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داعـا رئـيس اجلـمـهـوريـة بـرهم
ـــــتـــــحـــــدة الى صـــــالح اال ا
ضـرورة االسراع بـجـمع وحفظ
ــا االدلــة الـــتي تـــدين داعـش 
أرتــــكــــبــــتـه من جــــرائـم بــــحق
الــعــراقــيــ تــرقى الى االبــادة
ـتـورطـ اجلــمـاعـيـة وتـقـد ا
بـــــهـــــا الـى مــــحـــــاكـم دولـــــيــــة
مـتـخـصصـة. وقـال بيـان تـلـقته
(الزمـان) امس ان (صالح بحث
ــســتـــشــار اخلــاص لال مع ا
ـــــتـــــحـــــدة و رئـــــيـس فـــــريق ا
الـتحـقـيق للـمـساءلـة عن جرائم
داعش كـر خان الـدور الـكبـير
ــنـــظــمــة الـــذي تــضـــطــلع بـه ا
الـدولـية وأهـمـيـة تواصـلـها مع
ــعــنــيــة اجلــهــات الــعــراقــيــة ا
ــدني ومـــنــظـــمــات اجملـــتــمـع ا
لــتـوثــيق مــا تــعــرض له ابــنـاء
الـــشــعـب الــعـــراقي مـن جــرائم
الــقــتل واالضــطــهــاد والــســبي
عـلـى ايـدي االرهـاب ومـسـاعـدة
الــنـاجــ مـنـهم) الفــتـا الى ان
(الـعـراقـيـ من الـطـوائف كـافة
عـانـوا من بـطش داعش وعـنف

ـا الــتــنــظــيـمــات االرهــابــيــة 
يتطـلب جهداً مـشتركـاً وتعاوناً
جـاداً لضـمان إجـراء حتـقيـقات
مــوثــوقــة وشــامــلــة تــسـتــوفي
ــعـــايـــيـــر الـــدولـــيـــة من اجل ا
حتـديــد هــويـة عــنــاصـر داعش
الـذين هم األكـثر مـسـؤولـية عن
اجلــرائم لــضــمــان خــضـوعــهم
بنـية على للـمحـاكمة الـعادلـة ا
اسـتـعرض األدلـة). من جـهته  
ـيـة ـنـظـمـة اال خــان (جـهـود ا
في حتـــري وتـــوثـــيق اجلـــرائم
التي ارتكبها التنظيم االرهابي
ــواطــنـــ الــعــراقــيــ بـــحق ا
ختـلف قوماياتـهم ومذاهبهم
وتــــواصـــلــــهـــا مـع الـــنــــاجـــ
دني لهذا ومنظـمات اجملتـمع ا
الـــغـــرض) وتــــابع ان (هـــنـــاك
العـديد من التـدابير الـضرورية
ـــعـــاجلـــة مـــا حـــدث) جتــــري 
مــــشــــيــــرا الى ان (مــــشــــاركــــة
تحدة مختـلف منظمـات األ ا
واجملــــتـــمـع الــــدولي ســــتــــظل
األوسـع حــــــيــــــويــــــة في هــــــذا
الـــصـــدد). وتــمـــكـــنت الـــقــوات
االمـــــنـــــيـــــة من حتـــــريـــــر ست
مـــخــتـــطـــفـــات ايـــزيــديـــات مع

أطـفـالـهن في مـحـافـظـة نـيـنوى
وتـســلـيـمـهم إلى ذويـهم.وقـالت
اخلــــلــــيــــة في بــــيــــان امس إن
(الــقـوات األمــنــيـة تــمــكـنت من
حتــــريــــر ست مــــخــــتــــطــــفـــات
ايـزيــديـات مع أطــفـالــهن كـانت
داعش قــد اخـــتــطــفـــتــهم خالل
سيـطرة اإلرهـابيـ على مـدينة
ــوصل احملـررة) واضـاف ان ا
(عــمــلـيــة الــتــحــريـر تــمت وفق

مـعــلـومــات دقـيــقـة ضــمن عـمل
قـطعـات الـفـرقة 15 بـالتـنـسيق
مع الـقطـعات األمـنيـة األخرى)
مشـيرا الى ان (الـقوات األمـنية
أجنـــزت إيــصـــال اخملــتـــطــفــ
احملررين بـسالم إلى ذويهم في
سنـجار). وفي محـافظـة االنبار
 افـــاد مـــصـــدر بـــأن مـــديـــريــة
استـخبـارات وارهاب احملـافظة
تـمـكـنت من تـفكـيك خـلـيـة تضم

ــصـدر  200 ارهــابـي . وقــال ا
في تــصـريح امس ان (مــديـريـة
اسـتــخـبــارات وارهـاب االنــبـار
وبـالـتـعـاون مع خلـيـة الـصـقور
تـمـكـنت من تـفـكـيك اكـبـر خـلـية
مبـينا ارهابـية في احملـافظة)  
ان (اخلــلــيـة مــكــونــة اكــثـر من

