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واألحــــوال الــــشــــخــــصــــيــــة واجلــــنح
واد الـشخـصية) مـشيراً والـتحـقيق وا
الـى ان (الـدار سبـق وأن جـرى تـدمـيره
من قـبل عصابات داعش اإلرهـابية بعد
نـطـقة) مـنـوها الى اسـتـيالئهـا عـلى ا
انه (بــهـذا االفــتـتــاح اكـتــمـلـت عـمــلـيـة
افــتـتـاح جـمـيع دور الـقــضـاء الـتـابـعـة

للمحافظة).
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ــصــلــ جـراء كــمــا أصــيب عــدد مـن ا
إعـتـداء نـفذه مـسـلح بـسكـ اسـتـهدف
ـصل في مـسجد بـاربيل.فجر امس. ا
تـحدث بـاسم شرطـة احملافـظة وقـال  ا
هــوكـــر عــزيــزفي بــيــان أن ( شــخــصــا
إعــتــدى بـســكــ مـصــلــ بـجــامع في
 ( صل حـــي  99 واصـاب عددا من ا
مـضـيـفـا ان (الـهـجـوم أسـفـر ايضـا عن
اصـابـة رجل مـسن يـبـلغ من الـعـمر 78
عـامــا وشـرطي). وأكـد  عـزيـز (اعـتـقـال
مـنفـذ الـعمـليـة وإحالـته الى القـضاء).
ونــقـلت وسـائل اعالم عن مـواطن قـوله
ان (والـــده تــوجه فــجــرا الداء الــصالة
واثـــنــــاء وصـــوله الى اجلــــامع هـــجم
شخص بسك عليه واصابه بجروح)

مــؤكــدا ان (االصــابــة كــانت بــلــيــغـة).
وألـقت قوات اآلسـايش في السـليمـانية
الـقبض عـلى عـصابة مـكونـة من تـسعة
أشــخـاص تــمـارس الــسـرقــة والـســطـو
ــســلح في قــضــاء جــمــجــمـال.وقــالت ا
مـديريـة آسايش غـربي السـليـمانـية في
بــيــان ان (مـفــارزنــا تـمــكــنت من الــقـاء
الـقـبض عـلـى  افـراد عـصـابـة مـسـؤولة
عن تـنفيذ عـمليات سرقـة وسطو مسلح
ـنـازل فـي جـمـجــمـال بـعـد ورود عــلى ا
مـعلـومات استـخباراتـية  بهـذا الشأن)
مـؤكدة (ضبط عـدة قطع أسـلحة خـفيفة
ومـتوسطة بحوزة العصابة اضافةً الى
سـيـارت تـستـخـدمهـا في عمـلـياتـها ).
واعــلـنت وزارة الــداخـلــيـة عن اعــتـقـال
عــصــابــة مـخــتــصــة بـالــســرقــة شـرقي
بـغداد.وقالت فـي بيان ان (مفـارز مكتب
الـنـهـروان في مـديـريـة مـكـافـحـة اجـرام
بــغـداد تـمـكـنت من الــقـاء الـقـبض عـلى
عـصابة لقيام افرادهـا بسرقات متعددة
ومـخـتلـفة لـلدراجـات النـارية). وانـقذت
ــدنـي ســتــة اشــخــاص فـــرق الــدفــاع ا
ـصعـد الـكـهـربائي مـحـصـورين داخل ا
في مــسـتـشـفى الـكـاظـمــيـة الـتـعـلـيـمي

