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تــظـــاهـــر الــعـــشــرات مـن جــرحى
ـنــطـقـة اخلـضـراء اجلـيش امـام ا
بـبغـداد لـلـمـطـالـبة بـالـغـاء نـقـلهم
الى الــوحـدات الــفـعــالــة في حـ
جتـددت االحـتــجـاجــات في اقـلـيم
كـردسـتـان ودخلـت يـومهـا الـرابع
لـــــلـــــضـــــغط عـــــلى احلـــــكـــــومــــة
ـطالـبـهم كمـا طالب واالستـجابـة 
الــعـشــرات من مــوظــفي مــديــريـة
تـــوزيع كــــهـــربـــاء كـــركـــوك خالل
تــــظــــاهــــرة بــــصـــرف رواتــــبــــهم
توقفة. وقال مصدر في تصريح ا
امس ان (الــعـــشــرات مـن جــرحى
ـنـطـقة اجلـيش تـظـاهـروا  امـام ا
اخلضراء لـلمطـالبة بـالغاء نـقلهم
الى الوحـدات الـفعـالة)  واضاف
ان (احملـــتـــجـــ جـــلـــســـوا وسط
شارع كرادة مر لغرض الضغط
ــــطـــالب)  واوضح وتـــنــــفــــيـــذ ا
ـتـظـاهـرين طـالـبـوا ـصـدر ان (ا ا
بإلـغاء الـقرار كونـهم غيـر قادرين
شاركة في األماكن القتالية على ا
بسـبب إصـابـاتهم)   مشـيرا الى
انهم (هددوا باعتصام مفتوح اذا
لم يتم االستـجابة لـهم). بدورها 
ــرور الــعــامــة اعــادت مــديــريـــة ا
افـــتـــتـــاح طـــريق رئـــيـــسي وسط
بغداد.وقال العميد عمار وليد من
ـديـريـة في تـصـريح امس اعالم ا
انه ( اعادة افـتـتاح الـطريق من
جـسـر اجلــمـهـوريـة بــاجتـاه نـفق
الــــزيـــتــــيـــون بــــعـــد انــــســـحـــاب
تـظـاهرين الـذين تـظاهـروا امام ا
نطقة اخلـضراء للمطالبة بوابة ا
ـــا ادى الى قـــطع بـــحـــقـــوقـــهم 
الــطـــريق). وجتــددت تـــظــاهــرات
ــوظــفــ في  مــدن ــعــلــمــ وا ا
كـردسـتـان لـلـضـغط عـلى حـكـومـة
ــطـالـيـبـهم. االقـلـيم لالســتـجـابـة 
ــــعــــلــــمـــ واكــــد مــــصــــدر ان (ا
ــــوظــــفــــ في مــــحــــافــــظـــات وا
الـســلـيـمــانـيـة وحــلـبــجـة وأربـيل
ودهــوك ومــدن أخــرى تــظــاهــروا
لليـوم الرابع إحـتجاجـا على قرار
االدخــــــار االجــــــبــــــاري لــــــرواتب
)  الفـــــــتــــــــا الى ان ـــــوظـــــفــــ ا
تظاهرين طالـبوا بالغاء القرار (ا
وصـــرف رواتــــبـــهـم بـــالــــكـــامل)

ــتـــظـــاهـــرين أكــدوا وتـــابع أن (ا
اســتــمــرار االحــتــجــاجــات حلــ
ــطــالـــيــبــهم وسط االســتــجـــابــة 
دعوات بتوسيع انـضمام مختلف
الفئات االجـتماعـية للـمظاهرات).
وفي مـــحــــافـــظـــة كـــركـــوك خـــرج
الــعـشــرات من مــوظــفي مــديــريـة
توزيع كهربـاء احملافظة بـتظاهرة
بسـبب عدم صـرف رواتب . ولفت
مصـدر الى ان (مـنـتـسـبي وعـقود
دائـرة تــوزيع كــهـربــاء احملـافــظـة
تـظــاهـروا امــام دائــرتـهم بــسـبب
ـــوظــــفـــ عــــدم صـــرف رواتـب ا
الــرســمــيــ مــنــذ اربــعــة اشــهــر
والـــعــقـــود مــنـــذ ســـتــة اشـــهــر)
ـتـظـاهـرين طـالـبوا واضاف أن (ا
بـــــصــــــرف رواتـــــبــــــهم وهـــــددوا
بـاالعـتـصـام في حـال عـدم تـنـفـيـذ
ـــطــــالب). من جـــهـــتـــهـــا  تـــلك ا
اتـــهــمـت وزارة الــكـــهـــربـــاء احــد
ــــان لـم تـــســــمه اعــــضــــاء الــــبـــر
بــتــحــريـض مــنــتــســبي الــعــقــود
وحــثــهم عــلى الــتــظــاهــر بــهــدف
حتقـيق مكـاسب انتـخابـية.وقالت
الـوزارة بــيــان امس إنه (الـوزارة
ــطــالــبـة تــســعى بــزيـادة جــهــد ا
بتـثبـيت جمـيع العـاملـ بصـيغة
الك الــعــقـود وحتــويــلــهم عــلى ا
ـــطــــالـــبـــات الـــدائـم فـــضال عـن ا
نـاقلة االخرى بصـرف رواتبـهم 
ــالــيـة) ــبـالـغ من خالل وزارة ا ا
ـان مــتـهــمــة (احـد اعــضــاء الـبــر
ــنـــتــســبــ بــتــحـــريض هــؤالء ا
وحثهم على التظاهر ضد الوزارة
بهدف حتقيق مكاسب انتخابية)
ـوضـوع اخلـاص  وأضـافت أن (ا
بـالــعـقـود والــرواتب خـارج ارادة
الــــوزارة لــــكن الــــوزارة تــــواصل
سـعــيـهـا احلــثـيث لــتـحــقـيق هـذا

