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وتعـزيز األخـوة اللـبنـانيـة العـراقية
فـضالً عن دوره الــريـادي في الـدفـاع

عن احلريات واحلقوق.
ـطـران وفي تـسـجــيل صـوتي وجه ا
عطالله حنا رئيس أساقفة سبسطية
للـروم االرثوذكس في الـقدس رسـالة
حتيـة لشعـبان عـبّر فيـها عن مـحبته
للـعراق وأهـله وتمـنيـاته  في جتاوز

محنته الراهنة وجاء فيها: 
صديقي وعزيزي احلبيب أحييك من
الـقـدس وأتـمـنى لـلـعـراق أن يـجـتاز
ــرحـلـة الـدقـيــقـة واحلـسّـاسـة هـذه ا

والصعبة من تاريخه.
قلوبنا مع العراق

قلوبنا مع الشعب العراقي
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بــوجــود االخــطــاء وتــكــاد تــعــتـذر
للمتظـاهرين عن ذلك بل هي تقول
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احـزاب الـسـلـطـة تـعـتـرف ضـمـنـيـا

بغداد
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ــطــالب الـــعــادلــة الــتي ونــحـن مع ا
تظاهرون ولـكننا نخشى يتبناهـا ا
ـتآمـرين الذين في نفس الـوقت من ا
تـعرفـهم أنت جـيـداً وكـلّنـا نـعـرفهم
وهم مـــتــــآمــــرون لـــيـس فـــقـط عـــلى
الـعـراق بل عـلى فـلـسـطـ وسـوريا
ولــبــنــان وعـلى كـل األمـة الــعــربــيـة
نــتـمـنى لــلـعــراق كل اخلـيــر الـعـراق
الـذي نحـبه كـثـيـراً له مـكانـة كـبـيرة
في قـــلـــوبـــنـــا ومـن الـــقـــدس أبـــعث
بــتــحـيــتي لـك ومن خاللك ألخــوتــنـا

العراقي جميعاً.
طران عطا الله حنا ا

رئيس أساقفة سبسطية للروم
االرثوذكس في القدس)

