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شـــــهـــــدت بـــــغــــــداد وعـــــدد من
احملـافــظـات اجلــنـوبــيـة مــوجـة
تصـعيد عـقب تكـرار االعتداءات
وعـــمـــلــيـــات الــتـــصـــفــيـــة ضــد
احملـتجـ السـلـميـ وسط قلق
دولي من اســتـــمــرار عــمــلــيــات
اخلـــــطـف واالغـــــتـــــيــــاالت دون
محاسـبة. وافاد شـهود عيان ان
(مــتــظــاهــرين أغــلــقــوا الــطــرق
ــؤديــة إلى جــســر الــســنك في ا
مـحــاولـة العــادة اغالقه بـعـد ان
تمت اعادة فتـحه امام العجالت
صــبــاح يــوم امس) الفـت الى
ان (قـــوات مــكـــافــحـــة الـــشــغب
ـــنع انـــتــشـــرت فـــوق اجلـــســر 

تظاهرين من العبور) واكدوا ا
ان (مــجـــهــولـــ اعــتـــدوا عــلى
ناشطة في ساحة الـتحرير ليلة
امس واقـــــدامــــهم عـــــلى حــــرق
اخلــيــمـــة الــتي كــانـت فــيــهــا)
ــتـظــاهـرين واشــاروا الى ان (ا
يـــطـــالـــبــون اجملـــتـــمع الـــدولي
بــالـتــدخل وانـهــاء االنـتــهـاكـات
الــتي يـتــعـرضــون لـهــا من قـبل
مجـاميع تـابعـة جلهـات متـنفذة
حتــاول تــرهـيب احملــتــجـ من
خالل الــقـيـام بـعــمـلـيـات خـطف
وتصـفـية وسط صـمت حـكومي
ازاء مـــا يــحــدث). واكــد رئــيس
ائتالف العراقية اياد عالوي ان
عـصـابـات خـارجـة عن الـقـانـون
طــعـنـت امــرأة مــتــظــاهـرة دون
رادع.وقــال عالوي في تــغــريـدة

له عــلى تــيــوتــر ان (عــصــابـات
خـارجـة عن الـقـانـون بال مـروءة
وال رجــولـة وال قــيم يــصل بـهم
احلــد طــعن امــرأة مــتــظــاهـرة 
ــارسـة الــتـهــديـد والــتـرويع و
ـتــظـاهـرين دون رادع) داعــيـا ا
الى (ايــــصـــال اســــمــــاء اولـــئك
القـتلـة وتوثـيق حاالت االعـتداء
ها للمحاكم اجلنائية ليتم تقد
الــعــراقــيــة والــدولــيــة). وبـدأت
حركة سير الـعجالت على جسر
الــسـنك بـعـدمـا رفــعت عـمـلـيـات
بــغــداد الــكــتل الــكــونــكــريــتــيـة
وتـنــظـيـفه الفـتـتـاحه امـام سـيـر
العجالت. وقـالت في بيان امس
إنـه (بـــعـــد  حتـــديـــد مـــنـــطـــقـــة
الــــتـــظـــاهـــر داخـل الـــتـــحـــريـــر
ـــتـــظـــاهــرين بـــالـــتــعـــاون مع ا

الــسـلـمــيـ  افـتــتـاح  جـسـر
الـــــــســــــنـك واخلالنـي وشــــــارع
الـــرشــيـــد بـــاجتــاه ابـي نــؤاس
وســـاحـــة الــوثـــبـــة والـــشــوارع
احملـيـطـة بـهـا بجـهـود مـشـتـركة
مـن الـــقـــيـــادة وامـــانـــة بـــغـــداد
ـتــظـاهـرين الـسـلـمـيـ ورفع وا
الـــكــتل الـــكــونــكـــريــتــيـــة كــافــة
وتـــنـــظــــيف الـــشـــوارع وعـــودة
احلـيــاة الى طـبـيـعـتـهـا وحـركـة
) واضاف واطـن العـجالت وا
ـتــظـاهـرين (نـهـيب بــابـنـائــنـا ا
السـلمـي بـعدم االنـدفاع خارج
ســــاحــــة الــــتـــظــــاهــــر احملـــددة
ـؤمنـة  وتـؤكد الـقـيادة انـها وا
سـتـتـخـذ االجـراءات الـقـانـونـيـة
وفق الـقوانـ النـافـذة بحق من
ارس وسـائل الـعـنف واحلرق

وقــــطـع الــــطـــرق الــــتـي تــــهـــدد
مـــــصــــالـح الــــنـــــاس ووظــــائف
اجملــتـــمع كـــافـــة). وفي ذي قــار
قــطع مـــتــظــاهـــرون غــاضــبــون
تــقـــاطع بـــهــو االدارة احملـــلــيــة
وسط الـــنـــاصــريـــة بـــاإلطــارات
احملــتــرقــة.وعــزا شــهــود عــيـان
ســبب هــذا الـتــصـعــيــد من قـبل
ـــتـــظـــاهــــرين الى (مـــحـــاولـــة ا
اغــــتــــيـــال احــــد احملـــامــــ في