الهدف).
 مـؤكـدة (تـمـسـكـهـا بـابـنـائـهـا من
مــنــتــسـبـي الـعــقــود وتــســتــنــكـر
وتــشـــجب الـــتــصـــريــحـــات غــيــر
ـسـؤولـة الـتي تـهـدف الى اثـارة ا
الـــعــواطف لـــتـــحــقـــيق مـــكــاسب
انـــــتـــــخــــابـــــيـــــة كـــــمــــا نـــــرفض
التصريحات التـضليلية الصادرة
من أي جــهـة غــيــر رسـمــيــة الـتي
لـــديــــهـــا مـــقـــاصــــد تـــرويـــجـــيـــة
وشخـصـية)  كاشـفـة عن (وجود
خطة عمل لتثبيت هؤالء العقود).
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بـأسم  مجلس القضـاء عبد الستار
بـيرقدار ان (رئيس مجلس القضاء
فـائق زيدان بحث مع كوبيش عدداً
ـــــــــواضـــــــــيـع اخلـــــــــاصــــــــة مـن ا
بـاالنـتـخابـات ومـكافـحـة االرهاب)
مــشـيــرا الى ان (اجلــانـبــ بـحــثـا
االسـتعدادات اجلـارية لالنتـخابات
تحـدة للعراق ـقبلـة ودعم اال ا ا
فـي هـذا اجلــانب). فــيــمــا اصـدرت
رئــاسـة حــكـومــة اقـلــيم كـردســتـان
تــــوجــــيـــهــــات بــــشـــأن احلــــمــــلـــة
االنـتـخابـيـة جمللس الـنـواب.وقالت
الـرئاسة في بيان امس ان (حكومة
االقـلــيم تـؤكـد عـلى حـمـايـة حـقـوق
ــــرشــــحــــ والـــقــــوائم جــــمــــيع ا
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نـاقــشت االمــانــة الـعــامــة جملـلس
الوزراء مع اجلـهـات ذات الـعالقة
ـــــــروري في بـــــــغــــــداد الـــــــزخم ا

واحللول الالزمة.
وقـال بــيــان امس ان ( االجـتــمـاع
ضم مـعــاون االمــ الـعــام رحـمن
ثل عن عيسى حسن بحضور 
ــائــيــة ــوارد ا وزارات الــنــقـل وا
ثل عن والكهرباء اضافة الى 
واســتـــخــبــارات ــرور الـــعــامــة  ا
الداخـلـية وقـيـادة عمـلـيات بـغداد
الحــــة وشـــــرطــــة الـــــنــــجـــــدة وا
البـحريـة) واضاف ان (االجـتماع
خــلـص الى تــشـــغــيل الـــتــاكــسي
الـنـهـري بـشــكل جتـريـبي الـشـهـر
ـقبل لـنـقل طالب جـامـعـة بـغداد ا
من االعــــظـــمـــيــــة الى اجلـــادريـــة
وتوفيـر ساحـة لوقوف الـسيارات
لـــطـــلـــبـــة اجلـــامــعـــة فـي الــدورة
وتـــوفــيـــر زوارق لـــعــبـــورهم الى
مـنـطــقـة اجلـادريـة بـهــدف تـقـلـيل
ـنطـقـة التي الزخم احلـاصل في ا
تــــعـــــاني مـن زحــــام شـــــديــــد في
ســـاعـــات الـــدوام الـــصـــبـــاحـــيـــة
ونـهايـات الـدوام بـعـد الـظـهـيرة)
واوضح يـالــبـيــان ان (االجـتــمـاع
ـئـة من نـاقش ايـضـا رفع  80 بـا
احلواجز والسيطرات واالغالقات
لـلــطـرق من قــبل قـيــادة عـمــلـيـات