في مــنـطــقـة شـط الـعـرب فـي مـحــافـظـة
الــبـصــرة ). وضـبــطت هـيــئـة الــنـزاهـة
االحتـــاديـــة حــاالت تـــزويــر وتـــعـــقــيب
مـعـامالت في عقـاري وضـريبـة نيـنوى.
وبـحسب بـيان تلـقته(الزمـان) امس فقد
أعـلنت مديريـة حتقيق نيـنوى في هيئة
الـنـزاهة االحتـاديـة عن قيـامـها بـتـنفـيذ
عـملـيتي ضـبط في مديـريتـي التسـجيل
الـــــــعـــــــقـــــــاري والـــــــضـــــــريـــــــبـــــــة في
ـــديـــريـــة في احملـــافـــظــــة.واوضـــحت ا
مــعـرض حـديــثـهـا عن الــعـمـلــيـتـ (أن
فــريق عــمل مـن مالكــاتــهـا انــتــقل إلى
مـديـرية الـتسـجـيل العـقاري  –الـزهور
وتـمكَّن من ضبط متهـم; لقيامه بترويج
صـور قـيـد مـزورة بـاالشـتـراك مع مـتهم
آخـــر صــاحب مـــكــتـب عــقـــارات يــقــوم
بـعرض صور قيود مزورة للبيع) الفتة
ـتـهم الـثـاني خالل َّ ضـبط ا إلـى أنه (
الـعــمـلـيـة).وأضـافت إن (الـفـريق تـمـكَّن
بـعملـية منـفصلـة من ضبط  موظف في
مــديــريــة ضــريــبــة نــيــنـوى  –اجلــانب
األيـســر أثـنـاء قـيـامه بـتـرويج مـعـامـلـة
ــواطـنــ دون حــضــور صـاحب أحــد ا
الـعالقة وقـضت محكـمة جنـايات ديالى
ــرتــ بــحق بــالــســجن مــدى احلــيــاة 
ة سرقة سيارات مـدان اثن عن جر
فـي نـاحــيـة بــني ســعـد. وأوضح بــيـان
جملـــلس الــقــضــاء أن (الـــهــيــئــة االولى
حملـكـمة جـنـايات ديـالى نـظرت دعـوي
ـدانـ اثــنـ قـامـا بــتـسـلـيب اثــنـتـ 
مـواطـن من خالل سـرقة سـياراتـيهـما
بـعــد اسـتـئـجـارهـمـا اليـصـالـهم الحـدى
ــنـاطق في اطـراف مــحـافـظـة ديـالى). ا
دانـ اعتـرفا بـتسـليب أشـار إلى أن (ا
ـواطــنـ ســيـارة نــوع هـونـداي احــد ا
الـنـتـرا صـفـراء الـلـون مع سـرقـة جـهـاز
مــوبـايل فــضال عن سـرقـة ســيـارة نـوع
هــونــداي اكــســنت بــيــضــاء الـلــون في
نـاحية بني سعد). من جهة اخرى أعلن
مــجــلـس الــقــضــاء األعــلى عن (إعــادته
افـتتـاح دار القـضاء في احلـضر الـتابع
لــرئـاســة مـحـكــمـة اســتـئــنـاف نــيـنـوى
االحتــاديــة الــذي يــضم مــحــاكـم عـدة)
الفـتـا الى (اكـتـمـال افـتـتـاح جـمـيع دور
الـقـضـاء في احملـافـظـة). واوضـح بـيان
أن (الـــــدار تــــضـم مــــحـــــاكم الـــــبــــداءة
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بـحسب بـيان اكد (انـهم بصحـة جيدة).
واعـلنت قـيادة شـرطة ذي قـار عن مقتل
رجـل على يـد ولـده في الـناصـريـة.وقال
اعـالم القـيـادة في بـيـان إنـه (بنـاء عـلى
ـعـلـومـات الواردة بـوجـود حـادث قتل ا
فـي مدينـة الناصـرية / حي اريدو وجه
قــائـد شـرطــة احملـافــظـة نـاصــر لـطـيف
االســدي بـتـشـكـيل فــريق عـمل مـخـتص
لــلـكـشف عـلـى مـحل احلـادث الـذي وقع
فـجـر امس ) مـشـيـرا الى (تـدوين اقوال
ـدع بـاحلق الشـخصي الـذين ادعوا ا
تــعــرض والـدهم اجملــنى عــلـيه  امــجـد
هـاشم مـحـمـد  إلطالق نـار من  شـخص
مــجــهـول) .وتــابع انه(مـن خالل اجـراء
الــكـشف الـفـني وخـبــرة احملـقـقـ بـعـد
ــبــارز اجلــرمــيــة تــبـ االطـالع عـلـى ا
وجـــود تـــنــــاقض وعـــدم تـــطـــابق بـــ
ادعــــائــــهم ومــــا وجــــد داخـل مــــســـرح
ـــة وفق ذلـك  فـــتح حتــــقـــيق اجلــــر
مــكــثـف ومــواجــهــة ابن اجملــنى عــلــيه
تـوفرة ضـده فانـهار واعـترف بـاألدلـة ا
ـته اثـر مـشاكل صـراحـة بـارتـكاب جـر
عـائلية) مشيرا الى (ضبط بندقية نوع
كـالشنـكـوف استـخـدمت بـاحلادث). من
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سـقـطت أربعـة صواريـخ نوع كـاتيـوشا
فـي بـغــداد لــيـل اول أمس وقــال بــيـان
خــلـيــة االعالم االمـنـي ان (ثالثـة مــنـهـا
ـنـطـقــة اخلـضـراء فـيـمـا ســقط داخل ا
سـقط الرابع في مـقر الـدعم اللـوجستي
لـلـحـشـد الـشـعـبي بـجـانـب بـنـايـة كـلـية
ا ادى الـشـرطـة في شـارع فـلـسـطـ 
الـى اضـــرار بـــعـــجـــلــــة وخـــيم ومـــواد
احتياطية دون خسائر بشرية). وقالت
اخلـلية انه (اسـتمرار لـعملـيات مالحقة
فـلول عصـابات داعش االرهابـية  نفذت
تــشــكــيالت جــهــاز مــكــافــحــة اإلرهــاب
عــمـلــيـات في مــنـاطـق الـبــغـدادي غـرب
االنــبـار ولـيالن في كـركـوك اسـفـرت عن
الــــقـــاء 3 ارهـــابــيـــ مــطــلـــوبــ وفق
ـــــادة 4 ارهــاب). وأصـدرت مـحــكـمـة ا
جـنـايـات الـكـرخ حـكـمـا بـالـسـجن سـبع
ســنـوات عـلى مـدان يـعــمل في مـديـريـة
ـدائن الـتـسـجـيل الـعـقـاري في قـضـاء ا
لـتزويره أحـد الكشوفـات العقاريـة فيما
أصـدرت مــحـكـمـتـان حـكـمـ بـالـسـجن
ــؤبـــدوالــســجن ســبـع ســنــوات عــلى ا
مــدانــ بــحــوزة مــخــدرات. وبــحــسب
بــيـانـات لــلـمـركـز اإلعـالمي في مـجـلس
الـقـضـاء األعلى  تـلـقـتهـا(الـزمان) امس
فـإن (مــدانـا اعـتـرف بـتالعـبه بـالـكـشف
اخلــاص بـاحــد الـعــقـارات في مــنـطــقـة
الــنــهــروان من خـالل تــغـيــيــره جلــنس
وصـنف العـقار ونـتيـجة لـهذا التالعب
قـام مـصـرف الـرشيـد بـصـرف مـبلغ 10
مــلـــيــارات ديــنــار لــصـــاحب الــعــقــار).
ووجـدت محـكمة جـنايات الـكرخ (األدلة
ـتـهم واحلـكم كــافـيـة ومـقـنـعــة إلدانـة ا
عـلـيه بـالـسجن  7 سـنـوات وفق أحـكام
ـــادة  289 مـن قــانـــون الـــعــقـــوبــات) ا
وأصـدرت محكمة جنايات كربالء حكما
ـؤبــد عــلى مــدان ضــبـطت بــالــســجن ا

