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ـشـتـركـ فـي االمـتـحـانات الـتالمـيـذ ا
الـوزارية بلغ   40436تـلميذاً وتـلميذة
حــــيـث تــــوزعــــوا عــــلى 386 مــــركــــزاً

. امتحانياً
 U½U×² « ‚öD½«

وقـال مـدير عـام تـربيـة احملـافظـة عادل
الــــبـــصــــيــــصي لـ (الــــزمـــان) امس ان
(انـطالق االمـتـحـانـات الـوزاريـة تزامن
مع اجـراء امـتحـانـات الكـورس الـثاني
رحلة الثانوية نتهية  لـلصفوف غير ا
ــشـتـركـ في والــتي بـلغ عـدد طــلـبـة ا
الــدراسـة احلــكـومــيـة  92670 طــالـبـاً
ومن كـال اجلنس مضافاً اليه التعليم
االهـلي والوقـف الشيـعي  حيـث يكون
العدد الكلي 101997 طالباً وطالبة).
ــــديـــــريــــة اكـــــمــــلت ولـــــفت الـى ان (ا

االجـراءات االمتحانـية ووفرت االجواء
ـــــنــــــاســـــبـــــة  حـــــيـث وجـــــهت ?فـي ا
ـدارس عـلى اجـتــمـاعـاتـهـا مع مـدارء ا
ـــبـــردات ضــــرورة تـــوفـــيــــر وادامـــة ا
ـــولــــدات وحتـــقـــيق مــــتـــطـــلـــبـــات وا
االمــــتــــحــــانــــات كــــافـــة) ,مــــؤكــــدا ان
ــــراكـــز (األجــــتـــمــــاعـــات مـع مـــدراء ا
االمـتحانية تـركزت على عدم اعطاء اي
فــــرصــــة لـــلــــغش والســــيــــمـــا الــــغش
?االلــكــتــروني مـع اســتــخــدام اجــهـزة
ـشترك الـتشويش وتـفتيش الـطلبة ا

في االمتحانات). 
ــديــريــة الـعــامــة لــلــتــقـو وحــددت ا
واالمـتحانات مواعيد اجراء اختبارات
الــتـســريع لـلــتالمــيـذ والــطـلــبـة. واكـد
الـــبــيــان انه ( حتــديــد  12حــزيــران

ـــر بـه الـــعــراق) ,مـــبـــيـــنــا ان الـــذي 
(الــوزارة سـتــبق عــمـلــيـة الــتـصــحـيح
مـركـزية من اجل احلـفاظ عـلى مجـهود
ـتــمـيـزيـن مـنـهم الــطـلــبـة وعـدم غــ ا
ومــنــحــهم اســتــحــقـاقــهم) ,مــؤكــدا ان
الكـات التدريسية في العراق اثبتت (ا
حـرصهـا عـلى سيـر العـملـية الـتربـوية
وأمـانتـها طـيلـة مدة االمـتحـانات التي

جرت لطلبة السادس االبتدائي).
وتـابع الـسـهـيل انه (سـيتم األعالن عن
الـنـتائج خـالل نهـايـة هذا األسـبوع أو
ــــقــــبل وحــــسب بــــدايــــة األســــبـــوع ا
مــــديــــريــــات الــــتــــربـــيــــة فـي بــــغـــداد

واحملافظات). 
ـديـريـة الـعـامـة وفي الــنـجف اشـارت ا
لــلــتــربــيــة في احملــافــظــة الـى ان عـدد
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ـرحـلــة االبـتــدائـيـة مــوعـداً لــتالمـيــذ ا
الــصف اخلــامـس االبـتــدائي و 18 من
ـتوسـطة رحـلة ا الـشـهر ذاته لـطالب ا
توسط واخلامس واإلعـدادية الثـاني ا

االعدادي علمي بفرعيه).
ديرية حددت 3 حزيران وأضـاف ان (ا
أقـصى موعد السـتالم اسمـاء الراغب
في اجـراء اختبـارات التسـريع لتالميذ
اخلــــــامس االبــــــتــــــدائي  امــــــا طالب
ـتـوسط واخلـامس الــصـفـ الـثـانـي ا
الــعـلـمي فــيـكـون في 13 حــزيـران قـبل