الناصرية).
 وفي وقت سـابق  اصـيب احـد
احملامـ بجروح خـطرة نتـيجة
اطالق الــــنــــار عــــلــــيه من قــــبل
مـــجـــهــــولـــ امـــام مــــحـــكـــمـــة
اسـتـئـنـاف ذي قـار. ودان نـقـيب
احملــامـــ الــعـــراقــيـــ ضــيــاء
الــســعــدي مــحــاولــة االغــتــيــال
وقــال احملـــامي عـــلي مـــعــارج  
الــــســـعـــدي في بـــيــــان تـــلـــقـــته
(الزمان) امس (نطالب احلكومة
واالجـهـزة االمـنـيـة ذات العـالقة
بضرورة توفير احلماية الالزمة
تـظـاهرين الـتي تضـمن حـيـاة ا
السلمي وبضمنهم احملامون).
وشدد خبـير امـني على ضرورة
تــسـلـيم مـهـمـة حـمـايـة سـاحـات
التـظاهـر في العـراق الى (قوات

اجنبية).
وقـال اخلـبـيـر جـاسم حـنون في
تـصــريح امس إن (مـلف إخـراج
الـقـوات االمـنـيـة هو مـن اصعب
ــلـفــات الـتـي سـتــواجه رئـيس ا
كلف) واشار الى انه الوزراء ا
(كــان يـفــتــرض تــسـلــيم مــهــمـة
حــمـايــة سـاحــات الـتـظــاهـر في
العـراق لقوات اجـنبـية).بدوره 
ـتحدث الـعسـكري باسم كشف ا
ـسـلـحة الـقـائـد الـعـام للـقـوات ا
الــلـواء عــبــد الــكــر خــلف عن
تشكيل فريق عـمل برئاسة وزير
الــداخــلــيـــة يــاســ الــيــاســري
الحـقة الـعابـثـ باألمن الـعام.
وقال خلف في تصريح امس إن
(احلــكــومــة شــكـلـت فـريـق عـمل
بـرئـاسة وزيـر الـداخـليـة يـاس
الحــقــة الــعــابــثـ الــيــاســري 

باالمن العام) 
مــؤكــداً (صـدور أوامــر بـاتــخـاذ
اجــراءات فــوريـة من الــقــيـادات
ــنــاطق بــعــدم ــســؤولــة فـي ا ا
الـســمــاح بـقــطع الــطــرق وغـلق
ــــدارس ودوائــــر اجلــــســــور وا
الـدولـة وبـدأ تـنـفـيـذ هـذا الـقرار

من قـبـل قـائـد الـعـمـلـيـات). وفي
النجف  توفي مـتظـاهر مـتأثرا
بــإصــابــات تــعــرض لــهــا خالل
اشتبـاكات اندلـعت قبل أسبوع.
وقــال مـــصـــدر طـــبي فـي دائــرة
صاب صحة النجف إن (أحد ا
جـراء أحــداث سـاحـة الـصـدرين
ـاضي فــارق احلـيـاة األربــعـاء ا
بـعـد فـشل مـحـاوالت إنـقـاذه من
قـبـل الـفـريق الــطـبي). وشـهـدت
ـاضي اعمال النجـف االسبوع ا
عـــنف تـــمـــثــلـت بــحـــرق خـــيــام
ـعـتـصـمـ واطالق الـرصاص ا
احلـي مــا اســفــر ذلك عن مــقــتل
. واصــابـــة عــدد من احملـــتــجــ
واعــلن الــصــدر في وقت ســابق
عن انتـظار نـتائج الـتحـقيق في
حــادثـــة ســاحـــة الــصـــدرين في
النـجف ألقوم بـواجبي الـشرعي
والــوطـــني إزائــهم  عــقب حــله
اصحـاب القـبعـات الزرق. وغلق
مــــتــــظـــاهــــرون دائـــرة صــــحـــة
ثـنى احتـجاجـاً على محـافظـة ا
حـــادثـــة احلـــريـق الـــذي انـــدلع
.وقال داخل مـسـتشـفى احلـسـ
شــهــود عــيــان إن (مــتــظــاهــري
ــثــنى أغـــلــقــوا دائــرة صــحــة ا
احملـافــظــة احـتــجـاجــاً عــلى مـا
ســمــوه اإلهـــمــال عـــلى حــادثــة

ستشفى).  حريق ا
ـدني وعـقــدت مـديـريـة الـدفـاع ا
مؤتـمـرا حتلـيلـيا حلـادث حريق
مستـشفى احلس في مـحافظة
ــثـــنى الـــذي اســفـــر عن وفــاة ا
واصـــابــة نــحــو  34 شـــخــصــا
وانــقــاذ  60 اخــرين. الى ذلك 
كـدت السـفـارة البـريـطانـيـة لدى
ــكن اســـتــمــرار بــغــداد انـه ال 
االغـتيـاالت واعـمـال اخلطف في
الــعـراق.وقـال الـسـفــيـر سـتـيـفن
هايكي في تغريدة له على موقع
تـويتـر (حـرية الـتعـبـير هي حق
اســاسـي من حـــقـــوق االنـــســان
عالوة عــلى انــهــا حق يــجب ان

