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ــواطــنــة ــتــهم وا الــتـي تــمت بــ ا
وتـوثيق الـلـقاءات بـيـنهـمـا فيـديـوياً
ـوجب في الــعــمــلـيــة الــتي نــفــذت 
مذكرة ضـبط قضـائية) ,واكد الـبيان
انه ( تنظيم محضر ضبط أصولي
تهم الذي اعترف بقيامه بالنصب با
واطنة بلغ من ا واالحتيال وتسلُّم ا
وعرضه على قـاضي محكـمة حتقيق
الرصافـة اخملتـصة بقـضايا الـنزاهة
الذي قرَر توقيفه وفـقاً ألحكام القرار

 160لسنة 1983).
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ــفـتش الــعـام لـوزارة وافـاد مــكـتب ا
الداخـلـية بـاعـتقـال منـتـسب بشـرطة
النجـدة انتحل صـفة ضابط بـرئاسة

. واطن الوزراء واحتال على ا
ـفـتش وقـال بـيـان امس إن (مـكـتب ا
العـام أصـدر أمراً قـضائـيـاً بالـقبض
عـلى أحـد مـنـتـسـبي مـديـريـة شـرطـة
ـادة 456 النـتــحـاله الـنــجــدة وفق ا
صفـة ضابط بـرتـبة مـقدم في رئـاسة
الـــوزراء ونــصـــبه واحـــتــيـــاله عــلى

.( واطن بداعي التعي ا
ـفــرزة ألــقت الــقـبض وأضــاف أن (ا
عـلـيه وأودعتـه التـوقـيف السـتـكـمال
االجـراءات الـقـانــونـيـة بـحـقه حـيث
ـتـهم قـام اظـهــرت الـتـحـقـيــقـات أن ا
بــأخــذ مــبـالـغ جتـاوزت  27مــلــيـون
ـواطن بحـجة تعـيينهم دينار من ا
عن طريق الـنصب واالحتـيال عـليهم

وانتـحاله لـصفـة ضابط بـرتبـة مقدم
في رئاسة الوزراء). 

على صعـيد متصل  ,ضبطت الـهيئة
الــعـامــة لـلـكــمـارك مــنـظــفـات ومـواد
عـشـبـيـة مـخـالـفـة في مـطـار النـجف.
وقــالـت الــهــيــئـــة في بــيــان امس إن
(الــسـلـطــات الـكــمـركــيـة تـمــكـنت من

الـدين اضــافـة الى ادخــال الـدواعش
االجــــانب والــــعــــرب الى الــــعـــراق),
مؤكدا ان (احملكمة اصدرت احلكم
ـادة ــدانــ وفـقــا الحــكــام ا بــحق ا
الرابـعة مـن قانـون مكـافحـة االرهاب

رقم  13لسنة 2005).
من جــــهــــة اخـــــرى أعــــلــــنت دائــــرة
الـتـحـقـيــقـات في هـيـئـة الـنـزاهـة عن
تفاصيل عمـلية الضبط الـتي نفذتها
بـحق متـهم انـتـحل صـفـة ضابط في

رئاسة الوزراء . 
وقـــالت الـــدائـــرة في بـــيــان امس ان
(فـريـقـا من مالكـات مـديـريـة حتـقـيق
ــراقــبــة بـــغــداد نــفــذ بــعـــد إجــراء ا
والتحرِي لتحـركات واتصاالت متهم
انتـحل صفـة ضابط بـرتبـة عقـيد في
مكـتب رئيس الـوزراء لالحتـيال على

واطنات) , إحدى ا
ـتـهم تسـلَّم مـبلغ 350 واضاف ان (ا
مـليـون ديـنارٍ لـقـاء إيهـامـها بـالـعمل
عـــلـى إطالق ســـراح أحـــد أقـــاربـــهــا
احملـكـوم عــلـيه بـاإلعـدام) ,وتـابع ان
(الـفريق تـتـبع ووثق حـركة وانـتـقال
ـتـهم في مـنـاطق عـديـدة في بـغداد ا
وخالل ايـام حـتى تــمـكن من ضـبـطه
مه جزءاً ـشـهـود عـند تـسـلـُّ بـاجلرم ا
من مـــبـــلغٍ آخـــر قــدره  40ألف دوالر
ــواطـنــة لـقــاء تـخــفـيض طــلـبه من ا

