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احملـــافـظ اإلنـــســـانـــيـــة فـــضال عن
كــونـهــا تـأتي من بــاب رد اجلـمـيل
ـن خــدم بـلــده ورفـع اسم الــعـراق
عـالـيا في احملـافل الـدوليـة وايـضا
تـخـلــيـدا لـذكـرى اجنــاز مـهم نـامل
تـكـراره مـسـتـقـبال في الـتـربع عـلى

نتخبات اآلسيوية).  عرش ا
بدوره اثنى الكاب يونس محمود
على رعاية احملـافظ في (اقامة هذا

احملفل الكروي).
مطالبا اجلماهير بـ (احلضور الى
ــبــادرة ـــبــاراة وتــفـــعــيل هـــذه ا ا
باراة االنسانية).  وسيشارك في ا
نــخـــبـــة من ابـــرز الــنـــجـــوم الــتي
اجنــبـتــهم الـكــرة الـعــراقـيــة حـيث
سـيقـود ابطـال كاس اسـيا الـكاب
رحيم حـميـد فيـما سيـقود مـنتخب

بغداد يحيى علوان . 
وكــانت احملـافــظــة قــد نـاقــشت مع
مــدراء الـتـربـيـة في جـانـبي الـكـرخ
والـرصـافـة بـبــغـداد االسـتـعـدادات
الـالزمـة لـلـمـشروع الـوطـنـي لـبـناء
ــدارس وكـذلك اســتــقـبــال الــعـام ا
الــــدراسي اجلــــديــــد اضـــافــــة الى
التـطرق الى ملف الـتعيـينات الذي
اجنـز من قـبل اللـجـان الفـرعـية في
مديريات التربية وبانتظار احلسم

مع رئاسة الوزراء. 

ــــالـــيــــة اجـــور واطـــلــــقت وزارة ا
احملاضـرين باجملـان ضمن مـديرية

تربية الرصافة األولى .
وازنة  واكد اجلزائري ان (دائرة ا
أبـلـغت احملـافظـة بـإطالق اكـثر من
مـلـيـار ديـنـار حملـاضـري الـرصـافـة

لـــتــقـــد اخلــدمـــات لــكل مـــنــاطق
الــعــاصــمــة)  ,مــعــربــاً عن امــله بـ
(استـمرار التعـاون والتنـسيق ب
ا احملـافـظـة والـوزارة الـداخـلـيـة 
ـــواطن الـــبـــغــدادي). في يـــخــدم ا
غـــضـــون ذلك  ,اعــــلن اجلـــزائـــري
االتفـاق على اقـامة مـباراة الـنجوم
ــلــعب الـشــعب بـ غـدا االثــنـ 
ـنـتـخب الـوطـني الـفـائـز جنـوم مـا
بكأس اسيا 2007 وجنوم منتخب

بغداد. 
„d²A  dLðR

وقـــال اجلـــزائـــري خـالل مـــؤتـــمــر
مـشـتـرك مع احـمـد راضي ويـونس
مــحـمــود في ديــوان احملــافــظـة ان
ــبـاراة الـتي سـتــجـري في تـمـام (ا
الساعـة السابعة مـن مساء يو غدا
نتخب ستخصص لعوائل جنوم ا
الـــوطــنـي  الــراحـــلــ وهـم نــاطق
هــاشم وعــلي كـاظـم وعـلي حــسـ

وعباس رحيم ومنذر خلف).
داعــيــا اجلــمــهـور الـى (احلــضـور
ــــــكــــــــــــــــــــثـف الجنــــــاح هــــــذا ا
الــكــرنــفــال الـريــاضـي الـذي يــأتي
لالحـتـفاء بـالـذكرى الـثـانيـة عـشرة
لـتـتـويج الـعـراق بـأ اسـيـا لـعـام

 .( 2007
من جــهــته رحب راضي بـ(مــبـادرة
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ــنــاطق الــعــراقي من مــخــتــلف ا
وعــدد كــبــيــر من الــشــخــصــيـات
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بـحـضـور ضم مـكـونـات اجملـتـمع
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االولى الـــــــبـــــــالغ عـــــــددهم 1526
مشموال).

