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طبعة العراق 
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أثار اعـتداء مـحـافظ واسط محـمد
ياحي عـلى ضابط شـرطة بـرتبة ا
رائـــــد فـي ســـــيــــــطـــــرة الـــــلـج في
احملافظة اسـتياء شـعبيـا ورسميا
وسط اســـتـــغـــراب شـــديـــد لـــعــدم
احـتــرام مـســؤول رفـيع لــلـقــانـون
أل واعـتـدائه على رجل امن على ا
اثنـاء ادائـه واجبـه  وفـيمـا وصل
وفد من مكتب القائد العام للقوات
ـهـدي امس ـسـلحـة عـادل عـبـد ا ا
األحد إلى سـيطـرة اللـج للـتحـقيق
باحلـادثة اتـخذت وزارة الـداخلـية
اول اجراءاتـها للـرد علـى االعتداء
بسـحب افـراد احلـمـايـة من مـكتب
ـيـاحي احملـافظ  . ويـعـد اعـتداء ا
ا هو االول  من تصرّفا نـادرا ور
ـــســـؤول يــــتـــولى قـــيـــادة نـــوعه 
محافـظة بأكـملهـا. وضجت مواقع
الــــتــــواصـل االجــــتــــمـــــاعي امس
ــسـتـهـجــنـة لـهـذا بـالـتـعــلـيـقـات ا
التصرف وتداولت شـريط الفيديو
الذي يـوثق حلـظة االعـتـداء.وكتب
الــــنــــاشط في مــــجــــال الــــتــــواقع

وسـوي على االجتـماعي مـنتـظر ا
صــفــحــته(الــفـــعل غــيــر مــقــبــول
واالغـلــبـيــة وخـصــوصـاً جــمـهـور
االحـــزاب صــــارت مع الـــقــــانـــون!
وعنـد مقتـل ضبـاط الدولـة واهانة
الــســيــطــرات من قـــبل الــفــصــائل
ـمسـكـة بـالـسالح يـكـون الـوضع ا
"الصـامت" هـو السـائـد!) واضاف
ان (الــقـــانــون قـــانـــون بــالـــطــول
بـالـعـرض هـو نـفـسه ال يـتـقـبل اي
تـغـيـير! فـإمـا ان نـقـبـل بتـطـبـيـقه
عـلى اجلـمـيع بـدون ازدواجـيـة او
ان يـسـتـمــر الـوضع وفق ضـوابط
شـــريــــعــــة الـــغــــاب!..). ورد احـــد
ـــعـــلـــقـــ ســـاخـــرا (اذا رئـــيس ا
جـــمـــهــوريـــة احملـــافـــظـــة نـــفـــسه
اليعـترف بـالقـانون فـنحن نـعيش

فعال في غابة ).
ــشــهـدانـي عـلى  وكـتــبت ســنـاء ا
ـسؤول صفـحتـها (عـنـدما يـكون ا
ـنصب جتده مـتواضعا اكبر من ا
وخدومـا ومـنـتـجـا وعـنـدمـا يـكون
ـسـؤول جتده ـنصـب اكـبـر من ا ا
مـغـرورا واجوف ومـتـسـلـطـا). من
جـهتـه دعـا  رئـيس هـيـأة الـنـزاهة

السـابـق القـاضـي رحيـم الـعكـيـلي
وزيــــر الـــــداخـــــلــــيـــــة في بـــــيــــان
الى(ايـــقـــاف الـــعـــمـل بـــالـــطـــريق
ر اجلميع بالدور العسكري وان 
ــر مــنه ــمــر نـــفــسه الـــذي  من ا
ـواطن الن الــطـريق الــعـســكـري ا
تميـيز عـنصـري مخـالف للـدستور
والـــقـــانــــون) مـــضـــيــــفـــا (ايـــهـــا
سـؤولـون اوقـفـوا الـتـعالـي على ا
الـنـاس وعـيـشــوا مـعـانـاتـهم واال
فأن غـضب الـنـاس لن يـوقفه شي

وهو آت حتما).
 ولـفت مــراقــبـون الى ان (اعــتـداء
احملافظ يـعـد اعـتداء عـلى الـشرف
العسكري وعلى االيثار الذي تميز
به رجـال االمن اثــنـاء مـشــاركـتـهم
الـقــوات الــعــســكــريـة االخــرى في
حتريـر مـدنـنـا من تـنظـيم داعش)
مـضـيــفـ ان (هـذا االعــتـداء عـلى
ثـل الدولـة ويـعكس الرمـز الـذي 
ـتمـثل بـالـنجـمـات التي هيـبـتهـا ا
ا يحـمـلهـا الـضابـط على كـتـفه ا
ـثل اســتــهــانـة غــيــر مـســبــوقـة
بـادىء الـتي تربـيـنا بالـثـوابت وا
علـيها). وتـابعـوا ان(هذا الـضابط

