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على (أهمية التركيز على اعادة اعمار
ما تـضـرر نـتـيجـة لـسـيطـرة الـتـنـظيم
االرهــابي وأهـــمــيــة تــعـــاون جــمــيع
ـكـونـات في الـعــمل عـلى مـنع عـودة ا

االرهاب للبالد). 
نـتجات النفطية من جانبها جهزت  ا
محـافـظات نـينـوى واالنـبار وصالح
الدين ومـحـافظـات إقـليم كـردسـتان بـ
228 لــيـــون لــتـــر من أنــواع الـــوقــود
الالزم لــــلــــمــــواطـــــنــــ وذلك ضــــمن
ـسـتـمـرة إلدارة أزمـة ملف جهـودهـا ا
النـازحـ في تـلك احملـافـظـات  فـيـما
بيـنت أن مـعـظم الـكـمـيـات جـهزت عن
طـريق الـدفع بـاألجل وبـالـتنـسـيق مع
الــلــجــنـــة الــعــلــيــا إلغـــاثــة الــعــوائل

النازحة. 
وقال  مـدير عـام شركـة التـوزيع كاظم
مسير ياس في بـيان تلقته (الزمان)
امس  أن (الشـركـة تبـذل جـهداً كـبـيراً
من خالل نشـاطاتـهـا وكمـيات الـوقود
التي جتهـزها فيمـا يخص إدارة أزمة
النازحـ لغرض دعم عـمليـة عودتهم
واستـقرارهم في مـناطـقهم كـاشفاً في
الوقت ذاته عن الـكمـيات اجملـهزة لهم
ـا يــقــارب من 96 مــلـيــون لــتــر من
البـنـزين وأكـثر من 6 ملـيـون لـتر من

الـنـفـط األبـيض أمــا زيت الـغــاز فـقـد
بلغت الكمية أكثرمن 126 مليون لتر
ـــبــذولـــة الــتي فــضال عـن اجلــهــود ا
تبديـها مالكات الـشركة إلعـادة تأهيل
ـتـضـررة من جـراء احلرب احملطـات ا

مع عصابات داعش).
وتــابـع الــبـــيــان ان (مـالكــات شـــركــة
التوزيع من خالل فـروعهـا التوزيـعية
في الـهـيـأة الـغـربــيـة بـإعـادة افـتـتـاح
وتشغيل منـافذ توزيعـية خالل الفترة
اضـيـة حيث افـتـتـحت في محـافـظة ا
االنبار مـحطـات تعـبئة مـحطـة تعـبئة
راوه احلكومية ومحطة تعبئة القائم
احلكومية وفي مـحافظة صالح الدين
ــشــيـدة افـتــتــحت مــحـطــات الــسـد ا
شيدة شيدة وأنـوار بلد ا والزوار ا
ـشــيـدة وأنـوار سـامـراء ـشـروع ا وا
و مكحول شيدة شيدة والبنـدري ا ا

احلكومية).
واعلن قاطع عمـليات احلشـد الشعبي
في مـحــافـظـة صالح الــدين عن عـودة
50 عائلـة نازحة الى مـناطق سكـناها
في الـــصــيـــنـــيــة. وقـــال قـــائـــد قــاطع
عمـلـيات احلـشـد في احملـافظـة صـفاء
الساعدي في تصريج انه (بعد إجراء
عمـلـيـة الـتـدقـيق األمـني  إعادة 50

الـعمـل عـلى مـنع عـودة االرهـاب.وقال
بـيـان امس ان ( صـالح بـحث مع وفـد
من رؤسـاء الـعــشـائـر ووجــهـاء سـهل
نــيــنـــوى من الــشـــبك والــكـــاكــائــيــ
سيحـي والعـشائر الـعربية وفي وا
مـسـتــهل الـلـقــاء اسـتـمـع إلى مـطـالب
الـوفــد السـيــمــا فـيــمـا يــخص اعـادة
اعـــمـــار مـــنـــاطـــقـــهم وســـبل تـــقـــد
اخلـدمـات وتــوفـيــر أهم مـسـتــلـزمـات

