
للمرفق بـشكل عام أو للـعبارة بشكل
خـــاص). وتـــابع (وبـــدورنـــا نــهـــيب
بـاألجـهـزة الــتـنـفـيـذيـة واألمـنـيـة في
ـرافق التي احملـافظـات كـافة لـغـلق ا
تــــمـــارس الـــعـــمل الـــســـيـــاحي دون
احلـــصـــول عــلـى إجــازة مـن هــيـــئــة
ــواطـنـ الــسـيــاحـة كـمــا نـهــيب بـا
ـــراجــعـــة هــيـــئــة ــســـتــثـــمــرين  وا
الــسـيــاحـة لالطـالع عـلى الــضـوابط
وجبها والتعليمات النافذة للعمل 
ــــواطـــنـــ حـــفـــاظــــا عـــلى أرواح ا
وسالمـــتــهم وحــفـــاظــا عــلى األمالك

العامة).
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وقــــالت إن عــــشــــرات الــــســــيــــارات
والشاحنـات الصغيرة كـانت متوقفة
ب اخليم غالبيتها باتت عبارة عن
هياكل حديدية جـراء القصف بينما
كانت أسلحة مثبتتة على عدد منها
وهي محترقة بالكامل جراء ضربات

جوية للتحالف على األرجح.
وعـــلى وقع تـــقــدمـــهــا الــعـــســكــري
ـوقراطية أحصت قوات سـوريا الد
خـروج أكثـر من  67ألف شخص من
جــيب الـتــنــظـيم مــنـذ مــطـلع الــعـام
بـــيـــنــهم خـــمـــســة آالف جـــهــادي 

توقيفهم. 
وب اخلـارج عـدد كـبيـر من أفراد
عـائالت مـقـاتـلي الـتـنـظـيم ضـمـنـهم

عــدد كـــبــيــر من األجـــانب الــذين 
نقـلـهم الى مخـيـمات ال سـيـما مـخيم

الهول (شمال شرق).
وأسفر الـهجوم مـنذ أيلـول عن مقتل
 750مــــقــــاتـالً من قـــــوات ســــوريــــا
ــقــراطــيــة ونــحــو ضــعف هــذا الــد
العـدد من مـقاتـلي التـنـظيم بـحسب

رصد السوري حلقوق االنسان. ا
واضــــــــطــــــــرت قــــــــوات ســــــــوريـــــــا
ــوقــراطـيــة مــراراً إلى تــعــلـيق الــد
هـجـمـاتـهـا خالل األسـابـيع األخـيـرة
تمهيداً خلروج احملاصرين. واتهمت
دني كـ"دروع التنظيم باسـتخدام ا

بشرية".
وواصل مقـاتـلو الـتنـظـيم الرافـض
لالســـتــــسالم الــــقـــتـــال حــــتى يـــوم
اجلـــمــعــة. وحتـــصــنـــوافي خــنــادق

وأنفاق حفروها في الباغوز.
تـحدث بـاسم الهـجوم في وأوضح ا

ديــر الـزور عــدنــان عـفــرين لــفـرانس
بـــرس اجلـــمـــعـــة أن "مـــجـــمـــوعــات
صــــــغــــــيــــــرة مـن داعش رافــــــضــــــة
لالسـتـسالم تـشن هـجـمـات وقـواتـنا
ترد عليـها". وأضاف "قواتـنا تضغط
عـلــيـهـا لـالسـتـسالم أو إنــهـاء األمـر

بالقتال".
W dF*« r Š

وأفـــاد صـــحــافـي في فـــرانس بــرس
اجلمعة أن مقاتل من قوات سوريا
ـوقراطـية كـانوا يـتوزعـون على الد
سطوح عـدد من االبنيـة التي ال تزال

على بعد أمتار من نهر الفرات الذي
تقع الـبـاغوز عـلى ضفـافه الـشرقـية
شــاهـد صــحــافي في وكــالــة فـرانس
برس رايـة التـنظـيم السـوداء مرمـية

على األرض.
ـتـطـرف في الـعام وأعـلن الـتـنـظـيم ا
 2014إقــامـــة "اخلالفــة اإلسـالمــيــة"
على مناطق واسعة سيطر عليها في
ســوريـــا والــعــراق اجملــاور تــعــادل
مساحة بريطانيا. وتمكن خالل نحو
خــمس سـنــوات من فــرض قـوانــيـنه
ــتــشــددة وأحــكــامه الــقــاســيــة في ا
مـــنـــاطق ســيـــطـــرته وإثـــارة الــرعب