 200 عنصرا تابع لداعش) 
ـــــصـــــدر ان (هــــؤالء واوضح ا
مـــتـــورطــ بـــعـــمـــلـــيــات قـــتل
واستـهداف لـلمـدنيـ والقوات
االمـنـيـة في االنـبـار اضـافة الى
تـــفـــجــيـــر عـــجالت مـــفـــخـــخــة
وعبوات ناسفة وكان من بينهم
قــتــلــة مــصـطــفـى الـعــذاري في
ـــســـؤولـــ عن الـــفــلـــوجـــة وا
ـر بـاحملـافـظة). مـجـزرة الـبـو 
واكـد مـصـدر ثـان في احملـافـظة
أن قـوة من الــفــوج الـتــكـتــيـكي
بـشـرطة االنـبـار اعـتقـلت اربـعة
مطـلوب شـمال الرطـبة.واشار
ـصدر الى ان (قـوة من الـفوج ا
الـتــكـتـيــكي في شـرطــة االنـبـار
وباشـتراك مع اجلـيش اعتـقلت
اربـعـة مــطـلـوبـ لــلـقـضـاء في
مــنــطــقـة الــكــعــرة خالل واجب
امــني) الفـــتــا الـى ان (الـــقــوة

ضـــبــطـت بــحـــوزتــهم هـــويــات
ولــــوحــــات ســــيــــارات مــــزورة
ايــضـــا). فــيــمـــا اغــلــقت وزارة
ـهـجـرين مخـيـمات الـهـجرة و ا
ــــــركــــــز اي و بي بــــــزيــــــبــــــز ا
ومخيمات الهجرة و االبيض و
ـنـطـقـة الـتـابـعة اإلحـسـان في ا

لالنبار.
 وقـال مــديـر عـام دائـرة شـؤون
الــــفــــروع فـي الــــوزارة ســــتـــار
نــــــوروز فـي بـــــــيـــــــان امس ان
(مـالكــــــات فـــــــرع الــــــوزارة في
احملـــافـــظـــة وبــــالـــتـــعـــاون مع
الـسـلـطـات احملـلـيـة فـيـهـا اغلق
جـــمـــيع مـــخـــيـــمـــات الـــنـــزوح
ـركـزيـة في بـزيـبز) الفـتا الى ا
انه ( دمج ما تـبقى من األسر
الـنـازحـة مع مـخـيـمـات أخرى)
واضــــاف ان (هـــذا جــــاء بـــعـــد
ــــوافـــقـــات احلـــصـــول عــــلى ا
األمنية بعودة  126 نازحا الى
مــنــاطـق ســكــنـــاهــا االصـــلــيــة
وبــــالــــتــــعــــاون وزارة الــــنــــقل
واحملـافـظة) مـؤكـدا (اسـتـمرار
الـــوزارة بـــتـــشـــجـــيع الـــعــودة
الــطـوعـيـة لألســر الـنـازحـة الى
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قـررت وزارة الــتـعــلـيم الــعـالي
والبـحث العلـمي إعادة الطـلبة
ـرقـنة قـيـودهم في الـدراسات ا
األولــيــة اعــتــبــاراً مـن الــســنـة
الــــــدراســـــــيــــــة 2009 -2010
صـــــعـــــوداً إلـى مـــــقــــــاعـــــدهم

الدراسية في اجلامعات.
ـــديـــر الـــعـــام لـــدائــرة وقـــال ا
الــــدراســـــات والــــتـــــخـــــطــــيط
ـتابـعة إيهـاب ناجـي عباس وا
فـي بــــيــــان امس ان (الــــوزارة
وافــقت عـــلى أعـــادة الــطـــلــبــة
رقـنة قيـودهم بسبب الـغياب ا
ـرحـلة او ـواد ا او الـرسـوب 
مـواد العـبـور دواماً وامـتحـاناً
اعـتـبـاراً من الـسـنـة الـدراسـية
2009 -2010 صــــــــــــعـــــــــــوداً
وللمـراحل الدراسيـة كافة على
ان تـكــون مـبـاشــرتـهم لــلـسـنـة

قبلة). الدراسية ا
واضـاف أن (الـوزارة اسـتـثنت
ــرقــنــة من الــقــرار الـــطــلــبــة ا
قـــيــــودهم بــــســـبـب الـــغش او
الــــتــــزويـــــر او الــــعــــقــــوبــــات
االنضـباطيـة فضال عن الطـلبة
ــرقــنــة قــيــودهم بــنــاءا عــلى ا
ــــلــــتـــحــــقـــ طــــلــــبـــاتــــهم وا
ــســـائـــيــة أو بـــالــدراســـتـــ ا
األهـلـيــة والـتـعـلــيم احلـكـومي
اخلــاص والـــوقـــفـــ الــســـني
والـشـيـعي والـدراسـيـ خـارج

