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لــلـمــرة االولى  في الـعــراق والـعـالم
الـعربي تمـت امس مناقـشة اطروحة
دكـتـوراه لـباحث بـعـمر 83 عـاما إذ
حـصل احـمـد جـابـر جـاسم من قـسم
الـتاريخ بكلية االداب بجامعة بغداد
عـلى الدكتوراه بتـقدير جيد جدا عن
أطـروحته (حقيقة االنـساب العربية
دراسـة تاريخية حتلـيلية). والباحث
مـن مـــوالـــيـــد 1936 وكــــان حـــلـــمه
الــدراسـة بــعـد ان حــرمـتـه الـظـروف
الـقـاسـية مـن االستـمـرار والـتواصل
فـي الــتـــرتـــيب الـــدراسي وهـــو من
عــائــلــة تـــتــحــفظ  عــلى مــواصــلــته
ا الـدراسـة ووقـفت عائـقـا امـامه 
دعـم اصراره عـلى الـبـحث عن مـنـفذ
لـتـحـقـيق حـلـمه فـلم يـهـتم بـحـيـاته
وحــاجـاتـه بل كـان يــقـرأ كل مــا يـقع
بــ يــديه حــتى انه لم يــتـزوج ولم
يـلـهث وراء متع احلـياة رغم حـالته
يسورة وظل حلم الدراسة ـادية ا ا
يـراوده الـى عام 2004 حـ تـوفرت
لـه اول فرصـة عـلى حـسـابه اخلاص
وهـو بـعـمـر جتـاوز الـسـبـعـ عـامـا
ودخـل كــلــيــة االداب قــسم الــتــاريخ
جـامعـة بغـداد وتخـرج بتـفوق عال
ثم بـعد تـخرجه تشـجع على الـتقد
ـــاجــســتـــيــر وحلق بـــركــبــهــا الى ا
بـالـقـنـاة اخلـاصـة وحتـصل عـلـيـهـا
عـام 2014 بــدرجـة امـتـيـاز . واصـر
عــلى مـواصــلـة الـدرب الــعـلـمي رغم
رفـض عــائـــلــته مـن اخــوة واخــوات
لــدخـــول الــكــلــيــة واحلــصــول عــلى
الـدكـتـوراه بـحـجـة انه كـبـيـر الـسن
ولن تـنـفـعه الـشـهـادة بعـد الـثـمـان

لـكنه يعلل ذلك انـها امنيـات علمية
لـذلك حتقق حلمه واختار موضوعا
يـعــشـقه ويـتـابـعه مـنـذ سـنـ وهـو
الــقــار الــنــهم مــنــذ كــان صــبــيــا
ولـديه الرغبـة في البحث والـتقصي
عـن االنـسـاب الـعـربــيـة وفق شـغـفه
فـي الـــــتــــاريـخ ومن ســـــوء طـــــالع
الـــبـــاحث وفـــاة مـــشـــرفه االســـتــاذ
الــدكــتـور نــاجي حــسن هــادي قـبل
ا االنـتـهـاء من كـتابـة االطـروحـة 
ــشـرفه زاده اصــرارا عــلى الــوفــاء 
الــذي شــجـعـه عـلى االســتــمـرار في
ـعـرفـة.وقـد تـوصل رحـاب الـعـلم وا
الــبــاحث الى ان االنــســاب وضـعت
بـــعـــد ذلـك الســـبـــاب عـــدة مـــنـــهــا
سـيـاسيـة واقتـصاديـة واجتـماعـية
كتبة العلمية وغيرها التي اغنت ا
ثل عن ومـا يحزن حـقا هو غـياب 
جــامـعــة بــغـداد او وزارة الــتـعــلـيم
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جـدد وزيـر اخلـارجـيـة االمـريـكي مـايك
سؤول بـومبيو خالل لقاءاته بكبار ا
فـي بــغـــداد امس الـــتــأكـــيــد ان بالده
ســتـنــفــذ قـرار انــسـحــاب قـواتــهـا من
ســـوريـــا بـــشـــكل تـــدريـــجي ومـــنـــظم
وبــالـتــعـاون والـتــنـسـيـق مع الـعـراق.
وقـال بومبـيو لدى اجـتماعه مع رئيس
ــهـدي ان (بالده الــوزراء عــادل عـبــد ا
عـازمـة عـلى تـنـفـيـذ هـذا الـقـرار بشـكل
تـدريجي ومـنظم بـالتعـاون والتـنسيق
ـكتـب عبد مع الـعراق)  بـحسـب بيان 
ـهدي نـقل عن بـومبـيو ايـضًا تـأكيده ا
ــتــحـدة لــلــحــكــومـة (دعم الــواليــات ا
الــعــراقــيـة وجلــهــودهــا بـبــسط االمن
وتـنـشـيط االقـتصـاد الـعـراقي). بدوره
ــهــدي (اهــمـيــة الــعالقـات اكــد عــبـد ا
الــعـراقــيـة االمــريـكــيـة خـصــوصـا في
مــجـال احلــرب عـلى عــصـابـات داعش
االرهـــابــيــة الى جــانـب الــتــعــاون في
مـجال الطاقة واالقـتصاد ) مشيرا الى
ــقــراطي يــشــهـد ان (الــعــراق بــلــد د
تــطـورا مــلـحـوظــا وهـو حــريص عـلى
ــنــطــقــة واقــامـة عـالقـات اســتــقــرار ا
طـبيـعية مع الـدول العربـية والصـديقة
وجـــمــــيع دول اجلـــوار).وجـــرى خالل
الـلـقـاء بـحث االنـسـحـاب االمريـكي من
سوريا. وكان بومبيو قد بدأ اول امس
نـطـقة الـثالثـاء من األردن جـولـة في ا
حـامالً معه مـلف إيران الـساخن فضال
عـن احلـــــرب عـــــلى داعـش واإلرهــــاب
ومـــــلـــــفــــات ســـــوريـــــا وغـــــيـــــرهــــا.
وأكـد بـومـبـيو خالل مـؤتـمـر صـحفي
ن الـصـفـدي أن مـع نـظـيـره األردني أ
ـتحـدة تـضاعف جـهـودها (الـواليـات ا
ـمـارسـة الــدبـلـومــاسـيـة والــتـجـاريــة 
ضـغط حـقـيقي عـلى إيـران). ولم تـؤكد
وزارة اخلــارجــيــة االمــريــكــيــة زيــارة
بـومـبـيـو الى بـغـداد مكـتـفـيـة بـالـقول
فـيمـا كان الوزيـر في عمـان ان اجلولة
سـتـشـمل بـاالضـافـة الى االردن كالً من
مــصــر والــبــحــريـن واالمــارات وقــطـر
والـسعودية  وسـلطنة عـمان والكويت.
واشــار الــبـيـت االبـيض الـى احـتــمـال
تـــوجـــهه الى بـــغـــداد من دون صــدور
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ــغـتــربـ في اخلــارجـيــة وشـؤون ا
األردن مـاجـد الـقـطـارنـة مـا تـنـاقلـته
بـــعض وســائل االعـالم بــشــأن مــنع
ــواطـــنــ الـــســلـــطـــات االردنــيـــة ا
ن يـحــمــلـون ســمـات الــعــراقـيــ 
دخـول إيـرانيـة على جـوازات السـفر
اخلـاصة بـهم من دخول االردن.وقال
الـقطارنة في تصريح إن (هذا اخلبر
إشـاعة عارية عن الصحة وال أساس
لـهـا) مـؤكـدًا ان (األردن ال يـضع أية
قـيـود عـلى األشـقـاء الـعـراقـيـ عـند
زيـارتهم بـلدهـم الثانـي). وكان وزير
اخلارجية محمد علي احلكيم قد أكد
خـالل لــــقـــائـه اعالمــــيــــ في وقت
ـــــبـــــنـى الـــــوزارة (مـــــنع ســـــابـق 
ن يـحــمـلـون تـأشـيـرة الــعـراقـيـ 
إيــران او سـوريـا فـي جـوازاتـهم من
دخــول بــعض دول اخلــلـيج واألردن
وبــعض الــدول األوربـيــة)  مـشــيـراً
الـى ان العـراق (طـلب من تـلك الدول
إلــــغـــاء الـــقـــرار اال انــــهـــا رفـــضت