باعتداءاته الوحشية حول العالم.
وجــــاءت ســـيـــطـــرة قـــوات ســـوريـــا
ــوقــراطــيــة عــلى آخــر جــيـوب الــد
التـنظـيم بـعد سـتة أشـهر من هـجوم
واسـع بــــدأتـه في ريـف ديـــــر الــــزور
الـشـرقي بـدعم من الـتـحالـف الدولي
بــقـــيــادة أمــيــركــيــة. ودارت مــعــارك
عنـيفـة ب الـطرفـ منذ الـتاسع من
شباط/فبراير تخللها قصف مدفعي

وغارات للتحالف.
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في وسـط اخملـــيم الـــذي شـــكل آخـــر
بقعة للتنظيم قبل انكفاء مقاتليه في
األيـــام األخــــيـــرة الى جـــيـــوب عـــلى
ضفاف الـنهر شـاهدت صحـافية في
وكـالة فـرانس بـرس الـسـبت خـنادق
مــحــفـورة حتت األرض وبــطــانــيـات
مــبـعــثـرة وآوان مــنـزلــيـة ومــولـدات
كهرباء مرمية في كل مكان ب خيم
مهـترئـة وأخرى مـحروقـة أو مغـطاة

ببطانيات وقماش ملون.
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ـادية بـسـيـطة في فكـانت االضـرار ا
العجلة االولى وجسـيمة في العجلة
الـثـانـيـة حـيـث نـتج عن ذلك اصـابـة
سـبـعـة مــواطـنـ بــعـد ان  انـقـاذ
اربعة اشخاص منهم وانتشال جثة
ــتــضـررة), ـتــوفي من الــعــجــلـة ا ا
عازيـا سـبب احلـادث الى (االجـتـياز
اخلـاطئ لـصـاحب الـعـجـلـة الـثـانـية
وجود رور ا بحسب تقـرير خبيـر ا

في منطقة احلادث). 

بغداد  –الزمان 
الـقت الـقـوات االمـنيـة الـقـبض عـلى
شتقات متهم في عـملية تهـريب ا
النـفـطيـة بـعد قـيـامهم بـربط انـبوب
فـرعي مـن االنـبــوب الــسـتــراتــيـجي
ـنـطقـة الصـحـراوية بـأجتاه ضمن ا
ـثنى  ,فيـما تـمكـنت فرق محـافظة ا
ــدني مـن اخــمـاد احلــريق الــدفـاع ا
الــــذي نــــشب فـي ســــوق الــــنــــصـــر
الشعـبي بالـشعـلة بـعد اخالء االسر
ــنــازل الــقــريــبـة من احملـاصــر في ا

احلادث. 
وقــال بــيـــان امس ان (قــوة امـــنــيــة
تمكنت من الـقبض على مـتهم في
ـشـتقـات الـنـفـطـية عمـلـيـة تـهـريب ا
ـشهـود بـعد ان وضبـطـهم باجلـرم ا
قــــامـــا بــــربط انــــبــــوب فــــرعي  من
االنــبــوب الــســتـــراجتي الــرئــيــسي
ـناطق الـصحـراوية بـاجتاه ضمن ا
ـثــنى وبـطــريـقــة فـنــيـة مـحــافـظــة ا
ومــهــنــيـة يــصــعـب كـشــفــهــا). وفي
واسط  ,لـــــقي مـــــواطـن مـــــصـــــرعه
واصـابــة ســبـعــة آخــرين في حـادث
سـيــر مــروري عــلى الــطــريق الــعـام

كوت- جصان.
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ــدني في وقــالت مــديــريـة الــدفــاع ا
بــــيـــان امـس ان (مالكــــات الــــدفـــاع
ـدني تـمـكـنـت من انـقـاذ مـواطـنـ ا
اثـر تـعـرضهـم حلـادث سـيـر مروري
طــريق كــوت جــصـان) ,وأضـاف أن
(فـرقـنـا بـاشـرت بـإسـتـخـدام اجـهزة
الـقـطـع والـفـصـل الـهـيــدرولـيــكـيـة ,

