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اتـفـاقـا قـد حـصل فـيـمـا يـعـود الـبـعض
االخـــر الى االهـــمـــال من قـــبل ضـــبــاط
رور). كـما نوه الـتسـجيل في مديـرية ا
قـاضي اول مـحـكـمـة حتـقـيـق الـرصـافة
بـشار محمد بـ (مشكالت كثيرة نظرتها
هــذه ?احملــكــمـة وهي حتــويل لــوحـات
الـسـيـارات من مـحافـظـات الـشـمال الى
بـــغــداد فـــضال عن حـــاالت كــثـــيــرة من
الـتزويـر وجدت في اضـابيـر السـيارات
الـتي يتم تـسقيـطها). وحتـدث القاضي
بـشـار محـمـد عن وجود (دعـاوى نصب
تـخص الـتعـييـنات في وزارة الـداخلـية
ـتهـمـ فـيـهـا القي وان األغـلـبـيـة من ا
الــقـــبض عــلــيـــهم وهم من مـــنــتــســبي

الشرطة). 
 PAM  W¹ULŠ

ومن الـقـضـايـا الـتي نـظـرتـهـا احملـكـمة
يـكشف القاضي أن (مـنتسبـا تابعا إلى
ـدارس ــنــشــآت في احــدى ا حــمــايــة ا
حتـــايل بـــالـــكـــذب عـــلى طالب الـــصف
تـوسط  وأكد ?جـلب االسـئلة الـثـالث ا
ـساعـدة في االمتحـانات كمـا يضمن وا
لـهم الـنجـاح في االمـتحـانات الـنـهائـية
ولم يـكـتف بـذلك بل اخـذ من شـخـص
مـبـالغ مـالـيـة لغـرض تـعـيـيـنهـم وكانت
ـوضـوع بـعـدهـا هــنـاك شـكـوى بـهــذا ا
القي القبض عليه واعترف بذلك وتمت
ـوضـوع). وب احـالـته الـى مـحـكـمـة ا
القاضي ان االهم في (عمل احملكمة هو
الـسريـة التـامة لإلبالغ عـن اي معـلومة
كـون ذلـك يـسـاعـد عـلى اجنـاز الـدعـوى
بـشكل سريع) مشيرا الى ان (الدعاوى

ــــاضي الى 400 وصــــلت في الــــعـــام ا
ــئــة مــنــهــا. دعـــوى و  حــسم  90بـــا
ـشتـكي منتـسبا في وفـيمـا اذا ما كان ا
وزارة الـداخلـية والـطرف الـثاني ايـضا
فـان شكواه تـنظر من قـبل محـكمة قوى
االمن الــداخـلي بــاعـتـبـار الــشـكـوى من
ادة اخـتصـاص هذه احملكـمة بـحسب ا
مـن قـــانــــون اصــــول احملــــاكــــمـــات 25
اجلــزائــيــة) بـحــسب مــحــمــد.    ودعـا
ن يتـعرضـون الى االبتزاز ـواطنـ  ا
او اي مــشـــكــلــة من قــبـل اي مــنــتــسب
اوضـــابط لــلـــحــضـــور إلى مــحـــكــمــة?
حتــقــيق الــرصــافـة اخملــتــصــة بــدائـرة
ــفــتش الــعــام ومــديــريــة امـن األفـراد ا

