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واوضح ان (الــشـركــة الــسـعــوديـة
الـتي تـعمل عـلى حتـس وتـطـوير
نـفذ الـعراقي ـنفـذ وإعادة بنـاء ا ا
احلـدودي الـذي تكـفـلت السـعـودية
بـتـحسـيـنـه وتطـويـره تـعـمل عـلى
مدار الساعـة بشكل سريع إلجنازه
عـلى امل افتـتاحـه رسمـياً لـلتـبادل

التجاري).
واضــــــــــــــــــــــاف ان (رحــالت احلــج
والعمرة ستـكون طوال أيام السنة
ـنـفـذ واجملـال مـفـتـوح عـن طـريق ا
الســتـخــدامه امــام جـمــيع حــجـاج
الــــدول اجملــــاور لـــلــــعــــراق الــــتي
ســـتـــســلـك الـــطـــريق الـــبـــري بــ
ــكـرمـة ــكـة ا ــنـفــذين لـلــوصـول  ا
ـديـنــة وسـيـكـون الــطـريق عـلى وا
جتــهـــيـــز عــال لـــيــســـهل احلـــركــة
الـــتــجـــاريـــة واالقـــتــصـــاديـــة بــ

ا سـيعزز من البـلدين الشـقيـق 
الـعالقــات الــثـنــائـيــة في اجملـاالت

كافة).
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وأشــار الـشــمــري إلى أن (اجملـلس
الــتـنــســيـقي الــســعـودي الــعـراقي
قبل سيعـقد اجتـماعا في نيـسان ا
في بغـداد وسيـكون هـذا االجتـماع
انطالقه حقيقية للمجلس حيث أن
اضـيـة تضـمـنت حتضـيرات ـدة  ا
وتـــوقـــيـع مـــذكـــرات تــــفـــاهم بـــ
الــبـلـدين وســيـتم من خالله اطالق
ــشــاريع والــدعم الـالمـحــدود من ا
الـسـعـوديـة الشـقـائـهم  في الـعراق
كــمـــا وســيـــعــزز فـــرص الــتـــبــادل
ـــشــتــرك الــتـــجــاري والــتـــعــاون ا
لالرتـقـاء بـالـعـالقـات بـ الـبـلـدين
عـلى أفـضل مــسـتـوى مــسـتـقـبال),

مــقـــعــد لــلــقــضــاء في الــعــراق في
مــوسم احلج مــعــلـنــا عن افــتــتـاح
مـنـفذ جـديـدة عرعـر الـبري رسـمـياً

قبل.  في حزيران ا
وقــال الـشــمـري في تــصـريح امس
انـه (بــــحـث مع رئـــــيس مـــــجــــلس
الـــقــضــاء االعـــلى الــقـــاضي فــائق
زيــــدان الــــتـــــعــــاون الــــقـــــضــــائي
واكـد والــقـانــوني بــ الــبــلـدين) ,
الــشـــمـــري (مـــوافـــقـــة بالده عـــلى
تخصيص مـئة مقعـد للقضاء الداء
مـــنـــاسـك احلج كـــمــــا قـــدم دعـــوة
موجـهة من وزير الـعدل الـسعودي
لـــزيـــدان لــــزيـــارة الـــســـعـــوديـــة).
وبـحــسب الـبـيـان  ,افـاد الــشـمـري
بــأن مــنـفــذ جــديــدة عـرعــر الــبـري
سيتم افـتتاحه رسمـياً في حزيران

قبل .  ا
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مؤكـدا ان (الـقـنـصـلـيـة الـسـعـودية
ـــــراحـل األخـــــيـــــرة إلصــــدار في ا
الـــتـــأشــــــــــيـــرات لـــلـــمـــواطـــنـــ
الـعـراقـيـ لــلـحـــــــــــج والـعـمـرة
والــســفـارة فـي بـغــداد بــدأت مــنـذ
ــــــاضي بــــــإصـــــدار األســــــبـــــوع ا
الـتــأشــيــرات لــلــوفــود الــرســمــيـة
وسـيتم خالل مـدة قـصيـرة افتـتاح
رســمـي لــلــقــنـصــلــيــة فـي الــعـراق
إلصـــدار الــتــأشــيـــرات لــلــحــجــاج
ـعـتـمـرين وزوار الـسـعـودية من وا

