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 كـشـفت هـيــئـة الـنـزاهــة االحتـاديـة عن صـدور قــرار حـكم بـسـجـن عـضـو أسـبق في
مجلس محافظة نينوى; لقيامها بصرف مبالغ مالية بشكل مخالف للقانون.  

 واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة
في مـــعـــرض حـــديـــثـــهـــا عن الـــقـــرار
ــدانـة الــصـادر أشــارت إلـى (إقــدام ا
عضو مجلس محافظة نينوى األسبق
بصـرف مـبـالغ مـاليـة خـاصـة بتـنـمـية
األقالـيم إلى جمـعـية رعـاية احملـارب
وكـلــيــة الـدراســات اإلسالمــيــة خالفـاً
ـنصـوص علـيها لتعـليـمات الـتعـاقد ا
في قانـون الـعقـود احلكـومـية رقم 87
لسـنة  2004 فضالً عن عـدم توفـر ما
يؤيـد تـسـلُّم اجلـمـعـيـة والـكـلـيـة لتـلك
بـالغ). وأضـافت الـدائـرة إنَّ الـهـيـئة ا
الثـالـثـة في مـحـكـمة جـنـايـات نـيـنوى
ُتحصَّلة في بعد اطالعها على األدلة ا
ـتـمــثـلـة بـتــقـريـري ديـوان الـقـضـيــة ا
ــالــيــة وشــعــبــة الــتـدقــيق الــرقـابــة ا
اخلارجي وصـلت إلى القـناعـة التـامَّة
ــدانـة).  وأوضــحت أن ــة ا ـقــصــريـَّ
(احملـكـمـة قــرَّرت احلـكم غـيــابـيـاً عـلى
ــدة خـمس عــشـرة ـدانــة بـالــسـجن  ا
ادَّة 316 سنـة استـنـاداً إلى أحكـام ا
لسـنة من قانـون الـعـقـوبات رقم  111

فضالً عن إصدار أمر قبض ?1969
وحترٍّ بـحقـهـا وتأيـيد حـجـز أموالـها
ـنـقــولـة مع إعـطـاء ـنـقـولــة وغـيـر ا ا
ـتـضـررة;  لـلـمـطـالـبة احلق لـلـجـهـة ا
دنـية بـعد بالـتعـويض أمام احملـاكم ا

اكتساب القرار للدرجة القطعية).
كمـا كشـفت هـيئـة النـزاهـة العـامة عن
تـمـكــنـهـا من إحــبـاط مـحــاولـة صـرف
صـكـوك مـزورة في مـحــافـظـة األنـبـار
مـبــيـنــة أن تــلك الـصــكــوك  مـنــسـوب
صدورهـا إلى جلـنـة التـعـويـضات في
الرمادي. دائرة التحقـيقات في الهيئة
في معرض حـديثـها عن الـعمـلية إلى
أن (فــريـق عــمـل من مـــكــتـب حتــقـــيق
األنـبــار الـتــابع لــلـهــيـئــة انــتـقل إلى
مصرف الـرافدين فـرع األنبـار وتمكن

من ضـبط مــتـهـمــ اثـنـ بــحـوزتـهم
أربعة صـكوك مزورة مـزعوم صدورها
عن قـائــمـمــقـامــيـة قــضـاء الــرمـادي –
تهم جلنة التعويضـات موضحة أن ا
األول يـعـمل مـوظـفـاً في قـائـمـمـقـامـيـة
الـــرمـــادي واآلخــــر صـــاحـب شـــركـــة
َّ صــيــرفــة). وأضــافت الــدائــرة إنه (
تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة
 الـتي تــمَّت بــنــاءً عـلى مــذكــرة ضـبطٍ
تـهمـ على قضـائيةٍ وعـرضه رفـقة ا
الـســيــد قــاضي مــحــكــمــة الــتــحـقــيق
اخملــتـــصــة بــقـــضــايـــا الــنـــزاهــة  في
محـافظـة األنبـار الذي قـرَّر توقـيفـهما
ـادت  289و298 اسـتـنـاداً ألحـكـام ا

من قانون العقوبات).
وأكد عضـو مجـلس النـواب عن ديالى
وعضو  جلنة االمن والدفـاع النيابية
عــبـــد اخلـــالق الـــعـــزاوي أن هـــجــوم
تنظيم داعش االخير عـلى منطقة بهار
تازة قرب خـانقـ داللة واضـحة على
الفـراغـات األمـنـيـة الـتي تـعـاني مـنـها
احملـافـظــة. وقـال الـعــزاوي لـ(الـزمـان)
امس إن  (هـجــوم داعش عــلى نــقــطـة
أمـنــيــة قــرب مــنـطــقــة بــهــار تـازة في
أطـــراف خـــانـــقــــ يـــؤكـــد خـــطـــورة
ـتـعددة الـتي يـعانـي منـها الفـراغات ا
ـشــهــد االمـنـي في مـحــافــظــة ديـالى ا
بشكل عام عـلى الرغم من الـتحذيرات
تكررة من قبلنا بشأن ذلك). وأضاف ا
الـعـزاوي  أن  (ديـالى بـحـاجـة مـاسـة
لـتــعـزيــزات قــتـالــيــة من خالل إرسـال
فرقة عسـكرية جـديدة تسـهم في إنهاء
الفـراغات االمـنيـة لدرء مـخاطـر خاليا