متحججة بأمنها).
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عـزا محـلل سياسي الـهدف من زيارة
رئـيس اجلـمـهوريـة بـرهم صالح الى
دولـة قطر الـيوم اخلمـيس الى رغبة
الـعـراق في إظـهـار نـوع مـن الـتوازن
بـــ الــدول واحملــاور الــفـــاعــلــة في
ـنطقة وتأكيد ان العراق يقف على ا
مــســافــة واحــدة من اجلــمـيـع. وقـال
إحـسـان الـشـمـري في صـفـحـته عـلى
فـيـسـبـوك امس األربعـاء انـهـا(زيارة
تـوازن بـ الـدول واحملـاور الـفـاعـلة
ـنـطقـة لتـأكيـد ان العـراق يقف في ا
عــلى مــســافــة واحــدة من اجلــمــيع
وتـثـبيـت العالقـة الـعراقـيـة القـطـرية
عـــلى أسس جـــديــدة وطي صـــفــحــة
ــــاضـي) مــــضــــيــــفًــــا ان من بــــ ا
األهــداف ايــضًـا (مــشـاركــة قــطـر في
إعادة إعمار العراق واحلصول على
الــغـاز الــقـطــري لــلـتــعـويض عن اي
نـــقـص قـــادم إلســـتـــمـــرار الـــطـــاقـــة

الــكـــهــربــائــيــة ودخــول الــشــركــات
ورؤوس األمــوال الــقــطـريــة لــغـرض
االسـتثمار في العراق).وعن االهداف
الــقـطـريـة من الـزيــارة قـال الـشـمـري
انـهـا تـتمـثل في (تـفـعـيل الـعالقة مع
ـستـويـات كافـة خللق الـعـراق على ا

تـأكـيدات اال ان (الـزمان) انـفردت امس
بـنـشـر خـبـر عـزمه زيـارة بـغـداد . وفي
لـقاء آخر أكد رئيس اجلـمهورية برهم
صـالح  لـبـومـبيـو حـرص الـعـراق على
بـناء عالقات مـتوازنة مع جـميع الدول
الـصديقة واحلـليفة.ونـقل بيان رئاسي
عـن صالح تـأكيـده خالل اسـتقـباله في
قـصر السالم ببغداد بومبيو  (ضرورة
انـتهـاج لغـة احلوار الـبنّـاء ب جـميع
االطـــراف لــتـــحـــقــيق األمـن والــسالم
وتـخفيف حالة التوتر وعدم االستقرار
في الــسـاحـتـ الـعـربــيـة واالقـلـيـمـيـة
وتـعزيز التعاون دولياً واقليمياً النهاء
الـــتـــطـــرف ودحــر االرهـــاب بـــصــورة
نـهـائيـة) مـضيـفـا أن (العـراق حريص
عـلى بـنـاء عالقـات متـوازنـة مع جـميع
بـنية على الـدول الصديـقة واحلليـفة ا
احـتـرام سيـادته وثوابـته واسـتقاللـية
قـراره الـوطني).كـمـا أكد  صـالح (عمق
الـعالقـة الـتي تـربط الـبـلـدين وضرورة
شتركة صالح ا ا يحـقق ا تـطويرها 
لـلشعب الـصديق واهمـية مساهمة
اجلــانب األمـريــكي في اعـمــار الـعـراق
والـــنــهــوض بـــاقــتــصـــاده واالرتــقــاء
بــالــقــطــاعـات كــافــة) مــشــيـدا بـ(دعم
ـتـحـدة االمـريـكـيـة لـلـعراق الـواليـات ا
سـياسياً وامنياً السيما في حربه ضد
االرهـاب وحتقـيقه الـنصر الـكبـير على
عـــصــابـــات داعش).مـن جــهـــته جــدد
بــومـبـيـو الـذي وصل الى بـغـداد امس
قـادمًـا من الـعـاصـمـة االردنـيـة (حرص
يزة مع حـكومته عـلى اقامة عالقـات 
الـعـراق في مـخـتـلـف الـصـعـد) مـؤكداً
ـســتـمــر في مـحــاربـة (الــتـزام بـالده ا

