
اأعلنت وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية، االربعاء، 
اال�شالحية  االق�شام  من  حدثا   20 �سسراح  اطسسالق 
عام  اآذار  خسسالل  االحسسداث  ا�شالح  لدائرة  التابعة 

.2018
يف  منعم  عمار  العمل  وزارة  با�شم  املتحدث  وقال 
بيان ان "االأحداث الذين اأطلق �راحهم من االق�شام 
اال�شالحية ت�زع�ا بني �شبعة احداث تخلية و�شبعة 
احداث  اربعة  عن  ف�شال  ال�رطي  باالفراج  احداث 

بالعف� العام وحدثني بقرار متييزي".
وا�شاف ان "الدائرة ر�شحت 21 حدثا �شمن برنامج 
رعاية  حتت  احلسسدث  ي�شع  السسذي  الالحقة  الرعاية 
ال�راح  اطالق  وبعد  قبل  خا�شة  ار�شادية  برامج 
برامج  لديها  "الدائرة  ان  اىل  ا�شهر،" م�شريا  بثالثة 
الكرخ  بغداد  �شحة  دائرتي  مع  بالتعاون  �شحية 
اىل  حدثًا   35 احالة  خاللها  من  متت  والر�شافة 
امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية وت�شجيل 42 زيارة 
املجاالت  خمتلف  يف  خمت�شني  اطسسبسساء  قبل  مسسن 
حالة  على  والسس�قسس�ف  معاينات  الجسسسراء  الطبية 
االحداث ال�شحية اإذ مت اجراء 1042 معاينة طبية 

يف االق�شام اال�شالحية".
االلعاب  ميار�ش�ن  "االحداث  ان  اىل،  منعم  ولفت 
الن�شاط  م�ش�ؤويل  بسسا�سسراف  املختلفة  الريا�شية 

الريا�شي يف االق�شام".
للم�شتفيدين  العام  ال��شع  تدر�س  "ال�زارة  ان  واأكد 
من االحداث فيما يتعلق باجلانب ال�شحي والنف�شي 
يقت�ر  ال  دورهسسسا  ان  اذ  ال�شل�ك  تق�مي  وكيفية 
دمج  امكانية  على  العمل  امنا  فح�شب  االيداع  على 
االحداث يف املجتمع من خالل الربامج التي تق�م 
للقان�ن املتعلق برعاية  ال�قائي  البعد  بها وتنفيذ 
ارتكاب  اىل  و�ش�لهم  دون  للحيل�لة  امل�ردين 

اجلنح".

العمل تعلن اطالق سراح 20 حدثًا خالل الشهر الماضي
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كوبيش من النجف: نشجع الشباب على ممارسة دورهم من خالل االنتخابات
عودة آالف األسر النازحة الى مناطق سكناها غربي 

الرمادي

مفوضية كردستان تعلن نسبة توزيع بطاقة الناخب 
في اإلقليم

مجلس ذي قار يحدد منافذ دخول المخدرات 
للمحافظة 

االأ�ر  اآالف  ع�دة  عن  االربعاء،  االنبار،  حمافظة  ح�شد  اأعلن  بغداد_اجل�رنال: 
النازحة اىل مناطق �شكناها املحررة غربي مدينة الرمادي للمرة االأوىل منذ اأكرث 
ورواه  عنه  "اأق�شية  ان  العبيدي  قطري  احل�شد  يف  القيادي  وقال  اأع�ام.  ثالثة  من 
خميمات  من  النازحة  االأ�رة  اآالف  ع�دة  �شهدت  الرمادي،  مدينة  غربي  والقائم 

النازحني يف املحافظة واملحافظات ال�شمالية اىل مناطق �شكناها".
تلك  اىل  الطبيعة  احلياة  ع�دة  خلفية  على  تاأتي  اال�ر  هذه  "ع�دة  اأن  واأ�شاف، 
املناطق بالتزامن مع ع�دة التيار الكهربائي اىل بع�س االأحياء ال�شكنية ف�شال عن 

اإعادة افتتاح االأ�ش�اق واملحال التجارية للمرة االأوىل منذ اأكرث من ثالثة اأع�ام".
واأو�شح ان "احلياة الطبيعية عادت اىل اأق�شية ومناطق غربي مدينة الرمادي بعد 
االأ�ر  اىل  اإن�شانية  واملدار�س مع و�ش�ل م�شاعدات  الر�شمية  الدوائر  افتتاح  اإعادة 
“الدوائر اخلدمية متكنت  التي عادت اىل مناطق �شكناها املحررة”، م�شريا اىل ان 

من اإعادة تاأهيل عدد من امل�شاريع اخلدمية املهمة".

