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عادن اليوم االربعاء تفتتح وزارة الصناعة وا
 معمالً للمنتجات الطبية في بغداد.

ودعـت الـوزارة في بــيـان امـس وسـائل االعالم

d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/20. UK

WOKLŽ w  …—UOI « w «ËË gŽ«œ w²H  vKŽ i³I «

 q u*« »uMł WOM √

شــيـاع الــســوداني في مـقــر الــشـركــة الـعــامـة
لـلصنـاعات القـطنيـة سابقـاً والواقع في ساحة

عدن). 
وكـشـفت وزارة االعـمـار واالسـكـان والـبـلـديـات
عن إخــتـراع  في تـنـقــيـة الـهـواء داخل الـورش

الصناعية واحلد من التلوث فيها.
وقــــالت فـي بـــيــــان امس ان (دائــــرة االعــــمـــار
الـهنـدسي أحدى تـشكـيالت الوزارة تـمكنت من
تـصنيع جهاز فاكيوم لسحب مخلفات النجارة

وتصفيه الهواء وباجلهود الذاتية).
الكات الهندسية والفنية وأضـاف البيان ان (ا
لــدائــرة االعـمــار الـهــنــدسي في مــوقع الـورش
الـتخصصـية تمكـنت من تصنيع جـهاز فاكيوم
لـسـحب مـخـلـفات الـنـجـارة من نـشـارة اخلشب
وتـــصــفــيــة الـــهــواء داخل الـــورشــة من جــراء
ـتبـقـية ـواد ا تـقـطيـع اخلشب وتـصـفيـته من ا

وفضالت العمل).
واوضح ان (هـذا اجلـهـاز سـيسـاهم في تـنـقـية
مـنـاخ العـمل من األتـربة وسالمـة الـعامـل في
هــذه الــورش الــتــخـصــصــيــة من أي مــخــاطـر

صحي). 
مـشـيـراً الى ان (مشـروع الـورش الـتخـصـصـية
هـمة كونه تتـوفر فيه أحدث شاريع ا هـو من ا
ــيــة اخلــاصــة بــورش احلــدادة ــكــائن الــعــا ا

نيوم وغيرها). والنجارة واال

اخملـتـلـفـة (لـلـحـضـور وتـغـطـيـة وقـائع افـتـتـاح
ـنـتـجات الـطـبـيـة في مـصنع الـقـطـنـية مـعـمل ا
الــتـابع لـلـشــركـة الـعـامــة لـصـنـاعــات الـنـسـيج
واجلـلود بحـضور وزير الصـناعة وكالـة محمد
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تـكون أفضل) ,واوضـح الفياض  أنه
(ال بـــد من الـــتــأكـــيـــد عــلـى أهــمـــيــة
الـتـحالـفـات السـياسـيـة ومغـزاها اذا
مـــــا عــــدنـــــا الى عــــام  - 2014عــــام
االنــــكـــســــار-  اصــــبح الــــعـــراق في
مـخـاض عسـيـر وفي مرحـلـة خطـيرة
جــداً تـهـدد كــيـانه بــالـوجـود وكــبـلـد
مــسـتــقل مـوحــد إال أنه واحلـمــد لـله
ـــاضــيــة خـالل الــســنـــوات الــثالث ا
كـانـت سـنـوات عـطـاء جـمـيل من قـبل
ـة كل ابــنـاء اجملــتـمع فــكـانت الــعـز
وكـان الثبات على موقف واحد مكلالً
ـرجـعـيـة وكل االخـيـار من بـفــتـاوى ا
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اكــد مــسـتــشـار االمن الــوطــني فـالح
الـفـيـاض ان دحـر عـناصـر داعش في
كـل االرض الـعـراقــيـة يـجــسـد وحـدة
الـعـراق وانه اليـقـبل الـتقـسـيم مـهـما
كـان حجم الـتحـديات واالخـطار التي
يــواجــهـهــا . واضـاف  خـالل كـلــمـته
ـركز العراقي للتـنمية اإلعالمية في ا
ضـمن الندوة نصف الشـهرية للمركز
ان (لـــقـــاء وطـــنـــيـــا مــســـؤوال ودائم
ـــســــيـــرة احلــــضـــور الــــفـــاعـل في ا
اإلعالمـيـة الـهـادفـة  سـيـكـون نـافـعـا
قبـلة  التي نأمل أن رحـلة ا خلـدمة ا