رجال األعمال).
 واضـــاف ان (ســــاحـــة الــــتـــبـــادل
نفذ سيكون التجاري القريبة من ا
لـهــا دور في تـصـديـر الـسـلع لـيس
لـــلــعــراق فـــقط بل جلـــمــيع الــدول
اجملــــــــــــاورة له وســــــــتــــــــشــــــــمل
مــســتــــــودعــات ومــرافق خــدمــيـة
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ـر بهـا و سمـات تدل عـليه  ,خـالل فترة من لـشـخصـية األنـسان مـراحل 
الـزمن تــرتـبط بـطـبـاع و افـعـال حتـتـاج أحـيـانـاً الى مـراجـعـة بـ احلـ و

األخر .
و رغم تـميز كل فـرد في هذا اجملتمع بـصفات مـعينة قـد تكون مكـتسبة أو
مـوروثة ,جتـعله يـتفـاعل مع محـيطه اخلارجـي و مكنـونة الـنفـسي الداخلي

بتأثيرها على ميوله و رغباته .
احلاجة لثقافة نقد الذات ...

}}}}
تـرتبط كلمة ( نقد الذات ) في أذهاننا باعتقاد جازم  ,أنها عبارة عن جلد

للذات و سيل من التوبيخ للنفس و اللوم .
أو ان نــقـد الـذات هــو احلط مـنـهــا ومن مـكــانـتـهـا  ,أو الــنـيل من الــثـقـة و

االعتزاز بها  ,من دون التفكير و األخذ بالوجوه األخرى للتسمية .
أن الـنـقد الـذاتي بـبسـاطـة هو عـبـارة عن سلـوك يـقوم به الـفـرد الغـايـة منه
واضيع ـرغوب فيه وا تـشخيص عيـوبه و نقاط الضعف و الـتصرف غير ا
ــفـصـلـيــة و تـوقـيـتــاتـهـا أن كـانت مــنـاسـبـة أو ال ,وقــد تـشـمل الـعـواطف ا

واألفعال الصادرة من الفرد.
وال يــقــتــصـر نــقــد الــذات عـلـى حتـديــد الــعــيـوب فـي الـســلــوك واألخــطـاء
والـنواقص في الـتصـرف أو تشـخيص نقـاط الضـعف في شخـصيـة الفرد

بل تتعداها الى حتديد نقاط القوة والسلوك السليم والتوقيت الدقيق .
ومن خـالل هذا الـتعـريف فان ( نـقد الـذات ) يعـد سلـوكا صـحيـا وسلـيما

لبناء شخصية واعية و ناجحة .
وذلك عـن طريق تشخـيص األخطاء و التـعلم منها ,واسـتبدال هذا السلوك
ـناسب  ,واكـتـشـاف نقـاط الـضعف في والـتـصـرف بالـسـلـوك الصـحـيح ا

الذات و التغلب عليها .
عقدة نقد الذات ...

}}}}
تـعود التصـورات األولية عن ( نقد الـذات ) غالباً بـسبب التجارب الـسلبية
ـتـراكـمـة في األذهان مـن مرحـلـة الـطـفولـة نـتـيـجـة تعـارض الـنـقـد الذاتي ا

لنفسه مع نقد األخرين .
فـيختلط األمر أو انه يسير وفق اجتـاه واحد يتحول فيه من نقد الذات الى

التزام جانب التزمت في الذات .
فـعند الشـعور بالرفض لسـلوك مع من قبل اآلبـاء او االمهات او األقرباء

تظهر حالة من االستبداد في هذا السلوك نتيجة تعرضه النتقادهم .
أنت من تقيم النقد لذاتك ...