داعـش واالرهـاب). وبـحـسب بـومـبـيـو
فـإن (امريـكا تعـد العراق شـريكاً مـهماً
وسـتراتـيجـياً في اجملـاالت السـياسـية
واالقـــتــصــاديـــة واألمــنــيـــة) مــبــديــاً
اســـتــعـــداد واشــنــطـن (لالســتـــثــمــار
ــسـاهـمـة في اعــادة اعـمـار الـعـراق وا
وخـاصة مدنه احملـررة). وكان بومـبيو
قــد الــتــقى بــرئــيس مــجــلس الــنـواب
مـــحــمـــد احلــلـــبــوسي الـــذي كــان في
اســتــقــبــاله بــرفــقــة جلــنــة الـعـالقـات

اخلارجية النيابية. 
وبــحث وزيـر اخلـارجــيـة مـحــمـد عـلي
احلــكـيم مع نـظـيـره االمــريـكي تـعـزيـز
الـعالقات بـ البلـدين وأهميـة حتقيق
ـــشـــتـــركـــة في اجملـــاالت ـــصـــالـح ا ا
كتب احلكيم ان اخملـتلفة . وقال بـيان 
األخــيــر اسـتــعــرض خالل اسـتــقــبـاله
بـومـبـيـو في مـقـر الـوزارة (الـتـطورات
االخــيـرة في مـحـاربـة داعش االرهـابي
ـشـتـركـة لـدحـر بـقـايـا فـلـول وجـهـود ا
اإلرهـاب وتعـزيز االمن واالسـتقرار في
ـنـاطق احلدوديـة مع سـوريا) داعـيًا ا
واشــنـــطن إلى (الــتــعـــاون لــتــنــشــيط
ـساهـمة في االسـتـثمـار في العـراق وا
دن احملررة) ـا فيهـا ا إعـادة إعماره 
مـبيناً ان (العراق يـتبنى إقامة عالقات
ثـنـائـيـة مـتـمـيـزة مع دول اجلـوار على
اســـاس احــتـــرام الــســـيــادة ورعـــايــة
ــشــتــركــة).من جــهـتـه أكـد ــصــالح ا ا
ـتـحـدة بـومـبـيـو ( اهـتـمـام الـواليـات ا
االمــريـــكــيــة بــاســتـــقــرار الــوضع في
الـعــراق والـشـروع بـعـمـلـيـات االعـمـار
واالســتـــثــمــار وكــذلك الــدفع بــاجتــاه
تـنميـة وتطويـر العالقات الـثنائـية ب
الـــبــلــدين والـــتــشــاور الـــدائم بــشــأن
تـــطــورات األوضـــاع اإلقــلـــيــمـــيــة في
ـنــطـقـة وعـدد من الـقـضـايـا الـدولـيـة ا
الـتي تهم البلديـن). ومن ابرز القضايا
ــعــدة لـلــنــقـاش خالل الــزيــارة مـلف ا
الـعـقـوبـات األمريـكـيـة عـلى إيران وال
سـيما طـلب العراق مـجدداً استـثناءه
من الــعـقـوبـات في مـا يــتـعـلّق بـالـغـاز
والـكـهربـاء على وجه الـتـحديـد وملف
الـــوجــود االمـــريــكي الـــعــســـكــري في
ــدن الـــعــراق وتــثـــبــيت اســتـــقــرار ا
الــعـراقــيـة احملــررة من تـنــظـيم داعش
وبـرنامج إعـادة تأهـيلـها وضـمان عدم
عــودة الـــعــنف إلــيــهــا. وتــأتي زيــارة
بـومـبـيـو بعـد ايـام من زيـارة  الـرئيس
األمـريـكي دونالـد تـرامب للـعـراق التي
اثــارت مـوجـة اسـتـيـاء لــكـونـهـا كـانت
سـرية وغير معلنـة فيما يرى مراقبون
ان بـومـبـيو يـهـدف ايضًـا الى تـلـطيف

األجواء.

مايك بومبيو
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تـزامـنـاً مع االســتـعـدادات اجلـاريـة لــعـقـد دورة جـديـدة من مــعـرض بـغـداد الـدولي
قـبل دعت منـظمـة تطـلق على نـفسـها اسم لـلكـتاب للـمدة من  7 إلى  18 شـبـاط ا
مجموعـة السيـاسات الثقـافية في الـعراق إلى (رفض الضرائـب الكمركـية اجلديدة
ا يقيد حركة دخول الـكتب ويعوق تسويق النتاج الثقافي فروضة عـلى الكتاب  ا
العـراقي من وإلى البالد خاصة وأن أغلب اإلصدارات الـعراقية تطبع في اخلارج.
يـأتي ذلك في ظل عدم وجـود مبـادرات حكومـية تـعزز الـعمل اإلبداعي وتـمنـحه أفقاً
للـتطـور مثل صـنـدوق خاص لـدعم الثـقافـة والـفنـون أو منح سـنويـة لـلمـنتـج من
). وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان ذلك يحدث ( في الوقت الذي الكتـاب والفنان
يفـاجـئـنا إصـرار مـجلـس النـواب عـلى زيـادة نسـبـة موازنـته لـلـعام  2019 من دون
ستمر بتقاسم مراعاة للـسخط الشعبي على أداء الطبقة السياسية ورفض نهجها ا
ـناصـب واحلصص الـذي أفـشل اإلدارة العـامـة في الـبلـد مـنذ نـيـسان 2003).  ا
واضاف البيـان انه (إذ تبارك اجملموعـة للدكتور عـبد األمير احلمـداني تسلمه مهام
عـمـله وزيراً لـلـثـقـافـة وتتـمـنى له الـتـوفـيق كـله فـإنهـا تـتـطـلع إلى أن يـنـهض بواقع
الوزارة ويُسهم فـي توفير مناخ ثقافـي جديد ولتكن مبادرته األولى مـعنية بالكتاب
ا فرضته من ضرائب ألن تعظيم وبدعوة الهـيئة العامة للكمارك إلى إعـادة النظر 
مـوارد الــبـلــد بـالــقـضــاء عـلى الــفـســاد ولـيس بــزيـادة الــرسـوم عــلى اإلصـدارات

