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اضي في العراق كـان بسبب مرض ا
أصـــاب األســـمـــاك ولـــيس الـــتـــلـــوث.
وذكرت التقارير أن األسماك عانت من
مـرض فــيــروس كــوي الــهــربس وهـو
مــرض قـــاتل مـــعـــروف بـــأنه يـــســبب
ـئـة في مـعـدالت وفـاة تـقـارب  100بـا
أسـمـاك الـكـارب مـسـتـبـعـدا أن يـكـون
الــتــلـوث الــكــيــمــيــائي لــعب دورا في
نـفـوق األسـمــاك. وأدت ظـاهـرة نـفـوق

األسمـاك في تـشرين االول  2018 إلى
اليــــ مـن أســـمــــاك الــــكـــارب هالك ا
ـزروع في مـنـطــقـة الـفـرات األوسط ا
وعانى أصحاب مزارع تـربية األسماك
من خسائـر ماليـة ضخـمة. فيـما اكدت
نتائج التحاليل الواردة من اخملتبرات
ـالي مـن أسـماك الـدولـية أن نـفـوق ا
ـسـتـزرعـة يُـعـزى إلى مـرض الـكـارب ا
أصاب أسماك الكارب وليس التلوث.

واتباع التعـليمات الـصحية الـبيطرية
والــتــعـــاون مع الــســلــطـــات احملــلــيــة
والــتــعــاقــد مع األطــبــاء الــبــيــطــريـ
لــــغـــــرض الــــتـــــحــــري عـن اإلصــــابــــة

والسيطرة عليها).
وفي وقـت ســـــــابق أكـــــــدت نــــــتـــــــائج
الــتـــحــالــيـل الــواردة من اخملـــتــبــرات
اليـ من أسـماك الدولـيـة أن نفـوق ا
الــكـــارب الــذي حــدث نـــهــايـــة الــعــام
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الوبـائي للـمشـاريع التي لم تـظهـر أية
إصــابــة بــهــا ورش حــقــول األســمـاك
عـقـمات أمـونـيـوم رباعي صـابـة بـا ا
ديرية زراعة وتخصيص مبالغ مـالية 
ـــســتـــشـــفى الـــبـــيــطـــري في بـــابل وا
سـتـلـزمات احملافـظـة لـغرض تـوفـيـر ا
اللوجسـتية اخلـاصة بالطـمر الصحي
لألسماك النافقة) ودعت الوزارة مربي
األسماك إلى (العنايـة بتربية األسماك
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{ واشنـطن - (أ ف ب): قال الـرئيس األمـيركي دونـالد تـرامب ان الرجـل الذي كان
رجح أن يـخـلف زعيم تـنـظيم داعش الـذي قتـل ابو بـكر الـبـغدادي (قُـتل" كذلك من ا

في الغارة التي شنتها قوات أميركية خاصة).
وكـتب تـرامب عـلى تـويتـر (تـأكد لـلـتو
أن الـقـوات األمـيركـيـة قتـلت الـشخص
ــرجـح خلالفــة ابـــو بــكــر رقـم واحــد ا
ـرجح أن يـحـتل الــبـغـدادي. كـان مـن ا
مـــنــصب الـــقــيــادة ولــكـــنه اآلن مــيت
كــذلك) دون ان يـكــشف عن هـويـة ذلك

الشخص أو اية تفاصيل أخرى.
وعــدت دولـة اإلمـارات أن مـقـتل زعـيم
تـــنـــظـــيم داعـش اإلرهـــابي أبـــو بـــكــر
الــبــغــدادي خــطــوة إيــجــابــيــة تــعــزّز
ــكـافــحـة اإلرهـاب. اجلــهـود الــدولـيـة 
وقــال عــبــيــد الــكـتــبي مــســاعــد وزيـر
اخلـــارجــيـــة لــلـــشــؤون الـــعــســـكــريــة
واألمــنــيـة في بــيـان إن (خــبـر مــقـتل
اإلرهـــابي أبـــو بـــكــر الـــبــغـــدادي هــو
ـتــحـدة في انــتــصـار جلــمـيع الــدول ا
مـكافـحة اإلرهـاب والتـطرف). وأضاف
(ســتــســتـمــر جــهـود الــتــحـالـف حـتى
تـــــفــــكــــيـك تــــنــــظــــيـم داعش وإعــــادة
ـناطق التي عانت من االسـتقرار إلى ا
ـسـؤول جــرائـمه الـفـظـيــعـة). وتـابع ا
(دولـة اإلمارات ملتزمة التزاما راسخا
بـالعمل مع شركائهـا الدولي للقضاء
عـــلى تــنــظــيم داعـش ومــنع انــتــشــار

