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فاوضات. دينة من خالل ا ا
وقــــطع عــــبــــاس الــــعالقــــات مع إدارة
ــعــارضــة أي خــطـة تــرامب وتــوعــد 
سالم أمــيــركــيــة قـائـالً إنـهــا ســتــكـون

منحازة إلى إسرائيل.
الـى ذلك أبـــــلـغ ثـــــلث مـــــوظـــــفي األ
ـتحـدة عن تعرضـهم لتحـرش جنسي ا
ـاضي خالل عـملهم في في الـعام ا
ـيـة وفق دراسـة نـشـرت ـنــظـمـة األ ا
اخلـــمــيس هي األولى مـن نــوعــهــا عن

هذا النوع من سوء السلوك.
وقـال األمـ العـام للـمنـظـمة أنـطونـيو
ـــوظــفــيه إن غـــوتــيــريش فـي رســالــة 
الـــدراســة احـــتــوت "عــلـى احــصــاءات
مـفاجـئة وأدلـة حول مـا يجب تـغيـيره"
لـــتـــحـــســـ ظــروف الـــعـــمل في األ

تحدة. ا
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وأجــاب واحـد من كل ثالثــة مـشـاركـ
ئة عن تعرضه في الدراسة أو 33 بـا
حلـــــــادثـــــــة واحـــــــدة عـــــــلـى األقـل من
ـضايقـات والتحـرشات اجلنـسية في ا
آخـر عـامـ لـكن هـذا الرقـم ارتفع إلى
ـئـة بـالــنـسـبــة لـهـؤالء الـذين 38,7 بــا
أبــلـغــوا عن نـوع مــعـ من الــتـحـرش
اجلـــنـــسـي خالل فـــتـــرة وجـــودهم في

تحدة. األ ا
والــنـوع األكـثـر شـيــوعـا من الـتـحـرش

كــان الــقــصص والــنــكــات اجلــنــســيـة
الــعــدائـيــة أو إبـداء مـالحـظــات حـول
ـظهر واجلسد والنـشاطات اجلنسية ا

تتضمن حترشا.
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كــــمـــا  اســـتـــهــــداف مـــوظـــفي األ
ــحـاوالت غـيـر مــرحب بـهـا ــتـحـدة  ا
جلـرّهم الى نـقاش حـول أمور جـنسـية
ومـالمــــســــات وفق الـــــدراســــة الــــتي
أجــرتــهــا شـركــة ديــلـويـت في تــشـرين

الثاني/نوفمبر.
وأشـارت الـدراسة الى أن إثـن من كل
ثـالثــة مـــتـــحـــرشــ هـم من الـــرجــال
ـشـرفـ أو وواحــد من كل أربـعـة من ا
ــدراء وتـقـريـبـا واحـد من كل عـشـرة ا

سؤول الكبار. من ا
وبـــلــغت نــســـبــة الــذيـن جتــاوبــوا مع
ئـة وهو رقم مـنخفض الـدراسة  17بـا
نــسـبــيـا حــيث شـارك  30ألــفـا و364
شــخـصــا أجـابــوا عـلى مــجـمــوعـة من

االسئلة السرية عبر االنترنت.
ــــوظــــفــــ قــــال وفـي رســــالــــته إلى ا
غــــوتــــيــــريـش إن نــــتــــائج الــــدراســــة
االسـتقـصائيـة بشأن انـتشار الـتحرش
نـظمـات أخرى لكن ـكن مقـارنتـها 
ـتحـدة التي تـنتـصر لـلمـساواة األ ا
وحــقـوق اإلنـســان والـكــرامـة يـجب أن

تضع معايير أعلى.

الـى مـــــجـــــلس األمـن من أجـل طـــــرحه
للتصويت.

