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وتـــــــابـع ان (االمـــــــر واضـح جــــــدا 
فـــالــصــواريـخ كــانت دقــيـــقــة جــدا 
ــرسـومــة بـدقـة وضــربت اهـدافــهـا ا
عــالــيـة دون أن يــســقط او يــنــحـرف
مـنـها صـاروخ واحـد من هـنـا نـعرف
تلكون خرائط دقيقة ان االيراني 
عن ثكـنـات وباحـات ومـراكز قـيادات
ـالجيء ومـرابض وأروقـة االدارة وا
الطائرات  وكان بوسعهم استهداف
ـالجيء وهـم في قـــــمـــــة الـــــهــــدوء ا

واالستمكان).
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واوضح ان (االمريـكـي خـرجوا من
الجيء بعد انـتهاء االنـذار أي بعد ا
سـاعــة من الـضـربــة تـقـريــبـا  حـيث
هـرعت سـيـارات االطـفـاء واالسـعـاف
الجـيء نـــــــســـــــمع ونــــــحـن داخـل ا
اصــوات طـــائــرات الـــهـــيــلـــكــوبـــتــر
العـسكريـة وصراخ جنـود  لكـننا لم
نخـرج بأمـر قـادتنـا خشـية تـعرضـنا
لــضـربــات اخــرى  وعـنــد خـروجــنـا
صبـاحا وجـدنا الـنيـران تلـتهم أكـثر

من ســبــعــة مـواقـع  مـهــمــة وآلــيـات
متفحمة وبنايات حتولت الى ركام).
مـــشــــيـــرا الى (تــــدمـــيـــر ســــيـــطـــرة

الــرادارات الـــعــمالقــة
بكـافة اجـهزتـها  كـما
 تـــــدمـــــيـــــر مـــــقـــــر
االســــــتـــــــخــــــبــــــارات
الـعسـكـريـة االمريـكـية
بــالـــكــامل  وتـــدمــيــر
مخازن اسلحة وبقيت
تـتـفجـر بـعـد الـهـجوم
بنـصف ساعـة تقـريبا
 وتــدمـــيــر مــدرجــات
ـقــاتـلـة  الـطــائـرات ا
ومـــنــصـــات لــلـــرصــد
اجلــــــوي و قــــــواعــــــد
اطالق صواريخ ارض
جــــو بـــالــــكــــامل  مع
تـــــدمـــــيـــــر اجـــــهـــــزة
الــــــــــــتــــــــــــحـــــــــــسـس
واالسـتـشـعـار اجلـوي
واحلراري  وهنا اريد

وردا عـــــلى ســــؤال عـن ســــبب عــــدم
اطالق صـفـارات االنـذار قبـل وصول
الـــصـــاروخ االول قــــال له الـــضـــابط
ــاركـي (يــبـــدو ان الـــصــواريخ الـــد
مــجـهــزة بـأجــهــزة تـشــويش عـالــيـة
ـراسل : هل الـدقـة) وعـندمـا سـأله  ا
الجيء قال له الـضابط استـهدفـوا ا
(كال اطـالقــــــا  ولـــــو كــــــانــــــوا قـــــد
الجي حلــدثت كــارثـة اســتـهــدفــوا ا
ـقـايـيس  لـوجود االف الـقـرن بـكل ا
اجلـــنـــود والــضـــبــاط مـن مــخـــتــلف

اجلنسيات داخلها) .
واضــــاف (يــــبـــدو إن ايــــران تــــريـــد
ضربـات نوعيـة ومعـنويـة وال تبحث
عن ضــربــات ذات طــابع كــمي يـروح
ضحـيته جـنـود  وكذلك انـها رسـالة
الى الــعـالم مــفـادهـا فـي نـظـري  إن
ايــران تـريــد ان تـقــول لــلـعــالم نـحن
سـلمـ ليس قـتلـة كمـا يصـور لكم ا
االمـريـكـان  ولـو كـنـا كـذلك لـطـمـرنـا
االف اجلــــنـــــود والــــضـــــبــــاط حتت

االرض). 
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22 والنحت 24 والفيـلم القـصير
واخلط العربي 15 والتـرجمة 16

األدبية 14).
من جهـة اخرى اطلعَّ وزيـر الثـقافة
عـــبــــد األمــــيــــر احلـــمــــداني عــــلى
ـسـتردة من ـقـتـنيـات الـعـراقـيـة ا ا
والبالغ عددها 81 قطعة في تركيا

