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ـنتـوجي زيت الـوقـود والـنفط بـغـداد 
ــدعـوم األبــيض بــالــســعــر الــرســمي ا
طلـوبة من قبل تلك وحـسب الكمـيات ا
ـعامل وابتداء من شهر شباط ولغاية ا
نــهـــايــة الــعــام اجلـــاري) مــضــيــفــاً أن
(الــكــمــيــات  تــخــصــيــصــهـا بــشــكل
استثنائي بناءاً  على توجيهات السيد
وكـيل الوزارة لشؤون التوزيع من أجل
تــوفــيـــر الــدعم وتــقــد الــتــســهــيالت
الـضروريـة للدوائـر اخلدمـية للـنهوض
بــالــواقع اخلــدمي وتــوفـيــر اخلــدمـات

 .( االساسية للمواطن
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من جـهته قـال مدير هـيئـة التجـهيز في
الـشركة أن (الـكميـات اخملصصـة بلغت
 195ألـف لتـر شـهـريـاً من زيت الـوقود
ـدعـوم الـبالغ  150ديـنار/ وبـالـسـعر ا
لـتـر فـيـمـا بـلـغت كـمـيـة مـنـتـوج الـنـفط
األبــيض اخملـصص لـهم  180ألـف لـتر
شـهـريـاً) مـؤكـداً ان (الـشـركـة مـسـتـمرة
بـتـجـهـيـز اجلـهـات الـطـالـبة فـي جمـيع
احملـــافــظـــات) . كــمـــا وفــرت الـــشــركــة
مـنتوج زيت الغـاز للمطـاحن احلكومية
ـدعـوم واألهــلـيــة بـالــسـعــر الـرسـمـي ا
والبالغ ( (400ديـنار للـتر الواحد وفق
آلـــيـــة ســـانـــدة بـــالــتـــعـــاون مع وزارة
الـتــجـارة / الـشـركـة الـعـامـة لـتـصـنـيع
ـــــوجـب اخلــــــطط احلــــــبــــــوب وذلـك 
ـوضوعـة من قـبل شـركة الـتـجـهيـزيـة ا
طـاحن مسـاهمةً الـتوزيع في جتـهيـز ا
مــنــهــا في تـوفــيــر مــفـردات الــبــطــاقـة

الـتـمـوينـيـة مع الـعـرض بأن الـكـمـيات
اجملــهـزة من مـنـتــوج زيت الـغـاز حتـدد
بـحــسب الـكـمـيـة اخملـصـصـة لـلـحـبـوب
ــطــحــونـة مـن قـبـل الـشــركــة الــعــامـة ا
لــتـصــنـيـع احلـبــوب وبـاإلعــتـمــاد عـلى
سـاعــات الـقـطع والـتـجـهــيـز لـلـكـهـربـاء
الــوطــنـيــة عــلــمـاً أن آلــيــة الــتـجــهــيـز
ـوقعي تـتـضمن أيـضاً إجـراء الـكشف ا
ـعرفـة اإلحتيـاج الفعـلي للمـنتوج وفق

الضوابط والتعليمات.
ديرية عامل التابعة  وجهزت الشركة ا
بـلـديـة الـبـصرة بـ  1750طـنـاً مـن مادة
اإلسـفـلت وذلك لـغـرض تـبـلـيط وإكـساء

