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ــنــتـــدى لــلــعــام بــرنــامج عـــمل ا
اجلــاري واســتــكــمــلت مــتــابــعــة
خـطـوات الـتـحـضـيـر لـلـفـعـالـيات

ÊU e «–  œ«bGÐ

ـنتدى ناقـشت الهـيئـة الرئاسـية 
الــتــكــامل االقــلــيــمي فـي بــغـداد
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الـصـدفـة وحدهـا جـعـلتـني اكـتـشف مـساحـة شـاسـعـة كانت الى وقت
قـريب مـكب لـلـنـفـايـات واحلـيوانـات الـسـائـبـة وبـاهـمـال واضح .. هذه
ساحة حتولت الى قطعة خالبة ما ان دخلتها حتى ابهرني تنظيمها ا
وجـمال مـرافـقهـا وحدائـقـها الـغنـاء الـتي ترفل بـهـدوء غيـر مسـبوق ..
حتـول مـكب النـفـايات الـى مرفق سـيـاحي وجتـاري مرحب بـاصـحاب
الشركات كثيري السفر .. تستقبلهم بالقرب من مطاربغداد.. في تلك
القطعة من االرض التي حولها مهندس عراقي يعيش مغتربا في احد
ال القادم بلدان العالم الى مـرفق جاذب لهؤالء التجـار واصحاب ا
ا يحقق لـهم ارباحا ويضمن لهم الى العراق الستثمـار تلك االموال 

تواجدا في الساحة االقتصادية العراقية حاضرا ومستقبال .
االرض الـتي زرتـهـا صـدفـة كـنت قـد مـررت عـلـيـهـا قبـل سنـوات وهي
مكب لـلـنـفـايـات ووصـلتـهـا الـيـوم وهي قـطـعة خـضـراء بـفـعل الـزراعة
تضم مرافق سـياحية وفـلل وشقق فنـدقة ومسابح ومـطاعم باجواء لم

ارها في اي مكان من العراق .
رافق يـتحدثـون عن طريـقة الـعمل والـشروط التي وظـفون في هـذه ا ا
ـهـنـدس ـشـروع ا ـرفق .. صـاحب ا  قــبـولـهم كـمـوظـفـ في هــذا ا
ـسـعـة ـا تـاتي بـا ـوظف اكـثــر  الـعـراقي وضع شـروطـا يــنـعم بـهـا ا
ـشروعه فهم يـتمتـعون براتب مـجزي لقـاء ساعات الطـيبة لـشركته او 
العـمل وان تعـرض احدهم الي حـادث فان صاحب الـشركـة سيـتكفل
بـكل مايـحتـاجه  اضافـة الى وجـود صنـدوق يشـبه صنـدوق التـكافل
نـتـسـبـ فـيه دعـمـا الي زميـل لهم لـكـنه بـشـكل اخـر اذ يـشـارك كل ا
كان فهي الي يحتاج مـبلغ مالي   اما لوحـة الشرف التي تـوسطت ا
وظف فقـط هو من يقـوم بواجبه ـيز شهـريا او سـنويا هـذا ا موظف 
ـر عمـله دون ان يـتـلـقى هـدية دون غـيـابـات وبـشكل يـشـار الـيه فـلن 

عبارة عن مبلغ مالي جيد يحفز اقرانه ان يحذون حذوه .
ـوقع هو وجود تـمثال من البـرونز لشخص ماجذبـني ايضا في هذا ا
اسـمـه (كـفــيل) وعــنـدمــا سـالـت عـنه قــالــوا انه كـان زمــيال لــصـاحب
شـروع ساهم بـبعض افـكاره لـبنـاء هذا الـصرح اجلمـيل ووفاء" من ا
شروع الفكاره ومؤازرته له اقام له تمثاال اضافة الى راتب صاحب ا
لم يـــنــقــطع لـــعــائــلـــته وحــصــة فـي كل ربح يــصل الـى صــاحب هــذا

شروع. ا
شـروع ايضا كانت الوفاء ليس وحـده ما استوقـفني بل ان صاحب ا
شروع خيـري   يهتم بالفقراء  اذ يـقوم ببناء منازل لهم له يد امتدت 
حتت مسمى بيوت اسماء الله احلسنى يطلق على كل منزل  اسم من
اسـماء الـله احلـسنـى ويجـعل احـد موظـفي شـركته مـتـواصال مع تلك

