
طبعة العراق 
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22.Issue 6423 Thursday 8/8/2019الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6423 اخلميس 7 من ذي احلجة 1440 هـ 8 من آب (اغسطس) 2019م

6 Y UŁ “u  sŽ Y×³¹ w «dF « V ²M*«

UOÝ¬ »dſ W uDÐ w

Printed in Iraqwww. azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport)

 w{U¹d « ÊU e « …b¹dł ÎU½U−  VKÞ«

—ULŽùUÐ ÂUNÝù« qÒCHðË n U×² « w  ¡UI³ « uðUM « VKÞ i dð «bMK¹“uO½

‚«dF « v ≈ …œuF « lOD² ¹ô gŽ«œ ∫©ÊU e «® ‡  dO³š

·ËU<« Ÿ—e¹ ÊuſU²M³ «Ë
 ÍuÝu*« nODK « b³Ž ≠ œ«bGÐ

اسـتــبـعـد اخلـبـيـر الـعـسـكـري صـفـاء
االعـسم امـكانـيـة عودة تـنـظيم داعش
الـى الـعــراق  مــؤكــدا قــدرة الــقـوات
ــخــتــلف صـنــوفــهــا عـلى االمــنــيـة 
حـمايـة البالد مـستـدركا ان الـواليات
ـتـحدة بـامكـانـها ادخـال االرهابـي ا
الـى العـراق وهي تـثـيـر اخملاوف من
امـكانية عودة داعش لكي تد وجود
قـواعــدهـا الـعـسـكـريـة. وقـال االعـسم
لـ(الـزمـان) امس معـلـقا عـلى تـصريح
صــادر عن وزارة الــدفـاع األمــريـكــيّـة
مــــفــــاده ان داعـش عــــزّز قــــدراته في
الـــعــراق وانـه يــعـــاود الــظـــهــور في
تـحدة عـمدت سـوريـا ان (الواليـات ا
الى خـطوات تثير الريبة والشك فبعد
قراطية ان جنـحت قوات سوريا الـد
بــــــاخــــــراج داعـش من ادلـب قــــــامت
واشـنـطن بـبـنـاء معـسـكـرات الحـتواء
عـــنــاصــر داعش الـــذين كــان عــددهم
ـــعــســـكــرات بـــاآلالف وكــانـت هــذه ا
بـالقرب من احلدود العراقية السورية
ـــا ولّــد شــكـــاً وريــبـــة اذ لــيس من
ـعـسـكرات ـنـطق وجـود مـثل هـذه ا ا
وقــد كـان الـعـراق فـي حـالـة حـرب مع
هـؤالء) مضيفا ( فضال عن ذلك جرى
نـقل ما يتراوح ب 2500 الى 2750
مـن عــــنــــاصــــر داعش الى الــــعــــراق
لــكـونــهم من عـوائل عــراقـيــة وبـنـيت
مــعـسـكـرات لــهم كـمـا خــصـصت لـهم
مــبـالغ وهـذا امـر مـعـروف) . واوضح
االعـــسم انـه (بــعـــد اخـــراج الـــقــوات
االمـــريـــكـــيــة مـن الــعـــراق في 2010
عـقـدت اتـفاقـيـة بـ العـراق وامـريـكا
في   2014 تـتـضـمن خـطوات الحالل
االمـن ومـواجـهـة اي اعـتـداء خـارجي
ـتــحـدة بـبـنـاء وقــد بـدأت الـواليـات ا
قـواعد عـسكريـة وصل عددها الى 12
قـــاعـــدة وهي اآلن تـــبــني قـــاعـــدتــ

اخـريـ في كـركـوك وسـهـل نـيـنوى)
ـعطـيات جتـعلـنا الفـتـا الى ان (هذه ا
نــســتـنــتج ان االمـريــكــان يـحــاولـون
ادامــة بـقـائـهم في الـعـراق الى اطـول
ـا نـتوقع إذ ـكنـة والى اكـثر  مـدة 
ان خـروجهم منه في  2010كـان خطأ
ــســؤول كــبــيـــرا بــحــسب تــصــريح 
امـريـكي رفـيع في وقت سابق). ورأى
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عـــــقــــد مـــــجـــــلس وزراء إقـــــلـــــيم
كـــردســـتـــان بـــرئـــاســـة مـــســـرور
الــــــبـــــارزانـي امـس جـــــلــــــســــــته

