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عــلى عــصـابــة مـكــونـة من 8 مــتـهـمـ
مــتــخــصــصـة بــأعــمــال تــنـافي اآلداب
واإلجتـار بـالـبـشـر). وأضـاف ان (هذه
الــعــمـلــيــة تـأتـي بـعــد مــتـابــعــة افـراد
الـــعــصــابـــة ومــراقـــبــة حتــركـــاتــهم و
ـوافقـات القـضـائيـة وقد اسـتـحصـال ا
نازل في  الـقبض عليهم في إحدى ا
بــغــداد و تـســلــيـمــهم الى اجلــهـات
اخملــتــصــة لـتــدوين أقــوالــهم واتــخـاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم). 
وتــمــكــنت قــوة أمـنــيــة الــقـبـض عـلى
مـتهم بـحوزتهمـا بيع قطع أثرية في

بغداد.
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وتـابع الـبـيـان ان (مفـارز اسـتـخـبارات
ـنظمـة باالشتـراك مع مفارز ة ا اجلـر
ــراقــبـة الــســريـة قــسم الــواجــهـات وا
الــتــابــعــتــ لــوكــالــة االســتــخــبـارات
والــتـــحــقــيــقــات االحتــاديــة في وزارة
الـداخـليـة ألقت الـقـبض على مـتهـم
احــدهــمـا مــتـنــكــر بـزي إمــرأة واآلخـر
يـحمل هوية ضـابط في إحدى األجهزة
األمـــنــيــة وبــحــوزتــهم  6قـــطع اثــريــة
مــخـــتــلــفــة االشــكـــال وهم يــحــاولــون
بــيــعـهــا).وأضــاف ان (هـذه الــعــمـلــيـة
جــاءت بـعـد نـصب كـمــ مـحـكم لـهـمـا

شهود ).  والقبض عليهما باجلرم ا
واقــدم مـدان عـلى االنــتـحـار في سـجن

الـنـاصـريـة لالحـكـام اخملـفـفـة بـأحـراق
نفسه داخل احلمامات. 

وقـال عضـو مفوضـية حقـو ق االنسان
فـاضل الـغراوي في بـيـان ان (السـج
ــنـتـحــر من أهـالي مـحــافـظـة ذي قـار ا
قـضاء سوق الـشيوخ مـحكوم 15 سـنة
ــة قـــتل زوجـــته و ايــداعه عـن جــر
بـالسجن في تشرين الثاني عام 2017
ــســـتـــشــفى وقـــد فــارق احلـــيـــاة في ا
فوضية أرسلت الـعام). وأضاف ان( ا
فــريـقــا لـتــقـصي احلــقـائق اطــلع عـلى
ـستـشفى وسـيتم إجـراءات الـسجن وا
مـتابـعة التـحقـيق لغرض إكـمال تـقرير

التوثيق).
ونــفـذ احلــشـد الــشـعـبـي عـمـلــيـة دهم
وتــفــتــيش من مــنـاطـق جـرف الــنــصـر
نع بـاجتـاه مـنـاطق الـعاصـمـة بـغـداد 

اي تسلل لعناصر داعش االرهابية.
 وقـال بـيـان العالم احلشـد ان (احلـشد
شـرع بعـملـية دهم وتـفتـيش بعد ورود
مـعـلـومات اسـتـخـبـاراتيـة عن مـحـاولة
خـاليــا داعش لـــلــتـــســـلل عــبـــر جــرف
ـنـاطـق الـواقـعــة شـمـال الــنـصــر الى ا
شــرق الــنــاحــيــة بــاجتــاه الــعــاصــمــة

بغداد).
واضــاف ان ( الـــعــمــلــيــة اســفــرت عن
الــعـثــور عـلى بــعض االنـفــاق واحلـفـر
الـتي كان الـتنـظيم يرمي اسـتخـدامها
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ومتابـعة مبـاشرة من قبل مـدير عام
الشـركـة زيد كـاظم شـريف الـذي أكد
بـدوره عــلى حــرص الـوزارة الــنـفط
والشركة على حد سواء في االسهام
في ازالـة الــعـقـبــات والـقــضـاء عـلى
األزمــات الــتي حتـــتــاج الى جــهــود
كبيرة لالسهـام في معاجلتـها سعيا
ـواطــنـ سـواء من مـنـهــا خلـدمـة ا
خالل مالكـاتـهـا أو آلـيـاتـهـا أو عـبـر

شتقات النفطية.  توفير ا
ديـر الـعـام في الـوقت ذاته واشـاد ا
بـاجلهـود الـكـبـيـرة واحلـثـيـثـة التي
بـذلـهــا مـنــتـسـبــو فـرع الــشـركـة في
بـغـداد بالـعـمـل ألوقات مـتـأخـرة من
اللـيل لـغـرض إتـمـام الـعـمل بـأفضل
صــورة وبـالــتــعــاون مع مــنــتـســبي
بعض الـشـركات الـنـفطـيـة األخرى),
وتابع الـبيـان ان ( مجـلس محـافظة
بـابل ثــمن اجلــهـود الــكــبـيــرة الـتي
تــبــذلــهــا الـــوزارة والــشــركــة الــتي
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اسهمت شـركة مصافـي الوسط عبر
عدات وقسم هيئة الصيانة وقسم ا
ــعــداتــهـا الــثــقــيــلـة مع الـسـالمـة 
الـشــركـات الــنـفـطــيـة االخــرى بـرفع
اخمللفات البـيئية الـناجتة عن نفوق