الـرقابـية الـتابعـة إلى وزارة الداخـلية).
وأضـــــاف مــــحــــمـــــد أن (واجب دائــــرة
ــفــتش الــعــام ومــديــريــة امـن االفـراد ا
مــكــافـحــة الــفــسـاد ورصــد اخملــالــفـات
ـتعلقـة بضباط والـواجبات الوظـيفية ا
ومـنـتسـبي وزارة الداخـلـية اضـافة الى
) مـبيـنـا ان (هاتـ الدائـرت ـوظـف ا
ـثلتان في كل مفاصل وزارة الداخلية
فتش العام يرصد إذ ان ضابط مكتب ا
اخملـالــفـات ويـتـلـقى الـشـكـاوى من قـبل
ـنـتـسـبـ في الوزارة ـدنـيـ او من ا ا
نــفـسـهــا وفي حـال وجــود طـرف مـدني
فــان الـــدائــرة تــقــوم بــفــتح ?مـــجــالس
حتـقـيـقـيـة وبـعـدهـا حتـال الى مـحـكـمـة
حتـــقــيـق الــرصـــافـــة الــتي تـــنـــظــر في
الـــدعــاوى بــعـــد اتــخـــاذهــا االجــراءات
الــقــانـونــيـة). وأشــار قــاضي مــحـكــمـة
حتــــقــــيـق الــــرصــــافــــة إلـى أن (اغــــلب
الـشـكاوى الـتي تـقـدم الى هذه احملـكـمة
ــواطــنــ تــقــام عــلى رجــال من قـــبل ا
ـرور والتي تخص تسـجيل السيارات ا
بـحــضـور أشـخـاص يـنـتـحـلـون صـفـة?
ـسـتمـسـكـات مزورة ـالك الـشـرعي و ا
لـغـرض حتويل تـلك السـيارات) مـؤكدا
ان (هـناك عـددا كبيـرا من هذه القـضايا
ــوضـــوع حــيـث يــلـــجــأ تـــخص هـــذا ا
ـــشــتــري الى حتـــويل الــســيــارة دون ا
الـرجوع الى البائع كون هناك اتفاق قد
حـــصـل بـــيـــنــــهـــمـــا اي بــــ (الـــبـــائع
ـال ــشــتـري) عــلى بــقـاء مــبــلغ من ا وا
اثـنـاء حتـويل مـلكـيـة الـسـيارة) مـبـيـنا
انه (بــعــد الـتــحــقـيق يــتــبـ ان هــنـاك
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ـناقشـة اخملبر وبـدوره يقـوم القاضي 
واالســـتـــفـــســـار عن احلـــالـــة واتـــخـــاذ
اإلجـراءات الالزمة. من جانبه أكد نائب
ــدعي الــعــام أمــام مــحــكــمــة حتـقــيق ا
الـرصـافة الـقاضي جـاسم  مـحمـد كاظم
ان (عـــمل احملــكــمـــة يــخص مـــكــافــحــة
ـــنـــتـــســبي ـــالي واإلداري  الـــفـــســاد ا
وضــبــاط وزارة الــداخــلــيــة وعــادة مـا
ن واطن  حتـرك الشكاوى من قـبل ا
تـضـرروا بسـبب االبـتزاز الـذي يـحصل
سيئة). وأكد من قـبل بعض العناصـر ا
أن (اجلـهـات الـرقـابـيـة بـيـنـهـا الـقـضـاء
تــــعـــمل عــــلى ضــــبط هــــؤالء بـــاجلـــرم
ــفــارز ــشـــهــود بــعـــد االســتــعـــانــة  ا
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أفــرد مـجـلـس الـقـضــاء األعـلى قــاضـيـا
خـاصــا في مـحـكـمـة حتــقـيق الـرصـافـة
ـتـابـعـة الدعـاوى الـتي تـرد ضـد بعض
مـنتسـبي الداخليـة ليقـطع الطريق أمام
ــارســهــا أصــحـاب أي حــالــة ابــتـزاز 
. ــواطـنـ الــنـفــوس الـضـعــيـفــة ضـد ا
وتنظر محكمة حتقيق الرصافة التابعة
لــرئــاســة مـحــكــمــة اســتـئــنــاف بــغـداد
الـرصافـة االحتادية الـشكـاوى التي ترد
ـفتـش الـعـام ومـديـرية من قـبـل دائـرة ا
امن األفـراد التـابعتـ لوزارة الداخـلية
بـعد تـلـقيـها الـكثـير من الـشكـاوى التي
ـواطن ــدعي وهـو ا يــكـون أطـرافــهـا (ا
ــدني) والــطــرف الــثــانـي يــكــون احـد ا

منتسبي أو ضباط هذه الوزارة. 
‚«—Ë√ ÷dŽ

ويــقــول قــاضي أول مــحــكــمــة حتـقــيق
الـرصافـة بشار مـحمـد اخملتص بالـنظر
ـــفـــتـش الـــعــام في قـــضـــايـــا مـــكـــتب ا
ومــــديـــريــــة امن األفــــراد إن (مــــجـــلس
الـقـضـاء األعـلى خـصص هـذه احملـكـمة
ــفـــتش الــعــام لـــنــظــر دعـــاوى دائــرة ا
ومـديريـة امن األفراد الـتابـعتـ لوزارة
الـداخلـيـة وتنـظر بـالدعـاوى التي تـقدم
ـكــاتب كـونــهـا تــعـرض من قــبل هــذه ا
أوراقــهــا الـتــحــقـيــقــيــة عـلى احملــكــمـة
لـوجـود فـسـاد إداري أو عـمـلـيـة ابـتزاز
ــــواطـــــنــــ أثـــــنــــاء حتـــــصل ألحـــــد ا
مــراجـــعــتــهم لــدوائـــر الــدولــة من قــبل
ــنــتـســبــ او الـضــبــاط) مـبــيــنـا أن ا
(هــاتــ الــدائــرتــ هــمــا من الــدوائــر
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ان  ظـهــور عـمــلــيـات االصالح االقــتـصــادي في الــكـثــيــر من الـدول نــشـأت
وازى لـها او بـالظل اقـتصـاديات اصـطلح عـليهـا بأسـم االقتصـاد اخلفي بـا
شـروعة الـتي شكـلت مصدرا والـتي نشطـت فيه الكـثيـر من العـملـيات غيـر ا