االعتيادية.
وفي بـــدايــــة االجـــتـــمـــاع أشـــار
اجملـــــلس إلى قـــــرار احملـــــكـــــمــــة
الـصادر االحتـــاديـة الـعـلـــــــــــيا 
في 2009 والــــقــــاضـي بــــبــــقــــاء
ادة  140 من الدستور. سريان ا
 وتــقــرر تــشــكـــيل جلــنــة وزاريــة
بـالـتــنـســيق مع الـهــيـئـة الــعـامـة
لـلــمـنـاطـق الـكـردســتـانــيـة خـارج
ـتـابـعـة احملـادثات إدارة اإلقـلـيم 
مع بغـداد إليـجاد آلـيـة في تنـفـيذ
وجب قرار احملـكمة ادة  140 ا

االحتادية.
وقـال بـيان تـلـقـته (الـزمـان) امس
انه ( في االجتماع بحث اآللية
نـاسبـة لـتنـفـيذ الـفقـرة الـثامـنة ا
تـعـلق بـاإلصالح في من اجلـزء ا
الـبــرنــامج احلــكــومي واخلـاص
بـــإصالح الــــنـــظـــام الــــضـــريـــبي
بالـشكل الـذي يضـمن العـدالة في
فـرض الــضـرائب ومــنع الـتــهـرّب

الضريبي).
وأكد اجملـلس (أهـميـة الـضرائب
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وشــدد عــلـى (ضــرورة أن يــســدد
جــــــمــــــيع األفــــــراد واجلــــــهــــــات
والـشـركات مـا بـذمـتـهم مـن ديون
وضرائب للحكـومة). و التأكيد
عــلى تــوحــيــد رســوم الــضــرائب
الداخلية من الناحيت القانونية
واإلداريـة بــالــشــكل الــذي يـراعي
الـعـدالـة ويـأخـذ بـنـظـر االعـتـبـار
مـــســـتـــوى الــــدخل عـــنـــد فـــرض

صالح احلسني
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االعـسم انه (ليس من مصلـحة امريكا
ان يـسـتقـر العـراق بل هي تـسعى ألن
يــكـون الـعـراقـيــون في حـالـة تـوجس
دائـم ويــغــذي هـــذا االمــر اســـتــمــرار
وجـــود االرهــــابـــيـــ داخل االراضي
الــعـراقـيـة االمـر الـذي يـد احلـاجـة
الـى الــقـــوات االمـــريــكـــيـــة ويـــجــعل
الــعـراقـيــ يـفـهــمـون ان وجـود هـذه
الــــقـــــوات امــــر مــــلح وعــــامـل مــــهم
السـتـقـرار امن بـلدهم ومن هـنـا نـفهم
ان االمـريكـان يسعـون الى ادامة خلل
امــــنـي دائــــمي )  مــــشــــيــــرا الى ان
تـحدة مارست الى جانب (الـواليات ا
ذلم ضـغـوطـات مخـتـلفـة فـهي ترفض
وجـود قوات احلشـد الشعـبي بالقرب
من قـواتـهـا وقـواعـدها كـمـا تـعـترض
قاومة الـعراقية عـلى وجود فصـائل ا
فـي ســـوريـــا ألن هـــذا االمـــر اليـــروق
دلل لواشنطن اذ ان السرائيل االبن ا
وجـود هـذه الفـصـائل هنـاك يـجعـلـها
مــحــاددة الســرائــيل لــقــرب مــنــطــقـة
اجلـــوالن من اســـرائـــيل) وبـــحـــسب
االعـــسـم فـــإن (هـــذه الـــضـــغـــوطــات
رافـقـتهـا محـاوالت تهـدف الى احداث
خــلل امـني في الــعـراق سـواء أكـانت
تـحدة في عـن طريق اذرع الـواليـات ا
ـنـطقـة واخللـيج او بشـكل مبـاشر) ا
مـستدركا (لكنـني ال اتخيل ان بامكان
داعـش العودة الى العراق والبتاغون
يـثيـر اخملاوف لـيس اال) . وشدد على
ان (الــعـراقـيـ قـادرون عــلى حـمـايـة
اراضـيهم  لـكنـهم لن يعـودوا قادرين
عــلى ذلك اذا كـان هـنـاك دعم خـارجي
لــداعش تـقـدمه دولــة ذات امـكـانـيـات
كــبـيــرة  اي انـنــا غــيـر قــادرين عـلى
مـــواجـــهـــة ارهـــاب مــدعـــوم من دول
كـبيرة) مستـدركا (اذا ما سألتني هل
بـاالمكـان حمـاية احلـدود  سأقول لك
نـــــعم والــــدلـــــيل ان قــــوات احلــــدود
واحلــشـد الــشــعـبي وســائـر الــقـوات
االمــنــيــة والــعــســكـريــة تــرابط عــلى
احلـدود حلمـايتـها ولـكن اذا قلت لي
تحدة ادخال هل تـستطيع الـواليات ا
االرهــابـيـ الـى الـعـراق فــاقـول نـعم
تـسـتـطـيع  مـع ان واجبـهـا الـرسـمي
حــسـب االتــفــاق هــو حــمــايــة حـدود
الــــعــــراق من االرهــــاب بــــنـــاء عــــلى
االتـفـاقيـة بـ البـلـدين. وواقع احلال
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الـقت قوة امنـية القـبض على متهم
ـة بــعــد ســاعــات من تـنــفــيــذ جــر
بـشـعـة هـزت بـغـداد امـــس عـنـدما
قـتل  12 شـخـصاً من أفـراد عائـلته
وأقـــــاربـه في مــــــنـــــطـــــقــــــة ســـــبع
الـبور.وقـال مصـدر في الشـرطة في
ـتهم أطـلق الـنار من تـصـريح إن (ا
سالح كا للصوت فجر امس على
ـنطـقـة سـبع الـبور أفـراد عـائـلـته 
فـارداهم جميعا قتلى قبل ان ينتقل
إلـى منزل مجاور يـسكن فيه أقاربه
نــسـابـته لــيـطـلق الــنـار عـلى افـراد
الـعائلة ويقـتلهم جميـعا) موضحا
ـة أسفـرت عن مـقتل 12 ان (اجلـر
شـــــخـــــصــــــاً وإصـــــابـــــة شـــــخص
نطقة واحـد).وطوقت قوات أمنية ا
وألــــقـت الــــقــــبـض عــــلـى الــــقــــاتل
وضـــبــطت بـــحــوزته سـالحــاً نــوع
غدارة و 16 رمـانة يدوية) .ونشرت
مـواقع التواصل االجتماعي صورة
شــــابــــ قــــالت انــــهــــمـــا مـن بـــ
ـنـافذ الـضـحـايـا.وضـبـطت هـيـئـة ا
احلـدودية مسـافرا أجنبـيا بحوزته
مـادة مخدرة نوع حشيشة في منفذ
زربــاطــيـة احلــدودي في مــحـافــظـة
واسـط.وقال بـيـان امس ان (عمـلـية
الـــضـــبط تـــمت من جـــانب مـــفــرزة
مــــكـــافــــحـــة اخملــــدرات والـــدوائـــر

