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ومــكــافـحــة اجلــرائم وشــارع ســـيــد
ادريـــــس وبـــــــــــــعــض شـــــــــــــــوارع
الــــــكـــــرادة ومــــجــــلـس احملــافـــظــة
نطـقة التي تـقع مقابل تـمــــــــثال وا
ــــلك فــــيـــــصل االول ومــــحــــكــــمــــة ا
ومستــــــشفى منطـقة الشـعلة وكذلك
ــنــطــقـة مــركــز شــرطـة الــعــلــويـة وا
اخلضــراء وسـاحـة االحتـفـاالت قرب
ـنــصـور وقـرب الـسـفـارة مـســـــرح ا
عامل السويدية وبوابة 9 ومنطقة ا
اضافة الى وزارة الزراعة ومـديـريـة
زراعـــة بـــغــداد وفـــنــدقي فـلــسـطـ

مـيـريـديـان وعشتار). 
¡«dC(« W¹ULŠ

الى ذلك وصف النـائب االول لرئيس
مـــجـــلس الـــنــواب حـــسن الـــكـــعــبي
ـنـاطق االسـتــمـرار بـفـتح الــطـرق وا
غلقـة في بغداد وبقـية مدن العراق ا

باالمر السيادي. 
وقـال بـيـان امـس ان (الـكـعـبي بـحث
ــكـلــفـة مع قــائــد الـفــرقـة اخلــاصـة ا
بـحــمـايـة اخلـضـراء كــر الـتـمـيـمي
مــوضـوع االســتـمـرار بــفـتـح الـطـرق
ـغـلـقـة في بـغـداد وبـقـية ـنـاطق ا وا
مدن العراق كونه امرا سياديا  الذي
ــثـابــة رســالــة واضــحـة ســيــكــون 
لــلـــعــراقـــيــ اوال وجـــمــيع الـــعــالم
بـاستـعادة بـلـدنا عـافـيته والـتـحسن

(قــرب افــتــتــاح الــطــريق الــقــادم من
مـنــطـقـة احلــارثـيـة بــاجتـاه شـارعي
الكـندي والقـادسيـة الى مطـار بغداد
وعـلـى مـدار 24 ســاعـة خـالل االيـام
ــقــبــلـة كــمــا ســيـشــهــد ذلك أيــضـاً ا
الــطـريـق الـقــادم من احلــارثــيـة الـى
نــــصـب الــــســـاعــــة وفـــتــح طـــريـق
ـطـار بـاتـجـاه سـيـطـرة أو نـقـطـة ا
شـاهــ سـابـقــاً التي تـم الــغـاؤهـا
لــيـصــبح الــدخـــول مــبـــاشــرة الــى
طــريق الــقــادســيــة بــاجتــاه ســاحــة
الــنـســور  أمــا الـطــريق الــقـادم مـن
الـــقــادســيـــة بــاتـــجــاه الــســاحــة ,
فـقــد شهـد فعلـيا افـتتـاحه منـذ نحو
أسـبــوع دون أي مـعــوقـات وهــذا مـا
انـعـكس بـشـكل إيـجـابي عـلى حـركـة

ركبات).  تنظيم سير ا
من جـانبه  ,اوضح مـديـر عـام دائرة
الوحدات اإلنـتاجـية في أمانـة بغداد
عـبـد اجلـبـار اجلـزائري فـي تصـريح
امس أنه (بــجــهــد األمـانــة والــفــرقـة
اخلاصة لــــوزارة الــدفــاع تــم رفــع
اكـثـر مــن 20 الــف كتلة كونـكريتية