داعش وتأم مناطق احملافظة). 
من جانبه قال قائممقام قضاء خانق
في مـــحـــافـــظـــة ديــــالى دلـــيـــر حـــسن
لـ(الـزمـان) إن  (قــضـاء خـانــقـ بـعـد
انـســحـاب قــوات الـبــيـشــمـركـة 2017

صرية يكرم رسام الكاريكاتير عاصم جهاد dJð.∫ رئيس اجلمعية ا

مـرتـبـطة بـثالث دوائـر وهي التـسـجيل
الــعـقــاري والـبــلـديــة ودائـرة الـكــفـيل
لـــغـــرض الـــتـــأكـــد مـن صـــحـــة صــدور
أما الدفعتان الثانية والثالثة الـوثائق 
). وفي ما يتعلق فـال تتعدى األسبوع
ــواطن واحــد في حـال ــنح الــقـرض 
ـشاعة بدالً من منح مقترض األرض ا
الـذي كان معموالً اثـن بنفس األرض 
بـه في السـابق فـقـد أوضح الـعـتبي أن
ــنح (الـــصــنــدوق كـــان في الــســـابق 
ـتـلك  100 مـتـر الــقـرض لـكل مـواطن 
ـشــاعـة ولــكن بـعـد مــربع أي األرض ا
ــقــتــرض واحــد ذلـك أصــبح الــقـــرض 
بــالــنــسـبــة لــلـمــشــاع بـشــرط أن يــقـدم
ه عــلى الــشــريك تــأيــيــداً بــعــدم تـقــد
دة ثالث سـنوات أو قـرض الـصنـدوق 
قترض بإبالغ شريكه عبر نشر يـقوم ا
إعـالن في اجلريـدة) مبـيـناً أن (الـسبب
فـي ذلك يــعـود الى إرســال تــعـمــيم من
األمـانـة الـعـامـة جملـلس الـوزارة يـدعو
الــصــنــدوق الى عــدم مــخــالــفــة حـدود
االفـراز ألنه يشـوه التخـطيط الـعمراني
ـوضوع يتعلق لـلبالد إضافة الى أن ا
بــشـروط إجـازة الـبـنـاء الـتي تـمـنـحـهـا
أمـــانـــة بـــغـــداد). وأضـــاف أن (هـــنــاك
وضوع الـعديـد من التسـهيالت بهـذا ا
ــا ال يــخــالف الـقــوانــ والــضـوابط
وحـــدود إفــراز قــطع األراضي الــتي ال
ــــراكـــز تــــقل عن   200 مــــتــــر مـــربع 
احملـــافـــظــات و 250 أو  300 مـــتـــر في
األقــــضـــيــــة والـــنـــواحـي) مـــؤكـــداً أن
ـشـكلـة ال تـتعـلق بـصـندوق اإلسـكان (ا
ــواطن الــقــرض إذا جــلب ــنح ا ألنـه 

شركائه والتزم بالضوابط).

ئة الـتحمـيالت اإلدارية والـبالغة  2 بـا
ــرة واحـــدة). وأكــد أن وتـــســـتــقـــطع 
ركزي العراقي منح الصندوق (البنك ا
ــنح الـقــروض وتـسـمى مــبـالغ مــالـيـة 
بـادرة منـذ عام  2016 الـتي بـقـروض ا
تـــبــلغ  50مـــلــيــون ديـــنــار وكــانت في
الــسـابق بـفــوائـد لـكن ومــنـذ تـاريخ  1
ـاضي ألـغـيت الـفـوائـد تــشـرين االول ا
مـا عدا فوائد وحتميالت إدارية تبلغ 3
ــرة واحـدة فـقط) ـئــة وتـسـتــقـطع  بــا
مـشـيـرا الـى أن (هذه الـقـروض مـازالت
مــسـتـمــرة حلـد اآلن لـكن مــدة تـسـديـد
الــقـرض يـخــتـلف عن الــقـرض الـعـادي
كــونه يـســتـمــر لـعــشـر سـنــوات بـواقع
تـسـديد شـهري يـبلغ  430 ألـف دينار).
ـبـلغ اخملـصص سـابـقاً ونـوه الى أن (ا
ــركـزي بــلغ   834 مــلــيــار مـن الــبـنـك ا
ديـنار) مبـيناً أنه ( حـاليا تـخصيص
مـليار دينار  300مـليار دينار  و 500

