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أصـدرت محكمـة في بغداد امس األحد
أحــكـامـا بـاإلعـدام لــلـمـرة األولى عـلى
ثالثـة فرنـسيـ أدينـوا باالنـتماء إلى
تـنظيم داعش.واوضح مـصدر قضائي
فـي تـصـريح امس أن (احملــكـومـ هم
كـيـفن غـونـو ولـيونـار لـوبـيـز وسـليم
مـعشـو الذين اعـتقلـتهم قـوات سوريا
ـقـراطـية في سـوريـا ونـقـلوا مع الـد
تسعة فرنسي آخرين إلى العراق في
اضي). وكان لـوبيز وهو من شـباط ا
سـكـان بـاريس فـي الـثانـيـة والـثـالث
من عـمره يعمل في مكتبة لبيع الكتب
اإلسـالمية خالل العـقد األول من القرن
اجلـاري وأحد العناصر األكثر نشاطا
فـي مـــــوقع (أنــــــصـــــار احلق) أبـــــرز
ـتـشـددين الـذي يـتـحـدثون مـنـصـات ا
الـفـرنـسيـة.واتـخذ لـوبـيـز لنـفـسه لقب
(أبـو إبراهـيم األندلـسي) بعـد انتـمائه
إلـى داعش وعاش مع متشددين شجع
لــديـهم الــتـطـرف ونــفـذوا في فــرنـسـا
هـجمات دامية.وغادر لوبيز فرنسا في
تـموز  2015 أثـناء خضـوعه للمـراقبة
الــقــضـائــيــة بـســبب نــشــاطـاتـه عـلى
ـوقع مع زوجته وطفليهما. ثم عاش ا
ــوصل ثم انــتــقل إلى فـي الــبــدء في ا
. ســوريـا وفق احملـقـقـ الــفـرنـسـيـ
وحـــكم عــــــــــــــلـــيه في تـــمــوز 2018
غـيـابـيـا بـالـسـجن خـمس سـنـوات في
مــلف (أنـصـار احلق) وصـدرت أوامـر
بــــــاعــــــتــــــقـــــالـه مـن قـــــبـل احملــــــاكم
الــفــرنــســيـة.لــكن أجــهــزة اخملــابـرات
تــتــبــعت نــشـاطــاته خــصــوصــا مــنـذ
تـأسيسه جمعية (سـنابل) التي حلتها
احلـكـومـة الـفـرنـســـــيـة نـهـــــــــــــــايـة
ــســاهــمـتــهــا بــتــحـويل عــام  2016 
الـسـجـنـاء إلى مـتـطـرفـ حتـت غـطاء
عـملها لتقد مـساعدات لهم.أما كيفن
ـولود في بـلدة فـيجـاك جنوب غـونو ا
غـرب فـرنـسا ( 32 عـامـا) واعـتقل في
سـوريا مع أخيه غـير الشـقيق توماس
كـوالجن ( 31 عـامـا) ووالـدته وزوجته
فقد ادعى في اعترافاته التي أدلى بها
لـلسلـطات في العـراق أن والده انضم
إلـى داعش وقــــتـل خالل مــــعــــارك في
الــــرقـــة. وقـــال إنه دخـل الى ســـوريـــا
بـشكل غير شـرعي عبر تركـيا والتحق
فـور وصـوله بجـبهـة الـنصـرة (تنـظيم
الــقـاعـدة في ســوريـا سـابــقـا) قـبل ان
يـــــبـــــايـع زعـــــيم داعـش أبـــــو بـــــكــــر
الـبغدادي.وتـقول السلـطات القـضائية
الـعــراقـيـة ان هـذا الـرجل الـذي يـطـلق
عـلى نفسه اسم ابـو سفيان شارك في
سلح في سوريا القتال الى جانب ا
والـعراق.وصدر بحـقه في فرنسا حكم
غـيابي بـالسـجن تسع سـنوات حسب
مـــــــركـــــــز حتــــــــلـــــــيـل االرهـــــــاب في
باريس.واحملكوم الثالث سليم معاشو
الــبـالغ من الــعـمـر  41 عــامـاً الـتـحق
بـكتيبـة طارق بن زياد التـابعة لداعش