ــــولـــدات وأشــــار الـى أن (جتــــهــــيــــز ا
ــنـتــوج زيت الــغـاز بــكــمـيــة خـمــسـة
لـتـرات لـكل كي فـي مع إعـتـمـاد احلدود
الـعلـيا لـقدرة مـولدات احلـقول الـعامـلة
بـنظام األقفاص احلديثة وهي  175كي
في  و 100كـي في لـكل قـاعـة بـالـنـسـبة
لـلـحــقـول الـتي تـعـمل بـنـظـام الـقـاعـات
األرضــيـــة أوالــســرحــيــة). وأضــاف أن
(الـبويلـرات والبرنـرات يكون جتـهيزها
ـسـتـخـدم يـكـون ـنـتـوج ا حـسب نـوع ا
ــــنـــتـــوج جتـــهــــيـــزهـــا حــــسب نـــوع ا
ـسـتـخـدم في تـشـغـيـلـهـا حـيـث جتـهز ا
الـبويـلرات بكـمية ( /2000لـتر شـهرياً)
والــبـرنـرات بــكـمـيـة  450لــتـر شــهـريـاً
مـبيـناً بـأن "السـعرالـرسمي لـزيت الغاز
يـبـلغ 400ديـنـار/ لـتر ولـلـنـفط األبيض
يـبلغ  300ديـنار/ لـتر). وجـهزت شـركة
ـنـتـجـات الـنفـطـيـة الـعـديد من تـوزيع ا
مـعامل إسفلـت (احملمودية واحلـسينية
والـنـهـروان واليـوسـفـية ) الـتـابـعة الى
مــحــافـظــة بــغـداد بـ  375ألـف لـتــر من
مـنـتوجي زيت الـوقـود والنـفط األبيض
ـستخدم في حتضير مادة اإلسفلت ا
لـغـرض تـبـليـط الشـوارع في الـعـاصـمة
في إطــار ســعــيــهــا لإلرتــقــاء بــالــواقع
اخلـدمي . وقال مدير عـام الشركة كاظم
مـــســــيـــر يـــاســـ فـي بـــيـــان تــــلـــقـــته
(الــزمـان)امس (أن الــشـركـة  ومن خالل
هـيئة الـتجـهيز الـتابعـة لها عـملت على
إصــدار أمـر جتـهـيـزي يــتـضـمن تـزويـد
مـعـامل االسفـلت الـتابـعـة الى مـحافـظة
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شــوارع احملـافــظـة إلزالـة الــتـخــسـفـات
وإصـالح اخللـل فـيـها. وأوضـح يـاس
فـي بـيــان ثـان امـس أن (الـشــركـة ومن
خالل هـيأة التجهـيز التابعـة لها عملت
عــلى إصــدار أمــر جتــهــيــزي يــتـضــمن
جتـهـيـز مـعـامل إسـفـلت مـديـريـة بـلـدية
ــادة اإلسـفـلت نـوع 40/50 الــبـصـرة 
ــدعــوم وحـسب وبــالــسـعــر الــرسـمي ا

طلوبة). الكميات ا
وأضــاف أن (الـــتــوجــيــهــات الــوزاريــة
نـصـت عـلى أهـمـيـة تـقـد الـدعم الـتـام
ـديريات اخلدمـية في إطار الى جـميع ا
اجلــهــد الــوطــني لــلــنــهــوض بـالــواقع
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دينـة او عند لـقائنـا مع بعض االصدقاء في وقفـة روتينـية في احدى طـرقات ا
واالصـحاب حتـدث سـجـاالت في الـكالم شـبه يومـيـة في مـخـتـلف االمور وفي
ولو كثـير من االحيان جتبرنا عـلى سماعها والدخول في الـبعض االخر منها 
ـا اكتـفينـا بهذه االسـطر القـليـلة لذا فـرض عليـنا الوقت حتدثـنا عنـها جمـيعا 

باختصار احداها .
كـنت جالـسـا مع احـد االشـخـاص الـذي تربـطـني به صـلـة قـرابـة وهـذا كل ما
استـطيع البوح عـنه لكي ال يعصف بي اعصـار اللوم والعتب  واثـناء اجللسة
ـنزل يـحتاج دخل علـينـا شقـيقه االصـغر مـنه سـنا واخـبره بـان احد اجـهزة ا
ـاذا ال تصلحه انت ? فرد عليه الشاب ب (ال الى تـصليح فأجابه صاحبنا : و
اعـرف)  فــكـان جـواب صـاحـبـنـا هــذا فـيه نـوع من الـزجـر والــتـنـقـيص (لـعـد
شـتـعـلمـت بالـكـلـية)  عـلـمـا ان هذا الـشـاب خـريج احدى الـكـلـيات االنـسـانـية
ت بـصلة ال من قـريب او بعيـد بهذا اجلـهاز ثم التـفت نحوي وتخـصصه ال 
وبادرني بـسـؤال لم يـختـلف عن سـؤاله لـشـقيـقه (يـحـسبـون انـفـسهـم مثـقـف
ومــيـعــرفـون كـلــشي يـســون)  قـررت في بــادى االمـر ان ال اخـوض الــنـقـاش
واكتـفي بـقـوله تـعالى ((وَإِذَا خَـاطَـبَـهُمُ الْـجَاهِـلُـونَ قَـالُوا سَالمـاً)) ولـكن كـثرة

