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اجــرى فـــريق طــبي في مـــســتــشــفى
احلكـيم العام عـملـية أستـئصال ورم
ـنتشر الى الغدة الـدرقية احلـليمي ا
ريـضة العـقد الـلـمفـاوية في الـرقبـة 

بعمر  67 عاماً.  
وقــال رئـيس الــفـريـق الـطــبي  الـذي
اجـرى الـعمـلـيـة اخـصـائي اجلـراحة
سعد الشبلي لـ (الزمان) ان (العملية
كــــانت إســــتــــئــــصــــال ورم الــــغــــده
الليمـفاوية في منـطقة الرقـبة لسيدة
تبـلغ من العـمر (67) عام والـعمـلية
قـــد اســتــغــرقت نـــحــو الــســاعــتــ

ـريـضـة تـنـعم وتـكـلـلت بـالـنـجـاح وا
بصحة جيدة واحلمد لله).  

من جــهــتـه اثـنـى مــديــر مـســتــشــفى
احلكيم الـعام عـبد الله الـغزالي على
اجلهود الكبيرة التي تبذل في صالة
ــسـتــشــفى  وتــسـخــيـر عــمــلـيــات ا
االمـكــــانيـات الـطـبـية والـعـلـمـية من

رضى .  اجل انقاذ حياة ا
واشار الغزالي الى انه يعد (سرطان
الغدة الدرقـية احلليـمي الورم األكثر
ئة من شيوعا ويـشكل نسبة 80 با
أورام الـــــغـــــدة الـــــدرقــــــيـــــة ويـــــتم
تــشــخـيــصه عــادة لــدى من تــتـراوح
أعـــمـــارهم بـــ 30 و 50 ويـــــكــــون
بــنــســبــة أعـلـى بـ  ثالث مــرات لـدى