الـــضـــرائب. كــــمـــا قـــرر اجملـــلس
ـعـاق (مراجـعـة قـوائم أسـمـاء ا
وذوي االحــتـــيــاجـــات اخلــاصــة
وقــــرر إعـــــادة صـــــــــــرف رواتب
نحو  13الفـاً من مسـتحـقــــــيـها
ـعـاقـ وذوي االحـتـيـاجـات من ا
اخلـــــاصـــــة).ونـــــاقـش عـــــدداً من
ـــــكــــتب ــــســـــائل اخلـــــاصــــة  ا
الـعالقـات اخلـارجـيـة و اتـخاذ

سيحي في االقليم WDI∫ رئيس اقليم كردستان في لقطة تذكارية مع رجال الدين ا

نـفذ قـبل دخوله الـسانـدة لهـا في ا
ــســـافــرين وتــبـــ بــعــد صـــالــة ا
الـتـفتـيش ان بحـوزته مادة مـخدرة
نــوع حـشــيـشه بـوزن  30 غــرامًـا)
ــــســـافـــر مــــشـــيـــرا الـى (إحـــالـــة ا
ـضبوطات وفق مـحضر أصولي وا
الى شـعـبـة مكـافـحة مـخـدرات بدرة
التـــخـــاذ اإلجـــراءات الــقـــانـــونـــيــة
الـالزمــة بــحـــقه). في غـــضــون ذلك
أعـلـنت وزارة الداخـلـية امس الـقاء
الـــقـــبض هـــارب تـــاسع مـن مـــركــز
شـرطة القناة.واكد بيان للوزارة ان
(إجـراءات الـبـحث الزالت مـسـتـمرة
إللـــقـــاء الــقـــبض عـــلى الـــهـــاربــ
اآلخـــريـن) مـــوضـــحـــاً ان (الـــعــدد
ــتــبــقي مـن الــهــاربــ هــو ســتـة ا
اضي فـقط).وهـرب عصـر السـبت ا
مـن السجن  15 مـوقوفـاً في مكتب
مــكــافــحـة مــخــدرات الــرصــافـة في
مـركـز شـرطة الـقـناة.واعـلـنت دائرة
الـتـحـقيـقـات في هـيئـة الـنـزاهة في
بــيـان امـس عن ضـبط مــسـؤول في
وصل الـغازية في مـحطـة كهربـاء ا
ـديـنـة إلحداثه ن من ا اجلـانب األ
عـمداً ضرراً بأموال ومصالح اجلـة
الـتي يعمل فــا مؤكدةً وجود نقصٍ
يــصل إلى  320 ألـف لـتـر من مـادة
زيـت الــغـاز (الــكــاز) الـــذي بــذمــته
ــبــلغٍ يـقــدر بـنــحـو 256 مــلــيـون

دينار.

