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كـمــا بــحــثـا الــقــضــايــا اإلقـلــيــمــيـة
ـشـتـرك). والـدولــيـة ذات االهـتـمــام ا
وأوضح احلـكـيم أن (الـعـراق أصـبح
الـيــوم بـيـئــة آمـنـة لالســتـثـمـار وأن
احلكـومة الـعراقـية تـتجه إلى تـعزيز
االســتــثــمــار وتــقــد الــتــسـهــيالت
للـشـركات ورجـال األعمـال مـضيـفاً:
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ـقــابالت). وأجـرت وحتــديـد مــواعـيــد ا
دائــــرة اإلرشـــاد والــــتــــدريب الــــزراعي
وبــالـتــعـاون مـع مـديــريـة زراعــة بـغـداد
الـكــرخ مـشـاهـدة حـقـلـيـة حـول أسـلـوب
استخـدام األسمدة حسب مـراحل النمو
الـنـبــات من اجل زيـادة اإلنـتـاج احملـلي

في احملافظة . 
واضـاف الـبــيـان انه (نـاقش خالل هـذه
الـفـعـالــيـة الـتــوعـويـة الــتي أقـيـمت في
ـزرعـة اإلرشاديـة في الـطـارمـيـة ضمن ا
قـاطـع شـعــبــة الـعــبــايـجي الــزراعــيـة 
سـتـخـدمة أهـمـية الـسـمـاد والطـريـقـة ا
ـــو الــنـــبــات ومـــواعــيـــدهــا وحـــسب 
وتـأثـيــرهـا في حتـسـ وزيـادة كـمـيـات
اإلنــتــاج خملــتــلـف احملــاصــيل ومــنــهــا
محصـول احلنطـة . واختتـمت الفـعالية
بـعـدة تـوصـيــات مـنـهـا حتــديـد نـوعـيـة
الـســمــاد وكــمـيــته ومــواعــيــدهـا وحث
ـزارعـ بـاسـتـخـدام األسـمـدة ومـنـهـا ا
ـسـمـدة الـعــضـويـة بـواسـطـة الـبـاذرة ا
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الــتـقى وزيـر الــزراعـة صــالح احلـسـني
ـكـتـبه ـواطـنـ والـفالحـ  عـددً من ا
لالســتـمـاع الى طــلـبـاتـهم ومــشـكالتـهم
التي تخص القطاع الزراعي وبحضور
حــيـدر حـسـ جـبــر مـديـر قـسم شـؤون
واطنـ في الوزارة. وقال بيـان تلقته ا
(الــزمـان) امـس انه جـرى خـالل الـلــقـاء
عــرض ومــنــاقــشــة عــدد من الــطــلــبـات
ــواطـــنــ ــشـــكالت الـــتي تـــواجه ا وا
ـتعـلـقـة بالـقـطـاع الزراعي والـفالحـ ا
ـعوقـات التي قـد تعـترضهم فضال عن ا
عــنــد مــراجــعــة ديــوان الــوزارة بــغــيــة
ـناسـبة لـها. تذلـيلـها وايـجاد احلـلول ا
يــذكـــر ان احلــســنـي يــواصل مــقـــابــلــة
ــــواطـــــنــــ والــــفالحــــ عـن طــــريق ا
التواصل وتقد الطلبات لقسم شؤون
ــواطـــنــ فـي وزارة الــزراعـــة حــيث ا
ـــتـــابـــعـــة الـــطـــلـــبــات يــقـــوم كـــادره 
ـقدمة وابالغـهم بالنـتيجة واضيع ا وا

واعـلن رئـيس اجلــبـهـة الـتـركـمـانـيـة
الــنـائـب ارشـد الــصــاحلي عن رفض
كون  الية عودة لقـوات البيشمركة ا
الطـراف مـحـافــظـة كـركـوك حتت ايـة

ذريعة كانت . 
وقــــال الــــصـــاحلـي في بــــيـــان امس
(نــرحب بـكل الــزيــارات الـقــادمـة من