تفتخر به األمة) 
ـكن اسـتـمرار واضـاف انه (ال 
هذه االغتياالت واعمال اخلطف
والــــتــــرهــــيب) مــــشــــددا عــــلى
ـسـؤولــ عـنـهـا). (مــحـاسـبــة ا
واغــتـال مـسـلـحــون مـجـهـولـون
ــــشــــرف الــــعـــام امس االول  ا
لـقـناة فـضـائـية نـزار ذنـون امام
مـــــنـــــزله فـي حي اجلـــــامـــــعـــــة

ببغــداد.
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اعـــلـــنت قـــيـــادة الـــعـــمـــلـــيـــات
ـشــتـركــة عن انـطـالق عـمــلـيـة ا
ابـطـال العـراق لـتـطهـيـر االنـبار
ـــنــاطق احملـــيـــطــة بـــهــا في وا
احلـدود الـعراقـيـة -الـسـورية -
االردنية من داعش مشيرة الى
ان طـــــائــــرات اف  16 وأنــــواع
اخـــرى حـــلــــقت بـــارتــــفـــاعـــات
ــتــطــلــبـات مــنــخــفــضــة وفـقًــا 
الـــعــمــلـــيــة. وقــال نـــائب قــائــد
الـعـمـلـيـات الــفـريق الـركن عـبـد
األمـيــر رشـيـد يـارالـله في بـيـان
امس انـه (بـتـوجــيه من الــقـائـد
ــــســـلـــحـــة الـــعــــام لـــلـــقـــوات ا
وبــأشــراف قــيــادة الــعــمــلــيـات
شتركـة وبعد ان حققت ارادة ا
النـصر أهدافـها خالل مراحـلها
ــنــصــرم  الــثـــمــانــيــة الــعــام ا
ــرحـــلــة االولى من انــطـــلــقـت ا
عــــمـــلــــيـــات أبــــطـــال الــــعـــراق
وباشتـراك قيادة القـوات البرية
وقـيـادة عمـلـيـات بغـداد وقـيادة
حـــرس احلــــدود والـــقـــطـــعـــات
لـحقـة بها) واضاف ان (هذه ا
العملية تهدف لتفتيش وتطهير
ـنـاطق احملـيـطـة بـها االنـبـار وا
في احلدود العـراقية -الـسورية
- االردنــيـة واحلـدود الــفـاصـلـة
مع احملافـظات االخـرى للـقضاء
عــلـى بــقـــايــا االرهـــاب وفــرض
األمن وتــعــزيــز االســتــقــرار من
خالل خــمـســة مـحــاور). والـقت
الشرطـة االحتادية الـقبض على
مـــروج ومــــتـــاجـــر بـــاخملـــدرات
بـــحـــوزته ســـبـــعــة االف و500
حـبـة مـخـدرة. وقـال قـائـد قوات
الـــشــرطـــة االحتــاديـــة الـــفــريق
الـركن جـعـفـر الـبـطـاط في بـيان
امس إن (قطـعـات اللـواء الرابع
الـفــرقـة األولى شـرطـة احتـاديـة
ـروج تـابـعت حتركـات أحـد ا
ــواد اخملـدرة و نـصب كـمـ بـا
لـه في إحـــــدى نـــــقـــــاط مــــروره
شــرقي وإلــقـــاء الــقــبض عــلــيه
شهود وبحوزته 393 باجلرم ا
شــريــطــاً من احلــبــوب اخملـدرة
يــحــتـوي كـل شـريط  20 حــبـة
حـــــيـث بـــــلـغ عـــــدد احلـــــبـــــوب

ضبوطة ). ا
واصــدرت مـــحــكــمـــة جــنــايــات
محافظة ديالى احكاما بالسجن
وغــرامــات مــالــيــة بــحق ثالثــة
مدان بتـجارة اخملدرات. وقال
مــديــر قــسم الـعـالقـات واالعالم
في مــديـريــة شــرطـة احملــافــظـة
ـهـداوي في بـيـان تـلـقته نـهـاد ا
(الـــزمـــان) امس ان (مـــحـــكـــمــة
جـنـايـات ديـالى اصـدرت حـكـمـا
بـالسـجن وغرامـات مـاليـة بحق
ثالثــة مــدانـــ بــتــجــارة مــواد
مــخــدرة) مــبــيـــنــا ان (شــرطــة
احملـافـظـة حـقـقت نـتـائـج مـهـمة
لـلحـد من انـتشـار هـذه االفة في
احملافظـة حيث شهـدت االطاحة
بــــــكـــــــبــــــار جتــــــار احملــــــدرات
ومـروجـيـهـا). كـمـا اطـاحت قوة
أمنية بـشخص مـتهم ضبط
بــحــوزتـهــمــا مــواد غــريـبــة في