لالموال القذرة .
درجة باحلسابات الرسميه ويـراد باالقتصاد اخلفي هي تلك االنشطة غير ا
ـو االقـتصـاد اخلـفي هو لـلدولـة والـتي هي بـعيـدة عن الـرقـابة ومن عـوامل 
ـفاصل  االقـتـصاديـة بـأزدياد الـضوابط ازديـاد درجة تـدخل احلـكومـة في ا
ـقـابل تـزداد محـاوالت االفـراد لاللـتـفاف حـول تـلك الـنظم فـتـنـشأ والـنظـم با

النشاطات االقتصادية اخلفية وفق ذلك . 
قابل سوف ينشأ وحـينما تزداد قيود الدولـة على تعامالت النقد االجنـبي با
سـوق غير شرعي للنقد االجنبي وبالتالي نشوء فئه جتار العملة الذي يحقق

 ثروات ضخمة حتت مظله االنشطه اخلفية. 
وظف احلكـومي في مواقع وظيفية في ظل تـلك التعقيدات ظهـرت فئة من ا
تـتيـح لهم مـنح الـتـراخـيص والـتـسهـيالت واالعـفـاءات الـضـريـبيـة والـعـقـارية
ـقـابل بروز ـوافـقات اخلـاصـة بـأنـشطـة اقـتـصـاديـة عديـدة بـا والـكمـركـيـة وا
ظـاهـرة االجتار بـتـلك الـتـسـهيالت مـن خالل وسطـاء مـقـابل عـمـوالت ونسب

حتدد وفق االجواء السائده لكل نشاط. 
تــلك انـشــطـة فـرعــيـة حـيـث اصـبـحت تــابـعـة لـالنـشـطــة الـرئـيــسـة وجـزء من
مـنـظـومـتهـا الـتي  ذكـرهـا سـابـقـا  كـتـجـارة اخملـدرات واالسـلـحـة وتزيـيف

العملة وتوظيف االرهاب الغراض مالية . 
ـنظـمـة واالقتـصـاد اخلفي جـزءان مـترابـطان ة ا   وعـليه فـان مـفهـوم اجلـر

ضمون . بالشكل وا
ــنـشـورة عن ذلك يالحـظ فـيـهـا ارتــفـاع نـسـبه ان االحـصـاءات والــبـيـانـات ا
ئة في الهند االقتصاد اخلفي الى الناجت احمللي االجمالي ليصل الى  47 با

ئة في اليابان . وينخفض الى  3 با
هناك عوامل وثيقه وظروف اسهمت في نشوء ظاهرة غسيل االموال

ي  ه االقتصاديه واالنفتاح العا - العو
ـسلحه - الـصراعـات واحلروب الدولـية واحملـليـة وتصاعـد دور اجلمـاعات ا

في كثير من بقاع العالم 
- تزايد معدالت اجلرائم االقتصادية وما حتقق من ارباح 

- قيام بعض البنوك في تسهيل عمليات غسيل االموال 
- الـتطـور الـتـقني ومـا قـدمه من تـسهـيالت الـكـترونـيه في الـسـحب وااليداع
ضـاربات من خالل ا فـتح اجملال لـلتـعـامالت غيـر الشـرعيـة وا والـتحـويل 
وضوع ودع لشحن بضائع وهميه غير موجوده اصال يراد من ا امـوال ا

وجب مستندات بنكية اصولية . حتويل قيمة نقدية الى جهة اخرى 
اضي  ونـتـيـجة ـنـظومـة الـشـرقـية في مـطـلع تـسـعيـنـات الـقـرن ا - انـهيـار ا
تردي في اقتصاديتها  وحاجـة تلك الدول  بأستثمار اموال سائله لـلوضع ا
في تـعامالتـهـا النعـاش اقـتصـادها  اضـافه الى كـون تلك الـدول غـير مـؤهله

