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اكــــد خـــــبــــيــــر اقـــــتــــصــــادي ان
ــعـلــنـة االجــراءات احلـكــومــيـة ا
لــلــحــد من اآلثــار  االقــتــصــاديــة
لفـايروس كـورونا عـلى الطـبقات
الـفقـيـرة لن تـداوي جـروح هؤالء
برغم انهـا جيدة عـازيا االمر الى
ـسـبق جـراء غـيــاب الـتـخـطــيط ا
االوضـاع الــسـيــاسـيـة واالمــنـيـة
ــســتــقــرة واالفــتـقــار الى غــيــر ا
تـعـداد سكـاني فـضال عـن عوامل
اخـــــــرى. وقــــــال مـالذ االمــــــ لـ
(الـــــــــــزمــــــــــــان) امـس ان( وزارة
الـتــخـطـيـط في الـواقع ال تــمـتـلك
بيانات حقيقـية عن السكان لعدم
إجـراء تـعـداد سـكـاني مـنـذ أكـثـر
من عـقـدين وهـذا األمـر  يـنـعـكس
على حـقـيقـة اجراءاتـها اخلـاصة
ــعــونـــات لــلــعــوائل بـــايــصــال ا
الفقيـرة واحملتاجة) مـضيفا ان (
الــوزارة لم جتــر إحــصــاء جــديـا
ــا اكــتـفت بــعــدد الـعــاطــلـ وا
بدعوة العاطل لتقد بياناتهم
الى وزارة العمل للـتاكد من أنهم
عـاطلـون  وهـذه الـطريـقـة لـيست
ـكـن أن يـنـتج عــنـهـا فـعــالـة أو 
بـــيــانــات دقــيـــقــة) مــوضــحــا ان
ـعـلـومـات (اغـلب الـذين قــدمـوا ا
ـوقع االلـكتـروني لـلوزارة عبـر  ا
لم يكونوا  فـي احلقيقـة  عاطل
إلى جـــانب أن آالف الـــعـــاطـــلــ
ـعلوماتهم احلقيقـي لم يدلوا 
لـــــعــــدم ثـــــقـــــتـــــهم بـــــاجــــراءات
احلــكــومــة..نــاهــيك عن حــلــقـات
الـفـسـاد الـتي كـشـفت في مـلـفـات
ـــــتـــــعـــــفــــفـــــة واالرامل األســــر ا
طـلقات والـرعايـة االجتمـاعية وا
وغـيــرهــا ) ومـضى االمــ قـائال
(أضف إلى ذلك أن احلــكــومــة لم
تــكن مـســتـعــدة لـهــذه اجلـائــحـة
صـحــيـا ومـالـيـا بــوصـفـهـا دولـة
مـــــتــــكـــــامـــــلــــة لـــــهـــــا ايــــرادات
ومـصــروفـات ومــوازنـة يـجب أن
تـضع في حــسـابـاتـهــا لـكل سـنـة
نـســبـة من اإليـرادات لــلـطـواريء
كــاحلــروب والــكــوارث واالزمـات
والفيضانات وهذا يعود ألسباب

سياسيـة وامنية وتـذبذب أسعار
ــديــونـــيــة إلى الـــنــفط وزيـــادة ا
جـــانب تـــفـــشي الـــفـــســـاد وعــدم
الـتـمــكن من الـقـضــاء عـلـيه ..لـذا
ــعـــلن عـــنـــهــا فـــأن االجـــراءات ا
كجهد يعـد اجنازا كبيرا رغم انه
بحسب تـقديـري ال يداوي جروح
عـــوائل الـــفـــقـــراء والـــعـــاطـــلــ
) داعـيا واحملـتـاجـ احلـقـيـقـيـ
احلــكــومــة الى( أن تــســعى بــكل
جهدها بعد عـبور مرحلة كورونا
 الجراء تعداد سكاني  مع أتخاذ
اجـراءات واضــحـة لـلــتـعـامل مع
ايرادات اقليم كردستان وحصته
ـوازنـة إلـى جـانب مـحـاربـة من ا
الـفـسـاد والقـضـاء عـلـيه وتـوفـير
فـــرص عـــمل لـــلـــعـــاطــلـــ ودعم
القـطاع االنـتـاجي العـام اخلاص
وحتـــجــيم االســـتــيـــراد). واعــلن
وزيــر الـتــخــطـيـط نـوري صــبـاح
الـدلــيـمي تـخـصــيص مـبـلغ 300
مــلـيــار ديــنـار لــلـمــتــضـررين من
األزمـــــــــــــــة. جـــــــــــــــاء ذلــك خـالل
اســتــعــراضه  مـع خــلــيــة األزمـة
الـــــنــــيـــــابــــيـــــة الــــتـــــوصــــيــــات
واستراتيجية العمل واالجراءات
التي مضت الـلجنـة في حتقيـقها
ــعـــاجلــة بــاجـــتـــمــاعـــهـــا االول 
االنـعــكـاســات االقـتـصــاديـة عـلى
تـضررين من جـائحـة كورونا . ا