انتهاء الدوام الرسمي).
ــديــريــات الــعــامـة وطــالب الــبــيــان (ا
لــلـتـربـيـة في بــغـداد واحملـافـظـات عـدا
اقــلـيم كــردسـتــان الـتــقـيــيـد بـالــسـقف
الـــزمـــني احملـــدد لـــتـــســلـم مــعـــامالت
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أزومـة بانظمة سيـاسية بائسـة وفاسدة ال تطالبه واطن في مجتمـعاتنا ا يبتـلي ا
اال بالـواجبات وتتناسى ابـسط حقوقه في العيش الكـر .. ومن هذه اجملتمعات
ما نعـيشه في ما يسمونه تعسفا بالعراق اجلديد الذي لم نعرف من جديده غير
فنون الـفسـاد.. لذا فالـعراقي " بـبركة وتـقوى وعـفة " سيـاسيـو الصدفـة محروم
ألوف للصحفي عن من ابسط اخلـدمات .. النريد ان نعطي هنا امتـيازا خارج ا
ؤسسـات احلكومـية  وكغـيرنا من وازاء عجـز ا واطنـ لكنـنا هنـا   غيـره من ا
ـهن اال خرى جند من حقنا ان تتطلع قلوبنا قبل عيوننا الى نقابتنا ( اصحاب ا
نقـابة الصـحفيـ ) في توفـير شيء من الـرعاية لـصحفي افـنى عمـره في خدمة
لـتزم الذي لم ينـافق ويهادن وبقي يـدافع عن حق العراق وشعبه العـراق بقلمه ا
..  وعذرا لـلزمـيل حس زيـدان الزبـيدي ان كنـت قد جترأت هـنا لـعرض بعض
د لك يـد العـون وانت منذ 2003 ما تـعانـيه منـذ سنوات من دون ان جتـد من 
من دون راتب وال عمل بـسبب امـراضك التي تكـالبت علـيك كلهـا من دون رحمة
.. اعتـذر مـنك الني اعـرف كم انت آبي نـفس حـيث تـستـحي حـتى من الـشـكوى
وتخجل ان تـقدم طـلبـا للـنقـابة لـتعـينك عـلى سد جـزء بسيط مـن تكالـيف العالج
واالدوية وكـنت تقول  دائما ان اعضاء في مجلس النقابة يعرفون طبيعة وضعي
ـعاشـية ويفـترض العـتبارات كـثيـرة ان يتبـنوا مـساعدتي من الصحـي وحالتي ا
دون حاجـة لتقد طلب ! غيـر اني وانا ازورك في مستشفى بـغداد التعليمي لم
رض و لم تكـلف النقابة او احد اتمـالك نفسي فبكيت وانـا ارى راقدا تصارع ا
اعـضـائهـا يـومـا نـفسـهـا بـالـسؤال عـنك ..وتـسـاءلت اذن مـا الـذي يعـنـيه مـفـهوم
ـؤازة وو التـي ندعو سـاعدة وا االسرة الـصحـفيـة ? واين كل تلك قـيم احملبـة وا
اليـها ? وماذا قـدمت نقـابتنـا للـصحـفي ?!وكم صـحفي فـصل او طرد او سرح
من عمـله من دون ان تسانده النقابة التي تقع هذه من اولويات مهامها ?! اسئلة
يجب ان يـطرحه كل صـحفي عـلى نفـسه وارجو ان يـتسع صـدر نقـابتـنا لـعتـبنا
وال اقـول نـقدنـا .. فـما زلت كـغـيري من عـدد من الـصحـفـي بـرغم مـا لديـنا من
مالحظات عـلى النقـابة نؤمن بـانها بيـتنا الـكبير لـذا فقد حتـاشيت ان اكتب لئال
اننا بان النقـد هو الطريق لتصحيح االخطاء وتقو يساء فـهم ما نكتب برغم ا
مسـيرة اي مؤسسة او نقـابة .. غير اننا مع االسف نـعيش زمن "التفريج " التي
ـسؤول ..  ال نـظن ان حالـة الزميل تعـني بالفـصحى الـنفاق وتـمسـيح اكتاف ا
رض وبال حسـ زيدان الـوحـيدة بل نـعرف عـشـرات احلاالت لـزمالء اقعـدهم ا
عمل وال مـعيل غير الـله وهم بال رعاية وال حتى سؤال .. لن اكـتب هنا بعض ما
اطلـعت عليه من قـوائم التحالـيل والعالج وال ادعي انني مـتفاءل باالسـتجابة من
النـقـابة او سـواهـا.. فالـعـذر جاهـز بـعدم وجـود دعم حـكومي
ـــوارد الــتي حتـــصل عــلـــيــهـــا الــنــقـــابــة من مـــتــنـــاســ ا
استثمارات النعرف الكثير عنها  لكني اقول من اخملجل
ــعـيب ان يــكـون رواد فـي الـصــحـافــة بال اهـتــمـام او وا
رعايـة ويعانون االمرين وغـيرهم من التافهـ متنعمون .

