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وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(الــلــقـاء الــتــشـاوري نــاقش االفــكـار
ـطــروحـة حملــاكـمــة الـدواعش وفق ا
ــعـــايـــيــر الـــدولـــيــة والـــذي جــرى ا
بحضور رئيـسا اجمللس فائق زيدان
وهـيــئـة االشــراف الـقـضــائي جـاسم
مـحـمد الـعـمـيـري وعـددا من اعـضاء
اللجنة القانـونية في مجلس النواب
وفــريق الـتــحـقــيق الــدولي بـرئــاسـة
كـر خـان ومـسـتـشاريـن من رئـاسة

ان).  اجلمهورية والبر
ودعـــا الــنــاشـط الــســيـــاسي جــمــال
الوكـيل رئـيس مـجلس الـقـضاء الى
تثـم اجلـهود االستـثنـائيـة لرئيس
محـكمـة استـئنـاف كربالء االحتـادية

في محاربة الفساد . 
وقال الوكيل في بيان تلقته (الزمان)
امس (نشـيـد بجـهود رئـيس مـحكـمة
استـئناف كـربالءمحـمد عبـد احلمزة
بذولـة في دعم محاربـة الفساد في ا
احملافـظة ومالحـقة الـعصـابات التي
دة واطنـ طوال ا عبثت بـحقـوق ا

اضية). ا
داعيـا رئيس مـجـلس القـضاء الى بـ
(تـعـمـيم هــذه الـتـجـارب عـلى جـمـيع
مــراكــز الـقــوة الـقــضــائـيــة وتـقــديـر
اجلــهــود االســتــثـنــائــيــة). وأعــلـنت
مـحكـمـة حتقـيق بـعـقوبـة في رئـاسة
مـحكـمـة استـئـناف ديـالى االحتـادية
عن القبض على أفراد خـلية إرهابية
مـســؤولـة عن الــتـفـجــيـرات االخـيـرة

دينةً.  التي ضربت ا
واوضح الـبـيــان أن (احملـكـمـة أكـدت

ان افـراد خـليـة يـبـلغ عـددهم خـمـسة
مـتـهـمـ يـنـتـمـون لـداعش اعـتـرفـوا
بقـيامهـم بالتـفجـيرات االخـيرة التي
حـدثت خالل عيـد الـفـطر فـي منـطـقة

علم ببعقوبة). ا
ـــتـــهـــمـــ ضـــبـــطت واضـــاف ان (ا
بحـوزتهم أسلـحة مخـتلـفة ومنـاظير
ليلية وحزام ناسف وان هذه اخللية
تعـمل ضـمن قاطع بـعقـوبـة وتنـطلق
بـعـملـيـاتـهـا اإلرهابـيـة من مـضـافات
عــلى حــافـة نــهــر ديــالى في جــنـوب

بهرز).
مـــبــــيـــنــــا ان (احملـــكــــمـــة اتــــخـــذت
ــتـــهــمــ االجـــراءات كــافـــة بــحـق ا
وصـدقت اعـتـرافـاتـهم قـضـائيـاً وفق
ــادة الــرابـــعــة من قــانــون احـــكــام ا

مكافحة اإلرهاب). 
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ــفـتش الــعـام لــوزارة الـعـدل وافـاد ا
بشـار أحـمد مـحمـد بـإصدار مـحكـمة
جـنح الــرصـافـة اخملـتـصــة بـقـضـايـا
ة الـنزاهـة وغـسـيل األمـوال واجلـر
االقتـصـادية حـكمـاً غـيابـياً بـاحلبس
الــشـــديــد مــدة ثالث ســـنــوات بــحق
ـــوظــفــة في مــديــريـــة الــتــســجــيل ا

العقاري في االعظمية س.أ.أ. 
ــدانــة أصــدرت وقـــال مــحــمـــد أن (ا
صــورة قــيـد لــعـقــار تـعــود مــلـكــيـته
ــــالــــيــــة لــــصـــالـح إحـــدى لـــوزارة ا
ـواطـنـات ولم تــقـوم بـالـتـحـقق من ا
عائديته عن طريق مطابقة اإلضبارة
مع الـسـجالت الـعـقـاريـة عـنـد إجراء

أي تصرف عقاري).