نظمة او محاربتها اساسا . ة االقتصادية ا الكتشاف اجلر
ـاليـة لتـذويب االموال - انـشاء مـؤسسـات مـاليـة موازيـة  كأسـواق االوراق ا

القذرة 
- انـشاء شركـات شرعيـة كواجهـة تعمل في قـطاع شرعي ولـكنهـا تعمل في
ــشـروعـة في نـفس سـلـة نـفس الـوقت عـلـى خـلط االمـوال الـقـذره بـاالمـوال ا
شـاريع السـياحـية والـفنادق الـنشـاط  من خالل شراء الـعقارات والـذهب وا

ا ينتج عنها حترير عمليه غسيل االموال .  
وجب قـوائم ذات ارقام غـير دقيـقة ( فـرق السـعر ب - الـتبادل الـتجـاري 
غسول او حترير وثائق مزورة ال ا ستندات و احلقيقي ) هو ا ـدرج في ا ا

لعملية شراء وهمية . ولنا في هذا االجتاه مقال اخر. 

إلى سـعـد الـبـزاز من معـتـكـفي اتـابع نـشـاط االعالم وانت تـسـتـحـوذ على80
ئة لنحو اربع فضائية موجودة في ئة من هذا النشاط فيما يبقى  20با با
ئة. لـعراق او ان العراقـي يتابعـونها. انت وحـدك تستحوذ عـلى الثمـان با
ــهـمــة. اعــرف ان مـا ثــبت فــيه لــقــطـاتك عــجــيب اي وقت تــمــتـلــكه الجنــاز ا
ـساتك ابـدا. انت وحدك. من يـستطـيع الوصـول الى نيـوزلنـدا? من يعرف و
رأة الـعراقـيـة التي اسـمهـا جـنة اخلـطاطـة? ويـجري مـقابـلـة عن ابنـها هـذه ا
الـذي توفي في مـا بعد? اي اعالمـي رائع انت? ماذا تفـعل? ماذا تـنجز انت?
مـا الذي تفعـله (الشرقية)? اين هـم منها? اوجه كالمي الى اجلـميع والسيما
ـاذا حتاسبون مـراسلكم? واقـول حقهم الى اخـينا ابـو فضائـية (العـراقية). 
. ال يعـرفون لعله ينـتظر (رويترز) او لـيس لديهم قدرة كهـذه ليسوا صحـفي
(الـيو بي) او وكـالـة الصـحـافة الـفـرنسـية. يـأتي الـيه بـخبـر وينـشـره. انت يا
سـعد تـصـنع اخلـبـر. الوكـاالت هي الـتي تـأخذ االخـبـار مـنك والـدة الشـهـيد
حـس حتـولت الى مراسـلة لـ (الـشرقـيـة) برغم نـكبـتهـا. كيف وصـلت اليـها
كان? كيف صـورتها? اي قدرة تمتلكها? بـالله عليك? كيف وصلت الى ذاك ا
دورة من هدف الى . تأتي بالـكرة ا كـأن العالم ساحـة كرة قدم وانت الكـاب
هــدف. صـدقــني ان الـعــراقـيـ يــسـتـغــنـون عن جــمـيع احملــطـات ويـكــتـفـون
بـفضـائيـتك. صـحيح ان تـلك الفـضـائيـات هي منـابـر رأي او حزبـية كـما في
الـبيان والفرات وسواهما وكما في احلكومـية (العراقية) لكن اي عمق تمتلك
فـضـائيـة (الـشـرقـية) مـا الـشـمـول واالنـتشـار. في نـشـرة اخـبـار واحدة انت
تـركض وراء كل حدث في الـعـالم وتأتي به وتـقدمه لـلـمشـاهدين. انت صـياد
مـاهـر. ال اسـتـطيع ان اصـفك سـوى ان اقـول ان الـعـراق يـفـخر بـك. انهم ال
يـعرفـون الصحـافة ومـاذا تعـني انت تدرك وظـيفـتهـا ولذلك تـبدع هـكذا. لكن
الـذي يعـرفون ان (الـشرقـية) هـي االولى وهي ليـست االولى فقط بل االولى
والـثانية والثالثة والرابعة وعاشـرا. وكما قال نزار قباني انت حبيبتي االولى
رتبة العشرة يأتون بعدك. انت والـثانية والثالثة والعاشرة. انت هكذا وبعد ا
ن يـأتي بعـدك. لقد اسـتحـوذت على الرأي الـعام وعلى كل لم تـترك درجات 
ـهـنـيـة العـالـيـة. هـذا الـذي صـنعـته يـا سـعـد يـعزز من يـبـحث عن اخلـبر بـا
موقفنا. كنت اقول ان النظام في السابق قد ثالثة صحفي حقيقي بكل ما
تــعـنـيـه الـصـحـافــة من مـعـنـى انت وانـا واخـر ثــالث مـعـنــا. كـنـا صــحـفـيـ
مـحترفـ لسنـا صحفـيي احلزب الـذين يلقـنونهـم كلمـت وثالثا ويـخرجون
يـتحدثـون بهـا. ال... ولذلك ال املك سـوى ان اهنئ جـيلنـا ذاك ولو انت جئت
بـعـد جيـلي. انـا سـبـقـتك لـكن انت لم تـترك مـجـاال لـواحـد امـامك بل جـعلت
الكـثيرين خلفك. لقد جعلت العراقي يستغنون عن الفضائيات العربية التي
كـانت مسـيطـرة عليـهم للـمرة االولى. كـانت بي بي سي هي االولى ثم صوت
العـرب ثم القاهرة ثم العربية. ثمة دائما محـطة عربية او غير عربية تستحوذ
. انت الغيت هذه القاعدة االن الـعراقيون ال يشاهدون عـلى اهتمام العراقيـ
ايــة قـنــاة او مـحـطــة عـربــيـة او اجــنـبـيــة. كـنــا فـيـمــا مـضى نــذهب الى هـذه
احملـطات. االن ال وجود العالم مصري في الـعراق. اي انك وضعت حصانة
لـلمشـاهد الـعراقي جعـلتهـم يشاهـدون ما هو عـراقي وشغل ونـتاج عراقي.
اذن انت تـعمل ضمن احلركة الوطنية العراقية وتقدم لهم
شـكلة ان االخرين ال يـفهمون اعالمـا صادقا مهـنيا. ا
ذلك. انـهم مشـغولون بـالسيـاسة. هـذه االمور يعـرفها

