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مــشــيــرا الى انه (مـع بــدء جــلــسـات
ـان يوم غـد الثالثاء  ,فأن هناك البر
حـراكــا سـيــقـوم به عــدد من الـنـواب
وضـوع وتعديـله بشكل لطرح هـذا ا
سليم سواء بتـعديل القانون احلالي
ام حتويـله الى مـلف قضـائي). ودعا
الـنــائب الـسـابق في حتــالف الـقـوى
طالل حـــســ الــزوبــعـي الى الــغــاء
الـــقــانــون لـــلــخــوض في تـــفــاصــيل

قراطية. الد
وقال الزوبعي في تصريح امس (من
ـفـتـرض ان نـكـون أكـثـر تـسـامـحـا ا
وعلى كل سياسي ان يكون له صوت
واحــد). مـطــالــبـا (بــالـغــاء الـقــانـون
ـقراطـية  والسـيما للـخوض في الد

عجزات).    ان التسامح يخلق ا
وكـانت الهـيـئة قـد اصـدرت قائـمـت
االولى تــضــمــنت مــصــادرة االمــوال
ـنقـولة 52 شخـصا نـقولـة وغـير ا ا
من اركان الـنظـام الـسابق والـثانـية
احلـــــــجـــــــز عـــــــلـى امالك 4257 من
ـســؤولـ خالل مـدة حــكم الـنـظـام ا
الـسـابق بـيـنـهم الـلـواء الـركن احـمد
صـداك الدلـيـمي الـذي استـشـهـد عام

 2014بــانـــفـــجـــار عــبـــوة نـــاســـفــة
اسـتـهـدفت دوريـته في مـنـطـقـة الـبو
ريـــشـــة شـــمـــال مـــديـــنـــة الـــرمـــادي

حافظة االنبار. 
من جــهــة اخــرى أصـدر الــنــائب عن
احملافظـة أحمد السـلماني تـوضيحاً
ـفسـوخة ـفصـول وا بشـأن عودة ا
عــــقـــودهـم والـــهـــاربــــ من وزارتي

الدفاع والداخلية.
وقـال الــسـلــمـاني في بــيـان امس ان
(مجلس النواب صوت على مادة في
وازنـة نـصت على مـجـلس الوزراء ا
تــــخـــصــــيـص درجـــات وظــــيــــفــــيـــة
لـلـمفـسـوخـة عـقـودهم في الـوزارت

وفق تـعـلــيـمـات يـصـدرهـا اجملـلس),
وأشــــار الى ان (الـــوزارة تــــنـــتـــظـــر
الــتــعــلـيــمــات والــتـوجــيــهــات الـتي
شـار اليه من ستـصدر حـيال األمـر ا
اجمللس حتى تـعمم على الـتشكيالت
كــافــة فـي بــغــداد واحملــافــظــات ذلك
االمـر) ,مــؤكــدا ان (األمــر لــلــجـمــيع

وبدون قيد أو شرط). 
عــلى صــعــيــد اخــر اكــد الــنــائب عن
ــقـراطي الــكـردســتـاني احلــزب الـد

الـقـانــون لـلـمـجـتــمع ولـلـذين قـدمـوا
تضحيات للوطن). 

من جــانــبه رأى الـنــائب عـن ائـتالف
طـلك  ان الـقـانون الـوطنـيـة حـامـد ا
يـــتــــحـــمل وزره مــــجـــلـس الـــنـــواب

والهيئة.
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ــطــلـك في تــصــريح امس إن وقــال ا
ـثــيــر لـلــجــدل والــظـالم (الــقــانــون ا
يـــتــــحـــمل وزره مــــجـــلـس الـــنـــواب
والــهـيــئــة كـون الــشــعب يــبـحث عن
ـشـاعر الـعدل واإلنـصـاف ومـراعاة ا
للمواطن والظرف الذي يعيش فيه).
واضــاف أن (هــذا الــقــانــون لم يــكن
موفـقا وجـاء بعد خـمسـة عشـر عاما
من الــتـغــيــيـر لــيـقــول انت مـطــلـوب
ـــطــلك ان لـــلــمـــســـاءلــة) ,واوضح ا
(اخلــطـــأ الــفــادح هـــو ظــلم شــخص

.( بوزر غيره
منـوها الـى (ضرورة اجـراء معـاجلة
جـــذريــة لـــذلك) ,داعـــيــا الـى (اعــادة
ـساءلـة والعـدالة وان ـلف ا النـظر 
يــتم تــوجــيـهه الـى الـقــضــاء كــمـلف

