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ا�سبحت ظاهرة )احلر�سة( من الظواهر ال�سلبية التي 
خروجهن  عند  الفتيات  الغلب  وقلق  ازع��اج  ت�سبب 
مثل  تعالج  التي  القوانني  وان  منازلهم خا�سة  من 
واالقت�سارعلى  معدومة  تكون  تكاد  احلاالت  هذه 
ماجعل  النجدة  مديريات  يف  اخلا�سة  التعليمات 
الغياب  لهذا  امل�ستغلني  قبل  من  متفاقم  الو�سع 
ثانويات  امام  وال�سيما  الظاهرة  وازدياد  القانوين 

الطالبات.
�رشطة  من  عنا�رش  بغداد  جندة  مديرية  "ون�رشت 
من  للحد  البنات  م��دار���س  ق��رب  الن�سائية  النجدة 
ان  اىل  املديرية  ا�سارت  فيما  التحر�س"،  ح��االت 
�سابطات �سيقومن باال�رشاف على عمل املنت�سبات.

 الطالبة )ع( يف احدى مدار�س الر�سافة ،تقول ،اإن 
عند  الطالبات  يعاك�سون  املراهقني  من  "جمموعة 
انتهاء الدوام ،ويطلقون عبارات قبيحة ويت�رشفون 
والهلع  للطالبات اخلوف  ي�سبب  ما  ب�سكل غري الئق 

،فاننا كفتيات ال نقدر على الرد خوفا من ردة الفعل 
التي �ستنعك�س علينا �سلبا ،لذا فقررت ان اخرب اخي 
،الذي يرافقني من البيت اىل املدر�سة وعندما اعود 
اغلب  فعلت  وكذلك  املدر�سة  ق��رب  ينتظرين  اج��ده 
اخواننا  بني  م�ساجرات  بعدة  �سبب  ،ما  زميالتي 
من  قل�ست  انها  غري  املراهقني  من  وامل�ساك�سني 
النجدة  �رشطة  اهتمت  ان  بعد  خ�سو�سا  تواجدهم 

باالمر".
الر�سافة  بجانب  البنات  مدار�س  احدى  مديرة  اما 

لهن  ماتتعر�س  تالحظ  االدارة   " ،اأن  فاو�سحت 
، �سوى  الطالبات لكن لي�س باالمكان  فعل اي �سي 
باب  اىل   الرئي�سي  ال�سارع  من  اخل��روج  باب  تغري 
االت�سال بال�رشطة  ،او  التحر�س  لتقليل حالة  فرعي 

لتعيني دورية قرب املدر�سة".
" دوام  اأن   ، �سعدي قا�سم  والد احدى الطالبات اكد 
ابنته ا�سبح من االموراملقلقة مايدفعه اىل الذهاب 
مع ابنته اىل املدر�سة يف اأغلب االوقات وانتظارها 
عند انتهاء دوام املدر�سة للتخل�س من هذا القلق حول 

ماتتعر�سه له من كالم �سيء او اي حركة �سبيانية 
باملبادىء  امللتزمني  غري  ال�سباب  هوالء  قبل  من 
واالخالق".  من جانبه اكد مدير جندة بغداد العميد 
حممد خالد الربيعي ،اإن "منا�سدات كثرية و�سلت اىل 
واهايل  املدار�س  مديريات  قبل  من  النجدة  مديرية 
ب�ساأن  والر�سافة  الكرخ  مناطق  �سمن  الطالبات 
�سعاف  من  ال�سباب  ينفذها  التي  التحر�س  ظاهرة 
 20  17- مابني  اعمارهم  ترتاوح  والتي  النفو�س 
دوريات  ن�رشت  بغداد   "جندة  اأن  مو�سحا   ،" عاما 

لتوثق هذه احلاالت وحتتجز املتحر�سني بالطالبات 
لت�سلمهم  اىل مراكز ال�رشطة  الكمال االجراءات".

