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ودمرت نفقاً لعناصر داعش في تالل
محكول بديالى.

وقـال إعالم احلـشـد انه (وبـنـاء عـلى
مـعـلـومـات اسـتـخـبـاريـة دقـيـقـة نـفـذ
اللواء  51في احلـشد عـمـلـية أمـنـية
الحــــــقـــــة فـــــلــــــول داعش فـي تالل
مكحول) ,مبينـا ان (العملـية أسفرت
عـن مــقـــتل انــتـــحــاري كـــان يــرتــدي
حــزامــا نــاســفــا وتــدمــيــر نـفـق كـان
يستـخدمه اإلرهـاب لالخـتباء وشن
عـــمــلــيــات تــعــرضــيه ضــد الــقــوات
ـــدنـــيــــ في ديـــالى). األمـــنـــيــــة وا
وبـاشــرت الـقـوات األمـنـيــة بـعـمـلـيـة

امنية في مناطق جنوب بعقوبة. 
oÞUM  gO²Hð

وقــال مــصــدر في تــصــريح امس ان
(قــوة امـنـيــة من قــسم شـرطــة بـهـرز
وهـــبــهب ومـــديــريـــة شــؤون افــواج
الطـوار وفوج طـوار ديالى االول
والــســـابـع ومـــفـــارز من مـــكـــافـــحــة
ــتــفـجــرات والـكـالب الـبــولــيـســيـة ا
واجلــهـد الــهــنـدسي بــاالشــتـراك مع
الـفـوج الـثـاني الـرد الـسـريع شـرعت
ــداهـمــة وتـفــتـيش مــنـاطق خــلـيل
احلـسـنـاوي وتل اسـمـر واخلـوالص
والـبيـجـات وتل الثـعـالب وقـرى بني
الحــقـة زيــد جـنــوب نــاحـيــة بــهـرز 

فلول داعش).
الى ذلك افــاد مــصــدر في مــحــافــظـة
االنبار بأن الطـيران االمريكي قصف
مـنـزال في الـرطــبـة واسـفـر عن مـقـتل
طفلـة واصابة ذويـها بجروح  ,الفتا
الى ان قــوة عـــســـكــريـــة امـــريــكـــيــة
اعـــتــقــلـت عــددا من االشـــخــاص في
القضاء بـعد القـصف واقتيادهم الى
ألقت جـهـة مـجـهـولـة.  وفي بـغداد  ,
قــوة أمــنـيــة الــقـبـض عـلى عــصــابـة
تـسلـيب مـكـونة من اربـعـة اشـخاص
يـحـمـلـون جـنـسـيـات اجـنـبـيـة. وقال
بيـان لقيـادة عمـليات بـغداد ان (قوة
من الـلواء الـثـاني الـفـرقة األولى في

الشرطة االحتادية ألقت القبض على
أربـعـة متـهـمـ يـحـملـون اجلـنـسـية
األجـنبـية مـتـهمـ بـتسـلـيب مواطن
ـــال قـــرب وزارة الــنـــقل مـــبـــلغ من ا
ـسروق), ـبـلغ ا وضـبط بـحـوزتـهم ا
مشـيرا الى ان (قـوت من الـلوائـي
اخلــــامس والـــســـادس فـي الـــفـــرقـــة
الثانية شرطة احتادية ألقت القبض
أربعة متهم بـالتهديد واحدا منهم
في مـنـطـقــة الـغـزالـيـة وثالثـة ضـمن
مــنـــطــقــة حي الــفـــرات في مــا الــقت
قوات من فوج طـوار بغـداد الثامن
والــلـواء الـســادس الـفــرقـة الـثــانـيـة
ــشـاة 44 شــرطــة احتـاديــة ولــواء ا
الـفـرقـة احلـاديـة عـشـر الـقـبض عـلى
أربعـة مـتهـمـ بالـسرقـة في مـناطق