احلكم الصادر بحق قريبها).
ات الهاتفية كا الفتا الى (تسجيل ا
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ـرر الـتــشـريــعـيــة انـتــهت دون ان 
فأن القـانـون من مـجـلس الـشـيوخ  ,
بذلك يـسـقط الـتـشريع) ,واشار الى
ان (الـدورة الــتــشـريــعــيـة احلــالــيـة
ـقراطـيـون على مـجلس سيـطر الـد
النواب واجلـمهـوريون عـلى مجلس
ـريب ان يـسـوق الـشـيـوخ فــأن من ا
قانـون قد سـقط تـشريـعه منـذ مدة),
وتــابع ان (هــنـاك قــانــون قــريب من
هذه الفكرة وطرح قبل اشهر وحتى
االن لم يــنـاقش فـي جلـنــة الــشـؤون
اخلـارجـيـة االمـريـكــيـة وبـالـتـالي لم
يــصــوت عــلــيـه).  بــدوره عــد نــائب
رئــــيس الــــوزراء الــــســــابـق بــــهـــاء
األعرجي الـضجة الـتي حدثت خالل
ـاضـيـ بـشـأن الـقـانـون الـيـومـ ا
االمــريـــكي  دلـــيل عـــلى ســـطــحـــيــة
سـيــاسـيي الــعـراق. وقــال االعـرجي
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كـشف مـراقـبـون عن حـقـيـقـة قـانـون
مـنع زعـزعـة االســتـقـرار في الـعـراق
والذي طـرح قبل عـام ولم يـصوت

عليه حتى االن . 
وكـتـب الـصــحــفي زيــد بــنــامـ في
مـواقع الـتـواصـل االجـتـمـاعي امس
ــــوسم ان (الــــقــــانـــــون طــــرح فـي ا
التشريعي 2017-2018 وقد جرى
التـصويت عـليه في مـجلس الـنواب
في 27 تشرين الثاني عام 2018).
مـضـيـفـا (وحتـى تـكـتسـب الـقـوان
االمريكيـة الدرجة القطـعية يجب ان
تـمـرر من قــبل الـكــونـغـرس بــشـقـيه
الــنـــواب ومــجـــلس الـــشــيـــوخ قــبل
انتـهـاء الدورة الـتـشريـعـية شـريـطة
عــدم اســتــخـــدام الــفــيـــتــو من قــبل
الـــرئــــيس) ,مـــؤكــــدا (والن الـــدورة