مـبـيـنـا ان (عـمـلـيـة الـصـرف جاءت
بـــعـــد إرســـــــــالـه كـــتب رســـمـــيـــة
تـــــضـــــمـــــنت قـــــوائـم بـــــاســـــمــــاء
احملــاضــريـن وجلــمــيع مــديــريــات
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ـصــيـر هـذا الـشـعب ال أظن ســيـاسـيـا من الـذيـن قـذف بـهم الـقـدر لــلـتـحـكم 
ـغلـوب عـلى أمـره ال يـعرف الـطـرق الـتي من شـأنهـا اصالح احلـال والـتـقدم ا
بـالبالد الى حـيث يـطـمح العـراقـيون  وأظن ان الـذين وقـفـوا حجـرة عـثرة في
صائـر ما ذاقه من سبقوهم بلـوغ العراق ما بـلغته بلدان الـدنيا سيلـقون من ا
ـا ( طمعـهم قتـلهم ) فـمنـذ ابحـار سفـينـة العـملـية الـسيـاسية  فقـد قالـوا قد
والكل يـريد االستحـواذ على السلـطة وحرمان الـشركاء منـها  حتى وان كان
الـشركـاء من أقرب االخـوان .  وألنهم كـذلك انـعدمت الـثقـة  وما عـاد أحدهم
يـأمـن لـآلخـر  بل ويـتـوقع مـنه اسـتالل خـنـجـره لـيـطـعـنه من الـظـهـر وخـلص
اجلـميع الى ان القوة هي من يحسم األمر ولـيس احلوار  فمن اعتلى صهوة
ـقـراطيـة الـهشـة او حاصـال على بـعض من الـكعـكة السـلـطة فـائزا كـان بـالد
حتـاصصـوا الـوزارات ومـؤسـسـاتـهـا وصـارت تـسـمى بـأسـمـائـهم بـالـتـوافـق 
وتعـود مـيزانـيـاتهـا خلـزائن أحـزابهم وتـيـاراتهم  ولـم يبق لـلـعراقـيـ من تلك
لـيارات اال فـتات سـرعان مـا تبـدد بسوء االدارة  األمـوال التي بلـغت مئـات ا
ـتلك القوة والـنفوذ  امـا اولئك الذين لم تـصل أياديهم الى ال  ـتلك ا ومن 
تلك األمـوال فـسلـمـوا حلاهم لـلـكبـار خـارج احلدود  مـسـتعـينـ بـهم الزاحة
فـاشتـعـلت النـيـران وغطى ن حـرمـهم منـهـا  رفقـاء الـدرب القـد واالنـتـقام 
رصوص  وصار دخانـها أرجاء الـبالد وشاعت الـكراهيـة وتصدع الـبنيـان ا
الـكـل يـحارب بـاسـم الـله  وكـأن الـله تـعـالى بـحـاجـة ألصـحـاب الـلحـى الـكـثة
رائـ الـذين ال يـحلـلـون او يحـرمـون بـداللة اسـتـفـحال الـفـساد نـافـقـ وا وا
ـكـان  بيـنـمـا اال من حـولنـا تـسـابق الريح ـراوحـة في ا وخـواء اخلزائن وا
ـتـأخرين من لبـلـوغ احلـيـاة الـرغيـدة والـسـعـادة الـدائمـة. لم يـكن هـذا ديـدن ا
السـاسـة  بل الذين سـبـقوهم انـتـهجـوا الـسبـيل ذاته  فـطاردوا من ظـنوا انه
يخـتـلف معـهم في الـرؤيـة وهجّـروا الفـقـراء بذرائع شـتى واقـساهـا تـلك التي
