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. ويـسـمّي العـراقـيون أرز اجلـنـوبـيتـ
لكي). وتمّن هو اسم العنبر بـ(التمّن ا

األرز في العراق.
dNM « o¹b

ويـوضح اخلـزعـلـي أن الـعنـبـر صـديق
النهر فهو (يسقى من ماء نهر الفرات
كن الـعذب الـتي تعـطيه رائـحة زكـية 
أن تشمّها على بعد كيلومترات عدة.)
تــبــدأ زراعــة األرز من  15أيــار/مــايــو
حـتى األول من تمـوز/يولـيو ويسـتمر
وسم قرابة الستة أشهر حتى أواخر ا

تشرين األول/أكتوبر.
ومـن بـــــــــ آالف مــــــــــزارعـي األرز في
الــديـوانـيـة 267 مــنـهم فـقط يـزرعـون

العنبر.
وتـــقع تـــلك األراضي الـــزراعـــيـــة عــلى
طــــريق مـــديـــنــــتي كـــربـالء والـــنـــجف
ــقــدســتــ وبــالــتــالي يــقــصـد زوار ا
ـنــاســبـات ــتــاجـر خـالل ا الــشــيـعــة ا

الدينية لشراء هذا النوع من األرز.
ـتـحـدث بـاسم وزارة الـزراعة ويـقـول ا
الـعراقيـة حميـد النايف لـوكالة فرانس
ـوسم بــرس (وضــعت الــوزارة خــطــة 
الصيف بواقع مليون و400 ألف دو

جلـمـيع احملاصـيل الزراعـيـة الصـيفـية
ضــمـنــهـا احملـاصــيل اإلسـتــراتـيــجـيـة

كاألرز والذرة).
ـــوارد لــــكــــنه يــــلـــفـت إلى أن (وزارة ا

ــائـيـة أبــلـغـتــنـا بـعـدم ا
تـوفـر الـكـميـات الـكـافـية
ـــــــيــــــــاه لـــــــهـــــــذه مـن ا
همة بسبب احملـاصيل ا

ياه). شح ا
ويــعــيـش الــعــراق الـذي
يــــســــمى (بالد مــــا بـــ
ـرور نــهـري الــنــهـريـن) 
دجـــلــــة والـــفـــرات فـــيه
انـخـفـاضـا فـي مـسـتوى

ياه منذ سنوات. ا
ولــهـذا أوعــزت الـوزارة
لـلـمـزارعـ بـعـدم زراعة
األرز والـــذرة الــصــفــراء
والـــبـــيـــضـــاء والـــقـــطن
والــــســــمـــــسم والــــدخن
وزهـرة الـشـمـس. وتـقدر
اخلـطة الـصيـفيـة حالـيا
ساحة 600 ألف دو
ئة وتمثل أقل من 50 با

غماس غرب الديوانية وتسمى شلبية
أي مــخــصـصــة لــزراعـة األرز ويــعـود
تــاريـخ مــلــكــيــتــهــا إلى زمن االحــتالل

العثماني.
وأعــلـنت وزارة الـزراعـة الــعـراقـيـة في
ـاضي حـظـر زراعـة حـزيـران/يـونـيـو ا
األرز والــــــذرة وبـــــعـض احملـــــاصــــــيل
األخــرى الـتي حتـتـاج إلـى الـكـثـيـر من

ياه. ا
ويــــشــــيـــر مــــديــــر عــــام الـــزراعــــة في
الـــديــوانــيــة صــفـــاء اجلــنــابي إلى أن
ـزارعي األرز هـؤالء ـالـيـة  اخلــسـارة ا
الـذين يـجنـون ربحـا يتـراوح ب 300
400 و400 ألـف ديــــــــنـــــــار (240 إلـى 
دوالر) لـــلــدو الـــواحــد (2500 مـــتــر

مربع) كبيرة جدا.
ويـؤكد أن خـسارة مـحافـظة الـديوانـية
ـوسم بـسـبـب عـدم زراعة األرز لـهـذا ا
تــقـدر بـ 50مــلــيـار ديــنــار عـراقي (40

مليون دوالر).
ويــنـتج الـعـراق مـئـة ألف طن من األرز
ــئـة مـنـهـا أرز الـعـنـبـر سـنـويـا 35 بـا
ئـة منه في الـذي يزرع أكـثر من 70 بـا
مـــحـــافــظـــتي الـــديـــوانــيـــة والـــنــجف
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أجـهـزة كـشف مـتـفـجـرات ومـنـظـومـة
لـفحص هويات الداخل واخلارج
مــنــهـا في إجــراء مــشـابه لــلــمـنــافـذ
احلــدوديـة الـدولـيـة لـلـعـراق مع دول

