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قـبل وزارة الـنـقـل اضـافـة الى اشـراك
عجالت مـختـلفـة من قـبل دائرة الـنقل
والتموين التـابعة الى وزارة الدفاع).
بدورها اكـدت دائرة صحـة النجف أن
مـفـارزهــا الـطــبـيـة ومــسـتــشـفـيــاتـهـا
الــعـــامـــلــة ضـــمن خـــطــة الـــطــواريء
ـناسـبة زيـارة النصف من الصحـية 
شعـبان  لم تـسجل اي حـالة مـرضية
جراء الـتسـمم الغـذائي او اية اصـابة

رض انتقالي . 
واوضح مـديــر عـام الـصــحـة رضـوان
كـامل الـكـنــدي  لـ (الـزمـان) ان (خـطـة
الـطــواريء الــصــحـيــة الــتي بــاشـرت
الــدائــرة بــتـــنــفــيــذهـــا من اخلــمــيس
ـــنـــاســـبـــة الـــزيــارة  وان ـــاضي  ا
مـســتـشــفــيـات احملــافـظــة ومـراكــزهـا
الصحيـة  لم تسجل أي حالـة مرضية

شار اليها).  من احلاالت ا
ـــنــتــجــات واعــلــنت شـــركــة تــوزيع ا
النـفـطـية عن جنـاح خـطـتهـا اخلـاصة
بالـزيارة  مـبيـنـة ان اخلطـة تضـمنت
تشـكـيل غرفـة عـمـليـات بـرئاسـة مـدير
فــرع الـــشــركـــة في كـــربالء وتــوفـــيــر

نتجات النفطية . ا
ونـقل بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس عن
ــنـتــجـات مـديــر عــام شـركــة تــوزيع ا
النفطية كاظم مسير ياس تأكيده ان
ــومـة وصـول (اخلـطـة جنــحت في د
ـواكب احلسـيني نـتوج لـلـهيـات وا ا
واخملــابـــز واالفــران ومــتـــابــعـــة نــقل
ـنــتــوج وتـهــيــئـة الــكــوادر الـفــنــيـة ا
عـاجلـة احلـاالت الـطارئـة طـيـلـة ايام

الزيـارة وعـلى مـدار الـسـاعـة مـشـيرا
الى تخصيص خـزين اضافي كأسناد
ــنـــتـــجــات لــفـــرع كـــربالء لـــتــوزيـع ا
الــنــفــطــيــة خالل زيــارة الــنــصف من
شعـبان وبـكمـية 10 االف متـر مـكعب
من مـنــتــوجي الــبـنــزين وزيت الــغـاز
وبـــواقع 5 االف مـــتــــر مـــكـــعـب لـــكل
مــنـــتــوج بـــاالضــافــة الـى حــصـــتــهــا
الـيـومـيـة لـلـمـحـافـظـة لـسـد حـاجـتـهـا

تنامية خالل ايام الزيارة). ا
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فـيــمـا اكــد مـديـر فــرع كـربـالء حـسـ
اخلـرسـان ان (الـشـركة مـنـحـت الـفرع
ـواكب صالحـيـة جتــهـيـز الـهــيـأت وا
احلسـيـنيـة بـالنـفط االبـيض لتـشـغيل
اخملــــابــــز واالفــــران والــــبــــويــــلـــرات
ــولــدات الــكــهــربــائــيــة فــضال عن وا
صالحــيـة جتــهــيـز اخملــابــز واالفـران
العـامـلـة بـاحملافـظـة بـحصـة اضـافـية
ــئـة من الـنـفط االبـيض مـقـدراهـا 2 بـا
وزيت الغـاز لضـمان اسـتـمرار عـملـها
خالل فــتـرة الــزيــارة وفــيـمــا يــتــعـلق
ـركـبـات الـتـابـعـة لـلـدوائر بـتجـهـيـز ا
االمـنـيـة واخلـدمـيــة قـال مـديـر الـفـرع
فـاحتة الـشركـة ايضـا بزيادة "قمنـا 
جتهـيـز تلك الـدوائـر بحـصـة اضافـية
ــئــة من احلــصص التــتــجـاوز 25 بـا
ــقــررة وفــيــمــا يــتــعــلق الــشــهــريــة ا

نتوج الغاز السائل).
ـركبـات النـاقلة وبخصـوص جتهـيز ا
للزائـرين بالـوقود قـال مديـر الفرع ان
الكات الـفنـية والـهنـدسيـة التـابعة (ا

