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العراقـي هو الذي سـيعـاني أكثر من
ـهدي و بومـبيو غيره).وبـحث عبد ا
هاتفـيا تعزيـز العالقات بـ البلدين
وتــبـــادل وجـــهـــات الــنـــظـــر بـــشــان
ـنـطـقـة الـتـطـورات الــتي تـشـهـدهـا ا
عــلى خــلـفــيــة األزمـة بــ واشــنـطن
وطــــهــــران .  وقــــال بـــيــــان امس ان
(اجلــانــبــ بـحــثــا  مــوقف الــعـراق
ـتـنـوعة ـتـنـامي وعالقـاته ا ودوره ا
فـي مــحـــيــطه الـــعــربـي واالقــلـــيــمي
وســــعــــيـه لــــلــــحــــفــــاظ عـــــلى األمن
واالســـتــقــرار وجتـــنب الــتـــصــعــيــد
اضـافـة الى اســتـمـرار الـتـعـاون بـ
الـبــلـدين ضــد االرهـاب) ,وأكـد عــبـد
ــهـدي (أهــمــيـة تــطــويـر الــعالقـات ا
الــثـنــائـيــة واسـتـمــرار الـتــعـاون في
جـــمـــيع اجملـــاالت وفي مـــقــدمـــتـــهــا
الــتــعــاون االقــتــصــادي والــتــصــدي

لالرهاب).
وابـــدى (مــوقـف الــعـــراق من األزمــة
الـراهـنـة وسـعـيه لـتـحـقـيق الـتـهـدئة
وحــمــايـة مــصــالح شـعــوب وبــلـدان
ـشاورات نـطقة) ,واشار الى ان (ا ا
الـتي شـهدتـهـا بـغداد مـؤخـرا بـشأن
ـلف حـظى بـأهمـية بـالـغة النه هذا ا
ــنــطــقــة س أمـن ومــصــالح دول ا

واوربا والعالم). 

الى ذلك ,أعــــلن الــــرئــــيس دونــــالـــد
تــرامـب اســتــعــداده لــلــتــفــاوض مع
إيران عندمـا تكون األخيـرة مستعدة
لذلك رغم حتمـيله طهران مـسؤولية
الهـجوم عـلى ناقلـتي نفط فـي خليج
عــمـان.وقــال تــرامب في مـقــابــلـة مع
فـــوكس نـــيــوز (نــريـــد أن نــعـــيــدهم
لـطـاولة الـتـفـاوض ومـستـعـد عـنـدما
يـــكـــونــوا مـــســتـــعــدين و لـــست في

عجلة). 
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وكـــــان تــــــرامب قــــــد حـــــمـل إيـــــران
ـــســؤولـــيــة عن الـــهــجــمـــات الــتي ا
اســتــهــدفت نــاقــلـتـي نـفـط في مــيـاه
خــــلـــيج عـــمـــان. فـي غـــضـــون ذلك ,
نشرت صحيـفة آي البريطـانية مقاالً
حتــلـيـلــيـاً لـلــكـاتب جــون كـيـمب عن
حــادثــة خــلــيج عــمــان حتت عــنـوان
(الــصـــراع قــد يـــنــتـــشــر في عـــمــوم

نطقة). ا
ـقال كـيمب أن (حـادثة ويرى كـاتب ا
خـلــيج عـمــان قـد تـســهم في إشـعـال
ـنــطـقـة فــتـيل الــنـزاع واحلــرب في ا
بـــأكــــمـــلـــهـــا) ,واكـــد إنـه (بـــرغم من
الــتــهــديــدات الــتي كــانت ومــا زالت
تـــتـــوعـــد بـــهـــا إيـــران و الـــواليـــات
ـــتــحـــدة فــإنـــهــا إذا أرادت إغالق ا

مـن خــمـــســـة آالف جــنـــدي هـــنــاك),
بحسب ما جاء التقرير .

ـاضي قالت واشـنطن وفي الشـهر ا
إن لــديـهــا مـعــلـومــات اسـتــخـبــاريـة
تــشــيـر إلـى وجـود تــهــديـد لــلــقـوات
األمريكـية وأمـرت وزارة خارجيـتها
نشآتها القنصلية باإلخالء اجلزئي 
في الـعـراق. وعــنـدمـا سـقط صـاروخ
بـــعـــد أيــــام عـــلى بــــعـــد نـــحـــو 1.6
كـلـيلـومـتـرا من الـسـفـارة في بـغداد
ــــــراقـــــــبــــــون  أنـه حتــــــذيــــــر رأى ا
لـواشــنـطن. واشـار الــتـقـريـر الى ان
ــهـدي (رئــيس الـوزراء عــادل عــبـد ا
ـة هـاتــفـيـة مع وزيـر دعـا خالل مــكـا
اخلـارجـيـة األمـريـكي مـايك بـومـبـيو