عن جانبي الكرخ والرصافة).
ـنـاطـق الـتي رفـعت  الفـتــا الى ان (ا
الـــــكـــــتـل عــــــنــــــهـــــــا هــي شــــــــارع
الـــرشـــيـــد ومـــصـــرف الــرافـــديــن
ومـــديــــريـــة الـــــجــــوازات الــــعـــامـــة
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ــــديـــريـــة الــــعالقــــات واإلعـالم في ا
الــعــمــيـد مـــؤيـــد خــلــيـل ســلــمـان
ـــديـــريــة في تـــصـــريـح  امس ان (ا
ســجــلت فـي بـــغـــداد فــقط مــلــيــونـاً
و800 ألف مــركــبــة  اســتــيــرادهـا
ــركــبــات الــتـي تــدخـل فـضال عـن ا
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الشك أن زيـارة شـخـصـيـة مـثل رئـيس مـجـلس الـنـواب الـلـبـنانـي نبـيه بـري الى
العـراق مع أنـها جتـسد حـالـة االنفـتاح الـعـربي جتاه الـعـراق  إال أنهـا ال تقف
شي وكنـز من التجـارب ورغم سنواته الـثمان عنـد حد بعـينه فالرجل تـاريخ 
انـي الـعرب" كـما لـكنه يـتـمتع بـحيـوية الـشبـاب وحكـمة الـشـيوخ . "عـميـد البـر
ـان محمـد احللـبوسي جاء إلى بـغداد محـمال بتجـارب عقود وصفه رئـيس البر
من الزمـن فيـهـا آالم وآمال وانـتـصـارات وانتـكـاسات وحـمل عـصـارة جتاربه 
لـيـقـدمـهـا بـعـد غـيـاب ألربـعـة عـقـود إلى الـقـادة الـعـراقـيـ عـلى طـبق من ذهب
فخـروج العراق من حرب معقدة مع تنـظيم داعش اإلرهابي رابحا عجل بقدومه
لـيـعرض أمـام الـساسـة أفكـارا ورؤى قـد تعـينـهم عـلى جتاوز الـعقـبـات والسـير

قدما نحو اخلروج من نفق األزمات . 
يدرك الـرئيس بـري أهـميـة الـعراق ومـحوريـة دوره ومـكانـته االقلـيـميـة وضرورة
لحـة النبثاق كـانة التي تـراجعت منـذ سنوات طـويلة واحلاجـة ا استـعادة هذه ا
مـوقف مـؤمن بـهـذا الـدور احملـوري  بـعـيداً عـن سيـاسـات احملـاور بـعـد انـتـهاء
ـكـافـحـة اإلرهـاب وطرد ـثلـة  ـعـاصـر  الـصـفـحـة االشد قـتـامـة في تـاريـخه ا

تنظيم داعش وفكره الدخيل .  
اطلق بري لزواره او مستقبليه من الساسة رسائل عدة هي أقرب إلى الوصايا
والنصائح من شخص ال يرى بينه وب العراقي اي حواجز او حدود  مادام
ـصـلــحـة عـربــيـة عـلـيــا فـكـانـت أولى وصـايـاه ضــرورة تـطـويـر األمــر يـتـعــلق 
الــعالقــات بــ الــعــراق ولــبــنــان في مــخــتــلف اجملــاالت عــبــر تــســهــيـل إقـرار
صارف وإلغاء التـشريعات اخلاصة باالتفاقات االقتصـادية والتجارية وقطاع ا
تـأشـيــرات الـدخــول إلى الـبـلــدين كـون تــلك اإلجـراءات تـكــفل حتـقــيق مـصـالح
البـلدين وتقـارب الشـعب وهـو ما وجـد صدى طيـبا لدى رئـيس مجـلس النواب
ان الـعراقي لترجمة محـمد احللبوسي الـذي لم يتأخر في إعالن استـعداد البر
هـذه الـرغـبـة تـشـريـعـات او عـبـر الـتـواصل مع احلـكـومـة لـتـسهـيـل االجراءات .
وصـيته الثانـية  الوحدة الـشيعية  _السـنية فلـيس مطلوبا االنـدماج التام كون"
ـطــلـوب كـمـا يـؤمن اخـتالف امـتي رحــمـة" كـمـا قـال صــلى الـله عـلــيه وسـلم فـا
الرئـيس نبيه بري "وحدة شيعية - سنية" فاالختالف وهمي ويستشهد بقول له
امـام االالف من أنـصـاره في لـبـنان فـي سنـوات مـاضـيـة "  انا شـيـعي الـهـوية
طلوب وهو ما يتطلب االنتباه لها ذهبية هو ا سني الهوى"  فغلق أبواب الف ا
ــراهـنــ عــلى إشـعــالــهـا في ــروجـ لــهــذه الـفــ او ا وقــطع الــطـريـق أمـام ا
اجملتـمعات العربـية واالسالمية الرخـوة فالوحدة اجملـتمعية مـطلوبة في كل دولة