يستخـدمونها للـمبيت فيـها وتنظيم
عــمــلــيــات الــســرقــة والــتــهــريب من
خاللها). وتابع أن (فريق العمل نظم
محضر ضـبط ودون أقوال واعتراف
ــــتـــــهم وســـــلّــــمـه الى اجلـــــهــــات ا
اخملــــتــــصــــة من أجل عــــرضه عــــلى
الــقـــضـــاء الســـتـــكـــمـــال االجــراءات
الــــقـــــانــــونـــــيـــــة بــــحـــــقه وال زالت
ـتهم من الـتحـقـيقـات مـستـمـرة مع ا
أجـل الــتـــعــرف عـــلى جـــمـــيع أفــراد
ة تورط معه باجلر العصابة وا
و االتصال باجلـهات اخملتصة في
وزارة الــنــفط بــغـيــة رفع ومــعــاجلـة
الـتـجـاوزات عــلى اخلـطـوط الـنـاقـلـة
ــهــنــدسـ وقــد قــامت مــفــرزة مـن ا
اخملـــتــــصــــ بــــرفع الــــتــــجـــاوزات
ومــعــاجلــة الــثـقــوب الــتي احــدثــهـا

هربون على أنابيب نقل النفط). ا
من جـــهــة اخــرى احــبـــطت الــقــوات
األمـنـيـة محـاولـة لـثالثـة إنـتـحـاري
فـجـروا انـفـسـهم في قـضـاء سـنـجـار
دون وقـــوع اي خـــســـائـــر بـــشـــريــة.
وقالت خلـية االعالم االمـني في بيان
امس ان (الـتـفـجــيـرات لم تـسـفـر عن
وقوع أي خـسائـر بقطـعاتـنا االمـنية
في سنـجـار).ونفـذت قوة من احلـشد
الـشـعـبي عـمـلـيـة امـنـيـة اسفـرت عن
احـباط  تـفـجـيـرين انتـحـاريـ غرب

وصل.  ا
وقـالت هيـئـة احلـشـد في بـيان امس
ان (قـــوة مــشـــتــركــة مـن الــلــواء 29
واالســــتـــخــــبـــارات واحلــــركـــات في
احلـشـد نفـذت عـمـلـية نـوعـيـة وبـناءً
على معلومات استخباراتية اسفرت
عن قـتل انـتـحـاريـ اثـنـ في قـريـة
عماشه شـرق القيروان) ,واضاف ان
(ذلك جاء اثـناء مـحاولـتهـما الـتسلل
من صــحـراء غـرب احلــضـر لـتــنـفـيـذ
ــديــنــة). عـــمــلــيــات إجــرامـــيــة في ا
وتـــمـــكـــنت قـــوة من الـــلــواء  51في
احلــــشـــد من قـــتل انـــتـــحـــاري اخـــر
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الـكــاظـمـيـة وشـهــداء الـبـيـاع وحـيي
اجلهاد واالعظمية). 

وافاد مصدر بأن قوة أمـنية مشتركة
من اجلـيش والشـرطـة الـقت الـقبض
عــلـى تــاجــر مــخــدرات في مــنــطــقــة
ـصـدر إن (دوريات نـصـور. وقال ا ا
جندة الـيرموك بـبغـداد نفـذت واجبا
مشـتـركا مع مـفـارز اجليش الـعراقي
ـنـصور) ,مـبـيـنا أن ضـمن مـنـطـقـة ا
ـشـتـركة الـقت الـقـبض على (الـقوة ا
تــاجــر مــواد مــخــدرة مــطـلــوب وفق
ادة 28/ مـخدرات ويـدعى أ.ر.م) , ا
ــطــلــوب الى واشــار الى (تــســلــيم ا
ـعـنـيـة الكـمـال االجـراءات اجلـهـات ا
االصولية بحـفه). كما والقت القوات
ة االمـنيـة الـقبض عـلى مـتهم بـجـر
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اعربت نقابة احملـام العراقي عن
تـضامـنـهـا مع ذوي ضـحايـا فـاجـعة
الــعـبــارة والــدفـاع عن حــقــوقـهم من
خالل اقــــــامــــــة الــــــدعــــــاوى بــــــحق

