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عـيونهـا فتتـناسى خالفاتـها وتتفق
خـالل مــدة قــصـــيــرة لـــكي تـــســيــر
الـعملـية السـياسية فـي االقليم على
ان اكـمل وجـه ) مـضـيـفـا ان (الـبـر
يـعقد جلـساته بشكـل اعتيادي وهو
يــواصل قــراءة مــشـاريع الــقــوانـ
ـدرجة على جدول اعماله).ويتمثل ا
اخلـالف بـــــ االحتــــاد الـــــوطـــــني
ـنصب ـطالـبـة االحتاد  وتـغـييـر 
وزير مالية اإلقليم فيما ترى تغيير
ــنـصب من حـصــتـهـا وطـالـبت ان ا
ــنـصب الــنــائب الــثـاني تــغــيـيــر 
ـان االمر الـذي يرفضه لـرئيس الـبر
االحتــــــــاد  مـع تــــــــدخـل احلــــــــزب
ــقـراطي في مــحــاولـة اليــجـاد الــد
صــيــغــة حل كــمــا طـالـب االحتـاد 
بـــاســتــحـــداث مــنــصـب نــائب ثــان
لـرئيس االقـليـم للـشؤون الـعسـكرية
ومــنـحه له. كـمــا طـالب االحتـاد في
ــنـــصب مُــســـتــشــار وقـت ســابق 
مــجـلس أمـن اإلقـلـيـم الـذي يـشــغـله
ـقـراطي الـعــضـو الـقـيـادي في الـد
ـنـصب وزير و مـسـرور الـبـارزاني
الـثـروات الـطـبـيـعـيـة (لـكي تـتـحـقق
الـشـراكة احلـقيـقة بـ الطـرف في
ـــــــــلف الـــــــــنــــــــفـــــــــطـي في إدارة ا
اإلقــلـيم).وواجـهت عـمـلــيـة تـشـكـيل
احلـكومة صعـوبات عديدة ادت الى
تـأخيرهـا الى اكثر من سبـعة أشهر
عـلى انـتـهـاء االنتـخـابـات النـيـابـية
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فـي وقتـه إذ سـيقـوم رئـيس االقـلـيم
بــعــد انــتــخــابه فـي مــدة اقــصــاهـا
شـــهـــرا واحــدا بـــتـــكـــلــيـف رئــيس
ـــــــــرشح عـن احلــــــــزب الــــــــوزراء ا
قراطي وهو مسرور البارزاني الد
 لـتـشـكـيل حـكـومـته وعـرضـهـا على
ـان قـبل الـعـشـرين مـن الـشـهر الـبـر
اجلــاري). وعـنـد سـؤاله عن تـفـاؤله
ـفاوضـات الطـويلـة ب هـذا برغم ا
الـقوى الكـردية قال كـر ان (القوى
الــكــردســتـانــيــة اعــتــادت ان تـضع
ـصــلـحـة الـقـومـيــة الـعـلـيـا نـصب ا

طبعة العراق 
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بــحـث مــســتــشــار األمن الــوطــني
فــــالـح الــــفــــيــــاض مع الــــرئــــيس
الــسـوري بـشــار األسـد في دمـشق
امس تــعـزيـز الـعالقــات الـثـنـائـيـة
ــا يــخــدم مـصــالح الــشــعــبـ .
ونـقـلت كـالـة األنبـاء الـسـورية عن
األســـــد قــــولـه خالل الـــــلــــقــــاء أن
(تــعــزيـز الــعالقــات بـ الــبــلـدين
يــصـب في مــصــلــحــة الــشــعــبــ
الـشقيـق الستـكمال الـقضاء على
ـا يخدم بـؤر اإلرهاب من جـهة و
ــشــتـركــة وكــسـر مــصــاحلــهـمــا ا
ــفـروضـة احلــواجـز اخملــتـلــفـة وا
بـيـنـهـمـا من جـهـة أخـرى) وشـدد
عــلى أن (مـا تــشـهــده الـســاحـتـان
اإلقــلـيـمـيـة والـدولــيـة يـحـتم عـلى
ـضي قـدمـا بـكل مـا من الـبـلـدين ا
شـــــأنـه صـــــون ســـــيـــــادتـــــهـــــمــــا
واســتــقاللــيــة قــرارهــمــا في وجه
مــخـطـطــات الـتـقـســيم والـفـوضى
الــــتـي يــــحــــيــــكــــهــــا األعــــداء من

اخلارج).
نطقة ال  وأكـد االسد أن (مصيـر ا
يــقـــرره ســوى شــعــوبــهــا مــهــمــا
عـظمت التحديات). من جانبه أكد
الـــــفـــــيـــــاض أن (قـــــوة ســـــوريــــة
وانــتـــصــارهــا عــلى اإلرهــاب هــو
انـتـصار لـلعـراق أيضـا وبالـعكس
فـــــإن أي إجنـــــاز عـــــســــكـــــري في
اجلـــــانـب الـــــعـــــراقي يـــــصـب في

مصلحة استقرار سورية).
وجـرى خالل الـلـقاء الـذي حـضره
الــســـفــيــر الــســوري لــدى بــغــداد
صــطـام الــدنـدح بـحـث (الـعالقـات

