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اســتــغــربـت الــنــائــبـــة عن كــتــلــة
سائـرون ماجـدة الـتمـيـمي صدور
تعليقات من بعض الكتل النيابية
بــشــأن مــســودة قــانــون مــوازنــة
عام  2019حتى قبل ان يتسلمها
مـجـلس الــنـواب مــشـيـرة الى ان
ـــــكن ـــــوضــــوع ال مــــثـل هــــذا ا
ــان من دون مـنــاقــشــته فـي الـبــر
ــانـــيــة تــشـــكــيل الـــلــجـــان الــبـــر
اخملـتـصة ,فيـمـا انـتـقـد نواب عن
اقـــــلـــــيم كــــــردســـــتـــــان وبـــــعض
سودة النها احملافظات االخـرى ا
(ال تـلــبي الــطــمــوح خلــلـوهــا من
نـاطق احملررة ومـجحـفة اعمـار ا
بحق قـوات الـبـيـشـمـركـة). وقالت
الــــتــــمــــيــــمي لـ (الــــزمــــان) امس
(استـغـرب من تـصـريـحـات بعض
ـوازنـة الـنــواب بـشــأن مـســودة ا
التي لم يتـسلمـها مجـلس النواب
بــشــكـل رســمي والســيـــمــا ان مــا
يـتــنــاقل عــبـر وســائل االعالم من
ــوازنـة ال فــقــرات تــضــمــنــتــهــا ا
صحة له النـها قـابلـة للـتغـيير في
ان اية حلظة) ,واضافت ان (البر
بصـدد تـشكـيل الـلـجان اخملـتـصة
ـــالـــيــة ومن بـــيـــنـــهـــا جلـــنـــتـــا ا
ـعنيتان واالقتصاد واالسـتثمار ا
ــعــرفــة مـا ــنـاقــشــة الــقــانــون 
قبل). تضمنته من فقـرات للعام ا
وحــذرت الـــتـــمــيـــمي مـن ان(تــلك
الـتـصـريـحــات تـدخل الـعـراق في
مــشــكالت من خالل اثــارة بــعض
ــكـن ان تــثــيــر الــفــقـــرات الــتي 
ـكن تـعـديـلـها اخلالفـات مع انه 
ان للمسودة). خالل مناقشة البـر
من جـانـبه ,عـد الـنـائـب عن كـتـلـة
ـقراطـي الكردسـتاني احلزب الد
وازنـة مجـحفة دانا محـمد جـزا ا
بــــحـق االكـــــراد. وقــــال جـــــزا في
تصـريح امس إن (الـصـيـغـة التي
ـــســــودة كــــانت أرســـلـت بــــهــــا ا
مـــــجـــــحـــــفــــــة بـــــحق الــــــشـــــعب

الكردستاني بجوانب عدة ,كونها
حتــدثت عن مــحـــافــظــات شــمــال
العـراق وباألسـماء أربـيل ودهوك
والــســـلــيــمـــانــيـــة ولــيس إقـــلــيم
كـردسـتان ,في وقت أن الـدسـتور
حتـدث عـن األقــالـيـم وأن الــعـراق
احتــادي فـــيــدرالي) ,مــبـــيــنــاً أن
(األمر اآلخر يتعلق بنسبة اإلقليم
ـئة التي وضـعت بـنـحو  12.6با
في ح أن االتـفاقـات السـياسـية
حـددت الـنــسـبـة خالل الــسـنـوات
ـئـة حلـ إجراء الـسـابـقـة  17بـا
االحصـاء الـسـكـاني الـذي نـعـتـقد
أن نــســبــة اإلقــلـــيم ســتــكــون في
ـــئـــة), حـــيـــنـه أكـــثـــر من  17بـــا
وازنة وأضاف أن (ما تـضمنـته ا
ستحقات قوات البيشمركة التي
وضــــعت بــــرقـم مــــخــــصــــصــــات
ورواتب ,نعـتقـد أن فيـها إجـحافا
كـبـيــرا وال تـتــطـابق مـع الـوجـود
الــفــعـــلي لــتـــلك الــقـــوات وحــجم
الــتـــضـــحـــيــات الـــتي قـــدمـــتـــهــا
والواجب الوطني الذي تقوم به),
ـوازنة لم تـتـحدث الفتـاً إلى أن (ا
عن مستحقات حلبجة إضافة إلى
نـقــاط أخـرى عــديـدة خــارجـة عن
الدستور والتوافقات السياسية),
وتــابـع جـــزا ان (رئــيـس الــوزراء