اجلــيـش والــشـــرطـــة وعـــلى احملــاور
الـثالثــة بـاالضـافــة الى جـهــد طـيـران
اجلــيـش واجلــهـــد االســـتـــخــبـــاراتي
بـــاالضــافـــة الـى جــهـــد الـــعـــتـــبـــتــ
احلسينية والعباسية وبالتنسيق مع
احلـكــومـة احملـلــيـة مـن حـيث تــوفـيـر

وسائط النقل).
واحيـا الـزائرون فـي كربالء من داخل
وخارج العـراق مراسم زيـارة النصف
من شعـبـان ذكرى مـولـد اإلمام مـحـمد
بن احلسن عـليه الـسالم وسط أجواء
انـيـة وفعـالـيات إحـتـفالـيـة. واوقد إ
ـهدي الزائـرون الـشـمـوع عنـد مـقـام ا
شـاركـة اكثـر من ثالثـة ماليـ زائر
وسـط جـهـود كبيرة بذلتها الـجـهـات
االمــنــيــة واخلــدمــيــة الجنــاحــهــا في
مـخـتــلف احملـافــظـات.  وقــــال مــديــر
اعــالم الـعـتـبــة الـحـسـيــنـيـة جـمـال
الـــديـن الــشــهـرســتــاني فـي تـصــريح
امس ان (الـعـتـبـات اقــامت مـهـرجـانـا
ــشــاركــة حــشـود إليــقـاد الــشــمــوع 
كبيرة من الزائرين حيث تضمن إيقاد
 1185شـــمــعـــة تـــمـــثل عـــمـــر االمــام
ـهـرجـان قدم هـدي). الفـتـا الى ان (ا ا
الـتـهـاني لـلـمـسـلـمـ وزائـري مـديـنـة
كــربـالء الــذيـن شــاركــوا فـي احــيـاء
ليـلة الـنـصف من شـعــبــان كـمــا اكــد
ـنـاسـبـة أهــمــيــة اســتــلــهــام هـــذه ا
لــنـــشــر الـــعــدل) ,مـؤكــدا ان (اعــداد
الـزائريـن بـلغـت اكثـر ثــالثـة مــاليـ
ـــــديـــــنــــة و نــــقـــلــــهم مــن والــى ا
بـواسـطـة 200 بـاص  ارسالها من
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مـهـمـة جــويـة دفـاعـيـة وقـال بـيـان
لــــلـــقــــوة اجلـــويــــة امس ان (هـــذه
الطلعة هي االولى الـتي تقوم فيها
همة مقاتلة تـابعة للقـوة اجلوية 
قتـالـية مـشـتركـة مع طائـرة مـقاتـلة
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شــاركت طــائــرات الــقــوة اجلــويــة
العراقية طراز أف  16مع مقاتالت
الـتـحـالف الـدولي بـالـتـحـليـق فوق
احلـدود الـعـراقــيـة - الـسـوريـة في

Faidel.albadrani@gmail.com
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أبيض .. أسود

ــانـات دول اجلــوار الـعـراقي ـا لم يــظـهــر الـبـيــان اخلـتــامي لـقــمـة بـر ر
نـطقـة بحـاجة مضـمون احلـقيـقـة التي اتـفقت هـذه الـدول بان مـستـقبـل ا
اذا ?? كيف  ط مـتجدد من التـفاهمات اإلقـليميـة ... كيف و الستعادة 
كن اإلجـابة عـنـها بـان هنـاك اكـثر من نـقطـة بـات احلديث يـدور حولـها
ـرحلـة األولى من برنـامج صفـقة الـقرن األمـريكي  لـصالح لالنتـهاء من ا
ـوذجا إسـرائـيل فـهذا الـكـيـان ال يـجـد في اعـتـراف الـدول الـعـربـيـة به 
لـبــقــائه بل في تــامــ دول األطـراف وابــرزهــا الـعــراق وتــركـيــا  وايـران
والسعـودية ومصـر وهذا التـام ال يـحقق إسرائـيليـا اال بنفـوذ أميركي
مبـاشـر يضـمن لـهـا السـيـادة االسـتراتـيـجيـة في كـسب الـنطـاق الـزماني
ـعـرفة الـشـاملـة بيـنـها  وبـ هذه كـاني واحلـفاظ عـلى جـوهر فـجوة ا وا
ـكن ان تبـقى عـلى مسـافـة عقـود بـ النـمـوذج اإلسرائـيلي الدول الـتي 
وذجا لها فـضال عن الكثير وما تعيشه هـذه الدول ولعل حالة الـعراق 

