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محل احلـادث تـبـ ان سـبب احلريق
وجود سـيگـارة مشـتعـلة  ,و اتخاذ

االجراءات القانونية الالزمة).
 وأعـلــنت مـديــريـة شــرطـة مــحـافــظـة
النـجف عن إنـقاذ مـواطـن أثـن من
ـديـريـة في شـاطيء الـكـوفـة.وقـالت  ا
بيـان انه ( إنـقـاذ شابـ من الـغرق
كان أحدهما يسـبح في شاطئ الكوفة
وتمكنت مفرزة الشرطة النهرية خالل
جتـوالـهــا من انـقـاذه أمــا اآلخـر فـقـد
رمى بــنــفـسـه من أعــلى اجلــســر وقـد
ــفــارز الـقــريــبـة من سـارعـت إحـدى ا

وت).  إنقاذه من ا
والــقت  قــوة أمـــنــيــة الـــقــبض عــلى

سبعة مطلوب في محافظة ديالى.
وقـال بـيـان  ان ( دوريـات ومـفـارز من
قسم شرطة بعقوبة ومكافحة االجرام
في شـرطــة احملـافـظــة  ألـقت الــقـبض
على سبـعة مـطلوبـ على الـعديد من
القضـايا اجلنـائيـة والصادرة بـحقهم

أوامر قضائية).
ـثنى واعلن  بـيان لـشرطـة مـحافـظة ا
عن (وجـود حـالــة إنـتـحــار في قـضـاء
الرميثـة و تشكيل فـريق عمل بشكل
فـوري  االنـتـقـال إلى مـحل احلـادث
ولدى الـكشف عـلى جثـة اجملني عـليه
وردت شـكـوك لــدى فـريق الــعـمل بـأن
الوفاة جـنائيـة وليست انـتحار ولدى
التعمق بالتحقيق وجمع األدلة بشكل
دقـيـق تـبــ أن احلــادث جــنـائي وان
اجملـني عـلـيه تـعــرض لـلـقـتل من قـبل

ذويه وقـد تـركـت اجلـثـة خــمـسـة ايّـام
قــبـل اإلخــبـــار عن وجـــودهــا إليـــهــام
األجهـزة االمنـيـة بأنـها حـالـة انتـحار
وقد  الـقبض عـليـهم خالل ساعـت
فـــقـط من ورود اإلخــــبـــار إلى مــــركـــز

الشرطة).
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وتابع الـبيـان انه ( إكمـال إجراءات
ـتــهــمـ واعــتــرفـوا الـتــحــقـيـق مع ا
بفعلتـهم وعرضت األوراق على أنظار
قـاضي الــتـحــقـيق اخملــتص لـيــنـالـوا

جزاءهم العادل).
وتـمـكـنت الـقـوات االمـنـيـة  من ضـبط
أكـثـر من 500 قـرص مـخـدرة بـحـوزة

مــــتـــــهم فـي مــــديـــــنــــة
الــــنـــاصــــريــــة مــــركـــز

محافظة ذي قار. 
ــديـــريــة وقــال بـــيـــان 
شـرطــة احملـافــظـة  انه
ــــتـــابــــعـــة من (خالل ا
مديـر قـسم امـن األفراد
وبنـاءا عـلى معـلـومات
اسـتــخـبــاريــة تـمــكـنت
مـفــارز امن األفــراد في
احملـــافـــظـــة من ضـــبط
505 قـرص مــخــدر من
ـــعــروفــ الــنـــوعــ ا
مـــحـــلــــيـــابـــالــــكـــبـــتي
والـــــوردي في حي أور
ـتهم ـدينة بـحوزة ا با
الــــذي يــــرمـــــز الســــمه

ــعــدات بــقــيــمـة خــمـس مــلــيـارات وا
و250 مليون ديـنار فيـما تبلغ الـقيمة
احلـقـيـقـيـة لـهـذا الـعـقار 202 مـلـيون
دينـار فقط). واوضح الـبيـان ان (أحد
اسباب التزوير هو االستغالل السيء
دان بـاعتبـاره عضوا لطبـيعة عـمل ا
في جلـــان الــكـــشف والـــتــقـــو عــلى
ـــرهـــونــة كـــضــمـــانــات الــعـــقــارات ا
لـلــمــصــارف اذ اسـهـم بـالــتالعب في
جـــــنـس وعــــــائـــــديــــــة ومـــــســــــاحـــــة
العـقارات),وتابع ان (مـحـكمـة اجلنح
اخملـتـصـة بـقـضـايا الـنـزاهـة وغـسـيل
ـــة االقــــتـــصـــاديـــة االمـــوال واجلـــر
ـدان اصـدرت خـمــسـة احـكــام عـلى ا
وبلغ مـجمـوعها  6سنوات سجن مع
ــتــضــررة بــحق احــتــفــاظ الــدوائــر ا
ـدنــيـة لـلـمـطـالـبـة مـراجـعـة احملـاكم ا