تـــريـــد أفـــضل الـــعالقـــات مع دول
اخلـــــلــــيـج  وتــــرحـب بــــجـــــمــــيع
مــــقـــــتــــرحــــات احلــــوار وخــــفض
الـتوتر) مستـدركا أن (اجلمهورية
اإلسـالميـة اإليرانيـة تتـصدى وفي
وقـت واحد ألي حـرب عـسـكـرية أو
اقـتـصـادية ضـد الـشـعب اإليراني)
مــضـــيــفــا إن (امــريــكــا بــخــرقــهــا
للقواعد وانتهاك القرارات الدولية
حتــاول عن طــريق الـبــلـطــجـة جـر
الـدول األخـرى للـعـمل بـاجراءاتـها
االنـفـرادية). وأضـاف أن (ايران لم
تـقم بـأي خـرق التفـاقـية الـبـرنامج
واجراءاتـها األخيـرة بهذا الـنووي
اخلــصـوص لـيـست انـسـحـابـا من
االتــفــاق الـنــووي بل هي لـلــدفـاع
عـن حقـوقها فـي إطار هـذا االتفاق
الـــدولي).وانـــتـــقـــد ظــريـف الــدول
األوربــيــة لـفــشــلــهـا في االمــتــثـال
اللــتــزامـاتــهـا بــالــقـول (نــريـد من
الـدول األوربية الوفاء بـالتزاماتها
فـي إطار االتفـاق النووي) مـشيرا
الـى أن (الــدول األوربــيـــة خــالــفت
الـــتــطـــبــيع الـــعــمــلـي والــعالقــات
االقــتـصـاديـة مـع إيـران عـلى مـدى
ـاضـيـة  وقـد الــسـنـوات الـثـالث ا
زاد االنـــتــهــاك أكــثــر خالل الــعــام
ــاضي).وكـان احلــكـيم قــد شـجع ا
ــاضي ايـران عـلى يــوم اجلـمـعـة ا
احــتــرام االتــفــاق الــنــووي الــذي
يــهـدده االنـسـحــاب األمـريـكي مـنه
وتـعلـيق طهـران بعض الـتزامـاتها
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حـــذر الــعــراق عــلى لــســان اعــلى
مــسـؤولـيه لـدى لــقـاءاتـهم بـوزيـر
اخلـارجـيـة االيرانـي محـمـد جواد
ـاضـي ظـريـف خالل الـيـومـ ا
كن ان مـن مخاطـر احلرب الـتي 
ـــتــحــدة تـــنــدلع بـــ الــواليــات ا
وايـران فـيـمـا اعـلن االخـيـر رغـبة
بـالده بعـقـد اتـفـاقـيـة عـدم اعـتداء
مـع دول اخلـلــيج . ووصل ظـريف
الى بغداد عصر السبت في زيارة
تــتـزامن مع تــعـقـيــدات تـعـيــشـهـا
ـــنــــطـــقـــة جـــراء الـــتـــوتـــر بـــ ا
واشــنـطن وطـهــران والـتـهـديـدات
. وأكد وزير ـتبادلة ب الـطرف ا
اخلــارجـيــة مـحــمـد عـلـي احلـكـيم
خـالل مؤتمـر صحـفي مشـترك مع
قر الوزارة نـظيره االيراني عقد 
فـي بغداد امس االحـد ان (العراق
يــســعى لــلـوقــوف مع ايــران بـاي
شـــكل من االشــكــال وهــو يــرفض
االجــراءات االمـريـكـيــة جتـاهـهـا)
مـضـيـفا ان (االتـصـاالت مسـتـمرة
نطقة اليجاد حل مرضٍ مع دول ا
جلــــمــــيع االطــــراف) مــــؤكـــدا ان
(الـــعــراق ســيـــحــضــر الـــقــمــتــ
الــعــربــيـة واالسـالمـيــة). وبــشـأن
زيــارة ظــريف الى بــغـداد اوضح
شتركة احلـكيم ان (االجتماعات ا
بــ اجلـانــبـ شـهــدت مـنــاقـشـة
جـــوانب عــدة  مـــنــهـــا مــوضــوع
ســـمـــات الــدخـــول الـــتــجـــار بــ
الــــبــــلــــدين ومــــشــــروع الـــســــكك
ـدن الصـنـاعـية).من احلـديـديـة وا
جـهتـه اكد ظريـف ان (االتفـاقيات
ـبـرمة سـابـقا مع رئـيس الوزراء ا
ورئـيس اجلمـهوريـة دخلت امس
االحــد حــيــز الــتـنــفــيــذ). وبــشـأن
ــنـــطـــقــة عـالقــات ايـــران بـــدول ا
والــتــوتــر الــســائــد مـع الــواليـات
ـــتـــحـــدة قـــال ظـــريف ان (بالده ا
ســتـواجه بــقـوة اي جــهـة حتـاول
الــتـعـدي عــلـيـهـا) كــاشـفـا عن أن
(طـهـران قدمت بـالفـعل مـقتـرحات
عـدة لتوقيع معاهدة عدم االعتداء
مـع جـميـع دول اخلـلـيج) مـشـيرا
ــقــتـرحــات ال تـزال الـى ان (تـلك ا
6عــلى الــطـاولــة).وتــابع ان (إيـران