كالم أبيض

ان الـغيـرة والشـهامـة والكـرم وااليثـار من ب كـثيـر من الصـفات األصـيلة
الــتي يـتـحـلى بـهــا الـعـراقـيـون دون غـيــرهم  اذ ال جتـد هـذه اخلـصـائص
مجتمعة لدى أي شعب آخر وهذا ليس تقليال من شأن اآلخرين او تعاليا
عـليهم لكنك سرعان مـا تفتقد بعض هذه الصـفات عند اختالطك بشعوب
عـربـية او أجـنبـيـة. وبال شك ان احلديـث عن خصـائص الـعراقـي الـنـبيـلة
اضي يـطـول ذلك ان شعـبا جـذوره ضـاربة في عـمق الـتاريخ  وله هـذا ا
كن له اال ـكتظ بـاألمجـاد والشواهـد احلضـارية والنـماذج الـسامـية ال  ا
ان يــكـون هـكـذا . ومع كل هــذه احلـقـائق الـنــفـسـيـة واالجــتـمـاعـيـة اال ان
ـاضي الـتـجـارب الـسـيـاسـيـة الـتي شـهـدهـا الـنـصف الـثـاني من الـقـرن ا
والـســنـوات الـتي أعـقـبت االحـتالل االمـريــكي لـلـعـراق كـشـفت عن ظـاهـرة
تسعة في مساحتها فقد وصل األمر الى الـقسوة الغريبة في أطوارها وا
حـد نحـر أبناء الـوطن بالـسك والـتمـثيل بـجثثـهم وتعـليقـها عـلى األعمدة
ـزابل تــعـبث بــهـا الـكالب ووضع الــرؤوس عـلى أرصــفـة الـشــوارع وفي ا
واجلـرذان والـقتل اجلـماعي واسـتخـدام أدوات غـاية في الـبشـاعة إلنـهاء
ـقـدسـات بـتـفـجـيـر مـراقـد الـرموز حـيـاة االخـوان وطـالت الـقـسـوة حـتى ا
ـظــاهـر الـتي شـابت لـهـا الـكــبـيـرة واغـتـيـال وسـبي الــنـسـاء وغـيـرهـا من ا
الــرؤوس واقــشـعــرت مـنــهـا األبــدان بــذرائع االخـتـالف االيـديــولـوجي او
صالح السياسية واالقتصادية فمن أين أكتسب العراقيون العقائدي او ا
عـروفون برقة قلـوبهم وسمو مشـاعرهم التي جتسدت هـذه القسوة وهم ا
بـأوضح صـورها في شـعرهم وأغـانـيهم وغـيرهـا من أشكـال الـتعـبيـر على
مـدى تـاريـخـهم الـطـويل . يـعـزو الـبـعض تـعـاظم ظـاهـرة الـقـسوة الـى قوى
دولـية واقليمية خارجية ال نـنكر هذا العامل وندرك جيدا دوره في اشعال
ـكن ألي قوة ـنتـهـيـة ولـكن ألـيـست أدواته عـراقـيـة فال  حـرائـقـنـا غـيـر ا
خــارجـيـة أن حتـقق أهــدافـهـا في بــلـدنـا ان لم تـســتـعن بـأطــراف مـحـلـيـة
مـستعدة حلمل البنادق واخلنـاجر نيابة عنها وبالـتالي فالظاهرة عراقية 
ـاثلة الزمـتنا الـراهنة ويـشكل العامل بـداللة تعـرض بلدان كـثيرة ألزمات 
اخلـارجي أحد فواعـلها لكن قـسوة العـنف لم تبلغ فـيها ما حـصل عندنا
ومـثـالهـا األزمة الـلـبنـانيـة الـتي تتـشـابه في وجوه مـتعـددة وتـكاد أن تـكون
مـتـطــابـقـة مع أزمـتـنـا  لـكن خـسـائـرهـم الـبـشـريـة تـعـد عـلى أصـابع الـيـد
الـواحدة  بـينـما وصـلت في بالدنا الى أكـثر من ( (450شـهـيدا و ((22
عتقل بـحسب ما ذكرته مفـوضية حقوق االنسان . ألف جـريح  وآالف ا
فـهل يـعني هـذا ان الشـخصـية الـعـراقيـة تنـطوي عـلى روح عدوانـية ? واال
ـاذا نـفـسر هـذه الـقسـوة الـوحشـيـة في هـدر أرواح الشـبـاب واذا كانت
الـعـدوانيـة سمـة راسـخة في شـخصـيـة االنسـان العـراقي جتـعله مـستـعدا
القـتراف أبـشع صور الـعنف فـعلـينـا ان نتـساءل كـيف تكـونت هذه الروح
حـتى بلغت مـا بلغته ومـاذا يجب عليـنا فعله السـتئصالـها وبناء شـخصية
ـواجهة خطورة جـديدة مختـلفة ?. ال انكر صـعوبة ذلك  ولكن مـا السبيل 
هـذا الـتـحـدي الـذي يهـدد ثـروتـنـا الـشبـابـيـة ومـسـتقـبل بالدنـا ? بـالـتـأكـيد
ـو هـذه الـظـاهـرة واتــسـاعـهـا حـتى غـدت مـعـهـا عـوامـل شـتى تـقف وراء 
صـور العدوان االخرى مـعتادة وكأنـها أمر طبـيعي وليس استـثنائيا وأول
هـذه الـعوامل هـو الـتـخلف هـذه احلـقيـقـة التي ال يـريـد البـعض االعـتراف
بـها بداللـة ان تنـظيمـات االسالم السيـاسي التي كانت من أبـرز من اتخذ
العنف أداة إلدارة الصراعات اعتمدت على عناصر متخلفة ال تتوافر على
ناطق حـصيـلة علـمية او ثـقافيـة او حضاريـة وهي عنـاصر موجـودة في ا
ركـز فتـحولت هذه هـمشـة والنـائية والـتي ال حتظى بـاهتـمام ا الـفقـيرة وا
ــنـــاطق الى حــواضـن مــنــاســبـــة النــتــشـــار عــقــائــد تـــلك الــتــنـــظــيــمــات ا

تطرفة .  وأيديولوجياتها ا
ـكن للمتنورين ان يـكونوا مجرم أو أداة بيد ونـوجز كالمنا بالقول: ال 
الـغـرباء او بال روح وطـنيـة ولكـن كيف لـلتـنويـر أن يـأخذ مـداه مع أنظـمة
سـياسية أهملت التعليم وتمـاهت مع رؤى متخلفة أقرب الى حياة الكهوف
ـعـاصـرة. أمـا الـعـامل الـثـاني فـيـتـمـثل في الـسـلـطـات مـنـهـا الـى احلـيـاة ا
الـغــاشـمـة الـتي جـثـمت عـلى صـدور الــعـراقـيـ عـلى مـدى عـقـود وحـولت
حـيـاتـهم الى جـحـيم فـنـحن ضـحـايـا الـسـيـاسـة أمـواتـا وأحـيـاء وهـذا ما
ـقارنة حياتهم بحيـاة الشعوب من حولنا ولذلك تظاهر  أدركه الـشباب ا
لــيس أمــنـا ســوى الـصــراخ بـصــوت واحــد : أن اصالح اخلـراب مــدخـله