أمس االول إلى الهدوء).
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واردف ان (الــعــراقـــيــ عــلى درايــة
تامة باخملاطر التي تـشكلها العداوة
ـتحدة وايران) ,ونقل ب الواليات ا
الــتــقـريــر عن جــنــدي عـراقـي سـابق
قــوله ان (الــوضـع يــتــوتــر والــنـاس
يشعرون بالقلق والوظائف تتناقص
عـاناة تزداد) ,واضاف ان (هـناك وا
كن الكثـير من أدوات الـنفـوذ التي 
اليران أن تسـحبـها من العـراق وكما
هـــو احلـــال دائــــمـــا فـــإن الــــشـــعب
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أكدت وزارة التعليم العالي بان قرار
مجـلس الـوزراء الـسابق بـخـصوص
تعي الطلبة االوائل في الكليات قد
ألـزم وزارة التـعـلـيم الـعالي بـتـعـي
الطالب االول فـقط في كليـته وقسمه
امــا الـطـالـب الـثـانـي والـثـالـث فـيـتم
تعيـينـهم في باقي الـوزارات وبشكل

الزامي .
واكــــد بـــيـــان امـس ان (الـــوزارة قـــد
عــمــلت قــاعــدة بــيــانــات مــتــكــامــلـة
بـــاســمــاء الــطــلـــبــة االوائل الــثــاني
والثالث على كلياتهم وحسب القسم
واالختـصـاص الـدقيق و ارسـالـها
الى االمـانـة الــعـامـة جملـلس الـوزراء
من اجل تـوفـيـر فـرص وظـيـفـيـة لـهم
فـي الــــوزارات واجلــــهــــات االخــــرى

واشنطن
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مـــضــيق هــرمــز فــلـن يــســتــمــر هــذا
اإلغالق أكثر مـن أيام قلـيلة) ,واشار
ــــوضـــوع ســــيـــدفع الـى ان ( هـــذا ا
واشــنــطن إلى الــتــدخل الــعــســكـري

هم). ائي ا مر ا لفتح ا
ولـــــفـت الى انـه (حـــــتى لـــــو قـــــامت
تـحدة بـحراسـة ومرافـقة الواليـات ا
كل الـسـفن والـنـاقالت الـتي تـمـر من
ـضــيق فـإن إيـران لـن تـكـون قـادرة ا
على عـرقلـة هذه الـسفن أو الـتعرض
لـــهــا ألنـــهـــا حتـــاول أصـال تـــتـــفــاد
ـواجــهـة الـعـسـكــريـة مع الـواليـات ا

تحدة وجها لوجه). ا
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ـكن لـهيـئـة التـقـاعد الـوطـنيـة ان تـغنـيـنا عـن كل ذلك القـلق والـتأويالت  كان 
ـتقاعـدين شهـريا ومـباشـرة الهـيئة التي صـاحبت تـنفـيذ قـرار صرف رواتب ا
بـتــنـفـيـذه عـنــدمـا قـامت بـصــرف راتب حـزيـران فـقط  حــيث لم يـنـفك اجلـدل
يـتصـاعد ويـحتـدم بشـأن راتب شهـر ايار ( اخلـامس ) الذي لم يـتم صرفه ..
والندري اسـباب عدم اصدار هـيئة الـتقاعد لـتوضيحـات مبكرة عن اسـتحقاق
تـقاعد من عدمه والية تنفيذ القرار وال جنانب احلقيقة اذا قلنا انها اسهمت ا

بشكل غير مباشر في هذه البلبلة التي لم تنته الى الساعة ..
 وضـاعـف حـالـة االرتــبـاك انــتـشـار جــداول اشـبه بــالـتــعـلــيـمـات عــلى مـواقع
ـتقـاعـدين مدنـيـ وعـسكـريـ التي التـواصل االجـتـماعي عن اسـتـحقـاقـات ا
ـتقـاعـد بـانه سـيسـتـلم راتـب فـي حزيـران االول عن الـشـهر رسخت قـنـاعـة ا
اخلـامس واالخــر عن الـســادس في حـ ان الــعـسـكــري لن يـســتـلم اال راتب

حزيران فقط !!.. 
ـعـنـيـة تـتـفـرج وال تـكـتــرث لـتـفـاجـأ اجلـمـيع بـصـرف راتب كل هـذا والـهـيــئـة ا
دني وعدم صرف راتب للعسكري ما اثار لغطا حزيـران فقط للمتقاعدي ا
واسعـا واتـهامـات بـسرقـة راتب شـهر عن كل مـتـقاعـد مدنـي او عسـكري  بل
وصـل االمـر الى  حــد قـول الــبـعـض ان هـذا الــقـرار يــسـهم في زيــادة اربـاح