طبوعات). وا

شريك جديد والتفاوض على أنبوب
ـار عـبـر اخلـليج ثم الـغـاز الـقـطري ا
الـعـراق ثم تـركـيا ومـنـهـا الى اوربا
واإلســتـــثــمــار في قــطــاع الــغــاز في
احلـقول اجلـنوبيـة وإعتمـاد العراق
مـنـطـقة تـرانـزيت للـبـضـائع التـركـية

بـاجتاة قطر -ابراهيم اخلليل ميناء
أم قـصـر ومـينـاء حـمد وتـقـد منح
ومــسـاعــدات في قـطــاعـات الــصـحـة
والــتـعـلــيم والـقـطــاعـات االنـســانـيـة
األخـرى). ويـبـدأ صـالح الـيـوم زيارة
رســمـيـة الى الـدوحـة تــلـبـيـة لـدعـوة
تـلـقاهـا من أمـير دولـة قطـر تـميم بن
حمد آل ثاني.  واوضح بيان رئاسي
ان صــالـح (سـيــعــقــد خـالل الــزيـارة
مــــبـــاحــــثـــات ولــــقـــاءات مـع كـــبـــار
ــســؤولــ الـقــطــريــ تــهـدف الى ا
تـعـزيـز عالقـات االخـوة بـ الـبـلدين
الـشقيقـ واالرتقاء بهـا على الصعد
كــافـــة إضــافــة الى بــحث تــطــورات
األوضـاع السـياسيـة على السـاحت
الـعـربـيـة والـدولـيـة) مـشـيـراً الى ان
(الــزيـارة تــأتي إسـتــكـمــاالً لـزيـارات
رئـــيس اجلــمــهــوريـــة الــهــادفــة الى
تـنشـيط دور العـراق إقلـيمـياً ودولـياً
ـــكـــانــته بـــ االشـــقــاء وتـــعـــزيــزاً 
واالصــدقــاء). من جــهــة اخــرى نــفى
الـــــنــــاطق الـــــرســــمـي بــــاسم وزارة

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

يـوصي االطـباء  بـتجـنب التـعرض
لـــلـــهـــواء أثــنـــاء مـــوجـــات الـــبــرد
الـشــديـدة مع مـراعـاة الـتـدرج عـنـد
الـــــتــــعــــرض لـــــدرجــــات احلــــرارة
ـــنــخــفـــضــة  وضــرورة تـــدفــئــة ا
الـيـدين والقـدم عن طـريق ارتداء
الــقــفــازات واجلــوارب فــيــمــا اكـد
مـتنبىء جوي ان موجة البرد التي
ــــرجـح ان تـــــضــــرب الـــــبالد مـن ا
ســــتـــتـــعــــمق ابـــتــــداءً من الـــيـــوم
اخلـميـس. ويؤكـد االطبـاء ان هناك
الـعـديد مـن  النـصـائح للـوقـاية من
بـرودة اجلـو لـتـفـادي مـن األمراض
الـنـاجتـة عن ذلك مـنـها (اسـتـعـمال
ــرطــبــة ــات ا الـــقــفــازات والــكـــر
ــشــروبــات لــلــجــلــد واحــتــســاء ا
الــدافـئــة مـثل الـزجنــبـيل والــقـرفـة
ألنــهـا تـســاعـد فى تـقــويـة اجلـهـاز
ـناعى ـنـاعى. ولـتقـويـة اجلهـاز ا ا
ـكن تنـاول األدوية الـغنـية ايـضا 

بــفــيــتــامــ  بي  ويــفــضل تــنـاول
األطـعـمة ذات الـطـاقة الـعـاليـة مثل
الـبـروتـيـنـات سـواء احلـيـوانـية أو
الـــنــبـــاتــيـــة واإلكـــثــار من تـــنــاول
اخلـضراوات والـليـمون والـبرتـقال
ـا حتتـويه من مواد مؤكـسدة تقي
مـن الـــكــــثـــيــــر من األمـــراض) وال
يـــفــضل االطــبـــاء  (ارتــداء مالبس
شـتوية أكـثر من الالزم) ويوصون
ـالبس يـــجب بـــأنـه (عـــنـــد خـــلع ا
البس الـــتـــدرج عـــنــــد تـــغـــيـــيـــر ا
الــشــتـويــة ومـراعــاة الــتـدرج عــنـد
الـــــتــــــعـــــرض لـــــدرجـــــة احلـــــرارة
ـنـخـفـضـة ألنـهـا تـؤدى لإلصـابة ا
بــبـعض األمـراض مـثل األنـفـلـونـزا
وااللــتــهـابــات الـرئــويــة والـتــهـاب

اجلهاز التنفسي). 
ويـؤكد اخملـتصـون ضرورة (جتنب
الــتـعــرض لـلـهــواء أثـنــاء مـوجـات
الـبــرد الـشـديـدة مع وجـوب تـدفـئـة
الـيـدين والقـدم عن طـريق ارتداء
الـقـفـازات واجلـوارب ) الفـت الى