احلياة اليومية لهم).
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واضـــاف الـــبـــيـــان ان (أبـــنـــاء ســـهل
ـثـلون عـراقـا مـصـغرا وهم نيـنـوى 
أبناء مـكونـات أصيـلة في البالد وان
وصل تمـثل حاضـرة ثقافـية كـبيرة ا
شروعة طالبهم ا ويجب االستجابة 
والـسـعـي لـتـلــبـيـة احــتـيـاجــاتـهم من
خالل االيعاز إلى اجلهـات اخملتصة)
مــشــددا عــلى (ســعــيه لــتــلــبــيــة هـذه
ثل واجبـا دستوريا طالب كونـها  ا
وانسانيا وانه سيكون سندا لهم في

جميع الظروف).
واوضح البـيان ان (صـالح اثـنى على
ــــنــــاطق في مــــواقف أبــــنــــاء هــــذه ا
الـتــصــدي لإلرهــاب وبــســالـتــهم في
الـدفــاع عن مـدنــهم وقـراهـم) مـشـددا
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WDI∫  االرهابي ابو العمرين في لقطة ارشيفية على احلدود العراقية السورية

عالقة بـإعدام كـاسـيغ منـذ بدء تـدخله
اجلوي في سوريـا والعـراق في العام

2014.
ــتـحـدث أي تــفـاصـيل عن ولم يـذكـر ا
دور هـذا االرهـابي فـي عـمـلــيـة إعـدام

كاسيغ.
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ـتطـرّف نـشر في 17 وكان الـتـنظـيم ا
تـشـرين الـثـاني  2014شـريط فـيـديـو
ظـهــر فـيـه رجل مـلــثّم يــرتـدي مالبس
ســـوداء وهــــو يـــدل عــــلى رأس رجل
مـلــقى عــنـد قــدمــيه ويـقــول بــالـلــغـة
اإلنــكـلــيــزيــة "هــذا هــو بــيــتـر إدوارد

واطن األميركي". كاسيغ ا
وبيـتـر كـاسـيغ جـنـدي أمـيركـي سابق
قـاتل في الــعـراق لـكــنّه تـرك اجلـيش
وقرّر تكريس حياته لـلعمل التطوّعي
فـعـمل في مـسـتـشـفـيات وعـيـادات في
لـبـنــان وتـركـيـا تــسـتـقــبل الـسـوريـ
الذين فـروا من بالدهم باالضـافة إلى

عمله في مناطق منكوبة في سوريا.
ويـقــول أصــدقـاء كــاســيغ إنّه اعــتـنق
اإلسالم واتّـــخــذ لـــنـــفـــسه اسم عـــبــد
الــرحــمن. وخــطـف في تــشــرين األول
 2013بــيـنــمــا كــان في مــهــمّــة لـنــقل

مساعدات إنسانية الى سوريا.
وقـبل إعالن الــتـحـالف قــتل االرهـابي
البـارز اتـهـمـته دمـشق بـشن ضـربات

صاروخية ضـد مواقع عسكـرية تابعة
للجـيش السـوري في البـادية في ريف

حمص (وسط) الشرقي.
ونـــقـــلت وكـــالـــة األنـــبـــاء الـــســـوريــة
الرسـميـة (سـانا) عن مـصـدر عسـكري
أنّ "قوات الـتحـالف األمـيركـية أطـلقت
حوالى الـسـاعة الـثامـنـة ليالً (18,00
ت غ) صــواريخ عـــدة بــاجتـــاه بــعض
مـواقع تــشـكـيالتــنـا في جــبل الـغـراب
جـنـوب الــسـخــنـة" الـواقــعـة في ريف

حمص الشرقي.
ــــرصـــد من جــــهــــته أوضح مــــديــــر ا
الـسـوري حلـقوق االنـسـان رامـي عـبد
تـمركزة الرحـمن أن قوات الـتحـالف ا
في قــاعـــدة الــتـــنف عـــلى احلــدود مع
" العراق أطلقت "أكثر من  14صاروخاً
علـى رتل لقـوات الـنـظـام أثـنـاء مروره
في الــبــاديــة فـي أقــصى ريف حــمص

الشرقي.
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ـرصد رامي عبـد الرحمن وقال مدير ا
لـفــرانس بــرس إن "الـرتل كــان تـائــهـاً
وسط الـصــحـراء عــلى بـعــد نـحـو 35
كـيـلــومـتـراً مـن قـاعـدة الــتـنف" حـيث
تـتـمـركـز قـوات أمـيـركـيـة وبـريـطـانـيـة