برهم صالح

فـيه.وكـان ظريف قـد ألـتقى بـرئيس
ـهــدي مـسـاء الــوزراء عـادل عــبـد ا
الـسـبت وبـحـث معـه الـعالقـات ب
لفات التي اتفق البلدين ومتابعة ا
عـليها الطرفان في زيارتي الرئيس
ـهـدي االيــراني الى بـغـداد وعـبـد ا
ــهــدي الـى طــهــران. وحــذر عــبــد ا
خـالل الـلــقـاء من مــخـاطــر احلـرب
مــؤكـدا (أهـمـيــة األمن واالسـتـقـرار
لـلمنطقة). كـما التقى ظريف رئيس
اجلـمهورية برهم صالح اول أمس
وبـحث الـطرفـان معـه امكـانيـة منع
نـطـقة ومـساعي وقـوع حـرب في ا
الـعراق بأن يـكون نقـطة التـقاء ب
الـــدول. ويــوم امس الــتــقى رئــيس
مـجـلس النـواب محـمـد احللـبوسي
ونـــاقــشــا دور الـــعــراق في خــفض
الـتـصعـيـدات احلاصـل ب طـهران
وواشـنـطن.واكـد احلـلـبوسي خالل
الـــلـــقـــاء ان (الـــعـــراق ال يـــقف الى
جـــــــــانـب دون آخــــــــر فـي االزمــــــــة
االيـــــرانــــيــــة االمـــــريــــكـــــيــــة). الى
ذلـك بــــــحـث ظــــــريـف مـع رئــــــيس
حتـــالف اإلصالح واإلعــمــار عــمــار
احلـكـيم خالل لقـائـهمـا امس (سبل
تــعــزيــز الــعالقــات الـثــنــائــيــة بـ
الــبــلــديـن ومــســتــجــدات االوضـاع
نـطـقـة وتـطورات الـسـيـاسـيـة في ا
التصعيد ب امريكا وايران). ومن
ــقــرر ان  تـســتـمــر زيـارة الــوزيـر ا
االيـراني ثالثـة ايـام. ونـقـلت وكـالة
مـيزان لألنباء عن مسؤول عسكري
إيـراني كبيـر قوله إن (بوسع إيران
أن تــغــرق الــســفن احلــربــيـة الــتي
ــتـحــدة إلى تــرســلــهــا الــواليــات ا
مـــنـــطـــقــة اخلـــلـــيج بـــاســـتـــخــدام
صـواريخ وأسـلـحة سـريـة.( وكانت
ـتـحــدة قـد أعـلـنت يـوم الــواليـات ا
ــاضي عن نـشـر 1500  اجلــمـعـة ا
مـن قــواتـهــا بــالــشــرق األوسط في
خــطـوة وصــفــتـهــا بـأنــهـا مــسـعى
لــتــعـزيــز الــدفــاعـات في مــواجــهـة
إيـــران. وقـــال اجلـــنـــرال مــرتـــضى
قـرباني مستشار القيادة العسكرية
اإليـرانـيـة ان(أمـريـكـا قـررت إرسـال
سـفـينـت حـربيـتـ للـمنـطقـة فإن
هـمـا ارتكـبتـا أقل حمـاقة فـسنـلقي
بـهاتـ السـفيـنتـ إلى قاع الـبحر
بـطواقمهما وطائراتهما باستخدام