تـعـرض لالعـتـداء ال لـذنب ارتـكـبه
بل جملرد تـأخير بـسيط تـعرض له
موكب احملافظ فيـما انتشى زمالء
له امس بـتـرقـيـاتهـم الـتي نـالـوها
التي تـنسـجم مع اسـتحـقاقـاتهم)
متـسـائـلـ (من يـثـأر لـكـرامـة هذا
الـضــابـط وغــيـره ?) مــؤكــدين ان
(هـذا احلـادث يضـع هـيـبـة الـدولة

عــلى احملك ويـــثــيــر الـــتــســاؤالت
الــشــعــبــيــة بــشــأن مــدى احــتـرام
ـســؤول لـلــقـانــون). ووصل وفـد ا
من مـكـتـب الـقـائــد الـعـام لــلـقـوات
ـسـلـحـة امس إلى سـيـطـرة الـلج ا

للتحقيق باحلادث.
وقال مصدر أمني  في تصريح إن
وفــداً من مـــكـــتب الــقـــائــد الـــعــام
ـــســــلـــحـــة وصل الى لـــلـــقـــوات ا
الـســيـطــرة لـلــتــحـقــيق في حـادث
اعتـداء محـافظ واسط على الـرائد
محـمـد رياض. وأضـاف أن (الـوفد
اخذ عـلى عاتـقه الـتحـقيق الـدقيق
بـاحلـادث وبـيـان أسـبـاب اعـتـداء
احملـــافظ عـــلى الـــضـــابط). ووجه
وزيـر الـداخـلـيـة يـاسـ الـيـاسري
بــســـحب احلـــمـــايـــة من مـــحــافظ
واسط جراء اعتدائه.وقال الناطق
باسم الـوزارة في بـيـان إن الـوزير
( وجه بــــســـــحب احلــــمـــــايــــة من
محافظ واسط بعـد أن اعتدى على
أحـد الــضــبـاط خالل الــواجب في
إحــــــــــدى الــــــــــســــــــــيــــــــــطــــــــــرات
األمــنــيــة).وأضـــاف أن (الــضــابط
عتدى عليه حرّك دعوى قضائية ا

ضـــــد مــــــحــــــافظ واسـط).ووصف
ـؤسـســة األمـنـيـة االعـتـداء عـلـى ا
بـــأنه (أمـــر مـــرفـــوض) مـــؤكــداً (
اتـخـاذ حـزمــة من اإلجـراءات ضـد
احملـــافظ مـن ضـــمـــنــــهـــا ســـحب
احلــــمــــايـــــة أيــــضــــاً مـن مــــبــــنى
احملــــافــــظــــة). من جــــانــــبه عــــزا
ـيـاحي تـصـرفه الى أن الـضـابط ا
اعـطى تــبــريــرات غـيــر مــنـطــقــيـة
ــيـــاحي في لالزدحــامـــات.وقـــال ا
تـسجـيـل مصـور إنـه (كانـت هـناك
ازدحامات ظهراً قرب سيطرة اللج
والـضـابط كــان يـتـحـدث بــطـريـقـة
اعـطى من خاللـهــا تـبـريـرات غـيـر
مـنــطـقــيــة).وأضـاف أن (الــضـابط
حتدث مـعي وكـان لم يـحدث شيء
ـسؤولـية) مـؤكداً أن ولم يشـعر 
(التصرف الذي بـدر مني هو ليس
لـتــقــلــيل شــأن الــقــوات األمــنــيـة
واعـتـذر لـلـرتـبـة الـعـسـكـريـة الـتي

كان يرتديها الضابط). 
في غـضـون ذلك أكـد وزيـر الـدفـاع
جنــــاح الـــــشــــمـــــري امس األحــــد
ضـرورة تــوفــيـر جــمــيع احلــقـوق
لـلـجـنــود اإلبـطـال وتــأمـ جـمـيع
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اثار تـدني نـسبـة النـجاح لـطلـبة
االمتحان الوزاري للصف الثالث
ـــتــوسط ردود فـــعل غـــاضــبــة. ا
انيون وزارة وطالب نشطاء وبر
راجـعة سياستها ازاء التربية 