بغداد
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الدبـلـوماسـيـة هي كـلمـة يـترد د اسـتـخـدامهـا  في وزارة اخلـارجيـة ودوائـرها
الــداخـلـيــة  اي داخل الـبــلـد واالكــثـر شـيــوعـا في دوائــر  الـوزارة اخلــارجـيـة
كالـسفارات والقـنصليـات وفي التمـثيل الدبلـوماسي للدولـة  او في هيئة اال
ـتـحـدة  ’وهـي كـلـمـة او مـصــطـلح يـرجع اصـلـه الى الـيـونـانــيـة  ويـقـصـد به ا
الـتعامل بطريقـة سلسة ومرنة وبـوعي وفهم عميق   ,الن  الـدبلوماسي وكما
هـو مــعـلـوم  يــحـسن الـتـعــامل  مع االخـر وفق اعــراف و عـمل الـدبـلــومـاسـيـة
ومـجـاالتـهـا اخملـتـلـفـة ويـكون كـمـا يـفـتـرص يـحـسن الـتـعـامل مع االخـر مـهـما
اخـتلف مـعه  او اقـترب مـنه او كـانت له سـطوة عـليه   ,وفي اقل تـقـدير تـكون
شـاعر الـناس احلـاضرين او لـشعب  بـلد له اعـراقه الـسحـيقة هنـاك مراعـاة 
في عــــمق الـــتــــاريخ واولى احلــــضـــارات في الــــعـــالم  ,وكـــثـــيــــرا مـــاســـاهم
شكالت بـ بلدانـهم وبلدان اخرى مـجاورة او غير الدبـلوماسـيون  في حل ا
مـجاورة  ,وهنـاك دبلـوماسيـون كثـر حققـوا منافـع لبلـدانهم ولـشعوب بـلدانهم
منـافع كثـيرة اقلـها . سـمة الدخـول  دون معـاناة .  وهذه هي مـهمات وزارات
اخلـارجيـة للـدول ايا كـانت واالمـر االهم هو عـدم السـماح لألطـراف او الدول
ومهـما كانت الـعالقة معـها التـدخل في الشـؤون الداخليـة للدولـة واسكات من
يـتجـرأ  بـاإلسـاءة للـبـلـد وفي حلظـتـها   ,امـا ان يـتجـاوز هـذا وذاك وفي عـقر
صـائب ويحـق ال بنـاء البـلـد ان يقـولـوا اين كنـا و كيف داري فهـذه مـصيـبـة ا
اصبحنا  ,وكمـا هو معلوم ان الدبلوماسي وكما تعني الدبلوماسية هو حسن
ـتلقي  ,امـا ان البعض الـتصرف وحـسن التعـامل  بأدب دبلـوماسي يرضي ا
يعـتـقد ان هـذا البـلد او ذاك اسـتـطاع ان يـكون له  فـيه موقـعـا  تمـكن منه من
خالل تـعاونه مع احملـتل وان هـناك من يـسمـعه و يـا تمـر  بأمـره  ويـعتـقد هي
لي عـلى االخر مـا يريد طاع  وبـإمكـانه ان  النـهايـة  في انه اصبح الـسيـد ا
علـيه ان يـعـرف ان الـشـعوب ال يـرضـيـهـا هـكذا خـروج عـلى ادبـيـات الـتـعامل
الـدبلـومـاسي ويـعـد خـروجا عـن االدب الدبـلـومـاسي في الـتـعـامل مع االخر ,
وفي حـاالت من هذا النـوع يفـترض ان يكـون الرد سريـعا ومن اعـلى اجلهات
وان ال يـكون الرد خجوال  ,كـما يصرح  اخر بان دولته تـسيطر على كذا عدد
من الدول وبالتالي حان اعالن االمبراطورية التي يحلم بها ’رحم الله اخلليفة
الـراشـدي عـمـر بن اخلـطـاب ( رض ) لـو كـان حـيـا وحـاضرا  ,احـتـجـنـا الـيه
فلـديه اجلواب الشافي للحا باإلمبراطوريات  وللحا يقول الشعب  ,نعم
. تـمر الشـعوب بهـزات ونكسـات قد تـطول او تقـصر ولكن  ,تـنهض الـشعوب
نـاسب  للـرد بقـوة واسكـات هذه االفواه  ,والـسؤال من جـديد ويـأتي الوقت ا
ـلـي عـلــيـكم , الــذي يـطــرح من الــشـعب  ,يــامن كــان يـلــقي خــطـابه فــيــكم و
لي علـيكم وفي عقر داركم . ـسؤولياتـكم الكبيرة  ,كـيف تقبلـون بان احدا 
مـا بالكم هل اعـمتكم الـسلـطة ام ملـيارات الدوالرات الـتي نهبت ,اال تـخجلون
ـتـحدث من دولـة هي  الـتي تـقسـم السـلـطة من شـعـبكم واين دوركم  ,ام ان ا
بيـنكم بعـد الفوز بـالتزويـر وهي التي تمـلي عليـكم القرارات  ,ان عـلى الشعب
ان يصـحى لزمانه وان ينتخب رجال دولة يستطيعون بناء الدولة ويعرفون مع
من يـتـعامـلـون وكـيف يـردون عـلى الـذين لـيس لـديـهم ادب دبـلـوماسي  ,وهـذه
ـرة االولى ويـجب ان ال يــبـقى احلـال عـلى مـا هـو عـلـيه  ,رغـم ان ما لـيـست ا
ـسـؤوليـة عـنه الى  االمـريكـان الـذين كانـوا الـسبب في تـمـك يحـدث تـعود  ا
دول عدوة لـلـعراق لـلـتغـلـغل فيـه والعـبث في اقـتصـاده واغـتيـال خـيرة عـلـمائه
ختلف صنوفها  ,لوال االحتالل ييه  ,وتـدمير بناه االرتكازية وقـواته  وأكاد
ا جترأت يا هذا بهكذا اسلوب وبهذه الطريفة  وان تقرر انت ومن وراءك في
ان يشـتـرك هذا او ذاك في الـسلـطة وبـالـتالي يـبقى الـقـرار عراقـيا وال تـسمع
االصـوات النشاز التي تريد خراب البلد  ,ويـبقى لألدب الدبلوماسي اثره في