اجلوار).
b¹bł —uÝ

ونــقل الــبــيــان عـن  خــبــراء أمــنــيـ
نع دخول الـقول ان ( السور اجلديد 
ـفـخـخـة واإلرهـابـي الـسـيــــــارات ا
إلـى بغـداد من خالل حـزامهـا احمليط
بـــهـــا وهي عـــبــارة عـن مــجـــمـــوعــة
مــنـــاطق زراعــيــة مـــفــتــوحــة وطــرق
نـيـسـمـيـة تـتـخـلـلـهـا بـسـاتـ نـخـيل
ـسـاحــة تـقـدر بـآالف وحــمـضـيــات 
الــهــكـتــارات الــزراعـيــة إضــافـة إلى
ضـبط الـوضع األمـني وإيـقـاف تدفق
ـــــواد األســــــلــــــحـــــة واخملــــــدرات وا

منوعة). ا
فـيما أعلنت الـهيئة  العـامة للكمارك
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كـشف مـسؤولـون أمنـيون في بـغداد
عـن آخـــر تـــطـــورات مـــشـــروع ســـور

بغداد األمني.
وقـال بيـان امس انه ( االنتـهاء من
شـروع سـور بغـداد األمني الـعـمل 
بـــعــد نــحـــو ثالث ســنـــوات ونــصف
الـسـنـة من إقراره مـن قبل احلـكـومة
ضـمن جملة إجراءات أمنية اتخذتها
ــقـرر أن حلــمــايــة الـعــاصــمــة ومن ا
قـبلة يـعلن خالل األسـابيع الـقلـيلـة ا
عن ثـمـانـيـة مـنـافـذ رسـمـيـة لـلـدخول
واخلـروج من بـغـداد من اجتاهـاتـها
ــعـدات األربــعــة بــعــد جتـهــيــزهــا 

التفتيش والفحص الالزمة).
ــنــافــذ تــخــضع  واضــاف ان (تــلك ا
لـسـلـطـة مشـتـركـة من وزارتي الـدفاع
والــداخــلــيـة وجــهــاز األمن الــوطـني
واالســـتـــخـــبـــارات وحتـــتــوي عـــلى

قراطية { كبير الباحث في الصندوق الوطني لدعم الد
ستقبلية { رئيس مركز أكد للشؤون االستراتيجية والدراسات ا
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مـن اخلطة الســـــــــــــابـقة وخصصت
لـــزراعــة اخلــضـــــــروات ومـــحــاصــيل
أخـــرى وتــخـــصــيص حـــصــة مـــائــيــة
لــبـسـاتــ الـنـخــيل بـحــسب الـنـايف.

$ÕU∫  فريق طبي في مستشفى النعمان ينجح باستخراج كتلة شعر من معدة فتاة
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جنح فــــريق طـــبـي في مــــســـتــــشـــفى
النـعـمـان التـابع لـدائـرة صحـة بـغداد
الراصافة باسـتخراج كتـلة من الشعر
داخل مـعــدة فــتـاة  ,فـيــمــا افــتــتـحت
دائــرة صــحــة بــغــداد الــكــرخ مــركــزا
صحـيـا فـرعيـا في احملـمـودية لـتـقد
ـنـاطق اخلـدمـات الـصــحـيـة ألهــالي ا

النائية. 
سـتـشـفى صالح حردان وقال مـديـر ا
العـزي في بـيان تـلقـته (الـزمان) امس
ـــريــــضــــة  راجـــعـت الـــعــــيـــادة ان (ا
االسـتـشاريـة اجلـراحـيـة وهي تـعـاني
ـــعـــدة مـع فـــقــر دم من الم حـــاد في ا

شديد و اعراض انسداد االمعاء). 
من  جـــانـــبه اوضح رئـــيس الـــفـــريق
الطـبي  طـالب عـبـد حـمـود انه (أثـناء
الفحص السريـري اتضح وجود كتلة
تــوحي بــأنه مــرض ســرطــاني وبــعـد
إجـــراء الـــفـــحـــوصـــات اخملـــتـــبـــريــة
والشعاعية تب أنـها كتلة من الشعر
ــعــدة ــعـــدة اتــخــذت شـــكل ا داخل ا

بشكل تام).
واضاف ان (العـمليـة تكـللت بالـنجاح
ريـضة حلـ خروجـها و متـابعـة ا

وهي تتماثل للشفاء)

ـاضـي). الفـتـا الى انه (من حـزيـران ا
بــ تــلك الـــعــمــلــيـــات الــتي أجــريت
حــاالت اخــراج رصـاصــة مـن الــدمـاغ
وايــــقــــاف نــــزف دمــــاغي ورفع اورام
سـحــائـيــة وتــرقـيع عــظم اجلــمـجــمـة
فــضـال عن عـــمــلـــيـــات فـــتح تـــضــيق
غـضــروفي وتـثــبـيت فــقـرات خملــتـلف