تأجيلها لوقت احلاجة).
WK UF*« “U$≈

وتــــابع الـــعــــتـــبي أن (مــــراحل إجنـــاز
ـعاملة يـتوقف على عـدة أمور أهمها ا
وجـود قـطـعـة األرض أو إضافـة الـبـناء
ـا يـتـناسب مـع شروط مـنح الـقرض
ـر علـيـه أكثـر من وسـنـد رقم ( (25لـم 
شــهـر وإجـازة بـنــاء ال يـتـجـاوز تـاريخ
فـــضالً عن إصـــدارهـــا ثالث ســـنــوات 
خـريـطـة تـثـبت احلـدود والـكـفـيل وفي
حــال تــوفــر جـمــيع تــلك الــشــروط يـتم
الـــتـــقـــد إلـــكـــتـــرونـــيـــاً عـــلى مـــوقع
الــصــنــدوق) مــوضــحــاً أن (إجــراءات
مـــــنح الــــقــــرض فـي الــــدفــــعــــة األولى
تـستـغرق شـهراً ونـصف الشـهر كـونها

رســمي وخـصـصت مـبـلغ  690 مـلـيـاراً
ـوازنـة الـتـشـغـيـلـيـة عــلى أن يـدرج بـا

للعام اجلاري).
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وأوضـح أن (قـانـون الصـنـدوق رقم 32
لـــســـنـــة   2011 شـــمـل جـــمــيـع فـــئــات
سـواء كان مـوظـفاً أو كـاسـباً اجملـتـمع 
أو عـــســـكــريـــاً عـــلى أن يـــكــون عـــمــر
قترض ب  18عـاماً ولغاية  60عاماً ا
وتـوجد حـاالت استـثناء بـشرط الـعمر
وهـي من صالحــــيـــات وزيـــر اإلعـــمـــار
واإلســكــان أو مـديــر عــام الـصــنـدوق)
ـقتـرض وفق تلك عـازياً (حتـديد عـمر ا
الـضـوابط الى مـعـايـير شـركـة الـتـأم
قترض الوطنية التي تقوم بتعويض ا
التي تـعـفي عائـلته من فـي حال وفـاته 
تـبـقـيـة). ولـفت الى أن دفـع األقـسـاط ا
(رأس مـال الصندوق عـند إقرار قانونه
على الـعــــام  2011بـلغ تـرلـيـون ديـنـار 
أن يـــــــســـــــدد الـى الــــــصـــــــنـــــــدوق من
الــــعــــــــــــــــام  2012 ولــــغــــايــــة 2016
وبــواقع  200 مــلــيــار ديــنــار كل عـام)
مــوضــحــاً أنه (في الــعـام  2015 وزارة
ــالــيــة مــنــحت الــصــنــدوق مـبــلغ 90 ا
أمـا في الـعام 2016 مـلـيـار ديـنار فـقط 
ـــنح أي مــبـــلغ وبـــالــتـــالي فــإن فـــلم 
مــجـمـوع مــا  تـسـديـده الى اآلن 890
). وب العتبي أن (مبلغ القرض مـلياراً
ـمـنـوح لـلـمـواطن داخـل حـدود أمـانة ا
بــغـداد بـلغ  50مــلـيـون ديــنـار وخـارج
حـدود بغـداد بلغ  40مـليـون دينـار أما
فـي مراكز احملـافظات  40 مـليـون دينار
واألقـضيـة والنواحي 35 مـليون دينار
ـنح القـرض بدون فـوائد بـاستـثناء و

بــطــاقــات مــاســتــر كــارد وفــيــزا كــارد
ــكن "خــاصــة بــصــنــدوق االســكـان و
اســتـخــدامـهـا داخل وخــارج الـعـراق)
ــواطن يــســتــطــيع أن مــنــوهــاً بــأن (ا
يـحـصل عـلى دفعـات الـقرض وتـسـديد
األقـــســاط الــشــهــريـــة عن طــريق هــذه
الـبـطـاقة وكـذلك مـتـابعـة مـا تـبقى من
أقـساط عن طـريق الرابط اإللـكتروني).
وتــابع  الـعـتـبـي أن (خـطـة الـصـنـدوق
لــلـعـام احلــالي تـتــضـمن مـنح  12ألف
قــرض لــبــنــاء الــوحـدات الــســكــنــيـة)
مـــــشــــيــــراً الـى أنه ( تــــخـــــصــــيص
مــبــلــــــــغ  575 مـــلــيــار ديــنــار إلقــرار
الــفـردي واجملـمـعـات الـسـكـنـيـة إال أن
الية خاطبت الصندوق بكتاب وزارة ا