بشكل خاص.
تحدث بـاسم التحالف الدولي ونفى ا
بـــنـــاء عــــلى ســـؤال لــــفـــرانس بـــرس

 Íb U)« ÕU³  ≠ œ«bGÐ

 ÊU e « ≠ qÐUÐ

صـدقت مــحــكـمــة حتــقـيق الــكــرخ اخملـتــصـة
بــقــضــايــا اإلرهــاب اعـتــرافــات مــخــبــر أدلى
عومـات مزيفـة حول وجـود أسلحـة بحوزة
احـد األشـخــاص بـاالتـفـاق مـع زوجـة األخـيـر
لـوجــود عالقــة غــرامـيــة بــيــنـهم.وقــال بــيـان
جمللس القضاء االعـلى امس   أن (اخملبر قدم
معلومات تـفيد بوجود رمـانات يدوية بحوزة
احـد االشـخــاص في الـدراجــة الـتي يــقـودهـا
عـلومات), و القبض عـليه بـناء على هـذه ا
واضاف ان (احملـكـمة اسـتـدعت اخملبـر وبـعد
الـتـعــمق بـالـتــحـقـيـق اسـتـطــاعت ان تـكـشف
مالبسات احلادث بـعد ان تبـ أن اخملبر هو
من قام بـوضع الرمـانات في دراجـة الشخص
بـعــد االتــفـاق مـع زوجـته كــونــهم مــرتـبــطـ
ـشروعة).وافرجت  وزارة العدل بعالقة غير ا
 عن   442نـزيالً خالل شـهـر تــشـرين الـثـاني
ـاضي بــيـنـهم  58نـزيالً مـشــمـوالً بـالــعـفـو ا
الـــعـــام.وقـــالت الــــوزارة في بـــيـــان امس  إن
(الــعـدد الــكــلي لــلــمــفــرج عــنـهـم من ســجـون
ـاضي بلغ  442نزيالً الوزارة خالل الـشهـر ا
من سـجـون الــوزارة في بـغــداد واحملـافـظـات
بيـنـهم 58 مـشـمـوالً بـالـعـفـو الـعام و 49من
الـنـسـاء و393 من الـرجـال  االفــراج عـنـهم
بعـد انتـهاء فـترات مـحكـوميـتهم),واشار الى
ان ( دائرة االصالح قطعت اشواطاً كبيرة في
مجـال عـملـيـات اطالق الـسراح مع تـطـبيـقـها
نــظـام االرشــفــة االلــكــتـرونــيــة والــذي يــتـيح
ـنـتهـيـة احـكـامـهم امـكـانـيـة حتـديـد الـنـزالء ا
القضائية ويسهم بحـسم ملفاتهم وفقاً للمدة
القانونية احملددة إلطالق السراح). وأصدرت
ــركـــزيــة في رئــاســة احملــكــمــة اجلـــنــائــيــة ا
استـئـنـاف بـغـداد الـرصافـة االحتـاديـة حـكـما
وت بحق إرهابي جهز باالعدام شنقا حـتى ا
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بحث  رئيس اجلمهورية برهم صالح
بـبـغداد مـع رئـيس حـركـة عطـاء فـالح
الـفـيــاض مـلف إســتـكـمــال الـكـابــيـنـة

الوزارية.
وأكــــد صــــالـح  في بــــيــــان (ضــــرورة
اإلسراع في اكـمال الـكابـينـة الوزارية
والـــشـــروع في تـــنـــفـــيــذ الـــبـــرنـــامج
احلــكــومي لـــلــســيــد رئـــيس مــجــلس

الوزراء).
وحث صــالح (األطــراف الــســيــاســيـة
كـافــة لـلـنــظـر لــلـمــصـلـحــة الـوطــنـيـة
والبـحث عمّـا يسهـم في تعـزيز وحدة
الـصف الـوطـني واسـتـقـرار الـعـمـلـيـة

السياسية في البالد).
بدوره ثمن الـفياض (إهـتمام وحرص
صالح على تقريب وجـهات النظر ب
كافـة االطراف الـسيـاسـية ودعـمه لكل
ما يسهم في االستـقرار السياسي في