النساء .
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السيول والفيضانات في واسط.
 ونـقل بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
عن مدير عام الشـركة حس حسن
اخلفاجي قوله ان (الشركة تواصل
ادة حجر جتهيز محافظة واسط 
الـكـلـس من مـعـمل سـمــنت الـكـوفـة
عاجلة التكسرات في اكتف األنهر
وتـدعيـمـها لـإلجراءات االحـتـرازية
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اكــدت الـشــركـة الــعـامـة لــلـســمـنت
ـوصل الــعــراقــيـة جــاهــزيــة ســد ا
تـدفـقة ـيـاه ا السـتيـعـاب كـميـات ا
جـــراء الـــســيـــول واالمـــطــار بـــعــد
ادة  ,مشيرة الى حتشية اسسه با
ان مالكـاتـهــا تـسـهم بـدرء مـخـاطـر
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ال ترتـبكـوا وتفـكـروا كثـيرا.. نـعم هـو القـرف بعـينه ,ولم يكن هـناك خـطأ
قصود بعيـنه.. فلكل منا حصته مطبعي ,أو سهو أو زلة لسان ,بل هو ا
من هذه "النعـمة" التي تخـتص بها بلـداننا العـربية.. وتنـدر أو تختفي في
بلـدان أخـرى " نصف مـتـقدمـة" ال ألنهـا تـقدمت.. لـكن ألن أهـلهـا تـقدمت
ا شبعوا قبلنا من القرف.. وهذا يعني أننا لم نشبع عقولهم قليال ,أو ر
فاجلو بعد من هـذا القـرف?! ال تسـتعجـلوا وتـقولـوا مالك تـبالغ يا رجل ,
ا جأتني " التنكة" ا هو كما تقولون ,ور جميل وشاعري.. من يدري ر
مـقـلـوبـة ومـعـكـوسة ,فـلم أتـذوق مـنـهـا الـعـسل إال قـلـيال ,ومن حـقكم أن
تقولوا  ذلك ,بل ولكم أن تسألـوا أين هو القـرف ياسوداوي? احلق أقول
لكم ,قمـة الـقـرف عـندمـا تـأخـذ الـدولة مـنك "رشـوة" حتت مـسـمى رسوم
تسريع ,فأن كانت لـديك قضـية وصـدر لك حكم فـيها ,فيحـتاج تـميـيزها
ـعــتـاد ,وكـمــا أبــلـغــونــا به عــنـد لـتــكـون نــافــذة من سـنــتـ لــثالثــة في ا
مراجعـتنا  ,لكن يحق لك أن "تـسرع" التمـييز فـيصدر خالل سـتة أشهر
في أقــصى حـد ,إن دفـعـت مـا قــيــمــته أقل من مــئــة دوالر كــرسـوم.. أو
ـائي إصـدار جـواز السـفـر خـالل يـوم واحد ,إن دفـعت رسـومـا تـناهـز ا
دوالر ,وإال فاألمـر يـحتـاج ألشـهر.. فـمـاذا  تسـمـون هذا يـا سـادة! كيف
تصفون قـيام الدولـة بتوزيع مفـردات البطـاقة التمـوينية ,ب شهر وأخر,
ـتردية ,سنة بـعد أخرى ,رغم بقاء بل ـواد ونوعـيتـها ا وإنخفـاض عدد ا
سـتقطـعة من ميزانـية الدولة ,إال بوجود قـطط سمان وإرتفاع فاتـورتها ا
تعـشعش في مـفاصل الـدولة ,تعـتاش هي وتـمول من ورائـها من جـهات,
ـدنيـة و..." أو لـيس هذا ـصـلـحة والـوطـنيـة وا وسكـوت بـقيـة اجلـهات " ا
قرفـا?! هل تالحـظـون كم نـحـاول جتنـب مراجـعـة أي مـؤسـسة حـكـومـية,
ألنها بـالتأكـيد ستـحرص على أن تـمنحك حـصة تعـويضية ,من أي قرف
لم يسعدك حضك بنيله خالل يومك ,بل وستزيدك بان تعطيك ,ما يكفيك
راجعـتها مـرة أخرى مطـلقا.. دة أشهر ,وبطريـقة تمـنعك من التـفكيـر 
تـاعب" ماذا عن إال مرغـما! دعـونا من ذلك الـكالم الذي " سـيجـلب لنـا ا
خالفة القانون " ,عن سبق إصرار وترصد" قيام معظم أفراد اجملتمع 
حتى في أبسط األمور ,التي ال تتدخل الدولة فيها ,بحجة من طق مقرف
يقـول أن " الـسـمـكة خـايـسـة من رأسهـا" .. أو لـيس هـذا تـبريـرا مـقـرفا,
لـتـصـرفـات أشـد قــرفـا! كل مـا سـبق من قـرف ,إعـتـدنـاه بـحــكم الـتـعـود
واإلضـطـرار.. لـكن أن يــكـمل ذلك من يـخــرج عـلـيـنـا ,لـيـخـطـب فـيـنـا عن
اإلصالح ومـحــاسـبــة الـفــاسـدين ,وهـو يــتـقــاتل عـلى
نـاصب ,ويـبـحث عن " حـصـته" فـهـذا قـرف أبسـط ا
مقـرف جدا ,ويفـوق مـا أعـتدنـا حتـمـله.. بل ويـكمل
ثـله.. فهذا ـوذج  ذلك ,بأن يأتي بـأفسـد وأفشل 

منتهى غاية ال....

ÊU e « ≠ ÊbM

bOFÝ ”UO √ d UÝ ≠ q u*«

ـز البريـطانية نشرت الـصانداي تا
ــراســلـــهــا ديــبــيش غــادر تـــقــريــرا 
بـعـنـوان (كـشـفـهـا هـاتـفـهـا احملـمول
الــذي أضــاعـــته في أرض اخلالفــة).
ـانـية ـواطـنة األ ويـشيـر إلى قـصة ا
أميمة عبدي التي يقول إنها سافرت
إلـى الــرقــة الــتي اتــخـــذهــا تــنــظــيم
الدولـة اإلسالميـة عاصمـة له قبل أن
يـنـهـار وتـزوجت اثـنـ من مـقـاتلـيه
قـبل أن تــنـجح في الـعــودة إلى مـقـر
إقامتهـا السابق في مديـنة هامبورغ