قاربة االستراتيجية.  كن ان تساق في هذه ا من األمثلة التي 
ــتـــضــادة فـي االيــدولـــوجــيــات  ـــاذا فــاعـــتــقـــد ان هــذه الـــدول ا امــا 
تـعـارضـة في االهـتمـامـات االسـتراتـيـجـية حـولت  الـعـراق الى سـاحة وا
ـتــصــديـة لــلـســلــطـة وحــ اقـراء والءات من خالل اجــنـدات األحــزاب ا
احملـادثــات في وسـائل الــتـواصل االجــتـمــاعي وانـبــراء هـذا الـصــحـفي
اللـيبرالي او ذاك  مـن رجال اإلسالم الـسياسـي او رجل  اعمـال  يبحث
ــعـارك عن فـرص ذهــبـيــة اجـد ان هـذه الــدول قـد تـركت وسط  دخـان ا
بصمـة وقحة عـلى السيـاسات العـامة للـدولة العـراقية حـولت اجملتمع من
ـوذج مهـلل  بـسـبب الـتـبعـيـة اخلـارجـية وكل شرائـج  متـجـانـسـة  الى 
كونات !! منهم لسان حاله يقول بانـه العراقي الوطني األوحد في وطن ا
هذه الـنظـرة العـوراء للـحـقائق اصـابت الكـثيـرين وانـا منـهم ح يـعتـمد
مضمـون فكـر سيـاسي واحد كـمسطـرة لتـحلـيل أي حدث سـياسي هذه
صلحة الـوطنية العـليا وقعت فيـها الكثير احلالة من اخلطأ في حتـديد ا
من األحزاب لـتحديـد السـياسـات العـامة للـدولة الـعراقـية مـا بعد 2003
ذهـبية ا يتـطلب إعـادة قراءة الواقع اجلـغرافي الـبشري بـانتـماءاته ا
ــكـاني بــفـهم اســتـراتـيــجـيــات الـدول اجملـاورة والـعــرقـيـة والــزمـاني وا
صالح الدولية الـكبرى شرقية وغربيـة التي تعبر عن نفسها للعراق وا
ـنـطقـة. كـنت أتـمـنى ان تنـتـهي قـمة أوال بحـمـايـة مـصالح إسـرائـيل في ا
ـانـات دول اجلـوار الـعـراقي الى دعـوة قـادتـهـا لـلـجـلـوس عـلى طـاولـة بـر
ـا يعـكس النجـاح احلقـيقي لـلعـراق كاستـثمـار لفوزه شـترك  احلوار ا
على عـصابـات داعش اإلرهابـيـة ونهـر الدم الـذي سفك من أبـناء الـعراق
دفـاعـا عن حـضـارة العـالـم وليـس وطنـهـم فحـسـب لكـن تـبدو اخلـالفات
ا تـركيا  جتعل صالح اخملـتلف علـيها دوليـا مع ايران ور الفكريـة وا
مـثل هـذه الـقـمــة اقـرب الى ضـروب اخلـيـال الـســيـاسي ومع دفـعـة هـذا
وذجا قبلة العمل باجتاه  حتقيق   رحلـة ا النجاح  يبدو من متطلبات ا
وقـبول  من حتـالف إقلـيـمي يـحـافظ عـلى مصـالح دول اجلـوار الـعـراقي 
ـاذج تـصـريـحـات مـثل هـذا الـتــحـالف  يـحـد من غــلـواء رعـونـة بـعـض 
الرئيس تـرامب بهـذا االجتاه او ذاك  ويـكون ضمـانة بـان هذه الدول لن
تكون مثار نزاعات تهدد االمن والسلم الدولي مباد عامة في القانون
ـكن تأطـيرهـا في اتفـاقات اقـتصـادية لـلتـجارة احلـدودية  كـما الدولي 
هـدي والفائـدة األكبر فعلت  زيـارات رئيس مجـلس الوزراء عادل عـبد ا

