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ويـحذر خبراء من وجود خاليا تختبئ
في مـناطق صـحراويـة خصوصـا عند
احلــــدود مع ســــوريــــا أو في جــــبـــال
حـــمــريـن وصــحـــراء الــعـــظــيـم حــيث
يـصـعب عـلى الـقـوات الـعـراقـيـة فرض
سـيطـرتهـا ما يـثيـر مخـاوف من عودة

. اجلهادي
على صعيد آخر  استلم العراق الدفعة
الـثـالثـة من صـفقـة الدبـابـات الروسـية
احلــــديــــثــــة من طــــراز تي  90اس مع
جـمـيع مـلـحـقاتـهـا تـمـهـيدا لـتـوزيـعـها
ـدرعـة . عــلى الـوحـدات الـعـســكـريـة  ا
وقــــال مـــصـــدر في تــــصـــريح امس ان
(الـدفعة الثالثة من صفقة الدبابات تي
  90اس الــروســيـة وصــلت مــيــنـاء أم
قــصـــر عن طــريق الـــشــحن الــبــحــري
وجـرى نقـلها إلـى معسـكر لـلجيش في
بغداد) ,مـبينا ان (الدبابات وصلت مع
جـميع ملحقاتـها وهي جاهزة للتوزيع

درعة). على الوحدات العسكرية ا
 وكـان الـعراق قـد تسـلم الدفـعة األولى
فـي شــبـــاط دون الــكـــشف عن عـــددهــا
بـيـنـما تـسـلم الـدفعـة الـثـانيـة وعـددها
ــاضي من أصل 73 29 فـي حـزيــران ا

ـاضي عـلى دبـابـة  الـتـعـاقـد الـعـام ا
شــرائـهـا لـصـالح وزارة الـدفـاع إلعـادة
بـنـاء ترسـانته من األسـلحـة بعـد حرب
طــاحـنـة اســتـمـرت ثالث ســنـوات ضـد
ـــتــــلك اجلــــيش الــــعـــراقي داعـش. و
دبــابـــات من طــراز إبــرامــز أمــريــكــيــة
الـصـنع إلى جـانب الدبـابـات الروسـية
ومـــدرعــــات ونـــاقالت جـــنـــد روســـيـــة
تلك أسطوالً وأمـريكية وبلغارية كما 
قاتلة من طراز متطوراً من الطائرات ا
اف  16أمــريـكــيـة الــصـنـع وسـوخـوي
روســيــة الـصــنع وأخــرى كــوريـة. الى
ذلـك أجنــــزت قـــــوات حــــرس احلــــدود
أعــمــال نــصب سـيــاج حــديــدي فـاصل
على احلدود العراقية السورية تمهيدا
لــنـصـب كـامــيـرات حــراريــة لـلــحـد من
.وشدد قـائد عـملـيات تـسلل اإلرهـابيـ
قــوات حـــرس احلــدود الــفــريق الــركن
حـامـد عبـد الله إبـراهيم عـلى (ضرورة
اإلسـراع بإجناز ذلك العمل ليكون درع
الـعراق في تـأم حـدوده ضد أي عمل
إرهـــابـي من قـــبل داعش) ,مـــؤكـــدا ان
(هـذا الـعمل يـعد  سـتـراتيـجي مثل كل
دول الـــعـــالـم حلـــمـــايـــة احلـــدود ولن

إسالمـيـ مـتـطـرف مـا زالـوا كـامـن
عـرضة لـالختراق عـلى طول احلـدود ا
بــ الــعــراق وســوريــا وفي مــخــابىء
داخـل مـنــاطق واســعـة مـن الـصــحـراء
ناطق الـواقعة في الـعراقيـة. وتشهـد ا
مـحـيط كـركـوك وديالى شـمـاال تـدهورا
أمـــنـــيــا حـــيـث ال يــزال اجلـــهـــاديــون
قــادرين عــلـى نـصـب حــواجـز وخــطف
ـتـحدث لـفـرانس برس عـابـرين. وأكد ا
األحــد أنه (سـيـتـم أيـضـا حــفـر خـنـدق
بـعرض ستـة أمتار وعـمق ثالثة أمتار
إلى جـانب اسـتـخـدام طائـرات مـسـيرة

راقبة احلدود بشكل دقيق).
ÍœËbŠ j¹dý

ـتبقـية على ـناطق ا وفي مـا يتـعلق با
ــمـتــد عـلى طــول الـشــريط احلـدودي ا
 600 كـيلومتر أوضح نايف أن جلانا
مـن وزارة الـــدفــــاع ودول الــــتـــحــــالف
تحدة) الـدولي (الذي تقوده الواليات ا
وقع لـتـحديـد جدوى سـتـقوم بـزيـارة ا

السور. 
وفِي حـال جنـاح الـعـمـلـيـة سـيـتواصل
نـصب هـذا الـسـور عـلى كـامـل احلدود