اأعلن رئي�س هيئة املف��شية العليا امل�شتقلة لالنتخابات  بغداد_اجل�رنال: 
ت�زيع  ن�شبة  ان  االأربعاء،  عبدالقادر،  مازن  كرد�شتان  اإقليم  يف  العراقية 
القادر  باملئة. وذكر عبد   70 بلغت  االإقليم  االلكرتونية يف  الناخب  بطاقة 
امل�شتقلة  العليا  املف��شية  " الهيئة  ان  اأربيل  يف  عقده  �شحفي  م�ؤمتر  يف 
لالنتخابات العراقية يف اإقليم كرد�شتان عقدت اجتماعا مف�شال لبحث عمل 
املنظمات التي �شرتاقب العملية االنتخابية يف مناطق االقليم". واأ�شاف ان 
بالق�ل  االنتخابات"، مردفا  املتعلقات يف م��ش�ع  اهم  تعد من  "الرقابة 
انه "يجب ان تق�م املنظمات بعملية الرقابة بعيدا عن االنحياز جلهة دون 

اأخرى".
يف  االلكرتونية  الناخب  بطاقة  ت�زيع  ن�شبة   " ان  القادر  عبد  واو�شح 
الت�زيع ما تزال  ان عملية  %70، م�ؤكدا  اإقليم ك�د�شتان بلغت  حمافظات 
م�شتمرة ليت�شنى لنا ت�شليم اكرب عدد من ناخبي اإقليم كرد�شتان بطاقاتهم 
اأيار  من  ع�ر  الثاين  يف  باأ�ش�اتهم  �شيدل�ن  خاللها  من  التي  االنتخابية 

املقبل الختيار ممثليم يف جمل�س الن�اب املقبل".

 ذي قار - اجل�رنال: دعا جمل�س حمافظة ذي قار، االأربعاء، االجهزة االأمنية 
يف املحافظة اإىل االنتباه اىل انت�شار املخدرات، مبينا اأن املمن�عات تدخل 

عرب منفذين.
"هناك ت�اجداً الفتًا للمخدرات  اأن  اأجيال امل��ش�ي،  وقالت ع�ش� املجل�س، 
يف املحافظة، وه� اأمر تكاثر يف فرتات �شابقة اإال ان اجله�د االمنية التي 
اأن  اإىل  م�شرية  مهمة"،  بنتائج  جاءت  املهربني  على  القب�س  الإلقاء  �شعت 
بحاجة  قار  ومناطق ذي  النا�رية  �شيما  ال  اجلن�ب،  مناطق  "ال��شع يف 

اىل �ش�لة اأمنية جديدة".
واأ�شافت امل��ش�ي، ان "املخدرات تدخل اىل  مناطق ذي قار عرب منفذين، 
االأول ه� عرب ال�شيطرات االأمنية، والتي حتتاج اىل زيادة باالنتباه"، الفتة 
اأي�شا  ال�ا�شعة، وهي  ال�شحراوية  املناطق  الثاين من خالل  "املنفذ  ان  اىل 

بحاجة اىل تكثيف ت�اجد الق�ات االأمنية فيها".

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

مع ��ستتباب �لأمن �أكرث يف 
بغد�د، تز�يدت مطالبات 

�خر�ج �جلي�ش �ملتمركز فيها 
ليعود �ىل مهامه �لأ�سلية �لتي 

ترتكز على حماية �حلدود 
�ل�سا�سعة مع دول �جلو�ر، 

وليزيل تد�خل �ملهام مع 
�أجهزة �لأمن �لد�خلي، بعد 

�سنو�ت طو�ل حولت �لعا�سمة 
�ىل �أ�سبه ما تكون بثكنة 

ع�سكرية لد�ع �أمنية ملحة.  

على  كسسان  طسساملسسا  املسسسدن  يف  اجلي�س  متسسركسسز 
�ش�ريا،  مع  العراق  تف�شل  كم   670 ح�شاب 
مع  كم  و200  اإيسسران،  مع  اأخرى  كم   1200
ال�شع�دية،  مع  كم   814 عن  ف�شال  الك�يت، 
ت�شارب  جانب  اىل  االأردن،  مع  كم  و181 
االأدوار ب�شاأن قيادة امللف االأمني، لكن يبقى 

عند  اجلي�س  فراغ  �شي�شد  كيف  قائما،  ال�ش�ؤال 
اإخراجه للحدود؟. 