العائلة لرعايتهم وايصال مرتب شهري لهم .
ـساحة اخلـضراء الـتي انشـأت على مـكب لـلنفـايات فـتحت مـشاريع ا
اخرى بيـنها كـثير لـلفقراء واصـحاب االحتـياجات اخلـاصة .. اضافة
الى انهـا عـكـست الـعـقـليـة الـعـراقـيـة وكيـف تتـطـور وفق االحـتـيـاجات
ومـطالب الـسوق .. تـلك العـقلـية الـتي جسـدها عن قـرب هذا الـعراقي
وان كان في غربته يعـيش ليكون مثـاال وبرهانا كمـا يلقب ( البرهان )
التي برهنت بالدلـيل القاطع على جناحهـا وجناح من يعمل بالقرب او

ضمنها .
( الـبـرهـان ) دون ذكر تـفـاصـيل اسـمه كي اليعـد مـا اقـول اعالنـا هو
مـفـخـرة لـكل الـعـراقيـ واتـمـنى عـلى حـكـومـتـنا ان
ـســاحـات تـتــخـذ من جتــربـتـه طـريــقـا لــتـحــويل ا
اجلرداء ومـكبـات النـفايـات الى مشاريـع عمالقة
تدر االرباح وتضم الباحث عن عمل بامتيازات

تليق بهم وبشهاداتهم .

»U³I²Ý‰∫  مسرور البارزاني خالل استقباله السفير التركي في اربيل
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تـعـهد رئـيس وزراء اقـلـيم كـردسـتان
مسرور البارزاني  بتوفير بيئة أكثر
مـالءمــة لــلــمــسـتــثــمــريـن احملــلــيـ
واالجـانب داعـيــا تـركـيـا الى تـقـد
ـواطـني اجلـانـب تـسـهـيالت سـفـر 
وعــــدم تـــعـــرض مـــواطـــني االقـــلـــيم

طارات التركية.  شاكل في ا
ونـقل بـيـان تـلقـته(الـزمـان) امس عن
الـــبــارزاني قــولـه خالل اســتـــقــبــاله
الــســفــيــر الــتــركي فــاحت يــلــدز لـدى
رافق له إنه يأمل أن بغداد والوفـد ا
(تتـطور الـعالقات بـ تركـيا وإقـليم
كــردســـتــان الســـيــمـــا في الــقـــطــاع
االقـتـصـادي) مـشـدداً عـلى (ضـرورة
ـــصــــادر االقـــتــــصـــاد الـــتــــنـــويـع 
وخــصــوصـــاً في مــجــاالت الــزراعــة
والصناعة والسـياحة بالشكل الذي
ال يـــجـــعل دخل كـــردســـتـــان احــادي
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وأضـــاف (ســـنـــوفــر ارضـــيـــة أكـــثــر
مـالئـمــة لــلــمــسـتــثــمــرين احملــلــيـ
واالجـانب). كـمـا عـبر عـن (قلـقه إزاء
وقـوع ضـحـايـا بـسـبب االشـتـبـاكـات
داخـل اراضي اقـــلـــيـم كـــردســـتـــان)
مـطــالـبـاً جـمــيع االطـراف بـ(احـتـرام
سيادة اإلقليم وبأن ال يكونوا سبباً

 .( واطن في إحلاق االذى با
ودعــــا رئـــــيس وزراء كــــردســـــتــــان
اجلـــــانـب الـــــتــــــركي الـى (تـــــقـــــد
الــتـــســهـــيالت الالزمـــة عــنـــد ســفــر
مــواطــني اجلــانـبــ وعــدم تــعـرض
طارات شاكل في ا مواطني االقلـيم 

