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طبعة العراق 

bOKIð∫ مدير تربية بغداد الكرخ االولى يقلد طالبا مخترعا قالدة االبداع
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الـتــقى رئـيس اقـلـيم كـردسـتـان
نـيـجــرفـان الـبــارزاني مـحـافظ
كـــركـــوك الـــســـابق جنم الـــدين
كــر بــعــد عـــودته إلى أربــيل.
علومات امس االول وبحسب ا
فـــإنه عـــاد لـــيـــمـــارس حـــيـــاته
ـــدة الــــطــــبـــيــــعــــيـــة. وخـالل ا
ــــاضـــــيــــة نــــشـــــرت مــــواقع ا
التـواصل االجتـماعي أنـباءً عن
اعــتـقــاله في مـطــار بـيـروت من
قـبل االنـتـربـول الـلـبـنـاني الذي
قــام بــإطـالق ســراحه بــكــفــالــة
وسحب جواز سـفره ومنعه من

السفر. 
وكـــشـف ســـكــــرتـــيــــر احملـــافظ
الـسـابق عن تـفـاصـيل مـا حدث
في بــيـــروت مــؤكــدا أن (كــر
عـاد إلـى أربـيل بـشـكل طـبـيـعي
دون تـــــبـــــعـــــات قـــــانـــــونـــــيــــة
مستقبـلية). وقال نشوان جالل
في تـــصـــريح امـس إن (هـــنــاك
تـضـلـيالً حدث بـشـكل كـبـير في
حــادثـة بــيــروت ومــا تـبــعه من
حــديث عن إلــقـاء الـقــبض عـلى
كـر وانتـظار تسـليـمه لـلعراق
وغــيـــرهــا مـن الــقـــصص الــتي
نُـقــلت عـبــر مـواقع مــخـتــلـفـة)
الفـتـا الى ان (مـا حـدث  هـو أن
الـســلـطــات الـلـبــنـانــيـة أوقـفت
كـر بـعــد االشـتـبــاه به بـشـأن
قـضـيـة غـير صـحـيـحـة وتخص
دعـوى كيـدية رُفـعت في كـركوك
ضدة بـتهـمة اسـتيالئه بـحسب
الـــــــدعــــــــوى عـــــــلـى عــــــــجالت
احملافظة) مبينا ان (السيارات
الـتي كانـت بعـهـدة كر وذهب
بـها إلى أربـيل بـعـد أحداث 16
تــــشـــرين األول  2017 قــــمـــنـــا
ـحاضـر رسمـية بـتسـليـمـها و
إلـى كـــركــــوك أمــــا الـــعــــجالت
اخلــاصـة بــاحملــافـظــة والــبـالغ
عددها  14 عجـلة فقـد تسلـمها
ايـضا جلـهاز مـكـافحـة اإلرهاب

بالـسليمـانية وهي لـديهم حتى
اآلن) مــشــيــرا الـى ان (جــمــيع

الـــــوثـــــائـق واألدلـــــة الـــــتي 
تــســـلــيـــمــهـــا إلى الــســـلــطــات
اللـبنانـية صادرة بـشكل رسمي
من اإلدارة احلـالـيـة في كـركـوك
تؤكد أن السيارات  تسليمها
من احملـــــافظ الـــــســـــابـق وقــــد
تـفـهـمت الـســلـطـات الـلـبـنـانـيـة
ـوضوع واطـلـقت سـراح كر ا
وعـاد بشـكل طبـيـعي إلى أربيل
دون وجود أية تـبعات قـانونية
مسـتقبـلية عـليه وهو يـستطيع
السفـر والتحرك بـشكل قانوني
دون مــشــاكل) وتــابع جالل أن
ــرفـــوعــة في (أصل الــدعـــوى ا
كـركوك مـا زالت قـائمـة ولم يتم
سحبها رغم انتفاء احلاجة لها

قـانونـيـاً كونـهـا حمـلت جوانب
ســيــاســيــة وهــنــاك فــريــقــاً من
احملـــامـــ الـــذين يـــتـــابـــعـــون
الـقضـية ولـدينـا قنـاعة الـكامـلة
بـأن الـقـانـون سـينـصـفـنـا لـعدم
وجود دعوى فساد باألصل كما
ال يوجد لـدى نزاهة كـركوك أية

