
ن�صيف،  عالية  الربملانية  النزاهة  جلنة  ع�صو  اكدت 
ب�صفته  ال��وزراء  رئي�س  اىل  وفد  ار�صال  اللجنة  عزم 
موافقة  على  للح�صول  امل�صلحة،  للقوات  العام  القائد 
الدفاع واللجنة من اجل فتح  التعاون بني وزارة  يف 

ملفات الف�صاد ال�صابقة يف الوزارة.
وقالت ن�صيف، ان "اكرث اموال الدولة مت �رسقتها عرب 
وزارات مهمة وحيوية ومن بينها وزارة الدفاع على 
للت�صليح  كان  ال�صابقة  املوازنات  تركيز  ان  اعتبار 
انه  مبينة  وداع�س"،  االره���اب  على  احل��رب  ب�صبب 
ال�صابقة  بالدورة  به  قمت  الذي  اال�صتجواب  "خالل 
وا�صتجوابات اخرى جرت بنف�س امللفات مت الو�صول 
اىل نتائج بان هنالك �صفقات مريبة جرت يف وزارة 

الدفاع".
تبنت  الربملانية  النزاهة  "جلنة  ان  ن�صيف  وا�صافت 
ملف الف�صاد ب�صفقات الت�صليح، حيث وجهت كتاب اىل 
وزارة الدفاع لت�صليمها كافة عقود الت�صليح ال�صاقة"، 
تلك  ان  اعتبار  على  اعتذرت  "الوزارة  ان  اىل  الفتة 

امللفات ترتبط باجلانب االمني".
النزاهة  جلنة  من  وف��د  "هنالك  ان  ن�صيف  واك��دت 
العام  القائد  ب�صفته  ال��وزراء  رئي�س  مع  �صيتباحث 
التعاون  يف  موافقة  على  للح�صول  امل�صلحة،  للقوات 
الف�صاد  ملفات  فتح  اج��ل  من  واللجنة  ال���وزارة  بني 

ال�صابقة بالوزارة".
ح�صل  قد  احلديث  من  الكثري  هنالك  ان  اىل  ي�صار 
بالفرتات ال�صابقة، حول �صفقات ت�صليح حتوم حولها 
اجهزة  بينها  من  العام  للمال  وه��در  ف�صاد  �صبهات 
االوكرانية  الع�صكرية  والناقالت  املتفجرات  ك�صف 
وطائرات التدريب الكورية و�صفقات اال�صلحة اجليكية 
حولها  �صكلت  التي  الت�صليح  �صفقات  من  وغريها 

العديد من جلان التحقيق بالدورات ال�صابقة.
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العراق.. إتفاق مهم بين المركز واإلقليم
الصحة النيابية تدعو لتشكيل هيئة عليا 

لمكافحة المخدرات

المالكي: يجب إبعاد العراق عن أي صراع 
وضرورة احترام سيادته

نائب: تحديات كبيرة أمام عبد المهدي لحسم 
ملف الوكاالت قبل نهاية حزيران

حدد نائب رئي�س جلنة ال�صحة والبيئة الربملانية فار�س الربيفكاين، االأربعاء، اأربعة 
اأ�صباب �صاعدت يف انت�صار ظاهرة املتاجرة باملخدرات وتعاطيها، داعيًا اإىل ت�صكيل 

هيئة عليا ملكافحة املخدرات ومنع االجتار بها وتداولها.
وقال الربيفكاين اإن "اآفة املخدرات اأخطر من ال�رسطان واالأمرا�س اخلبيثة االأخرى، 
كونها توؤدي اإىل تبعات �صلبية وخطرية على املجتمع وتوؤدي اإىل انحالله خا�صة ما 
باأنواعها املختلفة ينبغي عدم  "املخدرات  اأن  ال�صباب"، مبينًا  يتعلق منها ب�رسيحة 
التي عا�صها  واالأزمات  العراقي  "الو�صع  اأن  واأ�صاف،  بها".  املتعاملني  التهاون مع 
تعاطي  ظاهرة  انت�صار  يف  كبري  ب�صكل  �صاعدت  والبطالة،  احلدود  وانفتاح  ال�صعب 
الداخلي  االأم��ن  قوى  بني  جماعية  م�صوؤولية  ومواجهتها  باملخدرات،  واملتاجرة 
واجلهات الثقافية والدينية ووزارة ال�صحة ووزارة العمل"، الفتًا اإىل "اأهمية ت�صكيل 