احلاالت الواردة).
من جهة اخرى افتتح مدير عام دائرة
صـحـة بـغـداد  الــكـرخ جـاسب لـطـيف
احلــجـــامي مــركـــز كــوريش الـــفــرعي
ضـمن الـرقــعـة اجلـغــرافـيـة واإلداريـة
لـقــطــاع األعالم لــلــرعــايـة الــصــحــيـة
األولـيـة لـتــقـد اخلـدمـات الــصـحـيـة

والعالجية للمناطق النائية . 
واكــد احلـــجـــامي فـي بــيـــان تـــلــقـــته
(الـــزمـــان) امس انـه (ضـــمن اخلـــطط
الــتي وضـــعــتـــهــا الـــدائــرة لـــتــقــد
اخلـدمات الـطـبـيـة لـلـمـنـاطق الـنـائـية

والـتي لـيس فـيــهـا مـراكـز صـحـيـة 
افـتتـاح مـركـز كـوريش مـابـ مـنـطـقة
بــغــداد واحملــمــوديـــة وضــمن قــطــاع

األعالم للرعاية الصحية األولية).
 مـبــيـنــا ان (هـذا الــعـمل  من خالل
ــنــطــقــة حــيث قــامت تــبــرع أهــالي ا
ستلزمات الدائرة برفده باألجـهزة وا

الكـات الطـبـيـة واالثـات واألجـهزة وا
الـــكــهـــربـــائـــيـــة إلدامــة الـــعـــمل فـــيه
والـتـوسـع بـاخلـدمــة الـطـبــيـة ألهـالي
ـنـاطق الـنـائـيـة الـتي اليـوجـد فـيـهـا ا

مراكز صحية). 
 «—UL²Ý« rOEMð

الى ذلك اخــتــتــمت دائــرة الــعــيــادات
الـطــبــيــة الــشـعــبــيــة ورشـة عــمل في
تــنــظــيم االســـتــمــارات اإلحــصــائــيــة
وكيفية مطابقـتها مع العامل . وقال
مديـر اعالم الدائـرة سعـد االبراهـيمي
في بــيـــان تــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان
(الدائرة أقامت ورشة عـمل في تنظيم
االسـتــمــارات اإلحــصـائــيــة وكـيــفــيـة
ـدرجـة فيـها من ـعلـومات ا مطـابقـة ا
ـــــرضى الــــســـــجـالت اخلــــاصـــــة بــــا
ــــراجــــعــــ وســــجالت بــــطــــاقــــات ا
ـزمــنــة وبــالــتـنــســيق مع األمــراض ا

الكات). شعبة تدريب وتطوير ا
مـشـيـرا الى ان (الـورشـة شـارك فـيـها
نـحو  145 مـوظـفـا  توزيـعـهـم ب
ـستهدفة األيام الثالثة وكـانت الفئة ا
ــعــاون اإلداري و مــسـجـل الــتــذاكـر ا
ـزمــنـة بــاالضـافـة وكـاتب األمــراض ا
الى الـعـامـلـ في الـعـيـادات الـطـبـيـة
ـسـائــيـة والــعـيـادات الـصـبــاحـيــة وا

االستشارية في بغداد).
وتــابع ان (الــهــدف من الــورشــة  هــو
تـنمـيـة وتـطـويـر قـدرات الـعـامـل في
فـــهـم مـــا يــــتـــعــــلق بــــاالســـتــــمـــارات