األسماك في محافظة بابل . 
وقال بيـان للشـركة تلقـته ( الزمان )
أمس انه (بــالـتــنــســيق مع مــجـلس
احملافـظـة واسـتنـفـرت مالكـاتـها في
فـــــرع الــــشـــــركـــــة في بـــــغـــــداد الى
محافـظات الـفرات األوسط بـأليـاتها
الـثقـيـلـة في تـلك احملـافـظـات سـعـياً
منها لـتنظيف األنـهر والسواقي من
ــكن أن حتــدث في وقتٍ تــلــوثــات 

قريب).
واضـاف انه (جـاء ذلك بـتـوجـيه من
نائب رئيس الـوزراء لشؤون الـطاقة
وزير الـنـفط ثـامر عـبـاس الغـضـبان

بغداد

نبض القلم
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فــــضال عـن ضــــبط اســــلــــحــــة ومـــواد
متفجرة). 

وأعـلن مجلس الـقضاء األعلى اإلفراج
عـن مـــتـــهـــمـــ شــــاركـــوا في أحـــداث
الـبـصرة األخـيـرة. وقال الـنـاطق باسم
الـقضـاء عبد الـستـار بيرقـدار في بيان
ان (مـحـكـمـة حتـقيـق البـصـرة الـثـالـثة
ن أطـلـقـت سراح 8 مـتـهـم بـكـفـالة 
شــاركــوا في الــتــظــاهــرات واحلـوادث

التي حصلت في احملافظة).
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وكــــان رئــــيس الــــوزراء عـــادل عــــبـــد
ـهدي قد كـشف عن انه طالب مجلس ا
الــقـضـاء األعـلـى حلل االشـكـاالت الـتي
تـرتـبت نتـيجـة الـتظـاهرات وغـلق هذه
لفات بسرعة وان اجمللس وعد بذلك. ا
وضــبــطت الــقــوات االمـنــيــة مــســافـرا
عــراقـيــا بـحـوزته جــواز سـفــر اجـنـبي
مـزور في مطار النجف. وتمكنت قوات
الـشرطة من القـاء القبض على شخص

يتاجر باألسلحة النارية في بغداد .
وقـال قـائـد الشـرطـة االحتاديـة الـفريق
رائـــد شــاكــر جــودت فـي ان (قــطــعــات
تابعة اللواء السابع فق2 ومن خالل ا
ستمرة للمتاجرين باالسلحة ومحال ا
بـيع األسـلحـة غـير الـرسمـيـة للـحد من
ظــاهــرة الـرمي الــعــشـوائـي وانـتــشـار
الـسالح بصورة غـير رسمـية تمكن من
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مـنـذ نعـومة اظـافـرنا نـسمع ونـتـعلم ابـجديـات ديـننـا احلنـيف  اذ حـفظـنـا عن ظهـر غيب
ير من  السور واالحاديث والوصايا واحلكم التي حثت على ضرورة احترام الطريق الكثـ
باعـتـباره هـوية تـعـبر عن عـمـقهـا  حـتى جاء عن رسـولـنا االكـرم مـحمـد (ص) : (إزاحة
ـمـتـنع  ال يـحتـاج الى مـؤسـسة او )  ذلك احلـديث السـهل ا سـلـمـ األذى عن طـريق ا
ـكـتنـف لصـلب احلـديث فـقـيه او مـفـسـر قانـوني لـشـرح الـبـعـد احلـضـاري واإلنـسـاني ا
ـســألـة واضـحـة : (إزالــة كل أنـواع األذى) .... عن الــطـريق ..  يـقـال ان الـشــريف  فـا
صغـيرهـا وكـبيـرها او أي بالء من بـاليا الـدنيـا الـتي تتـطلب الرجـال تخـتـبر عـند احملـن 
ـؤمن احلـق  يـتـصـرف بــاحملن وفـقـا الـصـبـر وإظــهـار الـوعـي اإلنـسـاني  حــيث نـرى ا
ـصـالح الـعـامـة حتت أي ظـرف  فـاذا غـاب الـقـانـون ـكن ان يــخـتـرق ا لـلـضـوابط  ال 
ـؤمن يـتـحـرك عنـده الـواعـز الـديني وانـشلـت السـلـطـة الـتنـفـيـذيـة الي سـبب كان  فـان ا
كن ان ا يجعـله متزنا صائب القرارات ال  والضميـر لسد الفراغ القانـوني اخلطير  
صـالح العـامة عنـد أول هزة مجـتمـعية   وإذ لم يـكن عنـد االنسان دين  يـتجاوز عـلى ا
فـاكـيـد تـتـحـرك فـيه حـمـيـة األعـراف واألخـالق اجملـتـمعـيـة الـتـي عـاشـهـا وعـاصـرهـا حد
صالح اجملتمع . واذا لم االختمار لـتحول بينه وب السلوك اخلاطي  سـيما ما يتعلق 
سؤولية  يوجد عنده دين او عرف او قانون  فاكيد ان الذوقية اإلنسانية واالحساس با
تـكن حاضرة لـتلبيـة متطـلبات االنسـان العصـري .. اما اذا غابت كلـها  فتـصبح احلياة
كرمة من قبل غابة حتكـمها شريعة القوة والشهوة ... ويفقد االنسان صفته األساسية ا
السـماء  عـند ذاك يـحق عـليه مـا يتـسق مع بقـيـة احليـوانات . ولـدت حكـومتـنا اجلـديدة
سار  الذي ال خاض عسـير  لكن االمـال فيها عـريضة من اجل الـتغييـر وتصحـيح ا
تلك الصالحيات الالزمة لتنفيذ خطته  كن ان يتحقق  اال اذا كان القائد مصلحا و
فـالفاسـد مهـما تقـمص من شخـصيات واسـبغ عليه من عـناوين  سـوف يكون غـير قادر
ا يرضي الله جل وعال - الن نفسه الفاسدة ال تتسق مع اإلصالح  على اإلصالح - 
تلك الـصالحيات واالدوات  فـان مشروعه سيـرة  وال  اما اذا كان صـالح السيـرة وا
ن ال يطاع)  لذا سيخـفق أيضا  مهمـا شحذنا هممـه وسلوكه .. وفقا لـقاعدة (ال راي 
هـدي سـتبـقى (حـالهـا حال مـا سـلف من أخـواتهـا)  اذا ظلت ان حكـومـة السـيد عـبـد ا
مـحكـومة بذات األدوات والـضغوطـات السـابقة  بـسيـطرتهـا من راس الوزارة الى ابسط
موظف ودائـرة .. منـذ سنـوات تـعاني الـعاصـمـة بغـداد وبقـية مـحافـظـاتنـا   من التـعدي
عـلى الشـوارع والـساحـات واحلـدائق....  التي هـي ملك عـام وجـزء من واجهـة وجـمالـية
دن   حيث صيرها واحتلها البعض  حد التدمير واحللب ألغراض شخصية ضيقة . ا
الـتي صرفت عـليه وقد شـاهدت مـرة رصيـفـا جمـيال بحـدائـقه وتبـليـطه من قـبل البـلديـة 
دة قصـيرة  ليغـلق بعدها الـطريق ويحفـر الرصيف وتسد الي ... حتى اخـذ يزهوا  ا
اجملـاري وتقـلع االزهار   –حتت انـظار القـانون والـعرف والدين  –بـذريعة تـرميم احدى
طعم لم شكلة هنا فحسب   بل ان صاحب ا احملالت .. لم تكـمن ا
يكتف بذلك  اذ تمادى ضاربا اجملتمع حتت اقدامه بعد ان شيد
 تنـور  نعم (تنـور) من ط وثابت بـوسط الطريق ... الـذي منذ
الف واربـعــمــائـة ســنـة يــنــادي رسـولــنــا االكـرم  ص واالئــمـة
االطــهـار وكـل الـصــاحلـ واالبــرار بــضـرورة حــفظ مــصـالح