وقــال الـرئـيس الـفــلـسـطـيــني مـحـمـود
ــتـحــدة الـثالثـاء إن عــبـاس في األ ا
إسـرائــيل تـعـرقل الـتـنـمـيـة في الـشـرق
األوسـط بـــــــاحـــــــتـاللـــــــهــــــــا األراضي
الـفلسطينيـة مجدداً الدعوة إلى إقامة

دولة فلسطينية مستقلة.
وحتـــدث عــبــاس فـي مــراسم تـــســلــيم
مــصــر رئـاســة مــجـمــوعـة ال77  زائــد
الـص إلى فلسطـ ما يسلط الضوء
عـلى الـفلـسـطيـنيـ من خالل تـرأسهم
ألكـبـر مجـمـوعة من الـدول الـنامـية في
ـــتـــحـــدة. وقـــال إن اســـتـــمــرار األ ا
االسـتيـطان واحـتالل فلـسطـ يقوض
تـنميـة األراضي الفلـسطيـنية وقـدرتها
عــلى الــتــعــاون والــتــنــسـيـق ويـعــيق
نطقة. مستقبل تنمية جميع شعوب ا
وأضـاف أنه مـلتـزم بـحل سلـمي يـنهي
االحــــتالل ويــــحـــقـق اســـتــــقالل دولـــة
فلسط على أن تكون القدس الشرقية
عـاصـمـتـها والـعـيش جـنـبـا إلى جنب

في سالم وأمن مع دولة إسرائيل.
ورد الـفـلسـطيـنيـون بـغضب عـلى قرار
الــرئـيس األمـيـركـي دونـالـد تـرامب في
كـــانـــون األول/ديـــســمـــبـــر االعـــتــراف
بـالـقدس عـاصـمة إلسـرائـيل في خروج
عــلى الـتـوافق الـدولي بـأن يـحل وضع
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ــاضي أطــلـقت وفـي شـبــاط/فـبــرايـر ا
ـتـحـدة خطـا سـاخنـا عـلى مدار األ ا
الـــســــاعـــة لـــلــــمـــوظـــفــــ لإلبالغ عن
الــتـحــرشـات اجلـنــسـيــة وأوكـلت الى
ـتــحــدة الــتـعــامل مع مــحــقــقي اال ا
جـمــيع الـشـكـاوى. وتـعـهـد غـوتـيـريش
بــفــرض سـيــاســة بــشـأن الــتــحـرش ال

»ŸUL²ł∫  رئيس مجلس القضاء االعلى فائق زيدان خالل اجتماع بحضور نائب رئيس االدعاء العام.
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شـدد رئيس مـجـلس الـقـضـاء االعلى
فــائق زيــدان عــلى ضــرورة تــطـبــيق
ـعـايـيـر الـدولـيـة في الـقـانـون وفق ا
اجراء احملاكمات العادلة للمتهم ,
فــيــمــا قــضـت احملــكــمــة اجلــنــائــيـة
ــركــزيـة فـي اسـتــئــنـاف الــرصــافـة ا
االحتادية حكما بـاإلعدام شنقا بحق

متهم بالهجوم على سجن بادوش.
 ونقل بيـان تلقـته (الزمان) امس عن
ـركــز االعالمي لــلـمـجــلس قـوله ان ا
(زيــدان عـقــد اجــتــمـاعــا ضم كال من
نـائب رئــيس االدعـاء الــعـام ورئـيس
هـيـئـة اإلشــراف الـقـضـائي ورؤسـاء
مـحاكم اسـتـئنـاف الـكرخ والـرصـافة
ـــدعــــ الـــعــــامــــ في مــــحـــاكم وا
ـنــاقــشــة عـمل اجلــنــايــات بـبــغــداد 