بغداد
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ــات ومـواد ضــبط مــنــظــفــات وكــر
عــشـــبــيــة في مــطــار الــنــجف  بــعــد
مـــحــاولــة مــســافــر ادخــالــهــا بــدون
مـوافـقـات رسـمـيـة خالفـا لـلـضـوابط
والـتـعـلـيـمـات الـنـافذة) ,مـشيـرا الى
(اتـخـاذ األجـراءات الـقـانـونـية بـحق
اخملالفـات وفقـا لقانـونها الـنافذ رقم
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استـطاع البرنامج العراقي الساخر (البشير شو) لالعالمي أحمد البشير ان
ــشـاهـدات في الـيـوتـيــوب  ويـنـتـظـر مـوعـد بث يـتــصـدر الـبـرامج  في  عـدد ا
ئـات من الناس  وهـو البرنـامج السيـاسي الساخـر االول بالعراق  حلـقاته ا
النخـتلف على ذلك .. اسلـوب طرح البرنامج يـعتمد  الصراحـة والسخرية من
عـاش  بـكل مـافـيه من مـرارة وتـنـاقـضات وعـجـائب يـضـحـكـنا واقع احلـال ا
واجهة ويبـكينا في ذات الوقت ويحـفز فينا مالي  االسـئلة.. واحيانا يـجرنا 
خيـبات مسـكوت عنـها بفعل الـتراكم الصـعب الذي نعـيشه  يحـفزنا لـنفكر...
هـل صـحـيح انـنـا نـعـيش كل هــذا اخلـراب والـفـسـاد .. واحـيـانـاً اخـرى نـلـوذ
بالـصمت والصمت وحـده وانتظار ماتـبقى لنا من حـياة ال قيمة لـها مالم نقدم
على  فـعل شيء ما. البـرنامج وطبـيعة الـطرح فيه يـنتمي الى اسـاليب البرامج
السـياسـية الـتي تعـتمـد التـهريج عـلى االحداث واالخـبار بـطريـقة جـريئـة وقد
جنحـت بكـسـر تـابوهـات مـحـرمة وتـخـطت كل اخلـطـوط احلمـر والـبـيض حتى
صار موعد احللقة مصدر قلق معلن للسياسي ورجاالت السلطة في العراق
خشـية استهدافهم ولسان حالهم يقـول كعادل امام في مسرحيته الشهيرة (
انـا اسمي مـكـتوب? طـيب!). وبـعضـهم  قـد يتـوسط الجل ان اليـأتي اسمه في
ا احلـلـقـة!!.  طبـيـعـة  الـبرنـامج اعـتـمد الـضـحـكـة والنـكـتـة واالغنـيـة  الـتي ر
ـعلن تخـفف من الـضـغط الـكـبـيـر عـلى النـاس في زمن صـار يـعج بـالـفـسـاد ا
ـهذب  جتـدي نفـعـاً  والبد من (عيـني عـينـك) و لم تعـد الـكيـاسـة واالسلـوب ا
استـخدام شوكة اكبر لوخز اصحاب اجللود الـثخينة.! استخدم البرنامج لغة
ـفـردات الـدارجـة ـا فـيــهـا  اسـتـخــدام ا ــواطن بـسـهــولـة   شـعــبـيـة  تـصل ا
واالمثـال الشعبية قد يكون  بعضها خادشاً للحياء ويحمل مفردات التناسب
أخذ الـوحيد على البـرنامج . ما يحسب العـائلة العراقـية احملافظـة وهذا هو ا
سؤول  ومواجهته باخلطأ وتذكيره بأقواله للـبرنامج انه روج لفكرة محاسبة ا
ـوثـقـة ( من فـمك اديـنـك) بـعد ان كـانـت سـطوة وافـعـالـه عبـر تـصـريـحـاتـهم ا
ديـر والوزيـر وعلـى االتبـاع دوما مـسح اكتـافه بكل القـدسيـة والـهيـبة حتـيط ا
ألـوف من الـبرامج الـسـائدة ومن اخلـطاب وقت..  الـبرنـامج استـطـاع كسـر ا
مـعظـمها تـابعة الـتقلـيدي  فـفي العراق هـناك  مـا يقارب  50قـناة تلـفزيـونية
ـساند لوجود تـلك االحزاب وهو بعيد الحزاب سـياسية التقـدم سوى نهجها ا
عن اي انتـقـاد ساخـر فيـمـا استـفاد  الـبـشيـر شو مـقـدم البـرنامج  من واقع
ـتنـاقضات واالحـداث والتـذمر والـسلبـيات  وفـتاوى الـتحريض عراقي يـعج با
ـوعظة احلسنة وهم يـسيرون عكسهـا ويدعون للزهد ن يلقون با الطـائفي و
سـابح االوربـية! ـدارس االهلـيـة  وا وفـقر احلـال فـيمـا اوالدهم يـنعـمـون في ا
ولعـل هذا النوع من الفنون واقصد فن البـرامج الساخرة  حديث العهد  على
السـاحة اإلعالمـيـة العـراقيـة; وقد تـأثر كـثيـرا بـبرنـامج "البـرنامج" الـذي قدمه
ـصري الساخـر باسم يوسف عـقب ثورة ينـاير/كانـون الثاني عام اإلعالمي ا
2011 والقى جناحـا مـنقـطع النـظيـر وبني ادم شـو للـفنـان احمـد ادم وحالـيا
جو شـو للشاب يـوسف حس وجمـيعها ركـز على  فساد الـسلطات  بـطريقة
سـاخرة. اجـمل مـافي البـرنـامج انه اليـستـثـني احـدا من النـقـد الالذع  حتى
ـؤامـرة! واتـهـامــاتـهم الـتي تـدور عـلى حــار به الـبـعض من اصـحـاب نــظـريـة ا
شاكـلة  انه  مدعوم من جهة عميلة  ويستهـدف اسقاط العملية السياسية وان
اسـونـيـة تغـدق عـليـه االموال الجل الـتـخـريب وغيـرهـا من اتـهامـات جـاهزة, ا
الــبـرنـامج مــسـتـمـر ومــوسـمه اجلـديـد الــذي حـمل عـنـوان
ـتابـعات ـزيد من ا اجلـمهـورية بـدا قـبل ايام ويـحصـد ا
.. وهـو يـسـتـخـدم طـريــقـة الـطـرح ذاتـهـا مع اضـافـات
ـشـاهـيـر ـنـلــوجـات الـسـاخـرة   وبــعض ا االغـاني وا

كضيوف شرف .