نسـبتهم الى أقوام أخرى غير عراقيتهم  وعلى طريق واحدة أرادوا أن تسير
اجلمـوع  فـمن انحـرف عـنهـا قصـدا او سـهوا مـصيـره االلـغاء من الـوجود 
فـفـرت الـنـاس مـذعـورة  ومــحـظـوظ من عـثـر عــلى مـكـان آمن يـأويه  او بالد
حتتـضنه من دون توظيـفه في دهاليز مـخابراتها  ولـيس أمام من تبقى سوى
اضي  ـا يريـده الدكـتاتـور . ال اريد نـكأ جـراح ا اخلنـوع  والقـبول قـسرا 
ففي اسـتذكارها نفخ في روح االنتقـام  بينما نتطـلع للتصالح مع الذات التي
مـضى عـلـيـنـا عـقـود طـويـلـة ونـحن في خـصـام مـعـهـا  وسـتـعـاد الـكـرة ثـانـية
ـصافـحـة الصـادقة  فـهي الـطريق مسـتـقبال اذا لم نـتـسم باحلـكـمة ونـقبل بـا
الــوحـيــدة ولـيس من طــرق غـيــرهـا الشــاعـة احملــبـة ونـبــذ الـرصــاص . الـذين
استـلمـوا مفـاتيح الـبالد بعـد االحتالل يـعرفـون طريق االصالح وأزقـته جيدا
ن جـاءوا لالســتـثــمـار ويــكـذب من يــدعي غـيــر ذلك  وان ابــتـلــيـنــا مـؤخــرا 
ن ال يـستـطـيع فك اخلط أن يتـبوأ بـالسـياسـة  فاجملـال هش الى درجـة اتاح 
مـفـتــرقـا حـاسـمـا من مــفـتـرقـات الـدولـة  وصــار لـديـنـا فـائض كــبـيـر مـنـهم 
زيد فأزاحـوا العـارف باالدارة واالقـتصـاد واعتلـوا كراسـيهم  لذا تـوقعـوا ا
من اخلـراب اذا لم نـتــدارك احلـال . اجلـمـيع يـدرك ان احملــاصـصـة سـرطـان
ـعـقدة السـتـئـصـالـهـا وأول تلك الـعـمـلـيـة السـيـاسـيـة  وثـمة آلـيـات لـيـست بـا
ـسـؤولة عن اآلليـات وحتـدثنـا عـنـها مـرارا وهي االقـرار بأن الـكـتلـة األكـبر ا
تشـكيل احلـكومـة هي الكـتلـة التي تـفوز في االنـتخـابات ولـيست الـتي تتـشكل
الـكي عنـدمـا فاز عالوي  وبال تـفكـير بعـدهـا وهو مـا اعتـرض علـيه الـسيـد ا
عمـيق وحتت الضغوط ذهبت احملكمة االحتادية الى ان الكتلة األكبر هي التي
ـرشـح لـرئـاسـة الـوزراء احملـاصـصة فـصـار لـزامـا اعـتـمـاد ا تـتـشـكل الحـقـا 
الكي والتـوافق أساسـا لتشـكيل احلـكومة  وبـعد فـوات األوان أدرك السيـد ا
أن ال حل اال باألغـلبية السيـاسية بعد جتربـة مريرة في السلطة  ولم
يـقدر لهـذا احلل ان يجـد طريقه لـلتـنفيـذ  فمـوج األطماع
بـالـسـلطـة كـان عـاتـيـا  والالعـبـون من خـارج احلدود ال
يـروق لهم أن نـبصـر ضوءا في نـهـاية الـنفق كـما يـقول
الـسـاسـة   يـراد لـهـذه ( الـوشـيـعـة ) أن يـظل رأسـهـا