مع سوريا.
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ان (الـــوزارة لـن تــعـــلـن حـــالـــيــا  أي
نـتائج وسـيتـم حتديد مـوعد اعـالنها
قـريـبـا) ,واضـاف  ان (نـشـر الـنـتـائج
ــتـــبــقــيــة ســتـــكــون دفــعــة واحــدة ا
تبـقية في ديريـات ا لـلمـحافظـات وا

بغداد).
W UŽ« ËË–

واوضـح البـيـان ان (الـوزارة  أعـلنت
اضي نتائج  10مديريات اخلميس ا

في بغداد واحملافظات). 
عــلى صــعــيـد اخــر نــاقــشت الـوزارة
ـكـتب السـامي حلـقوق الـتـربيـة مع ا
ـــتـــحـــدة األنـــســــان الـــتـــابع لـأل ا
االتــــفــــاقـــيــــة اخلــــاصـــة بــــحــــقـــوق
األشــخـاص ذوي اإلعــاقـة ,مــوضـحـة
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قـررت وزارة الـتـربـيـة اعـتـبـار دروس
االكـمـال اي الـسمـاح لـلطـالب بـاعادة
ـتـوسط ــرحـلـة الـثــالث ا االمــتـحـان 
. وقـالت ثـالثـة دروس بــدال من اثـنــ
الـــوزارة في بــيـــان امس أن (هـــيــئــة
الـــرأي فـي الـــوزارة قـــررت اعـــتـــبــار
دروس االكــــمــــال لـــلــــصـف الـــثــــالث
ـــــتـــــوسـط ثالثـــــة دروس بـــــدال من ا
درســ اســوة بـاالعــوام الــسـابــقـة).
فــيـمـا اكـدت الـوزارة ان مـوعـد إعالن
نـتـائج االمتـحانـات النـهـائيـة للـثالث
ـتـبقـية سـيتم ـتـوسط للـمديـريات ا ا
حتـديـد مـوعد قـريب العالنـهـا . ونقل
الـبـيـان عن  مـصـدر من الـوزارة قوله

دهوك
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هـربون وال تـسـللـون وال ا يـسـتطـيع ا
اإلرهــــــابـــــيـــــون اخــــــتـــــراق احلـــــدود
مــسـتــقـبال) ,الفــتـا الى (طــرح بـرنـامج
عــلى رئــيس الـوزراء حــيــدر الـعــبـادي
ـتطلـبات احلدود الـسورية ولـدينا 4
مـلـيـارات دينـار اسـتـطعـنـا من خاللـها
ــثــلث تـــعــزيــز كـل احلــدود بــدءا مـن ا

السوري األردني العراقي). 
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واطن آفة احلـديث الكذب .. وآفة العـلم النسيان  ,مقـولة مألى باحلكمـة والتصويب 
اخلـلل في السـلوك الذاتـي لالنسان  ,متـحضـرة ومتـخلـفة  ,بـليـدة وعبقـرية ... وفي
مجتـمعات ما يطلق علـيه اصطالحا بالعالم الثالث  ,او العالم النامي  ,او في احيان
بـتلى بـشتى اخرى نـقول عـنه استـدالال بالـعالم الـنائم  ,ومـنهـا مجـتمـعنـا العـراقي ا
االمراض ومخـتلف احملن والنوائب مـثال حي على شيـوع حالتي الكـذب والنسيان ,
وما يلتحق بهما من مصائب ومشكالت يصعب حصرها وتبويبها ...  واذا ما بدأنا
تلك من العلم واخللق برجل الـدين الذي نعده قدوة حسنة ومثال اعلى  ,بسـبب ما 
وحالوة وطالوة اللسـان وما يختزن في عقـله وضميره من قيم نبـيلة هي قيم السماء
وطـهـارة االئـمة واالنـبـيـاء واالولـيـاء والـصـلـحـاء .. فـانـنـا لـو اقـتـربنـا مـن هذا الـرجل
ـتسامي  ,فازحـنا الهالـة التي رسمـناها حوله  ,وراقـبنا مـا خفي من امره  ,لـولينا ا
بادىء الراقية التي حملها الينا نبي الرحمة من بعض هؤالء فرارا  ,الذين شوهـوا ا
 ,فـاثـاروا االرهـاب والـرهـاب بـحـجـة الـدين واحلـفـاظ عـلـيه  ,وحـزمـوا امـرهم صـوب
االحتراب الـطائفي ب ابناء الدين الواحد واألله الواحد والقرآن الواحد وجعلوا من
الدين وسيـلة لالرتزاق بـعيدا عـن الدين احلق والبـناء العـقائدي الـصحيح  ,حتى ان
بعضـهم استغل صفته الدينية ليـفسح اجملال امام اقاربه لكسب اموال سحت حرام
ـؤسـسـات اجملـتـمـعـية .. وحـ نـتـحـول الى عن طـريق وفـود الـسـيـاحـة الـديـنـيـة او ا
الـسياسي  ,وهو رمز آخـر كبير ينـظر اليه عامة الـناس بانه قائد وموجه  ,هو اآلخر
ـصالح ببعض من الساسة فاخذته ذات اليم وذات الشمال  ,وصار اداة  ,لعبت ا
تـطلبات الـكراسي الوثـيرة وامتـيازاتها  ,فـتنادى بـعضهم طيعـة الجندات خارجـية و
الى ضـرب بعـضـهم اآلخر  ,بـاحلق وبالـباطل  ,وراحوا يـبـحـثون في مـزابل الـتاريخ
عن سلـوكيـات الدكـتاتوريـ والشـوفيـني واالخـذ منـهم ما اسـتطاعـوا لغـرض ابقاء
اجملـتـمع عـلى تـخلـفه  ,ويـقـطع الـطـريق امام كـل مسـعى شـريف بـاجتـاه الـصـيرورة
واطنة , احلضارية والنمو على كافة الصعد  ,لتسهل بالنتيجة عملية استالب حق ا
ـالية بـغياب الـرقابة فـاسد اإلدارية وا وتـصادر احلـريات إلى إشعـار آخر بإشـاعة ا
احلقيقية واخمللصة وانعدام العقوبة التي هي مدعاة إلى إساءة األدب كما يقال ... 
وان من تهـمة قـراءة الـشعـارات الرنـانة والـطنـانة الـتي تـطلـقهـا تارة أمـانة بـغداد في
قولها : ( نـحن هنا ألجل خدمـتك فتعاون مـعنا ) وشعـار الشرطة الـقائل : (الشرطة