اشـتـمـلت عـلى خـمـسة مـنـاهج وهي
قــانــون الـعــقــوبـات وقــانــون أصـول
احملـاكمـات اجلـزائيـة وقـانـون الطب
الـعـدلي وقانـون الـتـحـقـيق اجلـنائي
وقــانــون االدلـة اجلــنــائـيــة مــبـيــنـة
أن"احملـاضرين فـيـهـا هم من الـسادة

القضاة) .
قامة وتابعت حمادي أن (الدورات ا
عـهد الـقضـائي تأتي بـناءً على في ا
تــوجـيــهـات الــسـيــد رئـيس مــجـلس
القضـاء االعلى القـاضي فائق زيدان
الكات هني لـكافة ا ستـوى ا لرفع ا

الوظيفية).
وناقش اجمللس مع عـدد من اخلبراء
ـقـدمـة الـقــانـونـيـ بـشــأن االفـكـار ا
عايير حملاكمة عناصر داعش وفق ا

الدولية. 
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فــيــمــا ارســلت الــوزارة اعــمــامــا إلى
سـتحـقات اجلامـعات كـافة يـتضـمن ا
ـالــيـة لــطـلــبـة االجــازات الـدراســيـة ا
خــــارج الــــعــــراق وبــــيــــان تــــوفــــيــــر
ـالي ومـسـتـحقـاتـهم , الـتـخـصيـص ا
ــســتــحــقــات وذكــر بــيــان امس ان (ا
ــالـــيـــة الــتي تـــصـــرف عــلـى طــالب ا
االجازة الـدراسـية كـمـا نـصت مادة 6
ثانـيا من الـتعـليـمات رقم  165لسـنة
ــوظـف اجملــاز دراســيــا  2011بــان ا
خـارج الــعـراق يـســتـحق اضــافـة الى
راتـــبـه ومـــخــــصـــصــــاته الــــثـــابــــتـــة
ـالــيـة الــتــالـيــة ويـتم ـســتـحــقــات ا ا
صـرفــهـا مـن الـوزارة او اجلــهـة غــيـر
ـرتـبـطــة  بـوزارة الـتي يـعــمل فـيـهـا ا
ـوظف وهي الـفـرق بـ راتـبه داخل ا
العراق والراتب احملدد لـطالب البعثة
في الـــبـــلـــد الـــذي يـــدرس فـــيه ويـــتم
احتسابه على اساس السعر الرسمي
تداولة في البلد في العراق للعملـة ا
واجـور تـذاكـر الــسـفـر ونــفـقـات طـبع

االطاريح والرسائل).
W³KÞ ‰u³

الى ذلك  اصدرت وزارة التربية جملة
من الــتــعــلــيــمــات اخلــاصــة بــإعــمـار
الــطــلــبــة الــذين ســـيــتم قــبــولــهم في
الدراسة بـالنـسبـة للمـدارس النـهارية
لــلــعـام  2019-2020  وذلك بــهـدف
انــســيـــابــيــة الــدوام واحلـــفــاظ عــلى
رصانة العمـلية التـعليميـة والتربوية

في البالد .
ديـرية العامة وقال  بيان امس  (ان ا
لـلــتـعــلـيـم الـعــام واالهـلي واألجــنـبي
ـديريـات العـامة لـلتربـية في وجهت ا
احملـافـظــات كـافـة / اقــسـام الـتــعـلـيم
الك بـــقـــبـــول الــطـــالب في الــعـــام وا
ـــتـــوسط اذا كـــان من الـــصف االول ا
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وجه وزيــر الــتــعــلـــيم الــعــالي قــصي
ــنع الـتــدريـســيـ الـســهـيل يــوجه 
ـــوجـب أوامـــر جلـــان ـــعـــاقــــبـــ  ا
حتقيقـية أو تفـتيشيـة أو أوامر إنهاء
تــكـــلـــيف أو إعـــفـــاء بــســـبب اإلخالل
بــالــواجــبــات الــوظـــيــفــيــة من تــولي
عــضـــويــة أو رئــاســـة أيــة جلـــنــة من
اللجان الـعلمـية أو الفـنية أو اإلدارية
ضـمن اطـر عـمل اجلـامـعـة أو الـكـلـيـة

احلكومية او االهلية . 
وقــال بــيــان امس ان (الــســهــيل وجه
بــالـــتـــاكـــيــد عـــلى ضـــرورة االلـــتــزام
عايير العلمية والشروط القانونية با
اخلاصـة في تـرشـيح رؤسـاء األقـسام
ومعاوني الـعمداء وبحـسب الدرجات
ـعـتـمـدة من ذوي الـكـفـاءة الـعـلـمـيـة ا
والــنـــزاهــة واالبــتـــعــاد عـــلى إشــراك
أعــضــاء غــيــر مــخـولــ قــانــونــا في
ـا مـجــالس اجلـامــعـات والــكـلــيـات 
ـيـة يـتـيح أن تـأخـذ الـعــمـلـيـة األكـاد
أبـــعــــادهـــا احلــــقــــيـــقــــيـــة دون ادنى

تدخالت).

