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فـي إشــــارة واضــــحـــــة إلى الــــنــــزاع
ـتصـاعـد بشـأن خـطط أنقـرة لـشراء ا
الـدفـاعـات اجلـويـة الـروسـيـة. ورجح
سـؤوالن األمـريكـيـان اللـذان حتـدثا ا
عن (إمـكانـيـة إلغـاء الـقرار إذا غـيرت
تــركـيــا خـطــطـهــا)و واشـاروا الى إن
(الـقــرار لم يـطـبـق حـتى اآلن إال عـلى
اجملــمـوعـات الــقـادمــة من الـطــيـارين
األتراك وطواقم الصيانة الذين كانوا
ســـيــــصــــلـــون عــــادة إلى الــــواليـــات
ـــتــحـــدة). وأعـــلــنت وزارة الـــدفــاع ا
التـركيـة عن تمـكن قواتـها من حتـييد
 43إرهــابــيــاً مــنــذ إنــطـالق عــمــلــيـة
اخملــــــلـب ضــــــد حــــــزب الــــــعــــــمـــــال
نـطقة هاكورك شمالي الكردستاني 
العـراق.وقـالت الـوزارة في بيـان عـبر
حـــســابــهــا عــلـى تــويــتــر إنه (جــرى
حتـيـيـد  43إرهـابـيـاً خـالل الـعـمـلـيـة
ــــتـــواصــــلـــة مــــنـــذ  13يـــومــــاً في ا
هاكورك) ,الفتـا الى (تدمـير كـمية من
ـــتــــفـــجـــرات وعـــشـــرات األلـــغـــام وا
ـــــغــــارات واخملـــــابـئ الــــتـــــابـــــعــــة ا