}}}}
وقف أو حالة تزعجه أو حتزنه أو يـبدأ الفرد بلوم نفسه في حالة تعرضه 
ه  ,فــيـحــاول أن يـخـفـف هـذا الـوقـع عن نـفــسه أو عـدم الــوقـوع فـيه و تــؤ
تـكراره مـرة أخـرى. وهذه هي احملـاولة األولى لـتعـلم نقـد الذات يـكتـسبـها

األنسان في مراحل عمره األولية .
وتـزداد هـذه احملاوالت كـلـما أكـتـشف الفـرد تـأثيـرهـا االيجـابي عـليه  ,من
ـكاسب الـتي يحـصل عـليهـا من خالل هـذا التعـديل في الـسلوك , خالل ا

أو من خالل الشعور اإليجابي الذي يعتريه .
تعميم ثقافة نقد الذات ...

}}}}
مـثلـما سـينـعـكس التـأثيـر اإليجـابي على نـقد الـذات على الـفرد سـينـعكس
أيـضــا عـلى اجملـتـمع أذا كـانت هـذه الـثــقـافـة شـائـعـة ومـتـبـعـة من

اجلميع .
أن عـنـاصر اجملـتمـعات مـترابـطـة بشـكل كبـير  ,يـؤثر
أحدهم على األخر  ,حـتى ترسم اجملتمعات لنفسها
مـسارا صحيحا عن طريق مراجعة كل فرد لسلوكه

و أدائه و تصحيح اخللل فيه.

»UI²Ž‰∫ قوة امنية تعتقل عصابة خطف وتسليب في بغداد

مـصـادرة أكـثـر من أربـعـ مـلـيـون
ـئة من ديـنـارٍ والـتي تـشكل  25بـا
قــيــمــة بـيع الــقــطــعـة إلى خــزيــنـة
الـدولـة حسب ضـوابط وتـعلـيـمات

القرار 25 لسنة 1986).
على صعـيد متصل  ,تمكنت قوات
احلـشـد الشـعـبي من تـفـكيك خـلـية
إرهابـية مـرتبطـة بداعش مـسؤولة
عن تـنـفـيـذ مــجـزرة طـالت االطـفـال
وصل. والنساء والشباب جنوب ا
وقـال اعالم احلـشـد في بـيان امس
إن (قـوة من الـلواء 44 في احلـشد
قـام بـعــمـلـيـة أمـنـيــة اسـتـخـبـاريـة
دقــيــقـــة تــمــكن خاللــهــا من الــقــاء
الـقبض عـلى خـليـة ارهابـية نـفذت
عـمـلـيـات اغتـيـال عـدد من الـشـباب
واالطـــــفـال والـنـسـاء قـبل ثـمـانـية
ايــام في قــريــة الـــثــايــة بــنــاحــيــة

الـقــيـارة).  وأضـاف أنـه ( الـقـاء
ـكـونة الـقـبض عـلى هـذه اخللـيـة ا
من ستة إرهـابي ينـتمون لداعش
و اتــخــاذ االجــراءات الــقــانــونــيــة

بحقهم).
Âu−¼ ◊U³Š«

واحبطت قوة امنية وبالتعاون مع
االهالي هـجومـا لداعش عـلى قرية

في خانق بديالى .
صـدر في تـصريح امس ان وقـال ا
(عناصر داعش شنوا هجوما على
قريـة يوسف بـيك التـابعـة للـقضاء
ـا ادى الى اصـابـة احـد عـنـاصر

قوات البيشمركة بجروح).
الفتا الى ان (قوة امنية وبالتعاون
مع االهـــالـي احـــبـــطـت الـــهـــجـــوم
وكـــبــدت داعش خـــســائـــر فــادحــة
بـــاالرواح). واســـتـــطـــاعت مـــفــارز