التليد وليس الطارف.
سلمت ايها البزاز وسلمت (الشرقية). 
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كشف الـسفـير الـصـربي لدى بـغداد أوروش  بـالوف عن قـيـام فرق مـختـصة بـاعداد
اوراق اقـتـصاديـة بـ الـعـراق وصـربـيـا لـتـعزيـز الـتـعـاون بـ اجلـانـبـ  مـؤكدا انه

شتركة. شاريع ا سيكون للنجف االشرف حصة جيدة من ا
وقـال بــالـوف خـالل مـؤتــمـر صــحـفي
مــشــتـــرك مع مــحـــافظ الــنـــجف لــؤي
الياسري حضـرته(الزمان) في النجف

امس
ان (الـنـجف االشــرف مـديـنــة مـقـدسـة
ومهـمة بـالـنسـبـة لنـا وسـيكـون حجم
الــعالقــات مــعـــهــا مــحــرك الــعالقــات
الصربية العراقية) وأضاف ان (هناك
فـرقــاً مـخــتـصــة تـقــوم بـاعـداد اوراق
اقــتــصــاديــة بــ الــعــراق وصــربــيــا
وســيــكــون لــلـنــجـف االشــرف حــصـة
ــــشـــــاريع). وتــــابع ان جــــيــــدة من  ا
(الـعالقــات الــسـيــاسـيــة بـ الــعـراق
وصربـيـا جـيدة ويـجب تـطـويـرها من
خالل مــحـــافــظــة الـــنــجف االشــرف)
مشـيرا الى ان (زيـارة االربـع تـعني
ـشاركـة فيـها لنـا الكـثيـر ويسـعدني ا

قبلة).  خالل السنة ا
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بـدوره افـاد الـيـاسـري بـأن (احلـكـومة
احملـــلـــيــــة في الـــنـــجـف والـــســـفـــارة
الـصــربـيــة في الــعـراق اتــفــقـتــا عـلى
همة في مقدمتها جملة من القضايا ا
التـعاون الـعـسكـري لتـطـوير الـقدرات
الـعــسـكــريــة واالمـنــيـة وايــفـاد طالب
الــكـــلــيـــات الــعـــســكـــريــة في  دورات
متـخصـصة في صـربـيا) مـضيـفا  ان

(تقويـة األواصر ب أبـناء دول اوربا
الشرقية والدول اآلسـيوية خصوصاً
الـــبــــلــــدان اإلسالمــــيــــة في الــــشـــرق
األوسط لـــــلــــــتـــــقـــــارب الـــــثـــــقـــــافي
واإلجـــتـــمـــاعي بـــ هـــذه الـــبـــلــدان