ان يكون هذا او ذاك مؤدبا دبلوماسيا.  
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اعـــلــنت الـــقــوات االمـــنــيــة عـن الــقــاء
فـتي تنـظيم الـقبـض على مـا يسـمى 
داعش ووالـي القيارة خالل اختبائهما

وصل.  معاً في قرية جنوب ا
وقـــال الــنـــاطق بــاسـم قــيـــادة شــرطــة
مـحـافظـة نـينـوى مـحمـد اجلـبوري في
تــصــريح امـس  إن (الــقــوات األمــنــيـة
احملـــــلــــيــــة ومـن خالل مــــعـــــلــــومــــات
اسـتــخـبـاراتـيـة أفـادت بـاخـتـبـاء والي
الـقيـارة ومفتي داعش في قـرية احلود
الــتـابـعـة لــنـاحـيــة الـقـيـارة بــبـطـاقـات

وصل). مزورة بعد خروجهما من ا
 وأضــاف أن (الـقـوات األمــنـيـة أقـدمت
عـلى تطـويق القريـة بالـكامل  وداهمت

منزلهما وألقت القبض عليهما).
 مـــشـــيــرا الـى ان (الـــقــوات األمـــنـــيــة
اقــتــادتــهــمــا الى مــقــر قــيــادة شــرطـة
هما احملـافظة لـلتحـقيق معهـما وتقـد

للقضاء). 
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وفي مـــحــافــظـــة االنــبــار اســـتــطــاعت
مـديـرية االسـتخـبارات الـعسـكريـة قتل
ثـالثـة انــتــحــاريـ فـي مـنــطــقـة وادي
ـديرية سـويب بقـضاء هـيت . واكدت ا
فـي بـــيـــان امس ان (االســـتـــخـــبـــارات
الــعـــســكــريــة فـي الــفــرقــة الـــســابــعــة
وبـاالشتـراك مع احلشـد العـشائري في
هــيت تــمــكــنــا من قــتل  3انــتـحــاريـ
وتـــدمـــيــر 4أنـــفـــاق  والـــعـــثــور عـــلى
44عـبوة نـاسفة مـختـلفة و 50سـبحة
تـفجـير  وبازوكـة محلـية الصـنع معدة
لــلــتـفــجـيــر في مــنـطــقــة وادي سـويب

بالقضاء). 
من جـهـة اخرى كـثفـت القـوات األمنـية

ـقبلـة فحمى الـتحليالت ـانية ا ا بعد االنـتخابـات البر تتـسع رقعة الـتوقعـات 
تـفـجــر كل يـوم بـالـون اخـتـبــار   بـاالجتـاهـات األربـعـة كل مــنـهـا يـريـد تـوجـيه
الناخب باالجتاه الذي يحقق أهدافه وقد يبدو ذلك هدفا مشروعا في العملية
ـقـراطـية لـكن الـسـؤال هل تتـجه سـفـينـة االنـتخـابـات الى شـواطئ عراق الد
ا يـحقق ذلك العقد جديـد يستثـمر روح النصـر على فلول داعش اإلرهـابية 