ونــقل بـيــان تــلـقــته(الــزمـان) عن
الدليـمي تأكيـده خالل  االجتماع
وسع مع خلـية االزمـة النيـابية ا
الــــذي حــــضـــــره ايــــضــــا وزيــــر
(رصـد مبـلغ 300 مـلـيار الـزراعـة
ن ن تـضـرر من االزمة  دينـار 
ــوظــفـ ال يــتــســلم راتــبــا مـن ا
ــــشـــمـــولـــ ـــتـــقــــاعـــدين وا وا
بـالـرعـايـة االجـتـمـاعـيـة والـعـمل
على إعفـائهم من اجور الـكهرباء
ــاء واخلــدمــات حــتى نــهــايـة وا
االزمـــة).من جـــهــتـه اســتـــعــرض
وزيـر الـزراعـة الــتـوصـيـات الـتي
قـدمـتـهـا الـلـجـنـة لـلـنـواب بـهدف
اقـرارهــا والـتي كـان مـن اهـمـهـا
ـتـاحة اطالق جـميـع االعفـاءات ا
ــــواد الـــغـــذائـــيـــة الســـتـــيـــراد ا
والزراعية لـسد االحتـياج الكامل
لـــلــمــواطـن وإعــفــاء الـــشــركــات
تعاقدين زارعـ ا والفالح وا
لعام 2020 وفقـا لكـافة الـقوان
مـن بـــدالت االيــــجـــار وتــــأجـــيل
ـــبــــالغ تـــســــديــــد الـــقــــروض وا
ـقـترضـ من ـسـتـحـقـة بـحق ا ا
ــــصــــرف الــــزراعي وتــــأجــــيل ا
ـــبــــالغ تـــســــديــــد الـــقــــروض وا
سـتـحقـة لـعام 2020 للـفالح ا
ـــزارعـــ جـــراء اقـــتــراضـــهم وا
ـعـدات ـكــائن وا مـبــالغ لـشــراء ا
ـــســـتــلـــزمــات الـــزراعـــيــة من وا

الــشــركـة الــعــامـة لــلــتـجــهــيـزات
الـــزراعـــيـــة. وفي شـــأن مـــتـــصل
اوصت جلــــــنــــــة اإلقــــــتــــــصــــــاد
واالستثـمار الـنيابـية  بتـخفيض
رواتب من هم بـدرجــة مـديـر عـام
ــئــة فــمـــا فــوق بــنــســبــة  60بــا
وتخصص لشمول أعداد إضافية
ن بشبـكة الرعـاية االجتـماعية 
لـيس لـهم دخل شـهـري. وتـضمن
بيـان  لـلجـنة حـمل تـوقيع عـضو
الـــــلـــــجـــــنـــــة مـــــازن الـــــفـــــيـــــلي
تـــوصـــيـــات اخـــرى تـــمــثـــلت بـ(
اعتـمـاد ادخار اجـبـاري بسـندات
حـكومـيـة للـمـوظـف الـذين تـزيد
رواتــــبــــهم عــــلى ثـالثـــة مـاليـــ
ـئـه من رواتـبـهم وبـنـسـبـة 20يـا
بـــســعــر فــائــدة يــســتــوفى عــنــد
حتــسـن األوضــاع االقــتــصــاديــة
لــــلــــبـالد وألــــغــــاء الــــنــــفــــقــــات
االسـتـثــمـاريـة في مـوازنـة 2020
والنـفـقات اجلـاريـة لألبواب غـير
ـستلزمات الـسلعية األساسية كا
واخلدمـية والنـفقـات الرأسمـالية
الــتي تــتــضــمن مــصــاريف غــيـر
ــســتــقـرة مــبــررة في الــظـروف ا
فـــكــيف فـي مــثل هـــذه الــظــروف
االقـــــتـــــصــــاديـــــة اخلـــــطـــــيــــرة.
وتـــخـــصـــيص مـــوازنـــة طــوار
خاصة لتغطية متطلبات مكافحة
وبــاء كـــورونــا ويــصــرف مــنــهــا