بلغ الـذي يتسـلمونه اثـناء حتويل ا
االمــوال واذا تــســلــمـوهــا فــعــلــيـهم
صـرفـهـا في اعـمـال اخلـيـر الـعـامـة).
واشـــــار الى ان (اجملــــلـس يــــطــــالب
ــواطـنــ بــعـدم الــتــعـامـل مع تـلك ا
كاتب الـتي تمنح امـواال زائدة كما ا
ــكــاتب بــابــعـاد انــفــســهـا يــطــالب ا
وامـــوالـــهـــا عـن الـــتـــعـــامل مع تـــلك
ثل البـنـوك والشـركـات التي تـقـوم 
ـــعـــامـالت).وطـــالب اجملـــلس هـــذه ا
ـــالــيـــة الــعـــراقــيــة والـــبــنك وزارة ا
ـركــزي بـ(ايـقــاف هـذه الــتـعـامالت ا
وايـجـاد طـرق شـرعـيـة ألن مـثل هـذه
ال الـعام عـامالت نوع من اهـدار ا ا
وســـبب واضح لـــتــبــيـــيض االمــوال

والثروات العامة).
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من جــهـــة اخــرى  أكــد نــائب رئــيس
الـوزراء لـلشـؤون اإلقـتـصـاديـة وزير
ــالــيــة فـؤاد حــســ ان احلــكــومـة ا
ستـعمل عـلى اجنار مـشاريع لـلسكك
احلــديـد وتــطــويـر قــطــاعـات الــنـفط
والـغــاز والـصـحــة والـتـربــيـة. وذكـر
بـيـان امس ان (حــسـ اسـتـقـبل في
بغداد امس االحد نـائب االم العام
ـقـدسة حـسن لـلـعـتـبـة احلـسـيـنـيـة ا
ـرافق له). وأضـاف رشـيـد والــوفـد ا
ان (نـــائب امــ عـــام الــعــتـــبــة نــقل
حتـيــات الــعــتــبــة وامــيــنــهــا الــعـام
وشكرهم للـجهود التي يـبذلها نائب
الـيـة في دعم رئـيس الـوزراء وزيـر ا
مــشـــاريـع الــعـــتـــبـــة والـــتي تـــخــدم
ـــواطــنــ بـــصــورة عـــامــة وكــذلك ا
الــزائـرين) مــبــيـنــاً انه (اسـتــعـرض
ـشـاريع الـتي تقـوم بـها ايـضاً اهم ا

ــشـاريع ـقــدسـة وكــذلك ا الــعـتــبــة ا
اخملـطـط الجنـازهــا خالل الـســنـوات
القـادمة والتي سـتقـدم اخلدمات الى

العديد من احملافظات). 
من جـانبه شـكـر حـس (الـوفـد على
الـــعـــرض الـــذي قـــدمــــته الـــعـــتـــبـــة
ــشـــاريـــعـــهـــا الــتـي تــتـــمـــاشى مع
اولويات احلكومة االحتادية ووزارة
ــالـــيــة مـن حــيث الـــتـــركــيـــز عــلى ا
قطاعات التربـية والصحة والسكن)
ا شـاريع  مؤكـداً انه (سيـدعم تـلك ا

تـــقـــدمه من خـــدمــات مـــبـــاشــرة الى
). وتــابع انـه ( تــقــد ـــواطــنـــ ا
ــشـــاريع والــتي دراســـات لــبــعـض ا
ستـنـفذ الحـقا لـلـسنـوات القـادمة عن
ـيـة الـرصـيـنة طـريق الـشـركـات الـعـا
وخــصـوصــا الـصــيــنـيــة حـيث رافق
ــثــلــ عن شــركــة الــبــنــاء الـــوفــد 
الصـينـية الـهنـدسيـة الثـالثـة وشركة
بــروتـكـنــيك الـبــريـطــانـيــة وهـمـا من
كـــبـــريـــات الـــشــــركـــات في الـــصـــ

وبريطانيا). 