البالد).
فــيــمـــا أ كــد صــالح أن ابـــنــاء ســهل
ـثلـون عـراقا مـصغـرا فيـما نيـنوى 
ركّـز عـلى اعـادة اعـمـار مـا تـضـرر في
دنية نـتيجـة سيطـرة تنظيم داعش ا
ـكـونـات في وأهـمـيـة تـعـاون جـمـيع ا
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وكــان قـــد اعـــتــقـل في وقت ســـابق بـــتــهـــمــة
السـرقـة). وأعـلـنت أمـانـة بـغـداد  عن تـعرض
مـنــتـســبـيــهـا  إلى (اعــتـداء) أثــنـاء تـأديــتـهم
نـصور واجب إزالة الـتجـاوزات في منـطقـة ا
في بغـداد. وقـالت مـديريـة الـعالقات واإلعالم
في األمـانــةفي بــيـان ان (االمــانــة  تـســتـنــكـر
وتديـن بشـدة االعـتـداءات الـتي يـتـعـرض لـها
مـنـتـسـوهـا وآخـرهـا اسـتـهـداف دائـرة بـلـدية
ــنــصــور في اثــنـــاء تــأديــتــهم واجب إزالــة ا
التـجـاوزات ضـمن شارعي االسـكـان والـشيخ
تـجـاوزة واكـشاك ـتـمـثلـة بـاحملـال ا ضاري ا

.( الباعة اجلوال
واعتقـلت مديـرية شـرطة محـافظـة بابل ثالثة
متهـم بــالدكـة العشـائريـة في قضـاء التابع
لـلـمـحـافـظـة وقـال بيـان ان (قـوة مـن الـشـرطة
تــمــكــنت من الــقــبـض عــلى ثالثــة مــتــهــمــ
ـة الدكـة العـشـائريـة على دار الرتكـابهم جـر
ــواطـــنــ في الــقـــضــاء و واتــخــاذ أحــد ا
اإلجراءات بحقهم وفقا ألحكام قانون مكافحة

اإلرهاب). احمد منفي

اسـتـهـداف مـواقع عـسـكـرية لـلـجـيش
الـــســـوري ووصف تــــلك الـــتـــقـــاريـــر
بـ"اخلاطـئـة" مـؤكـداً أن أن الـضـربات
الـتي وجـهـهـا في الـبـاديـة اسـتـهـدفت
تورط في إعدام كاسي االرهابي ا

على صعيد آخر 
ـركـزية اصـدرت احملكـمـة اجلـنـائـيـة ا
في رئاسـة استـئنـاف بغـداد الرصـافة
االحتـاديـة االثــنـ حــكـمــا بـاالعـدام
وت بـحق إرهابي جـهز شنـقا حـتى ا
انـتــحـاريـا فــجـر نــفـسه داخل مــقـهى
شـعـبـي في حي الـقــاهـرة بـبــغـداد مـا
أدى الى ســـــقــــــوط الـــــعـــــشـــــرات من

. دني ا
واوضح بيـان إن (احملـكـمة اجلـنـائـية
ركزية نـظرت قضيـة ارهابي اعترف ا
بتـجـهيـز انـتـحاري أقـدم عـلى تفـجـير
نفسـه داخل مقـهى شعـبي في منـطقة
الــــقــــاهــــرة وادى الى اســــتــــشــــهــــاد
). وأضـاف أن ــدنــ الــعــشـرات مـن ا
(اإلرهابي اعـترف أيـضا عـلى تكـوينه
عصـابـة مسـلـحـة تهـدف الى تـعريض
حـيـاة الـنـاس لــلـخـطـر) الفـتـا إلى أن
(احملـكـمـة اصــدرت حـكـمــهـا بـاالعـدام
ــوت ضـــده). واشــار شــنـــقــا حـــتى ا
البـيـان أن (احلـكم صدر وفـقـا الحـكام
ـادة الــرابــعـة مـن قـانــون مــكـافــحـة ا

االرهاب رقم 13 لسنة 2005).
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ـا هو درس احلياة التي نعيش  لـيس درسا" بالرياضيـات عنوان مقالتي وا
مـفرداتها كل يوم فتتوزع بيننا العـمليات احلسابية ربحا" وخسارة كواقع ال
ـكننـا اخلالص منه مهـما فكـرنا وتوتـرنا او ارتخـينا فـنؤثر ونـتأثر بـوقائعه
اجلـاثـمــة عـلـى الـصـدور مــنـذ عــقـود من الــسـنــ فـاالبــتالء بـعــضه من بـ