لــلـــمــتـــطــلــبـــات الــتـــشــغــيـــلــيــة
واالســتــثـــمــاريــة وفق أولــويــات
محددة بضوابط ومعايير الواقع
الــصــحي وحتــديـاتـه) كـمــا دعت
التوصيات التي وصفتها اللجنة
بـــأنــهـــا اولــيـــة الى (اســتـــيــفــاء
ــسـتــحـقــة والـضـرائب األمـوال ا
ـفـروضـة عـلى شـركـات الهـاتف ا
النـقل دون اي تاخـير أو تـقسيط
  واالتــفــاق مع شــركــات جــوالت
التراخيص عـلى تقليل الـتكاليف
غير الضرورية من جهة وتسديد
مستحقات عملها احلالي بالنفط
بـدلًا من الـنـقد لـتـقـليل اخلـسـائر
الــتـي تــلــحق الـــعــراق من جــراء
انخفـاض أسعـار النفط.واعـتماد
إجـــراءات صــارمـــة في الــرقـــابــة
واســـتــحـــصـــال اإليــرادات غـــيــر
ــنــافـذ الــنــفـطــيــة وخـاصــة في ا
احلـدوديــة وجلـمـيع احملــافـظـات
واإلقـلـيم وتــقـيـد ايـرادا احتـاديًـا
يـتم تـوزيـعـه بـعـدالـة بـ جـمـيع
. وتأجيل تسديد جميع العراقي
الـــديـــون اخلـــارجــــيـــة ومـــنـــهـــا
تعويضـات الكويت) واكـد البيان
ضـرورة (تـأجـيل الـعـمل بـجـمـيع
االتـفاقـيـات االقـتـصـادية مع دول
اجلــــوار أو الـــصـــ فـي الـــوقت
نظور خـصوصًا وان مـجاالتها ا
لـيـست اولــويـة ولـكـون بـعـضـهـا

مجحفة بالعراق.
وإلــزام اإلقـلـيـم بـتـســلـيم جــمـيع
ـــنـــتـج لــوزارة الـــنـــفط الـــنـــفط ا
لـتسـويـقه احتـاديًـا وبخـالفه يتم
ـرصودة حتـويل تـخصـيـصـاته ا
ـــوازنــة لـــتــوزع بـــ بــاقي في ا
احملافظات العراقية وفق النسبة
الـسـكـانـيـة  وهي مـوازنـة تـصل
ــايــقـارب  15تــريــلــيــون ديــنــار
ويلزم اإلقليم بدفع قيمة اي كمية
من النفط يـبيعـها خارج الـسياق
االحتادي الـقانـوني واحتـسابـها

من ضمن موازنته.
وإصـــــدار ســــنـــــدات وطـــــنـــــيــــة
ـصارف لـلـمـواطـنـ عن طـريق ا
احلكـومية وبـسعـر فائـدة مشجع
تـسـتـوفـى عـنـد حتـسن األوضـاع
ــوازنـة االقــتــصـاديــة لــتـمــويل ا

همة الضرورية بالتخصيصات ا
مع تفعيل جهود مـكافحة الفساد
وخـــصــوصــاً مـــلــفــاتـه الــكــبــرى
لتـحـصيل األمـوال الـطائـلـة التي
استولى عليها الفاسدون وإعادة
تـخــصـيـصــهـا لـلــمـوارد وابـواب
ـهــمـة.وايـجــاد آلـيـات الـصــرف ا
سريـعة وسهـلة وشـفافـة اليصال
مــواد الــبــطــاقــة الــتــمــويــنــيـة و
رواتب رعاية الشبكة االجتماعية
ا يكفي لتغطية خالل أسبوع و
ـدة احلــاجـة لـلــمـشــمـولـ بــهـا 

شهرين على األقل).
في غـضـون ذلك رفــضت الـلـجـنـة

اليَّة النيابية ا
اي  اســــــتـــــقــــــطــــــاع فـي رواتب
ــوظـــفــ  لــدعم خــلــيــة األزمــة ا
ــعـنــيــة بـكــورونــا.وقـال عــضـو ا
الـلـجنـة مـاجـد الـنـائـلي في بـيان
تلقته(الزمان) امس انه (ال يوجد
ــة ســـنــــد قــــانــــوني أو صـالحــــيـَّ
الســــتـــــقــــطــــاع جــــزءٍ من رواتب
)مـــبـــيـــنـــاً أنَّ (فـــكــرة ـــوظــفـــ ا
االسـتــقـطـاع طـرحـتْ في مـجـلس
الــنـــواب اســتـــجــابـــة لــلـــضــغط
الـــشـــعــبي الـــداعي لـــتــخـــفــيض
رواتـب الـــدرجـــات الـــعــــلـــيـــا من
مـوظــفي الـدولـة بـوصــفه مـوقـفـاً
رُّ به من وطنياً وتـفاعالً مع ما 
ـة ـة واقـــتــصـــاديـَّ ظـــروفٍ صــحـــيـَّ