 .( ملفات فساد ضد كر
وكـان احملـافظ الـسـابق قـد نفى
األنباء التي نـشرت عن اعتقاله
في مـطـار بـيروت وقـال مـكـتبه
في بــيــان (مــرة أخــرى عــمــدت
قنـوات إعالمية كـدأبها وبـعيداً
عـن أسـس وأعـــــراف الــــــعــــــمل
الصحـفي إلى نشر خـبر مضلل
زعــــمت فــــيه انـه  اعــــتــــقـــال
احملـــافـظ الـــســـابـق في مـــطـــار
بـــيــروت لـــدى زيـــارة لــبـــنــان)

واضـــاف انـه (نـــعـــلن جلـــمـــيع
ــــواطــــنــــ في كــــردســــتــــان ا
وكـركوك أن اخلـبر كـاذب جمـلة
وتفـصـيالً وأن كر سـافر إلى
اخلـــارج ألعـــمـــال اعـــتـــيـــاديــة
ودبــلــومــاســيــة وسـيــعــود إلى
كــــردســــتــــان) واردف انه (في
الوقت نـفسه نـوضح أن الهدف
من اخــتالق مــثل هـذه األخــبـار
ـواطن وتشتيت هو تضليل ا
ـــــشــــاكل الــــرأي الــــعـــــام عن ا
واألزمــــات الــــتـي تــــمــــر بــــهــــا
مـحــافـظـة كــركـوك حــالـيـاً). في
تــطـور الحق  دعــا الـنــائب عن
حتـــالف الــفـــتح مــحـــمــد كــر
الـبـلـداوي االجـهـزة االمـنـية في
اقـليم كـردستـان لتسـليم جـميع
ـطـلـوبـ لــلـقـضـاء االحتـادي ا

ومن بــيــنـــهم مــحــافظ كــركــوك
السابق.

وقــال الــبــلـــداوي في تــصــريح
امس ان (هنـاك حكـومة جـديدة
شكلت في بغـداد واخرى سيتم
تـشـكيـلهـا قـريبـا في االقـليم مع
انـتـخاب رئـاسـة كردسـتـان قبل
ايــــــام والســـــــيــــــمــــــا ان تـــــــلك
الــتــغـيــيــرات رغــبــة بـاالصالح
ـــــاضي وطــــــوي صـــــفـــــحــــــة ا
والـصـراعـات جتـعـلـنـا مـلـزمـ
بـاتـبـاع الـطرق الـقـانـونـية دون
تــمــيـــيــز لــذلـك يــجب تـــســلــيم
مـحـافـظ كـركـوك للـقـضـاء بـتـهم
عـديدة من بـينـها تـبديـد ثروات
الــبــلـد حــيث ان هــنــاك مــذكـرة
قــــبض بــــحـــقـه من الــــقــــضـــاء

العراقي). 
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الـقــانـون). بـدوره  اكـد رئـيس
جلـنـة تـوطـ رواتب مـنـتـسبي
احلــشــد عالء عــزيــزأنه ســيــتم
نتسب قريبا. توط رواتب ا
وقــال عــزيــز في تـصــريح امس
ـالـيـة في الـهـيـئة ان (مـديـريـة ا
اخــذت عـــلى عــاتـــقـــهــا تـــبــني
ـراحل توطـ الرواتب االعداد 
الـتي تـطـلـبت جـهـوداً مـضـنـيـة
ــــراحـل عــــدة هي تــــتـــــمــــثـل 
التـوط والطـباعـة والتوزيع)
مـؤكـدا ان (الــلـجـنــة خـصـصت
مالكـاً مــتـخــتـصص فـي مـجـال
االلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــات وزودته
بـاحلـاسـبـات وانـشـأت بـرنـامج
الـعــمل بـاالتـفـاق مع شـركـة كي
ـعـلـومات كـارد يـضـمن سريـة ا
قاتل اثناء انشاء قاعدة عن ا
الـبـيـانـات) مـبـيـنـا ان (عـمـلـيـة
بـاشرة بـها التـوط الـتي  ا
قاتلي محور الشمال في مطار
وقع خـصص من قبل كركـوك 
اجلهات العسكرية القائمة على
ــطــار حــيث تــمت اســتــقــبـال ا
ــقــاتـلــ ابــتــداء من قــيـادات ا
ــعـــلــومــات احملـــور بــادخـــال ا
اخلــــــــــاصــــــــــة مع تــــــــــســــــــــلم
ستـمسكات الـكاملة كـالبطاقة ا
الــوطـــنــيــة او هـــويــة االحــوال
ــدنــيــة وشـهــادة اجلــنــســيـة ا