الــثـنــائـيــة بـ الــبـلــدين وتـأكــيـد
ضــرورة تــطــويـرهــا في مــخــتـلف
ـــا يــــخـــدم مــــصـــالح اجملــــاالت 
). من جـهـة الــشـعـبـ الــشـقـيــقـ
اخـــرى شـــارك وزيــر اخلـــارجـــيــة
مـحـمـد عـلي احلـكـيم فـي اجـتـماع
ربـاعي عقد في عمان وضم األردن
والــيــونــان وقــبــرص.وقــال بــيــان
ُـــجــتـــمــعــ لـــلــوزارة امس ان (ا
بــحــثـوا ســبل تــطـويــر الــعالقـات
االقـتـصاديـة ب الـبـلدان األربـعة
وحتــقــيق الــتــكــامل في مــخــتـلف
اجملــــاالت وتـــعــــزيـــز الــــشـــراكـــة
ـسـتـوى ـا يـرتـقي  اإلقـلــيـمـيـة 
اقــتـصـادات هــذه الـدول).وأضـاف
ان (االجــتـمــاع يـهــدف إلى بـلـورة
آلـــيـــات مـن شـــأنـــهـــا الـــنـــهــوض
ـــســتــوى الــتـــبــادل الــتــجــاري
وتــــســـــهــــيل انــــتـــــقــــال الــــســــلع
واخلــــــدمــــــات ورؤوس األمـــــوال
االسـتثمارية ب البلدان االربعة).
ُـجتـمِع وأشـار البـيان الى ان (ا
يـعملون عـلى إحداث جناحات في
ا يقوي عوامل صالح البينية  ا
الـتضامن ويضع لـبنة جديدة في

طريق التكامل االقتصادي).
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عـزا خـبـيـر اقتـصـادي احـتالل إيران
ـرتبه االولى في الصـادرات للعراق ا
الى اسـبـاب جـغرافـيـة واقتـصـادية 
نتجات اإليرانية تسيطر مـؤكدا ان ا
ذاق االستهالكي العراقي منذ عـلى ا
أكــثـر من عــقـد ونـصـف الـعـقــد كـمـا
انـهـا التـواجه مـنـافـسـة في األسواق
الــعـراقــيــة سـواء أكــانت عـراقــيـة أم
اجنبية . وقال مالذ االم لـ(الزمان)
امـس مــعـــلــقـــا عــلى احـــتالل إيــران
ـرتبه االولى في الصـادرات للعراق ا
مــتـفــوقـة عـلى تــركـيــا والـصـ ان
(هـــــذا الـــــتـــــفــــوق  ســـــواء أكـــــانت
الــصـادرات صــنـاعــيـة أم زراعــيـة أم
اســتـخـراجـيـة له اســبـاب جـغـرافـيـة
واقـــتـــصـــاديـــة) مــوضـــحـــا أنه(من
الــنـاحــيـة اجلــغـرافــيـة فــإن احلـدود
ـشـتـركـة بـ العـراق وإيـران تـمـتد ا
ألكثر من  1200 كـيلو متر مع وجود
أكـــثــر من عــشـــرة مــنــافـــذ رســمــيــة
لـلــتـصـديـر أي أنه بـاالمـكـان إيـصـال
ـنـتـجـات اإليرانـيـة إلى احملـافـظات ا
الـعراقـية بأقـصر  وقت واقل تكـلفة)
مــضــيـفــا  أن (رجــال الـصــنــاعـة في
إيـران اعـتـمـدوا مـؤخـرا عـلى إنـشـاء
دن صانع الـضخمة في ا ـعامل وا ا
الـقـريبـة من احلدود الـعـراقيـة فنـجد
ان مـــعـــامل الــبـالســتـك والــســـجــاد
ـــبـــردات وااللـــبـــان  تـــتــركـــز في وا
كــرمـنـشـاه وعـيالم مــا انـعـكس عـلى
تـخـفـيض كـلف الـنـقل لـلـوصـول إلى
الــسـوق الـعـراقـيــة عـلى الـعـكس من
ـنـتجـات الـتركـيـة والصـينـيـة التي ا
تـزيد كـلف الـنقل فـيهـا إلى الثـلث ما
يـــجـــعل اســـعـــارهـــا مـــرتــفـــعـــة عن
نـظـيـراتـها االيـرانـيـة). وتـابع االم
(أمـا اجلانب االقتصادي الذي يجعل
الــصـادرات اإليــرانـيــة تـتـفــوق عـلى
مـثـيالتـهـا التـركـيـة والـصيـنـيـة فـهو

يـختـصر بـالعقـوبات األمـريكـية على
ايـران الـذي أدى إلى تدهـور عمـلتـها
وانــخــفــاض كــلف اإلنــتــاج قــيــاســا
بـالـعمـلة الـعراقـية الى جـانب ضعف
اإلنـــتــاج الـــصــنــاعـي والــزراعي في
نتج اإليراني من العراق الذي مكن ا
ـذاق االسـتـهالكي الــسـيـطـرة عـلـى ا
الـعـراقي مـنـذ أكـثـر من عـقـد ونصف
العقد) مشيرا الى انه (مع انخفاض
ــنـــتــجــات اإليـــرانــيــة في أســـعــار ا
ـنافـسة األسـواق الـعراقـية اخـتفت ا
لــــهــــا ســــواء أكــــانـت عــــراقــــيـــة أم
مـــســتــوردة من دول اخــرى). وشــدد
االمـــــ عـــــلـى ضـــــرورة اخـــــضــــاع
الــواردات لــلــتــقــيــيس والــســيــطـرة
ـسـتـهـلك وقـال الـنــوعـيـة حلـمـايـة ا
(البـد في هذا اجملـال من أن ننبه إلى
ضـرورة إخضاع جميع االستيرادات
ــنـــاشيء لـــلــكـــمــارك ومـن جــمـــيع ا
ومــحــددات الـتــقــيــيس والـســيــطـرة
ستهـلك والبيئة) الـنوعية حلمـاية ا
مـؤكـدا (اهـميـة الـسمـاح لـلـمنـتـجات
نافسة مثيالتها الـعراقية الوطنية 
ــنــتج احملــلي ــســتـــوردة ولــدعم ا ا
االمــر الـــذي يــعــود بــالــفــائــدة عــلى
االقــتـصـاد الـوطـني واألمن الـغـذائي
ويـــــســـــهم فـي خــــلـق فــــرص عـــــمل
وحتـقيق منافسة ايـجابية قد تفضي
الى تــصـديـر الـفـائض بــعـد تـغـطـيـة
احـتيـاجات الـسوق احملـليـة). واعلن
وزيـر الـصنـاعة والـتعـدين والتـجارة
االيـــراني رضـــا رحــمـــاني أن ايــران
ركز االول في تـبوأت لـلمـرة االولى ا
ــصــدرين لــلــعــراق داعــيـا الئــحــة ا
ـكانة عبر االفادة لـلحفاظ على هذه ا
من جـمـيع االمـكانـيـات الن منـافـس
كـتركـيا والـص تـليـان ايران بـفارق
قــلـيـل.وأضـاف فــضـلي عــلى هـامش
تـفـقـده مصـنع انـتـاج علب الـتـغـليف
ومـصـنع الـسـجـاد في كـرمـانـشاه أن
(مــكـــانــة كــرمــانــشـــاه اجلــغــرافــيــة
احلـدودية تـمنحـها فـرصا تصـديرية