نتيجة لتفشي وباء كورونا).
وأضــاف الــوائـــلي أنَّ (الــلــجــنــة
تــــتـــــدارس عــــدداً من احلـــــلــــول
ــقــتــرحـــات الــتي تــخــفف من وا
ـة عن طــريق األزمــة االقــتـــصــاديـَّ
وسائل التواصل االلـكترونيَّة مع
أعــــضـــائـــهـــا) مـــؤكـــداً (حـــرص
ـــســـاس الـــلـــجـــنـــة عـــلى عـــدم ا
ـــوظـــفـــ وتـــوجـــيه بـــرواتـب ا
االهـتـمـام إلـى تـخـفـيض اإلنـفـاق
الـــــعــــام). وكــــشف عـن تــــبــــني (
اللـجـنة (مـقتـرحـاً لتـعديل قـانون
الـتـقـاعــد جلـدولـة اإلحـاالت عـلى
التـقاعـد كل أربعـة أشهـر مالـية)
مؤكـدا (رفع الـتعـديل إلى رئـاسة
مـجــلس الـنــواب إال أنَّ الـعــطـلـة
التشريعيَّة حالت دون التصويت

عليه).
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افـــاد مــجـــلـس الـــقــضـــاء االعـــلى
بسحب ديـوان رئاسة اجلـمهورية
رسوم اخلـاص بتعيـ القاضي ا
مـحــمــد رجب الــكـبــيــسي عــضـوا
اصـلــيــا في احملــكـمــة االحتــاديـة.
وقــال اجملـــلس في بــيـــان تــلـــقــته
(الزمـان) امس  إن (ديـوان رئـاسة
ـرسـوم اجلـمـهـوريـة قـرر سـحب ا
اخلاص بتعي  الـكبيسي عضوا
اصــلــيــا في احملــكــمــة االحتــاديـة
تماشيا مع قرار الهيئة العامة في
محـكـمـة التـمـيـيز االحتـاديـة الذي
صـدق قـرار مـحـكـمـة بـداءة الـكرخ
رسوم خملـالفته القاضي بـإلغـاء ا
الــقـــانــون) واضــاف أنـه (نـــظــرا
لثبوت حـصول الفـراغ الدستوري
والقانوني الذي حـذر منه القضاء
األعـــلى في اكـــثـــر من مـــنـــاســـبــة
بـسـبب إلـغـاء احملـكـمـة االحتـادية
ادة 3 من القانون رقم 30 لسنة ا
2005 وهـو الـنص الـوحـيـد الذي
كــــان نـــافــــذا فـي حـــيــــنـه والـــذي
ــوجـــبه يـــتم تـــعـــيــ أعـــضــاء
احملـــكـــمـــة االحتــاديـــة فـــإن عـــلى
مـــجــــلس الــــنــــواب  اإلســـراع في
ــعــاجلـة تـشــريع الــنص الــبــديل 
الــفــراغ الــدسـتــوري والــقــانــوني
ــتــمــثل بــعــدم وجــود مــحــكــمــة ا
مكتمـلة النصـاب يحتـكم اليها في
ـــــنــــــازعـــــات الــــــدســـــتــــــوريـــــة ا
والـقـانـونـيـة). واطـلـعت (الـزمـان)
عـلى قــرار نــائب رئــيس مـحــكــمـة
التمييـز االحتادية زيدون سعدون
رسـوم اجلـمـهوري بشـان الـغـاء ا
اخلاص بـتـعـيـ الـكـبـيـسي الذي
جـاء فــيه ان (الــكــبــيــسي انــتـهت
صفـته القـضائـيـة وسقـطت حكـما
عـضـويـته االحـتـيـاط في احملـكـمـة
بعد احـالته الى التـقاعد في االول
من تـمـوز عام  2018يضـاف الـيه
ان اصل الـــــتــــــرشـــــيح عـــــضـــــوا
احـتـيــاطـيـا ومن ثـم تـعـيــيـنه فـيه
ـــكن خــلـل قـــانــونـي وجتــاوز ال 
انـكــاره يـجـعـل عـضــويـته بــاطـلـة
ابتـداء وانتـهاء كون ترشـيحه لم
يـصـدر من الـقـضـاء) مـضـيـفـا ان
ادة  3من قانون رقم  30لسـنة (ا
 2005حتــصــر جــهـــة الــتــرشــيح
القـضاء وان قـيام رئـيس احملكـمة
بـهــذا االمـر غـيــر قـانــوني وبـاطل
ـــادة  /5اوال من والســـيــــمــــا ان ا