هدي خالل اجتماع مشترك مع محافظ بغداد حضره ام بغداد  »ŸUL²ł∫  رئيس الوزراء عادل عبد ا
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وجه مـحـافظ بـغـداد فالح اجلـزائري
مديريـات تربيـة بغداد للـبدء بعـملية
ـتقـدم الفـرز االلـكتـروني ألسمـاء ا

الك التربوي.  للتعي على  ا
ونقل بـيان تـلـقته (الـزمان) امس عن
اجلـــزائــري خالل مـــؤتــمـــر حــضــره
مدراء عام التربية قوله إن (عملية
قبل وحسب الفرز ستبدأ اخلميس ا
الـضـوابط والتـعـلـيـمـات الواردة في
ــوازنــة االحتـاديــة الـعــامـة قــانـون ا

للعام اجلاري).
مـــؤكــــدا ان (الــــفــــرز االلــــكـــتــــروني
دة شـهر كامل بـاستـثناء سيـستمـر 
الــعـــطل الــرســمــيــة وال ســيــمــا وان
مديـريـات تربـية بـغـداد أعدت قـاعدة
بـيـانـات مـتـكـامـلـة ودقـيـقـة لالسـمـاء
). واضاف ان تـقدمـة عـلى التـعيـ ا
(احملافظة ستشرف على عملية الفرز
االلـكتـروني كـما سـتـخضع الـعـملـية
لـرقابـة مـجـلـسي النـواب واحملـافـظة

لضمان نزاهة عملية الفرز).
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ودعا اجلـزائري وسائـل االعالم كافة
الى (تـــغـــطــــيـــة عـــمـــلـــيـــات الـــفـــرز
االلـكـتـروني الـتي سـتـجـري في مـقـر
ـديريـات). وتـابع (نـسـعى بـجد مع ا
اجلهات في مـجلس النـواب ورئاسة
ـــالــــيـــة لــــغـــرض الــــوزراء ووزارة ا
ــوضــوع وإعالن اإلســراع بــحــسم ا

 .( قبول أسماء ا
كــمـــا شــدداجلــزائــري عــلى أهــمــيــة
ـسـتـمـر بـ الـتــنـسـيق والـتـعــاون ا

في العاصمة بهـدف تعضيد اجلهود
وتــكـــامــلـــهــا في تـــقــد اخلـــدمــات
للـبغـدادي وإحداث نـقلـة في تنـفيذ

شاريع واخلطط). ا
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ــهــدي تــفــهــمه بــدوره أبــدى عــبــد ا
لـلـمـعـوقـات الـتي طـرحـهـا احملـافظ 
ـعــنـيـة بـالـتـعـاون ووجه الـوزارات ا
مع احملــافـــظــة واألمـــانــة وتـــلــبـــيــة
احــتـيـاجــاتـهـمــا وتـقـد تــوصـيـات
ـتــلـكــئـة خالل بــشـأن مــشـاريــعـهــا ا
أسـبوع  ,كمـا جـرى خالل االجـتـماع
مـنـاقـشـة الـوضع الـقـانـوني لـقـضـاء
الــزوراء وكــذلـك اســتــمالك األراضي
ـعــوقـات لالرتـقـاء وجتـاوز جــمـيع ا
بــــواقع اخلـــدمـــات. وكــــان مـــجـــلس
احملافظة قـد اعرب عن استغرابه من
جتاهل رئـيس الوزراء لـدعوة رئيس
ـــنــاقـــشـــة الــواقـع االمــني اجملـــلس 
واخلــدمي لــلــمــحــافــظــة مــؤكـدا أن
عنيـة بتخطيط اجمللس هو اجلهـة ا

السياسات العامة للمحافظة. 
وقـال رئـيس جلـنـة االعالم بـاجملـلس
رعـد جــبـار اخلــمـيـسي فـي تـصـريح
امـس ان (اجملـــلس يـــســــتـــغـــرب من
ـــهــدي بــعــدم دعــوة جتـــاهل عــبــد ا
رئـيس اجملـلس ورئـيـسي الـلـجـنـت
االمـــنــيـــة واخلـــدمـــات لـالجـــتـــمــاع
ــنـــاقــشـــة الــواقـع االمــني اخلـــاص 

واخلدمي باحملافظة).
مـــبــيــنــا ان (اجـــراء رئــيس الــوزراء
خــاطىء لــكـون اجملــلس هــو اجلــهـة
الــوحـيــدة الـتـي تـرسم الــسـيــاسـات