الهيئة العامة لآلثار والتراث.
وأثـــنـى احلـــمـــداني عـــلى جـــهـــود
وزارة اخلـارجـيــة والـقـوة اجلـويـة
والـقوات اخلـاصـة جلـهـودهـما في
ـرتبـطة ـقتـنـيات ا استـعـادة هذه ا
بـــتـــاريخ الـــعــراق إلـى جــانب دور
كـــــوادر الـــــوزارة فـي عـــــمـــــلـــــيـــــة

االستعادة.
ـتـابـعـة والـدعـوة ضـمن مـشــروع ا
لــتــنــفـيــذ خــطـة الــعــمل الـوطــنــيـة
الـــعـــراقــيـــة لــقـــرار مــجـــلس األمن
الــدولي 1325 وبــدعـم من هــيـــئــة

¡U??ł— ≠  wÐU?? d?? « Êu?? ??O??  ≠ œ«b???G??Ð

 bOý— bOLŠ

تـعــلن  وزارة الـثـقـافــة والـسـيـاحـة
واآلثار عن اسماء الفائزين بجائزة
أالبــــداع الــــعـــــراقي فـي دورتــــهــــا
ـقبل خالل اخلامـسة يـوم السبت ا
ـنــاسـبـة. حــفل تـقـيــمه الـوزارة بــا
كتب اإلعالمي للوزارة في وأشار ا
بــــيـــان تـــلـــقـــته(الـــزمـــان) امس إن
(احلقـول الـعشـرة للـجائـزة شهدت
مـشـاركة واسـعـة من جـمـيع أنـحاء
البـالد فضالً عن مـشـاركـة عدد من
ـغـتـربـ الـعـراقـي فـي مـختـلف ا

حقول اجلائزة).
 وأضـــــاف أن (حــــــقل الــــــقـــــصـــــة
الـقــصــيـرة قُــبل فـيه 68 مـشــاركـة
والـشـعـر 83 والـنـقـد 46 وكل من
ؤلف 22 وأدب ـسـرحي ا النص ا
ــوسـيـقي الـطـفل 22 والـتــألـيف ا

الرباط
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ان اضــيف ان ايـــران لم تــســتــهــدف
اجلناح الـعراقي وال جنـاح التحالف
ــراكــز الــصــحــيـة الجيء وال ا وال ا
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تـعد تـظاهـرات عام 2019 أوسع وأكـبر حـركة احـتجاجـية يـواجهـها الـنظام
ــقـاالت هي جـزء من كـتـاب ـقــراطي مـنـذ تـأسـيـسه عـام 2003. هـذه ا الـد

رجعية في دعمها وتسديدها.  يتناول انتفاضة تشرين ودور ا
طعم التركي ا

ـؤلف من (14) طــابـقـاً عـام 1983 من قــبل شـركـة ــبـنى ا  يـعــود إنـشـاء ا
هـندية. ويـشغل مـوقف السيـارات الطـوابق السفـلى من البـنايـة بينـما حتول

الطوابق األخرى باحملالت التجاري ليصبح مركز جتاري كبير. 
أمـا الطـابق العـلوي فـقد  إنـشاء مـطـعم  يطل بـواجهـاته الزجـاجيـة  على
ـطعم نـهـر دجلـة وسـاحـة الـتحـريـر في مـنـظـر بانـورامي رائع. وقـد سـمي بـا

التركي بعد استثماره بهذا االسم. 
ـبـنى لـلـقـصف األمـريـكي عام 1991 األمـر الـذي أحـدث أضـراراً تـعـرض ا
عـلى هيـكله االنـشائي. في أواخـر الـتسـعيـنات  تـأهيـلة من جـديد واسـتغل

من قبل هيئة الرياضة والشباب عام  2001.
فـي عام 2003 تـعرض لـلـمـبنى لـقـذائف الدبـابـات األمـريكـيـة بسـبب تـواجد
ــطـعم في مــشـهـد دخــول الـقـوات ـبــنى. ويـبـدو ا مــسـلـحــ مـتــمـتـرســ بـا
األمـريكـيـة تسـيـر على جـسـر اجلمـهـوريـة تدخل بـغـداد منـتـصرة عـلى نـظام

