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اكـدت وزارة الــزراعـة ان انـتـاج
الـــعــسل يـــنــدرج حتـت جــهــود
الـقــطـاع اخلــاص وان مـهــمـات
ــثـلــة بـدائــرة وقـايـة الـوزارة 
ــزروعـات تــنــحــضـر بــتــقـد ا
الـدعم واالسـنـاد الى الـنـحـالـ
وتـــســـهــــيل عــــمـــلـــهـم في دعم
االقـــتــصـــاد الـــوطــنـي من هــذا
ـثلية نتوج  فيمـا احتفلت  ا
منـظمـة األغذيـة والزراعة لأل
ــتــحــدة في الــعــراق والـعــالم ا
(فــاو) وألول مـرة بـيــوم الـنـحل
ـي حتت شـــعــــار (مـــعـــاً الـــعـــا
لتحقيق األمن الـغذائي للقضاء
عــــلـى اجلـــــوع في الـــــعـــــالم) 
مــشـيــرة الى ان انـتــاج الـعـراق
من الــعــسل يــبــلغ حــوالي الف
طن ســــنـــويــــاً ويــــبـــلـغ حـــجم
االســتــهالك نــحـو  2480 طــنـاً
.وقـــال وكـــيل الـــوزارة مـــهـــدي
ضمد القـيسي لـ(الزمان ) أمس
أن ( الــــوزارة تـــســـعى من اجل
دعم مـــــنــــتـــــجي الـــــعـــــسل من

الـــنـــحــالـــ وهم مـن الــقـــطــاع
اخلـــــاص وان دائـــــرة وقـــــايــــة
ـزروعـات الــتـنـابــعـة لـلـوزارة ا
تقدم الـدعم لهذه الـشريحة اوال
مـــنــحـــهم االجــازة لـــتــســـجــيل
نحل اضافـة الى تقد الدعم ا
ـســتـلــزمـات الــنـحل ومــراقـبـة
ــنـاحـل ومـكــافــحــة االفـات ان ا
ـناحل وجدت واالشـراف على ا
من الـــنــــاحـــيـــة الـــوقـــائـــيـــة )
واضـــــــاف ان ( الــــــــدعـم كـــــــان
ـبـادرة مـشـمـوال عـنـدمـا كـانت ا
الــزراعـيــة بــحــيث  تــاسـيس
ـنـاحل خـاصة في الـعـديـد من ا
محافـظة بابل وتـشكيل جـمعية
الـنخـالـ وان الوزارة شـجعت
هـــذا الــــنــــشـــاط وقــــدمت لــــهم
االمكانيـات ) واوضح القيسي
ان (طــمـــوح الــوزارة اوسع من
وصـول انـتـاج العـسل الى الف
طن سـنـويـا خـاصـة ان الـعـراق
يـــحـــتـــوي عـــلـى الـــتـــنـــوع في
البـنـبـاتـات الـتي يـتـغـذى عـلـية
الـنـحل وكل نـوع من الـنـبات له
ــتــوقع زيــادة طــعــمه لــذا من ا

هــذه الــكــمـــيــة وتــنـــوعــهــا في
ـقـبــلـة ). فـيـمـا قـالت ـرحـلـة ا ا
في بيان امس نظـمة  ثلـية ا
ان ( هذا االحتفـال يهدف ايضا
الى الــقـاء الــضــوء عــلى الـدور
األســاسي الــذي يــؤدّيه الــنـحل
ـلـقّـحـات في إبـقاء وغـيـره من ا
الــبـــشــر والــكــوكـب في صــحّــة
جـيدة ـ ويـهدف االحـتـفال بـهذا
الــيــوم الى تــعــزيــز اإلجـراءات
الــــتي مـن شـــأنــــهــــا حـــمــــايـــة
ـلــقـحـات وحتــسـ وفــرتـهـا ا
وتــنـــوعــهـــا ودعم الــتـــنــمـــيــة
ستدامـة لتربيـة النحل بهدف ا
حتقيق االمن الغذائي والقضاء

على اجلوع) واضاف ( وقد 
اخـتــيـار تــاريخ هـذا االحــتـفـال
ألنـه يـصــادف الـيــوم الـذي ولـد
فيه أنطـون جانسا رائـد تربية
الـــنـــحـل احلـــديث  ويـــنـــتـــمي
جــانــســا إلـى أســرة من األســر
الـــــــتي تـــــــربّـي الـــــــنـــــــحـل في
سـلوفيـنيـا حيث تُـعتَـبَر تـربية
الــنـحـل نـشــاطًــا زراعـيًــا هــامًـا
وتــــقـــلـــيـــداً طـــويل األمـــد و إن