. تسبب ا
 ونقل بيـان تلقـته (الزمان) امس عن
الـنقـيب ضـيـاء السـعـدي خالل وقـفة
حداد مـركـزية عـلى ارواح الـضحـايا
ـوصل في مـقــر الـنـقـابـة من ابـنــاء ا
ببغداد قوله (نـعزي الشعب العراقي
وعـوائل الــضـحـايـا بـهــذه الـفـاجـعـة
االلـــــيــــمــــة) ,وأشــــار إلـى أن (هــــذه
احلــادثـة تــؤشــر تـقــصــيـر واضح و
تـــطـــرح تـــســـاؤالً من قـــبل مـــحـــاميّ
الـعـراق عن مـدى سالمـة و إمـكـانـيـة
ـــؤســســات و اإلدارات ذات بــعض ا
ـــــواطن الـــــعـالقـــــة من حـــــفـظ أمن ا
وحياته في ظل استشراء الفساد في

العديد من مفاصل الدولة?).
وشــــدد الــــســـعــــدي عــــلى (ضـــرورة
ـبـاشـرة و الـوقـوف عـلـى األسـبـاب ا
ــبـــاشــرة الـــتي أدت لــوقــوع غـــيــر ا
احلــــادث مع الـــتـــوسـع في حتـــديـــد
مــســؤولــيـــة اجلــهــات احلـــكــومــيــة
واإلداريـــة ذات الــعالقـــة بــتــســـيــيــر
العبّارات و مدى التزامهم بالقوان

نـــســــاء واطـــفـــال فـي نـــهــــر دجـــلـــة
اضي  ,كما اقـام استاذة اخلميس ا
ـــوصل صالة وطـــلـــبــــة جـــامـــعــــة ا
الـغـائب ومــجـالس عـزاء عـلى ارواح
احلــادثــة االلــيــمــة . واقــال مــجــلس
الــــنــــواب في جــــلـــســــته امس االول
مـــحــافظ نـــيــنــوى نــوفـل الــعــاكــوب
ونائبـيه بنـاء على طـلب قدمه رئيس
هدي بعد فاجعة الوزراء عادل عبد ا
ــوصل  ,كــمــا صــوت عــلى عــبــارة ا
قــرار الكــمــال الــتــحــقــيــقــات بــشــأن
ـقصـرين وعد الفـاجـعة ومـحـاسبـة ا
الضحايا شهداء وتعويض ذويهم. 
ورفــضت عـشــار احملـافــظـة مــجـيىء
محـافظ من رجال االعـمال الـفاسدين
او روؤســــاء الــــدوائـــر والــــوحـــدات
االداريــة الــذي شــاركــوا في تــدمــيــر
ـوصل وسـرقـتـهـا . وشـكل مـجـلس ا
الــقـــضـــاء األعـــلى هـــيـــئـــة خـــاصــة
لـلـتــحـقـيق في حــادث غـرق الـعـبـارة
تـتـضـمن قـضـاة احملـافـظـة وأعـضـاء
ـوصل. وشـهـدت االدعـاء الـعـام في ا
ـاضي فـاجـعة احملـافـظـة اخلـمـيس ا
اليمة بغرق عبـارة حتمل على متنها
واطن بينهم اطفال العشرات من ا
ونساء في الوقت الذي ما زالت فرق
ـفـقـودين الـذين االنـقـاذ تـبـحث عن ا

واطن يتحدثون من خالل منبر الشرقية لم اتفاجأ ح سمعت بعض ا
عن تاخر العثور على جثث ابنائهم.

دة كل هذا الوقت,وطالب احلكومة ان تلجأ البعض استغـرب ان تطول ا
الى دول اجلوار للمساعدة.

في اعتـقادي لـيس هذا الـراي غريـبا الن في اوقـات الكـوارث او االزمات
ـوصل لم تـتعـاون الـدول فـيـمـا بـيـنهـا لـتـقـلـيل عـدد الـضـحـايا. لـكن في ا

يحدث شيء من هذا.
وبقيت عـملـية البـحث تراوح مـكانهـا مع ضعف االمـكانيـات وعدد اجلثث
ا سيـستـغرق االمر اسـابيع او اكـثر.وفي مثل هـذه الظروف اجملهولـة.ر

تكون الثانية اطول واقسى زمن.
نتظـرين قرب دائرة الطب العدلي كيف استسلموا تحدث ا لقد تابعت ا
دون ارادة لـقـدر االهـمـال الـكــبـيـر.هم يـتـمـنـون ان يــاخـذوا مـوتـاهم لـيـتم

دفنهم.
هذا كل ما يتمنونه الن االنتظار بال امل ليس شيئا سهال. 