عربية او إسالمية .  
وصـيـته الـثـالـثـة  هي احلـوار فـهـو كلـمـة الـسـر والـسـحـر الـذي البـد أن يـسود
شـاكل الـتي تـعتـرض النـهـوض بواقع لـتـحقـيق الـتقـارب بـ الفـرقـاء حلل كل ا
الـدول فــهـو خــيـار وحــيــد او االوحـد حلل االزمــات وبـدونه ســتــبـقى الــفـوضى
والنـزاعات واالنـقسـامات سائـدة  فكـانت لقـاءات الرجل ذو الـتاريخ الـسياسي
احلــافـل بــاحلــوار وطـــاوالته الــتي نـــتج عــنه اتــفـــاقي الــطـــائف والــدوحــة  مع
الرئـاسات العـراقية الثالث واغـلب القادة الـسياسـي تنـدرج في إطار  التدخل
نافسـ سياسيا  وجلوسهم ـتخاصم او ا االيجـابي جلمع الفرقاء والتقاء ا
ـشـاكل من اجل تـوفـيـر احـتـيـاجـات الـشعـب .  وطرح عـلى طـاولـة حـوار حلل ا
ـان اللـبنـاني نـبيه بـري نصـيحـته الـرابعـة خلف الـكوالـيس واألبواب رئيس الـبر
غـلقـة  فالبد من عـرض مبـادرات حلل أزمة الـوزارات الشـاغرة في احلـكومة ا
العـراقية فالرجل الـقادم من لبنـان التي شهدت أيـضا والدة عسيرة حلـكومتها
ـرجـعـيـات انـبـرى لـيـمـارس دوره بـعــد ان اسـتـمع لـهـمـوم كـثـيــرة خالل لـقـائه ا
السـيـاسيـة في بـغداد او الـروحيـة في الـنجف االشـرف  وادرك حجم اخلالف
فاسـتثمر مـايتمتع به من قـبول سياسي بـ االحزاب والكتل الـسياسيـة ليطرح
ـسـافـات مع انه قـال بـصـريح الـعـبـارة أمـام قـيـادات ـمـكـنـة ويـقـرب ا احلـلـول ا
سـيـاسـية عـراقـيـة " انا ال اعـطي دروسـا فـانتم اعـطـيـتم دروسا لـلـعـالم من ايام
ـيـاه الـراكدة مـسـلـة حـمـورابي والـعـراق هـو مـرجـعـيـتـنـا" لكـن رمي حـجـر في ا
افـضل من الــنـظـر إلـيـهـا ومع ان مـبـادرة مـحـددة لم تـرشح عن الـلـقـاءات لـكن
الـثـمار الـسـيـاسيـة لـتـلك الـتحـــركـات قـد تـنضج في غـضـون األسـابـيع القـلـيـلة

قبلة. ا
اما وصيـة الرئيس بري اخلامسة فكـانت فلسط فهي القبلـة السياسية للعرب
سـلم  وان التـخلي عنـها معـناه انهـيارا أخالقيـا وقيمـيا وسيـاسيا وحتى وا
دينـيا فدعم الـقضـية الـفلـسطـينيـة البد أن يـغرس في الـنفـوس وان تبـقى أولوية
لـدى الـعـرب عـمومـا حـتى تـلـتف الـشـعـوب على دعـم قضـيـة تـنـزف مـنذ 1948
فلـبنان والـعراق يقدمـان كل ما من شأنه من مـواقف سياسـية او معـنوية وحتى
سـلوبة مادية لـبقـاء جذوة النـضال الـفلسـطيني مـشتـعلة حـتى عودة احلـقوق ا
ويقـول بري"عندما كان شـاه إيران مع إسرائيل كنا مع جـمال عبد الناصر النه
واقـف والتـحـالفـات تـعتـمـد على بـوصـلة " وهي داللـة عـلى أن ان ا مـع فلـسـط
فلـسط اجلامعة لكل العرب وعندمـا تشظى العرب تاهت القضية وحتولت إلى
مـلـف تـتالعب به االرادة واالدارة األمـيـركـيـة لــصـالح حـلـيـفـتـهـا

إسرائيل .  
ر بظرف نطقة  ا تـقدم فإن العراق ومن خلفه دول ا و
دقيق وحـسـاس ومـنعـطـفات خـطـيـرة األمر الـذي يـجعل
من الـضروري االستفادة من نـصائح رجل بخبرة ودور

نبيه بري وان التمر مرور الكرام.

وظف »UI²Ž‰∫ قوات امنية نعنقل عصابة لسرقة دور ا
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صـــدقت مــحـــكــمــة حتــقـــيق الــكــوت
الـتـابـعــة لـرئـاسـة اسـتـئـنـاف واسط
االحتـــاديـــة اعــــتـــرافـــات عــــصـــابـــة
ـوظـفـ مـتــخـصـصـة بـســرقـة دور ا
اخلـــالــيــة مـن ســكــانـــهــا في أوقــات
الــدوام الــرســـمي. وأفــاد بــيــان ثــان
جملـــلس الـــقـــضـــاء األعـــلى تـــلـــقـــته
(الـزمـان) امس إن (مـحـكـمـة حتـقـيق
الـــكــوت وبـــالــتـــعــاون مـع األجــهــزة
األمـنيـة ألـقت  الـقبض عـلى عـصـابة
ـوظــفــ  وبــحــوزتـهم ســرقــة دور ا
ـبــالغ نـقـديـة مـســروقـات مـتـمــثـلـة 