ـفتـوح بخـيارته في سـتـقبل ا  في زحـمة الـتـفكـير الـعراقي الـيوم جنـد ان ا
الـعراق يـتجه نـحو ثالثـة قـضايـا استـراتيـجيـة حتتـاج النـقاش الـعمـيق قبل
الـشروع بـتشـكيل احلـكومـة العـراقيـة اجلديـدة بعـد االنتهـاء من اإلجراءات
ـصـادقــة عـلى الـنــتـائج ودعـوة الــسـيـد رئـيس الـروتــيـنـيـة لــلـعـد والـفــرز وا
ان اجلـديد وقواه الـسياسيـة لالجتماع األول لـلفائزين من اجلـمهورية لـلبر
الـنـواب عـبـر قــوائـمـهم واحـزابـهم وكـتـلـهم الــسـيـاسـيـة . الـبالد تـعـاني من
مـشاكل كبيرة  رئيس الوزراء الدكتور حيـدر العبادي عمل على تشريحها
وفي بـعض األحيان واجه األهم منها وهو كـيف نصنع االمن ونسيطر على
الـسيادة وهـو ما تـمثل بالـنصر الـعسـكري الكـبير لـكن العـقدة الكـبيرة هي
اسـتـتـباب االمـن الوطـني بـصـورة عـامة وهـو مـا يـحـتـاج للـتـحـول من نـظرة
الـتفكير بـالنصر الى نظـر التفكيـر بإدارة الدولة وحتريك قـطاعات احلكومة
ــواطن مــازال يـنــتــظـر الــشيء الــكـثــيــر كـون وتــنـفــيــذ بـرامج الــوزارات وا
اخلـدمات باتت ضرورة حليـاته وليس اختيار . لـكن في خضم كل ما تقدم
ال هـو نفط مـباع ال هـو الـتحـدي االني للـحكـومة الـعـراقيـة  وا جنـد ان ا
ومـوارد ماليـة مسـتحصـلة ومبـالغ ضريبـية مـفروضة عـلى قطاعـات محددة
في احلـياة االقتصادية للبالد  النـفط في تصاعد او انخفاض يولد الدخل
وازنـة االحتاديـة والتي دومـاً ما الـوطـني بواقع  % 92 – 82من عـائـدات ا
وارد االستثماريـة باتت شحيحة تـكون استهالكية بـاجتاه االنفاق العـام وا
نـتيـجة لـتحـدي البـنيـة التـشريـعيـة والسـياسـية وتدمـير الـبنـى التحـتيـة التي
حتـتاج الى نظرة جديدة في البرنـامج احلكومي اجلديد  باإلضافة الى ان
الـتــوظـيف في اجلـهــاز احلـكـومي بـات هــو األعـلى له مـنـذ تــأسـيس الـدولـة
الـعراقـية والـقـطاع اخلـاص مازال يـراوح ويتـطلع لـلـعمل فـقط مع احلكـومة
االحتـادية ووزاراتهـا واحلكومة احملـلية ومـوازنة تنمـية األقالـيم واحملافظات
غـير مـنتـظمة بـإقلـيم وموازنـة البـترودوالر دون ان يـكون عـمل او جند عمالً
مـشــتـركـاً بـ الــقـطـاع اخلــاص الـعـراقي يـولــد دخل قـومي جــديـد لـلـبالد
ووظـائف جديدة . امـا التحـدي االخر لـلحكـومة العـراقية في كـيفيـة اندماج
ـشاريع الـعـقـول مـرة أخـرى في عـمل السـلـطـة االحتـاديـة من اجل انـتـاج ا
وتـطــويـر جــودة اإلدارة احلـكـومــيـة وفــتح اجملـال امــامـهم لــتـطـويــر أجـيـال
احلـروب التي أعـطيت الـعلم بـصورته الـنظـرية  وبـالتـالي نحن نـعرف ماذا
حـدث لـلـعقـول الـعـراقـيـة كيف انـهـا ركـنت في اغـلـبهـا ولم تـسـتـثـمر اال في
اجلـانب العسكري الذي حقق جناح كبـير يحسب لهم  والعهد القريب في
ـهـمـة في قطـاع الـتـعـليم ـبـادرات ا ـدني كـمـا حصـل في بعض ا اجلـانب ا
ـيـاه  وانـعـزل ـالـيـة والـزراعـة قـبل ازمـة ا ـوارد ا واالبـتـعـاث قـبل حتـدي ا
الـعقـل العـراقي عن الـعمـليـة الـسيـاسـية نـتيـجـة اإلحبـاط تـارة او عدم تـولد
الـفـرصـة احلـقــيـقـيـة لالنـدمـاج وبـقى الـعــقل حـبـيس األفـكـار والـصـيـاغـات
ـقـبل الذي نـتـطلع من احلـكومـة الـعراقـية احملـفزة لـلـبقـاء والـتأجـيل لدوره ا
الـعــمل ان يـكـون هـنــالك بـوابـة االنـفــتـاح والـتـفــاعل اإليـجـابي لــلـدفع نـحـو
االسـتثـمار بـالعـقل العـراقي وبنـاء منـصة حـوارية فـعالـة من اجل اسـتدامة
احلـوار احلـكومي  –الـشـعبي مـع العـقل الـعراقـي لتـولـيد الـفـرص وحتريك
ـشتركة بالبـناء ب الطرف من ـشاريع وبناء الدولة وكـسر طوق العزلة ا ا
اجل الـبالد وغد مشرق وهو مـا تتضح مالمحه من وجـود نظرة جيدة لدى
حـكـومـة الـسـيـد الـعـبـادي ونـتـطلـع الى بـرنـامج وطـني طـمـوح في احلـكـومة
ـسـتـتب  فـأنـنـا عـلى صـعـيد ـقـبـلـة لـلـشـراكـة طـويـلـة األمـد . امـا االمن ا ا
