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ـتــظــاهــرون في بــغـداد يـواصـل ا
ومحافظات وسط وجنوب العراق
االحـتـجـاج  لــلـشـهـر الــثـالث عـلى
الـتـوالي  بـرغم اسـتــقـالـة رئـيس
ـهدي وسط احلكـومة عـادل عـبد ا
ـان ومحـاكمة مطالـبات بـحل البر
ــتـــظــاهــرين ــتــورطــ بـــقــتل ا ا
وإجـراء انــتـخــابـات مــبـكــرة بـعـد
اخـتــيــار رئــيس وزراء يــرشح من
قبل ساحات الـتظاهر  فيما دعت
ـتــحـدة  في الـعـراق بـعـثـة اال ا
الى اختيـار مرشح يـلبي تطـلعات
الشعب. وقال نـاشطون لـ(الزمان)
امس ان (االحـــزاب الــســـيــاســـيــة
تسـعى لـلـهـيـمـنـة مـرة اخـرى على

رئـاسـة الـوزراء من خالل تـرشـيح
شـخـصـيـة سـيــاسـيـة تـضـمن لـهم
احلفـاظ عـلى االسـتحـقـاقـات التي
يـتـنــعـمـون بــهـا طـوال الــسـنـوات
ـاضـيـة  لـكـنـنـا نـرفض وبـشـدة ا
ومطلبنا ترشـيح شخصية وطنية
ونـــزيــــهــــة الدارة الـــبـالد الى بـــر
االمان) واكـدوا ان (هـنـاك جـهات
تــســعى الحــداث الـــفــوضى عــبــر
حـرق مـؤســسـات وقـتل نــاشـطـ
ـتـظــاهـرين من اجل واخـتـطــاف ا
ابعاد انظار الشارع لتمرير صفقة
معـينـة او السـتمـرار الـوضع على
مـا هــو عــلـيـه دون حـلــول النــهـاء
االزمـة الـتي تـتـصـاعـد يـومـا بـعـد
اخــــر نـــتــــيــــجــــة اصــــرار هـــؤالء
) مشددين على رئيس السياسي

اجلـمهـوريـة بـرهم صـالـح بـ (عدم
االصـغـاء لـتـلك الــكـتل الـتي كـانت
الـسـبب الــرئـيس وراء اســتـشـراء
الـفــســاد وضــيـاع امــوال الــعـراق
وتـراجع اخلـدمـات وفرص الـعـمل
للخـريجـ والعـاطل  وضرورة
ــــطــــالب احلــــقـــة الـــوقــــوف مع ا
الخـــتـــيــــار مـــرشح مــــرضي عـــنه
رحلـة بعيدا ويستـطيع ان يديـر ا
ـنـتـفـع عن تدخـالت االحزاب وا
اضـافـة الى فــتح مـلـفــات الـفـسـاد
ومـحــاسـبـة اجلــهـات الــتي قـامت
ــتــظـــاهــرين) بــاالعـــتــداء عــلـى ا
مــحــذرين االحـــزاب من (خــطــورة
ـطـالب واخـتـيـار مـرشح جتـاهل ا
وفق اهواهم الن ذلك سيصعد من
الوضع وسـيكـون لنـا وقفـة اخرى

حملـاسـبة اجلـمـيـع). وحثـت بـعـثة
ـــــتــــحـــــدة فـي الـــــعــــراق  اال ا
الـســيــاسـيــ عــلى الـتــوصل الى
تـــوافق فـي االراء بـــشـــان مـــرشح
يلبي توقـعات الشعب وتـطلعاته 
مــؤكـــدة  في بـــيـــان امس انه (مع
ـهـلــة الـدسـتــوريـة عـلى انـتـهــاء ا
الــســـيــاســـيــ اتـــخــاذ اجــراءات
حـاسـمـة  فـالـعــراق ال يـســتـطـيع
حتمل حلول لـلمساعـدة او تدابير
قــــســــريـــة) واردف الــــبــــيـــان ان
ـطـا نـاشـئـا من (الـعـراق يـواجه 
عــمـــلـــيــات االخـــتــطـــاف والـــقــتل
سـتـهدفـة لـلمـدافعـ عن حـقوق ا
ــــتـــظــــاهــــرين ومن االنـــســــان وا
مسـؤولـية الـدولـة حـمايـة الـشعب
الن هـذه االعـمـال غـيـر الـقـانـونـيـة