وقال بـيـان لـلمـركـز اإلعالمي جمللس
القضـاء األعلى تـلقـته (الزمان) امس
إن (الهـيئـة الثانـية مـحكـمة جـنايات
نـينـوى قـضت حـكـما بـإعـدام مـحامٍ
شغل مـنصـبا بـارزا ضمن الـهيـكلـية
اجلـديـدة لـتنـظـيم داعش االرهـابي).
ـدان اعـتـرف حتـقـيـقا وأضـاف أن (ا
ـبـايـعة الـتـنـظيم ومـحاكـمـة قـيامه 
اإلرهــابـي واســتالم تــعـــلــيــمــات من
قـيـاديـي الـتـنـظـيـم في سـوريـا اثـنـاء
تــواجـده في مــنـطــقـة هــجـ بــنـشـر
الـذعر من خالل اخـتـيـار شخـصـيات
مــعـــروفــة في نـــيـــنــوى والـــتــبـــلــيغ

اذج فإما ان ـؤسسات من ثـالث  ـنظومـات اإلدارية في اجملتـمعات وا انواع ا
تكـون أفقيـة او عمـودية او هرمـية  والهـرميـة كلمـا زادت اضلع قـاعدتهـا تكون
أقـلـهـا ثـغـرات وســلـبـيـات.  وضـرورة وجـود شـخص عـلى رأس فـريق يـقـومـون
اء والطعام لبقاء ؤسسة التقل عن ضـرورة الهواء وا هـمة قيادة اجملتمع أو ا
ـسؤول والنخبة احملـيطة به الى بناء الفـرد على قيد احليـاة. كما ان انصراف ا
اجملتـمع والوطن يتـطلب امور كـثيرة اهـمهـا أن يكون قـدوة لفريـقه ويبدأ بـنفسه
وتـتـطابـق أفعـاله لـكل مـايـقول حـتى تـبـقى الـساحـة بـيـنه وبـ الشـعب لـهـا لـغة
واحدة ومـفرداتها واضحة للجميع وخالفه حتل النكبه. التقنيات احلديثة ذوبت
كـان والزمان باشخاص يتحدثـون فيما بينهم بشـكل مفتوح; لكن هذه النخب ا
:االنحـياز لـطرف عـلى حسـاب طـرف آخر الى حـد التـعصب تهـدر طاقـاتهـا بـ
ركب والـغـفـله أواجـتـرار احلزن ـنفـعـة خـاصـة أواجلـهل ا والـتـطـرف جلـهل أو 
ـستـمـر دون التـقـدم خـطوه الى االمـام بـاجتاه احلل. السـومـري وجلـد الـذات ا
ـعــلم واألسـتــاذ عن بـنــاء االجـيـال وحتــوله الى مـاكــنـة عــد الـعـمالت فـتـخــلي ا
وتصـريـفهـا اليقل فـي أثره عن أي وبـاء نزل في أمـة من اال عـبر الـتاريخ. اذ
إن اخلسـارة الناجتة عن بقاء الـقضاء واالدعاء العام خـارج برنامج بناء الدولة
رساة لسفينة الوطن. وحتول األقالم كن تقدير قيمتها فكالهـما ا واجملتـمع ال
يـؤوس منه; تُـساهم الى أبواق تـنفـخ لهـذا وذاك والقـراطيس الى طـبول تـرفع ا
ـواطن ولـن يـحصـل بـائعـي عـقولـهم في تـعـمـيق جـراح الـوطن وتـزيـد في ظـلم ا
سؤول ومحيطهم مهـما رُمي لهم من فُتات اال أثمان رخيصه.× عندما يكون ا
ال العام وتعطـيل عجلة االقتصاد بتكدس االموال وعدم  أقطـاب للتعدي على ا
مراعـاة تدوير االموال الـعامة بخلق فـرص عمل توازي تلك األرصـدة وحتويلها
أداة لشـراء الذ وألشاعة الرشوه حيـنئذ يدخل اجلميع في انـفاق مظلمة. اما
ال بالـنسبـة لوقـوف أصحاب اجلـاه والوجاهـة في طوابـير على أبـواب سُراق ا
لـكـون ويحـولهم إلى الـعـام ومحـاباتـهم ومـجامـلتـهم ومـدحهم يـسلـبـهم أعز مـا
ــهـنــدسـون حـطب فـي األخـدود الــذي يـحــتـرق فــيه الــعـراق وأهــله. االطــبـاء وا
واحملامـون والضبـاط عندما يـتخلـون عن درجاتهم الـعلمـية واألخالقيـة وينزلون
رض الى سـاحـة سلـخ االنسـان من خالل دكـاكـ تـنـشـر ا
واخلـراب والـتالعب واخلــوف حتل الـنـكــبـة في اجملـتـمع

النصرافهم عن تطبيق علومهم الى حصاد االموال.