اصالح السلطة.
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{ حــدث خـــطــأ غــيــر مــقــصـــود بــنــشــر عــمــود امس
والـتصحيح هـو عمود اليـوم  فمعذرة لـلزميل الكاتب

جليل وادي وللقراء الكرام
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نتج اكد خبـير اقـتصادي ان جـودة ا
احملــلـي ووفــرته ســيـــنــجح الــقــطــاع
الــصـنــاعي في الــعــراق. وقـال غــديـر
ـنـتـوج الـعــطـار في بـيــان امس ان (ا
الـوطـني يعـتـمـد عـلى اجلـودة ووفرة
اإلنـــتــــاج) مـــشـــيـــرًا إلى أن (جـــودة
ـــنـــتـج احملـــلي إذا كـــانت تـــظـــاهي ا
ـستـوردة فـإنـها سـتـغزو ـنتـجـات ا ا
الـسوق حـتـمـاً). وأضـاف ان (الـوفرة
ــنــتـوج أيــضًــا ســتـســاهم بــنــجـاح ا
الـوطــني فـإذا كــانت قـلـيــلـة أو شـبه
ـــواطن إلى مـــعـــدومــة ســـيــضـــطــر ا
اخلـــــيــــــار الـــــثــــــانـي وهـــــو شـــــراء
ـستـورد) مـبيـنًـا أن (كـميـة اإلنـتاج ا

احلـمــلـة انـطــلـقت حتت عــنـوان (أنـا
ــــنــــتج) مـــــشــــيــــرين الى ان ادعـم ا
(العـديـد من ابـناء احملـافـظة شـاركوا

فيها).
مـن جــهـــة اخــرى أعــلـــنـت الـــشــركــة
ستلزمات العامة لصناعة االدوية وا
الـطـبـيــة في سـامـراء إحـدى شـركـات
ـعـادن عن زيـارة وزارة الـصـنـاعـة وا
فريق التدقـيق التابع لـشركة اجلودة
الـشامـلة لـلـتأهـيل والـتدريـب تطـوير
وارد البشرية لتـفقد أقسام الشركة ا
ــطـلـوبـة ومــراقـبـة تــنـفـيــذ اآللـيـات ا

ية . للحصول على الشهادة العا
وأكـد مديـر عام الشـركة عبـد احلميد
عــبــد الــرحـمـن الـســالم فـي تـصــريح

تلقته (الزمـان) امس (طموح الشركة
وســعــيــهــا اجلــاد لــلــحــصــول عــلى
ــيــة االيـزو  شــهــادة اجلــودة الــعــا
مشيـراً الى ان فريق الـتدقـيق التابع
لـشــركـة اجلـودة الـشـامـلــة لـلـتـأهـيل
وارد الـبشـرية والتـدريب وتـطويـر ا
بـرئــاسـة وائل جــاسم مـحــمـد مـدقق
جودة دولي معتـمد أكمل وعلى مدى
ثالثة أيام مـتتاليـة التدقـيق النهائي
لـــلــحـــصــول عـــلى شـــهــادة اجلــودة
ـية حـيث شمل الـتـدقيق جـميع العـا
اإلجـــراءات والـــتــعـــلــيـــمـــات ودلــيل
اجلــودة وجلــمــيع أقــســام الــشــركــة
وحــسب خــطــة وبــرنــامج الــتـدقــيق
انـحة وبإشراف عدة من الـشركة ا ا
ومــتــابـــعــة مــديــر قــسم اجلــودة في
ـــثـل اإلدارة الـــعـــلـــيــا الـــشــركـــة و
ومـشــاركـة مـدراء األقــسـام ومالكـات