نطقة). لإلرهابي في ا
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امهلت وزارة الدفـاع األمريكيـة تركيا
ـقـبل للـتـخلي عن حـتى شهـر تـموز ا
صــــــفـــــقــــــة صـــــواريخ إس- 400مع
روسـيــا. جـاء ذلك فـي بـيــان لـلـوزارة
امس  ,وكـــــان رئـــــيس مـــــؤســـــســـــة
روستيخ احلكومية الروسية سيرغي
تشيمـيزوف صرح بـأن عمليـة تسليم
مــنـظـومــة الـدفــاع اجلـوي الــروسـيـة
إس- 400إلى تــركــيــا ســتــبــدأ خالل
شـــهــرين.وقـــال تــشـــيــمــيـــزوف عــلى
هــامش مــنــتــدى ســان بــطــرســبـورغ
االقتصادي الدولي ان (كل شيء على
ما يـرام و أعتـقد في غـضون شـهرين
سنبدأ عـملية تـسليم منـظمومة إس-
 400التي حصلـنا على دفعـة مسبقة
ـعدات بـاإلضافة إلى أنه و إنتاج ا
أكـــمــلــنــا الــتـــدريب بــالــفــعل). وراى
مـســؤولـون أمــريـكـيــون إن الـواليـات
ـتحـدة قـررت الـتـوقف عن قـبول أي ا
طـيــارين أتـراك إضـافـيــ يـعـتـزمـون
تحدة للتدريب القدوم إلى الواليات ا
على طائرات مـقاتلة من طراز اف 35
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قدوره الـنهوض في بـضع سن لـو توفرت عـرفة ان العـراق  يـعرفون تـمام ا
له ظـروف مـؤاتــيـة  ويـدركــون انه يـتـقــدم الـصـفــوف ويـصـبـح صـوته األعـلى
ـجرد أن يـستـرجع عافـيته  ومـوقـنون ان الـعراقـي هم صـناع احلـضارة 
ـعـرفـة  ولـذا البد ان يـظـل هذا الـوطـن عـليـال  هـكذا ومـنـهم انـطـلـقت أنـوار ا
تـقــتـضي مـصــالح من عـبــروا الـبـحـار ألجـل عـيـون (الــربـيـبـة) كــمـا يـســمـيـهـا
السـياسيون القـدماء  فتكـالبت عليه النـوائب مذ شعروا انه بدأ يـستعيد دوره
ن ال ــنــتــظـر  وان أصــابــعه بــدأت تالمس سـاللم الــتـقــدم فــابــتــلـوه أوال  ا
يـستطيع قيادة مـهرته اجلموح  فاشعل من احلـرائق ما أثلج الصدور  وكان
يـظن ان نيران احلـروب تفتـح أبواب التـاريخ وتصنع لـلرمـاد مجدا  فـاذا بنا
في مـؤخرة الركب نقف مذهـول ال نعرف ما نـفعل . وانتهت صفـحة فيها من
السـواد بقدر ما فيها من البـياض  وتطلعنا لغـد جديد أردناه مشرقا  تترنح
خـطواته على قيثـارة السومريـ  ويتغنى أبنـاؤه بالذي رأى كل شيء  وترنو
عـيونهم الى مشاعل احلرية  ولـكن لم يقدر لهذا احللم الـتحقق  واذا بسكنة
ـوت حـرقا او عـطـشا أو الـكهـوف يـطلـون من حـيث ال ندري  لـيـخيـرونـا ب ا
ـقــارعـة الـظـالم بـديـدانه غــرقـا  وفي حلــظـة جتل كــبـرى انــبـرى الـعــراقـيــون 
وحـشراته  واضع من أسمـوا أنفسهم بـ (الـقادة) خلف الظهـر  وامتشقوا
الـسيـوف صفـا واحدا وكـأنهم لم يـخوضـوا حربـا من قبل  عـابرين الـطوائف
واألديـان والـقومـيـات والـعـشـائـر  وليـس سوى الـعـراق في حـدقـات الـعـيون 
وأعـطوا بذلك درسا بليغا في الوحدة لـلذين أضاعوا من عمر العراق أكثر من
عـقد ونصف العقد. ومن يقارع الظالم ال تـخيفه حرائق احلنطة  وال يتحسب
أن يجـوع يوما  لكن ما يقهره ان الفاسدين يـعبثون  بينما الرعاة عاجزون 
فـالذين تسعدهم حرائق احلقول كثيرون  منهم اولئك الذين ال يريدون لرغيف
(بالدي) ان يـكـون بديـال لرغـيف  اجلـوار  فـقـد تآمـروا من قـبل عـلى (خـاثر)
أبـو غريب على بـساطة انـتاجه  فكـيف يكون احلـال مع الطحـ  تقصّوا عن
الـروايات ان كنتم ال تـصدقون  هم أنفـسهم الذين ال يشـترون محوالت ديالى
ـقـدوره الــكـهـربـائـيــة بـيـنـمـا يـســتـوردون الـرديء  بـيـدهـم الـقـرار  وال أحـد 
تـسميتهم  قـد يطالبونك بـالدليل  وكل األدلة في خـزائن موصدة . ومنهم من
الزال في قلـبه حن للكـهوف  ففيها صـار أميرا بينمـا كان منبوذا  وبعد ان
كان مـتـسلـطا صـار مـطاردا  مـثل هؤالء لن تـتـطهـر عقـولهـم أبدا  فـفيـها من
غـريب األفكار مـا يتـعذر مـعهـا اعادتـهم للـمسـار  ونحن مسـؤولون عن ذلك 
فقـد شغـلـتنـا لعـبة الـسيـاسة عـنهم  فـاحتـضـنهم األشـعث ناثـرا في أدمغـتهم
بـذار التـطـرف  وقـلـنا مـرارا ان حتـريـر العـقـول بـقـدر أهمـيـة حتـرير األرض
فحـررنا األرض  وأهمـلنا العـقول  وننـتظر من بيـده األمر أن يرسم بـرنامجا
ستوى لتأهيل األطفال والشـباب من سرطان التطرف . احلرب لم تنته بـذات ا
بـصمت البـنادق  فـفي الكـراهية نـيران أشـد ايالما من الـرصاص وليس من
درب أسـهل لالنتقام من حرق احلقول أين نواطـيرها ?  كان اآلباء يتوسدون
ن يقـترب  والـيوم نتـفرج عـلى حرائـقها البـيادر ويـلتـحفون الـعراء  ويـا ويل 
ـطالـبة لـك سوى الـثرثـرة في الفـضـائيـات والقـاء اللـوم علـى احلكـومة وا وال 
بـالتعـويض  وهل يستـحق تعويـضا من ال يـنطر بـيادره ?  صدقـوني ان القوة
لـيست حال  ولن يتماسك اجلـسد بال محبة  أعـرف ان دربها طويل  لكن ال
تحـسرين طـريق للـوحدة بـدونهـا . وب الذيـن أغاظهـم (خاثـر) ابو غريـب  وا
عــلى االمـارة  والـذيـن تـقـدح عـيــونـهم بــشـرر الـكـراهــيـة يـقف الــذين يـديـرون
فهؤالء ال يريدون للبالد استقرارا الـسياسة بافتعال األزمات  
وال لألمن اسـتـتــبـابـا  وال لـلـنــاس راحـة  ولن يـهـدأ لـهم
ـنــاصب  فال جـاه لـهم بـ بـال اال بـحـصــولـهم عـلى ا
الـنـاس اال بهـا  ولـذلك يـسـتـقـتلـون ألجـلـهـا  وان كان
ثـمنها رغيف اخلبز . دعـوا الشمس وحالها يا اخوان