نــدعــو رجــال األعـمــال الــفــنـلــنــديـ
لالستـثمار بـخاصـة في مجـال البنى
دن احملـررة من قبضة التحتـية في ا
اإلرهــاب). ولــفت إلى أن (احلــكــومــة
العراقية عازمة على مكافحة الفساد
وحتقـيق االستـقـرار). من جانـبه أكد
تــيــمــو (حــرص بالده عــلى االرتــقـاء
بـالــعالقـات الـثــنـائـيـة بــ الـبـلـدين
واســتــعــدادهـم لــتــعــزيـــز الــتــعــاون
ــا يــعــود بــاخلــيــر عــلى الــثــنــائي 
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وأعـلـن وزيـر الـطــاقـة االيــراني رضـا
اردكــانــيـان ان الــعــراق بـدأ تــســديـد
ــتـرتــبـة بــذمـته في مــجـال الــديـون ا
الكـهرباء الى ايـران. وقال اردكـانيان
في تـــصــريح صــحــفـي عــلي هــامش
توقـيع عدد من االتـفاقـيات ومـذكرات
التـفاهم فـي مجـال صنـاعة الـكهـرباء
مع الـعراق انـه (وفي ظل احملـادثات
التي جـرت فـقد بـدات عمـليـة تسـديد
ـترتـبـة علـى العـراق اليران الديـون ا
في مــجــال الــكــهــربــاء). واضــاف ان
دة (اتفاقية التعاون مع العراق هي 
ثالثة اعوام وسنـقوم في ظل برنامج
واسع بــالــتــعــاون فـي مــجــال اعـادة
تاهـيل صـناعـة الكـهـرباء في الـعراق
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1
(رهف)طـفـلة في الـسـابـعة من عـمـرهـا تعـرّضت الى عـمـليـة تـعـذيب قاسٍ لم

عارضون للدكتاتورية البائدة .. ناضلون ا يتعرض له االّ ا
صقع كهربائي 

وحرق للجسد في مواضع عديدة منه ..
األمر الذي أدّى الى نزيف في الدماغ فارقت معه احلياة ...

2
والسؤال اآلن :

هل يكفي احلزن واألسف ?
واجلواب :

ان األسف اجملرد لن يعيد الزهرة الذابلة ..
ماثلة فال بُدَّ من أمرين : ولن يردع عن احلماقات ا

1- اشـاعة ثقافة الرحمة والشفقة والتراحم داخل األسرة  منعا للتجاوزات
ـوت الزؤام الـفظـيعـة لكل اخلـطوط احلـمراء  والـتي تُوصل ضـحايـاها الى ا

في بعض األحاي  –كما هو احلال في رهف .
2- محاربة العنف بكل أشكاله وألوانه وتشديد العقوبات عليه .

إنّ الـعــنف يـبــدأ داخل األسـرة أول مــا يـبــدأ ثم يـســري الى خــارجـهــا عـبـر
واطن . العمليات اإلرهابية التي تفتك بالوطن وا

}
قالوا :

ـستـشفى  وادعت انـها تـشكو ان زوجـة األب هي التي حـملت الـطفـلة الى ا
من احلمّى ...!

ـروعة بكل تفـاصيلهـا ودقائقها ة ا وعـند فحص الطفـلة اكتُشِـفت آثار اجلر
!!..

ة جديدة ... شكلة قد وهذه ا
انّ زوجـة االب في كثير من االحـيان ال يروق لهـا أنْ يتعلق زوجـها بابنته من
غـيـرهـا  فـيـقـودهـا ذلك الى اجـتـراح الـعـظـائم في مـنـحى بـالغ الـداللـة عـلى

عاني االنسانية . التخلف والشراسة وغياب ا
4

اذا جـاز أنْ نـغمض الـنـظـر عن الـتمـيـيـز في الـتعـامل بـ بـنت الـزوجـة وبنت
الزوج من غيرها ...

ـروعـة الـتي تـرتـكب فال يـصح عـلى االطالق غـض الـنـظـر عن االنـتـهـاكـات ا
بـحق الطفـولة الـبريئـة  تنـفيـسا عن الضـغيـنة والـنزعات الـشريـرة التي تمأل

قلوب ذلك النمط الغليظ من النساء ...
5

ا تكون ب طرف متكافئ في القوة واالمكانات... نازلة الشريفة ا ان ا
ـنـازلـة الوحـشـيـة بـ امـرأة مـتـمـرسـة بـالـفـتك وااليـذاء  وبـ طـفـلة ال امـا ا
تُـحسن حـتى الـدفاع عن نـفسـهـا  فأمـر غريب غـايـة الغـرابة  وهـو ذو داللة
تـأصلة في النـفوس الشريرة واضـحة على عمق النـذالة والسفـالة واخلسة ا

.
6

ا هو معـروف عند الرجال ان الـعنف األسري ال يقتـصر على النـساء ... وا
قبل النساء .

وهـنــا تـبــرز مـواقف الــقـســاة الـغالظ مـن اآلبـاء مع أوالدهم أو زوجــاتـهم ..
ومواقف القساة الغالظ من اإلخوة مع اخوانهم وأخواتهم ...