الـسـابق  حـيـدر الــعـبـادي تـعـجل
وازنة وكان عليه كثيرا بإرسال ا
انتظار تشكـيل احلكومة اجلديدة
ـوازنـة فيـهـا وبعـدها ومنـاقـشة ا
ان) ,مشـدداً على ترسل إلى الـبـر
ـان ـوازنــة من الـبـر أن (تـمـريـر ا
ثل خـطوة سـلبـية بهـذا الشـكل 
ان وبداية سيـئة للـحكومـة والبر
اجلـــديـــدين وهـــو أالمـــر الـــذي ال
نــــتــــمـــــنــــاه). ورفـض نــــواب عن
مـحــافـظــة بـابل الــتـصــويت عـلى
ــوازنــة في حــال عــدم إنــصــاف ا
احملـــافــــظـــة. وقــــال الـــنــــائب عن
احملافـظـة مـنصـور الـبـعـيجي أنه
قبل (إذا لم تشهد موازنـة العام ا
تخصيص مبالغ مالـية للمحافظة
تختلف عن مـوازنة العام اجلاري
ســنـــقـف بــوجـه تـــمــريـــرهـــا ولن
ــثــلــون عن نــسـمـح بــهــا ألنــنـا 
أهـالي بـابل ونــطـالب بـحــقـوقـهم
ـهــمــشـة مــنــذ أعـوام مـن جـانب ا
احلـــكـــومـــة االحتـــاديـــة الـــتي لم
تنـصفـهم منـذ عام 2003) ولفت
الى ان (الــتــدهـور الــواسـع الـذي
أصـــاب بـــابل أحلق بـــهـــا ضـــرراً
فـادحـا بــأهـالـي احملـافـظــة الـذين
يـعـانــون نـتـيــجـة تــدهـور الـواقع
اخلـدمي والــصـحي والــتـعـلــيـمي
بـالـرغم من أنــهم قـدمـوا من دون
تأخـير الـشـهداء دفـاعاً عن أرض
الـوطن ومـقــدسـاته)  مــعـربـاً عن
أمـــــلـه في ان(يــــــنـــــصـف رئـــــيس
ــــهــــدي الــــوزراء عـــــادل عــــبـــــد ا
احملـــــافــــــظــــــة حـــــتـى وإن كـــــان
ـوازنة الـعام انصـافهـا متـاخراً 
ـقــبل واال ســيــكــون لــنـا مــوقف ا
ــان لــلـمــطــالــبـة داخل قــبـة الــبــر
سـلوبة).الى ذلك رأت بحقـوقنـا ا
النائبة عن محافظة نينوى بسمة
بــســيم أن حــصـــة احملــافــظــة من
ـوازنــة  قـلــيــلـة جــدا وال تــكـفي ا
إلعمـار عدد من الـقـرى أو ناحـية.
وقـالـت بـســيم فـي بـيــان امس إن
ـوازنـة تـبلغ (حصـة نـيـنـوى من ا
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أعلن مـصرف الرافدين عن إعتماد آلية
ــعــاجلــة مـشــكــلـة الــكــتــرونـيــة جــديـدة 
ــتـــقـــاعــديـن من حـــمــلـــة الـــبــطـــاقــات ا
االلـكـترونـيـة من الذيـن التظـهـر بصـمات
إبهـامهم خالل تسلم رواتبهم التقاعدية.
ـكــتب االعالمـي لـلــمــصـرف في وقــال ا
ـتـقـاعدين بيـان امس ان (هـنـاك بعض ا
يتـسلمـون رواتبـهم التـقاعـدية يـدويا اما
الفئـة التي تتسلم رواتبها عبر البطاقات
االلـكـترونـية وتـعذر عـليـها مـؤخرا تـسلم
رواتــبـهم بــسـبب عــدم ظـهــور الـبــصـمـة
فـبـامـكانـهم اصـدار الـبـطاقـات احلـديـثة
التي تـعتـمد عـلى خاصـية بـصمـة الع
والرقم السري اضافة الى خدمة بصمة
اإلبـهـام) ,وأشـار الى ان (اإلجـراء يـأتي
خلـدمـة هــذه اجملـمـوعـة وتــقـد فـضـلى
اخلدمـات للزبائن). فيما سجلت أسواق
الـعـمـلة األجـنـبـية فـي بغـداد اسـتـقراراً
بسـعـر صـرف الدوالر االمـريـكي مـقابل
الـديــنـار الـعـراقـي. وقـال بـيـان امس ان
(ســعــر الــســـوق في بــورصــة الــكــفــاح
بـبــغــداد بـلغ   1203 دنــانــيــر لــلـدوالر
الــواحـد أي  120 ألــفـاً و 300 ديــنـار
لـلــمــئـة دوالر امــا  أسـعــار بــيع وشـراء
الـــــدوالر في شـــــركــــات الـــــصــــيـــــرفــــة
فـكــــــــانت سـعـر البـيع لـلـدوالر الـواحد
 1210دنــانــيــر أي  121 ألف ديــنــار
للمئة دوالر) ,واضاف ان (سعر الشراء
لــلــدوالر  1200ديــنــار أي  120 ألف
ديـنار لـلـمـئة دوالر) ,وتـابع (امـا أسـعار
الــعــمالت األجــنــبــيــة والــذهب والــنــفط

ي: 100 فـكــانت الـيــورو الـســعـر الــعـا
يـورو يـساوي   113.43دوالر والـبـاوند
ي   100بــاون يــسـاوي الــســعــر الــعــا
 127.10 دوالر والليرة التركية السعر

ي   100 دوالر يـساوي  549.07 الـعا
لـيـرة تـركـية) ,واضـاف الـيـان ان (سـعر
ـــيـــاً يـــســاوي أونـــصـــــــــة الـــذهـب عـــا
 1219.00دوالر وسعر برميل نفط

خـــــــام بــرنــت يـسـاوي  76.40 دوالر
وسـعــر بــرمـيـل نـفط اخلــام االمــريـكــي

يساوي  66.44 دوالرا).