انية عام 2016. األ
ويضيف غادر أن (السيدة التي تبلغ
من العـمر  37عامـا بعـدما عادت مع
أطفالها الثالثة إلى هامبورغ لتعمل
كمتـرجمـة ومنظـمة حـفالت أصبحت
مطـمئـنة إلى أن حـياتـها الـسرية في
ســـوريـــا لـن تـــنـــكـــشف حـــتى وصل
الــــهــــاتف احملـــــمــــول الــــذي كــــانت
تستخدمه خالل إقـامتها في الرقة و
فـقــدته في وقت الحق إلـى صـحــفـيـة
عـربـيـة تـعـمل في قـنـاة اآلن ومـقـرها

في دبي). 
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ويـقــول غـادر إن (الـصـحــفـيـة جـنـان
مـــوسـى جنـــحت في فــــتح الـــهـــاتف
عـلـومـات منه واسـتخـراج كـنـز من ا
حـيث كـشـفت شـبـكـة الـعالقـات الـتي
كـانت تقـيـمـها أمـيـمـة ويخـشى أنـها
تـــــمـــــكـــــنـت من جتـــــنـــــيـــــد بـــــعض
البـريطـانيات) مـضيـفا ان (الـشرطة
انـيـة أكدت انـهـا كانت قـد فـتحت اال

جــدا وفــرض قــوانــيــنه الــتي عــدهـا
واجبـة الـتنـفيـذ عـلى كل من بقى في
ــديـنــة) فـــالـشــابــة الـتـي ظـلت في ا
منـزلهـا مع عائـلتـها لم تـخضع لـتلك
الـقوانـ الـتي عدتـهـا غيـر مـنطـقـية
ووحــــشـــيــــة واضـــافت (تــــعـــرضت
للتحرش اجلسـدي و الضغط الكبير
من قـــبل داعش اثـــنــاء مــداهـــمــتــهم

للمنازل).
 UÐuIŽ ÷d

ـــوصـل فــرض وشـــهـــدت مـــديـــنـــة ا
عقوبات وأوامر صارمة على النساء
ـــــوصـل مـــــنـــــذ الـــــيـــــوم األول في ا
السـتـيالئه عـلـيـهـا في مـنـتصـف عام
2014 بــــإجــــبـــــارهن عـــــلى ارتــــداء
اخلمار وسـلب حرياتـهن الشخـصية
بـاإلضــافـة إلى حـرمـانــهن من إتـمـام
الـــدراســـة في مــراحـــلـــهــا كـــافــة من
االبـتــدائـيــة وصـوال إلى اجلــامـعـات
ـتـطرف الـتي أغلـقت بـسـبب الـفكـر ا
واجلــهـالـة الــتي حـمـلــهـا الـتــنـظـيم.
واشارت سارا الى ان (الضغط الذي
ة بحق مارسه داعش وقوانينه الظا
االنسانية جـعلتي امر بحـالة نفسية
حيث مرضت وعانيت الكـثير نتيجة
ـسـتــمـرة وجــرائـمـهم الــتـهـديــدات ا
ـكـونـاتـهـا الـبـشـعـة بــحق االهـالي 
والــوانــهـا كــافــة والسـيــمــا الـنــسـاء
االيـزيـديات) ,الفـتـة الى انـهـا (قررت
خـوض الـتــحـدي ضـد افـكـار داعش,
فقمت بنشر خفاياهم واعمالهم التي
تــشـبه عــقـولـهـم واشـكـالــهم لـيــطـلع
الـعـالم عـلـيـهـا وبـدأت بـتـعـلم الـلـغـة
الـفـرنـســيـة ومن ثم الـلـغـات االخـرى

وهي االســــبـــانــــيــــة وااليـــطــــالــــيـــة
والروسية). 