واللهم اشهد اني قد بلغت . 

ـقـراطـية" 250 إرهـابيـاً  يـنـتـمـون إلى تـنـظيم أثـار تسـلـيم " قـوات سـوريا الـد
(داعش) إلـى الـعــراق ريــبـة شــديــدة إضـافــة إلى تــسـاؤالت عــديــدة سـيــاســيـة
وقانونـية واجتماعية خصوصاً وإن  بعضهم يـحمل اجلنسية الفرنسية أولها-
ـاذا ال يتـم تسـليـمهـم إلى فرنـسا والـبـلدان الـتي يحـمـلون جـنسـيـتهـا? من أوعز
ّ جتـنيدهم وإيصـالهم إلى الساحـات الساخنـة? وثالثها- بذلك? وثـانيها- كيف 
ماذا يـنتـظرهم وأي مـصـير ألطـفال الـدواعش? وكان "مـعـهد واشـنطن لـدراسات
الــشــرق األدنـى " قــد أصــدر في أواخــر الــعــام 2018 دراســة مــهــمّــة أعــدّهـا
هارون.ي. زيـل وقدّم لهـا جاكوب واليس الـسفير األمريـكي السابق في تونس
ـلف اإلرهابـيـ في تونس الـذين انخـرطوا فـي تنـظيم الـدولة اإلسالمـية تتـعلّق 
علومـات التي احتوت عـليها إلّـا أنها ال تفرق (داعش). وعلى أهـمية الدراسـة وا
ب "اجلـهاد" كمصطـلح فقهي وله شروطه في اإلسالم وبـ "اإلرهاب" فتسمّي
اجلمـاعات اإلرهابية بــ (التيار اجلهادي) وال يخـفى ما لهذه التسمية من معانٍ
ودالالت سيـاسيـة وحمـولة أيـديولـوجيـة وسواءً كـان األمر قـصوراً في الـفهم أم
إغراضـاً إال أن ما يترتّب على ذلك من استـنتاجات ستكـون خاطئة بل وخطرة
ي والعمـلي حيث يـصبح ما هـو مقـاوم من أجل حقوق عنـاها األكـاد أيضـاً 
ـعنى "إرهابـياً". وقد ـشروعة الـعادلة " جـهادياً"  الشعـب العربي الـفلسـطيني ا
ـصطـلح دون تدقـيق وهو مـا سبق استـخدم بـعض البـاحثـ العـرب مـثل هذا ا
وأن أشرتُ إلـيه في تقـريـضي لكـتابي فـواز جرجس  األول- الـقاعـدة الصـعود
واألفول  (2012) والـثاني-  داعش إلى أين? جهاديو ما بعد القاعدة (2016)
قـدّم إلى "مركز دراسات الوحـدة العربية" وذلك في معـرض تعقيبي عـلى بحثه ا
ـعـلـومات الـتي وردت بـتـاريخ 2017/9/15  وعـلى أهـمـيـة الـكـتـابـ وغـزارة ا
فيهـما إلّـا أن علـينـا أن نقـرأ ما يقـدمه "الغـرب" من معـطيـات مفـيدة ومـهمة من
زاوية نـقدية وبتمحيص شديد كي ال يـحدث مثل هذا اخللط أو االلتباس. يقسّم
 والش مراحـل اإلرهاب في تـونس إلى أربـعـة وهي تـنـطبق عـلى الـعـالم الـعربي
ة ـرحـلة األولى اتّـسمت بــالتـساهل  وخـصـوصاً بـعد انـهيـار الشـرعيـة القـد ا
وعدم استـكمال وترسيخ الشرعـية اجلديدة في البلدان الـتي حصلت فيها هبّات
شـعـبـية حـيث نـشـطت بـعض اجلـمـاعـات اإلسالمـيـة فوجـدت الـقـوى اإلرهـابـية
ـرحـلـة الثـانـية فـقـد امتـازت بـ "اإلدراك خلـطورة اجملـال مـفتـوحـاً أمامـهـا.  أما ا
األوضـاع" وحـيـنـهـا حـاولت بـعض احلــكـومـات الـتـصـدّي لـلـظـاهـرة اإلرهـابـيـة
السيّـما بـعد أن فـقّس بـيض اإلرهاب في الـعراق وامـتـدّ إلى العـالم العـربي. أما