Z_alhilly@yahoo.com
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قـائمـة في الـباغـوز. وال يـعـني حسم
عركـة في منطـقة دير الـزور انتهاء ا
خـطـر الــتـنـظـيـم في ظل قـدرته عـلى
ــنــاطق حتــريك خـاليــا نــائــمــة في ا
اخلــارجـة عن ســيـطــرته واسـتــمـرار
وجـــوده فـي الـــبــــاديــــة الـــســــوريـــة

ترامية األطراف. ا
وقال بالي السبت "جنـدد العهد على
مـواصـلـة احلــرب ومالحـقـة فـلـولـهم

حتى القضاء التام عليهم".
واســتــبق الــتــنــظــيم خــسـارتـه هـذه
بدعوة عـناصره في تـسجيالت بـثها
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يـبدو قُدر لـنا أال نـعبـر احملنـة قبل أن نـدفع أثـمانهـا  ومن األثـمان ما
هـو كارثي  و عـنـدما تـكون األثـمـان بهـذا الهـول  فـكن على يـق ان
مَن يدير االمور جاهل بـها  وعليك أال تتـوقع منه حال  اال بعد  ح
عرفـة بالتجربة وليس بالتعليم  وقد يطول هذا احل  ألنه يكتسب ا
نـحه بُعـد النـظر  ومـثله ال يـعرف جـحيم الـطائـفيـة اال بعد أن الـذي 
يـكـتـوي بـجـمـرهـا  وال يُـدرك عـظـمـة وحـدة اجملـتـمع اال بـعـد أن تـبرق
غامـرين  وقصار النظر سيوف األعداء في عقـر الدار  لقد ابتلـينا با
واجلـهـلـة والــذين يـرون األمـور بـعــيـون غـيـرهـم ان كـانـوا أصـدقـاء او
أشـقـاء  ولم يسـتـحوا مـنـها   من سـتـ عامـا  أقـصد مـذ أبـصرت
ـا قــبل ذلك أيـضـا  والـعــراقـيـون يـحـلـمــون بـالـعـبـور الى الـدنـيـا ور
الضفـة االخرى  ومنـهم من فنيت أعـمارهم  جيال بـعد جيال من دون
أن يـروها مع انـهم دفعـوا كل ضرائـبهـا قسـرا او طوعـا  بيـنمـا ظلت
احلـسرات تـخنـق أنفـاس مَن تبـقى وهم يـرون كل من حولـهم يـنعـمون
ـدنـيــة الـتي يـحــكـمـهـا بـالـسـالم واألمـان والـعـيـش الـرغـيـد واحلــيـاة ا
الـقـانـون ولـيـس نـزعات األوصـيـاء . الـعـبـور هـاجـس الـعـراقـيـ الذي
ـسي مـعهم كـل يوم  وكـانـوا وعـدوا به مـرارا  وآخـر تلك يـصـبح و
الوعـود ما قطـعه النـظام السـابق على نـفسه في منـتصف الـتسعـينات
عـنـد انـدالع أزمـة خـانقـة بـ الـعـراق وأمـريـكا أسـمـاهـا ( الـعـبور ) 
وكنـا نظن ان بـانتـهائـها سـنتـخلص من الـطحـ األسود  وسـنخلع (
تبـقي من سنـوات العمر البـساطيل ) والـبدالت اخلاكـية  وسنعـيش ا