شركة ( كي كارد )وغير ذلك ..
 الى هذا الـوقت والهيئة الوطنية في صمت مطبق الى ح اصدار بيانها بعد
صرف الـراتب التي قالت فيه انـها اي هيئـة التقاعد كـانت تصرف راتب شهر
ـدني اي انه كان يـستلم راتب الـشهـر الثالث عـند استالمه متـقدم لـلمتـقاعد ا
راتبه لـشهر شباط وهكـذا .. لكن الوقت كان قد فات فقـد ترسخت قناعة شبه
ـتقاعد تامـة   بان هنـالك ما سمـاه البعض لـعبة خـبيثـة  من خاللهـا سرقة ا

من قبل احلكومة !!
تـقاعـدين وراحوا يـراجـعون هـيئـة التـقـاعد ويـحاجـجونـها  لم يسـكت بـعض ا
حتى ان احـدهم كان يصرخ في بناية التقاعد في الوثبة وبالتحديد في القسم
( 36) مـا دعى رئيس القـسم الى اخلروج لـتهدئـته وهنـا البد ان نسـجل لهذا

عترض .. وظف سعة صدره وحرصه على احترام راي النتقاعد ا ا
ـتــقــاعــدين وكـنـت احـدهم ــتـقــاعــد مع عــدد اخــر  من ا ــهم انه رجــا من ا  ا
ـوضوع .. فتح رئيس القسم احلاسوب وادخل ناقشة ا بـاجللوس في غرفته 
ـتـقاعـد مسـتلم وضـوع وبان ا رقم الهـويـة التـقاعـدية واخـذ يـشرح لـلجـمـيع ا
راتب الـشهـر اخلـامس مـقـدمـا فـقلـت له كيـف تصـرف احلـكـومـة رواتب شـهر

خاطر ذلك  ?!  ليارات من دون ان تفكر  متقدم وهي با
تـقاعد ومرة عـمول بهـا وارسل بطلب اضـبارة ا ابتـسم وقال هذه هي االلـية ا
اخرى اخـذ يشرح وخـرج الرجل كمـا يبدو مقـتنعـا غير ان الـعديد ظل يراوده

الشك . 
الى االن لم يــنــته الــشـك وبـقـي الــكـثــيــر يــأمل ان يــتـم صــرف راتب الــشــهـر
اليـة صرح بـكل ثقـة بانه سـيتم صرف اخلامـس بل ان احد اعضـاء اللـجنـة ا
استـحقاق الشـهر اخلامس للمـتقاعد مع شـهر راتب الشهـر السابع ( تموز )
ـتقاعد سـيتم محاسـبتها ! طالب ا وفي حالـة عدم استجـابة التقـاعد 
انية اليـة البر تقاعدين وتـصريحات اللـجنة ا وب امـال ا
وبيـانات هـيئـة الـتقـاعد الـوطنـية تـبقى احلـقيـقة في خـبر
كـان .. وهـو مـا يـؤكـد حــالـة الـفـوضى الـتـي نـعـيـشـهـا
كـمواطن !!فهل نـستلم راتب ايار افتـونا يرحمكم الله

.
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اطاح فـريق امني مشـترك بـ بغداد
وديـــالى ووفق مــعـــلــومــات دقـــيــقــة
بخليـة داعشية تـنوي تفجـير احزمة

واطن .  ناسفة على ا
وقـال قـائـد شـرطـة احملـافـظـة فيـصل
كــــاظم الــــعـــبــــادي انه (بــــعـــد ورود
مـعــلـومـات دقــيـقـة عن وجــود خـلـيـة
ـوقـوف ارهـابـية وبـاعـتـراف احـد ا
, تـشكـيل فـريق امـني مـختص من
قبل االستخبارات ومكافحة االرهاب
بالتـنسيق مع عمـليات بـغداد ومركز
شتركة واستدراجهم عن العمليات ا
ــوقـوف وأخــبــارهم بــجـلب طــريق ا
ــعـــدات من بـــغــداد ألحــدى بـــعض ا

ضافات في ناحية بهرز). ا
وأضـاف انه ( الـقـاء الـقـبض عـلى
ـواد في االرهـابـي اثـنـاء تــسـلـيــمه ا
مــديــنــة بــعــقــوبـة وضــبـط بـحــوزته
حقيبة حتـمل نواظير ليـلية ونهارية