من  احلملة  ب��داأت  قد  كانت  "النجدة  ،اأن  وا�ساف    
املنطقة  الثانويات يف  عند جممع  البلديات  منطقة 
املدر�سة  ادارة  مع  اللقاءات  من  �سل�سلة  اجراء  وبعد 
واهايل املنطقة وات�سح ان حالة التحر�س ا�سبحت 

م�سكلة اثقلت كاهل االهايل والطالبات".
وتابع الربيعي ،اأن " ال�سباب الذين مت القاء القب�س 
عليهم اتخذت بحقهم االجراءات القانونية الالزمة".
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الوزارية،  الت�سكيلة  ا�ستكمال  موعد  عن  �سيا�سي،  م�سدر  اجلورنال:ك�سف  بغداد- 
للحكومة العراقية، برئا�سة عادل عبداملهدي. وقال امل�سدر، يف ت�رشيح �سحفي ان 
ا�ستكمال حكومة  الت�سويت على  ال�سيا�سية على  القوى  اغلب  اتفاق بني  �سبه  "هناك 
اأغلب  اأن  يذكر  احلايل".  ال�سهر  من   21 بعد  اي  ن��وروز،  عيد  بعد  عبداملهدي،  عادل 
مناطق العراق وال�سيما يف اإقليم كرد�ستان حتتفل باأعياد الربيع يف 21 من �سهر اآذار 

من كل عام والذي يطلق عليه ت�سمية عيد النوروز، وهو عطلة وطنية

 

ك�سف النائب عن حتالف البناء كرمي املحمداوي، 
عن م�ساومات امريكية على الكتل ال�سنية باإعادة 
الت�سويت  رف�س  مقابل  داع�س  وقادة  البعثيني 

على م�سودة اإخراج القوات االأجنبية.
اإن  �سحفي  ت�����رشي��ح  يف  امل��ح��م��داوي  وق���ال 
ال�سنية  الكتل  نحو  تتحرك  ب���داأت  “وا�سنطن 
والكردية الإف�سال قانون اإخراج القوات االأجنبية 
ت�ستغل عودة  “اأمريكا  اإن  اإىل  البالد”، الفتا  من 
داع�س  ع�سابات  وق��ادة  البائد  النظام  اأزالم 

اإىل  االعت�سام  من�سات  اأ�سحاب  من  االإرهابية 
الت�سويت على م�سودة قانون  البالد مقابل عدم 

طرد القوات االأمريكية”.
وال�سخ�سيات  ال�سنية  الكتل  “اغلب  اأن  واأ�ساف 
البارزة ر�سخت لتلك ال�سغوط وتعمل يف الوقت 
اإف�سال القانون”، مبينا اأن “االأكراد  احلايل على 
وال�سنة �سيكون موقفهم �سلبي على مترير قانون 

طرد االأمريكان”.
وبني املحمداوي، اأن “وا�سنطن تعي�س قلقا كبريا 
القوات  اإخ��راج  قانون  ب�ساأن  احل��ايل  الوقت  يف 
االأجنبية وت�سعى ب�سكل جاهد على اإف�ساله ومنع 

الربملان من الت�سويت عليه.

الرتكماين جا�سم  ال�سابق عن املكون  النائب  انتقد 
ازاء  امل��رك��زي��ة  احل��ك��وم��ة  �سمت  ج��ع��ف��ر،   حممد 
كركوك،  حمافظة  م�ستقبل  ب�ساأن  االكراد  اتفاقات 
مبينًا ان اخلوف عاد من جديد اىل كركوك بعد 15 
من  قلق  هناك  حيث  الن�سبي،  اال�ستقرار  من  �سهراً 

عودة البي�سمركة واال�ساي�س واالغتياالت.
“الرتكمان  ان  �سحفي  ت�رشيح  يف  جعفر  وق��ال 
احلزبني  بني  جت��ري  التي  االتفاقات  من  قلقون 
الكرديني االحتاد الوطني والدميقراطي وزج كركوك 
يف تلك االتفاقات، حيث التوجد اي مداخالت من 

قبل احلكومة ب�سان م�ستقبل كركوك”.
وا�ساف ان “هناك �سكوت مطبق من قبل احلكومة، 
مع  امل�سالح  ب�ساأن  الت�ساوؤالت  يثري  ال��ذي  االم��ر 
الكرد، وبالتايل فاأن الرتكمان والعرب يف كركوك 
م�سري  ب�����س��اأن  ال��ك��ردي��ة  التحركات  م��ن  قلقون 

كركوك”.
يف  والتجار  االم���وال  “روؤو�س  اأن  جعفر،  وب��ني 
زوال  بعد  املحافظة  اىل  ع��ادت  كركوك  حمافظة 
وتعمل  تهددهم  كانت  التي  الكردية  الع�سابات 
على خطف البع�س منهم، واليوم فان اخلوف عاد 
اىل املحافظة، ما يتطلب تدخاًل حكوميًا حول كل 

حديث يتم تداوله حول كركوك. 