المـثـيل لهـا حـيث إن اكثـر من نصف
مـــا تــصـــديــره الى الـــعــراق خالل
ـاضي كـان عن طـريق مـنـافذ الـعـام ا
احملــــافـــظــــة احلــــدوديـــة) مــــؤكـــدا
(ضـرورة االهتمام بالتـصدير للعراق
خـالل هــذا الـــعــام بـــجــديـــة اكــبــر).
وشــدد رحـمـاني عـلى أن (الـتـصـديـر
لــدول اجلــوار يــجب أن يــكــون عـلى
سـلم االولويات) معلنا (قرب افتتاح
مـــرحــلـــة تــطــويـــر مــصـــنع زاكــرس
لــلــســـجــاد في كــرمــانــشــاه اجملــهــز
ـيـة). بــاحـدث الـتــكـنــولـوجـيــا الـعــا
وحملـافظـة كرمـانشاه حـدود مشـتركة
مـع الـعـراق بـطـول  371 كــيـلـومـتـرا
وان اكـثر من نـصف صادرات الـسلع
االيــرانــيــة لــلــعــراق يــتم عن طــريق
مــنـافـذهــا احلـدوديـة. وفي شـأن ذي
لـحق التجاري االيراني صـلة أعلن ا
فـي بغداد ناصر بهزاد عن تبادل 39
وفـدا اقــتـصـاديـا بـ الـبـلـدين خالل
الــسـنـة اجلـاريــة.واوضح بـهـزاد في
تـصـريح أن (تـبـادل الـزيـارات شـمل
 19 جلـنـة مـن الـقـطـاع اخلاص ذات
الــــنــــشـــاط فـي مــــجـــال الــــتــــجـــارة

والـتـسويق  و 20 جلـنـة اقتـصـادية
ـشاركة  720رجل حـكومـية  وذلك 
اعــــــــــمــــــــــال مـن مــــــــــخــــــــــتــــــــــلـف
الـــقــطــاعـــات).وأضــاف أن (الــعــراق
بــوصــفه وجــهــة اقـتــصــاديــة بـارزة
لـتـصـديـر الـسـلع االيـرانـيـة  يـتمـتع
بـقدرات مـتنـوعة ومتـنامــة) مضـيفا
أن (تـــبــادل الــزيـــارات بــ الــوفــود
ذكورة  بـهدف متابعة الـتجارية ا
تــطـويـر الـعالقـات والــتـآزر وتـعـزيـز
الــتــعــاون والــعالقــات بـن مــخــتــلف
الـــقـــطــاعـــات لـــلـــبــلـــدين وتـــعـــزيــز
ــو الــصــادرات غــيــر الــنــفــطــيــة و
الــعالقـات االقـتــصـاديـة بــ طـهـران
وبــغـداد).واوضح ان (عــمـلـــة تـبـادل
الــوفــود االقــتـصــاديــة أدت بــدورهـا
لـتـحـقـيق نـتـائج مـهـمـة في اجملـال
ـا في ذلك االقـتـصـادي والـتـجاري 
إبــرام عــقــود جتــاريــة بــ شــركـات
ـنتـجات الـقطـاع اخلاص وتـسويق ا
االيـرانية بالعـراق وتطوير اخلدمات
الـسياحية وارتفـاع نسبة الصادرات
ـــئـــة وإجـــراء دراســـات الى  50 بـــا
مـيدانيـة بشأن كـيفيـة مشاركـة قطاع
شترك الـصناعة في مجال التعاون ا
وتـــيــســـيــر االجـــراءات الــتـــجــاريــة
ئة من الـثنـائيـة).وأضاف ان ( 15بـا
ــتــبـادلــة بـ الــوفــود  الـتــجــاريـة ا

الـبلدين  كانـت وفودا حكومـة و 85
ئة منها من القطاع اخلاص).وفي با
مـعـرض إشارته إلى مـعـطيـات زيارة
الـــرئــيس االيــرانـي حــسن روحــاني
قـال بــهـزاد أن(الــتـوافــقـات لــلـعــراق
الــتي تــوصـلت الــيــهـا احلــكـومــتـان
الـــعــراقـــيــة وااليـــرانــيـــة خالل تــلك
ا الـزيـارة في مـخـتـلف الـقـطـاعـات 
فـيــهـا قـطـاعـات الـطـاقـة والـصـنـاعـة
ــصـرفــيــة والــشـؤون والــتــجــارة وا
الـقنصلية أدت لفتح فصل جديد من
الــعالقـات بـ بــغـداد وطـهــران كـمـا
مـهـدت  الطـريق للـمزيـد من التـعاون