ـواجهة الشـاملة" والسيّـما األمنيـة  التي شهدت رحلـة الثالثـة فيطلق عـليها "ا ا
كافحة اإلرهاب الدولي  تحـدة  وعدداً من الدول الغربيـة  تعـاوناً مع الواليات ا
تـداخلة إلى اآلن وهي بحاجـة إلى وسائل أخرى غير رحلـة الرابعة ا وتسـتمر ا
ـلف اإلرهـابي في الـعــالم الـعـربي إلى "الـعـرب األفـغـان" احلل األمـنـي. ويـعـود ا
الـذين وجــدوا الـظــروف مـؤاتــيـة بــعـد احــتالل الـعــراق  الـعـام  2003  بــشـكل
ا تـنـظيم الـقاعـدة  وتـعاظم خـطره وفـرّخ تـنظـيم داعش وأخواته خاص حـيث 
السيّما بعد العام 2011 عقب ما أطلق عليه "الربيع العربي" حيث نشطت هذه
ــغــرب واجلــزائـر اجلــمـاعــات في لــيــبــيــا وســوريــا والـيــمن وتــونس ومــصــر وا
وموريـتانـيا ولـبنـان واألردن وغيـره من الـبلـدان العـربيـة واإلسالميـة وكان ذروة
ـدّ اإلرهـابي ح  اخـتـيار " مـديـنة الـرقـة" عاصـمـة لدولـة اخلالفـة والسيّـما ا
وصل في 10 يـونـيو(حـزيران) 2014.. جـديـر بالـذكـر إن عدداً بـعـد احـتالل ا
ارك انيا والدا تلك جنسية أخرى وقدِم بعضهم من فرنسا وأ من اإلرهابـي 
والـسويـد والـنـمـسـا وهولـنـدا وبـريـطـانيـا وبـلـدان عـربـية وآسـيـويـة أخـرى وكان
بـعـضهم  قـد عـاصـر احلـرب في أفغـانـسـتـان في الثـمـانـيـنات وبـعـضـهم اآلخر
شـهـد احلــرب عـلـى الـعــراق الـعـام 2003  والســيّـمــا بـعـد قــيـادة أبــو مـصـعب
الـزرقاوي وامـتـاز بـعض اإلرهـابيـ بـكـفـاءات لوجـسـتـية عـبـر "شـبـكات تـسـفـير
دوليـة" مثل أبـو عمـر التـونسي واسـمه الصـريح "طارق احلـرزي" حيث يـتم نقل
شار إليـها كان يوجد نحو 30 تـونسياً قـاتل عبر تركيـا . وحسب الدراسة ا ا
في سـنـجـار  قـبل وصـول تـنظـيم داعش بـعـضـهم أوكـلت إلـيه مـهـمـات إعالمـية
وأمـنـية وكـان أبو عـبد الـرحمـن التـونسي أمـيراً عـلى "الـرقة" واسـتطـاع جتنـيد
العشرات من التونسي والتونسيات واشتهرت أم ريان في "لواء اخلنساء" من
ـعـاجلة . وتـكشف الـوقـائع عـجز ا الـنـساء كـمـا  تـزويج بعـضـهن من مـقاتـلـ
وجـعة التي تعرّض األمنـية من التصدي لإلرهـابي على الـرغم من الضربات ا
لـهـا تـنـظـيم داعش في الـعـراق وبـعـده سـوريـا األمـر الـذي يـحـتـاج إلى مـعـاجلة
اقتصـادية واجتمـاعية وفكريـة وثقافيـة وتربوية ودينـية وأخالقية الجـتثاث ظاهرة
التـعصّب ووليده التطـرّف والعنف واإلرهاب. وإذا كان ثـمة ما تيسّـر فيوجد ثمة
ـا فـيـهـا إعـادة اإلرهـابـيـ إلى مـا تـعـسّـر  وإذا أردنـا فكّ األلـغـاز اإلرهـابـيـة 
بلـدانهم وليس تسلـيمهم إلى بلدان أخـرى فال بدّ من وضع استراتيـجية شاملة
ـديات خـارج دائـرة ردود الـفـعل باالعـتـمـاد على ومتـعـدّدة ا
العـقل وعـدم االنـسيـاق وراء مـشـاعر الـغـضب وفي إطار
ساواة وتشجيع واطنة وا تعـزيز حكم القانون ومباد ا