مـكافحـة اإلرهاب أصـبحت لديـنا قدرات كـبيـرة جداً يشـيد بهـا العالم وفي
مـقدمتـها جهـاز مكافـحة اإلرهاب وقدرة الـفريق األول الركن طـالب شغاتي
رئـيس جـهـاز مـكــافـحـة اإلرهـاب عـلى اسـتـدامـة جتـربـة الـعـراق في مـجـال
مـكافحـة اإلرهاب ووفقاً لـلدستـور العراقي وقواعـد حقوق االنـسان وقواعد
االشـتباك في القانون الدولي اإلنساني  لكن هذه التجربة حتتاج االن الى
ـشـتـركة اطالق خـطـة اجلـيش الذكـي التي تـعـمل عـلـيهـا قـيـادة العـمـلـيات ا
ووزارة الـدفـاع ورئـاسـة األركـان الـعـراقـيـة لـبـنـاء جـيش عـراقي فـعـال بـعـد
سـنوات طويلة من البناء واالنتظام والعمل االستراتيجي الدؤوب  فاجليش
هـو سور الـوطن دوماً  امـا عـلى صعـيد وزارة الـداخلـية فـأننـا نحـتاج الى
تـطـوير قـدرات التـشـغيل واالنـتـقال الى الـطـور اجلديـد لألمن في الـعالقات
ـواطن  وزارة الداخـليـة في عهـد السـيد الـعبـادي جنحت في الـفعـالة مع ا
عـمـلـيـة الـتـحـول ومـواكـبـة اخلـطـر من خالل فـريق الـعـمل الـوزاري الـنـاجح
ـشــاركـة في عـمـلـيـات احلـرب عــلى داعش لـكن الـعـودة الى إدارة االمن وا
ة والتي سـتعمل وزارة الداخلية الـداخلي هي االستراتيجيـة اجلديدة القد
وارد البشرية بدأُ من القيادة العليا للوزارة عـلى تطبيقها  وكلنا لنا ثقة با
يـدانية في مـراكز الشـرطة  وبـالتالي اسـتباب االمن وصـوالً الى القـيادة ا
الـداخلي وفرض القانون هو اكـتمال للسيادة األمـنية العراقي والقدرة على
واطن انـتاج مناخ جـديد لألمن ترسخت صـورته بعد النـصر الكبـير وبدأ ا
يـشعر به  وبالتالي اسـتتبابه هو األهم . اما مـركب االستخبارات العراقي
فـأنه يحتاج الى مـشروع واعد وتطويـري للفكـرة التي جنحت االن في عهد
ـتـمثـلـة بـعقل واحـد ومـنـصة حـكـومة الـسـيـد العـبـادي والبـد ان تـستـدام وا
تـمثل واحـد بأجـهزة مـختـلفـة حتت اشراف الـقائـد السـياسي لـلحـكومـة وا
بـرئـيس مجـلس الوزراء  اذ تـؤشـر بيـانات اجملـلس الـوزاري األعلى لألمن
الـوطني ومستشـارية االمن الوطني وخليـة التنسيق االسـتخباري ان هنالك
عــمل دؤوب لإلصالح لــقـطــاع االمن والــدفـاع  ونــتـطــلع الى والدة جــهـاز
وطـنـي احتـادي مـوحـد خالل عــهـد احلـكـومــة اجلـديـدة هـو االســتـخـبـارات
الـوطنية العـراقية ليـهتم بالشؤون الـداخلية االسـتخبارية ويـكمل عمل جهاز
اخملـابرات الـوطني اخلـارجي ويتـشارك في استـباب االمن من خالل دسك
حتـليل اسـتـخبـاري موحـد يعـزز خـليـة التـنسـيق االسـتخـباري . ان حتـقيق
نـجز األمني هي فـلسـلفة اآلمن الـروحي هو فـكرة طوبـاوية لـكن استدامـة ا
سـيــاسـة البـد ان نــذهب بـاجتـاه حتــقـيـقــهـا من اجل االسـتــثـمـار في االمن
واخلـبرة الـوطني عـلى مدى الـ  15عـاماً من عـمر الـدولة العـراقيـة اجلديدة
قـراطي االحتـادي  وبالـتـالي ان االمن صنـاعـة مسـتـدامة  ونـظـامهـا الـد
ـؤسـسـاتـيـة والـعــمل والـتـخـطـيط والـســيـاسـيـة مـفـاتـيح االنـفـاق والـعــقل وا
أسـاسية الستدامة اآلمن وحركـة االقتصاد الوطني القـائمة على مخرجاته.
ان االسـتمـرار بنـهج اإلصالح الـشامل هـو الطـريق الى بالد ناجـحة  وان
الـنظر لـلخـلف وآرث اخلارطة الـسيـاسية - الـبيـئة السـياسـية البد نـتخلص
مـنه ونـصل بالـبالد الى فـرصة جـديـدة لعـمل سـياسي واضح لـبـناء الـدولة
ولـيس السلطة   ولـذلك مواجهة هـذه العوامل الثالثة والـقدرة على ادارتها
ستقبل البالد في ان يكون آمن وامنه الوطني مستدام بحكمة هي السبيل 
 وبـدونـه لن يـكــون االمن الـوطــني الـشــامل مــحـصــلـة لـســيـاســة الـتــرقـيع
وفـجـوات حـياة الـبالد في خـطـر نـتـيـجة لـلـمـحـاصصـة واإلرهـاب والـفـساد
ـدني وجـعل الـقـطـاع العـسـكـري يـنجح الـذي ألـقى بـضالله عـلى الـقطـاع ا
شاكل فـكان النصر الـكبير  لكن نـتيجة لتـخلص كيانه الـداخلي من هذه ا