بحوزته  41 ألف حبة مخدرة. 
ــدان كـان يــقـوم وقــال بـيــان آخـر إن (ا
ـواد اخملدرة الـتي تـعرف ـتـاجرة بـا بـا
مـحلـيا - صـفر واحـد - بعـدما ضـبطت
بــــحــــوزته  41 إلـف حـــبــــة مــــخـــدرة)
وأضـاف  أن(مدانًا ثـانيًا حـكم بالسجن
ــؤبـــد ســبع ســنــوات بــعــد ان ضــبط ا
بـحـوزته  248غـرامـا مـادة الـكـريـسـتال
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تحدة الـضغط على العراق من بـوابة اقتصاده { بغداد(أ ف ب)  –بدأت الـواليات ا
الهش بـهدف وضع حد لتـقاربه مع ايران عـبر تقلـيص فترة االسـتثناء من الـعقوبات
رتبـطة بـالتعـامل مع اجلمـهورية االسـالمية وتـأخيـر السمـاح بإرسـال دفعات نـقدية ا
ـتحـدة قـرّرت في الـلـحظـة األخـيـرة هـذا االسبـوع الـسـماح حـيـوية.وكـانت الـواليـات ا

واصلة استيراد الغاز والكهرباء من إيران. للعراق 
ـتـحـدة  لـكن يـبـدو أنّ صـبـر الـواليـات ا
بـدأ بـالـنـفـاذ أخـيـرا إذ أنّ مـدة اإلعـفـاء
تـقـلّـصت من تـسـع و 120 يـومـا إلى
 فــقـط. وقــال الـــبـــاحث في مـــعـــهــد 45
الــدراســات اإلقــلــيــمـــيــة والــدولــيــة في
الــســلــيــمــانــيــة شــمــال الــعــراق أحــمـد
طـبــقــجــلي لــوكـالــة فــرانس بــرس هـذه
وت بـألف طـعنـة واضـاف كلّـما بـدايـة ا
تـقلّصـت مدة االستـثنـاء كلمـا أصبـحنا
أقل قـدرة عـلـى حتـمل نـتـيـجـة أي خـطـأ
نـرتكبه ويقف الـعراق عند مـفترق طرق.
ــكــلف مـحــمـد عالوي فــرئـيس وزرائه ا
يـواجه صــعـوبـات في تـشــكـيل حـكـومـة
جـديـدة بــيـنـمــا تـتـواصل الــتـظـاهـرات
ـناهـضة لـلـسلـطة في عـدة مدن وسط ا
صــــراع أمــــيـــركـي إيــــراني حتــــوّل إلى
مــواجـــهــة دامــيـــة عــلـى أرض الــعــراق
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وتـتمتّع إيران بنفـوذ سياسي وعسكري
كــبـــيــرين فـي الــعـــراق لــكن الـــواليــات
ـتحـدة تمـسك بورقـة االقتـصاد.ويـقوم ا
ـركزي الـعراقي شـهريـا بنقل ـصرف ا ا
مـا بـ مـلـيـار ومـلـيـاري دوالر نـقـدا من