سلم العامة وازاحة األذى عن طريقهم ... ا
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وصـف باحثـون في الـشأن االجتـماعي
ـصري عـبـد الـفـتاح تـعـلـيق الـرئـيس ا
الــسـيـسي ان الـعــراق كـان دولـة قـويـة
والــدولــة الــتي تــتـهــدم لن تــعــود مـرة
اخـرى (بـاحملـبط) فـيـمـا رأى خـبـيـران
فـي اجملال الـسيـاسي ان امـام الشـباب
فـرصة تاريخية العـادة البناء واالعمار
والـنهوض بـواقع البالد والرد على كل

من يحاول التقليل من شأن البالد. 
وقـــال رئــيس اجملـــمــوعـــة الــعـــراقــيــة
لـــلــدراســـات الـــســتـــراتــيـــجـــيــة واثق
الـــهــاشــمي لـ (الـــزمــان) امس انه (من
يــبـــني الــعــراق هم الـــشــبــاب كــونــهم
الــثـروة احلــقـيــقـة لــلـبالد وكل الــعـالم
يــعـتــمـد عـلـى فـئـة الــشـبــاب كـعــنـصـر
اســاسي وفـعــال في تــطـويـر اجملــتـمع

والتقدم واالزدهار).
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واضـــاف ان (امــام شـــبــابـــنــا فـــرصــة
تـاريـخـية لـلـعـمل واعادة هـيـبـة الوطن
وجودة), بـرغم من وجود الـتحديـات ا
واوضـح الـهــاشــمي ان (ال احـد يــنــكـر
وجـود تـراجع في الـبالد ويـتـحمل ذلك
الطبقة السياسية والسيما كانت هناك
فــرصـــة لــبــنــاء عــراق افــضل اليــكــون

دوره وبــالـــتــالي تــعـــد حــالــة احــبــاط
لالجــيــال احلــالــيــة عــنــدمــا يــتــحــدث

السيسي بهذا االمر).
داعـيا الشـباب الى (ترك افكـار الهجرة
ـشترك من اجل خـارج البالد والـعمل ا
الـنـهوض بـواقع الـعراق العـادة مـكانه
ـتـمـيـز الـذي كـان حـاضـرا في جـمـيع ا

احملافل الدولية).
من جـــانــبه اكــد اخلــبــيــر الــســيــاسي
ابـــراهـــيم الـــصـــمـــيـــدعـي ان الـــعــراق
ســيــعـود حــصــيـنــا قــويـا وافــضل من