الى انـه (يــشـــمـل بـــاحملــاوالت
الطـلـبـة الـذين بـاشـروا الـسـنة
االولى في الــســادس االعـدادي
لـلــعـام الـدراسي 2017-2016
ورســبــوا او تــركــوا الــدراســة
فــيـهــا وفي الـســنـة الــدراسـيـة
الثـانية  2017 -2018 رسبوا
بـــدرس او درســـ يـــحق لـــهم
اداء االمــــتـــحـــان بـــاحملـــاوالت
لــلـــعــام الـــدراسي اجلــاري في
ـواد الـتي رسـبـوا فـيـهـا فقط ا
مع احتفاظهم بدرجات النجاح

السابقة).
مــضــيــفــا ( وفي حــالــة وجـود
طــلـــبـــة مــشـــمـــولــ بـــنـــظــام
احملــاوالت وقـدمـوا لـالمـتـحـان
اخلارجي او استـمروا بالدوام
ــســائــيــة لــهــذا ــدارس ا فـي ا
العام  هم مخيرون اما التقد
الى احملــاوالت او االســتــمــرار
ـــســـائـــيــة او في دراســـتـــهم ا
االمتحانات اخلارجية) وتابع
الـــــبـــــيــــــان انه ( تــــــوجـــــيه
ـديــريـات بـاســتـمــرار الـعـمل ا

بـــنـــظــــام احملـــاوالت الـــذي 
اقــرارهُ خالل الــشــهــر اجلـاري
لــطـــلــبـــة الــســـادس االعــدادي
والسماح للـطلبة الراسب في
الـــســنـــة الـــثــانـــيـــة بــدرس او
درســــ في الـــعــــام الـــدراسي
 2018 -2017 بأداء االمتحان
باحملـاوالت في العـام الدراسي

اجلاري فقط). 
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كــشـف وزيــر الــتــخـــطــيط نــوري
صـبـاح الـدلــيـمي عن تـخـصـيص
946 ملـيار دينـار لتـحس واقع
الــــعـــاصــــمـــة اخلــــدمي واجنـــاز
ــتـوقـفـة.  وقـال بـيـان ـشـاريع ا ا
امس ان (الـدلـيمـي بحـث مع وفد
شاريع من محافظة بغداد أبرز ا
تـوقـفة والسـيـما ذات احليـويـة ا
ــتـــقــدم مـــنــهــا نـــسب اإلجنـــاز ا
مشـاريع اجملاري في مـناطق ابو
غـــــريـب وســــــبع الــــــبــــــور وحي
الوحدة) مشيـرا الى (تخصيص
946 ملـيار دينـار لتـحس واقع
الــــعـــاصــــمـــة اخلــــدمي واجنـــاز
داعـــيــا ـــتـــوقـــفــة)  ـــشـــاريـع ا ا
احلكومـات احمللـية الى (االسراع
في تــقــد خــطـطــهــا الـســنــويـة
ـــصـــادقـــة إلقـــتـــران الـــصـــرف 
مــشــددا عــلى (أهــمــيــة الــوزارة)
مراعاة التوزيع العادل في تنفيذ
شاريع جلميع اقضية ونواحي ا
ــا يـتــنــاسب مع احملــافــظــات و
أولوية كل مشروع وأهميته). من
جهته  ثمن الوفد جهود الدليمي
مؤكـدين حاجـة احملافـظة لـلكـثير
من اجلــهــود والــتــخــصــيــصــات
ــشـــاريع والســيــمــا في الجنــاز ا
األقـضــيــة والـنــواحي واالطـراف
الـتي تعـرضت لـتـراجع كـبـير في
خدمـاتـها. واعـلـنت احملافـظة عن
قرب اطالق الـتعـييـنات اخلـاصة
بــوزارة الــتــربــيــة. وأشــار بــيـان
تـــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس الى ان
(احملـافـظـة تـنفـي كل مـا يثـار من
لغط بشأن توقف التعيينات على
التربية وانهـا عازمة على ضمان

ــــتــــقــــدمــــ وفق حــــقــــوق كل ا
الظـوابط واالجـراءات الـقانـونـية
من خـالل جلــان مــتـــخــصــصــة)
مؤكدا (ضمان حصة احملاضرين
في الـــتــــعـــيــــيـــنــــات كـــون هـــذه
الـشريـحـة قـدمت خـدمات جـلـيـلة
لـسـنـوات مـضت وبـاجملـان دعـما
لـلـعـمـلـيـة الـتـربـويـة ولـلـنـهـوض
بـالـواقع وســد الـنـقص احلـاصل
وعزا الكـات الــتـدريـسـيـة)  في ا
البيـان تأخير اعـالن النتائج الى
(جــهـات تــنـفــيـذيــة في الـوزارة)
الفتـا الى  (تـوفـر التـخـصيـصات
ـــــالـــــيــــــة لـــــهـــــذه الـــــدرجـــــات ا
ومـســتـمــرون بـاالجـتــمـاعـات مع
مـــدراء الــــتـــربــــيـــة والــــلـــجــــنـــة
التـنسيـقيـة للـمحافـظات بـرئاسة
ـفــتي لـبــحث كـيــفـيـة طــورهـان ا
ــلف). ودخل قـانـون حـسم هـذا ا
اليـة اإلحتادية للعراق وازنة ا ا
لـعام  2019 حـيـز الـتـنـفـيـذ بـعد