ضائعا .    

»ŸUL²ł∫  رئيس مجلس القضاء االعلى فائق زيدان خالل تروسة اجتماعا للمجلس
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اتخـذ مجلس الـقضـاء االعلى عددا
ـهـمـة بـشـأن جرائم من الـقـرارات ا
ــنــافــذ احلــدوديـة الــتــهــريب فـي ا
ومكـافحـة اخملدرات وكـذلك قضـايا
الــفـســاد فـيــمــا اطـلق خــدمـة عــقـد
الـــزواج االلـــكــتـــروني فـي جــمـــيع
محاكم االحوال الشخصية التابعة
لـــرئــاســـتي مـــحـــاكم اســتـــئـــنــاف
الــرصـافـة  والـكــرخ االحتـاديـتـ ,
في وقت قـررت مــحـكـمـة الــتـمـيـيـز
وجوب معاقبة القاضي الذي يلجأ

لوساطة شخصية أو وظيفية.
 وقــال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان (اجملـلس عـقـد جلـسـته بـرئـاسة
فــائق زيـــدان وقــرر تــطــبــيق اشــد
االجراءات القانونية بحق مرتكبي
ـــنــــافـــذ جــــرائم الــــتـــهــــريب فـي ا
احلـــدوديـــة وكـــذلك الـــتــعـــاون مع
وزارة الــصـحـة واجلـهـات األمـنـيـة
ــتــخـصــصــة ألتــخــاذ االجـراءات ا
ة االسـتـثـنـائـية فـي مكـافـحـة جـر
اخملدرات وفرض اقصى العقوبات

بحق مرتكبيها).
 واضـــاف ان (اجلـــلـــســـة شـــهــدت
مــنــاقــشـــة احــصــائـــيــات احملــاكم
اخملـتــصــة بــنـظــر قــضــايـا هــيــئـة
الـــنــــزاهــــة واطـــلـع عـــلـى االعـــداد

الــكـــبــيــرة من الــقــضــايــا الــتي 
حسمها سواء في مرحلة التحقيق
او احملــاكــمـــة ومــذكــرات الــقــبض
واالستقدام بحق مختلف الدرجات

الوظيفية).
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الفتـا الى ان (اجملـلس الحظ وجود
ن ارتـــكب جــرائم عــددا كـــبــيــرا 
ــــخـــــتــــلف الــــفـــــســــاد االداري و
الــدرجــات الـوظــيــفـيــة حــالــيـا في
السجون لقضـاء مدة محكومياتهم
والقـسم االخـر هارب وقـسم اليزال

ألرسالهـا الى مجلس النـواب بغية
تشريعها). 

وقـررت مـحـكـمــة الـتـمـيـيـز وجـوب
مــعـــاقــبــة الـــقــاضي الــذي يـــلــجــأ

لوساطة شخصية أو وظيفية. 
ـــبـــدأ الـــتـــمـــيـــيـــزي ان واوضح ا
(تـوسط الـقـاضي لـدى جـهـات غـير
قـــضـــائــــيـــة ســـواء فـي اجلـــوانب
الـشـخـصـيـة او الــوظـيـفـيـة يـشـكل
اسـاءة لـلـقـضـاء) ,مـبـيـنـا ان (هـذه
الــفـعل مــخـالف لــلـمـادة /7اوال من
قانون التنـظيم القضائي رقم 160

ـعـدل الـتي اوجـبت لـسـنة  1979ا
على القـاضي احملافظـة على كرامة
القضاء واالبتـعاد عن كل ما يبعث

الريبة في استقامته).
مـــشــيـــرا إلى (وجــوب مـــعــاقـــبــته
ادة بـاحـدى العـقـوبات الـواردة بـا
 58من قانون التنظيم القضائي). 
واطلق الـقضاء خـدمة عـقد الزواج
االلـــكــتـــروني في جـــمــيع مـــحــاكم
االحــوال الــشــخــصـــيــة الــتــابــعــة
لـــرئــاســـتي مـــحـــاكم اســتـــئـــنــاف
الـرصــافـة  والــكـرخ االحتــاديـتـ

