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ـــديــريـــة كــانـت قــد اوقـــفت الـــعــمل (ا
ــــلـــكــــيـــة بـــتــرويج مـــعــامـالت نــقل ا
ـــركــــبــــات لــلـــعـــقــود وتــــســــجـــيــل ا
ـــــروريــــة الـــورقـــيــــة بـــيـــد انـــهـــا ا
عـــاودت الـعـمل بـها مــرة اخــرى حل
االنـتـهـاء من اسـتـخدام جـمـيع الـعـقود
ــــديـــريـــة الــى مــكــاتب ـــبــاعــة من ا ا

ـروريـة اجملازة من قبلها). العقود ا
 وبـــ ان (الـــقـــرار جـــاء اســتــجــابـة
ـــواطــــنـــ مــــمــن روجـــــوا لــنــداء ا
مــعـامـالت تسجيل مـركـبـاتـهـم ونـقـل

مـلكيتها باستخدام تلك العقود لذا 
ارجـاء تنـفيـذ العـمل بالـعقـود اجلديدة
حلــ االنـــتـــهـــاء مــن تــــرويــج تـــلـك
ــــعـــامـالت وتــالفـــيــــا لـــحـــدوث اي ا
ــــــواقع حــــــــاالت فـــــوضـى وزحــــــام 
ــرور بـبـغـداد واحملـافـظـات. ودوائـــر ا
ـديـريـة انـهـت واكـــــد ســلــمــان ان (ا
جــمــيـع اسـتــعـداداتــهــا لـــلــــشـــروع
بـــتـــنـــفــيـــذ آلــــيـــة جـــديـــدة ضـمـن

ــــشــــروع الــــوطــــنـــي بـــاعـــتـــمــاد ا
عـــــمـــــلــــيـــــات الـــــبـــــيـع والــــــشـــــراء
ــركــبــات بــاســتــخــدام وتـــســـجــــيـل ا
ـرورية االلكـترونيـة ما يسهم الـعقود ا
ــعـــامــالت وضــمــان بـسرعـة اجناز ا
عــــدم تـأخـرهــا حل وصول الـنسخة

روري).  االصلية للعقد ا
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وشـدد عـلى ان (العـقد اجلـديـد سيـمنع
اي حــالــة تــزويـر لـبـصمـة او تــوقـيـع
ــــشـــــتــــري ويـــضـــمـن الـــــبــــائــع وا
حقهما الـقـانـونـي بـحـالـة حــدوث اي
تـراجع او نكـول بالـعقـد منـهما او في
ـركـبـة او استـخـدامـها حـالـة تـعرض ا
بـعملية جنائية او ارهابية ما سيمكن
االجـــــهــــزة االمـــنـــيــــة مــن مـــعـــرفـــة
ـركـبــة بـاعـتـمــاد مـعـلـومـات حــائـز ا
الــــــعـــــــقــــــد كــــــمـــــــا ســــــيـــــــحــــــفـظ
ـشـتـري مـــســتــمــســكــات الـــبــائـع وا

ديرية).  بحاسبات ا

ـركـبات نـــقــل وتـــحـــويــل مــلــكــيــة ا
بــبـغــداد واحملــافـظــات. وقـال الــنـاطق
االعالمـي للمديريـة العميـد مؤيد خليل
سـلـمـان في تـصـريح صـحـفي امس ان
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ملكة العربية الـسعودية بقيادة هيئة تنمـية الصادرات السعودية  في معرض اربيل الدولي لـلبناء اخملتص في مجال البناء والتشـييد واآلالت واحلجر الطبيعي لهذا العام تشارك 22 شركة سعودية حتت مـظلة جناح ا
صدرين والترويج للمنتجات واخلدمات السعودية وزيادة احلصص السوقية لها الذي تستضيفه مدينة أربيل العراقية ب 22 و25 أبريل 2019  استكماالً للدور الذي تسعى من خالله "الصادرات السعودية" إلى دعم ا
ـشاركة امتـدادًا للعالقات الـتاريخية ـئة من إجمالي قـيمة النـاجت احمللي. وتأتي هذه ا ئة إلى 50 با ـملكة 2030 وأهدافهـا الرامية إلى رفع نـسبة الصـادرات غير النـفطية من 16 با ية ترجـمة ًلرؤية ا في األسواق العـا
ثلة عرض الدولي السابع للنفط والغاز في عام 2017م واليوم تشارك  التجارية االقتصادية ب البلدين حيث تشارك "الصادرات السعودية" في العراق لـلمرة الثالثة على التوالي انطالقًا من معرض بغداد الدولي وا