ــــئـــات وتـــعــــد ســــارا واحــــدة مـن ا
الــلــواتي عــانــ وهــددن وتــعــرضن
لــلــتـحــرش نــتـيــجــة عـدم الــتــزامـهم
بــأرتــداء اخلـمــار والــلـواتـي حـاولن
الهروب بشـتى الطرق والوسائل من
بــــطـش وقـــــوانــــ االرهـــــاب لـــــكن
مــحـاوالتـهــا لم تـكــتب لـهـا الــنـجـاح
حيث تعرضت هي وعائلتها لظروف
عـصيـبـة بـقـساوة الـلـيـالي والـطقس
الـــبـــارد مـع انـــتـــشـــار الــــقـــنـــاصـــة

والعـبوات الـناسـفة الـتي زرعت على
جـوانب الــطـرق مـا زاد مـن صـعـوبـة
سـافات بـعيـدة حالت االمر والـسيـر 
دون جــدوى ,لـــتـــعـــود حـــيث كـــانت
فبـقـيت جالـسـة في البـيت طـوال تلك
ـدة. مـؤكـدة ان (طـريـقـتـها جـزء من ا
ـقــاومـة والـتـحــدي والـثـأر من اجل ا
صــديــقـاتــهــا من مــخـتــلف االطــيـاف
واالديان الالتي تـعرفت عـليهن خالل

مدة حياتها اجلامعية).
 وقـــالـت ســـارا انه (وبـــعـــد انـــطالق
عـمـلـيـات الـتـحـريـر اسـتـقـبـلـنـا ثـمان

مقارنة بسيطة ب جتربة ثـورة ايران األسالمية  وتغير نظام حكم الشاه
قراطية لألحزاب األسالمية  في العراق للبحث فيها وماب التجربة الد
عن اوجه  التشابه واألختالف في التجربت  بعد ان عجزنا عن ان جند
جتربة  حُكم  مبنيَّة على نفس متبنيات جتربة احلكم في العراق بعد عام
ـقـراطي -االسالمي- في 2003  و اكـاد اجـزم ان جتـربـة احلـكم الـد
العراق هي جتـربة فريـدة  كما واجـزم انهـا التشابه اي جتـربة حكم في
الـعـالم وهــذا مـا  أوصـلـنــا الى الـقـاع الــذي نـحـاول ان نــخـرج مـنه مـرة

اخرى من خالل البحث في جتارب االخرين وتعلم الدروس !!! 
 ال احتدث  هنا عن حكومـات متعاقبـة على حكم العراق  بل احتدث عن
ـا انتـظرهـا العـراقيـون للـخروج من نهج حـكم ومسـيرة جتـربة ادارة لـطا
قراطيـة الغير مقيدة بأغالل التبعية نظام احلزب الواحد  الى فضاء الد
ومنهوبة اخليرات سلفـاً ومسلوبة القرار عادة .  ففي عام 1979 حدثت
الـثـورة الــكـبــرى في ايـران ضـد حــكم الـشــاه حـيث تَــبـنت الـثــورة فـكـرة
ستنكرة عارضة االسالمية) وانطلقت اجلماهيـر االيرانية الغاضبة وا (ا
 الدارة حكم الدولـة وطالبت بـاسقاط الـشاه  وما مـيز التـظاهرات انذاك
طابعها الوطني بأعتـبارها نتاج تفاعل جماهـيري محلي   فاجلميع يعتز
باالنـتمـاء أليران - الـدولة - وال شيء سـوى ايران .. ال دوائـر امبـريالـية
والصـفقـات مـشـبـوهـة وال اتـفـاق مع  جـهات خـارجـيـة  وبـعـد ان تـكـللت
التظـاهرات بـالنـجاح بتـغيـير نظـام حكم الـشاه   انـطوت صفـحة الـنظام
الـشـاهن شـاهي واصــبح  مـرحـلـة من تـاريخ دولــة  تـعـتـز به ايـران كـون
الـشــاه جــزءا من االمــة الـفــارســيـة  وااليــرانــيــون يـعــتــزون بـتــأريــخـهم
ـارسـون لـغـة االنـتقـام والـثـأر ابـداً  ومع اسـتـالم األمام وانـتـمـائـهم وال
اخلـمـيـني مـقـالـيـد احلـكم في الـدولـة اجلـديـدة  اتـخـذ قـرارات مـهـمـة في
تــاريخ ايـــران تــمــكـن من خاللــهـــا ابــعــاد الـــدولــة واجملــتـــمع من شــرور
ـؤســسـات و االحـتــراب الـداخــلي ولــغـة االنــتــقـام  فــسـعى الن تــبــقى ا
ختـلف صنوفهـا كما هي  مع تـغيير رموز االجهزة االمنـية والعسـكرية 
نـظـام سـلــطـة الـشـاه فـقـط ومـادون ذلك كـانـوا خــارج دائـرة الـشك  فـلم
يعتقل احد ولم يجتث احد ولم يهمش احد فانتصرت الثورة اجلماهيرية
ـا يـتـنـاسب بـاحلـكـمــة واالبـتـعـاد عن لــغـة االنـتـقـام وكــتـبـوا دسـتـورهـم 
شاركة في التصويت على الدستور اجلديد وجتربتهم  ووصلت نسبة ا
ـؤزر واستـقـرت الـبالد ـئـة) فـتـكـللـت كل اجلـهـود بـالـنـجـاح ا  (92,2 بـا
شاريع ونهضة ايران لكن اخترتها كنموذج وتطورت  وال اريد اسهب 