قيم التسامح والسالم واللّاعنف وحقوق اإلنسان.
{ باحث ومفكر عربي
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أعــلــنت وزارة الــتــــــــربــيــة عـن جنـاح
خــطـة االمـتـحـانــات الـنـهـائـيــة لـطـلـبـة
الـصف السادس األبتدائي للدور األول
2018- 2019 مـن دون اي مـشــاكل او
خـروقـات امتـحانـية تـذكر ,مـشـيرة الى
ان مـوعد اعالن النتائج سـيكون نهاية
ـــقـــبـل. وقــال االســـبـــوع اجلـــاري او ا
الـوزيـر وكالـة قصي الـسـهيل في بـيان
امـس ان (الـــوزارة اســــتـــطـــاعـت بـــكل
جـدارة احملـافـظـة عـلى سـريـة االسـئـلـة
وبـذلت جـهـوداً اسـتـثـنـائـيـة وواصـلت
الــــلــــيل بــــالــــنــــهــــار من اجـل اجنـــاح

االمتحانات بجوانبها كافة).
مـشـيـرا الى ان (مالكـات الوزارة راعت
ظـروف الـطـلـبـة والـوضع اإلسـتـثـنائي
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ــــبـــارك  مـن خالل وضع ســــيـــارة ا
ــديـــنــتــ الـــتــبـــرع في امــاكـن في ا

ة والكوفة . القد
‰U³ ô« ÷UH ½«

وبـــ مـــديـــر مـــصـــرف الــدم هـــاتف
احملـنه لـ (الزمـان) ان (احلـاجـة لـلدم
ؤسـسات ومشـتـقاتـة التـتوقف فـي ا
الصحية .. وبالنظر إلنخفاض نسبة
االقــبــال عــلى الــتــبــرع  خـالل شــهـر
ــبــارك بــســبب الــصــيــام رمــضــان ا

والسيما اثناء فترة النهار).
مــضــيــفــاً ان (مــصــرف دم ومن اجل
ــســتــمــرة سـواء تــلــبــيــة احلــاجـة ا
رضـى الثالسـيـمـيا او االورام   أو
ـرضى الـراقـدين او جـرحى لـبـقـيـة ا
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ـــصـــدر ان ان (شـــخـــصـــا واوضح ا
انتـحـر من على اجملـسـر دون معـرفة
الــدوافـع او االســبــاب الــتـي دفــعــته

لذلك). 
WO H½ W UŠ

واعـتقـلت شـرطـة احملـافظـة شـخـصاً
يعـاني من حـالة نـفسـية قـتل شقـيقه
طـعـناً بـالـسـكـ وترك جـثـته مـرمـية
على الطـريق ا قرب احلي الـصناعي
اجلـديـد في احملــافـظـة. عـلى صـعـيـد
مــتــصل ,انـــتــشـــلت فــرق الـــشــرطــة
الــنـهــريـة جــثـة شــاب غـرق في نــهـر

الديوانية.

وذكر بيـان لقـيادة الشـرطة ان (فريق
وحـــدة الـــغـــوص الـــتـــابع إلى قـــسم
الـشـرطة الـنـهـرية  أنـتـشل جـثـة أحد
واطـن من نـهر الديـوانيـة حيـنما ا
كان يـسبح مـع زمالئه). ولقي طـبيب
مــصـرعه بــســبب اصـطــدام ســيـارته
بـــحــــيــــوان اجلــــامــــوس في طــــريق
ـحـافظـة صالح سـامراء  –تـكـريت 
الـــديـن.  عــلـى صـــعـــيــد اخـــر شـــنت
ـانـيـة حــمـلـة مـداهـمـات الـشــرطـة األ
غربي الـبالد شمـلت مواقع مـرتبـطة
بعـصابة عـراقيـة يشـتبه تـورطها في
االجتـــــار بـــــالـــــبـــــشـــــر واخملـــــدرات
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أدى رئـيس اجلمهـورية برهم صـالح مساء
الــثالثـاء مــراسم زيــارة مــرقـدي االمــامـ
مـوسى بن جـعفـر الـكـاظم ومحـمـد اجلواد
عــلـيــهــمـا الــسالم. وألــتـقـى صـالح خالل
زيـارته الـسـيـد حسـ اسـمـاعـيل الـصدر
وتــبـــادال احلـــديث بـــشـــأن تـــعــزيـــز روابط
ــسـاواة بــ مـكـونــات وأطـيـاف االخـوة وا
شترك الشعب العراقي وضرورة العمل ا
ؤسسات الدينية واحلكومية لترسيخ بـ ا
الـوحـدة بــ الـعـراقـيـ ومــواجـهـة الـفـكـر
ـواقف النبيلة الـتكفيري الضـال مشيداً با
لـلـصدر ودوره في تـوطـيـد التالحم وتـقـوية
اواصـر النـسيج االجتـماعي. بدوره رحب
الـصدر بزيارة صالح الى الكاظمية مثمناً
اجلـهـود الــتي يـبـذلـهـا فـي تـعـزيـز الـوحـدة
الـوطنـيـة ب الـعراقـيـ واهتـمـامه بتـقد
. والتقى صاح افـضل اخلدمات للمـواطن
بـعــدد من رجـال الـدين والــوجـهـاء وسـدنـة
الـعـتـبــة الـكـاظـمـيـة  مـطــلـعـاً عـلى مـراحل
ـــرقــدين الـــشــريــفــ تــطــويـــر وتــوســيع ا
ــقــدمـة لــلــزائــرين.  وتــســلم واخلــدمــات ا
رئـيس اجلـمهـوريـة في ختـام الـزيارة هـدية