اسـتدامة النـصر حتتاج الى سـياسة وطنـية ناجحة
.

ارهـابي آخرين في مـحافظة حمص
في سوريا. 

وأصـدرت مـحكـمة جـنـايات مـحافـظة
ذي قــــار أربـــعـــة أحــــكـــام بـــاإلعـــدام
ـؤبد ألربـعة مـدان ثالثة والـسجن ا
ادة الـرابـعة/1 مـنـهم وفـقا ألحـكـام ا

من قانون مكافحة اإلرهاب. 
ــتــحـــدث الــرســـمي جملــلس وقـــال  ا
الـقضـاء األعلى عـبد السـتار بـيرقدار
في بيان امس  إن (محكمة اجلنايات
قــــــضت بــــــاإلعــــــــــدام بـــــحـق احـــــد
اإلرهــابـيــ لــقـتــله احـد األشــخـاص
بتاريخ 2007/1/1 بـقرية الهرامشة
فـي مــــحــــافــــــــظــــة ديــــالـى بــــدوافع

إرهابية).
واضــاف إن (حـــكــمــا آخــر بــاإلعــدام
شــمل احــد اإلرهــابــيـ بــعــد قــيـامه
ـــة قــــــــــــتل عـــام 2009 في بــــجـــر
ــوصل وبــدوافع إرهــابــيـة مــديــنــة ا

وانـتـمائه الى الـتنـظـيمـات اإلرهابـية
سلحة). ا

 واوضـح الــبــيــرقـــدار ان (احملــكــمــة
ـؤبد قـضت أيـضـا حـكـما بـالـسـجن ا
عــلى احــد اإلرهــابــيــ بــعــد قــيــامه
ــــة خـــطف احـــد االشــــتـــراك بـــجـــر
األشــخـاص الــذي ال يـعـرف مــصـيـره
حـتى اآلن في مديـنة بعـقوبـة بتاريخ
2007/6/15 وبـــــدوافع إرهــــابــــيــــة
ؤبـد عـلى وقـضت كـذلـك  بالـسـجـن ا
ــة قـتل ــدانـ وذلك عـن جـر احــد ا

بتاريخ 201/1/13). 
وتـمـكـنت هـيـئـة العـامـة لـلـكـمارك من
احـــبــاط عـــمـــلــيـــة ادخــال ســـيــارات
بـطريقة غـريبة في ميـناء ام قصر في
مـحــافـظـة الـبـصـرة وقـال بـيـان امس
انه (بـالتعاون مع مكتب استخبارات
ـنـظـمة  إحـبـاط عـمـلـية ـة ا اجلـر
إدخـــال ســيـــارات عــدد 4 مـــخــالـــفــة

الــقـبض عــلى مــسـافــر حـاول إدخـال
مــواد مـخــدرة من مــنـفــذ الـشالمــجـة
احلـدودي في محافـظة البـصرة.وقال
بـيـان امس انه (بالـتـعاون مع شـرطة
الـكمارك  إلقاء القبض على مسافر
ـنـفـذ حـاول قــادم الى الـعـراق عـبــر ا
ادخـال مواد مخدرة مـا يقارب نصف

كيلو غرام نوع هيروين) .
ونـــقـــل الــبـــيــان عن الــنـــاطق بــاسم
وزارة الــداخـلــيـة الــلـواء سـعــد مـعن
قـوله ان (قـوة من الـشـؤون الداخـلـية
واألمـن في احملـافــظـة ألــقت الــقـبض
عـلى متـهم اثـن يـقومان بـتعاطي

واد اخملدرة). ومتاجرة ا
وأضــــاف (كــــمــــا ضــــبـــطـت الــــقـــوة

بحوزتهما  33الف حبة مخدرة).
وأكـــد داعش اإلرهـــابـي مــقـــتـل أحــد
أبـــنــاء زعـــيـــمه االرهــابـي أبــو بـــكــر
الــــبــــغــــدادي في هــــجــــوم شــــنه مع
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{ الـــديــوانــيـــة (الــعــراق)-(أ ف ب) –
ــزارع أمـــجــد اخلــزعـــلي أمــام يـــقف ا
مـــنـــزله فـي الـــديـــوانــيـــة فـي جـــنــوب
الـعراق واضـعا يـديه على خـاصرتيه
ومـــحــدقــا بــحـــزن في أرض شــاســعــة
ورثـها عن أجداده صارت بورا نتيجة
حـــظــر الـــدولــة لـــزراعــة األرز بـــســبب