محاكم اجلنايات).
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واوعـــز زيـــدان بـ(ضـــرورة مـــراعـــاة
ـعايير تطبـيق القانـون بدقة ووفق ا
الــدولــيـــة في اجــراءات احملــاكــمــات
). مشيدا بـ (جهود العادلة للمتـهم
الــقــضـاة في مــحــكــمـتي اجلــنــايـات
ــكـافـحـة والـتــحـقـيق اخملــتـصـتـ 
اإلرهـاب في اسـتئـنـاف نـيـنـوى على
ــتــمـيــز الــذي أعــطى صـورة األداء ا
ايـجـابـيـة عن الـقـضـاء الـعراقـي لدى
اجملـتـمع الــدولي). وقـضت احملـكـمـة
ــركـزيـة فـي اسـتــئـنـاف اجلــنـائــيـة ا
الـرصافـة االحتـاديـة حكـمـا بـاإلعدام
شـنـقـا عـلى مـدان اعـتـرف بـالـهـجـوم

على سجن بادوش.

من الــعــمــلـيــات االجــرامـيــة ابــرزهـا
قـيـامه بـقتـل قاض بـنـحـره بـواسـطة
سـكـ ورمـي جـثـته عـنــد الـسـيـطـرة
عـلـى الـنـاحـيــة وكـذلك اســر خـمـسـة
جـنـود وإعدامـهم) ,واكـد الـبيـان انه
(اعـتـرف ايـضـا االشـتـراك بـالـهـجوم
على احد مراكز الشـرطة في الناحية
نتسب وتفجير منازل الـضباط و ا
ن والصحوات من اهـالي الناحية 
شـــارك بــــالـــقــــتـــال ضــــدهم اثــــنـــاء

دخولهم).
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مـــشــيــراً الـى ان (احملــكــمـــة صــدقت
ـتهم واتخذت اإلجراءات اعترافات ا
ــادة كــافـــة بــحـــقه وفــقـــاً ألحــكـــام ا

الرابعة /1 من القانون نفسه). 
ــعــهـد عــلى صــعـيــد مــتـصل  ,أقـر ا
الــقـــضـــائي الـــنــتـــائج الـــنـــهــائـــيــة
لـلـمـتقـدمـ لـلـقـبـول فيـه بدورته 41
كـــمــا حــدد مـــوعــداً لــبـــدايــة الــدوام
الـرسمي. وتـابع الـبـيـان أن (مـجلس
ــعــهــد عــقـد امـس جـلــســته األولى ا
ـتقدم برئاسة زيـدان واقر نتائج ا
لـلقـبـول فيه إلكـمـال جمـيع الـدرجات
الــنــهــائـيــة الــتــحـريــري والــشــفـوي
ــتـضــمــنــة جنـاح 24 لــلـدورة 41 وا
مـتـقـدمـا) ,مـبـيــنـا ان (اجملـلس حـدد
ــبــاشــرة بــالــدوام من يــوم مــوعــد ا
ـباشرة ـقبل على ان تـكون ا األحد ا
صــبــاحــاً بــالــتــطـبــيـق الـعــمــلي في
احملاكم والدراسة النـظرية مساءً في
عهـد القضائي) ,داعيا الـناجحون ا
ـــعـــهـــد في ـــقــــر ا الى (احلـــضـــور 

1
ليس هناك حزب من االحزاب الـسياسية في العـالم يُجبر الناس على
ـبـاد احلـزب ـنـتـمـي إنْ لم يـكن مـؤمـنـا  االنــتـمـاء الـيه .. ذلك أنَّ ا
نتم وأهدافِهِ فلن يكون الشتراكه أية قيمة حقيقية وبه يزداد عدد ا
ولـكن لـيس لـتـلك الزيـادة أيـة آثـار ايـجـابيـة عـلى مـسـار احلزب ان لم

يكن العكس تماما..!!
2

وقد أُجبِرَ الناسُ على االنـتماء حلزب السلطة إبـان العهد الدكتاتوري
دارس والـعـمال والـفالحـ وانتـهاء الـعفـلـقي البـائـد ابتـداءً بـطالب ا