ائية األسبق وارد ا { وزير ا
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زار رئـيس فـرع نـقابـة الـصـحـفـي
فـي االنـــبــــار واعـــضــــاء في ادارته
جـــريــدة (الــزمــان). واطـــلع الــوفــد
الذي يرأسه الدكتـور احمد الراشد
عـــلى الــيـــات الــعـــمل الـــيــومي في
اجلريـدة واقسـامهـا. ورحب رئيس

التـحريـر باعـضاء الـوفد الذي ضم
ايــضــا الــدكـتــورين عــبــد الــرحـمن
الــفـهــداوي وعـلـي حـســ مـشــيـدا
بكفاءة صحـفيي االنبار ومـهنيتهم
في تغطية احلوادث واالوضاع في
احملافـظة فـيمـا عرض الـوفد فـكرة
قـيـام طـلــبـة قـسم االعالم بـجـامـعـة
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كــشف مــكــتب رئــيس الــوزراء عـادل
ــهــدي عن قـــرب فــتح طــريق عــبـــد ا
حــيــوي فـي بــغــداد وعــلى مــدار 24

ساعة. 
وقال الـلـواء جاسم يـحـيى عبـد علي
من الــفــرقــة اخلــاصــة لــلــمــكــتب في
تـــــصـــــريـح امـس إن (رفـع الــــــكـــــتل
الكـونكريـتيـة أتـاح لبـغداد ان تـظهر
ـا مـثل ـشـرق الـذي لـطـا بـوجـهـهــا ا
ـــســتــقــبـل ـاضي والـــحــاضــر وا ا
بــأبــهـى حــالـــتـه فــضـال عن تـقـلـيل
روري الـذي خنق شـوارعها الزخم ا

لسنوات عجاف مضت).
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واضـــــاف انه (بــــــالــــــتـــــنــــــســــــيـق
ـــــبـــــاشـــــر مـــع الــــســــكــــرتــــيــــر ا
الـــــشـــــخـــــصـي لــــرئــــيس الــــوزراء
الـــفــــريـق الـــركــن مــحـــمــد حـــمــيــد
البيـاتي تــم إيــصــال خــمـسـة آالف
كــتـــلــة كــونــكــريــتـــيــة تـم رفــعــهــا
ـــــنـــــطـــــقـــــة الــــــخــــــضـــــراء عــن ا
ومـحـيـطــهـا الـى منطـقة الشحـيمية
لـــغـــرض بـــنـــاء مـــخـــازن لــتـخــزين
الــفـــائـض مــن إنــــتـــاج الـــحــبــوب
ــــــوســم وأول مـــــديـــــنــــة لــــهـــــذا ا
ـــخـــازن ســتــشــهـــد بـــنـــاء هـــذه ا
هــي مــديـــنــة الـكـوت) ,مـشـيـرا الى

 WL UF UÐ W³ d  n √ ∏∞∞Ë ÎU½uOK  qÒ− ¹ —Ëd*«

q²∫ جانب من رفع كتل من شوارع بغداد

االنــبــار بـالــتــدريب الــصـحــفي في
اجلـريـدة واالطالع عــلى اقـسـامـهـا
الــفــنـيــة. ورحب رئــيس الــتـحــريـر
ـشـروع واشار الى ان (الـزمان) با
سـبق ان اســتـقـبـلت طــلـبـة كـلـيـات
االعـالم في عــــدد من اجلــــامــــعـــات

احلكومية واالهلية. 