اجلفاف الشديد.
رة األولى الـتي لن يـتـمكن فـيـها هـي ا
ــوسم من زراعــة أرز اخلــزعـــلي هــذا ا
ـنــطـقـة (الــعـنــبـر) األكـثــر شـهــرة في ا
اجلــنـــوبــيــة من الـــعــراق مــنــذ قــرون
ـشابـهة وسـمي بـهذا اإلسم لـرائحـته ا

للعنبر.
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ويـقـول اخلـزعـلي بـجالبـيـته وكـوفـيته
الـبــيـضـاء والـسـوداء (ال أطـيق الـنـظـر
إلى أرضـي وتربـتـهـا ال تعـانق الـعـنـبر
(…) هـكـذا اعـتـدنـا مـنـذ مـئـات الـسـن

ح كان األجداد يزرعونها).
ــلك اخلــزعــلي مع أبــنـاء عــمــومـته و
قــرابــة  800 دو زراعـي (مــا يــقـارب
مــلـــيــوني مــتــر مــربـع وفق مــقــايــيس
الــعـراق) في قــريـة أبــو تـ بــنـاحــيـة

 WL UF « W¹UL( wM _« œ«bGÐ —uÝ ŸËdA  “U$≈

لــــلـــضـــوابـط كـــانت مــــخـــبـــأة داخل
حــاويــات عــدد 2 مــخــتــومــة بــســيل

الشركة الناقلة). 
ـدني ان وأعــلـنت مــديـريـة الــدفـاع ا
فــرقـهـا اخــمـدت حـريــقـا انـدلع داخل
مــوكـب حــســيــنـي قــيــد االنــشــاء في
مـحـافظـة الـنـجف كمـا تـمكـنت ايـضا
مـن اخـمــاد حـريق انــدلع في مــحـيط

مشروع ماء الرصافة . 
وألـــقت قــوة أمــنـــيــة الــقـــبض عــلى
مـــتــهــمـــ بــيــنـــهم يــحـــمل شــهــادة

الدكتوراه في مجال الكيمياء. 
وقـال بيان لـقيادة الشـرطة االحتادية
أمس أن (الفوج الثالث اللواء الثاني
الـــفــرقــة االولى ألــقـى الــقــبض عــلى
أشــخــاص بــحـوزتــهم مــادة الــزئـبق
األحــمــر بــكــمــيــة 5 كــيــلــو غــرام في
مـنـطقـة زيـونة بـبـغداد بـينـهم دكـتور

كيميائي). 

واضـاف ان (مـثل هـذه احلـالـة حتـدث
نتيجة اضطـراب نفسي عصبي يؤدي
ريـضـة الى تـنـاول الـشـعـر نـتـيـجة بـا
التـوتـر  وال تـظـهر االعـراض الـنـاجتة
عن ذلك حل تكون كتلة كبيرة تسبب
انـسـداد االمـعـاء و فــقـر الـدم الـشـديـد
.( ا يستدعي تداخالً جراحياً عاجالً

واعلـنت مسـتشـفى اجلـملـة العـصبـية
الــتــابــعــة لــلــدائــراة  عن اجــراء 999
عـمـلـية نـادرة ومـعـقـدة خالل الـنـصف

االول من العام اجلاري. 
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ـســتــشـفى ونـقل الــبــيـان عـن مـديــر ا
سمير حميـد الدلفي القول أن (صاالت
ستـشفى جتـري وعلى مدار الـساعة ا
عمليات للـمرضى وآخرين محال من
مستشـفيات أخـرى فضال عن احلاالت
احلـــــــرجـــــــة الــــــــواردة إلى طـــــــوار

ستشفى التي ترد بشكل يومي). ا
سـتشـفى أجرى خالل   واضاف أن (ا
النـصف األول من الـعـام اجلاري 999
عمليـة بينها  171عملية خالل كانون
الثاني و 163 في شباط بيـنما أجرى
في آذار 167 وفي نيسان  182عملية
 و17 عملية في أيار و 145عملية في

اإلحصائية والتـوجيه بضرورة كتابة
ــريض في ــعــلــومــات اخلــاصــة بــا ا
راجعة منها االسم و اجلنس بطاقة ا

و العمر وكذلك التشخيص). 