سمـعتـها تسـتغـيث وهي في الرمق األخـير تـنشد الـعابـرين عن قطرة
مـاء فـقـد أنـهـكـهـا الـعـطش وارهـقـتـهـا حـرارة تـمـوز تـنـادي بـصوت
مـبـحـوح.. امـا من مـغـيث ولـكن.. كـأنهـا ال تـسـتـصـرخـهم وكـأنهم ال
يسمعون.. مـجزرة رهيبة وابـادة شاملة يندى لـها اجلب ال يتوقف
ر مـسرعا قرب بـسات الدورة.. رؤوس مـقطوعة عندهـا أحد وهو 
ونخيل مقتـولة وأخرى تنتظـر مصيرها بـصمت تذوي وتنطفئ وهي
شـامخـة ال تنـحني لـتكـون شاهـد اثبات عـلى مـجتمـع فقـد اإلحساس
بكل شيء فلم يعد يكترث او يـحفل بشركاء األرض حتى وان كانوا
ـوت اجلــمـاعي الــتي جتــري في كل ارجـاء مـجــرد.. شـجــر. حـفــلــة ا
ـارسها قتـلة محتـرفون لتغـيير جنس األرض وحتـويلها من بغداد 
زراعــيـة الى ســكـنــيـة بــهـدف رفع قــيـمــتـهــا الـعـقــاريـة الـى اضـعـاف
مضعفة مقابل صمت رسمي او استثـناءات مسكوت عنها لتستولي
ـنـظـمـة عـلى هـذه الـبـسـاتـ اجلـمـيـلـة وتـبـدأ بـفـرزها ـافـيـات ا هـذه ا
وتــسـويـقــهـا وبــيـعــهـا مع انــهـا واحــات رائـعــة تـتــنـفس من خـاللـهـا
العـاصمة بـعد ان وصل التـلوث البـيئي الى مسـتويات غـير مسـبوقة.
هـذا اجلــشع.. وهــذه اجلــرأة الغـتــصــاب األرض يــصـادفــهــا وجـود
عــذراواتـنـا اخلـالـدات في حتــالف عـمـره االف الـســنـ حـيث تـتـوغل
اجلذور عميقـا لتعانق الطـ وحتتضن التراب.. يـعجز اجملرمون عن
ارسة هـويتهم تـشبثـة منذ االزل فـيضطـرون الى  اقتالعـها وهي ا
ـفضلـة في حـز الرؤوس او حـقنهـا بالـنفـط األسود او تركـها تـهلك ا
. التـصـحـر واجلفـاف يـطـوق بغـداد وثـمة عـطـشـا بال ناصـر او مـعـ
ـديـنـة وخـارجـهـا بـحـاجـة الى اخلـضـرة ـنـاطق داخل ا الـكـثـيـر من ا
وبإمكان امانة العاصمة ان تنـقل أشجار النخيل وتغرزها مرة اخرى
قابل على وزارة الزراعة ان بدال من زوالها بهذه الطريقة الـبربرية با
ـة يـعـاقب عـلـيـهـا الـقـانـون فـالـنـخـلـة هـويـة تـعـد هـذه الـوحـشـيـة جـر
العراق وعنوان عزه ورمز حضارته وايقونة تاريخه التليد. ال يوجد
وطن في العالم مـثل العراق أكثـر اكتظاظـا بالنخـيل وبأجود األنواع
فبالد الرافـدين تستمـد خضرتـها من سعف نخـيلها فـهي ال تتساقط
ابدا سامقة دائما مـهما عصفت بها الـريح وتبدلت األزمنة طرحها
الـنـضـيـد الـوانه مــخـتـلـفـة وطـعـمه الـلـذيــذ يـحـاكي طـيـبه اهل الـبـلـد
ـعطـاء. اتـخـيل الـقتـلـة وقد فـكالهـمـا ينـبـتـان من أعمـاق هـذه األرض ا
تـسلـلوا في لـيلـة حالـكة الـسواد مـدججـ بكل أسـلحـة االستـئصال
ـة ال يـلـتـفـتـون الى ـسـا وراحـوا يـجـتـثـون بـدم بـارد هـذه االشـجـار ا
همة ال تكتمل اال بالفناء نحيبها او عويل فسيالتها فا
ة في برم عـلى اخرهـا واجلر التـام والقضـاء ا
ــتـهم كل االحــوال تـقــيـد ضــد مـجــهـول مع ان ا
ليس نـائب فاعل او غـير معـلوم.. اما نـخيـلنا فال

بواكٍ لها.       