كن أن ليس باحلروب الـتقلـيدية وحدهـا تُدمر الدول الـيوم ... فاحلـرب مهما تـعقدت ال 
تـسـتـمـر الى االبـد  أو تـكـون قـانـون احلـيـاة  الـطـبيـعـي بـدل الـسالم واالسـتـقـرار وبـناء
ـا تتـحول  احلـرب  لتـكون عـامال  من عوامل عالقـات متـوازنة  ومـصالح مـتبـادلة  ور
القـوة  للـدولة  إذ قد تـوحد البالد  وتـستـنفر الـطاقـات لكسـبها  أو إنـهائـها واحليـلولة
دون أن يـحقق الـطرف األخـر هدفه   ومن ثم تـبدأ  بـعمـليـة إعادة بـناء مـا دمرته احلرب

ومواصلة مسيرتها الى امام دون توقف..
والـتدمـير اليـوم  لم يعـد تقـليـديا  في وسـائله وأهـدافه  كمـا هو احلال في الـسابق  بل
تـخصـصة  من راكـز االستـراتيـجيـة ا أصبح مـختـلف تمـاما  وقـد إبتـكر اخملـططـون وا

الوسائل ما لم يعرف في التجارب عبر التاريخ ..
وعندما نقول أن احلرب التقليدية ليست وحدها من تدمر الدول  فقد ظهر  من الوسائل
ـادية واحلـضاريـة  وإستـنزاف مـواردها  ما هـو أخطـر مـنهـا في خسـائره الـبشـرية وا
وبدال من اسـتـثـمـارها  تـذهب هـبـاء الى اخلـراب   وتغـيـر صـورة الدولـة و( عالمـتـها )

تميزة  التي عرفت عبر تاريخها  الطويل ... ا
 ومـن ب الـوسـائل لـتـدمـير الـدول  الـفـوضى لـتـكون هي الـسـائـدة  وغـيـاب االمن الذي
يـسـاعد في انـتـشـارها  وفـرض مـا يسـمى بـالـعقـوبـات االقـتصـاديـة واحلـصار لـتـجويع
الشعوب وتـأخرها في مخـتلف مرافق احليـاة  اخلدمية  والـعلميـة والتربويـة و والصحية
ـخـتــلف الـطــرق  وتـدمـيــر أركـانه االســاسـيـة واالجــتـمــاعـيـة واســتـهـداف االقــتـصــاد  
ـختـلف اشـكـاله الى الـدول  الـتي  لم تكن ؤسـسـات اخملـتلـفـة   وتـصديـر االرهـاب  وا

تعرفه سابقا على أراضيها  بهذه الدرجة من اخلطورة ...
ـثال عنـدما تعم تـخرب البالد ونفـوس العبـاد وتنشـر الفساد ... فـالفوضى عـلى سبيل ا
ـال العـام  وعدم إحـتـرام الوقت وهـو ثروة وفسـاد الـذ والضـميـر أخـطرهـا  وسرقـة ا
ايـضا قـد تهـدر في غيـر مجـالهـا  بـسبب الـفوضى  وخـلق االزمات واثـارة االضطـربات
والـفـلـتـان االمـني الذي  يـؤدي الى الـفـوضى  ويـنـال من هـيـبة الـدولـة وحتـدي الـقـوان
واطن الـى وسائل اخـرى للـحمـاية كـالعـشيرة وتكـون فلـسفـة القـوة بديـلة لهـا فيـضطـر ا
واطن ووطنه  وانـتشـار السالح عـلى اوسع نطـاق داخل البـيوت  وتـفكك الـعالقة بـ ا
ـدمـرة حليـاته ووطنه  ـظـاهر الـفوضى  ا وقد يـضـطر لـلهـجرة  بـعـد أن يضـيق ذرعا  

وبالتالي إفراغ البالد من الكفاءات ..
تعارف عليه فهوم االجتماعي ا والفوضى اخلالقة نظرية جديدة إنتقلت بالفوضى  من ا
 الـذي اشـرنـا الى بـعـض مـظـاهـره الى اجلـانب الـسـيــاسي  لـتـكـون أحـد االسـلـحـة في
التدميـر والهيمنـة واالستحواذ عـلى الثروات والسيـطرة على الدول  وإضعـافها   وتعد
أقوى ما تـوصل اليه  السيـاسيون االستـراتيجيـون وصناع القرار فـي امريكا  حلد األن
ا فيها النووي  ووجدوا  في ة تدمير الدول  دون  استخدام أخطر االسلحة  في اسلحـ
الـعراق وافغانـستان ساحـة مناسبة لـتطبيق جتـاربها فيـها لغرض معـرفة مدى  فاعـليتها
في حتـقــيق هـدفـهــا االسـاس بـخــلق  شـرق اوسط جـديــد  من خالل جتـزئــته من جـديـد