“U¹—…∫ وفد فرع نقابة صحفيي االنبار خالل زيارة (الزمان)

ومــخـــشالت ذهــبــيـــة" الفــتــا الى أن
"الــعــصـــابــة  كــانت تــمــارس جــرائم
الــسـرقــة إثــنـاء خــلـو الــدور وذهـاب
ـــوظــفـــ إلى دوامــهـم). وتــابع أن ا
ــتــهــمــ (احملــكـــمــة دونت  أقــوال ا
ـبـرزات اجلـرمـية واألدوات وقـدمت ا
ـة الـتي تـسـتـخـدم في تـنـفـيـذ اجلـر
وإحــالـتـهم وفـق الـقـانــون لـلــمـحـاكم

اخملتصة).
وأصـدرت مـحـكـمـة جـنـايـات نـيـنـوى
حـكـماً بـإعـدام مـتـهم انتـمى لـتـنـظيم
داعـش اإلرهــابي وهـــدد بــتـــصــفـــيــة

شخصيات معروفة في احملافظة.
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الـى مـن بـاقي احملـافـظـات لــذا فـإن
رفـع الكتل الكونكريتية وفتح الطرق
ـروري بــنـسـبـة 50 قـلل من الــزخم ا
ــئـة ألن شـوارع بــغـداد مـصــمـمـة بـا
هــنـــدســـيـــا الســـتـــيـــعــاب 200 الف

مركبة).

بـتــصـفـيــتـهم" الفــتـا إلى أن "احلـكم
ــادة يـــأتي اســتـــنــادا إلى أحـــكــام ا
الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب).
وأصـــدرت مــحـــكــمـــة جــنـح كــركــوك
اخملـتـصة بـقـضـايـا النـزاهـة حـكـم
غيابـي بـاحلبس سنـة واحدة بحق
موظفت في إحـدى دوائر التسجيل

العقاري.
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ـفــتش الــعــام لـوزارة الــعـدل وقــال ا
كـر الــغـزي أن (احملـكــمـة أصـدرت
ـدانت (إ.م.ب) حكـماً غيـابيـاً على ا
و(ن.م.ر) والـــلــتــان كــانـــتــا تــعــمالن
مــوظــفـتــ في مــديـريــة الـتــســجـيل
الـعــقـاري في كــركـوك وجــاء الـقـرار
ـادة (331) من قـانون وفق أحـكـام ا
العـقوبـات). وأضاف في بـيان تـلقته
(الــزمــان) امـس أن (الــقــرار تــضــمن
إصـدار مــذكـرة قـبـض وحتـري بـحق
وظفت مع إعطاء احلق للجهت ا
ـشـتـكـيـتـ مـديـريـة بـلـديـة كـركوك ا
ومديريـة التسـجيل العـقاري الثـانية
ـدنية راجعـة احملاكم ا في كركـوك 
لـلمـطـالبـة بـالـتعـويض). ويـشار الى
أن (احملـــاكم اخملـــتــصـــة بـــقــضـــايــا
الـنـزاهــة سـبق أن أصـدرت عـدداً من
ـدانـت األحـكام الـغـيابـيـة بـحبس ا
إلرتكـابـهمـا مخـالفـات يـعاقب عـليـها
الـقانـون). وصـدقت مـحكـمـة حتـقيق
الـرصـافـة اعـتـرافـات ثالثـة مـتـهـمـ
اسـتـحـصـلـوا مـبـالغ مـالـيـة بـصـورة
ـواطـنـ بـحـجـة غـيـر شـرعــيـة من ا
اظــهــار اســمــائــهم في قــرعــة احلج.
وقال بـيـان لـلمـركـز اإلعالمي جمللس
القضـاء األعلى تـلقـته (الزمان) امس
ـتـهـمــ اعـتـرفـوا امـام قـاضي إن (ا
ة االحتيال التحقيق بـقيامهم بجـر
واطن مـقابل حصولهم على ضد ا
مــبــالغ مــالــيــة بــاالتــفــاق مع مــتــهم
هارب). وأضاف الـبيان أن (احملـكمة

ـادة صـدقت اقـوالـهم وفـقـا الحـكـام ا
456 من قـانـون الــعـقـوبـات وبـصـدد
ــوضـوع إحــالــتــهم عــلى مــحـكــمــة ا