نــشـــره في اجلــريــدة الــرســمــيــة
لـلـبالد.وأعـلـنت وزارة الـعـدل في
بـيـان عن (صـدور الـعـدد اجلـديـد
من جــريــدة الــوقــائـع الــعــراقــيـة
وازنة بالرقم  4529 اخلاص بـا
رقم  1لـعام  2019 والـتي أقـرها
مـجـلس الـنـواب وصـادق عـلـيـهـا
رئيس اجلمهوريـة). ونقل البيان
عـن مــديـــر عـــام دائـــرة الــوقـــائع
العـراقـيـة كامل أمـ هـاشم قوله
ـوازنــة تـضـمن نـقل ان (قـانـون ا
مبـالغ مـاليـة من بـعض الوزارات
إلـى احملـــــــافـــــــظـــــــات احملـــــــررة
ومــحـافــظــة الـبــصـرة وبــجـدوال
ـا يــخص اإلنـفـاق تــفـصـيــلـيــة 
واالستثمار والقروض) وأضاف
انه (تــضـمن الــطـلب من مــجـلس
تـعاقدين الوزراء بتـثبيت كـافة ا
واحملــــاضـــرين فـي مـــؤســـســـات
ـا فـيـهم الـدولـة وحـسب الـقـدم 
مـولة ذاتيا في موظفي العـقود ا

وزارة الــــكــــهـــــربــــاء فـــــضال عن
ـوظـفـ اجـازة اسـتـمـرار مــنح ا
اخلــمـس ســنــوات واســـتــحــداث
درجـــات وظــيـــفــيـــة لــلــحـــشــدين
الـشـعـبي والـعـشـائري) واوضح
هـاشم ان (الــعـدد تـضــمن ايـضـا
قـانــون مـنع اسـتـيــراد مـنـتـجـات
الــصـــنــاعــات الــغــذائــيــة وكــذلك
ــنـتــجــات الـزراعــيــة الـتي لــهـا ا
ــاثـل وحــسب مـــنـــتج مـــحــلـي 
الرزنـامة الزراعـية). ونـفت أمانة
واقع بـغداد مـا تـناقـلـته بـعض ا
بــشــأن ازالــتــهــا عـددا مـن الـدور
الــسـكــنــيـة قــرب عـلــوة الـرشــيـد
ببغـداد. وقال بيـان لالمانة امس
ان (االمانـة وبالـتعـاون مع قيادة
عـمــلـيــات بـغــداد أزالت عـددا من
بـيـوت الـشـعـر الـتي اقـامـهـا عدد
ــواطــنــ الــذين يــعــمــلـون من ا
باعة جوالـ بعلوة الـرشيد بعد
توجيه انذارات لهم) مشيرا الى

ــزالــة تــقع خــلف ان (الــبــيــوت ا
العلـوة على طـريق حلـقي حيوي
ستـقيمه االمـانة لـفك االختـناقات
ـروريـة الـذي يـبـدأ قـبل الـعـلوة ا
ويـنتـهي خـلف الـساحـة ويـتصل
بـشــارع مـئـة) وتـابع الــبـيـان ان
(أالمـــانــة اعــدت دراســـة إلنــشــاء
طـرق ومـنـافــذ جـديـدة في بـغـداد
غـلـقـة بـالـتـعاون وفـتح الـطـرق ا
مع قــيـادة الــعـمــلـيــات لـتـســهـيل
رور و بجهود حركة السير وا
اسـتـثـنــائـيـة حتـديـد مـوقع بـديل
الصـحاب بـيـوت الـشـعـر). واعلن
مـكـتب رئـيس الـوزراء عـادل عـبد
ــــبـــاشــــرة بــــرفع ـــهــــدي عـن ا ا
احلــــواجـــز الــــكـــونــــكــــريـــتــــيـــة
والـتجـاوزات في سـوق الـشـواكة
في بـغـداد.وقـال سـكـرتـير رئـيس
الــوزراء الــفـــريق الــركن مــحــمــد
حمـيد البـياتي في تـصريح امس
إنه (بــأمــر رئــيس الــوزراء عـادل