ـهــنـدس قــرب مـطــار بـغـداد.وبــحـثت ا
واشـنطن عـلى مدى أشـهر مـسألـة حظر
األمــوال لـلــضــغط عــلى الــعــراق وفــقـا
لـدبــلـومــاسي أمـيـركـي كـان وصف هـذه
اضي بـاخليار النووي اخلـطوة العام ا
وبـيـنـمـا وصـلت دفـعـة شـهـر شـبـاط في
مـوعدها يتوقع مـسؤولون عراقيون أن
ـتــحـدة حتـديــد حـجم تـبــدأ الـواليــات ا
ــــــكـن لــــــلـــــــعــــــراق األمــــــوال الـــــــتـي 
سـحبهـا.وحرمان الـعراق من االموال قد
يـؤدي إلى عــواقب وخـيـمــة خـصـوصـا
وأنّ اقـتصـاده يـعتـمـد بشـكل شـبه كامل
ـــــدفــــوعــــة عـــــلى صـــــادرات الــــنـــــفط ا
بـــــالـــــدوالر.وفي حـــــال انـــــتـــــهـت مــــدة
ـتــعــلّــقـة االسـتــثــنــاء من الـعــقــوبــات ا
بـالـتـعامل مع إيـران من دون جتـديـدها
فـذلك يـعني أنّه سـيـتوجب عـلى الـعراق
وقف اســتــيـراد الــغــاز والــكــهــربـاء من
طــهـران أو االســتــمـرار بــالــتـعــامل مع
طـهــران ومـواجــهـة احـتــمـال الــتـعـرّض
لـعقـوبات أمـيركـية. ويـعاني الـعراق من
عـــجـــز فـي الـــكــهـــربـــاء مـــا يـــؤدي إلى
انـقطاعها عـلى فترات متـفاوتة قد تصل
إلى  20ســـاعـــة فـي بـــعض مــــنـــاطـــقه.
ــسـائل وربــطت واشـنــطن الــضـغــوط 
أخــرى من بــيـنــهــا نــحـو  20 هــجــومـا
صـــاروخــيـــا تــعــرّضـت لــهــا الـــســفــارة
األمـيركية في بغداد وقواعد تضم قوات
أمـيـركـية فـي العـراق مـنـذ تـشرين األول
ـاضي. وذكـر مـسـؤول عـراقي أن وزير ا

اخلـارجية األميركي مايك بومبيو صرخ
سـتـقيل عـادل عـبد في رئـيس الـوزراء ا
ــة هـاتــفـيــة الـشــهـر ـهــدي خالل مــكـا ا
ــســـؤول قــال له أن ــاضـي. وأوضح ا ا
يـنسى مسألة جتديد االستثناء في حال
تـواصلت الهـجمات وفي مـؤشر إضافي
عــلى تــراجع الـــعالقــات بــ واشــنــطن
وبـــغــــداد لم يـــلـــتـق بـــومـــبـــيـــو وزيـــر
اخلـارجيـة العـراقي محـمد احلكـيم على
هـامش مـؤتـمر مـيـونـيخ لألمن اجلـمـعة
ـقابل بـرئيس والـسبت لـكنـه اجتـمع با
وزراء اقـليم كـردستان مـسرور بارزاني
الــــذي الـــتـــقى كـــذلك وزيـــري الـــطـــاقـــة
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ـتـحـدة مـسـتـاءة أيضـا من والـواليـات ا
الـتبـاطـوء العـراقي في تـوقيع عـقود مع
شـركـات أمــيـركــيـة كـبــرى مـتـخــصّـصـة
بــقــطــاع الـــطــاقــة بــهـــدف تــســريع فك
االرتــبـاط بـإيــران في هـذا اجملــال.وقـبل
أسـابــيع من انــتـهــاء فــتـرة االســتـثــنـاء
األخــيـــرة أفـــاد مـــســـؤول أمــيـــركي أنّ
الـعراقيـ رفضـوا باستـمرار االتـفاقات
مع جـنرال الكـتريك واكسـون واعتبر أنّ
ــسـؤولــ الــعــراقــيــ يــخــتـارون أن ا
يــعـتــمــدوا عــلى االيــرانــيــ مــانــحـ
طـهــران مـوقـعــا مـؤثـرا في اقــتـصـادهم
ا وبـنيـتـهم التـحتـيـة وإيران الـتي لطـا
عــمــلت عــلى احلــد من نــفــوذ الــواليـات
ـنطـقـة ثـاني أكـبـر الدول ـتـحـدة في ا ا

ــــصـــدّرة لــــلـــعــــراق. إال أن الـــواليـــات ا
ــتــحــدة تــتــفــوق عــلــيــهــا من نــاحــيـة ا
بـاشـرة وخصـوصا في االسـتثـمـارات ا
قــــطــــاع الــــنـــفـط احلــــيــــوي وبـــنــــيــــته
الـتـحـتـيــة.وتـتـحـدّث مـصـادر في بـغـداد
وواشـنــطن عن انــقـســام في الــسـيــاسـة
األمـيـركـيـة حـيث يـبـدو الـبـيت االبـيض
مـؤيـدا السـتـراتــيـجـيـة زيـادة الـضـغـوط
عـلـى الـعــراق بـيــنـمــا يـفــضّل اآلخـرون
ــصــادر أنّ ــرونــة. وذكــرت ا اعــتــمــاد ا
الـصقـور في اإلدارة األميركـية أصـبحوا
في مـواقع مـهـيمـنـة بـيـنمـا قـال مـسؤول
عــراقي إنّ هــؤالء بـاتــوا يــســتــخــدمـون
ـالـية  لـلـتـنـمـر في عالقـتهم ـعـامالت ا ا

