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إدانـــــــة لألعـــــــضــــــاء الـــــــذين وردت
أســمـاؤهم في قــائـمـة االدعــاء الـعـام

ا إجراء قانوني). إ
واجـاز اخلبيـر القانـوني طارق حرب
(اتـخـاذ جـميع االجـراءات الـقانـونـية
مـن قـبض وتـوقـيف وتــفـتـيش ومـنع
ســـفــر وحـــجـــز االمــوال واحملـــاكــمه
واحلــكم وتـنـفـيــذ احلـكم سـواء أكـان
غــرامـــة أو ســلب حــريــة حــبــســاً او

سجناً أو سلب احلياة اعداماً).
وكــــذلك (جـــواز اتــــخـــاذ االجـــراءات
الـقـانونـيـة بحـقه عن تـهم بـجرائم لم
تـرد بـطـلب رفع احلصـانـة الوارد من
مـجـلس القـضـاء الى مجـلس الـنواب
اي ان رفع احلـصانة ال يشمل التهمة
ـــة الــــواردة بـــاضـــبـــارة عـن اجلـــر
ا عن تهم اخرى مـجلس القضـاء وا
ســابــقــة لــلـطــلب أو تــهم عـن جـرائم

أستجدت بعد ذلك).
ان او رئيسه واكد انه (ال سلطة للبر
او جلـانه في تـقـدير قـانـونيـة الـطلب
الوارد من مجلس القضاء فهذه امور
تــعـود لـلــسـلـطـة الــقـضـائــيـة ولـيس

للسلطة التشريعية).
واشـــار الـى ان (ســحـب احلـــصـــانــة
يـبــقى مـسـتـمـرا وان قـررت احملـكـمـة
الـبراءة حل اكتـساب احلكم الدرجة
الــنـهـائـيـة الــقـطـعـيـة بــتـصـديـقه من
ــقــررة ــدة ا الــتـــمــيــيــز أو مـــضي ا

قانونا).
واكـد حـرب ان (سـحب احلـصـانة عن
ـانيـا يـضاف الـنـائب يـعد اتـهـاما بـر
لـألتـهــام الــقــضــائي لــذا فــأن عـالقـة
ان الـنائب مسـحوب احلصـانة بالـبر
قـد أخـتلت وبـذلك يكـون موقـفه اشبه

طبعة العراق 

محمد احللبوسي
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ان في سـابـقـة تـسـجل لـرئـيـس الـبـر
مـــحـــمــد احلـــلـــبـــوسي  امس رفع
ـانية عن النائب طالل احلـصانة البر
خـضـيـر عـباس الـزوبـعي. وتـضـمنت
وثـيـقة اطـلـعت (الزمـان) عـليـها امس
رســــــالـــــــة بــــــرقم  727 فـي  19 اب
اجلـاري رفع احلصـانة عن الـزوبعي
لـكـثرة الـشـكاوى الـواردة الى رئـاسة
مـجـلس الـنواب بـتـهم فـساد مـوجـهة
الـيه خالل تـولـيه الـرئـاسـة الـسـابـقة
ـانـيـة . ووجه لـلــجـنـة الـنـزاهـة الـبـر
ـعنى الى احلـلـبـوسي رسـالة بـهـذا ا
مــجـلس الــقـضـاء  – رئــاسـة االدعـاء
الـعـام يبـلغـهـا بقـراره رفع احلصـانة
عـن الـــــزوبــــــعـي (اســـــتــــــنــــــادا الى
الـصالحيات اخملولة لنا من الدستور
ـــادة  63 ثــــانـــيــــا/ ج تــــقـــرر رفع ا
احلـصـانـة عن الـنـائب طـالل خـضـير
عـــبــاس الـــزوبــعـي). ودعــا مـــجــلس
الـــقــــضـــاء الى (اتـــخـــاذ االجـــراءات
الــقــانـــونــيــة االصــولــيــة وبــامــكــان
ـشتك مراجعة احملاكم اخملتصة). ا
وكـان االدعـاء العـام قد كـشف جمللس
ــاضي عن الــنــواب في  28 تـــمــوز ا
شتكي امـجد نذير صاحب (تـعرض ا
شـركة شروق االنوار للـتجارة العامة
لـالبـتــزاز من قـبـل الـزوبــعي وقـررت
مــحـكــمـة حتــقـيق الــكـرخ اخملــتـصـة
بـقــضـايـا الـنـزاهـة اسـتـقـدام الـنـائب
ـادة  308 مـن قـانـون ــذكـور وفق ا ا
الــعــقـــوبــات. وبــعــد ان اســتــكــمــلت
احملـكـمـة اجـراءاتـهـا طـلـبت مـفـاحتـة
ان للنظر في رفع احلصانة عنه الـبر
بـغـيـة احـالتـه الى احملكـمـة اسـتـنادا
ــادة  63 ثـــانـــيـــا/ ب من الحـــكـــام ا
دسـتـور جـمـهـوريـة الـعـراق). وأكـدت
الـلجـنة القـانونـية أن مجـلس النواب
سـيـشرع بـرفع احلصـانة عن  21 من
ـتهـمـ بقـضـايـا جنـائـية أعـضـائه ا
وفساد مالي بداية الفصل التشريعي
الـثـالث. وقـال عـضـو اللـجـنـة حـس
عــلي في تـصــريح امس  إن (مـجـلس
االدعـــاء الــعــام اصـــدر أوامــر قــبض
بـــحق  21 نـــائـــبـــا وأرسـل قـــائـــمــة
بـأسـمـائـهم لـرئـاسـة مـجـلس الـنواب
لـغـرض رفع احلصـانة) الفـتا إلى أن
(الــقـضــايــا تـنــقـسـم بـ اجلــنـائــيـة
ــالي) .وأضــاف عـلي أن والــفــســاد ا
(اجملـلس سيشرع برفع احلصانة عن
أعــضـائه بـدايـة الـفــصل الـتـشـريـعي
الـثـالث إلجـراء الـتـحـقـيـقـات مـعـهم)
مـشـيـرا إلى أن (رفع احلـصـانـة ليس
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بـبنـاء معـسكـرات الحتـواء عنـاصر
داعـش الـذيـن كــان عـددهـم بـاآلالف
عسـكرات بالقرب من وكـانت هذه ا
ا ولّد احلـدود العراقية السورية 
ــنــطق شــكــاً وريــبــة اذ لــيس من ا
ــعـسـكـرات وقـد وجــود مـثل هـذه ا
كـــان الــعـــراق في حــالـــة حــرب مع
هــؤالء) مــضــيــفــا انه ( فــضال عن
ذلـك جــرى نـــقل مـــا يـــتـــراوح بــ
 2500 الى  2750 مـن عــــنــــاصـــر
داعـش الى الـــعـــراق لــكـــونـــهم من
عـوائل عـراقـيـة وبنـيت مـعـسـكرات
لـهم كما خـصصت لهم مـبالغ وهذا
امــر مـــعــروف).وفي شــأن مــتــصل
كــشف اخلـبـيـر االمـني  فـاضل أبـو