في خدمة الشعب ) . 
رافـقة لنـقاط السـيطرات والشـعار الـكبيـر الذي يحـتل واجهات الـكتل الـكونكـريتيـة ا
عبـر عن احلالة احلضـارية : (احترم ... حتـترم ) .. جميـعها شعارات العسكـرية وا
حتتاج إلى من يعمل بها  ,لكي نقـول بان أمانة بغداد وفرقها اخلدمية يؤدون عملهم
بـسرعـة ودقة عالـي ونـقول ان الشـرطة تـخدم الشـعب دون ان نرى الـشرطي يـتقبل
واطن البسيط الرشا فيـنحاز الى جانب الـباطل وينسى الـقانون أو يتنـاساه ويبتـز ا
فـي مـركــز الــشــرطــة او يــحـارب ســائــقي الــســيــارات في أرزاقــهم . والــســيــطـرات
ـزاجية عند بعـضهم ونشوة السـلطة التي وضعت العسكـرية نحتاج مـنها ان تغلب ا
بـ يــديه فـيـسيء اسـتـعـمـالــهـا إلذالل مـسـتـخـدمي الـطــريق الـعـام واخلـروج عـلـيـهم
بـتــقـاطـيع وجه حـادة وكـالم ال يـنم عن احـتـرام  ,وكــأنه يـصـادف عــدوا في الـطـريق

وليس ابن جلدته ومن دمه وحلمه ...  
علـيـنا جـميـعا  ,وفي اي مـرفق حيـاتي أن نـعيـد النـظر في تـصـرفاتـنا الـيومـية  ,وان
يتـطابق قـولـنا مع فـعلـنـا ما اسـتطـعنـا إلـيه سبـيال وان الصـدق هـو مفـتاح كل شيء
حــسن والـكــذب هـو مـفــتـاح كل رذيــلـة .. وان من يـنــادي بـاحلــقـوق ويـطــلق الـوعـود
لــلـوصـول الـيـهـا يـتـوجب عــلـيه أن ال يـخل بـالـتـزامه  ,ومن يـقـول عن
ـان ـثل عن الــشـعب ومن الــشـعب في قــبـة الــبـر نـفــسه بـأنـه 
واحلـكـومـة عـلـيه ان يـكـون صادقـا مع نـفـسه ومع اآلخـرين ..
وان ال يضع وعوده على قالب الثلج الذي يغرينا ببرودته في
صيفنا القائظ ثم ال يلبث بعد وقت قصير أن يختفي هو وما

كتب عليه إدراج اجملاري ..!!