 Èdš√  UE U×  qLAð WŁ—U  s  ÊË—Òc×¹ ÊuMÞ«u

»U³Ý√ sŽ nAJK   UOKLŽ W dſ qÒJAð WŽ«—e «

 qÐUÐ w  „ULÝ_« ‚uH½
 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اكـدت وزارة الـزراعـة فـتح حتـقيق
لـلكشف عن السـبب احلقيقي وراء
نـفـوق االسمـاك في مـحافـظـة بابل
والـتي ال تستبـعد ان تكون نـتيجة
صـراع في السـوق. وقالت الوزارة
فـي بـــيــان تـــلـــقـــتـه (الـــزمــان)  إن
(الـــوزيـــر صـــالح احلـــســـني وجه
ـتابـعة حـالة نـفوق األسـماك في

احملـافـظة وتـشكـيل غـرفة عـملـيات
الجـراء التـحقـيقـات من قبـل الفرق
اخملــتــصـــة لــلــكــشف عن الــســبب
ــــوضـــوع), احلــــقـــيــــقي لــــهـــذا ا
واضــاف (الـوزارة ال تـسـتـبـعـد ان
يـــكــون الـــســـبب هــو صـــراع بــ
ـستـوردين ومحـاولتهم ـرب وا ا
الــسـيـطـرة عــلى سـوق االسـمـاك),
الكــات الــبــيــطـريــة الى داعــيــا  ا
ـربي األسـمـاك بـضرورة (اإليـعـاز 

الــتــخـلص مـن األسـمــاك الــنـافــقـة
وعــــدم رمـــــيــــهــــا قــــرب األنــــهــــار
والـبحيرات مع استنفار فرقها من
اجـل احلد من انتـشار هـذه احلالة
الـى مناطق أخرى) ,وتـابع الـبيان
ان (احلـــــــســـــــنـي وجـه ايـــــــضــــــا
بــاسـتـدعـاء خـبـيـر دولي في إدارة
الـكوارث واألزمـات وإعداد خرائط
تـفـصـيـلـيـة بـنـظـام جي . اي . اس
ي والــــتي تــــوضح أعـــداد الــــعــــا
األقــــفــــاص الــــعــــائـــمــــة وأمــــاكن
انـتشـارها واالسـتعـداد الستـخدام
ــطـــاطــيـــة في األنــهــر األحـــزمــة ا
وغـــيــرهــا مـن اإلجــراءات الالزمــة
لــلـحـد من نـفـوق األسـمـاك) ,الفـتـا
الى انـه (ستـكـون لـلـوزارة الـكـلـمة
الــفـصل في هـذه الـقـضـيـة). ودعـا
عـــــضــــو مــــجـــــلس الـــــنــــواب عن
احملـافظـة ثامـر ذيبـان الى تشـكيل
غـرفة عمـليات طارئـة في احملافظة
لـــتــدارك كــارثـــة جــبـــال األســمــاك
الـــنــــافـــقـــة والـــطـــافــــيـــة بـــنـــهـــر
الـفرات.وقال ذيـبان في بيان امس
ـــبـــذولـــة ان (جـــمــــيع اجلـــهـــود ا
ـعـاجلـة ازمـة نـفـوق األسـمـاك في
سـألة تـتطلب بـابل مبـاركة لـكن ا

تــشــكـيل غــرفــة عـمــلــيـات لــتـدارك
كـارثة من جـبال األسـماك الـطافـية
فـي الــنـــهــر) ,مـــحـــذرا من (بـــقــاء
ـيـاه ومن األســمـاك الـنــافـقــة في ا
ظـهـور مشـكلـة ثانـيـة تتـمثل بـعدم
رض وأسبابه والسكوت حتـديد ا
عــــنه االمـــر الــــذي ســـيـــؤدي الى
تــفـاقم األزمـة) ,واضـاف ان (ثـروة
بـابل الـسـمـكـيـة انـتـهـت وسـتـمـتد
الـى مــحــافــظـــات أخــرى وهــنــاك
ـــرض مــــخــــاوف مـن انــــتــــقــــال ا
لـلـمواطن)  ,مـتـسـائال عن (اجلـهة
ــرض الـــتي ســتــفـــصح عن اسم ا
وطــرق مــعـاجلــته?). وكـان ســكـان
ـنـطـقة قـد ذكـروا ان نهـر الـفرات ا
قـــد غص بـــكـــمـــيـــات كـــثــيـــرة من
االســمـاك الــنـافــقـة بــسـبب تــلـوث
ـــــيـــــاه  ,واكـــــدوا ان (الـــــثــــروة ا
ـياه الـسـمكـيـة في خطـر كـما أن ا
أصــبـحت غــيـر صــاحلـة لــلـشـرب
ونـحن نـود مـعـرفـة االسـبـاب التي
أدت إلى حدوث هذه الكارثة). الى
ذلـك مـــنـــعت الــــوزارة اســـتـــيـــراد
مـحصول الذرة الصفراء في ضوء
ا جاء نـتج احمللي ووفقـاً  وفـرة ا
بــكـتـاب مـجـلس الـوزراء. واوضح

الــبــيــان ان (احلـســني وافـق عـلى
مـــنع اســـتـــيـــراد احملــصـــول ومن
ـنـافـذ احلـدوديـة نـتـيـجـة جـمـيع ا
ـنـتج احملــلي وبـالـتـزامن لــوفـرة ا
مـع بــدء عـــمـــلــيـــات اســـتالم هــذا
احملـصول مـحلـياً ولـغرض حـماية
فكرة ـستهلك من خالل تطبيق ا ا
ـزارع الـزراعـية والجل حـمـاية ا
والــفـالحــ وزيــادة مــدخــوالتــهم
الزراعية) ,مـشيرا الى ان (الوزارة
مـستمـرة بتقـد احملصول بـسعر
مــدعــوم فـــضالً عن تــوزيــعه عــلى
مــربي الـثـروة احلـيـوانـيـة) ,ودعـا
ـــنــافـــذ احلــدوديــة الى الـــبــيــان ا
(ضــرورة االلــتــزام بــتــنــفــيــذ هـذا
ــنــتج الـــقــرار من اجل حـــمــايـــة ا
الـزراعي احمللي). وفي الشأن ذاته
دراء عـقد احلسـني اجتمـاعا مع ا
نـاقـشـة تـطويـر الـقـطاع الـعـامـ 
الــزراعي . واشــار الــبــيـان الى ان
(االجــتــمــاع نــاقش أفــاق تــطــويـر
الـقـطـاع الـزراعي بـشـقـيه الـنـباتي
واحلـــيـــواني وخــدمـــة الـــفالحــ
ـــزارعــ واخلـــطط والـــبــرامج وا
قبلة بالتزامن الـزراعية للمرحلة ا