صفوفنا وآخر من اخلارج وتعاون االبتالءان للنيل من وحدتنا وكرامتنا ... 
فـلو اخـذنـا رمز الـزائـد (+) لوجـدنـا ان اعـداد العـراقـي في تـزايـد مسـتـمر
تـتزايد معها رغبة االعـداء احلاقدين في القضاء على نـزعة التكاثر التي دعا
الـيها نبي الـرحمة طـالبا" مـنا التكـاثر ليـباهي ( صلى الـله عليه وآله وسلم )
اال وزادت مـشاكلنا بزيادة ثرواتـنا الطبيعية وفي مـقدمتها البترول وزادت
اجلـمــاعــات االرهـابــيــة من اعــداد حـشــودهــا اجملـنــدة لــتـدنــيس ارض بالد

الرافدين وانتهاك اعراض احلرائر في احملافظات الغربية من العراق .. 
امـا النقصان (-) فقد شمل شبـابنا وشيوخنا واطفـالنا نتيجة احلروب التي
ـاضي واكتـملت احلـلقـات بعـملـيات الـقاعدة ثم خـاضهـا العراق في الـقرن ا
اردفـوهــا بـدخــول داعش ومــا يـصــاحب وجـود كـل هـذا من قــتل بـاالحــزمـة
ـفـخـخـات واالغـتـياالت وحـرب الـشـوارع وسـقـوط الـقذائف ذات الـنـاسـفة وا
ــسـبـبــة لالمـراض الـســرطـانـيــة الـقـاتــلـة وعـزوف الــشـبـاب عن االشـاعـات ا

الزواج.. 
ــدمـرة حـيث كـانت ضـربـات امـا الـضـرب (×) فـلم نــكن بـعـيـدين عن آثـاره ا
الـتحالف اجلوية سـببا" مباشرا" بـتحطم البنى الـتحتية الـتي مازلنا لم نصل
تـحدة ي الـذي تقـوده الواليـات ا بـعد الى اصالح مـا خربـه االستـكبـار العـا
ومـا زالت بالرغم من مـعاهدتـنا معـها تضـرب قطعـاتنا من اجلـو حتت ذريعة
عادي لم قـصود فتقتل شبـابنا من احلشد الـشعبي واالعالم ا اخلـطأ غير ا
يـهدأ باله عامال" عـلى ضرب معـنوياتـنا ومحـاولة اسقاط الـعملـية السـياسية
بـرمـتهـا بـتـحـريض الـطـوائف الـعـراقـية لـالحتـراب فـيـضـرب احـدهـمـا االخر

والرابح بالنتيجة االعداء .. 
شؤوم خـير دلـيل على والـتقـسيم (÷) امـر غايـة باالهـميـة ومشـروع بايـدن ا
اقـتراح تـقسـيم العـراق الى اقالـيم للـسنـة وللـشيـعة ولالكـراد ودعوات لـدولة
ـصـير ) . وامـر آخـر جنـده في ـسـتـقـلـة عن الـعـراق ( تـقـريـر ا كـردسـتـان ا
الـتشرذم وتقسيم ابناء البيت الشيـعي الى والءات مختلفة ومتخالفة واخيرا"
تنـاحرة والفـقير نـصيبه الـلهاث اموالـنا كيـكة تتـقاسـمها الـكتل السـياسيـة ا
وراء سـراب حتقـيق الرخـاء والسـعادة واالمن واالمـان دون جدوى .  واحلل
يكمن في االستغناء عن رموز الرياضيات واالبقاء على (+) زائد بجمع ابناء
ـوحـد وجتـتـمع وطـنـنـا الــغـالي حتت رايـة الـعـراق الــواحـد ا
ـر الى بنـاء لالنسان االرادات اخلـيرة لـتغـييـر الواقع ا
والـعمـران والتـكـاتف وهم يتـصدون العـدائنـا االوباش
من عــرب اجلــنـــســيــة والــدواعش ومـن لف لــفــهم من

اخلونة احلرباويون ... 