ـــارســة الــريـــاضــة حتــد من ان (
إالصـابـة باالنـفـلونـزا). في غـضون
ــتــنــبئ جــوي صـادق ذلـك  جـدد ا
عــطـيـة  حتــذيـره من مـوجــة الـبـرد
قبـلة الى الـعراق.وكتب الـشديـدة ا
عـطـيـة في صـفـحته عـلى فـيـسـبوك
ـوجـة الـباردة امـس االربـعـاء ان (ا
تـتـعـمق إبـتـداءً من يـوم اخلـمـيس
وتـستمر لـغاية يوم األحـد) مشيراً
ـطـرة تـوجـد في الـى ان (سـحـبًـا 
عــمـوم مــدن شـمــال الـبـالد اضـافـة
الـى شــمــال صالح الــدين وشــمــال
ديــــالى وبــــعض مــــدن اجلــــنـــوب
الــبـصـرة وذي قــار ومـيـسـان ومن
ــتـوقع ان تـنـتـهي فـرص االمـطـار ا
في اجلـنـوب قـبل مـنـتـصف الـنـهار
بـقلـيل).واوضح ان (فـرص االمطار
تـستمر في مـدن الشمال مـصحوبة
بــالـبـرق والــرعـد احـيــانـا وهـطـول
ـــرتــفــعــة ــنــاطق ا ثـــلــجي عــلـى ا
لــتـنـتــهي تـدريـجــيـا خالل سـاعـات
ــسـاء والـلــيل وتـتـحــول الـريـاح ا

الى شـمالية غـربية باردة في أغلب
دن).  ا

ـديـرية الـعـامة من جـانـبـها قـالت ا
لـالنواء اجلـويـة والرصـد الـزلزالي
فـي اقــلــيم كــردســتــان ان درجــات
احلـرارة سـتـبـقى مـنـخـفـضـة برغم
انــتـــهــاء تــاثــيـــر مــوجــة االمــطــار
والــــثــــلـــوج فـي االقـــلــــيم  الــــيـــوم
اخلــــمـــيـس. وقـــالت فـي بـــيـــان ان
(االمــطــار ســتــتـســاقط فـي جـمــيع
مـحافظات اقليم كردستان والثلوج
ــنـــاطق اجلـــبــلـــيــة وهـــنــاك فـي ا
احـتمال بتسـاقط الثلوج في مراكز
االقـضــيـة والـنـواحي ومـحـافـظـتي
الــســلـيــمــانـيــة ودهــوك وسـيــكـون
مـسـتوى تـساقط االمـطـار والثـلوج
ناطق في دهـوك مرتفـعا مقارنـة با
االخـــرى) مـــضــيـــفـــة ان (االجــواء
سـتـكـون الـيـوم اخلمـيس طـبـيـعـية
وسـيـكـون الـطـقس بـ صـحـو الى
غــائم جـزئي مع وجــود صـقـيع في

أوقات الصباح).
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تـعهـد رئيـس الوزراء عـادل عبد
ــهــدي بـبــذل اقــصى اجلــهـود ا
لـدعم وزارة الداخلية واجهزتها
ومــــديــــريـــاتــــهــــا وتـــزويــــدهـــا
ـعـدات والـتدريب. بـاالجـهـزة وا
وقــال فـي كــلــمــة الــقــاهــا خالل
حـضوره احتفاليـة عيد الشرطة
الــعـراقــيـة بــالـذكــرى الـســابـعـة
والــتـســعـ لـتــأسـيــسـهـا امس
االربـــعـــاء (نــــحن الـــيـــوم عـــلى
اعـتـاب مـرحـلـة جـديـدة تـتـطـلب
تــركــيــز اجلــهـود عــلى تــهــيــئـة
ـــنــــاســـبـــة إلطالق االرضــــيـــة ا
مـشاريع العمل والـبناء وحتفيز
االقتصاد وتوفير فرص العمل 
وان مـشـاركـتـكم في هـذا اجلـهد
الـوطني تتـمثل بتـنفيـذ القانون
والـنـظـام واالمن الـعـام لـلـبالد)
مـضيفًـا (ونحث اخلطى على ان

شاة لـسنة  1920مـن صفـوف ا
واخلـيالـة والهـجانـة وضابـط
عـــراقــيــ و 92 مــــفـــوضًـــا من
الـهـنـود والـعـراقـيـ وغـيـرهم 
و 71 مــوظـفــاً بـريــطـانــيـاً و22
ضــابــطًـا بــريــطـانــيًــا .وعـنــدمـا
تـألـفت احلكـومـة  العـراقـية في
عــــــــام  1921 أصــــــــدرت وزارة
الـداخلية العراقية آمرًا بتشكيل
قـوة من الـشـرطـة لـتـكـون بذلك 
أول نـواة للـشرطـة العـراقية في

العراق . 
وفـي  عــام  1922عـــ لــلــمــرة
األولـى مـديـر شـرطـة  لـكل لـواء
مـن ألـويــة الــعــراق مع عــدد من
ـــعــاونــ له وكـــان الــتــعــاون ا
مــــتــــواصـالً بــــ الــــضــــبـــاط 
الـعراقـي والـبريطـانيـ بشأن
تـدريب القوة وتعيـ واجباتها
ـســؤولــيــات حـتى  وحتــديــد ا

عام  1927.