العتبة الكاظمية. “U¹—…∫ رئيس اجلمهورية برهم صالح خالل زيارته ضريح موسى الكاظم ولقائه السيد حس اسماعيل الصدر

ــشـروعـة وتـزويـر واألسـلــحـة غـيـر ا
أوراق الـــهــــويــــة. ونــــقــــلت وكــــالـــة
أسـوشـيـتـد بـرس عن شـرطـة مـديـنـة
ـــــئـــــات مـن رجـــــال األمن إسـن أن ا
ـداهمـات الـتي بدأت يشـاركـون في ا
ـــاضـي بـــواليـــة شـــمــال األربـــعـــاء ا
الراين- وسـتفـالـيا غـربي البالد مع
التركيـز على كولونيـا ومنطقة وادي
تحـدثة باسم الشرطة الرور.وقالت ا
انـيـة سيـلفـيا تـشـابيـفيـسكي إن األ
العملية تستهدف منازل 34 مشتبها
ــقـام األول عن فــيـهم وتــبــحث في ا

أدلة تتعلق بأنشطتهم اإلجرامية. 
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صـــدقت مــحـــكــمـــة حتــقــيـق الــكــرخ
اخملـتــصـة بــقـضـايــا االرهـاب أقـوال
مـجمـوعـة ارهـابيـة ضـبط بـحـوزتهم
واد كدس من األسـلحـة والكـوا وا

تفجرة.  ا
وقــال مــجــلـس الــقــضــاء االعــلى في
بـــيـــان تــــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس ان
(احملــكـمــة صـدقت اقــوال مـجــمـوعـة
إرهـابـيـة بـعـد الـقـاء الـقـبض عـلـيـهم
وبـــحـــوزتـــهم كـــدس مـن االســـلـــحــة
والــكــوا بـهــدف تـنــفــيـذ عــمـلــيـات
إرهــابــيــة لــزعــزعــة امن واســتــقـرار
تهـم ضبط البلـد) الفتـا الى ان (ا
بـحـوزتـهـم مـواد مـتـفـجـرة وقـاذفـات
وأســلـحـة مــتـوســطـة مـعــدة ألعـمـال
ارهابية بالتنسيق مع خاليا نائمة),
وتابع انه ( تـصديق اقـوالهم وفق
ــادة الــرابـــعــة من قــانــون احـــكــام ا
مــكـــافــحــة االرهــاب رقم 13 لــســنــة

.(2005
وافـــادت مــحــكـــمــة حتــقـــيق الــكــرخ
بـتـدويـن أقـوال داعـشي مـتــهم بـقـتل
ثالثــة اشـقـاء خـالل جـمع الــكـمـأ في
احــد الـوديــان. .واوضح الــبــيـان ان
(مـحــكـمـة حتـقـيق الــكـرخ اخملـتـصـة
بـــقــضـــايـــا اإلرهــاب صـــدقت أقــوال
قيادي داعشي كـان يعمل نائب والي
ـتهم والية دجـلة) ,مشـيـرا الى ان (ا
اعــتـرف بــقـتــله ثالثـة أشــقـاء اثــنـاء
تـــوجـــهــهـم جلــمـع الــكـــمـــأ من أحــد
الــــوديـــــان) وأضــــاف أنه (اعــــتــــقل
الــــضــــحــــايــــا وأقــــاربــــهم وأجــــرى
حتـــقــيـــقــات مــعـــهم حــتـى عــثــر في
هــــواتــــفـــهـم عــــلى صــــور تــــظــــهـــر