هيئة عليا ملكافحة املخدرات ومنع االجتار والتداول لها".

�صدد رئي�س ائتالف دولة القانون نوري املالكي،، على �رسورة اإبعاد العراق عن اأّي 
�رساع، الفتا اىل اهمية احرتام �صيادة العراق.

وقال مكتب املالكي يف بيان ان "رئي�س ائتالف دولة القانون نوري املالكي ا�صتقبل 
مبكتبه اليوم م�صاعد وزير خارجية الواليات املتحدة االمريكية ل�صوؤون ال�رسق االأدنى 
ال�صفري ديفيد �صاترفيلد"، مبينا انه "مت ا�صتعرا�س عالقات ال�رساكة اال�صرتاتيجية بني 
الق�صايا  اإىل  التعاون امل�صرتك، كما تطرق  واآليات تعزيز  والواليات املتحدة  العراق 
والتحديات يف املنطقة، وم�صاعي التو�صل على حلول �صيا�صية لها، اإ�صافة اإىل جهود 
العالقات  تعزيز  اأهمية  "على  البيان،  خالل  املالكي  واكد   ." االإره��اب  على  احلرب 
دول  مع  ثنائية  عالقات  اإقامة  يتبن�َّى  "العراق  اأَنّ  مبينا  البلدين"،  بني  الثنائية 
وُمواَجهة  امُلختِلفة،  املجاالت  فى  امُل�صرَتكة  امل�صالح  رعاية  على  تعمل  العامل، 
العراق  اإبعاد  "اأهميَة  القانون على  ائتالف دولة  التحديات امل�صرتكة". و�صدد رئي�س 
عن اأّي �رساع اإقليمي اأو دويل و�رسورة احرتام �صيادته، واعتماد احلوار منهجا حلّل 
جميع االأزمات وال�رساعات"، الفتا اىل �رسورة "ان ال يكون العراق منطلقا لالعتداء 

على االآخرين".

ولي�صت  "كبرية  التحديات  اأن  املحمدي،،  يحيى  الوطني  املحور  كتلة  عن  النائب  اأكد 
�صهلة" اأمام رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي حل�صم ملف الوكاالت قبل انق�صاء املدة 

املحددة يف نهاية �صهر حزيران من العام احلايل.
هناك  اأن  نعتقد  والتي  املهمة  امللفات  من  يعترب  الوكاالت  "ملف  اإن  املحمدي  وقال 
�رسورة حل�صمه خالل هذا الدورة وباأ�رسع وقت، خا�صة بعد اإلزام رئي�س الوزراء لنف�صه 
�صمن برناجمه احلكومي على ح�صم هذا امللف ب�صكل نهائي"، مبينًا اأن "احلكومة ملزمة 
قبل نهاية �صهر حزيران املقبل باإنهاء الوكاالت بعد ت�صمينها يف املوازنة االحتادية 
لل�صنة املالية احلالية". واأ�صاف املحمدي، اأن "ال�صغوط م�صتمرة من الربملان والكتل 
املحددة  املدد  �صمن  بالوكاالت  العمل  باإنهاء  للم�صي  الوزراء  رئي�س  على  ال�صيا�صية 
بالربنامج احلكومي"، الفتًا اإىل اأن "امللف كبري جداً ويت�صمن االف الدرجات الوظيفية 
واملنا�صب اخلا�صة، بالتايل فان التحدي كبري ولي�س �صهاًل وبحاجة اإىل جهود واإرادة 