عركة اخلاسرة . وجه اعطتني نوعا من االغراء لدخول في هذه ا السهام ا
فكـان جوابي على هذه االسئلة بان جميع خريـجي الكليات ال يعرفون تصليح
ـاء )او (رافع القدرة لـلكهـرباء) لعـدم شمـولهن في منـاهج الدراسة (مضـخة ا
وهـذه مـهن تـتـقن في ورشـات الـتـصـلـيح ومـعـظمـهـن ال حتتـاج الـى دراسة او
مـارسـة وان كانت مـعـهـا دراسة كـانت اكـثر ـا تـكسب بـاخلـبـرة وا شهـادة ا
ـثقف واستشـهدت بقول كنت تعلم وا اتقـانا  ثم اردفته بان هـناك فرقا بـ ا
تـعـلم هـو من تـعـلم أموراً لم تـخـرج عن نـطـاق اإلطار قد قـراته فـيـمـا مـضى ا
الفـكـري الذي اعـتـاد علـيه مـنذ صـغره. فـهـو لم يزدد من الـعـلم إال ما زاد في
تـعـصـبه وضـيّـق في مـجـال نـظـره. هــو قـد آمن بـرأي من اآلراء أو مـذهب من
ـعـلــومـات الـتي تــؤيـده في رأيه وحتــرّضه عـلى ــذاهب فـأخــذ يـسـعـى وراء ا ا
رونـة رأيه وباسـتعداده لـتلقي كل ـتاز  ثقـف فهو  الكـفاح في سـبيله. أمـا ا
فـكرة جديدة وللتأمل فيها ولتملي وجه الصواب منها. ”وكأنني بهذه الكلمات
كـمن ادخل يده في خـليـة الـنحل واجلـميع يـعرف مـا هي عـواقبه  بل وجـنيت

على الدكتور علي الوردي الستشهادي به.
ـوافـقـة عـلى ـنـاوشـات قـررت رفع الـرايـة الـبـيـضـاء وا وبــعـد هـذه اجلـوالت وا

ة واهمها (كلشي متعلم الكليات ..).... شروط الهز
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نـتجات الـنفـطية وزعت شـركة تـوزيع ا
ـخــتـلف بــتـجــهـز مــشـاريع الــدواجن 
دعـوم. وذكر أنـواع الوقـود وبالـسعـر ا
بـيــان امس ان هـيـئـة الـتـجـهـيـز (قـامت
ــفـاقس بــتـجــهــيـز حــقـول الــدواجن وا
احلــاصـلـة عـلى كـتـاب صـادر من وزارة
ـنتوجي الـزراعة أو هـيئـة اإلستثـمار 
زيت الـغـاز والـنـفـط األبيـض وبـالـسـعر
ـدعـوم وذلك مـن خالل خـطة الـرسـمي ا
جتـهيـزية تـضمن سد اإلحـتيـاج الكامل

لهم من الوقود الالزم لعملها).
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وقــال مـديـر عـام الـشـركــة كـاظم مـسـيـر
يــاسـ ان (الــتـعـلــيـمــات الـصـادرة من
مــجــلس الــوزراء ووزيــر الــنــفـط ثــامـر
الــغـضـبــان نـصت عــلى أهـمـيــة تـزويـد
ـفـاقس باحملـروقات حـقـول الدواجن وا
الـكافيـة وذلك تنفيـذاً للبـرنامج الوطني
واخلـطط الـتـنـمـويـة لـتـشـغـيل مـشاريع
الــدواجن ألجل دعم وتــنـشـيط الــقـطـاع
اخلـاص وخلق بيئـة مناسبة مـستوفية
لــشــروط اإلسـتــثــمــار والـعــمل لــغـرض
ــو في اإلقــتــصــاد حتــقـــيق مــعــدالت 

الوطني).
من جـانبه أوضح مـدير هـيئة الـتجـهيز
(آلـيـة حتـديـد الـكـمـيـات اخملـصصـة من
مــنـتـوجي الـنــفط األبـيض وزيت الـغـاز
ــــولـــدات وكـــذلك لـــغــــرض جتـــهـــيـــز ا
ـسـتـخـدمـة الـبــويـلـرات والـبـيـرنــرات ا

ألغراض التدفئة).
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مِنْ حِكَمِ األمام عليّ بن ابي طالب عليه السالم :