مـحـكـمـة اسـتـئـنـاف الـبـصـرة). واكد
الناطق االعالمـي باسم قيـادة شرطة
ديــالى الــعــقــيـد غــالب الــعــطــيـة عن
سـتلزمات ضبط كمـيات كبـيرة من ا
ـمــنـوعـة مـن الـتـداول في الــطـبـيــة ا
القـطاع اخلـاص في منـطقـة السراي
وسط مدينة بعقوبة. في غضون ذلك
جنـحت مفـارز الـداخـليـة من اعـتـقال
نصورية ارهابي خطير في ناحـية ا
بــاحملــافــظــة ادعـى ذويه مــقــتــله في

صالح الدين . 
وتــمــكــنت مــديــريــة االســتــخــبـارات
العسكرية من اختـراق وتفكيك خلية
ارهــابــيـــة والــقــبض عــلى الــرؤوس
ـــدبــرة لــهــا في قــضــاء الــفــلــوجــة ا
ـديرية في حافـظة االنـبار.وقالت ا
ـديـريـة في الـفـرقة بـيـان ان (مفـارز ا
10 وبالتعاون مع أستخبارات لواء
ـــشــاة  41 وبــعـــمـــلـــيـــة نـــوعـــيــة ا
وأســتــبــاقـيــة تــمــكــنت من أخــتـراق
وتـفـكـيك خـليـة إرهـابـيـة في مـنـطـقة
الـنعـيـمـية بـالـفـلوجـة والـقـبض على
ـدبـرة لـهـا والتي الـرؤوس االربعـة ا
كــانت تــخــطط لــلــقــيــام بــعــمــلــيـات
إرهـابـيـة خالل االيـام الـقـادمـة). كـما
القت قوة اخـرى القبض عـلى قيادي

كبير داعشي في احملافظة .
ولفـت البـيـان الى ان (االستـخـبارات
ـــســـتـــشـــار الـــقت الـــقـــبـض عـــلى ا
الــعــسـكــري ألحــد قــادة داعش وهـو
سـؤول عن جـمع السالح لـلـتنـظيم ا

في االنبار). 
وفي النجف افاد مصدر بأن شخصا
انتـحـر برمي نـفـسه من عـلى مجـسر
ثـــورة الـــعــــشـــرين فـي احملـــافـــظـــة.

مـشـاركـتـهم مع احلـشـد الـشـعـبي في
ـتهم حتريـر مـناطـقـهم) مبـيـنا أن (ا
أقـدم عـلى قـتـلـهم واالتـصـال بذويـهم
وإبـالغــــهم بــــاالمــــر) الفـــتــــا الى ان
(احملــكـــمــة صــدقت أقـــواله وبــصــدد
إحالـته عـلى مـحكـمة اجلـنـايات وفق
ــادة الـــرابــعـــة من قــانــون أحـــكــام ا
مــكـــافــحـــة اإلرهــاب رقم 13 لــســـنــة
2005). وأصدرت محكمة جنايات
القـرنة أحكـاما مـختلـفة بـالسجن مع
غـرامات مـالـيـة قدرهـا عـشـرة مالي
ديــنـــار بـــحق خـــمـــســـة مـــتــاجـــرين
بـاخملـدرات. واعلـنت مـفـتـشـية وزارة
الداخلية عـن القبض على ضابط في
الــوكـالـة االداريــة لـتــورطه بـقــضـايـا
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ــفـتـشـيــة في بـيـان امس ان وقـالت ا
ــشــهـود (مــفــرزة الــضـبـط بـاجلــرم ا
التابـعة لـلمفـتش العام الـقت القبض
على ضـابط برتبـة رائد مـنسوب الى
الــوكـالـة اإلداريــة لـتــورطه بـقــضـايـا
ابـــتـــزاز لــــضـــبـــاط ومــــوظـــفـــ في
ــنـــافــذ الـــوزارة). وافـــادت هــيـــئـــة ا
احلــدوديــة بــالــقــبض عــلى مــســافـر
عـراقـي صـادرة بـحــقه مـذكــرة قـبض