من دون أن يـطـاردنا كـابـوس االلتـحاق بـالـعسـكـرية  نـعم  األبـناء ال
ـكن أن تـدل على يـعرفـون عن هـذا الـكابـوس سـوى  مفـرداته  و ال 
مـعـانـيه  بل تـكـمن في كم مـشـاعـر الكـآبـة الـتي ال يـنـفس عـنـها ذرف
الـدمــوع  مع مــا لـلــدمــوع من أثــر في اخـمــاد حــرائق الــروح  لـكن
العبور لم يحصل  بل انتقلنا الى وحل آخر أغلق جميع أبواب األمل
 . وأردت لفكـرة العبـور ان تكون حـافزا للـشباب  وبـث روح التحدي
ـواجــهـة مــا خـلــفه اآلبــاء من خـراب  فــقـلـت له وكـنت في نـفــوســهم 
تصـورت انه استـوعب فكرتـي التي أردتهـا ان تكـون موضوعـا لفـيلمه
التـلفـزيوني الـقصيـر جدا  يـا أحمـد بطلك طـالب عصـامي يتـقلب ب
أعــمـال شــتى  مــرة يـبــيع في عــربــة واخـرى عــامل بــنـاء وثــالــثـة في
(بـسـطـيـة ) عـلى رصـيف ورابعـة صـبـاغ  وفي كل مـشـهـد يـنـظر الى
اجلسر الذي يصل ضفتي نهر ديالى الذي يداعب شاطئيه خير وفير
من ماء رقراق  في كـل مشهـد ال تنسى يـا أحمد  اجلـسر  اجلسر
 وفي نـهـاية الـفـيلم بـطـلك يركـض على اجلـسـر والكـامـيرا تـلـهث معه
الى أن يعبر اجلسر  البد من عبور اجلـسر  وبعد العبور نراه ببدلة
زرقاء وخـوذة مهنـدس يوجه عـماال في مشـروع بنـاء  نريده يـا أحمد
ـــؤثــرات  هــو رســالـــة تــفــيــد أن بــخـــمس دقــائق بـال حــوار ســوى ا
جسر وأوقف بطله الكادح يعبـرون  لكن أحمد استبدل اجلـسر 
ارة ! . عند منتصفه  ولم يعبر الـبطل  بل أهدر وقته متفرجا على ا
ـوصل قـدر لهم أال ـكّن أحـمـد بطـله من الـعـبـور وكذلك أطـفـال ا لم 
يعبروا من ضفة احلزن والدماء وصور القتلى وخراب البيوت وتدمير
ديـنة  الـى ضفـة البـهجـة والفـرح  وبدل ـدن والسـواد الذي يـلف ا ا
اء  فماتوا غرقا في واحدة ان تمتلىء أفواههم بالقهقـهات امتألت با
ـهمـلـ  يـا سـادة : ادارة الـدول ال تـتـم بـاألربـطة من أبـشع جـرائـم ا
كـاتب الفـخمـة  وليس الـقيـادة باعتالء البـراقة والـثرثـرات الفـارغة وا
ـسـيــر  بل بـخـدمـة الـنــاس ومـحـاسـبـة ـصـفــحـات والـتـبـخــتـر في ا ا
همل واعـمار البالد واالنشغال بعبور العراقي الفاسدين ومتابعة ا
 في كل يـوم لديـنا كـارثة  وفـي كل ركن نائـحة  ولم
او تغطوا وجوهكم تهتز منكم شعـرة أو تدمع ع 
خــجـال من الــفــشل  لــكن أقــول لــكم وتــذكــروا :
سنـعبـر حتـما وانـتم ستـعبـرون أيضا  لـكن لكل