بالتعويض). 
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وتـمــكـنت االجــهـزة االمــنـيــة بـقــضـاء
سوق الشيوخ التابع حملافظة ذي قار
من السيـطرة عـلى حريق انـدلع بأحد
مــحــال بــيع االجــهــزة الــكــهــربــائــيــة
سقف والذي كان نزلية بالسوق ا وا

مغلق ليال.
وقـال بـيـان للـشـرطـة امـس ان (احدى
الدوريـات شـاهدت انـبـعـاث دخان من
داخل احملل عـلى اثـرهـا  اسـتـدعـاء
ـدنـي إلخمـاد احلـريق , فـرق الدفـاع ا
وكانت األضرار مـادية فقط) ,واضاف
انه (من خـالل اجـــراء الـــكـــشف عـــلى
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ح.ص.ج  يـبـلغ من الـعـمـر 50 عـاما ,
وقــد اتــخــذت اإلجــراءات األصــولــيــة
ـتــهم). واضـاف ان (األقـراص بـحق ا
تـهم أحيلـوا إلى مكتب ضبـوطة وا ا
مــكــافــحــة اخملــدرات في الــنــاصــريــة
إلكـمــال بـاقي اإلجــراءات الـقــانـونــيـة
ليتم عرضه على القضاء لينال جزاءه
الـــعـــادل). وأفــــاد مـــصـــدر امــــني في
محافظة بابل  بأن قـوة امنية اعتقلت
شـخـصـا اعـتـرف بـجـرمـيـة اغـتـصـاب
طـفـلـة تـبـلغ من الـعـمـر عـشـر سـنـوات
وطفل خمس يبلغ من العمر سنوات.
وأصـدرت مـحـكــمـة جـنــايـات الـنـجف
وت بحق حكماً باإلعدام شنقاً حتى ا

 ±μ∞∞Ë wJ u²Ýœ WOÐ«d

rL ²

يــبــدو ان واحــدة من فــضــائل عــدم الــقــراءة هي عــدم االحــســاس بــآالم
ومشـاكل االخـرين.يـخـلق اجلـهل جدارا سـمـيـكـا من زجاج يـفـصـلـنا عن
االخرين بحيث يكونون غير معروف لدينا.وتكون االرقام مجرد اشارات

تدل على بشر نعرف عنهم شيئا قليال ثم ننساهم. 
القراءة تـقوم بـفعل غـريب النها تـذيب زجاج اجلـهل حتى تـهدمه فـنصبح
في قـلب اوجـاع الــنـاس. ونـكــون بـعـد كل كـتــاب نـقـرأه اكــثـر قـدرة عـلى

ر بها اي انسان نصادفه . التعاطف مع اية حالة ماساوية 
وجتهـزنا الـكـتب اجليـدة بنـمـاذج تظل مـضيـئـة في ذاكرتـنا الـثـقافـية الى
ـقـارنــات بـ مـا نـراه,ونـعـيـشه مـن حـرمـان وبـ مـا درجـة انـنـا نــقـوم 
اذج فنـية وانسانـية.  بعد حاالت الـتسمم التي تسرب الى ذاكرتـنا من 
حصلت في البصرة وحدوث حرب كالمية ب رقم احدهما رقم وزارة
الـصـحـة وهو  1500مـتسـمـم ورقم اخـر هو 15000 بـصـري اصـيـبوا
ـياه اقول بـسبب هذين الـرقم وعلى االخص رقم بعدوى بسـبب تلوث ا
وزارة الـصــحـة تــذكـرت مــرابـيــة دسـتــوفـســكي الــتي ذكـرهــا في روايـته
ـرابية العـجوز. ويبدأ ضمـير البطل ة والعـقاب.يقوم الـبطل بقتل ا اجلر
ـراة البشعة.يـعلمنا دستـوفسكي معنى بتانيبه فـيحاول تبريـر قتله لهذه ا

ثالي.  محاسبة النفس من خالل بطله الشاب ا
ة والـعقـاب الطـيب القـلب الذي خلـص العالم من نعم تـذكرت بطل اجلـر
امراة شـريرة حـ اسـتمـعت الى الرقم 1500 انسـان تعـرضوا حلـادثة
ة والعقاب رسالـة ملخصها غريبة في بلد نـفطي. ترسل لنا رواية اجلـر
ـكن ان يـقلب ان انسـانـا واحـدا نتـسـبب بـقتـله او اذيـته 
حيـاة قـاتلـه عذابـا.لـكن عـلى من تنـطـبق هـذه النـظـرية
االخالقــيــة.? اعـتــقــد ان الــوزيــر اي وزيــر ال بـد ان
يكون محصنا بـفن عدم القراءة كي يكون وزيرا ذا

صالبة مقنعة.