االأمنية والع�شكرية فا�شل  ال�ش�ؤون  اخلبري يف 
باأنها  اأب� رغيف و�شف قيادة عمليات بغداد 
اأجزاء  عدة  يربط  الذي  "رقليرت"  بجهاز  ا�شبه 
"واجباتها  اأن  م��شحا  مهامها،  ويسسس�زع 
االأمنية  امل�ؤ�ش�شات  جميع  بربط  تتلخ�س 
والداخلية وجهازي  الدفاع  ب�زارتي  املتمثلة 

اجلهد  لتن�شيق  ال�طني  واالمسسن  املخابرات 
لذلك  اال�شتخبارية،  املعل�مة  وت�حيد  االأمني 
لي�س  بسسات  االأمني  بغداد  مللف  ت�ليها  فسساأن 
من ال�شهل ان يح�ل اىل وزارة الداخلية، وهذا 

مايعرقل ت�شلم الداخلية لذلك امللف".
 ،» لس»اجل�رنال  حديث  يف  رغيف  اأبسس�  وقسسال 
وقيادة  امل�شلحة  للق�ات  العام  "القائد  اإن 
العمليات امل�شرتكة هما فقط يقررا من �شيك�ن 

انهما  م�ؤكدا  العا�شمة"،  اأمن  الإدارة  االأن�شب  
يف  التع�شكر  مظاهر  تقليل  باجتاه  "ي�شريان 

بغداد ونقل اجلي�س خارج املدن".
مهامها  ر�شمت  اجلي�س  "ق�ات  اأن  واأ�شاف، 
املخاطر  من  البالد  حدود  حلماية  االأ�شا�شية 
واالرهابية"، م��شحا  الع�شكرية  والتعر�شات 
البالد  �شهدتها  التي  "االأمنية  الظروف  اأن 
االمن  بحفظ  اجلي�س  قسس�ات  اإ�سسراك  ا�ش�جبت 

الداخلية  وزارة  مهام  من  يعد  الذي  الداخلي 
بالدرجة االأوىل".

ك�شفت  النيابية  والدفاع  االمن  جلنة  وكانت 
عن ت�جه لت�شليم ملف بغداد االأمني اإىل وزارة 
معاجلة  �سسرورة  اإىل  اأ�شارت  فيما  الداخلية، 
االأجسسهسسزة  خمتلف  بسسني  ال�شالحيات  تسسداخسسل 

االأمنية. 
"جلنة  اإن  الغراوي،  ماجد  اللجنة  ع�ش�  وقال 
السس�زراء  ا�شت�شافت  النيابية  والدفاع  االأمسسن 
ملعاجلة  كالمهم  اإىل  وا�شتمعت  االأمسسنسسيسسني 
"تداخل  اأن  مبينًا  ال�شابقة"،  االخسسطسساء 
وقيادة  االأمنية  السسس�زارات  بني  ال�شالحيات 
عمليات بغداد البد من معاجلته ب�ج�د جهاز 
ا�شتخباراتي م�حد للك�شف عن اخلاليا النائمة 

واالإرهابيني".
تك�ن عمليات  باأن  "وج�د مقرتح  اىل  واأ�شار 
احلاالت  ملعاجلة  للجي�س  احتياط  ق�ة  بغداد 

الطارئة يف البالد".
حيدر  امل�شلحة  للق�ات  العام  القائد  اأكد  كما 
العبادي اأن اجلي�س �شيت�ىل الدفاع عن حدود 
املدن لتت�شلم الداخلية اأمن املناطق، فيما دعا 
بدعم  اال�شتمرار  اىل  ال�شيا�شية  الق�ى  جميع 
االرھاب،  �شد  حسسربھا  يف  امل�شلحة  الق�ات 
م�ؤكدا �شعيه  ليت�ىل اجلي�س الدفاع عن حدود 
اأمن  الداخلية  وزارة  ق�ات  تت�شلم  وان  املدن 

املدن واملناطق.
جمل�س  يف  القان�نية  اللجنة  اأن  اىل  ي�شار 
ف  االأمسسنسسي  امللف  ت�شليم  اإىل  دعسست  السسنسس�اب 
م�شددة  بالكامل،  الداخلية  وزارة  اإىل  بغداد 
يف  امل�ج�دة  الع�شكرة  اإنهاء  �سسرورة  على 

العا�شمة.