طلة على اخلليج العربي نشآت النفطية االيرانية ا PAM ∫  لقطة ال[دى ا
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اكد اخلبـير الـنفطي بـيوار خنس ان
اسـتـمـرار الضـغـوطـات االقـتـصـادية
تـحدة االمـريكـية من قبل الـواليـات ا
عـــلى ايــران ســـيــحــدث مـــشــاكل في
منطـقة الشـرق االوسط والعودة الى
ــســلـحــة في بـعض دعم اجملــامـيع ا
مـشـيرا الـدول لـزعـزعـة االسـتـقـرار  ,
الى ان تـعـهد الـسـعـوديـة لـواشـنطن
بــشـأن زيــادة انــتـاج اخلــام من اجل
حتــقــيق الــتــوازن في الــســوق يــعـد

جتاوزا على اتفاق اوبك . 
وقــــال خـــنـس لـ (الـــزمــــان) امس ان
(السـعوديـة تمـتلك احـتيـاطيـا كبـيرا
وتنتج يوميا نحو 10 مالي برميل
نــفط مــا جـعــلـهــا في مــقـدمــة الـدول
ـنـتـجة لـلـخـام ولـها الـقـابـلـيـة على ا
رفـع قـــدرة االنــــتــــاج الى نــــحـــو 12
مــلـيــون بــرمـيل يــومــيـا وهــذا يـأتي
نــتـيـجــة الـضـغــوطـات االقـتــصـاديـة
االمـريــكـيـة عـلى طــهـران عـبـر زيـادة
الـــضـــغـط عـــلى شــــركـــات االنـــتـــاج

االجنبية العاملة في طهران).
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واضـاف ان (حـقـول طـهـران بـحـاجة
الى صيانـة وتطويـر وان سحب تلك
الـشــركـات في الـوقـت احلـالي يـؤدي
الى انخـفاض مـسـتوى انـتاجـها من
 3ماليــ بـرمــيل الى نـحــو مـلــيـون
برميل يـوميا  مـا يحدث ذلك اختالال
في الـــتــوازن في الــعـــرض والــطــلب
وبــالــتــالي تــرتــفع االســعــار بــشــكل

كبير).
مشيـرا الى انه (بعد احـداث اخلليج

الـدول حتـولـت من دول مـصـدرة الى
مــســتـهــلـكــة وبــالـتــالي الــسـعــوديـة

لء هذا الفراغ). االقرب 
متوقعا (جلوء طهران الى التضييق
عـــلى مـــضـــيـق هـــرمـــز الـــذي يـــعـــد
الشريان االساس لتصدير النفط الى
ــيـة والــذي تـعــبـر من الــسـوق الــعـا
خالل 17 مليون بـرميل وبالتالي اي
ـضـيـق سـيـؤثـر عـلى تـهـديــد لـهـذا ا
ـئة بـا الـعـراق بـشـكل كـبـير الن  90 

من صادراته عبر اخلليج).
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وتــــابع خـــنـس ان (اي ضـــغـــوطـــات
اجــنـــبــيــة في مــجــال الــنــفط  تــنــذر
بعواقب وخـيمة وتـدفع ايران لزيادة
ـسـلـحـة في لـبـنـان ـنـظـمــات ا دعم ا
والــــيــــمـن وبـــعـض الــــدول االخـــرى

شاكل). لزعزعة االستقرار وخلق ا
 وابـلـغ مـلك الـســعـوديـة ســلـمـان بن
عبد العزيز الرئيس االمريكي دونالد
تــرامب ان بالده تــمـلك الــقــدرة عـلى
انــتـاج مـلــيـونـي بـرمــيل اضـافي من
الـنفط يـومـيا السـتـخدامـهـا في حال

الضرورة لضمان توازن االسواق.
 وقـال الــبـيت االبـيـض في بـيـان ردا
عـلى طـلب تـرامب بـشـأن الـعـجـز في
سوق الـنفط ان (بن عـبد الـعزيـز اكد
ان بـالده  تــبـــقي مـــلــيـــوني بـــرمــيل
يــومــيـــا من الــقـــدرة االحــتــيـــاطــيــة
الســـتــــخـــدامـــهــــا بـــحــــذر في حـــال
الــضــرورة لــضـمــان تــوازن الــسـوق
واســتـــقـــرارهـــا وبـــالـــتــنـــســـيق مع
ــواجــهـة اي ــنــتــجـ  شــركــائــهـا ا

احتمال).

الفـتـا الى ان (الـزعـيـمـ شـددا عـلى
االلــتـزام بــسالمـة واســتـقــرار سـوق

 .( ا يفيد كل اال ي  الطاقة العا
ـصدرة وكـان دول منـظـمـة البـلـدان ا
ـنـتجـة بـيـنـها لـلـنـفط وشـريكـاتـهـا ا
روســيـــا اقــرت زيــادة انــتــاج اخلــام
بنحو مليون بـرميل يوميا في اتفاق
وصـفع بــعض  اخلـبـراء بــالـغـامض

مــؤكـدين انه لـن يـؤثــر بـشــكل كـبــيـر
على االسعار . من جهة اخرى اعلنت
وزارة الـنـفط الـعـراقـيـة عن ان مـعدل
ــتــحــقــقــة الــصـــادرات وااليــرادات ا
ـــاضي  بــحــسب لـــشــهــر حــزيــران ا
االحــصــائــيــة االولــيــة الـصــادرة عن
شركة تسويق النفط العراقية سومو

هي اكثر من  105مليون برميال. 