عــــــدد من اإلجــــــراءات الـالزمـــــة.
وخالل االجــتـمــاع وجه اجملــلس
وزارات الــداخــلــيــة والــبــلــديــات
والــــســــيـــــاحــــة والــــوزارات ذات
العالقة باستقبال السياح بشكل
الئق وتـقـد جـميـع الـتسـهـيالت
الالزمة لـهم أثـنـاء زيارتـهم إقـليم
كــــردســـــتــــان خـالل أيــــام عـــــيــــد

بارك. األضحى ا
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تــســبـب تــصــاعــد درجــات احلـرارة
امـس االربعـاء بـنشـوب عـدة حرائق
فـي بــغـــداد  واحملــافـــظـــات احلــقت
اضــرارا مـاديــة كــبـيــرة. فـقــد نـشب
حـريق في مستشفى الـعزيزية العام
ـحافظة واسط. ولم تعرف أسبابه
سـتشفـى غير وحـجم االضرار فـي ا
ان تـــكــهــنـــات اولــيــة ارجـــعــته الى
ارتـفـاع احلـرارة الـتي بـلـغت نـصف
درجــة الـغــلـيــان. كــمـا نــشب حـريق
ظـــهــــر امس االربـــعـــاء فـي مـــعـــمل
ـــديـــنــة لـــصـــنــاعـــة احلـــلـــويــات 

الكاظمية.
وأخـمدت فرق األطـفاء احلريق الذي
لـم تعـرف أسبـابه ايضـا وأتى على
ـعمل وتسبب بخسـائر كبيرة فيه. ا
 وتـعـرض احلـقل الـرئـيـسي لـشـركة
دواجن الديوانية امس حلريق كبير
الــتـهـمه بــالـكـامل. وأســفـر احلـريق
بــحـسب شــهـود عــيـان عـن (إصـابـة
اثـن من العـامل أحـدهم مخـتنقا
بـالـدخـان واآلخـر إثر سـقـوط قـطـعة
حــديــديــة عــلــيـه). وقــال مــصـدر ان
لـيار دينار. خـسائر احلـريق تقدر 
ــانــيـة ــعــدات أ واحلــقل مــجــهــز 
ويـتكـون من خمـسة طـوابق ويتسع

خلـمس وسـبـع الف طـيـرة دجاج.
ح ضـابط مركـز الـدفاع مـن جانـبه أ
دني حليم خواف إلى ان (احلريق ا
كـان بسـبب تمـاس كهـربائـي نتـيجة
االهـــمــال لــكــنـه أشــار إلى ضــرورة
انـــتــظــار مـــا تــفـــصح عــنه نـــتــائج

التحقيق).
 وتـعـد شـركة دواجن الـديـوانـية من
كــــبـــريـــات الــــشـــركـــات إذ تــــســـهم
ئة من حاجة السوق بتغطية 35 با

احملـــلــيــة بــواقع  500 طـن من حلم
الــدجـاج ومــلــيـون بــيـضــة يـومــيـا.
جــانـبـه أشـار نــائب مـديــر الـشــركـة
ـــهــنــدس عالء اخلـــفــاجي إلى أنه ا
(وقـبل شـهـرين زارنـا وفـد أمـني من
مـكـتب رئـيس الـوزراء وطرح عـلـيـنا
أسـئـلـة مـنـهـا هل وصـلـت تـهـديدات
لـلشركة وهل تتوقـعون ان تستهدف
الـشركـة لنـبلـغهم إنه لم تـصل الـينا

تهديدات مباشرة).

قــامت بــواجـبــهـا في الــعـراق وتــعـد
تــمـويل اعـادة االعــمـار هـو الــطـريـقـة
ـرحـلـة). ـنــاسـبـة لـلـسـيـر في هـذه ا ا
واتـفـقت الـقـيادات األمـنـيـة على إدارة
مـشتـركة للـسيـطرات في سهل نـينوى
بـــ احلـــشـــد الـــشـــعـــبـي والـــقــوات

سلحة.  ا
جــاء ذلـك بــعــد اجــتـــمــاع الــقــيــادات
األمـنية في نـينوى  االتـفاق على أن
تـــكــون إدارة الــســيـــطــرات في ســهل
نـيـنـوى بـقـيـادة مـشـتـركـة من احلـشد
الــــشـــعــــبي واجلــــيش الـــفــــرقـــة 16
والــشـرطــة احملـلــيــة.وفي وقت سـابق
خـرج أهـالي منـاطق سـهل نيـنوى في
تـــظــاهــرات تــرفـض قــرار احلــكــومــة
الـــقــاضي بـــرفع ســيــطـــرات احلــشــد

الشعبي في احملافظة.