دارس االهلية. ا
فقـد طـالب نـائب محـافظ الـنجف
هاشم الكـرعاوي رئـيس مجلس
الــنـــواب مــحــمـــد احلــلـــبــوسي
بـــاتــــخــــاذ قـــرار بــــألـــزام وزارة
ـدارس األهـلـية الـتـربـيـة بـغـلق ا
الـتي نـسب جنـاحهـا اقل من 30
ــدارس ـــئــة بـــأعـــتــبـــار ان ا بــا
األهـلـيـة مـرتبـطـة بـشـكل مـبـاشر
بــالــوزارة. وقــال الــكـرعــاوي في
بـــيــان امس انـه (خالل لــقـــائــنــا
احلــلــبـوسي قــدمــنـا مــقــتـرح ان
ـان قـرار يـنـظم عمل يـصـدر البـر
دارس علم ب ا درس و ا ا
األهليـة و احلكومـية) مطـالبا ان
ـان طـلـبـنـا (يـتـدخل رئـيس الـبـر
مع وزارة الـتـخطـيط لـلـمـصـادقة
عــلى مــشــاريع تــنـمــيــة األقــالـيم
بغض النظر عن اكمال متطلبات
ألي مشـروع على ان يُـأخد تـعهد

ـتــطـلــبـات احملــافــظـة بــأكـمــال ا
خالل شـهـرين حـتى يـتم اإلعالن
ــشـاريع). وتــابع (نـاقــشـنـا عن ا
ـــــان زيــــادة مع رئـــــيـس الـــــبـــــر
تــخـصــيـصــات احملـافــظـة فــيـمـا
ـتـلـكأة شـاريع ا يـخص بـعض ا
ـــــشـــــاريـع الـــــتـي حتـــــدد من وا
ـكن تـمـويـلـهـا احملـافـظـة حـتى 
ـوازنـة الـتشـغـيـلـيـة لوزارة من ا
ـــالــيـــة والــتــنـــســيق مع وزارة ا
ـالـيـة بهـذا اخلـصـوص طـلـبـنا ا
ـوضوع ألن تـدخله شـخـصـيَا بـا
النجف لـها خاصـية كبـيرة ألنها
ـسلـم تعـتبـر قبـلة لـكثـير من ا

في العالم).
كما طالب النـائب السابق محمد
الــلـــكـــاش الـــوزارة بـــعــدم مـــنح
إجــازات جــديــدة لــفــتح مــدارس
أهــلـيــة مـســتـقــبال وذلك بــسـبب

تدني نسب النجاح . 
وقـال الـلـكاش فـي بيـان امس ان
ــدارس األهـــلــيـه والــتي (هـــذه ا
يــــقف من وراءهــــا مـــســـؤولـــون
ان متـنفذون في احلـكومه والـبر
أصـبــحت مـراكـز جتــاريه هـمـهـا
األول واألخــيـر هــو كــيف جتـني
األموال دون االلتفات الى الطلبة

وحتس مستواهم الدراسي لذا
فــان االخــتـبــار احلــقـيــقي لــهـذه
نتهية). دارس هو الصفـوف ا ا
وطـالب الـلكـاش (وزارة الـتـربـية
ـدارس األهلية بسحب إجازات ا
دارس احلكومية وإعفاء مدراء ا
الـذين لم يــحـقـقـوا نـسـبـة جنـاح

ئة).  أكثر من 50 با
وكانت جلنة التربـيه النيابية قد
أعــلـنـت انـهــا (سـتــعـمل جــاهـدة
للوقوف على أسباب تدني نسب
الـــنـــجــــاح في الـــصـف الـــثـــالث
ــتــوسط وحتــمــيـل احلــكــومـة ا
مــســؤولـيــة الــنـهــوض بــالـواقع
الـتـربـوي في الـسـنـوات الـقـادمة
من عــــمــــرهــــا خــــصــــوصــــاً ان
البـرنـامج احلكـومي حـمل خطط
طمـوحة لذلك). ووصـفت اللـجنة
ــــتــــوسط أســــئـــــلــــة الــــثــــالـث ا
بـاالنـتـقـامـيـة مـوضـحـة أسـبـاب

تدني نسبها. 
وقـال عــضـو الـلـجــنـة هـوشـيـار
قـرداغ فـي بـيـان إن (هــنـاك عـدة
اسبـاب لتدهـور الواقع الـتربوي
في الـبلـد وحتـقـيق نـسب جناح
مـــتـــدنـــيـــة في الـــصف الـــثـــالث
ــتـوسـط هـذا الــعــام). وأضـاف ا

قــــرداغ أن (الــــســــبـب االول هـــو
الــوضع االقــتــصــادي الــذي أثــر
ـا حدا عـلى غـالـبـيـة الـعـوائل 
بـها الى تـوجيـه اطفـالهـم للـعمل