فهي بريئة من جرائمنا.

على عـدم القراءة  وقـررتُ ان تكون ـبارك  عـزمتُ قبل بدء عـطلة عـيد الفـطر ا
ايـامهـا  اوقـات سعـد لـلدمـاغ والـع والـنـفس  لكن هـذا الـعزم وهـذا الـقرار
تبـخـر في اليـوم الثـاني من الـعطـلة  فـما ان وقـع نظـري على مـكتـبـتي البـيتـية
حـتى اسلـلـته مـنهـا حـ مررتُ عـلى عـنـوان لكـتـاب اثيـر الى نـفـسي  بل هو
ـقرب الى ذائقتي واهتماماتي  بأفـكاره واسلوبه وعقالنية ما يحتويه اقرب ا
.. الـكـتـاب هو ( حـيـاتي ) والـكـاتب هـو " احـمـد امـ "..  الـذي يُـعد من رواد
الــتـــنــويـــر اإلسالمي وواحـــداً من أبــرز الـــشــخـــصــيّـــات األدبــيـــة في اجملــال
ي ولد العام  1889وتـوفي العام  1954وابـيه الشيخ إبراهـيم الطباخ  األكـاد
لـكـنه اشـتـهـر بـاســمه األول فـقط وهـو أحـمـد أمـ . تــرك مـنـصـبه عـمـيـداً في
ـصرية  وقام جـامعة فؤاد األول بـإرادته  ليتـولى ادارة "اجلامعـة الشعـبية" ا
أثنـاء ذلك بتغيير الكثير من مفاهـيم تعليم الشعب وعزز اجلانب التطبيقي في
الـعـلم وهـو أحـد األعـضـاء الـبـارزين في مــجـمعِ الـلـغـة الـعـربـيـة مـدة سـنـوات
طـويلة.. كـتابه االشـهر ( فـيض اخلاطـر) الذي قـرأته في مرحـلة الـشبـاب بنهم
واعـجاب .. مُـكون من عـشرة أجـزاء   ضم جمع مـقاالته األدبـية الـتي نُشرت
صور والهالل وغيـرها .. اما كتابه الذي صرية : السـفور وا في الـصحف  ا
اعدتُ قـراءته في عطلة العـيد  فعنوانه "حـياتي "  وهو جدير بأن يـتربع مكتبة
متعة .. كل مـثقف  السيما من يعمل في الصحافة  ففيه ما يغري بالقراءة ا
هو سـجل غـني حلـيـاة عـبـقـري في سـفر الـثـقـافـة الـعـربيـة واالنـسـانـيـة .. كان
ـصـري فاروق  وقـد انـتابه فـرح غـامـر بعـزله  لـكنه ـلك ا احـمد امـ يـكره ا
ايضـا لم يحب قـادة ثورة يولـيو لسـبب بعـيد جدا عن الـسياسـة  فعنـدما كان
ذيـاع ينهض يـجلس باهـتمـام شديـد لالستمـاع الى خطب قـادة الثـورة  في ا
ذياع ح تتكرر االخطاء النحوية على لسان ا غاضبا  إلغالق ا فجـأة  متأ
ا إيذاء. والصراع ب القد ( اخلـطيب ) وهي اخطاء كانت تؤذي مسمعه ا