فــضـال عن عــنــوانـــ لــلــســكن
واخذ الـبصـمات لكـل مقاتل مع
ســـــحب صـــــورهم) وتــــابع ان
(االجــراءات بــكــامــلــهــا تــتــسم
صداقيـة وان اللجان بالدقـة وا
عــمـلت فـي مـحــافــظــات كـربالء
والـنـجف وبـغـداد واحملـافـظـات
االخـــرى الـــتي فـــيــهـــا مـــقــرات
احلشد) منوها الى ان (عـملية
الــتــوطــ لــهــا فــوائــد تــتــركـز
بتسهيل عملية تسليم الرواتب
) واوضح عـزيـز ان لـلـمـقـاتـلـ
ـــــشــــروع وضع لـه عــــنــــوان (ا
ــقـــاتل في لـــضــمـــان حــقـــوق ا
احلــصــول عــلى راتــبه من دون

اي تالعـب واســكــات االصـوات
الـنــشـاز الـتي تـشـكك في تـسـلم
ـسـتـحقـاتـهم اضـافة ـقـاتـل  ا
الى انه يــسـهـم بـاعــداد قــاعـدة
ـقـاتـل بـيـانـات متـكـامـلة عن ا
بــضـمــنــهـا بــصـمــة لــكل واحـد
وتــعـد مـحـدثــة ومـؤرشـفـة وفق
الـتـقنـيـة االلـكـتـرونـيـة بـانـظـمة
عـمل حـديـثـة لـضـمـان الـسـرعـة
والـدقــة والـسـهـولـة). الى ذلك 
اصــــدرت الـــهـــيــــئـــة الــــعـــامـــة
لــلــضـــرائب تــنـــويــهـــاً بــشــأن
ــــتــــقـــدمــــ عـــلى مــــقـــابالت ا

 . التعي
وقـال بـيـان لـلـهـيـئـة امـس انـها
(تـــــــود ان تــــــــوضـح بـــــــانـه لم
يصـدرعنهـا أي إعالن او تنويه
تـقدمـ على بصـدد مقـابالت ا
التعي حالياُ) مؤكدا ان (عدد
وقع اإلستمارات الواردة الى ا
اإللــكـتــروني لـلــوزارة يـزيـد عن
 42 الف متـقدم) ولفـت البـيان
الى ان (عدد الدرجـات الشاغرة
ــــعـــلـن عـــنــــهـــا  147 درجـــة ا

وظيفية فقط).
وتـابع ان (الـهيـئـة حـاليـا تـقوم
بــــــفـــــرز اإلســـــتــــــمـــــارات وفق
ـعلن الـضـوابط والـتـعلـيـمـات ا
عنـها وسيـتم االعالن عن موعد

قابالت للمقبول الحقا).  ا
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ـــرحـــلــة أكـــتـــشف طـــالـب في ا
الثـانويـة طريقـة جديـدة لتنـقية
ــلــوثـات ـعــادن وا ــيـاه مـن ا ا

بــواسـطــة نــوى الـتــمــر . وقـال
بـيــان لـوزارة الـتـربـيـة امس ان
(الـطـالب عـلي حازم فـي الصف
ـــدرســـة اخلـــامس االعـــدادي 
إيــشق بـــغــداد ضــمن مــديــريــة

بـــــغــــداد الـــــكـــــرخ االولى جنح
ـياه عـبر بـتجـربـته في تنـقـية ا
إســـتــخــدام نــوى الــتــمــر بــعــد
أالثـبـاتـات الـعـلمـيـة أمـام جلـنة
واضاف بـحـثـيـة مـتـخـصـصة) 

ان (الـنــتـائـج اإليـجــابـيــة الـتي
تــوصل الـــيـــهــا ســـوف تــنـــقــذ
اإلنسـانية من أمـراض يسبـبها
شكالت اء وحتل الكثير من ا ا
الصحية والسيـما أنها ستكون
واطـئـة الـتـكـلفـة  إذا مـا اعـتـمد
مـشـروعه) واوضح الـبـيـان ان
ـيـاه حـول (نــسـبـة كـبـيـرة من ا
الــعـالم غـيـر نـقـيـة). بـدوره اكـد
ديرية فالح محمود مدير عام ا
الــقــيــسـي ان (تــكــر الــطــالب
ـتواصل ـسـعى ا يـأتي ضـمن ا
للمـديرية لتـشجيع الطـلبة على
تــقــد إبـتــكـاراتــهم الــعــلـمــيـة
ورعـايـتـها وتـطـويرهـا بـالـشكل
الــذي يـؤهــلــهــا الى احلــصـول
عــلى بـراءة اإلخــتــراع مـحــلــيـاً
).  وســيـغـادر الــطـالب ــيـاً وعـا
علي حازم العـراق متوجها الى
نــيــويــورك لــتـقــد بــحــثه الى
منـظمة غـينيس إنـترناشـيونال
ـــبــــيـــاد بـــعــــد أن حـــصـــلت أو