للمقارنة بأعتبارها  األقرب جغرافياً للعراق . 
اما التجربة العراقية عام 2003 فب تغيير للنظام على يد احملتل ودفع
ـعـارضـة الى أدارة مـدنـيـة أمـريـكـيـة أنـتـقـاليـة حلـكـم الـعراق   احـزاب ا
ا جلس كـثيـر من ساسـة العـراق يسـتمـعون ويـنفـذون قرارات احملـتل  
أفـرغ عـملـيـة الـتـغـيـيـر  من اطـارهـا الـوطـني  وفـسح اجملـال لـلمـحـتل من
ــؤســسـات فــرض ارادة االمـر الــواقـع   فـكــان لــهم فـي حل اجلــيش وا
االمنية وكتابـة دستور ملغم وفـرض قرار االجتثاث والغـاء مبدأ التسامح
رحـلـة جديـدة من الـصـراع والقـلق واالنـهيـار وفـقدان بالـعـراق  لنـبـدأ 
ستقبل في بلد التعرف من هو عدوك ومن هو صديقك .. الثقة وانعدام ا
فاعالن عـنـوان الفـوضى اخلالقـة لم يكن عـبـثاً بـل  تنـفيـذه في الـعراق

والزلنا جنني نتائج الفوضى الى يومنا هذا.
 قد تنتابني حلظات من التفاؤل أحيـانا" لكنني اقف عند عقبة عدم توافر
اجلرأة في مـواجـهة كل مـتـبنـيـات العـمـليـة الـسيـاسـية مـنـذ الوهـلـة االولة
النطالقها  ألعود لدوامة الـقلل واخلوف من اجملهول !!!  والسؤال الذي
أوجهه الى ساسة العراق  ; ما الفرق بينكم وب جتربة ايران في تغيير

نظام احلكم ?   
ـتلـكون الـشجـاعة  في ان يـأثروا على اجلواب ; الفـرق شيء واحد هم 
انفسـهم من اجل وطنـهم ونحن نأثـر بوطـننا وشـعبـنا من اجل مصـاحلنا

ومصالح احزابنا ومذاهبنا وقومياتنا .. 
دعونـا نـتـعلم مـن جتارب الـغـيـر  فهي دروس بـلـيـغة
راجـعـة  والـتقـو فـهو بدون ثـمن ولـنـتخـذ قـرار ا
السبـيل الوحـيد ألنـقاذ البـلد والـشعب من االنـهيار

والتشتت السمح الله.