بغداَد  ���س��وارِع  يف  االإي���راين  الرئي�س ِ موكب ُ �ساَر  توا�سعٍ  بكِل 
النفوذ  وب���وؤر ِ فيها   ال��ق��راِر  م��راك��ز ِ ب��نَي  تنقَل  ه���دوءٍ  وب��ك��ِل 
عرَب  ال�سيخ  زي����ارَة  النا�س ُ تناقَل  ح��ف��اوٍة  وب��ك��ِل  ِال��ع��راق��ي  
املتوج�سنَي  من  تخلوا  مل  وان  االجتماعي  التوا�سل ِ مواقع ِ
واأركاِنها  برئي�ِسها  َق��ُدَم��ْت  التي  اجل��ارة  بنوايا  وامل�سككنَي 
اأي�سا.   ال�سعبيِة   ورمبا  وال�سيا�سية   واالقت�ساديِة   الدبلوما�سيِة 
 م�������اذا ت�����ري�����ُد اإي�������������راُن  وم���������اذا ي�����ري�����ُد ال�����ع�����راق ؟
املراقبوَن يعدوَن الزيارَة هي االأهُم بنَي زياراِت الروؤ�ساء ِوامللوِك 
الذين توافدوا على العراِق بعَد خروِجِه حمرراً لالأر�س ِومنت�رشا 
النهار  و�سِح  يف  زيارة ٌ اِنها    ... ب�سيطة  ومبقارنٍة  داع�س  على 
امللىء على عك�ِس  اأماَم  اأ�سابيَع  منُذ  معلنٍة ومطروحةٍ  وباأجندٍة 
الزيارِة املتخفيِة للرئي�ِس االمريكي الذي ا�ستثمرْت امريكا  فيها  
من  بنَي  الفارَق  نحلَل  اَن  لنا  ولكن  ون�سف  عقٍد  منُذ  بالعراق 
معه  يتعاطى  من  وبنَي  موحد  و�سعبًا  دولًة  العراق  مع  يتعاطى 
ك�ساحِة حرٍب ليحمي بها ابراَج نيويورك ووا�سنطن، نعم فلم ُتَتْح 
واملتمثلة  العراق  ال�سعاِف  الإيراَن  اُتيحْت  التي  من  اكرَث  فر�سا 
ب�سيغ  وطرحوها  االآخروَن  دعَمها  التي  التق�سيم ِ ب�سيناريوهات 
ٍال تعُد وال حت�سى بيَنما وقَف �سَدها االإيرانيوَن جنبا اىل جنٍب 
على  للحفاِظ  وجاهدوا  كابدوا  الذين  الوطنيني  العراقيني  مع 
... بالدم  موحد  واح��ٍد  ع��راقٍ  على  واحلفاِظ  والعر�س   االأر���س ِ
ال��دوَر  ي��رى  م��ن  على  ب��ال��رِد  نكتفيَّ  اَن  امل��ف��رو���سِ  م��ن  هنا 
اأو  واح���ت���واِئ���ِه  ال���ع���راق  ال���س��ع��اِف  ي��رم��ي  دورا  االإي������راين 
 ... ي��دع��ون  ك��م��ا  اإي�����راَن  حم��اف��ظ��اِت  اإىل  كمحافظٍة   ���س��ِم��ِه 
العراق  مع  تتعاطى  االإ�سالمية  اجلمهورية ُ اليوَم  ب�سيٍط  بو�سٍف 
اَن  منه  تنتظُر  خمل�سا  وج��ارا  قويا  وحليفا  ا�سرتاتيجيا  عمقا 
ولكننا  تزوُل  فاملحُن  حمنِتها  يف  معها  ويقَف  باملثل  يعامَلها 
الوجوَد اجلغرايف  يعزُز عالقاِتنا  �سعبنِي ودولتني جاريِن  نبقى 
والتحالفاِت اال�سرتاتيجية  واالتفاقياِت االقت�سادية َاملبنية على 
امل�ساريع ِطويلِة االأمد املعززة الأمن ِوا�ستقراِر البلدين من ذلك حمَل 
و�سبِطها  احلدود ِ تر�سيم ِ جماالِت  يف  املبا�رشَة  ملفاِتِه  روحاين 
امل�ساريع  وبناِء  ال�سياحِة  وتعزيِز  التجاري  التبادل  وزي��ادِة 