اخلـصوصـية مـن جهة وتـمنـع االبتزاز
والــتالعـب والـقــضــاء عــلى اإلجـراءات
ـواطن وحتــفظ حـقــوق ا الــروتــيـنــيـة 
بـــالـــتــســـلـــسل واألرشــفـــة مـــن جـــهــة

أخرى). 
وأشــار الى أن (الـصـنــدوق لـديه خـطـة
لــتــحــويل جـمــيع مــفــاصل الـعــمل الى
إلـــكـــتـــروني الـــتـي تـــشــمـل األرشـــفــة
والـبـصـمة والـصـكك والـكشـف) مبـيـناً
أن (الغرض من الكشف االلكتروني هو
جتـنب حدوث حاالت تالعب في حتديد

كشوف).  العقار ا
وأضـاف العتبي أن (من ب اإلجراءات
األخـرى هـي اعـتـمـاد تـسـديـد الـدفـعات
االلـكـترونـية لـلقـرض من خالل إصدار
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كـشف صـندوق االسكـان التـابع لوزارة
االعـــــمـــــار واالســــكـــــان عن إجـــــراءاته
. لــتـسـهـيل مـنح الـقـروض لـلـمـواطـنـ
وقـــال مــعــاون مــديــر عــام الــصــنــدوق
الـدكـتـور حـس عـبـد عـلي الـعـتبي في
مــقــابــلــة مع (واع) إن (أول اإلجـراءات
هـو التـقـد اإللكـتروني الـتي اتـخذت 
الـــذي وصــلت نــســبــة الــعــمل فــيه 60
ــواطــنــون بــتــقــد ــئــة وبــاشــر ا بـــا
ستـمسكات الـرسمية الـبيانـات ورفع ا
ــوقع اإللــكـتــروني لــلـصــنـدوق عــلى ا
ـكن واحلــصـول عـلـى رقم تـسـلــسـلي 
مـن خالله متابعة معـاملتهم" الفتاً الى
أن "عـملـية الـتوثـيق االلكـتروني حتفظ
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ـهـرج ان يُـضـحك الـنـاس في حـ انه يـخـفي دمـوعه وراء االلـوان اعـتــاد ا
فقد اعتاد على ذلك تهن الضحك الـتي يضعها على وجهه ليمثل الـفرح و

..منه يكسب قوته ومنه يرسم الفرح على وجوه االخرين..
ليس بيـتا بل غرفةً في حيّ عتيق كـان عائدا الى بيته مـتعبا..مثقال بـالهموم
حتى تهالكة واجلدران التي قضمتها لعنة الفقروالسن  مكتظ بالبنايات ا
يـاه اآلسنة وتـراكمت به النـفايـات وا الـوجوه كـانت متـاكلـة يشوبـهاا لـبؤس
ورائــحـة الــعـفن تــفـر من كل شـئ! دخل الـغــرفـة بـعــد ان تـصــابح مع هـذا
ر جتـلس على ـعتـوه وتلك الـعجـوز التي تـعاني من الـزها اخملـمور وذاك ا
اعـتــاد عـلى هــذه اخملـلــوقـات كل دكّــةٍ بـالــنـاصــيـة تــقـلـب الـقــد واجلـديــد
ـغـسـلـة ـرآة الــتي تـعـتـلي جــدار ا يــوم..خـلع مالبـسه ووقـف امـام نـصف ا
نـزلـت من عـيـنه دمـعـة شـقّت طـريـقـهـا ب يـكـسـوهـا الـسـواد من كل جـانب
ثم سـقـطـت دمـعة ـتـعـرجـة االلـوان لـتـاخـذ مـجـراهـا عـلى تـضـاريس خـده ا
تذكّـرزوجـته التي ـا ينـزل من دمـوع اخـذ قطـنـة وبدأ يـزيل االلـوان  اخـرى
ثم تـذكر ابنـته التي حلـقت بامـها بعـد ثالث سنوات فـقدهـا عند والدة ابـنته
جلس على الكـرسي وبقي صامتـا يسرح بذكرياته جـراء اصابتها بـاحلمى
كـان يـشعـر بانـسالخ روحه كلـمـا تذكـرهم..بقي يـقـاوم ذكريـاته حتى غـلبه
ة الـنعـاس..وفي اليـوم الثـاني ذهب كعادتـه واخذ مكـانه في السـاحة الـقد
كان مـن البلدة حيث يتجمع الناس ليـروا عروضه وهم في طريقهم للتبضع
يـهرّج ويقدم احـلى ماعنده ليـسعد الناس وفي زاويـة كان يقف رجل عجوز
كانت الـطفلـةحزينـة الى حد انها لم مع طـفلة صـغيرة يـبدو علـيهما الـترف 
هرج الذي كان اجلميع يقهقه حلركاته..اقترب منها وحاول تبال بعروض ا
رافق الذي كان جـدها انها لكن عبثـا ثم عرف من الشـخص ا اضـحاكهـا 
ـهـرج لذلك كـثـيرا ثم فـقـدت امـها قـبل سـنه وبقـيت عـلى هـذا احلال..تـالم ا
ادخـل يـده الى جـيــبه واخـرج مــهـرجـا صــغـيــرا كـان هـديــة ابـنـتـه في عـيـد
مـيالدها وعندمـا نظرت الطفـلة الى اللعـبة ضحكت من كل قـلبها وقالت:هل
رة ضحك من هرج كثيرا لكن هذه ا فضـحك ا هـذا ابنك انه يشبهك كثيرا

كل قلبهِ.