نعم 
انّ بعضهم كالعقارب  التي قال فيها الشاعر :

لسْبُ العقارب ال ألجل عداوةٍ 
إنَّ العقاربَ لُسّب مِنْ ذاتها 

7
ـؤشـر احلـقيـقي عـلى رقـي دولة مـن الدول هـو مـقـدار عـنـايـتـهـا بـحـقوق ان ا
ـؤشـر احلقـيقي عـلى رقيّ االنـسان هـو مقـدارُ مـا يحـمله االنـسان كـما ان ا

من مروءة ونُبْل وايثار ورقّة .
8

انّ ضـحايا الـعنف غالـباً ما يـتحوّلـون الى عنـاصر ناقـمة على اجملـتمع كلّه 
ومن هـنا فَهُمْ بـعيدون عـن ساحات الـعمل النـافع  وينصـرفون الى اإلضرار

وايقاع األذى بغيرهم دون ذنب أو أوزار ..!!
9

ان عـلى الـوالـديْن مـسـؤولــيـات في غـايـة اخلـطـورة واألهـمـيـة  حـيث البُـدَّ انْ
يـجسّدوا عملـيا أمام أبنـائهم حسن التـعامل والتعـاطي في الشؤون اخلاصة
والـعامـة لـيـقتـدوا بـهم وأنْ يـحفـزوا األبـنـاء باسـتـمـرار على تـعـمـيق أواصر

احملـبة والوئـام والسالم فـيما بـينهـم  وفي ما بيـنهم وب
اآلخرين .

نـاهج مقـتـرناً ومـتزامـناً مع ـدارس وا ثم يـأتي دور ا
ـعنيـ بشـؤون تقو الـشخـصية صلـح ا دعـوات ا

وبنائها البناء السليم .

ـهـدي قـبل أيام في أعـقـاب القـرار الـذي أصـدره رئيس الـوزراء عـادل عـبد ا
ـكـونـات بـسـحب قــوات جـهـاز مــكـافـحــة االرهـاب من مـديــنـة كـركــوك ذات ا
شـكـلـة من العـرب والـكـرد والتـركـمان وأقـلـيـات أخرى مـتـعددة اخملـتلـطـة ا
ديـنـة الـغـنـيـة بـالـنفط ونـشـر قـوات من الـلواء 61 من الـفـرقـة اخلـاصـة في ا
ـانيـة وسـياسـية وشـعبـية من الـعرب والـغاز أثـارت مخـاوف لدى أوسـاط بر
ـهـدي مع الـكرد الـذي تـربـطه بهم والـتركـمـان  من احـتمـالـيـة تواطـؤ  عـبد ا
عالقة تاريخية وطيدة نحو اعادة كركوك ضمن مسؤوليتهم بعد ان دخلتها
الــقـــوات الــعــراقـــيــة في 16 تـــشــرين االول2017 بــعـــد انــســـحــاب قــوات
الـبـيـشمـركـة في أعـقـاب اجـراء االسـتـفـتـاء عـلى االسـتـقالل. وتـقـول حـكـومة
بـغداد أن الـقـرار ال يـعـدو ان يكـون سـوى إجـراء طـبيـعـيـا لـتقـيـيـد حتـركات
هام حسـاسة خاصة تتعلق بتـعقب اخلاليا اليقظة اجلـهاز االمني اخلاص 

لتنظيم داعش. 
فـأن مـصادر سـيـاسـية لـكن هـذا الوضع الـذي يـحـتمـل التـأويل والـتـوقعـات 
ـثلي خـاصة كـشـفت عن لـقـاءات أجرتـهـا الـسـفارة األمـيـركـية بـبـغـداد مع 
كل عـلى انـفـراد ضمن ـكونـات الـعـربيـة والـتـركمـانـيـة والكـرديـة قبـل ايام  ا
ـكونـات الـرئـيـسة الـثالث لـلـمديـنـة افـاد بأن مـسؤولـيـة اعـادة التـوازن بـ ا
يل الى صيغة اعادة نشر قوات البيشمركة الكردية الى اجلـانب االميركي 
مع تـوجه بإبـعاد عـناصـر احلشـد الشـعبي جـانب قطـعات اجلـيش العـراقي 
ـهدي واردهـا الـنـفطـيـة والغـازيـة. وبدت خـطـوات عبـد ا ـدينـة الـغنـيـة  من ا
ــتـحـدة ــعـروف بــانه بـعــيـد من حــيث الـتــوجـهــات عن سـيــاسـة الــواليـات ا ا
وقـريـب من ايـران تــزعج الــقـيــادات الــعـراقــيـة ومــنــهم رئـيس االمــيــركـيــة 
احلـكومـة الـسابق حـيدر الـعـبادي الـذي قال " مـا حتـقق في زمان حـكـومتـنا
ـهدي" بـشـأن الوضـع بكـركـوك  أخـشى ان نـفـقده فـي زمن حكـومـة عـبـد ا
وهـذه الـتحـوالت تـبـعث الـفـرح لـدى الـقيـادات الـكـرديـة وحتـديـدا لـدى رئيس
ـقـرب لـعـبد ـقـراطي الـكـردسـتـاني مـسـعـود بـرزاني الـصـديق ا احلـزب الـد