عرض  آنذاك أكثر من  21ألف زائر.  ملكة العربية السعودية في معرض اربيل الدولي للبناء الذي شارك في دورته السابقة في عام 2016م  أكثر من 300 شركة من 20 دولة حول العالم وبلغ عدد زوّار ا بجناح ا
ملكة العربية شاركات إلى تعزيز الصناعات واخلدمات احمللـية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية في األسواق اإلقليمية والدولـية ال سيما جمهورية العراق الشقيقة التي حرصت ا وتهدف  جميع هذه ا
السعودية مؤخرًا كل احلرص على تقوية الـعالقات التجارية معها وتتطلع إلى إعادة الروابط األخوية التـاريخية إلى سابق عهدها حيث تبذل كافة اجلهود واإلمكانات في سـبيل تعزيز وتسهيل عملية التبادل التجاري

ثلـةبهـيئـة تنمـية الـصادرات الـسعـودية فتح ـملـكة العـربيـة السـعوديـة  مع الـعراق إذ تعـتزم ا
منفذ جديدة عرعر احلـدودي افتتاحًا جتريبيًا في القـريب العاجل وذلكبالتعاون مع اجلهات ذات
ا سيساعد وبشـكل كبير في رفع قيمة التبادل الـتجاري وتعزيز العالقات ب البلدين العالقة 
اضـية بلغت10 ويذكـر أن الصادرات الـسعودية غـير النـفطية إلى الـعراق خالل اخلمـسة أعوام ا

مليارات ريال سعودي في ح بلغت  2.4 مليار ريال سعوديفي عام 2018.
اجلـديـر بـالـذكـر أن "الـصادرات الـسـعـوديـة" تـوظّف كـافـة إمـكـانـاتـها نـحـو حتـسـ كـفـاءةالـبـيـئة
ـمارسـات الـتصـدير ـعـرفة  ـصدرون ورفع ا عـوقات الـتي قـد يواجـههـا ا الـتصـديـرية وتـذليـل ا

وتنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير.
ستـهدفة من خالل خدمـات تقيـيم جاهزية  كـما تعـمل على رفع اجلاهـزية التصـديرية لـلمنشـآت ا

التصدير واالستشارات لتحس القدرات التصديرية. 
الئـمة وتعـمل الصـادرات السـعـودية أيـضا عـلى تسـهيل إيـجاد الـفرص واألسـواق التـصديـرية ا
للمنشآت وذلك بإعداد أدلة النفاذ إلى األسواق ودراسات األسواق حسب الطلب. وتساهم الهيئة
عارض الدولية. كما شاركة في ا ستهدفة عن طريق ا نتجات السعودية أمام الفئات ا فيظهور ا
شترين والشـركاء احملتمل من خالل البعثات صدرين مع ا تقدم الصادرات خدمة تيـسير ربط ا
عارض الـدوليـة. ويأتي عمل "الـصادرات السـعودية" الـتجـارية واللـقاءات الثـنائـية على هـامش ا
مـلـكة 2030م وتـلبـيـة لـتطـلـعات الـقـيادة الـرشـيدة نـحـو تـنويع مـصـادر الدخل تـرجـمة لـرؤيـة ا

لالقتصاد الوطني.
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ــرور الـــعــامــة تــــنـــفـــيـــذ وبـــاشــرت ا
ــــحــــاســــبـــة حـــــمــالت مــــبــــاغــــتـــة 
ــــخــــالــــفــــ النــــظــــمــــة الــــســــيـــر ا

ـــــــرور.  وا
وقـــــــال ســـلــمـــان ان (احلــمـالت الــتي
ــــــديــــــريـــــة تـــنـــفــذهـــا مــــالكـــــات ا
تـــشـــمــل حـجــز الـــســيـــارات الــتــي
ال يــمــلـك سـائــقـهــا االوراق الثـبوتـية
ــطـــلــوبــة ـــركــبـــات ا لـــلــمـــركــبــة او ا
واحملـجوزة قضائيا فضال عن معاقبة
ــــــركـــــبـــــات وتــــــغـــــر اصــــــحـــــاب ا
ــــخـــالــــفـــ النـــظــــمـــة الــــســـيـــر ا
ـــــرور والــقــوانـ الــتي تــصــدرهـا وا