السـياسيـة واالقتصـادية الواردة
ــنــتــدى في الــبـــرنــامج.  وكــان ا
الـــــذي تـــــأسـس في ايـــــار 2019
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الـتركـيـة).وخالل الـلقـاء قـدم السـفـير
الـتـركي تـهـانـيه احلـارة الى مـسـرور
ناسـبة تسـنمه مـنصبه البارزانـي 
معـرباً عن أمله فـي (جناح التـشكـيلة
اجلـديدة حلـكـومة االقـلـيم وأن تـكون
انـطالقــة احلـكـومـة اجلــديـدة فـاحتـة
خـــيـــر ألهــالـي االقــلـــيم وأن يـــتم من
خاللـهـا تـعزيـز الـعالقـات بـ تـركـيا
واإلقـــلــيم  والـــعــراق عــمـــومــاً).  في
ــقـابل اعــرب رئــيس وزراء االقــلـيم ا
عن شــكـره وامــتــنـانه لــزيـارة الــوفـد
الــتـركي الــذي ضم ايـضــاً الـقــنـصل
الـتـركي في اربــيل هـاكـان كـاراجـاي.
من جهة اخرى تقرر تـسمية جيمس
ثــورنـــتـــون قـــنــصـال عــامـــا جـــديــدا
لبـريطـانيـا في اقلـيم كردسـتان ومن
ـنـتظـر ان يـبـاشـر مهـامه الـرسـمـية ا
قريبـاً. ونقل موقع الـقنصـلية الـعامة
الـبريـطـانـية في اربـيل عن ثـورنـتون
قوله (انـا سعـيد جـداً اخيـرا وصلت
الى اربـيل انا مـسـتـعد لـبـدء كـهامي
كـقــنـصل عـام لــبـريـطـانــيـا في اقـلـيم
كــردســتــان).ويــحل ثــورنــتـون مــحل
الــقــنــصل الــبــريـطــاني الــســابق في

االقليم مارتن وار. 
على صعـيد آخر دعـا اجمللس االعلى
ـواطـن الى لالفـتاء في كـردسـتان ا
عـــدم اخــذ ايـــة امــوال اضــافـــيــة عن
ـالــيـة مــطـالــبـا مــكـاتب احلــواالت ا
احلـواالت بـالـتوقـف عن الـتعـامل مع
ــصــارف والــشــركــات الـتـي جتـري ا
ـــعــــامالت.وجـــاء فـي كـــتـــاب هــــذه ا
رســمي لـلــمـجــلس بــشـأن حــكم اخـذ
االمــــــوال عـن احلـــــواالت ان (عــــــلى
ـواطـن الـنـأي بـانـفـسهـم عن اخذ ا

ـالـية وأشـار الـبـيـان الى ان (وزيـر ا
حتـدث عن تـطـابق اولـويـات الـعـتـبة
مـع اولـــويـــات احلـــكـــومـــة من خالل
الـتــركـيـز عـلى الـقــطـاعـات اخلـدمـيـة
نـاطق االكثر مـحرومـية" مضـيفاً وا
ان "احلـكـومـة ســتـعـمل بـشـكل جـدي
ــــشـــــاريع الجنــــار الـــــعـــــديــــد مـن ا
الستراتيـجية والتي تتـعلق بالسكك
احلـــديــد وتــطــويــر قـــطــاعي الــنــفط
والــغـــاز واالهــتـــمــام بـــالــقـــطــاعــ

الصحي والتربوي).
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ي وناشط من بحضور اكاد
ـتـحــدثـة بـالـلـغـات دول االقـلـيم ا
(العربية  –الكردية  –االيرانية -
الـتـركـيـة) قد اقـر الـبـرنـامج الذي
يــتــوزع عــلى عــدد من االنــشــطـة
الــتي سـتــقـام في اربــيل وتـونس
وتـركـيـا وايران ولـبـنـان. وحـضر
اجـتــمـاع الـهـيــئـة الـتـي يـرأسـهـا
ــاني الـسـابـق وثـاب شـاكـر الـبـر
الـدلـيمي اعـضـاء جـدد  توزيع
مـهمـاتـهم على الـلـجان الـرئيـسة
االعالمية والثقافية واالقتصادية
ــالـيــة وجــرى عــرض مــعـمق وا
الهـــداف ومــــســـتــــويـــات حتـــرك
نتدى على السـاحت االقليمية ا
والــدولـيــة لــشــرح ابـعــاد الــعـمل
ووضـع تـــــصــــــور مــــــوضــــــوعي
ـنــتـدى. ـنــطـلــقـات ادامــة زخم ا
ويزور الدلـيمي بيـروت الثالثاء
للـقـاء اعـضـاء الـهيـئـة الـرئـاسـية
ـقـيــمـ في لـبـنــان واسـتـكـمـال ا
جــوانب وحتـضـيــرات الـبـرنـامج
ـتـفق عـلـيه في اجـتمـاع بـرمـانا ا