ـــواطـــنـــ تـــبـــرعـــوا لـــشـــراء وقـــود مـــا اثـــار اســـتـــغـــرابـي ان بـــعض ا
واصلة عملية الـبحث.. هناك اذن جانب سري للماساة للزوارق,واليتات 
ـوصلـي اعبـاء جديـدة القـتهـا عـلى كاهـله التـقصـير واطن ا وهو حتـمل ا

في اداء الواجب من قبل مسؤولي احملافظة.وكذلك احلكومة االحتادية.
 اي قـدر هـذا واي عـبث ان يـنـتـظـر االنـسـان جـثـة ولده,وان يقـوم بـعض

الشرفاء بالتبرع لكي تستمر عملية البحث.
مـا الــضـيــر لــو اسـتــعـانت احلــكـومــة بــغـواصــ من دول اجلـوار.وهــنـا
ـال في العمليـة.ومن سيتحـمل التكاليف فـيما لو قامت سيدخل حساب ا

احلكومة بهذه اخلطوة. 
انها لـعبـة عابـثة من اولهـا الى خاتـمتـها.لعـبة يـسودها
ان ونـائـبيه غمـوض ال احـد يفـهـمه.وحـ اقال الـبـر
وهي خطوة جيدة في الظاهر اال انها لم تسرع في
تقد امل الهالي الـضحايـا عمال في تنفـيذ وصية

يت دفنه. اكرام ا
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ـفتش العام في وزارة ضبط مكتب ا
الداخـليـة جمـال االسدي عـنصرا من
عصابة متخصصة بسرقة النفط من
ـمـتـد مـن مـحـافـظـة اخلط الـنــاقل وا

البصرة الى بغداد. 
ـــكـــتـب في بـــيــــان امس إنه وقــــال ا
(تـمــكن وبـالـتــنـسـيق والــتـعـاون مع
مـديـرية شـرطـة مـحـافظـة الـديـوانـية
من ضــــبـط أحــــد أفــــراد عــــصــــابــــة
متـخصـصـة بسـرقة الـنفط من اخلط
ــمــتـــد من مــحـــافــظــة الـــنــاقل لـه وا
الـــبــصــرة الـى بــغــداد) مـــبــيــنــا أن
(الـعــمـلـيـة تـمت بــإشـراف ومـتـابـعـة

ـفـتش العـام حيث  ميـدانـية من ا
التنـسيق والتـشاور مع مديـر شرطة
عـلـومـات الواردة الـديوانـيـة حـول ا
ـفــتش الـعــام والـتي أفـادت ـكــتب ا
بــقـيــام عـصــابـة بــســرقـة الــنـفط من
أنـــابــيب اخلــطـــوط الــنــاقـــلــة له من
مــحـافــظـة الــبــصـرة الى الــعـاصــمـة
بــغـداد عــبــر إحـداث ثــقــوب ونـصب
مـضـخـات وحـنـفـيـات عـلى اخلـطوط
الناقلة بغية سرقة وتهريب النفط).

WFÐU²  WM'

وأضــاف أن (هـــذا األمــر الــذي دعــا
ــفــتـش الــعــام الى تــكــلــيف مــديــر ا
مكتبه في مـديرية شرطـة الطاقة الى
ـــتــابــعــة الـــقــضــيــة تــرؤس جلــنــة 
بــالــتـــنــســـيق مع مـــديــريـــة شــرطــة
الـديوانـيـة بـغـية الـقـاء الـقـبض على
ـال ــتــجـاوزيـن عـلـى ا ــهــربــ وا ا

العام وثروات البلد). 
شترك الذي وتابع أن (فريق العمل ا
فـتش قام بـنصب كـم نتج شكّـله ا
عـــنه ضــبط أحـــد أفــراد الــعـــصــابــة
مـتــلـبـسـاً بــتـعـبـئــة الـوقـود من أحـد
أنابـيب نـقل النـفط بـعجـلـة حوضـية
مــخــصــصــة لــلــتــهــريب كــمــا الحظ
وجـــود خـــيـــمـــة بــالـــقـــرب من اخلط
ــــهــــربـــ الــــنــــاقل يــــعــــتــــقــــد أن ا
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وصل dO−Hð∫ قوة من احلشد الشعبي حتبط محاولة تفجير انتحارية غرب ا