قراطية). وليس لها مكان في الد
وافــادت مــصــادر بـــتــقــد ثالثــة
اسـمـاء جـديــدة جـرى تـرشــيـحـهـا
نصب رئاسة احلكومة لتكليفها 

ــصــادرإنه ( ــقـبــلــة .وقــالت ا ا
تـــقـــد اســـمـي تـــوفـــيق حـــمـــود
الياسري وعلي عبد االمير عالوي
كــمـرشــحــ لــرئــاســة احلــكــومـة

قبلة).  ا
من جـــهـــته اعـــلن الـــنـــائب فـــائق
الـشــيـخ عـلـي عن تــرشـيـح نـفــسه
أيضـا للـمنـصب عـبر طـلب رسمي
ارســله الى رئـــيس اجلــمـــهــوريــة
ونشـره عـبـر صـفـحـته في تـويـتر.
فــيــمــا افــادت تــقـاريــر بــتــرشــيح
محـافظ الـبصـرة اسـعد الـعـيداني
ورئيس جهاز اخملابرات مصطفى
الـكـاظــمي لـرئــاسـة الـوزراء ورأت
ـــرحـــلــة انـــهـــمـــا االقـــرب الدارة ا
ـقــبــلـة . وســرعــان مـا تــتــسـرب ا
ـرشـح  ياتـي الرفض اسمـاء ا
بــيـنــمـا من سـاحــات االحــتـجــاج 
ـشــاورات الـسـيـاسـيـة تـتـواصل ا
لالتفـاق على اخـتيـار خلف لـعادل
ــهـدي الـذي اسـتــقـال عـقب عـبـد ا
احلركة االحتجـاجية اذ قال زعيم
ـــرشح الـــتــــيـــار الــــصـــدري عـن ا
رتـقب (اجملـرَب ال يـجرَب) . وفي ا
تــغـريــدة عــلى حــســابه الــرســمي
ـــوقع تـــويــــتـــر دعـــا الـــصـــدر
تـظاهـرين لـلحـفاظ عـلى سـلمـية ا
احلــراك وعــلى الــقــوات االمــنــيــة
حــــمـــايــــة الــــتــــظـــاهــــرات ووقف
. االغــتـــيــاالت بـــحق الـــنــاشـــطــ
وتـــتـــصـــاعـــد عـــمـــلـــيـــات حالرق
الــبـــنــايــات فـي مــنـــاطق عــدة من
حـيث بــيــنــهـــا شــارع الــرشــيــد  
ـدني امس اخـمـدت فـرق الـدفـاع ا
االربـعـاء حــريـقـا انــدلع في مـرآب
ـــــا ادى الى احلـــــاق الـــــســـــنـك 
اضـــرار مــــاديــــة دون وقــــوع ايـــة
خسـائر بـشريـة. فيـما افـاد شهود
عــــــيــــــان امس االول بــــــتــــــجــــــدد
االشتباكات ضمن مقتربات ساحة
ـتـظاهـرين والـقوات الوثـبـة ب ا
االمنيـة مع ضرب مـتقـطع للـقنابل
سيلة للدموع. وأعاد متظاهرون ا
احليـاة لـضفـة نـهر دجـلـة بالـقرب
من ســــاحــــة الــــتــــحــــريــــر  وذلك
بـتـرتـيـبـهـا وتـزيـيـنـهـا وإظـهـارها
بـصــورة أجــمل. وتـداولـت مـواقع