بدئية على عرضه. وافقة ا ا
ــديــريـــة ذاتــهــا عن واعــلـــنت ا

اكـتـشـاف تـقنـيـة جـديـدة لـلغش
االلـكــتــروني في االمــتـحــانـات.
واكد القيسي في بيان امس ان
ــديـــريــة اكــتــشـــفت في احــد (ا
ـراكــز االمـتـحــانـيـة لــلـدراسـة ا
تـوسطة تـقنـية جديـدة للغش ا
بواسطة قلم الـكتروني يحتوي
عــــلـى شــــريــــحــــة وشــــاحــــنـــة
وســمــاعـة) مــطــالـبــا الــطــلــبـة
بـ(االبـتـعـاد عن اسـتـعـمـال مـثل
هـذه الــوسـائـل النـهــا سـتــحـرم
الـطــالب من اداء االمــتــحــانـات
ـواد ويـعــد راسـبـا في جـمـيع ا
والســـيـــمــــا طـــلـــبـــة الـــدراســـة
ـدة اخلــارجـيـة الـذي ســيـحـرم 
سـنـتـ من اداء االمـتـحـانـات)
ــــــــراكــــــــز الفــــــــتــــــــا الـى ان (ا
االمـتــحـانــيـة مــجـهــزة بـأحـدث
االجــهـــزة والــتـــقــنـــيـــات الــتي
تـســتـطــيع ان تـكــشف عن هـذه

الوسائل). 
الـى ذلك  اصـــــــدرت الـــــــوزارة
تــوضــيــحــاً عن رســوب طــلــبــة
الـــســادس اإلبـــتـــدائي. واشــار

الـــــبــــيـــــان الى ان (مـــــديــــريــــة
الـعالقـات الـعـامـة واالعالم تود
ان تــوضح ان امــتــحــان الــدور
الـــثـــاني لـــتالمـــيـــذ الـــســـادس
االبتدائي سيـكون بدرس فقط
وثالثـــة دروس يــعـــد راســـبــاً)
واضــــاف ان (الـــــطــــالب الــــذي
يـــحــصل عـــلى درجــة  45 لــكل
درس تـــصــبح  50 درجــة). من
جـــهـــة اخــرى  نـــاقــشت وزارة
الــتـــعـــلـــيم الـــعــالـي والــبـــحث
العـلمي مـعاجلة حـاالت الطـلبة
الـــراســـبـــ فـي امـــتـــحـــانـــات
النهائية للدوراالول. وقال بيان
امس انـه (جــــرى مــــنـــــاقــــشــــة
امـكانـية منـح مجـالس الكـليات
صالحية معاجلة حاالت الطلبة
الـراســبـ او لــغـرض الــعـبـور
بــخــمــســـة درجــات وذلك خالل
ـــتـــقـــدم في الك ا اجـــتــــمـــاع ا
الـوزارة بـرئـاسـة الـوزيـر قصي
الـسـهـيل) واشـار الى (تـعـمـيم
كتـاب جلمـيع اجلامـعات بـشأن

معاجلة هذه حاالت). 
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اليـة على اعفاء وافقت وزارة ا
شــــهـــــداء وجـــــرحى احلـــــشــــد
ـتـرتـبـة الـشـعـبي من الــديـون ا
بـذمـتـهم.وقـال مـديـر عـام دائـرة
احلــشـد في مـؤسـسـة الـشـهـداء
عــلي عــبـــد الــرحــمن في بــيــان
امس إن (الـوزارة قـررت اطـفـاء
ـتـرتــبـة بـذمـة عـوائل الـديـون ا
شهداء وجرحى احلشد بحسب
ـــرقم 1108 خالل كـــتــــابـــهـــا ا
الــشـهــر اجلـاري) واضـاف انه
( اطفاء الديـون حسب قانون
تــخــلــيــد تـــضــحــيــات شــهــداء
وجـــرحـى احلـــرب ضــــد داعش
رقم 81 لسنة 2017) مبينا ان
ادة رابـعـا تنص عـلى شطب (ا
سجـلة بذمـة الشهداء الديـون ا
واجلـرحى الـذين لـديـهـم نـسـبة
شـمول عجز   75 فمـا فوق ا
ـصارف باحـكام هـذا القـانون ا
احلـــــكـــــومـــــيـــــة  وصـــــنـــــدوق
ـــادة االســــكـــان) وتــــابع ان (ا
رابعـا /ثانـيا تنـص على شطب
ــــــئــــــة من الــــــديـــــون  50 بــــــا
ــســجــلــة بــذمــة احلــكــومــيــة ا
ـــصــــابـــ وذوي اجلـــرحـى وا
ـشـار االحــتـيـاجـات اخلــاصـة ا
ــــادة 2 مـن هــــذا الـــــيـــــهـم بـــــا