قضائي).
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وقع حـادث تــصـادم بــ مـركــبـتـ
عـلى الــطــريق الـدولي الــسـريع ذي
قـار  –الــبــصــرة مــا أدى الى وفــاة
واصابة 4 اشخاص بينهم ضابط.
ديريـة شرطة احملافظة وأفاد بيان 
 ان (احلــادث وقـع بــ مــركـــبــتــ
ــنــطــقــة ام عـنــيـج عـلـى الـطــريق
الـدولـي الـســريع مــا ادى الى وفـاة
سـائـق  وضـابط بــرتــبـة مالزم أول

واصابة اثن اخرين).
مشيرا الى ان (الشـرطة نقلت جثث
الــــضـــحـــايــــا الى الـــطـب الـــعـــدلي
ـسـتـشـفى). فـيـما ـصابـ الى ا وا
شرعت قـوات مشـتركـة من الشـرطة
االحتـــاديـــة و احلـــشـــد الـــشـــعـــبي
بعمليـة أمنية لتطـهير قرى واحياء

اربيل
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مــحـسن الــسـعــدون أن قـرار الــطـعن
ـوازنــة بــحـاجــة الى قــرار كـردي بــا
مـوحـد.وقـال الـسـعـدون في تـصـريح
امس ان (الــكــتل الــكـردســتــانــيـة لن
تلـجأ الى احملكـمة االحتـادية لـلطعن
ــوازنـة بـعـكس مـا يــشـاع كـونـهـا بـا
سعت إلى منع تمرير القانون بسبب
تــخــفــيض نــســبــة إالقــلــيم اال أنــهـا
أخفقت) ,ولفت الى ان (قـرار الـطعن
او االعـتراض عـلى الـقـانون بـحـاجة
الى قـرار مـوحـد من الـقـيـادة الـعـلـيا

في االقليم). 
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فــيــمــا انــتــقــدت كــتــلـة احلــزب ذاته
مــواقـف رئــيس اجلــمـــهــوريــة فــؤاد
مـــــعــــــصـــــوم  جتــــــاه اخلـــــروقـــــات
الدستورية التي يقوم بها العبادي.
وتـابع الـنائب عـن الكـتـلـة  شـاخوان
عـــبــــدالــــلـه انه (يــــجب أال يــــســــمح
خلــروقــات الـــعــبــادي في الــقــرارات
التي أصـدرها غـير دسـتوريـة وفيـها
انـــتــهـــاك لـــلـــقـــانــون والـــفـــدرالـــيــة

واطنة) على حد قوله.   وا
مـبـيـنـا ان (الـعـبـادي  اصـدر قـانـونا
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ـؤســســات الــبــحــثــيـة تــتــرسخ قــنــاعــات رجـال الــســيــاســة واإلقــتــصــاد وا
ـيات واخملـتـصـ بأن اجلـيل الـقـادم هـو جيـل صنـاعـة الـفرص في واألكـاد
مـجاالت عـدة مع إرتفـاع نسـبة الـشبـاب في اجملتـمعات ومـاتتـوفر لـديهم من

طاقات ومايقابلها من فرص في العمل والتوظيف واإلستثمار.
اإلرتـفاع الـواضح في عدد الـشبـان في اجملـتمع مع تـضاؤل الـفرص يـشكل
عامل قلق متصاعد مع الهفوات السياسية وضعف وسائل اإلبتكار وترديها
فـليس من السـهل النـظر الى الـغد بوصـفه زمنـا منفـصال لوحـده بل هو ثقل
ومـسؤولـية بـسـبب عوامل مـؤثرة فـيه وضـاغطـة تتـعلـق بزيـادة مضـطردة في
وارد والهجرة من عـدد السكان وضعف اإلدارة وغـياب روح اإلبتكار وقـلة ا
دينة وجتـاهل الصناعة الـوطنية وعـدم اإلهتمام بـقطاع الزراعة الـريف الى ا
واإلعـتــمـاد عـلـى اإلقـتـصــاد الـريــعي والـبــحث عن فـرص عــمل في الــقـطـاع
الـعـمـومي والـتـخــلي عن أفـكـار مـهـمــة إلسـتـثـمـار الـقــطـاع اخلـاص وتـنـمـيـة