الشركة) .
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وقـــال انـه أبـــدى فــــريق الــــتـــدقــــيق
إعجـابه بتطـبيق الـنظـام في موقعي
الــشــركــة في ســامــراء ونــيـنــوى مع
الحـظـات الـبـسـيـطة وجـود بـعص ا
ـنح الـتـي التـؤثـر عــلى الـتـوصــيـة 
تفق عليها في دة ا الشهادة خالل ا
ـا بـنـود الـعـقـد كـمـا ابـدى ارتـيـاحه 
وجـــده مـن الـــتـــزام وانـــضـــبـــاط في
ـطـلـوبة الـعمـل وتنـفـيـذ اإلجراءات ا
ـواصـفـة من قـبل األقـسـام وحـسب ا
ــا سـيــســهل عـمــلــيـة الــقــيــاسـيــة 
احلــصـول عــلى الــشـهــادة في اقـرب

وقت).
ـركـزيـة للـنـظر وأسـتأنـفت الـلـجـنة ا
ـفـصــولـ الـســيـاسـيـ بــطـلـبــات ا
ــشـكــلـة في مــقـر وزارة الــصـنــاعـة ا
ــعـادن أســتـقــبـال طــلـبــات مـدعي وا

الـفصل الـسـيـاسي لـتاركي الـوظـيـفة
في شـــركـــاتـــهـــا الـــعـــامـــة ألســـبــاب
ســيــاســيــة او عــرقــيــة او مــذهــبــيــة
أسـتـنــاداً الى كـتـاب االمـانـة الـعـامـة
جمللس الـوزراء / الـدائرة الـقـانونـية
ذي الــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــدد ( 19784 فـي
وجب كتابي بلغ  6/12/ 2019) ا
الـــــــوزارة  39054في 2019/6/24

والعدد 38563 في 2019/6/23.
وقال مـعاون رئـيس الـلجـنة مـسؤول
ــفـصـولــ الـســاسـيـ في شــعـبـة ا
الــــوزارة بــــاسم ســــعـــدون عــــلي في
تـصريح بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس
انـه ( أســتـــقــبــال طـــلــبـــات مــدعي
الفـصل الـسيـاسي ومـا يثـبت تـركهم
الوظيـفة ألسـباب سيـاسية او عـرقية
او مـذهـبـيـة والـتي بـلغ عـددهـا نـحـو
3300 طــــلب حــــيث  إعــــداد كـــتب
رسمية الى جـهات أنتـساب كل مقدم
طـــلب لـــغـــرض تـــرويج مـــلف فـــصل
عمول به  سياسي حسب السـياق ا
ـلـفات الـتي  مـشـيـراً الى ان عـدد ا
ترويـجـهـا بلغ 700 ملف) مـبـيـناً ان
(تلك الـبيـات  أرسـالهـا الى الهـيأة
الوطـنيـة العـليـا للـمسـائلـة والعـدالة
لــــلــــتــــحــــقـق من مــــدى شــــمــــولــــهم
بـأجــراءاتـهــا من عـدمه وتــكـون عـلى
شــكل وجــبــات وكل وجــبــة حتــتـوي
عـلى 25 أســمــا تــرسل الى بــكــتــاب
رسـمي حــيث جتـاوزت 500 مـنـهـا)
الفــتـــاً الـى ان (الــلـــجـــنـــة مـــاضـــيــة
بـأجــراءاتـهـا وفـقـاً الحــكـام الـقـانـون
ــــعـــدل ـــرقم 24 لــــســــنـــة 2005 ا ا

والتعليمات الصادرة به).
وأعـلــنـت الـشـركـة الـعــامـة لـصـنـاعـة
االسـمــدة اجلـنـوبـيــة إحـدى شـركـات
ـعـادن عن إجناز وزارة الـصنـاعـة وا