حــســابه في االحــتــيــاطي الــفــدرالي في
نــيــويــورك حــيـث تــتــدفّق إيــراداته من
الـنـفط لـتـسديـد ثـمن مـعـامالت رسـمـية
وجتــاريــة.لـــكن الــدفـــعــة الـــتي كــان من
ـفـتـرض أن تـصل في مـنـتـصف كـانون ا
ــاضي تــأخّـــرت الســبــوعــ الــثــانـي ا
بــحــسب مــســـؤول عــراقي ومــصــدر في
قــطــاع الــنـــفط مــشــيـــرين إلى أســبــاب
ســيــاســـيــة وراء قــرار الــبـــيت األبــيض
تـأخـيـر السـمـاح بـخـروج األمـوال. وقال
ـسؤول العراقي نحن نـسير على حافة ا
. وكـانت هـذه أول إشارة إلى أن الـسـك
واشـنـطن قـد تـنـفّـذ تـهديـدا أصـدرته في
كــــانـــون الـــثـــاني بـــشـــأن مـــنع وصـــول
الــعــراقــيــ ألمـــوالــهم في حــال طــردت
ـتـمـركزة في بـغـداد القـوات األمـيـركـية ا
الـعراق والـتي يبـلغ قوامـها نـحو 5200
ان جـندي. وجاء ذلك بـعدما صـوّت البر
الــعـــراقي عــلى إنـــهــاء وجـــود الــقــوات
األجـنــبــيـة بــســبب الـســخط عــلى غـارة
أمـيركيـة أودت بحيـاة قائد فـيلق القدس
اإليــراني اجلـــنــرال قـــاسم ســـلــيـــمــاني
ورئـيـس هـيــئـة احلــشـد الــشـعــبي الـتي
تـضم فصائل شـيعيـة عراقيـة أبو مهدي

. وقـــال وزيــر الــكــهــربــاء بـــالــعــراقــيــ
سـتـقـيـلـة لؤي الـعـراقي في احلـكـومـة ا
اخلـطـيب في مـقـابـلـة مع وكـالـة فـرانس
بـــرس إن عـــلـى واشـــنـــطـن أال حتـــشـــر
الــعـــراق في الـــزاويــة لـــكــنّـه أعــرب في
الــوقت ذاتـه عن ثــقــته من أنّ الــواليــات
ـتحدة لن تقـوم بتفخيخ االسـتثناء من ا
الـعــقـوبــات بـهــدف تـقـويـض اخلـدمـات
الـعـامـة وذكر اخلـطـيب أنّ هـنـاك تـقـدما
في مــجـال الــبـحـث عن مـصــادر أخـرى
مـشـيرا إلى تـوقـيع اتفـاقـيات مع االردن
ودول خـلـيـجـية لـدعم شـبـكـة الـكـهـرباء
وإلى احـتــمـال شـراء الـغـاز من شـركـات
عـاملـة في اقـليم كـردستـان الـذي يتـمتّع
بـحكـم ذاتي. وكانت احلـكومـة الـعراقـية
مـنـحت الـضـوء االخـضـر لـتـوقـيع سـتـة
عـقـود لتـطـويـر حـقول غـاز عـراقـيـة قبل
ثالثة أسابيع من انتهاء فترة االستثناء
األخـيرة.وبحسب طـبقجلي فإنّ االعالن
جـاء ردا عـلى الـضـغـوط االمـيـركـية. من
الـواضح أن احلكومـة العراقـية أصيبت
تّحدة قد جتد بالذعر غير أنّ الواليات ا
نـفسـهـا غيـر قادرة عـلى الـتلـويح بأكـثر
من تـهـديـدات اقـتـصـاديـة حـسـبـمـا يرى
الـبــاحث في مــعـهــد الـسالم بــالـواليـات
ــتـحــدة رمــزي مــارديـنـي. وأوضح قـد ا
ــقــاربـــة عــلى حــمــايــة تـــســاعــد هــذه ا
دى القـصير ـصالح األميـركية عـلى ا ا
ـجمـلها سـتبقى لـكن العالقة الـثنـائية 

رهن انعدام الثقة والعداء.

جــهــة اخـرى أعــلــنت وزارة الـداخــلــيـة
امـس عن الـــقـــبض عــــلى عـــنـــصـــر في
ــوصل بـعـد نـصب تــنـظـيم داعش في ا
سـيــطـرة تـفـتـيش مـفـاجـئـة.وقـال اعالم
الــوزارة في بـيـان إنه (بـنـاءً عـلى ورود
مـعلـومات اسـتخـباريـة دقيـقة  نصب
ســيـطـرة تـفـتـيـش مـفـاجـئـة في حي ٣٠
ن لـــلــمـــوصل تـــمـــوز  بـــاجلــانـب اال
تـمـكـنت خاللهـا قـوة امـنيـة من الـقبض
كـنى ابو عـلى الداعـشي / ح ع م غ / ا
عــبــيــدة ).واضــافت أن (االرهــابـي كـان
يــعـمل في مــا يـسـمى وحــدات االسـنـاد
الـعام خالل مرحـلة سيـطرة داعش على
ـوصل).وافـاد الـنـاطق الـرسـمي باسم ا
جـهاز مكافـحة االرهاب صبـاح النعمان
ان قــوات اجلـــهــاز مــتــمــثـــلــة بــقــيــادة
الـعمليات اخلـاصة االولى نفذت واجبًا
فـي مـحــافـظــة نـيــنـوى الــقت من خالله
الـــقــبض عــلـى إرهــابي ودمـــرت نــفــقــا
لــــعـــنــــاصـــر داعش فـي بـــادوش.وقـــال
الـــنـــعــمـــان في تـــصــريـح إن (قــوة من
مـكافحة االرهاب داهمت اوكاراً لداعش
في سـلـسـلـة جـبـال بـادوش أسـفرت عن
الـقاء القبض على ارهابي مطلوب وفق
ـادة 4 ارهــاب وتـدمــيـر نــفق يــتـخـذه ا