وصل خالل عمليات حتريرها من داعش U—∫  لقطة تظهر حجم الدمار الذي اصاب مدينة ا œ

{ بـغــداد (أ ف ب) - دفـعت الــهـزائم
التي حلقت بتنظيم داعش في العراق
سلـح الى إعادة هـيكلة وسوريا بـا
صفوفهم في محـاولة للبقاء في أرض
"اخلالفــة" الـــتي كــان أعـــلــنــهـــا بــعــد
سـيــطـرته عــلى مـنــاطق شـاســعـة في

البلدين عام 2014.
وبعـد أربع سـنـوات وفـقدان الـتـنـظيم
ـدن الـتـي كـان يـســيـطــر عـلــيـهـا في ا
الـعــراق وتـراجع قــدراته في ســوريـا
ـســلــحــ الـبــحث عن أصـبـح عـلـى ا
"أســلـوب جــديــد خــصــوصــا لـكــسب
الـــعــنـــاصـــر بــعـــد فـــقـــدانــهـم ألغــلب
مقـاتلـيهم" بـحسب مـا يقـول مسؤول

أمني لوكالة فرانس برس.
ويـــؤكــــد خــــبـــراء ان الــــنــــظـــيـم قـــام
بـتــغـيـيــرات جـوهــريـة في هــيـكــلـيـته

االدارية.
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وقلص الـتنظـيم هيـكلـيته الـتنـظيـمية
الـتـي كـانـت تـضم  35واليـة الى ست
واليـات فـيـمـا بــات يـعـبـر عن الـعـراق
وسوريـا بـواليـة الـعـراق والـشـام بدال
من "دولة اخلالفـة" التي أعـلنـها زعيم
الـتــنــظــيم ابـو بــكــر الــبـغــدادي بــعـد
اسـتــيالء الــتــنــظــيم عـام  2014عـلى
مسـاحـات شاسـعـة في هذين الـبـلدين
تعـتبـر بـحجم ايـطـاليـا وتـضم سبـعة

مالي شخص.
ثال اخـتفت تماماً كلمة فعلى سبيل ا

ــســؤول االمـــني من "ظــهــور وحــذر ا
جـمــاعــات تـابــعــة لـتــلك الــعـصــابـات
ـسـمـيـات جـديــدة ضـمن مـا يـسـمى
مناطـق كركوك وديـالى وصالح الدين
واالنـبـار" وجـمـيـعـها مـحـافـظـات تـقع

شمال وغرب بغداد.
وأضـــاف أن "قـــيـــادات داعش حتـــول
ـيــا بــعـد أن خــسـرت اهـتــمــامـهــا عــا
حواضـــــــــــــنها فـي العراق وسوريا
في مــحــاولــة اليــجـــــاد مــوطـىء قـدم

جـديــد في الــدول الــغــربــيـة". وفـــــــي
هــذا االطــار دعــا الــبــــغــدادي لــلــمـرة
األولى أتــــبـــاعه فـي الـــغــــرب إلى شن
هــجــمــات فـي بــلــدانــهـم بــالــقــول إن
العمـلية هـناك "في أرضـكم تعادل ألف

عملية عندنا".
وتــطـرق الــبــغــدادي خالل تــســجـيــله
األخــيـــر عـــلى مــدى  55دقــيـــقــة الى
نـداءات سـمـعت خالل مـرحـلـة تـنـظـيم

القاعدة.

تعيش احليوانات على حلوم بعضها البعض بل ان هناك طير يلد خمسة
ـتاح يـكفي واحـد فقط مع االب واألم فـال مناص من ان افراخ والـطعام ا
يـتـقـاتل االخـوة واالخـوات لـيـأكـلـوا حلـم بـعـضـهم واألم تـأكل مـعـهم حلم

ابنها حتى يبقى واحد فقط فيعيش مع امه وابيه في ظل طعام كاف . 
االنسان مختلف بل ان االنسان يـبتئس عندما يشـاهد فيلما عن افتراس
اسد لغزالة او ثعلب لدجاجة ولكن هذا االنسان نفسه يرى ان ال مشكلة
في ان يـفــتـرس هـو الــدجـاج والــغـزالن بـفــارق بـسـيـط وهـو ان الـطــريـقـة
ـسلم مثال يسمي باسم الله خالل الذبح واذا كان مختلفة ب االديان فا
داعـشيـا او مـنـتـمـيـا لـعصـابـة طـائـفـيـة فهـو يـصـيح الـله اكـبـر عـنـد ذبحه