التواصل االجتماعي مقطع فيديو
يظهـر عملـيات تأهـيل ضفة الـنهر
بالقرب من الساحة . وافاد مصدر
ثان بـقيـام حتـالف البـناء بـإرسال
كــتـــاب رســمـي بــتـــرشــيـح قــصي
قبلة. السهيل لرئـاسة احلكومـة ا
ويــتــوقع مــراقـــبــون عــقــد رئــيس
اجلـمــهــوريـة اجــتـمــاعــا مع قـادة
ــرشح الــكــتل من أجل اخلــروج 
مــقــبــول لـلــجــمــيع  مـؤكــدين ان
صالح يـجري مـباحـثات سـياسـية
مكـثـفـة مع الـقـوى الـسـيـاسـية من
أجل اخلـروج من أالزمــة احلـالــيـة
واالتـــفــاق عـــلى مـــرشـح يــحـــظى
بــإجــمــاع وطــنـي. وفي الــنــجف 
نصب متـظاهـرو احملافظـة شجرة
ـيالد في ســاحـة الـصـدرين عـيـد ا
وهي حتمل صور وأسـماء شهداء
الــتـــظـــاهــرات وسـط مــطـــالـــبــات
بالـكـشف الـسريع عـن العـصـابات
تورطـة بعمـليـات القتل من أجل ا
ــهـا لــلــعـدالــة. وفي ســاحـة تـقــد
حـافظـة ذي قار أوقد احلبـوبي 
تـظـاهـرون الـشـمـوع أمـام صور ا
شــهــداء الــتـــظــاهــرات رافــضــ
الــقـــبــول بـــكل من كـــان جــزءا من
احلـــكـــومــــة أن يـــكـــون رئــــيـــســـا
لـلــحــكـومــة اجلــديـدة كــمــا أغـلق
مــتــظــاهــرون جــســر احلــضـارات
ـديــنـة لـيـصل عـدد والـنـصـر في ا
ـغـلــقـة إلى ثالثـة بـعـد اجلـسـور ا
إغالق جــســـر الــزيـــتــون في وقت
ســابق. ويـــســتــمـــر اإلضــراب عن
ثنى الدوام في محافظات بابل وا
ومـيـسـان والــنـجف وسط دعـوات
إلضراب عـام حـتى حتقـيق جـميع
ـشــروعـة. واكـد شـهـود ـطـالب ا ا
عــيـــان فـي كــربـالء بــأن عـــددا من
ـــدارس  اغالقــــهـــا وتـــهـــديـــد ا
مالكــاتـهــا في حــال اســتــمــرارهـا
بـالـدوام من قــبل مـجـامــيع تـطـلق
عــلى نــفــســهـــا (فــريق مــكــافــحــة

الدوام). 
وناشدت وزارة الزراعـة احملتج
الـسـلــمـيـ بــالـسـمـاح لــلـفالحـ
ـســوقــ بـتــسـويق ـزارعــ ا وا
اعــلــنت احملــاصــيـل الــزراعــيــة . 
رابـطـة فـنـادق الـنـجف عن تـراجع
الـســيــاحــة الــديـنــيــة في الــعـراق
بسـبب اجـراءات احلكـومـة وليس

تظاهرين .  ا
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ـيـة لـلـرواية أعلـنت اجلـائـزة الـعا
الــعــربــيـــة (آي بــاف)  الــقــائــمــة
الـطـويـلـة لـلــدورة الـثـالـثـة عـشـرة
الــتي شـــمــلت  16 روايــة مـــنــهــا
روايــــتـــــان من الـــــعــــراق وســـــبع
روايـات لـكـتاب وكـاتـبـات من دول
شـمــال أفــريــقــيـا.وضــمت قــائــمـة
اجلائـزة األبرز عـربيـا والتي تـبلغ
قـيــمــتــهـا  50 ألف دوالر روايـات
(حـرب الـغــزالـة) لـلــيـبـيــة عـائـشـة
تنبي) للمغربي إبراهيم و(رباط ا
حـسن أوريـد و(حـطب سـرايـيـفـو)
لـــلــجـــزائـــري ســـعــيـــد خـــطــيـــبي
و(الديـوان اإلسبـرطي) لـلجـزائري
عـبـد الــوهـاب عـيــسـاوي و(ساللم
تروالر) للـجزائـري سمـير قـسيمي
ــواسم) لــلــجــزائــري و(اخــتالط ا
بــشــيــر مــفـــتي و(حــمّــام الــذهب)
لـــلــــتـــونــــسي مــــحـــمــــد عــــيـــسى
ــــؤدب.كــــمــــا ضــــمت (مــــاذا عن ا
الـــســـيـــدة الــيـــهـــوديـــة راحـــيل?)
للسوري سلـيم بركات و(النوم في
حـــقـل الـــكـــرز) لــــلـــعــــراقي أزهـــر
جرجـيس و(لم يُـصل علـيـهم أحد)
لــلـســوري خــالــد خــلــيــفـة و(مــلك
الـهـنـد) لـلـبـنـاني جـبـور الـدويـهي
و(احلي الروسي) لـلـسوري خـليل
الرز و(آخر أيام الباشا) للمصرية
رشــــــا عـــــدلـي و(ســــــفـــــر بــــــرلك)
لــلـــســـعــودي مـــقـــبــول الـــعـــلــوي
دوح و(التانكي) للعراقية عالية 
و(فــردقـــان) لـــلـــمـــصــري يـــوسف