حقيقية حل�صمه من قبل رئي�س الوزراء".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

االأح���داث  حمكمة  حتقيق  قا�صي  وق��ال��ت 
وجه  "الق�صاء  اإن  عي�صى  ن��دى  املركزية 
املخت�صة  املركزية  االأحداث  حتقيق  حمكمة 
كافة  جرائم  مبتابعة  االإرهاب  ق�صايا  بنظر 
العا�صمة،  من  الر�صافة  جانب  يف  االأحداث 
اجلرائم  من  تخ�صهم  التي  ال�صكاوى  ونظر 
يف  �رسعة  وحتقق  الوقت  لتخت�رس   االخرى، 
املخت�صة  للمحكمة  الدعاوى  واحالة  ح�صم 
بعد اأن  كانت �صابقا حمكمة واحدة يف جانب 
الكرخ تنظر كافة جرائم االحداث يف بغداد".

حتقيق  "حمكمة  اأن  اإىل  عي�صى،  واأ���ص��ارت 
�صابقا  تخت�س  حمكمة  املركزية  االأح��داث 
اك�صبها  م��ا  فقط  االره���اب  دع���اوى   بنظر 
على  وانعك�س  عاليتني  ومهنية  احرتافية 
و�رسعة  الر�صافة  يف  جانب  االح��داث  واقع 

ح�صم واإحالة دعاواهم". 
وعن ارتفاع اأعداد ال�رسقات واجلرائم ب�صورة 
الو�صع  "ا�صتتباب  اأن  عي�صى  ذكرت  عامة، 
 االأمني يف البالد غالبا ما يوؤدي اىل ارتفاع 
واالإرهاب،  القتل  غري  االأخرى  اجلرائم  ن�صب 
من  امل�صتفيدين  م��ن  الكثري  ب�صبب  توجه 
اقل  اخرى  بجرائم  القيام  اىل  االأمن  زعزعة 
قبل  من  عليهم  ت�صييق  اخلناق  بعد  خطورة 
"اغلب  ان  الفتة  االمنية"،  واالجهزة  الدولة 
او م�صارك  ال�رسقات واجلرائم يكون  منفذها 
ع�رس  الثامنة  �صن  حتت  حدثا  متهما  فيها 
والرتفاع  ن�صب  االمية  وانت�صار  الوعي  لقلة 

البطالة يف البالد".
واأكدت، اأن "اأغلب حوادث ال�رسقة التي يقوم 
دون  تنفذ  اآن��ي��ة  ح���وادث  ه��ي  احل��دث  فيها 
تخطيط او  تنظيم م�صبق، وال تكون ذات قيمة 
مادية عالية، اإذ تنفذ ب�صورة �رسيعة اما عن 

طريق ال�صدفة  او اأثناء تاأديته لعمل معني". 
اأما عن الع�صابات املنظمة التي ينتمي اليها 
من  "الكثري  اأن  اإىل  عي�صى  ا�صارت  احل��دث، 

حدث  الع�صابة  اأف��راد  �صمن  يكون   احلوادث 
هذه  وتكون  مب�صاركته،  تكون  اغلبها  بل 
لها  وخمططا  منظمة  احل��وادث  وال�رسقات 
مايل  م��ردود  لها  اماكن  وت�صتهدف  م�صبقا 

عال". 
وعن هذه ال�رسقات، ذكرت اأنها ح�صلت على 

اإفادة مدان حدث جاء فيها: "اين من مواليد 
عام   2002 ومل افكر بال�رسقة اال ان ال�صدفة 
احد  يف  للمواد  عر�س  من  امامي  وقع  وما 
البائع،  علم  دون  انت�صلها  املحال  جعلني 
دراجتي  تعطلت  حني  االخ��رى  وامل�صادفة 
وقام  مل�صاعدتي  يل  رجل  فتوقف  )التكتك( 

دراجته  قيادة  مني  ليطلب  دراجتي  ب�صحب 
دراج��ت��ي  فتبادلنا  اقتاد  وه��و  تعمل  التي 
ال�صحب  حبل  انقطع  الطرق  مفرق  احد  وعند 
الأجد نف�صي بعيدا عن دراجتي املعطلة فهنا 
تعمل  التي  الدراجة  باخذ  اقوم  بان   ارتاأيت 

بدل دراجتي املعطلة". 