نهاج احلكومي اجلديد).  مع ا
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تـعهد وزير النفط ثـامر الغضبان بأن
تـــولـي وزارته اهـــتــــمـــامـــاً واســـعـــا
ـحافظة البصرة مؤكداً ان الوزارة
سـتـرعى الشـركـات النـفـطيـة الـعامـلة
ـرتـبـطة بـعـقـود طـويـلة في الـعـراق ا
األمـد. وقـال الـغـضـبـان خالل مـؤتـمر
صــحـفي امـس إن (رؤيـتــنـا ســتـكـون
راعـيـة لبـقـية احملـافـظات الـتي يـكون
انـتاجها قلـيلة فيما سـتحتل البصرة
حــيـزاً كــبـيــراً من اهـتــمـام الـوزارة)
مــضــيـفًــا ان (عـلــيــنـا أن نــرعى هـذه
ـعطـاء بحـكم االحتـياطـيات ـديـنة ا ا
ـوانئ وطاقات االنـتاج والتـصفية وا
وأن نـولي االهالي فيها رعاية خاصة
والـعبـرة بالـنتـائج وسيـشهـد أهالي
احملــافـظــة بــأن الـوزارة وشــركـاتــهـا
ســيـولــون اهـتــمـامــا مـتــمـيــزا لـهـذه
ـــــديــــنـــــة). واضــــاف أن (الــــوزارة ا
سـتـرعى الشـركـات النـفـطيـة الـعامـلة
ــبـادرة فـي الـعــراق الـتي ارتــبـطت 
عـقـود طويـلـة األمد لـتـطويـر احلـقول
الـنفطية فهي شريكة معنا ويهمنا أن
تــنـــجح وســنــســهل لــهــا اإلجــراءات
واالبـتعـاد عن البيـروقراطيـة) مؤكداً
أن (الـــوزارة ســـتـــهـــتم بـــالــعـالقــات
الـدولـيـة وسيـكـون للـعـراق دور فاعل

ـنظـمة ـؤسسـ  وخـاصـة أنه احد ا
أوبـك وســنــحــرص عــلى اســتــقــرار
الـــســوق واســتـــمــرار تــدفـق الــنــفط
لــلــســوق) ,مـــســتــدركًــا ان (الــوزارة
تـواجه بـعض الـتحـديـات عـلى الرغم
من الـنجاحات التي حـققتها وخاصة
فـي مـــجــــال االســـتــــخــــراج). ولـــفت
الــغـضـبـان الـى أن (الـعـراق مـا يـزال
ــنـتــجـات الــنــفـطــيـة من يــسـتــورد ا
اخلـارج كــالـبـنـزين وزيت الـغـاز كـمـا
يـستورد الغاز ألغراض توليد الطاقة
ـهـمـة األسـاسـية الـكـهـربـائـية وهي ا

التي سنقوم بها لتقليص حرق الغاز
واالسـتــفـادة مـنه وزيـادة اسـتـثـمـاره
وأن نــفــعّل اجلـهــد الـوطــني ونــبـني
الـقـدرات الـوطنـيـة). في غـضون ذلك
قــال مـسـؤوالن تـنـفــيـذيـان في قـطـاع
الـنفط ان (صادرات الـنفط من جنوب
ـتـوسط 3.488 الــعـراق بـلــغت في ا
مـليون برميل يوميا في تشرين األول
ـاضي). واضـافـا في تـصـريح امس ا
ـقـارنـة ان (الـصـادرات انـخـفـضت بـا
مـع مــتــوسط أيــلــول الــبــالغ 3.560
مــلـيـون بـرمـيل يــومـيـا بـسـبب سـوء
األحــوال اجلـويــة الـتـي تـســبـبت في
تـبـاطـؤ الشـحـنـات في بـعض األيام).
دير وفي الـشأن النفطي ايضاً حذر ا
التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاحت
بــيــرول من أن تــؤدي أسـعــار الــنـفط
ــــــــــرتـــــــــفــــــــــعــــــــــة الـى احلـــــــــاق ا
سـتهـلكـ مشـيراً الى انه الـضرربـا
قـد تكون لـذلك تداعيـات عكسـية على
. وقال في تـصريح امس ان ـنـتجـ ا
عامالت اجلارية (الـعجز في ميـزان ا
لـكـثيـر من الدول تـأثر بـسبب ارتـفاع
أســعــار الــنــفط وان هــنــاك عــامــلـ
ي ـو الـطـلب الـعا يـضـغـطـان عـلى 
عـــلى الــنـــفط إلى اجلــانـب الــنــزولي
أحـدهــمـا هـو ارتـفـاع أسـعـار الـنـفط
وفـي الـعــديـد من الــدول يـرتــبط هـذا