الديوانية.
وذكـــر بـــيـــان لــقـــيـــادة شـــرطــة
احملــافـــظــة امس ان (ســـيــطــرة
الــشـــامــيــة تــمــكـــنت من إلــقــاء
الـــقـــبض عـــلى شـــخــصـــ من
ســكـنـة مـحـافـظـة بـغـداد اتـضح
أنـهمـا ال يـحمـالن مسـتـمسـكات
رسـميـة في مـا عـثر بـحـوزتهـما
أثــنـاء تــفــتــيـشــهــمــا عـلى اآلت
جـــارحــة واصـــفــاد حـــديــديــة)
وأضـــــــــاف انـه ( اتـــــــــخــــــــاذ
اإلجــراءات الـقــانـونــيـة الالزمـة
تـهمـ وارسـالهـما إلى بـحق ا
اجلـهـات اخملــتـصــة لـلـتــحـقـيق

معها). 
 وافــاد اعالم مـديـريــة مـكـافـحـة
تـفـجرات في بـابل بأن خـبراء ا
ديـريـة عاجلـوا موادا واعـتدة ا
مــتــفـجــرة.وقـال في بــيـان امس
إنه (بـعد ورود نـداء الى خـبراء
تفجرات يفـيد بوجود اجسام ا
غـريـبـة في نـاحـيـة االسـكـنـدريـة
مـنطـقـة مويـلـحة الـثـالثـة توجه
عـلى الـفور فـريق عـمل مـختص
الى محل احلادث) واضاف أنه
(بــعـــد الــكـــشف اتـــضح وجــود
اجسـام غريـبة عـبارة عن قـذيفة
مــدفـــعــيـــة عــيــار 122 مــلم مع
اربــعــة صـــواريخ ضــد الــدروع
عـيــارمـئــة مـلم وقــنـبــرة هـاون
عيار  60 ملم وصاروخ كراد )
الفـــتـــا الى (مـــعــاجلـــتـــهــا وفق
اإلجــراءات الـــقــيــاســـيــة بــدون
حــادث يـــذكـــر). وفي كـــركــوك 
كــشف مـصـدر عـن سـقـوط ثالث
قــذائف هــاون قــرب مــقــبـرة في
ــــــصــــــدر في داقــــــوق.وقــــــال ا
تـصـريح امس ان (ثالث قـذائف
هاون سقـطت قرب مقـبرة فريق
ـــــــا ادى الى اوـ في داقـــــــوق 
احلاق اضرار مـادية دون وقوع

اية خسائر بشرية). 
واصـيب ســائق عــجـلــة مـدنــيـة
بـحـادث سيـر عـلى طـريق مـطار
بــغـــداد الـــدولي. وقــال شـــهــود
عـيان ان (عـجـلـة مدنـيـة خرجت
ـطـار عن مــسـارهــا في طـريـق ا
لتجتاز السـياج الواقي للطريق
ــــا ادى الى اصــــابـــة ســــائق
الـــعــــجــــلـــة) واشـــاروا الى ان
(احلـادث حــصل نـتـيـجـة قـيـادة
الــشـــخص لــعــجــلـــته بــســرعــة

مفرطة).
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مـواجــهـة ضـغـوط إضـافـيـة في
وقـت يــحــاول الــوزيــر الــســابق
تــشــكـــيل حــكــومـــة جــديــدة في
خضم سلسـلة من االضطرابات.
فـيمـا رجح تـقريـر صحـفي بـثته
وكــالـــة أســوشـــيــتـــدد بــرس أن
يـواصل العـراق اسـتيـراد الـغاز
الــــطـــبــــيـــعـي اإليـــرانـي في ظل
جتـــــــــــديـــــــــــد اإلعـــــــــــفـــــــــــاءات
األمـريــكــيــة.وأشـار مــســؤولـون
عـراقـيــون إلى أنه من (احملـتـمل
ـــتـــحــدة أن جتـــدد الـــواليـــات ا
إعفـاء العقـوبات اإليرانـية الذي
ــواصــلـة ســيــســمح لــبــغــداد 
اســـتـــيــراد الـــغـــاز الــطـــبـــيــعي
اإليـراني لـتـزويـد احـتـيـاجـاتـهـا
من الـكـهـربـاء).ويـعـتـمـد الـعراق
علـى الواردات اإليـرانيـة لتـلبـية

نــصـيب األســد من احـتــيـاجـاته
من الـــكـــهـــربـــاء فـي مـــواجـــهــة
الـنـقص الـذي سـاعـد عـلى إثارة
احتـجاجات واسـعة الـنطاق في

الــــســــنـــوات األخــــيـــرة.ويــــأتي
ـتوقع لـلتـنازل وسط التـجـديد ا
تـــعــثـــر الــعالقـــات األمــريـــكــيــة
الـعــراقـيــة في أعـقــاب الـهــجـوم
االمـريـكـي في بـغـداد. وارتـفـعت
أســعــار الــنــفط مــكــاسـبــهــا في
الـوقت الـذي أعلـنت فـيه الـص
عن أقـل عــدد يـــومي مـن حــاالت
اإلصــابـــة بــفـــايــروس كـــورونــا
اجلـــديـــد مــنـــذ أواخـــر كـــانــون
ــــــا عــــــزز آمــــــال الــــــثــــــانـي 
ــسـتــثـمـريـن بـأن الـطــلب عـلى ا
الـوقود في ثـاني أكبـر مـستـهلك
ـا يـبدأ في لـلـخام في الـعـالم ر
التعـافي من آثار الـوباء.وارتفع
خـــام بــرنت  1.26 دوالر أو مــا
ـئة إلى 55.27 يعادل  2.39 با
دوالر لــلــبــرمــيل. وصــعــد خـام