علي عبد الرحمن 
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ـدني من اخـماد احلـريق الـذي اندلع تمـكنـت فرق الـدفاع ا
ـسـتـشفـى اليـرمـوك في بـغـداد. وقال قـابل  ـرآب ا داخل ا
ــدني تـمـكــنت من اخـمـاد مـصـدر امس إن (فــرق الـدفـاع ا
ـــرآب مـــقـــابل مـــســـتــشـــفى احلـــريق الـــذي انـــدلع داخل ا
اليرمـوك) الفتـا الى ان (تسع فـرق اطفـاء شاركت بـاخماد
علومات االولـية باحتراق اكثر من عشرين احلريق. وتفيد ا
سـيــارة مــدنــيـة دون حــدوث اصــابــات بـشــريــة) ولم يــذكـر
ـصـدر اســبـاب انــدالع احلـريق.  وتــسـاءل نــاشـطـون عن ا
ـتـكـررة الـتي اسـتـهـدفت مـزارع اسـبـاب حـوادث احلـريق ا
ـوالت الـتـجـاريـة واخملـازن وكـذلك مـعـمل احلـنـطـة وبـعض ا
الـــكـــبـــريت ?. ومـن هي اجلـــهـــات الـــتـي تـــقف خـــلف هـــذا
السيناريـو الذي يهدف الى انهـاك اقتصاد البالد? مطالب

عرفة اجلناة. عنية بفتح حتقيق عاجل  اجلهات ا

الــعــراق وشــركــة تــريــفي). في
غـــــــــضــــــــــون ذلك  ,أصـــــــــدرت
السلطات النـيوزيلندية حتذيراً
من خطر حـدوث أمواج مدّ عال
من جـرّاء زلــزال عــنــيف بــلـغت
قوّته  7,4 درجات ضرب عرض
البحر بالقرب من جزر كرمادك
ـأهـول الـواقع األرخـبـيل غـيـر ا
في شمال شرق نيوزيلندا.وبثّ
دني النـيوزيلندي هذا الدفاع ا
الـتـحـذيـر من الـتـسـونـامي بـعد
ـعهـد األمريـكي للـمسح إعالن ا
اجلـيـولـوجي أنّ (زلـزاًال عـنـيـفاً
بقوة  7,4 درجات ضرب شمال
شـــــرق مــــديــــنـــــة تــــاورانــــغــــا
الــنــيــوزيــلــنــديــة في اجلــزيــرة
الـــشـــمـــالـــيـــةوعـــلى عـــمق 34
كــــلــــيــــلـــومــــتــــرا وبــــعـــد 928
كـيـلـومـتـراً) ,الفـتـا الى انه (من
ـتــوقّع حـدوث تــيـارات قــويـة ا
وخــطـيــرة بـشــكل غـيــر مـعــتـاد
وأمـــواج عــالـــيـــة بــالـــقــرب من
الشاطئ مـا يهدّد األنـشطة على
ــــوانئ وفي الــــشـــواطـئ وفي ا
مـصـبّـات األنـهـار وكـذلك أيـضـاً
الحة في القوارب الصغيرة). ا