مـديـريـة االسـتـخبـارات الـعـسـكـرية
إخـتــراق نـواة خـلــيـة إرهــابـيـة في

الرمادي.
ـديـريــة في بـيـان امس ان وقــالت ا
ديـرية في مـقر الـفرقة 10 (مفـارز ا
وبالـتعـاون مع إستـخبـارات الفوج
ــــــشــــــاة 39 و أثــــــر االول لــــــواء ا
مـعــلــومــات إســتــخـبــاريــة دقــيــقـة
تـمـكـنت من إخـتـراق وتـفـكـيك نواة
خلــلـــيــة إرهـــابــيـــة مــكـــونــة من 3
إرهـابـيـ في منـطـقـة البـو عـساف

بجزيرة الرمادي).
واشــــار الى ان (االرهــــابــــيــــ في
اخلــلـيــة كـانــوا يـخــطـطــون جلـذب
عــنــاصــر أخــرى وتــشــكــيل خـاليـا
إرهــابـيــة مـتــعــددة تـقــوم بـأعــمـال
ـــطـــلـــوبـــ اجـــرامـــيـــة وهـم من ا
لـلــقـضـاء وفق مـذكـرات قـبض وفق

ـراقب لــلـشـأن الـسـيـاسي في الـعـراق بـعـد الـتـغـيـيـر عـام 2003 يالحظ ا
عطيات بشأن النخب واألحزاب  منها انقسام النخب الى: جملة من ا

اوال - النخب اخملضرمة:
: عارضة قبل التغيير  وهي تنقسم الى قسم التي كانت جزءا من ا

الـقـسم االول - اسـتـمر فـي تداول الـسـلـطـة عبـر احلـكـومـة والوزارات ولم
عـارضة الى بناء يـغادرها الى يـومنا هـذا ولم يخرج من اطـار سلوكـيات ا

ا وصلنا اليه اليوم. الدولة واحلكم  وهو يتحمل جزءا كبيرا 
الـقـسم الثـاني - لم يـستـطع االسـتمـرار مع الـعهـد اجلديـد وانـزوى بعـيدا
لــعــدة اســبــاب مـنــهــا: جتــنب الــصــراع مع رفــاق األمس اوال;. اإلقــصـاء
والـتهـميـش الذي طـبع مرحـلة احلـكم حتت عنـاوين االستـحقـاق االنتـخابي

ثانيا; والفشل والفساد الذي رافق بدايات العملية السياسية ثالثا.
ثانيا - النخب اجلديدة:

والـتي لم تـأتي بـجـديد بـل كانت مـقـلـدة لـلنـخب اخملـضـرمـة ونتـاج طـبـيعي
تـلـكئ  وعدة اسـباب تـقف وراء ذلك مـنهـا: الـتمـتع بـاالمتـيازات ألدائـهـا ا
عـلـى حـسـاب األداء الـسـيـاسي اوال; اإلقـرار بــالـفـضل لألحـزاب والـنـخب
اخملـضـرمة الـتي منـحـتهم فـرصة الـوصـول الى مراكـز متـقـدمة في الـدولة

ثانيا;.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يتحمل فريقا النخب اخملضرمة واجلديدة
مـسـؤوليـة ما حـدث من فشل في األداء الـسـياسي? وهل هـناك فـريق ثالث
كن إدارة البلد والـوصول به الى بر األمان اذا لم تصلح بـينهما? وكـيف 

النخب واالحزاب السياسية من أدائها?. 
من الـطبيعي ان كل من تصدى للعمل السياسي يتحمل جزءا من سلبيات
اضية سواء من صمد وبقي وعمل ام من ترك السياسة وانزوى ـرحلة ا ا
بـعـيدا  عـلى انـنـا ال ننـكـر ان هذا الـتـقـسيم ال يـخـلو مـن فئـة ثـالثـة عـملت
وسـطـا مـا بـ اخملـضـرم واجلـديد ولـكـنـهـا لم تـنـجح في الـتـقـلـيد اوال; او
ــشـهــد او ظـلت االســتـمــرار مع واقع الــفـشل ثــانـيــا...  لـذلك غــابت عن ا
مـراقبة له من بعيد. ان ازمـة العراق السياسيـة باألمس واليوم ليست ازمة
إدارة فـقط مثلما وصـفها السيـد رئيس مجلس الوزراء الـدكتور عادل عبد
ـهـدي  بل االزمـة احلـقـيـقيـة هي ازمـة نـخب سـيـاسـيـة قـادرة على إدارة ا
ـوارد بـشـكل جمـاعي اوال;. واالعـتـراف بحق اآلخـر في الـشـراكة ثـانـيا; ا