ديرية).  ا
وبــــ ان (الــــهــــدف مــــن تـــنـــفـــيــذ
هــــذه الــــحــــمــالت هــــو الــــحـــد مــن
ــــروريـــة ومـــعــاقـــبــة ـــخــالـــفــات ا ا
ــخــالــفــ لـتـكـون رادعــا لـهم وعـدم ا
تــكـرارهـا مــسـتـقـبـال) مـشـيـرا الـى ان
ــديـريـة تمـكنت ومن خالل كاميرات (ا
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ـرة قــررت أن أكــون صــريــحــا وابــتـعــد تــمــامــا عن الــتــوريــة واجملـاز هــذه ا
والتـشبيهات وجميع أشـكال البيان التي حفل بـها األدب العربي وكنت ظننت
ـباشـرة في الـقول فـيمـا سـبق ان البـعض من االشـارة يفـهم وال داعي الى ا
بـاشرة احباطـا  بينمـا نريد لـلجميع فـعال وطنيا يـرتقي ببالدنا فقـد تخّلف ا
ولكـن اتضح ان الكـثير من اجلـهات الـتي نوجه لهـا الكالم ال تـقرأ  وبعـضها
ال تفـهم مـا نريـد  ومنـها من تـعـد كالمنـا بطـرا وال تعـيـره اهتـمامـا ولذلك لم
نحـصل منـها عـلى اجابـة شافـية لـسؤال طـرحنـاه او تفـسيـرا واضحـا حلالة
عرضـناها وهذا ما جعل الـكثير من القراء يـجزمون بان ما تزدحم به وسائل
االعالم من كالم لن يـغير من احلال شيئا  بينـما نبغي من خطابنا (األبيض)

ساعدة على ادارة رشيدة للبالد .  في هذه الزاوية  ا
ومـن بـ احلـوادث الـتي لم نـحـصل بـشـأنـهـا عـلى تـفـسـيـر يـريح الـقـلب تـلك
ـتـعلـقـة بسـرقـة أرقام (1200) جـواز سفـر  واعـادة الـعمل بـهـا واعتـبـارها ا
فـعول بـعـد مدة وجـيزة وال يـهمـني من هذه احلـادثة الـتي مر عـليـها ساريـة ا
أكـثـر من ثالث ســنـوات كـيـف سـرقت ارقـام اجلــوازات ومـاذا جـرى بــعـدهـا
ليـتقـرر اعادة الـعـمل بهـا ? لكن مـا يهـمني ان مـواطنـ عراقـي الزالـوا حتى
طارات الـعربية واألجنـبية فبـسببها اليـوم يدفعون أثـمان باهظة جـراءها في ا
انتـهـكت كـرامـتهم وتـعـطـلت مـصاحلـهم وخـسـروا مـبـالغ طائـلـة وانـتـابهم من
القـلق واخلوف ما يتعذر وصـفه بينما ال ذنب لهم فـي ذلك وليسوا مسؤول
ــواطن أخـطــاء الـدولـة ولــو قـلــبـنـا عـنـه ألـيس عــيـبـا  بل عــارا ان يـتــحـمل ا
ـواطن أشـد أنواع الـعـقـاب عـنـدما يـكـون مـخـطـئا وهل عـادلـة أال يـعـاقب ا ا