لينالوا جزاءهم العادل).
ـعـهـد الـقــضـائي االربـعـاء وافـتـتـح ا
اضي الـدورة الـتطـويـرية اخلـاصة ا
ــالــيــة ـــوظــفي ديـــوان الــرقــابـــة ا
ـــدة شـــهـــر االحتـــادي وتـــســـتــــمـــر 
ـشـاركـة  15مـتـدربــا من مـوظـفي و
ــالــيــة االحتــادي. ديــوان الـــرقــابــة ا
وافاد بيان ثان لـلمجلس بأن (رئيس
هــيــئـــة االشــراف الــقــضــائي جــاسم
مــحـــمــد عــبــود افــتــتح الــيــوم االول
للـورشة وأوضح لـلمـشاركـ طبـيعة
الدورة وغاياتـها التي يـهدف مجلس
الــــقـــضـــاء األعـــلى مـن خاللـــهـــا الى
الكـــات تــــطــــويـــر وصــــقل قــــدرات ا
الــعــامــلــة في أحــد مــفــاصـل الــدولـة
الـرقـابـيـة احلـيـويـة كـديـوان الـرقـابة
ــعـهـد ــالـيـة) . وقــالت مـديــر عـام ا ا
الــقــضــائي نــهــلــة حــمــادي أن "هـذه
الدورة أقـيمت بـناءً علـى طلب ديوان
ـالـيــة االحتـادي) مـشـيـرة الـرقــابـة ا
قدمة في الدورة يتم واد ا إلى أن (ا
ـهـا لـلـمـشــاركـ عـبـر عـدد من تـقــد
).  يـذكر الـسـادة القـضـاة اخملـتـصـ
أن الـدورة تضم فـي منـهـاجـهـا ثالثة
مـــواد هي جــرائـم غــســـيل األمــوال 
ــال الــعـام اجلــرائم الــواقــعـة عــلى ا
ضــمن قــانــون الــنــزاهــة  واجلــرائم
ـــال ضــمن قــانــون الـــواقــعــة عــلى ا
الـعقـوبات وتـخـتتم بـتـطبـيق عـملي
ـبـاد الــعـامـة في الـتـحـقـيق حـول ا

ال العام. باجلرائم الواقعة على ا
الى ذلك  كشفت رئاسـة االدعاء العام
ـــتــخـــذة بــقـــضــيــة عـن االجــراءات ا
االعـــتـــداء بــــالـــضـــرب عــــلى احـــدى
ــنـتــســبـات فـي وزارة الـدفــاع امـام ا
مــــبـــــنـى الــــوزارة. واوضـح بـــــيــــان
لــلــمــجــلس الـقــضــاء االعــلى تــلــقـته

(الــزمـــان) امس ان (رئــاســة االدعــاء
ـتخذة العـام كشـفت عن االجراءات ا
تهم بصدد الـقضيـة فيمـا اكدت ان ا
الـقي الـقـبض عـلـيه وجـرى تـصـديق
اعـتـرافـاته من قـبل مـحـكـمـة حتـقـيق
الكـرخ واتخـاذ االجراءات الـقانـونية
ادة ( 31/405) بحقه وفقاً الحكام ا
من قانون الـعقوبات). واشـار البيان
ــــتــــهـم قــــام بــــاالعــــتــــداء إلى ان (ا
بـــالـــضــرب عـــلـى اجملـــنى عـــلـــيـــهــا
بواسطـة حجر كبـير على وجـهها ما
ادى الى فـــقـــدانـــهــــا الـــوعي  عـــنـــد
خــروجــهـمــا من مــقــر وزارة الــدفـاع
كونهما يعـمالن فيها بعد ان حترش
بهـا لـفظـياً). ولـفت إلى (اتـخاذ كـافة
ــصـابـة االجـراءات وتــدوين اقـوال ا
وذويهـا وكذلـك اقوال الـشهـود بغـية
ـوضوع ـتـهم الى مـحكـمـة ا احـالة ا

لينال جزاءه العادل).
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وأعــلن اجملــلس عن وصــول األوراق
الـتـحـقــيـقـيـة اخلـاصـة بـعـقـد تـوريـد
ـتـسـوبيـشي إلى مـحـكـمة سـيارات ا
التحـقيق اخملتـصة بقـضايا الـنزاهة
ـــاضـي. وقــال صـــبـــاح اخلـــمـــيس ا
ـتـحـدث الــرسـمي جملـلس الـقـضـاء ا
األعلى القاضي عبد الـستار بيرقدار
في الـبـيـان إن (األوراق الـتـحـقـيـقـيـة
ــوضــوع عــقــد تــوريــد اخلــاصـــة  
ـــتـــســـوبـــيــشـي لــوزارة ســيـــارات ا
الـداخــلـيـة عـرضت الــيـوم اخلـمـيس
ـوافق 2019/4/4 من قــبل هـيــئـة ا
الــنـزاهــة عـلى مــحـكــمـة  الــتـحــقـيق
اخملــتــصــة  بــقــضــايــا الــنـزاهــة في
رئــاسـة مــحـكـمــة أسـتــئـنــاف بـغـداد
الــــرصـــاقـــة لـالحتـــاديـــة). وأضـــاف
بـيرقـدار أن (احملـكـمة قـامت بـاتـخاذ
االجــراءات الـقــانـونــيـة فــور وصـول
القضـية التي سيـكشف عن نتـائجها