لإلنسان .. 
ـنـدائي فال يـؤمن بـالذبـح ولذلك يـسـقط اخلـروف من فـوق سطح أو اما ا
ان يـلـف رقـبــة الــوزة عــلى يـديـه حـتى تــمــوت  وعــنـدمــا يــشـيـخ احـدهم
ـرض مـرضـا عـضــاال ال رجـاء فـيه يـضـعـون مــخـدة عـلى رأسه حـتى و

يختنق ليريحوه من العذاب . 
الطـريـقـة االخـيرة هي بـرأيي االنـسب في الـعـراق .. عـراق الـغاب فـكـلـما
يسقط نظام يتم افتراس اتباعه واالفضل في هذه احلالة ان يضع اهالي
اي نظـام سابق والـذي هـو نظـام بـائد ومـجرم بـالـضرورة ?? اخملـدة على
رأس معيليهم من الـنظام البائد ويـنهون االمر ويريحـوا النظام التالي من
التعب بالتفـكير في كيف يتم افـتراسهم فتحصـيل حاصل البعث افترس
الـدعــوة والـدعــوة يـفــتـرس الــبـعث الــيـوم وكل حــاالت االفـتــراس مـتــعـبـة
ـثلـو الشـعب انـفسـهم في سن القـوان وخصـوصا الـيوم حـيث اجـهد 

وتطويرها لترسيخ هذا االفتراس . 
سوف لن اجـيب عـلى الـتسـاؤالت في اذهـانكـم بل سأسـأل اسـئلـة وافـية
ـاذا عـجـز ـاذا لم تــكف الـقـرارات 76 و88 و ـاذا الــقـانـون 72 و وهي 
اجلهـاز االداري عن تنـفيـذها بـ 14 سنـة ?? ومن يضـمن انه قادر الـيوم
اذا شكلت االمانة العامة جمللـس الوزراء اللجنة اعاله بعد اكثر من ?? و
ـاذا موقع الـلجـنة ـوجب القـانون?? و 200 يومـا على وجـوب تشـكيـلهـا 
ـاذا عـنـدمـا  فتـحه امس 8/25 مـغلـق منـذ اكـثـر من عـشـرة ايـام ?? و

يرفض االستالم?? 
كيف ستعترض السيدة ارملة الشهيد وليد سيرت ?? 

ـوصل هل صودرت امالكه ام وكيف سـيـعـرف من لديه  175متـرا في ا
ال? . 

ما العمل?? افتونا بربكم .. 
نوعون هل نتظاهر امام باب اللجـنة وهي في احلصن احلص ونحن 

قانونا من التظاهر?? وما هي الشعارات التي سنرفعها?? 
هل يـكـون الـشـعـار افـتـحـوا مـوقع الـلـجـنة كـي تـصـادروا اموالـنـا خـالفا

للقانون 72 كما حصل في قراراتكم السابقة?? 
هل نقـول نداء لإلنـقاذ بـقيـت عشـرون يومـا فقط لالعـتراض وهـناك اكـثر
من 3000 مــشــمـول لـم يــعــتـرضــوا??  أم نــرفع شــعــار ان الــذبح عــلى

الطريقة االسالمية هو االفضل ??
ـواجـهة الـسـيـد رئيس كيف نـتـصـرف ?? والعـشـرة دقـائق التـي طلـبـتـها 
وافـقة علـيهـا حتى اآلن وكنـت قد طلـبتـها من صديق في اللجـنة لم تـتم ا
مـجـلس الـوزراء ورغم اني غـيـر مــشـمـول بـاحلـجـز وهـدفي كـان فـقط ان

اوضح للجنة ان قراراتهم لم تكن مطابقة للقانون  72. 
تبـقي قليل وال يسـعفنا الوقت لـشيء غير ان نقـول افتحوا موقع اخيرا ا
رجـعكم اللـجنـة رجاء او انـشـروا في الصـحف عن حل بـديل ووضحـوا 
ــتـبـقـي يـكـفي فــقط ال صـدار قــرارات غـيــر الـقـانــونـيـة ودون ان الـوقت ا

تقصي كون التقصي يحتاج الى اشهر ?? 
ـادة 3/اوال تـقـول لــهم ان هـؤالء اخـيــرا نـذكــر االخـوة في الــلـجــنـة ان ا
محجوزة اموالهم ولم تقل صـادروا اموالهم بينمـا اللجنة اصدرت بعض
الـقــرارات بـضـوئــهـا وهــذا خـلل قــانـوني واضح والــصـحــيح ان تـصـدر
ـواد (1/ثـالــثـا) و(3/ثـانــيـا) الـقــرارات بـنــاء عــلى ا
و(3/رابعـا) هذا مـا نريـده ايـها االخـوة فقط ونـذكر
ان التـأريخ سوف ال يـجامـلكم وال يـجامـلني عـندما