فترض في الدستور العراقي ??   االجتماعي ا
مشـكـلـة احلـمالت االنـتـخابـيـة انـهـا مـا زالت تـستـخـدم ذات األدوات الـبـدائـية
فترض ان تتجاوز ناطقية والقـومية الضيقة فيـما ا يول الطائفـية وا لتـعزيز ا
اني انية فرضيات ترويج مـثالب مثل تلك التي طفرت من لسان بر الكـتل البر
مخـضرم في مقـارنة الكتل االنـتخابـية اخلارجة من مـعطف التـحالف الوطني
عـروفة عن اهل بـيت النـبوة صـلى الله عـليهم بأصـحاب الـكسـاء في الروايـة ا
ـوذج من الـهـراء االنـتخـابي ال يـطـابق الـشعـارات الـبـراقة عن وسـلم هذا اال
وحـدة الدم العراقي  الذي سال  من أبناء اجلنوب  في حترير األراضي التي
 اغـتصبـت من قبل  داعش  مـقابل  مـقارنـة امنـية واضـحة بان اكـثر من 90
ناطق ال سيما من موظـفي الدولة لم يبايعوا هذا التنظيم ـئة من أبناء هذه ا با
ـعـادلــة انـتج نــصـرا  يـتــبـاهى به قــادة الـعـراق في اإلرهــابي  طـرفي هــذه ا
احملافل الـدولـية وفي تـصريـحاتـهم الـرسمـية  وهـناك جـهـود تبـذل للـحد  من
معـاناة  النـازح  والعـمل على إعادة اعـمار  منـاطقهم  وسط  تـقشف مالي
سـقـيم  لـكن تـفـاؤل  الـعـراقي  وهـو يــذهب الى صـنـاديق االقـتـراع  تـتـطـلب
ـرجعية الـدينية نطق  ا تعـزيزا  ميدانـيا بان الغـد افضل  وهذا  يأتي  وفـقا  
نـهاج الـصالح لـلحـكم   والقـيادة الـرشيـدة  وكالهمـا يتـطلـبان الرشـيدة  بـا
هـمة التي البد وان ينهض بها ثقـافة انتخابية شعـبية الختيار االصلح  وهي ا
دني  كون اخـتيار االصـلح  من ب األسوأ في الـقوائم االنتـخابية اجملـتمع ا
قارنة  التي  وقـع بها ذلك النائب اخملضرم في حديثه  يـواجه مثل  سقطة  ا
عن اهل الـكساء  سالم الله عليهم اجمع  وهذا ما يكرر احلديث عن  مونة
السـلوك االنتخابي  واعرافها  التي  جتعل ضريبـة مثل هذه السقطة اللفظية
 مغـادرة القائمة االنتخـابية واالعتذار العـلني للجمهور من قـيادة هذه القائمة

وليس غيرها  .
 يتـطـلب الـغد الـقـريب من احلمالت االنـتـخـابيـة ان يـتوقف الـنـاخب قبل وضع
ؤشرات دولية اصبـعه في احلبر البنـفسجي ليـحاكم القوائم االنتـخابية وفقـا 
ـقـتـرح وأيـضـا الـيـات دوريـة حملـاسـبـة هذه عـن كـفـاءة الـبـرنامـج احلـكـومي ا
الـقوائم مـن قبل الـناخب ذاته فـي مراحل دوريـة ال تقل عن  6اشـهر وال تـزيد
كن احلـديث عن تغـيـير نـوعي في نـتائج االنـتخـابات عن سـنة عـندهـا فقـط 
قـبـلة واسـتثـمار روح الـتالحم الـشعـبي في الـنصـر على داعش  الى بـلورة ا
ـانيـة عـابرة لـلـطـوائف وإلغـاء مـبدأ احملـاصـصة ومـفـاسدهـا وظـهور كتل بـر
راقبة من خالل حكومة انـية تمتلك سلطة ا حكـومة اغلبية بوجود معارضة بر
كن طـرحه عن محاكاة جتارب ا  انية وهـناك الكثـير  ظل عبـر اللجان الـبر
راقـبة الشـعـوب في هذا اجملـال كـسيـاسـات عامـة تربط تـطـبيـقـات احلكـومـة 
ان  من خـالل محـاضر اجـتمـاعات مـشتـركة تـبدأ بـالبـيان احلـكومي وال البـر
ـتـخـصـصـة والـوزراء اجلـدد في تـنـتـه في االجـتـمـاعـات الـنـوعـيـة بـ اجلان ا
ـكن الـناخب من قـبـلة  ونـشـر هذه احملـاضر  احلـكومـة ا
ـدني من خالل  عـ الــصـحــافـة  ونــشـطــاء اجملـتــمع ا
ـان وتـقــيـيم انـتــخـبـهم  مــراقـبـة أداء احلــكـومـة والـبــر
ـكن احلـديث عن  اسـتـثمـار روح الـنـصر في عـنـدها 