دارس).  وترك ا
وتــابع أن (الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة
لـوزارة التـربـيـة في العـراق غـير
صاحلة للـتالميذ والطـلبة بشكل
عام" مـبينـاً أن "مازاد الـط بله
هــــــو عـــــدم وجــــــود االرضـــــيـــــة

اخلصبة للتعليم). 
وانـتـقد قـرداغ (االسـلـوب الـقد
دارس فـي الوقت الـذي تـتـبعـه ا
احلــالـي والــذي يـــعـــتـــمــد عـــلى
احلـفظ والـتـلـقـ والـذي تـسـبب
بــالـكــثـيــر من االضـرار لــلـطــلـبـة
واصابتهم باالجهاد الفكري عند
وصـولـهم الـى مـرحـلـة الـسـادس
االعـــدادي بــــدالً من االبــــتــــكـــار
واالبــــداع والــــذي تـــتــــبـــعه دول

اجلوار والعالم).
ح إلى (االسـلـوب االنـتـقامي  وا
الـذي تتـبـعه الـلجـنـة الـتي تضع
ــنــتـهــيـة االسـئــلــة لـلــصــفـوف ا
للطـلبـة والتي ال تراعي مـستوى
ذكـاء الــطـالب ومـدى اســتـيـعـابه
توسطة للمادة في االبتدائـية وا

واالعـــداديـــة). وبـــ أن (جلـــنـــة
الــتــربــيـــة في مــجـــلس الــنــواب
ســتـعـمل جــاهـدة لـلــوقـوف عـلى
اسـبـاب تـدني نـسب الـنجـاح في
ـــــتـــــوسط الـــــصف الـــــثـــــالث ا
وحتميل احلكومـة مســــــــؤولية
الـنـهـوض بـالـواقع الـتــــــــربـوي
في الــــســــنــــوات الــــقــــادمــــة من
عمـــرها خصـوصاً ان البرنامج
احلـكـومي حــمل خـطط طـمـوحـة

لذلك). 
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بغداد - كرادة مر

العراق الى أين? سؤال غريب واغرب منه جوابه.
العـراق الى أين? وكـأن حاضـره كـامل االوصاف فـيـخشى عـلـيه اهله

ان يصبح ناقص االوصاف .
العراق في (اسوأ أين) انه نهايات األين يشتكي األين والضلعة

ـآل الـعـراق في ادنى درجـات الـسـلم احلـضـاري والـفـضل في هـذا ا
لهـؤالء الرجال الذين يـغيرون على الـدولة كما يـغير قطـاع الطرق على

لتهب. القوافل فيتركون اهل القافلة حفاةً على التراب ا
واصـعـب مـا يــعـذب الــذاكـرة ان تــعـود الـى جـداول وزارة الــتـخــطـيط
فسـتجـد العـجب الـعجـاب والبـلـد الذي تـركه عبـدالـرحمن عـارف وفيه
 32 مـليون نخلة اصـبح بلد  7 ماليـ نخلة فضـاعت اكثر من ثلثي
اعداد الـنخيل في حروبـنا أم في اهمال النـخلة سيـدة اشجار الكون

عّري اشرف الشجر. او كما وصفها ا
والـنـخلـة شمـسيـة حتـمي اهلـها من الـوهج فـيسـتكـ الـعراقـيون عـند
جـذوعـهــا حـيث تـنـزل درجـة احلـرارة عــنـد نـزولك الى اطـراف بـغـداد

حيث بسات الكرادت او بسات الصليخ وابو غريب  .
وال عــجب وال عـجــاب فـحـتـى هـذه الـلــحـظـة لـم تـفـكــر جـامـعــة بـغـداد
باستحداث كلية النخيل لتخريج مهندس متخصص بشؤون النخلة .
كانت التمور تُباع بأقل اسعار الفواكه قاطبةً وهي االن تُعرض بأعلى
ـسـتوردة اسـعـار الفـواكه حـتى بـلغ سعـر الـكـيلـو مـنهـا في الـبـلدان ا

مايربو نحو  10دوالرات.
ولـهـذا انتـبه اهل اخلـلـيج فاسـتـحوذوا بـامـوالهم عـلى فـسائل الـنـخيل
اثنـاء احلرب العراقية االيرانية ثم اقاموا مزارع خاصة تصبح البذرة
نـخـلـة في ثـالثـة اعـوام فـصـار لـكل ثـري من اهل اخلـلـيج بـسـتـان من
ــة الـعـصــر مع تـكــاثـر جـرائم الــعـصـور الـنـخل الــعـراقي وتــلك جـر