صالح ثالثا.  وتقد مصلحة البلد على غيرها من ا
كن ان تديره اضـية  وان البلـد ال ال  رحـلة ا انـها دعوة لـلتفكـير ملـيا با
ـشاكل ال يـعلق عـلى األغلـبية فـقط بل يجب ان او حتـالف واحد وان حل ا
يـشارك اجلميع في اجناح ودعم العمل الـسياسي من خالل تنقية األجواء
الـعامـة واالبتـعاد عن الـتسـقيط بـدون مبـرر وحل األزمات بـشكل جذري ال
تـرقيعي  واالهم من كل ذلك بث روح جـديدة في العمل
الــسـيــاسي احلـزبي والــوظــــــــيــفي يـكــون طـابــعـهـا
مــخـــتــلــفـــا عن ســابــقـــــاتــهــا بــالـــوالء لــلــوطن اوال;
ـكاسب والـتـخصـص ثانـيـا; والنـزاهـة والتـرفع عن ا

الشخصية ثالثا.
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نـــاقـش مـــجـــلـس الـــصـــدر خالل
جـــلـــســتـه الــشـــهـــريــة االخـــيــرة
عـقودة في بـغداد ثالثـة بحوث ا
تــنــاولت الــنــشــاط الــزلــزالي في
ــصــارف الــعــراقــيــة الــعــراق وا
ومقارنة ب العراق وبريطانيا.
 وقال بـيان تـلقـته (الزمان) امس
ان(اجمللس عقد جلسته الشهرية
بـــحــضـــور جـــمع من الـــعــلـــمــاء
واالدباء وعـشاق الـفكـر والثـقافة
تــظــلــله ذكــرى مــولـد ــعـرفــة  وا
السـيدة فـاطمـة الزهـراء - علـيها

السالم ).
مـوضــحًــا ان (مـنــهــاج اجلـلــسـة
تـضـمن  بـحـثـاً لـلـبـاحث مـحـمود
الــــســــعــــدي بـــعــــنــــوان الـــزالزل
والــنـشــاط الــزلـزالي في الــعـراق
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كــشف الــســفــيــر الــســعــودي لــدى
بــغــداد  عـــبــد الـــعــزيــز بـن خــالــد
الشـمـري عن تخـصيص بالده مـئة

Ê«d¹eŠ ‰öš Íd³ « dŽdŽ …b¹bł cHM  ÕU²² ≈

عبد العزيز بن خالد الشمري

وبحـثـاً لالقتـصادي عـبد الـهادي
ــــصــــارف صـــــادق بــــعــــنـــــوان ا
الـعـراقيـة مـاضـيهـا وحـاضـرها 
اسـتــكـمـاال لــبـحــثه في اجلــلـسـة

السابقة) . 
نـهاج وفقا لـلبيان كما تـضمن ا
(بحـثاً لـلبـاحث ماهـر اخللـيــــلي
بـعـنــوان مـقـارنــة تـاريـخــيـة بـ
بـريـطــانـيــا والـعـراق و قــصـيـدة
ـنـاسـبـة مـولـد الـزهـراء ألـقـاها
الشاعر حميد حلمي البغدادي).
 وألــــقى راعي اجملـــلس الـــصـــدر
ــنــاســبــة ذكــرى مــولــد كــلــمـــة 
الـزهراء فـضالً عن تـوزيع كـتاب
(مـا أعـظـمك يـا فـاطـمـة) وهو من
مؤلفات الـصدر  وكتاب اجملالس
ؤلـفه ضياء البـغدادية الـثقافـية 

زلزلة ب احلضور . اني خالل مباحثاته مع نائب وزير اخلارجية الياباني في طوكيو U¦ŠU³ ∫ وفد بر