وشـاحــنـات كـهــربـائـيــة وبـداللـته 
الـكـشف عن جـمـيع افـراد اجملـمـوعـة
االرهـابــيـة وضـبط بــحـوزتـهم حـزام
نـــاسـف يـــنــــوون تـــفــــجـــيــــره عـــلى

واطن في بغداد). ا
وتابع انه (من ب احد افراد اخللية
هـو ابن مـسؤول الـزراعـة في مـديـنة

الباغوز السورية). 
والـقت الـشرطـة في احملـافـظـة ذاتـها
ـطــلــوبـ بــقـضــايـا عــلى عــدد من ا
مـارسات ارهابـيـة وجنـائـية خـالل ا
أألمـــنــيــة في مـــنــاطق مــتـــفــرقــة من

احملافظة .
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وقال الناطق االعالمي بـاسم القيادة
العـقيد غـالب العـطيـة في بيان امس
ان (مــفـارز من قــسم شــرطــة الـسالم
والعـبارة ومفـارز من شعـبة مكـافحة
اجـرام مــنـدلي وفــوج طـوار ديـالى
االول تمـكنـوا من القـاء القـبض على
ــادة 4 11مـــطــلـــوبــاً احـــدهم وفق ا
ـاضيـ في ارهـاب خالل الـيـومـ ا

مناطق متفرقة من احملافظة).
مــــؤكـــــداً (إرســـــالــــهـم الى مـــــراكــــز
أألحـتـجـاز لـعـرضـهم عـلى الـقـضاء).
والقت قوة استـخباريـة القبض على
 4مــن قــــــــــــــــيـــــــــــــــادات داعــش فـي
كركوك.وذكر مركز االعالم االمني انه

ابناء الـقضـاء للتـعاون مع القـطعات
االمــنـــيـــة والــســـمـــاح لــلـــمـــزارعــ
بـاستـثـمـار اراضـيهم واعـادة الـنـظر
فـي فــتح مــراكــز الــشــرطــة  كــونــهــا
منـطقـة ستـراتيـجيـة وحتد ب اربع

محافظات).  
وكــانت الــقــوات االمــنـيــة قــد نــفـذت
عملية تـفتيش واسعـة  في الطارمية
طلوب وتعزيز االستقرار الحقة ا
ـنــطـقـة . وعـلى صـعـيـد االمـني في ا
متـصل  ,اعـلـنت قـيـادة عـمـليـات عن
اعتـقال 3 متـهـم بـالـسرقـة وخداع
كـبـار الـسن من قـبل مـكـافـحـة اجرام
بغـداد.وقال بـيـان إن (قوة من مـكتب
ــنــصــور الــتـابع مــكــافــحــة اجـرام ا
ديرية مكافحـة اجرام بغداد تمكنت
من الــقـاء الــقــبض عـلى 3 مـتـهـمـ
يــقـومـون بــعـمــلـيـات ســرقـة وخـداع

لكبار السن).
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ــتــهــمــ يــنــفــذون ولــفـت الى ان (ا
عمليـاتهم من خالل بيع عمـله مزيفة
ـواطــنــ بــانـهـم من أحـد وايــهــام ا
الـــدول اخلـــلـــيـــجـــيــة) ,واضــاف ان
ـديــريـة دعـت كل من وقع ضــحـيـة (ا
ــكـــتب التــخــاذ لـــهــؤالء مــراجـــعــة ا
اإلجــراءات الـــقــانـــونــيـــة وتــثـــبــيت

حقوقهم). 
وكــشــفت خـــلــيــة االعالم االمــني عن
ضبـط خمس عـجالت كـبيـرة مـحمـلة

بأدوية منتهية الصالحية.
واشــار بــيـان لــلــخـلــيــة ان (قـوة من
جهاز األمن الوطني في بغداد وبناءً
عـلى مـعـلـومـات اسـتـخـبـاريـة دقـيـقة
تــمـكــنت من ضــبط خــمـســة عـجالت
كــبـــيــرة قــادمــة من االردن مــحــمــلــة
بـــأدويـــة مــــنـــتـــهـــيــــة الـــصالحـــيـــة

ستندات مزيفة).
وأضـاف انه (جـرى الـتـحـفظ عـلـيـهـا
وتـشــكـيل جلـنـة مــشـتـركـة مع وزارة
ـحـاضـر الـصـحـة لــغـرض اتالفـهـا 
اصـولــيـة عالوة عـلى الــقـاء الـقـبض
على أصحاب العجالت وفق مذكرات

قضائية).
ولفت الى (ضـبط مواد طـبيـة مهـربة
مــخـتـلــفـة االنــواع وبـكـمــيـات كــبـيـر
داخل مـــــنــــزل يـــــقع غـــــرب بــــغــــداد
ــاســكــة بــالـــتــنــســيق مع الــقــوات ا
لالرض وجــــرى اتـــخـــاذ االجـــراءات

كـــافـــة وكـــمــا مـــوضح في الـــكـــتــاب
الرسمي ادناه).