بغداد
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مبينا أن (هـذا اإلجراء تسبب بضرر
صـالح اجلـهـة الـتي تـعمل جـسيـم 
ـتـمــثل بـوضع إشـارة عـدم فـيــهـا وا
التـصـرف علـى عقـار عـائد لـلوزارة),
ولــــفت الى ان (احملــــكـــمـــة أصـــدرت
تحصلة قرارها إستناداً الى األدلة ا
تـمثلـة باعتراف في هذه القـضية وا
مثل القانوني الذي تهمة وإفادة ا ا
طــلب الـشــكــوى وقـريــنـة الــتـحــقـيق
تهمة اإلداري الثابت فيه مقصـرية ا
إضــافـــة الى هــروبــهـــا حــيث قــررت
حبسها مدة ثالث سنوات). من جهة
اخرى اعتقلت قيـادة شرطة محافظة
ديالى  15 مـطلـوبـاً وفق الـعـديد من
الــقـضـايــا من بـيــنـهم مــطـلـوب وفق
ادة 4 ارهـاب سـلم نــفـسه طـوعـيـا ا

راكز االمنية في احملافظة. الى ا
ـتحدث بـاسم القـيادة العـقيد وقال ا
غـــالب الــعـــطــيــة فـي بــيــان امس ان
(دوريـات ومـفـارز الــشـرطـة اعـتـقـلت
 15مطلوبا والـصادرة بحقهم أوامر
) ,واضـاف ـاضـي خالل الـيـومـ ا
ان (احـدهم سـلم نــفـسه طـوعـيـا الى
قــسم شــرطــة جــلــوالء) ,مــبــيــنــا ان
راكز االمنية في احملافظة تواصل (ا
عــمـلــهــا االمـني فـي تـنــفـيــذ االوامـر
طـلوبـ لـلقـضاء القـضـائيـة بـحق ا
من أجل فرض االمن واالسـتـقرار في

احملافظة). 
وفي االنبار عاجلـت مديرية مـكافحة
ـتفـجـرات حزامـا نـاسفـا يـعود الى ا
داعش في مـديـنة الـفـلـوجـة.واشارت
ـديـريـة في بـيـان الى إن (نـداء ورد ا
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ديـرية العـامة لـلماء ومـديرية اكدت ا
ـائي مـاء الـبــصـرة حتـسـن الـوصع ا
في احملـــافــظـــة مــقـــارنـــة بــالـــصــيف
اضـي مشـيـرة الى اتـخـاذ اجراءات ا
عـدة في اســتـحــداث خـطــوط جـديـدة
نــاقــلــة لــتــقــويــة الــضخ في مــنــاطق

مختلفة. 
وقال بـيـان للـمـديريـة تـلقـته (الـزمان)
ائي في احملـافظة امس ان (الوضع ا
ــاضي حتــسن مــقــارنــة بــالــصــيف ا
نــتـيــجـة االجــراءات الــتي اتــخـذتــهـا
ـديـريــة بـعــد االزمـة والـتي تــمـثـلت ا
ـــشـــاريع بـــصـــيـــانـــة الـــعـــديـــد من ا
ــائـــيـــة واســـتـــبــدال واجملـــمـــعـــات ا
ضـخات واسـتحـداث خطـوط ناقـلة ا
جــديـدة لــتــقـويــة الــضخ في مــنـاطق

مختلفة من احملافظة).
 «“ËU& l —

واشـــار الى (اســـتـــحـــداث مـــشـــاريع
جــــديــــدة والــــقـــيــــام بــــحــــمالت رفع
الـتـجــاوزات عن الـشـبـكــات الـفـرعـيـة
واالنابيب الـناقلـة وكذلك رفع دعاوى
ــتــجــاوزة جــزائــيــة عــلى اجلــهــات ا

بحسب القانون).
ـائـيـة  مـبـيـنـا ان (زيـادة االطالقـات ا
في نهـر دجلـة وقنـاة البـدعة ادى الى

مـــاء ســـيـــحـــان من 34 الف الى الف
وفي الــقـــنــاة االروائـــيــة من  11الف

و500 الى 1200).
وتوقع الـبيـان انه (في حـال استـقرار
ــائـــيــة الــواردة ونــظــرا االطالقــات ا
ـــتـــوفـــر فـي اخلـــزانــات لـــلـــخـــزين ا
والسدود والبالغ 52 مليار م3 لغاية
اضي االن والسيما ان خـزين العام ا
وفي نـفس الــوقت قـد بـلغ  16مـلـيـار
م3) مرحجـا (عدم تـكرار هـذه احلالة

اضي). التي حدثت في العام ا
ـواطنـ في احملافـظة ودعا الـبيـان ا
الى (االبالغ عن حاالت الـتجـاوز على
الشبكات الـداخلية واخلطـوط الناقلة

ساهمة في منع حدوثها). وا
مـــشـــيـــدا (بــجـــهـــود وزيـــر االعـــمــار
واالســكـــان والــبـــلــديـــات واالشــغــال
ـا ابـداه من الـعـامــة بـنـكـ ريــكـاني 
تـــوجـــيـــهـــات اســـهـــمت في انـــطالق
شروع حتلية مياه اخلطوات االولى 
الـبحـر بـطـاقـة مـلـيون م3 بـاليـوم من
خالل الـتــعــاقـد مع احــدى الـشــركـات
يـة العداد اخلدمات االسـتشارية العا