اقـتـراح جـمـهـورية سـلـوفـيـنـيا
ـونــديـال بـدعم مـن مـؤســســة ا
واالحتــــــاد الـــــــدولي لـــــــروابط
الــنــحـالــ ومــنــظـمــة األغــذيـة
ـــــتــــحــــدة والــــزراعـــــة لأل ا

ي لالحـتـفال بـيـوم النّـحل الـعا
في  20 أيـــار من كـل عـــام قـــد
وافقة اجلـمعية العامة حظي 
تـحدة في عام ( 2017 لأل ا
ثل منظمة وتابع البيان ان ( 

تحدة االغذية والزراعة لال ا
في الـعـراق فـاضل الـزعـبي اكـد
ان الـنـحل يـؤدي دورا رئـيـسـيا
في الــــنــــظم األيــــكــــولـــوجــــيـــة
الـرئـيـسـة لـلـزراعـة حـيث يـعمل
عـــــلى زيـــــادة االمن الـــــغــــذائي
وحتــســ مــسـتــوى الــتــغــذيـة
والــــقــــضـــاء عــــلى اجلــــوع في
الـعالم).   واضـاف الزعـبي انه
( بـــدون الـــنـــحل ســـيــكـــون من
ــســتــحـيـل عــلى مــنــظــمــتــنـا ا
حتـقـيق هـدفهـا الـرئـيـسي وهو
القـضاء عـلى اجلوع في الـعالم
لقحات يقضي حيث ان غياب ا
ـنــتـجـات عـلى مــجـمـوعــة من ا
الـــزراعــيـــة األســـاســـيـــة الـــتي
نـســتـخــدمـهــا في غـذائــنـا مـثل
الـبـطــاطـا والـبـصـل والـفـراولـة
والــقــرنــبــيط والــفــلــفل احلــلـو
والقهوة والقرع واجلزر وبذور
عـبـاد الشـمس والـتفـاح والـلوز
والــطــمــاطـم والــكــاكــاو والــتي
لقحات ولوال هذه تعتمد على ا
ــلــحـــقــات لــكــان الــعــالم دون ا
تــنــوع غــذائي ودون حــتى أمن

ــدى الـــطــويل) غــذائي عـــلى ا
ةتـابع ان ( انـتاج الـعـراق يـبلغ
حـوالي  1000 طن من الــعـسل
ســنـــويـــاً فــيـــمــا يـــبــلـغ حــجم
االسـتــهالك نـحـو  2480 طـنـاً
امـا عـلى مــسـتـوى الــعـالم فـأن
 81 مـلـيـون خـلــيـة نـحل تـنـتج
 1.6 مليون طناً من العسل يتم
تصـدير نـحو ثـلثـها خارج دول
االنتاج) واشار الزعبي الى ان
( دراســة حـديــثــة اوضـحت انه
ــهم الــذي بــالــرغم مـن الــدور ا
يلـعبه الـنحل فـأن هنـالك بعض
ـــمـــارســات الـــســلـــوكـــيـــات وا
الــــســـلـــبــــيـــة الـــتـي تـــزيـــد من
ــزيــد من اخملــاطــر تــعــريــضـه 
والــتــهـديــدات اخملــتــلــفـة ومن
بــيـنــهـا تــغـيــيـر اســتـخــدامـات
ـبـيـدات االراضي واسـتـخـدام ا
السـامة دون ضـوابط صحـيحة
والـــلـــجـــوء الى تـــكـــرار زراعــة
ـنـتج الواحـد لـدورات زراعـية ا
مـتـعددة عـالوة على مـا يـسـببه
ـنـاخي من اثـار عـلى الـتــغـيـر ا