دستور لـبنان كدستور العـراق لم ينص على احملاصصة لـكنها فُرِضت من سفراء
ـان شـيـعي رئـيس حـكـومة الـغـرب: في لـبـنـان رئـيس جـمـهـوريـة مـاروني رئـيس بـر
ـان ســني رئـيس حــكـومـة ســني. في الـعــراق: رئـيس جــمـهـوريــة كـردي رئــيس بـر
ؤسسات. وحلماية احلصص ال بدَّ من شيعي. لـكن احملاصصة تسللت إلى جميع ا

أجنحة مسلحة تندمج مع اجليش وال تندمج.
الـعـراق تنـازلـياً: مـيـليـشـيا جـيش الـقدس 2001-2003 . ميـلـيشـيـا فدائـيـو صدام
1994-2003 .مـيـلــيـشـيــا اجلـيش الــشـعـبي 1970-1989 . مــيـلـيــشـيـا احلـرس
الــقــومي 1963-1968 .في الــرابع من آب  1958صــدر الــقــانــون رقم 3 قــانــون

قاومة الشعبية أيْ بعدَ أسبوع من الثورة أول ميليشيا في العراق: ا
قاومة الشعبية وترتبط ادة األولى: تشكل مـنظمات عسكرية شعبية تـدعى قوات ا (ا

بوزارة الدفاع
ـواطن عـسكريا بـاالستفادة ـادة الثانـية: تكون واجـبات القـوات الشعبـية تدريب ا ا
سـاهمـة في حفظ ـدني وا منـهم في معـاونة الـقطـعات الـعسـكريـة النـظامـية للـدفاع ا

األمن والدفاع عن البالد.
. تطوع العراقي تطوعات وا قاومة الشعبيـة: أ: من ا ادة الثالـثة: تتألف قوات ا ا
ستـخدم في ب: جـنود وضـباط الصف ونـواب الضبـاط والضبـاط االحتـياط غيـر ا

تطوع من البالد العربية). اجليش. ج: ا
طرودين من ماذا حدثَ لألمن لـتضطـرَّ الثورة إلى االسـتعانـة بالرعـاع والسجنـاء وا

اجليش بشتَّى التهم اخمللة باآلداب? 
قبل كل ميـليشيا انقالب عسكري وسـياسي واقتصادي واجتماعي. عام شامل عن
الـقـتـلــة والـلـصـوص والـسـجـنـاء بــشـتى الـتـهم وقـد عـاد كـل الـعـراقـيـ احملـكـومـ
الـهـاربـ خـارج الـعـراق بـشـتى الـتـهم. ثم إبـعـاد الـكـفـاءات وذوي اخلـبـرة والـنـزاهة
بتهـمة الشك في والئهم للحزب والثورة واجتثاث رموز النظام السابق  –وزير مدير
عام مـدير قـسم مديـر شعبـة عامل نـظافـة- وعفو عـام عن القـتلـة واألوباش ليـلتـحقوا
نافق يلـيشيا ويصيـروا أنصار احلزب اجلديد والـثورة الوليدة وتكـر بعض ا با

ـنـاصـب ودرجـات وظــيـفـيــة ورتب عــسـكـريــة ارجتـاالً وبــصـفــة عـشــوائـيـة.. مـنـهـم 
وت قتالً أو ـيلـيشيـات جعلت الـعراق كـالتتـار مَنْ يرفض حـمل السالح علـيه أنْ  ا
حتت التعذيب أو قهراً وكمداً وخوفاً ورعباً عند كل نقطة تفتيش. ال شيء عندنا غير
الـسالح ال وظـائف مـدنـيـة ال زراعـة ال صـنـاعة. لـيس لـديـنـا غـيـر الـسالح فـاحلرب

مستمرة ويجب أن تظل مستمرة
ــتــطــوعــ الـســبــعــة آالف مــتــطـوع  في الــيــوم األول 1958/8/4 جتــاوز أعــداد ا
الحـقات من ذويهنَّ بـسبب محـاوالت الثأر ومتطـوعة. تطـوَّع القوادون والـعاهرات وا
ظـاهرات تـهتف ـن كان يـحاول االنـتقـام منـهم. وخـرجت ا وغـسل العـار وانتـقمن 
بـاإلبـاحـة: بعـد شـهـر مـاكـو مـهـر والـقـاضي نـذبه بـالـنـهـر! سـبـعـة آالف سـنة 1958
ـتـطوعـ أحدَ وتعـداد الـعراق خـمسـة ماليـ فقط تـقـريبـاً وفي الـثاني صـار عدد ا
عشـرَ ألـفاً وفي احملـافـظـات أيضـاً تـطوَّع الـكـثيـر حلـمل الـسالح دِفاعـاً عن الـثورة
ـدنـي والـتـضـيـيق علـيـهم ثم قـتـلهم لـكنـهم انـقـلـبوا من حـمـايـة الـثورة إلى إزعـاج ا