ــســتــهــلــكــ مــبــاشـــرة بــأســعــار ا
والــثــانـي هــو تــبــاطــؤ زخم الــنــمــو

ي). االقتصادي العا
واضــاف ان ( تـأثـيـر ارتــفـاع أسـعـار
الــنــفط سـيــتــفـاقم فـي جـنــوب شـرق
آســيــا فـي الــوقت الــذي يــرتــفع فــيه
الــطــلب ســريــعــا بـيــنــمــا يــنـخــفض
ا سـينـجم عنه أن تـصبح اإلنـتـاج 
ــنـطـقــة مـسـتـوردا صــافـيـا لــلـنـفط ا
والـغاز والـفحم) ,واوضـح بيرول انه
(رغم  احـتمال الـتباطؤ إن الـتوقعات
الــــعـــامـــة الســــتـــهالك الــــوقـــود هي
ي اسـتـمـرار الـنمـو وان الـطـلب الـعا
عـلى النفط سيـواصل النمو حتى في
ظل زيـادة الـسـيـارات الكـهـربـائـية إذ
أن هــذا أمـر تـهــيـمن عـلــيه قـطـاعـات
الـبـتـروكيـمـاويـات والطـيـران من ب
قـطـاعـات أخرى) ,وتـابـع ان ( الطـلب
ـسال سيزدهر عـلى الغاز الطـبيعي ا
خــاصـة ان  جتـارة الـغـاز الــطـبـيـعي
مليار يا قد تتجاوز  500  ـسال عا ا
مــتـر مــكـعب يـومــيـا بــحـلـول 2023
ـقـدار الـثـلث فـي الـسـنوات لـتـنـمـو 
ــــقـــبــــلـــة وان  ثالث دول اخلــــمس ا
فـحـسب قـطر واسـتـراليـا والـواليات
ـئـة من ــتـحـدة ســتـصـدر  60  بــا ا
ــيـا ــســال عــا الــغــاز الــطــبــــيــعي ا

بحلول 2023). 
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ثامر الغضبان

ـبــلغ  143مـلــيــار ديــنــار وهــذا ا
ــا حتـتـاجه قـلـيـل جـدا مـقــارنـة 
احملافـظة مـن اعادة اعـمار لـلـبنى
الــتــحــتــيــة وتــعــويض ضــحــايــا
االرهـــــــــاب) ,واشــــــــــارت الـى ان
(نــيــنـــوى من اكــثــر احملـــافــظــات
تضررا بفعل االرهاب وقد شهدت
دمـارا هـائال في الـبـنى الـتـحـتـيـة
نــاهـــيك عـن مـــنــظـــومـــة الـــطــرق
ـــهـــتــــرئـــة وارتـــفــــاع مـــعـــدالت ا
الــعــاطـــلــ عن الـــعــمل واالرامل
وااليـتـام والـتي هـي بـحـاجـة الى
عنـاية خـاصـة والتـفاتـة حـكومـية
ــــبــــالغ جـــادة) ,وتــــابــــعـت ان (ا
اخملـــصــــصــــة الـى نـــيــــنــــوى في
وازنـة  التكـفي لتـنفـيذ مـشاريع ا
سـتـراتـيـجـيـة في احملـافـظـة بل ال
ــشــاريع تــكــفي حــتى لـــتــأهــيل ا
ـــدمــرة) ,داعــيـــة إلـى (ضــرورة ا
ــالـيـة). زيـادة الــتـخــصـيــصـات ا
بــدوره ,حــذر مـــحـــافظ نـــيـــنــوى
السـابق أثيل الـنـجيـفي من عودة
ـو اإلرهـاب في حـال الـتـطـرف و
عــدم مــنح احملــافـــظــة حــصــتــهــا
وازنـة. على صـعيد الكـاملة مـن ا
آخــر دعــا الــنــائب االول لــرئــيس
ـان حسن كـر الـكـعبي الى البـر
ـسـاعدة لـلـمـكون تقـد الـدعم وا
االيــزيـــدي بــشـــأن إعــادة إعـــمــار
ماخربه داعش . ونقل بيان تلقته
(الـزمـان) امس عن الــكـعـبي قـوله
خالل زيــارته ســنـــجــار مع فــريق
حــكـــومي لـــغــرض فـــتح مــقـــبــرة
لاليـزيـدين ان (الـزيـارة إنـسـانـيـة
ـــة داعش تـــهـــدف لـــفـــضح جـــر
وإيــصـال مــأســاتــنــا الى الــعــالم
احلـــر بـــعـــيـــدا عن الـــصـــراعـــات
واالخـتالف الـســيـاسـيـة) ,مـؤكـداً
(اهــمــيـة تــرك اخلـالفــات جــانــبـاً
والـنـظــر الى جــرائم داعش بـحق
ابنـاء شـعـبـنـا االيزيـدي من خالل
ساعدة تقد كل أشكال الدعم وا
في إعـادة إعــمـار مــاخـربه داعش
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أكـدت احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا أن
ـتلك خيار خفض مـجلس النواب ال 
عـدد نواب رئيس اجلمهورية من دون
أن يــنــجح فـي تــعـديـل قــانــون نـواب
رئـيس اجلمهورية بنحو يقلّل عددهم
 فــيـمــا يــقـود نــواب حـراكــاً خلـفض
الـــعــــدد من ثالثـــة الـى نـــائب واحـــد
لــرئـيس اجلـمــهـوريـة. وقــال الـنـاطق
بــاسم احملـكــمـة إيـاس الــسـامـوك في
بـيان تلقته (الزمان) امس ان (منصب
نـائب رئيس اجلـمهـورية مـا زال مثار
جـدل في االوساط الـسيـاسيـة وكلـما
اقـتـرب مـوعد اخـتـيار من يـشـغل هذا
ـشـكالت ــنـصب تـبـدأ مــوجـة من ا ا
ــا يــقـــتــضي الــبــحث في االســاس
الــدسـتــوري له) مـوضــحـاً انـه (عـنـد
الــــبـــحث فـي الـــدســـتــــور الـــعـــراقي
وحتديدا في الفرع االول منه اخلاص
بـالسلـطة التنـفيذية الـذي يتحدث عن
رئــيس اجلـمــهـوريـة جنــد أن عـبـارة
نـائب رئيس اجلمهورية قد وردت في
ــــوضع األول في ثـالثــــة مــــواضـع ا
ـادة   69/ ثـانـيـاً ونـصـهـا - تـنظم ا
بـقانون احـكام اختيـار نائب أو اكثر
لــرئـــيس اجلــمــهــوريــة - ووفق هــذا
الـنص جنـد أن تـشـريـع هـذا الـقـانون
الـزامي عـلى مـجلـس النـواب بـوصفه
اجلــهــة الـتــشـريــعــيـة االحتــاديـة في
العراق وهو ما حصل فعالً بالقانون