للمشروع). 
من جهـة اخـرى كـشف مـحافظ واسط
يـاحي عن تـخصيص محـمد جمـيل ا
اكثـر من 25 مـلـيـار النـشـاء وصـيـانة

طــرق رئـيــســة في احملــافــظــة.  وقـال
يـاحي في بـيان امس (قـدمـنا خـطة ا
خــدمــيـة اخــرى وقــد صــوت عــلــيــهـا
مجـلس احملـافـظة و فـيـهـا التـركـيز
بـشــكل كـبــيـر لـتــطـويــر الـطـرق وهي
ــــنــــاشـــدات االهــــالي اســــتــــجـــابــــة 
ـتكـررة من واقع الـطرق وشكـواهم ا
حيـث خصـصـنـا اكـثر من 25 مـلـيارا
إلنــشـــاء طــرق رئــيـــســة وثــانـــونــيــة
وصيانـة في الطـرق العامـة والريـفية
عن طــريق دائــرة الــطــرق واجلــسـور
فــضال عن تــأســـيس جــهــد مــتــكــامل
لـدائـرة الـطـرق يشـمـل معـمـل اسفـلت
متـطور وإلـيـات تخـصصـية ومـوازنة

تشغيلية).
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واضاف ان (هـذا التـشـكيل قـادر على
الصيـانة الفـورية لـلطرق وبـأي مكان
في احملـافـظـة حـيث  تـخـصـيص 4
مليار لتـأهيل طريق كوت_بغداد يتم
ـقــبـلـة الـشــروع به خالل االسـابــيع ا
بــعــد مــصــادقــة وزارة الــتــخــطــيط),
وتــابع  (كــرســنــا اإليــراد األعــظم من
ــنـفــذ احلـدودي لــتــطـويــر وتــأهـيل ا
وإكسـاء الـعديـد من الـطـرق الرئـيـسة

والفرعية وطرق القرى واألرياف).
الى ذلك اطلقت امـانة بـغداد حمـلت

لـرفع وازالـة الـتـجـاوزات عن قـاطـع
مـخـتـلــفـ شـرقي الـعــاصـمـة. وقـالت
االمـانـة في بـيــان امس ان (مالكـاتـهـا
في بلـدية الـغديـر اطلـقت حمـلة الزالة
الــتــجــاوزات ضـــمن شــارع اجلــزائــر
ومنـطقـة يـو .ان  تضـمنت ازالـة ازالة
العـديـد من حـضـائـر األغنـام وغـيـرها

ـألـوف سيء واخلـروج عـنه بـنـظـر الــغـيـر أسـوء وهـذه مـشـكـلـة يـصـعب ا
تبـريـريـهـا فحـيـنـمـا يحـصل اعـتـداء غـير مـتـوقع عـلـيك فتـصـاب بـالـعجب
واالعــجب من هــذا انت صــاحب احلق وتــمــتــلك ســمــعــة طــيـبــة واخالق
وحسن سـيـرة حتمـد الـله وتـصمـد جتـاه هكـذا اعـتـداء وتقـول في نـفسك
الله اقوى من الـكل فسبـحانه وتـعالى يرى ويـسمع وانا ال اريـد ان تكون
شـكلـة تكـبر وتـكبـر وتسبب شـكلة اكـبر واكـبر واعـلم علم الـيقـ بأن ا ا
االذى لـكـثــيـرين هم في غــنى عـنـهــا ولـكن لـكـل انـسـان اخــطـاء وهـفـوات
يرتكبـها بحق نـفسه او بحق غيـره ومسؤولـية هذه االخطـاء كلهـا يتحمل
نتائجهـا وحده ويقع على عاتـقه اصالحها.. والسـؤال من منا لم يخطئ

بحق غيره?
في أحيـان كـثيـرة النصـدق انـنا كـنا بـهـذه القـسوة او االنـفـعال والـظلم
والنصدق اننا جرحنا من امامنا بتلك الوحشية ونظل نبحث في داخلنا
عن مبـرر لـنرتـاح من تـأنيب الـضـميـر ولـكن احلل الوحـيـد هو االعـتذار
وقد تكـون كلمـة "اسف" كافـية حلل االشكـال ولكن في احـيان كثـيرة قد
ا حـدث من سوء التفاهم الذي طلوب والبـد من تبرير  التكفي الكلمـة با