نفس القانون قد نصت
عـــــلـى دعـــــوة رئــــــيس
احملــكــمــة اعـــضــائــهــا
ــوعـد لالنــعـقــاد قــبل ا
احملـــــدد بــــــوقت كـــــاف
ويـرفق بـكــتـاب الـدعـوة
جــــدول االعــــمــــال ومـــا
يـــتــعـــلـق به من وثـــائق
بحيث ال يكون انعقادها
صـحــيـحــا اال بـحــضـور
مشيرا جميع االعضاء) 
الى انه (بــــعــــد احــــالــــة
القـاضي فـاروق الـسامي
الى التـقـاعـد اصـبح عدد
اعضـاء احملـكـمـة ثـمـانـية
وهم الـــرئــيـس وســبـــعــة
اعـــضـــاء دائـــمـــ وهـــذا
التـشكـيل العـددي ناقـصا
ـــكن لـــلــــمـــحـــكـــمـــة وال 
االنــــــعـــــقــــــاد بـه الن نص
الـــقـــانـــون عـــلـى تـــكـــوين
احملـكــمــة وانـعــقــادهـا من
تسـعة اعـضاء ) الفتا الى

(عدم وجـود اي نص دسـتوري او
ـادة  3من قـانــوني بــعــد الــغــاء ا
الــــقــــانـــــون ذاته الــــذي يـــــعــــطي
الــــشـــرعــــيــــة واحلق جلــــهــــة مـــا
بــتــرشــيح الــقــضــاء لــلــعــضــويـة
الــدائــمـــيــة في احملــكـــمــة ومن ثم
) وتــابـع انه (ازاء هــذا الــتــعــيـ
الـفـراغ الـدسـتـوري والـقـانـوني ال
ـــكـن مـــعـــاجلــــة هـــذا الــــنـــقص
ـخــالــفـة و خــطـيــئــة دسـتــوريـة
وقانونـية اخرى  تـمثلت بـترشيح
ومن ثم تـعـيـ الـكـبـيسـي عـضوا
ـا يـعد ذلك اصلـيـا في احملـكـمـة 
باطال والبطالن هـو والعدم سواء
ــا يـــســـتـــوجب اجـــابـــة دعــوى
ـــرســوم ــدعـي بــطـــلـب الــغـــاء ا ا
اجلـمـهـوري رقم  4في  20كـانـون
الـثـاني  2020الـذي اسـتــنـد الـيه
ــدعي االول / رئـــيس احملـــكــمــة ا
االحتــاديـــة في االمـــر الــقـــضــائي
الصادر في نفس الـتاريخ والغائه
هـــو االخــــر اخلـــاص بــــتـــعــــيـــ
الـكبـيـسي) مـشددا عـلـى (اشـعار
رئـاسـة اجلـمـهـوريــة لـتـنـفـيـذ ذلك
ــمــيـز وهـذ مــا قــضى به احلــكم ا
الــذي جــاء صــحــيــحــا ومــوافــقــا
الحـكـام الـقـانـون وتـأسـيـسـا عـلى
مـتـقدم  قـررت احملـكـمـة تـصـديق
احلكم ورد الـطـعـنـ التـمـيـيـزي
مـيزين مع حتمـيل كل واحـد من ا

رسم تمييز
ــدفـــوع من قـــبـــله). فـــيــمـــا اكــد ا
اخلبـير القـانوني طـارق حرب انه
العالقة لـقـرار رئـاسة اجلـمـهـورية
ـــرســوم بــشـــأن  الـــكـــبــيـــسي بـــا
اخلـاص بـتكـلـيـف عدنـان الـزرفي.
وقـــال حــــرب في بـــيــــان تـــلــــقـــته
(الـــزمــــان) امس انـه (ال ربط بـــ
القـرار اجلمـهوري بـألغـاء مرسوم
ـــرســوم اخلــاص الــكـــبــيــسـي بــا
بتـكليـف الزرفي اخلـاص بتشـكيل
ــوافــقـة من احلـكــومــة وذلك الن ا
ديـوان الـرئــاسـة عـلى قــبـول قـرار
الـــتـــمـــيــيـــز وطـــلـب الــكـــبـــيـــسي
قدم ال أثر على تكليف االستقاله ا
الــزرفي واســـتــمــراره في مـــهــمــة
رسوم التكليف) مشيرا الى ان (ا
اجلــمــهـــوري اخلــاص بــتـــكــلــيف
الزرفي صـدر طـبـقاً لـلـدسـتور ولم
يصدر طبـقاً لقـرار احملكمه الـعليا
ويـــكـــفي في ذلـك قـــراءة مـــرســوم
التكـليف وفـقا لـلفـقره خـامساً من
ـاده  76من الــدسـتــور حــيث لم ا
ــــرســــوم تــــرد ايـــــة اشــــارة فـي ا
اخلـــاص بــتـــكـــلـــيف الـــزرفي الى
ــرســوم ســيــكـون احملــكـمــة وان ا
ان عـند الـتصـويت على امام الـبر
منح الثقة أو حجـبها وهنا نعرف
من هي االغــلـبــيــة الـتي ســتــمـنح
الثـقـة أو االغلـبـية الـتي سـترفض

منحها).