رقم  1لـسـنة  2011 الـذي جـاء باسم
- قــانـون نـواب رئـيـس اجلـمـهـوريـة
ـنشور في الـوقائع الـعراقيـة بالعدد ا
 4174في  1/24 /2011) .واضـــاف
ــــادة انـه (من خـالل الــــنـــــظــــر إلـى ا
ــذكـورة انــفـاً جنـد ان الــدسـتــوريـة ا
حتـديد عـدد نواب رئـيس اجلمـهورية
بــالـسـقف االعــلى يـعــود إلى مـجـلس
الــنــواب في الــقـانــون الــذي يــشـرعه
بـوصفه خياراً تشريـعياً وذلك بعد ما
ذكــر الـدسـتـور  ان حـده االدنى نـائب
أو اكـثر كمـا  ان القانـون - الذي الزم
الـدسـتـور تشـريـعه- هو الـذي يـحدد
ـشـرع آلــيـات الــتـعــيـ وفق رؤيــة ا
وهـو خـيـار تشـريـعي ايـضاً) مـشـيراً
الـى ان احملــصـــلــة تـــفــيـــد بــأن (سن
الـقانـون الزامي لكن مـا يتـضمنه من
آلـيات تعي نواب رئيس اجلمهورية
وعــددهم يــخــضع خلـيــارات مــجـلس
الــنـواب في نـصــوص ذلك الـقـانـون).
ــوضع وبـــحــسب الـــســامــوك فـــإن(ا
الـثــاني الـذي ذكـر فـيه مـنـصب نـائب
ـادة رئــيـس اجلـمــهــوريــة جــاء فـي ا
75/ ثــانـيـاً من الــدسـتـور ونــصـهـا:
"يـحل نـائب رئـيس اجلـمهـوريـة محل
الــرئــيس عــنــد غــيــابه" ومن امــثــلـة
الـغـياب كـأن يكـون الـرئيس في رحـلة
عالجـية كما حصل عندما حل خضير
اخلــزاعي الــذي كـان يــشـغل مــنـصب
نـائب رئيس اجلمهورية خالل الدورة
االنــتـخـابـيـة الـثـانــيـة مـحل الـرئـيس

ــرحــوم جالل الــطــالــبـاني االســبق ا
انيا عـندما كان األخـير يتعـالج في ا
ـــدة وأن هــــذا االحالل ال يــــقـــتــــرن 
ـا يـنتـهي بـانتـهاء زمـنـية مـحددة ا
مـوجـبـات الـغـيـاب وعـودة الـرئـيس)
ـوضع الــثـالث ورد مــشـيــراً الى ان(ا
ـادة 75/ ثــالـثــاً من الــدسـتـور فـي ا
ونـــــصــــهـــــا: "يـــــحل نـــــائب رئـــــيس
اجلـمهـورية مـحل رئيـس اجلمـهورية
عــنــد خـلــو مــنـصــبه الي ســبب كـان

وعـلى مجلـس النواب انتـخاب رئيس
جــديـد خالل مـدة ال تــتـجـاوز ثالثـ
يــومــاً من تــاريخ اخلــلـو) مــوضــحـاً
نصب كأن يتوفى ان(من امثلة خلو ا
الـــرئـــيـس  أو يـــفـــقـــد احـــد شــروط
اسـتمـراره في منـصبه أو تـتم اقالته
وفـقـاً للـسيـاقات الـدستـورية ويـكون
ـنــصب من نــائــبه في هـذه اشــغــال ا
احلـالـة خالل سـقف زمـني ال يـتـجاوز
ثـالثـ يـومـاً من تـاريخ اخلـلـو عـلى

أن يــــتم انــــتــــخـــاب رئــــيس جــــديـــد
لـــلــجــمــهـــوريــة وفق مــا نـص عــلــيه
الــدسـتـور وقــانـون احـكــام الـتـرشح
ــنــصب رئــيـس اجلـمــهــوريــة رقم 8

لسنة 2012). 
 وخــــلـص الـــســــامــــوك الـى الــــقـــول
انـه(بالـعـودة إلى قانـون نـواب رئيس
ـادة  1مــنه اجلــمــهــوريــة جنــد أن ا
تــــنـص عــــلى أن "يـــــخــــتــــار رئــــيس
اجلــمــهــوريــة عــنــد تــسـلــمـه مـهــامه