قبلة .. ولله في خلقه شؤون.   االنتخابات ا

بـلـدنـا من تـكـالـيف باهـظـة عـسـكـرية
ومـادية ورجـال مخلـص دفـعوا أعز
ـلـكـون من أجل الــنـصـر لـعـراق مــا 
واحـــد مـــوحـــد جلــــمـــيع قـــومـــيـــاته
ومــــكـــونــــاته واديـــانـه ) وتـــابع  أن
(مــرحــلـــة مــا بــعــد الــتــحــريــر الــتي
نـعـيـشهـا اآلن  قـد أعـادت واحيت كل
شاعر الوطنية لدى الشعب بأهمية ا
الـوحـدة الـوطـنيـة لـكل ابـنـاء الـعراق
وهــــذا مـــا حــــصل عــــلى مـــســــتـــوى
اجلــمـهـور فـي اقـلـيم كــردسـتـان وكل
احملـافـظـات لـيـولـد فـهم مـشـتـرك بـأن
عـــراق احلــــضـــارات بالد الـــرافـــدين
رحلة للجميع هذا االنتصار وبهذه ا
قـد شـكل حقـا تفـاهـمات ايـجابـية من
لــدن اجلـمـيع في االقـلـيم وفي عـمـوم
احملــافـظــات من كــيـانــات وقـومــيـات
وأحـزاب لــلـعـمل بـهـدف واحـد خلـيـر
ــزدهـر الـذي قـاتل الــعـراق الـواحـد ا
مـن أجــله وفي أصـــعب مــرحـــلــة هي
مــــرحـــلــــة داعش اجلــــمـــيـع ومن كل
االجتـــــاهــــات ومـن كل الـــــصــــنــــوف
ـــســلـــحــة والـــشــعـــبــيـــة وعــلى كل ا
ــــكــــونـــات), اجلــــبــــهــــات ومن كـل ا
واضــــاف الــــفــــيــــاض ان ( نــــقــــطــــة
االنـــــطالق هي اآلن بـــــعــــد حتــــريــــر
ـــوصل واالرض الـــعــراقـــيــة ولــدت ا
االحـساس الكبـير عند اجلـمهور بكل
قـواه الوطـنية أن اجلـميع بـات يعمل
وبـــهــاجس وطـــني كــبـــيــر لـــنــصــرة
الـعراق الـواحد بـعيـداً عن كل اشكال
الــتـخــنـدقـات الــطـائــفـيــة والـعــرقـيـة

والــقــومـيــة ولــهـذا نــرى ونــلـمس أن
الـتـحـالفـات الـسيـاسـيـة لالنتـخـابات
لـيست حتالفـات متخنـدقة بالطـائفية
ـذهبية شـيعية أو سنـية حتالفات وا
من أجـل بـنـاء دولـة لـلـجــمـيع قـائـمـة
عـــلى أســاس الــقـــانــون والــدســتــور
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وتـابع بصدد مـناقشـة محور اخلاليا
االمــــنـــيـــة ان (الــــعـــالم كــــله يـــواجه
االرهــاب هـــذا الــتــحــدي في زعــزعــة
األمن ولـلـعراق فـضل كبـير في انـهاء
ا ينعكس هـذا التحدي عـلى ارضه 
ي وسالمة ايـجـابـيا عـلى األمن الـعـا
الـشعوب  أنهيـنا االحتالل الداعشي
ودنــسه االرض الــعـراقــيــة كـلــهـا وال
نـخفي أن اندحارا فادحا لهذا احملتل
االرهـابي  ليس بالسـهل حيث نتوقع
أن لـه خالياه هـنـا وهـناك ومـنـها من
تـسـلل ب الـنازحـ وانـنا نـطاردهم
وبــ احلــ واالخـر نــلــقي الــقـبض
عـلى مـجـمـوعـات مـنـهم ونـحن نـعمل
عـلـى وضع اخلـطط بـكل مـا تـتـطـلـبه
ــرحـلــة وظـروفـهــا من مـســتـجـدات ا
ـواجـهـة وبـاحلـزم واالصـرار عـلى بـا
تــطـهـيــر كل شـبــر في الـعــراق مـنـهم
حــتـى الــقــضــاء عــلــيــهم الى األبــد),
واوضـح الفيـاض ان(هذا يـتطلب من
اجلـمـيع وفي كل الـعنـاوين الـوطنـية
فـرديـة وجـمـعـيـة الـتـعـاون لـلـوصـول
لــهــذا الــهــدف الــوطــني واالنــســاني
الــــكــــبـــيــــرونــــعــــكف بــــاســــتــــمـــرار