 .( التنظيم كمخبأً
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ـتـحـدث بـاسم شـرطـة نـيـنـوى واعـلـن ا
الـعـقيـد مازن االحـمـدي  عن تمـكن فوج
طــوار الـشـرطـة الـثــاني عـشـر الـتـابع
لـــقــيــادة شـــرطــة نــيـــنــوى بـــنــاءً عــلى
مـعلـومات اسـتخـباريـة دقيـقة من خالل
ـواطـن ـسـتـمـرة وتعـاون ا ـتـابـعة ا ا
من الـقاء الـقبض عـلى  سبـعة  عـناصر
مـن عصـابـات داعش االرهـابـيـة احدهم
الـداعـشي / ي ع م ا / الذي كـان يـعمل
في مـا يـسـمى بـالـشـرعـيـة وعـمل امـاما
وخـطيبـا ومفتيـا لداعش وبيـنهم اثنان
كـانـا يـعـمالن فـي ما يـسـمـى بـاحلـسـبة
والـبـقـية كـانـوا مـقـاتلـ في مـا يـسمى
بــديــوان اجلـنــد خالل حـقــبــة سـيــطـرة
ــــوصل) مــــشـــيــــرا الى داعـش عـــلـى ا
ان(عــمـلـيـات الـقـبـض عـلـيـهم جـرت في
ــيــثــاق مــنــاطق واحــيــاء  الــزهــراء وا
والـــقـــاهـــرة  فـي اجلـــانب االيـــســـر من

وصل). ا uOł«∫ القوات األمنية تتابع جيوب داعش
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قـريـبـون من الـرياضـة وكـرة الـقـدم بـوجه اخلـصـوص ألكـثر مـن ثالث
عاما ومازلـنا نتعـلم من االخرين . سمعـنا وعايشـنا وزاملنـا الكثير من
الـريــاضـيـ وكـنـا عـلـى مـقـربـة من اعـضــاء في االحتـادات الـريـاضـيـة
والـهـيـئات االداريـة   هـنـاك من هـو مـخلص بـعـمـله وهـنـاك من يـشطب
يـومه وهـنـاك مـا بـ االثـنـ وهـنـاك طـرف ثـالث ان حـضـر ال يـعد وان
غـاب ال يـفتـقـد . لـلـحق نقـول ان وسـائل االعالم الـريـاضـية مـطـالـبة ان
تظـهر للـعلن االشـخاص الـذين يبذلـون جهـودا كبيـرة ويبـدون حرصهم
ـوذجا في الـعمل االداري . نـعتـقد ان مـقر نادي وتفـانيـهم ويقـدمون ا
امـانـة بـغـداد الـريـاضـي . جـغـرافـيـا مـعـلـوم لألغـلـبـيـة من الـزمالء وهم
ـهنـدس محـمد فـرحان الـشمري يسـتطـيعـون الذهـاب الى هنـاك للـقاء ا
قر النادي منذ السابعة صباحا يباشر ام سر النادي فهو موجود 
ـكن ألي زمـيل ان يـطـرح البس الـريـاضـيــة  و بـدوامه وهـو يــرتـدي ا
سـؤاال واحدا لـفرحـان . كـيف توظـف وقتك وتـتـفرغ لـلعـمل في الـنادي
وتبدي كل هذا النشاط واحليويـة واحلرص وتشرف على اكثر من لعبة
ورياضة في النـادي وتتواصل مع تدريـبات ومباريـات هذه الفرق وانت
اجـريت عــمـلـيـة جـراحـيـة ولـديك اشــغـال والـتـزامـات كـثـيـرة اخـرى ? .
ا تـصـابـون بـالدهـشـة واالسـتـغراب عـنـدمـا تسـمـعـون كالم فـرحـان ر
واكيد ستفرحون عندما تشعرون ان هناك اداريا يعمل بكل هذه الهمة
ونكران الذات وااليثار . امر يبعث على االرتياح عند اي شخص يعمل
في اجملـال الــريـاضي وهـو يـرى ويــسـمع ويـتـلـمـس ان هـنـاك من يـقـدر
اخالصه بـعـمـله ويـشـيـر له بـإشادة مـنـصـفـة . في الـوقت الـذي يـشـعر
بالعكس كل شخص يعمل في مجال الرياضة وهو يشعر بقرارة نفسه
ان اجلـمـيع او االغلـبـيـة يشـيـرون له بـاألمر الـسـلـبي بسـبب سـوء عـمله
وفشله بـشغل منـصبه بالشـكل الذي يرضي ضـميره عـلى اقل تقدير .
اليوم وكل يوم نحن بأمس احلاجة سواء في مجال العمل الرياضي او
هندس محمد فرحان الن وجود اي مجال اخر الى اداري ناجح مثل ا
هؤالء وهم يـبدون هـذا االهتـمام الـكبـير بـعمـلهم ويـتصـدون للـمسـؤولية
بـشـجـاعـة يـفتح لـريـاضـتـنـا افـاقـا جديـدة ونـشـعـر بـكـامل االرتـياح من
عمـلهم وبـالتـالي فنـحن في مجـال تنـافسي او يـفتـرض ان يكـون العمل
رتبط خـدمة عامـة كذلك ألنك وانت موجـود عضوا في احتـاد او هيئة ا
اداريـة يتـوجب عـلـيك ان تظـهـر شخـصـيتـك اخمللـصـة في ارض الواقع
ن اخـتـارك ولألخـرين ايـضـا بـانك خـيـر من تـمـثـلـهم وتـثـبت لـنـفـسـك و
ـكن تـعـميم وتـكـون مـستـحـقـا عن جـدارة للـمـكـان الـذي تشـغـله . هل 
وجـودين في الرياضة العراقية ونشهد ظاهرة محمد فرحان على كل ا
حاربة الكسل والفشل ونطوي الصفحات عهدا جديدا 
اضيـة التي اغرقت رياضـتنا بـكل شيء ال ينتمي ا
بني لها . نعتقد مرة اخرى ان العمل الصحيح وا
عـلى الـصـدق والـهـمـة وااليـثـار ونـكـران الـذات  ال
يكلف امواال مثلما لو كنت تعمل بطريقة ملتوية .

