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الـــعـــام لـــوزارة الـــنـــفط الـــتي أثـــبـــتت
ـتــهـمـة وطــلـبت الــشـكـوى مـقــصـريــة ا
ضـــدهـــا فـــضالً عـن أقـــوال الـــشـــهــود
ــتــهـــمــة وجــدتــهــا وقــريــنـــة هــروب ا
احملـكمة كافية ومُقـنعة إلدانتها) وأشار
الى ان (قـرار احلكم تضـمَّـن إصدار أمر
ـتــهــمـة وتــأيــيـد حــجـز قــبض بــحق ا

ــنــقــولـة). ــنــقــولــة وغـيــر ا أمــوالــهـا ا
ركزية في وأصـدرت احملكمة اجلنائية ا
رئــاســة اســتــئــنــاف بــغــداد الــرصــافــة
ـؤبد عـلى االحتـاديـة حـكـمـا بـالـسـجن ا
ـة الـعـمـل في الـهـيـئـة داعـشـي عن جـر
االعالمـية في داعش اعترف بأنه واجبه
نشورات واالفالم وانه  عمل كان طبع ا

تـقدير االحتياج في حـينه). وأكد البيان
ــــكن ــــهــــمـــــة ال  أن (هــــذه األدويـــــة ا
ـذاخر الطبية اسـتيرادها من أصحاب ا
وغــيــر مــتـــوفــرة في الــصــيــدلــيــات إذ
يـحتاج استيرادها إلى موافقات خاصة
من وزارة الـــصـــحـــة). واعـــلــنـت دائــرة
التحقيقات في هيئة النزاهة عن اصدار
مـحـكمـة جـنـايات ديـالى الـثـانـية حـكـماً
ـدة ســبع سـنـوات غــيـابـيــاً بـالـســجن 
بــحق مــديـرة مــســتــودع نـفط خــانــقـ
; لـتـسـبُّبـهـا بـإحداث ضـررعـمدي سـابـقاً
بــأكـثـر من  600مــلـيـون ديــنـار بـأمـوال
ومـصــالح وزارة الـنـفط  بـحـسب بـيـان
لـلنزاهة اكد(وجود نـقص كبير في كمية
ـنتجات النفطية في مستودع خانقـ ا
نـتــيـجــة إلهـمـالــهـا في أداء واجـبــاتـهـا
الــوظــيــفــيــة) مــشــيـرة الـى أن (مــقـدار
الـضـرر احلـاصل في هـذه الـقـضـيـة بـلغ
 628مــــلــــيــــونــــاً و 455ألـف ديــــنـــار).
وأضــاف الـــبــيــان ان (احملــكـــمــة بــعــد
تمـثلة تـحصلـة ا اطالعـها عـلى األدلة ا
ــمـــثل الــقــانـــوني لــشـــركـــة بــأقـــوال ا
ــنـتـــجــات الــنـفـــطــيـة  –فـــرع تــوزيـع ا
ديـالى الـذي أكد حصول خروقات مالية
ـــســـــتــودع والـــلـــجـــنــة وإداريـــة في ا
فـتش ـؤلـفـة في مـكتـب ا الـتـحـقـيـقـيَّـة ا
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في مـا يـسـمى ديـوان الـزكـاة . مـن جـهة
اخـرى ألـقت قـوات أمـنـيـة الـقـبض عـلى
مـتهـم باإلرهـاب واخلطف واغـتصاب
والــســـرقــة بــيـــنــهم امــرأة فـي مــنــاطق
مـخـتـلـفـة من بـغـداد.وقـال بـيـان لـقـيـادة
عـمليـات بغداد امس ان (قـوة من اللواء
 45الـفرقة احلـادية عشـرة ألقت القبض
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قــتل قـيـادي مــيـداني   بـارز في تــنـظـيم
داعش بـعمـليـة نوعيـة في منـطقـة جبال
حــمـرين.  وذكــر  مـكـافــحـة االرهـاب في
بــــيـــــان امس (انـه وفق مـــــعــــلـــــومــــات
اسـتخـبارية دقـيقـة من جهـاز اخملابرات
الـوطـني تمـكن ابـطال مـكـافحـة االرهاب
ــشـاركــة طـيــران اجلــيش وبـاســنـاد و
طـــيــــران الـــتـــحــــالف الـــدولـي من قـــتل
االرهـابي مـحمـد سلـمـان داود مايـسمى
بـالوالي العسكري لقاطع جبل حمرين).
 واضـاف البيان ان (العـملية ادت ايضا
ـنـطـقة الـى مقـتل  3من مـعـاوني داود 