ومجرمي الدهور .
ان النـخلة تؤرقني كـما يؤرق العاشق ولم اعـشق امرأة على كثرة من

عشقت كما عشقت اخلستاوية والتبرزلة .
نحن اهل الـكـرادة نعـرف نـوع النـخـلة من سـعـفهـا وخوصـهـا قبل ان

يظهر الرطب في عثوقها التي تشبه صدور الكواعب .
الـنــخـلــة طـعــام اهل الـعــراق و فـراشــهم عـلـى االرض وسـريــر الـنـوم

وقد . زرعة وحطب ا نزل وسياج ا وسقف ا
خلـقها الله قـبل ان يهتـدي البشر الى اخـتراع الثالجـة حيث الحتتاج
الـتـمـور الى مـواد حـافـظة فـيـكـفي الـعـثق ان يُـربط بـحـبل في غـرفة او

يُخزن التمر في السالل طيلة موسم الشتاء .
الـتـمــرة غـذاء الـفـاحتــ الـذين تــوقـفـوا عــنـد اسـوار الــصـ او عـنـد

سواحل االطلسي حيث توقف عقبة بن نافع .
لوال التمور ما انتشر االسالم وال عرفت العروبة خارج اقطارها .

اجل انه التـمر بطل الفـتوح ألنه غذاء اجلندي الـوحيد في جيب االمام
عـلي بن ابي طـالب (رض) وفي سـلـة عـمـر بن اخلـطـاب (رض) وعـنـد

سفن طارق بن زياد .
والبد للـقومي العربي ان يـكون محبـاً للتمر عـاشقاً للـنخلة حـافظاً لها

افضالها على االمة .
ادعـو الى تـشـكيل جـمـعيـات في ارجـاء الـعراق تـدعـو حلمـايـة النـخـلة
وتطـوير انـتاجهـا وتسـويق ثمـارها اذ يـكفي الـعراق لـو جف النفط ان

يعيش بلداً غنيا من ثراء التمور.
سـؤول عن بسـتان الـعائـلة هذه صـرخة شـيخ من اهل الـكرادة كـان ا

تلقيحاً وتكريساً حتى موسم (اللقاط).
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الى كلّ مـواطن عراقي  يـعـرف حقـوقه وواجـباته حـيـال مواطـنيه
بدع  وبالده  ويناضل من اجلهما  بقلمه  ولسانه  وبترفّعه ا

 " ليس قبل العراق  إال الله "
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السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
في الـبـدء  أعـرفـكم عـلى نـفـسي بـنفـسي : أنـا حـكـمـة الـشامي 
مــواطن عـراقي  ولـدتُ في سـجن نــقـرة الـسـلـمـان. وغـرضي في
ن خـلـقـني : إنـه الـقاص  هـذه الـرسـالـة اخلـطـيّـة  أن أعـرفـكم 
الروائـي  والكـاتب الـصـحـافي  جـمـعـة الالمي  أو :   " جـمـعة
عـجـيل درويش راشـد الالمي "  الـسـجـ الـسـيـاسي الـسـابق 

لغاة . وظف السابق بوزارة الثقافة واإلعالم ا وا
. وربّما  حـ تكون هذه جمـعة الالمي  أكبـر من أَيّ منكم عُـمراً
الـرسـالـة بـ أيـديـكم بـشـأنه  أو بـصـدد قـضـيـته الـتي أطـرحـهـا
علـيكم اآلن  يرجو لكم الفالح في حـياتكم العملـية  ويتمنى على
الـله  أن يـسـعــد أبـنـاؤكم بـأســمـائـكم  كــمـا سَـعـد أبــنـاء جـمـعـة
الالمي بـوالدهم  الكاتب  والـسج السـياسي في سنة 1963
ـادة ـدة اثــنـتي عـشـرة (12) سـنـة  (5) خـمس مـنــهـا حـسب ا
 131 من قــانـون الــعـقــوبــات الـعــسـكــري  وسـبع (7) من أجل
ـعـدلة ادة (31/12) ا كـردستـان الـعـراق  حسب الـفـقـرة (ا)  ا