قد يكون غير مقصود.
وحتى تكون لالعـتذار قيمة البـد ان يكون منـطقيا وال يـبنى على مبررات
ا تـزيد االمور ـعاتـبة الـفظـة التي التـداوي وا واعذار واهـية واليكـون با
ـأل. فلالعـتذار تعـقـيدا خـاصة اذا كـانت اجملـادلة امـام االخـرين وعلى ا
ــنــاســبـة فن اليــقــدر عــلــيه أي شــخص إذ البــد مـن انــتــفــاء االلــفــاظ ا
سؤوليتك عن اخلطأ الذي ارتكبته لكي تستطيع استرجاع واالعتراف 
شكلة نفسها مرة ثقة من امامك كما يجب عليك ان تتعـلم بأال تقع في ا
اخرى. وقـوتك التـأتي فـقط بـشـعـورك بـالنـدم واالعـتـذار احلـقـيقـي ولكن
بـالــتـسـامح والــعـفــو فـاذا فـكــر االنـســان بـالـتــسـامح مع مـن اسـاء الـيه
فسيكـسب كل شيء وسيعـود النفع علـيه اوال وباالحراج والـندم على ما
انـا وصـدقا اساء الـيه. فـالتـخـلي عن رد االسـاءة والتـسـامح يـستـلـزم ا
ـن امـامك في حتـسـ سـلــوكه بـعـد ذلك وقـمـة وقـوة وهـو عالج نـاجح 
االخالق التكـون فقط بـالصـمت والتـسامح عن اخلـطأ ولـكن بالـعفـو عند
ـا وخـاصـة عـنـدما يـأتي من ـقدرة. احـيـانـا يـكـون اجلـرح شديـدا ومـؤ ا
انـسـان قــريب وفي اوقـات غــيـر مـتــوقـعـة ولــكن قـدرتك عــلى االعـتـذار
تـسامـحون وقدرتك عـلى التـسامـح يريـحانك بل ويـعلـيـان من شأنك فـا
يــشــعــرون بــالـراحــة والــطــمــأنــيــنــة ويــعــيــشــون في هــدوء وراحــة بـال
ا يراه ويستمتعون بحب الـناس. ولكن البعض يفسر هـذا ضعفا وجبنا 
عنـد النـاس من الغـطرسة ورد الـصاع بـألف صاع.. ولـيكن
مايكن ونـحن نريـد غيـر ذلك فال نريـد نلـحق الضرر
بـاالخــرين مـن االوالد أو االقـارب وفـي كل احلـاالت
هي اهـانـة ومــضـيـعـة لــلـوقت واخـرهــا الـنـدم لـذوي

البصيرة.

للـتـرشـيح لـدخـول االختـبـار الـنـهائي
وهوب  للطلبة ا

واوضح بيان امس ان (الهيئة حددت
ـوافق مـوعـد االختـبـار يـوم الـسـبت ا
20 تــمـوز 2019 الـســاعــة الــثــامــنـة
ــــوهـــوبـــ صـــبـــاحــــاً في مـــدارس ا

(بغـداد الـبـصـرة  نيـنـوى  االنـبار 
ذي قار ميسان  النجف االشرف) .
ـتـقـدم وأضاف انـه (علـى الطـلـبـة ا
كان لالختبـار التـواجد في الزمـان وا
احملـددين وإحــضـار مــا يـثـبـت هـويـة
الــطـــالب) . كـــمــا حـــصــلـت مــوافـــقــة

السهيل على شروط وضوابط اختيار
معاون مدير مدرسة 

وذكـر بيـان امـس ان (الشـروط هي ان
يكـون حـاصالً على شـهـادة ال تقل عن
الـبكـالـوريـوس بـالـنـسـبـة الى مـعاون
ـدرســة الـثــانـويــة  وشـهـادة مـديــر ا
ـدرسـة ــعـاون ا الـدبـلــوم كـحـد ادنى 
االبتدائـية او رياض االطفـال ويفضل
ان يكون من حملة الشهادة اجلامعية
االولية البـكالوريـوس وان تكون لديه
خدمة في مجـال التعـليم االبتدائي او
الــثـــانــوي ال تـــقل عن ثالث ســـنــوات

تولد 2004 بالنـسبة لـلذكور و2002
لإلنـــاث  وكــــذلك احلـــال فـي الـــصف
ـتـوسط فـيـتم قـبـول الـطالب الثـاني ا
من مواليد 2003 من جنس الذكور و
2001 بــالــنــســبــة لإلنــاث  وتــشــيــر
التعـليـمات الـوزارية أن الـطالب الذي
يــكـون مـن مــوالــيـد  2002يـكــون في
ـتـوسط  امـا االناث الـصف الـثـالث ا
فـــشــــرط ان تــــكـــون قــــد وصــــلت الى