االن بـدأت ادرك جيدا مغزى كتاب االبطال الذي الفه الفيلسوف االنكليزي
تـومـاس كارلـيل.في هـذه االيام عـرفت انـنا نـبـحث عن بـطل. وهنـاك صراع
ب ارادت احداهما تريد ان تاتي برجل سياسة يتبع احد االحزاب,وبقية

. ثل الفقراء واحملروم تظاهر الذي يريد بطال حقيقيا  الشعب ا
الــطـرف االول اعـني االحـزاب الـتـي سـمـنت بـامـتـيــازات كـبـيـرة ال تـريـد ان
ــتــظـاهــرين.لــذا نــسـمع كـالمـا كــثــيـرا عـن صـفــقــات بـيع تــلــتـقـي بـارادة ا
ان للمناصب,وزعل بعض االطراف,ونـية البعض االخر مقاطعة جلسة البر

ان قدم عالوي تشكيلته احلكومية.
  هـذا كـله يـعني انـنـا في مـأزق شديـد.ومـا يـؤكد انـنـا ذاهـبون الى مـصـير
ــنـهج الــسـيـاسـي الـذي طـبــقـته مــقـلق هــو هـذا االصــرار عـلى عــدم تـرك ا
ـنـاصب وكـأنــهم رجـال اعـمـال االحــزاب مـنـذ 2003 حــ بـدأوا بـتـقــاسم ا
اسـسوا شركة خاصة بهم,وفـي كل شهر يقبـضون ارباحهم منـها.اما بقية
ـعــزولـة عن مـجــلس ادارة الـشـركــة الـكـبـيــرة فـغـيـر الــنـاس او الـطــبـقـات ا
مـشمولـ باية امتـيازات.وكل ما سـيحصلـون عليه هـو الفتات الـقليل الذي

نحه لهم قادة الصف االول الذين يخططون لكل شيء.
اذن نـحن ننـتظـر ونبـحث عن بطل شعـبي ينـقذنـا من الوضع احلـالي.ويبدو
ان افـق احلل ما زال غير واضح.ومع ان التـفاؤل موجود اال ان الواقع من

حولنا ال يبشر بخير حتى االن.
  ان مـا يثيـر قلق اي متابع,وقـاريء بسيط للـتاريخ هو عدم بـروز شخصية

تظاهرين منذ اشهر.  شعبي تعكس ارادة ا
  اظـن ان الوضع السياسي للبلد في هـذه االيام هو حاضنة جيدة خلروج

عقد. منقذ يقوم بدوره اجلديد.انا احتدث عن الظرف السياسي ا
كـرسي البطـولة ما زال شاغرا,واجلـماهير تتظاهر ,وتـقدم الشهداء. اظنها
فـرصة ال تـعوض,ولـن تعوض الحـد بعد ذلك.لـذا انا اقـول ان محمـد توفيق
عـالوي هـو احملـظــوظ االول في هـذه الــقـصــة كـلـهــا.لـو فــعل شـيــئـا واحـدا
سـيكون بطـال في نظر اجلمـيع.وهذا الشيء لن يكـلفه فلسـا واحدا.عليه ان
ـان.فـقط عـلـيه ان يـكـتب هذا يـقـدم وزارة مـسـتـقلـة كـلـيـا عن االحـزاب لـلبـر
ـان وكـلـهـا مـسـتـقـلون الـسـيـنـاريـو وحـده في غـرفـته.ان قـدم حـكـومـته لـلبـر
تـظاهرين لن فـسنـكون امـام ثورة جديـدة ترسل رسـالة للـجمـيع ان ارادة ا
ان حـكومـة عالوي ورفضـها وهـذا جائـز فلـن يكون تـنكـسر.ولـو واجه البـر
هــنـالـك من خـاســر اال االحـزاب الــرافـضــة.وســيـكــون عالوي شـخــصـا لم

يرضخ لشهوة السلطة,وال ارادة من يريد تمرير اسماء فاشلة.
الـفـرصـة مـهيـأة لـهـذا الـعمل الـشـجـاع. وان كـتب عالوي سـينـاريـو جـديدا
فــســيــحــصـل عــلى رضــا اخــر رغم رفض كــثــيــر من

