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ســـمــعــة اجلـــامــعــات الـــعــراقــيــة.
واعـلـنت الـوزارة عـن نتـائـج الدور
ــتــوســطـة الــثــالث لــلــدراســتــ ا
واالعـــداديــــة امس . وقـــال مـــديـــر
الـعالقات العامة واالعالم بالوزارة

فـــراس مـــحــمـــد في بـــيــان انه (
اعـالن نـــــتـــــائج الـــــدور الـــــثـــــالث
ـتـوسطـة واالعـدادية لـلـدراسـت ا
ـوافق  14تــشــرين األول االثــنـ ا
اجلـاري). ودعــا (الـطـلـبـة لـلـتـوجه
الى مــدارسـهم لـتـسـلم نـتـائـجـهم"
مـــطـــالــبـــا (وســـائل االعالم كـــافــة
الـتـوجه الى مـقر فـضـائيـة الـعراق
الــتـربــويـة الــكـائن فـي االعـظــمـيـة
خـلف اعداديـة احلريـري للـحصول
عــــلى قــــرص الــــنــــتــــائج). ووافق
مـــجــلس الــوزراء في  17 ايـــلــول
ـــاضـي عــلـى اداء امـــتـــحـــانــات ا
ـنتـهية راحل ا الـدور الثـالث في ا

توسطة واالعدادية. للدراست ا
ديرية العامة للتربية واستنكرت ا
في مـحافظة الـنجف االعتداء الذي
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انـسيابيـة عملهـا بكل حياد واطـمئنان
ـنع تـكرار ا  واحـتـرام للـحـقيـقـة و
مـثل هـذه احلوادث واجلـرائم وأيـضاً
ـا يـنـصف الـضـحـايـا ويـعـزز حـريـة
ــواطن وحـقـه بـالــتـظـاهــر الـســلـمي ا
ويــحـفظ لألجـهــزة األمـنـيـة مــكـانـتـهـا
واعـــتــبـــارهــا كـــحـــامٍ لــلـــمــواطـــنــ
قراطية النظام وحـقوقهم ويصون د
الـسـيـاسي لـلـدولـة الـعـراقـيـة ويحـفظ
سـالم وأمن الــــبـــلــــد وإطالق ســـراح
ـتــظــاهـرين ــعـتــقــلـ مـن ا جــمــيع ا
ن الــســلـــمــيــ فــوراً ومن ســواهم 
اعــــــتــــــقــــــلـــــوا بــــــدواعـي وظـــــروف
الــتــظــاهــرات). ودعــا االجــتــمــاع إلى
(احـتـرام حـريـة الـعـمل اإلعالمي وأمن
وسـالمـة الـعـامـلـ في مـجـال اإلعالم
واحــتـرام حق الـعـراقــيـ بـاحلـصـول
ـتـاحـة لـلصـحـفـي ـعـلـومات ا عـلى ا
ونـشـرهـا وبـثـهـا بـحـيـادٍ ومـسـؤولـيـة
مـهنيـة بال خشيـة وبكل اطمـئنان وبال
أيــة رقـــابــة ســوى رقــابـــة الــضــمــيــر
ـهـنــة والـشـعــور الـوطـني وتــقـالـيــد ا
ــســؤول كـمــا أكـد االجــتــمـاع ثــقـته ا
بـتقـدير وسـائل اإلعالم للـظرف احلرج
ر به الـعراق واحلـسـاس جداً الـذي 
سؤولية إزاء آمـل تعزيـز الشعور بـا
اســـتـــقـــرار الـــعــــراق وأمـــنه وسالمه
ــا يــطــوّر جتــربــتــنــا واســتــقـالله و
ـقــراطــيـة الــفـتــيـة الــتي يــشـكل الــد
اإلعـالم وحــريــته ركــنــاً أســاســيــاً من
أركـان تـقـدّمـهـا ورسـوخـهـا).وبـحـسب
الـبــيـان فـقـد اقـر  االجـتـمـاع (تـشـكـيل
جلــنــة من اخلـبــراء الــعـراقــيـ ومن
ـــشــهـــود لــهـم بــاالســـتــقالل الـــتــام ا
والـنـزاهـة واحلرص والـضـميـر الـيقظ
لــوضع بـرنـامـج وطـني اسـتــراتـيـجي
لـتـشخـيص مـشـكالت نظـام الـدولة في
اجملــاالت الـســيـاســيـة واالقــتـصــاديـة
ــالـيــة والـتــشـريــعـيــة والـثــقـافــيـة وا
مـكنة على أن يلزم واقـتراح احللول ا
عــمل الــلــجــنــة وكــذلـك مــخــرجــاتــهـا
بـتـوقـيـتـات مـحـددة وعـلى أن يـجـري
احـترام عمل اللجنة ونتائجها من قبل
جــمــيع مــؤســســات الــدولــة والــقـوى
الـنـافذة فـيـها) داعـيـا (الكـتل والـقوى
الـسيـاسيـة في مجـلس الـنواب وجلان
واصلة عقـد اجتماعاتهم في اجملـلس 
هـذه الـظـروف والـعـمل بـكل الـطـاقات
واإلمــكـانـات لــصـالح الـعــمل الـرقـابي
وإجنــاز الــتــشــريــعــات والــتـعــديالت
الــقــانـونــيــة الالزمــة لـتــســهـيـل عـمل
اإلصـالح ومكافحة الـفساد وباألخص
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اتـفقت الـرئاسات الـثالث امس االثن
عـــلـى تـــشـــكــــيل جلـــنــــة خـــبـــراء من
ـسـتـقلـ لـوضع بـرنامج الـعـراقـي ا
اسـتراتيجي لتشخيص مشكالت نظام
الـــدولـــة في اجملـــاالت الـــســيـــاســـيــة
ـالـيـة والـتـشـريـعـية واالقـتـصـاديـة وا
مـكـنة والـثـقافـيـة واقـتراح احلـلـول ا
عــلى أن يــلــزم عــمل الــلــجــنـة وكــذلك
مـخـرجـاتـهـا بـتوقـيـتـات مـحـددة كـما
اتـفـقت عـلى وجوب الـتـحقـيق الـدقيق
واألمــ والــعـاجل بــقــضـايــا الــعـنف
ـفرط لـلـقوة واالعـتداء واالسـتـخدام ا
عــلى الــقـنــوات اإلعالمــيـة ومــنع أيـة
مـحاولة للـتأثير عـلى سير التـحقيقات
ـعــلـومــات وإطالق سـراح أو حــجب ا
ـتــظــاهـرين ــعـتــقــلـ مـن ا جــمــيع ا
ن الــســلـــمــيــ فــوراً ومن ســواهم 
اعـتقلوا بدواعي وظـروف التظاهرات.
وجـاءت هـذه الـقـرارات خالل اجـتـماع
الــرئــاســات الــثالث ورئــيس مــجــلس
القضاء األعلى للتباحث بشأن الوضع
الـــســـيـــاسي واألمـــنـي والـــتـــطــورات
اخلـطـيـرة احلاصـلـة بـعد الـتـظـاهرات
واثــنـــائــهــا . وقــال بــيـــان لــلــمــكــتب
اإلعالمـي لـرئـيس اجلـمـهـوريـة تـلـقـته
(الـزمان) امس ان (االجتماع الذي عقد
فـي قـصـر الـسالم بــبـغـداد بـدعـوة من
رئـيس اجلـمـهـوريـة برهـم صالح ضمّ
إلـى جــانـــبـه كالً من رئـــيس مـــجـــلس
ــهــدي ورئــيس الــوزراء عــادل عــبــد ا
مــجـلس الــنـواب مـحــمـد احلــلـبـوسي
ورئـــيس مـــجـــلس الـــقـــضــاء األعـــلى
الـقاضي فائق زيـدان).وأضاف البيان
أنـه ( في االجـتـمـاع تـدارس الـوضع
الــسـيــاسي واألمــني في هـذا الــظـرف
بالغ احلساسية وفي ضوء التطورات
اخلــطـيـرة احلـاصـلــة بـعـد تـظـاهـرات
تـشرين األول اجلـاري وما رافقـتها من
ـــــة وجـــــرائم أدت إلى حـــــوادث مـــــؤ
دني استشهاد وجرح مواطن من ا
) موضحا  أن (االجتماع والـعسكري
خــــلص فـي جـــانـبٍ أســـاسٍ مــــنه إلى
وجــوب الـــتــحــقــيق الــدقــيق واألمــ
والـعاجل بقـضايا العـنف واالستخدام
ـفـرط للـقوة واالعـتداء عـلى القـنوات ا
اإلعالمية والتأكيد على ان يكون عمل
جلـنة التحقيق مهـنياً ومستقالً ومنع
أيــة مــحــاولــة لــلــتــأثــيــر عــلى ســيــر
ـعلـومات التي الـتحـقيـقات أو حجب ا
حتـــتـــاج إلـــيـــهــا الـــلـــجـــنـــة من أجل
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اوضــحت هـيــئـة الـنــزاهـة تــفـاصـيل
إجـراءاتها بـشأن الوثـائق واألوليات
فـتش كـاتب ا ـلفـات اخلاصـة  وا
ـان حل الـعــمـومـيـ بـعـد قـرار الـبـر
ـــكــاتب. وقـــالت فـي وثــيـــقــة هـــذه ا
اطـلـعت عـلـيهـا (الـزمـان) امس (بـناء
ـوقـر عــلى كـتــاب مـجــلس الـنــواب ا
الــوارد إلـيــهـا بــتـاريخ  13 تــشـرين
االول اجلـاري اخلاص بـقانـون إلغاء
نحلة ؤقـتة وا أمـر سلطة االئتالف ا
ـصوت عليه رقم  57 لـسنة  2004 ا
بــــاإليــــجــــاب في  8 تــــشــــرين االول
ُـفـتـش وجـهت كـتـابـا إلى مـكـاتب ا
الـعمـومي يـلزمهـا باجلرد والـتثبت
لفات واألوليات كافة من الـوثائق وا
الــتي بـعـهـدتــهـا). وطـالـبـت الـهـيـئـة
ـوجب الكتـاب بفهرسـة وتصنيف )
لـفات كل تـلك األوليـات والوثـائق وا
ـنجزة مـنها أو التي حـسب حالته ا
هي قــــيـــد اإلجنـــاز وتـــهـــيـــئـــتـــهـــا
وتــنـــظــيــمــهــا عـــلى وفق مــحــاضــر
أصـولــيـة; تـمـهـيـدا لـتــسـلـيـمـهـا إلى
دائــرة الــتــحــقـيــقــات في الــهــيــئـة).
ــان وأضـــافت أنــهـــا (فــاحتت الـــبــر
بـشأن اجلهة التي سـتؤول إليها تلك
ا يستدعي من مكاتب ـوجودات;  ا