في منفذ الشالمجة. 
وقالت الـهيئـة في بيـان إنه  (إلقاء
الـقـبض عـلى مـسـافـر عراقـي صادرة
ـــنـــفـــذ بـــحـــقه مـــذكـــرة قــــبض في ا
حافظة البصرة) وأضاف أن (ذلك
جــاء بــاالســتــنــاد إلى كــتــاب جــهــاز
اخملابـرات الوطـني الـعراقي ومـذكرة
ادة 299 إلقاء الـقبض وفق أحـكام ا
تفجراتمن قــانـون الـعــقـوبــات الـصـادرة من »WKÝ∫  قوة امنية تضبط كدسا من االسلحة وا

السالم.  مـضـيفـاً (وجهت  بـضرورة
ــتـنــزهـات اعــادة تــأهـيل وتــرتــيب ا
العامة  وااليـعاز الى القـسم البلدي
ــــتــــنــــزهــــات وقــــسم احلــــدائـق وا
بــاالعـتـــــــــــــنـاء بـاحلــدائق الــعـامـة
وتـأهــيــلــهــا بــشــكل جــيــد  كــونــهـا
الــواجــهــــــة احلـضــاريــة لــلـمــديــنـة
ــقــدســة امــام الــزائـريـن الـوافــدين ا

للمحافظة).
 موضحاً (كـما  االطالع على واقع
اخلدمات الـبلـدية واخلدمـية االخرى

ة). دينة القد داخل ا
وباشر مصـرف الدم في دائرة صحة
الـنــجف حـمـلـتــة الـسـنـويــة لـلـتـبـرع
بــالــدم خالل لــيــالـي شــهــر رمــضـان
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اجـرى الـنائـب األول حملافـظ النـجف
هـاشــــــم الكـرعـاوي جـولة مـيـدانـية
ـة  لالطالع عـلى ـديــنـة الـقــد في ا

الواقع اخلدمي
وابتدأت اجلـولة من مجـسرات ثورة
الــعــشـرين  رافــقــة خاللــهـا مــعـاون
مـديـر الـبـلـديـة و آمـر فـوج الـطوار
الثالث   بـهدف االطالع على الواقع

اخلدمي للمنطقة .
واوضح الكرعاوي  لـ (الزمان) امس
ة في ـدينة الـقد (قمت بجـولة في ا
ـبـاركة  هـذه الـليـالي الـرمـضـانيـة ا
ونــحن في الــعـدد الــتـنــازلي لــزيـارة
ؤمـن عليه ذكرى استـشهاد امـير ا

احلــــوادث الــــطــــارئــــة قــــام بــــهــــذه
ـــبــادرة). وأوضـح احملــنـــا (في كل ا
مــنــاســبــة من شـهــر رمــضــان يــقـوم
مــصـرف الــدم الـرئــيــسي  بـتــنـفــيـذ
حملة كبـرى للتبرع  بـالدم يومياً من
فــتــرة مــابــعــد االفـطــار وحــتى وقت

متأخر من الليل). 
مـضـيـفاً (في الـســـــــنـوات الـسـابـقة
كــنــا نــقـــتــصــر عــلـى الــتــبــرع قــرب
الـصـحن العـلـوي الـشـريف  إال انـنا
هـذا العـام قـمنـا بـإفتـتـاح منـفـذ آخر
وجديد للـتبرع قرب مسـجد الكوفة).
مـــؤكــدآ ان (الـــتــبـــرع بــالـــدم ســوف
يــسـتــمـر الى نــهـايــة شـهــر رمـضـان

بارك). ا

الـتالميـذ والطـلبة الـراغبـ بالـتسريع
لــيــتـســنى لــلــمــديـريــة اصــدار االرقـام

االمتحانية اخلاصة بهم).
وتـابع الـبـيـان ان (جـمـيـع االخـتـبارات
جتـــري في بــغـــداد ويــكـــون لــتـالمــيــذ
الــصف اخلـامس االبـتــدائي الـتـابـعـ
ـديـريـات الـعامـة لـلـتربـيـة الـكرخ الى ا
االولى والـثـانـيـة والـثـالـثـة والـرصـافـة
االولى والـثـانـيـة والـثـالـثـة في مـدرسة
ثـانويـة ذات الصواري لـلبـنات الكـائنة
فـي شـــــــارع فــلـــســطــ امـــا تالمــيــذ
الــصف اخلـامس االبـتــدائي الـتـابـعـ
ــديــريــات االخـرى  ,فــيــكــون في الـى ا
ـتــمـــــــــيــزات الـتـابــعـة الى ثــانـويــة ا
تـربــيـة الـرصـافـة الـثـانـيـة في الـشـارع

نفسه).