والسيطرة عليه..
و( الفوضى الـسياديـة ) اذا جازت هذه التـسميـة  هي االبن الشرعي  لـلفوضى اخلالقة
نطقة  حتت ذريعة محاربة االرهاب التي قد تبدو مقبولة   لكنها  كانت التي  شهدتـها ا
ا شاء لها فرصة منـاسبة  الختراق سـيادة  الدول   بدون عـلمها أو برغـبتها  وتقـوم 
ـبدأ مـن العـمـلـيـات الـعـسـكـريـة واالسـتـخبـاريـة  والـتـحـرك عـلى أراضـيـهـا دون مـراعـاة 
الـسـيـادة الوطـنـيـة  وعودة احلـيـاة من جـديـد الى االحالف وقيـادتـهـا   وتوفـيـر غـطاء (
ــاضي  وكـأن الــعــالم يـعــود من جــديـد الى زمن شــرعي ) لـلــتــمـدد  واحلــلم  بـعــودة ا
لـكـها احلق بـان يـعمل مـا شاء ن  الوصـايـة واالستـعمـار وقـانون الـقـوة التي تـفـرض 

سميات أخرى .. لتحقيق مصاحله ولكن 
ـسـبـوق  في حتـقـيق الـفـوضى بـكل ـفـتـوح بـهـذا الـتـوسع غـيـر ا  لـقـد سـاعـد الـفـضـاء ا
اشكالها االجتماعية والسياسية  .. وهو حر طليق ال تمنعه  احلواجز  وال  تقف بوجهه
ـا فـيـها احلـدود من نـشـر مـا يـريـد من افالم ومـعـلـومات  وأخـبـار  وحـرب نـفـسـيـة  
االشـاعات والـتسريـبات  والتـسقيط  واالكـاذيب لتدمـير العـقول  التي هي أسـاس بناء
الـدول وغاية  بـرامجهـا   وبالتالي  تـتحقق الـتبعـية والسـيطرة و تـعم الفوضى  ويـنتشر

اخلراب  دون احلاجة الى اطالقة مدفع أو صاروخ طائرة او بارجة بحرية ..
  ولكن ..

مهما حـاولت أمريكا تزي فوضاهـا وإضفاء ما شاءت عليهـا من  الصفات  وإبتكار ما
ـسـمى جـميل (خـالقة) عـله يـسـتـهوي ـنطـقـة  اسـتـطاعـت من وسائـل لتـصـديـرهـا الى ا
القلوب والـعقول  لكـنها فشـلت في تسويقه  وإرتـبطت بكل ما هـو قبيح  وضار وكانت
أبعـد ما تـكـون عن البـناء  وحـلم االنسـان في الـنظـام  وستـتحـمل  قـانونـيا  واخالقـيا
مسؤوليـة  ما حصل ويـحصل  بعد أن أسـست لسابـقة خطيـرة باحتاللـها العراق  حتت
ـنطـقة والعـودة من جديد سمى الـقبـيح  وتتحـمل نتـائج الفوضى الـتي تشـهدها ا هـذا ا
الى  قـانـون شريـعـة الـغـاب والقـوة الـغـاشـمـة  في تعـامـلـهـا مع الـشعـوب  بـدل الـقـوان

والعالقات الدولية السليمة ..
}}}}
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إن الكر إذا ناديت  قال نعم
فكيف بالله ذي االنعام والكرم
فابسط له الكف لن تأتيك فارغة
فقد سألت الذي سواك من عدم

ـائـة حـيث  ازالـة اكـثـر من 80 بـا
ــــســـــيب فـي بــــابل في مـــــديــــنـــــة ا
واالسـتـمـرار بـجـهـد مـضـاعف بـرفع
ماتـبقى من االسـماك الـنافـقة بـينـما
هــنــاك انــحــســـار واضح لــلــحــاالت
الصغيرة التي ظهرت في محافظات
كـــربالء والـــديــــوانـــيـــة واالنـــبـــار),
واضـاف الـبـيـان ان (اخلـلـيـة تـتـابع
نـــتــائـج الـــفــحـــوصـــات الـــســـمـــيــة
والبايلـوجية في اخملتـبرات احمللية
ـيـة لــتـحــديـد نــوع واسـبـاب والـعــا
االصابات بشـكل نهائـي كما وحهت
ضاعـفة احلملـة االعالمية اخلليـة 
والتوعـوية الـتي تنفـذ بشـكل مكثف
من خالل وســـائـل االعالم واجلـــهـــد
ـــيــدانـي لـــتــعـــمـــيق الـــوعـي لــدى ا
واطـنـ في كـيـفـيـة الـتـعـرف على ا
ــيـــتـــة واخــرى تـــشــمل االســمـــاك ا
تـــوعــــويـــة مــــربي االســـمــــاك عـــلى
االجــــراءات الـــــواجب اتــــبـــــاعــــهــــا

أثبـتت وجودهـا في جمـيع اجملاالت
دعمـا مـنـها لـلـقطـاعـات ذات الـطابع
اخلدمي وسعيـاً منها لـتقد أفضل

اخلدمات للمواطن ). 
واعـلــنت خــلــيــة االزمــة عن ظــاهـرة
نـــفــــوق االســــمـــاك عـن اســـتــــمـــرار
االنـحـسار الـتـدريـجي لـالزمة بـفـعل
اجلــــهــــد احلــــكــــومي الــــذي يــــضم
الـــــوزارات الـــــســــــانـــــدة الى وزارة
الــصـــحـــة والـــبــيـــئـــة وهي وزارتي