ـقــراطـيـة واحــتـرام احلــقـوق الــد
وتــعـزيـزهـا في الـتــنـافس وتـكـافـؤ
الفرص وكذلك السماح للجميع في
الــقــيــام بــاالنــشـطــة االنــتــخــابــيـة
والــتــثــقــيــفــيــة الالزمــة فــضال عن
رفـض الــعـــنف بـــجــمـــيع اشـــكــاله
ـارسة والـتـصـدي الي ظاهـرة او 
تـهدف الى تمزيق الوحدة الوطنية
و االبـتـعـاد عن اسـالـيب الـتـسـقيط
ـلف االمـني والـتـجـريح وحتـيـيـد ا
وعــدم اســـتــخــدامه قــبل االقــتــراع
وكـــــذلك االمـــــتــــنـــــاع عن وســـــائل
الـضغط كالتهديد او التحريض او
اجـبـار الـنـاخبـ عـلى الـتـصويت
ـيــثـاق عـلى االطـراف فــيـمـا شـدد ا
كــافــة االنـخــراط بــشـكـل فـوري في
عــمـلــيـة الــتـشــاور بـشــأن تـشــكـيل
احلـــكــومـــة اجلـــديــدة. وانـــســحب
الـــنـــائـب فـــائق الـــشـــيـخ عـــلي من
الـتوقـيع علـى ميـثاق الـشرف.وقال
الـــشـــيخ عـــلـي في تـــصـــريح امس
(انـسحبت من التوقـيع على ميثاق
الــشــرف االنــتــخــابي بــسـبـب عـدم
حـضـور اغـلب رؤسـاء الـكـتل). الى
ذلـك بحـث مـجلـس الـقضـاء االعـلى
ــيـة لــدى الـعـراق مع الــبـعــثـة اال
االســــتــــعــــدادات لـالنــــتــــخــــابـــات
ـتـحدث ومـكـافحـة االرهـاب .واكد ا
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ـثـلو الـكتل الـسيـاسيـة على وقع 
وثـــيــقــة الـــشــرف االنــتـــخــابي في
الـعـراق استـعدادا لـتـطبـيـقهـا على
ــــــا يــــــتــــــنـــــاسـب مع الــــــواقع و
ــقــراطــيــة الـتي الــتــوجــهــات الـد
كــفـلـهــا الـدسـتـور وسـط حتـفـظـات
. ــنـظــمـات والــنـاشــطـ عــدد من ا
ـــتـــحـــدة يــان ـــثـل اال ا وقـــال 
كـــوبـــيــتـش عــلـى هــامـش تــوقـــيع
الــوثـيــقـة ان (هــذه اخلـطــوة دلـيال
عــلـى ان الــعــراق يــســيــر بــأجتــاه
قراطية والتقدم خطوة طـريق الد
الـى االمــــام)  واضـــــاف ان (هــــذه
الــوثــيـقــة تـبــعث رســالـة لــلــشـعب
مفادها شاركوا باالنتخابات وعلى
الـسـياسـيـ ان يفـوا بـالتـزامـاتهم
الـتي وقـعـوهـا في تـلك االتـفـاقـية)
مـعـربـا عن امـلـه بـأن (يـتـحـول هذا
ــيــثـاق الى قــانـون)  مــؤكـدا  ان ا
ـتحدة ملتزمة بتقد كامل (اال ا
الـدعم ومـسـتـعـدون لـلـعـمل لـوضع
ــيــثــاق عـلـى ارض الـواقع). هــذا ا
ــيـثـاق  24بــنـدا مــنـهـا وتــضـمن ا
ادانــة اي خـطـاب طـائـفي او عـرقي
يـسـتهـدف اي من مـكونـات الـشعب
ومــحــاسـبــة اي جــهـة تــقــوم بـذلك
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واألطـراف السياسـية الكردسـتانية
ـفوضـية سـجـلة في ا والـعـراقيـة ا
ـستـقـلـة لإلنـتـخـابات في الـعـلـيـا ا
ــارســة أنـــشــطــتــهم وحــمالتــهم
اإلنـتـخـابيـة بـكل حـريـة و في أطار
الـقـوان والـتعـليـمات)  مـوضـحا
انـه ( ال يـــــــحق ألي مـــــــرشح و اي
قـائمـة إنتـخابـية أو حـزب سياسي
مــشـارك في اإلنـتـخــابـات أن يـلـجـأ
ـعـنـية حـال حـصول أي لـلـجـهات ا
جتـاوز أو إعـتـداء بـحـقـهم من قـبل
أي طـــرف كــان)  داعـــيــا األطــراف
الــســيــاســيــة الى (ادارة احلــمالت
ــبـدأ قــبـول و االنــتـخــابــيـة وفــقـاً 
إحــتــرام الـراي االخــر مع  مــراعـاة
مـبـاد حـقـوق الـتـعـبـيـر عن الرأى
واإلبــتـعـاد عن الـعـنـف والـتـشـهـيـر
والـتصـرفات الالقانـونية)  مـشددا
عـلى (ضـرورة اإللـتـزام بتـعـلـيـمات
ــفـوضـيـة وقــوانـ و تـعــلـيـمـات ا
حــــكـــومـــة االقــــلـــيم)  مــــطـــالــــبـــا
ــؤسـسـات والــدوائـر احلـكــومـيـة ا
واالمـنـيـة بـ(الـتـعـاون بـشـكل كـامل
ـعـنـيـة ــفـوضـيـة واجلـهــات ا مع ا
إلدارة احلمالت اإلنتخابية وإجراء
اإلنـتخـابات باإلعـتماد عـلى مباد
حــقـوق اإلنــسـان وحــمـايــة حـقـوق
( واطن رشح وا صوت وا ا