ستقبل العراق السياسي.
 ان هـذه الــدول لن تــتـعــامل مع عــراق ضــعـيف  بـل  مع عـراق له دوره
كن اإلقلـيمي - الـدولي  قائم عـلى أساس مـصالح اقـتصـادية بـينيـة  
ان تكـــــــــــون لـهـا قوتـهـا امـام أي طيش امـريـكي غـيـر متـفق عـلـيه على
كن اطالق طاولـة مـجلس االمن الـدولي عـندهـا فـقط 
التــــــنـميـة الـســـــيـاسـيـة لعـقـد اجتـمـاعي عراقي ال
يــعـبــر عن اجــنــدات حــزبــيــة مـتــعــارضــة فــجـمــيع
الــوالءات تــســـقط من اجـل احلــفــاظ عـــلى حتــالف

IQ-7((اجلديد)).
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سجـلت إحصـائيـة رسمـية وقوع 80
طــــفـالً (ذكــــور وإنــــاث) ضـــــحــــايــــا
العتـداءات جـنـسيـة خالل عـام واحد
في بـابل بواقع 65 دعـوى مـسـجـلة

في محاكم احملافظة.
وأفــادت اإلحـصــائـيـة الــتي أعــدتـهـا
شـعبـة اإلحـصاء في رئـاسـة محـكـمة
اسـتـئـنـاف بـابل االحتـاديـة بـأن هذه
الــدعـــاوى تـــقـــســـمت بـــ مـــحـــاكم
األحداث واجلنايات واجلنح ومنها

ما زالت قيد التحقيق.
ولـــفــتت إلـى أن مــحــكـــمــة األحــداث
ــتــهــمـ دون 18 (تــنــظــر دعــاوى ا
ـاضي 16 عـامـا) اسـتـقـبـلت الـعـام ا
دعوى اعـتداء جـنـسي على األطـفال
ـتــهـمـ فـيـهـا فـيــمـا كـان بـلغ عـدد ا
عــشــرين تــلــقـوا أحــكــامــا عـقــابــيـة
بـــااليـــداع في مـــدارس تـــأهـــيـــلـــيـــة
تــــراوحت بـــــ ســــنــــة إلـى خــــمس

سنوات.
ÈËUŽœ ‰U³I²Ý«

أما محـكمة اجلـنايات فـقد استـقبلت
ــــاضي 17 دعــــوى خـالل الــــعــــام ا
بواقع عـشرين مـتهمـاً تلـقوا أحـكاما
ـدة 15 عـقــابـيـة بــالـسـجن اغـلــبـهـا 
ســنــة مع حــكــمــ بــالــسـجـن مـدى
احلياة واإلعدام طبقا لإلحصائية.?
وتعقـيباً على ذلـك يرى نائب رئيس

احلــدث عـقــوبـة اإليــداع في مــدرسـة
تـأهيـلـيـة خلمس دسـنـ أو أكـثر أو
أقـل أمـــــا إذا كــــــان فـــــتى  18-15 
فيكون اإليداع بأقصى مدة وهي 15

سنة).
ـــة أفــاد وعـن طـــرق إثـــبـــات اجلـــر
الـقـاضي بـأن (الـتـقـريـر الـطـبي أحـد
دالئل اإلثـــبــات الـــذي يــبـــ إن كــان
هنـاك انـتهـاكـا أو شروعـا بـاالنتـهاك

وكـل له عــــقــــوبــــته وكــــذلك
ــتــهـم والــقــرائن اعــتـــراف ا
األخـــــرى والــــــشــــــهـــــود إذا

ماكانوا حاضرين).
◊ö²šô« …d¦

وذكـــــــــــر نـــــــــــائـب رئــــــــــيـس
االســتـــئــنـــاف إن (مــثل هــذه
ـدن الــدعــاوى تــنــتــشـر فـي ا
أكثر مـنها في األريـاف بسبب
ــــدن كـــــثــــرة االخــــتـالط في ا
والــتـــقــالـــيـــد االجــتـــمــاعـــيــة
ـتـشددة فـي الريـف من جـهة ا
أخـرى) الفـتـا إلى أن "الـتـفـكك
األسـري أحـد أبــرز وقـوع هـذه

احلــوادث فــعـدم مــتــابـعــة األطــفـال
يوقعهم في هذه األخطار اجلسيمة).
ويـشــاطـر الـقـاضي عــمـاد الـفـتالوي
ـتـخـصص في الـدعـاوى اجلـزائـيـة ا
رأي إبـراهـيم في أسـبـاب وقوع مـثل
هذه احلـاالت الفـتا إلى أن (األولـياء