هدي.  ا
بـدأ ـان  ـتـلـك كـتـلـة كـبـيـرة تـدعـمه في الـبـر لـكن رئـيس احلـكـومـة الـذي ال 
ال ـانيـة عربيـة وتركمـانية  يـتعرض حـاليا النـتقادات ومـعارضـات من كتل بر
يـستبعد ان تؤثر على مـصير حكومته . ومثل هـكذا نوايا إلجراء تغيرات في
واقع مـدينـة كركـوك أمنـيا وسـياسـيا واداريـا واقتـصاديـا تخـضع لتـفسـير
ـهدي واحـد يـتـعلـق بتـأثـيـر الـعالقـة الـتـاريـخـيـة والـوطـيـدة بـ عـادل عـبـد ا
واستعداد رئيس االول جملاملة الكرد  حتى انه منحهم من حصة وبـرزاني 
ـصـدر كـما ـئـة من مـوارد الـنـفط الـعـراقي ا مـوازنـة 2019 بـحـدود  20بـا
وردت في تـصريحـات عدد من النـواب والسيـاسي بـخالف سلفه الـعبادي
ومـقابل ذلك طموح ئة  ئة الى 12 بـا الـذي خفض حصـة األقليم من 17 بـا
الـكرد في الـعودة لـكركـوك ومحـاولة اخـضـاعهـا إلدارتهم مـستـغلـ عاطـفة
أقـرب اصدقائـهم في رئاسـة احلكـومة لكن ذلك يـصطـدم بنظـرية الـتوازنات
الـدولـيــة وبـرفض تـركي واصـرار عــلى ان تـكـون كـركــوك حتت وصـايـتـهم
والية لـهم واحلفاظ على هوية كركوك التركمانية حلمـاية االقلية التركمانية ا

ـتكررة ومـا الزيارات الـتي قام بها بـحسب تصـريحاتهم ا
اضـيـة لكـركوك مـسؤولـون اتـرك في اخلمس سـنـوات ا
الـتي جـاءت من دون أخـذ مـوافـقـة حـكـومـة بـغداد وال
حـكومـة االقـليم الـكردي مـا هي إال رسـالة تـمسك من
أنـقرة بأهمية هوية كركوك التي يتصارع عليها العرب

والتركمان والكرد.

ـرض والسيطرة عليه لغرض مكافحة ا
. واشار البيان الى ان الندوة اوضحت
ـرض مــخــفـي ومــكـتــشـف مــؤخـراً ان ا
ويــســـبب انـــخــفــاض بـــأعــداد الـــنــحل
ويـصـعب تـشـخـيـصه او الـتـعـرف علـيه
ويــؤثــر تــاثـيــر مــبــاشــر عــلى اخلــلــيـة
ويؤدي الى التـراجع بالنـشاط واالنتاج
وانه  تـسـجـيـله من قـبل دائـرة وقـاية
ـــزروعـــات كـــمــا  انـــتـــاج  الـــعالج ا
ـرض وسـيـوزع مـجـاناً ـنـاسب لـهذا ا ا
عـلى الــنـحــالــ بـشــروط ومـواصــفـات
مـعــيـنــة وكـمــيـات مــحـددة وتــوقـيــتـات

ثابتة.
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ــركـز االرشــادي الــتـدريــبي في ونــظم ا
واسط نــدوة ارشـــاديـــة فالحــيـــة حــول
اهــمــيــة اســتــخــدام مــنــظــومــات الــري
احلــديــثـة في زيــادة انــتـاج احملــاصـيل
احلـقـليـة في احملـافـظة وبـحـضـور عدد
ـــزارعـــ واخلـــبــراء من الـــفالحـــ وا
واخملــــتــــصـــ فـي الــــشـــأن الــــزراعي.
وتــضـمــنت الــنــدوة مــنــاقــشـة عــدد من
احملـاور مــنــهــا االهـمــيــة االقـتــصــاديـة
والعملـية من استخدام مـنظومات الري
احلــــديــــثــــة في احلــــقـــول الــــزراعــــيـــة
واحملــاصـيل الـسـتـراتــيـجـيـة واالنـواع
ستخدمة في نظومات الري ا تعددة  ا
ـيـزات احملــاصـيل احلــقـلــيـة وشــرح 
الري بالرش احملوري والثابت وفوائده
وكـيـفـيـة اسـتـخـدام كل نـوع الـسـيـطرة
على اوقات الري وحسب حـاجة النبات
وعمره ونـوع التـربة والظـروف اجلوية
 اســـتـــصالح االراضـي الـــتي اليـــوجــد
فيـها مـصدر ميـاه واالستـفادة مـنها من
خالل حفر االبار السطحية واالرتوازية