مدحت احملمود

بــقـيـادة عــبـد اإلله حـيــمـيش وهـو من
ـركــز حتـلــيل اإلرهـاب لــونـيـل وفـقــا 
الــفـرنـسـي الـذي اوضح بـأن مــعـاشـو
ضــيّف في الـرقــة جـونــاثـان جــيـفـروا
وهــو فـرنـسي أعــتـقل في سـوريـا و
تـســلـيـمه لـلـقــضـاء الـفـرنـسي.وكـشف
جـيفروا وهو من تولـوز عن الكثير من
ـعـلـومـات خـصـوصـا في مـا يـتـعلق ا
بــاألخـوين كـالن. ويـشـار الـى ان ابـنـة
شـــقـــيــقـــهـــمــا مـــتـــزوجـــة من كـــيــفن
فـترض أن يـحـاكم قريـبا غـونـو.ومن ا
تــسـعــة فــرنـســيـ آخــرين. من جــهـة
اخـرى ردت احملكـمة االحتـادية الـعلـيا
طـعـنـاً عـلى إحـدى مـواد قـانـون حـظـر
األلـعـاب احملرضـة علـى العـنف بداعي
عـدم حتديد حـد أعلى للـغرامة الواردة
فـيهـا مؤكدة عـدم اختصـاصها الـنظر
ـتـحدث . وقال ا في تـعـارض القـوانـ
الـرسمي للمـحكمة إيـاس الساموك في
بـيان تـلقته (الـزمان) امس إن احملـكمة
(عــقـدت جـلـســتـهـا بـرئــاسـة الـقـاضي
مــدحت احملــمــود وحــضـور الــقــضـاة
األعــضـاء كـافـة ونـظـرت طــعـنـاً طـلـبـاً
أرســلـته مــحـكـمــة اسـتـئــنـاف ذي قـار
االحتــاديـــة يــتــضــمن طــعــنــاً ورد من
مــحــكـمــة جــنح الــنـاصــريــة في مـدى
ـادة 2 /ب مـن قـانـون حـظر شـرعـيـة ا
األلـعـاب احملرضـة على الـعنف رقم (2
لـسـنـة  2013بـداعـي عـدم حتـديـد حد
أعـلى للغرامة الواردة فيها). وتابع أن
ـطــعـون بــهـا تــنص عـلى : (الــفـقــرة ا
يـعاقب بـاحلبس أو بـغرامـة ال تقل عن
ثـالثــة ماليـــ ديـــنــار كـل من بــاع أو
تـداول األلـعـاب احملرضـة عـلى الـعنف
بـكافة أشكالهـا) موضحا  أن احملكمة
(وجــدت بــأن حتـديــد حــد أعــلى وحـد
أدنى لـعـقـوبـة الـغـرامـة هـو مـبـدأ عـام
ادة  91 مـن قانون العقوبات أوردته ا

رقم  111 لسنة  1969). 
وأضــاف أن (احملــكــمــة ذكـرت أن تــلك
ـادة لم تمنع أن ينص قانون ما على ا
خـالفـهـا وان مـبـالغ الـغـرامـة الـواردة
ـــــــوجب فـــــــيـــــــهـــــــا قـــــــد عـــــــدلـت 
الـقـــــــــــــــــــانون رقم  6 لـسنة 2008
قــانـون تـعـديل الـغـرامـات الـواردة في
قـانون العقوبات). ولفت الساموك إلى
أن احملــــكـــمـــة (أكــــدت أن مـــا ورد في
الـــنص مـــوضـــوع الـــطــعـن وإن كــان
ـبـدأ الـعـام الـوارد في يــتـعـارض مع ا
قـانون العقوبـات أال أن النظر في هذا
الـــتــعــارض يــخـــرج عن اخــتــصــاص
نـصوص احملـكمـة االحتاديـة العـليـا ا
ادة  4 مـن قانونها رقم 30 عـليه في ا
ادة  93 من الدستور) لسنة  2005وا
 مـــضـــيـــفـــا أن (احملـــكــمـــة قـــالت إن
اخــتـصـاصـهـا يــنـحـصـر بــالـنـظـر في
دسـتورية الـقوان واألنـظمة الـنافذة
وال يــتــعـدى الى الــنــظـر في تــعـارض
فـأن ). وبـحــسب الـســامـوك الــقـوانــ
(احملـكمـة أكدت أن اسـتنـاد الطلب إلى
ــادة 19/ ــادة  2 وا الـــفــقــرة ج من ا
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دعت نـقابة احملام الـعراقي خالل وقفة
احــتـجـاجــيـة الى ان يــكـون رفض احلـرب
تحدة من احملـتملـة ب ايران والواليـات ا
الـهـمـوم الـوطـنـية الـكـبـرى بـسـبب أثـارها
الـكارثـية  مؤكـدة رفضهـا اتخاذ االراضي
الـعراقية منطلقا لالعتداء على الغير وزج
العراق او جعله طرفا في اتون اية حرب 
فـــيــمــا حـــذر اجملــلس الـــعــراقي لـــلــســلم
والــتــضــامن خـالل الــوقـفــة نــفــســهــا من
مــخـاطــر احلــرب مـســتـنــكــرا الـتــحـشــيـد
الــعـســكـري األمـريــكي داعـيــا  إيـران إلى
ضـبط النـفس والركـون إلى احلوار . وقال
نـقـيب احملـام ضـيـاء الـسعـدي في كـلـمة
تالهــا في الـوقـفـة (ابـتـداء احـيي وقـفـتـكم
االحـتجـاجيـة التي تـأتي استـجابـة لدعوة
اجملـلس الـعراقي لـلـسلم والـتـضامن حتت
شـعـار ال للـحـرب ونعم لـلـسالم في تـعبـير
وطـــني ومــســـؤول يــنــطـــلق من احلــرص
الـشديد على سالمة العراق وابعاده شعبا
ووطـنـا وسـيـادة واسـتـقالال دون ان يـكون
سـاحـة لـلـصراعـات االقـلـيـميـة والـدولـية)
مـشددا على ضرورة ان (يكون هناك وحدة
ـــنـــطـــقــة الن ــوقـف من شـــعــوب ا فـي ا
احلـرب بالنتيجة ال يتحمل وزر اثارها اال
الـشـعـوب واجملـتـمـعـات لـتـزيـد في فـقـرها
وتــخــلـفــهــا ومـعــانــاتـهــا واحلــرمـان من
حـقـوقـهـا االسـاسـيـة في احلـيـاة والـسالم
والــتــقــدم والــتـطــور الــبــشــري لـذلـك فـإن
احلــرب بــالــنــتــيــجــة هي حــكـم بــاالعـدام
ــســبق حلــيــاة الــشــعــوب وحــقــهــا في ا
الـعيش الرغيد والسالم). وتابع ان (علينا
ان نـــســتــذكـــر حــروب الــعـــراق واثــارهــا
الــكـارثـيــة الـتي التــزال قـائـمــة حـتى هـذه
الــلـحــظـة ويـكــاد ال يـخـلــو اي عـراقي من
مــعــانــاة اثـار هــذه احلــروب واضــرارهـا
باشرة واقصد هنا وعلى باشرة وغير ا ا
وجه الــــتـــحـــديـــد احلـــروب الـــداخـــلـــيـــة
واخلـارجـيـة بـدءا من االحـتالل الـعـسـكري
االمـريكي للـعراق وانتـهاء باحتالل داعش
االرهـابـي حملـافـظـات عـديـدة وقـد انـتـصـر
ــة الــعــراق بـــارغــامه داعش عــلى الــهــز
والـهـروب) مـضيـفـا انه (في هذا الـسـياق