تقـع علـيهم مـسـؤوليـة مـتابـعة
ـنـزل أطـفــالـهم عــنـد خـروجــهم من ا
وفــتح الـبــاب مـعــهم ومــصـارحــتـهم
ـرون بهـا). ويقـترح في بأيـة حالـة 
تـعـليق إلـى (القـضـاء لـلـحـد من هذه
اجلــرائم "الــقــضــاء عــلـى الــظــواهـر
الــسـلـبــيـة الــتي يـعـانــيـهــا اجملـتـمع

كــالـتـشــرد والـتـســول وتـفـعــيل عـمل
شـرطـة األحـداث ومــتـابـعـة أصـحـاب
ــا دون ـــقـــاهـي وعـــدم الـــســـمـــاح  ا
الثـامنـة عشـرة بدخـولهـا ومحـاسبة
األولـــيـــاء اذا ثــبت تـــقـــصــيـــرهم في

متابعة أطفالهم).
وردا على سـؤال حـول سبب تـعرض

ثل أيقـونة انـسانيـة رائعـة وكتلـة عطـاء قل نظيـره هو طـبيب وهبه رجل 
واألهم أنـه طـبـيب لألمـراض الـسـرطـانـيـة ومـا ـرضى  الـله لـعـبـاده من ا
أكـثـرهم في بالدنــا بـعـد الـذي فـعــلـته الـواليـات األمــيـركـيـة وأوروبـا ضـد
صاب بـهذا الداء أبعدنا العراقي عـلى مدى عقود من الزمن فـما بال ا
ـريض لـوجه هـذا الطـبـيب اإلنـسان الله جـمـيـعا عـن خطـره فـنظـرة من ا
ـليء بـاحملـبـة والـود والـلـسـان الذي ال ـبتـسم دومـا وصـاحب الـقـلب ا ا
تسمع مـنه سوى ما يـريحك ويـسعدك تـلك صفـات طبيب جتـعل مريضه
يـشـعـر بـحـالـة نـقاهـة وارتـيـاح  واطـمـئـنـان نـفـسي عـلى سـالمتـه بـأنـها
أصـبـحت أمـانـة بـيـد مـعـالج انـسـان. رجل أجـبـرني أن أكـتب بـعـضـا من
وأعـلم أنها ال تفي شـيئا أمـام كنزه اإلنسـاني الثر ولكن الكلمـات بحقه 
لـعــلي أخــفف من تــأنــيب الــضـمــيــر الـذي أشــعــر به ألحتــدث بـحــقه من
رضه سواء بالعالج أو محاسن الكالم ألنـني غالبا مـا اتدخل للتوسـط 
عاينة  فأجده في كثيـر من احلاالت يشتري العالج من جيبه اخلاص ا
ـعـاينـة بل في ـرضى من ثـمن ا نـاهيك عـن مسـاهـمـاته لـيس في إعـفـاء ا
مسـاعدتـهم ماديـا واالبتـسامـة تعـلو وجـهه وصوته الـصادح بـالنـبل يعـلو
ويا لـيتـني لو كـنت شاعـرا لكن كـلمـاتي جاءت بـلغـة النـثر غرفـة عيـادته 
ــعــانـاة ــلــيــئــة بــا االعالمي الــذي يــتــنــاول قــصـة مـن قــصص احلــيـاة ا
واالنــســانــيــة في زمن حتــولـت مــهــنــة الــطب الى أفــضل جتــارة رائــجــة
رأسمـالـهـا فايـروس يـنـتقل من جـسم آلخـر ومـعايـنـة طـبيـة يـطـلق علـيـها
رض تـشـكل مع ا ـريض  (الكـشـفـيـة ) ثمـنـهـا غـال ومكـلف عـلى جـيب ا
ثنـائـية ثـقـيـلة تـعـجل في إنـهاء حـيـاته واألدهى منـه  وصفـة طـبيـة تـكتب
ا أو  فارسـية  ا وال هي عربـية  وال عـثمـانيـة  بحـروف ال هي التيـنيـة 
هي لغة جـديدة ذات رمـوز ثنائـية الفـهم تشـبه في ظاهـرها حروف الـلغة
ريض  ستثمر الـطبي بحسد ا ولـكن في مضمونها هي لـغة ا الصينية 
مكـتـوبة بـقـلم الطـبـيب ال يفك طالسـمـها إال الـصـيدالني.  لـكن مـثل هذه
االخالقيـات الـفاقـدة لإلنـسـانيـة تـختـفي تـمامـا جملـرد ان تسـلك الـطريق
ـتـفاعل الـوجـداني مع ظروف ؤدي الى عـيـادة هذا الـطبـيب االنـسان ا ا
مـرضـاه من ضـحـايـا الـسـرطــان. الـرجل الـذي اسـتـحق هـذا الـكالم هـو
طبيب األمـراض السـرطانيـة الدكتـور ماجـد السعـد انه سفـير اإلنسـانية
ـهـنـة الـطـبــيـبـة اذ يـواصل مـسـاعــدته بـكل إخالص لـضـحـايـا ورسـول ا
الـسـرطـان مـتــرجـمـا كل مـلـذات احلـيــاة ومـغـريـاتـهـا
بفلسـفة راقية في وصـفة طبيـة وبسمة إنـسانية في
سـبـيل انـتـشـال مـريـض يـشـعـر بـان حـيـاته مـهـددة
ـوت. من يريـد مـراجعـته في عيـادته فـإنهـا كائـنة با