االســتــقــرار بــدال عن ذلـك.واضـاف أن
(تـقريـر مجـلس الوزراء الـنيـوزيلـندي
اشـار بـهـذا اخلـصوص الى ان داعش
ية من يـعمل اآلن كتـمرد مع شبكـة عا
ـــؤيـــدين مع قـــدرة عــلى الـــفــروع وا
ي ضــد احــداث تـــهــديــد إرهــابي عــا
أهــداف دولـيــة) الفـتــا إلى أن (قـوات
االمـن الـعـراقــيـة وصــلت الى مــرحـلـة
ـكـنـهـا الـسـيـطـرة والـقـيـام بـتـدريب
انـفـسـهم).وتـابـع (رفـضـنـا قـبـول هذه
الـدعوات من الناتو ألننا نرى تركيزنا
يـعود أكثر في احملـيط الهاد وحافة
احملـيط الـهاد وجـنوب شـرق آسيا
مـع األخــذ فـي االعــتـــبـــار أن لـــديـــنــا
الــتــزامــات طــويــلــة األمــد فـي أجـزاء
أخــــرى من الـــعــــالم) مــــوضـــحـــا ان
(احلـكومة النيـوزيلندية شـعرت بانها

أنّ الـقـوات احملـلـيـة (غـيـر قـادرة عـلى
مـواصلة شن عمليات طويلة األمد أو
الـقـيام بـعمـلـيّات عـدة في وقت واحد
أو احلـــــفــــاظ عــــلى األراضـي) الــــتي
اسـتـعـادتـهـا. من جـهـة اخـرى رفضت
احلـكــومـة االئـتالفـيـة في نـيـوزيـلـنـدا
طـلـبـا من الـنـاتو بـالـبـقـاء في الـعراق
كـجزء من مهمة جـديدة في إعادة بناء
ــؤسـسـة الـعــسـكـريـة مــؤكـدة انـهـا ا
قـامت بواجبـها. وذكر موقع (آرأن زد)
الـنيوزيـلندي في تقـرير له أن (مجلس
الــوزراء الـنــيـوزيــلــنـدي نــاقش طـلب
ـهمـة التي ـسـاهمـة في ا الـنـاتو في ا
تــركـز عـلى مـا اطـلق عــلـيه تـسـمـيـة (
ا بـناء اجـزاء من اجملتمع الـعراقي) 
فـي ذلك قـوة اجلــيش لـكن احلــكـومـة
الـــنـــيـــوزلــنـــديـــة اخـــتـــارت تــمـــويل

يـقـول ان سـلـوكـيـات االمـريـكـان تـشي
بــأمـر آخــر فـقــد وصل االمــر الى نـقل
ارتــال الى الـعـراق وفـي اجملـمل نـحن
ـتحدة النـستطـيع مواجهـة الواليات ا
بـشكل مبـاشر). وأعلن مـفتّش عام في
وزارة الــدفـاع األمــريــكـيّــة في تـقــريـر
امـس أن داعش يــعــاود الــظــهــور في
ـتـحـدة ســوريـا مع سـحب الـواليـات ا
قـواتها من  هناك وأنّه عزّز قدراته في
الـــعـــراق.وقــــال الـــتـــقـــريـــر انه (رغم
خــسـارته خالفــته عـلى األرض إال أن
ــــســـلـــحـــة في داعـش عـــزّز قـــدراته ا
الـعراق واستأنف أنـشطته في سوريا
خــالل الــــــــــــــــربـع احلــــــــــــــــالــي) مـن
الـسـنة.وأضـاف أنّ التـنظـيم استـطاع
(إعـادة توحيد صفوفه ودعم عمليات)
فـي كال البـلـدين وذلك ألسـبـاب مـنـها