من قانون العقوبات العراقي .
صــاحــبي  – الـالمي  مــوظف ســابق بــوزارة الــثــقـافــة واإلعالم
ــنــحــلــة  مــنــذ ســنــة ا
  1969ثم اســـتــــقـــال
من الـوظــيـفــة في سـنـة
  1980 بــــــرســــــالـــــة
خـطيّة  احتـجاجاً على
األوضـاع الـسـائدة في
الـعـراق في تلك الـفـترة
ه  السـيـمـا بـعـد تـقـد
إلى " مـحـكمـة الـثورة "
مـنذ سنة  1977 على
خــلـــفــيــة مـــســرحــيــة "
انـهض أيـهـا الـقـرمـطي
هــــذا عـــصـــرك " الـــتي
هـزّت الـوسـط الـثـقـافي
في حــيــنه  بــنـاءً عــلى
أمـر رئـيس اجلمـهـورية
أحـمــد حــسن الـبــكـر 
وخـلـفه الـرئـيس صدام
حـس  بوشاية خطيّة
مـن رئــيس " جـــمــعـــيــة
احملاربـ " خير الله طـلفاح  الـذي نشر مـقاالً افتتـاحياً بـتوقيعه
الـشـخــصي في الـعـدد ( 341 ) بـتـاريخ  4 تـشــرين األول سـنـة
 1978 بـــجـــريـــدة " احملــارب " تـــوعَّـــد فـــيه صـــاحـــبي الالمي 
بتـصفيـته جسـدياً  كمـا  تصـفية الـشهـيد " سالم عادل "  بـ "
قـصر النهاية " سيّء الـصيت . وكان صاحبي  –جـمعة الالمي 
ـدنيـة  طيـلة الـعهود طـالبـة بأي حق من حـقوقه ا يسـتنـكف من ا
ستعصية  السـابقة  ولكن عندما حاصرته مجموعة األمراض ا
نفى  قـدّم منهـا الفـشل الكلـوي الوبـيل  وهو في بلـدان ا وفي ا
تقـدم بطلب إلى وزارة الثـقافة والسـياحة واآلثار  لـلحصول على
حـقه بـراتب تـقـاعـدي  وعـرض مـا في جـعـبـته مـن وثائـق رسـمـية
أصلـية  وفي أرشيف نقابة الصحفي العراقي  لكي يثبت أنه
مــواطـن عــراقي  ومـــوظف ســـابق فـي وزارة الــثـــقـــافــة واإلعالم
َّ جتاهله وإهماله  في " مكانٍ ما " بوزارة نحلة. لكن هذا كله  ا
كـن تفـسـيـرها إالّ بـكـونـهـا حتمل الـثـقافـة احلـالـيـة  بطـريـقـة ال 

ثقافة وأخالق الذين عذبوه  سجيناً وطليقاً .
يـقـول صـاحـبي  – الالمي : " أنـا أطـالب بـحـقــوقي الـتـقـاعـديـة 
ألنني مـواطن عراقي  أمـرّ بفتـرة فاصلـة في حيـاتي  حيث أنني
مسـتوطنة أمـراض مستعـصية حـالياً  وال أريد أن  أتـرك عائلتي
ة عـلى الكفاف  عنـدما يختارني الله إلى بدون مـأوى وحياة كر
ُتَـنفِّذ " في ملـكوته  ولـهذا أُطـالب بحقـوقي التـقاعـدية . ولـكنَّ " ا
َـكـانِ مّـا " بـالـوزارة الـعـتـيـدة  إخـتـار ان يـكـون " مـرضاً ذلك " ا
مسـتعصـياً جديـداً " ليس في جسـدي فقط  بل ـ ايـضاً  وصمة
ـشهـد العـراقي بـرمته عـار في حـياة الـعـراقيـ يـنبـغي تـنظـيف ا
مـنــهـا" . أنـا ال اخـلع صـاحـبي جـمـعـة الالمي ... ابـداً  بل أُثـبّت
حــقـوقه في رسـالـتي هــذه إلـيـكم  ولـو تــطـلّب ذلك أن أنـهض من
لء حلـدي وأطــوف عـلى الــعـراق من جــهـاته كــلـهــا  صـارخـاً 
صوتي : "سـيـكون الـعار وصـمـة ثابـتة في جـبـ من يريـد احلاق
األذى بـــصـــاحـــبي جـــمـــعـــة الالمـي " . لـــذلك أدعـــوكم ـ اخـــوتي
واطـنون  مجتـمع  وفرادى  من أجل اإلنتـصار لصاحبي  ا
في نــيل حـقــوقه الـتــقـاعـديــة  فـتــلك مـسـؤولــيـتــكم أمـام أبــنـائـكم
وعوائـلكم  قـبل أن تـكون مـسؤولـيتـكم أمام الـله والعـراق  ألنكم
ـواطـنـون األحـرار  الـذي ال يـبـنـيه مـجـدداً حُـرّاً وسـعـيـداً  إالّ ا