.(2000
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وأضــاف انـه (يــحـق قــبـــول الـــطــالب
الذكـر في الـصف الـرابع االعدادي من
يــحـمـل مــوالــيـد  1999وبــالــنــســبـة
لإلنــاث مـن تــولــد 1997 عالوة عــلى
ذلك يـــــســــجل الـــــطــــالب فـي الــــصف
اخلــامس لـــلــمـــرحــلــة االعـــداديــة من
مـوالـيد 1998 اذا كان ذكـراً  ويـحق
لإلنـاث الــقـبـول من كــانت مـوالــيـدهـا
1996 وأخـيـر من وصل الـى مـوالـيـد
 1997بالـنـسـبـة للـذكـور فـيـتم قـبولهُ
ــرحــلـة في الــصف الــســادس لــذات ا
واإلنـاث شــرط ان تــكـون من مــوالــيـد
1995 منوهاً الى وجـود شرط بقبول
راحل ولـكال اجلنـس الطـلبـة لتـلك ا
في حـــال عـــدم تـــركـــهم او رســـوبـــهم

لسنت في صفوفهم .(
الفـــتـــاً الـى (وجـــوب نـــقل الــــطـــلـــبـــة
الراسـبـ لسـنـتـ في صفـوفـهم عدا
من اعتبـرت لهم سنـة عدم رسوب الى
ـسـائـيـة  وأيــضـاً الـطـلـبـة ـدارس ا ا
الــــذين جتـــــاوزت اعــــمــــارهـم الــــسن
الـنـظــامي لـلـمــدارس الـنـهـاريــة فـيـتم
سائية وفقاً نقلهم الى نظيرتـها في ا

للتعليمات النافذة بهذا األمر) .
ـوهـوبـ في وحـددت هـيـئـة رعــايـة ا
الـوزارة مـوعـد االخـتـبــار الـتـمـهـيـدي
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ــعــهــد الــقــضــائي الــتــابع أفــتـــتح ا
جمللس القضاء األعلى دورة قانونية
ـدة شــهـر واحــد لـضــبـاط تــسـتــمــر 
وزارة الداخـلـية الـعـاملـ في مـجال

التحقيق اجلنائي .
وذكر بـيان لـلمـجلس تـلقـته (الزمان)
عـهـد نظم دورة تـدريبـية امس أن (ا
وتـطــويـريــة خـاصـة بــضـبـاط وزارة
الــداخـــلــيـــة الــعـــامـــلــ في مـــجــال
التـحـقـيق اجلنـائي  بـهدف ?تطـوير
شاركة ثالث مهاراتهم القانـونية 
دة ثالث مشاركـا والتي ستـستمـر 
يــومــا عــلى ان تــنـتــهي فـي احلـادي
والـثالثـ من شـهـر تـمـوز احلـالي).
عـهد الـقضائي وأشارت مـدير عـام ا
نــــهــــلــــة حــــمــــادي إلى أن (الــــدورة
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ويـــفـــضل مـن لـــديه خـــدمـــة اكـــثـــر) .
واضاف ان (ال يـقل تـقـييـمه الـسـنوي
عن جـيــد جـدا لــلـسـنــتـ االخــيـرتـ
الـلـتـ تـسـبـقـان الـتـرشـيح اذا كـانت
دن وعن جيد في درسة في مراكـز ا ا
الـــنـــواحـي واألريـــاف  وان ال يـــكـــون
معـاقبـاً بأي عـقوبـة انضـباطـية خالل
السـنـتـ االخـيرتـ الـلـت تـسـبـقان
الـتـرشـيح وان ال تـكـون تـلك الـعـقـوبة
ألسباب تتعلق بالنزاهة او االمانة او
ــة مــخـلــة بـالــشــرف او تـتــعـلق جـر

بحسن سير العملية االمتحانية) .

ــائــيـة مـن قـلــعـة حتـسـن االطالقـات ا
صـالح حـيث بـلغ خالل االزمـة  42م3
بالثـانيـة وفي الوقت احلالي  104م3
بــالـثــانـيــة كــمـا ان مــعــدل االطالقـات
الواصـلـة مشـروع مـاء العـبـاس كانت
 5,5م 3بـــالـــثــانـــيـــة وحـــالـــيــا  7م3
بالثـانية) ,الفتا الى (انـخفاض نـسبة
ـشروع الـهارثة من اء  االمالح في ا
11 الف الى  1800وفي مـشـروع مـاء
الـبــراضــعــيـة من  18الف الى 2200
وفي مشـروع مـاء اللـباني من 26الف
و600 الى الف و 900 وفي مــشــروع

من الـتجـاوزات اخملـتـلـفة) .الفتـا الى
ان (بلـديـة الـشـعب هي االخـرى قامت
بـحمـلـة تـأكـيديـة حلـمـلـتهـا الـسـابـقة
بــازالــة الــتــجـاوزات عـن شــارع عـدن
الــــرئـــيـس بـــاالضــــافــــة الى تــــغـــر
ـتـجـاوزين وإنـذارهم بـعـدم الـعـودة ا