ـوروث  واجلديد الـذي حصل علـيه عن طريق الـقراءة واالصدقـاء واحلياة  ا
كـان يـحـتـدم  دومـا في نـفس احـمـد امـ  فـجـذوره في الـقـد كانـت ظـاهرة
بـأسـلـوب مـعــيـشـته وفي اجملـتــمع الـذي عـرفه في شــبـابه  وفي االزهـر حـيث
درس  أعـمق من ان يـستـأصـلـهـا اجلديـد الـطـار .. لـقد حتـول من الـعـمـامة
واجلـبة الى الـزي ( الـفرجني) عـلى مـضض  وبنـاء عـلى احلاح اصـدقاء له 
غـير انه لم يـرحت تـمامـا الى الـزي اجلديـد  وال كـان يسـتـشعـر الـراحة إال في
جـلبـابه   فأن جـلس الى طـعام بـ اهله او الى كـتـاب في بيـته تربع  او رفع
ــا هــو في رواق في االزهـر رجـلــيه عــلى قـاعــدة الــكـرسي او االريــكــة  وكـأ
لعقة الـشريف .. وانه في طعامه  كان يستـغني عن الشوكة والسـك وحتى ا
! واحـمد ام كان يحب الغناء الشرقـي  ويطرب له  ومعجب جدا بأم كلثوم
طـربة " اسمـهان"  بسبب  ويكن لـها احتـراما جمـا لكنه كان يـفضل علـيها ا
ا يـوحيه االول نـبرة احلـزن في صوتـها  وهـو يفـضل الـغروب عـلى الشـروق 
من مـشاعر حزيـنة  ال يوحي بهـا شروق الشمس . وعلـى هامش هذه القراءة
ـؤلـفاته  اقـول ان احـمد امـ تـرك بعـد وفاته الـسريـعـة  والقـراءات االخرى 
سـؤاال  ال اعرف حـتى الـلـحظـة االجـابة عـلـيه  وهـو انه لم يكن
يـتـعاطف مـع الصـوفـيـة في حـ كان " الـغـزالي " قـريـبا
نقذ من الضالل) من احب الكتب الى قـلبه  وكتابه ( ا

اليه .
كـان ذلك سرا  ومن فينا من لم يحمل سرا  ال يعرف

به سوى قلبه وربه .. االعلى !

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق
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اعـربت وزارة الـصـحـة عن ارتـيـاحـهـا نـتـيـجـة انـخـفـاض عـدد االصـابـات ب
االطفال الناجمة عن استخدام االلعاب البالستيكية وغيرها.