تكون مكافحة التصحر من خالل عدة طرق اهما:
اء واألراضي 1- زراعة األشجار  ...  2- إدارة ا
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يـسـاعـد زراعـة األشـجـار عـلى طـول أطـراف األراضي عـلى احلـدّ من
ـنع انـتـشـار تــصـحّـر األراضي ومـنع تـصـحّـر أي أراضي أخـرى و
اجنـراف الـرمـال نـحـو األراضي ويـتم الـتـفكـيـر حـالـيـاً في إنـشـاء ما
يسمى بـ (جدار أخضر) حيث يـساهم غرس األشجار حول احلقول
في احلــد من تـأثـيـر الـريـاح األمـر الــذي من شـأنه أن يـحـدّ من تـآكل

التربة السطحيّة.
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ـاء في مـنع الـتـصـحّـر حـيث ـتـكـامـلـة لألراضي وا تـسـاعــد اإلدارة ا
تساهم جميع التدابـير التي حتمي التربة من الـتآكل والتملّح وغيرها
من أشكال تدهـور التربة في احلـدّ من التصحـر فيمكن أن تتمّ إدارة
فرط لـلنباتات األنشطة الـبشرية كـاإلفراط في الرعي واالسـتغالل ا
ــارسـات الــريّ غـيـر الــصـحــيـة والـتـي تـزيـد من وسـحق الــتـربـة و
ضعف األراضي اجلافـة كما تـشمل استـراتيجـيات اإلدارة مقـاييساً
ـراعي ومواقع لتـوجيه جـهود األنـشطـة البـشرية مـثل االرحتال الى ا
الئــمــة لـلــقــدرة االســتـيــعــابـيــة لــلــنـظم اآلبــار ومــعــدّالت الـتــخــزين ا
اء فيـتمّ استخـدام تقنـيات تقـليديّة اإليكـولوجيـة أمّا بالـنسبـة إلدارة ا
ـارسـات احلـفاظ ـاء كـمـا يـسـاعـد االلـتـزام عـلى  جلـمع وتـخـزين ا
اء وجتـميـعه أثنـاء فتـرات األمـطار الـغزيـرة على مـنع اجنراف عـلى ا

سطح األرض.
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كافحة توجد العـديد من الطرق التي يـستطيع األشخـاص القيام بهـا 
التصحّر وتشتمل اآلتي:

ـاشـية في ـتـنـاوب وذلك بـاحلـدّ من ضـغط رعي ا - الـقـيـام بـالرعي ا
اشية إلى مـناطق رعي جديدة قبل منطقـة معينة وغـالباً ما يتـمّ نقل ا

أن تتسبّب في أضرار دائمة للنباتات والتربة في منطقة محددّة.
ــدرّجــات وذلك بــعــمل مـســتــويــات مـخــتــلــفـة من األرض - إنــشـاء ا
سطّحـة في سفوح التالل إذ تـساعد هذه التـقنيّة عـلى إبطاء سرعة ا
اجلـريـان الـسـطـحي األمــر الـذي يـقـلل من تـآكـل الـتـربـة ويـؤخّـر من

اء. فقدان ا
- إنـشاء طـبـقات عـازلـة من احلصى والـرمـال في أعـماق مـختـلـفة من
الـتـربـة حــيث تـمـنـع هـذه الـطـبــقـات األمالح من الــوصـول إلى سـطح

اء. التربة كما تساعد على منع فقدان ا
- زراعة مجـموعة متـنوّعة من احملـاصيل على نـفس قطعة األرض في
مـواسم النـمـو اخملتـلفـة فيـمـكن أن تسـاعد هـذه التـقـنيـة على احلـفاظ
عـلى إنتـاجيـة التـربـة وذلك بتـجديـدها لـلعـناصـر الغـذائيـة الضـرورية

التي أُزيلت أثناء احلصاد.
- إنـشـاء خـطـوط مـحـيـطـيـة ويـكـون ذلك بـوضع خـطـوط من احلـجارة
عـلى طـول االرتـفاعـات الـطبـيـعـية لـلـغطـاء الـنبـاتي فـهـذا يسـاعـد على
ـنع أثر الـرياح جـمع األمطـار وحفـظهـا قبل أن تـصبح جـارية كـما 

السلبيّ للتربة بحفاظه على ثقلها ورطوبتها.
وجود - تثبيت الكثبـان الرملية والذي يتضمّـن احلفاظ على النبات ا
على جانبي الكثبان الـرملية حيث تساعد األجـزاء العليا من النباتات
عـلى حمـاية الـتربـة من الريـاح السـطحـيّة بـينـما حتافـظ شبـكة اجلذر

في األسفل على التربة.
- احملافـظـة عـلى نـظـافـة البـيـئـة إذ يـسـاهم تـلوث الـبـيـئـة في تـصـحّر
األراضي لـذا يـنـبـغي احملـافـظـة عـلـى نـظـافـة الـتـربة
واألراضـي ومـحــاولـة الــبـحث عن طــرق مـخــتـلــفـة

للحدّ من كميات النفايات التي يتم إنتاجها.