كـل الـطــوائف واألديـان والــقـومــيـات
ة عـلى الدفـاع لنـصرة الـعراق وهـز
االرهــاب واحملـتل فـي  عـراق الــبـقـاء
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ــة انــدحـر وتــابع  ان (بــهــذه الــعــز
الــغـــزاة واالرهــاب الــداعــشي في كل
االرض الـعراقيـة ليثـبت أن العراق ال
يـقـبل الـتـقـسـيم علـى الرغم مـن كونه
ـــر األزمـــان بـــلـــدا مـــبــــتـــلى عـــلى 
بـــالـــتــدخـالت واألزمــات مـن الــداخل
وقـعه على الـكرة األرضيه واخلـارج 
ـا يـتـمـتع به من نـعم الـله الـوفـيرة و
ــعــنــويــة ومـا عــلى ــاديــة وا ا
الــــشـــعب إال أن يــــعـــرف كـــيف
يـدافع ويحافظ عـلى هذه النعم
) موضحا ان (  مرحلة ما بعد
عـام االنكسار أثبتت أن العراق
واحــد ال يــقــبل الـقــســمــة عـلى
اثــنــ  ومـا الــنـصــر الــكـبــيـر
الـــذي تــــوج بـــانـــدحـــار داعش
ـة وتـدمـيـر ـته شـر هـز وهــز
بــؤره في كل األرض الـعــراقـيـة
وانــكـسـار وانــتـكــاس وتـمـزيق
رايــاته ومـصـادره وقـيـاداته إال
دلــــيل عــــلى عــــظــــمـــة وحــــجم
االنـتصـاراالستراتـيجي الكـبير
ألبــــنــــاء الـــعــــراق الــــغــــيـــارى
وبـحـسب رئـيس الـوزراء وبـكل
مـا عـرف عـنه من عـمل مـخلص
بــــهـــذا االجتــــاه حـــتـى حتـــقق
الــنــصـر رغـم كل مـا اســتــنـزف
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ـيــدانـيـة والـبــحـثـيـة وبــالـدراسـات ا
ـقبـلـة  آخذين بـاحلسـبان لـلـمرحـلة ا
أن احلــاضـــنــة االجــتــمـــاعــيــة لــهــذا
الــتـنــظـيـم قـد انــزاحت  وانـخــفـظت
امــكـانــيـاتـه بـدلــيل أنه بـعــد مـعــركـة
ـوصل لم نواجه أي مـعـركة حتـريـر ا
كـبيـرة ال في احلويـجة وال فـي تلـعفر
وال فـي القـائم وال في حـوض الـفرات
ــــركــــز عــــدنـــان ).  وكــــان  رئــــيس ا
الـــســـراج رحب في بـــدايـــة  الـــنــدوة
بـحضـور  الفـياض والـنخب اعـالمية
يـة ومثـقفـ ورؤساء حتـرير واكـاد
صــــحف ومـــراكــــز بـــحـــثــــيـــة حـــيث
بـــوجـــودهم  وبـــعــقـــولـــهم الـــنـــيــرة
ركز تـستـكمل اشـراقات ونـشاطـات ا
ـســؤولـ حـــيث هــذا الـــلــقــاء  مـع ا
ـــعـــنــيـــ بـــالــشـــأن الـــســـيــاسي وا
واالقــــــتـــــصــــــادي واالجـــــتـــــمــــــاعي
والــتــعـــلــيــمي والــصــحي واخلــدمي
ـركـز واألمـني لـلـدولة ) ,وقـال  ان ( ا
يــجـد نــفــسه وعـاء يــلم االمــكـانــيـات
والـــــطــــاقـــــات الـــــوطــــنـــــيـــــة من كل
االجتـاهـات لـتأسـيس شـراكة وطـنـية
مع هـذه الـنخب الـكبـيرة من ضـيوف
مـتـحـدثـ وحـضـور بـكل عـنـاويـنـهم
ـهــنـيـة   لـنـخـرج سـويـة بـقـنـاعـات ا
ا يتمخض عنه اللقاء حيث مفهومة 
الــرأي الــعــام بـحــاجــة الى قــنــاعـات
سؤول خلقهـا للجمهور لكي وعـلى ا
تـكـون هـنـاك ردود أفـعـال مـجـتـمـعـية
واعــيـة تـخــدم مـســيـرة بـنــاء الـدولـة

واجملتمع). 

انـتشـارها في مـناطـق محـافظـة كركوك
بـعــد اقـتـحـام وتـفـجــيـر مـقـرات تـابـعـة

للتركمان .
وأوضـح مــســؤول امـــني في تـــصــريح
امـس ان (الهجوم كان على احد مقرات
ــــكـــون بـــقــــاذفـــة ار بي جـي اعـــقـــبه ا
اشـتبـاك مسـلح اال انه لم يسـفر عن اي
إصـابـات تـذكر) ,الفـتـا الى ان (الـقوات
االمـنـيـة كـثـفت انتـشـارهـا حتـسـبا ألي

خرق اخر).
وهــز انــفــجـار اول امـس االثـنــ مــقـر
صلى احلـرفي التـركمان في منـطقة ا
وسـط احملــــافـــــظــــة. وقـــــال مــــســــؤول
تـنـظيـمـات اجلبـهـة التـركـمانـيـة محـمد
سـمعـان في تصريح امس ان (انـفجارا
ـنطـقة) ,وتـابع هـز مقـر احلرفـي في ا
ـــقــــر مع قــــوات جـــهـــاز ان (حــــراس ا
مـــكـــافــــحـــة األرهـــاب اشـــتـــبـــكـــوا مع

.( هاجم ا
مــبــيـــنــا ان (االشــتــبــاكــات اســتــمــرت
ادية لم سـاعات واخلسائر البشرية وا
حتـدد بـعـد) ,واوضـح سمـعـان ان (هذا
االشــتـبــاك يـعــد الـثــاني بـعــد اقـتــحـام
مـسلـح مـجهـول مـقر احـد االحزاب
الــتــركــمـــانــيــة في احملــافــظــة من قــبل
). واجـرى جـهـاز مــسـلـحـ مـجــهـولـ
مـكــافـحـة اإلرهـاب عـمـلـيـة تـفـتـيش عن
عـنـاصر هـاجمـوا أحدى مـفارز اجلـهاز
ــصـلـى بـاحملــافــظـة. من في مــنــطـقــة ا
جــانــبه   ,رأى الــنـــائب عن الــتــحــالف
ولى ان مسؤولية امن الـوطني حيدر ا
وحــمــايــة احملــافــظــة تــقع عــلى عــاتق
ـولى في احلــكـومــة االحتــاديـة.وقــال ا
تــصـريح امس ان (الــوضع في كـركـوك
مــعــقــد الحـتــوائــهــا أنـظــمــة وأحــزابـا