اضي.  في ايار ا
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ــســتـقل ـفــكـر والــســيـاسي ا هــنــأ ا
حـسن العـلـوي رئـيس ائـتالف دولة
ناسبة أعادة الـكي  القانون نوري ا
انتـخـابه أميـناً عـامـاً حلزب الـدعوة
معـربا عن ثـقـته بأن احلـزب سيـكون
اكثر التصاقًا ببيئته العربية وتراثه
الـــعـــراقي . وجـــاء في نـص رســـالــة
التـهنئـة التي تـلقت (الـزمان) نـسخة
منـها امـس (الى االخ الرئـيس نوري
الـكي زعيم حـزب الدعـوة اجملاهد: ا
تـلـقـيـنا نـبـأ جتـديـد واليـتـكم لـقـيادة
احلزب بارتـياح بالغ كـونكم تمـثلون
مـرحـلـة بـالـغـة الـتـعـقـيـد فـضال عـمـا
يــعــنــيـه انــتــخــاب رجل من االرومــة
الــعـربــيــة اخلـالــصـة لــزعـامــة حـزب
ي اسالمي) مضيفا (ونحن على ا
ثقة أن حزبكم سيكـون اكثر التصاقا
بــبـيــئـته الــعـربـيــة وتـراثه الــعـراقي
اجملـــيــد). وانـــتــخب حـــزب الــدعــوة
ـالكي اإلسالميـة اول امس الـسبت ا
أمـيـنـاً عامـاً له لـلـمـرة الـثـانـية خالل
مـؤتـمـره الـذي انـطـلقـت أعـمالـه يوم
اجلـمـعـة  في مــحـافـظـة كـربالء . من

جـهــته بـارك رئـيس ائــتالف الـنـصـر
ــؤتــمـر حــيــدر الــعــبــادي انــعــقــاد ا
مجددا الـتزامه بعـدم شغل اي موقع
قـيــادي بـاحلــزب.وقـال الــعـبـادي في
بــيـان (ابـارك انــعـقــاد مـؤتــمـر حـزب
الدعوة االسالمية واسأله تعالى ان
رحلة يكون مـؤتمرا نـوعيا يـؤسس 
جديدة من العمل القيمي والسياسي
خــدمــة لــلــدولــة واالمــةّ)واضــاف ان
صدات الـداخلية بـشجاعة (جتاوز ا
وحـــكــمـــة واعـــادة انـــتـــاج الـــفـــكــر
والــقــيــادة والــســيــاســات بــوضــوح
وحزم لهي ركائز النـجاح للمؤتمر).
واعـــرب الـــعـــبــــادي عن امـــله في ان
(يستطيع احلـزب اعادة انتاج نفسه
ـهام ا يـنـاسب تاريـخه الـعريق وا
الوطنية الـكبرى التي يعيـشها بلدنا
العزيز بعـيدا عن االستئثـار وهيمنة
مــــــصــــــالح فــــــئــــــة عــــــلى شــــــؤونه
وسـياسـاته) مـؤكـدا الـتـزامه بـ(عدم
شــغـل اي مــوقع قـــيــادي بــاحلــزب)
مـضــيـفـا (انــني ارى نـفـسـي جـنـديـا
شـروع الوطني عركـة االصالح وا
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من جــهـــة اخــرى  اعــلن مــصــدر في
شــرطــة االنــبــار  امس عـن تــفــجــيـر
مــنـزل يـعــود ألحـد عـنــاصـر تــنـظـيم
داعـش وسط قـــــضــــاء هـــــيت.وقــــال
ـصــدر في تـصـريح إن (مــجـمـوعـة ا
مـســلـحـة مـجــهـولـة الـهــويـة فـجـرت
عـبوات نـاسـفـة زرعتـهـا داخل مـنزل
يـعـود ألحـد عــنـاصـر داعش في حي
الـــبـــكـــر وسط هـــيت) مـــرجـــحــا أن
(يــــــــــكــــــــــون احلــــــــــادث بــــــــــدوافـع
إنـتــقـامــيـة).وافــاد بـ(عـدم وقـوع اي
ــنـزل من اصــابـات بــشـريــة خلــلـو ا
).وهـذا ثـالث ســاكـنـيه مــنـذ ســنـتــ
تــفــجــيــر يــسـتــهــدف مــنــازل تــعـود
لــــداعش خـالل االيــــام الــــســــبــــعــــة
االخـــــيـــــرة. وأعـــــلــــنـت مـــــديـــــريــــة
االسـتـخـبــارات الـعـسـكـريـة الـقـبض
على عنصر أمني تابع لداعش أثناء
ـوصل.وقـالت في مـحـاولتـه دخول ا
بيان ان (مفارز شعـبة االستخبارات
العـسكـريـة في الفـرقة  14بالـتعاون
مع فوج استخبارات الـفرقة تمكنت
بكم محكم ومعلومات استخبارية
دقـيـقـة من إلـقـاء الـقـبض عـلى أحـد
اإلرهــابـيــ الـذين كــانـوا يــعـمــلـون
كعنـاصر أمـنية مع عـصابات داعش
اإلرهــابــيـة أثــنــاء مـحــاولــته دخـول
وصل قادماً من قضاء مخـمور في ا
عتـقل (مطلوب أربيل)  مؤكـدة ان ا
وجب مـذكـرة قبض وفق للـقـضـاء 
ـادة ٤ ارهــاب). كـمــا ألـقت أحـكــام ا
قوة أخـرى القبض عـلى عنـصر آخر