له كـل ما نستطيـع للنجاح في هذه
ـنازلة الـكبيرة). وتـابع (نعاهدكم ا
عـلى بـذل اقـصـى جهـد لـدعم وزارة
الـداخـليـة واجـهـزتهـا ومـديريـاتـها
ــعــدات وتــزويــدهــا بــاالجــهــزة وا
والــــتـــدريـب وحتـــديـث االنـــظــــمـــة
واآللـــيــــات الـــتي تـــســـرّع جـــهـــود
اخلـدمات التي تقـدمونها في شتى
ـــــتــــعـــــلـــــقــــة بـــــاالمن اجملـــــاالت ا
ـــروروالـــتـــحـــقـــيـــقـــات واالدلــة وا
اجلــنــائـيــة واجلـوازات والــوثـائق
ـدني وكل الـتـشـكيالت) والـدفـاع ا
الفــتًـا الى ان (اجـهـزة الـشـرطـة في
الـعالم قطـعت شوطا كبـيرا وبلغت
مـستويات عـالية في االداء  ونحن
نــريـد الجـهـزة الــشـرطـة الــعـراقـيـة
ـستـويات بـلـوغ اعلى الـدرجات وا
فـي االداء والـــكـــفــــاءة والـــســـرعـــة
والـدقة في الـتنـفيـذ).  تألـفت قوة 
الـشـرطة الـعراقـيـة في باد أمـرها
ــوجب بــيــان الــبــولــيس رقم 72

تــــتــــحــــمل اجــــهــــزة وقــــوى االمن
الـداخـلي مـهـمـتـهـا االسـاسـيـة بدل
قــوات اجلــيش الــتي ابـلـت احـسن
الــــبالء في مــــهـــمـــات حــــفظ االمن
والـدفـاع واالنتـصـار).وخاطب عـبد
ـهدي مـنتـسبي الـداخلـية بـالقول ا
(التـــفــرقـــوا بــ ارهــابـي ومــجــرم
يــســتــبــيح احلـرمــات فــعــصــابـات
ـة واخلطف والـتـزوير تـريد اجلـر
ان تــــكـــمل مــــافـــشـــلـت به داعش)
مـضيفًا ان (الفـساد عدو آخر اليقل
شــــــراســـــة عـن االرهـــــاب وهــــــدفه
ال العام تـخريب العـراق وتبديـد ا
ومن واجـــبــنــا جــمــيــعــا حــكــومــة
وشـعـبا واجـهـزة قضـائـية وامـنـية
الــتــصــدي له ومالحــقــة اجملــرمـ
ـطـلـوبـ لـلـعـدالـة وسـارقي قوت ا
الـشـعب  ومن جهـتنـا فـقد جـمعـنا
كـل اجلهود واالمكـانيات واالجهزة
الـــرقــابـــيــة حتت مـــظــلـــة اجملــلس
كـافحـة الفسـاد وسنـسخر االعـلى 
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ـكافـحة أعـلن قـضاة مـتخـصـصون 
اخملـدرات عن الـقـبض عـلـى أكثـر من
 525 مـــتـــهــمـــاً بــتـــجـــارة وتــرويج
اخملدرات في بغداد فضالً عن صدور
مـئة أمر بالقـبض بحق آخرين ماب
مــتـعـاطٍ ومـروج وتـاجـر خالل الـعـام
ـــاضي فــقـط. وحــذر الــقـــضــاة من ا
اتـسـاع هـذه الظـاهـرة مـشـيرين إلى
تعـاط يتـحولون خالل أن (اغـلب ا
ا لـهذه فـتـرة قصـيرة الى مـروجـ 
الــتــجـارة من فــوائــد حتـقق أربــاحـا

السيما للعاطل عن العمل).
وأكـــد الـــقــضـــاة (تــســـجـــيل حــاالت
لـلـتـعـاطي والـتـرويج لـلـمـخدرات في
إحـــدى مــدارس بــغـــداد وجــامــعــات
اهـلية فـضالً عن ترويجـها في بعض
ــقــاهي) مــرجــحــ (االســتــعــانــة ا
واجهة هذا بقوات مكافحة اإلرهاب 

اخلطر وضرب جتار اخملدرات).
ونـقـل بـيـان جملـلس الـقـضـاء االعـلى
تـلقـته (الزمـان) امس عن عقـيل ناظم
وهـو قاضي حتقيق مختص بقضايا

اخملـدرات في الـرصـافـة قوله انه (
الــقــبض عـلى  306 مـتـهـمـ مـابـ
تــاجــر مـروج ومــتـعــاط خالل الــعـام
 2018 فـــقط مـــقـــســـمـــ بــ 216
تــاجــرا ومــروجــا و 90 مــتــعــاطــيــا

وتــمت احــالــة اغــلـبــهم الـى احملـاكم
اخملـتصـة وقد صدرت بـحقـهم احكام
ـؤبد).واوضح وصـلت الى الـسجن ا
في تـصريحـات إلى صحيفـة القضاء
الــتي يــصــدرهــا اجملــلس ان (اغــلب
ـتعـاط للـمخدرات يـتحولـون بعد ا
فـــتـــرة زمــنـــيــة الـى مــروج  بـــهــدف
ـادي كـون الــتـرويج لـهـذه الــكـسب ا
ــواد يـــدر أربــاحــا كــبــيــرة وكــذلك ا
لــيـتـمــكـنـوا من احلــصـول عـلى هـذه
ـواد اخملــدرة لـيـتـعـاطـوهـا بـسـبب ا
االدمـان عليـها).وعن انواع اخملدرات
ـنـتـشـرة يـوضح الـقاضـي اخملتص ا
(سجلنا تعاطي وتداول انواع كثيرة
مـن اخملدرات لـكن يـحـتل الكـرسـتال
ـرتـبـة األولى لـهـذه الـتـجـارة تـلـيه ا
احلـبوب التي تـعرف بالـصفر  واحد
تـأتي بـعـدها مـادة احلـشيـشـة فضالً
عـن أنواع أخرى). ويـكشف ناظم عن
(شـبـكـات تـديـر جتـارة اخملـدرات في
بــغــداد وهي تــنــظــيــمــات خــيــطــيـة
يــصـعـب الـوصــول إلـيــهـا)  مــؤكـداً
(تـفـكيك الـعـديد مـنـها والـقـبض على
أفـــرادهــا وغــالــبـــاً مــا يــكــون جتــار
اخملــدرات حــذرين في تــعـامــلـهم وال
وثـوق فيه يـتم الـبيع اال لـلشـخص ا
وأن يــكـون مـزكـى من شـخص آخـر)
مـشــيـراً الى أن (هـنـاك ارتـبـاطـا بـ
الــشـبــكــات في بـغــداد واحملـافــظـات