{ مهندس زراعي استشاري 

عائلـة نازحة الى مـناطق سكـناها في
الصينية).

واضـاف ان (عــمـلــيــة عـودة الــعـوائل
الـــنـــازحــــة تـــتم بــــاشـــراف احلـــشـــد
والقوات االمـنية والـدوائر احلكـومية

في احملافظة).
واضاف انه ( اسـتـكمـال اإلجراءات
األمنـية واخلـدميـة ايضـا إلعادة 250

عائـلة نـازحة الى سـكـناهـا في ناحـية
الـصـيـنـيـة الـتــابـعـة لـقـضـاء بـيـجي),
واشــــار الـــــبــــيــــان الـى ان (اجلــــهــــد
الهـنـدسي لـلـحشـد اسـتـكمل عـمـلـيات
تـفـجرات قـذوفـات احلربـيـة وا رفع ا
التي خـلـفـهـا داعش في بـيـجي فضال
ـغــلــقــة وتــأمـ عن فــتح الــشــوارع ا

دن). ا

الـعالقـات االخـويـة بـ مـخـتـلف مـكـونـات
رحلـة الراهنة وقوميـات كركوك وجتـاوز ا
ا يخـدم اهالي احملـافظة  اقـدمت جهات
مـدعـومـة عـلى مـواصـلـة مـحـاوالت زعـزعـة
احلــالــة االمــنــيــة وتــمـزيـق الــلــحــمــة بـ

مكونات احملـافظة) على حـد تعبيـر البيان.
واضــاف (نــرفض جـــمــيع هــذه احملــاوالت
التي جتـري بتـنسـيق مشـبوه بـ مجـوعة
من اجلــهــات التـريــد اخلــيــر لــلـمــحــافــظـة
مسـتغـلة احلـالة غـيـر الطـبيـعيـة التي تـمر
بــهـا كــركــوك بــشــكل عــام وانــعــدام حــالـة

التوازن االمني واالداري فيها).  
مــطـــالـــبـــا  الــرئـــاســـات الــثـالث بـ(حتــمل
مسـؤولـياتـهـا الدسـتـورية والـقانـونـية في
ـثل هـذه احملاوالت الـتي تـسعى التـصدي 
لــزرع بــذور الـــفــتــنــة بـــ ابــنــاء كــركــوك
والوقـوف بحـزم بوجه مـساعي الـقفـز على