(ال تكن عَبْدَ غَيْرِك وقد جعلكَ اللهُ حُرّا ) 
قام احلريـة والعبودية صفـتان متضادتان تـتيح األولى لصاحبهـا أنْ يعتلي ا
ـشي مـرفـوع الـرأس دون أنْ تـكبـله ـتـمـيـزة بـ الـنـاس و ـكـانـة ا الرفـيع وا

القيود واألغالل  ودون أْن يخشى من قِيلٍ او قال ...
ويكتب سيرته باحرف من نور

ال تستعبده الشهوات الزائفة واألهواء
وال يستعبده الشبق السلطوي 
ال والثروة  وال يستعبده حب ا

وأصحاب النفوذ االجتماعي ... وال يستعبده الرؤساء 
طامع الدنيوية وال تدنس ثيابه أوضار ا

 ولن تُوقِعه في فخاخها مهما كانت االغراءات 
ولن تـأسـره اخلـرافــات واالبـاطـيل واألوهــام ومـثل هـذه احلــريـة لن تـكـون االّ
بالـعبوديـة الصادقـة لله حيث أنَّ الـعبوديـة لله تُحـررُه مِنْ كل ألوان الـعبوديات

األخرى .
وأمـا الــعــبـوديــة لــغـيــر الــله فــهي الــذُلُ بـعــيــنه  وهي الــسـقــوط الــفـظــيع في
ـلك من نـفـسه مسـتـنـقـعـات الـهـوى والـرغـائب  فـيـمـلك اآلخـرون أمـره  وال 

!!.. أمراً
ـــنــافع ــال  أو وراء ا ــنـــصب أو وراء اجلـــاه  أو وراء ا إنّ الـــلــهـــاث وراء ا
تَـحـكِـمِـ الـذين ـصـالـح واالمـتيـازات يُـوقـع االنـسـان أسيـراً فـي قـبـضـة ا وا
يتـعاملون معه وكأنّه شيء من أشيائهم فيسقطون شخصيتَه  وهذا هو معنى

قيتة التي تسم أصحابها بالذل والهوان وما اجمل ما قيل : العبودية ا
تعصي االلهَ وأنتَ تُظهر حُبَّه 

هذا لعمري في الفعالِ بديعُ
لو كان حُبّكَ صادقاً ألطعتَهُ

ن يُحبُّ مطيعُ ُحبَ  إنَّ ا
انّ احلر هو الذي يطيع ربه ويعصي هواه 

أما الذي يطيع هواه ويعصي ربه فهو عبد لهواه
وكيف يدّعي احلبَّ مَنْ يرتع في العصيان  وال يكف عن طاعة الشيطان?!

وازين عـايير وا شرُوعة  –الـتي الغبار علـيها في كل ا لألحـرار طموحاتـهم ا
– 

شروعة . شروعة االّ بالوسائل ا وهم ال يتوسلون للوصول الى طموحاتهم ا
وهنا مفترق الطرق ب األحرار والعبيد 

فالـعبيد حتى اذا كـانت طموحاتهم مـشروعة فانهم يسـتبيحون لـلوصول اليها
ـقعـد نـيابي كلَّ الوسـائل فـمن هـنا تُـشـتري الـبـطـاقات االنـتـخابـيـة ليـفـوزوا 

مثال..!
ُ واالشخاص أيضا   وتشترى الذ

ويُعـمد الى عمليات التزويـر دون ان يحجبهم عن ذلك ضمير نقيّ أو اي رادع
آخر ...

نصب ... وهم ال يصنعون ذلك كله اال ألنهم عبيد للجاه وا
تساقط على أطباق احللوى  انهم كالذباب ا

نـاصب أحيانا فيرفضون وباصرار وان الصـفوة من االحرار تُعرض عليهم ا
!!..
نعم 

انّ الفارق ب من يبحث عنه الضوء  وب من يبحث عن الضوء لَعَظيِم
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وجمـيل هنـا أنْ نسـتذكـر قولَ أمـيرِ احلـكمـة والبيـان االمام عـلي بن ابي طالب
(ع) الذي قال :

واستغن أحـسنْ الى من شئت تـكن أمَيرهُ واحـتج الى من شئت تـكن أسيـرَهُ 
عن من شئتَ تكون نظيرَه 
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العبيد مصبٌّ لتلقي أوامر أسيادهم ..