خـضوعهن لـلتفـتيش في الـسيطرات
ـــفــارز االمـــنــيـــة بــاإلضـــافــة الى وا
اعــتــمــادهم عــلى بــعض الــعــنــاصـر
ا االمـنية لكـونهم يحمـلون باجات 
ــرور في الــسـيــطـرات يــســمح لـهم ا
دون تـــفـــتـــيش). وكـــشف الـــقـــاضي
اخملـتص عن (القـبض على مجـموعة
ـروجــ  يـقــومــون بـالــتـرويج مـن ا
ــدارس لـــلــمـــخــدرات أمـــام إحــدى ا
ـتـوسطـة في بغـداد ليـقوم الـبعض ا
ــدرســة مـن الــطالب بــاخلــروج من ا

ـواد مـنهم لـتـعـاطيـهـا فضالً واخـذ ا
عـن وجــود مــعــلــومـــات تــشــيــر إلى
وجــود حـاالت لـلــتـعــاطي والـتـرويج
داخـل جـــامـــعـــتـــ أهــــلـــيـــتـــ في
الـــعــاصــمـــة بــغــداد). وعـن مــنــاطق
الـعاصمة التي سجـلت انتشاراً اكثر
لـلمخدرات يذكر ان (مناطق الرصافة
ـنـاطق وحتــديـداً مـديــنـة الـصــدر وا
ـرتـبة احملـيـطـة بـهـا حـيث احـتـلـت ا
االولـى تلـيـهـا مـنـاطق الـشـعب وحي
اور والـزعـفـرانـيـة وشـارع فـلـسـطـ

واجلــادريـة والـكـرادة حــيث سـجـلت
ـنـاطق اعــلى نـسـبــة لـتـرويج هــذه ا

وتعاطي اخملدرات). 
ويـستكمل ناظم القول (فككنا العديد
من الــشـبـكـات اخملـتـصـة بـاخملـدرات
أبـرزها شبـكة في منطـقة الزعـفرانية
مــكــونـة مـن سـبــعــة أفـراد يــتــوالهـا
شــخـصــاً يــدعى (الـقــائـد) الــذي قـام
بــقـتل احــد افـراد مــفـرزته حملــاولـته
الــهـرب وبـصــحـبـته مــواد مـخـدرة)
مـــؤكــدا (وجــود شــبـــكــات تــديــرهــا

عـــائالت وغـــالـــبـــاً مـــا يــطـــلق لـــقب
(احلــجي) او (الـسـيـد) عـلى الـتـجـار
الــكـبــار وان هـذه الــشـبـكــات تـواجه
صـراعـا فـيـمـا بـينـهـا لـكـنـهـا تـسجل
حـوادث مـشـاجـرة او شـروع بـالـقـتل

في مراكز الشرطة).
ودعـــا قــــاضي حتـــقـــيـق احملـــكـــمـــة
ـركزيـة اخملتص بـقضـايا اخملدرات ا
في الرصافة (تعديل قانون اخملدرات
ــؤثـرات الـعـقـلـيـة رقم  20 لـسـنـة وا
 2017 لـتشديد العقوبات السيما ان
الـبـعض من مـروجي اخملـدرات سبق
ـــوجب قـــانــون وان افـــرج عـــنـــهم 
الـعفـو ثم عادوا مـجدداً لـلتـعاطي او
ـتـاجـرة). كـمـا دعـا (الى الـتـرويج وا
روج ـتاجـرين وا تـشديـد عقـوبة ا

للمخدرات لتصل الى اإلعدام).
ودعــا ايــضـاً (وزارة الــداخــلــيـة الى
تـوفيـر الدعم وتـطويـر قسـم مكـافحة
اخملـدرات مرجـحاً االستـعانـة بقوات
مــكـافــحـة االرهــاب وسـوات لــضـرب
عصابات اخملدرات والقبض عليهم).
من جـانـبه قـال سعـد طاهـر الـقاضي
اخملـــتص بـــقـــضـــايــا اخملـــدرات في
الــكـرخ ان "مــحـكـمــة حتـقــيق الـكـرخ
ســجـلت الـقـبض عـلى  220 مــتـهـمـاً
بــقـــضــايــا اخملــدرات مــابــ تــاجــر
ومــروج ومــتــعــاط خـالل عـام 2018
اغــلـبـهم تـمت احــالـتـهم الى احملـاكم

اخملــتـصـة فـيـمــا ال يـزال قـسم مـنـهم
رهن التحقيق). 

 وكـــشف طــاهـــر عن (الــقـــبض عــلى
عــصـابـة لـلــمـخـدرات في الــعـاصـمـة
بـــغـــداد بـــكـــمــ مـــحـــكم ضـــبـــطت
بـحـوزتـهم  اربـعـة كـيـلـوغـرامـات من
مــادة احلــشــيش اخملــدرة فــضالً عن
نــــــصف كـــــيــــــلـــــوغــــــرام من مـــــادة
الــكــرســتــال).ويــضـيـف أن (مـنــاطق

الــدورة والـبـيــاع واالسـكـان
ـتـصدرة في والـشـعـلة هي ا
انـتشـار اخملدرات في جانب

الكرخ من العاصمة).
وأكــــد أن (جتــــار اخملـــدرات
حــذرون جـداً في تـعـامالتـهم
وال يـــتم الــبــيع الي شــخص
مــالم يــكن مــصــدر ثــقــة وقـد
ـتــاجــر الى تـقــسـيم يــلـجــأ ا
ــادة الى كــمــيـات صــغــيـرة ا

خشية القبض عليه).
واوضـح طاهـر انه ( تفـكيك
إحــدى الــشـبــكــات في بــغـداد
والــتي كـانـت تـتــوالهـا إحـدى
الــفـــتــيــات إذ غــالــبــاً مــا يــتم
الــتـرويج لـلــمـخـدرات من قـبل
فـتـيات فـضالً عن القـبض على

