيـكانـيـكي حملـصـول احلنـطـة بدأت ا
في مـناطق سـوق الشيـوخ والبـطحاء
والـــنــاصـــريــة) ,مـــرجــحـــاً (وصــول
األنـتاج الـكلـي للـمحـافظـة هذا الـعام
الـى أكــــــــثـــــــــر من 300 الـف طـن),
واوضح الــــــدخــــــيــــــلي ان (األراض
ــــشـــمـــولــــة بـــاخلـــطــــة الـــزراعـــيـــة ا
للمحصول بلغت أكثر من 400 الف
ــوسـم الــزراعي ) ,وتـــابع ان (ا دو
ـــواسم احلـــالي يـــعـــد مـن أفـــضل ا
الـزراعـيـة والــذي سـيـحـقق األكـتـفـاء
الـــــــذاتي مـن احلــــــنــــــطـــــــة ألهــــــالي

احملافظة). 

عـضـويـة مـجـلس الـنـواب . وتضـمن
الطلب تواقيع االعضاء الذين رغبوا
بتـوجيه الـسؤال فـيمـا اشار الـكتاب
الى ان ذلك يأتي بـعد مـرور سنة من
ـنصب تأريـخ اجراء االنـتـخابـات وا
شــاغـــر حــتى االن. فـي غــضــون ذلك
كلفت احملكمة االحتادية العليا ثالثة
خـبـراء لـلـوقـوف عـلى نـسـبـة تـمثـيل
النساء في عضوية مجلس النواب. 
ـــتـــحـــدث الـــرســــمي بـــأسم وقـــال ا
احملـكــمـة ايـاس الـســامـوك في بـيـان
تـلــقـته (الــزمـان) امس إن (احملــكـمـة
عــقــدت جــلـســتــهـا بــرئــاســة مـدحت

احملــمــود ونــظــرت طـعــونــاً تــتــعـلق
بـنـسـبـة تـمـثـيل الـنـسـاء في مـجـلس
الــنــواب) واشــار الى ان (احملــكــمـة
وضوع كانت قد كلفت خبيرا بهذا ا
وقـدم تـقـريــره الـذي يـتـضـمن رؤيـته
الــفــنــيـة أللــيــة تـوزيـع الـنــســاء بـ
القوائم الفـائزة ونسبة تـمثيلهن في
ـان ضمن مـنـاطـقهـن لعـضـويـة الـبـر
الـــدورة االنــتـــخـــابـــيـــة احلـــالـــيــة).
واوضح الـــســامــوك ان (قـــســمــا من
اطــراف الـــطــعــون اعــتــرضــوا عــلى
تــقـريــر اخلـبــيـر وبـنــاء عـلــيه قـررت
احملكمـة تكـليف ثالثة خـبراء اخرين

ـــهــمــة ذاتـــهــا من اجل لــلــقـــيــام بــا
الـوقـوف عـلى احلـقـائق) ,مـبـيـنـا ان
(احملكـمة ارجـأت النـظر في الـطعون
الى 16 من الــشـهــر اجلـاري لــدعـوة
اخلـبـراء الـثالثـة وتكـلـيـفـهم رسـمـياً
ــهـــمــتـــهم وحتـــلــيـــفـــهم الــيـــمــ
الــقــانــونــيـة) ,وتــابع الــســامـوك ان
ـعـروضـة امـام (مـجـمـوع الـدعـاوى ا
احملكـمـة بـهذا الـصـدد هو 7 دعاوى
فـقط اثـنـان مـنـهـا مـسـتـأخـرة ألمور
قانونـية واربعة نـظرت وبانـتظار ما
يـقــدمه اخلـبــراء وواحـدة لم تــنـظـر

حتى االن). 

داعــيـــا احملــامـــ الى (الــتـــحــلي
بـاحلـكــمـة والـرؤيـة وجتـنب ردود
الفـعل اآلنية لـنكـون مثاالً يـحتذى

به في سبيل احقاق احلق). 
ووصـف مـحــامــون قــرار الــسـجن
هنة , بأنه يوم اسود في تـاريخ ا
واتهموا احملكمـة باالنحياز وعدم
مراعاة قانون احملاماة الذي يكفل
ـؤكل حق الـدفـاع لـلـمـحـامي عن ا

واحترام سنه ومرضه .
وقالوا ان (نحو مائة من احملام
حـضـروا جـلـسـة مـحـاكـمـة فـرمـان
وان قرار احملـكمة نـزل كالصـاعقة

عليهم).
واضـافوا انه (ال يـجـوز الي قاض
ـارس مــحـاسـبـة احملــامي الـذي 
مـهـنـته خالل الـدفـاع عن مـوكـله),
مـــؤكـــدين ان (قـــانـــون احملـــامـــاة
الـنـافذ كـفل هـذا احلق لـلمـحـام
مــــــــارسة مهنتهم والدفاع عن
حــقـوق مـوكـلـيــهم دون تـقـيـد وان
مـحـاسبـة تـكـون عن طـريق تـقد
شـــــــــــــكــوى لــنــقــابــة احملــامـ
لـتـقـوم بـتـشـكـيل جلـنـة مـخـتـصـة
حملــاسـبــة احملـامي في حــال ثـبت

تقصيره).
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