منا وجهته بالعبور .       
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أتشح مـحرك البـحث غوغل بـالشارة

مـربع الــبـحث وكـتب (لــذكـرى رحـيل
وصل). ضحايا عبارة ا

 واسـتــشـهــد أكـثـر من 100 شـخص
اخلـمـيس إثـر انـقالب عَـبَّارة كـانت
تنقل عـوائل إلى جزيرة أم الـربيع
الــســـيــاحــيــة وسط نــهــر دجــلــة في
ـوصل. وبـدأ مـنـطـقــة الـغـابـات في ا
أمس في الـعـراق حـداد عـام يـسـتـمر
لـثـالثـة أيـام عـلـى ضـحـايــا الـعـبـارة

نكوبة. ا
ونعي الشاعر عبد اجلبار اجلبوري
وهــو احــد كـتــاب (الــزمـان) عــائــلـته
ــؤلـفـة من زوجـته وبـنه الـصـغـيـرة ا
الـــلــواتي اســـتــشــهــدن فـي فــاجــعــة
الــعــبـارة. وكــتب عــلى صــفـحــته في

فيسبوك: 
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بـقـلـوب مــؤمـنـة بـقـضـاء الـله وقـدره
ولـطـفه أخـوتي وأهـلي وأصـدقائي
أنـــعي إلـــيــكـم إســتـــشــهـــاد زوجــتي
وبــــــنــــــاتـي (إيالف وفــــــاطــــــمــــــة )
ـــفــجـــوعــ في حـــادثــة الـــعــبّــارة ا
وصل والذي كنت معهم وجنوت با
بـــالــلــحــظــات االخــيــرة بــقــدرة الــله
النـــقــول إالّ مــايـــرضي الــله ولـــطــفه
...واحلـمـد لله عـلى كـلّ شيء إنـا لله
وإنـا الـيه راجـعـون  وبـشـأن مجـلس
العزاء كتـب اجلبوري ) أود إعالمكم
اهــــلي واخــــوتي واصــــدقـــائي  أن
مـجــلس الـعـزاء ســيـقـام الــيـوم بـعـد
صالة العصر  في قاعة جامع ذياب
الـــعـــراقي مـــجـــاور بــدالـــة الـــزهــور
ـوصل واتقـدم بالـشكـر والعـرفان با

لــكل من ســأل عــنّــا ...
وأعـــــــــــــــذر كــل مـن لـم
يـــســـتـــطع احلـــضـــور
ــشـاركــة في الــدفن وا
.....تكـفيـني مشـاعركم
الـــصــادقـــة دعـــواتــكم
..وإنــا لـــله وإنـــا إلــيه
راجعون ..حسبنا الله
ونعم الوكيل  حسبنا

الله ونعم الوكيل 
وأعــــتــــذر عن الــــردود
عــلى رسـائــلــكم ألنـني
سـأترك الـفـيس لـفـترة
مابعـد مجـلس العزاء)
و(الــــزمــــان) تـــتــــقـــدم
بـالـتــعـازي لـلـجـبـوري
ــواســاة احلــارة له وا
والسـرته الــكـبـيـرة في

وصل.  ا
وكـــــشـــــفـت هـــــيـــــئـــــة

ـدينـة الـسيـاحـية الـسيـاحـة عن ان ا
ــــوصل ال تــــــــــــــعـــود ــــديــــنـــة ا
ملكيتها للهيئة فيما وجهت االجهزة
ــــرافـق غــــيـــر االمــــنــــيــــة بــــاغالق ا

السياحية اجملازة.
وقـال رئيس الـهـيـئة حـمـود مـحسن
حسن في بيان امس إنه (في الوقت
الــذي نـعــزي فــيه أنـفــســنـا وجــمـيع
الـعـراقـيـ بـالـفـاجـعـة األلـيـمة الـتي
ت بــأبــنـــاء شــعـــبــنــا في مـــديــنــة أ
وصل عن حادثة العبارة التي راح ا
ضحيتها العـديد من أبنائنا في هذه
ـــديـــــنــة الــعـــزيــزة داعــ الــله أن ا

يـسـكن الـشــهـداء فـسـيح جـنـاته وان
يـلـهم ذويـهم الـصـبـر والـسـلوان وان
ن عـــــلى اجلــــرحـى بــــالـــــصــــحــــة

والسالمة).
وأضـــــــاف أنـه (من أجـل إيـــــــضــــــاح
احلقيقة فإننا نؤكد إن اجلزيرة التي
وقـعت فيـهـا احلـادثـة األليـمـة لـيست
من أمـالك هــيــأة الـــســيـــاحــة بل هي
تــابـعـة لــدائـرة عــقـارات الــدولـة وقـد
أعــطـــــــــــــيت اســتــثـمــار عن طــريق
هـيـأة اســــــــتـثـمـار نـيـنـوى ولم يـتم
ــــزاولــــة الــــعــــمل مــــنح أي إجــــازة 
الـسـيـاحي مـن قـبل هـيـئـة الـسـيـاحـة