زيـدان.وقــال مـوقـع اجلـائــزة عـلى
اإلنترنت إن هذه األعـمال اختيرت
من ب  128روايـــــة صـــــدرت في
الـــفــــتــــرة من تــــمـــوز  2018 إلى
حـــــــزيــــــران  2019 وتـــــــقـــــــدمت
للـمـنـافـسـة عـلى هـذه اجلـائزة في
وقع عن دورتها اجلـديدة. ونـقل ا
رئــيس مـــجــلس أمــنـــاء اجلــائــزة
ياسـر سـلـيـمـان قـوله (حتـمل هذه
ـدينة القائـمة في ثنـاياهـا هموم ا
العـربيـة ومنـعطـفات هـذه الهـموم
بـكـل مـا فــيــهــا من دمــار وخـراب
وهي فـي ذلـك تــــــدون لـــــــتـــــــاريخ
يتجاوز احمللي واآلني ليالمس ما
يهم اإلنسـان أينمـا كان). وأضاف
(وإذ نـحن نـحـتـفل بـهـذه الـقـائـمة
الطـويـلـة بـكل ما فـيـهـا من أعـمال
جــديـــرة بــاالهــتـــمــام فـــيــجب أال
كثف يفوتنا أن نشيد باحلضور ا
لـلــمــغـرب الــعــربي فــيـهــا وأنــهـا
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اكـــد الـــنــــائب حـــنــــ الـــقـــدو ان
تعديالت قانون انـتخابات مجلس
سؤول من النواب لم تسـتبعـد ا
ـشــاركـة فـي االقـتــراع واقـتــصـر ا
ـنع فـقط عـلى الـقـوات االمـنـيـة  ا
مشـيـرا الى ان هنـاك خالفـات ب
الكـتل على بـعض فقـرات القـانون
حتى سـاعـات متـأخرة مـن انعـقاد
اجلـلـسـة. وقـال الـقـدو لـ (الـزمان)
ـــان نـــاقش خالل امس ان (الـــبـــر
جـــلـــســـته الـــتي انـــعـــقـــدت امس
بــرئـــاســـة مـــحــمـــد احلـــلـــبــوسي
الــــتــــعــــديـل الــــثــــاني لــــقــــانــــون
ـتـضـرريـن من جـراء الـعــمـلـيـات ا
وتـقـريــر تـقــصي احلـقــائق بـشـأن
االحداث الـتي رافـقت الـتـظـاهرات
اضافة الى التصويت على عد ذي
قــار مـــديــنــة مـــنــكــوبـــة وشــمــول
واضاف شهـدائـهـا باالمـتـيازات) 
ان (مسـودة الـتعـديل الـثـاني على
قـانـون االنـتـخــابـات لم تـوزع بـ
الـنـواب حتـى سـاعـات من انـعـقاد
اجلـلــســة بـســبب خالفــات الــكـتل
ـــقــتــرحــات بــشــأن عــلى بــعض ا
ـتـعـددة  وذلك لـوجـود الـدوائـر ا
تـــداخـل بـــ بــــعض االقــــضــــيـــة
والــنــواحي حــيـث البــد من حــسم
ـــــوضـــــوع بـــــعـــــيـــــدا عن هـــــذا ا
ا نـواجـهـها االشكـالـيـات الـتي ر