ا فيه اخلير يسجل .. وفقكم الله 
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ـفـتش الـعام لـوزارة الـعدل عن أعلن ا
اصــدار احملــاكم اخملــتــصــة عــددا من
االحـكـام بـحق مـوظـف في الـتـسـجـيل
العقاري أسـهم ضمن عصابـة بسرقة
نحو  20مليار ديـنار بعمـليات تزوير
رهـونـة كضـمـانات طالت الـعـقـارات ا

صارف احلكومية.  لقروض من ا
وقـــــال  بـــــيــــــان لـــــلـــــوزارة امس  ان
ــوظف م.س  ويــعـمـل مــسّـاحــاً في (ا
احــدى دوائـر الــتــســجــيل الــعــقـاري
صالح اجلهة أحدث ضرراً جسيـماً 
التي يعمل بها من خالل مشاركته مع
عنـاصـر عـصابـة تـتكـون من مـوظـف
ومـــواطــــنـــ تـــتـم االن مالحـــقــــتـــهم
قضائيا اذ قاموا باالحتيال على عدد
ـصــارف احلــكـومــيــة والـشــركـة من ا
عدات). العامة لصناعة السيارات وا
واضاف ان (التحقـيقات التي أجراها
ــــدان هــــو ــــكـــــتب أكـــــدت ان دور ا ا
الكـشف غـير الـدقيـق وغيـر االصوالي
ـغـاالة في تـقـديــر قـيـمـة الـعـقـارات وا
ستـخدمـة كضمـانات مـقابل قروض ا
مــنــحـهــا مــصــرف الــرشــيــد بــقــيــمـة
اجمـاليـة لثـالث معـامالت وصلت الى
 13مليار و500 مليون دينار اضافة
الى تـــزويـــر قـــيـــمـــة عـــقـــار مـــرهــون
للـمـصـرف الـزراعي بـخـمس مـلـيارات
ـغاالة في تـقدير قـيمـة عقار دينار وا
اسـتــخــدم كــضــمـان لــعــقــد مــبـرم مع
الـشركـة الـعـامـة لـصـنـاعـة الـسـيارات
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"واليــــة" عـن الــــرقـــــة في ســـــوريــــا أو
ــوصل أو كـــركــوك في الـــعــراق من ا

تطرفة. خطاب اجلماعة ا
وحتدث التـنظـيم في مجلـته الدعـائية
االخـــيــــرة عـن حـــصــــيــــلـــة االعــــمـــال
العـسكـريـة مشـيـرا الى ست واليات ال
تزال ينشط فيـها وهي العراق والشام
و شرق آسـيـا وطـاجـيكـسـان وسـيـناء

والصومال.
ومع ذلك  في عـام  - 2014حـتى قـبل
ظــهــور "اخلــلـيــفــة" أو إعـالن "الــدولـة
اإلسالميـة" كان الـتنـظيم يـفاخـر بأنه
انتـهى من الـطـريق "اإلمبـريـالي" لـعام
 1916الـــــذي رسـم حـــــدود الـــــشـــــرق

األوسط وأزالها باجلرافات.
واالن أعادت السـلطـات العـراقيـة نشر
قواتها على امتداد احلدود مع سوريا
ـــراً لـــسالح الـــتي كــــانت مـــعـــقـالً و

التنظيم.
من جــانـبــهــا تــمـكــنت قــوات تــابــعـة
لـلـحـكـومـة الـسـوريـة وأخـرى عـربـية-
كــرديــة مــدعــومــة من قــبل الــتــحــالف
الدولـي من استـعـادة الـسـيـطـرة على

مناطق حدودية واسعة.
ـسؤول االمـني لوكـالة فرانس يتابع ا
بـرس أن "هــذا الـتــغـيـيــر يـؤشــر عـلى
الـضــعف في تــنـظــيم داعش وفــقـدانه

لكثير من قياداته".
وتعلن السلطات العراقية بانتظام عن
اعـتــقــال أو مــقـتـل قـادة الــتــنــظـيم أو

وأشـار الــهــاشـمي الـى ان الـبــغـدادي
يــتــطــرق الى "تــآمــر أمــيــركــا وإيـران
الـشـيـعـيـة ويـدعـو الـسـنـة الـعـراقـيـ