عــمالقـة تــتــجه نـحــو ســلـطــنـة
عـــمـــان حـــيـث بـــلـــغت ســـرعـــة
الــعــاصــفــة  13 كــيــلــومــتــرا).
ــائـيـة ـوارد ا ونــظـمت وزارة ا
وشـــركــة تـــريـــفي اإليـــطـــالـــيــة
ـــســـؤولـــة عن صـــيـــانـــة ســد ا
ــوصل احـتــفـاال بــإســتـكــمـال ا
اجلـــهــود الــطــارئــة لـــتــحــقــيق
اســتـــقــرار الــســد. وقــال بــيــان
لـلـسـفـارة االمـريـكـيـة في بـغداد
ان (الـسـفــيـر األمـريـكـي مـاثـيـو
ـوارد تــولــر بــصــحــبــة وزيــر ا
جـــمـــال الـــعـــادلي والـــســـفـــيــر
اإليطالي باسكـوينو في دعمهم
فــــيــــلـق مــــهــــنــــدسي اجلــــيش
االمــريـكي والـشـركـة االيـطـالـيـة
تــــريــــفي نــــظـــمــــوا إحـــتــــفـــاالً
بـإســتـكـمــال اجلـهـود الــطـارئـة
وصل), لتحقيق استقرار سد ا
ــتـحـدة مـبــيـنـا ان (الــواليـات ا
قدمت  124 مليون دوالر لفيلق
مــهــنــدسـي اجلــيش االمــريــكي
ـهـندس لـيـؤدي عـمـلـه بـصـفـة ا
فـي إطــار الـــعـــقــد الـــذي تـــبــلغ
قــــيـــمـــته  408 مـــلـــيـــون دوالر
ـــبــرم بـــ كل مـن حــكـــومــة وا
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تـوقعت الـهـيئـة الـعامـة لالنواء
اجلـــويـــة والـــرصـــد الـــزلـــزالي
التابعة لوزارة النقل  انخفاض
درجــــات احلـــرارة خالل األيـــام
ـقبلـة . وقالـت الهـيئة األربـعة ا
في بيـان امس ان (طقس الـيوم
األثــنــ ســـيــكــون صــحــواً في
نـاطق كافـة ودرجات احلرارة ا
الـعــظـمى في بـغـداد  45 درجة
مــئــويـة) ,الفــتـا الـى ان (طـقس
غـــدا الــــثالثــــاء ســــيـــكــــون في
نـاطق كافة صـحواً واحلرارة ا
تـــنـــخـــفض قـــلـــيالً عـن الـــيــوم
تنبىء السابق). بدوره كـتب ا
صادق عـطـية في صـفحـته على
فــيــسـبــوك امـس ان (االعــصـار
داري فايوالذي يوثر في بحر ا
الـعـرب انـخـفض تـصـنـيـفه الى
عاصفه مدارية) ,مشيرا الى ان
( الـسـحب تـتحـرك نـحـو شـمال
نخفض غرب بعيدا عن مـركز ا
الـــســـطــحـي الــذي ابـــتـــعــد عن
ــنـخــفض فـي االعـلـى يـرافــقه ا
ـوج  وسـحب ركـامـية ارتـفـاع ا

iH Mð …—«d(«  Uł—œ ∫ ¡«u½_«

  ÂuO « s  Î«¡bÐ

بـقضـايـا الـنزاهـة في بـغـداد بـعد
ــمــثــلــ اطالعــهــا عــلى أقــوال ا
الــــقـــانــــونـــيـــ لــــوزارة الـــعـــدل
ومـصـرف الــرشـيـد الـلــذين طـلـبـا
ـدان ـتـهمـ ا الشـكـوى بحق ا
ومــحـضــر الــتــحــري اجلـاري من
قـبل الـهـيــئـة والـتـحـقـيق اإلداري
ـفتش الـعام الذي أجـراه مكـتب ا
دانة للوزارة إضـافة إلى أقـوال ا
مـعـاونــة مـديـر دائـرة الــتـسـجـيل
الـعـقـاري أمـام قــاضي الـتـحـقـيق
ـتهـم الـلذين فضال عن أقـوال ا
اعـــتــرفــا بــقـــيــامــهــمـــا بــتــزويــر
الــســنــدات مع مــتــهــمـ آخــرين
مــفـــرقــة قــضــايـــاهم وصــلت إلى
ـهـما) الـقـنـاعـة الـكـافـيـة بـتـجـر
مـــبــيـــنــا ان (احملـــكــمـــة أصــدرت
دة حكـم حـضوريـ بالسـجن 
ـدانـ سـبع سـنـوات عـلى أحـد ا
ـــادة  289 من وفـــقــــا ألحـــكـــام ا
قـانـون الـعــقـوبـات وبـداللـة مـواد
االشـتـراك  47 و  48 و 49 مـنه
إذ اكـــــتــــسب الـــــقــــرار الــــدرجــــة
الـقـطـعـيــة في مـا أصـدرت حـكـمـا
دان بالسجن ست سـنوات على ا
ادة 444 اآلخر استنادا ألحكام ا
 /حـادي عــشــر من الـقــانـون ذاته
ـتـضـررة مع االحـتـفـاظ لـلـجـهـة ا
بــــحق طـــلـب الـــتـــعــــويض أمـــام