االستيراد حاليا الطماطة اخليار
الـبـاذجنـان الـلـهـانـة الـقـرنـابـيط
اجلــزر الــنــبـق الــذرة الــصــفـراء
اخلـس الـثــوم الــطـازج الــشــجـر
الـرقـي الـبـطـيخ الـفـلـفل والـتـمـر)
ائـدة الدجاج فـضال عن (بـيض ا
واألســـمـــاك ) وبــ احلـــســني إن
ـسـتـوردة ــنـتـجــات الـزراعـيــة ا (ا
ــوجـودة فـي األسـواق احملــلـيـة وا
تـدخل عن طـريق التـهريب وبـطرق
ــنــافـذ غــيــر قــانــونــيــة من خالل ا
احلــــدوديــــة وخـــارج مــــوافــــقـــات
االســتـيــراد الـتي تــمـنــحـهـا وزارة
الــزراعـة) مـشــيـرا إلى (اســتـمـرار
ـــنـــافـــذ الــــتـــواصل مـع هـــيـــئــــة ا
ـنع احلـدوديـة واجلـهـات األمـنـيـة 
نـتجـات الزراعـية ـواد وا دخـول ا
ـمنوعـة من االستيـراد) موضحا ا
إن (قــرار فـتح االســتـيــراد يـتـوقف
عـــــلى تــــوازن الـــــســــوق وحــــسب
احلـــاجــــة احملـــلـــيـــة إضـــافـــة إلى
اعـــتـــمـــاد الـــرزنـــامـــة الـــزراعـــيـــة

وضوعة من قبل وزارة الزراعة . ا
ـواطـنـ لـلـثـقـة ودعـا احلـسـني (ا
بـوزارتهم والوفـرة احمللية لـلمنتج
الـعــراقي حـقـيـقـيـة ولـيـست جملـرد

التعاطي االعالمي).

„—U³  bOŽ
تـتقدم (الزمان) بالتهاني والتبريكات
ـسلم في الى الـعراقي جـميعا وا
ناسبة الـعا العربي واالسالمي 

بارك.  حلول عيد االضحى ا
وحتـتـجب أجلـريدة بـدءا من غـد على
ان تـــســتــأنف الـــصــدور يــوم االحــد
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أكـد وزيـر الزراعـة صالح احلـسني
اســتـمــرار مـنع اســتـيــراد عـدد من
ـنـتـجـات احملــاصـيل الـنـبـاتــيـة وا
احلـيـوانيـة وبواقع  15 مـحـصوال
نـباتـيا وثالثـة منـتجـات حيـوانية
لــوفـــرتــهــا في األســواق احملــلــيــة
ودعـما لـلمـنتج احملـلي واالقـتصاد
الـــوطــــني. ونـــقل بــــيـــان تـــلـــقـــته
(الــزمـان) امس عن احلـسـني قـوله
إن (اســتـمـرار سـريــان هـذا الـقـرار
ـنـتج احملـلي يــأتي حـفـاظـا عــلى ا
ـزارعـ ولــتـشـجــيع الـفالحــ وا
ومــربي الــثـروة احلــيــوانـيــة عـلى
مــــواصـــلــــة اإلنــــتـــاج فــــضال عن
تـشـغـيل األيـدي الـعـامـلـة وتـفـعـيل
دور الـــقـــطـــاع اخلــاص فـي زيــادة
ـــشــاريع االســـتـــثــمـــار وإنــشـــاء ا
االســـتــثـــمــاريــة الـــزراعــيـــة لــدعم
االقـتصـاد الوطـني للـبلـد). وتشمل
ــمــنــوعـة من قــائــمــة احملـاصــيل ا
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حـــددت وزارة الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي
ـئة والـبـحث الـعلـمي مـعدل  75 بـا
لـلطلبة الـدارس في االختصاصات
الــعــلــمــيــة خــارج الــعــراق لــلــفــرع
ــئـة. االحــيــائي بــــــــدال من  80 بــا
وكـــشف اعــمــام لــلـــوزارة بــتــوقــيع
مــعـاون مـديــر عـام دائـرة الــبـعـثـات
والـعالقـات الـثـقـافـيـة اطـلـعت عـلـيه
(الــــــزمـــــان) امــــــــس ان (الـــــوزارة
ئة للفرع التطـــبيقي حددت  80 بـا
ئـة ويسمح لـلطـلبة بدال من  85 بـا
الـدراسـ في اجلـامـعـات الـتي تـقع
ضــمن تـســلـسل اول  500 جــامـعـة
ضــمن تــصـنــيف شــنــغـهــاي بــفـتح
ـلـفـات الدراسـيـة بغض الـنـظر عن ا
ـعـدل. واكـد االعـمـام (الـغـاء شــرط ا
مــضـمـون اعــمـامـ ســابـقـ حـددا
وصوفة اعاله). عدل للفئة ا شرط ا
كــمــا حــددت الـوزارة مــوعــد اجـراء
تـقدم االخـتبـار اخلاص للـطلـبة ا
لـغرض الترشيح ضـمن قناة القبول
ـقـبـلـة ـبـاشـر لـلـسـنـة الـدراسـيـة ا ا
ـوافق 19 ابـتـداء من يـوم االثـنـ ا
دير دة شـهر. وقـال ا اب اجلـاري و
الـعام لـدائرة الـدراسات والـتخـطيط
ـتـابـعـة ايـهـاب نـاجي عـباس في وا