سلحة العراقية ... بالقوات ا
3

والسؤال االن :
واطن لالنخراط في حزب السلطة ? اذا مورست الضغوط على ا

واجلواب :
انّ احلزب لم يكن االّ واجـهة مصـطنعـة لتبريـر استالم السـلطة التي
نزا عليها (ابن العوجة) واستحـوذ على مقاليد االمور كلها واالنتماء
ـوال للـسلطة  نتـمي في صفوف ا الشكـلي حلزب السـلطة يـدخل ا
وال يهم بعد ذلك ان يكون متشبـعا بأفكار ومباد احلزب أو ال يكون

هم هو الوالء السياسي للصنم الكبير . ا
ناصب اخلطيرة .. وعلى ذلك جرت التعيينات ووزعت ا

ــؤسـسـات في واال فـكـيـف تـنـاط ( بــنـائب الـعــريف ) أكـبــر وأخـطـر ا
الدولة? 

طلوبة ? هنية ا أين هي ا
سؤولية ?  ؤهالت الالزمة للنهوض با واين هي ا

4
ـنتـسـبي حـزب الـسلـطـة تـبـخرت واالرقام الـفـلـكـية الـتي كـانت تـذكـر 
جرد انتزاع السلـطة من يد (القائد الضرورة) وانطوت تلك بسرعة 

صفحات االسطورة الفجة ...
5

هم هو (الكيف) ال (الكمّ)  انّ ا
تمرس واال فان العدد الـكثيف من االفراد مـالم يضم ب صفـوفه ا
يـدان الـعسـكري وال ـطلـوبـة ال في ا االفذاذ  –ال يـحرز الـنـجاحـات ا

يادين . في غيره من ا
ـضـجـعي خـيـر مـثال في ـنصـور بن ابـي عامـر) مع ابن ا وحـكـايـة (ا

هذا الباب .
صادر : جاء في بعض ا

نـصـور بن ابي عامـر في بـعض غزواته اذ وقـف على نـشزٍ ( بـينـمـا ا
ـسـلمـ مِنْ بـ يـديه ومِنْ خـلفه من االرض مـرتـفع  فـراى جيـوش ا

ينه وعن شماله قد مألوا السهل واجلبل  وعن 
ضجعي فقال له : فالتفت الى مقدم العسكر وهو رجل يعرف بابن ا

كيف ترى هذا العسكر أيها الوزير ?
قال :

أرى جمعا كثيرا وجيشا واسعا كبيرا 
نصور : قال له ا

تــرى هـل يــكــون فـي هــذا اجلــيش الـف مــقــاتـل من أهل الــشـــجــاعــة
والنجدة والبسالة ?

نصور : ضجعي فقال له ا فسكت ابن ا
ما سكوتك ? أليس في هذا اجليش ألف مقاتل ?

نصور : قال : ال  فتعجب ا
ثم قال :

عدودين ? فهل فيهم خمسمائة مقاتل من االبطال ا
قال : ال 

نصور ثم قال : فَحنَقَ ا
أفيهم مائة رجل من االبطال ?قال : ال 

قال : أفيهم خمسون رجالً من االبطال ?
قال : ال 

نصور وأغلط عليه وأمر به  فاُخرج على أسوأ حال . فسبَّهُ ا
فلمـا توسطـوا بالد الروم اجتـمعت الروم وتـالقى اجلمعـان واستطاع
ــعــادي أنْ يــقــتل مَنْ خــرج الــيه من جــيش ــعــســكــر ا أحــد رجــال ا

سلم  فقيل للمنصور : نصور  حتى بان الذلُ على ا ا
نـصور اال ضـجعي  فـبعـث اليه فـحضـر  فقـال له ا مـالهـا اال ابن ا

ترى ما صنع هذا العلج فقال :
لقد رأيتُه فما الذي تريد ?
سلمَ شرَّه  قال : أكفِ ا

ان شـاء تـعـالى ثم قـصـد الى رجـال يـعـرفـهم واسـتـقـبـله واحـد منـهم
ضجعي أال ترى ما يصنع هذا العلج منذ اليوم ? فقال له ابن ا