كانت العـرب في اجلاهلـية تتعـصب لقبـائلها الـتعصب الـذي يشعل نار
احلرب بينهـا مرارا وتكرارا  فقد كـانت القبيلـة هي الرمز وهي الفخر
والوجـود لكل فرد من افـرادها  وحـياتهم مـرهونـة بالبـقاء في صد أي
خطر يهددهـا  وكان شعراء كل قبـيلة ينظـمون قصائدهم بـالفخر بهذا
ـقاتـل كـلما حـمي وطيس االنتـساب ويـثيـرون احلمـاسة في صـفوف ا

عركة . ا
وتــذكـر لـنــا صـفـحــات الـتـاريخ كم هـي احلـروب الـتي حــدثت بـ هـذه
الــقـبـائل وراح ضــحـيـتـهــا الـكـثـيــرون وألسـبـاب تـافــهـة ..ولـعل احلـرب
ا نـقول وهي الطـاحنـة في يـثرب بـ االوس واخلزرج هي اقـرب مثـال 
حرب استمـرت عشرات السـن حتى كادت ان تـهلكهم جـميعا  وكان
اليهود احيانا يثيـرون غبارها غير ان العصبـية القبلية كانت اهم عامل

في هذه العداوة التي ال تفتر وال تهدأ .
فــلــمـا جــاء االسالم آخـى رسـول الــله بــ االوس واخلــزرج وســمـاهم
ـهـاجـرين من مـكـة بـاألنـصـار ألنـهـم من نـصـروا الـدعـوة واسـتـقـبـلـوا ا
وآووهم .. وبذلك طـويت صفـحة من الـعصـبية الـقبـليـة وأصبح االنـتماء
بدال منها الى األمـة التي تعني فيـما تعني الـوحدة واالخاء..وهكذا كان

األمر لبقية القبائل في ارجاء اجلزيرة العربية بعد ان اسلمت .
فاذا انـتقـلنـا النـقلـة السريـعة الى وطـننـا اليـوم وال سيـما بـعد االحتالل
عام  2003لوجدنا أن التعصب الطائـفي أخذ مساحته على سكان هذا
تسـلطة على مـرافق الدولة وبـتشجيع من الوطن يثـير غباره األحـزاب ا

قوات االحتالل .
ـكـن ألحـد أن يـنـكـر هــذه الـظـاهـرة الـتـي راحت تـمـزق الـوحـدة انه ال 

واطن . الوطنية وتشتت عرى احملبة ب ا
ان اخطر ما يواجهه اجملتمع هو الصراع الطائفي ب ابناء دين واحد
أساة ان تهدر دماء بسبب اثارة هـذه الفتنة اللعينة التي لم تكن وانها 

على احلسبان في اذهان أي مواطن .
ـا هـو مـا ان الـتـعــصب الـطـائـفي لن يـكـون يـومــا حال أليـة مـعـضـلـة ا
يؤججها ويودي الى العداوة والـبغضاء فليت قومي يسـتفيقوا من غفلة