فـيـما حـددت وزارة الـتـربـيـة / هـيأة
ـوهوبـ ضـوابط التـرشيح رعايـة ا
لـدخـول االخـتـبـارات الـتـشـخـيـصـيـة
وهـوب لـلعام للـقبول في مـدارس ا
الــــدراسي 2019- 2020 لــــلـــــصف
الــــرابع االبــــتــــدائي والــــصف االول

توسط . ا
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ـــشـــرف واوضح بــــيـــان امس ( إن ا
ـوهـوبـ في الـعـراق عـلى مـدارس ا
وصـــال مــــحـــمـــد جــــبـــر بــــيـــنت أن
الـــضــــوابط تــــنص عــــلى حــــصـــول
الــتـــلــمــيــذ عــلـى درجــات ال تــقل عن
10/ 10 لـــــكل مـن مــــواد الــــعــــلــــوم
والــريــاضــيـــات والــلــغــة الـــعــربــيــة

لــلـصــفـوف االول والــثـاني والــثـالث
االبـتدائي  امـا فـيـمـا يـخص الصف
ـــتــــوسط فـي مـــحــــافــــظـــات االول ا
(مــيـســان  االنـبــار  ذي قـار ) فــهـو
حـصول الـطـالب عـلى درجـات ال تقل
ــــئــــة لــــكـل من مــــادتي عن 100 بــــا
جـموع عام العلـوم والرياضـيات و
ال يـقل عن ( 582) لـلـصف الـسـادس
االبــتـدائـي لـلــعــام الـدراسي 2018-
2019 وحصول الطالب على درجات
ـئة لـكل مـن مادتي ال تقل عن 97 بـا
الـــعـــلـــوم والــريـــاضـــيـــات لـــلـــصف
اخلـامس االبـتـدائي لـلـعام الـدراسي

 .(2018-2017
وأضـافت انه (يــسـتـثـنـى من الـفـقـرة
اعاله الـتـلـمـيـذ والـطـالب الـذي لـديه
مــــوهـــــبــــة ظـــــاهــــرة وخـــــارقــــة في

وحــــسب االخـــــتــــصـــــاص و الــــرقع
اجلغرافية لسكناهم).

الى ذلك اصـدر وزيـر التـربـيـة وكـالة
ا.د قـصي الـسـهيـل توضـيـحـا مـهـما

عن العطلة الصيفية للمعلم .
حـيث أكد الـسـهيل ان (تـبـدا العـطـلة
درس عـلمـ وا الصـيفـية لـكافـة ا
دارس في 29/6/17 ويـسـتـمـر في ا
عـمل االدارة ( مـديـر  مـعـاون وكـادر
اداري وخــدمي ) وفـــــــقــا لــلــســيـاق
تبع خالل العطلـة الصيفية في كل ا

عام .
درس في عـلمـ وا ويلـزم ابقـاء ا
ـــدرســـة اذا لـم تــنـــتـــهـي االعـــمــال ا
اخلـاصـة بـاالمــتـحـانـات وكـذلك عـدم
شـــمـــول كل من كـــلف بـــايــة اعـــمــال
تتعلق باالمتحـانات العامة للمراحل
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اكد تقرير لصـحيفة واشنطن بوست
أنه مع تصـاعد التـوتر بـ الواليات
ــتــحــدة وإيــران بــدأ الــعــراقــيـون ا
يـــفــكـــرون في احــتـــمــال أن تـــصــبح
بالدهـم مــرة أخــرى ســاحــة مــعــركـة
.وأشـارت الصـحـيـفة الى لـلخـصـمـ
ـة الــعــســكـريــة األخــيـرة أن (الــهــز
لــــــداعـش فـي الــــــعـــــــراق بــــــشــــــرت
بـاالســتـقـرار فـمـقــاهي بـغـداد بـدأت
تـنـشط بـكـامل طـاقـتـهـا لـكن أالهـالي
قــلـــقـــون هـــذه األيـــام من احـــتـــمــال
احـــــتـــــدام الــــــصـــــراع بـــــ إيـــــران
ـــتـــحــدة وحتـــوله إلى والـــواليــات ا
حــرب يــكـون الــعــراق في مــنــتـصف

الطريق بينهما).
ولـفت الــتـقـريــر الى ان (هـنـاك عـددا
قـــلــيال مـن الــدول الـــتي كــان فـــيــهــا
لـلـصراع عـلى الـنـفـوذ بـ واشـنطن
وطهران مثل هذا التأثير وقد حددت
الصفـقات اخلـلفيـة التي شارك فـيها
مــســؤولــون مـن كال الــبــلــدين شــكل
احلـــكـــومــات الـــتي تـــعـــاقــبـت عــلى