ُــفـتــشــ الـعــمـومــيــ بـالــشـروع ا
بــاجلــرد والــتــهـيــئــة الســتــحــصـال
الـتـوجيه بـصـددها) مـشـيرةً إلى أن
عـنـي ـوظـفـ ا ـفـتش الـعام وا (ا
سؤولـية الـقانـونية في يـتحـملـون ا
حـال وجود اختالف أو عدم ذكر ألية

ملفات أو وثائق أو أوليات).
الى ذلك أعلنت دائرة التحقيقات في
الـهيـئة عن تـنفـيذهـا عمـليـتي ضبطٍ
في الــشـركــة الـعــامـة لــلـتــجـهــيـزات
الـزراعـيـة  –فــرع بـابل أسـفـرتـا عن
; لـقـيـامـهم ـتـهـمــ ضــبط عـددٍ من ا
بـــاخـــتالس كـــمــيـــات من األســـمــدة
ـواد الـزراعـيـة. واشـارت الـدائـرة وا
إلى (قـيـام مالكات مـكتب الـهيـئة في
مــحـافــظـة بــابل الــتي انـتــقـلت إلى
مـخـازن أبي غـرق من ضـبـط أميـني
مــــخــــزنٍ فـي الــــشــــركــــة الــــعــــامـــة
لـلتجهـيزات الزراعيـة; لوجود نقص
ــــقـــدار 82 طــــنـــاً مـن مـــادة فـــول
الـــــصــــويـــــا إضــــافـــــة إلى ضـــــبط
الـبطاقات اخملزنيـة التي يوجد فيها
الـنقص). وأصدرت مـحكمـة جنايات
بـابل حـكـمـاً بـاحلـبس الـشـديد ثالث
سـنـوات بـعـد إدانة شـخص بـابـتزاز
فـتـاة الـكـترونـيـاً عن طـريق اخـتراق
صـــفــحـــتــهـــا في مـــوقع الـــتــواصل
ـركز االجـتمـاعي (فيـسبـوك). وقال ا