ويندد باحلشد الشعبي" .
وقال تـور هامـيـنغ اخلبـيـر في شؤون
اجلــهـــاديـــ في مـــعـــهــد اجلـــامـــعــة
األوروبـــــيــــــة لـــــفــــــرانس بـــــرس إن "
اخلطــابات الثالثة األخـيرة للبغدادي
ـثــابــة إدارة أزمــة ويـصب تـعــتــبــر 

نحى". اخلطاب االخير في نفس ا
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أقارب البـغدادي  مثل إبـنه الذي قُتل
في تــمــوز/يـولــيــو بــضــربــة بـثـالثـة
صواريـخ روسيـة مـوجـهـة اسـتـهدفت

مغارة كان يتواجد فيها في سوريا.
كـــمـــا أُعــــلن عـــدة مـــرات عـن مـــقـــتل
الــبــغــدادي فــيـمــا عــرضـت الــواليـات
ـتـحـدة مـكـافـأة قـيـمـتـها 25 مـلـيون ا

ن يعتقله. دوالر 
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ويرى خـبراء أن "الـتغـيـير يـفسـر عدم
ركزية بأمراء الواليات ثقة القيادات ا
في العراق وحتديد للصالحيات التي
لديهم لـتقتـصر على قـيادة واحدة في

هذا البلد".
مع توالـي الهـزائم دعـا زعـيم تـنـظيم
داعش أبـو بـكـر الـبغـدادي خـالل أيام

عيد األضحى الى مواصلة اجلهاد.
ـتخصص في وقال هشام الـهاشمي ا
في اجلمـاعـات االسالمـية إن "خـطـبة
الـبــغــدادي (تـعــد) مــواسـاة وتــعــزيـة
ـة  ولـوم وبـكــائـيــة وإقـرارا بــالـهــز
نـافـق عـلى وقـوعهـا وحث لـلفـلول ا
ـثابرة". ودعا البغدادي الباقية على ا
عـبـر تـسـجـيـل صـوتي نـسب إلـيه في
22 آب وتـــداولـــتـه حـــســـابــــات عـــلى
تطبيق تـلغرام هـو األول له منذ عام
أنصـاره الى "عـدم التـخـلي عن ديـنهم
وصبرهم وجهاد عدوهم" إثر الهزائم
الكثيـرة التي منـي بها التـنظيم خالل

الفترة االخيرة.

مــدانــ اثــنــ اشــتـركــا بــقــتـل احـد
االشـــخـــاص فـي مـــنـــطــــقـــة احلـــولي

التابعة للمحافظة ألسباب مالية.
ـــتـــحـــدث الـــرســـمي جملـــلس وقـــال ا
القـضـاء األعلى عـبـد السـتـار بيـرقدار
في بيـان  ان (احملـكـمـة نظـرت قـضـية
مدان أثبـتت اعترافـاتهمـا بقتل احد

األشخاص في احملافظة).
واضـاف  ان (اجملـنى عـلـيه هـو  خـال
ـتـهـمـ الـذي اعـتـرف بـاإلقدام احـد ا
تهم على قتله باالشتـراك مع أحد ا
من خالل طـعـنه عـدة طـعـنـات ومن ثم
خــنـــقه لـــغـــرض اإلفالت من الـــديــون

تهم). ترتبة بذمة ا ا
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ضربت هزة أرضـية بقوة  4.9درجة على
مــقــيــاس ريــخــتــر مــحــافــظــة اصــفــهــان

االيرانية .
وقـــال بــيــان امـس ان (الــهـــزة وقــعت في
منطقة حـسن آباد على مسافة  115كيلو
مـتـرا  جـنـوب شـرق مـديـنـة اصـفـهـان في
الـسـاعـة الـثـامـنة و47 دقـيـقـة من صـباح

امس بتوقيت طهران).
ـؤسـســة اجلـيـوفـيـزيـائـيـة واضـاف ان (ا
الــتـابــعـة جلـامــعـة طــهـران حــددت مـركـز
الهـزة االرضـية عـلى عمق 7 كيـلـومـترات
وعــــلـى خط عــــرض 31821 وخط طــــول
52.733 بــــدون حـــــدوث اي خـــــســـــائــــر