وفي بعضها ما يقودهم الى اجلحيم  
غرورون .. انهم يَلِغون بكلّ ما يلغ به ا

(وسيعلم الذين ظلموا ايّ منقلب ينقلبون) 
انّ (عـمر بن سعد ) قـاد اجليش االموي الـذي قاتلَ ريحانـةَ رسول الله االمام
احلـسـ في كـربالء في مـقـابل أنْ يـحـصل علـى امارة (الـري) ومع ذلـك فلم

يحصل عليها ..
ثل في اخلسران وبـاء بالعار في الدنيا والنـار في اآلخرة  وأصبح مضرَب ا

. ب ا
بــيــنـمــا اســتـطــاع (احلــر) بن يـزيــد الــريـاحي  –الــذي
جعجع باحلس  –ان يكون حرّاً  –كما سمته أمّه –
ـ وكتب حـ نـزع عن نـفسـه طوق الـعـبـوديـة لـلـظـا

بشهادته صك اخللود –رضوان الله عليه  –
نـعم ال مجد االّ لالحرار الصامـدين وليس للعبيد االّ

التدحرج الى الهاوية مذمومِ مدحُورِين .

اخلـــدمي حملـــافــظـــة الــبـــصـــرة وبــاقي
احملافظات األخرى).

من جـانبه لفت مدير هيـئة التجهيز في
الـشركة احـسان موسى الى أن (الـكمية
اجملــهـزة من االســفـلت وزعت اعــتـمـاداً
ـقررة عـلى رغـبـتـهـم بـتـوفـيـر الـكـمـيـة ا
وجتـهيزها مناصفةً مع منفذي البصرة
وذي قـــار  مــــضـــيـــفـــاً أن (بـــاإلمـــكـــان
جتـهـيـزهم بكـمـيـات إضافـيـة أخرى في
حــال طــلــبــهم  مــنـوهــاً بــأن الــســيـاق
الـتـجـهـيزي يـتـضـمن إجـراءات الـكشف
ـوقـعي لـغـرض الـتـأكـد مـن إسـتـخدام ا

نتوج لألغراض اخملصصة له). ا

نتجات النفطية جتهز بلدية البصرة باإلسفلت &eON∫  ا
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ــفــكــر والـــبــاحث الــكـــبــيــر عــبــد وقـع ا
اضي في احلسـ شعـبـان يوم االحـد ا
مـعــرض بـغــداد الـدولي كــتـابـه اجلـديـد
كث دلول وما  (سالم عادل  –الدال وا
وما يـزول) الـذي صـدر له في بـغداد عن
دار مــيــزوبـــوتــومــيــا وحــظي الــكــتــاب
بـاهتـمـام الـطبـقـة الـسيـاسـيـة العـراقـية
والعربية بـعد نشر حـلقاته في (الزمان)
ـاضي. وبادرت اللجـنة الثـقافية العام ا
بـنـادي الـعـلـويـة االجـتمـاعـي الى اقـامة
احـتفـالـيـة تـوقيع ثـانـيـة لـلكـتـاب مـساء
ي ــاضـي بــحــضـــور اكــاد الــثـالثــاء ا
وثــقــافي واعـالمي حــاشــد. وقــدم حــفل
التوقيع الـذي يشارك فيه الـدكتور عامر
حـــسن فــيــاض عــمــيـــد كــلــيــة الــعــلــوم
الـسـيـاسـيـة بـجـامـعـة الـنـهـرين وجـمـال

ديـر العـام السابق في وزارة العتـابي ا
الثقافة القاص والكاتب صادق اجلمل.
واكــد شــعــبــان فـي احلــفل ان كــتــابه ال
جد احـدا مثلـما ال يقـلل من شأن احد
ـاضي بـقــدر مـا يـســعى الى مـراجــعـة ا
والــــدعـــوة الى الــــتـــســـامـح والالعـــنف
ويكـشف سجـايـا فريـدة تمـتع بهـا زعيم
احلـــزب الــشـــيـــوعي الــســـابق حـــســ
الــــــرضـــــوي (سـالم عـــــادل) فـي عـــــقـــــد
ــاضي. من اخلــمــســيــنــات من الــقــرن ا
اهـمـهـا احتـرامه لـلـمـثـقـفـ واسـتـماعه
اليـهم وجـهوده الـتنـظـيمـية الـبارزة في
تــوحــيــد صــفــوف احلــزب ومــراجــعــته
التجربة النضالية ومواقفه من القضايا
العربيـة والسيما قـضية فلـسط فضال
عن واقــعـيــته في الــتــعـامـل مع احلـراك