اإلعـالمي جمللس الـقضـاء األعلى في
بـــيـــان تــــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس إن
(الـهيئـة الثانيـة في محكمـة جنايات
بــابل قــضت حـكــمـاً بــاحلـبس ثالث
سـنوات ضـد متـهم أقدم عـلى تهـكير
صـفـحـة فـتـاة عـلى الـفـيـسـبـوك عـبر
ـســنـجـر إرســال رابط في تـطــبـيق ا
وســــحب الــــصــــور واحملـــتــــوى من

.( هاتفها ومساومتها مالياً
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دعـا ائتالف الوطـنية احلـكومة إلى
ـــســتـــوى إلى إرســـال وفـــد رفـــيع ا
تـركيا للحد من الـتداعيات اخلطيرة
لـلعمـليـة العسـكرية الـتركيـة شمالي
سـوريا معـربا عن قلـقه البالغ جراء
هـذه العمـلية ومـا قد ينـتج عنها من
مـضـاعـفـات سلـبـيـة .وقـال االئتالف
فـي بيان امس إنه (يتـابع بقلق بالغ
تـداعـيـات احلـمـلـة الـعـسـكـرية الـتي
تــقـودهـا تــركـيـا في مــنـاطق شـرقي
الــفــرات ومـــا قــد يــنــتج عــنــهــا من
مــضـاعـفـات ســلـبـيـة عــلى أكـثـر من
صـــعـــيـــد) داعـــيـــا احلــكـــومـــة إلى
(اإلســـــراع بـــــإرســـــال وفـــــد رفـــــيع
ــســتـوى إلى تــركــيـا يــتــكـون من ا
ــــؤســــســــات من أجل مــــخــــتــــلف ا
الــتــنــسـيـق لـلــحــد من الــتــداعــيـات
اخلــطـيــرة ومـا قــد تـتــسـبب به من
مـــــشـــــاكل لـــــلـــــعـــــراق وتـــــركـــــيــــا
ـنطقة).ورأى أنه (ال بد أن يبحث وا
ياه الـوفد كذلك التنـسيق في ملف ا

خــشـيـة حـصـول مــضـاعـفـات تـطـال
ــيـــاه الــواردة لـــلــعــراق كـــمــيـــات ا
والـــتــصــحـــر الــذي ســـيــرافق هــذه
الـــشــــحـــة) مـــشـــيـــرا الى ضـــرورة
(اسـتـثـمـار تـعـيـ الـرئـيس الـتركي
رجـب طــيـب اردوغــان مـــســـتـــشــاراً
ـــيـــاه من ذوي خـــاصــــاً لـــشـــؤون ا
اخلـبرة والكفاء وهي خطوة جيدة
تـتطـلب تشكـيل جلنـة علـيا مشـتركة
ـياه والـنفط لـلتـنـسيق في مـسائل ا
واإلرهـاب واحـتمـال تدفق الالجـئ
حـــيـث اصـــبـــحت هــــذه كـــلـــهـــا من
الـضرورات القصوى).وكانت  قيادة
شـتـركة قـد أعـلنت اول الـعـملـيـات ا
إغـالق احلدود الـعـراقـيـة الـسـورية.
ـــتـــحـــدث الــرســـمي بـــاسم وقـــال ا
ـشتـركة الـلواء حتـس الـعـملـيات ا
اخلـــــــفــــــاجـي فـي تــــــصـــــــريح   إن
(احلـــكـــومـــة  أرســـلـت  تـــعـــزيــزات
عــســكــريــة كــبــيــرة تــضم قــطــعــات
اجلــيش الــعـراقي وحــرس احلـدود
فـضال عن مـشاركـة احلشـد الشـعبي
والـعشـائري لـصد أي تـسلل مـرتقب

لـعناصر داعش اإلرهابـية احملتجزة
لـــــــــــــدى قـــــــــــــوات ســـــــــــــوريـــــــــــــا
قراطية).وأضاف أن (احلكومة الـد
  باشرت بإغالق احلدود مع سوريا
لـــتــفــادي دخــول عـــصــابــات داعش
اإلرهــابــيــة مع الـعــائالت الــنــازحـة
جـراء العمليات العسكرية). ميدانيا
ذكـرت وسـائل إعالم رسمـية سـورية
امـس االثــــنــــ أن قــــوات اجلــــيش
دخـلت بلـدة تل تمر في شـمال شرق
الـبالد بعد أن أعلنت واشنطن فجأة
أنـهــا سـتـسـحب قـواتـهـا وتـوصـلت
دمـــشق التـــفـــاق مع الـــقــوات الـــتي
يــقـــودهــا األكــراد وتــســـيــطــر عــلى
ــنــطـقــة لالنــتــشــار هـنــاك بــهـدف ا
ـثل الــتـصـدي لـلـهــجـوم الـتـركي.و
ـــفـــاجيء لـــلـــقــوات االنـــســـحـــاب ا
األمـريـكـيـة من احلـرب الـدائـرة مـنـذ
ثــمـــاني ســنــوات واحــتــمــال عــودة
اجلـيش الـسـوري لـلـشـمـال الـشرقي
الــــذي يــــســـيــــطــــر عــــلـــيـه األكـــراد
انـتصـارات كبيـرة للرئـيس السوري
بــشــار األســد وحــلــيــفــتــيه روســيـا