القدرات البشرية وتطويرها.
عـملي يـسـتـلزم لـيس الـتـفكـيـر في جـني األرباح فـهـذه طـبيـعـة العـمل عـمـوما
وتـتعـلق بنـوايا مـسـبقـة لدى رجـال اإلقتـصاد لـكن األهم هـو ضمـان النـجاح
بالتفاعل مع الواقع احمللي وتنمية اإلقتصاد واألخذ بنظر اإلعتبار التحديات
الـراهنة وإمكـانية الـتغيـرات في السيـاسة واإلقتـصاد وطبـيعة الـقوان وهذا
ـافـيــهـا مـؤســسـات الـدولـة ـكـاسب لــلـجـمــيع  ـزيــد من ا يــضـمن حتــقـيق ا
والـقطـاع اخلاص بـشرط الـبحث في الـكيـفـية الـتي سنـواجه فيـها الـتحـديات

راحل التالية. الراهنة وحتديات ا
هـنا يتوجب الـتفكـير في ماهـو اجملتمع الذي سـنعيـشه ونتفـاعل معه ونعمل?
ـطــالـبـة في الـواقع فــإن عـشـرات آالف اخلــريـجــ سـيـكــونـون في مــيـدان ا
بـاحلـقـوق الـطـبـيـعـيـة الـتي يـاتـي في مـقـدمـتـهـا احلـصـول عـلى الـعـمل وهـذا
اليـتـضـمن اخلـريجـ بل الـشـبـان الـذين لم يـحـصـلـوا عـلى شـهـادات وليس
مـؤكـدا أن احلـكـومات سـتـكـون قـادرة لـوحـدهـا عـلى مـواجـهـة هـذا الـتـحدي
الــكــبـيــر مــالم يـكن هــنــاك تـعــاون بــ قـطــاع احلــكـومــة والــقـطــاع اخلـاص

ستثمرين والشركات العابرة. وا
وهـذا يتطـلب قرارات شـجاعـة نخـرج بهـا عن التقـليـدية في الـتفـكيـر والنركز
عـلى االموال الـتي تـوفرهـا احلـكومـة فـقد يـاتي الـذي ستـقـول احلكـومـة فيه:
التـوجد اموال كـافية. وهـنا تـكمن احلاجـة الى اإلبتـكار في قطـاعات عدة مع
تـوفر خريجي كليات الطب والطب البيـطري والهندسة في إختصاصات عدة
ـشـاريع والـزراعـة وتـنــمـيـة األفــكـار وتـاسـيس مــراكـز تـســتـقـبل اصــحـاب ا
الـصغيرة وتوفر لهم بعض الدعم مع تنشيط قطاع السياحة وتمك الشباب
ـباشر من مـهاراتهم وإسـتغاللـها بـطريقـة مثـلى للـخروج من دائرة اإلنـفاق ا
ــتـفـوق في ـواطن ا ـرحــلـة الـكــسب من ا ـيـزانــيـة الـعــامـة والــشـروع  من ا
بتكرة فهذا سبيل مهم حققت دول عدة مكاسب منه إختصاص ما من تلك ا

طلوب في إقتصادياتها. وأحدثت التوازن ا
ـزيـد من األفـكار ـهم أن تـتـاح ا اجلـيل الـقـادم هـو جيـل صنـاعـة الـفـرص وا
ـعـرفة احلـقـيـقـيـة وتـمـكيـنه من ـسـلح بـالـعـلم وا ـبـتكـر وا ـبـدع وا لـلشـبـاب ا
شاريع صغـيرة وعمل طوعي جـماعي وتلبـية حاجاته اإلعـتماد على الـذات 
االولـيـة مـن خالل مـؤســسـات الـقــطـاع احلـكــومي واخلـاص ايــضـا لــنـحـقق

مانطمح إليه.