الحـــقــا) مـــؤكـــدا ان (الــــتـــعـــديل
ـا يـرضي بعض احلالي جـيد ور
ــــتـــــظــــاهـــــرين ورفض اطــــراف ا
اخرون له بـسـبب انه لم يـستـبـعد
ـــشــــاركـــة في ـــســــؤولـــ مـن ا ا
االنتـخـابـات واقـتصـر االسـتـبـعاد
فقط على الـقوات االمـنية) ورجح
الـقـدو (تـأجـيـل اجلـلـسـة في حـال
استمرار اخلالفات بـشأن القانون
ــضي الى الـــتــصـــويت بــعــد او ا
االتــفــاق عـلـى جــمــيع الــفــقـرات).
ودعـا عـضـو الــلـجـنـة الــقـانـونـيـة
النيـابية سـليم هـمزة إلى ضرورة
التـريث بالـتـصويت عـلى القـانون
ــكن حلــ الــوصــول لــصــيــغــة 
تــطـــبـــيــقـــهـــا عــلـى ارض الــواقع
وتـــســـهم بــــاجـــراء انـــتـــخـــابـــات
مـبــكـرة.وقــال هـمــزة في تــصـريح
امس إن (اللجنـة القانونـية عقدت
اجتمـاعات مـكثـفة بـغيـة الوصول
الى صـــيـــغـــة تــوافـــقـــيـــة بـــشــان
القانون) مبيـنا ان (الـقانـون يعد
رحلة احلالية من اهم القوان با
وبحاجـة الى دراسة مـعمـقة بـغية
اخلروج بـصـيغـة قـابلـة لـلتـطـبيق
عــــــــــلـى ارض الــــــــــواقع) واردف
بـالـقول ان ( هـنـاك أكـثـر من سـبع
مـــقـــتــــرحـــات وضـــعـت لـــلـــمـــواد
اخلالفـيــة حــيث سـيــتـرك اخلــيـار
ـان حلـسم مـايرونه العضـاء الـبـر
ــان). مــنــاســبــا داخـل قــبــة الــبــر
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اصـــدر وزيـــر الـــتـــعــلـــيـم الــعـــالي
والــبـحث الـعــلـمي قـصي الــسـهـيل
امــراً بــتــثــبــيت دفــعــة جـديــدة من
رؤســـــاء اجلــــامـــــعــــات وعـــــمــــداء
الـكـلـيـات شـمـلت جـامـعـات بـغـداد
ـوصل ــســتــنـصــريــة وبـابـل وا وا
والــعـــراقــيــة واالنــبــار والــنــهــرين
والـتـكنـولوجـية. وقـال السـهيل في
اسـباب اصـدار االمر (اسـتنادا الى
الــصـالحــيــات اخملــولــة لــنــا ورأي
الــدائـــرة الــقــانــونــيــة في االمــانــة
الـــعــامـــة جملــلس الـــوزراء ونــظــراً
خلـــــصـــــوصــــــيـــــة عـــــمل رؤســـــاء
اجلـامعـات وعمداء الـكليـات يخول
ـــرفــقــة ـــذكــورون في الـــقــوائم ا ا
مـهـمـات تسـيـير وادارة اجلـامـعات
ــؤشــرة ازاء اسم كل والــكــلــيــات ا
واحـــد مـــنـــهـم حلـــ اســـتـــكـــمــال
اجـراءات تكـليـفهم اصـوليـا). وكان
الـســهـيل قـد اصـدر اواخـر الـشـهـر
ــاضي الــدفــعـة االولى مـن قـوائم ا
تــسـيــيـر االعـمــال شـمــلت عـشـرات

. التدريسي
واعـــلــنت الــوزارة قـــبــول الــدفــعــة
الـثانية لـلطلبـة العشرة االوائل من
ــــعـــــاهــــد الــــدراســــة خــــريـــــجي ا
الـــــصــــبــــاحـــــيــــة. وقـــــالت دائــــرة
ـتـابـعـة الـدراســات والـتـخـطـيط وا
انـه ( قـبـول  11طــالـبــا وطـالــبـة

ـــقـــاعــد دفـــعـــة ثــانـــيـــة وحــسب ا
الــشـاغــرة من الـعــشـرة األوائل من
ـــعــاهـــد في الـــدراســة خـــريـــجي ا
الـصـبـاحيـة في الـكـليـات واألقـسام
ـناظـرة الختـصاصهم الـقريـبة او ا