الربية  اخلطوط ِ وم��ِد  التجاري  التبادِل  و�ساحاِت  ِال�سناعية 
و�سكِك احلديد وحل ِامل�سائِل العالقة بنَي البلدين  وتزويِد العراق 
بالكهرباء و�سماِن االأمِن بنَي اجلاريِن ب�سورٍة ال ت�سمُح بتكرار 
ِا�سوِء حروب ِاملنطقِة  املتمثلة مبغامرِة ال�سننَي الثماين الدمويِة 
وكارثة ِداع�س التي اريُد لها تدمرُي الب�رِش واحلجر  يف العراق لو ال 
الوقفُة االإيرانيُة على االأر�س وفتُح خمازِن اأمِنها الدفاعي احلرج 
العامُل  فيه  وقَف  وقٍت  يف  وطِنِهم  عن  للدفاِع  العراقيني  اأم��اَم 
متفرجا و متحدثا عن �سماناِت جتهيزٍ حتى عتاِد الكال�سنكوف 
 وما االم�ِس اال قريبا ولو ان ذاكرَة البع�س ِا�سابْتها عدوى الذباب . 
الفيزا  واإلغاُء  االإيرانيون  منها  ي�ستفيُد  الزيارُة  قائُل  يقوُل  قد 
ر�سوِم  ملِف  يف  الفائدِة  يف  فرٌق  هناك  ينكُر  احَد  وال  ذلك  دليٌل 
�سماِت الزيارِة للبلدين بيَد اَن اتفاقية َالعراق مع االأردن قد ت�سُع 
عقِد  وفوائِد  البلدين  لدور ِ وفقا  املعدومِة  الفوارَق يف حكِم  هذه 
االتفاقياِت بنَي العراق ودول ِالعامل  وقد يرى البع�ُس اَنها حتمُل 
ولكن على  تكفي   النوايا وحَدها ال  ان  اخُر  يرُد  وقد  فقط  نوايا 
ذلك  هو  اإي��ران  اإىل  العراُق  قدَمُه  ما  اخَر  يتذكروا  ان  املتابعنَي 
جنائزيٍة  مواكِب  بني  احلدودي  املنفُذ  ذلك  �سجَلُه  الذي  امل�سهُد 
يف  �سقطوا  الإيرانينَي  االإي��راين  بالعلِم  مو�سحًة  االأوىل  للطرفنِي 
العراقي  بالعلِم  مو�سحًة  واآخرى  داع�س  �سد  العراق  عن  الدفاع ِ
لرفاِت عراقيني �سقطوا دفاعا كما �سيقوا ولكن �سد اإيران االأوىل 
باأجتاِه  ايران  من  تعرُب  والثانية  ايراَن  باأجتاه ِ العراق  من  تعرُب 
مطالٌب  اأي�سا  العراق  لذا  يتكرر ُ يزاُل  ما  امل�سهُد  ورمبا  العراق 
اَننا  للجميع  ولنثبَت  اجلميل  لرد ِ االأق��ل  على  ومواقَف  بنوايا 
للمن�سفنَي   ، اجلميل   نكراُن  منها  لي�س  لكن  اأكيد  اأخطاءا  منتلُك 
ان يقفوا للتحليل ِباأن�سافٍ  اأمام َاحلقائق مب�سداقيِة وان ير�سلوا 
العراَق دولة ٌو�سعٌب  ر�سالة ًوا�سحة للعامِل واملنطقة مفاُدها ان 
وارادة لن ي�سمحوا بزِجِهم يف اآتون التناحرات على حكم ِال�رشِق 
عن  وك��الَء  ال  منطقِتِهم  يف  حقيقيون  العبوَن  هم  بل  االأو�سط  
االآخرين ويدركوَن دوَرُهم وم�ستقبَلُهم ويتذكروَن ما�سيهم جيدا 
وي�ستفيدوَن من الدرو�ِس والعرب ومن ذلك  قالوا لروحاين خو�س 
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يف الوقت الذي يجري فيه حراكا كبريا على م�ستوى ال�سلطات 
الثالث ملحا�رشة ملفات الف�ساد ، ك�سف م�رشعون عن وجود 