رغــيف عن أسـمــاء ومـنـاصب أبـرز
الــقـيــادات الـتـي بـقــيت إلى جـانب
زعـــــــــــــيـم داعـش أبــي بـــــــــــــكــــــــــــر
الـــبـــغــدادي.وقـــال أبــو رغـــيف في
تـــــصــــريـح ان (الــــذيـن بــــقـــــوا مع
الــبــغـــدادي جــمــيــعــهم من اجلــيل
الـقـد وهم فـالح الـقـرغـولي وهو
الــوالي الــشــرعي لــداعش حــالــيـا
وعــبــد الــله قــرداش وأبــو مــســلم
الـعـيثـاوي الذي كـان والـيا لألنـبار
ـفـوضـة وحـالـيـا هـو في الـلـجـنـة ا
الــتي تــشــرف عـلـى تـعــيــ الـوالة
وأمــراء الـقـواطع).وأضـاف أن (من
الـقـيـادات الـتي بـقـيت مـعـه أيـضا
أبـــــو أحـــــمـــــد الـــــراوي ورشــــدي
ــــكـــنـى بـــأبي عــــمـــر اجلــــبـــوري ا
الـبغـدادي تيمـنا بأبي عـمر الراوي
الـذي قـتل في مـنـطـقة الـثـرثـار عام
 2010 وهــو والي كـركـوك حـالـيـا
وكـان في وقت سـابق والـيـا لـقاطع
الــكــرخ في بــغــداد).وأشــار إلى أن
(الــبـغـدادي يــشـعــر بـخـلــو سـاحـة
ــقــربــ مــنه نــتــيــجــة صــعــوبـة ا
الـتـواصل مـعـهم). مـن جـهـة اخرى
قـــتل ضــابط فـي احلــرس الــثــوري
االيــــرانـي اثــــر اشــــتــــبــــاكــــات مع
مـسـلـحـ على احلـدود الـعـراقـية-
االيـرانــيـة.ونـقـلت مـواقع اخـبـاريـة
إيــــرانــــيــــة عـن مــــصــــدر قــــوله ان
(ضــــابـــطـــاً فـي احلـــرس الـــثـــوري
اإليـــراني قــتل امـس الــثالثــاء اثــر
اشـــتـــبـــاكـــات مع مـــســـلـــحـــ في
مــرتــفـعــات مــديـنــة ســردشت عـلى