أيديولوجيته العنيفة). 
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وكــــان تــــرامب أعــــلن األحــــد مـــقــــتل
الـبغدادي في عمـلية عسكـرية أمريكية
فـي شـمـال غـرب سوريـا. وقـال تـرامب
إن الـبغدادي الذي نصّب نـفسه خليفة
عــلى دولـة إسالمـيـة حتـكـمت في وقت
ــصـائـر ســبـعــة ماليـ مـن األوقـات 
شـخص عـلى مسـاحة تـفوق  240ألف
كــيــلــومـتــر مــربع تــمــتـد بــ ســوريـا
والـعراق عام  2014مـات "ميتة كلب".
وكـشف مستشار األمن القومي روبرت
أوبـراين أن القـوات األميـركيـة أطلقت
عــلى الـعـمـلــيـة الـتي قـتـل فـيـهـا زعـيم
داعـش أبو بـكـر الـبـغـدادي اسم كايال

الـسياسات في قوة الطوار السورية
ـتمـركزة في واشـنطن (إن االحـتمال ا
يـبـقـى أنـهم قـتـلـوهـا بالـفـعـل ونـشروا
الـقصة ردا على الهجمات األردنية). و
أعـلن مـسؤول كـردي اإلثـن أن عـميال
مــتـخـفـيـا من أكــراد سـوريـا تـمـكن من
احلصول على قطعت من مالبس أبو
بـكـر الـبغـدادي الـداخلـيـة للـتـحقق من
احلــمـض الــنـووي لـه قــبل الــعــمــلــيـة
األمــيـركـيــة الـتي قـضت عــلـيه. ونـشـر
ـســتــشـار الــرفــيع لـدى بــوالت جــان ا
وقـراطيـة تفـاصيل قـوات سـوريا الـد

مـن العمل االسـتخـباري الذي أدى الى
الــعـمـلـيـة األمــريـكـيـة الـتـي قـتل فـيـهـا
الـبـغـدادي. وقـال (مـنذ  15أيـار ونـحن
نــــعـــمل مع وكــــالـــة االســـتـــخـــبـــارات
األمـيركـية لتـعقّب الـبغدادي ومـراقبته
عـن كــثب). وأضــاف (الــبــغــدادي بــدّل
أمــاكن سـكــنه عـدة مـرات) كــاشـفـا أن
الـعـميل الـسري جنح في االقـتراب من
ـــنــزل الــذي كـــان يــعــتـــقــد أن زعــيم ا
التنظيم يعيش فيه. وكتب بوالت جان
عــلى تـويـتـر (مـصـدرنـا اخلـاص الـذي
تـــمـــكن من االقـــتــراب مـن الــبـــغــدادي

أحــضــر مـالبس داخــلــيــة لــلــبــغـدادي
الجــراء فــحص حـمـض نـووي عــلـيــهـا
عني ـئة ان الشخص ا والـتأكد مئة با
هــو الـبـغـدادي نــفـسه). وأشـار الى أن
الـــعــمـــلــيــة األمـــيــركـــيــة الــتـي قــتــلت
الـبغـدادي في ادلب جاءت بـشكل كـبير
نــتــيــجــة جــهـود اســتــخــبــارات قـوات
ـوقراطـية عـلى الرغم من سـوريـا الد
ان الـعـملـية الـتي أطـلقـتـها تـركيـا ضد
األكــــراد في  9تــــشــــريـن األول أخّـــرت
الــتـنـفـيــذ. وقـال (عـمـيـلــنـا اشـتـرك في
ارســال االحــداثـيــات وتـوجــيه االنـزال