فتيات بتهمة التعاطي).
ويـعـزو طاهـر (اسبـاب انتـشار
اخملـدرات الـى إغـراء الـضـحـية

عـن طــريق رفــاق الـــســوء فــضالً عن
ضــعف الـوضع االقـتـصـادي لـبـعض
الـشبـاب والبـطالة بـاالضافـة الى قلة
الــثــقـــافــة والــوعي).فــيــمــا دعــا الى
(ضـــرورة تــعــديل قــانــون اخملــدرات
ـؤثرات العـقلية رقم  50 وتـشديد وا
ـــــروجــــ الـــــعـــــقــــوبـــــات بـــــحق ا
ـــتـــاجــريـن وإنـــشــاء مـــصـــحــات وا

.( ومراكز خاصة للمتعاط
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يـعقد مجلس الـنواب اليوم اخلميس
ــوازنـة ــنــاقـشــة ا جــلــســة جـديــدة 
الـعامة فـيما خال جـدول  االعمال من
فــقــرة الــتــصــويت عــلى اســتــكــمـال
الـكــابـيـنـة الـوزاريـة. وقـالت الـدائـرة
ان في بـيان امس إن اإلعـالمية لـلبـر
جــدول أعــمــال اجلــلــســة (يــتـضــمن
اســتـمـرار مـنــاقـشـة مــشـروع قـانـون
الية لعام  2019 والقراءة ـوازنة ا ا
ـقـتـرح قـانـون تـعـديل قـانون االولى 
اخلـدمـة والـتقـاعـد الـعسـكـرية رقم 3
لــــســــنـــة   2010)  مــــضـــيــــفـــة أن
(اجلــدول يــتــضــمـن أيــضــاً الــقـراءة

ـقـتـرح قـانـون تـعـديل قـانون األولى 
اخلـــدمـــة والــتـــقـــاعـــد لــقـــوى األمن
الـــداخــلــيــة رقم  18 لــســنــة 2011 
ـــشـــروع قـــانــون والـــقـــراءة األولى 
مــعــاجلــة الــتــجــاوزات الــســكــنــيـة
ومـنـاقـشة مـوضـوع تخـصـيص قطع
نتـسبي الداخـلي والدفاع). أراضـي 
وأرجــأت رئــاسـة اجملــلس اجلــلــسـة
قـرر عقدها اول امس الـتي كان من ا
الــثالثــاء إلى الـيــوم اخلــمـيس بــعـد
غـيـان مـعـظم اعـضـاء اجملـلـس وعدم
اكـتمال النصاب القانوني في خطوة
تــهــدف الـى مــنع  الــتــصــويت عــلى
مـرشحـ غيـر مرغـوب بهم لوزارتي
الـداخـلـيـة والـدفـاع. من جـهـة اخـرى

بــحث نـائب رئــيس مـجــلس الـنـواب
بـشير حداد مع مفوضية االنتخابات
االســتـعـدادات النـتـخــابـات مـجـالس
ـكتب احلداد احملـافظـات.وقال بـيان 
ان االخـــيــــر بـــحث مـع مـــفـــوضـــيـــة
ـفـوضـيـة االنـتـخـابـات(آلـيـات عـمل ا
لـــلــــمـــرحـــلـــة الـــقــــادمـــة وقـــضـــيـــة
االســتـعـدادات النـتـخــابـات مـجـالس
احملـافظات) مشيراً ان االجتماع اكد
ضـــرورة(اســتـــمــرار االجـــتــمـــاعــات
والـلــقـاءات بـ مـفـوضـيـة ومـجـلس
الـــنـــواب واســـتـــكـــمـــال اإلجـــراءات
بـالـتـشاور مع هـيـئة رئـاسـة اجمللس
والـلجـنة الـقانـونيـة واحلكـومة لدعم

قراطية). العملية الد
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اجلــنــوبــيــة). ويــبــ أن (اخملــدرات
تـدخل العـراق من بعض الدول مـنها
إيــران ولـبـنـان وبـعض دول اخلـلـيج
ـراً لعـبور هذه وان األهـوار تشـكل 
شحوف وغـالباً ما ـواد بواسطـة ا ا
يـخـرج التـجار من الـعراق بـجوازات
رسمية ويدخلون عن طريق التهريب
ـواد عـبـر أكـيـاس من ويــتم إدخـال ا
). وعن أســـالــيب الـــرز أو الـــطــحـــ
الـــتـــرويج يــوضـح نــاظـم ان (اغــلب
ـتـعـاطـ  يـتـحـول الى مـروج بـعـد ا
فـــتــرة قـــصـــيــرة لـــيــقـــوم بـــتــرويج
اخملـــدرات الى أصــدقـــائه فــضالً عن
ــــقــــاهي بــــتـــرويج قــــيـــام بــــعض ا
اخملـدرات عـبـر االركـيلـة او مـايـعرف
بــــالـــشــــيـــشـــة وذلـك بـــخــــلط مـــادة
احلــشـيـشـة مـع الـتـبغ او تـدخــيـنـهـا
بــشــكـل مــبــاشــر في أمــاكن خــاصــة
وعــادة ال يـتم تـقــد هـذه الـعـروض
ألي شـخص إال من كـان مصـدر ثقة).
واســتــطــرد أن (هـنــاك طــرقــا اخـرى
لـلتـرويج عن طريق الـنوادي الـليـلية
وفــتــيــات الــهــوى بــحــجــة ان مــادة
الـكـرستـال مقـوٍية جـنسـيا). وزاد ان
(بـعض جتار اخملدرات يـعتمدون في
نــقل بــضــاعــتـهم وتــرويــجــهــا عـلى
الـــعــنــصـــر الــنـــســوي (الــفـــتــيــات)
خـصوصاً من محـافظة الى اخرى او
جريدة القضاءمـن مــــنــــطــــقــــة الى اخــــرى لــــعــــدم