على صعيد القطاع اخلاص).
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قــــال بـــيـــان امـس األحـــد ان وفـــدا
شاركة في إسـرائيليـا كان يعتـزم ا
مـؤتـمـر أعـمـال في الـبـحـرين الـغى
زيارته بسبب مخاوف أمنية. وكان
الـوفد يعتزم حضور مؤتمر تنظمه
ـيـة لـريـادة األعـمـال الـشــبـكـة الـعـا
. وقــال ابــتـــداء من الــيــوم االثــنــ
جـوناثـان أورتمـانز رئـيس الشـبكة
فـي بـيــان أرسل إلـى رويـتــرز (رغم
أنـنـا أبلـغنـا الوفـد اإلسرائـيلي أنه
سـيـكـون مـحل تـرحـيب إال أنه قرر
هـذا الصبـاح عدم احلضـور بسبب
مـخاوف أمـنيـة ولعـدم التـسبب في
ـئـة والـثـمـانـ أي إزعـاج لـلـدول ا

شاركة).  األخرى ا
ويـأتي إلغاء الـزيارة بعد أن أصدر
ــان الــبــحــرين بــيــانــا رافــضــا بــر

لــــــــلـــــــزيــــــــارة وانـــــــدالع بــــــــعض
االحـتجاجات في شوارع العاصمة

نامة ضد هذه الزيارة. ا
وأثــار الـرئـيس الـبــرازيـلي جـايـيـر
بـولسونارو انـتقادات في إسرائيل
ــمـكن الــســبت بــعــد قـولـه إن من ا
مـغفـرة إبادة الـنازي لـليـهود خالل
ــيـة الــثــانــيــة. وقـام احلــرب الــعــا
ـــتـــطــرف الـــرئـــيس الـــيـــمـــيـــنـي ا
بـــولـــســـونـــارو بـــزيــارة تـــضـــامن
ـــاضي أثــار إلســـرائــيل الـــشــهــر ا
خاللـها االسـتغـراب بالـتأكـيد بـعد
جــــولــــة في نــــصـب يـــاد فــــاشــــيم
لــلــمــحـرقــة بــأن الــنـازيــ كــانـوا

. يساري
 وفـي حـديـثه جملــمـوعــة من أتـبـاع
الـكنيسـة اإلجنيليـة بالبرازيل قال
بـولسونارو (بوسعـنا أن نغفر لكن
ال نــســتــطــيع أن نــنــسى. هــذا هـو
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مـوقـفي. فـالذين يـنـسون مـاضـيهم
مــحــكــوم عـلــيــهم بــأال يــكــون لـهم
مـستـقبل). ولم يـصدر بـعد رد فعل
عـن رئــيس الـــوزراء اإلســرائـــيــلي
بــنــيــامــ نــتــنــيــاهــو الــذي أقــام
عـالقـات وطـيــدة مع بـولــسـونـارو.
لــكن الــرئــيس ريــئـوفــ ريــفــلـ

الــذي يــعــد دوره شــرفــيـا إلـى حـد
ـكن بــعـيـد قــال عـلى تـويــتـر (ال 
ألحــد سـواء كـان فـردا أو مـنـظـمـة
أو رئـيس حزب أو رئيس دولة أن
يـــصـــدر صك غـــفـــران نـــيــابـــة عن
ــــكن الــــشــــعب الــــيــــهــــودي وال 
احلـــصـــول عــلـى ذلك من خالل أي
مــصـلـحـة كـانت). وقـال نـصب يـاد
فـاشيم في بيان مـنفصل (ليس من
ــــــكن حـق أحـــــد أن يــــــقــــــرر من 
الــغــفـران له ومــا إذا كــان يـنــبـغي

مغفرة جرائم احملرقة).

كفاح محمود
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ركزية في أصـدرت احملكمة اجلنـائية ا
رئــاسـة اســتــئـنــاف بـغــداد الـرصــافـة
ـؤبد بحق االحتـادية حـكما بـالسجن ا
ـة الـعمل في الـهـيـئة داعـشي عن جـر
االعـالمـيــة لــتــنـظــيم داعش . وأوضح
ركز االعالمي جمللس بـيان صادر عن ا
القضاء األعلى تلقته (الزمان) امس أن
ـركـزيـة نـظـرت (احملــكـمـة اجلـنـائـيــة ا
قــضـيــة مـدان اعــتـرف بــاالنـتــمـاء الى
وكــان عـــصـــابــات داعـش االرهــابـــيـــة
ــنـــشـــورات واالفالم). واجـــبه طـــبـع ا
وأشــار الـبـيـان إلى أن (االرهـابي عـمل
في مــا يــســمى ديــوان الـزكــاة  فــيــمـا
وجـــدت احملـــكـــمــة ان االدلـــة كـــافـــيــة
ــادة ه اســـتــنــادا ألحـــكــام ا لـــتــجــر
الـرابــعـة من قـانـون مـكـافـحـة االرهـاب
رقم  13لــسـنـة 2005).الـى ذلك قـضت
احملــكــمــة االحتــاديــة الــعــلــيــا بــعــدم
دســتـوريــة مـادة في قــانـون مــكـافــحـة
تــهــريب الــنــفط ومـشــتــقــاته مــؤكـدة
تـعارضـها مع اسـتقـالل القـضاء. وقال
ــتـحـدث الـرســمي لـلـمـحــكـمـة إيـاس ا
الــسـامــوك في بـيــان تـلــقـتـه (الـزمـان)
امس إن (احملــكـمـة االحتـاديــة الـعـلـيـا
عــقـدت جــلـســتـهــا بـرئــاسـة الــقـاضي
مــدحت احملــمــود وحــضــور الــقــضـاة
االعــضـاء كـافــة ونـظـرت طـعــنـاً قـدمه
دعي العـام في محكـمة حتقيق نـائب ا
الـنـاصـريـة الـتـابـعـة لـرئـاسـة مـحـكـمة
اسـتئناف ذي قـار االحتادية). وأضاف
أن (الطاعن طعن بعدم دستورية الشق
ادة 2/اوالً مـن قانون رقم االخـير من ا
 41لسنة  2008قانون مكافحة تهريب
الـنفط ومشـتقاته والـتي منعت اطالق
ــركــبــة او الــزورق او ســـراح ســائق ا
ربـان الـسـفـيـنـة ومـسـتـخـدمـو وسـائط
الــنـقل االخـرى ومن اشـتـرك مـعـهم في
ن يــتم ضـبــطـهم ـة  ارتــكـاب اجلــر
ـذكور اعاله ـوجب احـكام الـقـانون ا