½Ë—u“∫  اجواء احتفالية في اقليم كردستان مع اقتراب عبد نوروز

احلــادي والــعــشـــرين من اذار من كل
عـام  تـتــرجم الـتــعـايش واالخـوة في
الـعراق) فـيـمـا يـقـول مـهـنـد سالم ان
(العـراقي  سـواء في الشـمال او في
اجلونب هـمـا رئتـا الـعراق واليـعيش
البـلد بـدون هذه الـرئة الـتي تسـاعده
علـى التـنـفس فـلذلـك نرى الـكـثـير من
االخوة من ابناء احملافظات في ربوع
مدينـة دهوك للـمساهـمة باالحـتفاالت
وارتــــداء الــــزي الــــكــــردي اعــــتــــزازا
وابرازا لـصور ومالمـح التـعايش في
العراق) بينما افصح رامز قاسم  ان
(الـكـثـيــر من الـطـقـوس الــتي اعـتـدنـا
علـيـها فـي مديـنـة دهوك فـمـا ان يحل
شـهــر اذار  ونــحن نــرى الـكــثــيـر من
الفعاليات التي يقوم  بها االكراد هنا
خـصـوصـا  بـاطالق االلـعـاب الـنـارية
ــوالت واالســواق بــيـــنــمــا تــشـــهــد ا
الـتــجـاريــة الـعـديــد من االنـشــطـة من
بيـنها اقـامة فـعالـيات خـاصة لالزياء
الشعبيـة التي تختـلف من منطقة عن
اخــرى كــمـــا تــســعـى االســواق لــرفع
اشــكــال الــزيـــنــة في اغــلب االســواق
ـنـاسـبـات الشـهـر  والـتي اعـتـزازا  
ــشـاركــة اخـوتــنـا من تـزداد حالوة 

ابناء احملافظات االخرى).

ـسـؤولـ بـاخـتالف ـواسـاة وخـطـابـات االدانـة وبـيـانـات ا كـلـمـات الـعـزاء وا
ــسـيـحــيـ والـصــابـئـة اســمـائـهـم ومـنـاصــبـهم ال تــفـيـد وال تــنـفع اخـوتــنـا ا
ـكـونـات العـراقـيـة االخـرى الـذين تـعـرضوا وااليـزيـدي وابـنـاء االقـلـيـات وا
ـنهـجـة ومسـتمـرة تصل الى ويـتعـرضون يـوميـاً الى اعـتداءات وانـتهـاكات 
سـيـحي وزوجته حـد التـصفـيـة والقـتل الـبشع كـمـا حصل لـعـائلـة الـطبـيب ا
وامه ومـا حـصل ايـضـا لـلـمـواطن الـصـابـئي مـحـمـود شـاكـر بـعـد اخـتـطـافه

وتعذيبه وقتله والتمثيل بجثته.
هذه االحداث صغيرها وكبيرها تب ان اجملتمع العراقي وصل الى درجات
عـاليـة من الـعنف والـتـصعـيد الـسـلوكي لالفـراد واجلـماعـات بـحيث لم يـعد
مـجديـاً معه كـلـمات الـتبـرير او اجملـامـلة الـتي تتـحـدث عن احملبـة والتـسامح
ؤكدة ألتي نعـيشها هي حالة والـتآلف ب ابناء هذا اجملـتمع وان احلقيقـة ا
الـشحن ونشر الكراهية واالنتقام من اآلخر مرة بسبب الدين واخرى بسبب
زاج ـناطقـية والـلون واجلـنس بل وحتى ا ـذهب وثالـثة باسم الـقومـية ثم ا ا
الـذي ال يرضى او يرتـاح الى اآلخر فيـبادره بالـرد العنيـف والقاتل حلوادث
كن حـلها بـاالبتسـامة او حتمل اآلخـر حلظات لكـنها في ومـواقف بسيـطة 
الـعراق تتـحول الى قتل وجـرائم قد تنـظرها احملـاكم السباب
بـسيطـة وتافـهة ( اجتـياز سـيارة او عدم الـتوقف آلخر
او حـتى نظرة (زاورني باللـهجة العراقـية) وغيرها من
ـواقف التي تقتل بشراً وتخـلف ورائها حزناً وحرقة ا

ال تنتهي في القلوب والنفوس.

موضوعة عـلى جانب طريق زراعي
في مـــحــيط قــريـــة الــرشــاد شــرقي
الـــقـــضـــاء انـــفـــجـــرت دون حــدوث
خـسـائـر بـشـريـة تـذكـر) ,مـبـيـنـا ان
(فــريـقــا امـنــيـا بــدء الــتـحــقـيق في
مالبــســات احلــادثــة). في غــضــون
ذلك اعلنت قيادة عمليات بغداد عن
حتــريـر مــخــتـطــفـة جــنــوب شـرقي
احملافـظـة. وقالت الـقـيادة في بـيان
امـس إن (جـــهــــدا اســـتــــخـــبــــاريـــا
ــتـــابــعــة شــخــصـــيــة من قــائــد و
عـمــلـيــات بـغــداد اثـمـرت عـن إلـقـاء
الـــقــــبض عـــلى خــــاطف فـــتـــاة في
مـنطـقـة الـزعـفـرانـية) ,الفتـا الى ان
(ذلك جـاء اثــر بالغ قـدم إلى خــلـيـة
مـكافـحـة اخلـطف الـتـابعـة لـلـقـيادة