غــــرب تـــــكـــــســـــاس الــــوســـــيط
األمــريـكي  90 ســنــتـا أو 1.88
ـــــــئــــــــة إلى  50.86 دوالر بــــــــا
لـلـبـرمـيل.ووفـقـا لـبـيـانـات  فإن
ـــو حـــاالت اإلصـــابـــة مـــعـــدل 
بالـفـايروس كـورونا اجلـديد في
الـــــصـــــ تـــــبـــــاطـــــأ إلـى أدنى
مــســـتــوى. لــكـن احلــذر مــا زال
ـيــ بـشـأن يـنــتـاب خــبـراء عــا
تـوقع مــوعـد الـوصـول احملـتـمل
للـتـفشـي إلى ذروته ومن ثم بدء
تراجـعه.وتـسبـبت قيـود فُرضت
عـلى الـسـفر إلى الـصـ ومـنـها
فـي خـــــــــــفـض اســـــــــــتـــــــــــهـالك
الـوقــود.وقــالت أكــبـر شــركــتـ
لتـكريـر النفط في الـص إنـهما
سـتـقـلــصـان عـمـلـيــات الـتـكـريـر
بنـحو  940 ألف بـرميل يـومـيا

نتيـجة انخـفاض االستهالك أو
ئة من ما يـعادل نـحو سبـعة بـا
اســـتـــهالكـــهـــمـــا من اخلـــام في
.2019 وقـالت إدارة مــعـلـومـات
الـطـاقـة األمـريكـيـة إنـهـا قـلصت
ي تـوقعـاتـها لـنمـو الـطلب الـعا
ـقـدار عــلى الـنــفط هـذا الـعــام 
 310 ألف بــرمـــيل يـــومـــيــا مع
عــــرقـــلـــة تـــفــــشي الـــفـــايـــروس
. الســـتــهالك الــنــفط في الــصــ
وخـــفــــضـت مـــنــــظــــمــــة الـــدول
ـــــصــــــدرة لــــــلــــــنـــــفـط (أوبك) ا
ي تـوقعـاتـها لـنمـو الـطلب الـعا
عــــلـى اخلــــام خالل  2020 إلى
 990 ألف برميل يوميا مقارنة
مع تــــوقـــعــــات ســـابــــقـــة 1.22
مــلـيـون بــرمـيل يـومــيـا بـسـبب
تـــفــــشي كــــورونــــا. وأوضـــحت

نظمـة في التقريـر الشهري أن ا
ي خالل (مـتـوسـط الـطـلب الـعـا
الـــعـــام احلـــالـي انـــخـــفض إلى
 100.73 مـلـيون بـرمـيل يـومـيا
بتراجع  230 ألف برميل يوميا
عـن الـــتـــوقـــعـــات الـــســـابـــقـــة)
ــنــظــمـــة أن (يــبــلغ وتــوقــعـت ا
ـعـروض الـنفـطي من مـتـوسط ا
خـــــارج أوبك في 2020 نــــحــــو
 66.60مــلـيـون بــرمـيل يــومـيـاً
ملـيون مـقابل تـوقـعات  64.36 
بــــرمــــيل في 2019). ويــــجـــري
حـالــيــا تـنــفــيـذ اتــفــاق خلـفض
إنتاج النفط من جانب التحالف
ــؤلف من كـبــار مـنــتـجي أوبك ا
ومــســتـقــلــ بــقــيــادة روســيـا
بواقع  1.7مليون برميل يوميا

قبل. ينتهي في آذار ا
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اكـــد خــبـــيــر نـــفــطي ان إعـــفــاء
الــعـراق من عــقـوبـات اســتـيـراد
الــطـاقـة االيـرانـيـة يـعـيـد تـرمـيم
الــعـالقــات مـع واشــنـــطن بـــعــد
حــادثــة الـــضــربـــة اجلــويــة في
محيط مطار بغداد  مشيرا الى
ـنـطـقـة بـحـاجـة الى تـعاون ان ا
مــشـــتــرك يــذيب جـــلــيــد االزمــة
الراهنة وحالـة اجلمود بعد تلك
االحــداث. وقـــال بـــيــوار خـــنس
لـ(الـــــزمـــــان) امس ان (اعـــــفــــاء
الــعـراق من عــقـوبـات اســتـيـراد
الــنـــفط والــكـــهــربـــاء من ايــران
ســيــسـاعــد عــلـى اعـادة تــرمــيم
الـــعـالقـــة مع واشــــنـــطـن عـــقب
التـوتر الذي حـدث بعد الـضربة