قال قد رايته فما الذي تريد ?
سلم شَرَّهُ  قال : أنْ تكفي ا

قال : حبّاً وكرامة 
نصور وما هي اال دقائق حتى جاء براسه ثم ألقى الرأس ب يدي ا

ضجعي : فقال له ابن ا
عن هؤالء اخبرتك 

ـضـجـعي فـأعـاده وأكرمه ـنصـور خـطـأه بـابـعاد ابن ا وهـنـا ادرك ا
وحدين . سلم وعساكر ا ونصر الله جيوش ا

ستطرف من كل في مستظرف  عن ا
لألبشهي بتصرف 
راجع ج 218/1 

6
وفـي (الـعـراق اجلـديـد) اعـتُـمـد الـوالء الـسـيـاسي أسـاسـاً في إسـنـاد

وضوعية ..!! همة  بعيداً عن الضوابط ا ناصب ا الكثير من ا
فارقات ...! وهكذا دخلنا في دورة جديدة من ا

و تــعــيـــــــــ الـكــثــيــرين كــســبـاً لــوالئــهم الــســيــاسي وأصــواتـهم
االنـتــخــــــــــــابـيــة وقـد حــالت االوضــاع االمـنــيـة واالقــــــــتـصــاديـة
الـصـعـبة بـ مـئـات اآلالف من اخلـريجـ وبـ الـتـقاط فـرص لـلـعمل

احلرّ .
وهكـذا وقعـوا في ضيق شـديد  وحـصار خـانق فلـيسـوا محـسوب
على فريق سياسي معيّن يُعنى بهم ويتعهد بتعيينهم
 وليس في االسـواق احلرة الـراكدة الـتي تئن من

الكساد  فرصُ متاحة لعملهم ...
وهذه هي الطّامة ...

وتــابع الـــبــيــان (وحـــول مــوضــوع
عينـ بعقود او اجـور يومية في ا
ـرتـبـطة الـوزارات واجلـهـات غـيـر ا
بـوزارة قـرر اجملـلـس حتـويل كـافـة
اصحاب االجـور اليوميـة الى عقود
ـــتـــعـــاقـــدين وتـــكـــيـــيف اوضـــاع ا
الك ـوظفـ على ا سـاواتهم مع ا
الدائم من حيث احلصول على قطع
االراضي الــــســـكــــنــــيـــة والــــســـلف
وااليــفــادات واالجـــازات ومــنــحــهم
االولـويـة بــالـتـثــبـيت عــنـد حـصـول
الـــشـــواغـــر والـــعـــمل عـــلـى زيــادة
احلـدود الـدنـيـا لالجـور واحـتـساب
فترة الـعمل السـابقة واالنـقطاع عن
العـمل وامتـيازات اخـرى تضـمنـها
هـــذا الـــقـــرار الـــذي يـــنـــصف هـــذه

الشريحة).
واشــــــــار الـى ان (اجملــــــــلـس اقــــــــر
توصـيات جلـنـة االمر الـديواني 45
لسـنة 2018 بشـأن مـشـروع إنـشاء
ـســتـشــفـيـات الــعـامــة سـعـة 400 ا
سـريـر في مـحــافـظـة الـبـصـرة وذي
ـــقــدســة قــار ومـــيــســـان وكــربالء ا
نفذة من وبابل والنجف االشرف ا
ــانــيـة" الــشــركــتـ الــتــركــيــة واال
ـوافــقـة عـلى مـضــيـفـا "كــمـا تــمت ا
اســتــثـنــاء عــقــود جتــهــيــز االدويـة
دة ستلـزمات الطبية  واالجهزة وا
٦ اشهر من تعلـيمات تنفـيذ العقود
احلكـوميـة وضـوابطـها وتـعـليـمات