الشعبي الطاغي آنذاك.
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تحدة حلقوق اإلنسان مفوضة األ ا
مـيـشـيل بـاشـلـيه امس الـثالثاء عن أن
هـنـاك نـحـو  200أسـرة مـحـاصـرة في
مـنطقـة صغيرة مـا زالت حتت سيطرة
داعـش في ســــوريـــــا وأن مــــســــلــــحي
ـــنــعـــون بــعـــضـــهــا من الـــتـــنــظـــيم 
الــــفـــرار.وقـــالت بـــاشـــلـــيه في بـــيـــان
ان(كــــثــــيــــرا من تــــلك األســــر ال يـــزال
يـتعرض أيـضا لضـربات جويـة وبرية
مـكثفة من جانب التحالف الذي تقوده
ـــتــحــدة وقـــوات ســوريــا الـــواليــات ا
ـقراطـيـة حلـيـفتـهـا على األرض). الـد
تحدث مـن جهته قال روبرت كولفيل ا
بــــاسـم بـــاشــــلــــيه في إفــــادة امس إن
(الــقـانـون الـدولي يـلـزم قـوات سـوريـا
قـراطيـة التي تسـاندهـا الواليات الـد
تحدة وتهاجم داعش باتخاذ تدابير ا
وجودين دنـي ا احـترازية حلـماية ا

قاتل األجانب). وسط ا
W¹dJ Ž  UFD

فـي غضون ذلك أكدت قـيادة العـمليات
ـشـتركـة جنـاح القـطـعات الـعـسكـرية ا
وقــوات احلــدود بــتــأمــ احلــدود مع
سـوريا .وأكـد الناطق بـاسم العمـليات
ــشـتـركـة الــعـمـيـد يــحـيى رسـول في ا
تـصـريح امس (قيـام قـطعـات مـشتـركة
مـن اجلـيـش وقـوات احلــدود بــتــأمـ
احلــــدود) مــــشـــيــــراً الى ان (تــــأمـــ
احلـدود كان من االولويات بعد انتهاء
عــمـلــيـات حتـريــر االراضي الـعــراقـيـة
ـــنـع تـــســــلل االرهــــابــــيـــ من وذلـك 
االراضـي الـســوريـة بــاجتـاه االراضي
الـــــعـــــراقــــيـــــة). ولــــفـت الى (وجــــود
حتــصــيــنــات وحتــكــيـمــات مــتــمــثــلـة
بـــالــســـواتــر الـــتــرابـــيــة واخلـــنــادق
واالسـالك الــشـــائــكــة وســـيــاج بي ار
ــســـانــدة سـي وتــوزيع االســـلــحـــة ا
ــــراقــــبـــة كــــمــــا  ادخـــال وابــــراج ا
الــتــكــنــوجلــيــا من خالل الــكــامــيـرات
احلـــراريــة) مـــنــوهـــا الى (اســـتــمــرار
الـــدوريـــات الــتـي يــجـــريـــهــا طـــيــران
اجلــيش وكــذلك طــائــرات االســتـطالع
لـرصـد أي حتركـات لعـنـاصر الـتنـظيم
االرهـابي).وأضاف أن (العمليات التي