بين الداخل والحدود .. بغداد ثكنة عسكرية بانتظار عودة مدنية 
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لالأمم  العام  لالمني  اخلا�س  املمثل  اأكسسد 
اأم�س    ، ك�بي�س  يسسان  السسعسسراق  يف  املتحدة 
يف  الفاعلة  امل�شاركة  اهمية   ، االأربسسعسساء 
ممار�شة  اىل  ال�شباب  داعيا  االنتخابات، 

دورهم من خالل االنتخابات.
يف  عقده  �شحفي  م�ؤمتر  يف  ك�بي�س  وقال 
اأم�ر  عدة  ناق�شنا   " اإننا   ، النجف  حمافظة 
اإ�شحاق الفيا�س كطريقة  مع املرجع حممد 
�شري احلمالت و�شل�ك االأحزاب و�شعيد باأنهم 

يلتزم�ن بالق�انني على نطاق وا�شع ".
واأ�شاف اأن " نزاهة االنتخابات تنق�شم اإىل 
ق�شمني االأول يتعلق باجلانب التقني واإرادة 
ال�شيا�شية  الق�ى  �شل�ك  وثانيا  الناخبني 

خالل  يدعمهم  مسسن  و�شل�ك  واملر�شحني 
احلملة االنتخابية ".

الفاعلة  امل�شاركة  �سسسرورة  على  و�سسشسسدد 
لتقدمي  الكف�ء  واختيار  االنتخابات  يف 
وجلب  الف�شاد  على  والق�شاء  اخلسسدمسسات 
اال�شتقرار للعراق و�شعبه، داعيا اىل ان تاأخذ 
يف  دورهسسم  ال�شباب  و�ريحة  املر�شحات 

العراق اجلديد.
بزيارة  ال�رف  يل  "كان  ك�بيت�س  وقسسال 
معه  ناق�شت  وقد   ، الفيا�س  الديني  املرجع 
االنتخابات واتفقنا على �رورة امل�شاركة 
والق�شاء  اخلدمات  لتقدمي  الكف�ء  واختيار 
للعراق  اال�سسشسستسسقسسرار  وجسسلسسب  الف�شاد  على 

و�شعبه".
واأ�شاف " ناق�شنا عدة ام�ر ، لي�س اال�شتعداد 

، وت�شجيع  االنتخابية  العملية  فقط بل �شري 
�ريحة ال�شباب على الت�جه لالنتخاب".

املا�شي،  االثنني  املتحدة،  االأمم  وابسسدت 
ا�شتعدادها لدعم العراق الإجناح االنتخابات 

النيابية املقررة يف 12 من اآيار املقبل.
وذكرت وزارة اخلارجية يف بيان، اأن وزير 
يان  اجلعفرّي،  اإبراهيم  ة  العراقسيَّ اخلارجيَّة 
ِّل االأمني العامِّ لالأمم املتحدة  ثس ك�بيت�س مممُ
سسَمسسل  يف السسسعسسسراق، وجسسسرى ا�سسشسستسسعسسرا�سسس جممُ
والدعم  سسة،  واالأمسسنسسيَّ ال�شيا�شيَّة،  االأو�سسشسساع 
مناق�شة  مت  كما  للعراق،  سسقسسدَّم  املمُ االأممسسسّي 
وال�شيَّما  سسة،  والسسدولسسيَّ االإقليميَّة،  الق�شايا 
عن  اجلعفرّي  واأعسسسرب  ال�ش�رّية”.  االأزمسسسة 
دعم  من  املتحدة  االأمم  قدَّمته  ملا  “�شكره 
مرحلة  يف  الدعم  مزيد  اإىل  داعيًا  للعراق، 

االأمم  “ا�شتطاعت  حًا  ��شِ االإعمار،” ممُ اإعادة 
�رقًا يف تاريخها  ِّي وجهًا ممُ لس املتحدة اأن جتمُ
َ دعمها للعراق، وننتظر منكم املزيد من  ِعربرْ

��شًا يف هذه املرحلة”. �شمُ الدعم خمُ
الذي  الربملانيَّة  “االنتخابات  اإىل  ولفت 
اأن  ة  سيَّ واأهمِّ خ��شها،  العراقسيُّ�ن  سسزِمسسع  يمُ
�شري  ي�شمن  بسسدور  املتحدة  االأمم  ت�شطلع 
العمليَّة االنتخابّية بال خروقات، اأوعراقيل، 
من  لالنتقال  طريق  االنتخابات  اأنَّ  نعتقد 
سيَّة  حال اإىل حال اأف�شل، واأنا اأوؤّكد على اأهمِّ

�شاَركة العراقسيِّني يف االنتخابات بقّ�ة”. ممُ
االأمم  ا�شتمرار  ك�بيت�س  اأكسسسد  جهته  مسسن 
ا�شتعداد  مبديًا  السسعسسراق،  دعسسم  يف  املتحدة 
اأجسسل  مسسن  السسعسسراق  مل�شاندة  ي�نامي  بعثة 

اإجناح امل��شم االنتخابي املقبل.
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