احلدود مع العراق).
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أقـر وزير اخلارجية األمريكي مايك
بــومـبـيـو امـس بـاكـتـســاب تـنـظـيم
ـناطق لكنه داعـش قوة في بعض ا
قـال إن قـدرته عـلى تنـفـيذ هـجـمات
تـضـاءلت. وأضـاف فـي مقـابـلـة مع
شـبـكة سي.بي.إس ان (األمـر معـقد
وقــطــعــا ان هــنــاك أمــاكن تــتـمــتع
ا داعش الـيـوم فـيهـا بـقوة أكـبـر 
كــــانـت عــــلــــيه قــــبـل ثالث أو أربع
ســـنـــوات) مـــســـتـــدركـــا إن (دولــة
اخلالفـة الـتي أعـلـنـهـا الـتـنظـيم لم
يـعد لها وجود وإن قدرته على شن
هــجــمــات بـاتـت أصـعب بــكــثــيـر).
وكــان اخلـبــيـر الــعـســكـري صــفـاء
االعـسم قد اسـتبـعد امـكانـية عودة
تـنـظيم داعش الى الـعراق  مـؤكدا
فـي تــــصــــريـح لـ(الــــزمــــان) قــــدرة
خـتلف صنـوفها الـقوات االمنـية 
عـلـى حـمـايـة الـبالد مـسـتـدركـا ان
تحدة بـامكانها ادخال (الـواليات ا
االرهـابيـ الى العراق وهي تـثير
اخملـاوف من امـكانـيـة عودة داعش
لـــــكي تـــــد وجـــــود قــــواعـــــدهــــا
الـعـسـكـريـة). وقـال االعـسم مـعـلـقـا
عــــلى تــــصــــريح صــــادر عن وزارة
الـدفـاع األمـريكـيّـة مـفاده ان داعش
عـزّز قدراته في الـعراق وانه يعاود
الـظـهـور فـي سـوريـا ان (الـواليات
ـتـحـدة عمـدت الى خـطوات تـثـير ا
الــريــبــة والـشك فــبــعــد ان جنـحت
قـراطية باخراج قـوات سوريا الد
داعـش من ادلب قــــامت واشـــنـــطن
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ـــانـــيـــة أكــــدت وزيـــرة الـــدفــــاع األ
أنــــيــــغــــريت كــــرامـب كــــارنــــبـــاور
لـلـرئـاسـات الـثالث في بـغـداد امس
دعـم بالدهـــا الســـتـــقـــرار الـــعـــراق
ووحــدته مـؤكـدة رغـبــة بـلـدهـا في
مـــســـاعـــدة الـــعـــراق فـي مـــجــاالت
الـــتـــدريب ودعـم قــواتـه وحتـــســ
الــبــنى الــتــحـتــيــة وتــوســيع آفـاق
الــتـعــاون االقـتــصـادي.ونـقـل بـيـان
رئـاسي تـلـقـته (الـزمـان) عن رئـيس
اجلـــمــهـــوريـــة بــرهم صـــالح خالل
اســـتــقــبــالـه كــارنــبـــاور في قــصــر
ـرافق لـهـا تأكـيده الـسالم والـوفد ا
(أهـمـية تـوحـيد اجلـهود اإلقـلـيمـية
والـــــدولـــــيــــة حملـــــاربـــــة االرهــــاب
وضـرورة تـخـفيف حـدة الـتـوتر في
ــنـطـقــة واعـتـمــاد احلـوار اجلـاد ا
إلنــــــهــــــاء االزمــــــات).وأضــــــاف أن
(الـــعـــراق يــحـــرص عـــلى تـــعـــزيــز
ـانـيـا في وتـطـويـر الـعالقـات مع  ا
ـصـالح ـا يـخـدم ا اجملـاالت كـافـة 
ـاني ـشـتـركـة) مـثـمـنـاً (الـدور األ ا
فـي التحـالف الدولـي ضد االرهاب
ودعـم الــعــراق في مـــجــاالت اعــادة
االعـــمــــار وعـــودة الـــنـــازحـــ الى
ديـارهم) مشيراً الى أهمية توسيع
الـتعاون العسكري مع دول االحتاد
االوربـي لــتــعــزيــز قــدرات الــقــوات
االمــنـيــة الــعـراقــيـة).من جــانـبــهـا
أكـــــدت كـــــارنـــــبـــــاور دعم بـالدهــــا
السـتقـرار العـراق ووحدته مـشيدة
بـ(االنـــتــصــارات الـــتي حــقــقـــتــهــا
الــقـوات الــعـراقـيــة ضـد عــصـابـات
داعـش االرهابية) ومجددة (حرص
ـانـيـا على تـوسـيع آفاق الـتـعاون ا
ستويات). مع العراق على جميع ا

وتــــســـلم صــــالح أوراق اعــــتـــمـــاد
اني اجلديـد لدى بغداد الـسفيـر األ
اولـه ديل وأكد خالل اللـقاء (أهـمية
االرتـقـاء بـالعالقـات الـثـنائـيـة التي
تـربط البـلدين في مخـتلف اجملاالت
ـــا يـــخــدم مـــصـــالح الــشـــعـــبــ
).وفـي سيـاق آخر  ودعا الـصديـق
صـالح خالل لـقـائه وزيـر الـداخـلـية
يــاســ الــيـاســري ومــحـافـظ بـابل
كــرار الـعـبـادي الى دعم االجـراءات
ــتـخـذة فـي الـتـحــقـيق الــقـانـوني ا
ـوضوع اجلـثث مجـهولـة الهـوية
الـتي عـثـر علـيـها مـؤخـراً في بابل.
ونـقل بـيـان رئـاسي تـلـقـته(الـزمان)
امـس عن صــالح تـأكــيــده (أهــمــيـة
تـعزيـز اللحـمة الوطـنية والـتماسك
بــــ أبـــنــــاء الـــشــــعب الــــعـــراقي
واعـتـماد الـشفـافيـة والدقـة في نقل
ـعـلـومات واحلـقـائق للـرأي الـعام ا
مـنعاً لإللتـباسات) داعيا الى (دعم
ـتـخــذة في الـتــحـقـيق االجــراءات ا
الـــقـــانــونـي في مـــوضــوع اجلـــثث
مـجـهـولة الـهـوية الـتي عـثـر علـيـها
مـؤخراً في مـحافظـة بابل وضرورة
الـــــــــتـــــــــوصـل الـى احلـــــــــقــــــــــائق
وإعـالنهـا).كـما شـدد عـلى (ضرورة
واطن ـتلكـات ا حـماية أرواح و
وضـمان احلريات واحلـقوق العامة
وفـرض الـقـانـون والنـظـام وحـصر
الـــسالح بـــيـــد الــدولـــة فـــضالً عن
تــعــزيــز اجلـهــد االســتــخــبـاري في
مـعـاجلـة احلاالت األمـنـيـة). بدوره
أكـــد وزيــر الــداخــلـــيــة ان (اجلــثث
اجملـــهــولــة تــعــود العــوام - 2016
 2017- 2018 وهـي من مــــنـــاطق
مـخـتلـفة وقـد  دفنـها وفق قـانون
الـطب الـعـدلـي الـذي يـجـيـز لـدوائر
الـبـلـدية صالحـيـة الدفن بـعـد مرور