الساحات له.
  انـنا نريد بـطال يخترق الـصفوف وتؤيـده اجلماهير
تـظاهرين فـهل سيـفعـلهـا عالوي ويغـير وجهـة نظـر ا

عنه?.
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صرية لـلكاريكـاتير القامة اجلمعيـة ا
ي اول مــــــعـــــرض ومــــــلـــــتــــــقى عــــــا
لـلـكــاريـكـاتـيــر حتـتـضــنه بـغـداد هـذا
ــوافــقــات الــعــام ونــحن بــانــتــظــار ا

.( االصولية العالن تفاصيل ذلك قريباً
وأشـاد االعالمي عـمــاد جـمـعـة رئـيس
ـلـتـقـى الـعـربي لـرواد الـكــاريـكـاتـيـر ا
بتاريخ هذا الفن اجلميل في العراق 

اجملــــتـــمـع وعـــلــــيه  حــــرصــــنـــا في
صـريـة للـكـاريـكاتـيـر على اجلمـعـيـة ا
ه واالحــــتـــفــــاء بـه في مــــقـــر تــــكــــر
اجلمـعيـة. بحـضور نـخبـة من الزمالء
في اجلــمــعــيــة وعــدد من اإلعالمــيــ

ـؤثر. هـتـم بـهـذا الـفن اجلمـيل ا وا
من جــــانــــبه عــــبـــر اإلعـالمي ورســـام
الكاريـكاتـير عاصم جـهاد عن امـتنانه
ـبـادرة والـتـفـاتـة اجلـمـعـية وتـقـديره 
صرية للكاريـكاتير التي تميزت عن ا
نظـيراتـها فـي الدول الـعربـية والـعالم
ـعارض بإقـامـة وتـنـظيم الـعـديـد من ا
والـورش والـنــداوت الـتي تــعـنى بـفن
الكاريـكاتـير فـضال عن اقامـة معرض
ـشاركـة واسـعة ـي للـكـاريـكاتـيـر  عا
من رسـامي الــكـاريـكـاتــيـر في الـعـالم.
وأضاف جهاد أن (مصر تمتلك سجال
تـاريـخــاً حـافالً بـهـذا الــفن الـذي يـعـد
اهم واخطـر الـفنـون الـصحـفـية  وان
ـــصــريــ كـــانت لــهم الــرســـامــيــ ا
ـتـمـيز الـريادة والـتـأثـيـر واالسلـوب ا
صـرية والعربية وانا في الصحافة ا
أشعر بالـفخر واالعـتزاز لهـذا التكر

من الزمالء واالشقاء).
وكشف جهـاد عن (جهـود مشـتركة مع
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ودورهم الكبـير في الصـحافة احملـلية
والــعــربـيــة الى جــانـب أشـقــائــهم في
مصر وأنه يحرص على أقامة معرض
شـامل يضـم أعمـال الـرسـامـ الـعرب
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صـرية للكاريكاتير احتفت اجلمعية ا
بـــاالعالمـي ورســـام الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر
الــــعـــراقـي عـــاصـم جـــهــــاد في مــــقـــر

اجلمعية بالقاهرة. 
ـــنــسـق الــعــام وقــال فـــوزي مــرسي ا
للجمـعية خالل تـسليمه جـهاد شهادة
ـصرية تقديـرية مقـدمة من اجلمـعية ا
لـلكـاريـكـاتـيـر .. ان اجلمـعـيـة وبـهدف
تعـزيز أواصـر الـعالقة والـتواصل مع
رســـامي الـــكـــاريـــكــاتـــيـــر في الـــوطن
الـعـربي والـعـالم  وتـقـديـراً وتـثـمـيـناً
ـبذولـة من قبل جـهاد منـها لـلجـهود ا
ـهــنـيـة ومـسـؤولـيـة في أداء مـهـامه 
ـشـتـرك من عـالـيـة والــسـعي لـلـعــمل ا
أجل دعم ونـشــر فن الـكـاريــكـاتـيـر في
اجملـتـمع  وتـسـخـير هـذا الـفن  عـلى
مدى اكثـر من ثالثة عقـود في محاربة
تـطرف وفي الـدفاع االرهاب والـفكـر ا
عن قضايا مجتـمعه ووطنه والقضايا
ـواطن  وأضاف االنسـانـيـة وهمـوم ا
مـــرسي ان الـــزمـــيل جـــهـــاد كـــانت له
بــصـــمــات واضـــحــة فـي الــصـــحــافــة
العراقية وجهـوده في التواصل معنا
من اجل تـعـزيـز دور الـكـاريـكـاتـيـر في
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ومــنــهم رســام الــكــاريــكــاتـيــر عــاصم
جهاد. وشدد رسام الكاريكاتير سمير
عــبــد الــغــنـي  أمــ ســر اجلــمــعــيــة
صرية لـلكاريكـاتير حرص اجلـمعية ا
عـلى جـمع وأرشـفـة أعـمـال الـرسـام
ـصــريـ والــعـرب وتــوثـيق ذلك من ا
اجل تــعــريـف اجلــمــهــور بــإعــمــالــهم
الـفـنـيـة الـرائـعـة  وأرشـفـتـهـا لـتـكـون
مـرجـعـاً مـهـمـا لـلـمـهـتـمـ بـهـذا الـفن
اجلـــمـــيل  و االتـــفـــاق مع اجـــهــاد