نقـلت وكـاالت االخـبار ان شـخـصـا مخـمـورا اقـتحم بـدراجـة نـارية مـا تـسمى
محـليا بـ (الستـوتة) مكانا لـلمعتصـم من حملة الـشهادات العلـيا امام مبنى
ا ادى الى وزارة التـعـلـيم الـعـالي والبـحث الـعـلـمي وسط الـعاصـمـة بـغـداد 
سـتـشفى اصابـة تـسعـة مـعتـصـمـ بجـروح خـطيـرة نـقـلوا عـلى اثـرهـا الى ا

لتلقي العالج.
والن هذا اخلـبـر أصابـني كمـا أصـاب الكـثيـر مـنا بـاحلزن عـلى ابـناؤنـا كان
قـتـرحات الـتي من شـأنـها وضع احلـلـول النـاجـعة البد لـي من تقـد بـعض ا
والـســريــعـة لــشـغــيل اخلــريـجــ واالفــادة من طـاقــاتــهم الـضــائــعـة في بــنـاء

ؤسسات اجملتمعية كافة. ا
واصـحـاب االخـتـصـاص يـعـرفـون جـيدا أن مـشـكـلـة تـشـغـيل اخلـريـجـ غـير
مـتـعـلـقـة بوزارة مـعـيـنـة وبوزارة الـتـعـلـيم الـعالـي بشـكل خـاص وهي مـشـكـلة
ـؤسسات اجملـتمع كافـة سواء منـها احلكـومية أم اخلـاصة; والبد من تتـعلق 
تظـافـر اجلهـود جمـيـعاً من اجل ايـجاد فـرص عـمل ال بنـاؤنـا جمـيعـاً واعادة
ا يتـوافق مع سوق ـستـقبـليـة بالـنسـبة السـتحـداث البرامـج و رسم اخلطط ا
العـمل.  وحسناً فعلت وزارة التعليم الـعالي والبحث العلمي مؤخراً من فصل
كن من ـسـائيـة السـتيـعـاب اكبـر عـدد  مالكات الـدراسـات الـصبـاحـية عن ا
اصحـاب الشهـادات العلـيا  وحـسناً فـعلت ايضـاً ح حصـرت التعـي على
اجلـامـعـات والـكـلـيــات االهـلـيـة من احلـاصـلـ عـلى الـشـهـادات الـعـلـيـا وغـيـر

تعين في اجلامعات احلكومية. ا
ولـكن كـان البـد عـلى وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي وتـشـكـيالتـهـا تـفـعيـل دور مكـاتب
خدمـة وتشغيل اخلريج في اجلـامعات وتكوين شراكـات واتفاقات تشاركية
بـ اجلامـعات والـقطـاع اخلاص والبـد من تفـعيل دور االقـتصـاد التـشاركي
ـشاركة أو االقـتصاد التـعاوني) والذي (Sharing economy) (اقـتصاد ا
ـادية هو نـظـام اقتـصادي مـستـد يـقوم عـلى مشـاركة األصـول الـبشـرية وا
ويشمل اإلبداع واإلنتاج والتوزيع واالستهالك التشاركي للبضائع واخلدمات
ؤسسات واحلكومات نشـآت التجارية حيث تشـارك ا ب مـختلف األفراد وا
واألفراد بـفعاليـة كمشـترين وبائعـ ومقرض أو مـقترض في هـذه األنظمة
ـشاركـة تـرتـكـز على تـطـورة عـلـمًا بـأن الـعـروض الـقائـمـة عـلى ا ـتـنـوعـة وا ا
مجـموعة من الـقيم كالـثقـة والشفـافية والـتمكـ االقتصـادي والتعـبير اخلالق

رونة اجملتمعية والترابط ب البشر. واألصالة وا
واالقتـصاد التشاركي يقوم على اساس االتفاقـات واقامة شراكة استراتيجية
بـ اجلامعـات والقطـاع اخلاص واحلكـومي ومن خالل مكـاتب خدمة تـشغيل
تـمثـلة في تـوظيف خـريجي شـتـركة بـينـهمـا وا اخلريـج لـتحـقيق األهـداف ا

توقع تخرجهم ومن اجلنس الباحث عن العمل. اجلامعات وا
كتب وجب تـلك االتفاقـية ستـعمل اجلامـعات على تـقد الدعم والـتدريب  و

نسوبيهم. تشغيل اخلريج في اجلامعات و
إن دور مكـاتب تـشغـيل اخلـريـج يُـعد مـؤشـر من مـؤشرات الـتقـو الـنوعي
ـي ولـهذا ـيـة مـن قـبل مـؤسـسـات االعـتمـاد االكـاد العتـمـاد الـبـرامـج االكاد