مالذ االم

في مـرحـلـتي الـتـحـقـيق واحملـاكـمة إال
بــعـد صــدور حــكم بـات في الــدعـوى).
وتـابع أن (احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيا
ــتـهـم الــبـراءة وجــدت ان االصل فـي ا
حـتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية
ادة 19/خـامساً نـطوق ا عـادلة وفـقاً 
من دســتـور جــمـهـوريــة الـعــراق لـعـام
2005). وأشــــار إلـى أن (احملــــكــــمـــة
شـددت على ان حرية االنسان وكرامته
/أ ادة 37/اوالً مـصـانة وفـقـاً ألحكـام ا
مـن الدسـتـور وان حجب هـذه احلـرية
يـجب ان ينظـمها قانـون يترك لـلقضاء
ــوقف الـقـانــوني في تـوقـيف تــقـديـر ا
ـتهم او اخالء سـبيله بـكفالـة ضامنة ا
تهم ة ومـكانـة ا وفـقاً جلـسامـة اجلر
واد 19/اوالً وظـروفه تطبيقاً إلحكام ا

و 88 و 47 من الدستور). 
ولــفت إلى أن (احملـكــمـة ذكـرت أن تـلك
ــواد قـضت بــاسـتــقالل الـقــضـاء في ا
اتــخـاذ احـكـامه وقــراراته وال سـلـطـان
بدأ الفصل ب عـليه لغير القـانون و

الـسلطات كل في مجال اختصاصها).
 واضـاف السـاموك أن (احملـكمـة ذكرت
أن قـانـون اصول احملـاكمـات اجلزائـية
ـــعـــدل نـــظم رقم  23لـــســـنـــة  1971ا
مــوضــوع هـــذا الــطــعن بــشــكل دقــيق
ـصـلـحـة الـعـامـة واحلـريـة مـتــوخـيـاً ا
ــادتـ 109 الــشــخــصــيـة وذلـك في ا
و 110 مـنـه). واشار الـى أن (احملـكـمة
ادت االحتـادية العليـا ذكرت أن تلك ا
حــددتـا اجلــرائم الـتي ال يــجـوز اخالء
ـتـهم فـيـهــا بـكـفـالـة وجـوزتـا سـبــيل ا
اخـالء ســبـــيــلـه في اجلـــرائم االخــرى
تـــاركـــة تــقـــديـــره في ذلك الـى قــاضي
ــوضـــوع في مــرحــلــتـي الــتــحــقــيق ا
واحملــاكـــمــة فــهــو الــذي يــقــدر مــدى
ـتهم ـسنـدة الى ا ـة ا خـطـورة اجلر
ومـدى خـطـورته أو تـأثـيـره عـلـى سـير
الــتــحــقــيق واحملــاكــمــة اذا مـا اخــلى
ســبـيـله بـكــفـالـة ضـامـنــة ومـضـمـونـة

الغرض). 
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ــــــقــــــراطي ابــــــدى احلــــــزب الـــــد
الـــكــــردســـتـــاني تـــفــــاؤله بـــحـــسم
مـفــاوضـات تـشـكـيل حـكـومـة اقـلـيم
ـقـبـلـ كـردســتـان خالل الـيـومـ ا
ـــتــعـــلــقــات بـــعــد اجنـــاز بــعض ا
مـــوضــحـــا ان خالفـــا بــ االحتــاد
الـوطني الكردستانـي وحركة تغيير
هــو الــذي يــقف حــائـال دون انــهـاء
سـتـشار تـشـكـيل احلكـومـة. وقـال ا
االعـالمي في مـكــتب رئــيس احلـزب
ـقــراطي كـفــاح مـحــمـود كـر الــد
ــفـــاوضــات لـ(الـــزمـــان) امس ان (ا
بــشــأن تـــشــكــيل حــكــومــة االقــلــيم
الدائرة ب الكتلة االكبر في االقليم
ــقــراطي مــتــمـــثــلــة بــاحلــزب الــد
واحلـــزبـــ الـــرئـــيـــســ اآلخـــرين
االحتـاد الــوطـني وتـغـيـيـر مـا تـزال
مـستمرة  وقـد توصلنـا تقريبا الى
تــذلـيل جــمـيـع الـعــقـبــات واجنـزنـا
الـكـثيـر من االمور) مـسـتدركـا (لكن
تـعلقات الـتي ينبغي هـناك بعض ا
جتــاوزهـــا مــتــمــثـــلــة بــخالف بــ
االحتـــاد الـــوطــنـي وتــغـــيـــيــر ومن
ــؤمـل االنــتــهــاء من كل ذلك خالل ا
). واضــــاف كــــر (نــــحن يــــومـــــ
ـــواعـــيـــد مـــلــــزمـــون بـــاحـــتــــرام ا
الـدستورية ولهـذا سينجز كل شيء