لتجاوزاتهم مرة اخرى). 
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ربي اني وهن العـظم مني واشـتـعل القـلب شوقـا الى رحاب أقـدس بقـعة
ـبــارك  وذابت الـروح وجــدا لـدقـائق عـلى أرضك حــيث بـيــتك الـعـتــيق ا
ـصـطــفى (ص) ولم اكن بـدعـائك ربي تـسـتـظل فــيـهـا بـروضـة احلــبـيب ا
شـقـيـة  وإني خـفت ان لم يـعـد فـي الـعـمـر بـقـيـة .. فـهب من لـدنك حـجـة

مبرورة تكون األولى واألخيرة  و أجعلني ربي راضية مرضية .  
دعاء مـا فتـئت اردده بقـلب كسـيـر  وع بـللـها دمع احلـن بـعدمـا خاب

الرجاء اال منك وبعدت الشقة وتقطعت السبل وذابت حبال الوصل . 
ما يـدفعـني الى الـتسـاؤل عن ماهـيـة (قرعـة) تمـنح البـعض حـقا مـقضـيا
فيـما تـمنعـه عن البـعض اآلخر لـنصف عـقد من الـزمان لتـبقى اسـماؤهم
ـوت قبل حبـيسـة قوائم انـتظـار حل حـصول مـعجـزة ما قـد يتـخطفـها ا

حتقيقها .  
ا يـؤسف له ان قـانـون السـنـوات اخلـمس الـعجـاف هـذا امـتد لـيـطال و
منـاسك العـمرة بـعد ان كـان مـقصـورا على احلج  ! األمـر الذي ال يـنفي
وجود بدائل ووسائط  (جتارية)  قـد حترمنا األجر فنـقر ما انكرناه على
ـال والـنـفوذ الـذين اسـتـمـرؤوا  استالب البـعض من اصـحـاب الـشأن وا

حقوق اآلخرين من عباد الله .. 
وحتى حصولي عـلى اجابة شافـية ال املك سوى ان اتوجه
بالدعاء اليك موالي رافعة كـفّي التضرع ان جتعلنا
من أصـحـاب احلظـوظ الـعـظـيـمـة بـهـذه الـدنـيا وفي
اآلخـرة  فـنـنــال حـقـنـا بــفـرصـة عـادلــة لـنـردد مـعـا

بصوت الرضا " لبيك اللهم لبيك " .
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السالح القوة الرادعـة لفرض القانـون ومعاقبة اجلنـاة  وفي أغلبية دول
العالم متواجد عند إثنان ال ثالث لهما وهما وزارة الداخلية والدفاع فقط
ال غيـر  لكـن عنـدنا الـوضع مـختـلف تـمامـا فقـد يـكون مـتوفـر أكـثر عـند
شرائح في اجملتـمع أكثـر من وزارة الداخـليـة والدفاع نـفسـها . جند في
أوطان عـديـدة تـوفـر لـلسالح أكـثـر حـتى من الـطـعام والـشـراب كـالـعراق
واليمـن وليبـيا وسـوريا وغـيرها الـكثـير  وكل شـريحـة من اجملتـمع تتجه
لتسليح نفسها قوة وحماية  قد يـحتج الكثيرين على ما أكتبه ويبرر بأن
دول كثيرة تسـمح بإقتناء األسـلحة وعلى رأسهـا أمريكا  وبالـتأكيد هذا
صحيح لكن هـناك ضوابط صارمـة ال تعد وال حتصى ولـيس األمر مباح
وسـهـل كـمــا هــو احلـال عــنــدنـا . ظــاهــرة تــفـشي الــسالح أيــضــا بـاتت
متـرسخـة اجتـماعـيا كـرمز لـشمـوخ وعزة الـرجال  وبـات السالح يـهدى
ن حتـبه وتـقـدره  والـعالج بـبـسـاطـة بـفـرض قـوة الـقـانـون  وكـثـيـرا ما
ناطق نـهجة جلمع األسـلحة تـقوم بها الـدولة من ا سمعنـا عن حمالت 
ن يـسلم ما عنده من عروفة بكـثافة األسلـحة بها وتـقد مكافـأة مالية  ا
ـواطن ووزارة أسـلـحــة . أيـضــا يـجب وضع خـط اتـصـال مــفـتــوح بـ ا
الداخـلـية والـدفـاع حتى يـتم إصـطيـاد جتـار السالح وأوكـارهم  فـهؤالء
واطن  وكما هو معلوم طرق تعقبهم ليس بالسهل وال يتم إال بـتعاون ا
بأن الدول التي تسمح بإقتناء األسـلحة تعطي مع السالح ورقة ترخيص
أو هويـة إقتـناء فيـها مـعلـومات كـاملـة عن صاحب الـسالح ونوعـيته  بل
وجنحت والية أمريـكية من وضع رمز عـلى كل رصاصة يتم بـيعها وهذه
الرصاصـة عندما تـباع تسـجل على أسم صاحب تـرخيص السالح وأن
ة مـا وإنتـزعت الرصـاصات فـيتم بـسرعة وسـهولـة جلب من حدثت جـر

قام بإطالقها وتسليمه للعدالة .