مـولر تيـمنا بـالناشـطة األميـركية التي
اخــتـطــفـهـا الــتـنـظــيم واحـتــجـزهـا ثم
قـتـلهـا. وأوضح أوبراين خالل ظـهوره
فـي بـرنـامج "لـقـاء مع الـصـحافـة" عـلى
شـبكة ان بي سي اإلخبارية أن إطالق
اسـم مولر على العمـلية يأتي رغبة في
حتــقــيق الــعــدالــة لـهــا ولألمــيــركــيـ
اآلخــرين الـذين قـتـلـوا بـوحـشـيـة عـلى

أيدي البغدادي وأتباعه. 
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وأوضـح أوبـــراين أن اجلـــنـــرال مــارك
شـتركـة هو مـيـللي من هـيئـة األركـان ا
مـن اخــتـار اسـم الـعــمــلــيــة لــتــحـقــيق
الـــعــدالــة لــلــصــحـــافــيــ والــعــامــلــة
اإلنـــســانــيـــة الــذين قــتـــلــوا عــلى يــد
الــتــنــظـيـم. وسـافــرت عــامـلــة اإلغــاثـة
دمرة وتعرضت األمـيركية إلى حلب ا
العــتــداءات بــالــضــرب في الــثــالث من
أغــســطس 2013مـع صــديــقــهــا وهـو
مـــصــور ســوري الــتــقـت به قــبل ثالث
سـنـوات. واخـتـطـفـهـا إرهـابـيـو داعش
خـــارج مـــســتـــشــفى حـــلب في الـــيــوم
دة 18 الـتـالـي واحـتـجـزوهـا رهـيـنـة 
شــهـرا واغـتـصـبــهـا زعـيم داعش أبـو
بـكـر الـبـغـدادي مـرارا. ورفـضت مـولر
 26عـــامـــا الـــتـــخـــلي عـن ديـــانـــتـــهــا
ــسـيـحــيـة واعـتــنـاق اإلسالم تــلـبـيـة ا
لـرغبـات التـنظـيم الذي زعم فـيمـا بعد
أنـــهــا قــتــلت خالل الــغــارات اجلــويــة
لـــلــتـــحــالف الـــدولي في أوائل .2015
وادعـى داعش أن مـولـر قـتـلت بـقـذيـفـة
صـاروخية بعـد غارة نفذتـها الطائرات
األردنـيـة عـلى معـقـله في الـرقة  –وهـو
هـجـوم انـتقـامي بـعـد إحراق الـتـنـظيم
طـيـارا أردنـيـا بـشـكل وحـشـي. غـير أن
ــســؤولــ األمـيــركــيـ كــذبــوا هـذه ا
الــروايــة وقــالــوا إنه لــيس هــنــاك مـا
يـشـيـر إلـى الـكيـفـيـة الـتي مـاتـت فـيـها
مولر أو متى. وقال إيفان باريت مدير

اجلــوي وســاهم في جنــاح الــعـمــلــيـة
حـتى اللحظة األخـيرة). وكان الرئيس
االمــيـركـي قـد شــكـر الــقـوات الــكـرديـة
الـسوريـة "على دعـم معيّـن تمكـنوا من
ه الــيــنـــا" دون أن يــتــوسع في تـــقــد
الـــــشــــرح. وقـــــال تــــرامـب إن فــــحص
احلـمض النـووي أكد هـوية الـبغدادي
عـــلى األرض كــمـــا انه شــكـــر تــركــيــا
والــــعـــراق وســـوريـــا وروســـيـــا عـــلى
تـعاونها. وأعـلن البنـتاغون اإلثن أن
جـثـة البـغـدادي قد  الـتـخلـص منـها

في البحر.
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ـهدي   ذهب الى اذا تـصـورت ان السـيـد رئيس الـوزراء عـادل  عبـد ا ال ادري .. 
السيـد مقتدى الصدر  وهو يقـود سيارة ( التكتك ) قاصـدا حي احلنانة   لتسليم
رسـالـته الشـهيـرة   التي اثـارت فـضول اجلـميع  .. وخـضـعت  بسـرعة الى مـراكز
ا  ستخضع ال حقا  الى التحـليل السياسي  وخبراء الـتحليالت السياسـية   ور
رضى  الـتي لم تعد تـفرق الدم الـنقي  من الدم الـفاسد .. مخـتبرات  حتـليالت  ا
في زمن ضاعت فـيه بهجة االلـوان .. وكثر فيه الـعميان   وزادت فـيه النقمة   وقل