التوازن البيئي).
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عد مواطنون من مـختلف مناطق
سؤول عن بغداد تـصريحـات ا
قــطـاع الـكــهـربــاء اعالمـيــة فـقط
دون تطـبيق فعـلي خاصـة بصدد
وصول إنـتاج منـظومـة الكـهرباء
الوطنـية من الطـاقة إلى أكثر من
13600 مـيكـاواط وهـذا اإلنـتاج
وقـالـوا ان هـذا الــرقم لم تـشـهـده
ـنـظـومــة من قـبل وأن سـاعـات ا
التـجهـيـز في بغـداد واحملافـظات
تــتـــراوح بــ 16 و 24 ســــاعـــة
يــــومــــيـــاً. واكــــدوا في احــــاديث
لـ(الزمـان ) أمس أن (تـصريـحات
ــســـؤولــ غـــالــبـــا مــا تـــكــون ا
اعالمـيـة فــقط بـدلـيل ان سـاعـات
الــــقـــطـع خالل شـــهــــر رمـــضـــان
ارتفعت بشكل مـلحوظ واليقترب
اصــال مـن اعـالن الــــــــــــــوزارة ان
الــــتـــــجـــــهـــــيـــــز وصل الى - 16
24سـاعــة) مـطــالـبــ بـان (تـفي
الــــوزارة بـــــوعــــودهـــــا وحتــــقق
سـاعــات جتـهـيـز كــافـيـة بـدال من
بـــــقــــــاء الـــــســــــواد االعـــــظـم من
ـواطـنـ حتت رحـمـة اصـحاب ا
ـــولــــدات االهـــلـــيـــة الـــذين رفع ا
الـــعــديــد مــنــهـم ســعــر االمــبــيــر
الـواحــد الى  25 الف ديــنـار في
ا منـاطق بـغداد دون االكـتـراث 
اعلنته احملافـظة من حتديد سعر

االمبير).
ـوظف فـي دائـرة صــحـة  وقــال ا
الـــــكــــرخ جنم ســـــعــــد ان (اعالن
وزارة الـكـهـربـاء بـتحـويل بـعض
ـــــــنــــــاطـق الـى الــــــشـــــــركــــــات ا
االستـثمـاريـة على انـها مـشمـولة
بساعات كـاملة من الطـاقة مقابل
مــبــالغ حتــددهــا تــلك الــشــركـات
غـــدت ســرابـــا ازاء انـــقــطـــاعــات
شمولة ـناطق ا الطاقة في تلك ا
) واضـــاف ان (الــعـــيــد مـن تــلك
الــــدور قـــطــــعـت عالقــــتــــهــــا مع
ولـدات االهـليـة عـلى اساس ان ا
ـدة 24 سـاعـة الـطـاقــة مـتـوفـرة 
ولكن مع ارتفاع قليل في درجات
احلــــرارة واذا بــــاالمـــور تــــعـــود
مــجـددا بـقــطع الـتــيـار لــسـاعـات
خاصة في شهر رمضان والناس
ا دفع االسر الى العودة صيام 

الـطـاقـة مع بـدايـة الـصـيف تـنـذر
ـا كارثـة هل ان الـتـصـريـحات ر
كانت للدعـاية االنتخـابية وما ان
انتهت االنتخابات ذهبت الوعود

ادراج الرياح ).
 داعيـة (احلـكـومة اجلـديـدة التي
ستـشـكل ان تـضع في اولويـاتـها
مـوضـوع شح الـطـاقـة الـكـهـربـاء
ـواطن مـنـذ الـذي يـعـاني مـنـهـا ا
خـــمــســـة عــشـــر عــامـــا ولم حتل
ويبدو ان هـناك جهـات واجندات
ــال ومــســـتــفــيـــدين من ســراق ا
العام كـانوا يريـدون ابقاء االزمة
ــواطن يــعــاني مــنــهــا لــبــيـــقى ا
ـواطن صـيــفـا وشــتـاء ) وقـال ا
جـبـير جـلـوب كـاسب من مـنـطـقة
الـعبـيـدي ان (الـفقـراء دائـما اول
اخلاسرين في هذا البلد نحن من
لك من العمل اليومي الكسبة ال
اال قوت اسرنا النستطيع العودة

مــــجـــددا الـى شـــراء امــــبـــيـــرات
بـاسـعـار مــرتـفـعـة من اجلـشـعـ
ولـدات االهـليـة الذين اصحـاب ا
واطنـ منذ خـمسة يستـغلـون ا
عـــشـــر عـــامـــا هـل ان مـــشـــكـــلـــة
عقدة الكهربـاء بهذه الصعـوبة ا
بـحــيث تـعــود كل صـيـف لـتـرهق

كاهل الفقراء).
 وكانت الوزارة اعلنت عن العمل
من اجل زيـادة القـدرة االنـتاجـية
ــنــظـومــة الــكـهــربــاء الـوطــنــيـة
واجهة اشـهر الصيف من خالل
اضـافـة وحدات تـولـيـديـة جـديدة
الـى اخلــــــدمـــــة تــــــصل الـى الف
مــيـغــاواط من مـحــطـة بــسـمــايـة
قـبلة االستـثمـارية خالل االيـام ا
.وقــالت الـــوزارة في بــيــان امس
انه ( لـغـرض تـامـ سالمـة عـمل
مالكات الوزارة ما يـتطلب اطفاء
خــطي نــقل الـطــاقــة هـمــا االمـ