الـدسـتـورية نـائـباً أو اكـثـر على أن ال
يـــزيـــد عـــلى ثـالثـــة ويـــعـــرض هــذا
الـــتـــرشــيـح عــلـى مــجـــلس الـــنــواب
لـلمصادقة علـيه باالغلبية" ومن خالل
شـرع قد قـراءة هـذا النص جنـد أن ا
خـوّل رئـيس اجلـمـهوريـة اخـتـيار من
ــنـصب نــائب رئـيس يــراه مـنــاسـبـاً 
اجلــمـهـوريـة وهــو من يـحـدد عـددهم
ـا ال يزيد عـلى ثالثة فلـه أن يختار
نـائــبـا أو اثـنـ أو ثالثـة كـحـد اعـلى
ـــصـــادقـــة عــلـى هــذا ولـــكن يـــلـــزم ا
الـترشـيح من جانب مجـلس النواب)
مــوضـحًــا ان (ذلك يــعـني أن مــجـلس
الـنواب وفـقاً لـلقـانون الـنافـذ ال خيار
لـه في خـيــارات رئــيس اجلــمـهــوريـة
عـلى عدد مع من نوابه  –بـشرط أن
ــارسـة ال يــزيــد عــلى ثالثــة- خالل 
ـصـادقــة عـلى ذلك اخــتـصـاصـه في ا
الـترشيح واذا اراد ذلـك فله أن يعدّل
قـانون نواب رئيس اجلمهورية بنحو
يـــقــلّل عــددهـم  وفــقــاً لــلـــســيــاقــات
ـنــصـوص عـلـيـهـا في الـتــشـريـعـيـة ا
الــدســتــور) مــســتــدركــاً ان( جملــلس
ـصادقـة على تـرشيح الـنواب رفض ا
ـــنـــصب نـــائب رئـــيس شـــخص مـــا 
اجلــمــهـــوريــة ولــلــرئــيس  تــرشــيح
الــبــديل) مــوضــحــاً أن( واليـة نــائب
رئـيس اجلمـهورية تـبدأ باداء الـيم
امـام مجلس النواب وتنتهي بانتهاء
واليـة رئيس اجلمهوريـة وفقاً للمادة
 4مـن قــــــــانــــــــون نــــــــواب رئـــــــــيس
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ـــنــطــلق اجلـــمــهــوريـــة. ومن هــذا ا
اصـدرت احملــكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا
حــــكـــمـــاً في 10/10 /2016 قــــضت
ـوجـبه بـعـدم دسـتـوريـة قـرار صدر
بــــالــــغــــاء مــــنـــــصب نــــواب رئــــيس
اجلـــمــهـــوريــة حــيـث اكــدت أن هــذا
ــــنــــصب مــــنــــصـــوص عــــلــــيه في ا
الـدسـتـور وأن االلـغـاء يـعـني تـعـديل
الــدسـتـور بـدون سـلــوك آلـيـة تـعـديل
ا دعا احملـكمـة إلى الغاء الـدستـور 
قـــرار الـــغــاء مـــنــصـب نــائـب رئــيس
اجلــمـهــوريـة). عـلى صــعـيــد مـتـصل
ـانـية إلى مـنـاقـشة تـتـجه الـكـتل البـر
تـــــعــــــديل قـــــانــــــون نـــــواب رئـــــيس
اجلـمـهـوريـة تـمـهـيـدا خلفـض عددهم

إلى نائب واحد فقط. 
وقــال عــضــو كـتــلــة االصالح عــبـاس
عــلـيــوي إن (غـالـبــيـة الـكــتل تـواصل
انية لتعديل الفقرة اخلاصة حملة بر
من قـانون رئاسة اجلمهورية اخلاص
بــعـدد نـواب الـرئـيس ) مـوضـحـاً أن
(هـذا التوجه يأتي منـسجمًا مع رغبة
اجلـــمـــيع فـي تـــرشــيـق مـــؤســـســات
الــدولـة).بـدوره اسـتـبــعـد الـنـائب عن
ســـائــرون رامي الـــســكــيـــني قــبــول
ـذكـور  الـبــعض بـتـعـديل الـقـانـون ا
ورأى أن (مـن الــــصـــــعب فـي الــــوقت
الـراهـن تـقـلـيص عـدد نـواب الـرئـيس
ـذكـرة إلـى نـائب واحـد) مــؤكـدًا أن(ا
انـية سـتواجـه رفضـا كبـيرا من الـبـر