ســنــتــ عــلى وجــودهـا فـي دائـرة
الــــــطب الــــــعــــــدلي). مـن جـــــهــــــته
اســتــعــرض مــحــافظ بــابل الــواقع
دينة.وخالل األمـني واخلدمي في ا
لــقــائـهــا بــرئـيس مــجــلس الـوزراء
ـهــدي اكـدت الــوزيـرة عــادل عـبــد ا
ـانـيـة دعم بـلدهـا لـ( اسـتـقاللـية اال
الـقـرار الـعـراقي واستـقـرار الـعراق

وهـو استـقرار لـلمـنطـقة).من جـهته
هـدي  تطـلع العراق الى اكـد عبـد ا
(اســتـمــرار الـتـعــاون بـ الــبـلـدين
الــــصــــديـــقــــ والى الــــشــــراكـــات
انيا إلعمار شاريع الكبرى مع ا وا
الـعراق وحتقيق النهضة الشاملة)
ــشـتـرك هـو مــضـيـفـا ان (عــمـلـنـا ا
طـــريق مــســـتــدام ويــبـــني شــراكــة

طــويــلــة األمــد ويــعــزز فـكــرة األمن
ــصـطــنع الــذي قـد الــدائم ولــيس ا
يــزول بــزوال الـقــوة الــعـســكــريـة).
واعـــرب عن امــله فـي (االســتــمــرار
بــلــتـعــاون األمــني واالسـتــخــبـاري
الـذي اسـتـطـعـنـا من خاللـه حـمـاية
بــلـديـنــا وشـعـبــيـنـا)  مــضـيـفـا ان
(امــامــنــا عــمال كــبــيــرا فـي اجملـال
االقـتصـادي ونتـطلع إلقـامة شـراكة
ـانية الـكبرى التي مع الـشركات اال
حتــظى بـتــقـديــر الـشـعـب الـعـراقي
ـعـروفة) . جلـودتـهـا وصنـاعـاتـها ا
كـما استـقبل رئيس مـجلس النواب
مـحـمـد احللـبـوسي امس كـارنـباور
ـــــرافق لـــــهــــا وبـــــحث والـــــوفــــد ا
ا مـعها(تعـزيز العالقات الثـنائية 
يـدعم إرسـاء األمـن واالستـقـرار في
الـــــبالد).وبـــــحـــــسب بـــــيـــــان أكــــد
احلــــلــــبـــوسـي (ضــــرورة تـــوثــــيق
نـظومة الـتعـاون العـسكري ورفـد ا
األمـنية الـعراقية بـاخلبرات والدعم
الــــلـــوجـــســــتي والـــفــــني وإبـــداء
ــشــورة االسـتــخـبــاريــة وتـدريب ا
قـــوى األمن الـــعــراقـي) مــوضـــحــا
(أهـــمــيـــة الــقـــضــاء عـــلى اخلاليــا
كتـسبات اإلرهـابيـة للحـفاظ عـلى ا
األمـــنـــيـــة الــــتي حتـــقـــقت بـــدمـــاء
الـعـراقـيـ خالل حتـريـر الـبالد من
سـيـطـرة داعش).من جـانـبـهـا أبدت
كـرامب (دعم بالدها جلـهود العراق
فـي تــرســـيخ جـــهـــود االســـتـــقــرار
وإعـــادة الـــنـــازحــ إلـى مــدنـــهم)
مـؤكـدة (سـعـيـهـا احلـثـيث إليـصـال
مـتـطـلبـات إرسـاء األمن في الـعراق
ـانــيـة; لــتـهــيـئـة إلى احلــكـومــة اال
الـبـيئـة اآلمـنة وبـشـكل يدعـم عجـلة
االســــتــــثـــمــــار في الــــعـــراق ودول

نطقة). ا

نــصب احملــطــة وتـدريـب الـعــامــلـ
ـوصل عـلى آليـة وطـريـقة ـرصـد ا
الـعـمل والتـعامل مـع البـيانـات التي
تــــــســــــجل مـن جـــــانـب االجــــــهـــــزة
االرصـاديـة التي  نـصـبهـا).ويأتي
رصـد ألجل احملافـظة على تـشغـيل ا
ــــواطـــــنــــ من الــــكــــوارث أرواح ا
الـطــبـيـعـيـة الـتي تــخـلـفـهـا الـهـزات
األرضــيــة الســيـمــا ان الــعــراق يـقع
ضـــــمن اخلـط الــــزلـــــزالي احملــــاذي
إليـران.من جهة اخرى شاركت وزارة
الــصـحــة والـبــيـئــة في اجـتــمـاعـات
نـاخ االخـضر في مـؤتـمر صـنـدوق ا
الـعاصـمة الكـورية سـيئول بـحضور
ـثــلي الـدول الــرسـمــيـة واسـع من 
ـنظـمات الـدوليـة ذات العالقة من وا
مـخـتـلف دول الـعـالم.ونـقل بـيان عن
الــوكــيل الــفــني فـي الـوزارة جــاسم
الـفالحي الذي تـرأس الوفـد العراقي
ـؤتـمـر قوله ان ـشـارك في اعـمال ا ا
ـنـاخ بـات احـدى (مــوضـوع تـغـيـر ا
اهم الــقـضـايـا الـتي اخـذت تـتـصـدر
ســلم أولــويـات االجــنــدات الـدولــيـة
الرتـبـاطه الـوثـيق بقـضـايـا التـنـمـية
والـــطـــاقــة).وأضـــاف أن (صـــنــدوق
ـناخ االخـضر واحـد من اهم آليات ا
الـتـمويل الـدوليـة التي اقـرها اتـفاق
ـساعدة نـاخية  بـاريس للـتغيـرات ا
ــوا عــلى الــدول الـــنــامــيــة واالقل 
مـجابهة التـأثيرات السلـبية لظاهرة