قبلة). في األيام ا

االجــتـمــاعــيــة جــاكـلــ صــلــيـوا ان
(اقـســام احلـمــايــة االجـتــمـاعــيـة في
بـــغـــداد واحملـــافـــظـــات عـــدا اقـــلـــيم
كـردســتــان تــوقــفت ابــتــداءً من يـوم
االربـــعـــاء 3 نـــيـــســــان اجلـــاري عن
اسـتـرداد مــبـالغ الـديــون حـصـراً من
ـــتــــجـــاوزين عــــلى راتـب االعـــانـــة ا
االجتـمـاعـية مـن ذوي الشـهـداء لـيتم
بعـد ورود التـعلـيـمات مـنحـهم براءة
ذمة معنونة الـى اجلهات التي تعمل
عـلى مـنحـهم اسـتـحـقـاقـات الـشـهـيد
وفق الــقـانــون والــضـوابط الــنــافـذة

عمول بها).   وا
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وبينت ان (عـدد االسر التي سـتشمل
بـالـقـرار الـوزاري يـبـلغ 5344 أسرة
وفق آخر احصـائية  مـشيرة الى ان
الـوزارة بــصـدد انــتـظــار تـعــلـيــمـات
تــنـفــيــذ الــقــرار لـتــقــوم بــإجنــاز مـا
عليها). وبلغ عدد بطاقات (كي كارد)
ــشــمـولــة بــراتب ــصــدرة لألســر ا ا
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اعــلـن وزيــر الـــعــمـل رئــيـس هــيـــئــة
احلـمــايــة االجـتــمـاعــيــة بـاسم عــبـد
الزمـان موافـقة مـجلس الـوزراء على
ـتـرتبـة كـديـون بـذمة ـبـالغ ا اطفـاء ا
ـتــجـاوزين ذوي الـشــهـداء حـصــرا ا
عــلى راتب االعــانــة االجــتــمــاعــيــة 
ـاليـة ستـعمل منـوها إلى ان وزارة ا
علـى تنـفـيـذ االمـر الـوزاري اسـتـنادا
ـــالــيــة الى احــكـــام قــانــون االدارة ا
والـدين الـعـام رقم  95لـسـنة ,2004
مؤكدا في بـيان تلقـته (الزمان) امس
ان (القرار سيسـهم في التخفيف عن
ـــــضـــــحــــ كـــــاهل اهـــــالي وذوي ا
بــأنـفــســهم مـن اجل الــعـراق وكــذلك
ـنح براءة سيـعـمل عـلى الـتعـجـيل 
الـذمـة لــذوي الـشـهــداء من اجل نـيل
ـمـنـوحـة لـلـشـهداء اسـتحـقـاقـاتـهم ا
ــوجـب الــقـــوانـــ الـــنــافـــذة). من
جـانـبــهـا اوضـحت مــديـر عـام دائـرة
الـــصــنـــدوق فـي هــيـــئـــة احلـــمـــايــة

االعانـة االجتـماعـية ضمـن الدفـعت
الثالثـة والرابعـة لغايـة يوم االربعاء
3 نـيـسـان اجلـاري 163136 بـطـاقـة
ـية وذلك بالـتعـاون مع الـشركـة الـعا
لـلــبـطــاقـة الــذكـيــة. وذكـر مــديـر عـام
ـعــلـومـات في دائـرة تــكـنـولــوجـيــا ا
هيئة احلماية االجتماعية جمال عبد
الــــرســــول ان (اقــــســــام احلــــمــــايـــة
االجتـمـاعـيـة في بغـداد واحملـافـظات
عدا اقليم كردستان تواصل استقبال
ن ــتــقـدمــة الى الــشــمـول  االسـر ا
ظــهـــرت اســمـــاؤهــا ضـــمن دفـــعــتي
الـــشــمـــول اجلـــديـــدتــ (الـــثـــالـــثــة
والرابعة) من اجل تدقـيق معامالتها
ية إلصدار ورفعها الى الـشركة العـا
بـطـاقــة الـكي كـارد تــمـهـيــدا لـصـرف
راتب االعانـة االجـتـماعـيـة لـها خالل
الدفعات القادمة مب ان عدد االسر
التي  اصـدار الـبطـاقة الـذكـية لـها
بـلغ  163136اسـرة لــغـايــة انـتــهـاء
دوام يوم االربعاء  3نيسان اجلاري.
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االمني الذي يجب ان تـعمل االجهزة
االمنـية عـلى احلفـاظ علـيه وتعـزيزه

بشكل مستمر). 
من جــهــة اخـرى  ,كــشــفت مــديــريـة
ـركــبـات ــرور الـعــامــة عن اعــداد ا ا
ـــوجــودة في بــغـــداد. وقــال مــديــر ا