ــقــابالت أحب ان اعـــتــرف بـــاني ومــنـــذ فــتــرة ال اشـــاهــد فــيـــديــوهـــات ا
والــتـحـلــيالت واالنـتـقــادات والـفـضـائـح والـتـشــهـيـر الـســيـاسي اال نـادرا.
واطن عن بـاعتقادي ان وجـود وانتشار هـذا النوع من االعالم هو لـعجز ا
الـقراءة وعجز السياسي عن الكتابـة ولكون الفيديوهات اسلوب شعبوي
يـفيـد الطـبـقة احلـاكمـة والطـبقـة النـاقدة عـلى حد سـواء وابطـالهـا بالـعادة
ثقف والكتاب ن ال يـحبون الكتابة وال يعتبرون أنفـسهم من شريحة ا
واكـثرهم من سياسيي الصدفة والفاسـدين يكتسبون شهرتهم على مواقع
الـتواصل االجـتماعي عـبر اتهـام االخرين بالـفساد وبـإلقاء كـومة قاذورات
عـليهم. التـراشق باتهامات الـفساد وبتعـرية التاريخ الشـخصي (النضالي
خــصـوصـا الــزيـتــوني مـنه) أصــبح مـودة تـلــتـذ وتــسـتـمــتع به اجلـمــاهـيـر
ــوبــيالت وااللــكـتــرونــيـات. احملــرومــة من الــصـحف والــكــتب في عــصـر ا
اصـبـحت هــذه الـفـيـديـوهـات مـسـكـنـات مـثـلـهـا مـثل الـكـوكـايـ والـهـروين
واالفـيون ولها نـفس مفعولـها في الترفيه والـتحشيش واالدمـان والهلوسة.
أكـثـر الـفيـديـوهـات انـتشـارا هي تـلك الـتي يـكون بـطـلـهـا بالـعـادة من أكـثر
الـناس فسادا او اجراما او جرأة في التلفيق والقذف والتهريج ويتعرض
فـيـهـا الى اخـرين كـبلـطـجي بـالـتـجريـح والتـشـريح. هـؤالء سـواء كـانوا من
عارضة ال يكتـبوا مقاال او ينشروا كتابا او حتى حـزب السلطة او حزب ا
تـعليقا او تغـريدة ليس لكونـهم ال يجيدون الكتـابة بل الن ردود الفعل غير
مـحـمـودة الـعـواقب وقـد تـخـضع كـلـمـاتـهم الى نـقـد وتـمـحـيص ويـنكـشف
ا أيضـا لصـحة اعـتقـادهم بانه (مـا في أحد بـيقرا). زيـفهـا يومـا ما ولـر
وضوعية والنزاهة صداقيـة وا امـا الكالم امام الكاميرات فـهو ال يتطلب ا
شاهد بل على العكس يبحث مقدم وااللـتزام بقواعد اللغة وال باحتـرام ا
الـبــرنـامج والـضـيف عن كل الـســبل خلـرق هـذه الـقـواعـد خـارج إطـار كل

الضوابط القانونية واألخالقية. 
لة. قطع وانا على ثقة بان ما ذكرته لن يؤثرعلى رأيكم قيد ا كـتبت هذا ا
وصـدق قول احـمد شوقـي: لو طلب إلى الـناس أن يـحذفوا الـلغـو وفضول

القول من كالمهم لكاد السكوت في مجالسهم يحل محل الكالم. 

ـنصب رئـيس الوزراء السـوداني  
من حـزبه ويــعـلن انـتــمـاءه لـلـوطن
اصــــبح امـــرا غـــيـــر مـــقـــبـــول ألنه

(مستقيل) وليس (مستقال).
q¹uÞ o¹dÞ

ان طريـق التـغيـيـر طويـل ويحـتاج
الى الـكـثـيــر من اجلـهـد والـتـفـكـيـر
ـطالب وتنـظيم اجلـهود لـتحـقيق ا
الــــتـي قــــامـت من أجـــــلــــهـــــا تــــلك
االنتفاضة االنتـفاضة كان صوتها
يــــريـــــد وطن ونــــازل اخــــذ حــــقي.
ـطـلــبـان ال يــتـحــقـقـان اال وهــذان ا
بوجـود نـظام سـياسـي يؤمن بـقيم
ساواة وإرساء الشعب ( العـدل وا
دولــــة الــــقـــانــــون والــــرفــــاهــــيـــة)
تظـاهرون ال يرشـحون شخـصية ا
ـــنــــصب رئـس الـــوزراء لــــكـــنــــهم

واصفات) . وضعوا (ا
¡«—“u « fOz—

لـم يـــبق اال يـــوم واحـــد ألخـــتـــيــار
ـن يــشـــغل رئـــيس اجلـــمـــهـــوريــة 
مـنـصب رئـيس الـوزراء لـلـحـكـومـة

ـؤقتة التـي سيقع على االنتقـالية ا
عــاتـقــهـا اعــادة االمن واالسـتــقـرار
الـى الـــشـــارع وهـــذا ال يـــحـــدث اال
ـرشـحة بـقـبول تـلك الـشـخـصيـة  ا
ــعـتــصــمــ فـي ســاحـة من قــبـل ا
الـــــتــــحـــــريـــــر وبـــــاقي ســـــاحــــات
االحـــتـــجـــاجـــات وقـــد تـــرشح في
االعالم اسـم مــــــحـــــمــــــد شــــــيـــــاع
الــسـوداني وتــأكـد تــرشـيـحـه بـعـد
تـقد اسـتـقالـته من حـزب الـدعوة
تــنــظــيم الــعــراق ومن كــتــلــة دولـة
ـداولة الـقانـون  غـيـاب احلـوار وا
ـتـظاهـرين واحـزاب الـسلـطة ب ا
هي التي جتـعل الوضع ال يـتزعزع
ـتـظـاهـرون يـريـدون ـلـة  ا قـيـد أ
شخـصية مـستـقلـة  ولم تشارك في