ـباشـرة برفع ـهدي تـمت ا عبـد ا
جميع احلواجـز والتجاوزات في
سوق الـشـواكة) مبـيـنا ان (عـبد
ــهـدي امــر بـأن يــكـون الــسـوق ا
مــفــتــوحــا لــلــمــواطــنــ بــشــكل
انـسـيـابي). الى ذلك انـتـقـد وزير
اإلعمـار واالسكان بـنكـ ريكاني
الــلــجــان احلــكــومــيــة في إعــادة
ـــوصـل.وقــال اعـــمـــار مـــديـــنـــة ا
ريكاني في بيان امس ان (الدمار
ـوصل كبـير ويحب الذي حلق با
تركـيز اجلـهـود على االعـمار  الن
ما جـرى كارثـة نـتيـجة صـراعات
وتراكمات كثـيرة والعبرة جتاوز
ـــرحــلــة نــحــو مــرحــلــة اعــمــار ا
حـقـيقـيـة وفق مـعـيار الـوطـنـية).
مــشــيـرا الى ان (تــعــدد اجلــهـات
وصل التي تـشـرف على اعـمـار ا
شيء سلبي  فهناك جلـان تابعة
االمـانــة الـعــامـة جملــلس الـوزراء
واخـرى لصـنـدوق اعـادة االعـمار
ــــنــــاطق احملــــررة وجلـــنــــة في ا
ـوصل) مــؤكــدا (احلــاجــة الى ا
تنظيم اجلـهود نحو ستـراتيجية
وصل والسـيما موحـدة العمـار ا
ــة) الفــتــا الى ــنـــطــقــة الــقــد ا
(استـنفـار مؤسـسات الوزارة في
ـوصل لـلــعـمل هـذا الـعـام بـجـد ا
واحــالــة جــمــيع اجلــســور خالل
ـــقـــبـــلـــ الــثـــالث الــشـــهـــرين ا
واخلـامـس والـرابع الى شــركـات
مـــقــــاوالت إلصالحـــهـــا) وتـــابع
(ســنــركــز جـهــودنــا ايــضــا عـلى
اعادة إصالح الـطرق سـواء التي
جــرفــتــهــا الــســيــول او االعــمـال
احلربيـة إلعادة حركـة التنقل في
احملــــافـــــظــــة مـع احملــــافـــــظــــات

االخرى). 
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(زيدان افـتتح الـبنـاية اجلـديدة
لدار القـضاء في ذات السالسل
بـحـضـور رئـيس االدعـاء الـعـام
الـــقـــاضي مــــوفق الـــعـــبـــيـــدي
ورئــيـس اإلشــراف الـــقـــضــائي
الـقـاضي جــاسم مـحــمـد عـبـود
ورئــيس مــحــكــمــة اســتــئــنـاف
الكـرخ القـاضي خالـد طه احمد
ــــشـــهـــداني) واشـــاد زيـــدان ا
ـساهـم في إنـشاء بـ(جـهود ا
ــبــنى). واحــالت هــيــئــة هــذا ا
ـــنــافــذ احلــدوديــة مــتــهــمــ ا
لــلـقــضــاء يـحــمالن اجلــنـســيـة
الـبـحـريـنـيــة في مـنـفـذ سـفـوان
احلـدودي. وذكـر بـيـان امس ان
ـتهـم حـاوال مغـادرة البالد (ا
مــتـوجــهــ إلى الــكــويت بــعـد
دخـولهـما وبـصحـبتـهمـا عجـلة
غـادرة بـدونـها) نـوع تـاهـو وا
واضــاف انه (وبـعــد الـتــحـقـيق
ـتهـم بـبيع الـعجـلة اعـترف ا
في مـــحـــافـــظــة كـــربـالء وفـــقــاً
للمعلومـات وكتاب مركز شرطة
الـكـمـارك) مـشــيـرا الى (إحـالـة
ـتـهــمـ وفق مـحــضـر ضـبط ا
أصـــولي أمـــام أنـــظـــار قـــاضي
الـتـحـقـيـق في مـحـكـمـة سـفوان
التـخـاذ اإلجــراءات الـقـانــونـيـة

الالزمة بحقهما). 

( ـتسـول ومـحاسـبـة أوليـاء ا
واضـــــاف انه (بـــــحث ايـــــضــــا
الـــنـــظـــام الـــداخـــلي لـــرابـــطـــة
وافـقة الـقاضـيات الـعـراقيـة وا
ـوجــبه وكـذلك عـلــيه لـلــعـمـل 
مــذكــرة الــتــفـاهـم بــ مـجــلس
ـتـحـدة في ـمـلـكـة ا الـقـضـاء وا
مـجـال مـكـافـحـة اإلرهـاب فضال
ــــة االعـــتــــداء الــــتي عـن جــــر
دعي الـعام تـعرض لـها نـائب ا
سمير عـلي سليمان) وتابع ان
(اجملــلس اقـر تــرقـيــة وانـتـداب
عــــدد من الـــقـــضـــاة واعـــضـــاء
االدعاء الـعـام اضافـة الى اقرار
الــتـــشــكــيالت الــقــضــائــيــة في
ــنـاطـق االسـتــئـنــافـيـة بـعض ا
ــقـــدم من قــبل ــقـــتــرح ا وفق ا
رؤساء االستئناف) مشيرا الى
انه (تقرر تشكيل جلنة قضائية
عـــلــيــا لـــلــتــبـــاحث مع وزارتي
الـداخـلـيـة والـصـحـة واجلـهـات
ذات الــعالقـــة لــوضـع احلــلــول
العمـلية السـريعة للـقضاء على
ــة الــتــعــاطي والــتــجـارة جــر
بـــاخملـــدرات). وافـــتــتـح زيــدان
الـبـنايـة اجلـديـدة لدار الـقـضاء
فـي ذات الـــسالسل الــــتـــابـــعـــة
حملكـمة استـئناف بـغداد الكرخ
االحتــاديــة.واوضح الـبــيـان ان