خـــصــــوصـــاً وأن عــــدداً كـــبــــيـــراً من
سـلـم يـعـيش في دولة صـربـيا).و ا
درسي السفـير الصربي الى أن دعا ا
(تـــكـــون زيـــارته إلى مـــديـــنـــة اإلمـــام
احلـســ عـلــيه الــسالم مـنــطـلــقـاً له

لبـناء جسـور التـواصل اإليجـابي ب
صـربــيــا والــدول اجملــاورة من جــهـة
وبـيــنــهــا وبــ الــدول اإلسالمــيـة من
جـهـة أخـرى).من جــانـبه قـدّم بـالـوف
شكـره الـوافـر لـلـمـدرسي عـلى (الـلـقاء

(احلــكــومــة احملــلـــيــة قــدمت الــدعــوة
للـشركـات الصـربيـة لدخـول احملافـظة
شاركـة في جميع الـقطاعـات) الفتا وا
الى ان (اسـتــتـبــاب االمن في الــنـجف
ية الدخول بامان يتيح للشركات العا
للعمل في احملـافظة). وكـان  الياسري
قـد اسـتــقـبل في مــكـتـبـه صـبـاح امس
بـــالـــوف حـــيـث جـــرى خالل الـــلـــقـــاء
منـاقـشة مـلفـات االسـتثـمـار والتـعاون

شترك.  ا
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رجع الديني وفي شأن ذي صلة أكد ا
ـدرسي خالل اسـتـقـباله محـمـد تـقي ا
بــــالــــوف (ضــــرورة بــــنــــاء األواصــــر
اإلجــتـــمــاعــيـــة وردم الــفـــجــوات بــ
ــتــقــاربــة وعــدم شــعــوب الــبــلـــدان ا
الـسـمـاح لـلـحروب الـدخـيـلـة مـن قوى
خارجيـة بإلقـاء ظاللها عـلى العالقات
بـ أبـنــاء الـشــعـوب). واضـاف خالل
ــرافق له اسـتــقــبـالـه بـالــوف الــوفـد ا
كـتـبه فـي كربـالء أن (احلروب الـتي
شهدتها الدول التي تعرضت للتقسيم
كـانت دخــيـلــة عـلــيــهم من جـانب دول
أجنبية اخرى كـانت تهدف الى تفكيك
بلدان منـطقة الـبلقـان من جهة وخلق
الـــروح الـــعــــنـــصـــريــــة ضـــد األديـــان
اخملتـلـفـة من جهـة أخـرى) داعـيا إلى

وإهتمامه بشؤون الـشعوب ببصيرته
الـــنــــافـــذة ورؤاه الـــبــــنّـــاءة) واعـــداً
بـ(التطبيق العملي للوصايا احلكيمة
ـسـتـويـ الـداخـلي لـلـمـدرسي عـلى ا

واخلارجي لصربيا).

عيـة احملكمة مـختصـة وضباط اكفـاء 
ـالـيـة ـبـالغ ا ويـتـم تـصـويـر وتـوثـيق ا
ـطـلـوبة ومـن ثم يتم تـصـويـر احلادث ا
بـاجـهــزة تـصـويـر احلـديـثـة الـفـيـديـو).
وبـ كاظم ان (الشـكاوى تنـظر من قبل
مــحـــكــمــة حتـــقــيق الــرصـــافــة ومن ثم
راقبة تـعرض على نيابة االدعـاء العام 
ــــشـــروعــــيــــة وإبـــداء بــــعض اآلراء) ا
مـضـيـفـا انه (بـإمـكـان اي مواطن او اي
مــتــضــرر احلــضـور الـى اي عـضــو في
نــيـابــة االدعــاء الـعــام لـتــقـد شــكـوى
ـوضوع وحتـال بعـدها الى أصـوليـة با
مــحـــكــمـــة الــتـــحــقــيـق لــطــلـب اتــخــاذ