Æ2003 السلطة منذ
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عــلى احــزاب الــســلــطــة ان تــغــادر
قـراطـيـة التـمـثيـلـية) مـرحلـة (الـد
والـــــــــتي تـــــــــعــــــــنـي ان مـن فــــــــاز
ـثلـون للـشعب باالنـتخـابات  هم 

ــا  تــغــيــيــر لـــوال الــتــظــاهــرات 
ــفــوضـيــة الـعــلـيــا لالنــتـخــابـات ا
والـتــفـكـيــر بـتـغــيـيـر
قــانـون االنــتـخــابـات
وحتـى تغـيـيـر بعض
فـــقـــرات الـــدســـتــور!
خـــــطـــــوة مـــــهـــــمـــــة
ومـــــشــــجــــعـــــة لــــكن
ــــــــشــــــــكــــــــلـــــــة ان ا
ـــــتــــــظـــــاهــــــرين ال ا
يـــضـــعـــون ثـــقـــتـــهم
بالطبقـة السياسية 
ـتـظاهـرون في كـان ا
الــســابق يــطــالــبــون
رئـيس الـوزراء  مثال
(حـيـدر الـعـبـادي) ان
يــســتــقــيل من حــزبه
لــــيـــنـــتـــمـي لـــلـــوطن
! ثل كل العراقي و
ولم يـفــعـلـهــا الـيـوم
عـــنـــدمــا يـــســـتـــقــيل
ـرشح مـحـمـد شـيـاع ا
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طران عطا الله مع شعبان ا

وهم من يقـررون نيـابة عن الـشعب
ـكـتـسـبـة! الـشارع وفق الـشـرعـية ا
اصـــــبـح ال يـــــعـــــتــــــرف اســـــاســـــا
ـخـرجـات االنـتـخـابـات الـسـابـقـة
الـتي قـاطــعـتـهـا االكـثـريـة اخملـرج
الــوحــيــد الــتي تــريــد ان تــمــارسه
الــطــبـقــة الـســيـاســيــة قـد بــدأ فـيه
ــــان (لــــقــــاءات مع رئــــيس الــــبـــــر
الــفـعــالـيــات الـشــعـبــيـة والــتـداول
ـــــارسـه االن رئـــــيس مــــــعـــــهم) و
اجلــمـهــوريـة (الــلــقـاء مع اســاتـذة
ــقــراطــيــة اجلــامـــعــات) هي (الــد
التداوليـة) فهناك تـقدم ملحوظ في
فوضية العليا لالنتخابات مجال ا
وقــانـون االنــتــخـابــات و مــشـروع
تــغــيــيــر قـانــون االنــتــخــابـات  من
قراطـية التداولية التي نتائج الد
تـعتـمـد عـلى عنـصـر الـكالم واالخذ
ــسـاومـة والـعــطـاء واالســتـمـاع وا

واحلل الوسط. 
ـتـظـاهـرين آخـر الـكالم:- مـطـالب ا

تظاهرون انفسهم. يحققها ا W²∫ شخص يعرض بضاعته في ساحة التحرير حتت الفتة ضوئية (نحب التحرير) ô

شقيقتها شركة أبن ماجد العامة 75
ــئــة من أعــمــال مــشــروع تـأهــيل بــا
االبـراج الــكـونـكــريـتـيــة لـلـخط االول
ـصـانع االسـمـدة اجلـنـوبـية الـتـابع 
ــبــرم بـــ الــطــرفــ وفـق الــعــقـــد ا
ـانع الـرذاذ شـمـلت تـأهــيل اخلاليـا 
والـشـبـكـات اخلـاصـة بـكل خـلـيـة مع
أكــمـال كــافـة الــنـواقص لــهـا بــهـدف
ومة العـملية االنتـاجية وأعلنـت د
الشركـة العامـة للصناعات الفوالذية
عن أفتتــاح مكتبــاً لها فـي مـحافظـة