وفق الـــقــانــون) مـــشــددا عــلى
(اجلـهـات األمنـيـة الـقـبض على
مـطـلقي الـعـيارات الـنـارية وفق
الـقرار  570 وضـرورة تـطـبيق
اإلجـراءات القـانونـيـة بحـقهم)
ولفت البيان ان (اجمللس تطرق
وضوع تطـبيق قانون االجتار
بـالـبـشـر رقم  28 لـسـنـة 2012
ـــتــــســـولـــ عــــلى قـــضــــايـــا ا
واجلــــرائم اخملـــلـــة بـــالـــشـــرف
وتــطـــبــيق الـــعـــقــوبـــات بــحق
مــــــرتــــــكــــــبي هــــــذه اجلــــــرائم

الــــوهــــمــــيـــة الــــتـي التـــرتــــبط
ـؤســسـات الــدولـة وتُـســتـغل
إلغـــــراض غــــيـــــر مــــشـــــروعــــة
ومخـالفة لـلقانـون واتخاذ اشد
اإلجـراءات الـقانـونـيـة بحق من
ــواطـــنـــ وتـــلك يـــسيء الـى ا
ــــؤســــســــات) مــــبــــيــــنــــا ان ا
(االجـتـماع بـحث ايـضـا مراحل
ـــة الـــتـــحـــقـــيق بـــشـــأن  جـــر
االعــتـــداء عــلى الــطـــفــلــة رهف
ووفــاتــهـــا وإيــداع زوجــة األب
ـعـاقـبـتهم واألب في الـتـوقـيف 
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وجه مـجــلس الــقــضــاء األعـلى
بـتـطبـيق اشـد الـعقـوبـات بحق
مرتكـبي جرائم االجتار بـالبشر
وتـشـكــيل جلـنــة لـلـتــبـاحث مع
وزارتي الــداخــلــيــة والــصــحــة
لــــوضع حــــلــــول لــــلــــتـــعــــاطي
والــتـــجــارة بـــاخملــدرات. وقــال
بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(اجملــــلـس عــــقــــد اجـــــتــــمــــاعه
الشهري برئـاسة القاضي فائق
زيدان ونـاقش ظاهـرة استغالل
ـواقـع االلـكـتـرونـيـة الـوهـمـية ا
في اإلســــــاءة إلى مـــــخــــــتـــــلف
شــرائح اجملــتـمـع والسـيــمـا ان
ــادة  38 كــفل الـــدســتــور في ا
حــريـة الـتـعـبـيـر عن الـرأي لـكن
قــيــد ذلك بـــشــرط عــدم اإلخالل
بـالــنــظـام الــعـام واآلداب لــهـذا
ضـرورة تــشـريع قـانـون يـعـالج
هــذه الـظــواهــر الــشــاذة أسـوه
بـبـقـيـة دول الــعـالم و الـتـعـامل
ـواقع بـقــوة مع مـســتـخــدمي ا
االلــكـتــرونــيـة الــوهـمــيــة الـتي
تــســتــغل لـإلسـاءة إلـى اآلخـر)
واشــار الى انه (وجه الــقــضـاة
وبــــالــــتـــــعــــاون مع اجلــــهــــات
ــــقـــرات اخملــــتــــصـــة لــــغــــلق ا
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متـاز بكـرة القدم امس سـجلت منـافسات خـتام اجلولة الـ 16من الـدوري ا
االثـنـ سقـوط الـطلـبـة امام الـكـهربـاء وفـوز نـفط اجلنـوب عـلى الصـنـاعات
الـكـهربـائـيـة وامـانـة بغـداد عـلى الـسـمـاوة وتعـادل نـفط مـيـسـان مع الـنفط
وشهـدت مباراة الطلـبة والكهـرباء تسجيل خـمسة اهداف كـانت ثالثة منها
للـكهرباء مقابل هدف وجاءت جميعها في الشوط االول اذ سجل للكهرباء
مـراد مـحـمـد من ركـلـة جـزاء وعالء مـحـيـسن هـدفـ في الـدقـائق  24و26
و 30 ولـلــطـلـبــة مـروان حـســ في الـدقــيـقـتـ  32و 36 ورفع الــكـهــربـاء
ركـز الرابع عشر بينمـا توقف رصيد الطلبة رصـيده الى النقطة  17 في ا