ناسبة). اإلجراءات القانونية ا

بناية دار العدالة
في الرصافة

امــني اعــتـقــال صــدام يــاسـ خــضــيـر
الـعزاوي بـعد اقل من ساعـة على هروبه
من مـركـز شـرطـة بـني سـعـد .والـعزاوي
مــتـورط بــتــفــجــيـرات خــان بــني ســعـد
ـوت. ومـحــكـوم بـاالعـدام شـنــقـا حـتى ا
دان قد تمكن في وقت سابق من وكـان ا
يـوم امس من الـهـروب من مـركـز شـرطة
بــني سـعــد . ونـفت وزارة الــدفـاع قــيـام
قـيـادة القـوة اجلـويـة العـراقـيـة بتـنـفـيذ
ضـربـة جـويـة بواسـطـة طـائرات أف 16
اســتــهـــدفت مــوقــعــا لـــعــنــاصــر داعش
اإلرهـابي في مـنـطـقة وادي ابـو خـنـاجر
وبـداخـله مجـمـوعة ارهـابـية مـكـونة من
تـسـعـة إرهــابـيـ من بـيـنـهم اإلرهـابي
دعو خالد عربيد. وكانت خلية االعالم ا
احلـربي قـد اعـلـنت عن تـنـفيـذ الـعـمـلـية
بـالـتــعـاون مع قـوات الـتـحـالف الـدولي.
ـذكــورة عــمـلــيـات وتــنـفــذ اجملـمــوعــة ا
ــواطـنــ ضـمن ارهــابـيــة تـســتـهــدف ا
حــدود كـركــوك.والــقت خـلــيــة الـصــقـور
االسـتخباراتـية في النـجف القبض على
مــتـهم بــاالبـتــزاز االلــكـتــروني وجـد في
هــاتـــفه أكــثــر مـن ســبــعــة آالف صــورة
اغـلبـهـا لطـالـبات كـلـية الـتـربيـة لـلبـنات
وبـعـضـها عـن طريق اخـتـراق حـسـابات
الـفيسبوك يـحاول ابتزازهن بها .ودعت
واطن خـلية الصقور االستخباراتية ا
ـواقع الى تــغـيـيــر أرقـام حــسـابـاتــهم 
الـتــواصل االجـتـمــاعي في حـال  بـيع
ـكن لـلـمـشـتـري أن يـسـتـرجع اخلط إذ 

واالمـانة الـعامـة جمللس الـوزراء وفندق
ـنــطـقـة اخلــضـراء وسط الــرشـيـد فـي ا
بـغـداد) مـضـيـفـة أنه ( رفع الـصـبـات
ــــــــواجه من الــــــــشـــــــارع احملـــــــاذي وا
ــذكــورة لــلــمـــؤســســات احلــكـــومــيــة ا
مـتد من تقاطع عمان قطع ا وحتـديدا ا
حـتى الـسفـارة الـسـويديـة وبـالتـنـسيق
مع الــقــوات االمـنــيـة). وفـي بـيــان آخـر
اعـــلـــنت االمـــانــــة عن رفع ســـيـــطـــرة -
شـــاهــ -  الـــتي تـــربط شــارع مـــطــار
ــنــطــقــة اخلــضــراء بــغــداد الــدولي بــا
ـشتـرك مع القوات بـالتـنسيق والـعمل ا
االمــنـيـة. ونــصـبت هــذه الـســيـطـرة في
سـنـة  .2004من جـهـة اخـرى الـقـت قوة
امـنية امس القبض على عـصابة تتاجر
ن بــاحلــبـوب اخملــدرة في اجلــانب اال
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وقـال الـناطق بـاسم الـداخـليـة في بـيان
ان (مـفـارز مـديـرية شـرطـة أم الـربـيـع
الـتــابـعـة لـقــيـادة شـرطـة نــيـنـوى الـقت
الـقبض على عصـابة وشبكـة تتكون من
مـتهـم تـقوم بـبيع احلـبوب اخملدرة 9
تاجرة بها وكذلك ؤثرات العقلية وا وا
تـعـاطيـهـا وقد ضـبطـت بحـوزة أحدهم
حـــبــــة مـــخـــدرة) مــــشـــيـــراً الى 3500
(الـقبض عـليهم فـي مناطق مـختـلفة من
ن للـموصل).وتـمكـنت قوة اجلـانب األ
امــنـيــة من مـدان بــعــد وقت قـصــيـر من
هـروبه من الـسـجن امس . وأكـد مـصدر