وابتزازهم. 
ـقاومـة الشـعبـية ونـشر في جـرائد الـعراق كـافة ثـقفـون يؤيـدون قـانون ا وتهـاتف ا
اليـومـية واألسـبـوعيـة وفي اجملالت وتـهـاتفت األقالم تـؤيـد وحتلل وتـنـصر الـقـانون

ـوصليـة العدد 2177 الـصادر مـنتصف آب 1958 ونشـر في جريدة فـتى العراق ا
ـشؤوم مـنحَ الـسالح للـجهـلة والـرعاع ومـنذ وبقـيـة الصـحف كذلك. هـذا القـانون ا
صــدرَ هــذا الــقــانــون ولم يــبقَ فـي الـعــراق أمـن وال أمــان هــاجــر األثــريـاء ورؤوس
األموال والكـفاءات ومنهم عائلة حديد التي أجنـبت زها حديد ومات السياب كمداً
الئـكة ومـاتت في مصـر وهرب اجلـواهري ومات وفقـراً في الكويت وهـربت نازك ا
في دمشق ومات الـبياتي منفيا أمـا الذين آثروا البقاء فقـد دفعوا الثمن وما زالوا

يدفعون.
لكية. النتائج أسباب القانون: اخلوف الكاذب من تدخل إنكليزي وعودة ا

1- حــملَ الــرعــاع والــلــصــوص الــسالح وانـــتــشــرت نــقــاط الــتــفــتــيش في بــغــداد
لـكي البائد واحملافظات وانـتهكت احلرمـات ومداهمة الـبيوت بتـهمة أنصـار العهد ا

وجرائم تعليق اجلثث وعمليات خطف وابتزاز للتجار 
وصل أليام طويلة سوداء... 2- مجزرة الشواف انتهكت مدينة ا

3- مجزرة كركوك والتي قال عنها عبدالكر قاسم بنفسه:
غول وال التتار....  هذه بربرية لم يفعلها حتى ا

وانقلبَ بـعدها ضـد الشيوعـي بعد هـذه اجملزرة وكان قد
ضــاق بــتــدخالتــهم وضــغــوطــاتــهم ومِــنَــنِــهم عــلــيه في كل

مناسبة.

نـاسبة الـتعـليمـية وإيـجاد احللـول ا
لــهم(.) ,فــيـــمــا  كــشــفت الــوزارة عن
اسـتالم  16مـديـريـة عامـة تـابعـة لـها
ــنــهـجــيــة لـلــعـام – 2018 لــلــكـتب ا
ـــــركــــزيـــــة في  2019مـن اخملــــازن ا
الــــوزارة وبـــنـــسب مــــتـــفـــاوتـــة وان
ـسـؤولـة عن ذلك ـالكات  اإلداريـة ا ا
تـــبــذل كـل اجلــهـــود من أجل اجنــاح
خـطة الـوزير مـحمـد إقبـال الصـيدلي
الـتي تهـدف الى تـوفيـر بيـئة تـربوية
مـناسبة للتالميـذ والطلبة قبل حلول

عامهم الدراسي اجلديد).
ـركـزية وتـابع الـبـيـان  أن (اخملـازن ا
الـتـابـعة لـلـوزارة بـاشرت مـنـذُ الـيوم
األول النـــطـالقــهـــا في 23 مـن شـــهــر
ــاضي بــتــنــفــيــذ اخلــطـة حــزيــران ا
ـــرســـومـــة لـــهــا بـــتـــوزيع الـــكـــتب ا
ـديــريـات الــعـامـة ــنـهــجـيـة بــ  ا ا
لـلـتـربيـة في احملـافـظات و جتـهـيز
ــنـــهـــجــيـــة بــ  16 آالف الـــكـــتب ا
مـــديـــريــة الـى اآلن وبــنـــسب تـــوزيع

متفاوتة).
ـديريات واضـاف البـيان أن (قوافل ا
تــتــوافــد عــلى اخملــازن الــرئــيــســيــة
لـلوزارة باستالم الدفعات اخملصصة

لــــهم من الــــكـــتب وفــــقـــاً جلـــدول 
وضـعهُ لتنظيم عـملية التـسليم وبعد
ذلك تـقـوم كل مديـريـة بتـوزيـعهـا ب
ــدونــة ـــدارس وحــسب احلـــاجــة ا ا
مـسبـقاً) ,واكـد الـبيـان ان (الصـيدلي
ـالكات الوزارة  للـتغلب ابـدى ثقته 
عــلى الــعــقــبــات والــتــحــديـات الــتي
ـــلـف من قـــلـــة تــــواجه  إدارة هـــذا ا
الـــدعـم والـــتـــخـــصــــيـــصـــات بـــهـــذا

اجلانب).