مشيرا الى ان نهـاية العام اجلاري
سيشـهد انطالق اخلـدمة في جميع
مــحـــاكـم الــبـالد. وفي مـــحـــافـــظــة
الــنـجف  ,قـررت مــحـكــمـة حتــقـيق
احملــفــظـــة تــوقـــيف مــديـــر مــكــتب
مــكــافــحــة إجــرام الـغــري وضــابط
حتــقـيق وإصــدار امـر قــبض بـحق
ضابط آخر عـلى خلفيـة وفاة متهم

كافحة.  في مكتب ا
الى ذلك  ,وجه وزيـر الـصـحة عالء
العـلـوان بـتشـكـيل جلـنـة حتقـيـقـية
ـعـرفة أسـباب وفـاة الـطفـلـة رفيف

حـ يـعطـي مجـلس نـقـابـة عـريـقـة  جتـاوز عـمـرها  الـ  70سـنـة  هي نـقـابـة
ــعــروف  في احلـقب ــهــني الـشــجـاع ا ـاضي ا االطــبـاء فـي الـعــراق  ذات ا
اضـيـة  عهـدا  يـنـبغي ان يـنـفـذه بحـذافـيـره  ويتـابـعه بـصرامـة   او يـعلن ا
نقـيبهـا  اعتذاره  ويـب اسـباب عدم قـدرة النقـابة على الـتنفـيذ  شرط  ان
يحـدد النـقاط واجلـهات الـتي عرقـلت عهـدا  صائـباّ ومـطلـباّ جـماهـيريـاّ تبـنته
النـقابة  ويتجه مجلسها ونقيبها الى االستقالة فورا  فعهد القول بفعل وامر
ـستـقـبل  هو مـوقف اخالقي  ويـسمي ذلك مـع ومـحدد سـوف يـحدث في ا
لـزم  وهناك فرق ب الـعهد والوعد  فـالعهد هو مـيثاق مشروط   بالـعهد با
ـكن تنفيذه او يجب تـنفيذه ومن يـخالفه يعـتبر ناكـثا له اما الوعـد فهو أمراّ 
ال كـونه غير مشترط  .. وح نقرأ نص قـرار نقابة االطباء في العراق  الذي
ـاضي  جنده عـهدا  ولـيس قرارا  السـيما ان اتـخذته في اول كـانون اول ا
النـقابـة الزمت نـفسـها بـتنـفيـذه بعـدما اعـلمت مـجلس الـنواب ووزارة الـصحة
ا عزمت عـليه  مذيال بتـوقيع نقيـبها ..فمـا هو عهد الـنقابة ونقـابة الصيـدلة 