يـنبغي ان نرفض بشـدة استخدام الوجود
ـتـزايـد عـديـده في الـعــسـكـري االمـريـكي ا
اآلونـة االخيـرة علـى ارض العـراق بغرض
احلـــــرب عـــــلى ايـــــران او غـــــيــــرهـــــا من
الـعـدوانـات علـى الدول والـشـعوب). ورأى
ــوقف من احلـرب الــسـعــدي ان (تـعــزيـز ا
صاف يـنبـغي من اآلن تصـعيده وتـرقيـته 
أن يـكون من الهموم الوطـنية الكبرى على
ستوي الشعبي والرسمي تبعا لفداحة ا
اخلـــســـائــر الـــبـــشـــريــة واالقـــتـــصـــاديــة
ـتوقـعة ليس عـلى العراق واالجـتمـاعية ا
نـطقـة ) الفتا ـا علـى عمـوم ا فـحسب وا
الـى ان (هذا يـتـطلـب اعالن ادانة لـلـوجود
الـعـسـكري االمـريـكي واي وجود عـسـكري
اخـــر عــلـى ارض الــعـــراق النه يـــؤثــر في
حــاضــره ومـســتـقــبــله وحـقـه في قـراراته
الـوطـنيـة بـعيـدا عن الـتدخـل والضـغوط).
ومـــضى الــســـعــدي قــائال (لـــعل من ابــرز
نـطقة االقلـيمية اخملـاطر التي تـهدد امن ا
واسـتـقـرارها والـتي يـقع الـعـراق ضمـنـها
هــو تـطـلع بــعض دولـهـا الى مــد نـفـوذهـا
اخلــارجي لـدولــة اخـرى مــتـبــعـة في ذلك
ـا اســالـيب احملـاور والـتـكــتل والـتـدخل 
يــؤمن مـصــاحلـهــا وبـطــرق في كـثــيـر من
االحـيـان غيـر مـشروعـة خملـالفـتـها قـواعد