من حــركـات شـرطـة الــفـلـوجــة يـفـيـد
بــــــوجـــــود جــــــسـم غــــــريب فـي حي
ـــديــنــة وبـــعــد وصــول اجلـــوالن بــا
ـتفـجـرات عثـرت عـلى حزام خبـراء ا

نـاسف من مـخـلـفات داعـش حيث 
كان). معاجلته وإتالفه في نفس ا
والــقت مــديــريــة مــكــافــحــة اإلجــرام
ــطــلــوبــ الــقــبـض عــلى عــدد من ا
للـقـضاء واخملـالـف وضـبط عجالت
ودراجـــات نــــاريـــة ال حتـــمل أوراقـــاً

رسمية في جانب الكرخ . 
في غضون ذلك افـاد مصدر بـالعثور
على جثة رجل مجهول الهوية قضى
ـصـدر في رمـيـا بـالـرصـاص. وقـال ا
تصـريح امس إن (قـوة امـنيـة عـثرت
عــلـى جــثــة رجل مــجــهــول الــهــويــة
ـنـطـقة مـرمـيـة في سـاحة مـتـروكـة 
جسر ديالى  ,بدت عليها آثار إطالق

نار في منطقة الرأس).  عهد القضائي لضباط الداخلية Ëœ—…∫  جانب من الدورة التي اقامها ا
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برعـاية مجـلس االعمـال الوطني
ـركـز الــعـراقي لـلـتـنـمـيـة يـقـيم ا
ـــعــهــد ـــشــارعــة ا االعـالمــيــة 
الـعــراقي لالصالح االقـتـصـاديـة
نـدوة نـقـاشـيـة بـعـنـوان (ضـعف
االداء الـعـام واشكـالـية الـعـملـية
الـــســـيـــاســـيــــة وبـــحث عـــلـــمي
بـاالقـتصـاد الـسيـاسي) لـلخـبـير
الـدكتـور كمـال الـبصـري. وقالت
دعــوة تــلــقــتــهــا (الــزمــان) عــبـر
تـــطـــبـــيق الـــواتــســـاب امس ان
(الـــنــــدوة تـــقــــام في الــــســـاعـــة
الــعـاشـرة والـنــصف من صـبـاح
ــقــبل في مــبــنى يــوم الــســبت ا
مــــجــــلـس االعــــمــــال الــــوطــــني
بــالــكـرادة  –الــعــرصــات). كــمــا
وتـنــظـم كـلــيــة بــغــداد لــلــعــلـوم

ـعـهـد االقـتـصـاديـة اجلـامـعـة وا
الــعـراقـي لالصالح االقـتــصـادي
وبـــالــــتـــعـــاون مع اجلــــمـــعـــيـــة
الـعــراقـيـة لـلــسـيـاســات الـعـامـة
والـتنـميـة البـشريـة ندوة عـلمـية
بـعنـوان (اشـكالـيـة ضعف االداء
الــعـــام). وقــالت دعـــوة اطــلــعت
عليهـا (الزمان) امس ان (الندوة
سـتــعـقـد في الـسـبت االخـيـر من
الـشهـر اجلاري وبـتمـام السـاعة
الــتـاســعــة صـبــاحـا عــلى قــاعـة
ــؤتـمــرات في مــعــرض بــغـداد ا
ـــنـــاقـــشـــة واقع االداء الـــدولـي 
احلـــكـــومـي وضـــعـــفه وعـــوامل
اتـســاع رقـة الــفـســاد فـضال عن
مــرتــكـزات قــوة االداء الــعـام من
خـالل تـــــوفــــــر رؤوس االمـــــوال
االربعـة االقتـصادي والـبشري و

االجـــتــــمــــاعي والــــســـيــــاسي),
مـضـيفـة (كـما سـتـتنـاول الـندوة
واقع االداء في قطاعـات الصحة
والــتــربــيــة والــتــعــلــيم الــعــالي
واالعـمـار واالسـكـان والـبـلـديـات
واالمن الــــداخــــلي اضــــافـــة الى
مـنـاقـشـة الـقـطـاعـات االخرى في
نــدوات مـتــتـالــيـة) ,مـشــيـرا الى
(تــضــيــيف مــتــحــدثــ من تــلك
الـقـطـاعـات وسـيـكـون الـبـصـري
تحدث الرئيس للندوة) ,داعية ا
ـشاركة بالندوة الباحث الى (ا
بــــأوراق عـــــمـل ال تــــتـــــجــــاوز5
صفحـات شريطـة ان تنسجم مع
ظـــــروف الـــــبـــــلـــــد وواقع االداء
احلــــكــــومـي في الــــقــــطــــاعــــات
اخملتلـفة وان تتـوافق مع عنوان

الندوة). 
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