بتُ اكره اسم ( عبـارة ) في كل مكان يتـردد فيه  مثـلما بتُ اكره كل
وصل احلـدبـاء .. ترى من كـان سبـبـا في ازهـاق ارواح بريـئـة  في ا
مـا هي حاالت عـشرات األسـر التي فـقـدت نسـائهـا واوالدها  نـتيـجة
جشع من اراد جمع اموال  عـلى حساب نفوس بـريئة ارادت الترفيه
 فاستـقلت عبارة مـتهرئـة  ال تتوفر فـيها ابسط مـواصفات االمان ..
ان السؤال األهـم الذي لم جند له جـوابا من مسـؤول حتى اللـحظة  :
ـوت  صـنــاعـة مـحـلـيــة  ام مـسـتـوردة .. ومن الـذي هـل ( عـبـارة ) ا
وافق علـى استيـرادها  وكـم عمـرها ... وهل حـددت اجلهـة الصـانعة
لهـا  عدد الذيـن تستـوعبـهم .. وماهي اوزان حمـولتـها ..? الخ. لست
ــأسـاة الــتي ادمت الــقـلـوب  ـوقف االســتـجــواب  فـحــالـة ا هـنــا  
اكبـر... لكن من حق االعالم  ان  يـسأل  عن مسـببـات هذه الفـاجعة
.. ألنـها لـيست من يـد القـدر او نـتيـجة زلـزال او عاصـفة  او ارتـطام
ـسؤول ? .. نعم .. ا هي حـالة اهمـال بشـري .. فمن هو ا حافـلة  ا
نـريد ان نـعرف كـوالـيس هذه الـ ( الـعبـارة ) بـشفـافيـة  وصدق ! ان
الظالم في قـيادة دائرة صـغيرة  او مـؤسسة كـبيرة  او في مـحافظة
او عــلى رأس دولـة  هــو عـدو نـفــسه..  ومع أن صـوت بـوق الــدعـايـة
وطـبل الـطمـوح  ومـزمار الـقـوة قد يـطـغى على صـوت الـضمـيـر لكن
صــوت احلق سـيــصــرخ في أذنــيه يــومـاً مــا  فــيـرعــبه ويــحــرمه لـذة
اضي  الراحة.. كما هي اصوات الذين خنـقهم نهر دجلة اخلميس ا
ـوصل اجملـروحـة في كــرامـتـهـا  وهي رمـز الــكـرامـة  تـزلـزل  فـي ا
وصل" كلها بأخذ الثأر من التاريخ الذي ظلمها وهي تنادي باسم " ا
 وحــاول كــســر شـمــوخــهــا .. فـالــظــلم مــهــمـا اســتــشــرى فــهـو إلى
اضمحالل والظالم مهـما جتبر وتكبر فـهو إلى زوال ألن الليل مهما
طــال البــد من طــلــوع الــفــجــر   وفي عــوالم االســتــبــداد نــلــمس ان
ـواطـن" مـجــرد زبـون بال حــقـوق تــفـرض عــلـيه الــبـضــاعـة والــثـمن "ا
ومـواعيـد الـتسـلـيم وشروطه. ورغم ان الـتـاريخ يخـبـرنا أنـنـا من نسل
امة عريـقة  لها مـجد " تليـد "  لكن للواقع مـعطيات
وحـقـائق.. فنـحن امـة جـاهلـة بـحق ابـنائـهـا  وها
ــواجع تالحـقــنـا يــومـيــا  دون ان نـتـعظ !! هي ا
وسنرى أن مزبلة التاريخ تتسع لكل من  يسيء

الى الذات اجملتمعية

مطـلـوب قضـائـيـا لقـيـامه بـعمـلـيات
ســــــطــــــو مــــــســــــلح وســــــرقــــــة في
بغداد.وقالت الـوزارة في بيان امس
إن (مـفــارز اســتــخـبــارات الــشــرطـة
االحتــاديــة وبــعـــد اعــتــرافــات احــد
ــلـقى الــقـبـض عـلــيـهم ـتــهـمــ ا ا
تمـكـنت من الـقـاء الـقـبض عـلى اخر
ـادة 440 ـطــلـوب وفـق احـكــام ا وا
ــتــوفي), ــنــتــحل صــفــة اخــيه ا وا
مــــشـــــيــــرا الـى (ضــــبـط بــــحـــــوزته
بــــنـــدقــــيــــتــــ نـــوع
كالشـنــكــوف وبـدالت
عسكرية وقد اعترف
بــقــيــامه بــعــمــلــيـات
سطـو مسـلح وسـرقة
في بــــــــغـــــــداد). وفي
, ســـــــاق مـــــــتـــــــصل 
جنحت مفارز مديرية
اسـتـخـبـارات حـمـاية
ـــــــــــــنـــــــــــــشـــــــــــــأت ا
والــــشـــــخــــصـــــيــــات
بــالـقــبـض عـلـى احـد
ـــارس ـــتـــهـــمـــ  ا
عــمـــلـــيـــات الــنـــصب
واالحــــتـــــيــــال عـــــلى