بشأن ذلك
. وتــضـــمن الـــلــقــاء بـــحث الـــتــعــاون
ـــشـــتـــرك من اجـل إجنــاح والـــعـــمل ا
ـــعــارض الـــدولـــيــة الـــفـــعــالـــيـــات وا
للكاريكاتـير في بغداد والقاهرة ودعم
ـشـتركـة الـتي حتقق جمـيع اجلـهود ا
واهب هذه األهداف  فضالً عن دعم ا
الشـابة وإدامـة التواصـل مع الفـنان
الرواد  بـهدف تـاسـيس قاعـدة صلـبة
لـهـذا الـفن الـذي يـعد مـن اهم الـفـنون
الصحفـية تاثيـراً في اجملتمع. وكانت
ـصـريـة لـلـكـاريـكـاتـيـر قـد اجلـمـعـيـة ا
كرمت رسام الكـاريكاتيـر عاصم جهاد
خالل ملـتـقى الكـاريكـاتـير  الـذي أقيم

عام 2017 .

والـتي كــانت مـاســكـة لـألرض شـهـد
ارتفـاع واضح في مـعدالت اخلـروقات
االمـنـيـة والـتي اصـبـحت بـشـكل شـبه
يومي)  مضيفـا ان  (هجوم بهار تازة
ـاضي خلف قتـيل  نهايـة االسبوع ا
و 10جـرحى بـيـنهـم عـناصـر مـن لواء

غاوير).  ا
 وأشار حسن إلـى  ان (اخلروقات في
خـانـقـ مـسـتـمــرة وجلـان الـتـحـقـيق
اصـبــحت عــمل روتـيــني) داعــيـا الى
(عودة قوات الـبيـشمـركة الى الـقضاء
واشراكها مع بقية التشكيالت االمنية
فــي مــــــــــــــــــــســك االرض ودعــم االمــن
واالستقـرار ودرء مخـاطر اإلرهاب عن
س حياة االهالي وانهـاء أي تهديـد 
).  فـيـمــا اكـد  مـديــر نـاحـيـة ـدنـيــ ا
مندلي في مـحافـظة ديـالى  مازن اكرم
لـ (الزمان) إن (منفذ مندلي احلدودي
بـ الــعـراق وإيــران يـعــاني لــلـشــهـر

الثـاني علـى التـوالي من ضـعف كبـير
في عـــمــلـــيـــات الـــتــبـــادل الـــتـــجــاري
واد بـ البـلدين بـسبب للـبضـائع وا
تــأخـــر اصــدار شـــهـــادات مــتـــعــلـــقــة
باخمللصـ الكمـركي واخـرى تتعلق
ــنـشـأ).  واضـاف اكـرم ان بـشـهـادة ا
(متـوسط دخـول الشـاحـنات ال يـتـعده

يوميا وهو رقم محدود جدا 10
قـيـاسـا بـنـشـاطه قـبل قـرار اغالقه في
ــــاضي) الفــــتــــا الى ان اب الـــعــــام ا
نـفـذ يعـيش اشـبه بـحالـة سـبات   (ا
داعيا اجلهات احلكـومية الى معاجلة
االطــر االداريـة الــتـي ســتـدفـع وتــيـرة
نـشاطـه لألمـام وتـعـيـد وضع الـتـبادل
الـتــجـاري بــشـكـل أكـبــر مـنــذ الـوضع

احلالي).
كما أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة
النـزاهـة االحتـادية عن تـنـفـيذ عـمـلـية
ضبط بحق متهم بالـتجاوز على عقار

عـائـد لـلــدولـة في مـحـافــظـة الـبـصـرة
تهم قـام باستغالل العقار مبينة أن (ا
صلحته الشخصية خالفاً للقانون).
الــدائـرة وفـي مــعــرض حـديــثــهــا عن
تفـاصيل الـعمـلـيَّة إلى أنَّ (فـريق عملٍ
ة حتـقـيق الـبـصرة من مالكـات مديـريـَّ
ُـتَّهم; لـتجـاوزه على تمـكن من ضبط ا
عقـار تعود مـلكـيتـه إلى مديـرية بـلدية
البصرة وقيامه بإنشاء محال جتارية
نفعته الشخصية دون احلصول على
موافقـات رسميـة الفتة إلى أن الـعقار