ــزروعــة. كــمـا  ــســاحــات ا لـزيــادة ا
مناقشة اهمية الـسيطرة على استخدام
بيدات واالسـمدة للمـحصول وانواع ا
مـنظـومـات الري االسـتفـادة من بـرنامج
تـــنــمــيـــة زراعــة احلــنـــطــة في تـــوفــيــر
كــبـريــتــات الـبــوتــاسـيــوم والــعـنــاصـر
الصغرى والكبرى واسـتخدام التسوية
الليزرية لالراضي البيضاء في البادية.
والــعـمل عــلى زيـادة انــتـاج احملــاصـيل
خاصـة احلنطـة والشـعير لـلوصول الى

االكتفاء الذاتي.
من جـهـة اخـرى  أقـامت هـيـئـة الـنـزاهة

لـلـمـحـافـظـة عـلى كـمـيـة الـسـمـاد بشـكل
مـتـســاوي مـقـارنـةً بــاسـتـخــدام الـنـثـار

اليدوي).
قـدسة ونـظمت مـديـرية زراعـة كـربالء ا
ـزروعات وبـالتـعـاون مع دائـرة وقايـة ا
ـا نــدوة عــلــمــيــة حــول مــرض الــنــوز
سيـرانا واالثـار السـلبيـة التي يـسبـبها
عـلى مـنـاحل الـعـسل  وبـحـضـور مـدير
زراعـــة احملـــافـــظــة ورئـــيـس واعـــضــاء
جمعية النـحال وعدد من مربي النحل
فـي احملـــافــــظـــة . تـــضــــمـــنـت الـــنـــدوة
مـحــاضـرة عــلـمــيـة وتــفـصــيـلــيـة حـول
ـــرض وخــطــورته عـالمــات واعــراض ا
كـمـا  تـقـد شـرح وكــيـفـيـة انـتـقــاله 
مـــفــــصل عـن الـــعـالج والـــغــــرض مـــنه
واجلــرع اخملـصــصـة السـتــخـدامه و ان
الـعالج شمل جـمـيع محـافـظات الـعراق
ـديـريـات في و ايـصــاله الى جـمـيـع ا
احملـافـظـات كـافـة وسـيـتم تـوزيـعه عـلى
الـشـعب الــزراعـيـة والــنـحـالــ مـجـانـاً

ــفــتش الــعــام بــالــتــعــاون مع مــكــتب ا
لوزارة الـزراعة ورشـة عمل حـول الئحة
الـــســلـــوك الـــوظـــيــفي لـــضـــمــان األداء
شرّف للواجبات الوظيفية الصحيح وا
العامة . وقال بيان تلقته (الزمان) امس
ان (الــورشــة نــاقــشت اإلجــراءات الــتي
تخـص الئحـة السـلوك الـوظيـفي  فيـما
 الــتـعــريف بـالالئــحـة والــتي تـسـري
ـكــلف بــخــدمــة عــامـة ـوظـف وا عـلـى ا
فضـالً عن وضع آليـة لضـمان تـطبـيقـها
والــتــزام مــؤســســات الــدولــة بــاتــخــاذ
الــسـبل الالزمـة لــتـنـفـيــذ مـا جـاء بـهـا .
وبـيــنـت الــورشـة الــهــدف من الـالئــحـة
وإرســاء قــواعـــد ومــعــايــيـــر الــســلــوك
األخالقي لـــضـــمـــان األداء الـــصـــحـــيح
والـسـلـيم لـواجـبات الـوظـيـفـة الـعـامة 
ـثــلــ عن دائـرة الــوقــايـة بـحــضــور 
لهـيئة الـنزاهـة ومدير الـشؤون اإلدارية
ــفـتش الــعـام لــلـوزارة ومـدراء ــكـتب ا
اإلدارات لـــدوائــر وتــشــكــيالت الــوزارة