الذي اشير اليه ? لنقرأ :  
(مجـلس نقابـة  االطباء  وحلل اإلشـكاليـات والشكاوى الـواردة عقد اجـتماعا
ـنـاقـشـة مـوضـوع "الـوصـفـات الـطـبـيـة قـرر خالله  إلـزام األطـبـاء في خـاصـا 
العـيادات اخلاصة كتابة الوصفـة الطبية طباعة الكـترونيا واعتماد آالت طابعة
في الـعيادات اعـتبارا من األول من آذار  1/ 3 /2019  وطـالب الصيـدليات
ـمتنع كافـة  بعدم صـرف اي وصفة طـبية غـير مطـبوعة وغـلق عيادة الـطبيب ا
عن طبـاعـة الوصـفـة بـعد الـتـاريخ احملدد لـلـقـضاء عـلى الـتـشفـيـر بالـوصـفات
وتسـهـيل عـمل صـرف الـدواء ) بربـكم  هل الـتـزمت نـقـابـة االطبـاء بـعـهـدها 
وهل نفـذ االطبـاء والصيـادلة الـقرار"العـهد" الـذي الزمت نفـسهـا فيه النـقابة 
ـوجب اجتماعها في 1/ 12 /2018  اي قبل نحو 8 اشهر  وهل اتخذت
ن يعنيهم ئة  اجـراءات معينة بحق اخملالـف الذين يزيد عددهم على 90 بـا
االمــر  السـيــمـا ان الــشــائـعــات تـؤكــد ان بـعـض األطـبــاء بـات يــصف ادويـة
ـطـلـوب أحيـانـا  او يفـرض عـلـيهم شـراء ادويـة تـنتـجـها للـمـرضى اكـثر من ا
شركـات معيـنة متفق عـليها مع هـذا الصيـدلي او ذاك نظير عـموالت وخدمات
ـعـالج  واعتـمـاد اخلط غـير الـواضح في كـتـابة الـوصـفات  ماديـة لـلـطبـيب ا
واصــبح ذلك مـــدارا لإلضــحـــاك حــ تــنـــشــر بــعـض صــفــحـــات الــتــواصل
االجتـماعي صـورا لوصـفات  ألطبـاء  هي اقرب الى الـشخبـطات  والـتمويه 
ا تمثلة باألطباء ..ر طلوبـة من عيون اجملتمع ا منـها الى العلمية والرصانة ا
ان االطبـاء بحـاجة الى دورات لـتعـلم الطـباعـة االلكـترونـية  الـتي اصبح طـلبة
ـارســونـهــا بـنــجـاح  شــأنـهـم شـأن كــتـاب الــعـرائض ـدارس االبــتــدائـيــة  ا
(الـعـرضـحـاجلي ) امـام دوائــر احملـاكم ! اكـتب هـذه الــسـطـور  مـعـتـذرا من
ـرصـد الصـحي الـعراقي  الصـديق الـعزيـز االسـتاذ سـتـار السـامـر رئيس ا
الــذي اجـده يـبــذل جـهـدا اعـالمـيـا كــبـيـرا  من خـالل تـسـلــيط االضـواء عـلى
جـوانب شتى في مسيرة النقابة ووزارة الصحة  حامالً وزر
االخــفـاقــات الـتي حتــدث هـنــا وهـنــاك .. فـتـحــيـة ألخي
السـامـر  وعتـاب بـسعـة فجـر الـصبـاح لنـقـابة االطـباء
ونــقـــيــبــهـــا  واقــول لـــهم :ال تــقـــطــعـــوا أبــداً وعــداً ال

تستطيعون الوفاء به  فالوعد دين غير مدفوع !

مـــؤســســـة مـــصـــبـــاح احلـــســ
لإلغاثة والتـنمية وبـرعاية مكتب
رجع الـديني صـادق احلسـيني ا
الـــشـــيــــرازي احلـــفل اخلــــتـــامي
للمرحلة الثالثة من برنامج (بيت
ــودة) مــشـروع تــزويـج شــبـاب ا
نح الـعـراق الذي  فـيه تـقـد ا
واجلوائـز (لسـت شـابا وشـابة)
من إثنـتي عشرة مـحافظـة. كانوا
قــد اشـتــركــوا في الــبـرنــامج عن
طـريق تـطبـيق مـؤسـسة مـصـباح
. والـــدخــول في قـــرعــة احلـــســ
الـبــرنـامج بــحـلـقــات بـثت طــيـلـة
لـيـالي شهـر رمـضان عـلى شـاشة
ـشـاركـة  . قــنـاة اإلمـام احلـســ
ـواضيع ذات ـ تـطـرقـوا  أكـاد
صـلـة وعالقـة بـاجملـتـمع الـعراقي
واالســرة بـشــكل عــام ومــشــاركـة
عـــدد من الــفـــنــانــ والـــشــعــراء
والـريـاضـ يـشـاركـون الـفـائزين

فـرحـتـهم بـالفـوز ويـشـرفـون على
قرعة البرنامج. 