تصميم: فالح اخلطاط
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ـــركــزي عـن جتــاوز اعـــلن الـــبـــنك ا
احتياطي العراق من العملة النقدية
عـايير خـمسـ مليـار دوالر ضمن ا
الـدوليـة وقـياسـا بالـعـملـة احمللـية 
فـيمـا دعـا  مصـرف الرشـيد مـوظفي
الـــقـــطـــاع احلــكـــومي الـى االســراع
بــتـوطـ الـرواتـب واحلـصـول عـلى
بـطاقـة النخـيل ماسـتر كارد حلـماية
الـعـمـلة مـن التـلف والـسـرقـة وكذلك
تــســهـــيل عــمــلــيـــات مــنح الــســلف
والــــقــــروض  . وقــــال مــــديــــر عـــام
ـصـرف رشاد خـضـير وحـيد خالل ا
حـفل اطالق الـبطـاقـة الذي حـضرته
(الــزمـــان) امس ان عــلى (الــوزارات
ـوظـفـ االسـراع بــتـوطـ رواتب ا
واحلـصـول عـلى الـبطـاقـة لـيـتـسنى
لـــلــــمـــصــــرف مــــنـــحــــهم الــــســـلف
والــقـروض)  مــشــيـرا الـى ان (تـلك
ــواطن ادخـار الــبــطــاقـة تــســاعــد ا
االمـوال وحتميـها من تداول الـعملة
ـــزيـــفــة والـــتـــالف وكـــذلك حتـــفظ ا
الـرواتب من السرقات التي تتعرض
لـــهـــا اثــــنـــاء الـــنـــقل)  مـــؤكـــدا ان
(الــبـطــاقـة وفــرت عــمـلــيـة الــسـحب

داخـل وخــــارج الــــبـالد حــــيث قــــام
ـصـرف بـتـوزيع عـدد ا مـن اجـهزة ا
الــــــــصــــــــراف االلـي في بــــــــغــــــــداد
واحملـــافـــظــــات بـــاالضـــافـــة الى ان
عـمــولـة الـبـطـاقــة تـبـلغ عـشـرة االف
ـدة ثالث سنوات). ديـنار وصـاحلة 
من جــهـته اوضح مـديــر عـام شـركـة
بــوابـة الـعـراق االلــكـتـرونــيـة بـاسل
الـتـل ان (هـذه اخلـطـوة تـأتي ضـمن
ــصـارف اهــداف الـشــركـة خلــدمـة ا
ـشـاريع الـعـراقـيـة وكـانت بـاكـورة ا
ثـله من عامـل ثقة ـا  ـصرف  مع ا
لــلــمــوظف وكــذلك تــغــطــيــة فــروعه
احملـافظـات كـافة مـا يسـهم بتـسريع
صـرفية وارساء انـتشار اخلـدمات ا
اسس الــتــكــامل في خــدمــات الـدفع
االلـكـتروني). من جـهـته اكد مـحافظ
الـبنك علي الـعالق االستمـرار بطبع
الـعـمـلـة لـوجـود تـلف وتـقـادم فـيـهـا
بـغــيـة احملـافـظــة عـلى الـتـوازن بـ

عـرض العـمـلة احملـليـة واالحتـياط .
واكــد الــعالق في تــصــريح امس ان
(االحـتـيـاطي الـنقـدي جتـاوز حـاجز
اخلـمـس مـلـيار دوالر والسـيـما ان
عدالت ان هـذه النـسبة تـعد ضـمن ا