فيه االحسان .
ولو كانت جـريدتي الساخرة ( الكـاروك ) تصدر االن ..لرسمت كاريـكاتيرا  يجسد
هـذه اخلطـوة  الـتاريـخـية الـتي تـخلـد ( الـتكـتك )  أيـقـونة االنـتـفاضـة   وهي  تـنقل

. من ساحة التحرير حتى مستشفى  اجلملة  العصبية . مئات  اجلرحى 
رور .. واصحاب السيارات الفارهة التكـتك .. يا سادتي وبعد ان أزعجت مديريـة ا
 ادخـلت في قلـوبـنا االعـتزاز  والـسـرور .. دخلت الـيـوم  عقـولنـا و قـلوبـنا كـصورة
ـارسيـدس  والـفـورد  وتايـوتـا .. وحتى جـمـيلـة   واصـبـحت أحلى من سـيـارات ا
الكاديالك .. فـهي التي احيت فينا الشعور باحلماسة  وكرهتنا بالساسة  وألهبت
فــيـنــا مـشــاعـر الــبـهــجـة واحلـبــور    في زمن احلــزن والـقــهـر الــذي  صـنـعـه  لـنـا

الفاسدون  القتلة  واللصوص اجلهلة .
صدقوني .. 

ــهـدي عـادل .. في ورطــة حـقـيـقــة .. وهـو في حـالــة هـيـاج   في بــحـر مـتالطم ان ا
االمـواج   فـجاة شـعـر باخلالص عـنـدما قـال له الـسيـد مـقتـدى الـصدر / ارحل ..

لكن اين سيرحل .. يا سيدنا ..وهو يعلم  ان  دم  الشهداء  فم  .
بكرة  منذ ان اضي  وصار يذكرنا  بطفولته السياسية ا في رسالته ..  توسل با
ـظاهرة  ضد ( مـعاهدة بـورتسموث ) كان عمـره خمسـة عشرة عامـا .. يوم خرج 

البريطانية ..
وكانه يريد ان يقول لنا : ان السياسة في دمي  منذ الطفولة .. وحتى الكهولة  . 
وهـنـا نسـأله .. ونسـأل أنفـسنـا ../ يا دولـة الرئـيس  ان كنت تـملك كل هـذا احلمل
اذا لم ا ال طـاقة لـنـا به .. و ـوغل بالـقدم .. فـلـماذا حـمـلتـنـا  الـسيـاسي  الـثقـيل ا
ـاذا  ال تـكــشف  لـنـا عن وجـه الـقـنـاص  وذاك ـزالق   واخلـنــادق   و  جتــنـبـنــا ا

اخلناس الذي يوسوس في صدرك من اجلنة والناس  .
لم احزن .. عـلى مسؤول سياسي   كما حزنت عليك  يا دولة ومهراجة الرئيس  ..
الني وجدتك  مثقفا بال نظرية   وعقال بال رزية   وسياسة بال هوية  ..ال تملك من
سـلطـتك سوى ظـلك   حـتى اصبـحت  محـكومـا ولـيس  حاكـما   مـتحـججـا وليس

حجة  غائبا وليس حاضرا .
اعـود الى حبـيـبـتـنا ( الـتـكـتك ) الـتي اغاضـتك  كـثـيـرا  وهي تتـحـرك  مـسـرعة في
صـير    وهي حتمل اجلرحى بال توقف ساحـة التحرير ..  وانت فـاقد احلركة  وا
 وانت الذي يـطـلق غازات مـسيـلـة الدمـوع  بال اسف وال تاسف
لـكون شـيـئا في   وانـت تعـلم ان جـموع الـشـباب لم يـعـد 
هذا الـوطن .. انهم لم يطلبـوا من منك  ومن حكومتك .. ال
مــاء وال كـــهـــربــاء .. ال خـــبـــزا  وال حــذاء / انـــهم  الـــيــوم
يصـرخـون  صـرخة واحـدة / نـريـد وطن .. ولَم يـبق سوى