توخاة:  عروف في رصانة اجلامعات ومن اهدافه ا ؤشر وزنه ا ا
عـاهد الـعلـيا عـلى التـدريب وتطـوير مسـاعدة خـريجي اجلـامعـات العـراقيـة وا

مهاراتهم وإعانتهم على إقامة مؤسساتهم ومشاريعهم اخلاصة.
 تطـوير أفكـار اخلريجـ وتنميـة قدراتهم االبـتكاريـة خللق وإيجـاد مشروعات

ساعدة في توسعة مشروعاتهم القائمة. إبداعية جديدة أو ا
 مسـاعـدة البـاحثـ الشـباب مـنهم عـلى االستـفادة من نـتائج
األبـحاث الـتي يـنـفـذونـهـا (مشـاريع تـخـرج) من مـرحـلة
الـعـمل اخملـبـري إلى مـرحـلـة الــتـطـبـيق الـعـمـلي بـهـدف

اإلنتاج التجاري.
االنــتـقــال من جــامـعــات عـالــة عــلى مـوازنــة احلـكــومـة

االحتادية الى جامعات منتجة.

(تــصـــاعــد الــتـــوتــر بـــ الــواليــات
ــتــحـــدة األمــريــكـــيــة وايــران هــو ا
الــســبب فـي إعــادة طــرح الــقــانــون
مُجدداً باعتبـار أن مثل هذا القانون
تعاونة سـلّحة ا سيردع الفصائل ا
ــــــصـــــالح مع ايــــــران عن ضـــــرب ا

األمريكية في العراق). 
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ووضع الــــــقــــــانــــــون عــــــلـى وزيـــــر
اخلــارجــيــة االمــريــكي مــســؤولــيــة
االعـداد والـتـجـديـد سـنـويـاً بـإنـشاء
واحلـفـاظ ونـشـر قـائـمـة اجلـمـاعـات
ـيــلـيــشـيــات أو قـوات ـســلـحــة وا ا
بالـوكـالـة في الـعـراق والـتي تـتـلقى
مسـاعدة لـوجسـتـية أو عـسكـرية أو
مالية من احلرس الثوري اإليراني 
ــارســة االرهــاب داخل فــضالً عن 
العـراق وحتـديـد اذا ما كـان يـنـبغي
درج في الـقائمة معاقبـة االفراد ا
 واذا كـان يــنــبـغي عــد االشــخـاص
ــرتـبــطــ بــتــنــظـيــمــات مــعــيــنـة ا
ومعاقـبتـهم كما ويـفتح الـقانون في
حال تـمـريـره خالل الـنـصف الـثاني
من الـــعـــام اجلـــاري ,الـــبـــاب امـــام
الرئـيس االمـريـكي التـخـاذ اجراءات
عقابيـة اضافيـة بحق ايران تـمهيداً
لــلــتـــدخل في شــؤونـــهــا. وتــســاءل
كن للعراق ان ينأى محللون كيف 
بـنــفــسه عن األثــر الــقــانــوني لــهـذا
الــتـــشـــريع والـــذي ســيـــطـــال قــوى
مشتركـة بالعـمليـة السيـاسية سواء
في السلطة التنفيذية او التشريعية
?. وقالـوا (نتـوقع رفض بـغداد لـهذا

ـا فيه من تداعيـات داخلية القانون 
ألحـتـمــالـيــة تـقـد بــعض االسـمـاء
والـكـيــانـات الـســيـاســيـة لـلــمـحـاكم
االمريـكـية وحـتى الـدولـية مـنـها من
خالل ادراجـهم كمـنـظـمـات ارهـابـية
الحقتهم تلزم من خالله حلـفائهـا 
االمر الذي يدفع الى تهديد استقرار
العـمـليـة الـسـياسـيـة).  على صـعـيد
هـجرين اخر نـفت وزارة الهـجرة وا
نقل اسر الدواعش من مـخيم الهول
الــســوري الى مــخــيــمــات نــيــنـوى.
وقال وكـيل الـوزارة جـاسم الـعـطـية
في بـــيـــان امس ان (مـــا اورده أحــد
الـنـواب بـشـان اســتـكـمـال اجـراءات
نـــقل الـــعــوائـل من مـــخـــيم الـــهــول
الــســـوري الى مـــخــيـــمــات جـــنــوب
ـوصـل الصـحــة له عــلى االطالق), ا
واضاف انه (لم يتم ابالغنا من قبل
اجلــهـــات احلـــكـــومــيـــة واألجـــهــزة
األمـنيـة بـأيـة مـعـلـومـات بـشـان هذا