حمرين).
ÊUÞdÝ W¹Ëœ√

عـلى صعيد آخـر كشفت مديـرية حتقيق
الــبـصـرة في هــيـئـة الـنــزاهـة دائـرة من
أدويـة األمــراض الـسـرطـانـيــة مـنـتـهـيـة
ــســتـــشــفــيــات الــصـالحــيــة في أحـــد ا
احلـكـومـيـة بـاحملـافـظـة شـمـلت  38ألف
و 256امــبــولــة و 90ألف و 231قــرص
دواء  مـنتـهيـة الصالحـية خالل األعوام
 .2012-2008وبـحـسب بـيـان لـلـنـزاهـة
فـــــإنـه (لـم يـــــتـم اتـــــخــــــاذ اإلجـــــراءات
ـقصـرين بالرغم الـقانـونيـة وتـضم ا
من صـدور قـرار بـتـقـصـيـر أطـبـاء جلـنة
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ما يـجرى اليوم في العالم من ازمات (تـرامبية) كان يتطـلب منا منذ ترشحه
للـرئاسة بـصيرة ال بـصرا لرؤيـته على حقـيقته وهي ازمـات مثيرة بال شك
ؤسسـات التي حكـمت السيـاسة الداخـلية فقـد حتدّى ترامـب كل القواعـد وا
ــشـهــد حــيث احلـيــاة الــصَـاخــبــة الـضــاجّـة األمـيــركــيـة وجــاء من خــلف ا
ـناجم ـال واألعـمال وغـبـار ا َـشـاكل ومن عالـم البـيـزنس ا بـالفـضـائح وا
ـرح لـكـي يـصــبح الـنــجم األوحــد في الـعــالم  مــهـرجــا يـنــشــر الـفــكـاهــة وا
و(الـبـلـطـجـية الـسـيـاسـية والـتـجـاريـة) .لم  يـعتـقـد احـد انه يـعـيش وسط دولة
كن أن يشكل انـقالبا  على الصيـغة االمريكيـة التقليـدية ويعيد مؤسـسات 
ما كـان معطال من قرارات اسـتراتيجـية  الى احلياة بطـريقة جريـئة! لقد جاء
ــطـلــقـة فــيه لــوسـائل الــتـواصل تــرامب في عـصــر رقــمي حـيث الــسـيــادة ا
االجتـمـاعي وعصـر مـسـتقـبـله مجـهـول بـاألزمات االقـتـصاديـة والـسيـاسـية
تناقضـة وشعور عام باالحباط علـومات ا وأجيـال رقمية ضائعـة في تخمة ا
من كل شيء وانـسان امريـكي مثقل بـهموم الـضرائب والصـحة واخلدمات
وجـيل مـتـمـرد حتمـيه دولـة عـمـيـقة اسـمـهـا الدولـة االفـتـراضـية جـيل مـتـغـير
ه افــتـراضي يـقــوم عـلى اخلـيــال والـغـرابـة والــتـجـديـد. ــزاج والـرؤى وعـا ا
ـظلـة مؤسـسة سـرية (إسـرائيـلية) فالـرجل لم يهـبط الى البـيت األبيض اال 
ـنـطـقـة الـعـربـيـة الـذي يـبـدو الـيـوم في مـراحـله لـتـنـفـيـذ اخملـطط الـكـبـيـر في ا
ـكن الحـد من قـادة االخـيـرة نـضـوجـا وحـضـورا وهـو مـخـطط جـهـنـمي ال 
ال والـتجارة. هـووس بثـقافـة العـظمـة وا امريـكا الـقبـول به اال هذا الـرجل ا
هل نـحـتـاج الى عـراب امـريـكي او شــرقي لـكي يـقـول لـنـا ان تـرامب هـو من
ـسلـم وجودا وسـلوكـا لكنه بـالتـأكيد أكثـر رؤساء أمـريكا كـرها لـلعرب وا
ـسـتمـيت له وإذا حـل في بـيتـنـا فـأنه ال يـجـيد يحـب أموالـهم وخـضـوعـهم ا
الي. وألنه عاهدات واالبتزاز ا ا بتجارة األسلحة وا التـعامل بالسياسة وا
يــعــرف ان بـيت الــعــرب من زجـاج فــأنه يــراهن دائــمـا عــلى جــمع األمـوال
والتـجـول بحـرية فـي أراضيـنا كـمـا يحـلـو له ويبـعث صـواريخه (الـتـويتـرية)
قابل من لتـصيب أهدافه بدقة حتى ولو كانت (فرقعات) من صوت! لكنه با
ا يحـقق بعض طموحاتنا أكـثر من العقالء الذين أغرقوا ـوضوعية ر باب ا
أوطانـنا بالدم وشردوا العـباد خارج بلدانهم وأنتـجوا لنا داعش وأخواتها