واعــرب مـــديـــر عـــام دائـــرة صـــحــة
الــنـجف رضــوان الـكــنـدي في بــيـان
تـلــقـته (الــزمـان) امس عـن ارتـيـاحه
(لالنـخـفـاض الـكـبـيـر في االصـابـات
الـــــنـــــاجــــمـــــة عن لـــــعب االطـــــفــــال
الـــبالســــتـــيــــكـــيـــة) ,الفــــتـــا الى ان
(الــتــوجــيـة الــصــادر من احملــافــظـة
بشأن منع بيع وتداول االلعاب التي
تـــســـبب االذى لالطـــفـــال  ومـــنـــهـــا
االلــعــاب الـــبالســتــيــكـــيــة والــعــاب
مـــقــذوفـــات الــصــجـم  كــان له االثــر
الــكـــبـــيـــر في احلـــد من االصـــابــات
اضـافـة الـى اجلـهـد اإلرشـادي الـذي
قــامت به وســائل االعـالم  والـوزارة
في هـذا اجملال) ,مـبـيـنـا ان (ردهات
الـطـوار في مــسـتـشـفـيـات الـصـدر
واحلكيم والفرات والسجاد  سجلت
في اول ايام الـعيد   73حالـة طارئة
مـتـنـوعـة مـنـهـا   53اصـابـة بـسـبب
ـرور و  13حـالــة بــسـبب حــوادث ا
شـاجرات و  5حاالت بـسبب لـدغة ا
عــقــرب وحــالـتــ اصــابــة لالطــفـال
بــسـبـب االلــعــاب الــبالســتــيــكــيـة),
ـصـابـ مـشــيـرا الى ان (االطـفــال ا
لـيسـوا من ابـناء احملـافـظة مـايـعني
انـهم قـد جـلـبـوا الـعـابـهم من خـارج
ديـنة) ,داعـيا الى (الـتـشديـد اكـثر ا
ــوضــوع لــلــقــضــاء عــلى فـي هــذا ا
ظـاهـرة الــعـاب الـعـنف في األسـواق
احمللية نهـائيا). ولم تسجل الوزارة
اي احصـائـية الصـابات االطـفال في
بــغـــداد ســـواء في مـــوقــعـــهـــا عــلى
تحدث بأسم فيسبوك او من خالل ا
الـوزارة ســيف الـبـدر. واطــلع مـديـر

االخرى).  من جانبها  ,افادت عضو
مــجـلس الــنـواب عـن ديـالى الــنـائب
غيـداء كمـبش برصـد حاالت فـقر في
مـــنـــاطق داخـل احملـــافــظـــة. وقـــالت
كمبش لـ ( الزمان ) ان (هناك حاالت
فـقٍـر مـرعـبـة في قـرى الـوقف  شـمال
شــرق بـعــقـوبــة  والسـيـمــا في قـرى
اخملـيـسـة وابـو خـنـازيـر وابـو كـرمة
بسبب انـقطاع مـصادر رزق االهالي
الــرئـــيس وهـي الــبـــســـاتـــ وعــدم

الــقــدرة لـــلــوصــول الــيـــهــا بــســبب
ـسـتـقرة) . االوضـاع االمـنـيـة غـيـر ا
وأضافت  ان (معدالت البطالة تصل
ـــــئــــة ووضع االهــــالي الى   80بــــا
مــأســاوي)  داعــيـة الـى ( وقـفــة من
ـنــظـمــات االنـســانـيـة ووزارة قــبل ا
الـــــهــــجــــرة والـــــعــــمـل والــــشــــؤون
االجـتمـاعـية لـدعم الـعـوائل الفـقـيرة
وتــوفــيــر بــرامج عـــمل لــلــعــاطــلــ
وخـاصة الـشـبـاب) . الى ذلك اعـلنت

هـيئـة السـيـاحة في اقـلـيم كردسـتان
عن وصول اكثر من  145الف سائح
الـى االقــلـــيـم خالل الـــيـــومــ االول
.وذكـرت والــثــاني مـن ايــام الــعــيــد 
الـــــهــــــيــــــئــــــة فـي بــــــيــــــان امس أن
(اإلحـــصـــاءات األولــيـــة تــشـــيــر إلى
وصـــول أكــثـــر من  145الف ســـائح
ألـى اإلقــلـــيـم خالل الـــيـــومــ األول
والـثـاني من آيـام العـيـد). واسـتـقبل
البـغداديون عـيدهم بـتبادل الـتهاني

عام دائرة صحة بغداد الرصافة عبد
الغـني سـعدون الـساعـدي على سـير
ــســتــشــفــيـات الــعــمل في عــدد من ا
ـنـاسـبـة. ـراكـز الـصـحـيـة خالل ا وا
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(الــســاعــدي اطــلع عــلى ســيــر عــمل
ــسـتـشـفـيـات الكــات الـطـبـيـة في ا ا
خالل ايـــــام الــــعــــيـــــد حــــيث اشــــاد
متازة في تـقد فضلى بجهودهـم ا
اخلـــدمـــات الــطـــبـــيـــة والــصـــحـــيــة
). في غـضون ذلك أعـلنت للـمواطـن
قيادة شرطة ديالى تنفيذ أول عملية
اعتقـال لبائـعي العاب مـحرضة على