السليمانيـة بإقليم كردستان .
ونقل بـيان تـلـقته (الـزمان) امس عن
مدير عام الشـركة عالء ناصر حس
ـكـتب جـاء قـوله امس أن (أفـتــتـاح ا
ــنـتـجــات الـشـركـة بـهــدف الـتـرويج 
ايـسهم في تـنوعـة وتـسويـقهـا و ا
ـــــنـــــتج احملـــــلـي واالرتـــــقــــاء دعم ا
بالصناعة الوطنية  مستعرضاً اهم
ـنـتـجـات الـتي تـخـتص االنـشـطـة وا
بــهـا الــشـركــة ومـنــهـا أنــتـاج أنـواع
ــطـــروقــات احلــرة ـــســبـــوكــات وا ا
والــرافــعــات اجلــســريــة بــحــمــوالت
ـبادالت احلـراريـة فضالً مخـتـلفـة وا
عن أنتاج أعمـدة االنارة واعمدة نقل
دورة شـبكة وا الطاقة الـكهربـائية ا
ــغــلـــونــة وابــراج نــقل الـــعــاديــة وا
الطاقة الكهربائية بحموالت مختلفة
وابـــراج االتـــصـــاالت بـــأرتـــفـــاعـــات
مخـتلفـة مع ملـحقاتـها وكـذلك انتاج
ــسـقــفــات والــهــيـاكل كــافــة انــواع ا
احلــديــديـة فــضالً عن نــشــاطــهـا في
مجال تصميم وتنفيذ لوحات الداللة
ـــروريـــة بــأنـــواعـــهــا والـــعالمـــات ا
وانتاج سـائل االوكسجـ الصناعي
والـطـبي بـنقـاوة عـالـيـة وغـيـرها من

نتجات واالنشطة االخرى). ا
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احلـشــد مـسـتــنـفـرة من نــيـنـوى إلى
 . واجهة أي طار النخيب 

وأعلن قائد قوات الـشرطة االحتادية
اللواء الركن جعفـر البطاط عن إلقاء
الــــقــــبـض عــــلى عـــــصــــابــــة تــــروج
لــلــمــخـدرات بــعــمــــلـيــة نــوعــيـة في

بغداد.
 وقـــال الــبـــطــاط في بـــيــان امس ان
(عناصـر الفـوج الثاني ضـمن اللواء
الثالث بالـفرقة األولى نفـذوا) عملية
نـوعــيـة بـجــهـد اسـتـخــبـاري حـثـيث
تـــمـــكـــنـــوا من نـــصب كـــمـــ ألحـــد
ـروجــ الـذي ألـقي الـقــبض عـلـيه ا

ــشـــهــود عـــلى اثــرهــا  بـــاجلــرم ا
ـداهـمـة اسـتـحـصــال أمـر قـضـائي 
الـوكـر وإلـقـاء الـقـبض عـلى عـصـابة
مــكــونــة من خــمس افــراد يــروجـون
واد اخملدرة في مـنطقـة البتاوين). ا
كمـا ألـقت قوة أمـنـية اخـرى الـقبض
عــلى شـبــكـة تــتـاجـر بــاخملـدرات في

محافظة نينوى.  
وفــــــــــي الـــنــــجف تـــمــــكن مــــكـــتب
مـكـافـحــة االجـرام من الـقـاء الـقـبض
ــــة قـــتل رجل عـــلي مـــنــــفـــذي جـــر
وزوجـته طعـنـا بـالـسكـ في نـاحـية
الــعـبــاســيـة وكــان شـهــود عـيــان قـد
افادوا بأن رجالً وزوجـته قتال طـعناً
بـــالــســـــــكــ داخل مـــنــزلــهـــمــا في

الناحية .

ـا ادى الى اسـتــشـهـاد اخلـفــيـفــة  
). وضـبــطت قـوة مــنـتــســبـ اثــنــ
أمــنـيــة مـخــزن لـلــعـبــوات الـنــاسـفـة

واألسلحة في قضاء احلويجة.
واشار البيـان الى ان (قوة من وكالة
االســـتـــخـــبـــارات والـــتـــحـــقـــيـــقــات
االحتاديـه ضبـطت مـخزنـاً لـلعـبوات
الــنـاســفـة واألســلــحـة تــابع لـداعش
اإلرهـــابــيــة فـي احلــويــجـــة). ونــفى
ــتــحـدث بــاسم قــيـادة الــعــمـلــيـات ا
شـتـركة حتـسـ اخلفـاجي األنـباء ا
تـداولـة بشـأن وجـود تهـديدات من ا
قـــــبل داعش وعـــــودتــــهــــا إلى وادي