وعطـلوا طموحات شبـابنا واحالمهم وجلـبوا لنا حكامـا جياعا من الشوارع
ليـنهبوا أموال الشعب.  جاء الرفيق ترامب لبيتنا العراقي من الشباك خفية
وخرج خـلسة مثل لص عـزيز مقتدر حتـميه الصواريخ والـطائرات واالقمار
لئ صوت العـراق بشخيـر التهديـد والوعيد الصـناعية ونـحن نيام نصـدع 
والتـنابـز باأللـقاب بـعضـنا فـرح وقالـها صـمتـا يا مـرحبـا باحملـرر اجلديد
والبـعض اآلخر كان قلقا وخجوال وخائـفا كيف يجرؤ هذا الرئيس ان يدخل
ديـارنا دون استئذان مع ان الـكل في لعبة واحـدة ومركب واحد يجري الى
قلوب وصار رفاق الهـاوية. يا مغير األحـوال كيف انقلبت مبـاد االمس با
اركسي االمس سـادة وشيوخـا في احلسـينيـات واجلوامع فـصار الرفـيق ا
أكثـر تدينا من الصـحابة والرفيق البـعثي أكثر ملـكية من مؤسسي األحزاب
الديـنـية فـانـخرطت جـيـوش منـهم في هـذه اللـعـبة الـقـذرة من اجل جاه زائل
وكرامـة مذلـة. كنـا رفاقـا من اللـون األحمـر واالخضـرواالصفـر نلـعن أمـريكا
في أدبيـاتنا واجتماعاتنا ونصدع رؤوس العراقي بخطر االمبريالية ونرعب
ن يـنطقها أوالدنا بـتاريخهم االسـود حتى كادت هذه الـتسمية عـيبا وعارا 
لكن مـدن االمـبريـالـية أصـبـحت اليـوم لـلرفـاق حـجا ومالذا لـلـعيـش وحلـما
ورديـا ومـوطـنـا وجـنـسـيـة ومـقـامـا. كـنـا زمـانـا نـعـيب عـلى الـبـعض ان يـأتي
بجـيـوش االمبـريالـيـة ليـحتـل الوطن ونـطلـق علـية عـمـيال والبـعض يـريد مـنا
اليـوم ان نـكـون واقعـيـ ومتـحـضـرين لكي يـجـلب لـنا جـيـوش االحتالل من
جديـد باسم الواقعية مع وقف التـنفيذ للعمالـة! اليوم نسمع أصداء ال تسر
ونشم روائح غـريبـة تـأتيـنا من هـنا وهـناك فـقـد كنـا زمانـا نتـحدث بـاحلكـمة
عـندمـا نـقـول ان الـوطن بـحـاجـة الى حـوار مـفـتـوح وال بـأس ان نـتحـاور مع
ـا وكان رجع الصـدى يأتـينـا قويـا وحازما الشـيطـان لكي يـبقى الـوطن سا
عـارك) وكـنا نـشمـئز عـنـدما نـسمع عـميال يـركب دبـابة أمـريكـية (يا اهال بـا
ليـقـتـحم اسوار الـوطن ونـنـزعج عنـدمـا يتـعـاون حـزب او جمـاعـة او فرد مع
االمبـريالـية بـينمـا يخـترع الـبعض الـيوم فـتاوى العـمالـة ويبـررها غـباء لكي
يعـود لنـا الوطن من جـديد بـعد ان دمـرناه بـعنـجهـية اجلـاهليـة األولى.  فهل
استـفاق البـعض من نوم اهل الـكهف ليـسحبـنا الى دائرة خـطر العـمالة من
اجل جـاه السـلطـة. وما الـذي تغـيـر ب زمن االمس والـيوم? االنـسان نـفسه
واالمبـريالية نـفسها اال إذا كانت قـد اصابتنا لـوثة احلن الى الـعمالة وبيع
االوطـان! أيهـا الـرفـاق من كل األلـوان واألجنـاس احـفـظوا لـتـاريخ احـزابكم
بعـضا من القه واحترموا شهداءكم الذين استشهدوا دفاعا عن الوطن ضد
تـغـيـر هو االمـبـريـالـية االمـريـكـيـة التي مـزقت اوطـانـنـا وليـكن الـثـابت غـيـر ا
ـشتـرك الثـابت الذي يـجمـعنـا على مـحاربـته مهـما كان الوطن واحملـتل هو ا
لـونه وجنسه! يخطئ من يتصور أن اجليوش االمريكية القادمة
سـتـفـرش لـنـا الـورود في ارضـنــا ألنـهـا نـفـسـهـا الـتي
مــزقت نــســـيــجــنــا االجـــتــمــاعي وجــرفـت تــاريــخــنــا
وكـرامتنـا وباعت الـوطن لأل األخرى واغتـالته بدم