⁄«dH « W'UF0 ÊU*d³ « V UD¹ ¡UCI «
 W¹œU%ù« w  Í—u²Ýb «

أقــدمت عـــلى نــحــر مــواطن كــان
يعمل سابقاً في اللواء ٥٩ التابع
لـلحـشـد الـشعـبي جـنـوبي قـضاء
الــطـارمــيـة.ونـفــذت قـيــادة قـاطع
عـمـلـيـات ديـالى لـلـحـشـد عـمـلـيـة
دهم وتــفـتــيش في الــنـفط خــانـة
شـــرقي احملـــافــظـــة.وذكــر بـــيــان
العالم احلــشــد امس  ان (قــيــادة
قــاطع عــمـلــيـات ديــالى لــلـحــشـد
مـــتــمـــثــلــة بـــاأللــويــة األول و20
ـــــديـــــريــــات و ?23فـــــضـال عن ا
ــعـاونــيـات الــتــابـعــة شـاركت وا
بتـنفـيذ عـملـية في مـنطـقة الـنفط
خـانــة جـنـوب خـانـقــ لـلـقـضـاء
نطقة على فلول داعش في تـلك ا
وتـأميـنـها بـالـكـامل). واستـشـهد
واصــــيـب خــــمـــــســــة مـن أفــــراد
اجلـيش بـانـفـجـار عـبـوة نـاسـفـة
عــــلى عــــجــــلــــتـــــهم في قــــضــــاء
مخمور.وقال بـيان خللية اإلعالم
األمـني امس ان (مـقـاتـلـ إثـنـ
اسـتــشـهــدا وجُــرح ثالثه آخـرين
من الــفــوج الــثــالـث بــالــلـواء ٥١
الــفــرقــة ١٤ اثــر انــفــجــار عــبـوة
نـاسـفة عـلى عـجـلـة كـانت تـقـلهم
عــلى الـطــريق الـعــام في نـاحــيـة
قـراج الــتـابـعــة لـقـضــاء مـخـمـور
خالل الــتــحــاقـهـم الى وحــداتـهم
الـــعـــســكـــريـــة). وأصــيـب مــدني
بـــانــفــجـــار عــبــوة الصـــقــة عــلى
عجلته في محافظة كركوك. وقال
مــــصــــدر في تــــصــــريح امس ان
(عــبــوة الصـقــة بــعـجــلــة مـدنــيـة
انــــفــــجـــرت فـي حي اخلــــضـــراء
بـــكــركـــوك وتــســـبــبت بـــاصــابــة

صاحب العجلة بجروح)

شـرطـة جنــدة بـغـداد ادويـة غـيـر
مــرخـصــة جـنــوب غـربي بــغـداد.
وقــــال بـــيــــان امس ان (دوريـــات
الـنـجـدة في حي الـعـامل تـمـكـنت
من ضــبط شــخــصــ يــسـتــقالن
ســيــارة بــحــوزتــهــمــا كــمـيــة من
ــرخـــصــة ضــمن االدويـــة غــيــر ا
تـــقـــاطع الـــبـــيـــاع) واضــاف ان
(عــمـــلــيــة الــضــبط جــرت اثــنــاء
ــنـطـقـة ـارســة أمـنـيــة ضـمن ا
خالل تــــطــــبــــيق فــــرض حــــظـــر
التجوال)  من جهة اخرى اجرت
قيادة عمليات بغداد عملية بحث
وتـفـتيـش عن عـناصـر من داعش