قـامت بها قوات قسـد السورية باجتاه
تـبقية في عـناصر الـتنظـيم االرهابي ا
جـيب داخل االراضي السـورية دفعـتنا
الـى تعزيز الـقطعـات بقطعـات اضافية
لــتــأمــ وتــعـزيــز الــشــريط احلـدودي
ـتابعة ومالحـقة أي حترك او محاولة
لـعـصابـات داعش لـلتـقـرب من احلدود
الـعـراقـيـة) مـؤكـدا (الـسـيـطـرة وتـأمـ
الـــوضع عــلـى احلــدود بــشــكـل كــبــيــر
تـابعـة االستـخبـاراتية بـاالضفـة الى ا
الــتي يــتم مـن خاللـهــا اســتــهـداف أي
جتــمـعـات او حــشـود حتـاول الــتـقـرب
عـلى احلدود العراقية ).كما اكد رسول
 ســيـطـرة الـقــطـعـات الـعـســكـريـة عـلى
الــــــوضـع االمــــــنـي في صـالح الــــــدين
وديــالى رغم مــا شـهــدته احملـافــظـتـان
اخـيراً من خروقات وقـال ان (القطعات
الــعـســكـريــة في ديــالى وصالح الـدين
مـسـتمـرة بالـعمـليـات االستـباقـية وفق
ـعـلـومات االسـتـخبـاراتـيـة الدقـيـقة) ا
مـشـيـرا الـى (تـنـفيـذ بـعـض الـضـربات
ــــهـــمــــة من خـالل طـــيــــران اجلـــيش ا
والـــقــوة اجلــويــة الســـتــهــداف بــعض
الـــكـــهـــوف واالوكـــار خـــصــوصـــاً في
الـسالسل اجلـبـلـيـة في جبـال مـكـحول
ــــــحـــــــافــــــظــــــة صالح وحـــــــمــــــرين 
الــدين). وأضـاف ان (قـيــادة عـمـلـيـات
ديـــالى مــســتــمــرة بـــعــمــلــيــات الــدهم
ـســؤولـيـة والــتـفــتـيش ضــمن قــاطع ا
ـنـاطق الـتي يحـددهـا اجلـهد وضـمن ا
االسـتخباراتي الستئصال ما تبقى من
بــعض الـفـلــول واخلاليـا الـتي حتـاول
ــــــنـــــــاطق) ان تـــــــنـــــــشط بـــــــهـــــــذه ا
مـؤكـدا(سـيـطـرة الـقـطـعـات بـشـكـل عام
عـلى الوضع االمني في ديالى وصالح
الـدين وقيامها بعـمليات تفتيش ودهم
مـسـتـمرة كـمـا انهـا تـعمـل على تـفـعيل
اجلــهـد االسـتـخـبـاراتي لـلـقـضـاء عـلى
نهزمة في هذه تـبقى من هذه الفلـول ا
ــنــاطق). في هه االثــنـاء نــفت قــيـادة ا
فــرقـة الـعـبــاس الـقـتـالــيـة مـا تـردد عن
خــرق قـضـاء الـنــخـيب وإخـتـطـاف 12
شــخـصـاً في قــاطع الـعـمــلـيـات.وقـالت
قـيادة الـفرقـة في بيـان امسـان (األنباء

الـتـي تداولـتـهـا بـعض وسـائل اإلعالم
بـــشـــأن حـــصـــول حـــاالت عـــمـــلـــيـــات
اخــتـطــاف من جــانب داعش اإلرهـابي
ـــواطــنــ في قــاطـع الــنــخــيب الــذي
تــمـســكه الـفــرقـة امــتـدادا من احلـدود
ـــقــدســة اإلداريـــة حملــافـــظــة كــربالء ا
وصـوالً إلى مـحـافظـة االنـبار) مـؤكدة
ــســكه مــنــذ أربع (جنـــاح مــهــامــهــا 
ســنـوات دون حـصــول أيـة خـروقـات).
نـتشرة في واشـارت الى أن (قواتـها ا
ذلـك الــقــاطـع لم تــســـجل حــصــول أي
خــــروقــــات أمــــنــــيــــة أو اخــــتــــطــــاف
) مــوضـحــة أن (عــمــلــيـات ــواطــنــ
االخــتــطـاف الــتي حـصــلت هي خـارج
سـافة أكـثر قـاطع مـسؤولـية الـفرقـة 
مـن ٧٠ كيـلو مـتـرا الجتاه مـنـفذ عـرعر
احلــدودي). وتــابــعت  أن(داعش بــعـد
انــدحـاره كـامالً أمـام الـقـوات األمـنـيـة
واحلـشد الشعبي وحترير كامل البالد
مـن عـنـاصـره اإلرهـابــيـة يـريـد عـاجـزاً
إثـبات وجوده من خالل تلك الـعمليات
) الفـتـة إلى إن (جـمـيع احملــدودة جـداً
قـواتـهـا في قـاطع الـنـخـيب مـسـتـنـفرة
لـواجـبـاتـهـا بشـكل كـامل وتـشـمل مـقر
ــشــاة قـــيــادة مـــتــقـــدم ولــواءين مـن ا
وفــوجـ من الــدروع مع قـوات جـوال
درع وبقية الوحدات الساندة الـلواء ا
مـن مراقـبه الكـترونـيـة وطيـران مسـير