بارد مع سبق االصرار! 
متى يتعلم الرفاق من التاريخ?
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واطن األبـرياء على أبواب احملاكم بتهم اخلطف واإلرهاب يقف عـدد غير قليل من ا
وحــيـازة األسـلــحـة وغــيـرهـا مـن اجلـرائم بــسـبب اإلخــبـارات الـكــاذبـة أو مــا تـسـمى

بـ(الدعاوى الكيدية). 
ويؤكد قضاة متخصصون أن اخملبرين
يـحركون هذه الدعـاوى لغايات االبتزاز
والـعـداوات الـشخـصـية لـكـنـهم أفادوا
بـأن البـحث عن احلقـيقـة هو مـا يضعه
الـقاضي عـند وروده أيـة دعوى الفـت
إلى أن مـجـلس الـقضـاء األعـلى يوصي
ــســتــمــرة بــالــتــحـري في إعــمــامــاته ا
والــتــأني قــبل إصــدار أوامــر الـقــبض.
وبـشـأن مـاهـيـة اإلخـبـار الـكـاذب يـقـول
رئـيس جنايـات الكرخ سـعد محـمد عبد
ــــادة  243مـن قــــانــــون الـــــكــــر أن ا
الــعـقــوبـات الـعــراقي الـنــافـذ رقم 111
لـــســنــة  1969أشـــارت إلى أن اخملــبــر
الــكـاذب هـو كل مـن اخـبـر كــذبـا إحـدى
الـســلـطـات الـقــضـائـيـة او اإلداريـة عن
ة يعـلم أنها لم تـقع واخبر احدى جـر
هـاتـ السـلـطتـ بـسوء نـيـة بارتـكاب
ة مع علمه بكذب إخباره شـخص جلر
او اخــتــلـق ادلــة مــاديــة عــلى ارتــكــاب
ــة خالفــا لـلــواقع أو شــخص مــا جــر
تـسـبب باتـخـاذ إجراءات قـانـونيـة ضد
شــخص يــعـرف بــراءته وكل من اخــبـر
الـسـلـطات اخملـتـصـة بـأمور يـعـلم أنـها
ة لم تقع). وأضاف عبد كـاذبة عن جر
الـكـر فـي تـصـريح صـحـفي أن (غـايـة
الـكـثـيـر من هـذه الـدعـاوى الـكـيـديـة قـد
شـكو منه تـكون عـداوة شخـصيـة مع ا
صالح ـال او ا سـواء كانت مـتعـلقـة با

طــريق اعـــادة احملــاكــمــة).أمــا اذا كــان
احلـكم صـادرا ولم تـمض عـلـيه ثالثون
يـوما فـان محـكمـة التـميـيز تـنقض هذا
القرار باالستناد الى هذه الوقائع التي
ظــهــرت وتــلــغى الــتــهــمــة ويُــفــرج عن
ـتـهم واذا كـان في مـرحـلـة الـتـحـقيق ا
فـيــمـكن ان يـغــلق الـتـحــقـيق بــاعـتـبـار
وجـود أدلة جديدة واإلخـبار كان كاذبا
بحسب قاضي اجلنايات. وعن العقوبة
ـة الـتـي كـيـفـهــا الـقـانـون لــهـذه اجلـر
أضـاف عبـد الكـر أن (عقـوبة اإلخـبار
الــكــاذب كـــانت احلــبس والــغــرامــة او
وجب إحـدى هـاتـ الـعقـوبـتـ لـكن 
الـتعـديل األخيـر للـقانون رقم  15لـسنة
 2009أصـــبــحـت بــاحلـــد األقــصى إذا
ثـــبـت كـــذب إخـــبـــار اخملــــبـــر وفي كل
االحوال أن العقوبة ال تزيد عن السجن
ـدة  10سـنوات) الفـتا إلى أن (اخملـبر
اذا كــان اخـــبــاره كــاذبــا فـــانه يــعــاقب
ـة الـتي اتــهم فـيـهــا الـغـيـر او بـاجلــر
ــدة عــشـر ــدة ال تــزيــد عن الــســجن 
ســنـوات).  من جــانــبه يــرى الــقـاضي
األول حملــكــمــة الــتـــحــقــيق اخملــتــصــة
بـقضـايـا اإلرهاب عـمار رشـيد جـبار أن
(اإلخـبــار الـكـاذب هــو طـريـقــة لإليـقـاع
بـشــخص بـريء له عـداوة أو مــصـلـحـة
ـواضـيع الـهـامـة مع اخملـبــر وهـو من ا
الــتـي مــرت عــلـى مــحــاكـم الــتــحـــقــيق
بـكـثـرة). وأشـار جـبـار إلى أن (مـجـلس
الـقـضاء األعـلى أكـد في تـعـاميم كـثـيرة
ومـســتـمـرة عـلى ضــرورة الـتـحـري عن
صـــحــة اإلخــبـــار قــبـل إصــدار أي أمــر
ــتـــهــمــ وعـــلى قــاضي قــبـض ضــد ا

ـعـلـومـة الـتـحـقـيق الـتـأكـد من صـحـة ا
الــتي يـقــدمـهــا اخملـبــر قـبل اتــخـاذ اي
اجـراء وبـاألدلـة  تـوقـيف الـكـثـيـر من
اخملـبـرين وتـمت إحـالتـهم الى مـحـكـمة
اجلـنايـات لغـرض اجراء احلـكم العادل
بــحــقــهم). وتــابع أن (هــنــاك قــصــصــا
كـثـيرة تـرد إلى احملـاكم منـهـا أن زوجة
حــضـــرت بــصــفــة مـــخــبــرة وادعت ان
زوجـــهــا يـــتـــعـــامل بـــبـــيع االســـلـــحــة
ـتفجـرات ولكون هـذا االخبار مـهما وا
فـقد  تسجيله وتدوين اقوالها بعدها
قــامت قــوة امــنـيــة وبــنــاء عــلى اوامـر
قــضـائــيـة بــالــتـوجه الـى بـيت زوجــهـا
وفـعـال  الـعـثـور عـلـى كـيس يـحـتـوي
خــمس رمــانــات كــانت مــخــفــيـة خــلف
الـــثـالجـــة و الــــقـــاء الــــقـــبـض عـــلى