البعض).
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ــديــنـة ــدعي الــعــام الـتــركي  اعــلن ا
إسـطنـبول عـرفان فـيدان ان الـصحفي
جــمــال خــاشــقــجي قــتل خــنــقــا فـور
وصـوله للقنـصلية وجثـته قطعت بعد
قـتـله . واضـاف فـيـدان في بـيان امس
ـــدعي الــعــام الــســعــودي ان زيــارة ا
عجب إلى إسطنبول لم تثمر سـعود ا
عن "نـتائج مـلموسـة". واكد  فيدان أن
ـعــجب ــة "مــتــعــمــدة". وزار ا اجلــر
الــقـنـصــلـيـة حــيث بـقي نــحـو سـاعـة
ونــصف الـســاعـة بــعـد لــقـائه لــلـمـرة
الثانية فيدان خالل يوم لكن لم يدل
بـــأي تـــصــــريح لـــدى وصـــوله.وقـــال
ـعــجب طـلب من نــظـيـره مــصـدر ان ا
الـتــركي خالل لـقـائـهـمـا تـقـاسم كـامل
الـعـنـاصر في مـلف الـتـحقـيق الـتركي
لـكن طـلـبه رفض. ولـفت الى ان فـيدان
سـأل الـسـلطـات الـسـعوديـة عن مـكان
جـــثــة خــاشــقــجـي . وجــدد الــرئــيس
الــتـركي رجب طـيب أردوغـان ضـغـطه
عــلـى الــريــاض بــتــحــديــد من أصــدر
األمـربـقـتل خاشـقـجي. ودعـا اردوغان
ـعـجب إلى حتـديـد من بــعـد وصـول ا
أصـدر األمر لقتلـة خاشقجي. وأضاف
عــلــيـنــا حل هــذه الـقــضــيـة وال داعي
ـنطـقي مـحاولة لـلمـراوغة ومن غـير ا
. وســئل إنــقـــاذ أشــخــاص مــعـــيــنــ
اردوغـان الـنائب الـعـام السـعودي من
الـذي أرسل  15شـخـصـا يشـتـبه أنهم
نــفـذوا عــمــلـيــة الـقــتل. من جــهـتــهـا
ــفــوضــة الــعــلــيــا في األ أعــربـت ا

ـتحدة حلـقوق اإلنسان عن األمل في ا
مـشـاركة خـبـراء دوليـ في الـتحـقيق
ـة قتل خـاشـقجي وطـلبت بـشـأن جر
مـن الــســعــوديــة الــكـــشف عن مــكــان
اجلثة. وقالت ميشال باشليه في بيان
"إلجـراء حتقيق بـعيدا عـن االعتبارات
ـسـتـحـسن مـشـاركة الـسـيـاسـيـة من ا
ـكنـهم الـوصول إلى خـبـراء دوليـ 
األدلـــة والـــشــهـــود".وأضـــافت "أدعــو
الـسلطات السعودية للكشف عن مكان
اطـلة" مـشددة اجلـثـة دون تأخـر أو 
ـرة عــلى أهـمــيـة تـشــريـحــهـا. وهي ا
الـثالثة التي تـنشر فيها بـاشليه بيانا
ـة في ح لم يـعثر بـشأن هـذه اجلر
بـعـد عـلى جـثـة الصـحـافي بـعـد شـهر
عــلى مــقـتــله في الــثــاني من تــشـرين

اضي. األول ا
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اصـيـب اهـالى مـحـافـظـة سـوهـاج في جـنـوب مـصـر بـحـالـة من
الذعر لدى سماعهم اصواتا مرعبة فى سماء احملافظة سوهاج
 فيمـا شبههـا باحثون  بـأبواق من السمـاء او نفخ فى الصور.
ـعـارضـة الـوطـنـية وفـسـر الـبـاحث والـنـاطـق الرسـمـى جملـلس ا
تحدث  باسم منظـمة العدل والتنـمية زيدان القنائى صريـة وا ا
الئـكة وليست تلك االصـوات القادمة من الـسماء بأنـها(ابواق ا
ظاهرة عـلمية كـما تزعم بـعض التحـليالت الغـربية واالمـريكية)
مـوضـحـاً ان( الـبـوق االول هـو عــبـارة عن  حـرائق كـبـرى بـكل
مكان  امـا البوق الثانى فيعـني حتول لون البحار واالنهار الى
لون الدم والـبوق الـثالث هـو سقوط كـوكب من السـماء). وطـبقا
قدس وسفر الرؤيا فإن اصوات االبواق التى لنبـوءات الكتاب ا
ـصريون من الـسماء وغـالبية دول الـعالم هى  ابواق يسمـعها ا
الئـكــة ولـيـسـت صـوت يـصــدر من كـوكـب االرض او ظـاهـرة ا
علمـية  وان تلك االبواق وردت بالفعل فى االجنيل. وطبقا لسفر

الئـكة هو إعالن عن حـالة حرب قـائمة ب الرؤيـا  فان تبويق ا
الـله والـشـيـطـان  واألبــواق تـشـيـر إلى أوامـر صـادرة من الـله
والـتـبـويق يـشـيـر إلى تـنـفيـذهـا  كـمـا ان االبـواق الـسـبـعـة التى
الك األول ـقـدس بوق ا وردت بـسـفر الـرؤيـا. وطـبـقـا للـكـتـاب ا
فـحـدث برد ونـار مـخـلوطـان بـدم وأُلـقيـا إلى األرض فـاحـترق
الك ثــلث األشــجـــار واحــتــرق كل عــشـب أخــضــر "ثم بــوق ا
الثاني فـكان جبلًا عظيمًا متقدًا بالنار ألقى إلى البحر فصار
ثـلث الـبحـر دمًـا ومات ثـلث اخلالئق الـتي في الـبـحر الـتي لـها
الك الـثــالث فـسـقط من حـيـاة وأهـلـك ثـلث الـسـفـن" ثم بـوق ا
الـسمـاء كـوكب عظـيم مـتقـد كـمصـبـاح ووقع على ثـلث األنـهار
ــيــاه أفـــســنــتــيــنًــا. ــيــاه.  فــصـــارت ثــلث ا وعــلى يــنــابـــيع ا
تـحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى  من  (حتول كل وحذرا
البحـار واالنهار بالعالم الى دم وسقوط مذنب قريبا على كوكب
االرض).  وطالب بـ(عـدم االستـماع الى تفـسيـرات وكالـة ناسا

التى تخفي حقيقة تلك االبواق عن البشرية).
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