عتادة (آخر ثالثاء في يعقد مجلس الصدر جلسته ا
الشه) مـسـاء الـيوم  26/ 3 /2019 - 19رجب /
ـا ـشــاركـة  1440 هـ وهـو يــدعـوكم لــلـحـضــور وا

عرفة . حتبون طرحه من قضايا االدب والثقافة وا
داخالت الغنية بعطائها . ويرحب بكل ا

ـبــارك اسـتــطـاع ان يــجـتــذب الـيه انّ هـذا اجملــلس ا
ــيـ عـيــون الــرجـال من الــعــلـمــاء واألدبــاء واألكـاد
ـعرفـة والـبحث الـعـلمي عـنـي بـشـؤون الثـقافـة وا وا

الرص . 
ولـكم ايـهـا االحـبـة بــكل خـطـوة ألف مـرحب والـدعـوة

مفتوحة للجميع .
الزمان :

الثالثاء  3/26 /2019 الساعة الثامنة مساءً 
كان : ا

مكتب سماحة السيد حس الصدر 
بالقرب من ساحة عبد احملسن 

الكاظمي في الكاظمية 
 ¡UM _« W¾O¼
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نـظمة لــستخـدامها), و التعـليـمات ا
وصـل الى (الـتوكل داعـيـا مـحامـي ا
عن ضحايا العبارة و إقامة الدعاوى
ـدنـية و الـشـكـاوى اجلـزائـيـة بحق ا
) ,وتابع ان (هـذه األعـمال تـسبـب ا
هي من واجب احملــامــ الـوطــنــيـ
في الــدفــاع عن حــقــوق الـشــعب  في
أزمــــاتـه و مــــحــــنه) ,الفــــتــــا الى ان
(مـجـلس الـنـقابـة عـازم عـلى مـتـابـعة
تفاصـيل التـحقيق بـهذه القـضية من
ـسـؤولــيـة في الــدفـاع عن مــنـطـلـق ا
حـقـوق الـشــعب الـعـراقي و في اطـار

سؤولية القانونية).  ا
WOzUC  d «Ë«

وافاد مـصـدر بـأنه  تشـمـيع مدخل
وصل.  اجلزيرة السياحية في ا

ــصـدر في تــصـريح امس انه وقـال ا
( تشميع مدخل اجلـزيرة السياحة
ـــــوصـل الى اشــــــعـــــار اخـــــر), في ا
واضــاف ان (ذلك جــاء وفــقــا الوامــر
قضائـية). وكان رئـيس الوزراء عادل
هدي قد اعلن احلداد العام في عبد ا
الـــعــراق عــلـى ضــحــايـــا الــعــبــارة .
وتـــوشــحت اجلــامــعـــات الــعــراقــيــة
بالسـواد حزنـا وحدادا على ضـحايا
ـــوصل الــتي اودت الـــفــاجــعـــة في ا
ـواطن بـينهم بغرق الـعشرات من ا
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تع  ,يحمل عنوان (قراءات في مرآة اجنزت قبل ايام قراءة كتاب قيم و
ــؤلـفـه الـســفـيــر الــسـابق الــراحل شــكـري صــبـري االدب والـســيــاسـة) 
احلديـثي ,تضـمن كـشـكـوال مـنـوعـا من مواضـيع شـتى ادبـيـة وسـيـاسـية
واقوال وحـكم وحـكـايـا مسـتـمـدة من واقع احلـياة  ,وقد اسـتـهـوتـني منه
وما حكـايـة واقـعـيـة مـعـبرة عـاشـهـا مـؤلف الـكـتاب  ,حتكـي عن الـوفاء  ,
احوجـنا الـيه الـيوم ,ووجدت عـند قـراتـها فـائدة مـعـرفيـة ومتـعـة التـشوق