من جهة اخرى نظمت كلية الهندسة
ستنـصرية ندوة عـلمية بـاجلامعـة ا
عن تــــقـــنـــيـــات الـــبـــنـــاء الـــبـــديـــلـــة
االقـتـصـاديـة وطرق صـيـانـة وتـدعيم
ـشـاركـة ـة  األبـنــيـة األثـريـة الـقـد
عــدد من الــتـدريــسـيــ واخملـتــصـ
وطـلـبـة الـدراسـات الـعـلـيـا. وناقـشت
الـندوة دور تـقنـيات البـناء احلـديثة
تـزايدة في معاجلة أزمة وأهـميتها ا
الـــســـكن الـــتي تـــعـــاني مـــنـــهــا دول
ـنطـقة والسيـما العـراق عبر تـفعيل ا
ــدن واجملـمــعـات والــوحـدات بــنـاء ا
واد الـسـكنـية اجلـديدة بـاستـعمـال ا
الـصـديـقـة للـبـيـئـة وتـطبـيق تـقـنـيات
ـبـاني وحـلـول الــعـزل احلـراري في ا
تــرشـــيــد الــطــاقــة واالعـــتــمــاد عــلى

صادر البديلة.  ا
بـدورها نـظمت كلـية العـلوم بجـامعة
كـركــوك مـحـاضـرة عـلـمـيـة عن إعـادة
recy- ) ـســتـخــدمـة ــواد ا تــدويـر ا
ـشـاركة عـدد من الـباحـث   (cling

. واخملتص
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وتــنــاولت احملــاضــرة الـتي ألــقــتــهـا
الـباحثـة  فرح خلف اجلبـوري أهمية
ـســتـهـلـكـة في ـواد ا إعــادة تـدويـر ا
احلـفاظ عـلى البـيئـة عن طريق إعادة
ــواد اســـتـــعـــمـــال اخملـــلـــفـــات مـن ا
ـنـزل او الـعـمل او ــسـتـعـمـلــة في ا ا
ـؤسـسـات التـعـلـيمـيـة والـصنـاعـية ا
ـصــنـعـة ـواد ا واالفــادة من بـقـايــا ا
ـعـدنـية او كـالـعـلب الـبالستـيـكـية وا
الــزجـاج والـورق وغــيـرهــا. وبـحـثت
عـهد العالي رسـالة  ماجسـتير في  ا
ــالــيــة لـــلــدراســات احملـــاســبــيـــة وا

بادرة تنـدرج ضمن اهتمام أن هـذه ا
ــعــوقـ الــوزيــر مــحــمـد اقــبــال  بــا
وكــرامـــتــهم وضــمــان حـــقــوقــهم في
الـتعلـيم. وقال بيـان للوزارة امس ان
(مــديــر قــسم الــتـربــيــة اخلــاصـة في
ــديــريــة الــعــامــة لــتــعــلــيم االهــلي ا
واألجـــــنـــــبـي في الـــــوزارة حـــــضـــــر
الــبـرنــامج الـتــدريـبي الــذي أُقـيم في
ـكـتب الـسـامي حلـقـوق بـغــداد  مع ا
الك اإلنـسان في البرنامج التدريبي 
هــيـــئــة  االشــخــاص ذوي االعــاقــة),
واضــاف ان (ابــرز مــحـاور الــنــقـاش
ـعوقـات والـتـحـديات تـنـاول عـرض ا
ـشاكل التـي تواجه هذه الـشريحة وا
من الـتالميـذ بهـدف أكمـال مسـيرتهم
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بـدأت قوات حرس احلدود  بناء سياج
أمـني وتشييد أبـراج مراقبة على طول
ــنع عــمــلــيـات احلــدود مع ســوريــا   
تــــســـلل تــــنـــظــــيم داعش مـن الـــدولـــة
اجملـــاورة وإلــيــهـــا بــحـــسب مــا أفــاد
مـــســـؤول أمـــني وكـــالــة الـــصـــحـــافــة
ــتـحــدث بـاسم الــفــرنـســيـة   . وقــال ا
قـــــيـــــادة قـــــوات حـــــرس احلـــــدود في
مـحـافظـة األنبـار   العـقـيد أنـور حمـيد
نـايف امس إن (الـعـمل بـدأ منـذ عـشرة
أيّـام بوضع سور أمني وهو عبارة عن
أسـالك شـائــكــة وأبـراج مــراقــبــة عـلى