اذا لم يعد  للعراقي وطن. ان تسال نفسك. .. 
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ـتزن وحتـكيم في ذروة االحـتجـاج والغـضب يفـقد الـكثـيرون قـدرتهم عـلى التـفكـير ا
ناسب! العقل في مواجهة االزمة واتخاذ القرار ا

مـا يـجـري االن من  تــظـاهـرات  شـعـبـيـة غـيـر مـسـبــوقـة في تـاريخ الـعـراق  تـتـطـلب
قـرارات تـاريـخيـة ولـيس  تـبادل الـرسـائل بـ شركـاء الـعـملـيـة الـسيـاسـيـة الفـاشـلة
ـنـاصب ..خالفـكم ال يـحل االزمة ولن ـبـنيـة عـلى الـتـزوير والـفـسـاد وبيع وشـراء ا ا
رة شـلع قلع وانـتم تتـبادلون يـرضي الشـباب الـثائـرين! الشـباب يـقولـون لكم هـذه ا

تسارعة! االتهامات وترشحون وجوها سقطت منذ زمن وجتاوزتها االحداث ا
نصـيـحتي لـلعـشرة الـكبـار الذين يـحكـمون الـبالد الـذين يعـرفهم الـعراقـيون جـميـعا
اقـول لهم يـجب ان تـدركوا ان الـلعـبة الـسابـقة انـتهـت وعلـيكم ان تـنقـذوا الوطن من

الهاوية التي يسير نحوها بال قيادة!
استحـلفكم بالله واخاطب ما بقي لديكم من ضمير ان تنسوا مصاحلكم الشخصية
واحلزبيـة والطائفيـة والقومية وان تسـارعوا للحفـاظ على امن العراق ووحدته ودماء

ابنائه ومستقبله!
عـلـيـكم ان جتـلـسـوا مـعـا بـاسـرع وقت وتـصـدروا بـيـانـا مـشـتـركـا الرضـاء الـشـعب
واالعــتـــذار مــنه  واالعالن عن تــخـــصــيص حــصــة مــالــيـــة من واردات الــنــفط لــكل
عـاجلة االخطـاء الكـارثية وتـنفيـذ مطـالب الناس الـعراقـي وطلب مـهلـة ثالثة اشهـر 

! وفي مقدمتها تغيير الدستور من قبل جلنة خبراء قانوني
االسراع في اختـيار حكومة انقاذ وطني من شخصيـات وطنية مستقلة شابة الدارة
ـقـبـلـة حتى تـغـيـيـر مـفوضـيـة االنـتـخـابات الـبالد خالل الـشهـور ا

وقانون االنتخابات واجراء انتخابات جديدة !
النـاس كلها تعـرف انكم من حتكمون الـبالد وليس احلكومة
ـان فهـذه كلهـا واجهـات شكلـية فقـط وعليـكم اليوم او البر
انقـاذ بلدكم بقرارات مـصيرية وان تأخـر فالطوفان قادم

ال محالة!
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وجــهت دائــرة الــبــيــطـرة بــالــتــرويج
ـغلق في حقـول تربية لنظام الـتربية ا
االســـمــــاك. وقـــال مـــديــــر عـــام دائـــرة
البيطرة صالح فـاضل عباس في بيان
ان (دائــرتـه وفــور اإلعـالن عن ظـــهــور
ــرض كــوي هــيـربس بـؤرة مــحــدودة 
سيب فايروس كـي اج في في قضـاء ا
ــحـــافــظـــة بــابـل اتــخـــذت عــدداً من
وقف و ـعاجلـة ا اإلجراءات الـعاجـلة 
منـهـا توجـيه مـربي االسمـاك بـاعتـماد
غلق تقنـية تـربيـة االسمـاك بالـنظـام ا
بعـد تـكرار ظـاهـرة نفـوق االسـماك في
األقفـاص الـعـائـمـة في مـجـرى األنـهار
يـاه بفضـالت االسماك بسـبب تلـوث ا
و بقـايا األعـالف وانخـفاض مـنـاسيب
ـلــوثــات الـبــيـئــيـة ـيــاه فـضـالً عن ا ا
األخــرى) . واشــار الى ان (الـــتــوجــيه
بـالــتـرويـج لـهــذا الـنــوع من الــتـربــيـة
سـيـتزامـن مع عـقـد نـدوات إرشـادية و
ـربي االسـمـاك حـول فـوائد تعـريـفـيـة 
هذه التـقنـية اجلديـدة و بيـان مساو
التربية باألقـفاص العائمـة و مشاكلها
الـتي تسـبـبت بـخـسـائـر اقـتـصـادية و
تغذوية نتيجةً لتقليص تربية و انتاج