وبسـمايـة الـغازيـة وام جـنوب
بــــغـــداد 400 كي . فـي لــــغــــايـــة
ـــــقـــــبـل الـــــســــادس الـــــســـــبت ا
ا والعـشـرين من ايـار اجلـاري 
سيخفض من جتهـيز الطاقة الى
الــعـاصــمــة بـغــداد ومــحـافــظـات

الفرات االوسط ).
واطن الى الى  ودعا البيـان (ا
االخذ بـعـ االعتـبـار التـخـفيض
في مـعـدالت جتـهـيـز الـطـاقـة الى
جميع مـناطق العـاصمة من اجل
الـــوصــول بــعــمـــلــهــا الى زيــادة
ــواجــهــة اشــهــر احلـر الــطــاقــة 
ــقــبل ) الـــشــديــد فـي الــصــيـف ا
وتابع البيان ان ( مالكات توزيع
الرصافة تتمكن من اجناز اعمال
تــغــذيــة مــجــمع بــســمـايــة خالل
) ونــــقل الـــبــــيـــان عن ســاعــتــ
تـحـدث الرسـمي بـاسم الوزارة ا
ــدرس ان (االعـــمــال مـــصــعـب ا

تـضــمـنت اطـفــاء خط مـغـذي 33
كـي في بــســـمــايـــة الــذي يـــغــذي
اجملـمع الـسـكـني لـتعـارضه عـلى
خــــــطــــــوط  400 كي فـي الــــــتي
باشرت به مالكات االنتاج والذي
يرمي الى اضافة  الف  ميكاواط
 جـديـدة إلى مـنـظـومـة الـكـهـرباء
الــوطـنــيـة مـن مـحــطـة بــسـمــايـة
مـــوضــحــاً ان االســـتــثـــمــاريــة) 
الكــات الــهـنــدسـيــة والــفـنــيـة (ا
الـتــابـعـة لــلـمـديـريــة الـعـامـة هي
الــتي نــفــذت هــذا الـعــمل ولــيس

الشركة هنوا الكورية). 
 فيما اعـلنت محافـظة كركوك عن
ـولـدات االهــلـيـة قـرار تــشـغــيل ا
ـــــعــــــاون الـــــفـــــنـي في .وقـــــال ا
احملـــافــــظــــة عـــلـي حـــمــــادي في
تـصــريح انه  (تـقـررفـي اجـتـمـاع
ـولـدات االهـلـية طـار تـشغـيل ا

دة  24 ساعة وينفذ فورا ).
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اقـدم مــتـظــاهــرون من عـشــيـرة
البـيات الـتي ينتـمي لهـا الطفل
ــغــدور عـــزام الــبــيــاتي بــعــد ا
اغـــتــصـــابه عـــلى ايـــدي ثالثــة
احـداث فـي مـحــافــظـة كــركـوك
عـلى حـرق مــنـزل احـد مــنـفـذي
ــة. وقــال شـهــود عــيـان اجلـر
امس ان (مـتـظـاهـرين غـاضـب
من عشيـرة البيات الـتي ينتمي
لــهــا عــزام الــذي قــتل عــلى يــد
ثالثــة احـداث بــعــد اغــتــصـابه
اقـدمــوا عـلى حــرق مـنــزل احـد
ـــــة في حي مــــنــــفــــذي اجلــــر
الــواسـطـي قـرب مــجــمع شــقق
الـــغــاز والـــنــفط ) واضــاف ان
(اقــــارب الـــطـــفل طــــالـــبـــوا من
مـحـكـمـة كــركـوك انـزال عـقـوبـة
ة). االعدام بحق منفذي اجلر
 فيـما صادقت  مـحكمـة حتقيق
األحــداث في مـحــافـظــة كـركـوك
ـتـهـمـ بـقـضـيـة مـقتل أقـوال ا
(عـزام) واسـتـكـمـلت اإلجـراءات