ـوازنـة الــعـامـة). وبـ ان تـنـفــيـذ ا
(اجملـــلس اقــــر تـــوصـــيـــة اجملـــلس
الــوزاري لـــشــؤون الــطـــاقــة بــشــأن
االسمـنت نـوع جي لـتسـمـيت اآلبار
الـنـفـطـيــة كـمـا قـرر اجملـلس اعـادة
النـظر بـقـرار مجـلس الوزراء بـشأن
اعـتـبـار دائـرة الـعالقـات اخلـارجـية
واالعالم في وزارة االتــصـاالت دون
مـســتـوى دائــرة وجـعـلــهـا مــديـريـة
ـــوافــقـــة عــلى عــامـــة كــمـــا تــمت ا
مـشروع نـظـام الـتـعـديل لـنـظام دور
رعايـة ضحـايا االجتـار بالبـشر رقم

7 لسنة 2017).
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واشـــار الــــبــــيـــان (اقــــرار اجملـــلس
مــشـروع قــانــون انــضـمــام الــعـراق
لالتفـاقيـة الـدوليـة للـبحث واالنـقاذ
الحـــة لـــعـــام 1979 لـــتــــنــــظـــيـم ا
ـوافـقـة عـلى الـبـحـريـة فـضال عن ا
تـعــديل قــرار مـجــلس الـوزراء 126
لسنة 2014 بشأن مـشروع اتفـاقية
النقل اجلوي ب العراق وبولونيا
وتـــخــصـــيص مـــبــالـغ من ايــرادات
عـبـور االجـواء لـغـرض التـعـاقـد مع
االحتـاد الـدولي السـتــقـدام ثـمـانـيـة
خـــبـــراء في تـــخـــصـــصــات الـــنـــقل

اجلوي).
ـــــركــــز الـــــعــــراقي الى ذلـك حــــذر ا
ــواطـنـ من حملـاربـة الــشـائـعـات ا
إشاعـة يـجرى تـرويجـهـا في مواقع

الــتــقـــريــر). ووجه رئــيـس مــجــلس
الوزراء بـ (متـابعـة تنفـيذ الوزارات
ــنــهــاج الـوزاري ــهــامـهــا ضــمن ا
واعطاء هذا االمر االهمية البالغة).
ــفــوضــيـة  وقــرر اجملـلـس (اعـادة ا
زاولة ـستقلة لالنـتخابات  العليا ا
عــمـلــهــا كــمــا وافق عــلى الــرسـوم
نافـذ احلدودية كافة الكمركـية في ا
وتـسـهـيل انـســيـابـيـة حـركـة دخـول
الـبــضــائع الى احملــافـظــات كــافـة).
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ـتـحدة)) ,أ ف ـتـحـدة (الـواليـات ا { ا
ب) - يـسـتـعـد الفـلـسـطـيـنيـون لـلـتـقدم
بطلب للحصول على العضوية الكاملة
ـتـحـدة بـالـرغم من أن هـذه فـي األ ا
اخلـطـوة ستـقابـل برفض من الـواليات
ـتحدة وفق ما أعـلن وزير اخلارجية ا

الفلسطيني امس.
ويـحـظى الفـلسـطـينـيون بـصـفة عـضو
ـيـة وفـي حال مـراقب فـي الـهـيـئة األ
حـصـولهم عـلى العـضـوية الـكامـلة من
ـنـحـهم اعــتـرافـا دولـيـا شــأن ذلك أن 

بدولتهم.
وأي دولـة تتـقدم بـطلب لالنـضمام الى
ــتــحــدة يـجـب ان حتـصـل عـلى األ ا
مـوافقـة مجـلس األمن أوال حيث تـملك
ـتحـدة حق النـقض قبل أن الـواليات ا

يتم تبني القرار في اجلمعية العامة.
وقــال وزيـر اخلــارجـيــة الـفــلـسـطــيـني
الـكي للصـحافـي "نعـلم اننا ريـاض ا
ـتـحدة سـنـواجه فـيـتو مـن الواليـات ا
ـنعـنا مـن تقـد طـلبـنا" لـكن هـذا لن 