ركز احملافظة). في موقع جتاري 
وأكَّدت (تنـظيم مـحضـر ضبطٍ أصولي
وجب َّ تـنـفـيـذهـا  بالـعـمـلـيـة الـتي 
ـتهم ة وعـرضه رفقـة ا رة قـضائـيـَّ مُذكـَّ
ُختصة على قاضي محكمة التحقيق ا
بقضايا النزاهة فـي محافظة البصرة
ـرقم الـذي قـرَّر تـوقـيـفه وفق الـقـرار ا
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مكـافـحـة اإلرهـاب عن امـتالكه قـاعدة
بيانات كاملة لبـقايا عناصر عصابات
ـــتــحــدث داعش اإلرهــابـــيــة. وقــال  ا
بــاسم اجلــهــاز صــبــاح الــنــعــمـان إن
(استـراتـيـجيـة ورؤيـة جـهاز مـكـافـحة
ـالحــــقــــة بـــقــــايــــا داعش اإلرهـــاب 
اإلرهـابي تـأتي في كـيـفـيـة االسـتـفادة
من جهـد الـوزارات واألجـهـزة األخرى
في نـشــر ثـقــافـة الــوعي لــلـوقــايـة من
ـــة اإلرهـــابــيـــة).  وأضــاف أن اجلــر
(اجلهاز لديه قاعدة بـيانات كبيرة عن
ـتـواجـدين فـي الـعراق) االرهـابيـ ا
مبـيـنـاً أن (قـاعدة الـبـيـانـات أصـبحت
مصـدراً تسـتفاد مـنه األجـهزة األمـنية
األخرى في احمليـط االقليـمي واحمليط

الدولي).
قبـلة ستـشهد وشدد على أن (األيـام ا
عملـيات نـوعية في اسـتهـداف مخابئ

ومالحقة العصابات االرهابية).

الحقة بقايا داعش قوات أمنية تقوم بعمليات عسكرية 

واكـــد الــبــيــان ان (مـــواعــيــد ســيــر
الــقـــطــارات الـــصــاعـــدة والــنـــازلــة
ســتــكــون من بــغــداد الى الــبــصـرة

وبالعكس يوميا).
عــلى صــعــيـد آخــر بــاشــرت أمــانـة
بــــغـــداد بــــصــــيـــانــــة شــــارع ابـــو
نـــــــؤاس. وقـالت االمـانــة في بـيـان
ــــشـــاريع احـــدى امس ان (دائـــرة ا
مـالكـــات أمـــانـــة بـــغـــداد بـــاشــــرت
صباح الـيوم بقطع ومـعاجلة شارع
ابـــــــو نــــــــؤاس أســــــــفل جــــــــســـــــر

اجلمهورية).  
واضـافت ان (االعمـال تضـمـنت قلع
األسـفــلت وبـسـمك  30 سم مع قـلع
واستبدال التربة الـضعيفة بالكامل
وبــــعــــمق مـــــتــــر واحــــد مع فــــرش
ــــعــــالـج بــــاألســـــمــــنت احلــــصـى ا
بــاالضـافـة الى دك الـركـائـز لـتـقـويـة
الـتــربــة ومن ثم صب الــكــونــكـريت
واالكسـاء باألسـفلت وبـنوبـات عمل
تــــســـتــــمـــر عـــلـى مـــدار الــــســـاعـــة
ــرور بــالـــتــنـــســـيق مع مـــديــريـــة ا

العامة).
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اسـتـأنــفت الـشـركــة الـعـامــة لـسـكك
حــديــد الـــعــراق إحــدى تــشــكــيالت
وزارة الـــنـــقل حــركـــة قـــطــاراتـــهــا
الــــصـــــاعـــــدة والــــنـــــازلـــــة لــــنـــــقل
ســــافـرين من بغداد إلـى البصرة ا
وبـــالـــعــكس مـــرورا بـــاحملــافـــظــات
اجلنوبية (الناصرية الســـــــــــماوة
الـديـوانـيـة احلـلـة) ابـتـداء من امس
األثــنــ بــعــد انــقــطــــــــــــاع إبــعــة

اشهر. 
واوضـحت الـشـركة في بـيـان تـلـقته
(الــزمــان) امس انه  اســـــتــنــفــار
كـافـة اجلـهـود ومـضـاعـفـة الـطـاقات
لتهـيئة وتسـيير القـطارات احلديثة
ـكـيفـة تـمـهـيـدا ألنـسـيـابـيـة النـقل ا
يـومـيـا خــدمـة لـلـمــسـافـرين الـكـرام
ـغادرين عـبر احملـطات الوافـدين وا
الــرئــيــسـيــة في بــغــداد والــبــصـرة
وعـموم احملـافظـات إضـافة إلى دور
ـراقـبـة حـركـة ـركــزيـة  الـسـيـطـرة ا
الـقــطـارات عــبـر مــنـظــومـة الـتــتـبع

تطورة).   ا
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