غفرت الدولة يوما أخطائه ? . 
سمـعت الكـثيـر من احلكـايات اخملجـلة من هـذا النـوع لكـني لم أرغب الكـتابة
ثال حجز زوج وزوجته عنها استنادا الى ما هو مسموع ومنها على سبيل ا
دة (18) يوما دون علم ذهـبا الى لبنان لقضاء شـهر العسل او حجز شاب 
أهله بـحاله  لكـني كنت شاهدا عـلى حكاية االسـتاذ اجلامعي الـتي سردناها
ن يرغب االطالع ولـدي األدلة والـوثـائق  قـال الـسابق  عـلى حضـراتـكم في ا
بيـنما غـادرة  علـيهـا وكان الـغريب في أمـره ان أمن مطـار بغـداد سمح له بـا
أمن مـطـار لـبـنـان مـنـعه من الــدخـول وحـجـزه مع أفـراد اسـرته يـومـا كـامال 
ــدة ان تـطـول لــوال تـعـاطف األمن الــلـبـنـاني مــعه بـوصـفه ـكن لـهـذه ا وكــان 
وجاء الى لـبـنان بـعـمل رسـمي واستـنـد األمن اللـبـناني في استـاذا جـامعـيـا 
اجـراءاته الى تعمـيم ورده من اجلهـات العـراقية تـضمن أرقام (1200) جواز
سفـر مسروقة وبـعد التقصي عن األمـر وبجهود شـخصية  تبـ ان التعميم
وجبه اعادة العمل بهذه الذي أصـدرته مديرية اجلنسية العامة والذي جرى 
ـفـعـول لم يـصل الـى اجلـهـات األمنـيـة فـي مـطار االرقام واعـتـبـارهـا سـاريـة ا
ـطـارات الـعـربـيـة واالجـنـبـيـة االخـرى بـالـرغم من صـدوره ـا في ا بـيـروت ور

بتاريخ ( 27/ 10 /2015 ) ويحمل الرقم (49652).
اذا وبالتالي تعرض (1200) مواطن عراقي الى مشكالت معقدة  والسؤال 
سؤول عن طارات ومن ا لم يـصل هذا التعميم الى اجلهات األمنية في تلك ا
ا ان نسخة من هذا التعميم قد وجهت الى الدائرة القنصلية في متابعته ? و
ـتابعـة هذا األمر الـذي نعرفه ان وزارة اخلارجـية  فذلـك يعني انـها معـنية 
واجبـات سفـاراتنـا تتـمـثل برعـاية مـواطنـيهـا في تـلك البـلدان وعـندمـا يحـجز
ـدة (18) يـومـا دون ان تــدري الـسـفـارة به  فال مـواطن فـي مـطـار أجـنـبي و
طار برقية قيـمة لها وال موجب لوجودها بـخاصة عندما ترسل لهـا سلطات ا

بخصوصه وال يصلها رد منها . 
ـسـؤولـة عـن اصدار والـسـؤال الـذي نوجـهـه الى وزارة الـداخـلـيـة بـوصـفـها ا
اجلـوازات وما يـتـعلق بـهـا من تـعمـيـمات ألم يـكن من األفـضل الـغاء
هـذه اجلوازات في حـيـنهـا واسـتـبدالـهـا باخـرى جـديدة ?
ـواطـنـ وهـو االجـراء ذاته الـذي تـتـبـعه عـنـد مـراجـعـة ا
ـســافــرين األجـانب وهم ــنــكـوبــ لـهــا كم أحـســد ا ا
ـطـارات  بـيـنـما ـرون بـثـقـة أمـام أجـهـزة األمن في ا

يقف العراقي قلقا مهزوزا.

عهد ووزارات الدولة وظفي ا عهد القضائي  Ëœ—…∫  جانب من الدورة التطويرية التي اقامها ا
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أفـــرجت مــحـــكــمـــة حتــقــيـق الــكــرخ
اخملتـصـة بقـضـايا اإلرهـاب عن احد
ـتـهـمـ الـفـرنـسـيـ الـثالثـة عـشر ا
ــنـضــوين في داعش لــعــدم كـفــايـة ا
األدلـة. وقــال بـيــان جملـلس الــقـضـاء
األعـــلى تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس ان
ـتـهـم (احملـكـمة أفـرجت عن احـد ا
نـضوين الفـرنـسيـ الـثالثة عـشـر ا
في داعش لــعــدم كـفــايــة األدلـة بــعـد
استـمرار الـتـحقـيقـات معه ألكـثر من
ثالثـة أشــهـر وثـبت دخــوله بـصـورة
شــرعـــيــة إلى األراضـي الــســوريــة),
الفـتـا الى ان (الـتـحـقـيـقـات لم تـثـبت
مساهمته بـأي عملية عـسكرية وكان

دخوله لنصرة القضية االيزيدية).
ـركـزية وقـضت احملـكمـة اجلـنـائيـة ا
في رئاسة استئنـاف بغداد الرصافة
االحتــاديـــة بــاإلعــدام  شــنــقــا حــتى
ـــة ــــوت بـــحـق إرهـــابي عـن جـــر ا
العمل مع ما يسمى كتيبة القناص