االسماك) 
وأضاف ان (فريق عمل نفوق االسماك
الـذي تــشـكل في الــدائـرة بــعـد ظــهـور
رض تابع آخـر التـطورات احلـاصلة ا
ــرض كــوي في إصــابــات االســمــاك 
هـيــربس فــايــروس في احملــافــظـات و
كــذلـك مــتـــابــعـــة نــتـــائج فــحـــوصــات
رسلة الى اخملتبر البيطري العينات ا

ــركــزي  كــمــا  تـــوجــيه اخملــتــبــر ا
ـركـزي بـإسـتــغالل بـنـايـة الـبـيـطــري ا
ـشــتـركــة كـمـوقع مـخــتـبـر االمــراض ا
بـديل مــؤقـتــاً خملـتــبـر االســمـاك حلـ
جتــهــيــز مــواد مــتــطــلــبــات مــخــتــبــر
االسمـاك. وأوضح ان الدائـرة تتـعاون
مع وزارة الـــزراعـــة مـن اجل تـــوفـــيـــر
ــبــالغ الالزمـــة لــتــجــهــيــز مــخــتــبــر ا
ـتـطـلـبـات األخرى ـواد وا االسمـاك بـا
ــواد اخلــاصـة والــتي من ضــمــنــهــا ا
تـسـلسل بالـفـحص بجـهـاز الـبلـمـرة ا
للـمـرض في االسـمـاك و كـذلك مـشروع
الـبــحث اخلــاص بـإنــتـاج لــقـاح لــهـذا
ــــرض  مع إقـــــامــــة ورش ونــــدوات ا
إرشادية للمرب و التي تمت ورشت

منها فعالً في محافظة بابل).
WHOHÞ  UÐU ≈

وكـانت الـوزارة قــد اعـلــنت عن ظـهـور
رض إصـابات وصـفـتـهـا الـطـفـيـفـة بـا

زارع لألسماك في محافظة بابل.
وقــالت في بــيــان إن (وزيــرهــا صــالح
احلسني عقـد اجتماعـاً طارئاً مع كادر
ناقشة ظهور إصابات طفيفة الوزارة 
ـرض كـيـوهـيــربس فـيـرس في ثالث
مــزارع لــتــربــيـة األســمــاك فـي شــمـال
ــسـيب مـحــافــظــة بــابل في مــنــاطق ا
واالســـكـــنــدريـــة ونـــتـــائج الـــفـــحص
ـركـزي لـعـيـنـات األسـمـاك اخملـتـبـري ا
ـصــابـة خالل  24سـاعــة من ظــهـور ا
اإلصابـة). وتابـعت أن احلـسني (وجه
دائــرة الـبــيــطــرة بــاتــخــاذ اإلجـراءات
ناسـبة ومـنها تـشكيـل فرق مخـتصة ا
لـغــرض الــرصـد والــتــحـري والــتــتـبع
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دعـت وزارة الــــــدفــــــاع خــــــريــــــجي
الــــدراســــة االعــــداديــــة الــــراغــــبـــ
بـالتـطـوع على مالكـهـا بصـفـة طالب
طيار الـى تقد طـلباتـهم ابتداء من
قـبل. وقالت في بيان مطلع الـشهر ا
امس تـدعـو وزارة الـدفـاع خـريـجي
الــدراســة االعــداديــة لالخــتــصــاص
الـــعـــلــمـي بـــفـــرعــيـه الـــتـــطــبـــيـــقي
واالحـيائي الـراغـب بـالـتطـوع على
مالك وزارة الــدفـــاع بــصــفـــة طــالب
طـيـار تـقـد طـلـبـاتهـم ابتـداء من 1
تـشــرين الـثـاني  2019 ولـغـايـة 10
ـــقــبـل وحــسب تـــشــرين الـــثـــاني ا
تقدم الشروط والضوابط أن يكون ا
عـراقي اجلنـسـيـة من اب عراقي وام
تطوع عن عراقية. وأن ال يقل عمر ا
 18ســـنــة وحــصـــراً من تــولــد /1/1
 1998 ولـغـاية  .31/12/2001 وأن
ــتــقــدم خـريــجـي الــدراسـة يــكــون ا
االعــداديــة لالخــتـــصــاص الــعــلــمي
بــفــرعـــيه الــتــطــبـــيــقي واالحــيــائي
ــئـة فـمـا فـوق. وان ـعـدل  65 بـا و
يـنـجح في الـفـحص الـطبـي وفحص
اللـياقـة البـدنيـة والقابـليـة الذهـنية.
ــقـابـلــة بـنـجـاح . وان وان يــجـتـاز ا
يـــكـــون والؤه وانــــتـــمـــاؤه لـــلـــوطن