رضى. في قلوب ا

الــعـراقــيـة تــواصل بـنــاء قـدراتــهـا
حـيث يـعـمل مـسـتـشـارو الـتـحـالف
اجلـويون مع شـركـائـهم العـراقـي
ـنظـمات لتـوحـيد الـعـملـيات ضـد ا

االرهابية). 
WDš ‰UL «

وكـــــشـف مــــســـــؤول أمـــــني عن أن
القـوات العراقـية تـقتـرب من إكمال
خـططـهـا اخلـاصة بـتـأمـ احلدود
الـبـريـة الــطـويـلـة مع سـوريـا الـتي
كـانت بـدأتـهــا قـبل شـهـور. ونـقـلت
ـــســــؤول قـــوله ان تــــقـــاريــــر عن ا
(عـمـلـيـة تـأمـ احلـدود الـبريـة مع
اجلـانـب الـســوري بـدأت مــنـذ مـدة
لكن ظهر عند التـقو أنها بحاجة
إلى إعادة نظر في بعض اجلوانب
والــصـيغ واســتــكـمــال في مــنـاطق
أخـــرى لم تــكن قــد جـــرت عــمــلــيــة

تأمينها بشكل كامل).
مــشــيـــرا الى ان (اخلــطــة الــتي 
اعـــتــمـــادهــا لـــتــأمـــ احلــدود مع
ـدة سـوريـا أثـبــتت جنـاحـاً خالل ا
ــاضـيــة جلــهـة إيــقـاف عــمـلــيـات ا
الـتـسـلـل من اجلـانب الـسـوري إلى
الـعـراق وبـالــعـكس لـكـنـهـا حتـتـاج
إضـــافــــات ســـواء عــــلى صـــعــــيـــد
اســـتــخــدام أجـــهــزة إضـــافــيــة من
كـامــيـرات وأجـهـزة إلــكـتـرونـيـة أو
تـــأمـــ مـــنـــاطق جـــديـــدة لم تـــكن

مشمولـة باخلطة الـسابقة) ,مؤكدا
(وجـــــود مـــــنـــــاطق حتـــــتـــــاج إلى
إجـراءات أكـثر) ,وتـابع أن (الـعمل
جارٍ عـلى أن تـكون عـملـيـة التـأم
ـا في ذلك تـأمـ الـطـريق كـامـلـة 

البري ب البلدين).  
مـن جـــهـــة اخـــرى الــــقت الـــقـــوات
االمــنــيــة الـقــبض عــلى ارهــابــيـ

اثن في الرمادي.
وقـال مـصـدر في تـصـريح امس ان
(الـــشــؤون الـــداخـــلــيـــة واألمن في
االنبار ألقت القبض على إرهابي

مطلوب في الرمادي). 
وتـمـكـنت قـوة اخـرى في احملـافـظة
نـــفــســهـــا من حـــرق ثالث عــجالت
لداعش وتـدمـير مـضـافات ومـخزن
لـالســلــحــة والـــقــاء الــقـــبض عــلى
ارهـابــيـ اثــنـ غــرب االنـبـار في

منطقة احلسينيات .
واعـلــنت خـلـيــة اإلعالم األمـني عن
قـــتل 12 ارهـــابـــيــــاً من داعش في

كركوك. 
واوضح بــيــان لــلــخـلــيــة امس انه
(قــوات جــهــاز مــكــافــحــة اإلرهــاب
تمكـنت من قتل 12 إرهابـياً بـينهم
4 قــيــادات وتـدمــيــر مـســتــودعـات
بداخـلـها أسـلحـة واعـتدة ومـعدات
مـــخـــتـــلـــفــــة في إحـــدى الـــوديـــان

باحلويجة).