دنية).  احملاكم ا

ـدانـ وتـسـجـيـلـها الـدولـة إلى ا
بـأسـمـائـهـم في دائـرة الـتـسـجـيل
مـضــيــفـا ـدائن)  الـعــقــاري في ا
صارف (حيث قدمـاها إلى أحـد ا
احلكـوميـة العتـمادهـا كضـمانات
ــمــنـــوحــة لـــهــمــا) لـــلــقـــروض ا
واوضـح الــــــبـــــــيــــــان ان (ذلك 
بـاالتفـاق واالشـتـراك مع مـعـاونة
مــديــر الــتــســجـيـل الــعـقــاري في
ــــتــــهــــمـــ ــــدائـن وعـــدد مـن ا ا
العامل في الدائرة) واشار الى
ان (محـكـمة اجلـنـايات اخملـتـصة

قضيـة تزوير سـندات عقارات في
ــهــا كــضــمــانـات بــغــداد وتــقــد
ـصارف لتـسلم قـروض من أحد ا
احلــــكـــومـــيـــة مــــشـــيـــرة إلى أن
دان تسـلما قـروضا بلغت 24 ا
مليار دينار. وقالت بيان امس ان
دان في القضـية التي حققت (ا
فـيــهـا وأحـالـتــهـا لـلـقــضـاء قـدمـا
سـندات عـقـارات مـزورة ومـحـرفة
ـساحة وتـغيـير جنس من حيث ا
الــعــقــار من زراعي إلى صــنــاعي
وتغيـير عائـدية العـقار من ملـكية

يعـمل تـاجرا ولـديه امـوال كثـيرة
يـــحــتـــفط بــهـــا في خـــزنــة داخل
واشــار الـــبــيــان الى ان مــنــزله) 
تـهمـ وهو جاره زودهم (احد ا
بــالــتـــفــاصــيل كــافــة) وتـابع ان
(احملــكــمــة صــدقت اقــوالــهم و
اتـخــاذ االجـراءات كــافـة بـحــقـهم
وبـصـدد احــالـتـهم عـلـى مـحـكـمـة
ــــوضـــوع لـــيـــنــــالـــوا جـــزاءهم ا
الـعــادل). الى ذلك كــشــفت هـيــئـة
الــنــزاهـة عـن تـفــاصــيل حــكــمـ
صـادرين بـحق مـدانـ اثـنـ في
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بــحـث رئــيس مــجـــلس الــقــضــاء
األعـــلـى فـــائق زيــــدان مع مـــديـــر
شـرطة مـحـافـظـة الـنـجف مـحسن
كامل اجلـابـري التـعـاون للـقـضاء
علـى جرائم اخملـدرات.وقـال بـيان
للمجلس تـلقته (الزمان) امس ان
(اجلـانـبـ بـحـثـا سـبل الـتـعـاون
بــــ الـــقــــضـــاء والـــشــــرطـــة في
ة احملافـظـة للـقـضاء عـلى اجلـر
بـصـورة عـامة وجـرائـم اخملدرات
واجلـــرائـم األخالقـــيـــة بـــصـــورة
خــــاصــــة) واضــــاف ان (زيــــدان
الــتـــقى خالل الــزيـــارة الــقــضــاة
وأبــدى الـــتــوجـــيــهـــات الــتي من
شأنها ان جتـعل أداء القضاء في
ـسـتـوى الـذي يـليق احملـافـظة بـا
ـكـانة اخلـاصـة بهـا). وصدقت با
محـكـمة حتـقيق الـبـصرة الـثالـثة
اعــتـــرافــات ثالثــة مـــتــهــمــ عن
ة قتل تاجر في منطقة كرمة جر
تهم علي.وأوضح البيان ان (ا
الـثالثـة دخـلـوا دار اجملـنى عـلـيه
واطـلق الــنـار عـلـيـه من قـبل احـد
ـتـهـمـ بـعـدمـا حـاول االمـساك ا
باحـد افراد الـعصـابة) مبـينا ان
ـــتـــهـــمـــ اعـــتـــرفــوا بـــجـــمع (ا
علـومات عن اجملنى عـليه كونه ا