وإيـــران. ويــأتي اقـــتــراب  الــقــوات
الــســوريــة من احلــدود مـع تــركــيـا
تـــطــبــيـــقــاً التــفـــاق أعــلــنت اإلدارة
الـذاتـيـة الـكـرديـة تـوصـلـها إلـيه مع
دمـشـق لـصـدّ الـهـجـوم الـتـركي.ولم
يـجـد األكـراد بـعـد تـخـلي واشـنـطن
داعـمـتـهم الـرئـيـسـيـة عـنـهم خـياراً
أمــامـهم ســوى مـطــالـبــة احلـكــومـة
ناطق الـسوريـة بنـشر قـواتهـا في ا
احلــدوديــة لــوقف الــتــقــدّم الـتــركي
الــذي تـسـبب بـنـزوح أكـثـر من 130
ألـف شــــــخص خـالل أيــــــام. وكـــــان
مـــســؤول قــوات الــدفــاع في اإلدارة
الذاتية الكردية بشمال شرق سوريا
 عــصـمت شــيخ حـسـن قـد أكـد  اول
امـس  توصـل اإلدارة إلى اتـفاق مع
مــوســكـو ودمــشق يــقـضي بــدخـول
اجلــيش الــسـوري مــديــنـة كــوبـاني
اضـية. (عـ الـعرب)  الـلـيلـة قـبل ا
وتـوقع أن ينـتشر  اجلـيش السوري
فـي  عــ الــعـــرب ومــنــبج الـــلــتــ

تـسيطر عليهما قسد في غضون 48
 سـاعـة وقـال مسـؤول كـردي سوري

بـارز إن اتفاقا عـسكريا مـبدئيا أبرم
مـع دمـــشـق عـــلـى دخـــول الــــقـــوات
احلـكوميـة مناطق حـدودية من بلدة
مــنــبج إلى الــغــرب من ديــريك عــلى
بــعـد  400 كــيـلــومـتــر في الــشـمـال

الشرقي.
  واوضـح بـــــدران جــــــيـــــا كـــــرد إن
(االتــفــاق يـــقــتــصــر عــلى انــتــشــار
اجلــــيش عــــلى طــــول احلـــدود وإن
اجلــانــبــ سـيــبــحــثـان الــقــضــايـا
الـسياسية فيما بعد)..وقالت اإلدارة
الـكردية في بيان إن انتشار اجليش
ـقراطـية سـيـدعم قوات سـوريا الـد
في الـتصدي (لهذا العدوان وحترير
األراضـي الـــتـي دخـــلــــهــــا اجلـــيش
ـرتــزقــة) في إشـارة إلى الــتــركي وا
دعـومة عـارضة الـسوريـة ا قـوات ا
مـن تركيا.وتابـعت إن (ذلك سيسمح
ــدن الــســوريــة أيــضـــا بــتــحــريــر ا
األخـــرى الـــتي احـــتـــلـــهـــا اجلـــيش
الـتركي مثـل عفرين). وأثـار الهجوم
الـتركي انـتقـادات واسعـة وقلـقا من
ــــســــلـــحـي داعش في أن يــــســــمح 

ســـوريـــا بـــالـــفـــرار مـن الـــســـجــون
ــنـطـقـة الـتي احملــتـجـزين بـهـا في ا
يــسـيـطــر عـلـيــهـا األكـراد لــيـعـيـدوا
جتـمـيع صـفوفـهم.وقـرر تـرامب قبل
أسـبـوع نـقل الـقـوات األمـريـكـيـة في
سـوريـا لفـتح الطـريق أمـام الهـجوم
الـتركي وهو عمل وصـف بأنه طعنة
فـي ظـهــر األكــراد الـذيـن قـتل اآلالف
مــنـهم في احلــرب عـلى داعش الـتي
تحـدة منذ شـاركوا فيـها الواليـات ا
عـــام 2014.وأعــــلن وزيــــر الـــدفـــاع
األمـــريـــكي مـــارك إســـبـــر اول امس
األحـد أن من أسـباب سـحب الـقوات
ـقـراطـية اعـتـزام قـوات سـوريا الـد
إبــرام اتــفــاق مع روســيــا وســوريـا
لـلــتـصـدي لـلـهـجـوم الـتـركي. وبـعـد
بـــضع ســاعــات قـــالت اإلدارة الــتي
ـنــطـقــة إنـهـا يــقـودهــا األكـراد في ا
أبـرمت اتـفـاقـا يـقـضـي بـنـشـر قوات
اجلــــيش الـــســـوري عــــلى امـــتـــداد
احلـدود مع تركـيا للـتصدي لـلتوغل
الـتركي.واكـدت اإلدارة التي يسـيطر
عـــــلــــيـــــهــــا األكــــراد إن (  785 من

مـنـتسـبي داعش فروا من مـخيم في
عـ عيـسى).وجتاهـل أردوغان هذه
األنـباء ونقـلت عنه وكـالة األناضول
الـرسمية لألنـباء قوله إن (الروايات
ـتعلقة بفرار سجناء تنظيم داعش ا
مـعـلومـات مـضلـلـة تهـدف إلى إثارة

الغرب). 
 ورحّـب إردوغــــــان امس االثــــــنـــــ
بـاالنسـحاب االمـريكي ولـدى سؤاله
خالل مـؤتمر صـحفي في اسـطنبول
عـن ذلك رد إردوغـان بــالـقــول (إنـهـا
خــطـوة إيــجـابــيـة).وشــدد إردوغـان
(يـتوقع انـسحاب الـفصائل الـكردية
مـن مـدن أخــرى رئـيــسـة عــلى غـرار
وقف روسيا مـنبج). ورحب كذلـك 
(اإليــجــابي) قــائالً إنه (ال يــبـدو أن
مـوسكـو تضع أي عـقبـات في طريق
هـجوم القوات التـركية على كوباني
-عــ الــعــرب).وقــال (يـبــدو أنه لن
تـكـون هنـاك أي مشـاكل في كـوباني
ــوقف روســيــا اإليــجــابي) نــظـــراً 
مـجددا انتقاده للـقوى الغربية التي