العراق بعد الغزو).
مـــؤكـــدا ان (إيــــران تـــدعم عـــددا من
لـيشيـات القـوية في العـراق بيـنما ا
ـتـحـدة أكـثر ال يـزال لـدى الواليـات ا
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الـريـاضيـات والـعـلـوم عـلى ان تـقوم
ادارة مـدرسـته بـتـزويـد هـيـأة رعـاية
ـوهـوبـ بــكـتـاب تـرشـيح مـعـنـون ا
الـــيـــهــــا لـــغـــرض احلــــصـــول عـــلى
اســــتــــمـــارة خــــاصــــة مـن مــــدرســـة
ـــوهــوبــ ويــتم مــلـــئــهــا من قــبل ا
معلـمي الرياضـيات والعـلوم وتختم
رشـح منـها ـدرسـة ا من قبل ادارة ا

التلميذ والطالب) .
ونـوه جـبر ان (الـتـقـد لـلمـرحـلـت
ــتــوسط الــرابع االبــتــدائي واألول ا
ســـيــكـــــــــون فـــقط في مــحـــافــظــات
نــيـنــوى واالنــــــــــبـار ومـــــــــيــسـان
وذي قـــار  امـــا الــتـــــقـــد لـــلــصف
الـــرابـع االبـــتـــدائي فـــيـــســـكـــون في
محافـظات بغـداد  النجف االشرف 

البصرة) .

(بــجـهـود اســتـخـبــاراتـيـة ومــتـابـعـة
مـــيــدانــيــة تــمــكـــنت قــوة من وكــالــة
االسـتـخـبـارات الـقـاء القـبض عـلى 4
من قــيـادات داعـش كـان لــهم دور في
التخطيط والتنفيـذ لعمليات إرهابية
ضـد الـقـوات األمـنـيـة و الـبـيـشـمـركة
مبينا خالل عمليات حتـرير نينوى) ,
ان (العـملـية اجـاءت وفقـا العتـرافات
ـلـقى الـقبض الـعنـاصـر اإلجـراميـة ا
علـيهم من قبـل استخـبارات الـشرطة

االحتادية في كركوك). 
ورجح عــضــو جلــنــة االمن والــدفـاع
النـيابيـة  احتـمالـية عودة داعش في
حال عـدم اتخاذ االجـراءات الوقـائية
الــكــفــيــلـــة بــالــقــضــاء عـــلــيه وعــلى
ــنــاطـق الـتـي فــيــهـا حــواضــنه في ا

تأييد له.
وقـــال الـــنـــائب عـــدنــان االســـدي في
تصريح امس ان (العمليات التي قام
بــهــا داعش في مــنــاطق عــدة تــمــثل
خـــطــرا وحتــديــا كــبـــيــرا مــا لم يــتم
اعــتـمـاد اســالـيب واقـعــيـة لـلــقـضـاء

عليه).
مـــؤكــــدا ان (داعش مـن الـــنــــاحــــيـــة
العسكرية والستراتيجية انتهى لكن
خاليــاه مــا زالت تــعــمـل وهــو نــذيـر
شــؤم ووضع خــطــر في احملــافــظـات

التي فيها حواظن ونشاط له).
 واضـاف ان (وجـود بــعض الـتـأيـيـد
ــنـاطق مع لــتـلـك الـزمــر في بــعض ا
نــشـــاط حـــواضـــنه يـــجـــعل جـــمـــيع
االحـتـمـاالت واردة بـعـودة داعش مـا
ـــضــافـــات وضــرب لـم يــتـم انــهـــاء ا
داعش وخاليـاه الـنــائـمـة بـكل قـوة),
واوضـح االســـــدي ان (عـــــدم وجــــود
ـرحلـة هـو امر وزراء امنـيـ بهـذه ا
غـــيــر صــحــيح ويــؤثـــر ســلــبــا عــلى
ــلف نــتــيـجــة لــعـدم مــعــاجلــة هـذا ا
وجـود جـهـة تتـحـمل مـسـؤولـيـة هذا