من قــبـل ذوي اخملــطــوفــة حــيث 
إلــقـــاء الــقــبض عـــلى اخلــاطف في
مـــنــطــقــة بـــاب الــشــيـخ واعــتــرافه

ساومة).  باخلطف وا
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عـلى صـعـيـد مـتـصل الـقت مـديـريـة
شـرطــة مـحـافــظـة الـنــجف الـقـبض
ادة 4 عـلى ثالثـة مـطـلـوب وفـق ا
ديرية من قانون االرهاب . وقالت ا
في بــيــان امس ان (عــمــلــيــة الــقـاء
الـــــقــــبـض تــــمـت من قـــــبل احــــدى
ســيـــطــرات فــوج طـــوار الــنــجف
ـطــلـوبـ الـثــاني خالل مـحــاولـة ا
ـدينـة). وبشأن الدخول الـى مركز ا
اخر كشفت مصادر عن صدور حكم
ـؤبـد بحق جنل مـحافظ بالـسجن ا
الـنــجف بـتــهـمــة جتـارة اخملـدرات.
ــصــادر إن (مـــحــكــمــة وتــابـــعت  ا
جــنــايــات الــكــرخ أصــدرت حــكــمــاً
ـؤبد وغـرامة قـدرها 30 بالـسجن ا
مــلـــيــون ديـــنــار عــراقـي عــلى جنل
مـــــحــــافـظ الــــنـــــجف جـــــواد لــــؤي
الـيــاسـري بــتـهم تــتـعــلق بـاالجتـار

ونقل اخملدرات).

نافذ من جهة اخرى تمكنت هيئة ا
احلـدوديــة من الـقــاء الـقــبض عـلى
مسافرين ايراني بحوزتهما مواد
مـــخــــدرة فـي مـــنــــفــــذ زربــــاطــــيـــة
احلـدودي.وذكرت الـهـيـئـة في بـيان
امس ان (مفرزة من شرطـة الكمارك
نـفذ زربـاطيـة تمـكنت في الهـيئـة 
من الــقـاء الــقـبض عــلى مـســافـرين
ايرانـيـ بـحوزتـهـما مـواد مـخدرة
نـوع هـيــروين وكـرسـتـال) ,مـشـيـرا
الى ان (مالكـات الــهـيـئــة في مـنـفـذ
الشالمجة تمكنت ايضا من القبض
عـلى مـسـافـر عـراقي بـحـوزته مـادة
هــــيـــروين قــــادم من  ايــــران).عـــلى
صـعيـد اخـر ضـبـطت مـفـرزة مـكتب
فـتش الـعام لـوزارة الـداخلـية في ا
مديرية شـؤون السيـطرات والطرق
اخلــارجـيــة شــاحـنــة مــحـمــلـة بـ 8
سـتورد مـهربة أطنـان من التفـاح ا
غــيـر مــرسم كــمـركــيـاً فـي سـيــطـرة

التاجي .
 وذكـر بــيـان لـلــمـفـتــشـيـة امس انه
(تــمت عـمــلــيـة الــضـبـط بـنــاءً عـلى
ـفتش ولـورود شكاوى توجيـهات ا
عن دخـول شـاحـنـات عـبـر سـيـطـرة
الــتــاجـي غــيــر مــرســمــة كــمــركــيــاً
ومـخــالـفــة لـلــضـوابـط األمـر الـذي
استدعى الى توجيه مديرية شؤون
الـسـيـطـرات الى مـتـابـعـة الـقـضـيـة
واتـخــاذ االجـراءات الالزمــة لـلــحـد

من عمليات التهريب).
ـــــــفـــــــارز واضـــــــاف ان (إحـــــــدى ا
التـفتـيشـيـة قامت بـنصب كـم في
الـــــســــيــــطــــرة وضــــبــــطت إحــــدى
الـشــاحـنــات مـحـمــلـة بــأكـثـر من 8
هرب ستـورد ا أطنان من الـتفـاح ا
رسم كـمـركيـاً  اخفـاؤها وغيـر ا
خــلف صــنــاديق فــارغــة لــلــتـمــويه
ـفرزة عنـها) ,واوضح البـيان ان (ا
نـــظــمـت مــحـــضـــر ضــبـط أصــولي