ــنـــاخـــيــة). واوضح الـــتـــغــيـــرات ا
الــفالحي أن (االجـتــمـاعـات ســتـركـز
عـلى دراسة وإقرار مجـموعة واسعة
شاريع التي تـقدمت بها الدول مـن ا
بــــهـــدف االســـتـــفــــادة من االلـــيـــات
الـتمويـلية الـتي يتيـحها الـصندوق
ومُناقشة سُبل الدعم والتمويل التي
سـاعدتها يُـقدمُهـا الصندوق لـلدول 
في تـنفـيذ اسـتراتـيجـياتـها لـلتـكيُّف
والــتــخـــفــيف اخلــاصَّــة بــالــتــغــيــر
ــــنـــــاخي والــــطُّــــرق واإلجــــراءات ا
ـطـلـوبـة لـلـحـصـول عـلى الـتـمـويل ا
لــذلك).ويـعـد اجـتـمـاع مـجـلس ادارة
الـــصـــنـــدوق الـــذي يـــتــرأسـه وزيــر
ـالية الـكوري اجلنوبي االقـتصاد وا
ويــحــضــره االمــ الــعــام الــســابق
ـتحـدة بـان كـي مون ووزراء لـال ا
عنية نظمات الدولية ا ومـسؤولي ا
من اهـم االجتماعات الـتي تقر آليات
ـقـدمـة والذي ـشـاريع ا الـتـمـويل وا
يــبـدأ الــعـمل به ابــتــــــــــــــــــداء من

عام 2020 .

وعــلى مـرأى ومـســمع من حـكــومـتـهم
فـكيف يـتم التـعامل مـعهم على االرض
االجـنـبـيـة الـبـعـيـدة?). سـؤال مـطـروح
ويــــتـــعـــ عــــلى وزارة اخلــــارجـــيـــة
ـان االجـابـة عـنه. وامـام مـدخل والـبـر
الــسـفـارة الــفـرنــسـيـة مــقـابل مــحـطـة
تعبئة العلوية ببغداد اصطف عدد من
ـراجـع وقـال احدهم ان (الـطلـبات ا
عـديدة وتعجـيزية واالسئـلة ال نحصل
عـلى اجـابـة عنـهـا من مـوظف معـتـمد
واالهـمال ملحوظ والغريب ان معقب
ــــارســـون الــــوســـاطــــة واحملـــابـــاة
ــعـامالت يــراجــعــون فـيــمــا تــهــمل ا
ــبــاشـرة. انــهم يــريـدونــنــا ان نـدفع ا
اجــورا بــاهــظــة الى مــكــاتب الــســفـر

لـلحصول على سـمة الدخول التي هي
ــوجب قــوانــ حـق دولي مــكــفـــول 
ـتحـدة والعـالقات ب ومـباد اال ا
الـدول). ومـضى هذا الـرجل بعـيدا عن
ــكـان لالسـراع بــاسـتـنـســاخ وثـيـقـة ا
طــلــبـهــا الــوســيط مــنه قـبـل ان يـدفع
سـتمـسكات اضـبارته الـتي تتـضمن ا
الــرسـمـيـة الى الـقـسـم الـقـنـصـلي في

السفارة).
وأعـلنت الـسفـارة اليـابانـية فـي بغداد
عن مـنـحـهـا تـأشـيـرة الـدخـول لـغرض
الـسيـاحة لـلعـراقيـ الراغـب بـزيارة
بـالدهـا. وذكــر بــيــان امس (نــزف لـكم
بــشــرى افــتــتــاح إصــدار الــتــأشــيـرة
الـسياحـية لزيـارة اليابـان مباشرة من

ــكـتب ســفـارة الــيـابــان في بــغـداد وا
الـقنـصلي في أربـيل). وأضاف (سـيتم
تسلم جميع الطلبات من خالل وكاالت
ـعـلن ـعــتـمـدة في الــعـراق ا الــسـفـر ا
عـنـهـا في مـوقع الـسـفـارة اإللـكـتروني
ابـتـداءً من  18آب  اجلـاري ) غـيـر ان
راغـبـ بالـسفـر قـللـوا من اهـميـة هذا
الـعـرض وقـالـوا ان (حسـاب الـبـيدر ال
يـــســـاوي حــســـاب احلـــقل). وســـخــر
عــراقــيــون مــســافـرون الـى مـصــر من
طـار في الـقـاهرة اجـراءات سـلـطـات ا
بــسـحب جــوازات سـفــرهم وابـقــائـهم
ـــــغـــــادرة. وقـــــال ان ( هــــذا حلـــــ ا
الـتـصـرف يـوحي كـمـا لـو ان الـعـراقي

متهم او تالحقه تهمة جنائية).