ـودة) هـو أحـد وبــرنـامج (بـيـت ا
مـشاريع الـتي أطـلقت الـعـديد من
الـبــرامج اإلنـســانـيــة واخلـيــريـة
والـثـقـافـيـة والــعـلـمـيـة وعـدد من
الــدورات الــتــأهــيــلــيــة اخلــاصـة
بتـطويـر مهـارات الشـباب وصقل
مــواهــبــهـم وإدخــالــهم في ورش
عـــمل تـــخــلـق لــهم فـــرصـــة عــمل
ـة. وسـبق لـلـبـرنـامج إن مـر كــر
رحلت زوج من خاللهما نحو
100 شــاب وشــابـة من مــخــتـلف
مـدن العـراق وطـوائفه وقـومـياته
ــسـتــخـدمـة في وبـنــفس اآللـيـة ا
ـــرحـــلـــة الـــثــالـــثـــة. عـــلـــمــا أن ا
ـــؤســـســـة بـــدأت مـــشـــروعـــهــا ا
وأطـلـقــته في مــؤتـمـر تــأسـيـسي
عقد في بغداد بحضور متميز . 
وقد بدأ احلفل اخلتامي للمرحلة

الـديــنـيـة والـســيـاسـيـة والــفـنـيـة
واألدبــيـــة والـــثــقـــافـــيـــة. أقــامت
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بــــــحث مــــــحـــــافـظ بـــــغــــــداد فالح
اجلـــزائـــري مع وزيـــر الــداخـــلـــيــة
يـاسـ الـيـاسـري تـعـزيـز الـتـعاون

شترك في العاصمة.  االمني ا
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
( اجلـــزائــــري هـــنــــأ خالل لــــقـــائه
نصب نـاسبة تسنمه ا بالياسري 
بـحـضـور رئـيس واعـضـاء مـجـلس
احملــافــظــة وبــحــثــا ســبـل تــعــزيـز
ــشـتــرك بــ حــكــومـة الــتــعــاون ا
بـــغـــداد احملـــلـــيـــة وبـــ الـــوزارة
والسيـما في ظل االستـقرار االمني
ـلـحـوظ الـذي تـشـهـده الـعـاصـمة ا
وتـمـثل بـاعـادة افتـتـاح الـعـديد من
الـــــــشــــــــوارع ورفع احلــــــــواجـــــــز

الكونكريتية).
واكـــد اجلـــزائـــري ان (االمن يـــعـــد
ركيزة أساسية في تقد اخلدمات
وتـنفـيذ حـمالت اإلعـمار لـلنـهوض
بــــــواقـع بــــــغـــــداد) ,داعـــــيــــــا الى
ـتـواصل ب عـملـيات (الـتنـسيق ا
احملافـظة واألجـهزة االمـنيـة حلفظ

دينة).  امن واستقرار ا
بــدوره اشـاد الــيـاســري بـ (جـهـود
احملــافظ بـصــفـتـه رئـيس الــلـجــنـة
االمــنـيــة الــعــلـيــا والــدور الـواسع
الــذي تـــبــذله احلــكــومــة احملــلــيــة
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الـثالـثة في مـديـنة كـربالء بتالوة
قـرآنـيـة عـطـرة.. ومن ثم الـوقوف
لـــقـــراءة ســـورة الـــفـــاحتــة عـــلى
شـهداء الـعراق .. ثم كـلـمة مـكتب
الـسـيـد الـشـيرزاي دام ظـله. ومن
بعـده كلمة الـسيد مـحافظ كربالء

قدسة.  ا
وبــعـد ذلـك بــدأت فـقــرات احلــفل
بكلمة الناطق الرسمي للمؤسسة
ومــشـــاركــة عـــدد من الـــفــنـــانــ

احلاضرين في احلـفل والشعراء.
ــؤسـسـة وعـدد ثـم تـقـدم رئـيس ا
ــنح من احلـــاضـــرين بــتـــقـــد ا
لـلـفــائـزين بــقـرعـة الــبـرنـامج في
مرحـلته الثـالثة. وقد أكـد الناطق
ؤسسة وسعيها الرسمي باسم ا
في تـطـويــر بـرامـجـهــا وتـوسـعـة
رقــعــة عــمــلــهــا وخــصــوصــا في
ودة) فـي مراحل بـرنـامج (بـيت ا