الـطـبيـعـية قـيـاسا بـالـعمـلـة احمللـية
عايير صندوق النقد الدولي ووفقا 
ــتــفق عـلــيــهــا دولـيــا). وشــكـلت وا
سح الـهيئة العامة للضرائب جلان 
ــسـجـلــة بـالـضــريـبـة احملــال غـيـر ا
بـالـتنـسـيق مع قيـادة الـعمـلـيات في
بـغداد واحملافظـات.وقالت مدير عام
الــهــيــئـة نــاجــحــة عــبـاس عــلي في
ـوازنـة تــصـريح امـس ان (قـانــون ا
يـتناغم مع الـسياسـة الضريـبية في

ــــالـــــيــــة  اذ نــــصـت عــــلى وزارة ا
ــئــة كــضــريــبـة اســتــحــصــال  5بــا
ـــوالت ومـــراكــز مـــبـــيــعـــات عـــلى ا
الـتسوق الـكبيرة)  واشارت الى ان
 (هـذه الـضـريبـة تـعـد من الـضرائب
ـمكن ان ـبـاشـرة ولـيس من ا غـيـر ا
تــشـــمل احملــال الـــصــغــيـــرة بــهــا)
واضـافت ان (الـهـيـئـة حـرصت عـلى
ــواد اســتـــثــنــاء االدويـــة وبــعض ا
الـغـذائـية كـالـطـح والـرز والـسـكر

ــبـــيــعـات) والــزيت مـن ضــريــبــة ا
بيعات وتـابعت  ان (مبلغ ضريـبة ا
سـيـضاف عـلى الـفـاتورة و سـتـنظم
وفق عــمـلـيـة الـكـاشــيـر االلـكـتـروني
لـلــمـوالت واحملـال الـكــبـيـرة كـمـا ان
صـالونات احلالقة ومراكز التجميل
هي االخـرى مشمـولة بذلك)  أمـا ما
طاعم والفـنادق اكدت علي يـخص ا
(انــهــا كــانت مــشــمــولــة بــقـرار 36
الـصادر عام  2003 وبـنسبـة عشرة
ــوازنــة احلــالــيـة ــئــة   اال ان ا بــا
طاعم مع شـملت جـميع الـفنـادق وا
مـراعاة الشـعبيـة منها)  كـاشفة عن
ـدان ـنع سـفـر ا (اصـدار  قـرارات 
بـالتهرب الضريبي)  ولفتت الى ان
(الـهـيـئـة نـسـقت ايــضــا مـع دوائــر
الـصحـة والبـلديات اليـقاف تــجديـد
هـنيـة في حال االمـتـناع االجـازات ا
عن احملـاسبة الضـريبية  فضال عن
الـتعاون مع البـنك لتسلـيم كشوفات
احلـواالت السنويـة الجراء احلساب
الــضــريـبي)  مــؤكــدة ان (احلـد من
الـتـهـرب يـسـهم بـارتـفـاع الـعـائـدات
ـالـيـة لـلـضـرائب الى اكـثـر من 10 ا

تريليونات دينار). 

ـنــاسـبـة لـفـتح بـغـداد واالوقـات ا
ـغــلـقـة  مـاتــبـقى مـن الـشــوارع ا
اضـافــة الى رفع الــسـيــطـرات عن
مـنطـقـة الـكـرادة استـجـابـة لـطلب
االهـالي)   واوصى اجملـتــمـعـون
(بتشكـيل فريق يضم امـانة بغداد
رور ووزارة الكـهربـاء ومـديريـة ا
الــعــامـة لــوضع دراســة نــهــائــيـة
تــــهــــدف الى تــــشـــغــــيـل جـــمــــيع

رورية الكهربائية) . االشارات ا
ـرو الــعـامـة قـد وكـانت مـديــريـة ا
اعــلـــنت عن قـــطع جـــســر الــدورة
ـدة شـهـر بـدءا من بـشـكل جـزئي 
يـوم غـد اجلـمـعــة عـازيــة الـسـبب

الى اجراء اعمال صيانة.
ديريـة في بيان امس انه وقالت ا
(سيتم قطع جـسر الدورة جنوبي
دة شهر وان بغداد بشكل جزئي 
ســبب ذلك يــعــود الجــراء اعــمــال