زوجها). 
وأكمل قاضي التحقيق أنه (عند تدوين
ـتهم ودون ان يـعرف ان اقـوال الزوج ا
زوجـــته هي من اخـــبــرت عـــنه أكــد انه
لـيس لديه اي علم بهذه األسلحة وتب
من خـالل جــــمع األدلــــة صــــدق أقــــوال
الـزوج واثـناء الـكالم مـعه بـ انه لديه
مـــشـــكالت مع زوجـــته وانـــهـــا تــطـــلب
الـتفريق ومن خالل ذلك طلبت احملكمة
إحـــضـــار اخملـــبـــرة الـــزوجـــة لـــغــرض
االســــتـــمــــاع الى اقــــوالــــهــــا واثــــنـــاء
مـشاهـدتها الى زوجـها انـهارت وذكرت
بــانـهــا وعــشـيــقــهـا قــامــا بـشــراء هـذه
الــرمــانــات ووضــعــهـا خــلـف الـثـالجـة
لــغـرض االيـقــاع بـزوجــهـا حــتى تـقـوم
بــطـــلب الــطـالق وبــعــدهـــا الــزواج من
عـشـيـقـهـا وقـد  تـأيـيد ذلـك أيضـا من

خالل جــهــازهـا اخلــاص بــهـا من خالل
ـراسالت مـا بـيـنـها ومـابـ عـشـيـقـها ا
بـوجود اتـفـاق لغـرض اإليقـاع بزوجـها
و إصـدار أمــر قـبض بـحق عــشـيـقـهـا
الـذي اعــتـرف بـتـفـاصــيل تـلك احلـادثـة
وبــعــدهــا قــررت احملــكــمــة اإلفــراج عن
ـتهـم وهم الـزوج فيـمـا دونت اقوال ا
اخملـبــرة الـكـاذبــة وعـشـيـقــهـا وصـدقت
اقـوالــهم وتـمت احــالـتـهم الى مــحـكـمـة

جنايات الكرخ). 
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وأكــد ضــرورة تــوعــيــة (الــنــاس بــهـذه
ــة وخــطــورتــهـا عــلـى اجملـتــمع اجلــر
واطن نفسه الذي يخبر اخبارا وعـلى ا
كــاذبــا ألن هــنـــاك جــهال في الــقــانــون
والــعــواقب الــتـي تــتــرتب أثــرهــا عــلى
اخملـبـر حـالـة ثبـوت كـذبه) مـقـتـرحا أن
(يــكــون هـــنــاك تــنــســيـق بــ مــجــلس
دنـية نـظمـات ا الـقضـاء االعلى وبـ ا
واالجـــتــمــاعـــيــة ودور اإلعـالم لــغــرض
الــتـــخــلص من هـــذه اآلفــة إضــافــة إلى
اخـتيار الـدعاوى التي سجـلت باإلخبار
الكاذب وعرضها على وسائل اإلعالم).

األخـرى او نـتيـجـة ضغـيـنة) ,الفـتا إلى
أنه (الحـظ الـكــثــيـر من الــدعــاوى الـتي
حتـتـوي إخبـارا كـاذبا مـنـهـا ما يـتـعلق
بـاخلــطف واإلرهـاب وحـيـازة األسـلـحـة
تفجرة). ?وب أنه (عند القاء واد ا وا
الـــقـــبض عـــلى الـــشــخـص الــذي اتـــهم
بإحدى الدعاوى ال يكمن إطالق سراحه
حـــتى تــــثـــبت بـــراءتـه وهـــذه تـــشـــكل
مــعـضـلــة كـون من الــقي الـقـبـض عـلـيه
مـــتــهـــمــا واخملـــبــر احـــضــر ?شـــهــودا
واخـتلق أدلـة ماديـة فمحـكمـة التـحقيق
مـضطرة أمام اتخاذ االجراءات باعتبار
ــشـتــكي قـدم الــشـهــود او غـيــرهـا من ا
االدلـة). لكن القـاضي شدد على أن (دور
الـقضـاء كـبيـر في البـحث عن احلـقيـقة
حـتى لو  اللـجوء إلى إعادة احملـاكمة

تهم).  واإلفراج عن ا
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وواصل أن (احملـكمـة تسـتنـد الى األدلة
الـتي قدمها اخملبر في الدعوى األصلية
وبـعد ذلك إذا ثبت أن إخباره كان كاذبا
ه ألدلة غير صحيحة فبإمكان بعد تقد
طـلب اعـادة احملـاكـمـة مـرة أخـرى حـتى
وان اكـتـسب الـقرار الـدرجـة الـقطـعـية)
الفتا إلى أن (الشرط في اعادة احملاكمة
ـعنى ان محـكمة ان يـكون احلكـم باتا 
الـــتــمـــيـــيـــز نـــظــرتـه وصــادقـت عــلـــيه
ـساس به اال عن ـكن ا وبـالـنـتيـجـة ال 