نددت بالعملية.
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مـنها التـشريعات الالزمة لـتأم نظام
قـــانــوني عـــادل ومــتــمـــاسك لــلـــعــمل
والـــتــوظـــيف والــتـــقــاعـــد واإلســكــان
والــرعـايــة االجــتـمــاعـيــة والــصـحــيـة
والــتـأكـيـد عـلى الــسـلـطـة الـتــنـفـيـذيـة
لـإلسـراع بـإرســال مـشـاريع الــقـوانـ
ـذكورة من أجل اطـمئـنان أي عراقي ا
عــلى حـيــاته ومـســتـقـبــله ومـســتـقـبل
أبـنـائه).وشـدد االجـتـمـاع عـلى (إحـالة
جـــمــيع مـــلــفـــات قــضـــايــا الـــفــســاد
وبـاألخص الكبرى منها للمحكمة ذات
االخـتـصـاص عـلى أن تنـجـز احملـكـمة
كل الـقضـايا في سـقف زمني غـير قابل
لـــلــتــأخـــيــر حتت أيـــة ذرائع وتــنــاط
ان مـسؤوليـة التـشريع بـتجر بـالبـر
كل مــتـسـتـر بـتـعـمّـد عـلى أي قـضـيـة
ـالي فـســاد كـبـرى تـمسّ أمن الـدولـة ا
واالقتصادي واخلدمي وتهدر أموالها
ومــتــابـعــة تــنـفــيــذ قـرارات مــجــلـسي
ــتـعــلـقـة بــتـلــبـيـة الــنـواب والـوزراء ا
ــتـظـاهـرين ووضع مــطـالب وحـقـوق ا
جـــدول زمـــنـي لـــلـــتـــنـــفــــيـــذ بـــشـــكل
سـريع).وخـلص الـبـيـان الى الـقول أنه

(فـيـمـا يـقدّر االجـتـمـاع بـاحتـرام كـبـير
ـسؤولـية الـوطنـية الـشعـور العـالي با
الــذي عـبــر عـنه شــبـابـنــا خالل األيـام
ـاضـيـة ويـعبـر عن اعـتـزازه بـجـميع ا
سؤولة لـلمرجعية واقف ا اجلـهود وا
الـــديــنــيـــة ولــلــنـــخب االجــتــمـــاعــيــة
والـثقـافية فـإن اجملتـمع يـأملون من
اجلـــمـــيع مــؤازرة الـــعـــمل اإلصالحي
الـذي نــحـرص جـمـيـعـا عـلى اضـطالع
اخملـلـص من الـعراقـي ذوي اخلـبرة
والــنــزاهـة بــهــذا اإلصالح وأن نــقـدّر
جـمـيعـنـا حـراجة حلـظـتنـا الـتاريـخـية
الـراهـنـة ومـا تتـطـلـبه مـنا من تـفـكـير
عــمــيق بــحـمــايــة مــســتـقــبل دولــتــنـا
ــقـراطـيــتـنــا الـفـتــيـة وأمن ورفـاه ود
الـعراقي وتقـدم وسالم بلدنا في هذه
األجـواء العاصفة).وحـفلت التظاهرات
ة ؤ ومـا تالها بالـعديد مـن االحداث ا
ـفارقـات ومنـها اجـراء احدى االسر وا
مراسم عزاء ودفن جثة شاب ظنا منها
انـه ولـــدهـــا بـــعـــد ان تــــلـــقت خـــبـــرا
بـاسـتشـهاد ابـنـها  لـكنـهـا ما لـبثت ان
تــلـقـت خـبــرا مـفــرحـا آخــر. والـقــصـة

تــتـعـلـق بـالـشــاب مـسـلم عــبـاس زايـر
الـــبــالغ من الـــعــمــر  17 عـــامــا الــذي
اعــتـقـدت عــائـلــته انه قـتل بــرصـاصـة
طــائـشــة فـأقــامت له مـجــلس عـزاء في
نطقة بغداد مـسكنها  في حي األم 
اجلديدة. ويوجز  فالح حسن زاير عمّ
مــســلـم الــقــصــة بــالــقــول إن (مــســلم
ــنــقــطع عن الــدراســة والــذي يـعــمل ا
ـشـاركة بـعـربـة تـوك توك صـمم عـلى ا
بـالتظـاهرات عنـد انطالقتـها فيـما كان
والـده بـوحدته الـعسـكريـة وعدم قـبول
عــمه) مــوضــحــا انـه (عــنــد الــســاعـة
الـسابعة مـساءً وردت أنباء بـوفاة بعد
تـعرضه لرصـاصة في الرأس).واضاف
ان (الــعـائـلــة تـلـقت اتــصـاالً من أبـنـاء
عـمـومتـه يفـيـد بعـثـورهم على جـثـمان
مـســلم وهـو مـهـشم الـرأس في مـديـنـة
الـطب)  مشيرا الى ان(العائلة تسلمت
نزل ثم اجلثمان وعادت به فجرا إلى ا
دفـــنــته في مــقـــبــرة  الــنـــجف لــيــدفن
واقـامت له مـجـلس الـعزاء ) مـوضـحا
انه (قـبـيل انـتـهـاء مـراسم الـعـزاء جاء
أحـد الشـباب لـيخـبرنـا بأن مسـلم على

قـيــد احلـيـاة وهـو  يـتـلـقى الـعالج في
مـدينة الطب فهرعنا إلى مدينة الطب
لـنجد مسلم بشحمه وحلمه هناك بعد
أن كــان غـائــبـاً عـن الـوعي ثالثــة أيـام
نـتيجة عيار ناري اخترق أذنه واستقر
فـي منـطـقة قـريـبـة من الفك).  واوضح
ان (ابـويه كـانـا يـقـبالن يـدي اجلـثـمان
غـتسل ولم يـخطـر على ورجـلـيه في ا
بـالهـما أن اجلثـة ليست لـولدهمـا فقد
غـيب احلـزن الشـديـد التـفـكيـر بـالتـأكد
مـن اجلـثـمـان بــصـورة ) الفـتـا الى ان
(األضـرار الكـبيـرة التي حلـقت بالوجه
والـرأس لم تـتـرك لـنـا فـرصـة لـلـتـعرف
عـــلى مـــســـلـم الســـيـــمـــا إن أجـــســاد
ـراهق تـتشابه وأغـلبهم ال يـحملون ا
بـطـاقـة الهـويـة).واليـزال مسـلم يـتـلقى
ــســتــشــفى وقــد اصــبح الــعـالج في ا
بـوسـعه اخـيرا الـسـير والـتـكـلم ببطء
اما عائلة الضحية األصلي فقد تزودت
ـعـلـومـات الالزمـة من عـائـلـة مـسلم بـا
واسـتــدلت عـلى قـبـر ولـدهـا  واطـلـعت
عــلى الـصـور الــتي الـتـقــطت له أثـنـاء