لف).  ا
في غــــضـــون ذلك  ,افــــصح مــــكـــتب
ـهدي عن رئيس الـوزراء عادل عـبد ا
االتــفــاق مع اهـالـي الـطــارمــيــة عـلى
ضرورة وجود قـوة من ابنائـها.وقال
الفـريق الـركن محـمـد حمـيـد البـياتي
فـي تـــــصـــــريح امـس انه ( عـــــقـــــد
اجتمـاع مع وفد من اهالي الـطارمية
والـتـوصل الـى امـور عـدة و االتـفـاق
عـلى ضــرورة وجـود قـوة امــنـيـة من
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يتـابع العراقيون وجوهاً لسياسي متهمـ بالفساد يتم تدويرها وتعيينها في
منـاصب عاليـة مرة اخرى. كمـا يتابـعون وجوهاً اخـرى متهـمة بقضـايا فساد
او ارهاب خـطيرة تتحرك بـحرية وتشارك في التـجمعات السيـاسية كأن شيئا

لم يكن. 
كتب وقـيل الـكثـيـر عن الفـسـاد في العـراق وما زال الـكـثيـر يـكتب ويـقال واذا
اردنا ان نـركـز على مـا تقـوله احلكـومـات فان مـا صدر عن احلـكومـة احلالـية
هو تـعـهدات بـالـتـركيـز عـلى مـكافـحـة الـفسـاد. قـدم رئـيس الوزراء عـادل عـبد
ـان قبل اشهر كلـمة عدد فيهـا عناوين الفـساد ومجاالته وقد هـدي امام البر ا
كافـحة الفـساد ترأسه ـهدي مجـلسا اعـلى  . ثم شـكل عبد ا جاوزت االربـع
قتضبة عن تلك هو بـنفسه وبدأ يعقد اجللسات االسبوعيـة ويصدر البيانات ا
ـهـدي صـرح قبل ـقـربـ من عـبـد ا االجـتـماعـات. وكـان من الالفت ان احـد ا
رحلة احلالية  ,وقـد حددها بتسع يوما وقـد انقضى معظمها شـهرين بان ا
 ,سـتكـون قـاسيـة عـلى الـفاسـدين. مـنـذ ذلك احل  لم يـتـحـقق اجناز واضح
نـظمات الدولية. كبـير يثير اهـتمام العراقيـ او ينال االشادة من االعالم او ا
ما حـصل يـكـاد يكـون عـكس ذلك. فـقـد شاهـد الـعـراقـيون شـخـصـية اتـهـمـها
رئيس وزراء سـابق بصـراحة بـالفـساد في صـفقة تـسلح كـبرى يـعود لـلتـعي
في مــنــصب ســفـيــر. لــست هــنــا طـبــعــا في مــورد اصــدار احلــكم عــلى هـذا
الــشــخص في كــونه فــاســدا ام ال لــكـن اتـهــام رئــيـس الـوزراء الــســابـق كـان
صـريـحــا. كـمـا وشـاهـد الـعــراقـيـون وتـابـعــوا اخـبـار الـقـاء الــشـرطـة الـدولـيـة
االنتـربول القبض على مـسؤول سابق في مـطار بيروت ثم اطالق سراحهم
كمـا وجلست شـخصية كـردستانـية بارزة  توجـيه اتهامـات قضائيـة خطيرة
لهـا منـذ عام جـنبـا الى جنب مع رئـيس مجـلس القضـاء االعلى في احـتفال
عـــام. لــست مــطــلــعــا عــلـى حــيــثــيــات االتــهــامــات الــتي وجـــهت الى كل تــلك
الشـخصيات ولم اطـلع على االدلة بصورة مـفصلة. حتى لـو اطلعت فلن اكون
في مـوقع اصدار حكم االتـهام او االدانة لـكنني اتـكلم عن تأثـير تلك االحداث
على الـرأي العـام. فـمن يريـد مكـافحـة الفـساد فـعال فان عـليه ان يـقدم افـعاال
واضحـة مقنعـة واال فان الدوامة مسـتمرة.  تلك الـدوامة مستمـرة منذ سنوات
في عهـود احلـكـومات الـسـابقـة الـتي لم تـقدم اجنـازات مـلمـوسـة في مكـافـحة
الـفسـاد. فرئـيس الوزراء الـسابق حـيدر الـعـبادي حـصل على اهم فـرصة في
ـؤسـسة عـراق مـا بـعـد الـفـ وثالثـة حـيـنـمـا تـمـتع بـدعم شـعـبي وتـأيـيـد من ا
الـدينـيـة االقـوى في الـعراق من اجل ضـرب الـفـسـاد وقد وعـد بـانه سـيـفاجئ
الكي, الـفاسدين ثم لم يحصل شئ. قـبله وعد رئيس الوزراء الـسابق نوري ا
ان  ,بـانه ـاليـة في الـبر الذي كـان العـبادي يـعمل حتت امـرته رئـيسـا للجـنة ا
سيـقوم بصولة فـرسان ثانية تسـتهدف الفاسديـن لكن ذلك لم يحصل وانتهت
الـكي بـاتهـامـات كبـيـرة بـالفـسـاد و سوء االدارة والـكـوارث. لعل من واليتـي ا
ابـلغ ما جاء في االيام االخيرة في العراق هو ما ورد على لسان علي االديب,
ـالـكي والـعـبـادي ورفـيق دربـهـمـا الـذي  فاتـتـه فـرصة احلـصـول عـلى زميـل ا
رئـاسة الـوزراء رغم انه كـان مـرشـحا سـاخـنـا يـوما مـا. فـقـد قـال االديب بان
مكـافحـة الفسـاد احلقـيقيـة ستـؤدي لالطاحة بـرؤوس كبـيرة وبالـتالي سـتطيح
شـكلـة ان حـدث ذلك ليـصمت بكل الـعـلمـية الـسـياسـية فـسـاله محـاوره ومـا ا
ناصب فيها سـتفيدين من احلكومة واحلاصـل على ا للـحظة ثم يجيب بان ا
لن يـسمحـوا بذلك. حـاول االديب كحـزبي لم يحصل عـلى الغـنائم في حـكومة
ـهدي ان يـوجه االمر عـلى احلكـومة احلـاليـة لكن مـاقاله يـصح على كل عبـد ا
ـهدي لـن يسـتـطيع مـكـافحـة الـفـساد ولن يـسـتطـيع تـقد احلكـومـات.  عبـد ا
ـا يسـتطـيع ان يغـير تـلك الصـيغة اجنـازات ملـموسـة في ذلك اجملال ,لـكنه ر
التي عـبر عنها االديب بدقة وهي ان مكـافحة الفساد احلقيـقية ستعني انهيار
ـهـدي حـتى االن في الـنـظـام الـسـيـاسي. مـا فــعـله عـبـد ا
اعادة وجـوه متـهمة بـالفـساد من غيـر تبـرأتها تـماما او
في الـتغـاضي عن مـحاسـبة مـتـهمـ ومـدان من غـير
ـسؤول عن تـوضيح ان كـانت االحكـام مـسيـسة ومن ا