استـهـدفت دوريـتهم  جـنـوب غربي
صدر في تصريح احملافظة. وقال ا
امس إن (عــبـوة نــاســفـة انــفــجـرت
لدى مـرور دوريـة لـلحـشـد في قـرية
النجاتيـة التابعة لـقضاء احلويجة
مـا اسفـر عـنهـا مـقـتل أحد عـنـاصر
احلــشـــد واصــابــة ســـتــة اخــرين),
مبـينا ان (الـقوة نـقلت جـثة الـقتيل
ـــصـــابـــ الى الــــطب الـــعـــدلـي وا

للمستشفى للتلقي العالج). 
وفي ديــالى اعــلــنت قــيــادة شــرطـة
احملافـظة عن قـيام شـرطي باعـتقال
ارهابـيـ اثنـ في سيـطـرة امنـية
شـــمـــال شـــرق بـــعـــقــوبـــة وضـــبط
بـحـوزتـهـمــا قـوائم مـهـمـة بـاسـمـاء

ارهابي خارج احملافظة. 
وقــالت الـقــيــادة في بــيـان امس ان
(قـائد شـرطـة احملـافـظة
الـــلـــواء الـــركن جـــاسم
حــســ الــســعــدي امـر
ــــنـح كــــتــــاب شــــكــــر
وتقدير لـلمنتسب وذلك
لـقـيـامه بـالـقـاء القـبض
على ارهابي اثن في
دخل السيطرة االمنية 
مـنطـقـة الـعـزي بـقـضاء
ـقـداديـة وبـحـوزتـهـما ا
اوارق وقــوائـم اســمــاء
الرهـابــيــ من مــنـاطق
اخـرى خـارج احملـافـظة
يــــرومــــون الــــتــــواصل
ذكــر مـــعــهـم). بــدوره  ,
رئيـس مجـلس الـقـضاء
في احملـــافــظـــة عــدنــان
الـــتـــمـــيـــمي أن عـــبـــوة
نـاســفـة انــفـجــرت عـلى
طــــريـق زراعي شـــــرقي
القـضاء.وقـال الـتمـيمي
في تــــصـــــريح امس ان
(عــــبـــوة نــــاســـفــــة كـــانت
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كــــشف حتـــالف الــــقـــوى عن وجـــود
ـسـاءلة حـراك نـيـابي النهـاء هـيـئـة ا
لف الى القضاء والعدالة وحتـويل ا
بسبب عدم دقتها في معاجلة االمور
ـن قـــدمـــوا تـــضـــحـــيــات واالســـاءة 
لـــلـــوطـن  فـــيـــمـــا اكـــد الــــتـــحـــالف
الــكـــردســتــاني ان الــطــعن بــقــانــون
وازنـة يـحـتاج الى قـرار مـوحد من ا
الـــقـــيـــاــــــــدة الـــكـــرديـــة فـي اقـــلـــيم

كردستان.
وقال النائب عن التحالف سالم مطر
الـــعـــيـــســـاوي لـ (الــزمـــان) امس ان
(هـــنــاك حــوارات نـــيــابـــيــة من اجل
ـسـاءلـة والـعـدالـة انـهـاء مـوضــوع ا
ـــتــبــقـــيــة مـن عــمــر ــدة ا خــــــالل ا
لفات ان والسيـما انه من اهم ا البر
الـــتي تـــــم االتـــفــاق عـــلــيـــهــا خالل
تــشــكـــــيل حــكــومــة رئــيـس الـوزراء
حـيـدر الـعـبـادي الـتي اعـطت وعـودا
ـــلف وحتـــويــله لــلـــكـــتل بـــأنــهـــاء ا