العنف داخل بعقوبة. 
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وقـــــال الــــــنــــــاطق االعـالمي بــــــاسم
الـشــرطـة  الـعـقـيــد غـالب الـعـطـيـة لـ
(الزمـان) امس إن ( مـفارز أمـنـية من
الـــشـــرطـــة اعـــتــقـــلت  3من بـــائــعي
االلـعــاب احملـرضــة عـلى الــعـنف في
بــعـقــوبـة والــتي جـرى مــنع بـيــعـهـا
نــظــرا خلـــطــورتـــهــا عــلـى االطــفــال
وتــداعــيــاتــهــا الــنــفــسـيــة عــلــيــهم)
واضــاف أن (عــمـلــيـة االعــتــقـال هي
االولـى من نـــوعــهـــا خالل الـــعـــيــد)
مؤكـدا (مصادرة كـميـات من االلعاب
تـــمــــهــــيــــدا إلتالفــــهـــا) ,واشـــار ان
(مــســـتــوى الــتــفــاعل االيــجــابي مع
ـثـيـرة دعـواتـنـا فـي رفض االلـعـاب ا
لــلـــعــنـف من قــبـل الــعـــوائل بـــلــغت
ـئـة اضـافة معـدالت أكـثر من   70با
الى التزام الكثـير من بائعي االلعاب
بــإجـــراءات عــدم الـــتــعـــامل مــعـــهــا
ـدن وجـلـبــهـا الى بـعـقـوبـة وبـقـيـة ا

والـــــــــزيـــــــــارات لـالهـل واالقـــــــــارب
ـــتــــنـــزهـــات وسط واخلــــروج الى ا
اجـــواء امــنـــيـــة مـــشــددة حلـــمـــايــة
احلـــدائق والـــكــازيـــنـــوهــات من اي
فيما استهداف اجـرامي قد يحدث  ,
ـواطن عـطلة استثـمر الكـثير من ا
الـعـيـد لــلـسـفـر الى خـارج الـبالد او
قــضـــاء تــلـك االيــام فـي كــردســـتــان
ـروري واالجواء هروبـا من الـزخم ا

احلارة. 
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األماكن من أجل احلـفاظ على أالرواح
ومــراقــبـة ضــفــاف الــنــهـر وتــســيــيـر
.( واطن الدوريات النهرية حلماية ا
نافذ على صعيد ذاته  ,كشفت هيئة ا
احلــــدوديـــــة عن اخملــــالـــــفــــات الــــتي
رصــدتـــهــا خالل االشـــهــر اخلـــمــســة
اضـية. واوضـحت الـهيـئة في بـيان ا
إن (مـجـموع مـخـالـفـات أشـهـر كـانون
الثـاني وشبـاط وآذار ونيـسان وحتى
نهـاية شـهـر آيار من الـعام  2019بلغ
 1450منهـا تهريب مـخدرات عدد 89
مع مخالفـة اجازة استيـراد مثبتة من
قبل مـقـر الهـيـئة بـنـحو  594مخـالـفة
وأوامـر القـاء الـقـبض عـلى مـطـلـوب
بـــنـــحــو  163االضـــافـــة الى دعـــاوى
ـنـافـذ لـلـقـضـاء كـمـركـيـة مـحـالـة من ا
حتت عناوين تغير وصف البضاعة و
تــهــريب و تـــزويــر و مــعــامالت غــيــر
مكتملة عدد  345معاملة) ,مشيرا الى
ان (عـدد الـدعـاوى الـكـمـركـيـة احملـالـة
بــلــغت 189مــخــالــفــة اتالف مــواد و
إعادة أصدار فضـال عن عشرة دعاوى
أمـــوال مــــهـــربـــة) ,مـــؤكـــدا ان (هـــذه
اخملــالــفــات تــنــدرج حتت مــســمــيـات
مـتــعـددة تـزويــر إجـازة االســتـيـراد و
عدم وجـود عالمـات جتاريـة و جتاوز
الـكـمــيـة والـوزن وتــزويـر الـوصـوالت
اإلضـــافـــة إلى بـــضـــاعـــة مـــنـــتـــهـــيــة

الــصالحــيـة) ,وتــابع الــبـيــان انه (
أتخاذ اإلجراءات القانـونية األصولية

بحق جميع اخملالفات).