مـن طـــائـــرات الـــتـــحـــالف الـــدولي
والــتي تــعــد مـهــمــة لـبــنــاء قـدرات
القوات العراقـية). بدوره قال مدير
الـعــمـلـيــات اجلـويـة في الــتـحـالف
بـروك لـيــونـارد ان (الـقـوة اجلـويـة
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أعلنت قيـادة عملـيات الفرات األوسط
جناح اخلطة األمنيـة اخلاصة بتأم
شارك بـزيارة النـصف من شعبان ا
في مـــحـــافـــظـــة كـــربالء.وقـــال قـــائـــد
الــــعــــمــــلــــيـــــات قــــيس احملــــمــــداوي
احملــــمــــداوي في تـــــصــــريح امس إن
(األجـهـزة األمـنـيـة واخلـدمـيـة حـقـقت
جناحاً خالل الزيارة الشـعبانية التي
واضاف لم تتـضـمن اي قـطـعـوعات) ,
ان (اخلـــطـــة تــــضـــمـــنت عــــمـــلـــيـــات
استباقـية وجهـود استخبـارية ودعماً
من العـتبـت إضـافة إلى أن الـزائرين

ستوى عال من الوعي).  كانوا 
من جانبه  قال  قائـد شرطة احملافظة
ـعدة أحمـد علي زويـني إنه (اخلـطة ا
تخـتـلف عن سابـقـاتهـا وهـذا النـجاح
الـذي حتـقق بـفـضل اجلـهـود االمـنـية
العالية حـيث  ايصال الزائرين الى

دينة). نقاط قريبة من ا
WDš ÕU$

الى ذلك قال رئـيس مـجلس احملـافـظة
نـصـيف اخلـطــابي في تـصـريح امس
ـسـتوى ان (اخلطـة اخلـدمـية كـانت 
جـيـد يـلــيق بـخـدمــة الـزائـر من حـيث
قـدمة لهم. بيت وتـوفير اخلـدمات ا ا
كـمــا ان اخلـطــة االمـنـيــة كـانـت مـرنـة
ـا ال تـعوق وانسـيـابـيـة وسـلسـلـة و
احلـــركـــة لـــدى تـــوجـــهه الـــزائـــر الى
احملــافـــظـــة). مــوضـــحــا ان (اخلـــطــة
شــاركت فــيــهــا الــقـوات االمــنــيــة من
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الفــــتــــا الى ان (هــــذه اجملـــمــــوعـــة
اإلجــرامـيــة هي الــتي أقــدمت عـلى
تــفـجــيـر عـبــوة نـاســفـة اســتـهـدف
القطعات االمـنية في القضاء خالل
) ,وأضـــاف ان ــاضــ الــيــومــ ا
(قــوة اخـرى نــفـذت عـمــلـيــة غـربي
قــضـاء الــرطـبـة أســفـرت عـن الـقـاء

الـقبـض على 12 إرهابـيـاً حيث 
إتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة
بــــــحــــــقــــــهـم إلكــــــمــــــال أوراقــــــهم

التحقيقية). 
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واعـتقـلت الـقـوات االمـنيـة مـنـتحل
صـفــة جـهـاز اســتـخـبــاري البـتـزاز

واطن في محافظة نينوى.  ا
واطــاحت مـديــريـة االســتـخــبـارات
ـة الـعـسـكــريـة بـاحـد مـنـفـذي جـر
حافظة سبايكر فـي ناحية العـلم 

صالح الدين. 
ـديــريـة في بـيـان امس إن وقـالت ا
ديـرية في قـيادة عـملـيات (مفـارز ا
صـالح الـــدين وبـــالـــتــــنـــســـيق مع
مـديـريـة شـرطــة الـعـلم تـمـكـنت من
الــقــاء الـقــبض عــلى احــد مـنــفـذي
ـــة ســـبـــايــكـــر االرهـــابـــيــة), جــر
ـتـهم الى وأضـاف أنه ( احـالـة ا
ـــتـــخـــصـــصـــة التـــخــاذ احملـــاكم ا
االجـراءات القـانـونـيـة والقـضـائـية

بحقه).  WFKÞ∫ طائرات القوة اجلوية خالل احدى الطلعات القتالية داخل االراضي السورية