مــواطـــنــ في احملــافـــظــة . ولــفت
الــبــيــان الى ان (الــقــوات االمــنــيـة
ـتـهـمـ الـقت الـقـبض عــلى احـد ا
انتحل صـفة ضابط بـرتبة رائد في
جهاز مكـافحة االرهاب ومالزم أول
تهم في هيئة احلشد) ,مبينا ان (ا
ضـــبـــطـت بـــحـــوزته الــــعـــديـــد من
ــزورة بــاإلضــافــة إلى الــهــويــات ا
ـواطـن مـسـدس وانه كـان يـبـتـز ا

في العمارة).
وتــــابـع ان (احملــــكـــــمــــة اتــــخــــدت
ـــتــــهم االجـــراءات كــــافــــة بـــحـق ا
وصـدقت اعـتــرافـاته وفــقـا الحـكـام

القرار 160 لسنة 1983).
الى ذلك افـاد مـصدر بـان مـجمـوعة
مـسـلحـة اقتـحـمت منـزال في بـغداد
صدر وسـرقت مبـلغـا مالـيا.وقـال ا
في تـصــريح امـس  ان (مـجــمــوعـة
مسـلحـة اقتـحمت منـزال في منـطقة
الـنـهـروان بـبـغـداد وقـامت بـسـرقـة
مـــبــــلغ قـــدره  10ماليـــ ديــنــار),
واضاف ان (العصابة الذت بالفرار

الى جهة مجهولة).  
من جـــهــة اخــرى  ,اعـــادت هــيـــئــة
الــنـزاهــة مـلــكـيــة قـطــعـة أرض في
بلغ اقل محافظة بابل بعد بيعها 

من قيمتها احلقيقية. 
وقـالت الــهــيـئــة في بــيـان امس ان
(مالكات مـكتب حتـقيق بـابل ضبط
تمثلة بأصل أوليات عملية البيع ا
محاضر تقدير سعر القطعة وكتاب
ديــوان احملــافــظـة مــكــتب احملــافظ
وكتـاب بلديـة احللـة ومذكرة تـقدير
اللـجنـة األولى ونسخـة من معـاملة
الــقــطــعــة كــون األصل مــرسالً إلى
وزارة اإلعــــــــمــــــــار واإلســــــــكــــــــان

والبلديات).
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مبـيـنـا ان (اإلجـراءات الـتـحـقـيـقـية
قــادت إلى إعــادة تـســجــيل قــطــعـة
األرض بــاسم الــبـلــديــة بـعــد قــيـام
ـبـلغ ديـوان احملــافـظــة بـبـيــعـهــا 
 165مليون دينارٍ  ,إذ إن هذا

ـبــلغ أقل من الــقـيـمــة احلـقـيــقـيـة ا
لـألرض الـــتي تــــصل إلى مــــلـــيـــار
و 650مـــلــيـــون ديـــنــار فـــضالً عن

ـادة  4إرهــاب). في غــضـون ذلك ا
عــــزا نــــائب عـن كــــتــــلــــة االصالح
ـانـية اسـبـاب عودة واالعـمـار البـر
داعش من جـــديــد الى وجـــود ايــد
غــيــر امــيــنـة .وقــال الــنــائب طالل
الـــزوبـــعي فـي تـــصـــريح امس انه
(وبــحـسب مـتـابـعـة االحـداث الـتي
ــراحل الـســابـقـة  ,فـهي حــدثت بـا
دائما مقرونة بـاالحداث السياسية
والــــعـالقــــات مع الــــبــــلـــدان ودول

اجلوار واحمليط الدولي).
مــبـيــنـا ان (ظـهــور داعش في هـذه
ــدة دلـيل عـلى ان هــنـاك خالفـات ا
لف سيـاسيـة قويـة ووضع ادارة ا
بايادي بعض اجلهات غير االمينة
المن احملــافــظــات ادى الى وصـول
احلـــال لـــهـــذا وظـــهـــور داعش من