القانون الناظمة للعالقات ب الدول). 
من جــهـتـه قـال اجملــلس الـعــراقي لـلــسـلم
والـتـضامن في بـيان اصـدره خالل الوقـفة
الـتي نـظـمهـا امس وتـلقـته (الـزمان) امس
(تــلــوح في األفق نُــذُر حــربٍ ثــالــثــة بــعـد
نـطقـة وشـعبـنا حـربـ مازالت شـعـوب ا
خـصـوصـا تـعـاني من آثـارهمـا الـكـارثـية
وإلى أمـدٍ غـيـر مـنـظـور. تـلـكم الـنـذر الـتي
جتـد جتـلـيـاتـهـا في احلـشـود الـعـسـكـريـة
نـطـقة االمـريـكيـة الـهائـلـة التي جتـتـاح ا
والــتي تـنــتـظـر شــرارةً من هـنــا أو هـنـاك
إلشعال حرب أخرى مدمرة سيكون شعبنا
ــتـضـررين مـنــهـا شـئـنــا أم أبـيـنـا) اول ا
مـشــيـرا الى ان (الـعـراق قـد يـكـون سـاحـةً
لـــصــــراع أمـــريـــكي إيـــرانـي دامٍ بـــســـبب
اإلمــتــدادات لــكال الــطـرفــ في الــســاحـة
ــســتـويــ الــســيـاسي الــعــراقـيــة عــلى ا
والــعـــســكــري). واضــاف إن (اجملــلس من
ـسـؤولـيـة الـتـأريـخـيـة والـوطـنـيـة مـوقع ا

ثــانــيــاً من الــدســتــور ال يــنــطــبق مع
ـــعــروضـــة ذلك أن الـــنص احلـــالـــة ا
مـوضـوع الطـعن ترك اخلـيار لـلقـضاء
بـــشــرط أن ال يـــتــخـــطى الـــنــصــوص
). ونـوه إلى أن الــواردة في الــقـوانــ
احملــكـمــة ( أكـدت أن الــنص مـوضـوع
الــطــعن لم يــجــرم فــعالً بــدون الـنص
عليه في القانون وبناء عليه قررت رد
الــطــلب من جــهــة االخــتــصـاص). في
ــعــهــد الــقـضــائي مــســار آخــر حــددا
ضــوابط امـتـحـان الـكــفـاءة الـقـانـوني
ــتــقــدمي الـدورة 42 . وأجــمل بــيـان
ـا تــلـقـته (الـزمــان) امس الـضـوابط 
ـدنية او يـأتي : ابراز هـوية االحوال ا
وظف او هوية نقابة احملام هـوية ا
او جــواز الــســفــر عــنــد الــدخــول الى
القاعة االمتحانية وال يسمح بالدخول
الى قاعة االمتحان بعد توزيع االسئلة
تقدم مـهما كان العذر  ويـحظر على ا
ادخـال اي مطبوع او جهاز موبايل او
اجـهـزة استـماع او سالح مـهمـا كانت
ـتقـدم االجابة ـتقـدم  و على ا صـفة ا
عـلـى االسـئـلـة في الـدفـتـر االمـتـحـاني
وبــقــلـم جــاف ازرق او اســود حــصـرا
وبــخط واضـح وعـدم وضـع اي عالمـة
او اشـارة ليس لـها عالقة بـاالجابة او
ـنع ــكن ان تــشـيــر الى هـويــته و 
تقدم الى االمـتحان اذا خالف دخـول ا
ما ورد في الفقرة  1من هذه الضوابط
.ويـكـون مـوعـد االمتـحـان في الـسـاعة
الــتــاسـعــة من صــبــاح يـوم اجلــمــعـة
ـدة خمس قـبل  ـوافق28 حـزيـران ا ا

ساعات .
ـوصل  وصــدقت مــحــكـمــة حتــقـيـق ا
اخملــتـصـة بــالـنـظــر في قـضــايـا قـسم
الـــشـــؤون الـــداخـــلـــيـــة في نـــيـــنــوى
اعـــتـــرافـــات مـــتــــهم انـــتـــحل صـــفـــة
ـركــز االعالمي جملـلس ضــابط.وذكـر ا
الـــقــضـــاء األعــلى فـي بــيـــان تــلـــقــته
(الــزمـان) امس  أن (مـحـكــمـة حتـقـيق
ــوصل صـدقت اقـوال مــتـهم اعـتـرف ا
بـــانـــتـــحــالـه صــفـــة ضـــابط بـــرتـــبــة
مــضــيــفــا أنـه (كــان يــتــجـول نــقــيب)
بـسـيارة نـوع جكـسارة لـغرض ابـتزاز