اجلــويـة االمــريـكــيـة في مــحـيط
مــطــار بــغــداد الـتـي اســتــهـدف
نـــائب رئـــيس هـــيـــئـــة احلـــشــد
ـهـنـدس الــشـعـبـي ابـو مـهــدي ا
واجلــــــنـــــرال االيـــــرانـي قـــــاسم
ســـلـــيـــمــاني) مـــشـــيــرا الى ان
ـنــطــقـة بــحـاجــة الى تــعـاون (ا
مـشــتـرك يـسـهم بـتـذويب جـلـيـد
االزمــة وكـســر اجلـمـود حــفـاظـا
عـلى مـصالح الـشـعـوب).وقرّرت
تـحـدة تـمديـد إعـفاء الـواليـات ا
تـعـلّـقة الـعـراق من العـقـوبـات ا
بـاسـتيـراد الـغاز والـكـهـرباء من
ــــدة  45 يــــومــــاً وذلك إيــــران 
بــحـــسب مـــا أفـــاد به مـــســؤول
عــراقي. وونـــقــلـت تــقـــاريــر عن
ـــــســــؤول الــــذي فـــــضل عــــدم ا
الـــكـــشف عن اســـمـه الـــقــول أن

دة رة سيـكون  (التـمديد هـذه ا
 45 يـــومـــاً وســيـــطـــبّق ضـــمن
شـروط صـارمـة) عـلى حـد قوله.
وكـــانت واشـــنـــطن قـــد فـــرضت
عــقــوبــات صــارمـة عــلـى قــطـاع
الطاقة اإليراني في العام 2018
ـــــعـــــاقــــبـــــة الــــدول وهــــدّدت 
ــتـعــامـلــة مع طـهــران في هـذا ا
اجملـــال مع مـــنـــحـــهـــا الـــعـــراق
ـؤقـتـة سـلـسـلـة من اإلعـفـاءات ا
ـتــتـالـيـة بـدأت  45 يـومـا ثم ا
تــــــــــوسّــــــــــعـت إلـى  90 و120
ـفـتـرض أن يــومـا.كـمـا أنـه من ا
تــنـــتــهي مــدة اإلعـــفــاء األخــيــر
ـمنـوح لـلـعراق هـذا األسـبوع ا
ـتــحـدة فـضّـلت لــكن الـواليـات ا
عــــــدم وضـع رئــــــيـس الــــــوزراء
ـــــكــــلّف مـــــحــــمـــــد عالوي في ا

مـــا حــصل مع لـــقــضــاة األعــضــاء
االحــتــيـاط كل مـن خـلــيل ابــراهـيم
خــلـــيــفــة وســامـي حــســ نــاصــر
ــعـمــوري ومـحـمــد قـاسم مــحـمـد ا
اجلـنـابي و سلـيمـان عبـد الله عـبد
الـــصـــمـــد الـــقـــره داغي  وفـق مــا
يــذكــره رئــيس احملــكــمــة بــالـكــتب
وقعة من قبله) واستطرد البيان ا
بـالـقـول ان (ان تـرشـيح الـكـبـيـسي
لـعضـوية احملكـمة كـان بتأريخ 30

حــــزيـــران عـــام  2014 أي فـي ظل
ــلــغـاة ــادة  3 مـن األمــر ا نــفــاذ ا
بـقرار رئيس احملكمة  21 ايار عام
ــــــادة  2019 حـــــــيـث ان تــــــلـك ا
حتـصـر االختـصـاص في التـرشيح
إلـى الـقـضـاء لـكـن رئـيس احملـكـمـة
االحتــاديـة انــفـرد بــشـخـصـه بـهـذا
ـرقم ـوجـب الـكـتـاب ا الــتـرشـيح 
/233ت/ 2014 وبــذلك فــأن أصل
الـتـرشـيح يـعـد مـخالـفـا لـلـقـانون)

ولـــفت الى ان (الــكــبـــيــسي بــاشــر
بـإعـمـاله عـضـوا احـتـيـاطـا قـبل ان
نـصوص عليها في يـؤدي اليم ا
ــادة  7 مـن الــقــانـــون وبــحــسب ا
ادة  138 مـن الدسـتور  أحـكـام ا
فـان رئـيس اجلمـهـورية يـحل محل
نطقي مـجلس الرئـاسة ومن غيـر ا
والـدستوري القول بخالف ذلك أما
االدعــاء بـان الـكـبـيــسي هـو عـضـو
احتياط ويستمر بهذه الصفة مدى
احلـياة أسـوة بالقـضاة األصل فان
ذلـك يتـناقض مـع ما ورد في كـتاب
رئــيس احملــكــمـة ذي الــعـدد /233
ت/ 2014 الذي ذكر فيه أن سامي
ـعـمـوري وخلـيل ابـراهـيم خلـيـفة ا
الـعـضـوين االحـتـيـاط فـي احملـكـمة
قـد أحيال عـلى التـقاعـد من محـكمة
الـتميـيز إلكمالـهما الـسن القانوني
ويـقـترح تـسمـية الـقـاضيـ محـمد
رجـب وعـاد هــاتف بــدالً عــنــهــمـا)
مــشـيــرا الى ان (انـعــقـاد احملــكـمـة
بـجــلـسـة تـداولـيـة ضـمت الـقـاضي
ــشـــكـــلــة نـــفـــسه هــو مـــوضـــوع ا
الـقـانونـية إلنه ال يـجـوز قانـوناً ان