Issue 6082 Thursday 5/7/2018
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6082 اخلميس 21 من شوال 1439 هـ 5 من تموز (يوليو) 2018م

ÍdO−OM « vIOÝu*« …—uDÝ√ wðu  öO  vNK  —Ëe¹ ÊËd U
U½«u−¹—U*« ÊUšœ jÝË W³šU  ÂUG½√ vKŽ …dO¦  fÐö0  UB «—

الرئيس الفرنسي في ملهى مشهور في نيجيريا

{ الغــوس - الــزمـان  –زار الـرئــيس
الـفـرنـسي لـيل الـثـالثـاء مـلـهى لـيـلـيـا
ـوسيقى النـيجيري أسسه أسطورة ا
فــيـال كــوتـي ويــشـــتـــهـــر بــأنـه مــرتع
لــلـــمــلـــذات تــتـــمــايـل فــيه راقـــصــات
البـــــــس مــــثــــيــــرة عـــــلى أنــــغــــام
مـــوســـيــــقى صـــاخــــبـــة وسط دخـــان

اريجوانا. ا
ـلهى انـويل مـاكـرون إلى ا ووصل إ
الــشــهــيــر فـي مــديــنــة الجــوس بــعــد
ســـاعـــات من إجــــراء مـــحـــادثـــات مع
الرئـيس محـمد بـخاري في الـعاصـمة
أبوجا أعقبها مـؤتمر صحفي مشترك

في مستهل زيارة مدتها يومان.
ؤتمـر الصحفـي أكد ماكرون وخالل ا
ــســاعــدة فـي الــتــصــدي الــتــزامه بـــا
لـلــمـتــشـددين اإلسالمــيـ فـي شـمـال
شـرق نــيـجــيــريـا قــبل أن يــشـرع في
رحلة جوية مدتها ساعة لالنتقال إلى
الجـوس لـزيــارة مـلــهى (نـيـو أفــريـكـا

شراين).
ـــوقع األصـــلي ـــلـــهى مـــحل ا وحل ا

الشـهـيـر الـذي أسـسه فـيال ثم احـترق
لهى كل من فيمي عام  .1977ويدير ا
وسيقي الشهير وسيون كوتي ابني ا
واللذين يحرصان على مواصلة مسار

وسيقي والثقافي. أبيهما ا
ـلـهى قـال مـاكرون ومن علـى مسـرح ا
لـــلــــحـــضـــور (فـــيال لـم يـــكـن مـــجـــرد
مــوســيـــقي.. بل كــان ســـيــاســيــا أراد
إحـداث تـغيـيـر فـي اجملتـمـع. لـهذا إذا
كانت عندي رسـالة للـشباب فـستكون:
‘نـــعم.. الـــســـيـــاســـة مـــهـــمـــة. نـــعم..

شاركوا).
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كــان فــيال قــد دخل الــســجن عــشــرات
رات في الـسـبعـيـنات والـثـمانـيـنات ا
بـأوامـر من احلـكـام الـعـسـكـريـ ومن
بــيـــنــهم بـــخــاري حـــ كــان زعـــيــمــا

عسكريا في أوائل الثمانينات.
وأشـاع وجـود الـرئـيس الـفـرنـسي في
عـتاد في كـان أجواء مـخـتلـفـة عن ا ا
كـان الـشـهـير.. فـاخـتـفى مـثال دخان ا
ـسـاحة الـواقـعة اريـجـوانا وخـلت ا ا

ـلـهـى من الـتـجـمـع الـشـبـابي خـارج ا
ــــعـــتــــاد في ظـل الــــوجـــود األمــــني ا
كـثف. وفي األمـسـيـة الـتي انـطـلقت ا
فـيــهـا أغــاني فــيال إلى جــانب أغـاني
فــنـــانـــ مــعـــاصـــرين وأقـــيم عــرض
لألزيــــاء قـــال الــــرئـــيـس الـــفــــرنـــسي
لـلـحـضــور إن نـيـجـيــريـا ذات أهـمـيـة

خاصة للثقافة األفريقية.
وأضــاف أن فــرنــســا تــنــوي تــنــظــيم
موسم فعاليـات بحيث تكون “واجهة

الثقافة األفريقية في أوروبا.”
ـثـابـة وزيـارة مـاكــرون لـنـيــجـيـريــا 
عودة ألرض يألـفهـا فقد أمـضى ستة
أشهر في أبوجا كمتدرب في السفارة

الفرنسية عام 2002.
وحــ ســـئل عن زيــاراتـه الــســـابــقــة
للـمـلـهى الشـهـيـر قال “ليس بـوسعي
أن أبوح لكم بكل ما حدث عندما كنت
آتي إلى ملـهى شـراين ألن مـا يـحدث
داخل شـــراين يـــظل داخل شـــراين?“
ـزار وتـعـنـي الـكـلــمـة بــاإلجنـلـيــزيـة ا

قدس أو الضريح. ا

ـــزارعـــــــ زراعـــة األرز لـــكن وزارة ا
ـــاء الـــري قــــامت بـــرفـع مـــضـــخـــات ا
اخلــاصـــة بــهم وصــادراتــهــا وأتــلــفت

احملصول).

شخاب فالح في ارضه في ا