ومن واقع مرير قلب حياتنا الى جحيم ال يطاق .
اخلطاب الـطائفي الـذي يتردد كثـيرا هذه الـسنوات هـو ما يرضي أحد
ـعادلة ويـغضب األخـرى ويجرح مـشاعـرها وكان األجـدر بهذا طرفي ا
اخلطاب أن يكون مـعتدال ال يفتح بابـا يثير النعـرات وال يقلب صفحات

اضي البعيد قد عفا عليها الزمن . من ا
والواقع أن سلطة الدولة لو امسكت زمـام االمور بحكمة لكبحت جماح

ثل هذا اخلطاب ولكن األمر ليس كما نتمنى . كل من يتحدث 
ولو عدنا الى القرآن الكر لكانت هذه األية وحدها
توقظ عقول الغافلـ وتهديهم الى اخلير والصالح
..ان هـذه اآليـة تـقـول (وان هـذه امـتـكم أمـة واحـدة

وأنا ربكم فاعبدون).
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مدرس لغة انكليزية في الكوت احيل الى التقاعد وفق قانون التقاعد اجلديد فبقي درسه شاغرا لعدم توفر البديل فعاد طوعاً لتدريس طالبه إلكمال السنة
الدراسية لهم. حتية له.
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مايك بومبيو

إطـالة عمر احملرك خللوه من الرصاص
إضــافـة إلى  أن الـغــاز صـديق لـلــبـيـئـة
وتـعد منظـومة اقتصـادية و استيراد
تـعلـقة بـالعـمـليـة  كامـلة من األجـهـزة ا
مـــنــاشــا رصــيـــنــة  وان الــعـــمل مــلــزم
ــة ســنـة كــامـلــة واخــتـتم بــالــصـيــانـة 
تـصـريحه بـالـقول إن جـهـود متـواصـلة
تـبذل للـتوسع بفـتح منافـذ  جديدة  في

مدن أخرى من احملافظة).
كـــمــا عــقــــد مــديـــر عــام دائــرة الـــعــمل
ـــهــنـي في وزارة الـــعــمل والـــتـــدريب ا
والــشــؤون االجــتــمــاعــيــة رائــد جــبــار
ـركز الدولي بـاهض اجتمـاعاً مع وفد ا
لـسيـاسات الهـجرة لـلتبـاحث في تنـفيذ
مــشـاريع داخل الـعـراق. واعـلن بـاهض
خـالل االجــــتــــمـــــاع عن انـــــطالق عــــدة
مـشاريع لتمكـ دائرة العمل والتدريب
ـهـني من ادارة الـعمـالـة االجنـبـية في ا
العراق. وقال بيان تلقته (الزمان) امس
ان هــذه اخلــطــوة جــاءت ضــمن ســعي
الـدائرة لـتطويـر مالكاتهـا وادواتها من
ـــقـــدمــة اجـل رفع نـــوعـــيـــة اخلـــدمـــة ا
لـلمواطـن حسب وثـيقة الـتعاون التي
ـــركـــز الــدولي وقـــعت بـــ الــوزارة وا

لسياسات الهجرة).
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فـــتح مـــعـــمـل  غـــاز ذي قــار مـــنـــفـــذين
حـكـومـي لـتـجهـيـز  الـسيـارات بـوقود
الــغـاز الـسـائل بــعـد أن كـان يـجـري من
خالل مــنــفـذيـن أهـلــيــ  لـيــرتــفع عـدد
ــنـافـذ  إلـى أربـعـة. وقــال مـؤيـد رزاق ا
ـنـفـذ االول يـقع ـعـمل  ان ا بـدر مـديـر ا
ــدخل فـي مــعــمل  غــاز ذي قـــار عــنــد ا
ـديـنـة  الـنـاصـريـة والثـاني الـشـمـالي  
ـدخل في مــعـمل غـاز الـنـاصـريـة عـنـد ا
اجلـنـوبي لـلنـاصـريـة للـقـيـام   بتـعـبـئة
الـسيارات الـتي   حتمل مـنظومة  وزاد
عددها ألكثر من 200 سيارة إضافة إلى
ــديـنــة  من بـقــيـة ــارة بـا الــسـيــارات ا
احملـافظـات بعـد تعمـيم  األمر من خالل
اضي قبل قـرار جمللس  الوزراء العام ا
ـنظـومة  ان يـتـوقف  العـمل بـإضافـة  ا
لـسيارات  أخرى  بسـبب  االحتجاجات
الـشعـبيـة التي تشـهدهـا احملافـظة  قبل
اسـتئناف العمل  بها ومتوقع ان تشهد
الــعــمـلــيــة إقـبــاال كــبـيــرا من أصــحـاب
ـــذكـــورة) الــــســـيـــارات   لألســــبـــاب  ا
وأضـاف بدران ان (عمليـة جتهيز الغاز
 هي اقـتصـادية  حـيث سـعر الـلتر 200
ديـنـار  ويـساعـد  اسـتـخدام الـغـاز على

كالم أبيض
ـقـال االسـبـوعي لـلـدكـتـور جـليل وادي تـعذر نـشـر ا
أمس بـسـبب ســفـره الى خـارج الــعـراق. فـالى قـراء
قبل ان شاء الله. (الزمان) ننوه باستئنافه االسبوع ا
 Íœ«u « qOKł