وضوع). ا
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ولــــــفـت الى ان (نـــــــقل الـــــــعــــــوائل
سيـخضع لـتـدقيق االجـهـزة االمنـية
من اجل فـــرز عــوائل الـــدواعش عن
غـيـرهم) مـعـربــا عن اسـتـغـرابه من
(هذه التـصريحات الـتي تفتـقر اللى
الـــدقـــة) واكـــد الــــعـــطـــيـــة ان (أمن
واسـتـقـرار الـعراق فـوق كـل اعـتـبار
كــمــا ان الــوزارة كــرست جــهــودهــا
ـاضــيــة إلغــاثـة طـوال الــســنــوات ا
ماليـــ الـــنـــازحـــ الــذيـن تـــركــوا
مـنـاطـقـهـم هـربـاً من بـطش داعش),

في بيان امس إن (الضجة اإلعالمية
الــــتي حــــصــــلـت خالل الــــيــــومــــ
اضي بشـأن القانون الذي أُشيع ا
أن مــجــلـس الــنــواب األمـــريــكي قــد
أقرهُ دلـيل عـلى سطـحـية سـيـاسيي
الـعــراق وعــدم مـتــابـعــتــهم لـلــشـأن
الــــــعـــــــراقـي إالّ من خـالل وســـــــائل
اإلعالم) عـلـى حـد تــعـبــيــره  ولـفت
الى ان (حــقــيــقــة األمــر هي أن هــذا
الــقـــانــون ســـبق وأن صــوت عـــلــيه
مـجـلس الـنـواب  قـبل سـنـت إالّ أن
مـجـلس الـشـيـوخ لم يُـصـادق عـلـيه
ولذا  طـرحه مُـجدداً أمـام اجمللس
الـذي لـم يُـصــوت عــلـيه لــغــايـة اآلن
وفي حـالــة الــتـصــويت عــلــيه فـإنّه
ســيــحـــتــاج إلى تــصـــويتٍ آخــر في
مـجـلس الـشـيــوخ ومن ثم مـصـادقـة
الــرئــاســـة األمــريـــكــيــة) ,وتــابع أن
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بحث رئـيس مـجلس الـقضـاء األعلى
فائق زيـدان مع سفيـرة نيـوزلندا في
بـــغـــداد تـــريـــدن دوبــــسن اجلـــهـــود
الدولـية في مـكافـحة االرهـاب . وقال
بيـان للـمجـلس تلـقته (الـزمان) امس
ان (اجلــانــبــ بـحــثــا خالل الــلــقـاء
اجلــهـــود الـــدولـــيـــة في مـــكـــافـــحــة

االرهاب). 
كمـا ونـاقش زيـدان مع الـنائب االول
لـــرئـــيس مـــجـــلـس الـــنـــواب حـــسن
الــكـعــبي الـتــعـاون بـ الــسـلــطـتـ

التشريعية والقضائية. 
واكــد الـبــيـان ان (الـلــقـاء شــدد عـلى
ضـــرورة تــنـــســـيـق الـــتـــعـــاون بــ
الــســلــطـــتــ في مــجـــال مــكــافــحــة

الفساد). 
s−Ý rJŠ

في غـضـون ذلك  ,أصـدرت احملــكـمـة
ــركـــزيـــة في رئـــاســة اجلــنـــائـــيـــة ا
استئـناف بغـداد الرصافـة االحتادية
ؤبد بحق متهم حكم بالسجن ا

اثن عن جرائم مختلفة.
دان االول عمل واوضح البيان ان (ا
في ورشــــة تــــصــــلــــيح وتــــفــــخــــيخ
العـجالت كـما عـمل ضـمن ما يـسمى
واليـة االنـبـار قـاطع الـفـلـوجـة ضـمن