 ∫ ÊU ½ù« ‚uIŠË VFJ  d²  —UOK  ¥∞[π∑ v ≈ ÂUF « wzU*« s¹e)« œU¹œ“≈

WE U;« ËeGð  «dA(«Ë ‰uO « ¡«dł ÊU O  w U¼√ s  μ∞∞Ë ·ô¬ ¥ ÕËe½
—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

ــفـوضــيـة الــعـلــيـا حلــقـوق أعــلـنت ا
االنسان عن نزوح  أربعة آالف و500
من اهــالي مـحـافـظـة مـيـسـان بـسـبب
الـسـيـول والـفـيـضـانـات فـيـما كـشف
الـنــائب األول لـلـمـحـافظ عن انـتـشـار
احلـشرات والديدان جراء السيول في
احملـافظـة طالـباً الـعون من احلـكومة
االحتــاديــة.وقــال عــضــو مــفــوضــيــة
حــقـوق االنـسـان فـاضل الـغـراوي في
تــصـــريح امس ان (أكــثــر من أربــعــة
آالف و  500 مـن االهالي  نـزحوا من
بـعض مناطـق وقرى احملافظـة بسبب
الـسـيـول) مـضـيفـا ان(هـنـاك إخـفـاقا
حـكـومـيـا كـبـيـرا في مـواجـهـة االزمـة
ومــيـــســان تــدفع ثــمن ذلك).وأضــاف

الــــغــــراوي ان (اجلــــانـب الــــبــــيــــئي
والـصحي في تـردٍ كبـير في احملـافظة
ولم جنـد سوى جهـد قليل ال يـتناسب
مع حــجم الــكــارثـة والــيــوم مـيــسـان
مـنكـوبة جـراء السـيول) مـشددا على
انه(لو كانت هناك استجابة لتأسيس
ــا وصـلت هــيـئــة تـعــنى بـالــكـوارث 
مـيـسان الى هـذه احلالـة حـيث تشـهد
احملـافظـة اخفاقـا كبـيرا في اجلوانب
الـصـحـيـة واخلـدمـيـة).وأشـار الى ان
ـفــوضـيــة يـزور مــيـسـان (وفــداً من ا
حالياً للوقوف على ماتقدمة احلكومة
تضررة وهناك تنسيق ب لـلعوائل ا

انحة). ـفوضية واجلهات الدولية ا ا
مـن جـهـته افـاد الـنـائب األول حملـافظ
مــيـسـان جــاسب احلـجـاج بــانـتـشـار
احلـشرات والديدان جراء السيول في

احملـافظة. وقال احلـجاج في تصريح
امـس ان(اغلـب مـنازل األهـالي هـدمت
وهـجرت جـراء الفيـضانات والـسيول
بــــاإلضـــافـــة الـى انـــتـــشــــار كـــثـــيف
لــــلـــحـــشــــرات والـــديـــدان) وأضـــاف
ان(مـحـافـظـة بـابل ارسـلت دعـمـاً الـياً
الى احملـافظة ونحن ننـتظر دعما من
.( ـركزيـة صـحيـاً وخدمـياً احلـكـومة ا
بـدوره أعلن نائب مـحافظ بابل حسن
قـــنــــديل عن وصــــول آلـــيـــات الـــدعم
الـلـوجسـتي الى ميـسـان.وقال مـنديل
فـي تـــصـــريح امس (نــــحن هـــنـــا في
يسان تلبية لدعوات نـاحية السالم 
إغــــاثــــة األهـــالـي جـــراء الــــســــيـــول
والـفيـضانـات) مؤكـداً (وصول الدعم
الـلـوجـسـتي االغـاثي الـى احملـافـظة).
أرسـلت مـحـافـظـة بـابل آلـيـاتـهـا الى

ـواجـهـة الـسـيول مـحـافـظـة مـيـسـان 
والـفيضانات التي تشهدها احملافظة.
كـما اعـلن محافظ بـابل كرار الـعبادي
عن (تـوجيه جميع العـامل وآلياتهم
فـي دوائر بـابل بالـتـوجه الى ميـسان
ديـنـة من ازمة ـد يـد الـعون النـقـاذ ا
الـسـيول والـوقوف الى جـانب أهالي
مـيــسـان وحـكـومـتـهـا احملـلـيـة). وعـدّ
الـــعـــبــادي فـي بــيـــان ان (ذلك واجب
وطــــني مـــقــــدس وعـــلى كـل عـــراقي
شــــريف االســــراع بــــتــــقـــد الــــدعم
لـهم).وتمكن اجلـهد الهندسـي للحشد
الـشعـبي من انقـاذ احدى قرى نـاحية
الـثغر في محافظـة البصرة من الغرق
.وقـال اعالم احلشد في بيان امس إن
(اجلـهـد الهـندسي الـتابع لـلواء األول
فـي احلـشـد الـشـعــبي جنح في انـقـاذ

احـدى قرى نـاحيـة الثـغر  في الـبصرة
الــتـي كــانت مــهــددة بـــالــغــرق بــفــعل
الــسـيــول بـعــد انـشــاء سـدود تــرابـيـة
لـلــحـيـلـولـة دون وصـول الـسـيـول إلى
الـقرية).وأضـاف أن (ناحيـة الثغـر تعد
ـنـاطق القـريـبـة من النـهـر ما احـدى ا
يــجـعـلـهـا مــعـرضـة خلـطــر الـفـيـضـان