ـصلحته). على يـصدر قاض قرارا 
صـــعـــيـــد اخــر نـــظـــرت احملـــكـــمــة
االحتـاديــة الـعـلـيـا بـدعـوى اقـيـمت
عـــــلى رئــــيـــــسي اجلــــمـــــهــــوريــــة
واحلــكـومـة واالمــ الـعـام جملـلس
الـــــوزراء وقـــــررت ردهـــــا لـــــعــــدم
اخـتـصاصـها الـفصل في الـقرارات
ـتــحـدث الـرسـمي االداريــة. وقـال ا
إيــاس الـســامـوك في بــيـان تـلــقـته
(الـزمـان) امس إن (احملـكمـة عـقدت
جــلـســة بـرئــاسـة مـدحـت احملـمـود
ـدعي فيها ونـظرت دعوى خاصم ا
كـل من رئيس اجلـمـهوريـة ورئيس
مـــجـــلس الـــوزراء واالمـــ الـــعــام
جملـلس الوزراء/ اضـافة لوظـائفهم
ــدعي الـغــاء تــنـفــيـذ حــيث طــلب ا
ـرقم  445 لــسـنـة 2019 الــقـرار ا
ــــتــــعـــلـق بـــتــــخـــويـل الـــوزارات ا
ــرتـبــطـة بـوزارة واجلــهـات غــيـر ا
ـبـاشـر) واحملـافــظـات بـالـتـعـاقـد ا
وتــــابع ان (احملــــكـــمــــة وجـــدت أن
الــقــرار مـوضــوع الـطــعن يــعـدّ من
الــقـرارات االداريـة الــتي تـصـدرهـا

السلطة التنفيذية  فقررت رده). 
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تــوقـعـت الـهــيـئــة الــعـامــة لالنـواء
اجلـوية والـرصد الـزلزالي الـتابـعة
لــــوزارة الـــنــــقل ارتــــفـــاع درجـــات
احلــرارة بـدءاً من الـيـوم اخلـمـيس
ــوجــة الــقــطــبــيــة مع انـــحــســار ا
شــــديـــدة الـــبـــرودة الــــتي ضـــربت
نـطـقة وأنـخـفضت الـعـراق ودول ا
ـئوي فـيـهـا احلـرارة الى الـصـفـر ا
اثــر تـســاقط الــثـلــوج. وذكـر بــيـان
لـــلــهــيــئــة امـس ان (طــقس الــيــوم
ناطق كافة اخلـميس سيكـون في ا
غـائم جزئـياً الى صحـو مع تساقط
زخـات مطر وهـطول ثلـوج شماالً),
وأضــاف ان (طــقس غــدا اجلــمــعـة
ســيــكــون غــائم واحلــرارة تـواصل
االرتـفـاع). واسـتـفـاق الـبـغـداديـون
امـس االول عـــلى تـــســـاقط ثـــلـــوج
غــــطّت الـــشـــوارع  وذلـك لـــلـــمـــرة

االولى منذ اعوام.
 وفي  2008 تــســاقــطـت الــثــلـوج
بــشــكل خــفــيف في بــغــداد وكـانت
ـــرة االولى مـــنــذ نـــحـــو قــرن من ا
دينة أفادوا أن الـزمن. لكن سكان ا
الــــثــــلـــوج الــــتي جتــــمّـــعـت فـــوق
الـــســـيـــارات واألشـــجــار وأســـطح
األبــنــيــة غــيــر مــســبــوقــة. وأوقف
سـائقـو السـيارات آلـياتـهم بالـقرب