املتهمني  اأح���د  ع��ن  الق�صاء  م��وق��ع  ون��ق��ل 
"ع�صابات  عليها:  ح�صل  اإفادة  يف  االأحداث 
اال�صيجة  عبوري  طلبتني  ل�صهولة  ال�رسقة 
لي�صهل  والفتحات  ال�صبابيك  من  ودخ��ويل 
لباقي اأفراد الع�صابة تنفيذ  العملية والدخول 

اىل املكان املق�صود �رسقته". 
وع���ن اآل���ي���ة ا���ص��ت��غ��الل االأح������داث وط���رق 
باأن  عي�صى  القا�صي  اأف���ادت  ا�صتدراجهم، 
هم  ا�صتدراجهم  الذين  يتم  االح��داث  "اأغلب 
احلال  وفقراء  املتو�صطة  دون  الطبقة  من 
ان  ال�صعبية،  ا�صافة  املناطق  يف  وي�صكنون 
اغلبهم يكونون تاركني للدرا�صة وال يجيدون 
ا�صتدراجهم  في�صهل  وال��ك��ت��اب��ة،  ال��ق��راءة 

 واإغراوؤهم باملال". 
التي تودي باحلدث  الرئي�صية  اال�صباب  وعن 
الأخذ هذا املنحى اأ�صافت عي�صى اأن "التاأثري 
وارتفاع  البالد  يف  االمية  النت�صار   ال�صلبي 
يف  امل�رسدين  اع��داد  وزي��ادة  البطالة  ن�صب 
يف  االأ�صا�س  التاأثري  لها  كافة  املحافظات 
اغلب  ك��ون  االأح���داث  جرائم  ن�صب  ارت��ف��اع 
املحاكم  ق��ب��ل  وامل���دان���ني  م��ن  امل��ت��ه��م��ني 
وال  والكتابة  القراءة  يجيديون  ال  املخت�صة 
او  تدريب  دورات  الأي  يخ�صعوا  ومل  يعملون 
االجتماعية"،  ال�صوؤون  العمل  وزارة  قبل  من 
الفتة اىل "انعدام دورات حمو االمية  ودورات 
هذه  ت�صتهدف  كانت  التي  املهني  التدريب 
دور  من  لها  ملا  املجتمع  من  املهمة  الفئة 
ال�صباب  ت��وج��ه  وحتجيم  تقليل  يف   ه��ام 

واالحداث نحو االعمال االجرامية". 
وال�����ص��وؤون  ال��ع��م��ل  وزارة  عي�صى  ودع���ت 
"االهتمام مبو�صوع دورات  اإىل  االجتماعية 
ا�صافة اىل �رسورة  والتدريبية،  االمية   حمو 
الوقائية  وال��ربام��ج  الرتبوي  البناء  تفعيل 
احتوائهم  دور  منح  خ��الل  للم�رسدين  من 
بدور  ا�صوة  املادي  والدعم  الكايف  االهتمام 
مهمة  فئة  يف  ار�صاد  الهام  لدورها  االيتام 

وا�صا�صية من فئات املجتمع".