ـــتــــهـــمـــ الالزمــــة إلحـــالــــة ا
لــلــمــحــكـــمــة اخملــتــصــة.وقــال
ــــتـــحـــدث الـــرســــمي جملـــلس ا
الـقــضـاء األعــلى عـبــد الـســتـار
بـــيـــرقـــدار في بـــيـــان امس  إن
(مـــحـــكـــمـــة حتـــقـــيق كـــركـــوك
لألحـداث صــادقت أقـوال ثالثـة
مـتـهـمـ قامـوا بـاالعـتـداء على
ـغــدور ومن ثم قـتـله) الــطـفل ا
تـهمـ اعتـرفوا وأضـاف أن (ا
بـتـفـاصـيل احلـادثـة و إجـراء
كــشف الــداللـــة وتــدوين أقــوال
ذوي اجملـــنـى عـــلـــيه وأولـــيـــاء
ـتهـم واستـكمـال كافة أمور ا
تهم اإلجراءات بغية إحالة ا

إلى احملكمة اخملتصة). 
وتـبرأت عـشيـرة الـعكـلي احدى
عــشــائــر قـــبــيــلـــة اجلــبــور في
احملـــافـــظـــة من احـــد مـــنـــفــذي
ـة  فيمـا طالـبت باعدامه اجلر

في مكان احلادث.
واصدرت العشـيرة وثيقة امس
تؤكـد فيهـا ان (وجهـاء وشيوخ
الــعـشــيـرة تــعـلن بــرائـتــهـا من

اجملـــرم فـــهــــد ســـامـي صـــابـــر
عـشـائريـا وقـانونـيـا وقضـائـيا
وتـــطــالـب بــاعـــدامه في مـــكــان

احلادث).
وكـانت قـوة امـنـيـة عـثـرت عـلى
جـثة الـطفل الـذي يبـلغ الرابـعة
اضي بعد من عمره اخلميس ا
اغـــتـــصــابـه  و نــقـل جــثـــته
لــدائـرة الــطـب الـعــدلـي الجـراء

الفحص.
واعـتـقلت قـيـادة شرطـة كـركوك
ـة الـتي هزت ـتـهمـ بـاجلر ا
االوســـاط االجـــتــــمـــاعــــيـــة في
احملـــــافــــظـــــة. وقـــــد زار وزيــــر
الداخلـية قاسم األعـرجي عائلة
عـزام.وقــال مـصـدر في الـوزارة
فـي تـــــــــصــــــــريـح ســـــــــابق  إن
(األعـرجي وصل إلى احملـافـظـة
ـغدور والـتـقى بعـائـلـة الطـفل ا
عـــزام الــبـــيـــاتي) وأضــاف أن
(األعرجي أكد أن الـشرطة ألقت
ـدانــ وسـيـتم الــقـبض عــلى ا
ـــهم لـــلــقـــضـــاء وإنــزال تــقـــد

القصاص بهم).
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ـوجب الـقـرار اجلـديـد فــانه جـرى تـمـديـد قـرار و
ــخــتـلف ـتــضــررة  مــنع إســتـيــراد الــســيــارات ا
ناشئ الى 30 انواعها وموديالتها ومن مختلف ا
اضي قـبل بدالً من نـفاذه في  26 نيسـان ا آب ا

والسماح بدخولها).
وكانت الهـيأة العـامة لـلكمـارك قد أعلـنت اخلميس
عن عدم السـماح بإسـتيراد هـذه السيـارات والبدء
ستوردين  فضالً عن بتطبيقـه ما تسبب بتضـرر ا

وجودة في احلدود تكدس السيارات ا

ــولــدات االهـلــيـة). مــجـددا الى ا
فيما تساءلت ربة البيت ام جليل
من منـطـقة الـيـرموك عن (الـهدف
ـنـطـقـة من االعالن عن خـضـوع ا
الى اخلصـخصـة او اجلبـاية من
الشـركات واالنقـطاعـات مسـتمرة
ونــحـن مــازلــنــا فـي غــرة اشــهــر
الصـيف واحلرارة لم تـرتفع بـعد
الى اخلــــــمــــــســــــة واالربــــــعـــــ
) وتــــســـاءلت (اين واخلــــمـــســـ
الـوعـود من ان االنـتـاج سـيـرتـفع
خالل الــصـيـف إلى اكــثـر من 14
الف ميـكـاواط مع دخـول وحدات
توليدية جديدة للخدمة واوضاع
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أصـدرت جلـنـة الـشـؤون االقــتـصـاديـة في مـجـلس
الوزراء قـراراً جـديداً بـشـأن استـيـراد السـيارات