ركز السابع. عند النقطة  23 في ا
وجنح نفط اجلـنوب من الـفوز على الـصنـاعات الكـهربـائية بـهدف دون رد

على مـلعب الـفيحـاء بالـبصرة وسـجل هدفي نـفط اجلنـوب وسام مالك في
الـدقيقة  60 وجـاكوب يومبي في الدقيقة  65 واصـبح رصيد نفط اجلنوب
ركز احلادي عشر والصنـاعات الكهربائية عند  12 نقطة  19 نقـطة في ا

ركز الثامن عشر. في ا
وانـتـهى لـقـاء نـفط مـيـسـان والـنـفط بال اهـداف لـيـصـبح رصـيـد الـنـفط 24
ـركـز الـسادس بـيـنـمـا بـلغ رصـيـد نـقـاط نـفط مـيـسان  26 في نـقـطـة في ا

ركز اخلامس. ا
وخـطف أمـانـة بغـداد فـوزًا صـعـبا أمـام مـضـيفه الـسـمـاوة في الـوقت بدل
الضائع حمل امضاء سجاد حس ورفع الفائز رصيده إلى  14 نقطة في
ركز ركـز اخلامس عشر بيـنما بقى رصيـد السماوة عند  12نـقطة في ا ا

التاسع عشر.
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نـــشـــرت صــــحـــيـــفـــة الـــغـــارديـــان
الـبـريطـانيـة امس مقـابلـة حصـرية
أجـراها مراسلها مارتن شلوف في
سـوريـا بعـنوان رأيت زعـيم تنـظيم
داعـش بعـيني. وصف فـيـها شـاهد
ـراسل الـصـحيـفـة تـفـاصيل عـيـان 
مــحـاولـة انـقالب ضـد زعـيم داعش
أبـو بكر الـبغدادي. ويقـول الشاهد
إن عـناصر أجـنبيـة تابعـة للتـنظيم
خــاضت مـعـركــة اسـتـمــرت يـومـ
ضد حراس البغدادي إال أن هؤالء
ــــعـــركـــة األشــــخـــاص خــــســـروا ا
قال إلى أن وقـتلوا. ويشير كاتب ا
الــشـاهــد الـذي حتــدث لـلــغـارديـان
بـعـدمـا  تـهـريـبه من آخـر مـعـاقل
الـتنـظيم في شرق سـوريا مضـيفاً
أن )الـقـتـال كـان في الـكـشـمة وهي
قــريـة تــقع بـالــقـرب من بــاغـوز في
ايـلـول). ونقل الـتقـريـر عن الشـاهد
جـمـعة حـمادي حـمدان ( 53 عـاما)
" قــولـه (رأيــته بــعـــيــني االثــنــتــ
مــضــيـفــاً " كــان في الـكــشــمـة وفي
أيــلـول حـاولـوا اخلـوارج الـقـبض
عـليه وكانـت هناك مـعارك ضارية
وكـان هناك الـعديد من األنـفاق ب
ـنازل وكان أغلـبيتهم من تونس ا
كـما قُتل الكثيـر من الناس حينها).
وقـال حـمـدان إن (البـغـدادي انـتقل
بــعـدهل إلى بــاغـوز) مــوضـحـاً أن
(الـبـغـدادي وحـرسـه اخلـاص بـقوا
ـنطقة تقريـباً ستة شهور قبل في ا
أن يــهــربـوا مــنــهــا). وأردف (الـكل
كـــان يــعــلم أيـن يــســكـن أبــو بــكــر
الـبغدادي وكان يتجنب الذهاب مع
حـراسه إلى وسـط البـلـدة كـمـا كان
يــســتــخـدم ســيــارة حــمـراء أوبل).
ن وتـابع إن (تـنـظيم رصـد جـائزة 
يـجـلب اخملطط الـرئيـسي لالنقالب