االستـئنـاف القـاضي الدكـتور حـبيب
إبــراهـيـم أن (هـذه األرقــام ال تــعـكس
الــعــدد احلــقــيــقي حلــاالت االعــتـداء
اجلنـسي على األطـفال فأن الـتقـاليد
واألعـراف واخلـشـيـة من الـفـضـيـحـة
تـطمـر  الكـثـير مـن الضـحايـا وتُـبقي

اعتداءات أخرى طيّ الكتمان.
ويــعــتــقــد إبــراهــيم في تــعــلــيق إلى
"الـــقــضــاء" أن "مــثـل هــذه الــدعــاوى
تــــصل إلـى احملـــاكـم عـــلـى مـــضض
فـمعـظـمهـا حتل بـجلـسـات عشـائـرية
ومــفــاوضـات عــائــلـيــة تــهـدر مــعــهـا
حقوق األطفـال الضحـايا حتت حجة

اخلشية من الفضيحة). 
تـهم وعن العقـوبات التي تـطول ا
بــاالعـــتـــداء عـــلى األطـــفـــال يــفـــصل
ـتــهم إذا كــان راشـدا الــقـاضـي أن (ا
فــالــدعـوى تــنــظــر من قـبـل مـحــكــمـة
اجلــنـــايــات الـــتي كــانـت تــنـــظــرهــا
ــــادة  393من قـــــانــــون بــــحـــــسب ا
ـشـددة وهي الـعـقـوبــات بـظـروفـهـا ا
ـوجب األمر اإلعدام قـبل أن تـعـدل 
رقم 31 لـــــعــــام 2003 الـــــذي هـــــبط
بالعقوبـة إلى  السجن مدى احلياة"
مــقـتـرحــا أن "تـعــود عـقــوبـة اإلعـدام
ن يرتـكبون أخطر ردعا للمـجرم 
اجلـرائم اإلنـســانـيـة وهي اغـتـصـاب
ـتــهم حـدثـا األطـفــال). أمـا إذا كــان ا
ـتـهم فـيـقـول إبـراهـيم "تـطـبق عـلى ا

األطـــفــال الـــذكـــور أكــثـــر من اإلنــاث
حلـــاالت االعـــتـــداء اجلـــنــسـي أفــاد
الفتالوي بأن (الـطفل الذكر غـالبا ما
تـسـمح له الــعـائـلـة بـاخلـروج لـلـعب
واالخـتالط أو تــكـلـفه بــالـتـسـوق مـا
يــــوقــــعه أحــــيــــانــــا فـي مــــصــــيـــدة

.( اجملرم
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ــنـــتـــجــات لــفـــرع كـــربالء لـــتــوزيـع ا
النفطية بنصب 6 محطات متنقلة في
الــســـاحـــات اخملــصـــصــة لـــتـــرحــيب
ركـبات مـع نصب مـضـخات تـسريع ا
عـدد 8 عــلى احلــوضـــيــات الــنــاقــلــة
للـمنـتـوج لالستـفادة مـنـها كـمحـطات
مــتــنــقــلــة وقــد نــصــبت في ســاحــات
ـركـبـات الــنـاقـلـة لـلـزائـرين تـرحـيب ا
دينة الثالت (بغداد – وعلى مداخل ا
ومة العمل على بابل  –النجف) ولد
مـدار الـسـاعـة  نـصب كـرفـانـات في
سـتلزمات تلك الساحـات ومجهـزة با
ـنتـسـب الضـروريـة لـضمـان راحـة ا

والعمل بنظام التناوب لضمان جناح
االداء خالل فتـرة الزيـارة وعن كـيفـية
ــنـتــوج خالل تـلـك الـفــتـرة بـ نـقل ا
اخلرسان " تهيئة حوضيات جوالة
بـسـعات 16 متـرا مـكـعـبا و 36 مـترا
مكـعبـا) لتـوزيع النـفط االبيض وزيت
واكـب لالفران الغـاز عـلى الـهـيـات وا
ولـدات العائـدة لهم كذلك واخملابز وا
 التـنـسيق مـع هيـأة الـتجـهـيز ومن
خاللــهم مع كــافـة فــروع الــشــركـة في
هـــيــــأة تـــوزيـع اجلـــنــــوب والـــفـــرات
االوسط الســــــنــــــاد فـــــرعــــــنـــــا بــــــكل

االحتياجات.