... والغرابة نعرضها للقارى الكر
ومفـادها كـما يـرويهـا االستـاذ شـكري احلـديثي (رحـمه الله ) قـائآل :في
عـام  1969قــبل صــدور الــبــيــان  11آذار 1970الــذي ارسى قــواعــد
احلكم الذاتي في كردستان العراق  ,كنت محافظاًللـسليمانية  ,وصباح
سؤول ذات يوم كـنت في مكـتبي بـديوان احملـافظة ,اتصل بي اجلنـدي ا
عن حمـايـة داري ليـبـلـغني ان هـنـاك اطالق نار عـلى الـدار وحـدائقه  من
جهة مـرتفـعات سـرجنار ,كانت عـائلـتي في الدار ,اتصـلت بقـائد الـفرقة
اخلامسـة العـقيـد الركن طـالب محـمد كاظم ,فارسل قـوة حلمـاية الدار ,
ثم مـا لبـث ان توقـف اطالق الـنار الـتـقـيت بـالـقـائـد هـناك ,والحـظـنـا اثار
االطالقات عـلى جدران الـدار وقـبل مغـادرتنـا لفت انـتـباهي كـلب يركض
ـرحـوم فـرج نـابـحـآ بـدون انـقـطـاع بـيـنـنـا وحـول الـدار ,نـاديت الـطـبـاخ ا
وسـالـته عن هـذا الـكــلب الـذي لم نـراه من قـبل ,فـقـال انه كـان قـبل عـدة
ا تـقـدم به الـعـمـر طـرده احملافـظ االسبق سنـوات يـعـيش بـجـوار الـدار و
واخـتـفى ولم نـره اال االن ,ويـبـدو انه ســمع اطالق الـنــار فـجـاء حلــمـايـة
الدار ,هدأ الوضع بعد توقف النار وعدت الى مكتبي وبعد انتهاء الدوام
رجعت الى الدار فلم اجد الكلب ,سألت فرج عنه وكنت اود االحتفاظ به
فـلم يـعـرف اين اخـتـفى ويـبـدو انه انـصـرف بـعـد ان اسـتـتب االمن حـول
الدار ...هـكـذا اذن الوفـاء عـند الـشـدائد وبـال مقـابل (انـتهت احلـكـاية) .
البعض منا  يتسال عن سسب االعجاب  بوفاء الكلب لصاحبه وراعيه ?
وعــنــد الــبــحث عن ذلك ,تــبـ بــان ســبب اعــجــاب الــنــاس  لــوفــاء هـذا
احلـيوان ,يـعـود الى حـاالت الـغـدر ونـكـران اجلـميـل الـتي تـعـرض الـيـها

االنسان طوال حياته من قبل ابناء جلدته من البشر .

يقال في االمثال " من أمن العقاب أساء التصرف" 
الحقة ويقال عـندمـا يسيء الـفرد الـتصرف ويـأمن العـقاب اجملـتمـعي وا
الـقـانـونـيـة لــذلك جنـد أن من يـسيء الى اجملـتــمع بـتـصـرف أو فـعل ولم
ـوصل اال مثال حي يحاسـبه فقـد أمن العـقاب ومـا حادثـة العـبارة في ا
على مـدى االستـهتـار بحـياة الـناس حـيث انقـلبت الـعبـارة لتـنقـلب معـها
حـيـاة االطــفـال والـعــوائل الى سـواء دائم وتــتـحـول الــنـسـاء الى أرامل
يـهم وسارقي فرحـتهم والسبب وباتت اصوات االطفـال تصرخ عـلى ظا
ـؤسـسات الـدولة كـافـة حتى وصل الى فـرحة ـستـشري  هو الـفسـاد ا