والـشعب. وان اليـكون مـحـكوم عـليه
بجنـحة او جنايـة مخلـة بالشرف او
اسـة بـامن الـدولة جـرائم االرهـاب ا
الـداخــلـيـة واخلـارجـيـة . وان يـكـون
قـــو االخالق وحــــسن الـــســـمـــعـــة
والـسـلـوك. وان لم يـسـبق فـصـله او
انـسـحـابه من أي دورة في الـكـلـيات

العسكرية.
WÐuKD   UJ L²

ــطـلـوبــة عـنـد ـســتـمــسـكـات ا امـا ا
ــقـابـلـة مــراجـعـة جلــنـة الـفـحص وا
فهي وثـيقـة الدراسـية االصـلية + 4 
دنية نسخ ملونة. وهـوية األحوال ا
احلــديـــثــة االصــلـــيــة او الــبـــطــاقــة
وحدة +   4 نسخ ملونة. وشهادة ا
اجلنسية العراقية احلديثة االصلية
نــسخ ــوحــدة +  4  او الــبـــطــاقـــة ا
مـلـونـة. وبـطاقـة الـسـكن أصـلـية +4
نـسخ مـلونـة. والـبـطاقـة الـتـمويـنـية
أصـلـية +  4 نـسخ مـلـونـة. وصورة
شخصـية / عدد   4 خلفـية بـيضاء.
وعقد الزواجي االصلي للوالدين +4
نسخ ملونة. واكـد البيان انه (سيتم
اطالق رابط االسـتمـارة االلكـترونـية
في تـمام الـسـاعة  12مسـاءً من يوم
 1تــشـــرين الــثــاني  2019 ويــكــون

التقد من خاللها).
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بــعــضـهــا. تــتـوزع هــنــا وهـنــاك أسـرّة
سـاجـ ينـامون قـلـيلـة لـكن غـالبـيـة ا
عــلى األرض وإلى جــانـبـهـم صـنـاديق
أدويـة صـغـيـرة عـلـيـهـا شـعـار الـلـجـنـة
الـدولـية لـلـصلـيب األحـمـر. تريـد قوات
وقـراطـية أن يـعـود هؤالء سـوريـا الـد
ــنـتــمــ إلى جـنــســيـات ــعــتــقـلــ ا ا
مـــخــتــلـــفــة إلى دولــهـم لــكن دولــهم ال
تــريـدهم. حـتى داخل الــسـجن يـعـتـبـر
ــــــســـــؤولـــــون فـي قـــــوات ســـــوريـــــا ا
عتقلـ قد يكونون وقراطيـة أن ا الـد
خــطــيــرين. يــجـلـس حـراس فـي بـعض
الــغـرف خـلف شــاشـات ضـخــمـة تـنـقل
كتظة. تشابهة ا صورا من الزنازين ا
فـي اخلـارج عـنـاصـر اخلاليـا الـنـائـمة
ـتـطرف لم يـنـسوا الـتـابـعة لـلـتـنظـيم ا
رفاقهم بحسب أحد مسؤولي السجن.
"يــــقـــتـــربـــون أحـــيـــانــــا من الـــســـجن
ويـطلقون النار في الـهواء ليقولوا لهم

إنهم لم ينسوهم".