للعام الدراسي  اجلاري).
وردت احملــكـمـة االحتـاديــة الـعـلـيـا
دعــوى الــطـعن عــلى قــانـون يــوفّـر
ـــدارس مـــوارد مــــالـــيـــة لـــبـــنـــاء ا
وريــاض االطـفـال مـشـددة عـلى أن
نـصـوصه تـصب في صـالح عمـلـية
تحدث الـتعلـيم ومجانـيته. وقـال ا
الـرسمي للمـحكمة إيـاس الساموك
فـي بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس إن
"احملـكـمـة االحتـاديـة العـلـيـا عـقدت
جـلـستـهـا برئـاسة الـقـاضي مدحت
احملــــمــــود وحــــضــــور الــــقــــضـــاة
االعـــضــاء كـــافــة ونـــظــرت دعــوى
ـدعي فـيـها كـل من رئيس خـاصم ا
مـــــــجـــــــلس الـــــــنـــــــواب ورئـــــــيس
اجلـمهـورية/ اضـافة لـوظيـفتـهما".
ــدعــ وأضـــاف الــســامـــوك أن "ا
ـوجب عـريـضـة دعـواهم طــعـنـوا 
بــعـدم دسـتـوريــة الـقـانـون رقم 19
لـسـنـة  2019 بـداعي تـعـارضه مع
ـباد الـتي نص الدسـتور علـيها ا
ـادة (34مــنه". ونــوّه إلى أن فـي ا
ـدعي علـيه االول رئيـس مجلس "ا
الــنـواب/ اضـافـة الى وظـيـفـته رد
بـــان مــجـــلس الـــنــواب قـــد اصــدر
الــقـانـون اســتـنـادا الـى صالحـيـته

حتفـظـات ووجهـات نـظر مـخـتلـفة
لـدى عــدد من االطــراف والســيــمـا
الــنـــواب االكــراد). وكــان الـــنــائب
عالء الـربـيـعي قـد طـالب بـجـلـسـة
ـان لـكـشف االطـراف عـلـنـيـة لـلـبـر
الـرافــضـة لــقــانـون االنــتـخــابـات
مـبـيـنـا ان سـائـرون مـا زال مـصـر
على مـوقفه بـأن يـتضـمن القـانون
ــتــعـــددة والــتـــرشــيح الــدوائـــر ا
ـئة. وحمل الفردي بـنسـبة مئـة با
سـكـرتـيـر احلـزب الـشـيـوعي رائـد
ـان مـسـؤولـية فهـمي رئـاسـة الـبر
تأخيـر قبول اسـتقالـته مع النائب
.  وقــال عن حــزبه هـــيــفــاء االمــ
فهمي في بيـان اول امس (الحظنا
صدور تـصريـحـات وتعـليـقات من
جهات مختلفة تشكك باالستقاالت
الــــتـي قــــدمـت من قـــــبل عـــــدد من
الــنـواب حــيث ســبق وان قــدمت
توضـيـحات في اكـثـر من منـاسـبة
بشان االستقالة الـتي  تسليمها
الى رئـــــيس مـــــجـــــلس الـــــنــــواب
ونائـبـيه ومـنـذ ذلك لم نـحـضر اي
جلـسة او اجـتـماع ولـكن الرئـاسة
لم تـتـخــذ اإلجـراءات اإلداريـة وَلم
تــصـــدر أمـــراً اداريـــا وهـــذا امــر
يخصها  فقد أكدت مرارا تمسكي
بـــاالســـتـــقـــالــــة ودعـــوتي رئـــيس
اجملــــــلس التــــــخــــــاذ اإلجــــــراءات
اإلداريـــة وفق مــــا  يـــنص عــــلـــيه
ان ونظامه الداخلي).  قانون البر حن القدو 
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جتمع بـ أعمـال اخملضـرم من
الـــروائـــيـــ الــــعـــرب والـــكـــتـــاب
ا يـبـعث فـي النـفس الـواعديـن 
زيـد من إمكـانيـات التـميز األمل 
لألدب العـربي). وأعـلـنت اجلـائزة
أيــضــا يـــوم امس أســمـــاء جلــنــة
ـشــكــلـة الـتــحــكــيم اخلـمــاســيــة ا
بـرئـاســة الـنــاقـد الـعــراقي جـاسم
وسـوي وعضويـة كل من الـناقد ا
الــــلـــبــــنــــاني بــــيــــار أبي صــــعب
والـبـاحــثـة الــروسـيـة فــيـكــتـوريـا
زاريــــتــــوفــــســـــكــــايــــا والــــروائي
اجلــــــــزائـــــــــري أمــــــــ الــــــــزاوي
ـصــريـة ر مــاجـد. واإلعالمـيــة ا
ــتــوقع أن تــعــلن اجلــائــزة ومن ا
القائمـة القصيـرة لهذه الدورة في
الـــرابع مـن شـــبـــاط  2020 خالل
ـغرب مؤتـمـر صـحفـي يعـقـد في ا
بيـنـما يـتم إعالن الـرواية الـفـائزة

في  14 نيسان في أبوظبي.