أو مـــعــاذ اجلــيــزري وهـــو مــقــاتل
أجنبي سابق). ويشير التقرير إلى
أن (الــبـلــدة شــهـدت قــتـاالً عــنـيــفـاً
خالل عـطلة نهايـة األسبوع كما أن
قـراطـية أعـلنت قـوات سـوريا الـد
أمـس عن ســـيـــطــــرتـــهـــا عـــلى 41
مـوقـعاً تـابـعاً لـلـتنـظـيم اإلرهابي).
وخـتم بـالـقـول إنه (يعـتـقـد أن قادة
تــنــظـــيم داعش يــخــبــئــون رهــائن
أجـــانـب قـــبـــضـــوا عـــلـــيـــهم خالل
ـاضـية ويـنوون اخلـمس سـنوات ا
ــســاومـة عــلــيــهم عــنـدمــا يــحـ ا
الـــــوقت ومـــــنـــــهم الـــــصــــحـــــافي
الـبريطاني جون كـانتالي). وننتقل
ز الـبـريطـانـية إلى صـحـيـفة الـتـا
الـــتي نـــشـــرت مــقـــاالً حتـــلــيـــلـــيــاً
اذا لـريـتـشـارد سـبنـسـر بـعـنـوان (
اســتــغــرق الــنــصــر اربع ســنــوات
ونـصف?). وقال إن (حتـرير أوروبا
الـغربية من النازي استغرق 336
يـوماً إال أن حترير شـمالي العراق
وشــرقي ســوريــا اســتــغـرق 1658
يـوماً أي اربع سـنوات ونصف ولم
يــنــتـه بــعــد). وأضــاف أن (احلـرب
عــلى تــنـظــيم داعش أودى بـحــيـاة
عــــشــــرات اآلالف مـن األشــــخـــاص

( أغـلبهم من السوري والعراقي
مـشـيـراً إلى أن (الـقـوات الـعـراقـيـة
الـعسكريـة تقول إنهـا خسرت نحو
 30ألـف جـــنــــدي مــــنــــذ تـــصــــديه
لــلــتـنــظــيم في عـام  .2014أمــا في
سـوريا فـليـس هنـاك أي إحصاءات
عن عـدد القتلى ومن بـينهم القوات
الــكــرديــة الــتي تــقــاتل إلى جــانب
الـغرب ضد تنظيم داعش. وأوضح
ـقـال أنه (يُـعـتـقـد أن عـدد الـقـتلى ا
يـــتــــراوح بـــ خـــمـــســـة آالف إلى
نـطقة عـشرة آالف عـلى األقل في ا
مـضـيـفاً أن هـنـاك أيـضاً اآلالف من
األشخاص الذين قتلوا في صفوف
ـوالــيـة الــقـوات الــســوريـة وتــلك ا
لـهـم أمـا بـالـنـسـبـة لـلـخـسـائـر في
األرواح لـــــدى تــــنــــظــــيـم الــــدولــــة
فـتــتـراوح بـ خـمـسـ ألف قـتـيل
إلى  85 ألـف قــــتــــيـل). وتــــابع إن
(مـسـلحي تـنظـيم داعش يتـمتـعون
بـقــدر كـبـيـر من الـكـفـاءة كـمـا أنـهم
عـلى استـعداد على ارتـكاب الكـثير
مـن الـفــظــائع من أجل الــتــنــظـيم).
وأردف أن (الــــتــــحـــالـف بـــقــــيـــادة
ـتحـدة استـخدم جـنوداً الـواليات ا
مـحليـ لقتـال التنـظيم في سوريا
والــعـراق عـوضـاً عن جـنـودهـا إال
أن الـقـتال أثـبت أن طـبيـعـة احلرب
اخـتـلفت). وأوضـح أن (األمر يـبدو
أفــضل فــرغـم مـا يــقــوم به سـالحـا
اجلــو فـي بــريــطــانــيــا والــواليــات
ــتــحــدة من قــصف لــســحـق مـدن ا
انيا إال أنه كـالرقة كمـا حدث في أ
لـن يـكـون هـنــاك درسـدن الـتي قـتل
فـيـهـا نـحو  20 ألـف شخص خالل
لـيلة واحدة من القصف ألن قواعد
ـة لم تـعــد مـنـاسـبـة احلــرب الـقـد
لـتطبق عـلى تنظـيم داعش بل إنها
تـغـيـرت لـتـصـبح قـواعـد االشـتـباك

عقدة). ا
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أبو بكر البغدادي

الــعــراق اضــافــة الى الــطــلــبـة
قـبول في رقـنة قيـودهم وا ا
ـــعـــاهـــد ذات الـــكــــلـــيـــات او ا
احلــــــدود أالدنـى). واصــــــدرت
وزارة التربية تعليمات خاصة
بــشـأن نــظــام احملــاوالت الـذي
يـشـمل طـلـبـة الـصف الـسادس
اإلعـــدادي لــــلــــعـــام الــــدراسي

اجلاري.
ـــكــتب  وقـــال بــيـــان اصــدره ا
اإلعــالمـي لــــــــــــــلــــــــــــــوزارة أن
(الـتـعلـيـمات الـصـادرة من قبل
ــديـــريــة الــعــامـــة لــلــتــقــو ا
واالمــتـحــانــات تـنـص عـلى ان
يــكــون االمـتــحــان بــاحملـاوالت
بـــحــسب رغـــبــة الـــطــالب وفق
االسـتـمـارة التي يـتم تـزويـدها
ـديريـات الـعامـة للـتربـية الى ا
في بغداد واحملافظات كافة من
قـبل مـراكـز الـفـحص) مـشـيـرا