ــعـتـقـلــون يـردّون عـلى مـن اإلسـهـال. ا
أســــئـــلـــة فــــرانس بـــرس بــــعـــيـــداً عن
الـعنجـهية التي اتـسمت بها مـسيرتهم
مـن عام  2014وصـوالً الى آذار/مارس
 2019تـــاريخ آخــر مـــعــركـــة أســقــطت
"خـالفــتــهم" عــنــدمــا كــانــوا يــرعــبـون
ــنـاطـق الـتي مـاليـ األشــخــاص في ا
كــانـوا يـسـيــطـرون عـلـيــهـا في سـوريـا
والـعـراق. يـقـول البـعض إنـهم نـادمون
ـتـطـرف عــلى الـتـحـاقـهم بـالــتـنـظـيم ا
بــيــنــمــا آخــرون يــريـدون اخلــروج من
ـكـان بـأي ثـمن. "ال يـهـمّ إلى مـحـكـمة ا
أو إلـى اإلعدام" كـما يـقـول أحدهم. في
ــسـتــشـفى ســاد صـمت لـدى زنــزانـة ا
دخـــول فــريق فــرانس بــرس ثم كــســر
ســـجــ لفّ رأسه بــضــمــادة الــصــمت
ـــعـــتـــقـــلـــون بــــأدائه اآلذان. أصـــغـى ا
الـقابـعون أرضاً بـعضهم حتت أغـطية
رمـــاديـــة لـــصـــوت الــصـالة بــصـــمت
مــحـدّقـ بـاجلــدران الـتي تـشـقق طالء

الـقـيـمون عـلى الـسـجن. يفـتـرش هؤالء
ـكن رؤيـة أحـدهم وقـد بُـترت األرض. 
رجــــله وآخــــر يـــتـــنــــقل عـــلـى كـــرسي
ــشي عـلى عـكـازين مــتـحـرك وثـالث 
بــيـنــمـا كـثــيـرون ضــمـدت رؤوسـهم أو
أقـدامـهـم او أيـديهـم. وتـظـهر عـظـامـهم
نـــاتــئــة من شــدّة الـــهــزل. في الــطــابق
الـعـلـوي رواق طـويـل تقـطـعـه بـوابات
حديدية وتصطف على جانبيه زنازين
تــكــاد ال تــفــرق الــواحــدة عـن األخـرى.
مـغلقة ببـاب فيه طاقة صغيـرة يفتحها
احلـراس الـذين يـضعـون أقـنعـة تـخفي
. ساج وجوههم للردّ على نداءات ا
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وفـي الـداخـل أجـســاد ضــامــرة. شـاب
يــضع حـفـاضـاً ال يـقـوى عـلى الـوقـوف
ـسكه سجيـنان بيديه لـكن سرعان ما
يـنـهـار من شـدّة اإلعـيـاء أمـام صـحافي
وكـالة فرانس بـرس. ويقول آخرون في
ـكان يـعانون الـزنزانـة إن كثـيرين في ا

{ مـحـافـظـة احلـسـكـة (سـوريا) - أ ف
ب: في كل زنزانات السجن الذي زارته
وكــالـة فــرانس بـرس في احلــسـكـة في
ـشــهـد واحـد. شــمـال شــرق سـوريــا ا
عــشــرات الــرجــال الــذين يــرتــدون زيـاً
عـتقـلي غـوانتـانامو بـرتقـاليـاً يذكـر 
ـــــــددون أو جــــــالـــــــســــــون أرضــــــاً
يــســتــقـبــلــون زواراً نـادرين بــنــظـرات
تــائــهــة. يــضمّ الــســجن خــمــسـة آالف
عــنـصـر من تـنـظــيم الـدولـة اإلسالمـيـة
ـوقراطية اعـتقلـتهم قوات سـوريا الد
عـارك العـنيـفـة التي خـاضتـها خـالل ا
ضـدهم في منـاطق مخـتلفـة من سوريا
بـــــدعـم من حتـــــالـف دولي بـــــقـــــيـــــادة
واشـنـطـن. يقـبـع الـعشـرات فـي زنـزانة
ـئة واحـدة وفي أخـرى يـفوق عـددهم ا
. في الطابق السفلي مستشفى سـج
الـــســـجن الـــذي يـــضمّ أكـــثــر من 300
مـريض ومصاب يـعانون من نقص في
ـــيــاه واألدويـــة بــحـــسب مـــا يــقــول ا
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