التابع جليش العسرة اإلرهابي.
 وأفـاد الـبـيـان بـأن (احملـكـمـة نـظرت
قـضـيـة مــدان اعـتـرف بـدخـوله دورة
لــتـعــلم الـقــنص وعـمـل كـآمــر سـريـة
?الـــقــنـــاصــ كـــمــا شـــارك في عــدة
هــجـــمـــات عـــلى الـــقــوات االمـــنـــيــة
واحلـــشــد الــشـــعــبي في مـــحــافــظــة
?نـيـنوى) ,مـشـيـرا الى ان (احملـكـمة
ه وجــدت ان االدلــة كــافــيــة لــتـجــر
ـادة الـرابـعـة من اسـتـنـادا ألحــكـام ا
قـــانــون مــكــافـــحــة االرهــاب رقم 13
لــســنـة 2005). وأصــدرت مــحــكــمـة
جـنــايـات الـقـرنــة أحـكـامـا مــخـتـلـفـة
بـالـسـجن مع غـرامـات مـالـيـة قـدرهـا
عــشــرة ماليــ ديــنـار عــراقي بــحق
ثالثـة مــتـاجـرين بــاخملـدرات. وتـابع
الــبـيــان ان (احملـكــمـة قــضت حـكــمـا
ــدة سـبع ســنــوات بـحق بــالـســجن 
مـدان ضــبط بـحــوزته مــواد مـخـدرة
تاجرة بها في نوع كرستال بقصد ا

ُختص بالنظر في قاضي التحقيق ا
قضايا النـزاهة في بابل أصدر قراراً
ـوجـبـه الـكـتـاب الـصـادر عن ألـغى 
مكـتب احملـافظ ومحـضـر تخـصيص
واســــتــــبـــدال 109 قــــطع أراض في
مــوقعٍ مـتــمـيــز في احلــلـة كــانت قـد
صادقـة عليه بصـورة مخالفة تمَّت ا

للتعليمات والقانون). 
 ö−Ž V¹dNð

ـنــافـذ احلـدوديـة واحـبــطت هـيــئـة ا
مـحــاولـة تــهــريب أربع عـجالت دون
ــوديل في مــنــفــذ مـيــنــاء ام قــصـر ا
الشمـالي في محـافظة الـبصرة. وفي
مـحــافـظـة ذي قــار ألـقت قــوة أمـنـيـة
الــــقـــبـض عـــلـى مـــطــــلــــوب يـــلــــقب
ـة قـتل في بـ(الـبــرص) مـتـهم بـجــر
الـنـاصريـة.وقـال بـيـان العالم شـرطة
ــــتــــابــــعـــة ذي قــــار انـه (من خالل ا
اجلـادة لــلـمـجـرمـ والــقـاء الـقـبض
عـلـيـهم اسـتـطـاع مـركـز شـرطـة بـلدة
النـاصريـة فـجر امس األربـعاء الـقاء
تـهم / وسام. جـ. ر/ القـبض عـلى ا
ـلـقب الـبـالغ من الـعـمـر 35 عـامـا وا
بالبرص بعـد مطاردته) موضحا ان
ــتــهم حــاول الـهــرب عــبــر أسـطح (ا
ــــتـالصــــقـــــة في شــــارع ــــنـــــازل ا ا

احلبوبي وسط الناصرية).
 وبحـسب البـيـان فإنه (عـند الـقبض
عـــلــيه وتــفــتــيــشـه ضــبط بــحــوزته
خــمـســة أقـراص مــخـدرة من الــنـوع

عروف محليا بالكبتي).  ا
وأعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى
عن اعــــتـــقــــال اثـــنــــ من مــــروجي
اخملــدرات بـعـد مــطـاردتــهـمــا شـمـال
احملـافظـة.  وقـال قائـد شـرطـة ديالى
الــلــواء فــيــصل كــاظم الــعـبــادي في
بـيـان ان (فـريـقـاً أمـنـيـاً من الـشـرطـة
طــارد اثــنــ من مــروجي اخملــدرات
في نـاحـيــة جـلـوالء وتـبـادل مـعـهـمـا
إطالق النـار لبعض الـوقت فيـما قام
روجـ برمي رمانـة يدوية ما احد ا