22 الف ملف ف�ساد يف مكاتب املفت�سني العموميني.
املا�سي  ال�سبت  ي��وم  جل�سته  يف  ال��ن��واب  جمل�س  و�سوت 
املفت�سني  مكاتب  اللغاء  املبداأ  حيث  من  قرار  �سيغة  على 
نا�سطون  وع��د  ال��ع��ام.  االدع���اء  دور  وتفعيل  العموميني 
املفت�سني  مكاتب  ال��غ��اء  ق��ان��ون  ت�رشيع  على  الت�سويت 
العمومني يف جمل�س النواب يعد مك�سب كبري لل�سعب العراقي 
منذ  املكاتب  هذه  يف  تع�سع�س  التي  الف�ساد  مافيا  و�رشب 
15 �سنة. وتقول م�سادر �سيا�سية ان الق�ساء العراقي يحقق 

ب22 األف ق�سية ف�ساد تخ�س مكاتب املفت�سني العموميني.
املفت�سني  مكاتب  ان  علي  خديجة  الربملان  مقررة  وذكرت 

األف   22 اأك��رث  وهناك  للف�ساد  ب��وؤرة  اأ�سبحت  العموميني 
ق�سية ف�ساد يف هذه املكاتب من دون حما�سبة للمق�رشين 
واالبتزاز  والف�ساد  الر�سى  اأن  موؤكدة  للق�ساء"،  اأواإحالتهم 
باتت م�ست�رشية يف هذه املكاتب ،وك�سفت عن، وجود اتفاق 
مكاتب  اإلغاء  على  واحلكومة  الربملان  رئي�سي  بني  م�سبق 
اإ�سدار قرار من حيث املبداأ  العموميني من خالل  املفت�سني 
دورته  يف  الربملان  اأن  على  م�سددة  االأوىل"،  اجلل�سة  يف 

احلالية م�رش على مكافحة الف�ساد.
واو�سحت ان هذه االنتقادات هي من دفعت اللجنتني املالية 
قانون  مقرتح  تقدمي  اإىل  ال�سابق  الربملان  يف  والقانونية 
وافق على ت�رشيعه  الذي  العموميني  املفت�سني  اإلغاء مكاتب 
يف  النزاهة  هيئة  وردت  املبداأ  حيث  من  ال�سابق  الربملان 
حينها على حتركات جمل�س النواب اأنها ال تن�سجم مع جهود 
مكافحة الف�ساد،مو�سحة اأن الرقابة ال�تي يقوم بها ال�مفت�س 

مبع�نى  الف�ساد  ملكافحة  الوقائية  االإجراءات  من  تعد  العام 
اأنه ميار�س رقابته قبل وقوع فعل الف�ساد. فيما اعترب اخلبري 
العام  املفت�س  بالغاء  الربملان  قرار  حرب  طارق  القانوين 
وحكم  العام  االدع��اء  رئا�سة  قانون  يوافق  بانه  د�ستوري 
املحكمة االحتادية وجمل�س الدولة. وقال حرب يف بيان ان 
الت�رشيعي  للف�سل  االوىل  اجلل�سة  يوم  النواب  جمل�س  "قرار 
اأحكام  يوافق  العموميني  املفت�سني  مكاتب  بالغاء  الثاين 
الد�ستور اأوال الأن املادة )59( من الد�ستور ، اأجازت للربملان 
ان  القرار كما  الب�سيطة ومنها هذا  ا�سدار قرارات باالغلبية 
فعل  كما  اأحكامه  بني  من  العام  املفت�س  يذكر  مل  الد�ستور 
بالن�سبة لهيئة النزاهة وديوان الرقابة املالية حيث ذكرهما 
يوافق  العام  املفت�س  الغاء  "قرار  ان  وا�ساف   الد�ستور". 
اأناط به  قانون االدعاء العام رقم )49( ل�سنة 2017 الذي 
التحقيق بالف�ساد املايل واالداري واالموال العامة وبالتايل 

مينع املفت�س العام من التحقيق بهذه الق�سية". واو�سح  ان 
"قرار الربملان يوافق قرار جمل�س الدولة اخلا�س باملفت�سني 
العموميني ال�سادر �سنة 2018 حيث ا�سار املجل�س اىل عدم 
التحقيق  �سالحية  العام  املفت�س  مينح  قانوين  ن�س  وجود 
يوافق   ، الربملان  ق��رار  ان  اىل  وا�سار  الق�سايا".  هذه  يف 
حكم املحكمة االحتادية العليا عندما اأقامت وزارة الداخلية 
دعوى الطعن بقانون االدعاء العام الذي جعل لالدعاء العام 
رف�ست  حيث  واالداري  امل��ايل  الف�ساد  يف  التحقيق  �سلطة 
املحكمة العليا الدعوى وردتها واأكدت د�ستورية االدعاء يف 

التحقيق بالف�ساد املايل واالداري".
2011 مل  ل�سنة   )30( النزاهة رقم  " ان قانون هيئة  وبني 
يخول املفت�س العام �سالحية التحقيق ، م�سريا اىل ان قانون 
مينح  مل   2004 ل�سنة   )  57( االم��ر  العموميني  املفت�سني 

املفت�س العام �سالحية التحقيق مطلقًا.