تضررة ودخولها البالد. ا
وجاء في تـوجيه من رئـيس اللـجنـة وزير الـتخـطيط
ـالـيـة بـشأن وكـالة سـلـمـان اجلـمـيـلي الى وزارة ا
ـتضـررة بـأنه "ال مـانع من بـدء الـعمل السـيـارات ا
بتـطبـيق قـرار جلنـة الشـؤون االقـتصـادية الـصادر
ـــقـــبل ـــاضي  في  30 آب ا في  26 نـــيـــســـان ا
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 اثار احلريق
الذي اندلع
في منرل
تهم احد ا
في كركوك
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طـــور أطـــبـــاء في أســـكـــتـــلـــنـــدا
اخـتبـارا بـسيـطـا للـدم يـعتـقدون
أن من شـــأنه الــســمـــاح لــبــعض
ــرض الـســكـري من ـصــابـ  ا
النـوع األول بـالتـخـلي تمـاما عن

. جرعات األنسول
ويـــــقــــــول الـــــفـــــريـق الـــــطـــــبي
ـستـشـفى ويـستـرن جـنرال في
إدنـبـرة (إن االخـتــبـار تـمـكن من
رصـد حتورات مـخـتـلـفـة من هذا
رض لم تكن معروفة من قبل). ا
و إعـــــداد بــــــرنـــــامـج فـــــحص
روتيني بعدما اكـتشف مسعفون
إصـابـة مـريض بـنـوع وراثي من

مرض السكري.
ويقول األطبـاء إن الفحص أظهر
نتـائج "حتـويلـية" تـعني لـبعض
ـرضى نــهـايـة لـلــحـقن الـيـومي ا

. باألنسول
ويــشــيع االعــتــقــاد بــأن أجــسـام
صاب بالنوع األول من مرض ا
الـــســـكــري ال تـــنــتـج أي قــدر من

. األنسول
ويـعـني هـذا أنهـم في حـاجة إلى
مـتـابــعـة مـدى احلـيـاة وجـرعـات

أنسول يومية.

لـكن في اآلونـة األخـيـرة أشـارت
زيد بحوث علمية إلى أن هناك ا
مـن الـتــحــورات الــفــرعــيــة لــهـذا

النوع من السكري.
ومـــنــذ بــدء الــعــمـل بــاالخــتــبــار
اضي تـمكن كـثير من الصـيف ا
ـرضى مـن الـتـخـلـي تـمـامـا عن ا
جرعات األنسول بينما أصبح
بإمكان األطـباء في حاالت أخرى
وصف عالج مفصل لكل مريض.
ودعــا مـــارك ســتــراكن اخلــبــيــر
االسـتـشـاري في مـرض الـسـكري
ــسـتــشــفى ويــســتـرن والــغــدد 
جـنرال إلخـضـاع جـمـيع مرضى

السكري لهذا الفحص.
وقـال سـتـراكن (إذا اكـتـشـفـنـا أن
شخـصًا مـا مصـابا بـنوع وراثي
كن أن يكون لهذا من السكري 

أثر جذري يغير مجرى حياته).
وأضاف (كذلك إذا تأكدنا من أن
شخصا ما مصابا بنوع آخر من
الــســكـري مــثل الــنــوع الــثـاني
ـــا تـــكـــون ثـــمــة أنـــواع عالج ر
ها كننا تقد بديلة لألنسول 

له).
ومـضى قائال (لـذلك أعـتـقـد بأنه
ـكن أن اخـتــبـار مـهم لـلــغـايـة و

يؤدي إلى حتول جذري).
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أعـلن الـبـابـا فـرنسـيس راعي
الـكـنـيـسـة الـكـاثولـيـكـيـة  عن
تـــرقــيــة الـــبــطـــريــرك لــويس
روفائـيل ساكو الى كـاردينال
وهي ارفع رتـبـة كـنسـيـة بـعد
الـبـابـويـة. وقـال بـيـان إلعالم
البطريركية امس انه (وخالل
الئكي اعلن صالة التبشير ا
الـبـابـا فرنـسـيس عن تـرقـيته
ألربعة عـشر كارديـناالً جديداً
وجـــاء إسم غـــبـــطـــة أبـــيـــنــا
الـبــطــريـرك لــويس روفــائـيل
ـرتـبـة األولى من سـاكـو في ا
بيـنهم  11ناخـبا لـلبـابا ومن
بـيـنـهم الـبـطـريـرك سـاكـو و3
مــــتــــقــــاعــــدون).واضـــاف ان