وصــدقت مـــحــكــمـــة حتــقــيـق نــيــنــوى
اعــتـــرافــات مــتـــهم ضــبــطـت بــحــوزته
حـــبـــوب مـــخـــدرة يــروم طـــرحـــهـــا في
االسـواق احملــلـيـة لـلـمــحـافـظـة لـغـرض

بيعها.
وذكــر بـيــان لــلـمــركـز االعـالمي جملـلس
الـقضاء االعلى تـلقته (الزمان) امس أن
ـتهم الـقي القـبض عليه بـعد تـشكيل (ا
فــريق عـمل من قـبـل الـقـاضي اخملـتص
وبـعـد ورود معـلـومات اسـتخـبـارية من
قـبل مكافـحة اخملدرات بـوجود شخص
يــحــمل شــحــنــة من احلــبــوب اخملــدرة
والـذي يروم الترويج لـها  في احملافظة
ــتـهم لــغـرض بــيـعــهــا). وأضـاف أن (ا
ـشــهـود ضــبـطت بــحــوزته وبـاجلــرم ا
 3750حــبـــة مــخـــدرة مع مــبـــلغ مــالي
حـصل عليه لقاء بيعه للحبوب اخملدرة
بــــحــــسب اعــــتــــرافــــاته امــــام قــــاضي
الــتــحـقــيق). وأشــار إلى ان (احملــكــمـة
صــدقت اقــواله و اتــخــاذ االجـراءات
ادة  /28اوال كـافة بحـقه وفقا ألحـكام ا
ـؤثرات العـقلية من قـانون اخملدرات وا
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عـلى إرهابي ضـمن منطـقة سـبع قصور
كــمـا الـقت الــقـوة ذاتــهـا الـقــبض عـلى
مـتــهم بـاالغـتـصـاب ضــمن مـنـطـقـة حي
طـارق فيما القت قوة من فوج استطالع
بـاالشـتـراك مع الـهـيئـة الـتـحـقـيـقـية في
الــقــيــادة الــقــبـض عــلى خــاطف ضــمن
مــديـنـة الــصـدر) وأشـار الــبـيـان الى ان
(قــيــام قـوتــ من فــوج طــوار بــغـداد
الـتاسع واللـواء الثالث الـفرقة األولى -
شــرطـة احتــاديـة بــالـقــاء الـقــبض عـلى
ســـارق وســــارقــــة ضـــمـن مـــنــــطــــقـــتي

الصاحلية والزعفرانية).
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ــرور الــعــامــة عن واعــلــنت  مــديــريــة ا
ــبـــاشــرة بــأعــمــال فـــتح طــريق وسط ا
بـــغــداد مــغـــلق مـــنــذ عــام .1991وقــال
ـديـرية الـعـمـيـد عمـار ولـيـد من إعالم ا
ـبــاشـرة بــأعـمـال في بــيـان انه تــمت (ا
فــتح طـريـق مـغــلق مـنــذ شــهـر تــشـرين
االول عــــــام  1991 ) مــــــوضــــــحـــــا  أن
الــطـريق هــو (تـقـاطع اخلــرطـوم والـذي
وافقات بثالثة سـيتم فتحه بعد أخذ ا
اجتـاهات دخـول وخروج األول بـاجتاه
الــقــادســيــة والـثــانــيــة بــاجتــاه جــسـر
اجلــمـهـوريـة والــثـالث بــاجتـاه اجلـسـر

علق). ا s¹dLŠ∫ مقاتل في موضع مشرف على جبال حمرين بعد عملية أمنية واسعة

والـتـنمـيـة احلـاكم ياسـ أكـتاي  ,نـائب
الية واخلزينة نورالدين نباتي , وزيـر ا
والي اسـطنـبول علي يـارليـكايا  ,رئيس
جـمـعيـة مـوصـياد الـراعـية عـبـدالـرحمن
كـــآن  ,رئـــيس مـــجـــلس ادارة مـــنـــتـــدى
االعــــمـــال الــــدولي أرول يـــارار ,رئــــيس
مـجــلس ادارة غـرفــة جتـارة اسـطــنـبـول
شـكـيب افـداقـيش  ,مـديـر عـام مـؤسـسـة
 senyapالـتشـاركيـة أحمـد بوغا  ,مـدير
عــام إدارة الــهـجــرة بــوزارة الــداخــلــيـة
ـؤسس لشـركة عـبدالـلـة أياز والـشريك ا
أكــســـان احلــقـــوقــيـــة مــحـــمــد أكـــســان
وغـيرهم فيـما أدار أجللـسة نائب رئيس
ـصري مـنـتدى األعـمـال الدولي غـزوان ا
.وتـأتي تلك الفعـاليات بتـشجيع ورعاية
حــكــومــيــة الســيــمــا من الــرئــيس رجب

الطيب أردوغان .