أنتم .
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حـقــوقـهـم دون أي تـقــصـيــر.وقـال
وزير الـدفاع خالل لـقـائه بضـباط
الصف في كـلـية األركـان إنه( لوال
ا جـلسـنا أمـامكم وجود اجلـندي 
ـــنـــاصب فـــأوصـــيـــكم في هـــذه ا
بحقوقه وتلـبية جمـيع احتياجاته
ومــــــتــــــطــــــلــــــبــــــاتـه وحــــــقــــــوقه
ورواتــبـه).واضـــاف ان( اجلــمـــيع
شـارك في عـمــلـيـات الـتــحـريـر من
قبـلة سيكون دة ا دنس داعش وا
الــتــوجـــيه عــلى الـــتــدريب).ودعــا
الـشـمــري الـضـبــاط واالمـرين الى
(ادارة اجلنـود بـصـورة صـحـيـحة
ــســتــوى اجلـنــدي).من والـنــزول 
جـهـة اخرى أعـلـنـت قـيـادة شـرطة
مـحــافــظـة بــغــداد امس األحـد عن
فتح حتـقيق مع ضـابط مركـز على
خـــــــلــــــــفـــــــيــــــــة تالعـب بـــــــأوراق
.وقـالت في بـيان ان (قـائد متـهمـ
شـرطة بـغـداد وجه بـفـتح حتـقـيق
عــــاجل وحــــجــــز ضــــابط مــــركــــز
االعظمية وتوجيه جلنة للتحقيق
ــــوضـــوع وفق الــــســـيــــاقـــات بـــا
والضوابط الـقانونـية على خـلفية
التالعب باوراق متهمي النزاهة).

تلـقته (الزمان) امس ان الـياسري رافقه كل من وزير
الـداخـلـيـة االسـبق جـواد الـبـوالني ووزيـر الـسـيـاحـة
واالثار االسـبق قحطان اجلبوري والكاتب الصحفي

سمير عبيد و التداول في أهم شؤون الساحة).
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اســتـقــبل سـمـاحــة الـعالمــة الـســيـد حـســ الـصـدر
ــكــتــبه في مــديـــنــة الــكــاظــمــيــة امس األحــد وزيــر
الداخـلية الفريق الـدكتور ياس الـياسري وقال بيان
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لك حمد بن الكي حتيات ا نقل ا
عــيـــسى آل خــلــيـــفــة الى صــالح
ـوفقيـة والنجاح وتمنـياته له با
مــــؤكــــداً (دعـم بالده لـــــلــــعــــراق
ووحدته وسيادته وحرصها على
تــعـــزيــز الـــعالقـــات الــثـــنــائـــيــة
شترك). وتوسيع آفاق التعاون ا
وفي شــأن آخـر اســتـقــبل صـالح
في بـــــــغـــــــداد امـس مـــــــحـــــــافظ
الــســلـيــمــانـيــة هــافـال أبــو بــكـر
وبـحـث مـعه االوضــاع اخلـدمــيـة
واالداريـــة في احملـــافـــظـــة.وقـــال
بــــيـــان رئــــاسي انـه(جـــرى خالل
الـلـقـاء بـحث االوضـاع اخلـدمـيـة
ــديـنـة) كــمـا أكـد واالداريـة في ا
اجلـــانــبــان (اهــمــيــة مــضــاعــفــة
اجلهـود لتـقـد أفضل اخلـدمات
لـلـمـواطــنـ فـضالً عن مـتـابـعـة
ـشــاريع الـتي تـصب في اجنـاز ا

مصلحة اهالي احملافظة).

ـــالــكـي بــعــد الـــسالم بـــبــغــداد ا
ــنـامــة واســتـئــنـاف عــودته من ا
عــمـله فـي بـغــداد وأكــد له (عـمق
الروابط الـوثيـقة واألخـوية التي
) مشدداً جتمع البلدين الشقيق
عـــلى (ضــرورة تــطـــويــر آلـــيــات
ـــواجــــهـــة ــــشـــتــــرك  الـــعــــمل ا
ـــســــتـــجـــدات الـــتـــحــــديـــات وا
وتــرســيخ دعـــائم األمن والــســلم
عــلـى الـــصــعـــيـــديـن اإلقــلـــيـــمي
والـــــــدولـي).وشـــــــكـــــــر رئــــــــيس
اجلمهورية (موقف ملك البحرين
لدعمه العراق وتـعامله االيجابي
مع حــادثـة االعـتــداء عـلى مــبـنى
الــسـفــارة الـبــحـريــنـيــة) مـؤكـداً
(التـزام الدولـة العـراقيـة بحـماية
مــقـــار الــبـــعــثـــات والــســـفــارات
الدبلوماسية العاملة في العراق
وتـــوفـــيــر االجـــواء اآلمـــنــة الداء
ـقابل اعـمالـهـا ومـهامـهـا). في ا