مــتلكات).  محتملة في االرواح او ا
وكان زلـزال بقوة  6درجات عـلى مقـياس
ريختر ضـرب قبل يوم ضـواحي مدينة
(تـــازة آبـــاد) الـــواقـــعــــة في مـــحـــافـــظـــة
كـرمانـشـاه االيـرانـية اوقع قـتـيـل و241
مــصـابــا وتـدمــيـر 500 مـنــزل وقـد امــتـد
تاثير الـزلزال بحيث شـعر بها مـحافظات
الـســلـيـمــانـيـة وكـركــوك واربـيل  وديـالى
والـعـاصــــــــمـة بـغـداد الن مـركـز الـزلـزال
كـــان قـــريـــبـــا من احلــــــدود الـــعـــراقـــيـــة
االيرانـيـة. فيـما اكـتشـف علـماء الـفلك عن
ان الـــكــون الــذي نـــعــيش فـــيه لــيس أول
األكـــوان وأن هـــنـــاك كـــونـــا آخـــر ســـبق
ــكن كــونــنــا من خالل اكــتــشــافــهم مــا 
وصــفه بــأشــبــاح الــثــقــوب الـســوداء في

خلفية الكون.
وقـال عـلـمـاء فــلـكـيـون في بـيـان امس انه
(كــانت هــنـاك أكــوان أخــرى في الــدهـور

الـغـابــرة سـبـقت كـونــنـا احلـالي وكـانت
حتـتـوي عـلى ثـقـوب سـوداء تـمـاما مـثل
الكون الذي نعـيش فيه كما وان  إشعاع
ــيـكـروويــفي - إشـعـاع خــلـفـيــة الـكـون ا
خلـفيـة الكـون-  اختـصارا هـو عبارة عن
أشعة كهرومـغناطيسـية توجد في جميع
أركـان الـكـون بـنـفس الـشـدة والـتـوزيع -
تــمـامـا مــثل الـتــشـويش الــذي نـراه عـلى
شـاشــات الـتــلـفــزيـون  –لـهـو دلــيل عـلى

بقايا هذه الثقوب السوداء).
من جانب اخـر بـلغت كـميـة االمطـار على
جــنــوب غـرب الــهـنــد لـلــفــتـرة من بــدايـة
حزيـران وحـتى االن مايـقارب 3500 ملم
!! لـيـكـون أعلـى هطـول  تـسـجـيـله مـنذ
عدل اكثر من قرن من الزمان وأعلى من ا
ــئـــة هــو الـــطــبـــيــعي هـــنــاك بـ 250 بـــا
طـري للعاصمة بغداد مايعادل الهطول ا

خالل 28 عاما . 
فيمـا فيما تـوقعت الهـيئة الـعامة لالنواء
اجلوية والرصد الزلـزالي التابعة لوزارة
الــنـقـل في بـيــان تــلـقــته (الــزمـان ) أمس
(أسـتـمـرار الريـاح شـمـالـيـة غـربـية خالل
الـنـهـار وســكـونـهـا لـيال  وبـقـاء درجـات
احلـرارة عـلى حـالــهـا وسـيـكـون الـطـقس
ــنــطـقــة الــوسـطى الــيــوم االربـعــاء في ا
صـــحــوا و درجـــات احلـــرارة تــنـــخــفض

قليال).
وتـابع البـيـان (امـا في الـشمـالـيـة  طقس
صـحـو ودرجـات احلـرارة مـقـاربـة لـلـيـوم
الـسابق  الـريـاح شـمالـيـة غربـيـة خفـيـفة
الى مــعــتـدلــة الــسـرعــة وفي اجلــنـوبــيـة
سيكـون صحوا مع انـخفاض في درجات

احلرارة).
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سلم وزير الـزراعة فالح حـسن زيدان اللـهيبي
ــاديــة الــدفـــعــة  االولى مـن الــتــعـــويــضـــات ا
ألصحاب حـقول الـدواجن التي تـضررت جراء

مرض انفلونزا الطيور في احملافظة .
وقال اللهيبي في بيان تلقته (الزمان) أمس ان
(الـوزارة عـلى  اسـتـعداد لـتـقـد الـدعم الالزم
للمـرب ورفع اجـور التـعريـفة اجلـمركـية على
مــسـتــوردي الــدواجن ومــشــتــقـاتــهــا من اجل

نتج احمللي). النهوض با
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واشار الى (تـوجـيه الـدوائـر الـتابـعـة لـلوزارة
بـتـقـد الــدعم لـلـمـربــ من اعالف ولـقـاحـات
ـربــ عـلى مـدعــومـة مـن الـدولــة وتـشــجـيـع ا
تطوير مـشاريعهم لـسد حاجة الـسوق احمللية
ــــنــــتج احملــــلي) ,واوضح الــــبــــيــــان ان من ا
شمـول عـبروا عن شـكره وتـقديـره جلهود (ا
الوزارة  بإيـصال صـوتهم لـلحكـومة وتـسهيل
اســتالم الـــتــعــويــضـــات لــلــمــربـــ مــؤكــدين
استمرارهم في تطـوير مشاريع الدواجن ورفد