والغرق)
. ووصل وفــد الــعــتــبــة احلــســيــنــيــة
قدسة الى محافظتي واسط وميسان ا
ـرجـعيـة الـديـنـية ـثل ا بـتـوجـيه من 
ــتـولـي الـشــرعي لـلــعـتــبـة الــعـلــيـا وا
ـتـابعـة االوضـاع وايـجاد احلـسـيـنيـة 
حـــلــول مــنـــاســبـــة وانــقــاذ الـــعــوائل
احملـــاصــرة جـــراء الــســـيــول.وأجــرى
ـرجـعــيـة في كـربالء واألمـ ــثل ا  
ـهدي الـعـام للـعـتبـة احلسـيـنيـة عـبد ا

الـكربالئي إتصـاالً هاتفـياً مع عدد من
ــــســـؤولــــ لـــوضـع حل مــــنـــاسب ا
وعــاجل. من جــهـتــهـا أعــلــنت خـلــيـة
مـواجـهـة السـيـول عن ازديـاد اخلزين
ــائي في الـبالد إلى  40.97 مــلـيـار ا
م .3وأوردت اخلــلــيــة في بــيـان امس
ــائي  بــاالرقــام  في ــوقف ا األحــد  ا
مــحــافــظـات نــيــنـوى و صـالح الـدين
ومـيـسـان والبـصـرة وذي قار وواسط
وديــالى وبــغـداد وكــركـوك .وبــحـسب
الــبــيــان فــإن احلــالــة اعــتــيـاديــة في
نـــيــنــوى كـــمــا اشــار الى اســـتــمــرار
ياه في نهر دجلة انخفاض منسوب ا
ـحافـظة بـغداد ـوقع سراي بـغداد 
لــيـصل امس الى 30.65م بــتـصـريف
590م/3ثـا فـيـما بـلغ مـنـسوبه في في
ـــحـــافـــظــــة صالح الـــدين بـــيــــجي 

 107.02 مـتـر .وفي كـركـوك قـالت ان
ـناسيب ضمن احلدود الـتصميمية (ا
ـــنــــاســـيب لــــلـــنــــهـــر) وفي واسـط ا
اعــتـيـاديــة مع حتـويل مــيـاه بـاجتـاه
ـصـنـدك بـحـدود  235م/3ثـا مـهـرب ا
لـتخفيف الضغط عن محافظة ميسان
ــبـاشـرة بـتـنــفـيـذ سن حـجـري من وا
اجلــانب االيـسـر لــنـهـر دجــلـة مـؤخـر
ـصنـدك لـغـرض زيادة مـوقع مـهـرب ا
ـذكـور.وفي ـهـرب ا الــتـصـاريف في ا
مـيسـان بلغ الـتصـريف في نهـر دجلة
ـوقع علي الغربي 776م/3ثـا . وافاد
ــائي الى الــبــيــان بــزيــادة اخلــزين ا
 40.97 مــلـيـار م 3والــفـراغ اخلـزني
فـي الثرثار  29.9 مـليـار متـر مكعب.
كـما بلغ تـوليد الطـاقة الكهـربائية من

السدود  1209 ميغا واط.

فـي اإلقـــلـــيم الــــتي حـــصـل فـــيـــهـــا
ــقـراطـي عـلى  45 مــقــعـداً من الــد
أصل 111 تـاله االحتـــاد الــــوطـــني
ـــقـــراطي فــــتـــغـــيــــيـــر. ووقع الــــد
واالحتـاد الوطـني على اتفـاق مطلع
اضي بعد مفاوضات شاقة الشهر ا
ــــبــــاد األســــاســــيـــة  تــــضــــمن  ا
الســتـــمــرار شــراكــتــهـــمــا في حــكم
اإلقــلــيم إال أن االتــفـاق لم يــتــطـرق
ـناصب السـيادية إلـى حجم ونوع ا
الــتي سـيــحـصل عــلـيــهـا كل طـرف
وعـنــد الـتـفـاوض لـتـرجـمـة االتـفـاق
ــــســـألـــة تــــشـــكـــيل أعــــاقت هـــذه ا
احلـكومة.ونـصّت االتفاقـية اجلديدة
عـلى أن يـكون مـنـصب رئيس وزراء
ــقــراطي  اإلقــلــيم مـن حــصـة الــد
ومــــنــــصب نــــائب رئــــيس الـــوزراء
لـالحتــــاد  عـــلـى أن يــــكــــون األمـــر
مــعــكــوســاً في مــا يــخص مــنــصب
ـان.وأن يـقـبل االحتـاد رئــاسـة الـبـر
ـــقــراطي بـــانــتـــخــاب مُـــرشح الــد
ـــنــصـب رئــيـس اإلقــلـــيم من داخل
ــان عـلى أن يــحـصل االحتـاد الــبـر
عـلى وزارت سيـاديت إقـليمـيت

وكـذلك عـلى منـصب وزير الـعدل في
ركزية الشاغر احلـكومة العراقيـة ا
حـــتـى اآلن. وأن يـــصـــوّت أعـــضـــاء
ـقـراطي في مـجــلس مـحـافـظـة الــد
ــصــلــحــة مـرشـح االحتـاد كــركــوك 

لشغل منصب احملافظ.
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تمكن فريق امانة بغداد بكرة
الــقـدم امـس االحــد من الــفـوز
عـلى فـريق الـزوراء بهـدف من
ـــــبـــــاراة الـــــتي دون رد  في ا
اقــيــمت عــلى مــلـعـب الـشــعب
الدولي ضمن لقاءات االسبوع