مراسم الغسل والدفن. 
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أعـلنت وزارة الـتربـية مـنح خمس
درجـات إضـافـية لـطـلـبة الـصـفوف
ـــكــتب ـــنـــتــهـــيــة. وقـــال ا غـــيــر ا
اإلعـالمي لــلـوزارة فـي بـيــان امس
(حـصــلت مـوافـقـة وزيـرة الـتـربـيـة
ــنـح تالمـــيــذ ســـهـــا الــعـــلي بـك 
ـنـتـهـيـة وطـلــبـة الـصـفـوف غـيــر ا
لــلـمـراحل الــدراسـيـة كــافـة خـمس
درجات إضافية). وأضاف أن (هذا
اإلجــراء يـــأتي في بــاب مــســاعــدة
الــدرجـات احلـرجـة الـتي حـصـلـوا
ـيـون وخـبراء عـلـيـهـا). وعد اكـاد
في الـتـعـلـيم هـذه الـقـرارات تـلحق
الــضـــرر بــالــعـــمــلــيــة الـــتــربــويــة
والـتعـليـمية وتـخلق حـالة من عدم
الـــتــوازن في قـــبــول الــطـــلــبــة في
الـكـلـيـات الـنـظـيـرة في اجلـامـعـات
االهـليـة وطالبـوا احلكومـة بالكف
عـــنـــهــا من اجـل احملــافـــظـــة عــلى

حـصل في ثـانويـة رمـضان لـلبـن
ـدرسـة زهـيـر سـلـمان عـلى مـديـر ا
ـالك الــتــدريــسـي من قــبل احــد وا
الــطـلـبـة . وقــال مـديـر عــام تـربـيـة
احملــافــظـة عــادل الـبــصــيـصي في
بــيــان امـس (بــعــد وقــوع احلـادث
ـؤسف على مدير ثانوية رمضان ا
الك لـــلــبـــنــ زهــيـــر ســلـــمــان وا
الــتــدريــسي الــذي كـان بــرفــقــتـة 
قــررنــا  فـتح حتــقـيـق عـاجل ورفع
( دعــوى قـضـائــيـة ضـد الــفـاعـلـ
مــسـتــهـجــنـاً  (هــذه االفـعــال الـتي
سـيرة التـربوية  وتسيء تـشوه ا
ـقدسة لـالخالق العـامة والـعالقة ا
ـــدرس). وأشــار بـــ الـــطـــالـب وا
الــــبــــصـــيــــصـي الى ان (اعــــتـــداءً
ـديـر قد بـالـضـرب وحـرق سيـارة ا
حـصل في ثـانويـة رمـضان لـلبـن
من قـبل احـد الـطلـبـة الذي سـيـنال
جـزاءه الـعادل بـعد مـعـرفة أسـباب
دوافـعة لهذا الفعل الشنيع) حسب

وصف البصيصي.
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من يــوم االثـنــ الـسـاعــة الـثــامـنـة
صـــبــاحـــاً). وقـــال مــصـــدر ان (هــذا
الـقـطع يـأتي التاحـة الـفرصـة لـلزوار
ــشـاة الى كــربالء بـالــتـدفق). وهي ا
عـمــلـيـة جتـري مـنـذ اعـوام. وأعـلـنت
قـيادة عـملـيات بـغداد امس االثـن
قـطع طريق سريع جنوبي العاصمة
وتـخصـيص طريق خلـروج العجالت
الـصـغـيرة بـاجتـاه مـحافـظـة كربالء.

وقـالت القـيادة في بـيان امس إنه 
(قـطع سـريع مـنطـقـة الـبيـاع بـاجتاه
مــحــطــة الــوقــود مــروراً إلـى مــفـرق
الـدورة باجتاه احملمودية) مبينةً أن
(اجلـانب الثـاني من الـطريق مـفتوح

حمد جابر العطالذهاب وإياب العجالت).
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فتـحت وزارة الزراعة اسـتيراد مـحصول
نافذ احلدودية كما الطماطة من جميع ا
ليون دينار حددت سعـر الشلب العنبر 
للـطن الواحد  واالصناف االخرى 800
الف لــلـطـن الـواحــد. وقــالت الـوزارة في
ـوافـقــة عـلى فـتح بـيـان امس انـه (تـمت ا
استيـراد محصول الطـماطة استنادا إلى
كـــتــــاب مـــجــــلس الـــوزراء والــــلـــجــــنـــة
االقـــتــصــاديــة والــذي يـــخــول فــيه وزيــر
الزراعـة صالحية فتح ومـنع االستيراد)
مـــشـــيـــرة الى ان ذلك يـــكـــون (بــحـــسب
الرزنامـة الزراعـية الـتي تصدرهـا نتـيجة
ـنـتج احمللـي لسـد حـاجة لـوفـرة وشحـة ا

السوق احمللية). 
وفي شأن مـتـصل كشف الـنـائب ملـحان
ــكـوطــر عن حتــديـد الــوزارة تــسـعــيـرة ا
جــديــدة لــلـــشــلب الــعـــنــبــر واالصــنــاف