جديد) على حد قوله. 
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الـبخـاتي ان (الـوفـد  بحـث مع نائب
وزيـر اخلارجـيـة الـيـابـاني وعدد من
سـؤول في الـقطـاع اخلدمي أبرز ا
ــــشــــاريع اخلــــدمــــيــــة والــــفـــرص ا
األســـتـــثـــمــــاريـــة من قــــبل اجلـــانب
اليـابـاني التي من شـأنـها أن تـرتقي
بواقع اخلدمات وحل مشاكل السكن
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بـــحـث وفــــد من جلــــنــــة اخلــــدمـــات
ــانــيـــة الــذي يــزور واإلعـــمــار الــبـــر
طـوكـيـو حـالـيـا الـعـروض الـيـابـانـية
التي تسـهم  بحل مشـاكل السكن في

بغداد.
وقــال عــضــو الــوفــد الـنــائب جــاسم

داخل بــغــداد وبــقــيــة احملــافــظــات),
واضــاف ان (الـلــقـاء تـضــمن تــعـزيـز
الــعالقــات اخلـارجــيــة بـ الــبــلـدين
قترحات والعروض الى ونقل كافة ا
ــهــدي رئــيـس الــوزراء عــادل عــبــد ا
لـدراســتـهـا وتـنـفــيـذهـا بـأسـرع وقت
عــبــر إدخــال الــشــركــات الــيــابــانــيـة
الـــكــبـــرى لــلــعـــمل تــزامـــنــاً مع
اإلستتباب األمـني الذي تشهده

جميع احملافظات العراقية). 
وكان مـجـلس الوزراء قـد اصدر
في جـلـسـته امس االول قـرارات
عـدة تـتـعــلق بـقـروض االسـكـان
ـــهـــنـــدســ ومــخـــصـــصـــات ا
ــهن الــصــحــيــة الــزراعــيــ وا
ومـوظــفي الـعــقـود. وقــال بـيـان
ـــــكــــــتـب رئـــــيـس الـــــوزراء ان
(اجملــلس وافـق بــرئــاســة عــبــد
ـهــدي عـلى تـعــديل قـراره رقم ا
12 لسنة 2019 بشأن كيفية
ــوظـــفــ مــعـــاجلــة مـــســألـــة ا
عين بعـقود او اجور يومية ا
في الـــوزارات واجلـــهــات غـــيــر
رتـبطة بـوزارة كمـا قررتـعي ا
ـــتـــقــــدمـــ عـــلـى الـــدرجـــات ا

ــديــريــة الــعــامـة الــشــاغــرة ضــمـن ا
لتربـية واسط استـناداً الى تعـليمات
الـتــعـيـ عـلى الـدرجــات الـوظـيـفـيـة
الك رقم 4 لسنة الناجتة عن حركة ا

.(2018
 واشار الى ان (اجللسة شهدت

تـــعــــديل ســــقــــوف ومــــدة اإلقـــراض
وافقة لصندوق اإلسكـان العراقي وا
عــــلـى تــــخـــــويـل وزيــــري اإلعـــــمــــار
والـتـخـطـيط صالحـيـة حتـديـد مبـالغ
االنــــدثــــارات وفــــروقــــات االســــعـــار
ومـايـتـرتب من زيـادة الـكـلـفـة  بـشان
تطـوير مشـروع مجـاري احلسيـنية),
مـــبــــيــــنـــا ان (اجملــــلس قــــرر زيـــادة
ـهـنـدسـ الـزراعـيـ مـخـصـصــات ا
ـهن الـصـحـيـة وتـثـبـيت واصـحـاب ا
وافـقة على عقود وزارة الـكهـرباء وا
اسـتـحـداث درجـات وظـيـفـيـة لـغرض
ديـريات تثـبيـت الشـركات الـعامـة وا
ـمـولة وكـذلك إقـرار تـوصـيـة بـشأن ا
تمـديد عقـد شراء الطـاقة الـكهربـائية
مع الـــشــركـــة االيــرانــيـــة الى جــانب
ـوافـقـة عـلى الـتـعـاون مع صـنـدوق ا
ــتـحـدة إلعـادة اإلعـمـار بـعـثـة اال ا