اسفر عن اصـابة ضـابط برتبـة مقدم
بجروح طفيفة). واضاف ان (الفريق
ـــــروجـــــ و االمـــــنـي أعـــــتـــــقـل ا
توقـيفـهمـا تمهـيدا لـلتـحقـيق معـهما
في الـــتــــهم الــــواردة بـــحـــقــــهـــمـــا).
واعتقلت قـوة امنيـة في بغداد امرأة
تــنـــتـــحل صـــفــة ضـــابط بـــاحلـــشــد
الـشـعبي ومـتـهـمـ اثنـ بـاالبـتزاز
االلـكـتـروني. وقـالت قـيـادة عـمـلـيـات
بـــغــداد فـي بــيـــان امس ان (الـــلــواء
الـسـابع في الــفـرقـة الـثـانـيـة شـرطـة
احتــاديــة الـتــابع لــقـيــادة عــمـلــيـات
بـــغــداد ألــقـى الــقــبـض عــلى امــرأة
تــنـــتـــحل صـــفــة ضـــابط بـــاحلـــشــد
الــشــعــبي ضــمـن مــنــطــقــة الــبــيــاع
كـمـا القت وبـحوزتـهـا هـوية مـزورة 

الـقـوة ذاتـهـا الــقـبض عـلى مـتـهـمـ
اثـنــ اخـرين لـقــيـامـهـمــا بـاالبـتـزاز
االلكـتـروني ضمن شـارع قـطر الـندى
بـــــنــــاءً عـــــلـى شــــكـــــوى مـن احــــدى
ــواطــنــات) مــشــيــرة الى (تــســلــيم ا
ـــتـــهـــمــــ الى اجلـــهـــات جـــمـــيـع ا
اخملـــــتــــصـــــة التـــــخـــــاذ اإلجــــراءات
القانـونيـة بحـقهم). الى ذلك صادرت
أمانـة بغداد  370رأس ماشية خالل
ـــاضــيــة بــســبب األشـــهــر الــثالثــة ا
جتـــاوز أصــحــابــهـــا عــلى األرصــفــة
والـســاحـات الـعــامـة. وأوضـحت في
بـــيــان ان (جلـــنــة مـــكــافــحـــة الــرعي
الــعــشــوائـي قــامت بــالــتــنــســيق مع
ـصادرة الدوائـر الـبلـديـة اخملتـلـفة 
370 رأس مـــــاشــــــيــــــة من عــــــمـــــوم