.( واخملتص
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ــركــز االرشــادي في مــحــافــظـة ونـفــذ ا
القادسـية بالتـعاون مع مديـرية الزراعة
واالحتـاد احملـلي للـجـمـعيـات الـفالحـية
في احملـافظـة مشـاهدة حـقـليـة بعـنوان
ن والــسـونـة عـلى مــكـافـحـة حــشـرتي ا
احلـنـطــة وبـحـضـور عـدد من الـفالحـ
ـــزارعــ واخملـــتـــصـــ في الـــشــأن وا
شاهدة الزراعي . واضاف البـيان ان (ا
تـضـمــنت شـرح مـفـصل عن احلـشـرتـ
واضـرارهــمــا وكـيــفــيـة اجــراء عــمـلــيـة
ــكــافـــحــة والــتــأكــد عـــلى اســتــخــدام ا
ـوصى بـهـا من قـبل الوزارة ـبـيـدات ا ا
كــمـا  اجـراء عـمـلـيــة تـفـتـيش حـقـلي
لبعض احلقول وحتديد شدة االصابة .
ويذكر ان حشرة السونة تصيب كل من
مـحـاصيـل القـمح والـشـعيـر والـشـوفان
والشـيلم وتـظهـر اعراض االصـابة على
الــنـبــاتـات مع بــدء هـجــرة االمـهـات من
امـاكن الــبــيـات وهــبــوطـهــا في حــقـول
القمح والشعير  وتسبب نقص في وزن
احلبـوب وجتـعد احلـبـة وانخـفاض في
نـسبـة االنـبات امـا عـند تـصـنيع طـح
احلـبـوب اخلـاص بانـتـاج اخلـبـز تـكون
الـنــتـيــجـة تــدني مــواصـفــات الـطــحـ

.( الناجت عن تخرب الغلوت

السـوري لتـحريـر آخر مـعاقل داعش
حافظة دير الزور). 

فـيــمـا كـشـفت وســائل اعالم روسـيـة
ـسـرحـية عن تـفـاصيل مـا سـمـتـها 
هــولــيـــوديــة العــتــقــال زعــيم داعش
ــدعـو ابـو بــكـر الــبـغــدادي.ونـقـلت ا
الـوكـالة الـروسـيـة عن مـصـدر مـطلع
ـــقــراطـــيــة فـي قــوات ســـوريــا الـــد
الـكـرديـة/ قـسـد قـوله إن (الـبـغـدادي
يـقــيم حـالــيـا حتت حـراســة مـشـددة
تـــقــوم عـــلــيـــهــا وحــدة مـن الــقــوات
األمريكـية في إحدى األمـاكن السرية
ــنــطــقــة شــرق الــفــرات) عــلى حــد

تعبيره . 
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وأضاف ان  (هناك  سيناريو مرتقب
سوف تقوم به هذه القوات من خالل
عـمـلـيــة إنـزال جـوي سـوف تـنـفـذهـا
قوات خاصة في مـنطقـة هج ويتم
بــعـــدهـــا إعالن اعـــتـــقـــال أو مــقـــتل
البـغدادي). وكـشف مصـدر امني في
مــحــافــظــة كــركــوك عن صــدور قـرار
بـاعـادة تـشــكـيل عـمـلـيـات احملـافـظـة
وتـولي  الــلـواء الـركن ســعـد حـربـيه
قـيـادتـهــا. وقـال مـصـدر في تـصـريح
امس  إن (قرارا صدر مؤخرا يقضي
بـاعادة تـشـكـيل عـملـيـات كـركوك في
احملــــافــــظــــة وان حــــربــــيه هــــو من
سيتولى قيادتها) مبينا ان (القيادة
سيتم دعمهـا بتشكيالت مـختلفة من
قـطــعـات اجلـيـش الـعـراقي ومــقـرهـا
سـيـكـون في بـقـاعـدة كي وان). وفـاد
مـصـدر ثـان بـأسـتـشـهـاد عـنـصـر في
الــشــرطــة االحتــاديــة وإصــابــة آخـر
جـراء انـفـجـار عـبـوة نـاسـفـة جـنوب

غربي احملافظة. 
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عنية ركبات اجلهات ا دعا سائقو ا
ــوضـــوع نــقل الى اعـــادة الــنـــظــر 
سيـطرة الـراهبـات الى مدخل سـاحة
كــهــرمــانــة من جــهــة شــارع ســاحــة
ا تـتسـبب بحدوث االندلس الـتي ر

أزدحامات مرورية خانقة . 
وقـال سـائـقـو الـعـجالت  لـ (الـزمان)
امس ان (نـقل الـسـيـطـرة سـيـتـسـبب
بــأخــتــنـاقــات مــروريــة وازدحــامـات
والســـيـــمـــا بــعـــد انـــتـــهـــاء عـــطـــلــة
اجلامعات حيث وجـود كلية االسراء
ـــنـــطـــقـــة) ,مـــؤكـــدين ان فـي تـــلك ا
ــنـطــقــة ضـيــقــة وتـشــهـد (شــوارع ا
ازدحـام طـوال ايــام الـدوام الـرسـمي
نــتـــيــجـــة وجــود اكـــثــر من تـــقــاطع
ودوائـــر ومـــؤســـســـات حـــكـــومـــيـــة
عنية اعادة وبالتالي على اجلهـات ا