(الــتـنـصـيب ســيـكـون في رومـا
ـــقـــبل في يــوم  29حـــزيـــران ا
واشار بـازيـلـيـكـا مـار بـطرس) 
الــبــيــان ان (الـكــارديــنــال يــعـد
عــضــوا في مــجــمع الــكــارادلـة

وأمــــــــــــــيـــــــــــــــرا مـن أمــــــــــــــراء
الكنـيسة).ويذكـر انه  اخنيار
ســاكــو فـي  شــبــاط عـام 2013
رئيس أساقـفة كركوك بـطريركاً
جـديــداً لـلـكـنــيـسـة الـكــلـدانـيـة
بــاسم الــبــطــريــرك مــار لــويس
روفــائــيل األول ســاكــو خــلــفـاً
لــلــبــطــريــرك الــكــارديــنــال مـار
عمانوئيل الثالث دلي الذي قدم

استقالته.
ولـد ســاكـو في مـديـنـة زاخـو –
صــــطـــبالني عـــام  1949وهـــو
مــســتــشــار اجملــلس الــبــابــوي
لـــلــحـــوار بــ االديــان. فـــيــمــا
وصف رئيس التحالف الوطني
 عمار احلـكيم ترقـية ساكو إلى
مــرتـبــةِ الــكــارديـنــال بــاإلجنـاز
الـعـراقي الكـبـير .وقـال احلـكيم
فـي بــــيــــان امس انـه ( بــــبــــالغِ

الـفخـر واالعتـزاز تلـقيـنا نـبأ
تـرقـيـة سـاكـو من قـبل الـبـابا
فــــرنـــــســــيس إلـى مــــرتــــبــــةِ
واضــــاف الـــــكـــــارديـــــنــــال) 
(شعورنـا بالفخـرِ ينبعثُ ألنَّ
ــثلُ رمــزاً عــراقــيــاً ســاكــو 
وطـنـيـاً شـاركَ الـوطـنـي من
ـــهـــمـــةِ بـــاقي الـــديــــانـــاتِ 
ومــســـؤولــيــةِ تـــرســيخ روح
ـواطــنـة بــ أبـنــاءِ الـوطن ا
ــــصــــيــــر وإشــــاعــــة روح وا
الـسالم والـتـعـايش الـسـلـميّ
والــتـــغـــلب عـــلى اإلرهــابِ )
ـســيــحــيـ وحث احلــكـيـم ا
عــلى  ( الــتـمــسكِ بــجـذورهم
اضــاف ( نــبـاركُ الــعـراقــيــة)
سـيحـي سـاكو وإلخـوتنـا ا
هــــــذا اإلجنــــــاز الــــــعــــــراقيّ

الكبير).
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أصــدرت مـــحـــكـــمــة جـــنـــايــات
محـافظة واسط حـكمـاً باإلعدام
ــــوت بــــحق شــــنــــقــــا حــــتـى ا
شخص اثن عمال مع تنظيم
الـقـاعدة  فـيـمـا أصدرت حـكـماً
ـدان آخر ـؤبد  آخـر بالـسجن ا
ــــتـــحـــدث بـــاإلرهــــاب. وقـــال ا
الرسمي جمللس القضاء األعلى
عـبـد الـسـتار بـيـرقـدار في بـيان
امس إن (احملـــــكــــــمـــــة قـــــضت
حكم باإلعدام بحق شخص
عـــمال مـع تـــنـــظـــيـم الـــقـــاعـــدة
إلرهـابي احـدهـم قـام بـتــفـجـيـر
ســيـارة مـفـخـخـة في احملـافـظـة
وادى احلــادث الى اســتــشــهـاد
الـعشـرات من األبـرياء والـثاني
اشـترك بـعدة عـمـليـات إرهابـية
ومـنـهـا الـقـتـل في مـنـطـقـة تـاج
وأشـار الـــدين في احملــافــظــة) 

الى ان (احملـكـمة قـضت حـكـما
ـــؤبـــد الحــد آخـــر بـــالــســـجن ا
ـتـهــمـ بـالـعــمل مع اجلـيش ا
احلـــــر في ســـــوريــــا) واوضح
ـتـهم كان يـقوم الـبيـرقدار ان (ا
بــبـيع خــطــوط اتـصــاالت غــيـر
مــســجــلـة و ضــبـط بـحــوزته
ثالثـمــائـة وخــمـســ شـريــحـة
سيم كارت وانه  العثور على
جهـاز تـاب  عدد واحـد ودراجة
نـاريـة مع جـهـازين مـوبـايل مع
مستـمسكات شخـصية). والقت
قـــوة أمـــنـــيـــة الــــقـــبض عـــلى
شـــخص بـــقــضـــاء الــعـــزيــزيــة