ـشـاكل والـتــنـاقـضـات مــنـذ ايـام  اتـســاءل مع نـفـسي : هـل خال الـبـلـد مـن ا
اجملتـمعـية والـسيـاسيـة  واصبح شـبيـها بـبلـد مثل سـويسرا ?  ويـزداد حجم
الـتسـاؤل  عنـدي : ترى مـا مغـزى السـعي  إلصدار قـانون  مـضمـونه حجب
عـلوماتية ! حريـة التعبـير والرأي  واطاره احلرص عـلى اجملتمع من جرائم ا
ـضـمـون واالطـار  بـون شــاسع في الـرؤيـة والـتـطــبـيق  واتـمـنى عـلى وبــ ا
ان   التوقف امام مشروع ( قانون جرائم االخـوة الذين بيدهم االمر في البر
عـلوماتية ) في مـسودته احلالية  وقراءة فـقراته بدقة وموضـوعية  ومعاجلة ا
الـثغـرات التي حتـد من احلريـة التي نـادى بـها الـشعب مـنذ عـقود  وهي حق
كـفله الـدسـتـور . ولـيس بخـاف عـلى احـد  ان حـرية االعالم بـاحلـصـول على
عـلومات  بكل صنوفـها   تعتبـر العجلة األساسـية التي يقوم علـيها النظام ا
ـقــراطـيـة دون حـريـة ــقـراطي في جـمــيع بـلـدان الـعـالـم  فال وجـود لـلـد الـد
معـلوماتية   مع التوضيح بأن ذلك ال يعـني أن تكون احلرية مُطلقةً بال حدود
ـا حتـددهـا اطـر حتفظ  احلـقـوق واحلـريـات والواجـبـات الـعـامة أو قـيود  ا
واحـترام حُرمة اآلخرين وخـصوصيّاتهم   بهـدف  الوصول الى وضع مثالي
وذجـي ينـتهي الى تـسـاوي اجلمـيع في القـيـام بواجـباتـهم وأخـذ حقـوقهم و
أي أن نـصل الى مرحلة عادلة السـتمرار التوازن السيـما أن ضعف النفوس
ـسؤولـيـات واألمانـات. قنـاعتي  كمـا نـعرف   يـحدث خـلال ويـسبب ضـياع ا
كبـيرة  بأن حكمة الله هي احلاكـمة ابدا  هذه احلكمة فيـها من يريد للحياة
ان تكـون رائعة  جميلـة  عظيمة  وفيـها من يريدها ان تكـون كريهة  حاقدة
 مـتـخـلـفـة.. وبـ اجلـانـبـ يـكـون الـصـراع االبـدي : الـنـصـر احـيـنـا لـلـخـيـر
والرحـمة  واحيانـا مع االسف  للشر والتـخلف والتآمر  .. ولـكن ب النصر
ة  تتـراوح احلياة بـ الشيطـان واالنسان .. احـدهما يـستولي عـليها والهـز
ة احـيـانـا   الى ان يـجـلـيـه عـنـهـا اآلخـر .. ال نهـايـة بـنـصـر حـاسـم وال بـهـز
حاسـمـة ... فـاحلـرب بـ الـزهـو والـتخـلف سـجـال .. كـمـا بـ طـمـوح الوعي
والتـخلف ..فلنـسع عند اقرار قـوانيننا  الى ان  يـنتصر الـوعي والطموح على
ـؤامرة والـشك ..فـمفـهـوم احلـرية قـضـية لـهـا قيـمـة عظـمى في احلـياة  لغـة ا
ـواطن عـلى أنهـا مـطلب أسـاس يجـب احلصـول علـيه   مـثلـها وينـظـر إليـها ا
ـســكن والـنـضـال من أجل احلــريـة  قـد   قـدم الـتـاريخ .. مـثل الـطـعـام وا
ورجـال االعالم  هم من يحمل ضـوء احلريـة  فلم ننـزع عنهم هـذا الشرف 
ارستـهم لدورهم بشـكل مهني مـحفوفـاً باخملاطر? سـميات قـانونيـة جتعل 
ان الـقوانـ ح تـشدد في مـصادرة حـرية الـرأي واحلصـول على مـعلـومة 
ال حتمي الـفـضـيـلة  لـكـنـها  حتـمي الـرذيـلـة  والفـسـاد  وتـنـمي اخلوف في
الــنـفـوس وهــذا هـو اخلـطــر اجملـتـمــعي بـعـيــنه .. فـحـذار من
ـعلـومة   فـعنـدما ال تـمريـر اي قانـون  ينـتهك حـرية  ا
تــكــون احلــقـيــقــة حــرة   ال تــكــون احلـريــة حــقــيــقـة 
واحلـرمان من احلرية شيء بغـيض.. وبغيابـها  يتحول

كل شيء إلى عدمية رهيبة.. فهل وصلت رسالتنا ?
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ــــرور الـــعـــامــة عــــاودت مـــديـــريـــة ا
ــــــروريــــــة الــــعــــمـل بـــــالـــــعـــــقـــــود ا
الـــــورقــــيــــة لــــتـــرويـج مـــــعــــامــالت
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الـــقـــضــاء) ,وأضـــاف ان (احملــكـــمــة
نظرت قضيـة مدان اخرين وحكمت
ـدة خـمس سنـوات وشـهر بـالسـجن 
ة واحـد لـكل واحـد مـنـهـمـا عن جـر
ـواد اخملدرة بـقـصـد نـقـلـها حـيـازة ا
وبيـعهـا وتعـاطيـها في حي الـشهداء
ونـــاحـــيــة الـــهـــويــر) ,الفــتـــا الى ان
ـــدانـــ الـــثـالثــة (االحـــكـــام بـــحق ا
ـادة /28اوال صـدرت وفــقـاً ألحــكـام ا
ــــؤثـــرات مـن قــــانــــون اخملــــدرات وا
Æ©2017 الـــعــقـــلـــيــة رقم 50 لــســـنــة
وأصــدرت مـحــكـمــة جـنــايـات واسط
بهيئـتها األولى حكـم بالسجن 15
ســنـــة بـــحـق مـــوظــفـــ فـي صـــحــة
احملافـظة لقـيامـهمـا باخـتالس مبالغ
نــقــديــة هــائــلــة.واوضح الــبــيــان أن
(احملـكــمـة أصـدرت حـكـمــا بـالـسـجن
خمس عـشرة سـنـة على مـوظف اقدم
عــلـى اخــتالس مـــبــلغ 954 مــلــيــون
ديـنـار) مـضـيـفـا أن (احملـكـمـة ذاتـها
أصــدرت حـكــمــ بـعــقــوبـة الــسـجن
خـمسـة عـشـر سنـة عـلى مـوظف آخر
بـالـدائـرة نـفـسـهـا لـقيـامـه باخـتالس
مــبــلـغ مــلـــيــارين ومـــائــتـــ وســتــة