متعددة).
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اعــــلن مـــصــــرف الـــرافـــديـن عن صـــرف رواتب
مـوظفي مـديريـات التـربيـة في بغـداد عن طريق

بطاقة الدفع االلكتروني . 
كتب االعالمي لـلمصرف في بـيان تلقته وقـال ا
(الــزمــان) امس انه ( تــوزيع رواتب مــوظـفي
مــديـريــات تـربــيــة الـرصــافـة االولى والــثـانــيـة
والـــكــرخ االولى والـــثــالـــثــة فـــضال عن صــرف
رواتب مـوظفي تـربيـة محافـظة الـبصرة) ,الفـتا
ــصــرف قــام بــدفع تــلك الــرواتب عن الـى ان (ا
طــريق ادوات الــدفع االلـكــتــروني بـعــد وصـول
صـرف قد قرر الـصكـوك اخلاصـة بهم). وكـان ا
تـوطـ رواتب مـوظـفي بـعض دوائـر مـحـافـظة
. الـنـجف وتسـلم رواتـبهـم الشـهـرية الـكـترونـياً
وقال  بيان امس انه ( توط رواتب موظفي
تـربية احملافـظة ومقر احملـافظة ودائرة اطارات
ـعـادن), الـنـجف الـتـابـعـة لـوزارة الـصـنـاعـة وا
واشـار الى ان (موظـفي تلك الـدوائر يـتسـلمون
رواتــبــهـم الــشــهــريــة عن طــريق احــدى ادوات
الـدفع االلكتروني بدال من النقد اليدوي) ,مبينا
ان (تـلك اخلطوة فيـها ميزات عـدة للموظف من
بـينها امكـانية حصوله عـلى السلف والقروض
ـوظـفي بعض ـصرف اسـوة  ـنـحهـا ا الـتي 
وزارات ومؤسسات الدولة االخرى التي تتسلم

صرف  فضال عن انها رواتـبها الشهريـة من ا
تـقـلل مـن مـخاطـر الـسـرقـة والـسـطـو عـنـد نـقل

االموال يدويا). 
الـى ذلك عــزا مـــصــرف الــرشـــيــد تـــوقف مــنح
الـســلف والـقـروض الى تـوطـ الـرواتب.وقـال
ـــصــرف في بـــيــان امس ان (اطـالق الــســلف ا
والــقــروض مـــتــوقف عــلى تــوطــ الــرواتب),
داعـــيــا الــوزارات والـــدوائــر احلــكـــومــيــة الى
(مـراجعة فروعه في بغداد واحملافظات لتوقيع
). واضاف ان (عمـلية الـعقـد اخلاص بالـتوطـ
توط الرواتب ستتيح للموظف استالم راتبه
عن طـريق بـطـاقـة مـاستـر كـارد الـنـخـيل والتي
تسهل للطرف عملية منح السلف والقروض).
واعـتـمدت وزارة الـعدل بـطـاقة مـاسـتر لـتوزيع
الـرواتب بـ مـنتـسـبـيهـا . ولـفـتت الوزارة في
بـــيـــان الـى ان (هـــذا االجـــراء جـــاء تـــنـــفـــيـــذا
لـتعليـمات األمانة العـامة جمللس الوزراء حيث
نحهم سـيتمـتع موظفـوها بحـساب مصـرفي 
راكز إضافة سهولة تسلم رواتبهم من جميع ا
ـصرفـية الى تـيـسيـر عمـلـية سـحب الـقروض ا
ومـنـاقلـة االمـوال والتـسـوق عن طريـق تسـديد
الـقوائم) ,واضـاف ان (هذه العـملية اكـثر اماناً
بـالـنـسـبـة لتـوزيع الـرواتب وسـتـسـهم بـتـقـليل

اجلهد).
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مـشيـرا الى ان (امنـها خط احـمر حتى
وان اختلفت األحزاب فيما بينها).