احلــجــر في أكــثــر من مــحــافــظـة).
ـــوصـل جـــاهــز مـــؤكـــدا ان (ســـد ا
ـيـاه الســتـيــعـاب أي كـمــيـات مـن ا
القادمة باجتاه السد جراء االمطار
الغزيـرة والسيول) ,مشيرا الى ان
(مـعــمل سـمـنـت احلـدبـاء مــسـتـمـر
بــتــجـــهــيــز الـــشــركــة االيـــطــالــيــة
ـــســـؤولـــة عـن صـــيـــانـــة الـــســـد ا
بـالـسـمـنت اخلـاص بـغـيـة حتـشـية

أالسس). 
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ــديــر الــعــام بــدوره قــال مــعــاون ا
لشؤون مـعامل السـمنت اجلنـوبية
مــحــمــد حــسن نــاجـي لـ (الــزمـان)
ـــعــمل قــام  بــتــجــهــيــز امس ان (ا
ـادة حـجـر الـكلس فـوري لواسط 
لــتـــدعـــيم ســـواتـــر االنـــهــر ومـــنع
تــآكــلــهـا) .الفــتــا الى ان (الــكــمــيـة
اجملـهـزة بـلـغت  515 طـنـا كـدفـعـة
اولى من اصـل  الف  مــتــر مــكــعب
من مقالع احلجر التابعة للمعمل).
مـبـينـا ان (آلـيـات وعـجالت اجلـهد
الـهـنــدسي لـلـحـكــومـة احملـلـيـة في
واسط قــامت بــتـحــمـيل الــكـمــيـات
ـطـلـوبـة وبـوقت قـيـاسي  بـعد ان ا
اســتـنــفـر مــقـلـع احلـجــر ومالكـاته
الـــتــــخـــصــــصـــيــــة من الــــشـــفالت
الخـتـصار الـوقت ومـسـابـقـة الزمن
ـهـمـة بـجــهـد اسـتـثـنــائي الجنـاز ا

على اكمل وجه).  
وكـــان اخلـــفـــاجـي قـــد اعـــلن خالل
عـرض الـتجـاري لـلدول االعـضاء ا

في مـــنــظـــمــة الــتـــعــاون االسالمي
والـــذي اقـــيم عـــلى ارض مـــعــرض
بــــغــــداد الــــدولي ان (الــــهــــدف من
ـنـتـجـات ـعـرض هـو الـتـعـريف  ا
وصــــنــــاعـــــات وخــــدمــــات الــــدول
ـنـظـمة من اجل رفع األعضـاء في ا
مـسـتـوى الـتـبـادل الـتـجاري فـضال
عن تــعــمـيـق أواصـر الــتــعـاون في
شــتى اجملـــاالت االقــتــصــاديــة إلى
جانب التـعريف بـفرص االستـثمار
والـتــجـارة واالقـتـصــاد في الـدولـة

نظمة للمعرض). ا
ــعــارض تـتــيح مــبــيــنــا ان (تــلك ا
ــؤســســات ألصــحـــاب األعــمــال وا
فــرصـــا عـــديـــدة لـــلـــتـــعــاون عـــلى
مـــســـتـــوى الـــقـــطـــاع اخلـــاص في
مـــخـــتـــلف اجملـــاالت مـــثـل إيـــجــاد
ـــنــــتــــجـــاتــــهم أســـواق جــــديــــدة 
وخــدمــاتــهم وإنــشــاء مــشــروعــات
مــشـتـركــة بـالــتـنــسـيق مع وزارات
الــدولــة  والــتــعــرف عــلى الــفُـرص
ـتــاحـة لـلــتـعـاون فـي مـشـروعـات ا
صـنـاعـيـة وتـوسـعـة آفـاق الـتـبـادل

التجاري ب الدول اإلسالمية).
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ــعـرض يــقـام ولـفـت الى ان (هـذا ا
كل عـــامــ فـي إحــدى تـــلك الــدول
ويـشـهـد مـشـاركـة فـاعـلـة بـأجـنـحـة

مستقلة دولياً).
واضـاف ان (مـشــاركـة الـشـركـة في
عـرض وغيـره من الفعـاليات هذا ا
واحملـافل االقــتـصـاديــة تـهـدف إلى