وثالث مليون دينار).  
ـعــهـد عــلى صــعـيــد مـتــصل اطــلق ا
وظفي القـضائي الـدورة احلسـابيـة 
الـقـضــاء ووزارات الـدولـة واجلـهـات

رتبطة بوزارة.  غير ا
—«d  ¡UG «

من جهة اخـرى كشفت هـيئة الـنزاهة
عن إصـدار قــاضي حتـقـيـق الـنـزاهـة
في بــــابـل قــــراراً بــــإلــــغــــاء كــــتــــاب
بـتــخـصــيص قـطع أراض فـي احلـلـة
في موقـعٍ متـميـز خالفاً لـلـتعـليـمات
بـعـد قـيـام فـريق عـمل مـكتـب حتقـيق
احلــــلـــة بـــضــــبط حـــاالت تـالعب في
لــوائح تــوزيع قــطع أراض ســكــنــيـة
لغرض تخصيصها لـغير مستحقيها
في احملافـظـة. وقالت في  بـيان امس
ان (دائرة التحـقيقات أشارت إلى أن

الـــعـــاصــمـــة بــغـــداد خالل األشـــهــر
ـاضيـة من الـسـنة اجلـارية الثـالثة ا
فـقط) مشـيـرة الى ان (أصـحـاب تلك
ـــــواشي اتــــخـــــذوا من األرصــــفــــة ا
والــسـاحــات الـعــامــة حـظــائـر لــبـيع
ـــــواشي) مـــــؤكـــــدة (ازالـــــة تـــــلك ا
احلـــظـــائـــر بـــالـــتـــزامن مع حـــمالت
صادرة).  وجنا أستاذ جامعي من ا
مــحــاولــة اغــتــيــال وسط مــحــافــظـة
كـــــربالء. وأكــــد مــــصـــــدر أمــــني في
تصـريح ان (مـسلـحـاً يسـتـقل دراجة
نـاريـة أطــلق الـنـار عــلى الـتـدريـسي
/م.د/ قـرب كـليـة الـصـفـوة اجلـامـعة
وسط كربـالء لكـنه جنـا من احلادث)
ـسـلح الذ بـالـفرار الى وأضاف ان (ا

جهة مجهولة ). 
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ـراقـبـة التي نـصـبـتهـا عــلـى الــطـرق ا
الـــرئــيـــســة والــفـــرعــيـــة من كـــشــف
ــــخـــــالــــفــــات عـــــــدد كــــبــــيـــــر مــن ا
واتــــخـــاذ االجـــــراءات الــقـــانــونــيــة
ـــخـــالــفـــ مــــا اســـهــم فــي بــحق ا
ــروريــة التي الـــحـــد من الــحــوادث ا

حتصل على الطرقات).
عـلـى صـعـيـد اخـر تـعـرضت الـصـفـحـة
ـديريـة شرطـة الـسلـيـمانـية الـرسـميـة 
عـلى موقـع فيسـبوك الى خـرق من قبل

 . مجهول
وقـال سركوت احمد مدير اعالم شرطة
الـسليـمانية في تـصريح صحفي امس
ان (صـفحة مديريـة شرطة السلـيمانية
عـــلى مـــوقع الـــتـــواصل االجـــتــمـــاعي
فـيسبـوك تعرضت فـي الساعـة الرابعة
مـن صباح اليوم الـى خرق إلكتروني).
واضـــاف انــهم (يــحـــاولــون جــاهــدين
اعـادة الـصـفحـة وهـنـاك معـلـومات عن

خارق الصفحة). ركبات اخملالفة W∫ ضابط مرور يسجل غرامة على احدى ا «dſ