في مـحافـظـة السـلـيـمانـيـة هارب من
بـغـداد.وقـال بيـان ثـان لـلـمـديـرية ان
(مـفــارز مـديـريـة اســتـخـبـارات وأمن
ـيـدانـية الـتـابـعة إلى الـسـليـمـانـية ا
ـــديــريــة الــعــامــة لالســتــخــبــارات ا
واالمـن وبــالــتــنـــســيق مـع مــديــريــة
اسـايش الـسـليـمـانـيـة ألـقت الـقبض
عـلى أحــد االرهـابـيــ الـهـاربـ من
بـغـداد الى مـحـافـظـة الـسـلـيـمـانـية)
ـعـتـقل (صـادرة بـحقه مـوضـحا ان ا
ادة ٤ إرهاب من مذكرة قبض وفق ا
ــركــزيــة في مــحــكــمــة الــتــحــقــيق ا
الــــكـــرخ).مـن جـــهـــة اخــــرى اصـــيب
مـدنيـان جـراء انـفـجار رمـانـة يـدوية
استهـدف منزل مـوظف وسط بغداد
بــــحـــسب مـــصــــدر امـــني اوضح إن
(رمـانـة يـدويــة انـفـجـرت امس داخل
مــنـزل مــوظف بـالــوقف الــسـني في
مــنـطـقــة الـشـيـخ عـمـر مــا اسـفـر عن
اصــابـــة مـــدنــيـــ اثـــنــ بـــجــروح

مختلفة). 
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دني وفي البصرة اكد مدير الدفاع ا
في احملـــافــظـــة الـــعـــمــيـــد حتـــســ
الــســاري  الـســيــطــرة عـلـى احلـريق
الــــــذي انـــــــدلع فـي مــــــحـــــــال وسط
احملافـظـة دون خسـائـر بشـريـة.وقال
السـاري في تصريـح إن (خمس فرق
ـدني شـاركت في اطـفاء من الـدفاع ا
حـريق الـبـصـرة والـسـيـطـرة علـيه) 
مــشــيـرا الى (عــدم وقــوع  إصــابـات
بــشــريــة ).ونـشـب حـريـق في مــحـال
لــبـيع بـشــارع كـازيــنـو لــبـنـان وسط
الـــبـــصـــرة في وقت ســـابق مـن يــوم
امس.ولـم تــعـــرف اســبـــاب احلــريق