(الـعالقـات الـتـجـاريـة واالقـتـصـاديـة مع
ــســتــوى الــدول الــعـــربــيــة لـــيــست بـــا
ــــطــــلــــوب رغم الـــــقــــرب اجلــــغــــرافي ا
تـجـذرة .و انـطـلقت والـروابط الـقـويـة ا
الــســبت في اســطــنــبــول قــمــة االعــمـال
ـشـاركة نـحو الـعربـيـة التـركـية االولى 
 700رجل أعـمـال عـربي ومنـهم عـشرات
ـثـلـ عن  150شــركـة عـربـيـة األتـراك 
ـؤتمـر إلى مد جـسور وتـركيـة.ويـهدف ا
الــتــواصل بــ رجــال األعــمــال الــعــرب
واألتـراك وتعزيز العالقات التجارية ب
شـركـات اجلــانـبـ فـضال" عن إطالعـهم
عـلى قـواعد الـقـانون في تـركـيا وحـقوق
ـــشــــاكل ـــواطــــنــــة واإلقــــامـــة وحـل ا ا
الـتـجاريـة وحـوافز األسـتثـمـار وكان من
ـتحـدث بـ احلاضـرين الرئـيسـي وا
في الــقــمـــة مــســتــشـــار حــزب الــعــدالــة

ال تـقــتــصـر عــلى الـقــطــاع الـعــقـاري بل
هـنالك العديد من النشاطات في مجاالت
الـطـاقـة والتـعـدين وغـيـرها.)  فـيـمـا قال
الـية التركي نور نـائب وزير اخلزانة وا
الـدين نـبـاتي أن (االسـتـثـمـار في بـالدنا
ـشـاريع التي نـابض بـاحلـياة وجـمـيع ا
تـسـتـقـطـبـهـا سـتـدر أربـاحًـا كـون تـركـيا
تـوفر األمن والدعم جلمـيع االستثمارات
ـا في ذلك اإلعفاءات الضـريبية فضال"
عن مـنــحـهـا اجلـنــسـيـة لــلـمـسـتــثـمـرين
األجــانب عــنــد اســـتــيــفــائــهم الــشــروط

طلوبة.  ا
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من جــانــبه قــال رئـيـس جـمــعــيــة رجـال
االعــــمـــال والـــصــــنـــاعـــيــــ الـــراعـــيـــة
ستضيفة للقمة االولى في اسطنبول وا
(مـــوصـــيــــاد) عـــبــــد الـــرحــــمن كـــآن إن
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دعت قـمة األعمال الـعربية الـتركية التي
انــطــلــقت في اســطــنــبــول الــســبت الى
تـــوحـــد الــــعـــالـم االسالمي بــــانـــعـــاش
اقـــتــصـــاداتـــهـــا من خالل مـــد جـــســور
الـتــعـاون مـابـ رجــال االعـمـال الـعـرب
ــيـة ــاركــات الـعــا ـنــافــسـة ا واالتــراك 
ن يـــســعى وراء تـــفــتــيت والــتـــصــدي 
وحـدتـهـا .وقـال مـسـتـشـار رئـيس حـزب
الـعدالـة والتنـمية احلـاكم ياسـ أكتاي
إن (تـركـيا والـعالم الـعـربي جسـد واحد
ال يـنــفـصالن وأن تـركــيـا أرض الـفـرص
واالســــتـــثــــمـــار المـــتـالكـــهـــا مــــوقـــعًـــا
نا اإلسالمي ) سـتراتيجـيًا مهمًـا في عا
ـســتـثـمـرين الـعـرب الـتـواصل داعـيـا (ا
بــشــكل مــبــاشــر مع نــظــرائــهم األتــراك
إليـجاد أفـضل فرص لألستـثمـار فالبالد
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لفـيف من مراجـعي قسم طب االعـصاب في مـستشـفى بغـداد التـعلـيمي يـحيون
ـوظف الـطــبي الـعالجي مـخــلص حـمـيـد ويــصـفـونه بـاالسـم عـلى مـسـمى اداء ا
ويـقـدمـون الـشـكـر واالمـتـنـان له عـلى جـهـوده في اسـتـقـبـالـهم وتـقـد اخلـدمات
طـلوبة لهم وصبـره على حتمل معانـاتهم واالمهم. ويتمـنون على وزارة الصحة ا
مــكـافـأتـه وظـيـفــيـا بــاعـتـبــاره مـثــاال يـحـتــذى اسـوة بـزمــيـله ســكـرتــيـر الـلــجـنـة