الـقـوات االمـنـيـة بـتـطـبـيق حـظـر
ـهنيـة عالية التجـول الوقائي و
حفاظاً على األهالي) مشيرا الى
ان (الـــقـــوات األمـــنـــيـــة تـــواصل
مــتـابـعـتــهـا لـلــمـحـال الــتـجـاريـة
ــــواد الــــغــــذائــــيــــة وأســــعــــار ا
واخلضـار حـيث شـرعت بحـمـلة
واســعــة في مــنــطـقــة الــصــدريـة
وعــــلـــوة الــــرشـــيـــد) وتـــابع ان
راقبة أسعار هذه (احلملة تأتي 
ـــواد ومــحــاســبـــة من يــحــاول ا
رفعهـا فوق مسـتواها االعـتيادي
خالل أيــــام حــــظــــر الــــتــــجـــوال
الــوقــائـي).  .وضــبــطت دوريــات
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احتجزت قيادة عمليات بغداد  8
آالف و 845مــــخــــالـــفــــا حلــــظـــر
التجوال منـذ بداية االزمة.وقالت
الـقــيـادة في بــيـان اطـلــعت عـلـيه
(الــــــزمـــــان) امس إن (الـــــقـــــوات
األمنية في قيادة الـعمليات ومنذ
يـوم ١٧ آذار ولـغــايـة الـثـاني من
نيسان تـمكنت من الـقاء القبض
على 8845 مـخالـفـا كـمـا حـجزت
766 عــــجــــلــــة ودراجــــة نــــاريـــة
مختـلفة حـيث بلغ عدد الـغرامات
32240 غرامة) مؤكدة (استمرار
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طـالب رئـيس اجلمـهـوريـة برهم
صـالـح رئـيس مــجـلس الـوزراء
ــهـدي ــسـتــقــيل عــادل عــبــد ا ا
باصدار عـفو عن السـجناء وفق
شـروط بــهـدف احلــد من تـفـشي
وبــاء كـورونــا. وقــال صـالح في
ـهدي رسـالة وجـههـا الى عـبد ا
اطلـعت عـليـها(الـزمان) امس إن
ر (العـراق وأغلب دول الـعالم 
بــجـــائــحـــة كــورونـــا وإصــابــة
ــئـات مـن أبـنــاء بــلــدنــا بــهـذا ا
الـوبــاء وبــغــيــة احلــفـاظ عــلى
سالمـــــة اجلـــــمــــيـع واحلــــد من
انــــتـــشــــاره وانـــســـجــــامـــا مع
ـنع التـجوال إجراءات الـدولة 
والتجمـهر والتجـمعات وإيقاف
كـافة اإلعـمال والـنـشاطـات التي
تـــســـاعـــد في انـــتـــشـــار وبـــعــد
مــتـــابــعــتــنـــا مع اجلــهــات ذات
ــــوقـــوفـــ الـــعـالقـــة ألحـــوال ا
ـودعـ لـوحظ واحملـكـومـ وا
اكـــتـــظـــاظ مـــراكـــز االحـــتـــجــاز
واإليداع بـشـكل قد يـساعـد على
ـــرض بــيــنـــهم لــذا انــتـــشــار ا
نــــقــــتــــرح اتــــخــــاذ اإلجــــراءات
الـــقـــانـــونــــيـــة الـــتـي تـــخـــفض
أعــــــدادهـم  ومــــــنــــــهــــــا إطالق
الــسـراح بــكــفـالــة لــلـمــوقــوفـ
لـلـجـواز الـقـانـوني أو الـشـمول
بـاإلفـراج الشـرطي لـلـمحـكـوم
ـن تـــنـــطـــبق عـــلـــيـــهم شـــروط
الشـمول أو الـتوصيـة بالـشمول
بــالــعــفــو اخلــاص لــلــمــحــكــوم

ودع) . وا
داعــيــا الى(إطـالق ســراح كــافـة
ـوقـوفـ في مـراكـز االحـتـجاز ا

بسرعة حسم قضاياهم وإطالق
الـــســـراح) داعــيـــا إلى اإلســراع
غي (تـنـفـيـذ الـقـرارات الـصادرة
بإخالء سـبيل احملـكومـ الذين
أمـضــوا مـدة مـحـكـومـيـتـهم ولم
يــنـفــذ إخالء سـبــيـلــهم وإيـعـاز
اجلــهـات اخملـتــصـة إلى إدارات
ـــواقف ومـــراكــز الــســـجــون وا
التأهيل إلخالء سبيلهم فورًا إن
لم يكـونوا مـطلـوب عن قـضايا
أخـــرى).كــمــا طــالب بـ (شــمــول
احملـكومـ الذيـن أمضـوا ثالثة
ـدة بـالـنـسبـة لـلـبـالـغ أربـاع ا
وثـلــثــيـهــا بـالــنــسـبــة لألحـداث

باإلفراج الشرطي ).
وأوصى بـ (شـــمــول من أمــضى
نـصف مدة مـحـكومـيـته بأحـكام
الـــــعـــــفـــــو اخلــــاص إذا كـــــانت
ـشـمـولـة ـته من اجلـرائم ا جـر
بـــأحــــكــــام الــــعــــفــــو اخلـــاص
ويــســتـثــنى من ذلك مــا يـتــعـلق
بـــاحلق اخلـــاص واحملــكـــومــ
بـــارتـــكـــاب اجلـــرائم الـــدولـــيـــة
ــــالي واإلرهــــاب والـــــفــــســــاد ا
واإلداري وجـرائـم اخلـطف). من
جــهـتـهـا اكـدت نــقـابـة احملـامـ
العراقـي  ضرورة إصـدار عفو
عـام عن السـجـناء . وقـال نـقيب
احملــامـــ الــعـــراقــيـــ ضــيــاء
السعدي في بيان تلقته(الزمان)
امس أن (الـنـقـابـة بـصـدد وضع
مــذكـرة تـفـصـيـلـيـة تـقـدمـهـا الى
الـــســلـــطـــات احلــكـــومـــيــة ذات
االخــتـصــاص والــعـالقــة تــأخـذ
بــنـظـر االعـتـبــار قـوانـ الـعـفـو
ــا يـــؤمـن دورهــا الـــســـابـــقـــة 
ـطـالـبة بـأصـدار قـانـون عـفو بـا