ناسبات .   العوائل باالعياد وا
حـادثة الـعـبـارة والـتي راح ضـحـيتـهـا الـعـشـرات من االبـريـاء صورة من
الي ودخـول الـتـاثيـر الـسـياسـي واحملسـوبـية صور الـفـسـاد االداري وا
والعالقات الـشخـصيـة على مـستقـبل االطفـال واال كيف حتـال مثل هذه
ـشاريـع االستـثـمـاريـة الى شـخـوص لـيـسوا بـكـفـوئـيـ ولـكن احملـاباة ا
والـعالقــات بـ الـســيـاسـيــ هي من جـعـلـت الـفـســاد يـعـلــو فـوق حـيـاة
االبرياء ويفتل بـدم بارد حياتـهم فبحسب التـقارير االوليـة تشير اصابع
ـشـاركة في احلـشـد الشـعبي  االتهـام الى أحـد االطراف الـسيـاسـية وا
وصل مـا يعطي انـطباع ان هذه شتـثمرين في مـدينة ا ساعدة احـد ا
ـشاريع االي بـتمـاس مع حيـاة االبريـاء تعـطى الناس شـاريع ان هذه ا ا

جهلة ال يغقهون شيئاً في علم االستثمار . 
ــعــطــيـات يــنــبــغي عـلـى احلـكــومــة االحتــاديـة ان تــتــخـذ امــام كل هـذه ا
االجراءات الـقانـونية بـحق الفـاسديـن وسارقي ارواح االبـرياء وضرورة
على تفعيل دور الـنزاهة وايـقاف مثل هذه الـتجاوزات
ــشــاريع االســتــثــمـاريــة الى ان تــذهب مــثل هــذه ا
أشـخــاص يـتــمـتــعـون بــاخلـبــرة والـنــزاهـة وإبــعـاد
االحـــزاب والـــســـيــاســـيـــ عـن مــصـــالـح الـــنــاس

ومستقبلهم. 

ــيـاه الى مــنـاطق دفــعـتــهم سـرعــة ا
اخرى وتلـقى العراق بـرقيات تـعزية
عربيـة ودوليـة تضامـنا مع الفـاجعة

التي وحدت جرح العراق النازف من
الــشــمــال الى اجلــنـوب  ,كــمــا وامـر
رئيس وزراء اقـليم كـردستـان بأعالن

احلـداد عـلى ارواح شـهـداء الـعـبـارة
ووقف االحــتــفــاالت بــأعــيــاد نـوروز

تضامنا مع ذوي الضحايا. 

ـــســـاواة بـــ الــعـــراقـــيــ وفق مـــبــدأ ا
وجـعـلـهـا اسـوة بـسـائـر مـوظـفي الـدولـة
فيما شددت على اخـضاع مصروفات هذه
الية اجملالس إلى تدقيق ديـوان الرقابـة ا

ال العام.  حفاظاً على ا
ـتـحـدث الرسـمي لـلـمحـكـمـة إياس وقال ا
الـــســـامـــوك خالل مـــشـــاركـــته فـي  نــدوة
ــفــوضــيــة الــعــلــيـا حــواريــة اقــامـتــهــا ا
ستقلـة لالنتخابات بـالتعاون مع احتاد ا
احلــقــوقـــيــ الــعــراقـــيــ حــول قــانــون
انتخابـات مجالس احملافـظات واالقضية
ان (احملكمة االحتـادية العـليا لـديها رؤية

حول هذا القانون). 
bŽUI  ŸuL−

وأضاف ان (احملـكـمـة تـؤكد عـلى حـكـمـها
ـنح بـالـرقم 13 لـســنـة 2007 اخلـاص 
كـوتــا لـلــنــسـاء في مــجــالس احملـافــظـات
ـئة مـن مجـموع بنـسـبـة ال تقل عن 25 با
جـلس النـواب رغم عدم قـاعد اسـوة  ا
النص عليه في قانون مجالس احملافظات

نتظمة في اقليم).  غير ا
وتـابع الـسـامـوك أن (احملـكـمـة االحتـاديـة
العـلـيـا تـؤكـد ايـضاً حـكـمـهـا بـالرقم 140
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كـشــفت احملــكــمـة االحتــاديــة الـعــلــيـا عن
رؤيــتــهــا لــقــانــون انـتــخــابــات مــجــالس
احملـافـظـات مـؤكـدة ضـرورة أن يـنـصرف
حـكـمـهـا بـخـصـوص الرواتـب الـتـقـاعـدية
للـنـواب إلى أعـضـاء مـجـالس احملـافـظات

مع ارادة الـنـاخـب وحـفظ حـقــوق جـمـيع
ــكــونــات الـــعــراقــيــة فـي تــلك اجملــالس ا