ذلك ال يصب في ذلك االجتاه.

الـقـانـونـيـة الالزمـة).  وفي ذي قـار ,
تمكنت مـديرية شرطة قـلعة سكر من
ة قتل ارتـكبها كشف مالبسـات جر
حــدث بـعــد ان اقـدم عــلى قــتل أخـيه
غيـر الـشقـيق نـتيـجـة العـبث بسالح
نـاري وحــاول تـضـلـيل الــعـدالـة بـان
احلـادث نـتـيـجــة عـبث اجملـنى عـلـيه

بـــسالح نـــاري أدى الى قـــتل نـــفــسه
بـاخلـطأ. وافـادت قـيـادة شـرطـة بابل
بــاعـتــقـال ثالثــة مـتـهــمـ بــإرتـكـاب
جـرائم الـقـتـل الـعـمـد. واوضح بـيـان
انه (بناءً على توجيـهات قائد شرطة
تابعة احملافظة علي حسن الزغيبي 
مـــذكـــرات اإلعـــتـــقـــال الـــصـــادرة من

احملـاكم اخملتـصـة ضـمن إطـار حسم
الدعاوى والسيمـا اجلرائم اجلنائية
الــغــامــضــة تـمــكــنت مــفــارز قــيـادة
شـــرطـــة احملــافـــظــة مـن اعــتـــقــال 3
متهم بارتكـاب جرائم القتل العمد
ــادة  406ق ع إثـــر عــمـــلـــيــة وفق ا

نوعية ضمن قاطع الناحية). 

W³∫ مواطن مـتظـاهر ومـعتـصم في سـاحة الـتحـرير مـنذ اكـثر من سـبـعة ايـام يطـالب برفع الـظلم عن U?D

مدينتهِ الرفاعي وهي تعاني االهمال وانعدام اخلدمات

قصي السهيل

شكلـة لن تنتهي وكشف كيمـب أن (ا
إذ أن أي مواجهة عسـكرية قد تُلجئ
إيـــران إلى نـــقل مــــواجـــهـــتـــهـــا مع
تحدة إلى ساحات أخرى الواليات ا
عن طريق حلـفائهـا في كل من اليمن
وشــــرق الــــســـــعــــوديــــة واإلمــــارات
والـــبــــحــــرين وســــوريـــا والــــعـــراق

وأفغانستان أيضاً).
وتـــابع ان (مــضـــيق هــرمـــز ســيــظل
مـنـطــــــقـة عـالـيـة الـتـوتـر قـد تـشـعل
فــتـيل حــرب تـؤكــد كل من الــواليـات
ــتــحـــدة وإيــران عــلى الــرغــبــة في ا

تفاديها). 

هدي عادل عبد ا