ـتـطـلـبـات الـدبـلـومـاسـيـة ويـتجـاهل ا
حــقـوق االنــسـان وال يـقــيم وزنـا حلق
واطن العراقي على احـترام مواطنـة ا
ارضـه). ويــقــتـــرح مــواطـن اخــر كــان
ـعـامـلـة يــسـتـمع الى حـديث رفــيـقه (ا
ــثـل) او اســتـــدعــاء الـــســفـــيــرين بـــا
انـي وكل سفـير يتـعامل الـروسي واال
مع الــعــراقــيــ بـهــذه الــطــريــقـة الى
اخلـــارجــيـــة الــعـــراقــيـــة وتــســـجــيل
ـــواطن ذاته االحـــتـــجـــاج. ونـــاشـــد ا
(رئــيس احلـكــومـة بـالــقـيــام بـزيـارات
ميدانية الى هذه االماكن لالطالع على
واطن طـالبي (الفيزة) على مـعاناة ا
وفق الـقـواعـد الـقـانـونـيـة واالصـولـية
فـاذا كـانوا يـعامـلون هـكذا في بالدهم
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ــانــيـة اال طــالـبــاني ووعــدت بـنــقـل مــطـالب الــعالقـــات اخلــارجــيـة الــبـر

ان.  تظـــاهرين الى رئاسة البر ا
وتزامن االعـتصام مع مـسيرة نظـمها حـملة الـشهادات الـعليـا امام مبنى
رئـــاســة الـــوزراء بــعـــد نــحــو ٠50 يــومـــا من اعـــصــامـــهم امـــام مـــبــنى

وزارةالتعليم العالي والبحث العلمي 

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

نظم خـريجو كليات العلوم السياسية تظاهرة امام مبنى وزارة اخلارجية
ــعــتــصــمــون (بــالــتــعـيــ ضــمن حتــول الى اعــتــصــام امس . وطــالب ا
السياقات الصحيحة وانصاف خريجي الكليات بوضع مخرجات عملية
ـتـظـاهـرين في وقت الحق عـضـو جلـنة لـهـذه االخـتـصـاصات). والـتـقت ا

وظف مسحوب اليد فليس ـوقف ا
لــلــنـائـب مـســحــوب الــيـد مــبــاشـرة
وظـيفـته التشـريعيـة والرقابـية كونه

.( انياً متهما قضائياً ومتهما بر
وقـال حرب (ان سـحب يد الـنائب في
ـانية تكون من صالحية الـعطلة البر
ــان فـــقط دون حـــاجه رئـــيس الـــبـــر
ــطــلــوب اثــنــاء دوام لــلـــتــصــويت ا
ــان اي ان هـــنــالك فـــرقــا بــ الـــبــر
ســـحب احلـــصــانـه اثــنـــاء الـــفــصل
الـتــشـريـعي وهـذا يـتـطـلب تـصـويت
ان وبـ سحب احلصـانة اثناء الـبر

انـية الـذي يحـتاج الى الـعـطلـة البـر
ـــــان مــــــوافـــــقــــــة رئــــــيس الــــــبــــــر
فـقط).ويسـتدرك حرب بـالقـول (يبقى
االشــكـــال قــائــمــا في الــنــائب الــذي
ـــان ســـحب يـــتــــولى رئـــيس الــــبـــر
حــصـانـته في الـعــطـلـة الن مـثل هـذا
الــنــائـب كــانت له فــرصــة تــصــويت
ـان على رفـض سحب الـثقة الن الـبر
ـان الن الــطـلب ورد اثـنـاء دوام الـبـر
ـان الـذي يـسـحب قــيـام رئـيس الـبــر
الـثقة عن نائب اثناء العطلة والطلب
ان اثناء بـسحب احلصانة جاء لـلبر

الـدوام يــعـني تـفـويت الـفـرصـة عـلى
مـــثـل هـــذا الـــنـــائـب من حق عـــرض
ــان واحـتـمـال مــوضـوعه عـلـى الـبـر
ـان عــلى سـحب عــدم مـوافــقـة الــبــر

الثقة عنه).
 ورد الــزوبـعي عــلى رفع احلــصـانـة
عـــنه وقــال (أطــلـــعــنــا بـــأسف عــلى
اخلـرق القـانوني الـذي قام به رئيس
مـجـلس النـواب وذلك بـتجـاوزه على
صـالحـيــاتـه الــدسـتــوريــة خالل رده
عـــلـى كـــتـــاب صـــادر من الـــقـــضـــاء
بـــخــصــوص اســـتــكـــمــال اجــراءات

قـانونية معنـا في احدى القضايا اذ
كـــان يــفـــتــرض بـه ان يــجـــيب عــلى
الـكتاب بشكل قانوني ووفق ما طلب
مـنه اال انه جتاوز عـلى القانـون عبر
االشـــارة في رده بـــوجـــود شـــكــاوى
مــقــدمــة ضــدنــا). وأضــاف ان (هــذا
ــوقف يـسـيء الى مـجــلس الـنـواب ا
النـه يضـع الـرئاسـة فـي موضـع غـير
مالئم لعدة اسباب منها انه ال يهدف
الى تـطـبيق الـقانـون بقـدر ما يـهدف
ـعـارض الى تـصـفـيـة اخلـصـوم وا