تنفيذاً للمادة  /49أوالً من الدستور).
ركـزية في وأصدرت احملـكمـة اجلـنائـيـة ا
رئــاســـة اســـتــئـــنــاف بـــغـــداد الــرصـــافــة
ـؤبـد بـحق االحتـاديـة حـكــمـا بـالـســجن ا
ـة احـد عــنـاصــر تـنــظـيم داعش عـن جـر
العمل بورشـة لصناعـة العبوات الـناسفة

في بعشيقة. 
ـركـز االعالمي وأوضح بـيـان صـادر عن ا
جملـلس الـقــضـاء األعـلى تـلــقـته (الـزمـان)
ــدان امس أن (احملــكــمـــة نــظــرت دعــوى 
انــتـــمى لـــعــصـــابــات داعـش اإلرهــابـــيــة
دة شهر واعترف بدخـوله دورة تدريبيـة 
وبــعــدهــا نــسب لـــلــعــمل بــورشــة فــنــيــة
لـتـصـنـيع الـعـبـوات الـنـاسـفة فـي مـنـطـقة

بعشيقة). 
ـدان الـقي الـقـبض وأضـاف الـبـيـان أن (ا
عـلـيه في مـديـنـة سـامراء بـعـد نـزوحه من
وصل) الفتا إلى أن (احلكم بحق مدينة ا
ادة الرابعة دان يأتي استنادا ألحكام ا ا
من قانون مكـافحة اإلرهاب رقم  13لسنة

.(2005

ومـوحـداتـهـا 141 لـسـنة 2018 اخلاص
بجعل الرواتب التقـاعدية ألعضاء مجلس
وحد اسوة النواب وفقاً لقانون التقاعد ا
بــســـائــر مــوظـــفي الـــدولــة وضــرورة أن
يـشـمل ذلك اعــضـاء مـجــالس احملـافـظـات
ـسـاواة بـ الــعـراقـيـ ـبــدأ ا تـطـبــيـقـاً 

ادة  14من الدستور).  الوارد في ا
ونـوه إلى أن (احملـكــمـة االحتــاديـة تـدعم
تـوجه تــخـفـيض الــعـدد احلــالي ألعـضـاء
مجالس احملـافظات وجـعلـهم بنحـو يتفق
مع نفوس كل مـحافـظة وحتديـد حد اعلى
لكل مـحـافـظـة وكـذلك جعل الـتـرشـيـحات
لـعـضـويـة مـجـالـس احملـافـظـات مـتـنـوعـة
لتشمل جـميع االختصـاصات في اجملتمع
ـهــنـدسـ وغــيـرهم من كـاحلـقــوقـيــ وا
اصـــحــاب الـــتـــخـــصـــصــات الـــعـــلـــمـــيــة

واالنسانية). 
واسـتـطـرد الــسـامـوك قــائال أن (احملـكـمـة
االحتــاديــة تــؤكـــد اخــضــاع مــصــروفــات
مـجــالس احملــافـظــات إلى تــدقــيق ديـوان
الية حفظاً للمال العام ومنع اي الرقابة ا
هدر قد يـحصل كـما تـشدد عـلى أن تكون
ـا يتفق قاعـد في مجـالس احملافـظات  ا
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ـــواطــنــ في مـــنــطــقــة قـــتل احــد ا
الكرادة . 

واكــد مـصــدر ثــان أن شـابــا انـتــحـر
بــرمي نــفــسه من فــوق جــســر وسط
ــصـــدر في تــصــريح احلــلـــة.وقــال ا
امس ان (شـابـا اقــدم عـلى االنـتـحـار
بـعـد رمي نـفـسه من فـوق جـسـر بـتة
في احلــلــة) ,واضــاف ان (االســبــاب
الـتي دفــعت الـشـاب الـى االنـتـهـار ال

تزال مجهولة). 
في غـضون ذلك  ,حصـلت فـتـاة على
اول جـــــواز صـــــادر من مـــــديـــــريـــــة
جوازات حلـبجـة. وقال احملافظ ازاد
توفـيق ان (افتـتاح دوائـر جديدة في
احملافـظة يـدفعـنا نـحو تـقد افضل

 .( اخلدمات للمواطن