واجهة السيول والفيضانات).
 الفتـا الى (اسـتنـفـار جمـيع جـهود
مالكات الشركـة لتوفيـر احتياجات
احملافـظـة بوقت قـياسي) ,وأضاف
أن (الــشــركـة تــنــتج جــمــيع أنـواع
الــســـمــنـت الــنـــمــطـي مــنه وغـــيــر
ــواد اولـيــة مــحــلــيـة الــنــمــطي و
عالية اجلودة التي توفر لها مقالع
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تــــبــــادل اخلـــبــــرات الــــتــــجــــاريـــة
والــتــســويـــقــيــة وتــعـــزيــز الــثــقــة
نتـجات الـشركة وعـرض الفرص
عاملها للوصول إلى االستثمارية 
أعــــلى الــــســــقـــوف اإلنــــتــــاجــــيـــة
والتـسـويقـية كـون هـذه الفـعالـيات
تــخـلـق فـرصــة إللـتــقــاء الـشــركـات
بقـطاعيـها العـام واخلاص لـتكوين
شراكات اقتصـادية تدعم االقتصاد
احملـلي وحتــقـيق تـوجـه احلـكـومـة

بتنويع مصادر الدخل).
وتــــابع اخلــــفـــاجي ان (الــــشـــركـــة
ـبـادرة األولى في توفـير صاحـبة ا
ـنــتج احملـلـي من مـادة الــسـمـنت ا
في عــمــوم الـعــراق بـإكــتــفـاء ذاتي
ولـلـعـام الـثـالث عـلى الـتـوالي بـعد

تطبيق قرار منع إالستيراد).   ادة الكلس لتجهير دعامات سدة الكوت &eON∫ معمل سمنت الكوفة يقوم بتحمل شاحنات 

بــالـفــعل حتـقــيـقــا في حــيـاة امــيـمـة
ـزدوجـة قـبـل ان تـنـشـر الـصـحـفـيـة ا

تقريرا استقصائيا عن حالتها).
 ويوضح غادر أن (زوج أميمة الذي
أقـنـعـهـا في الـغـالب بـاالنـضـمـام إلى
التنظيم والسفر إلى سوريا قتل بعد
أســابــيـع من وصــولــهــا في مــعــركــة
لتـتـزوج مـرة أخرى من مـغـنى الراب
ــــانـي الــــســــابق والــــذي انــــضم األ
لــلـتـنــظـيم أيــضـا ديــنـيس كــاسـبـرت
والذي كان ناشطا في مجال التجنيد
عـلـى وسـائل الــتـواصل االجــتـمـاعي
وحـول زوجـته إلى نـاشـطة فـي نفس

اجملال عبر فيسبوك وتويتر).
ــوصـــلــيــة الــتي الى ذلـك  حتــدثت ا
تـــــدعى ســــــارا عن قـــــصـــــة الـــــثـــــأر
لــصـــديــقـــاتــهـــا من تـــنــظـــيم داعش
ـارسـاته الـوحشـيـة الـتي طـبـقـها و
خـالل مــدة ســيـــطــرتـه عــلى مـــديــنــة
ــوصل مـن خالل تــطــبــيق قــوانــ ا
جتبر االهالي على تنـفيذها والسيما
الـنـساء ,الفـتـة الى تـعلـم اربع لـغات
ـارســات االرهــاب ومـنــهـا لــفـضـح 
ــنــازل والـتــحـرش اســتـيالئـه عـلى ا

بالنساء. 
وافـصـحت سـارا الـبـالـغـة من الـعـمر
(27 عــامـا) ضــمن مــشـروع مــنـظــمـة
تطـلق على نـفسـها انـترنـيوز لـكتـابة
التقارير وتلقت (الزمان) نسخة منها
(رغم الــعـنف الــكـبـيــر الي تـعــرضـنـا
الـيه حتـديت داعـش و تـعـلـمت اربع
ـيـة حيث عـشت طوال 944 لغـات عا
يــومــاً في ظـل ســيــطــرة داعش عــلى
وصل والـذي كانت احـكامه قـاسية ا