للحلبوسي).
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تـــوقـــعت هـــيـــئــة األنـــواء اجلـــويــة
والــرصـد الـزلـزالي الــتـابـعـة لـوزارة
الـــنـــقل حـــصـــول ارتـــفـــاع طـــفـــيف
ــنــطــقــتـ بــدرجــات احلــرارة فـي ا

الـشمالية واجلنوبية اليوم االربعاء.
وجـاء في تقرير للهـيئة اطلعت عليه
ـنـطقـت (الـزمـان) امس ان (طقس ا
الـشمـاليـة واجلنـوبيـة سيـكون حاراً
مـشـمـسـا مع ارتـفـاع قـلـيـل لـلـحرارة
شــــمـــاالً وحــــاراً في اجلــــنـــوب مع
ارتــفـاع قـلــيل في درجـات احلـرارة)
مـضـيـفـا ان (الـطـقس سـيـكـون حاراً
فـي الــوسـط وال تــغـــيـــر في درجــات
احلـرارة عن اليوم الـسابق). وبشأن
طــقس يـوم غـد اخلـمــيس فـسـيـكـون
بـحـسب التـقـرير (مـشـمسـاً حاراً وال
تــــغــــيــــر فـي احلــــرارة في الــــوسط
ومــشـمـســاً في الـشـمــال وتـنـخـفض
احلــرارة بــضع درجــات) مــوضــحـا
ان(الـطـقس سـيـكـون شـديـد احلرارة
فـي اجلنـوب). واعـلـنت وزارة الـنـقل
امـس الـثالثــاء عن تــشـغــيل مــرصـد
وصل الزلزالي واعادة افتتاح مقر ا
ــــرصـــــد داخل حــــرم اجلــــامــــعــــة ا
واســتــئــنـاف عــمــله مــجــددا.وقـالت
الــهــيــئــة الــعــامــة لألنــواء اجلــويـة
والـرصد الـزلزالي في بـيان أن (وفداً
فـنـياً مـخـتـصاً في الـهـيئـة تـمكن من
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مـن هـذا الـتـصـرف لــيس امـام سـفـارة
روسيا االحتادية حسب بل وبالنسبة
ـانية والـفرنسـية. وقال لـلسـفارت اال
مـواطن قـادم من كردسـتـان انه (حتمّل
عـناء السـفر الى بغـداد للحـصول على
انية الن الـقنصليـة الفرنسية (فـيزا) ا
فـي اربيـل امـتنـعـت عن مـنـحي ايـاها.
وظــنـنـت ان الـدوام يــبـدأ عــادة عـنـد
الـساعة الـتاسعـة او العاشـرة صباحا
وجـــئـت من ديـــاري مــــبـــاشـــرة الـــتي
غـادرتــهـا في الـثـالـثـة فـجـرا وقـصـدت
ـانـيــة فـاذا بي افـاجـأ ان الــسـفـارة اال
االبــــواب ال تـــفــــتح اال في الــــســـاعـــة
الــواحــدة والــنــصـف). واضــاف (كـان
ـرضـى وكــبـار الــسن مــعي عــدد مـن ا

قــدمـوا من مـدن عـراقــيـة في اجلـنـوب
والـوسط. لقد مكـثنا عند الـبوابة نحو
ثـالث سـاعــات حتـت اشــعـة الــشــمس
احلــارقـة في نــهـار قـائظ. وبــصـراحـة
فـــقـــدت اعــصـــابي فـــطـــرقت االبــواب
ونـاشدت حـرس احلمايـة لكن اجلواب
جـاء قـطـعـيـا (لن نـسـمح بـدخـولكم اال
فـي الـــواحـــدة والـــنــــصف). ويـــدعـــو
مـــواطـــنـــون وزارة اخلـــارجـــيـــة الى
ـعــامـلـة الــتـدخل واســتـخــدام مـبــدأ ا
ــثل والـزام الــســفـارات بــاحــتـرام بــا
احلـاالت احلرجـة وكذلك تـوفيـر اماكن
انـتظـار منـاسبـة تتـوفر فـيهـا مساطب
وسـقوف مـناسـبة والسـيمـا خالل ايام
الــــصـــيف. واكــــد مـــراجـع اخـــر كـــان

بـاالنتظـار منذ اسـبوع امـام الطريق
ـؤدي الى مـدخل السـفـارة الروسـية ا
ان (سـفـارة العـراق في مـوسكـو تـتيح
لـلـمراجـعـ الروس ايـقـاف مركـبـاتهم
عـنـد سـياجـهـا وتسـمح بـدخـولهم الى
قـاعــاتـهـا بـكل احـتـرام وتـرحـاب لـكن
الـسـفارة الـروسيـة في بغـداد تعـاملـنا
بـاحـتـقار وعـدم مـبـاالة وتضـطـر كـبار
ـشـي مـسـافـة ـقـعــدين الى ا الــسن وا
نحو  500 مـتر للوصول الى بوابتها.
فهي تقع مجاور مصرف الرافدين فرع
ـنصور لـكنهـا تلجـئنا الى اسـتخدام ا
الــطـريق الـبـعــيـد وااللـتـفــاف حـولـهـا
لـلوصول الى مدخـل البناية). ووصف
ـراجع هـذا االسلـوب بـانه (بعـيد عن ا