االخرى.
ـكوطـر في بـيـان امس (اجـتمـعـنا وقـال ا
مع وزيــــر الــــزراعـــة صــــالح احلــــســـني
ـنـاقـشـة الـواقع الـزراعي وشـددنا خالل
ــزارع االجـــتــمـــاع عــلى ضـــرورة دعم ا
نـتـوج احمللي). والفالح الـعـراقي لـدعم ا
واضــاف ان (االجــتــمــاع خــرج بــنـتــائج
ـواطن الـعراقي ). جيـدة لـدعم الفالح وا
وكــشف عن (حتــديـد تــســعـيــرة الــشـلب
ــلـيـون ديــنـار لـلــطن الـواحـد  الـعـنــبـر 
واالصـــنــاف االخــرى  800 الف لــلــطن
الــواحــد) مـــشــيــرا الى ان (رفع ســعــر
زارع الشـلب يصب في مصـلحة ودعم ا

والفالح العراقي).
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اشـاد اخلـبـيـر الـقـانـوني طـارق حرب
بــقـرار مــحـكــمــة الـتــمـيــيـز األردنــيـة
ــتــضـمن تــنــفـيــذ طــلـبــات الــعـراق ا
ـــتــهـــمــ عــنـــد نــشــر بـــاســتــرداد ا
الـتبليغات بـالصحف االردنية مؤكدا
ان هــذا االجــراء يـلــغي الــتـعــقــيـدات
الــســابـــقــة الــتي كــانت تــواجه هــذه
الــعـمــلـيــة سـابــقـا ويــتـيح اســتـرداد
. واوضح حرب ـطـلوبـ الـعراقـيـ ا
لـ(الــــزمــــان) امس ان (الــــســـلــــطـــات
االردنـية كـانت تمـتنع في الـسابق من
قـيم ـطلوبـ العراقـي ا تـسليم ا
هــنـاك الى الـعـراق  مــتـذرعـة بـحـجج
كـثـيرة مـن بيـنـها عـدم مـعرفـة عـنوان
ــطـلـوب او ان الـعـنــوان غـيـر دقـيق ا
وتـرى ان نـشـر الـتـبـليـغ في الـصحف
االردنـيـة امـر غيـر كـاف ) مضـيـفا ان
(الـعــراق كـان يـواجه مـشـكـلـة كـبـيـرة
بـهـذا الـصـدد والسـيـمـا ان احلـكـومـة
االردنـيــة لم تـكن تـلـبي حـتى طـلـبـات
االنـتـربـول ولم تـنـفـذ مـنـهـا اال الـنـزر
الــيــسـيــر). ورأى ان (من اجلــمـيل ان
تـتخذ مـحكمـة التمـييز االردنـية قرارا
مـهـمـا يـتـضـمن عـد نشـر الـتـبـلـيـغات
بــالـصـحف االردنـيـة كـافــيـا لـتـسـلـيم
ــطــلـوب الى الــعــراق) عـازيــا هـذه ا
اخلـــــطــــوة الى (كـــــثــــرة الــــدعــــاوى

والــطـلـبـات السـيــمـا مع نـشـاط سـوق
الـــعــقــار في االردن الـــذي تــتــمــحــور
قـضاياه على العراقـي وكثرة طلبات
االنـــتــربــول بـــهــذا الـــصــدد حــتى ان
ئات فضال عن ـطالبات تـصل الى ا ا
الــتـحـسن الـواضح في الـعالقـات بـ
الـــبــلــدين ورغــبـــة عــمــان االفــادة من
عالقاتها مع العراق بتحس وضعها
االقـــتـــصــادي). ورأى حـــرب ان (هــذا
الــتـطــور سـيـتــيح تـســلم الـعــديـد من
طلوب بقضايا فساد اداري ومالي) ا
الفــــتـــا الى ان (االجـــراء االردني ازال
الــعــديـــد من الــتــعــقــيــدات والــذرائع
الـسابقة).وكان مجلس القضاء األعلى
قــــد أعـــلن  فـي وقت ســـابـق من يـــوم
امس أن مــحـكـمــة الـتـمـيــيـز األردنـيـة
أصــدرت قـرارا يـؤسس الجتـاه جـديـد
لـــلــقــضـــاء األردني في الــتـــعــامل مع
ـتهم الـعراقي مـوضوع استرداد ا
فـي األردن وقال في بـيان إن (احملـكمة
أشــارت في قــرارهـا إلى أن مــا ذهـبت
إلـيه مـحـكـمـتـا االسـتـئـنـاف والـدرجـة
األولـى األردنيتان في عدم تسليم أحد
ــتــهــمـ الــعــراقــيـ بــحــجــة عـدم ا
تــبـلــيـغه غــيـر صـحــيح) وأضـاف أن
ـتـهم قد (الـتـمـيـيـز األردنـيـة رأت أن ا
جــرى تـبــلـيــغه بـواســطـة الـنــشـر في
الـــصــحف الــيــومـــيــة) الفــتــا إلى أن
(االدعـاء العام العراقي أكد أهمية هذا
الـقـرار) عـادا إيـاه (غـرة الـتـعـاون ب

مــــجـــلــــسي الـــقــــضـــاء فـي الـــعـــراق
واألردن).وخـلص البيان الى القول أن
(االدعـــاء الــــعـــام أشـــار إلى تـــأكـــيـــد
الـسـفارة الـعـراقيـة في األردن ضرورة
قـيام وفـد من القضـاء العـراقي بزيارة
مـــجـــلس الـــقــضـــاء األردني لـــغــرض
الـتباحث بشأن آلية مناسبة السترداد
).من جـهـة اخرى ـتـهـم الـعـراقـي ا
قـضت احملكمة االحتادية العليا بعدم
رشح احملكوم عليه امكانية مشاركة ا
بــقــرار قــضــائي بــات عـن جــنــايـة أو
ا فيها قضايا جنحة مخلة بالشرف 
ـــــــالـي واالداري في الــــــــفـــــــســــــــاد ا
االنـتخابـات عند شـموله بالـعفو.وقال
ـتــحـدث الـرسـمي لـلـمـحـكـمـة إيـاس ا
الـساموك في بيان إن احملـكمة (عقدت
جــلـسـتـهــا بـرئـاسـة الــقـاضي مـدحت
احملـمـود وحـضـور الـقـضـاة االعـضاء
ـدعي كــافـة ونــظــرت دعـوى خــاصم ا
فـيهـا رئيس مـجلـس النـواب/ اضافة
ـدعي طعن لـوظـيـفتـه) موضـحـا أن (ا
بــواســـطــة وكالئه بــعــدم دســتــوريــة
ــادة 5 من الـــفــقـــرة - ثــالــثـــاً - من ا
الـــقـــانـــون رقم  14 لـــســـنـــة 2019 /
قـــانــــون الـــتـــعـــديـل االول لـــقـــانـــون
انـــتــخـــابــات مــجـــالس احملـــافــظــات
واالقــضــيــة رقم  12 لــســنــة 2018).
ولــفت إلى أن (الــفـقــرة مـحل الــطـعن
بــعــدم الـدســتــوريـة تــنص عــلى أحـد
رشح لعضوية هذه اجملالس شروط ا