بـيان إن ( وزارة الـتعـليـم حددت يوم
وافق 19 اب اجلـاري بداية االثن ا
الجــراء االخـتــبـار اخلــاص لـلــطـلــبـة
ــتـقـدمـ لـغــرض الـتـرشـيح ضـمن ا
باشـر للسنة الدراسية قـناة القبول ا
ــدة شــهـر). واضــاف أنه ــقــبــلــة و ا
(ســـيــتم تـــزويــد اجلـــامــعـــات بــاسم
ــرور اخلـاصـة ــسـتــخـدم وكـلــمـة ا ا
بـالـنافـذة اإللـكتـرونـية في وقت الحق
تـقـدم إلدخـال الـبـيانـات لـلطـلـبـة ا
الــنـاجـحـ بـاالخـتــبـار حـصـرا عـبـر
الـبوابة االلكترونية لدائرة الدراسات

تابعة). والتخطيط وا

ومـددت وزارة التـربية مـوعد اخـتبار
ــتــقــدمــ الــطـــلــبــة والــطــالـــبــات ا
ـــتـــمـــيـــزين الخـــتـــبـــارات مـــدارس ا

تميزات وكلية بغداد. وا
 وقــالت الـوزارة في اعــمـام بــتـوقـيع
دير العام للتقو واالمتحانات في ا
الـوزارة شاكـر نعـمة عـبد عون امس
ــنـاشــدات اخلـاصـة (نــظـرا لــكـثـرة ا
بــتــأجـيل مــوعـد االخــتــبـار تــقـرر ان
ـوافق  20 من يـكـون يـوم الـثالثـاء ا
اب اجلـــاري مــوعــدا جــديــدا الجــراء
االخـــتــبــار بـــدال من يـــوم االحــد 18

اب).
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تـوعـدت هـيئـة احلـشد الـشـعبي
الحــقـة مـا بــعـمــلـيـات جــديـدة 
اســــمـــته مــــافـــيـــات الــــرولـــيت
وصـــــاالت الــــــقـــــمـــــار وجتـــــار
اخملـدرات وبـيع وشـراء الـنـساء
فـي احملــــافـــــظــــات. وكـــــان امن
احلــشـد قــد نـفــذ احلـمـلــة الـتي
عـدهـا االكـبـر في تـاريخ الـعراق
افـيات. وتزامنت ـالحقة هذه ا
احلــمـلــة مع حــمـلــة قـامت بــهـا
امـانــة بـغـداد لـغـلق مـحـال بـيع
الهي الـليلية اخلـمور واماكن ا
ـــــتــــجـــــاوزة  في شـــــارع ابي ا
نــؤاس. وقــال مــصــدر ان (عــدد
ــسـاج يــبـلـغ نـحـو 27 مــراكـز ا
مــركـــزا ويــوجــد مــا يــقــابــلــهــا
بـالنسبة الوكار مخلة باحلياة).

ونـفذ امن احلـشد الـشعبي الـعمـلية
الــنــوعـيــة الــتي اسـفــرت عن إلــقـاء
ــدعـو حـجي حـمـزة الــقـبض عـلى ا
ـافــيـا األكــبـر في الــشـمــري زعـيـم ا
ــسـيــطــرة عــلى جــمـيع الــعــراق وا
امــــاكن لـــعـب الـــقـــمــــار والـــدعـــارة
وجتــــارة اخملـــدرات و اعــــتـــقـــال
اخرين من اتباعه ومسؤوليه25
الـــذين كــانـــوا يــدعــون انـــتــمــاءهم
تلـكون هويات لـلحشـد الشعـبي و
مـــزورة والـــذيـن فـــتـــكـــوا بـــبـــعض
الــــــشـــــبـــــاب الــــــعـــــراقي مـن خالل
تـــوريـــطــــهم بـــتـــعـــاطي اخملـــدرات
وزجـهم في صـاالت الـقـمار من اجل
كــسـب ماليــ الــدوالرات يــومــيـا .
ومـن خالل احلـمــلـة تـمـت مـصـادرة
ـواد عــدد كـبـيـر من آالت الـقـمـار وا
ـقـتـنـيـات وجـاء اخملــدرة وبـعض ا
ذلك وفـق مذكرات قضائية اصولية.