ائية والزراعة. وارد ا ا
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وقـال وزيـر الــصـحـة والـبــيـئـة عالء
الــديـن الــعـــلــوان فـي تــصـــريح  مع
اعـضـاء خــلـيـة االزمــة امس (بـأنـهم
مــتــواصــلــون عـــلى مــدار الــســاعــة
بــــالـــــتـــــنــــســـــيق والـــــتـــــواصل مع
احلكومات احمللية في محافظة بابل
واحملـافــظــات الــتي حـصــلت فــيــهـا
ـعـنـية الظـاهـرة ودوائـر الـوزارات ا
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5ÐuKD∫ القوات االمنية تلقي القبض على مجموعة مطلوبة في بغداد

l∫ الية تابعة لنفط الوسط ترفع االسماك النافقة من انهار بابل —

ضـعيفا كـما رسم له وال يوجد تدخالت
خـارجية كـما موجود حـاليا على ارض

الواقع).
وتــابع انه (كـان هــنـاك فــرصـة ذهــبـيـة
وهي استثمار االنتصارات على داعش
العـــادة هـــيـــبــــة الـــبالد بـــ اشـــقـــائه
واحلــــفــــاظ عــــلى وحــــدة اراضــــيه مع

حتس العالقات اخلارجية).
مــضـيــفـا (لــكن يـبــدو ان هـنــاك طـبــقـة
سـيـاسـيـة تصـر عـلى ان يـكـون الـعراق
ضــعـيـفـا وغـيـر الــقـادر عـلى اسـتـعـادة
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للحيلولة دون تكرار االصابات).
 وثمن الـعـلـوان (دخـول جـهد وزارة
الداخلـية وامـكانـياتهـا اللـوجسـتية

ودورها اخلاص بالتحقيق اجلنائي
عن احتمـاالت اسبـاب حدوث االزمة

وعرضها على اخللية). 

ابراهيم الصميدعي

الـسابق.  وقال الصـميدعي لـ (الزمان)
امـس (كنت اشاهـد تصويـر على موقع
الــسـكـايب عـنـد دخـول قـوات االحـتالل
االمـــريــكـي الى بـــغــداد ويـــبــدو انـــهــا
مـنــطـقـة حـديـثـة في الـعـمـران والـبـنـاء
بـرغم من وجـود قصف صـاروخي على

دن). كثير من ا
واشــــار الـى ان (الـــضــــرر الــــذي حلق
بــاحملــافـظــات بـعــد عـام 2003 وحــتى
الـوقت احلـالي والـتراجع الـذي يـعاني
ــــواطـــــنـــــ مـن خالل نـــــقص مـــــنـه ا
اخلـــدمـــات وغــيـــر ذلك اال ان الـــعــراق
يـعـود بعـد كل مؤامـرة حصـيـنا مـنيـعا
ــا مــا حــدث خالل دخــول وقـــويــا ور
ـعالم واالرث غـولي وتدمـير ا الـغـزو ا

كان خير دليل).
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مــؤكـــدا ان (الــســيــسي لــيس مــؤرخــا
واليـعرف شيئا عن تاريخ العراق الذي
عــــانى مــــا عــــانى مـن حــــروب ودمـــار
وويالت مـنذ مئـات السنـ لكنه يرجع
اقــوى من الـســابق ويـخــرج مـتـعــافـيـا
وقـويـا بـسواعـد ابـنائـه وغيـرة شـبابه
حــــــفـــــاظـــــا عــــــلى ارثـه احلـــــضـــــاري

والتاريخي).
الفـــتــا الى ان (اصالح حــال االمــة هــو

اصالح وقــعـهــا الـســيـاسي وهــنـا تـقع
مـسـؤولـيـة كـبـيـرة عـلى الـشـبـاب الـذي
البــد ان يــصــبح قــراره بــيــده وصــوته
الخـتيار فئة سياسـية تتمكن من احياء
االمـــة واعــادة هـــيــبـــتــهـــا في احملــافل

الدولية والعربية). 
الـى ذلك وصف بـاحـثـون اجـتـمـاعـيـون
تــعـلــيق الـســيـسي بــاحملـبـط والـعـراق

اقوى من السابق .
 وقــالـوا في احــاديث لـ (الـزمـان) امس
ان (الـشبـاب هم الثـروة احلقيـقيـة لهذا
ـــســـتـــقـــبل وهم من الـــوطن وعـــمـــاد ا
ســـيــحـــمـــلــون عـــلى عـــاتــقـــهم بـــنــائه
بــاجملــاالت كــافــة والســيــمــا وان وحب
عنـى الراسخ فينـا جميعا الـوطن هو ا
وهـو ايضا ذلك الـعطاء الـذي ال ينضب
وهـو الـكـيـان الـذي يـجـمـعـنـا علـى هذه

األرض الطيبة).
داعــيــ احلـكــومـة الـى (دعم الـشــبـاب
وتـسخير اإلمكـانيات كافة لهم من اجل
حتـــقـــيـق الـــتـــقـــدم واالزدهـــار وكـــذلك
ـتـقـدمـة النـنـا الـتــفـوق عـلى الـبـلــدان ا
ـلك عـقـول تسـتـطـيع العـبـور بـنا الى

بر االمان).
ـان بـحب مــشـددين عـلـى (ضـرورة اال
الــوطن لــكي يــكــون االعـتــزاز بــالـوطن