التابع للمحافظة .
وقـــال الـــنــــاطق بـــاسـم مـــركـــز
اإلعـالم األمـني الـعـمــيـد يـحـيى
رســـــــول في بـــــــيــــــان امس  أن
(مـفـارز مـديـريـة االسـتـخـبـارات
الـعـسـكـريـة في قـيـادة عـمـلـيات
الرافـدين بالتـعاون مع مكـافحة

ـــعـــلـــومـــات ارهـــاب واسـط و
استخبارية دقيقة تلقي القبض
عــــلـى احــــد االرهــــابـــــيــــ في
الـــــــقــــــــضـــــــاء) واضـــــــاف ان
ـطــلـوبـ (االرهــابي هـو مـن اا

ـادة 4 لـلــقـضــاء وفق احـكــام ا
إرهــــاب).و تــــمـــكــــنـت مــــفـــارز
االسـتـخـبـارات الــعـسـكـريـة من
تفـكيك خـلية إرهـابيـة والقبض
عـــــلى جـــــمـــــيع افـــــرادهـــــا في

وصل. ا
وتـــــابـع  رســـــول ان( مـــــفـــــارز
مـــــديــــريــــة االســـــتــــخــــبــــارات
الــعـــســكـــريــة فـي الــفـــرقــة 20
وبــعـمـلــيـة إسـتــبـاقـيــة نـوعـيـة
نـــــفـــــذت وفـق مـــــعــــــلـــــومـــــات
اسـتـخـبـارية دقـيـقـة تـتـمكن من
تـفـكـيك خـلـيـة ارهـابـيـة وتـلـقي
القبض على جـميع افرادها في
وصل) منطقة حمـام العليل با
وأشـــــــارالـى  ان (اخلــــــلـــــــيــــــة

االرهـابيـة كـانت تخـطط لـلقـيام
بـاعــمـال ارهــابـيــة السـتــهـداف
ــواطـنــ االبــريــاء والــقـوات ا
ــطــلــوبــ األمــنــيــة وهم من ا

ـادة 4 لـلــقـضــاء وفق احـكــام ا
إرهاب). 

والقى مـكتب مـكافحـة مخدرات
فـي مـحـافـظــة ذي قـار  الـقـبض
عـلى خـمـسـة مـتـهـمـ بـحـيازة

اخملدرات في احملافظة.
ــديـــريــة شـــرطــة وقـــال بــيـــان 
احملافظة  انه (تزامنا مع تنفيذ
اخلـطة االمـنيـة اخلاصـة بشـهر
ــــبــــارك وبــــهـــدف رمــــضـــان ا
ــنـحــرفـة مالحــقـة الــعـنــاصـر ا
بالتنـسيق مع قضـاة التحقيق
تـمكن مـكـتب مكـافـحة مـخدرات
الــنـاصــريــة من الـقــاء الــقـبض
عـلى خـمـسـة مـتـهـمـ بـحـيازة
االقــــراص اخملـــــدرة بــــقـــــصــــد
ـتـاجـرة وبعـلـمـيات مـتـفـرقة) ا

واضــاف (حـيث تــمت مــداهـمـة
لقب جبل تهم ح .ن  وا منزل ا
ـنـزله  بــحي الـبـشـائــر ضـبط 
 300 قــرص مــخــدر من الــنـوع
ـــعــروف مــحــلــيـــا كــمــا الــقي ا
القـبض على مـتهـم أ. ص. ح
يــســكن حي أور ثــانـيه ون. ن.
جـ  يسـكن مـدينه الـصدر وجـ.
ع. ع  كـاسب يـسـكن الـشـرقـيـة
ــنــصــوريـة وع. ح. د يـســكن ا
حيث ضبط بحـوزتهم كمية من
االقـــــراص اخملـــــدرة) واوضح
تـهـم الـبيـان انه ( عـرض ا
على قاضي التـحقيق اخملتص
وقرر تـوقيفـهم استنـادا إلحكام
ادة  28 من قــانـون مـكـافـحـة ا
ـؤثـرات الـعــقـلـيـة اخملــدرات وا
رقم  50 لــســنــة 2017) وســلم
سـبـعـة مـطـلــوبـ لـلـقـضـاء في
مــحـــافـــظــة ديـــالى  أنـــفـــســهم

للقوات األمنية .
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