ودعت حـركـة فـتح الـتي يـقـودهـا
الـرئــيس الـفـلــسـطـيــني مـحـمـود
عـــبــاس فـي بــيـــان لــيل الـــســبت
األحـد إلى إضــراب عـام الـثالثـاء
قبل "رفضا واسـتنكارا" لورشة ا
العـمل االقتـصاديـة التي سـتعـقد
في الــــبــــحــــرين ودعـت إلــــيــــهـــا

تحدة. الواليات ا
وكــان الــبــيت األبــيض أعــلن أنه
ـنامـة في  25و26 سـيـنظّـم في ا
حـــزيــران/يـــونـــيــو ورشـــة عــمل
اقـتـصـاديـة بـعـنـوان "من الـسالم
إلى االزدهـــــــار" تـــــــركّـــــــز عـــــــلى
اجلـــوانب االقــتــصـــاديــة خلــطــة
سالم تــعـدّهــا اإلدارة األمـيــركـيـة
حللّ الــــــنـــــزاع اإلســــــرائـــــيــــــلي

الفلسطيني. 
وأكـدت حـركـة الـتـحـريـر الوطـني
الـفـلـسـطــيـني (فـتح) في بـيـانـهـا
وقـــوفـــهـــا إلى جـــانب الـــرئـــيس
الـــفــلــســطــيـــني "الــذي يــتــحــدى
ـــؤامـــرة الـــعـــصــر ويـــتـــصـــدى 
ـتــمـسك بـالــثـوابت الــوطـنـيـة وا
ــصــالـح الــعــلـــيــا لــشـــعــبــنــا وا

الفلسطيني".

شروع عن سـارة نتانياهو غير ا
( 60عـــامــــا).  ووفق مـــا ورد في
عــريـضــة االتــهـام طــلــبت سـارة
نـتانـيـاهـو وعائـلـتـها وضـيـوفـها
في الـفــتـرة مــا بـ عـامي 2010
و 2013وعن طـــريـق االحـــتـــيــال
مـئـات وجـبـات الـطـعـام اجلـاهزة
طاعم من مجموعة مـتنوعة من ا

في القدس.

دوالر) وتـــعـــويض قـــيـــمـــته 45
ألف شاقل. وسـتـسدد سـارة هذه
ــبـالغ عــلى تــسع دفــعـات بــنـاء ا
عـلى طـلـبــهـا. وقـال الـقـاضي عن
احلكم "الصفقة التي  التوصل
إلــيـــهــا بـــ اجلـــانــبـــ قــيـــمــة
وتـتـنـاسـب مع اجلـرم اجلـنـائي".
ـعـدلة واسـقـطت الئحـة االتـهـام ا
الــتي أقــرت األحــد تــهم الــكــسب

{  الـــقـــدس (أ ف ب) - حــكـــمت
مـحـكـمـة إسـرائـيـلـية امـس األحد
عــــــلى زوجـــــة رئــــــيس الـــــوزراء
اإلسـرائـيـلي بـنـيـامـ نـتـنـيـاهـو
بدفع غرامـة وتعـويض للحـكومة
بـــعــــد إدانـــتــــهـــا بــــاالحـــتــــيـــال
واسـتــخـدام أمــوال الـدولــة لـدفع
أثــمــان وجــبــات طــعـام وفـق مـا
أفـــاد مـــراسل لـــوكـــالـــة فـــرانـس

برس. 
ويـــــأتي هـــــذا احلــــكـم في إطــــار
ـوجـهة صـفقـة اعـتراف بـالـتهم ا
إلـيـهـا وأديــنت سـارة نـتـانـيـاهـو
بـاستـغالل خـطـأ ارتـكـبه شخص
آخر في إطار قضيـة اتهمت فيها
ســـــــارة نـــــــتـــــــانـــــــيـــــــاهـــــــو في
حزيران/يونيو  2018باالحتيال
وخــيـانـة األمــانـة الســتـخــدامـهـا
أمـوال الــدولـة ودفع مــبـالـغ لـقـاء
وجـبـات طـعـام والـتـصـريح كـذبا
بعدم توافر طهاة في مقر اإلقامة
الرسـمي لـرئـيس الـوزراء. وحكم
الـقـاضي أفـيـتال حِـن علـى زوجة
رئيس الوزراء بدفع غرامة بقيمة
عــــــشـــــرة آالف شــــــيـــــقل (2800
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