واضــاف في بـيـان امس انه (وبـعـد
تـنفـيذ الـعمـليـة النـوعيـة بنـجاح 
ـــطــلــوبــ مـع مــا تــمت تـــســلــيم ا
مـــصـــادرته مـن مــواد مـــخـــدرة الى
االمـن الـوطــني من اجل الــتــحــقـيق
مـــعــهم وعـــرضــهـم عــلى الـــقــضــاء
لـيـنـالوا جـزاءهم الـعـادل). واضاف
الـبـيـان ان (بعض مـواقع الـتواصل
افـيات االجـتـماعي الـداعـمة لـهـذه ا
راقبة نـشرت لقـطات من كاميـرات ا
البـطـال امن احلـشـد وهم يـداهـمون
ــة والـفــسـاد وروجت أوكــار اجلـر
بــأن الــعــمــلــيــة لم تــتم وفـق أوامـر
ـــواد الــتـي تــمت قـــضــائـــيــة وان ا
مـصادرتهـا قد سرقت لكن احلـقيقة
ان هـؤالء األبطال كـسروا شوكة من
يـتـاجر بـدماء شـبابـنا واتـخذوا من
الـدعارة والقـمار واخملدرات وسـيلة
لــتـكـوين عــصـابـات ورؤوس أمـوال

ضـخـمـة). واكـد احلـشـد في الـبـيـان
انه (نـفـذ هذه الـعـملـية بـتـوجيه من
ـهدي). رئـيس الـوزراء عـادل عـبـد ا
ورأى اخلـبير القـانوني طارق حرب
ان الـتـحـقـيق بـدعـوى حـجي حـمزة
مـا زال سريـاً ولم ترفع السـرية عنه
حـــتى االن طــبــقـــاً ألحــكــام قــانــون
االصـول اجلزائية الـذي أجاز سرية
ـدة محددة وليـس مطلقة الـتحقيق 
عــلــمــاً ان الـقــبض حــصل قــبل ذلك
عـندما نشرت احـدى الفضائيات ان
مـن يـــرتــــدون مالبس عــــســـكــــريـــة
داهـــــمــــوا صــــالـــــة الــــرولـــــيت في
فـــنــدق......... دون أن تــعــلم ان ذاك
كـان تـنفـيذاً لـقرار قـاضي الـتحـقيق
ـنحه له بـالـتحـري والقـبض الذي 
ـهم هو قـانـون االصول. والـسؤال ا
ـــــــافـــــــيــــــات هـل بـــــــدأت حـــــــرب ا
ــتـــصــدرين والـــتــصـــفــيـــات بـــ ا

ــتــنـافــســ عــلى إحـتــكــار هـذه وا
ن سـتـكـون من بـيـنهم الـتـجـارة?  و
خـالفة حـجي حـمـزة في قـيـادة هذه
الـــتـــجـــارة الــتـي مـــا يــتـــحـــقق من
اربـاحـهـا يـوازي أو يـفـوق مـا تأمل
احلــكــومـة االحتــاديــة حـصــوله من
تــصـــديــر نــفط كــردســـتــان بــالــرقم
الـوارد في قانـون مـــــــوازنة 2019
ن كـمـا روى لـنـا أحـد اخملـتـصـ 
ــــنـــطــــقه ذات الــــعالقـــة خــــبـــروا ا
احملــصـــورة  بــ الــبــاب الــشــرقي
وسـاحـة الـطـيـران شـمـاالً  وبـدايات
الـكرادة والعلـوية جنوبـاً حيث تعد
ــا تــضـــمــهــا من ــنــطــقـــة  هـــذه ا
الـفنـادق وشارع أبـو نواس وشارع

السعدون الس فيغاس بغداد).
وقــــال اخلــــبــــيــــر االمـــنـي هــــشـــام
الـــهـــاشـــمي فـي تـــصــريـح لـــقـــنــاة
(الــشـرقـيـة) امـس ان (حـجي حـمـزة

ـتـلك نـحو 72
صــالـة قـمـار في
بــغــداد وحــدهـا
وان ضـبـاطـا في
االمـن الـسيـاحي
يـــــــــقـــــــــدمــــــــون
تـسـهـيالت اليه).
ويـعتقـد مراقبون
ان (احلــــجـي قـــد
يـكون وراء عملية
هــروب الـسـجـنـاء
ـتـهمـ بتـجارة ا
اخملــــدرات الــــذين
فــــروا مـن مــــركـــز
شــــرطـــة الـــقـــنـــاة
بــبــغــداد ويــجــري
الـــبــحث عن ســتــة
مـــــنــــهم مــــازالــــوا
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