جديدة). ŸËdA∫ جانب من حضور مشروع تزويج الشباب

قــيـد الــتـحــقـيـق او احملـاكــمـة وفق
الـســيـاقــات الـطـبــيـعــيـة لــتـطــبـيق

القانون).
وتابع ان (الـقضاء يـؤيد ماوجه به
رئيس مـجلس الـنواب في اجلـلسة
نـاقشة قـضايا الـفساد اخملصـصة 
من تـكلـيف الـلـجـنـة الـقـانـونـية في
ــقـتــرح رئــيس الــقــضـاء الــنــظــر 
االعـــلى بـــأن يـــتم تـــعـــديل قـــانــون
الـنـزاهـة وان يـقـتـصـر اخـتـصـاص
الهيئة على قضـايا الفساد الكبيرة
التي لها اثـر واضح على االقتصاد

الوطني).
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مـشددا عـلى ( اجلـهات األمـنـية في
ـدن الــتي حتـتـضن احملــافـظـات وا
ــــراقــــد بـــــذل اقــــصى اجلــــهــــود ا
بــالــتــعــاون مع احملــاكم حملــاســبـة
مـــرتـــكــــبي اجلــــرائم الـــتـي تـــمس

قدسة). بحرمة االماكن ا
ادة واكد ان (دسـتـور العـراق في ا
38 مــنه كـفل حــريــة الـتــعـبــيـر عن
الـرأي بــكل الــوسـائل كــذلك حــريـة
االجـتمـاع والتظـاهر الـسلـمي  لذا
من حق األحـزاب الـسـيـاسـيـة الـتي
تخـتار نهج مـعارضة احلـكومة  أن
تـــعـــبــر عـن وجــهـــة الـــنـــظـــر هــذه
ـنـاســبـة سـواء داخل بـالـوســائل ا
مجـلس النـواب أو خارجه وال يـعد
ة يـعاقـب علـيهـا القـانون ذلك جـر
ــــا  اتــــبــــاع الــــســــيــــاقـــات طــــا

القانونية).
ـعنـيـة دسـتـوريا  داعـيـا اجلـهـات ا
ــشــاريع الــقــوانـ الى (الــنــظــر 
اجلـديــدة الـتي اجنــزتـهــا الـلــجـنـة
الــــقـــضــــائــــيــــة وأعـــادة الــــنــــظـــر
ـشكـلة من ـة ا بـالـتشـريعـات الـقد
اجملــــلس واســــتـــكــــمــــال تـــشــــريع
القـوان الـبديـلة الـتي ارسلت الى
رئـــاســـة اجلــمـــهـــوريـــة تــمـــهـــيــدا

حـيـدر في مـحافـظـة الـديوانـيـة اثر
تـعـرضـهـا حلـالــة اخـتـنـاق بـجـسم
غريب  ,حيث تـوصلت اللـجنة الى
ـالكـات الـطـبـية مـقـصـريـة بـعض ا
ـسـتـشـفى جتـاه الـتـعـامل وإدارة ا
مـع احلــــــالـــــة وقــــــررت تـــــوجــــــيه
الــعــقــوبــات الــرادعـة لــلــذين ثــبت
تقصيرهم كما أعطت اللجنة كامل
احلق لذوي الـفقيـدة بإقـامة دعوى
قـــضـــائـــيــة لـــلـــمــطـــالـــبـــة بــاحلق
الـــــشــــــخـــــصـي وإرســـــال األوراق

التحقيقية للمحاكم اخملتصة.
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تــربــيــة بــغــداد الــســتــة). واوضح
ـــقــــبـــلـــة اجلـــزائــــري ان (األيـــام ا
ســــــتــــــشــــــهــــــد تــــــوزيـع األجـــــور
ـديـرية لـلـمـــــــحـاضـرين في مـقـر ا
ــديــريــات ســتــصــرف امــا بــاقـي ا

تباعاً).