الدستور والقانون). 
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ـثـنى انـتـخب أعـضـاء مـجــلس مـحـافـظـة ا
نصب احملافظ بديال عن فالح احمد منفي 
الزيادي الذي فاز بعضوية مجلس النواب
خالل الــدورة احلــالــيــة. وقــال مــصــدر في
احملـافـظـة ان (اجملـلس صـوت في جـلـسـته
نـصـب احملافـظ بدال عـلى انـتـخـاب منـفـي 
من الزيـادي). من جـهـة اخـرى أعـلن مـكتب
محـافظ كركـوك راكان سـعيد اجلـبوري عن
البـدء بـإعـادة إعـمـار سوق الـقـيـصـرية في
احملافـظـة . وقـال مكـتـبه في بـيان امس ان
(اجلـبـوري تـرأس اجـتـمـاعـاً لـلـجـنـة إعادة
إعمـار وصـيانـة سـوق القـيـصريـة الـتراثي
في كــركــوك وتـقــرر الــبــدء بــإعــادة إعــمـار
وصيانة السوق ورفع األنقاض واخمللفات
من جمـيع احملـال وفق رؤية مـفـتشـيـة اثار
كـركــوك إلى جــانب اجــراء كــشف مــوقـعي
لألضـرار مع  الـتـأكـيـد عـلى سـرعـة الـعـمل
وإجنـــازه) ,واكــــد اجلــــبــــوري ان (ســــوق
الــقــيــصــريــة هــو يــجــســد ذاكــرة كــركــوك
التأريخـية وصورة ألروع تـكاتف وتعايش
مــــكـــــونـــــات كــــركـــــوك ونـــــحن في اإلدارة
حــريــصــون عــلى ســرعــة تــنــفــيــذ اعــمــال
الصـيـانـة وإعـادة الروح واحلـيـاة لـلـسوق
وخـدمــة أصــحـاب احملــال). وكــان االحتـاد
الوطـني الكـردسـتاني قـد طـالب الرئـاسات
الثالث بـتـحـمل مـسؤولـيـاتـها الـدسـتـورية
ـا وصــفـتــهـا والـقــانـونــيـة في الــتـصــدي 
حـاوالت زعزعـة احلالـة االمنـية وتـمزيق
اللحمة ب مكونات كركوك. وقال بيان انه
(في الــوقت الـــذي شــهــدت فــيـه الــســاحــة
السياسية فـي كركوك خالل االونة االخيرة
سلـسلـة لقـاءات واجـتمـاعات بـ االطراف
ـضي قـدمــا بـجـهـود الـسـيــاسـيـة بـهــدف ا
ترسـيخ وتـكـريس عـرى واواصـر ووشائج
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انتـحـاريا فـجـر نفـسه عـلى مقـهى شـعبي في
مـنــطــقــة حي الــقـاهــرة بــبــغــداد مـا أدى الى
.وقال اجمللس دنـ استشـهاد العـشرات من ا
القضاء األعلى لـلقضاء في بـيان أن (احملكمة
نــظــرت قـضــيــة ارهــابي اعــتــرف بــتــجــهــيـز
انتحـاري أقدم عـلى تفجـير نـفسه عـلى مقهى
شـــعـــبي في مـــنـــطـــقـــة الـــقـــاهـــرة وادى الى
) ,واضاف ان دن استشـهاد الـعشـرات من ا
(اإلرهابي اعتـرف أيضا عـلى تكويـنه عصابة
مـسـلــحـة تـهـدف الـى تـعـريض حــيـاة الـنـاس
لــلـخــطــر  وان  احملــكــمـة اصــدرت حــكــمــهـا
ـوت ضـده). و كـشفت باالعـدام شـنـقـا حـتى ا
مديـرية شـرطة الـسلـيمـانيـة عن سرقـة وقعت

في احملافظة. 
وقــال  مــديــر االعالم والــعالقــات في شــرطــة
احملافظة  النقيب سركوت احمد في تصريح
انه (رجالً يــبـلغ مـن الـعــمـر  32عـامــا سـرق
كيـلو غـرامـا واحدا  من الـذهب من مـنزل و
اعتقاله) واضـاف ان (قوات الشرطـة اعتقلت
واطن تهم الذي قام بـالسرقة في مـنازل ا ا

وأكــــــــد راين أن االرهــــــــابـي "قــــــــتل".
واســتــهـدفـت الــضــربـات ذاتــهــا وفق
راين عناصر آخرين مـن التنظيم الى
جانب أبو العمرين الذي كان "مرتبطاً
ومـشــاركـاً بــشــكل مـبــاشــر في إعـدام

العديد من السجناء" لدى التنظيم.
ـرة األولـى الـتي يــعـلن فــيـهـا وهـذه ا
الـــتــحـــالـف الـــدولي قـــتل ارهـــابي له

الــكـــولــونـــيل شـــون راين في رســـالــة
إلـكــتــرونـيــة "نـفّــذت قــوات الـتــحـالف
ضـربـات دقـيـقـة ضـد عـنـصـر بـارز من
تــنـــظــيـم داعش أبـــو الــعـــمــرين (...)
ضالع في قتل" كاسيغ الذي خطف في
سوريا في  2013وبث التنظيم شريط
فــيــديــو إلعــدامه في تــشــرين الــثــاني

2014.

{ بـيروت (أ ف ب)- أعـلـن التـحـالف
تحدة مقتل الدولي بقيادة الواليات ا
ارهابي بـارز في تـنـظـيم داعش األحد
بضربات نـفذها في البـادية السورية
وكان ظـالعـاً في عـملـيـة إعدام الـعامل
االنسـاني األميـركي بـيتـر كاسـيغ قبل

سنوات.
تحدّث بـاسم التحالف الدولي وقال ا
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