صيانة).
ـديــريــة قــد اعـلــنت في  وكــانت ا
وقت ســابق عن عــمــلــيــات لـقــطع
الـشــوارع واجلـسـور امــام حـركـة
ـركـبـات بـسـبب اجـراء عـمـلـيات ا
ـا يـولـد صـيـانـة وتـأهـيل فـيـهـا 
رور زحـامـات كـثـيـفة فـي حـركـة ا
ـا خـاصــة في ســاعــات الــذروة 
يـــشـــكل مـــعــانـــاة لـــلــمـــواطـــنــ
ـركـبـات خـاصـة وهم واصـحـاب ا
مــقـــبــلـــون عــلـى فــصل الـــصــيف

وارتفاع درجات احلرارة.
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ــان مـادة ذات خــواص واعــدة مـضــادة لـلــسـمــنـة اكــتــشف عـلــمـاء أ
ـنتـشـرة في يـومنـا والـتي يـبذل الـعـلـماء زمـنـة ا واالكـتـئـاب واآلالم ا
ــانـيــا إلى وجـود جـهــودهم من أجل عالجــهــا. ويـشــيـر عــلـمــاء من أ
بـروتــ في جـسم اإلنـســان يـلـعب دورا مــهـمـا لـيس فــقط في تـبـادل
ـزمنة. واتـضح لبـاحث من الطـاقة بل وفي تـطور االكتـئاب واآلالم ا
ــسـمى جــامـعــة دارمـشــتــات الـتــكـنــولـوجــيــة أن حـجب الــبــروتـ ا
ــيل إلى االكــتــئـاب والــسـمــنــة وكـذلك اآلالم  FKBP51 يــخـفض ا
Tacrolimus ـسـتـحضـر تـاكرولـيـموس ـزمـنة. وحـالـيـا يعـتـبر ا ا
ماثلة  أساس ساعـدة البكتيـريا والبروتينـات ا الذي يـحصل عليه 

ستخدمة حاليا في عالج هذه األمراض. جميع األدوية والعقاقير ا
ـادة بحـيث حتجب فقط الـبروت وقد عـمل العلـماء عـلى تغيـير هذه ا
ستـحضر: األولى  FKBP51 ويعـملون حـاليـا على نسـختـ من ا
كـنها الـتغلب عـلى حاجز الـدم في الدماغ تـخصص لعالج حاالت

كافحة السمنة. زمنة. والثانية ستختص  االكتئاب واآلالم ا
ـستـحـضـرين عـلى احلـيـوانات اخملـبـريـة فـقط وسوف و اخـتـبـار ا

ية. تبدأ قريبا االختبارات السريرية بحسب مجلة االتصاالت العا

الـــعـــراقـــيـــة مـــنح أي صـــادر ألي
تشريع)  

الفتـا الى ان (قـيـام امـانـة مـجلس
الــوزراء بـــنــشـــر الــقــانـــون يــعــد
انتهـاكا الحكـام الدستـور وقانون
النشـر في اجلريـدة الرسـميـة كما
وتــتــحـــمل اجلــهــة الـــتي تــنــشــر
وازنـة دون اشـعار من الـرئـاسة ا
ــسـاءلــة الــقــانــونــيـة)   داعــيـا ا
الــوزارة الى (مــفـــاحتــة الــوقــائع
بـعـدم نـشـر الـقانـون فـي اجلـريدة
الرسـمـية مـا لم يرد اشـعـار اليـها
بـــنـــشــــره من الـــرئـــاســـة). وكـــان
ان انهى اجلبوري قد اكد ان البر
ما مكلف به خالل التصويت على
ـــوازنــــة . ورأى اجلــــبـــوري في ا
تصريح ان (القانون اليتضمن اي

مخالفات دستورية). 
مــنـــوهــا الى (احـــقــيـــة اي جــهــة
بــاالعــتــراض عــلى مــايــتــضــمــنه
الــقــانــون من خالل الــطــعن امــام
احملكمة االحتادية)   واضاف ان
(اجمللس اعد كـتابا لـلمرة الـثانية
ــــوازنـــة الى رئــــاســـة بـــاعــــادة ا
اجلــمـــهـــوريــة وفق الـــســيـــاقــات
ـتـبـعـة لـغـرض الـنـشـر)  مـؤكدا ا
ــان بـاعـادة (عـدم صالحــيـة الــبـر
ـوازنـة او التـداول بـها منـاقـشة ا
بــاســتــثــنــاء مــاتــقــرره احملــكــمـة

االحتادية). 