قضائيا).
مشيـرا الى ان (السـياسات اخلـاطئة
وعدم الوضـوح في الرؤية اساء ذلك
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ودونت افادة سائق الشـاحنة حيث
اتـضح  أن الـبضـاعـة غـيـر مـرسـمة
ولم تــخــضع لــلـفــحص اخملــتــبـري
عرفة مدى صالحيـتها لالستخدام
الــبــشـــري ام ال ? ولــيس فــيــهــا أي
أورق ثـبــوتـيـة تــثـبت عـائــديـتـهـا).
فتش العام لوزارة الى ذلك كشف ا
الـعـدل حــسن حـمـود الــعـكـيـلي عن
اصــدار مــحــكــمــة جــنح الــرصــافـة
اخملتصـة بقضـايا النـزاهة وغسيل
ـــة االقــتــصــاديــة األمــوال واجلــر
ـدة 3 حــكــمــا بــاحلــبس الــشــديــد 
ســنـــوات بــحق مــوظــفـــة مــتــهــمــة
بـــاالحـــتــيـــال عـــلى مـــواطن. وقــال
الـعــكــيـلي فـي بـيــان امس ان (أحـد
ــواطــنـــ اشــتــرى قــطــعــة ارض ا
وعـنـد مــراجـعـته دائـرة الــتـسـجـيل
دائن وجـد ان ملـكية العقـاري في ا
ــا تـــعــود الـــعــقـــار لـــيــست لـه وا

للدولة).
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ـدانة و.ك.ي وهي مبـينـا ان (فعل ا
الـتـي وقّـعت عــلى الـســنـد مــخـالف
لــواجــبـاتــهــا الــوظــيـفــيــة ويــشـكل
ـة وفـقـا لـقـانـون الـعـقـوبـات), جـر
مـؤكــدا ان (لـلـمــتـهـمــة عالقـة بـدفع
ـالـيـة الى الـبـائع الـوهمي ـبالغ ا ا
الذي لم يـكن الـعـقار بـاسـمه والذي
ـــشـــتـــري الى دائـــرة حـــضـــر مـع ا
ــدائن الــتــســجــيـل الــعــقــاري في ا
ـوظفة وسجل مـعاملـة البـيع لدى ا
ــدانــة) ,الفــتــا الـى ان (احملــكــمــة ا
وجـــــدت مـن وقـــــائع الـــــقـــــضـــــيــــة
ــرافـقـة لــهـا دلـيال والـتــحـقـيــقـات ا
قـــاطــعــا عــلـى ادانــتــهـــا بــاحلــبس
ـدة 3 سـنــوات اسـتــنـادا الـشــديـد 
ادة 182/أ األصولـية مع ألحكـام ا
ـراجـعة إعـطـاء احلق لـلـمـشـتـكي 
ــــدنـــيـــة لــــلـــمـــطــــالـــبـــة احملـــاكم ا

بالتعويض). 

والتـعايـش السيـما وانه قـصـد مديـنة
دهـــوك نــازحـــا الـــيــهـــا من مـــديـــنــته
ـوصـل ) بـعـد ان ســيـطـر االصـلــيـة (ا
عـلـيـهـا تـنـظـيم داعش في صـيف عـام
 2014ومع تـــــوالي الــــســـــنــــ رغب
ــا شـهـده من ـديــنـة  بـاالســتـقـرار بــا
اجــواء مــنــاســبــة وروح طــيــبــة لـدى
اهلـها جـعلـته يقـوم بعـمل تنـسيب له
في تربية دهـوك ونقل خدماته الحدى

مدارسها للدوام فيها.
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الحظ في ويـقــول مــحـمــود فــاضل  ا
مـديـنـة دهـوك انــهـا (التـتـاثـر بـاالزمـة
االقتـصاديـة واستـمرار تـداول الكـثير
من الـكالم حـول مـسـؤولـيـة احلـكـومة
الـعــراقـيـة في دفـع رواتب مـوظـفــيـهـا
ـبرمـة ب حـكـومتي بعـد االتـفاقـات ا
االقـلـيم وبـغــداد  بـاالضـافـة الى تـاثـر
االقلـيم اصال بـاالزمـة الـتي انـعـكست
عـلى الـواقـع االقـتـصــادي والـتـجـاري
فـيــهـا  فـالشك في ان مـشــاركـة ابــنـاء
احملافـظـات االخـرى سـواء من جـنوب
الـعـراق او مـن وسـطه في مـنــاسـبـات
ـســاهـمــة بـزيــارته وهـو االقـلــيم او ا
يشـهد عـدة احتـفاالت في اذار ابـرزها
احـتــفــاله بـعــيــد نـوروز الــذي يـوافق
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في تـطـور الحق كــشـفت مـصـادر عن
قــــرب صــــدور امـــر ديــــواني لــــفـــتح

مطارات كردستان. 
ـصــادر في تــصـريح امس وذكــرت ا
ان (أمــراً ديـوانــيـاً ســيـصــدر قـريــبـاً
بفـتح مـطـارات االقـليم) ,مؤكـدين ان
(االمــر سـيــصـدر بـعــد االتـفــاق عـلى
صـالحــيـــات احلـــكــومـــة االحتـــاديــة

عليها). 