للحصول على العضوية الكاملة.
ـالـكي الى أن الـفـلـسـطـيـنـي وأشـار ا
سـيـبـدأون بـحـمـلـة حلـشـد الـتـأييـد في
مـجلس األمن مع التـوجه لتقد طلب

العضوية في غضون "أسابيع".
وتـقدّم الـفلـسطيـنيـون بطـلب لعـضوية
ـتحدة عام 2011 لـكنه لم يصل األ ا
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تحدة Y¹bŠ∫ الرئيس لفلسطيني محمود عباس يتحدث مع سفير سوريا في اال ا

الــتــواصـل االجــتــمـــاعي. وقــال في
تـقريـره عن أبـرز واخـطـر الـشـاعات
التي يتم التـرويج لها انه ( رصد
إشاعة تـتحدث عن وجـود تعيـينات
في االسـتــخـبـارات واالمـن الـوطـني
واخملابـرات ويـتم اسـتـخدام روابط
وهـــمــــيـــة يـــتـم من خاللــــهـــا طـــلب
مـستـمـسـكـات للـمـواطـنـ الغراض
غامضة) مـشدداً على (عـدم التعامل
ـواقع والـتواصل مـعـها). مع هذه ا
وأشار الى (وجود مـجاميع مـنظمة
تـعـمل بـشـكل تـقنـي لالحـتـيال عـلى
اخلـريـجـ والـعـاطـلـ عن الـعـمل)
ـعــنـيــة نـفت مـؤكــدا أن (اجلـهــات ا
وجـود هــكـذا اعالنــات من اجلـهـات
الرسـميـة وأن وجدت فـيتم اطالقـها
ـــوثـــوقــة من خـالل الــصـــفـــحـــات ا
ـــيالت بــــالـــعـالمـــة الــــزرقــــاء واال
لـلـمـؤسـسـات احلـكـومـيـة الـرسـمـية
والـــذي يـــنــــتـــهي بـ  iq.gov.iqاي
والذي ru  مـخـتـصـر العـراق ولـيس

مختصره روسيا). 
ـواطن الى (ضرورة ركز ا ونوه ا
ـــــواقـع من خالل تـــــكـــــذيب هـــــذه ا
الـتعـلـيـقـات او تـقـد البـالغات في
فيسـبوك والـوسائل االخـرى) داعيا
(احلـكــومـة واالجــهـزة االمـنــيـة الى
ــــواقع "تــــتـــــبع اصــــحـــــاب هــــذه ا
هم لـلقـضـاء الحتـيالـهم على وتقـد

( واطن ا هدي »ŸUL²ł∫ جانب من اجتماع مجلس الوزراء برئاسة عادل عبد ا

ـــدان اعـــتـــرف وقـــال الـــبـــيـــان إن (ا
ـوصل بـالـهـجـوم عــلى الـسـجن في ا
وقيامه بتهريب السجناء واالستيالء
ـتـلكـات الـسجن) ,مشـيرا الى على 
ـدان يـنـتـمي لـداعش ودخل في ان (ا
دورة عسكـرية نسب بـعدها الى لواء
ــعــارك ضــد الـــعــســرة واشــتـــرك بــا
الـقــوات األمـنـيـة في ســنـجـار وزمـار
وقتل السجناء على أساس طائفي).
مــبــيــنـا ان (احملــكــمــة وجــدت األدلـة
ادة ـتهم وفق إحكام ا كافية إلدانة ا
الرابعة من قانـون مكافحة اإلرهاب),
وتابع البيـان ان (متهمـا اخر اعترف
خالل مـرحـلـتي الـتـحـقـيق االبـتـدائي
والــقـضـائي بــتـنــفـيـذه مــهـام تـوزيع
ــبــالغ الــنــقــديـة عــلى إفــراد داعش ا
مــقــابل احلـصــول عــلى مــئـة دوالر),
وأضـاف أن (احملــكـمــة وجـدت األدلـة
ادة ـتهم وفق إحكام ا كافية إلدانة ا
الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب).
 فيما صدقـت محكمة حتـقيق نينوى
اخملتصة بـقضايا اإلرهـاب اعترافات
متهم باالنتماء للـتنظيمات االرهابية
واشـتـراكه بـعـدة عـمـلـيـات اجـرامـيـة
ابـرزهـا قـتـل قـاض نـحـراً في نـاحـيـة
ـــحـــافـــظــــة صالح الـــدين. يـــثـــرب 
ــتـــهم الـــقي وأوضـح الــبـــيـــان أن (ا
الـــقـــبض عـــلـــيـه من قـــبل االجـــهـــزة
األمــنــيــة النـــتــمــائه لــلـــتــنــظــيــمــات
االرهـابيـة واشـتـراكه بالـهـجـوم على
النـاحيـة في احملـافظـة خالل سيـطرة