.وأعـلـنـت الـسـلـطـات الــكـمـركـيـة في
كمرك بوابة البصرة امس عن ضبط
ــســمـوح ــوديل ا 16 ســيــارة دون ا
بــإسـتــيــراده بـالــتــعـاون مع شــرطـة
الــكــمــارك.وقــالت الــهــيــئــة الــعــامـة
لــلـكــمـارك فـي بـيــان ان (الـســيـارات
كانت مخفـية داخل ٤ حاويات حجم
40  قــدمـا في مــحـاولــة لـتــهـريــبـهـا
حـيث  ضــبـطـهـا مـن جـانب جلـنـة
الكشف بالتعاون مع شرطة الكمارك

نفذ). العاملة با
وأعلـنت أمانـة بغداد عـن فتح شارع

مغلق منذ سنة 2006. 
وافــاد بــيــان لالمــانـة بـ(رفـع الـكــتل
سمى الكـونكـريتـية وفـتح الشـارع ا
شــعـبــيـاً بــخـدمـي الـكــهـربــاء ضـمن
احملــــــلــــــة 806 في حـي االثـــوريـــ
ــشــتـرك مع بــالــتــنـســيق والــعــمل ا
الـــقـــوات االمـــنـــيـــة) وأشـــار الى ان
(مـالكــات بـــلـــديـــة الـــدورة بـــاشــرت
بـعـهـدهـا بـحـمـلـة لـتـنظـيـف وتأهـيل

غلق منذ سنة 2006). الشارع ا
وفي ســوريـا اعــلــنت قـوات ســوريـا
ــقـراطـيــة - قـســد -  عن مـقـتل الـد
ـــدعـــو وزيـــر الــــنـــفط لـــدى داعش ا
(ثابت صـبحي فهـد االحمـد) بعمـلية
نوعية نفذت بالتنسيق مع التحالف
الـدولي.وذكـرت قـسـد في بـيان انـهم
(عـثـروا ايـضــا خالل الـعـمـلـيـة عـلى
نزله).ويعد االحمد اسلحة نوعيـة 
من أهم قــيـادات داعش فـي مـنــطـقـة
الصـور بريف ديـر الزور وكـان أحد
سؤول عن ـولي التـنظـيم وا أكبر 
بــيع الــنــفط وتـهــريــبه وهــو الــعـقل

االقتصادي لداعش.

إن (مفارز النجدة النهرية تلقت نداء
اسـتــغـاثـة يـفـيـد بــوجـود جـثـة طـفل
يبـلغ العـاشـرة من عمـره قضى غـرقاً
فـي نــهـــر الـــفـــرات وهـــو من اهـــالي
مـــنـــطـــقـــة الـــطـــنـــبي داخل قـــضـــاء
فارز االمـنية الهنـدية). وبيـنت أن (ا
بــعــد الــبـــحث والــتــحـــري تــمــكــنت
وبجهود كبيرة ومـتميزة من انتشال
اجلــثـة واحــالـتــهـا الى دائــرة الـطب

مـضـيـفـا ان (الـشاب تـوفي شـيـرانـة)
نــتـــيــجــة الــغــرق). وتــابع ان (جــثــة
الـــشـــاب نــقـــلت إلى الـــطب الـــعــدلي
بدهوك استعداداً لنقلها إلى دياره).
وأعــلــنـت قــيــادة شــرطــة كــربالء عن
تـمكن مـفـارزها الـنـهـرية من انـتـشال
جثـة طفل بـالعـاشرة من عـمره قضى
غـرقـاً في احد االنـهـر الـفـرعـية داخل
قضاء الهنـدية. وقالت في بيان امس
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غــرق شـــاب من أهــالـي ســامــراء في
ميـاه كلـي شيـرانة بـينـما كـان يزور

محافظة دهوك للسياحة.
ـتحـدث باسم شـرطة دهوك وأعلن ا
هيمن سـليـمان في تصـريح صحفي
امس ان (سائحـاً يبلغ من الـعمر 20
عامـاً سـقط في الـسـاعة  12من ظـهر
ـــاء فـي مـــصـــيـف كـــلي امـس  في ا