وأضــاف ان (من مــســؤولــيــة اجلـمــيع
حـماية كركوك) ,مـبينا ان (الـقضية في
كـركوك سـياسيـة ومسـؤولية احملـافظة
ـــديـــنــــة من مـــســـؤولـــيـــة عـــلـى امن ا
احلــكـومـة االحتــاديـة امــا الـعـودة الى
الــسـيــطــرة من جـهــة مـعــيــنـة لم يــعـد

واردا). 
ودعا رئيس اجلبهة التركمانية النائب
أرشــد الـصــاحلي إلى تــشـديــد اجلـهـد
االسـتخـباري في احملـافظـة وتطـويقـها
بــاجلــيش مـن جــمـيـع اجلــهــات. وقـال
الــــــصـــــاحلي فـي تـــــصـــــريـح امس إن
(اإلرهـاب اسـتـهدف مـرة أخـرى مـقرات
اجلـــبــهــة فـي كــركــوك فـي ظل جتــاهل
وزارة الـداخلية تـكليف ضبـاط مهني

ـســؤولـيـات األمــنـيـة فــيـهـا), لــتـولي ا
وتــابع أنـه (مع اقــتــراب االنــتــخــابـات
الـنـيـابيـة تـلوح فـي االفق ظاهـرة نـشر
ـنــاطق ذات األغــلـبــيـة الــفــوضى في ا

التركمانية).
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داعــيـاً احلـكـومـة إلى (تــشـديـد اجلـهـد
االســـتـــخــبـــاراتي وتـــطـــويق كـــركــوك
بــــاجلــــيش من اجلــــهــــات كــــافـــة دون

التنازل للمجامالت السياسية). 
عـلى صعـيد اخـر أعادت هيـئة الـنزاهة
عـقارا في مـحافـظة كربالء قـيمـته نحو

 13مليار دينار إلى ملكية الدولة . 
وقـــالت الـــهـــيـــئــة فـي بــيـــان امس  إن
(مالكــات مــكــتب حتــقـيق الــهــيــئـة في
ـتـابعـة والتـدقيق احملـافـظة ونـتيـجة ا
ضـبطت إضبارة العقار لتكشف حاالت
الـتــزويـر والـتالعب الـتي تـمت فـيـهـا),
مــشـيـرا الى ان (الــتـحـقـيــقـات األولـيـة

قــادت إلى أن مــلـكــيـة الــعـقــار الـعــائـد
الية نقلت عبر التحايل أصالً لوزارة ا
والــــتــــزويــــر إلى أشــــخــــاصٍ آخــــرين
والسـيمـا ان قـيمـته التـقديـرية بـحسب
ـــشـــتــرك مـن قــبـل مــخـــمن الـــكـــشف ا
ضــريــبــة احملــافــظــة تـبــلغ  13مــلــيـار
ديــنـار). وتـابع الــبـيـان ان (اإلجـراءات
ـتابعات الـتي قامت بها الـتحقـيقية وا
الكـات أفـضـت إلى إقـامـة دائـرة تــلك ا
عــقـارات الــدولـة فـي احملـافــظـة دعـوى
إلبـطال قـيد العـقار في مـحكمـة البداءة
بـغـيـة إعادة مـلـكـيـته إلى الوزارة). في
نافذ غـضون ذلك القت مالكـات هيئـة ا
احلـدوديـة في مـنـفـذ زربـاطـيـة الـقبض

عــلـى مــســافــر ايــراني بــحــوزته مــواد
مخدرة . 

ــــتــــهـم كـــان وقــــال بــــيــــان امس ان (ا
بــحـوزته 5 اكــيـاس صــغـيــرة من مـادة
الـــتـــريـــاك و6 اكـــيـــاس صـــغـــيـــرة من
الـكرستـال وكيسا واحـدا من الهيروين
اخملــدرة مع ادوات الــتــعــاطي مــخــبـأة
داخل الـبطانة الداخـلية للقـمصلة التي
يــرتـديـهـا) ,مــوضـحـا انه (تـمت احـالـة
ـتــهم الى اجلـهـات اخملـتـصـة التـخـاذ ا

االجراءات القانونية بحقه). 
وبـــشــأن اخــر اعــلن اجملـــلس الــبــلــدي
ـنــطـقـة الـكـرادة في بـغـداد عن تـنـفـيـذ
ــسـاج حــمــلــة قــريــبـا بــشــأن مــراكــز ا

نـطقة. ـالهي ومحالت الـوشم في ا وا
وقــال رئـيس اجملـلس احــمـد الـعـبـادي
ـقبل فـي تصـريح امس ان (االسـبـوع ا
سـيــشـهـد تـنـفـيــذ حـمـلـة كـبـرى الغالق
الهـي ومـــحالت ـــســــاج وا مــــراكــــز ا
ـنــطـقـة), ـرخـصــة في ا الــوشم غـيــر ا
ـــســـاج مـــبـــيـــنـــا ان (اغـــلب مـــراكـــز ا
اصــبــحت بــيـوتــا لــلـدعــارة) عــلى حـد
تــعــبـــيــره. وتــابع (ابــلــغــنــا اجلــهــات
راكز واحملـال غير الـرسمـية بأن تـلك ا

رخصة يجب اغالقها فورا). ا
الفتا الى ان (احلملة ستكون بالتعاون
مع قــيـادة عــمـلـيــات بـغــداد واجلـهـات

نطقة).  سؤولة عن ا التنفيذية ا