نتشر في مدينة الطب السيد علي. رض تصلب االعصاب ا االستشارية 
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زار فــريق من طــلــبــة كــلـيــة االعالم
باجلامعة العراقية جريدة (الزمان)
واســتــمع الــطــلــبــة الــذين رافــقــهم
ـشـرف الـعـلـمي مـاجـد االمـيـر الى ا
شــرح مـفــصل عن طــبــيـعــة الــعـمل
الصحفي اليومي وجتربة (الزمان)
ــمــتــدة مــنــذ عــام  .1997واشـاد ا
هنـية اجلريدة ومواكبتها الطلبة 
لـلــتــطـورات في الــفــضـاء االعالمي
قـبل ان يـقـومـوا بـجـولـة في اقـسام
اجلــريـدة لالطالع عــلى عـمــلـهـا في
ميدان التحرير الصحفي واالخراج

الفني.
عـلـى صـعـيــد آخـر تــقـيم اجلــامـعـة

ـلــتـقى ــسـتــنـصــريـة فــعـالــيـات ا ا
احملـاسـبـي الـعـلـمي االول وذلك في
 24نـيـسان اجلـاري. وقـالت بـطـاقة
دعــوة تــلـقــتــهــا (الــزمـان) امس ان
لـتقى يقـام برعايـة وزير التـعليم (ا
الــعـالي قـصي الــسـهـيل وبـاشـراف
رئـــيس اجلــامــعـــة صــادق مــحــمــد
ــلــتــقى الــهــمــاش) واضـــافت (ان ا
يــقــيــمـه قـسـم الــرقــابـة والــتــدقــيق
الـــداخـــلي بـــالـــتـــعــاون مـع ديــوان
ــالــيـــة االحتــادي حتت الـــرقــابـــة ا
شــعـار نــلـتــقي لــنـرتــقي وبـعــنـوان
ــعـايــيـر الـدولــيـة العـداد تـطــبـيق ا
ـــالـــيـــة بـــ الـــواقع الـــتـــقـــاريـــر ا

ستقبلية). والتحديات واالفاق ا
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اعـجب ح اشاهد الفوضى التي تتم بـها معاجلة حادث من احلوادث.لنقف
قلـيال عنـد غرق الـعبـارة.كم كشـفت لنـا هذه احلـادثة عن اخـطاء كـانت مـرئية
لكـنها لم تعالج.واالن هذه الغضـبة التي صدمتنا بهـا الطبيعة كم كشفت هي
ايضـا عن ضـعف مـؤسسـاتـنا.الـكل يـصـرخ وال مغـيث.غـرقت اقضـيـة ونواح
سك بزمام السلطة ال يفكر زروعة,وتـعطلت احلياة الن من  واالف الدوا ا
ـتابعـ هو هذا الـيق اال عنـد وقوع الكـارثة.ولعل اكـثر ما يـثير اسـتغراب ا
من ان احلـياة ال يهددها اال تنظيم داعش باحتـالله للمدن وتدميرها.غير ذلك
ال وجود خملـاطر تهـدد حياة الـناس وجتعل مصـداقية الـنظام الـسياسي على
احملك.اعتـقـد انـنا نـعـيش كابـوسـا سيـاسـيـا طويال ومـظـلمـا. مـرت حتى االن
ستـة عشر عـاما دون ان يـتغيـر وعي الطـبقـة السيـاسيـة ابدا.العـقلـية نفـسها
تـسيطـر على كل شيء.فالن يـخاف من فالن.واحلزب ذاك يـنظـر بعيـون حمر
لـــلــحـــزب االخـــر.وفي خـــضم هــذه الـــفـــوضى واحلــقـــد الـــداخــلي تـــتـــعــطل
عـتدي شـاريع.وتبـقى الـطبـيعـة هي ا ؤسـسات,وال تـنجـز ا احلـياة,وتـتـرهل ا
.وكـان من االجـدر اال تـغـضب هذه ـسؤولـ اجلـديـد الذي ارق هـدوء حـيـاة ا
هم الـسيول النـها ازعجـت قادة ومسـؤول كانـوا في غنى عن هـذا اجلهد.,ا
كـعبـة لكن فر من ايـدينا دون لـيارات االمـتار ا اء الـذي كنـا نريده جـاءنا  ا
جدوى النـنا لن نتـهيأ لـه.الطبـيعة اسـتغفـلتـنا.اذن علـينا ان نـقوم ببـناء سدود
جـديدة متى.?ح تتفق االحـزاب.وال يحتاج االمر سوى سـدود صغيرة تبنى
على اكـتـاف االنـهار السـتـيعـاب نـسب غيـر كـبـيرة ال تـتـجاوز ماليـ االمـتار
ـكــعـبـة وهـكــذا نـدفع عـنــا خـطـر الـســيـول ومن ثم نـصــيـدهـا بـفخ ا
الـسدود السـتخدامـها في ايـام اجلفاف ,وزيـادة الرقـعة
ــزروعــة.انــا احتــدث ال ريب عن احالم اجلــغــرافــيــة ا
فـائــرة اكـثـر من الالزم,وال مـجـال لــتـحــقـيـقــهـا.لـذلك
ــصـائب,ونــخـســر مـا سـنــظل نــواجه شـتـى انـواع ا

ا نعانيه. نخسره دون ان جند حلوال 

طلبة كلية اإلعالم
باجلامعة العراقية

خالل زيارة
(الزمان)