حوران في االنبار . 
i³  ¡UI «

واطــاحـت مــديــريــة االســتــخــبــارات
العـسكريـة بداعشـي شارك بالـهجوم
على ناحية الوفاء باحملافظة .وقالت
ــديـريــة في بــيـان امس ان (مــفـارز ا
شعـبة االسـتـخبـارات العـسكـرية في
الفرقة 7 وبالتعاون مع استخبارات
لواء 29 وشعبة استـخبارات الفرقة
الـعـاشـرة تـمـكـنت من إلـقـاء الـقـبض
عـلى أحـد اإلرهـابـيـ في مـنـطـقـة 7
ــعـروفـ بــقـيـادته كـيــلـو وهـو من ا
لداعش لـلـهجـوم علـى ناحـية الـوفاء

قبل التحرير).
 واكد مـسؤول أمن احلشـد في قاطع
االنبـار حافظ اخلـزعلي  أن قـطاعات
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زار الفـنان عـماد مـحمـد الوزّان أم
ســرّ اجلـمـعـيـة الــلـبـنـانـيــة لـلـثـقـافـة
فكر والباحث والعمل االجتماعي  ا
ـــقــيـم في بــيـــروت عــبــد الـــعــراقي ا
احلسـ شعـبـان في منـزله وقدّم له
درعـــ حـــرفـــيــــ األول خـــريـــطـــة
فــلــســطــ والــثــاني صــورة رمــزيـة
جلـمـال عـبـد الـنـاصـر وذلك اعـتزازاً
بـدوره الـفـكـري والـثـقـافي وفي رفـد
كـتبة الـعربيـة بنـتاجاته اإلبـداعية ا
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أعـــلن قــائــد شـــرطــة ديــالـى فــيــصل
الـــعـــبـــادي عـن تـــفـــكـــيـك عـــصـــابـــة
مـــتــخـــصــصـــة بــاخلــطـف وحتــريــر
مخـتطفـ اثنـ خالل عملـية أمـنية

في احملافظة. 
وقال الـعبـادي في تـصريح امس إنه
(بناء على معلومات أمنية دقيقة عن
وجـــود عـــصــــابـــة تـــقــــوم بـــخـــطف
ــواطــنـ  تــشــكــيل فـريـق أمـني ا
الحـقتـهـا حيث الـقي  الـقـبض على
كـونة من ستـة أشخاص العصـابة ا
و إتــخــاذ اإلجــراءات الــقــانــونــيـة
بــحـقــهم وبـعــد تـدوين اعــتـرافــاتـهم
بــوجـود مــخـتــطـفــ اثـنــ بـاحـدى
الــبــســـاتــ الــقـــريــبـــة من اجلــســر
الـفــرنـسي ضــمن احلـدود الـفــاصـلـة
ـكان ب بـغداد وديـالى  تـطويق ا

وحتريرهما). 
واعــلــنت خـــلــيــة االعالم االمــني عن
استشهاد منتسب اثن اثر هجوم

لداعش في كركوك.
اخلـلـيـة فـي بـيـان امس إن (عـنـاصـر
داعش تــعـرضـت عـلى عــجــلـة ارزاق
تــابـعــة لــلــفــرقــة اآللــيــة بــالــشــرطـة
االحتـــاديـــة بـــســـبب ســـوء االحــوال
اجلــويـة في وادي زغــيــتـون جــنـوب
حي الـريـاض بـاحملافـظـة بـاألسـلـحة
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هي أيضًا عامل مهم لـتحقيق الهدف
نـتوج الـوطني التـسويـقي وجنـاح ا
في السوق الـعراقـية). وأشار إلى أن
(الـــدور اإلعالمي والـــصــحــفـي عــبــر
الـــتــــرويج فـي الـــقــــنـــوات ومــــواقع
التواصل األجتـماعي سيـسهم بشكل
ـنتج ُـستـهلِك لـشراء ا كبـير جلـذب ا

الوطني).
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واطـلق اهـالي مـحـافـظـة الـديـوانـيـة
حــمـلــة لــدعم الــنـتج الــوطــني. وقـال
شهود عيان ان احلملة شملت عرض
ــنــتــجــات الــعــراقــيــة في ســاحـات ا
الـتظـاهـر باحملـافـظة لـلـتشـجـيع على
ـــنــــتـــجـــات.واضـــاف ان دعـم هـــذه ا
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