طلك  حامد ا سالم مطر العيساوي

للحشد الشعبي حدد فيه االمتيازات
والـرواتب  وهـذا مـخـالف لـلـدسـتـور
منوحة له) ,داعيا وخارج السلطـة ا
الـى (حتـــديــــد مــــوقف مـن األطـــراف
الــســيــاســيــة والــشــعب في إالقــلــيم

اليقاف ذلك). 
الى ذلك اعـلـن نـائب رئـيـس حـكـومـة
االقـليم قـوبـاد الطـالـبـاني عن تنـفـيذ
ــتـــعـــلــقـــة بـــقــرارات االلــتـــزامـــات ا

طارات. احلكـومة االحتاديـة بشـأن ا
واعرب الطالباني عن امله بأن (ينفذ
الــعـبــادي وعـده بــإفـتــتـاح مــطـارات

االقليم قبل أعياد نوروز).
واضـاف (نــفـذنـا جـمــيع االلـتـزامـات
تعلقة بقرارات احلكومة بشأن تلك ا
ـطـارات باالضـافـة الى تـقـد كـافة ا
ـــعـــلـــومـــات بــشـــأن قـــوائم رواتب ا
وظف من اجل دفع الرواتب لهم). ا
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مــا ان طـل شــهـــر اذار عــلـى مــديـــنــة
ـديـنـة دهـوك حـتى اتــسـمت اجــواء ا
بــرونـق مــضـــاعف زاد من بـــهــائـــهــا
وجمـالهـا السـيمـا وان اطاللة الـربيع
ـدينـة يضفـي بهاءا على ربـوع هذه ا
وجــمــاال عــلى جــبـالــهــا وامــكــنــتــهـا
الـسـيـاحـيـة  الـتي جتـذب الـكثـيـر من
اجملـامـيع الـسيـاحـيـة الـتي تـسـتـثـمر
حــلــول الـــربــيع القــامـــة الــعــديــد من
السـفـرات المـاكن مـختـارة من بـيـنـها
ـدينـة الذي اليـبعـد عن مركـزها كلي ا
سوى كـيـلومـتـرات معـدودة وجتد ان
الــكـثــيـر مـن الـكــروبـات الــســيـاحــيـة
التــــكــــتـــفـي  بـــزيــــارة تــــلك االمــــاكن
الـــســيـــاحـــيــة فـــحــسـب  بل تـــســعى
لـلــدخـول في اجــواء الـربـيـع بـارتـداء
البـس الــفـــولـــكـــلـــوريـــة اخلـــاصــة ا
باالكـراد فـتـجد ان االسـواق اخلـاصة
البس تــشـهــد اقـبــاال كـثــيـفـا بـتــلك ا
عـلم ماجد مـهنا  ان ارتداءه ويقول ا
لـلـزي الـكـردي اليــقـتـصـر عـلى الـيـوم
اخلاص بالـزي فحـسب والذي يوافق
الـــــــثــــــامـن مـن اذار من كـل عـــــــام بل
يـســعى الرتــدائه في زيـارتـه لالمـاكن
الــسـيــاحــيــة فــهـو يــســعى لــلــتـاخي
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dONDð∫  قوات امنية تقوم بحملة لتطهير مناطق جنوب كركوك من جيوب داعش

مــنــاطق جــنــوب غــرب كــركــوك من
جــيـوب داعـش.وقـالـت مـصــادر في
تــــصــــريح امـس انه (بــــنــــاء عــــلى
معلومات استخبارية دقيقة شرعت
ألويـة احلـشـد والشـرطـة االحتـادية
بإسنـاد من طيران اجلـيش بعمـلية
نوعية من عدة محاور لتطهير قرى
ناحـية الـريـاض من خاليا وجـيوب
داعش جنوبي احملـافظة) ,واضاف
ان (هــنــاك مــعــلــومــات تـشــيــر إلى
وجــــود عـــدد مـن عـــنــــاصـــر داعش
ـنــاطق تــسـتــعــد لـشن داخل تــلك ا
هــجــمــات ارهــابــيــة  لـزعــزعــة أمن

احملافظة).
 فــيـمــا افـاد مــصــدر في احملـافــظـة
قـتل واصـابة سـبـعة مـن عنـاصر
احلــشــد بــتـفــجــيــر عـبــوة نــاســفـة