واطن االبرياء).  ا
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ــنع تــعــيــ ــالــيــة  وجــهت وزارة ا
وظـفـ حتت مـسمـى أجور يـومـية ا
ـوجودين او مـتطـوعـ بـاسـتـثـنـاء ا
حــالـيــاً بــاخلــدمــة. وقــالت في اعــمـام
موقـع من الوزيـر فـؤاد حـسـ موجه
ـالـية الى الوزارات كـافـة ان (وزارة ا
تبـدي عدم وجـود سنـد قانونـي يخول
ـرتـبـطـة الـوزارات أو اجلـهـات غــيـر ا
بوزارة أو احملـافظـات بالتـوظيف أو
الـتــعـاقـدات حتـت مـسـمـى مـجـاني أو
ـــوجـــودين طـــوعي جـــديـــد لـــغـــيــر ا
. وأشــارت الـى أن (الـــوزيــر حـــالـــيـــا)ً
اخملــــتص او رئــــيـس اجلــــهــــة غــــيـــر
ـــــرتــــبـــــطــــة بـــــوزارة أو احملــــافظ ا
سيتحـمل التبـعات القانـونية في حال
مخالـفة ذلك).وأصـدرت وزارة التـربية
تـــوجـــيــهـــاً الى كـــافـــة مـــديــريـــاتـــهــا

بخصـوص التـعييـنات. وذكـر بيان ان
(وزيـر التـربـيـة وكـالـة قـصي الـسـهيل
وجه جمـيع مديـريات الـعامـة للـتربـية
في احملـافـظـات كـافـة بـالـقـيـام بـاعالن

تقدمـ لتعييـنات التربية في نتائج ا
مدة ال تتجاوز االسبوع وقبل حلول
عـــيـــد الــفـــطـــر وحــسـب تــوجـــيـــهــات
وتـعــلــيـمــات االمـانــة الــعـامــة جملـلس
الـــوزراء). وهـــددت وزارة الــــتـــعـــلـــيم
الـعـالي والـبـحث الـعـلـمي اجلـامـعات
والـكـليـات االهـلـيـة بـسـحب اعـتـرافـها
مـنـهـا. وذكـر بيـان امـس ان (السـهـيل
تـرأس إجـتـمـاعـاً ضم أعـضـاء مـجـلس
الـــتــعـــلـــيم األهـــلي وأكـــد خالله عـــلى
ــعـايــيـر ضـرورة إعــتــمـاد وتــطـبــيق ا
العـلـمـية والـتـعلـيـمـية في سـيـاق عمل
وأداء اجلامعات والـكليـات االهلية في
الـبالد) مـشـدداً عـلى (أهـمـيـة مـراعـاة
وضوعة لضبط قررات ا الضوابط وا
ســـيــر الـــعــمـــلــيـــة االمــتـــحــانـــيــة في
ا اجلامعات والكليات االهلية أسوةً 
هـو مــتـبع في الــكـلــيـات احلـكــومـيـة).
ح أن (أيــة خــروقــات أو جتــاوزات وأ

ـــوضــوعـــة في قــانــون لــلـــمــقــررات ا
التـعلـيم األهلي لـعام  2016 سيـحمل
الـوزارة عـلى ســحب إعـتـرافــهـا بـتـلك
الـــكــــلـــيـــات الــــتي ال تـــراعـي حـــزمـــة
ـقـررات الواردة فـي هذا الـضـوابط وا
القانون). كما ناقش اجملتمعون (عدداً
من الـبـنـود الـواردة في جـدول اعـمـال
االجـتـمـاع بـيـنـهـا مـنـاقـشـة اسـتـيـفـاء
ـرقـنة االجور الـدراسـيـة من الـطـلبـة ا
ــنـســحــبـ ـؤجــلــ وا قــيـودهـم وا

وإلـزام اجلامـعـات والـكـلـيـات االهـلـية
بــتــخـفــيض االجــور لــذوي الــشــهـداء
والـسـجــنـاء الــسـيـاســيـ فـضال عن
إلــتــزام الــكــلــيــات بــإرســال بــيــانــات
التدريـسي مع اوامـر تعييـناتهم الى
الـوزارة الى جـانب إلــزام اجلـامـعـات
والـكلـيـات االهـلـيـة بتـوفـيـر ضـمـانات
رسمية العضاء الهـيئة التدريسية من

حيث الرواتب وموارد أخرى).
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صـــاروخـــ أو سالحــ ســـريــ
جديدين). 