ـنــتـجــات احملـلــيـة). فــيـمــا بـحث االسـواق بــا
الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي مع
الـقـائم بـاعـمـال الـسـفـارة الـروسيـة فـي بـغداد
ـشــتـرك بـ انـدري سـيــلـ  آفــاق الـتـعــاون ا

البلدين في اجملال الزراعي والعلمي. 
واضاف الـبـيـان انه (جـرى خالل الـلـقـاء بحث
ـشترك بـ البـلدين في اجملال افاق التـعاون ا
الزراعي بـشقـيه النـباتي واحلـيواني وارسال
الــــبــــعــــثـــــات الــــدراســــيــــة الـى روســــيــــا في
الكـات الـتـخـصــصـات الـزراعـيـة ومــشـاركـة ا
الزراعية في دورات تدريبية وارشادية وورش
ـزيـد من عـمل في روسـيــا لـغـرض اكـســابـهم ا
ـــهــارات اضــافــة الـى الــتــبــادل اخلــبــرات وا
التجاري ب البلدين وعمل الشركات الروسية

في القطاع الزراعي العراقي).
ونـقل الـبـيان عـن الـقيـسي قـولـه ان (العـالقات
ا ب البـلدين تـتطور في  مـختـلف اجملاالت 
فيـها الـقـطاع الـزراعي والتـطـور الكـبيـر الذي
تـمــتـاز به اجلــامـعــات والـشــركـات الــروسـيـة
ومسـاهـمـتهـا في اكـتـساب اخلـبـرات الـعلـمـية
والعـمـلـيـة لـلمالكـات).  ونـفـذت دائـرة االرشاد

والـتــدريب الـزراعـي وبـالــتـعــاون مع مـديــريـة
زراعة مـحـافـظـة الـبصـرة ورشـة عـمل بـعـنوان
كنـنة احلديـثة في تعـبئة وتـغليف استخـدام ا
الـتـمــور وبـحـضــور عـدد كـبــيـر من مـنــتـسـبي

ديرية .  ا
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وتـابع الـبــيـان ان (الـورشــة تـنـاولـت االهـمـيـة
االقتـصاديـة للـتمـور والقـيمـة الغـذائية  واالت
تــصــنـيــعــهــا والــطــرق احلــديــثـة فـي الـكــبس
ـعـوقـات الـتي تــواجه مـنـتـجي والـتـغـلـيـف وا

ـكابـس االهـلـيـة  كـما  الـتـمـور واصـحـاب ا
الــتـــعـــرف عــلـى مــكـــبس الـــتــمـــور االرشــادي
واجزاءه وكيـفية الـتغـليف والطـاقة االنتـاجية
له   ,كـما نـاقـشت الـورشـة مـلـوحـة مـيـاه الري
واثرهـا عـلى انـتاج الـتـمـور والطـرق احلـديـثة
في الري والـتـسمـيـد وكـيفـيـة اتخـاذ الـقرارات
ـائــيــة).وبــحــثت دائـرة اخلـاصــة بــاحلــصــة ا
االرشــاد والـــتــدريب الـــزراعي في مـــحــافـــظــة
ـمـارسـات احلـقـلـيـة الـنـجف أهـمـيـة تـطــويـر ا
ـــنـــتـــجي الـــبـــذور في والـــزراعـــيـــة اجلــيـــدة 
احملافـظـة وبحـضور عـدد من مـنتـجي الـبذور
واخلـبــراء واخملــتـصــ في الــشــأن الـزراعي.
واضاف البيـان ان (الدورة تضمـنت القاء عدد
من احملاضرات العلـمية بشأن  مـواضيع منها
اهـمــيــة الــبـرامـج االرشـاديــة الــتي تــنـظــمــهـا
الـوزارة ودور واهــمـيــة بـرنــامج اكـثــار بـذور
الرتب العليا حملـصول احلنطة وكـيفية انتاج
الـبــذور وفــوائـدهــا االقـتــصــاديـة واالســلـوب
ـسـتخـدم في تـنفـيذ انـشـطة بـرنامج العـلمي ا
بذور الـرتب العـليـا للحـنطـة) واوضح (فضال
عن اهـمـيـة اقــنـاع مـنـتــجي احلـبـوب والـبـذور
تـكامـلة وانواع لتـطبـيق احلزمـة االرشاديـة ا
تبعة في تسميد االسمدة والوسائل والطرق ا
بذور الرتب الـعليا) ,واشار البـيان ان (الدورة
ـزارع من منـتجي البذور تهدف الى تـعليم ا
على االسس العـلمـية الـصحيـحة النـتاج بذور
عالـية اجلـودة وذات انتـاجيـة عالـية ومردود

اقتصادي كبير).
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