طول الشريط احلدودي مع سوريا).
ــرحـلـة  وأضــاف نـايف أن هــذه هي (ا
األولـى التي تـمتـد على  20 كـيـلومـترا
وتــفــصل بــ كل بــرج وآخــر مــســافـة
كـيـلـومتـر واحـد مـخصـصـة لـلمـراقـبة
وصـد الهجـمات اإلرهابيـة مشيرا إلى
أن الـعمل بدأ من منطـقة القائم باجتاه
الــشـمـال). ورغـم إعالن بـغـداد انــتـهـاء
ـتـطـرف عـقب احلــرب ضـد الـتـنـظــيم ا
اســتــعــادة آخـر مــديــنــة مـأهــولــة كـان
يـحتلها يشيـر خبراء إلى أن مسلح
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لــلـدراسـات الـعــلـيـا بـجــامـعـة بـغـداد
مـهـارات كـشف اإلحـتـيـال وأثـرها في
تـــــعـــــويـــــضــــات تـــــأمـــــ احلـــــريق
واحلـوادث. وتـنـاولت الـرسـالـة الـتي
تـقدم بـها الـطالب احـمد جـواد هادي
(أثـر مهارات كشف االحـتيال في آلية
إدارة وتــــســـويــــة الـــتــــعـــويــــضـــات
الــتـأمـيـنـيـة حملــفـظـة تـأمـ احلـريق
ـهـارات واحلـوادث وانـعـكـاس هـذه ا
في مــنع وتـقـلــيل دفع الـتــعـويـضـات

ستحقة). غير ا
 وأوصـى الــــــــبــــــــاحـث بـ(ضــــــــرورة
ـهـارات كـشف اإلحـتـيـال االهـتــمـام 
ـهـارات وابــعـادهـا كــافـة والسـيــمـا ا
الــفــنـيــة والــشــخـصــيــة وتـعــزيــزهـا
واســتــغاللــهــا في خــلق بــيــئـة عــمل
تـأمـيـني خـال من عـملـيـات االحـتـيال
وظـفي الكشف وذلك عـبر االهتـمام 
وتــسـويـة الــتـعـويــضـات وتـأهــيـلـهم
بـــصـــورة دائــــمـــة  عـــبـــر زجـــهم في
ــتــخـصــصـة الــدورات الــتـدريــبــيـة ا
لــتــنــمــيــة وصــقل مــهــارات الــكــشف
ــطـالــبـات الـتــعـويــضـيـة وتــسـويـة ا

ية).  وتدريبهم في الشركات العا
الى ذلـك نـاقـشت رسـالـة مـاجـسـتـيـر
في كــلــيــة الــعـلــوم بــجــامــعـة واسط
الـــتــحـــلـــيالت الــوراثـــيـــة لــلـــخاليــا
اجلذعية لنخاع عظم الفئران البيض
بـوجود وعدم وجود إصابـة بكتيريا.
وتــضـمــنت الــرسـالــة الـتي قــدمـتــهـا
الـطالبـة استبـرق عبد الـكاظم ناصر
دراسـة التـحليالت الـوراثية اخلـلوية
لالنـحـرافـات الـكـروسـومـيـة وتـكـوين
الـنويات الصـغيرة ومعـامل االنقسام

للداللة على التأثيرات الوراثية.  نتهية يؤدون االمنتخانات النهائية  راحل ا U½U×² ∫ طالب ا «

عـــنــدمـــا يــحــدث  خـالف بــ الــدول
ـسـتــهـلـكــة وبـروز ازمـة ـصــدرة وا ا
صـدرة ضمان النـفط حتاول الـدول ا
ـيـة الن هـنـاك امـكـانـية الـسـوق الـعـا
ـلء الــــــفـــــــراغ اذا حــــــدث شـيء في

اخلليج او ايران).
واوضـح خـــنـس ان (الـــســــيـــاســــيـــة
االمريكيـة واالوربية عنـدما تتخذ اي
قـرار مع دول الــشـرق االوسط جتـعل
مــلـف الــطـــاقـــة في مـــقـــدمـــة االمــور

وكيفية معاجلة هذا االمر).
الفتا الى ان (تعهد السعودية لزيادة
االنتاج يـعد جتاوزا عـلى االتفاق في
اوبك الـتي التـزمت بـكمـيـات تصـدير
مـحـددة لـلــحـفـاظ عـلى االسـعـار لـكن
بــعض الــدول ســتــتــخــذ حــجــة بــأن
فنـزويال وقفت االنـتاج السـباب فـنية
او سيـاسيـة بـاالضافـة الى ان بعض

وقال بيان امس ان (كمية الصادرات
من النفط اخلام بـلغت اكثر من 105
ملـيون برمـيل  بايـرادات بلـغت اكثر
من  7 مـلـيارات دوالر) ,الفتـا الى ان
عدل الـيومي لـلصادرات بـلغ اكثر (ا
من 3 ماليـ بـرمـيل  كـمـا ان مـعدل
ســـعـــر الـــبــرمـــيل الـــواحـــد بــلغ 69

دوالرا). 
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وتــعــد هــذه اخلــطــوة األولى في عــمل
قـيـادة قـوات حـرس احلـدود فـي تـأم
احلـدود بـأنظـمـة متـطورة حـيث سـيتم
إنـــــــــــشــــــاء جـــــدار شــــــائـك وأبـــــراج
كـونـكريـتـية ودوريـات متـنـاوبة جـوالة
عــلى الــشــريط احلـدودي بــ الــعـراق
وسـوريـا بـجـهـود ذاتـيـة صـرفـة وبأقل

التكاليف.