التجار. 
تـحـدث بـأسم وقـال ا
الداخـلـيـة سـعـد معن
ـــــــتـــــــهم كـــــــان ان (ا
ـــــارس الــــــنــــــصب
واالحــــتـــــيــــال عـــــلى
التـجار بـحجـة احالة
بـــــــعـض الـــــــعـــــــقــــــود

والــصــفـقــات الــيــهم مــقــابل مــبــالغ
مـالـية) ,وتـابع ان (عـمـلـيـة الـقـبض
تـــمت بـــعـــد مـــراقـــبـــة حتـــركـــاته و
استدراجه الى مـقر احدى الوزارات
وتشكيـل كم محـكم بالتـنسيق مع
تهم جندة الكرادة) ,الفتا الـى ان (ا
كـان يـعـمـل سـابـقـاً فـي مـكـتب وزيـر

احدى الوزارات). 
a¹—«u  WŽUM

ــديــريــة ذاتــهــا وضــبــطت مــفــارز ا
معمـال كان يسـتخـدم من قبل داعش

لتفخيخ وصناعة الصواريخ.
ــديــريـة واوضح مــعن أن (مــفــارز ا
ـعـلــومـات اسـتـخـبـاريـة واسـتـنـاداً 
دقيقـة ضبـطت معمال كـان يسـتخدم
من قـبل داعش لــتـفــخـيخ وصــنـاعـة
الـــصـــواريـخ وقـــاذفـــات مــــحـــلـــيـــة

الصنع).
ـديـريـة ألـقت الـقبض وأضاف ان (ا
عـلى احــد االرهـابـيــ وهـو حـارس
للمـعمل في مـنطـقة احلي الـصناعي
وصل), ديـنة ا في اجلانب األيسـر 
عمل 25 واشار الى (ضبط بداخل ا
صاروخ مدفع ما يسمى جهنمي 35
قـنـبـرة هـاون 120 ملم و11 قـنـبـرة
هاون 180 مـلم وحـشـوة دافـعـة ار.
بي . جي و29 صـاعق قـنـبـرة هاون
120 مـلم و7 قـنــبـرة هـاون 60 مـلم
وركـيـزتي هـاون وركــيـزة قـاذفـة 30
مـلم فـضال عن آلـة لــقص الـقـضـبـان
احلـديديـة وعـجـلـة مـعـدة لـلـتـفـخيخ

سابقا). 
ــــقـــــتل شــــخص وافــــاد مــــصــــدر 

في غضون ذلك  ,تمكنت فرق الدفاع
دنـي من اخـماد حـريق نـشب في4 ا
ـنـزلـية مـنازل و6 مـحالت لـلـمـواد ا
ـنـطـقـة الـشـعـلة في سـوق الـنصـر 
ـواطـنـ بـبـغـداد وانـقــاذ عـدد من ا
ـــنـــازل الــتي الــذيـن كــانـــوا داخل ا
نـشــبت فــيــهــا الــنــيـران فــضال عن
اخالء مــــنـــازل قــــربــــيـــة مـن مـــوقع

احلادث . 
وأعـتـقـلت وزارة الـداخـلـيـة شـخص
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e∫ غوغل يضغ رمز احلداد على محزك البحث —   

{ الـــبــاغـــوز (ســـوريــا) (أ ف ب) -
ـوقراطـية أعلـنت قـوات سـوريا الـد
امس الــســبت الــقــضــاء الــتـام عــلى
"خالفة" تنظيم داعش بعد السيطرة
عــلـى آخــر جــيــوبه عــنــد الــضــفــاف
الشرقـية لـنهر الـفرات لتـطوي بذلك
نـــحــو خــمـس ســنــوات أثـــار فــيــهــا
تـشددة التـنـظيم الـرعب بـقوانـيـنه ا

واعتداءاته الدموية.
ومع الـســيـطـرة عـلى بــلـدة الـبـاغـوز
بالكامل في ريف ديـر الزور الشرقي
لم يــعـــد لــلــتــنــظــيم أي أراض حتت
سـيـطـرته في سـوريـا بـعـد أكـثـر من

عام على دحره من العراق اجملاور.
ـركز االعالمي في قوات وقال مدير ا
وقراطـية مصطفى بالي سوريا الد
في تغـريـدة على تـويتـر بـاالنكـليـزية
ـوقـراطـية "تـعـلن قـوات سوريـا الـد
الــقـــضـــاء الــتـــام عـــلى مـــا يـــســمى
باخلالفة وخـسارة التـنظيم ألراضي