حـافزا قويا لـلمحافـظة على االجنازات
والــــتـــضـــحــــيـــات الـــتـي قـــدمت خالل
ـاضيـة بـاالضافـة الى عدم الـسـنوات ا
ـس هـيبـة الـوطن الـسـمـاح لالخـرين 
ووحـــدة ارضـــيه الن مـــا قـــدمـــنـــاه من
تــضــحـيــات خالل احلـروب هــو وسـام
فـخــر واعـتـزاز لـنـا النه ال يـوجـد اغـلى

من تراب العراق وسيادته الوطنية).
وكان السيسي قد اشار الى ان العراق
كــان دولــة قـويــة لــكـنــهــا تـهــدمت ولن
تـعود مرة اخرى.وقال الـسيسي لشاب
عـــــراقـي خالل حـــــوار مـــــفـــــتـــــوح مع
مـجمـوعة من الشـباب بفـعاليـات اليوم
ي ان ــنـتــدى الــشـبــاب الــعـا الــثــاني 
(داعـش سيـطـرت عـلى بعض االراضي

من العراق ودمرتها?).
مـخـاطبـا العـراقي بـالقـول (يـا عبـدالله
أنت لم تشاهد العراق انا شاهدته كان
دولــة قـويـة قـادرة يـشـار لــهـا بـالـبـنـان
وكــانت قـادرة ســيـاســيًـا واقــتـصــاديـا

وعسكريا).
واضـاف (اذا اخـتـزلت الـعـراق في سن
عبد الله 24 عـاما ومن يشابهه وبداوا
يـتحركوا لـهدم الدولة عـلى امل بنائها
ثـانـيـة فـاقـول الـدولـة الـتي تـتـهـدم لن

تعود ثانية). 

مـتـابعـة احد بـائعي ومـروجي السالح
بــــحـــوزته  14مــــســـدســـا و5 بــــنـــادق
كـالشـــنـــكـــوف و 250 اطـالقـــة عـــتـــاد

مسدس وذلك في منطقة البياع).
ضـبوطات واضـاف انه ( مصـادرة ا
وتـسليمـها الى مركز شـرطة البياع مع
مـتاجـرها إلكـمال اإلجراءات الـقانـونية
بــحــقه).  وقــضت مــحــكــمــة جــنــايـات
ـؤبـد بحق الـكـرخ أحـكامـاً بـالسـجن ا
ــــعــــاهـــد أربــــعــــة مــــدانــــ هــــددوا ا
ـواطـنـ في الـتـدريـسـيـة واألطـبـاء وا

بغداد.
وقــال بـيــان لـلــمـركــز اإلعالمي جملـلس
الــقـــضــاء األعــلى أن (الــهــيــئــة االولى
حملـكمة جنايات الكرخ أصدرت أحكاماً
ـؤبـد بــحق أربـعـة مـدانـ بــالـسـجن ا
ـواطنـ في مـنـطـقة هـددوا وابـتـزوا ا
ـدانـ قـامـوا احلــريـة). واضـاف ان (ا
ـعاهـد الـتدريـسـية واالطـباء بـتـهديـد ا
ـبـالغ ومـيــسـوري احلـال وطـالـبـوهم 
مــالـيـة وفي حـال عــدم الـدفع يـقـومـون
بـاسـتهـداف بـيوتـهم بـواسطـة رمـانات

يدوية). 
وأشـار الى ان (االبتزاز شـمل اصحاب
نطقة نـفسها). موضحا ـولدات في ا ا
ادة ان (االحـكام صدرت وفقـاً ألحكام ا
الـرابـعة/1مـن قانـون مكـافحـة االرهاب

رقم 13 لسنة 2005). 

السـيـما فـيـما يـتـعلق مـنـها بـاجلوانب
التكنولوجية والصناعية).

واكـــدت الـــوزارة  حـــصـــول جـــامـــعـــة
الـفراهـيدي األهلـية على شـهادة األيزو

في إدارة نظام اجلودة.
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وقــال مــعــاون مــديــر دائــرة الــتــعــلــيم
اجلامعي األهلي بالوزارة طارق محمد
حـمزة ,فـي بيـان إن (اجلامـعـة األهلـية
حـصـلت علـى شهـادة األيزو   2015-
9001 فـي إدارة نــــــظــــــام اجلــــــودة),
واضــاف  أن (اجلـامــعـة حــرصت عـلى
تـمـيـز خـدمـاتـهـا التـعـلـيـمـيـة وتـرص
بــنــاهــا الــتـحــتــيــة عن طــريق تــوفــيـر
مــسـتـلـزمــات الـعـمــلـيـة الـتــدريـسـيـة),
مـوضـحـا ان (جـامـعـة الـفـراهـيـدي هي
أول جـامعة عراقيـة أهلية حتصل على
ــيـــة في مــجــال شـــهــادة األيــزو الـــعــا

اجلود).  