دينة عام 2014). داعش على ا
تـهم اشتـرك بالـعديد الفتـا الى ان (ا
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الــســاعــة الــثـامــنــة من صــبــاح يـوم
ــقـبـل السـتــكــمــال إجـراءات االحــد ا

باشرة).  ا
وكــان اجــتــمــاعــا قــد عــقــد فـي مــقـر
رئـاسـة اسـتــئـنـاف مـحـافـظـة كـربالء
ضم عـــدد مـن قـــضــــاة الـــتـــحــــقـــيق

ــدعي الــعــام ومــعــاون عــمــلــيـات وا
الـــفــــرات األوسط ومــــديــــر شــــرطـــة
مـحافـظـة كربـالء  وعدد من الـضـباط
دينة ناقشة احملافظة على قدسية ا
والـــذوق الــعـــام  . واكــد الـــبــيــان ان
ـتعـلقة ـواضيع ا (االجتـماع ناقش ا

ـــراكــز الــتـــرفــيـــهــيــة ـــقــاهي وا بــا
ـــواد اخملـــدرة جتـــارة ومـــوضـــوع ا
وتعاطـي وبعض سلـوكيـات اجملتمع
والـظـواهـر الــسـلـبـيـة  والـتـصـرفـات
غير الالئقة   لغرض تكثيف اجلهود

للحد من هذه  الظواهر). 

تـسامح فيـها. هذا وأعـلن رئيس وكالة
ـكافـحـة اإليـدز مـيـشيل ـتـحـدة  األ ا
اضي أنه سيستقيل سـيديبي الشهر ا
بــعــد مــراجـعــة أســلـوب إدارتـه حـيث
ا في تـب انه مـكّن لثقـافة التـحرش 
ـتـحدة ذلـك اجلنـسي في وكـالـة األ ا

التي تتخذ من جنيف مقرا لها.
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الــذي شــهــدتـه بــغــداد خالل االيــام
ـــهــدي ـــاضـــيــة". واطـــلع عـــبـــد ا ا
(مجلس الـوزراء على تقـرير لديوان
ــالـيــة عن الـفــروقـات في الـرقــابـة ا
الـــرواتـب الـــتـــقـــاعــــديـــة لـــرؤســـاء
اجلمهورية واعـضاء مجلس احلكم
ومجلس النـواب والوزراء) موجها
ـبـدأ بـ (رفع الـســريـة عـنـه تـأكـيــدا 
سـؤولـ ما الشـفـافيـة وبـتسـديـد ا
بـذمـتـهـم من مـبـالغ مـالــيـة وتـدقـيق
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اصـــدر مــجـــلـس الــوزراء عـــددا من
الــــقــــرارات وذكـــــر بــــيــــان امس ان
(مجلس الـوزراء اصدر عدة قرارات
في جلـسته االعـتـياديـة التي عـقدت
والـثالثـاء بـرئـاسـة رئـيس مـجـلس
ــهــدي وقـدم الــوزراء عــادل عــبــد ا
خالل اجلــلـســة شــرحــا عن زيـارات
سـؤولـ من مـختـلف دول الـعالم ا
الى الــعــراق واحلـــراك الــســيــاسي