النظر بتلك السيطرة او الغائها). 
واكـــد الـــلـــواء الـــثـــامن في اجلـــيش
العـراقي عدم تـوقف رفع الـسيـطرات
من مدينة الكاظمية وسيتم حتويلها

الى مرابطات. 
 «dDOÝ l —

وقـال مــسـؤول عالقـات الــلـواء اثـيـر
نعـمـان في تـصريـح امس إنه  (ليس
هـنـاك ايـقـاف لـرفع الـسـيـطـرات لـكن
هـنـاك  خـطـة لـعـمـلـيـات بـغـداد وهي
حتـويل الـسيـطـرات الى مـرابـطات),
مــشــيـرا الـى ان (يـوم امس اكــمــلــنـا
االجـــــــراءات وبـــــــاشــــــرنـــــــا بـــــــرفع

السيطرات). 
وكـان مــصـدر قـد افــاد بـصـدور قـرار
يـــــقــــــضي بــــــتـــــوقـف رفع الــــــكـــــتل
الكونكريتية  واعادة العمل في نقاط

التفتيش بالكاظمية . 

ـصـدر في تـصـريح امس  إنه وقـال ا
(بــعـد رفع احلـواجــز الـكــونـكـريــتـيـة
ونــقــاط الــتــفــتــيش من الــكــاظــمــيــة
صـدرت أوامــر من قـيـادة الـعــمـلـيـات
بتوقف العمل وإعادة نقاط التفتيش
ـديـنـة).  ودعت مـديـريـة امن ضـمن ا
ـواطـنـ لالبالغ احلـشـد الـشــعـبي ا
عن اي مقـرات تـنتـحل صـفة احلـشد.
ـديـريـة في بـيـان امس انـها وقـالت ا
ــقـرات الـوهـمـيـة (مـســتـمـرة بـغـلق ا
والـتـي يـدعي اصـحــابـهـا انــتـمـاءهم
للحشـد وندعو الى االبالغ عن نشاط
مشـبوه الشـخاص او مـقرات تـنتحل

هذه الصفة). 
الـى ذلك اطــــاحت االســــتــــخــــبـــارات
ا وصفته بـبراد اسلحة العسكـرية 
داعش وحلقة الـوصل مع االرهابي
ـــحـــافـــظـــة في قـــريـــة كــــنـــعـــوص 
نينوى.وقالت االستخبارات في بيان
ــعـتــقل كــان يـعــمل بـراد امس إن  (ا
الســلـــحــة داعش اي مــصـــلح ويــعــد
عـــنـــصـــر ارتـــبـــاط مع االرهـــابـــيـــ
ــــــتــــــواجــــــديـن فـي اجلــــــزرات في ا
كــنــعــوص بــعــد هــروبه مـن الــقــريـة
واخـتبـائه في مـخـيم حمـام الـعـليل).
وفي محـافظـة االنبار  ,افاد مسؤول
مـحـلي بـوصـول تـعـزيـزات عـسـكـرية
أمريكـية إلى منـطقة الـتنف العـراقية
عـــلى احلـــدود مع ســوريـــا. ونـــقــلت
ــــســـــؤول قـــــوله ان مــــصـــــادر عـن ا
(تعـزيزات أمريـكية مـكونـة من آليات
عــسـكـريــة ومـدافع وأسـلــحـة ثـقــيـلـة
وصــلت إلى مـنــطـقــة الـتـنـف الـهـدف
مـنــهـا  تـأمـ احلـدود الــعـراقـيـة مع
ســوريـــا بــالــتــزامن مع الــعــمــلــيــات
الـعـسـكـريـة الـتي انـطـلـقت بـاجلـانب

حـكومـة اقـلـيم كردسـتـان  الى بـغداد
وترطيب االجواء وحتـس العالقات
وذلك بـــعـــد انــــتـــهـــاء االســـتـــفـــتـــاء
واعتراض احملـكمة االحتـادية العـليا
اضي), بعـدم دستـوريـته في العـام ا
الفـــتــا الى ان (حــكـــومــة عــادل عــبــد
هدي امام اكـبر مسؤوليـة تاريخية ا

بـاحلـفـاظ عـلى اراضي وسـكـان هـذه
ـنـاطق وجنـدد رفـضـنـا مـرة اخـرى ا
عـــلى عــودة الــبــيـــشــمــركــة الطــراف
احملــافــظـــة. وفي كــربالء  ,تــمــكــنت
قيادة شرطة كـربالء من حترير طفلة
مــخــتـــطــفـــة وإلــقـــاء الــقـــبض عــلى

خاطفها بعد تعميم اوصافه. 