فـكـان عـوائـل نـزحت من مــنـاطــقـهـا ,
صـــراخ االطـــفـــال وبـــكـــاء االمـــهــات
واصــوات الــنــيــران واالشــتــبــاكــات
ـسـلـحة هـو الـسـائـد وهـذا مـا فاقم ا
عاناة وكنا ننـتظر ماذا سينزل من ا
عارك نـزل جراء القـصف وا سقف ا
القـاة مـصـيـرنـا اجملـهول , الـدائـرة 
لـكن  بــعـد مـرور   58يـومـا وكــأنـهـا
سنون طـويلـة تمكـنت قوات مكـافحة
ــنـطــقــة الـتي االرهــاب من حتــريـر ا
اقـــطن انـــا واســرتي فـــيــهـــا وكــانت
الفرحة حينها ال توصف خلالصنا.
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الطريق التي  االتفاق عليها خالل
ـدة االجــتــمــاعــات الــتي اســتــمــرت 
يـــومـــ في مــكـــتب اقـــلــيم الـــشــرق
ــدني ـــنــظــمــة الــطــيــران ا االوسط 

الدولية. 
d¹uDð WDš

ونقل بـيان تـلـقته (الـزمان) امس عن
ـدني مــديـر عــام سـلــطـة الــطـيــران ا
العـراقي علي خـليل ابـراهيم تـأكيده
أنه ( اقرار خـطة تـطويـر اجراءات

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

وقع الــعــراق مع مــنـظــمــة الـطــيـران
ــدنـي الــدولـــيـــة مـــحـــضـــر االطــار ا
الــتــنـظــيـمـي لـغــرض الـتــنــسـيق مع
نظمة مكتب التعاون التـقني التابع 
ـــدنـي الــدولـي لـــلـــبــدء الــطـــيـــران ا
بــتــطــبــيق خـطــة تــطــويــر اجـراءات
ـدني الــسالمـة لــسـلــطـة الــطـيــران ا
الـــعــراقـي عن طــريـق تــقـــد الــدعم
الـــفـــني واخلــبـــراء وفـــقــا خلـــارطــة

ـدني الــسالمـة لــسـلــطـة الــطـيــران ا
الـعراقي والـتي تـتـضمن الـعـديد من
االجـراءات في الدعم الـفـني وتـوفـير
اخلـبـراء لـغـرض االسـتـعـداد الجـراء
ـرحــلـة االولى مـن بـرنـامـج تـدقـيق ا
ي االشـــراف عـــلـى الـــسالمـــة الـــعـــا
والـذي  االتــفـاق عـلى تــنـفـيـذه مع
دني الـدولـية في مـنظـمـة الطـيـران ا
شـهــر كـانـون االول 2019 حـيث ان
هذا الـتدقـيق سيـعتـبر خـطوة مـهمة
دني الـعراقي في للـطيـران ا
اجملال الدولـي والذي لم يتم
اجـرائه سـابـقـا ,وقـد عـقـدت
االجتماعات بحضور كل من
وكــــالـــة سـالمـــة الــــطـــيـــران
نظمة االوربية (EASA) وا
ـدني الــعــربـيــة لــلـطــيــران ا
اضــافـــة الى دولــة االمــارات
ــتـــحــدة ضــمن الـــعــربــيـــة ا
برنامج الـتنسـيق الفني ب
دني لكال سلطتي الطيران ا
البلدين). واضـاف البيان ان
ـؤتـمـر (الـعـراق في اعـمـال ا
الـــســابع عـــشــر  جملـــمــوعــة
اقـــــلـــــيـم الـــــشــــــرق االوسط
الحـة لــتـخـطــيط وتــنـفـيــذ ا
اجلـويـة واالجـتـمـاع الـثـامن
جملـــمـــوعـــة اقـــلـــيم الـــشــرق

االوسط لسالمة الطيران).
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