لـلــدسـتـور فــيـمــا تـنــتـهي الـدورة
قبل . النيـابية في  30 حزيران ا
وقال اجلبوري خـالل اجللسة انه
كن للمجلس عقد جلسة عادية )
او استثنائـية بحسب الضرورة)
مـشـددا عــلى ان (هـيـئــة الـرئـاسـة
سـتـدعـو لـعـقــد جـلـسـة يـتم فـيـهـا
استـكـمال عـمـليـة التـصـويت على
ـتبـقـية بـعـهدة ـهمـة ا القـوانـ ا

ان).  البر
ـان في جــلـسـته اول وخـول الـبــر
ـنـاقـلة امس الـثالثـاء احلكـومـة 
مــخـصــصــات الــطــوار لــصـرف
ــنــتـســبي امــتــيـازات اخلــطــورة 
احلشـد الـشـعبي كـمـا صـوت على
ثالث منـاطق مـنـكوبـة في نـيـنوى
نافذ احلـدودية بتطبيق و الزام ا
نتجات. الرزنامة الزراعيـة على ا
في غضـون ذلك أعـتـرضت رئـاسة
اجلــمــهــوريــة عــلى نــشــر قــانـون
ـوازنـة في اجلـريــدة الـرسـمـيـة. ا
وقـــــال مـــــديـــــر مـــــكـــــتب رئـــــيس
اجلمهورية نزار مـحمد سعيد في
كــــــتــــــاب الـى وزارة الــــــعـــــدل ان
(تــصـــديق وإصـــدار مــشـــروعــات
الـقـوانـ يـتم من خالل الـرئـاسـة
إسـتنـاداً الى أحـكـام الـبـنـد ثـالـثاً
ـــــادة  73 من الـــــدســـــتـــــور من ا
وبالـتـالي ال يحق لالمـانـة العـامة
جمللس الـوزراء أو دائـرة الـوقائع
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انهى مجلس النواب مناقشة عدد
مـن الـــــقــــــوانـــــ ابـــــرزهــــــا ضم
ــتـعــاقــدين من الــصــحـوات الى ا
وزارتي الدفاع والداخلية    فيما
عـدت رئــاســة اجلـمــهــوريـة نــشـر
وازنـة  انتهاكـا للدستور قانون ا
وتـتـحــمل اجلـهـة الــتي تـمـنح أي
ـــســــاءلـــة صـــادر ألي تــــشــــريع ا
الـقــانـونــيـة. وقـال بــيـان امس ان
ــان عـقـد جـلـســته بـرئـاسـة (الـبـر
سـلـيم اجلـبــوري مـنـهـيـا الـقـراءة
االولى لـلـتــعـديل الـثــالث لـقـانـون
ــهــنــدســ الــعــراقــيـ نــقــابــة ا
وقــانـوني انــضــمــام الــعـراق الى
اتـفـاقــيـة الـعــمل وكـذلك اتــفـاقـيـة
هـويـة وثـائق الـبـحـارة)  مـشـيـرا
الى ان (اجللـسـة شهـدت مـناقـشة
الــتــعــديل االول لــقــانــون اجملــمع
الـعـلـمي الـعـراقي  بـاالضـافـة الى
ـتـعـاقدين من اجناز قـانـون ضم ا
ابناء العراق الى الوزارت فضال
عن قـــــراءة قــــانـــــون رسم طـــــابع
دارس الـعـمـلـة الـوطـنـيـة لـبـنـاء ا
وريــاض االطــفـــال وكــذلك اتــمــام
تــعـــديل قــانـــون احملــامــاة). وفي
شـأن اخـر اعـلن اجلـبـوري عن ان
الفصل التشـريعي الثاني احلالي
ـقبل وفـقا ينـتهي نـهايـة الشـهر ا
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رصــدت الــهــيــئــة الــعــامـة لـالنـواء
اجلـوية والـرصد الـزلزالي الـتابـعة
لـــوزارة الــنـــقل عـــددا من الـــهــزات
االرتـــداديــة فـي قــضـــاء  خــانـــقــ
الـــتــابع حملـــافــظــة ديـــالى. وقــالت
الــهـيـئــة في بـيــان امس ان (الـهـزة
االرتــداديــة  ضـربـت الـقــضــاء وقـد
بــلــغـت قــوتــهــا اربع درجــات عــلى
مــقـــيــاس رخــتــر وقـــد شــعــر بــهــا
ـــنــــاطق ــــواطــــنـــون  فـي تـــلـك ا ا
واخــرى قـد بـلغ قــوتـهـا 3.8 درجـة
عــلى مــقــيــاس رخــتــر )  واضــاف
(كــمـا حـدثت هــزة ارتـداديـة ثــالـثـة
جـنوب مدينة كالر التابعة حملافظة
الـسليمـانية دون خسـائر بشرية ام
مـاديـة ). فـيـمـا تـوقـعت الـهـيـئـة إن