ديوان اخلدمات التابعة لداعش).
دان الـثاني شارك  مشيـرا الى ان (ا
في تــفـجـيـر مــبـنى مـحــافـظـة صالح
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وتـــــــابع ان (الـــــــوزارة تـــــــخـــــــتص
بالـقضـايا ذات اجلوانـب االنسـانية
ونتابـع باهتـمام تـفاصـيل مخـيمات
الـنـزوح وفــئـات عــنـايـتــنـا). واكـدت
الـنائب عـن محـافـظـة نـيـنـوى لـلـيال
البيـاتي انهـا تتابع بـقلق انـباء نقل
 32الـف شـــــــــــخـص مـن اخملــــــــــيـم
الــســـوري الى اربع مـــخــيـــمــات في
احملــافـــظـــة. وقـــالت الـــبــيـــاتي  في
تــصــريح امس ان (الــعــائالت الــتي
سـيجـري نـقـلـهـا هم من ذوي داعش
العـراقيـ وغيـر معـروف طبـيعـتهم
الــنــفــســيــة واالجــتــمــاعــيــة والــتي
ستـنتـقل مـعهم الى الـعراق ومـا قد
يحدث من وجودهم  في اخمليمات),
واشـارت الى ان (مـخـيـمـات نـيـنوى
فـيهـا مـا يـكـفي من مـشـكالت ونـحن
نـسـعى الغالقـهـا ال زيـادة الـعـائالت
الــنــازحــة الــيــهـــا الن ذلك ســيــنــتج
مـشــكــلـة امــنــيـة كــبــيـرة وخــطـرة),
وشـددت الــبــيـاتـي عـلى (احلــكــومـة
ـــثـــلـــة بـــرئـــيس الـــوزراء ووزيـــر
ـــوقف ووضع الــهـــجــرة ايـــضــاح ا
خطـة لالغالق تشـمل اخمليـمات وان
جتــد بـدائـل لــلـعــائـالت الـتـي تــريـد
اعادتـها الى الـعـراق). وكان الـنائب
عن احملافظـة شيـروان دوبرداني قد
كشف عن وجـود نيـة لـدى احلكـومة
لـنـقل عـوائـل داعش من سـوريـا إلى
ــوصل مــخـــيم اجلــدعـــة جــنـــوب ا
مؤكدا رفـضه لألمـر فيمـا اشار الى
أن هـؤالء قــنـابل مــوقـوتــة سـيــكـون
خطرها على جميع مناطق العراق.

احملـافظـة وأمـانة بـغـداد لدفع عـجـلة
الـتـنـمــيـة واإلعـمـار وجتـاوز مـرحـلـة

التلكؤ والتداخل في الصالحيات.
واستعرض اجلـزائري خالل اجتماع
مـشتـرك تـرأسه رئـيس الـوزراء عادل
ـهــدي وحــضـره كـل من أمـ عــبــد ا
الــعــاصـمــة وقـائــد عــمـلــيـات بــغـداد
ــثــلـي عــدد من الــوزارات (خــطط و
احملـــافــظـــة في جــمـــيع الــقـــطــاعــات
اخلـــــدمـــــيــــــة كـــــمـــــا أوضـح نـــــسب
اإلجنـــازات واخلـــطـط الـــتي تـــشـــرع
احلكومة احملليـة على إعدادها للعام
ــنـــجـــزات الــتي ـــقـــبل في ضـــوء ا ا
حتققت في مشاريع العام اجلاري).
 مـشـددا عـلى (ضـرورة إيـجـاد آلـيات
قـانـونـيـة وإجـرائـيـة لـتـجاوز تـداخل
الصالحـيات بـ اجلهـات التـنفـيذية
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الـــعــامـــة لـــلـــمـــحــافـــظـــة وعـــلى كل
ستويات) ,على حد تعبيره. ا

 وبــاشــرت احملـافــظــة امس االثــنـ
ـباراة جنوم ببـيع بطـاقات الـدخول 
ابـــطـــال اســيـــا وبــغـــداد في مـــلــعب
الــشـــعب مع تــوزيع الـــفي تــيــشــرت

للـجمـهور من نـوع أديداس. واوضح
ـبـاراة حـمـاسـيـة وذات الـبـيـان ان (ا
طابع انساني ووطني حيث خصص
بـيـع بـطـاقــات الـدخـول لــدعم عـوائل
ـنتـخب الراحـل وهم عـائلة جنوم ا
نـــاطق هـــاشم و عــلـي كــاظـم و عــلي

حس  عباس رحيم ومنذر خلف).
ـبـاراة اجـريت بـرعـاية  مـبـيـنـا ان (ا
اجلـزائري فـضال عـن اسهـام الالعب
سـامر سـعـيد بـأهـداء تـيشـيـرت نوع
اديـــــداس ألول الــــفي مـــــتــــفــــرج من

اجلماهير). 

ــعــدل). وحتــبط 23 لــســنــة 1984 ا
الـهيـئـة الـكـثيـر من مـحـاوالت ادخال
مــواد وسـلـع بـطــرق غـيــر قــانـونــيـة
ـنــتــشـرة في لــلـبـالد في مـراكــزهــا ا
ـطـارات حـيث ـنـافـذ احلــدوديـة وا ا
تـمـارس عمـلـهـا في تـنظـيم عـمـلـيات

األستيراد والتصدير. 
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