ونـــاقــشـت جــامـــعــة ديـــالى أطـــروحــة
دكــتـوراه في كــلـيــة الـتــربـيــة لـلــعـلـوم
ـائي في االنــسـانــيـة بـشــان  الـعـجــز ا
حــوض نــهــر ديـالـى وكـفــاءة الــسـدود

التشغيلية التخزينية في مواجهته .
واضــاف الــبـيــان ان (األطـروحــة الـتي
قـدمـتــهـا الـطـالـبـة أسـمـاء عـبـد األمـيـر
خــلـــيــفــة تــهــدف الـى بــيــان الــعــوامل
كاني ؤثرة في التـباين ا اجلـغرافيـة ا
ـطـري وبـيان والـزمـاني لـلـمـتـسـاقط ا
الــتـــصــاريف الـــيــومــيــة والـــشــهــريــة
والـسنوية لسدي دربندخان وحمرين 
ودراســة تــعــاقب الــســنــوات الــرطــبــة

واجلافة لسنوات الدراسة).
وتـابع ان (االطـروحـة تـضـمـنت دراسة
الــعالقــة بــ ايــراد الــنــهــر الــســنـوي
وكــمــيـة األمــطــار الـســاقــطـة ســنــويـا
ــائي وخــاصــة ودراســة االســـتــهالك ا
الــزراعي لــلــمــحــافــظــة ومـقــارنــته مع

الـبوابـة االلكـترونيـة لدائـرة الدراسات
ــتــابــعــة). ونــاقــشت والــتــخـــطــيط وا
الــوزارة احملــاور والــفـقــرات اخلــاصـة
بــالـوزارة الــتي تــضـمــنـهــا الـبــرنـامج
احلـكـومي.  وتـابـع الـبـيـان ان (الـوزير
الك وكـالة  جـمال الـعادلي ناقش مع ا
ـتقدم الـبرنامج احلـكومي مع مراعاة ا
الـتـوقيـتـات الزمـنـية الـتي نص عـليـها
الـــبــــرنـــامج احلـــكـــومـي في حتـــقـــيق
ــرســومـة خالل   100يــوم األهــداف ا
عــبــر بــوابــة الــعــمل اجلــمــاعـي وبـذل

اجلهود االستثنائية).
واضــاف الـعــادلي خالل االجــتـمـاع ان
(الــوزارة تـعـمل عـلـى تـنـفـيــذ خـطـتـهـا
اإلســتــراتــيـجــيــة بــإيـجــاد مــســاحـات
اســـتـــثـــمــــار لـــنـــتـــاجـــات الـــبـــحـــوث
والـدراسات الـعلمـية وتـوظيفـها ضمن
سياقات الواقع التطبيقي لتطوير أداء
عــمـل مــؤســســات وقــطــاعــات الــدولــة

الـتـصـاريف وكـميـات االيـراد الـسـنوي
ـــثل لـــســـد مـــؤخــــر حـــمـــرين الـــذي 
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أعـلنت وزارة الـتعـليم الـعالي والـبحث
الـعـلمي  عن  قـبول 92 طـالبـا وطالـبة
ـــئـــة  األوائـل خلـــريـــجي من الـ10بــــا
سائية بالكليات ـعاهد في الدراسة ا ا

للسنة الدراسية 2019-2018. 
وقـــال مـــديـــر عـــام دائـــرة الـــدراســـات
ـتـابـعــة أيـهـاب نـاجي والــتـخـطـيـط وا
عـبـاس ,فـي بـيـان امس  انه ( قـبـول
ــئـة 92 طــالــبـا وطــالــبـة من الـ 10بــا
ــــعــــاهــــد في األوائـل من خــــريــــجـي ا
ــســائـيــة لــلــعــام الـدراسي الــدراســة ا
2018/2017 فـي الـكـلـيـات واألقـسام
ــنـاظــرة الخـتـصــاصـهم الــقـريــبـة او ا
الــــدقـــيـق لـــلــــعــــام الـــدراسي /2018

 .(2019
ــــــكن االطـالع عــــــلى وأضــــــاف أنـه (
ـقـبـولـ عـبـر مـوقع أسـمــاء الـطـلـبـة ا
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ـــشــاريع ـــائــيـــة نــحـــو ا االطـالقــات ا

الروائية حلوض ديالى االسفل).

قــتل ثالثـة ارهـابــيـ في الـقــريـة بـعـد
االشــتـــبــاكــات مــعـــهم وإصــابــة أحــد

منتسبي الشرطة بجروح طفيفة).
 وألـــقت قـــوة أمــنـــيــة الـــقــبـض عــلى
عــصـابـة مـتـخــصـصـة بـأعــمـال تـنـافي
اآلداب واإلجتـار بالـبشـر في العـاصمة

بغداد. 
ــركـــز اإلعالم األمــني ان وقـــال بــيـــان 
(قــــوة من جـــهــــاز األمن الـــوطــــني في
مـحـافظـة بغـداد وبـناءً عـلى مـعلـومات
اسـتـخـباريـة تـتـمكن من الـقـاء الـقبض

ÍdLA « ÂöÝ ≠ v U¹œ

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

تـمـكنـت القـوات االمـنيـة من قـتل ثالثة
ارهابي في محافظة ديالى.

وقـــال الــــنـــاطق بـــاسـم مـــركـــز اإلعالم
األمـني العـميد يـحيى رسـول في بيان
امـس ان (قـوة مـشــتـركــة ضـمـن قـيـادة
عـملـيـات ديالى أجـرت عمـليـة تفـتيش
ـنـاطق ضـمن قـاطع شـمــلت عـددا من ا
ـسـؤولـيـة من بـيـنهـا قـريـة الـعـيون), ا
وأضـاف ان (الــعـمـلـيـة قـد أسـفـرت عن
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