وتــأتي اخلــطــوات األمـريــكــيـة في
وقـت تـــلـــقي فــــيه إدارة الـــرئـــيس
دونـــالــد تــرامب الــضــوء عــلى مــا
تــعــده خــطـر هــجــوم مــحـتــمل من
جـــانـب إيـــران كـــمـــا تـــأتي بـــعـــد
قــرارات لـلـتـعـجـيـل بـنـشـر حـامـلـة
طــائـرات ومـجـمـوعـتــهـا الـقـتـالـيـة
إضـــــافــــــة إلى إرســـــال قـــــاذفـــــات
وصـــواريخ بـــاتــريـــوت إضــافـــيــة
لـــلــشــرق األوسط.ويــقــول خــبــراء
غـربـيـون إن إيـران تـبـالغ عـادة في
قـدرات أسـلحـتـها وإن كـانت هـناك

مـــــخـــــاوف إزاء بـــــرنــــامـــــجـــــهــــا
الـصـاروخي وبـخاصـة الـصواريخ
ـدى. الى الـبـالـيـسـتـيـة الـطـويـلة ا
ذلـك  نـقـلت وكــالـة مـهــر اإليـرانـيـة
لـألنبـاء عن قـائـد عـسـكـري إيراني
كـبـيـر قوله إن األمـريـكيـ الـعقالء
والـقـادة األمـريـكـيـ ذوي اخلـبـرة
سـيكـبحون عـلى األرجح العـناصر
نـعـون نـشـوب حرب ـتـطـرفـة و ا

مع إيران. 
وقــال الـبـريــجـاديـر جــنـرال حـسن
ســـيـــفـي أحـــد مـــســـاعـــدي قـــائــد
اجلــــيش اإليــــراني) نـــعــــتـــقـــد أن
األمـريـكيـ الـعقالء وقـادتهم ذوي

اخلـبـرة لن يـسـمـحـوا لـعـنـاصرهم
ــتــطــرفــة بــأن يـقــودوهم لــوضع ا
يــكــون من الـصــعب جــدا اخلـروج
مـــنـه ولـــذا فـــإنـــهم لن يـــدخـــلـــوا

حربا). 

يـسـتـنـكر الـتـحـشـيـد العـسـكـري األمـريكي
ـمـارسـة الـتـهـديد والـتـصـعـيـد اخلـطـيـر 
والـوعيـد ويدعـو في الوقت عـينه اجلانب
ـارسة أعلـى درجات ضبط اإليـراني إلى 
ــرونــة والــركــون إلى احلــوار الــنـــفس وا
والـتـفاهم تـفاديـا خملاطـر حـرب محـتمـلة)
ـارسـة دورهـا في داعـيـا احلـكـومـة إلى (
احملـافظة على سالمـة البالد وتعزيز األمن
الــداخــلي وكـبح اي تــصــرف قـد تــقـوم به
عــنـاصــر خـارجــة عـلى الــقـانــون ويـدعـو
ـعـنـيـة بـاخلـطـر مـجـلـسـنـا أيـضـا الـدول ا
احملــدق بــاجلــمــيع شــعــوبــا وحــكــومـاتً
ومـنظـمات مـجتـمع مدني ونـقابـات مهـنية
واحــزاب سـيـاسـيـة إلـى الـوقـوف بـصـوت
نع نـشوب حـرب لن تـستـثني واحـد مـدوٍ 
مــخـاطــرهــا احـدا). واشــار الـبــيـان بــهـذا
الـــصـــدد إلـى (اإلعالن الـــصـــادر عن األ
ـتـحـدة في  9 كـانـون األول  1980 الـذي ا
ــوجــبه تــدخل الــدول في شـؤون يُــمــنع 

بـعضـها البـعض من خالل محـاولة تغـيير
نـظمها السياسية أو إسقاط حكوماتها او
فــرض اراداتـهـا او الـتــهـديـد بــاسـتـخـدام
الــقــوة بــأي شــكل من األشــكــال حتت أيـة
ذريـعـة او مبـرر) مضـيـفا (لـنـعلن بـصوت
واحــدٍ مــدوٍ : ال لــلـحــروب نــعم لــلــتــفـاهم
واحلـــوار من أجل الــسالم).  بــدوره حــذر
ـرجع الـديـني جواد اخلـالـصي من خـطر ا
ــعــركــة بــ امــريــكـا وايــران وفي بــدء ا
عركـة لن يكون العراق على حـصول هذه ا
كـتب اخلالصي تلقته احلـياد. ونقل بيان 
(الـزمـان) امس تـأكيـده ان (الـعـراق يفـتـقد
ستقل وإالّ الـقرار السـياسي والسيـادي ا
ـــكن ان يــكـــون له الــدور االيـــجــابي في
تـطـويق اخملاطـر احملتـمـلة خملـطط احلرب
الــقــادمـــة. وأضــاف ان (من يــســمح بــشن
ـتـرتـبة احلـروب سـيـتـحـمل كل الـنـتـائج ا
عـليـها ألن من يشـعل فتـيل احلرب هو من

يتحمل مسؤولية احلرب الشاملة).

فؤاد حس