ومدفعية وهندسة عسكرية).
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واعــلـنت خــلـيـة اإلعالم االمــني مـسـاء
اول امـس األثــنــ عـن إخــتــطــاف 12
حـافظة شـخصـاً في قضـاء النخـيب 
كربالء واحملاذي حملافظة األنبار.وقال
بـيان لـلخـليـة ان (مسـلحـ يسـتقـلون
عـجـلتـ نـوع بيك آب ونـيـسان قـاموا
ة خطف 12 مواطنا في بارتكاب جر
مـنـطقـة النـخيب أثـناء قـيام الـضحـايا
نـاطق الصـحراوية بـجمع الـكمـأ في ا
ــسـافـة تـبـعـد 120 كــيـلـو مـتـرا غـرب
نـاحـيـة الـنـخـيب) مـوضـحـا انـه (بـعد
الـتحري تـب أن اخملتطـف كانوا من
مـنـطـقـة الـنـخـيب ومـحـافـظـتي كـربالء

واالنبار).
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أكد مـسؤول عـسكـري أمريـكي فرار نـحو ألف من عـناصـر تنـظيم داعش من سـوريا
شتركة إلى غرب العراق ومعهم  200ملـيون دوالر نقدا فيما أكدت قيـادة العمليات ا
تأمـ احلدود العـراقيـة السـورية وقـيام قطـعات مـشتـركة من اجلـيش وقوات احلدود

نع تسلل عناصر داعش. ايلزم 
ونـقـلت شـبـكـة (سي إن إن) االمـريـكـية
سـؤول قـوله  أن (قـرابة ألف من عـن ا
مــقــاتــلي داعش فــروا من ســوريـا إلى
اجلـبـال والـصحـاري في غـرب الـعراق
اضـية ومـعهم ما فـي األشهر الـستـة ا
يــصل إلى  200مــلــيــون دوالر نــقـدا).
كـما افاد مسؤول ثان بـ(إستمرار فرار
ـواجهات عـناصـر داعش مع اقـتراب ا
مـن آخـر مــعـقل لــلـتـنــظـيم فـي جـنـوب
 مـشيرا إلى أن (بعض شـرق سوريا)
ــسـلـحـ الــسـابـقـ كــانـوا أعـضـاء ا
ســـابـــقــ في تـــنـــظــيم الـــقـــاعــدة في

اجملـامـيع.وخالفـا لـتـغـريـدات الـرئيس
األمريكي دونالد ترامب قدم أحد كبار
ـسؤولـ الدبـلومـاسيـ األمريـكي ا
تـــعــريــفــا مـــخــتــلــفـــا وأكــثــر دقــة عن
ة) عندما يتعلق األمر بداعش. (الـهز
ـة الـتـنـظـيم ـسـؤول بـأن( هـز وقـال ا
لـــيـــست فـــقط بـــقـــطع إمـــداداته عـــلى
ـة شـبـكـاته ـا أيـضـا هـز األرض وإ
ـالـية ـا في ذلك مـصـادر اإليـرادات ا
اإلضــافــيــة ومن يــزوده بـاألســلــحـة)
مـــنـــوهًــا  الى أنـه( قــد يـــكــون هـــنــاك
ــــشـــاركــــ في عــــشــــرات اآلالف من ا
ــــاضي ذكــــر ذلـك).وفي األســـــبــــوع ا
ـرصـد الـسـوري حلـقـوق اإلنـسان أن ا
داعـش بــــحــــوزتـه قــــرابــــة  40طــــنــــا
مـن الــــذهب ســــرقــــهـــا مـن الــــعـــراق
وســوريـا بـعـدمــا جـمـعـهــا من جـمـيع
مـــنــاطق ســـيــطــرته. الـى ذلك كــشــفت

ــــســــؤولــــ الـــــعــــراق.( وبــــحــــسب ا
ـذكورين فإن (التقيـيمات والتقديرات ا

تشير إلى أن قوة داعش تتالشى).
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وأبــلغ اخلـبـيـر الـعــسـكـري عـمـاد عـلـو
(الـزمـان) في وقـت سابـق من االسـبوع
اجلـاري بامـكانـية تـغلـغل مجـاميع من
ـنهـزمـ فـي سـوريا عـنـاصـر داعـش ا
داخـل العـمق الـعـراقي بـسـبب احلدود
الــشــاسـعــة بــ الـبــلــدين داعــيـا الى
تـعـزيز اجلـانب االسـتخـبـاري ومراقـبة
ــــواجــــهـــة تــــلك الــــعــــمق الــــعــــراقي 
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