ضي ـنـفـلـته بـا شـجع تـلك اجلهـات ا
في أعـمـالـهم الـتـخـريـبـيـة والـعـدائـيـة
) ,وتابع ان (مـا يـجري ـواطن ضد ا
في ديالى هو مـخطط جديـد لتقويض
األمن واالســتــقـرار وإعــادة مــســلـسل
الـقــتل والـتــشـريــد والـتــهـجــيـر الـذي
اجــتــاح هــذه احملــافــظــة خالل عــامي
2006 و2007 األمـــر الــذي ســـيـــقــود
احملـافــظـة نـحــو الـهـاويــة هي وبـاقي
ــا ســيـــعــيــد احملــافـــظــات األخـــرى 
الـــــفــــوضى لــــهــــا ويـــــهــــدر جــــمــــيع
ـضنـية خالل التـضحـيات واجلـهود ا
ـاضـية إلعـادة االسـتـقرار السـنـوات ا
والـسالم الـيـهـا). وسـتـشـهـد واصـيب
خــمـــســة أشــخـــاص غــالــبــيـــتــهم من
الـشــرطـة االحتــاديـة بــانـفــجـارين في
مـحـافـظـة كـركـوك. واكـد بـيـان خلـلـيـة
اإلعالم االمــــني ان (عـــمـالً إرهـــابـــيـــاً
بــواسـطــة عـبــوة نـاســفــة اسـتــهـدفت
قـوات الـشرطـة في قـريـة الـسـعـدونـية
ـــا أدى الى اســتـــشــهــاد بــكـــركــوك 
منـتسب واصـابة اثنـ آخرين). وفي
محافـظة  النجف ,قررت قيـادة شرطة
احملـافـظــة مـنع الـسـبــاحـة في شـاطئ
الكـوفـة.وذكر بـيـان العالم الشـرطة ان
(قـائد الـشـرطـة الـعمـيـد مـحـسن كامل
اجلابـري تـفقـد شـاطىء الكـوفـة وعدد
من األماكن عـلى ضفـاف النـهر وأطلع
ـياه في الـنهر على ارتـفاع منـاسيب ا
واجلـسـر احلـديـدي في الـكـوفـة حـيث
ـــنـع الـــســـبـــاحـــة في جـــمـــيع وجه 

بـاسـلحـة ثـقـيـلـة وخفـيـفـة في مـنـطـقة
بني كـعب شمـال شـرقي احملافـظة في
منطقة السعدية) ,مضيفا (التوجد اي
خـــســـائـــر لـــقــوات احلـــشـــد وال زالت
الــــقــــوات مــــوجــــودة في الــــقــــريـــة).
واعـتقـلت قـيـادة عـملـيـات بـغـداد احد
ـة سبايـكر.وذكرت طلـوب في جر ا
الـقـيـادة في بـيـان ان (قـوة من الـلـواء
 42الفـرقة احلـاديـة عشـر تمـكنت من
ــطـلــوبـ الـقــاء الــقـبض عــلى احـد ا
ة سبايـكر في سيطرة االقواس بجر

ضمن قاطع الراشدية). 
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بــدوره دعـــا الــنـــائب رعــد الـــدهــلــكي
ـسـلـحـة عادل الـقائـد الـعـام لـلـقوات ا
ـــهـــدي إلى إرســـال قــوات من عـــبــد ا
بــــغــــداد إلى ديــــالى إلنــــهــــاء حــــالـــة
الــفـوضـى. وقـال الــدهــلــكي في بــيـان
ـليـشيـات والـعصـابات (ندين فـرض ا
ـسلـحـة سـطـوتهـا عـلى الـقـانون إذ ا
مـنـعت تـلك اجلـهـات الـقـادة األمـنـيـ
من إجـراء أية تـغـيـيـرات للـمـسـؤول
ـناطـق التي تـسـيـطر احملـليـ عـلى ا
عـــلــيـــهــا وهـــذا يـــدل عــلى قـــوة هــذه
اجملـــامـــيـع اخلـــارجـــة عن الـــقـــانـــون
وضـــــعف الـــــقــــرار األمـــــني مـن قــــبل
ــــســــؤولــــ عـــــنه في احلــــكــــومــــة ا
االحتادية) على حد تعـبيره. مبينا ان
(ضــعف الــقــرار األمــني جــاء بــســبب
احملابـاة واجملـامالت السـيـاسيـة على
ـواطـنـ األمـر الذي حسـاب أرواح ا