يــكــون طـقس الــيــوم اخلـمــيس في
ـناطق كافـة غائمـا جزئيـا يتحول ا
لــــيال الى غــــائم مع زخــــات مـــطـــر
خــفــيـفــة تــكــون رعـديــة وتــصــاعـد
الـغبـار في اغلب اقـسامـها وحدوث
عـواصف ترابية. وقـالت الهيئة في
بــيــان تـــلــقــته ( الــزمــان ) أمس ان
ـنـطـقـتـ  الـوسطى (الـطـقس في ا
واجلـنـوبيـة سيـكـون غائـمـا جزئـيا
يــتــحـول لــيال الى غــائم مع زخـات
مـطر خفـيفة تـكون رعديـة وتصاعد
الـغبـار في اغلب اقـسامـها وحدوث
عــواصف تـرابـيــة  فـيـمــا سـيـكـون
الـطقس في الشمـالية غائـما جزئيا
يــتـحـول بـعـد الــظـهـر الى غـائم مع
تــسـاقـط زخـات مــطـر خــفـيــفـة الى
مــتــوســطــة الــشــدة تــكــون رعــديـة
وتــــصـــاعــــد الــــغـــبــــار في بــــعض

اقـسامها وفـرصة حلدوث عواصف
تــــرابـــيـــة)  واضــــاف ان (درجـــات
احلــرارة تـرتــفع بــضع درجـات عن
الــيـوم الـسـابق)  واوضـح الـبـيـان
ان (طـقس يوم غد اجلـمعة سـيكون
ـنطقت الـوسطى واجلنوبية في ا
غـائــمـا ومـغـبـرا مع تـسـاقط زخـات
مــطــر خالل الـنــهــار تـكــون رعــديـة
احـيـانـا ثم يـتـحـسن خـالل الـنـهار
في حــــ ســـيــــكـــون الـــطــــقس في
الـشمالـية غائـما جزئـيا مع تساقط
زخـات مـطــر خـفـيـفـة في اقـسـامـهـا
الــشــرقــيــة تـكــون رعــديــة احــيــانـا
ويـتحسن تدريـجيا بعـد الظهر وان
درجــــــات احلــــــرارة تـــــنــــــخــــــفض
انـخفاضا ملحوظا يصل الى بضع
درجـات عن الـيوم الـسـابق).وكانت
الـهـيئـة قـد تـوقعت في بـيـان سابق

ان  تـشــهـد مـنـاطق الــعـراق تـقـلـبـاً
حـاداً في درجـات احلـرارة سـيـطـرأ
في طـقس الـعـراق نـهـايـة األسـبوع
ــنـبـئ اجلـوي في اجلــاري وقــال ا
الـهيـئـة صادق عـطيـة  في صفـحته
عـلى الفيسبوك ان (تقـلبات ربيعية
حـادة ستـشهدهـا مدن البالد نـهاية
األســـبــــوع احلـــالي فـي عـــنـــاصـــر
الــــــطـــــــقس ومــــــنـــــــهــــــا درجــــــات
احلــــرارة).وأشــــار الى (االرتــــفـــاع
ــدن في الــذي ســتــشــهــده عــمـوم ا
ـقــبـلـة الــيـومــ او الـثالث أيــام ا
وبعده أنخفاض كبير بعدة درجات
ـقبل)  واوضح في يـوم اجلـمـعـة ا
الـى ان (درجـات احلــرارة ســتــصل
في العاصمة بغداد اليوم اخلميس
الى ماب  41 - 40 مـئويـة وتعود
قـبلة الى لـتنـخفض يـوم اجلمعـة ا
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 27 مــئـويـة)  وتــابع  أن (درجـات
ــنــطــقـة احلــرارة الــصــغــرى  في ا
الـشمالية  وغربـها ستنخفض دون
10 درجـات مـئـويـة ليالً)  واضـاف
عـطـيـة ان (هـذا الـفـارق الـكـبـير في
تـفـسيـرنا كـمـختـصـ يعـني تـقلـباً
حـاداً ودخـول مـوجـة بـاردة تـسبب
أجـواء مـعـتـدلـة نـهـارا وبـاردة ليالً
بــاالضــافــة الى مـوجــات الــغــبـار)
وتــابع ان (االيـام  29 و  30 و 31
سـتــشـهـد عـواصف تــرابـيـة تـشـيـر
الـتـوقعـات حتى االن انـهـا ستـكون
شـــــديــــدة في بـــــعض االمـــــاكن من
صر الـبالد تبدأ من  ليبيا وتنتقل 
وتتركز على القاهرة والدلتا وغرب
ــنـــاطق االردن ســـيـــنــاء وتـــمـــتـــد 
وفـــلـــســـطـــ وســـوريـــا ولـــبـــنــان

والعراق ثم السعودية). 

يان كوبيتش 

اليون خالل حفل اطالق نخيل كارد امس سؤولون ا »öÞ‚∫ ا