والسفارات الدبلوماسية العاملة
ـوقـف الـبـحـرين لـديه مــشـيـدا 
وتـعـامـلــهـا االيـجـابي مع حـادثـة
االعتداء عـلى مبنى سـفارتها في
بــغــداد. وبـحــسب بــيــان رئـاسي
فــقــد اسـتــقــبل صــالح في قــصـر
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أكــد رئــيـس اجلــمــهــوريــة بــرهم
صـالح امس للـسـفـير الـبـحـريني
ـالكي الـتزام لدى بـغداد صالح ا
الـعـراق بـحـمـايـة مـقـار الـبـعـثات

بدور الطبيب العراقي عيسى ا
ــبـدع عـلى جـهـوده الـتي تـعـد ا
اجنـــازا جــديـــدا وضع دبي في
ـؤســسـات الـصــحـيـة مـقــدمـة ا
الـتي تـطبق هـذه الـتـقنـيـة التي
تـعـد قفـزة نـوعيـة في االسـلوب
ن يعانون العالجي للمرضى 
من انـسـداد الـشـرايـ الـدقـيـقة
ــــكن عالجــــهـــا لـــلــــقــــلب وال 

جراحيا.   
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ابــتـكــر الــطــبـيب االســتــشـاري
ــــقـــــيم فـي دولــــة الـــــعــــراقـي ا
االمــــارات طــــالب خـــــيــــر الــــله
مجول طريقة حديثة ومتطورة
لـعـالج انـسـداد شـرايـ الـقـلب
الـدقــيـقـة بـاســتـخـدام الــشـبـكـة
القـابـلـة لـلـذوبـان اطـلق عـلـيـها

اسم (طريقة دبي).
 ومــجــول هـــو اســتــشــاري في
امـراض الــقـلب وسـبق ان عـمل
رئــيــسـا لــقــسم الــقــســطـرة في
مــــديـــــنــــة الــــطـب خالل عــــقــــد
الــتــســعــيــنــات واجــرى مــئـات
الــعـمـلـيـات الـنـادرة في بـغـداد
ويــشــغل حــالــيــا رئــاسـة قــسم
ـسـتـشفى قـسـطـرة الـشرايـ 

دبي بدولة االمارات. 
وحــــصل مــــجــــول عـــــلى لــــقب
ؤتـمر (ماسـتر اوبـوريتـر) من ا
ي لقسطرة الشراي الذي العا
عقـد مؤخـرا في باريـس كخـبير
ي في ضمن تسـعة خبـراء عا
القسـطرة والتـداخل الشرياني.
وكـــرم مــديـــر عــام صـــحــة دبي
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منح فـريق الـنفط بـكرة الـقدم امس
وسم ـمتـاز ا االحـد درع الدوري ا
احلــالي لــفـريق الــشــرطـة رســمــيـا
ـتـبـقـية بـغض الـنظـر عن الـنـتـائج ا
بعـد فوزه عـلى فريق الـقوة اجلـوية
بــهــدفــ مــقـابـل هـدف واحــد  في
الـــلـــقـــاء الــذي احـــتـــضـــنه مـــلــعب
ـرحلـة الثـانية الشـعب الدولي من ا
لـلـجـولــة الـسـادســة والـثالثـ  من

متاز. الدوري العراقي ا
وســجـل اهــداف الــلــقــاء من فــريق
النفط  الالعب فرحان شكور  في
الــدقـــيــقــة 37 ومـــازن فــيــاض في
الــدقـــيــقــة 50  ومـن فــريق الــقــوة
اجلويـة  الالعب عمـاد محسن  في

الدقيقة 69 من ضربة جزاء .
وحلـــســـاب ذات اجلـــولـــة  تـــعــادل
فــريق امــانــة بـغــداد  امــام ضــيـفه
فــريق الــنــجف بــهــدف واحــد لــكل
مـنـهـمـا تـقـدم الالعب عـلي رشـيـد
بـــهـــدف لـــلــــنـــجف فـي الـــدقـــيـــقـــة
اخلـامـسـة بـيـنمـا  ثم حـقق الالعب
مــصــطــفى كـــر هــدف الــتــعــادل
المــــانــــة بـــــغــــداد في الــــدقــــيــــقــــة
الـسـادسـة. وبـهـذا الـتـعـادل يـرتـفع
رصيـد فريق امـانة بـغداد الى 48
ــركـز الـســابع بـيــنـمـا نـقــطـة في ا
اصـيـح رصـيــد فـريق الــنـجف 40
ركز  15بـجدول ترتيب نـقطة في ا

فرق الدوري.
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