من حـدائق غطتّـها الثلـوج بالكامل
وعـمد بـعضـهم إلى الـتقـاط الصور
مع أطـفـالـهم بـينـمـا تـدنّت درجات
احلـرارة إلى الصفر. كـما تساقطت
الــثــلـــوج عــلى مــنــاطق أخــرى في
الــعـراق. واودت عــاصـفــة شـتــويـة
قـوية بحـياة خمسـة أشخاص على
األقـل في بـــــولــــنـــــدا والــــســـــويــــد
وسـلوفينيا وبريطانيا و تعليق
الـرحالت اجلـويـة في بـعض أجزاء
انيا كما انقطع التيار الكهربائي أ
ـــنـــازل في عـن مـــئـــات اآلالف من ا
شــمـال أوربـا. وفي بـولــنـدا لـقـيت
امـرأة وابـنـتهـا  حـتـفـهمـا  بـعـدما
أطـاحت رياح قويـة بسطح مـنتجع
لــلـتــزحــلق في مـنــطــقـة بــوكـويــنـا
تـــاتــرزانـــســكـــا في جـــبــال تـــاتــرا
الــبـولـنــديـة وفــقـا لـلــشـرطــة كـمـا
أســفــر احلـادث عـن تـعــرض امـرأة
إلصــابــة خــطــرة وأيــضــا تــعــرض
صـــبي  إلصـــابــة فـي الــرأس. وفي
الــســويــد تــوفي رجـل وفــقــد أخـر
وهـــنـــاك مـــخــاوف مـن وفــاتـه إثــر
انــقالب قــاربــهــمــا في بــحـيــرة في
سـفـينـلـيوجنـا جـنوب غـرب البالد.
كـمــا تـوفي رجل اخـر في مـقـاطـعـة
هـامـبـشـيـر جـنوب إنـكـلـتـرا بـعـدما
ســــحـــقـت شـــجــــرة ســـيــــارته إثـــر
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جدد مجلس القضاء االعلى تأكيده
عــدم دســتـوريــة انـعــقــاد احملـكــمـة
االحتــاديـة الـعــلـيـا وان مــا يـصـدر
عـنهـا من قرارات غـير مـلزم بـسبب
اخـتالل نصابـها. وقال اجمللس في
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(قــانــون احملـكــمـة الــنــافـذ يــتــمـثل
بــــاألمـــر رقم  30 لــــســــنـــة 2005
ــادة  3 مـــنه تــتــكــون ـــوجب ا و
احملكمة من رئيس وثمانية أعضاء
وال يـكــون انـعـقـادهـا صـحـيـحـاً إال
بـحـضـور جـمـيع أعـضـائـهـا حسب
ادة  5 من القانون) مشيرا نص ا
ـــا ان أحــد أعــضــاء الـى انه (لــطــا
احملـكـمة أحـيل عـلى الـتقـاعد  فـقد
اخـتل نصاب احملـكمة وبـالتالي ان
كـل مـا يــصــدر عــنــهــا مــعـدوم  وال
ـكن ان يـوصف قـرارها بـأنه بات
ادة  94من أو مـلزم بحسب نص ا
ادة /5ثانياً من قانون الدستور وا
تـشـكيـلـهـا وهي مخـتـلة الـنـصاب)
واوضـح الــــبـــــيـــــان ان (قـــــسم من

قـــرارات هـــذه احملــكـــمـــة يـــتــعـــلق
بــصـــمــيم عــمل مـــخــتــلف احملــاكم
الـداخـلـة ضـمن تشـكـيالت الـقـضاء
إضــافــة إلى ان مــخــرجــات نـتــائج
االنـتـخـابـات الـتي يـتم الـطـعن بـها
أمـام الـهـيئـة الـقـضـائيـة اخملـتـصة
ــادة /19أوالً من حـــسب أحـــكــام ا
سـتقـلة ـفـوضيـة العـليـا ا قـانون ا
لـالنتخابات رقم  31 لـسنة 2019
يـكون تصديقها من احملـكمة العليا
ادة /93 سـابـعاً ـوجب أحـكـام ا
مـن الـــدســـتــور) مـــضـــيـــفـــا (فــان
الـقـضـاء مـعنـي بشـكل مـبـاشـر بأن
يـكون نـصاب هـذه احملكـمة مـكتمل
نـصـوص عـليه في حـسب الـعـدد ا
قــانـون تـشـكــيـلـهـا كــمـا ان تـعـيـ
قـاض متـقاعـد من محكـمة الـتمـييز
االحتـادية ويتقاضى راتب تقاعدي
وجـميع حقوقه من موازنة اجمللس
يــجــعل الــقــضــاء حـريـص عـلى ان
وجب تـكون هذه احملكمة مشكلة 
الـقانون بالـشكل الصحيح) وتابع
رقم ان (رئـيس احملكمة في قراره ا
/83 احتـــــــاديــــــة/ 2019 ألـــــــغى

صـالحــيـــة الــقـــضــاء في تـــرشــيح
رئـــيس وأعــضـــاء احملــكـــمــة حتت
مــــســــوغ ان ذلـك ال يــــدخل ضــــمن
صـالحـيــات الــقــضــاء حــسب نص
ـادة  91 مـن الدسـتور  فـان هذا ا
ـسـوغ ينـاقض نفـسه بنـفسه  إذ ا
ان مــشـروع قـانـون الـقـضـاء يـنص
ـــــادة /3 ثـــــالــــــثـــــاً عـــــلى ان فـي ا
الــتــرشــيح يـكــون من اخــتــصـاص
الـقضاء  فـإذا كان هذا الـنص غير
دســـتــوري كــيـف يــتــبـــنــاه رئــيس
احملـكـمـة?) مـشـيرا الـى ان (تعـي
الــقـاضي مــحـمــد رجب الـكــبـيـسي
عـــضـــوا احـــتـــيـــاط هـــو مـــخـــالف
لـلقـانون النه ال يوجـد في نصوص
الــقـانــون أي مـادة أو فــقـرة جتــيـز
تـعـي الـعـضو االحـتـياط وهـذا ما
يـذكـره بـنـفـسه رئـيس احملـكـمة في
وقع من قبله بالعدد /36 الـكتاب ا
ت/ 2009و /233ت/ 2014 ف
وجه إلى رئيس اجلمهورية  لذا ا
فــان عــضــويــة االحــتــيــاط ان صح
وجــودهـا تـنـتــهي بـإحـالــتـهم عـلى
الـتقاعـد من وظيفـتهم األصل وهذا
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