ـوسم. وبـهـذه الـتـوالي هــذا ا
اخلــــســـــارة تــــوقـف رصــــيــــد
الـزوراء عـنـد الـنـقـطـة  38 في
ـركــز الـرابـع بـيــنـمــا ارتـفع ا
رصـــيــــد امــــانـــة بــــغـــداد الى
ــــــركــز الــنـــقـــطــة   26  في ا
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ــرحـــلــة الـــثــالـــثــة الـــثــالث مـن ا
ــمــتـاز لــكـرة لـلــدوري الــعـراقي ا
الـــــقــــدم.ويـــــدين فـــــريق ابـــــنــــاء
الـــعــاصـــمــة بـــفـــوزه الى الالعب
مصطـفى كر  الـذي سجل هدف
الـلـقـاء الـوحـيـد في الـدقـيـقة  75
من عالمـة اجلـزاء لــيـتـلـقى فـريق
ة الثـالثة له على النوارس الهـز
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ـثلي االرزاق) عـقـد اجتـمـاع ب 
ـتقاعدين الذين قدر عددهم بنحو ا
انية الية البر  32 الفا واللجنة ا
بــحـضـور رئـيـسـهــا الـنـائب حـنـ
الــقــدو. ووصف شــاكـر االجــتــمـاع
ـثـمــر. ونـقل عن الـقــدو تـأكـيـده بــا
تـقاعدين ضـرورة احتـرام حقـوق ا
س بـــــهــــا ومـــــتــــابـــــعــــة وعـــــدم ا
ــســتــحــقــات واتــخــاذ الــقــرارات ا
الكفيلة باحقاقها في اقرب فرصة. 
وكـانت بغـداد والبصـرة قد شـهدتا
امس تــــظـــاهـــرات لــــلـــمـــعــــلـــمـــ
احملـــاضــرين ومــوظــفـي الــبــلــديــة
لــلـمــطـالــبـة بــتـحــسـ اوضــاعـهم

عيشية. ا
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ــتـــقــاعـــدين امــام جتـــمع مــئـــات ا
نطـقة اخلضـراء من جهة مـداخل ا
كــرادة مـر مــطـالـبــ بـحــقـوقـهم
وصــــرف مـــكــــــــــــــافــــأة نـــهــــايـــة
اخلـدمـة. وقـاد الـنـاشط الـسـيـاسي
ــتـظــاهــرين الـذين وثــاب شــاكـر ا
اعــلــنــوا رفــضـهم لــعــرقــلــة صـرف
مـسـتحـقـاتهم او جتـزئـة مكـافـآتهم
فـــضال عن رفض االســـتــقــطــاعــات
الـتي قالوا انهم يجهلون اسبابها.
وفـي اعـقـاب الــتـجـمـع الـذي رفـعت
فــيه االعالم الــعــراقـيــة والالفــتـات
والـشعارات الداعـية الى (عدم قطع
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ـز كــشـفـت صـحــيـفــة الـصــنـداي تــا
الـبـريـطـانـيـة عن التـحـضـيـر حملـاكـمة
عـنصر في تنـظيم داعش بريطاني في
الـــعــراق.وقــالت فـي تــقــريــر امس إن
(بـريـطـانـيـاً قـاتل في صـفـوف تـنـظـيم
ـية في داعش قـد يـخضع حملـاكمـة عا
الـعراق ويسجن هنـاك). ونقل التقرير
عـن وزيــري الــداخــلــيــة واخلــارجــيـة
ي الـبريطانـي ساجد جـاويد وجير
هــانت قـولـهـمـا أنه ( إصـدار أوامـر
ثل أمـامها بـالتـحضيـر إلى محكـمة 
مـرتــكـبـو جـرائم حـرب شـبـيـهـة بـتـلك
الــتي أنــشـئت فـي روانـدا). وبــحـسب
الـصحيـفة فإن (احلـكومة الـبريطـانية

ســتــدفع مــبــالـغ طــائــلــة لــلــحــكــومـة
الـعراقية حملاكمة ارهابي بريطاني
ــمــلــكــة ومــنــعــهـم من الــعــودة إلى ا

تحدة). ا
وأضـــاف الـــتـــقــريـــر أن (نـــحــو 900
بـريـطاني سـافروا إلى مـنطـقة الـشرق
األوسـط لالنضمام لتنظيم داعش وقد
عـاد نـصـفـهم إلى الـبـالد) مشـيـراً إلى
أن (بـريـطـانـيا تـرى أن عـودة عـنـاصر
ــثل تــهـديـداً داعش الــبـريــطـانــيـ 
لـبـريطـانـيا كـمـا أنهم لـن يسـتـطيـعوا
جـمع األدلـة الكـافيـة إلدانـتهم جـميـعا
خـالل مــــــثــــــولـــــهـم أمــــــام احملــــــاكم
الـبريطانـية). بدورها اوردت صـحيفة
الــصــنــداي تــلــغــراف الــبــريــطــانــيـة
مــعــلـومــات صــادمــة عـمـن اسـمــتــهـا

ـــــا جـــــاء في بـ(عـــــروس داعـش). و
الـتقـرير إن (شـميـمة بـيغـوم الشـهيرة
بـعـروس داعش الطـالبـة الـبريـطانـية
الـسابـقة في مدرسـة بيثـنال غرين في
لــنـدن كــانت تــشـغل مــنــصـبــا فـيــمـا
يــســمـى بــشــرطــة األخالق الــتــابــعــة
لـداعش كما أنها كانت حتاول جتنيد
الــعــديـد من الــفــتـيــات وحــثـهـم عـلى
بحـسب مـصادر االنـضـمام لـلـتنـظـيم)

موثوقة . 
وأضـافت الصـحيـفة أن (بـيغـوم كانت
تــــــــتــــــــجـــــــول وهـي حتــــــــمـل سالح
كالشـيـنـكوف عـلى كـتـفهـا وقـد لـقبت
بـالـشـرطـيـة الـقـاسـيـة وكانـت حتاول
فـرض قوان داعش مثل التقييد بزي

النساء).
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