ــعــرض وايــران حــيـث شــاركت في ا
اكثر من  10شركـات متـخصـصة في
ـفـروشـات مـجـال انـتـاج الـسـجـاد وا
االرضــيــة الــذي يــســتــمــر لــغــايــة 7
شــــبـــاط اجلــــاري من الــــســـاعـــة 10
صـبـاحا لـغـايـة الـسـاعة 4 مسـاء مع
وجـــود بــــيع مـــبــــاشـــر وبــــاســـعـــار

مناسبة). 
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واشـار البـيـان الى (احـتضـان شـركة
ــعـارض الــعــراقـيــة مـعــرض سـوق ا
الــسـفــر الــعـراقي والــذي ســيـنــطـلق
للـمدة 16- 18شـباط 2019 برعـاية
وزارة الـثـقـافـة والـسـيـاحـة واالثـار 
شـاركة هـيئـة السـياحـة العـراقية و
والـــعــديـــد من شــركـــات الــســـيــاحــة
احمللـية والـدوليـة وشركـات الطـيران
احمللية والـدولية والفـنادق وشركات
ـــســتــشـــفــيــات الـــدولــيــة تــامــ وا
وشركات السـياحة الـعالجية). ولفت
الى ان (الـــدول الــتـي ســتـــشــارك في
ــــعـــرض هي الــــعـــراق - االمـــارات ا
ـتـحــدة-مـصـر —تـونس- الـعــربـيــة ا
ــمــلــكـة تـركــيــا- الــهــنــد- لـبــنــان- ا
الــعــربــيــة الــســعــوديــة - ســوريــا -
ماليزيا -اندونيسيا- اوزباكستان -

روسيا -بالروسيا  —تايلند).

وتـدريب الـكـوادر الـبـشـرية وخـفض
االهدار في شبـكة الطـاقة العـراقية).
واكـد ان (تـطـويـر الـعالقـات مع دول
نـطقـة ال يرتـبط باحلـظر االمـيركي ا
احـــــادي اجلــــانب واضــــاف انــــنــــا
نطقة عبر نسعى للتعاون مع دول ا
الـــعـــراق وحـل وتـــســـويــــة جـــمـــيع
الـقـضـايــا في ظل اجـواء الـتـعـامل).
يذكـر انه  اجلمـعة تـمديـد اتفـاقية
تصـديـر الكـهربـاء من ايـران للـعراق
بحضور وزير الـطاقة االيراني رضا
اردكــانــيـان ووزيــر الــكـهــربــاء لـؤي
اخلــطــيـب من قــبل شــركــة تــوانــيــر

االيرانية واجلانب العراقي.
وانـــــــتـــــــهـى اول امـس مـــــــعـــــــرض
فـروشات والـسـجاد االيـراني على ا
ارض مـــــعـــــرض بـــــغـــــداد الـــــدولي
ــشــاركـة اكــثــر من عـشــر شــركـات
ايــرانـيــة مـتــخـصــصـة .وذكــر بـيـان
لــوزارة الــتـــجــارة امس ان (مــراسم
االفــتــتـاح حــضــرهــا وكــيل الـوزارة
ــوســوي والـســفــيـر ولــيــد حـبــيب ا
االيراني لدى العـراق ايرج مسجدي
و مـعـاون مـديـر عـام الـشـركـة سـرمد
طـه ســــعــــيــــد) . واضــــاف ان (هـــذه
اخلـــطـــوة تـــأتي فـي إطـــار تـــعـــزيــز
الـــتــعــاون الـــتــجــاري بـــ الــعــراق
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أكــد وزيــر اخلــارجــيــة مــحــمـد عــلي
احلكيم دعوة العراق إلى تبني خيار
احلــوار في حــلـحــلــة األزمــات وعـدم
التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وذكـر بـيـان امس ان احلـكـيم (ألـتـقى
وزيــر اخلـارجــيـة الــفـنــلـنــدي تـيــمـو

ســـويـــني عــلـى هــامـش االجــتـــمــاع
الـــوزاري لــدول الـــتـــحــالـف الــدولي
ـــة داعش الـــذي يـــعـــقـــد في لــــهـــز
الــعــاصـمــة األمــريـكــيــة واشــنـطن).
وبحث اجلانبان (العالقـات الثنائية
ب البلدين وسبل االرتقاء بها إلى
ما يلبي طموح الشـعب الصديق
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