ان (اعــمــال رفـع الــكــتل وفــتح الــشــارع
عاجلـة االختـناقات سـيسـهمان كـثيـرا 
نطقة ـرورية وستقـوم مالكات بلديـة ا ا
اخلــضـــراء بــحـــمــلــة لـــرفع اخملـــلــفــات
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ـبـاشـرة بـرفع كـمـا اعـلـنت االمـانـة عن ا
احلـواجز الـكونكـريتـية من امـام مجلس
الـنـواب وامـانة مـجـلس الـوزراء وفـندق
ــاثل إنه الــرشــيـــد. وقــالت في بـــيــان 
ــــبــــاشــــرة بـــرفـع الــــصــــبـــات (تــــمت ا
الـكـونـكـريـتـيـة من امـام مـجـلس الـنواب
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ـبـاشـرة برفع أعـلـنت امـانـة بغـداد عن ا
الـكـتل الـكـونـكـريـتـيـة من أمـام احملـكـمـة
ـنـطـقـة اخلـضـراء. وقـالت االحتـاديـة بـا
في بـــيـــان ان (مـالكـــات دائـــرة بـــلـــديـــة
ـــطــار ــنـــطـــقــة اخلـــضــراء وطـــريق ا ا
بـالتعـاون مع دائرة الوحدات االنـتاجية
وبـالتنـسيق مع القـوات االمنيـة باشرت
اعـمال رفع الـكتل الـكونكـريتـية من امام
مـتد احملـكمـة االحتاديـة لفـتح الشـارع ا
الى شــارع الـــكــنــدي ودخــول مـــنــطــقــة
احلارثية من شارع القادسية) موضحة
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رفع احلواجز من أمام احملكمة اإلحتادية
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ـؤتمـر العـلـمي الدولي الـثامن. وقـالت بطـاقة تـنظم كـليـة بـغداد لـلعـلوم االقـتصـادية ا
دعـوة تلـقـتهـا (الزمـان) من عـميـد الكـليـة االسـتاذ الـدكتـور لبـنـان هاتف الـشامي (ان
سـتدامة) ـعرفـة والتنـميـة ا ـؤتمر الـيوم االثـن حتت عـنوان اقتـصاد ا الـكلـية تـنظم ا
ناسبة االسبوع الثقافي العاشر تنظم جامعة نصور ميليا. و وذلك في قاعة فـندق ا
الكوفـة بالتعـاون مع دار الذاكرة معـرضا للكتـاب العلمي والـثقافي الشامل وذلك في

ركزية للجامعة للمدة من  17ولغاية  28من اذار اجلاري.  كتبة ا رحاب ا
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كل احلــــســـابــــات من خاللـه). وصـــدقت
مـحكمـة حتقيق الـكرادة اعتـرافات متهم
أقـــدم عــلـى تــزويـــر جـــوازات وســـمــات
ــشـاركـة دخــول لـوافـدين إلـى الـعـراق 
عــدد من شــركــات الــســفــر والــســيــاحـة
ـــركــــز االعالمي واخلـــدمــــات  . وقـــال ا
جملـلس الـقـضـاء االعلى في بـيـان تـلـقته
تـهم يعمل منـتسباً (الـزمان) امس أن (ا
في وزارة الــداخـلـيـة ويــقـوم بـعــمـلـيـات
الـتـزويـر بـاسـتـخـدام أخـتـام عـائـدة إلى
وزارتي الــداخـــلــيــة والــصــحــة ودائــرة
ــتـهم شــؤون اإلقــامـة) الفــتــا إلى ان (ا
ضـــبط بـــحـــوزته أكـــثـــر من  30جـــوازا
وسـمـة دخـول بـدون مـعـلـومـات ووثائق
خـاصـة بـفـحص الوافـدين صـحـيـا كـما
ـتـعـاونـة ضـبط فـي مـقـرات الـشـركــات ا
مــعه  174جــوازا جــزء مــنــهــا مــزورة).

ـاثل  أكـد مـجـلس الـقـضاء وفي بـيـان 
إغالق  17صيدلية وهمية وغير مسجلة
أصـولـيا في بـغـداد.  واوضح البـيان إن
(جــولــة مــيــدانــيـــة أجــرتــهــا مــحــكــمــة
الـتــحـقـيق اخلـاصــة بـقـضـايــا الـنـزاهـة
ة االقـتصـادية وغـسيـل األموال واجلـر
بـالتعاون مع دائرة صـحة بغداد أفضت
إلى إغالق  17صـيــدلـيـة وهـمــيـة وغـيـر
مـسجلـة أصوليـا في جانبي الـعاصمة).
وأحـبط مواطنون محاولة انتحار لشاب
في كـــربـالء.  وحــاول  شـــاب يـــبـــلغ من
الـعـمر   28عـامـا االنتـحار بـالـقاء نـفسه
من مــجـســر الـعــبـاس وسط  احملــافـظـة
بــرمي نـفــسه من عـلـى اجملـســر غـيـر ان
ارة قاموا بـإنقاذه ونقله الى عـددا من ا
ــســتــشــفى حــيث تــلــقـى االســعــافـات ا

الالزمة .