شـرع القانون مستندا في رده الى
ـــــادة 4 مـن قــــــانـــــون احــــــكــــــام ا
ــدنــيــة اضــافــة الى ــرافـــعــات ا ا
دفــــــوع اخــــــرى تــــــخـص االدعـــــاء

موضوعيا). 
ــتـــحـــدث الـــرســمي أن وأوضـح ا
(احملـكـمة االحتـادية الـعـليـا وجدت
مـن قــراءة الــدعــوى واســانــيــدهـا
ـدعى عـلــيـهـمـا ومـن قـراءة ردود ا
ان الـقانون موضوع الطعن ال يخل

بعملية التعليم ومجانيته).
وبـ أن (احملـكمـة شـددت على أن
ـذكـورة في ـشـاركـة من الـفـئـات ا ا
قـــانــوني رسم الـــطــابع والــرســوم
ـدارس ورياض الـعـدليـة في بـناء ا
االطـفال كأماكن جتـرى فيها عـملية
الـتعليم اجملانية ال تعني مصادرة
ـادة ـنـصــوص عـلــيه في ا احلـق ا
ـا تـنـصـرف  34مـن الـدسـتـور وا
الـى مسـاهـمـة شـرائح من اجملـتمع
ــشــمـولــ بــأحـكــام قــانـون رسم ا
الـطـابع وقـانـون الـرسـوم الـعـدلـيـة
ـطلـوبة الـية ا ـوارد ا في تـوفـير ا
دارس ورياض االطفال بل لـبناء ا
ان ذلـك يــصب في صــالح عــمــلــيــة

التعليم ومجانيته). 
ومـضى الساموك إلى أن (احملكمة
االحتـادية العـليا قـضت بأن دعوى
ـدعـ غـيـر مـسـتـنـدة الى ســـــند ا
مـن الـــدســــتــــور فــــقـــررت احلــــكم

بردها).
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واعـلـنت كـتـلـة احلـكـمـة الـنـيـابـيـة
ثـبـات مـوقـفـهــا بـالـتـصـويت عـلى
ـــتــعــددة في الــدوائــر الـــفــرديــة ا
القانون اجلديد. واكدت الكتلة في
بــيـــان امس ان (مـــوقــفـــنـــا ثــابت
بالـتصـويت عـلى الدوائـر الفـردية
ــتــعــددة فـي الــقــانــون اجلــديــد ا
وندعم الـتـرشـيح الفـردي والـفـائز
بـاعــلـى االصـوات االنــتــخــابــيـة).
بــدوره  رأى الــنـــائب عـن كــتـــلــة
صـادقـون ثـامـر ذيـبـان احلـمـداني
أن (رؤيـــــة حتـــــالـف الـــــفـــــتـح مع
ـتــعـددة لــلـمــحـافــظـات الـدوائــر ا
واالنـتـخـاب الـفـردي بـنـسـبـة مـئـة
ـئـة) مـشـيـرا الى أن (الـقـانـون بـا
ســــيـــــتم تـــــمــــريـــــره رغم وجــــود

قصي السهيل 

أزهر جرجيس 

s¹d¼UE²*« s  ·u u  ≤∑∞∞ oKD¹ ¡UCI «
ـصـرف في مـحـافـظـة أربـيل عن قـضـيـة قـيــام فـرع ا
ـنح تسهيالت مـصرفية إلى إحـدى الشركات بدون
ضـمانات كافية) وأضـاف ان (التسهيالت بلغت 60
وافقة اإلدارة العامة للمصرف مـليون دوالر منِحَت 
في بـغـداد إلحـدى الـشركـات إلنـشـاء مـعـمل إسـمنت
في مـحـافـظـة النـجف دون ضـمـانـات كـافـيـة). وكانت
الــنـــزاهــة قـــد اعــلـــنت عن صـــدور حــكم حـــضــوري
بـالــسـجن ست ســنـوات بـحـق أحـد أعـضــاء مـجـلس
الـنـواب لـلـدورة احلالـيـة اسـتـنـاداً إلى أحـكـام الـقرار
 160 لـسـنـة 1983 . وذكـرت الـهـيـئـة ان (احملـكـمـة
أصـدرت  حكماً حضورياً بالسجن مدة ست سنواتٍ
مع غـرامـة مــالـيـة قـدرهـا عـشــرة ماليـ ديـنـار بـحق
أحـد أعـضـاء مـجـلس الـنـواب لـلـدورة احلـالـيـة وقرار
احلـكم جاء عـلى خـلـفيـة تـنفـيـذ الدائـرة عـملـيـة ضبط