ونــصــهــا :أن يـكــون حــسن الــســيـرة
والسلوك غير محكوم عليه بجناية او
ا فيها قضايا جنحة مخلة بالشرف 
الي بـحكم قضائي الـفساد االداري وا
بـات سواء كـان مشمـوالً بالـعفو عـنها

من عدمه) .
دعي اسـتنـد في دعواه وأضـاف أن (ا
واد الدستوريـة التي ذكرها في الـى ا
عــريــضــة الــدعـوى بــداعي مــخــالــفـة
ادة  5 مـن القانون الـفقـرة ثالـثاً من ا
ـذكـورة) آنـفــاً لـلـمـواد الـدسـتـوريـة ا
مــشـيــرا الى أن احملـكــمـة (وجـدت من
حتـلـيل الـفـقـرة موضـوع الـطـعن أنـها
جـاءت قيـداً على من يـتولى الـوظائف
الـعـامة في الـدولة مـنتـخـباً أو مـعيـناً
هام  وأن هذا اسـتدعته طـبيعة هـذه ا
ــــواد الــــقـــــيــــد ال يــــتـــــعــــارض مع ا
ـدعي في الــدسـتـوريـة الـتي أوردهـا ا
عــريـضـة دعـواه فـفـيه حــمـايـة كـافـلـة
حلـق الدولـة واجملـتـمع فـي أن يتـولى
ــسـؤولــيـة مـن كـان حــسن الـســيـرة ا
والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو
ا في ذلك جـنـحة مـخـلتـ بالـشـرف 
ــــالي واالداري جـــــرائم الــــفـــــســــاد ا
ـوجـبـهـا واكــتـسب احلـكم الـصــادر 
درجــة الــبــتــات سـواء كــان مــشــمـوالً
بـالــعـفـو عـنـهـا من عـدمه).وأوضح أن
احملكمة (ذهبت إلى أن شموله بالعفو
ال يـــــنـــــفـي صـــــفـــــة فـــــيه ال تـــــتالءم
ـسؤولية العامة في إشغال منصب وا

فـي الــدولـة) الفــتــا الـى أن (احملــكــمـة
أكـدت أن من يـدعي عـدم شـمـوله بـهذا
الـقـيـد وشـمل به وهـو خـارجه ألن ما
ـة مــخـلـة حــكم عـنـه لم يـكن عن جــر
بـالـشـرف فـبـإمكـانه مـراجـعـة الـطرق
الــــقــــانـــــونــــيــــة لــــلــــطـــــعن بــــعــــدم
الـشمول).وخلص الساموك الى القول
دعي ان احملـكـمـة (وجـدت أن دعـوى ا
خـــالـــيـــة من الـــســـنـــد الـــدســـتـــوري
والـــقــانـــوني وخـــارج االخــتـــصــاص
وتـأسـيسـاً على مـا تـقدم قـررت احلكم

باالتفاق بردها).

طارق حرب
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اجليش السوري يتقدم نحو احلدود التركية

ـناسبة ذكرى اربعـينية االمام احلس
عـليه السالم تـتقدم (الـزمان) بالـتعازي
ــــ الــــعـــربـي واالسالمي الى الــــعــــا
وتدعو العراقي جميعاً الى استلهام
مـباد اسـتشـهاد االمـام وثبـاته على
. وحتـتـجب اجلـريـدة بدءاً من ـبـاد ا
يــوم غـد االربــعـاء عــلى ان تـســتـأنف

قبل. الصدور يوم االثن ا
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صـوت مـجـلس محـافـظة بـغـداد على
انـــتــخــاب مـــحــافظ جـــديــد بــدال من

ستقيل فالح اجلزائري. ا
وقـــــال مــــصــــدر امـس إن (اجملــــلس
صـوت على اختيار حمد جابر العطا
عن دولــة الـقـانـون مـحــافـظـا جـديـدا
لــــبــــغــــداد). وأضــــاف أن (اجملــــلس
انـتـخب ايضـا علي أحـمد الـعيـثاوي
ـنــصب الــنـائب الــفـني بــاألغـلــبـيــة 
لـلـمـحافظ). وكـان اجملـلس قـد صوت
اضي في جـلـسـة عـقدهـا االسـبـوع ا
عـلى االستـقالـة التي قـدمهـا احملافظ
فـالح اجلزائـري من مـنـصـبه غـير ان
مـصـادر مـطلـعـة ابلـغت (الـزمان) انه
تــقـدم بـاالسـتـقـالــة السـبـاب صـحـيـة
ـها وقد لـكنه كـان مجـبرا عـلى تـقد
صـدر قـرار من الـقضـاء بـإعـادته مرة
رور نصبه.وأعلنت مديرية ا اخـرى 
الـعـامـة عن قـطـع طريـقـ فـي بـغداد
. وذكـرت بــدءاً من يـوم امس االثــنـ
ـديريـة في بيان ان (قـيادة عمـليات ا
بــغــداد ســتـبــدأ بــقـطـع الـطــريق من
الــراشــديــة بـاجتــاه جــســر الــشـعب
ـسـار اآلخر ويـبـقى فـقط لـلـمشـاة وا
سـيـكـون ذهـاباً وإيـابـاً وكـذلك شارع
الــقــنـاة من جــســر الـشــعب بــاجتـاه
شتل). وأضافت أنه (سيبقى جسر ا
عـاكس ذهاباً وإيـاباً ابتداءً ـسار ا ا