والتعافي). 
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لـــيـــكـــون لـــهـــا دور كـــبـــــــــيـــر في
انـتعـاش احلركـة االقتـصاديـة على
مــسـتــوى الـســعـوديــة بـشــكل عـام
ومــــــــنــاطق احلــدود الــشــمــالــيــة

بشكل خاص).
وتابــــــع ان (السوق العراقي لديه
الــــرغـــــبــــة اجلـــــادة ومــــتـــــشــــوق
للمـنتوجـات السعوديـة والتي تعد
ــنــتــوجــات جلــودتــهـا من أمــيــز ا
ومـواصـفـاتـهــا الـعـالـيـة وسـعـرهـا

ناسب). ا
ــلك ســـلــمــان وذكـــر بــأن (مــركـــز ا
لإلغـاثـة واألعــمـال اإلنـســانـيـة زار
الــعـراق لــتــقــد الــدعم الالزم في
اجلــوانب اخلــدمــيـة واإلنــســانــيـة
وحاليـا بصدد دراسة االحـتياجات
األســاســيــة لـلــعــراق من أجـل سـد

بعضها). 
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صـدقت مــحـكـمــة حتـقـيـق الـشـعب
التابعة لرئاسة استئناف الرصافة
االحتـــاديــة اعـــتـــرافـــات أفــراد من
عـصابـة تـقوم بـتسـلـيب السـيارات

في بغداد. 
وقـال بيـان جملـلس القـضـاء االعلى
تـلقـته (الزمـان) امس  ان (احملكـمة
صـدقـت اعـتـرافـات مـتـهـمـ اثـن
يـنتـميـان الى عصـابة تـقوم بـسلب
العـجالت في بغـداد  والتـوجه بها
الى مـنـطقـتي الـشعب او الـبـنوك),
الفــتــا إلـى ان (الــعــصــابــة تــعــرف
بعصـابة الطيـبة كونهـما يستقالن

عجلة من هذا النوع).
وأضـاف انـه (بـحـسب االعـتـرافـات
فــأن الـــتي دونـــتـــهـــا احملـــكـــمــة  ,
ــتـهــمـ قــامـا بــتـنــفـيــذ عـدد من ا
عــمــلــيـــات الــتــســلـــيب عن طــريق
اســتــئــجــار واســتــدراج اصــحـاب
عجالت االجرة في بـغداد والتوجه
بهم الى احـد مقري الـعصابـة لتتم

عملية التسليب).
واصدرت مـحكـمة جـنايـات النجف
دة خـمس عـشرة حـكـما بـالـسـجن 
سـنـة عـلى ثالثـة مـدانـ لـقـيـامـهم
ـنازل سـلح عـلى احد ا بـالسـطـو ا

في الكوفة.
وأوضح البيان ان (احملكمة نظرت
قـــضــــيـــة ثالثـــة مــــدانـــ قـــامـــوا
بــــالــــدخــــول الى احــــد الــــدور في
الـكــوفـة - حي الـســفـيـر وقــيـامـهم
بـسـرقـة مبـالـغ مـالـية حتـت تـهـديد
نـزل اضـافة الـسالح من صـاحب ا
الى مــصــوغــات ذهــبــيــة وأجــهـزة

موبايل).
وأشــار الـى أن (احملــكـــمــة وجــدت
األدلــة الــثــبــوتـــيــة كــافــيــة إلدانــة
ادة 440/1 تهم وفقاً الحكام ا ا
و  2و  3و  4مــن قــــــــــــــانــــــــــــــون
الـــعــقــوبــات). وصــدقـت مــحــكــمــة
حتقيق الـعمارة في رئاسـة محكمة
اســتـــئــنــاف مـــيــســـان االحتــاديــة
اعـــتــرافــات مــتــهـم انــتــحل صــفــة
ضـابط في جهـاز مكـافحـة اإلرهاب
وهـيــئـة احلـشــد الـشـعــبي البـتـزاز