423). وأعــلن مــديـر مــديــريــة أفـواج
طـوار شـرطـة األنـبـار الـعـمـيـد عـمـر
محـمـد خـميس عـن تفـجـير  36عـبوة
نــاســـفــة من مـــخــلـــفــات داعش حتت

السيطرة غرب الرمادي.
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وقــال خــمــيس في تــصــريح امس إن
(قــــوة من طـــوار شــــرطـــة األنــــبـــار
بالفـوج الثالث وبـالتعـاون مع اجلهد
الهندسي بالفرقة العاشرة فجرت 36
عبـوة ناسفـة عبـارة عن جلـكانات من
كـيـلو مـخـلـفـات داعش في مـنـطـقـة 7 
غـــــرب الـــــرمـــــادي). الـى ذلك احـــــبط
احلشد الـشعبـي تعرضـاً لداعش على
قرية بني كعب في ديالى. وقال اعالم
احلـشــد في بــيــان ان (قـوات احلــشـد
اللواء  110في ديالى عالج الـتعرض

شاة 38 وبناءً على معلومات دقيقة ا
الـقـت الـقــبض عـلى أحــد االرهـابــيـ
الــذين يــقــدمــون الــدعم الــلــوجـســتي
لــــلـــدواعـش وتـــأمــــ مـــتــــطـــلــــبـــات
مضافاتهم في جزيرة الرمادي) مبينا
ـطـلـوبــ لـلـقـضـاء ـعـتــقل من ا ان (ا
ــوجب مـــذكــرة قــبـض وفق أحــكــام
ـادة 4 إرهــاب ايـضــا). كــمــا والـقت ا
ديـرية القـبض على مـتهم بـعمـليات ا
خــطـف وابــتـــزاز في الــقـــائم. واشــار
ـفـارز االمـنـية الـقت الـبـيـان الى ان (ا
ـتـهـمـ بـجـرائم الـقـبض عـلى أحــد ا
اخلطف واالبـتزاز بـعـد إيقـاعه بكـم
مــحــكـم نــصب له في مـــنــطــقــة الــبــو
حردان في الـقائم بـاحملافـظة ) مـؤكداً
تهم سلم إلى اجلـهات اخملتصة أن (ا
ادة ليحـال إلى القـضاء وفق احـكام ا
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ألـقت قـوة من مـديـريـة االسـتـخـبارات
العسكرية القبض على إرهابي يجمع
االتــاوات من الـــفالحـــ لــداعش  في
حافـظة األنبار. وذكر قضاء الكـرمة 
بـــيــان لـــلــمـــديـــريــة امس ان (مـــفــارز
ديـرية في الـفرقة 10وبالـتعاون مع ا
ـشـاة 40 وعـلى اسـتــخـبـارات لــواء ا
اثـر مــعـلــومـات اســتـخـبــاريـة دقــيـقـة
تـمــكـنت من الـقــاء الـقــبض عـلى أحـد
االرهابي في منطقة بني زيد جزيرة
تهم كان يقوم بالكرمة) واضاف ان (ا
بجـمع االتاوات من الـفالح لـتمويل
داعش وعـوائــلـهم) الفــتـا الـى (إحـالـة
ــادة 4 ـــوجب ا ـــتــهم لـــلــقـــضــاء  ا
إرهاب) وتابع البيـان ان (القوة ذاتها
وبــالــتــعــاون مع اســتــخــبــارات لـواء
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