احلـصول عـلى سمـة الدخـول (الفـيزا)
ــعـني عــمـلــيــة سـهــلـة وان اجلــانب ا
ـــارس واجـــبه الـــوطـــني ازاء بالده
فـــيــحـــرص عــلى تـــســهـــيل اجــراءات
ـراجـعة ومـنح السـمة لـكنه اصـطدم ا
بـجدار من الروت والبـيروقراطية في
الـسفارة دفعاه الى اتخاذ قرار العودة
الـى القـريـة وتـرك امل احلـصـول عـلى
الـعالج. ويـشـكـو مـراجـعـو الـسـفارات
والــقـنـصــلـيـات االجــنـبـيــة في بـغـداد
وبـعض احملـافظـات من سـلـوك متـعال
ورافـض لتـقـد اي مـسـاعـدة تـنـاسب
احلــاالت الــطـارئــة فــضال عن انــعـدام
ـمل امام مباني مـستلزمـات االنتظار ا
ـاطا ـمثـليـات. وصادفت (الـزمان) ا ا
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بــصـعــوبـة بــالـغــة قـاد مــحـمــد هـاني
ـدخل الـطـويل لـلـسـفـارة والـدتـه الى ا
ـنصور الـروسيـة الكـائن في منطـقة ا
فـهي تعـاني مشاكل فـي الع تـسببت
بـانطفاء شبه تام للرؤية. وكان الشاب
الـقـادم من قريـة نـائيـة جـنوب الـعراق
ـوعــد سـابق قــد حــضـر اســتـجــابــة 
بـهدف احلـصول على سـمة دخول الى
االراضي الروسية لعالج والدته. وقال
(عـلمنـا ان لديهم مـدينة لـطب العيون.
وحــرصـاً عــلى سالمــة عـيــني والـدتي
ال بـعـنـا كـثـيـرا من (احلالل) جلـمـع ا
الـالزم). وظن الـــشـــاب وعــــائـــلـــته ان
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إسـتـقــبـلت طــوار مـديــنـة اإلمـام
احلـســ الـطــبــيـة بــكــربالء طـفالً
بعمر سنة ونصف وقد أحيل من
مــســتــشـفـى الــهــنـديــة الــعــام في
سـاعـة مـتــأخـرة من الـلــيل بـحـالـة
حــرجــة بــعــد إصــابــته في وجــهه
جراء سقوطه من مـرتفع على وتد
حـــــــديــــــــدي فـي األرض. وذكـــــــر
أخصـائي جراحـة الـوجه والفـك
رضـوان عـبـد الـكـر الـطـائي في
بـيـان امس إن (الـطـفل وصل الى
ــديــنــة الــطـبــيــة بــحــالـة طـوار ا
حــرجــة و الـتــعــامـل مـعـه بــدقـة
ــا مـكـنــنـا مـن إنـقـاذ مـتــنـاهــيـة 
ــتـضـررة في مــنـطـقـة األنـسـجـة ا
األنف والــشـــفــة الـــعــلـــيــا واخلــد
ن). وأضـاف (تــمت مــتـابــعـة األ
دقـيــقــة وعـنــايــة خـاصــة لــوضـعه
الـصـحي لــيـغــادر الـطـفل بــعـدهـا
ــديــنـة الــطــبــيــة بــوضع صــحي ا

مُستقر).

مايك بومبيو
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عـاما في  2015 ثـم أعادت انتـخابه
لـــدورة ثــانــيــة في كـــانــون الــثــاني
ــــاضـي. ونــــعى االحتــــاد الــــعــــام ا
لـالدبـــاء والــــكــــتــــاب في الــــعـــراق
ـبـدع الــكـبـيـر. الــصـائغ ووصـفه بــا
وافـــتـــتـح بـــيـــان لالحتـــاد تـــلـــقـــته
(الـــزمـــان) امس من امـــيـــنه الـــعــام
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تــــوفي امـس الــــثالثــــاء الــــشــــاعـــر
والـكـاتب اإلمـاراتي حـبـيب الـصـايغ
الــذي كــان يـشــغل مـنــصــبي رئـيس
مــجـلـس إدارة احتـاد كــتـاب وأدبـاء
اإلمـــارات واألمـــ الـــعــام لـالحتــاد
الـــعــام لألدبــاء والـــكــتــاب الــعــرب.
ونــــعى وزيــــر الـــدولــــة لـــلــــشـــؤون
اخلـارجية أنور قرقاش على حسابه
فـي تـويــتـر الــصـايـغ الـذي رحل عن
عــمـر نـاهـز  64 عــامـا قـائال (فـقـدت
ـــبـــدع وصــاحب اإلمـــارات األديب ا
الـــقــلم الــعـــاقل واجلــريء األســتــاذ
حــبـيـب الـصــايغ). وأضـاف (يــغـيب
عــنــا حـبــيب وهــو في قـمــة عــطـائه
األدبـي والــــفـــــكــــري والـــــوطــــني...
سـأفــتـقـده صـديـقـا وقـلـمـا مـبـدعـا).
وانـتخـبت اجلمعـية العـامة لالحتاد
الـعام لألدباء والـكتاب العـرب أمينا

ابـراهـيم اخلـيـاط بـبـيت شـعـر (لـغز
احلـياة وخيرة االلبـاب ان يستحيل
الـــفــــكـــر مـــحض تـــراب). واضـــاف
(الــذكــر الــطـيب لــلــمــبـدع الــكــبــيـر
والـصـبر اجلـمـيل والسـلـوان الدباء
دولـــة االمـــارات الـــشــقـــيق والهـــله

واصدقائه ومحبيه).
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