تهم).  بحق ا
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اكـد مجـلس الـقضـاء األعـلى أن الهـيئـات الـتحـقـيقـية
ـكـلـفـة بالـنـظـر في قـضـايـا الـتـظـاهــرات أعلـنت عن ا
تـظاهرين. وقال أطالق سراح  2700 مـوقوف من ا
اجملـلس في بـيان تـلـقته (الـزمـان) امس ان (الهـيـئات
ـكـلـفـة بالـنـظـر في قـضـايا الـتـظـاهـرات الـتحـقـيـقـية ا
أعــــلـــــنت عـن أطالق ســــراح  2700 مـــــوقــــوف من
ـتظاهـرين وما يزال  107 مـوقوفـا جاري التـحقيق ا
ــنـســوبــة لــهم وفق الــقــانـون). مــعـهـم عن اجلــرائم ا
وأعـلـنـت هـيـئـة الــنـزاهـة عن صـدور أمــر قـبض بـحق
ـدير العام للمصرف الـعراقي للتجارة السابق على ا
خـلفـيـة ارتكـابه مـخـالفـات مـاليـة.وأشـارت الهـيـئة في
بـيان امس إلى أن (محكمة جنـايات النجف اخملتصة
ـتهم بـقـضـايـا النـزاهـة أصـدرت أمـر الـقـبض بـحق ا
ادة  340 من قـانـون الـعـقـوبـات اسـتـنـاداً ألحـكـام ا
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رجــحت الــهــيــئــة الــعــامـة لـالنـواء
اجلـوية والـرصد الزلـزالي التـابعة
لــوزارة الــنـقـل ان يـكــون الــطـقس
ـنـاطق كـافة الـيـوم اخلـمـيس في ا
مـستقر والعظمى في بغداد . 19
وقــالت الـهـيـئــة في بـيـان امس ان
(طـقس اليـوم اخلمـيس صحو في
ـنـاطق كـافـة ويـتـشـكـل الـضـباب ا
في الـساعـات االولى من الـصباح
يـزول بعـدها تدريـجيا ) ,واضاف
ان (درجــات احلـــرارة مــســتــقــرة
وحــركــة الـريــاح تــكــون شـمــالــيـة
غـــربــيـــة خـــفــيـــفـــة الى مـــعــتـــدلــة
الــسـرعـة). وتــوقع مـتــنـبىء جـوي
ـطـرة تـأثـر الـبالد بـحـالـة جـويـة 
ـقـبل. خالل مـنـتـصف االسـبـوع ا
وكـتب صـادق عـطـيـة في صـفـحته
عــــلى فــــيــــســــبــــوك ان (االجــــواء
يل مـسـتـقـرة في عـمـوم البـالد و
الـــــطـــــقس الـى االعــــتـــــدال خالل
سـاعـات الظـهيـرة لـيتـحـول بعـدها
بـــارد مـع وجـــود ســـحب عـــالـــيـــة
ـدن) ,مــؤكـدا ان بــاجـواء بـعض ا
(درجــات احلـرارة تــكـون مــقـاربـة
ـعـدالتهـا الـطـبيـعـية وخالل نـهـاية
االسـبـوع يطـرأ انخـفاض جـديد),
وتــابع ان (الـطـقـس يـتـأثــر بـحـالـة
ـــطـــرة يـــوم االثـــنــ او جـــويـــة 
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ادة (/61 ـنـصـوص عـلـيـهـا في ا ا

اوال) من الدستور".
ـدعـي عـلـيه االول  ويــواصل أن (ا
ذكــر أن الــقــانــون لم يــفــرض عــلى
ـسؤولـ في التـعلـيم اجملاني او ا
ــــا عـــلى االلــــزامي بــــالــــرسم وا
ــشــمـولــ بــأحـكــام قــانـون رسم ا
الــــطــــابع رقم  71 لــــســـنـــة 2012
وقـانـون الـرسـوم الـعـدلـية رقم114

لسنة 1981).
ــدعي عـلـيه وأكــد الـسـامـوك أن (ا
الـثاني رئيس اجلمهورية/ اضافة
لـــوظـــيـــفـــته طـــلـب هـــو اآلخــر رد
الـدعوى; بسبب عـدم صحة توجيه
اخلـصـومة الـيه كونه لـيس هو من