محكمة األحداث تحذر من استخدام العصابات لألطفال في تنفيذ الجرائم
بغداد - الجورنال

اأنه مت  العاين،  التجارة، حممد ها�صم  وزير  اأكد   
والت�صدير"  اال�صترياد  "اإجازات  مو�صوع  ح�صم 
مع اللجنة االقت�صادية باإقليم كرد�صتان، خالل 
االجتماع الذي ُعقد بني الطرفني، اليوم االأربعاء.
وقال العاين، خالل موؤمتر �صحفي، اإن "اجتماع 
والذي  كرد�صتان،  اإقليم  يف  االقت�صادية  اللجنة 
الق�صايا،  كل  ناق�س  وا�صع،  م�صتوى  على  كان 
وزارة  م��ع  العالقة  الق�صايا  اإىل  باالإ�صافة 

التجارة االحتادية".

واأ�صاف اأن "الوفد كان موؤلفًا من مدراء عامني 
من االإقليم، وكان من املفرت�س اأن يح�رس وزير 
يح�رس  مل  لكنه  االإقليم،  يف  وال�صناعة  التجارة 
امل��دراء  فح�رس  �صعب،  �صحي  ظ��رف  ب�صبب 
اال�صترياد  اإجازات  نقا�صاتنا  وتناولت  العامون، 
يف  التجارة  ل��وزارة  التابعة  ال�رسكات  لفروع 

االإقليم".
ومت  مر�صية،  نتائج  اإىل  "تو�صلنا  قائاًل:  وتابع 
ما  والت�صدير  اال�صترياد  اإجازات  مو�صوع  ح�صم 
بني احلكومة االحتادية وحكومة االإقليم، واتفقنا 
العامة  ال�رسكة  وت��ق��وم  حم�رس،  توقيع  على 

امل�صوؤول  مع  بتوقيعه  االآن  العراقية  للمعار�س 
للتجارة  العامة  املديرية  عن هذا املو�صوع يف 
"هذا املح�رس �صيكون  اأن  اإىل  يف االإقليم" الفتًا 
مكماًل للقرار رقم 13 ل�صنة 2019 ال�صادر عن 
جمل�س الوزراء بخ�صو�س توحيد االإجراءات بني 
وبذلك  االإقليم،  وحكومة  االحت��ادي��ة  احلكومة 

نكون قد غطينا كل القرار تقريبًا".
املعوقات  بحل  "قمنا  التجارة  وزي��ر  واأردف 
جيد  وق��ت  ويف  عندنا  ب��رزت  التي  وامل�صاكل 
االإقليم،  مع  م�صاكل  اأي  اإىل  نتعر�س  ومل  ج��داً، 
اأن  وناأمل  التفاهم  لغة  وهي  واحدة  لغتنا  الأن 

وفد  يطرح  ال�صحيح، ومل  بال�صكل  االأمور  جتري 
االإقليم مو�صوع رفع علم كرد�صتان على املباين 

احلكومية".
دعم  ���ص��ن��دوق  لدينا  "يوجد  ال��ع��اين  واأ���ص��ار 
الت�صدير وهو مقر به من خالل قانون للحكومة 
االحتادية،  احلكومة  من  جزء  وهم  االحتادية، 
وح��ك��وم��ة االإق��ل��ي��م ه��ي ج���زء م��ن احل��ك��وم��ة 
االحتادية، واتفقنا على فتح ح�صاب يف االإقليم 
ر�صوم  منه  ت�صتوفى  الت�صدير  دع��م  ل�صندوق 
الت�صدير، ومل يكن هناك اختالف  �صندوق دعم 

بيننا واتفقنا على كل النقاط تقريبًا".

بغداد - الجورنال

كشفت محكمة تحقيق األحداث 

المركزية عن ارتفاع نسبة 

مشاركة صغار السن في أعمال 

 السرقات والتسليب والجرائم 

االخرى في العاصمة، عازية 

ذلك إلى الظروف االجتماعية 

التي  يعيشها هؤالء األحداث، 

واستغالل العصابات اندفاعهم 

وبنيتهم الجسدية وعدم 

نضجهم. 
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