جديد) .
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برهم صالح
ن قــضــايــاهم قــيــد واإليـــداع 
الــتـحـقـيق أو احملـاكـمـة بـكـفـالـة
مـالـيـة ضـامـنـة أو شـخـصـية أو
بـكـفـالة مـوظـفـ اثنـ ضـامـنة
تـؤمن حضـوره حـ الـطلب من
اجلـــهـــة اخملــــتـــصـــة) عـــلى أن
(يــســتــثـنـى من إطالق الــسـراح
ـتــهم بــكــفـالــة فــيــمــا إذا كــان ا
ــة يـــعــاقب مـــوقــوفًـــا عن جـــر
عـــلـــيــــهـــا بـــاإلعـــدام أو جـــرائم
اإلرهــاب أو جـــرائم اخلــطف أو
الي واإلداري) جرائم الفساد ا
وشـــدد صــــالح عــــلى (ضـــرورة
ـوقوف أو حسم كـافة قضـايا ا
ـشـمـولـ بـأحـكام احملـكـومـ ا
الـــعــفـــو الــعــام رقم 27 لـــســنــة
ــعــروض عــلى جلـان  2016 وا
العفـو القضـائية وقـيام مجلس
تـابعة قـضايا القضـاء األعلى 
وقـوفـ واإليعـاز إلى احملاكم ا
اخملــتـصــة وقــضــاة الــتــحـقــيق
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إقـلـيم كـردستـان فـوزي حـريري
قــــد اوضـح اول امس  مـــــوقف
رئــــاســــة االقـــلــــيم مـن الـــزرفي
بـالـقول إن (رئـيس االقـلـيم  أكد
ـسـألـة أنه ال مـشـكـلـة تـتـعـلق 
التأييد ومـتى ما تمكن الزرفي
من تـنـظيم جـلـسة ألداء الـيـم
في مـجــلس الــنــواب الــعـراقي
فإن إقليم كردستان سيسانده).
وأضــاف حــريــري ان (مــســألــة
تــــكــــلـــــيف الــــزرفي مــــنــــوطــــة
بــاألطـراف الــشـيــعــيـة وإقــلـيم
كردستان يدرك هـذا جيداً لهذا
فـإن األمـر الـوحيـد الـذي تـريده
رئـاسـة اإلقلـيم هـو وحدة كـلـمة
وصف األطـراف الــكـرديـة خالل

احملادثات).

s Š b¹d  ≠ qOÐ—√

ــــقــــراطي نــــفى احلــــزب الــــد
الــكــردســتـــاني امس اجلــمــعــة
إجـراء اجـتـماعـات رسـمـيـة ب
قــادة إقـلـيم كــردسـتـان ورئـيس
ـكلف عـدنان الزرفي الوزراء ا
كاشفاً عن سبب تأجيل الزيارة
الـتي كــانت مـقـررة لألخـيـر إلى

اضي.  أربيل األسبوع ا
وقالت رئيـسة كتـلة احلزب  في
ـان االحتادي فيـان صبري البر
إن (أسـبــابــاً فـنــيــة حـالت دون
زيارة الزرفي اليـاالإقليم  التي
ــقـــرر  لـــهـــا أن تـــتم كـــان مـن ا
ــــاضي).وبــــشـــأن األســــبـــوع ا
الـتـباحث مع األطـراف الـكـردية
حول تشكيل احلكومة قالت أن
(الــــزرفي لم يـــجـــر إلى اآلن أي
اجــتـمــاعــات رسـمــيــة مع قـادة
كــردسـتــان بـاســتــثـنــاء بـعض
االتـصـاالت الـتي حـصـلت بـيـنه
وبـ رئــيس إقــلـيـم كـردســتـان
ورئيس حكـومة اإلقلـيم لتبادل
وجـهـات الـنـظـر في مـا بـيـنـهم)
مشددة  على أن (منصب رئيس
الـــوزراء يـــحـــتـــاج الى تـــوافق
الـــبــيـت الــشـــيـــعي أوالً ثم الى
اإلجـمـاع الـوطـني لبـقـيـة الـكتل
األخـرى) مـضـيـفه  أن (كـتـلـتـهـا
ســتـتــشــاور مع جـمــيع الــقـوى

السياسية بهذا الشأن).
وكـــان رئــــيس ديـــوان رئـــاســـة

فيان صبري 

صالح احلسني