ئة". سيطرته بنسبة مئة في ا
وفي تـغريـدة أخـرى بـالعـربـيـة كتب
بـــالي "الــبــاغـــوز حتــررت والــنــصــر
العسكري ضد داعش حتقق" مضيفاً
"بعد سنوات من التضحيات الكبرى
نــبـشــر الـعــالم بـزوال دولــة اخلالفـة

زعومة". ا
وقـراطية ورفعت قـوات سوريا الـد
رايـتـهــا الـصـفـراء عــلى مـبـنى داخل
آخـــر بـــقـــعــة كـــانت حتت ســـيـــطــرة
التـنـظيم فـي البـاغوز. وهـتف مـقاتل
في صــفـوفــهـا لــفـريق فــرانس بـرس
قـائالً "داعش انــتـهى.. نــحن نـعـيش

الفرحة اآلن".
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قراطية الكردية ترفع علمها فوق احد ابنية الباغوز rKŽ∫ قوات سوريا الد

وإصابة آخر كانا يـبحثان عن الكمأ
ـــصـــدر في غـــربي األنـــبـــار.وقـــال ا
تــــصـــريـح امس إن (مــــدنــــيـــا قــــتل
واصـيـب آخـر بــاطالق نــار من قــبل
داعش عـلى طـريق حــديـثـة- بـيـجي

كانا يبحثان عن الكمأ). 
وعثـرت هيـئة احلـشد الـشعـبي على
خمـسة صـواريخ نـوع كاتـيـوشا في
نطـقة السعدية بسات العـصرية 

شرق ديالى. 
وقــالت الــهــيــئــة في بــيــان امس إن
(قــوة من الـــلــواء  110في احلــشــد
نـطقة نفذت عـملـية مـسح وتطـهيـر 
البـسـاتـ اسفـرت عن الـعـثـور على

خمسة صواريخ نوع كاتيوشا). 
من جـــهـــة اخــرى  ,احـــالت هـــيـــئــة
ـنـافـد احلـدوديــة ثالثـة مـسـافـرين ا

للقضاء . 
وقالت الهئية في بيان امس انه (
اعـتـقـال مـسـافــرا عـراقـيـا في مـنـفـذ
زربــاطــيـــة  بــحــسب كـــتــاب جــهــاز
اخملـابــرات الــصــادر بــحــقه مــذكـرة
قبض من رئـاسة مـحكـمة أسـتئـناف
ادة ,(1/406 بابل األحتـادية وفق ا
واشار الى (احالـة مسـافرين اخرين
الى مركز شرطة مطار بغداد الدولي
يحمالن اجلـنسيـة البـغاليـة يرومان
الـــســفـــر الى الـــشـــارقـــة عــلـى مــ
اخلـطــوط اجلـويــة الــعـربــيـة وبــعـد
تــدقــيـق جــوازات ســفــرهـم من قــبل
ـطار اتضح مركز اقـامة وجوازات ا
بــأنـــهم يـــحــمالن ســـمــات مـــغــادرة

وعودة مزورة).  o¹dŠ∫ رجل اطفاء يحاول اخماد حريق نب في عدد من الدور واحملال في الشعلة

الــسـوداء حــزنـاً عـلـى ضـحــايـا غـرق
وصل. العبارة في مدينة ا

ووضع غـــوغل شــارة ســـوداء أســفل
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كالم أبيض

وصل عراقية متضامنة مع عوائل ا

في األيــام األخــيـرة عــلى حــســابـاته
عـلى تـطـبـيق تـلـغرام الـى "الثـأر" من
األكــراد في مــنــاطق ســيــطـرتــهم في
شمال وشمال شرق سوريا. كما دعا
أنصاره الى شن هـجمـات في الغرب

ضد أعداء "اخلالفة".
وشـكـلت جـبـهـة الـبـاغـوز دلـيالً عـلى
تعـقـيدات الـنـزاع السـوري الـذي بدأ
عامه الـتاسع مـخلـفاً حـصيـلة قـتلى
تخطت 370 ألفـاً من دون أن تسـفر
كـافـة اجلـهـود الـدولـية عـن التـوصل

إلى تسوية سياسية للنزاع.