صدام. 
بـعـد استـقرار الـوضع األمـنى عام 2010 وبـدء حـركة االعـمـار واالستـثـمار
ـبنى النـشاء مطـعم وكافـيه فيـه إضافة إلى ـستـثمـرين على ا حتـرك بعض ا
بنى لوجود مـكاتب ومحالت جتاري. وقـد عارضت وزارة البيـئة استخـدام ا
تـلوث اشعاعي  بسبب استخـدام القوات األمريكية لـقنابل يورانيوم منضب.
لـكن ذكرت تـقاريـر صحـية أن الـتلـوث حدث في ثالثـة طوابق فـقط وليس كل

بنى.  ا
بنى بـعد أيـام من التظـاهرات االحـتجـاجيـة في ساحـة التـحريـر صعد إلـى ا
. وقـام يـخرون بـتـأهيل ـتظـاهـرين واسـتقـروا فـيه لـيالً ونهـاراً مـجمـوعـة من ا
ـبنى وصبغ جـدرانه وتأهيـل مرافقه والـتأسيـسات الصـحية. كـما  إعادة ا
ولـدة كـهـربائـيـة  ونـصب إذاعة ومـكـبـرات صوت تـشغـيل إنـارته وتـزويـده 
ـتـظـاهـرين. كـمـا عـلقـت على خملـاطـبة اجلـمـهـور في الـتـحـريـر وبث بـيانـات ا
واجــهــاته صــور والفــتــات حتــمل صــور شــهــداء االنـتــفــاضــة وشــعــاراتــهـا

ومطالبها. 
بنى قبل أكثر اجلـدير بالذكر أن تسمية (جبل أحد) قد سبق اطالقها على ا
من عـام عـلى انـطالق االنتـفـاضـة  أي في عام 2018 حـيث نـشـرت صورة

طعم واسم (جبل أحد) منذ ذلك الوقت.  ا
ا هو استـعارة اسالمية تـاريخية حـيث يوجد اجلبل إن اخـتيار جبل أحـد ا
ـنورة  ولم يـعـد جـبالً  بل مرتـفـعاً صـخـرياً ـدينـة ا احلـقيـقي في أطـراف ا
طلب عم وتـرابياً واطئـاً يطل على مـقبرة شـهداء أحد ومنـهم حمزة بن عـبد ا
الـنبي (ص) الـذي قـامت هنـد بـنت عتـبـة زوجة أبي سـفـيان بـالـتمـثيـل بجـثته
واخـراج كبده فمـضغته تـشفيـاً به لقتل أبـيها وأخـيها وعـمها في مـعركة بدر
ة في معـركة أحد عـندما ترك ـسلم تـعرضوا لـهز من قـبل. والغريب أن ا
الـرماة أماكنـهم الذين أوصاهم الرسـول (ص) بعدم تركـها  لكنـهم خالفوه

عركة لم تنته بعد.  ونزلوا ألخذ الغنائم وا
فـقام خالد بن الوليد بااللتـفاف حول اجلبل وتسديد ضربـة شديدة للمقاتل
ـسـلمـ  واسـتـشـهـد منـهم الـعـشـرات  وجـرح آخرين من ا

بينهم الرسول (ص). 
ــطــعـم الــتـركـي أيــقــونــة وطــنــيــة  ورمـزاً لــقــد صــار ا
ـواطـن لالنـتـفاضـة الـشـعبـيـة  يـزوره عشـرات من ا

تظاهرين ويلتقطون صوراً فيه وأمامه. وا

ŸËdA∫ اللمسات االخيرة من تنفيذ مشروع اخلط الستراتيجي البديل
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ــشـاريـع الـنــفـطــيـة تــعــتـزم شــركـة ا
مـتـمـثـلـة بـتشـكـيـلـهـا هـيـئـة مـشاريع
الـوسط اجنـاز اخلط الــسـتـراتـيـجي
الــبــديل  42 عـــقــدة مـــطــلع شـــبــاط
شروع تبلغ قبل مبـينة ان طاقـة ا ا

800 الف برميل يومياً. 
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(مشروع اخلـط الستـراتيـجي البديل
الذي كـلفت بـتنـفيـذه شركـتنـا ابتداءً
من مـحـطـة الـضخ االولى (PS1) في
الــبـــصــرة الى مـــســتــودع (K3) في
حديـثـة وبـطول 670 كيـلـومـترا في
ــؤمل ـــســاته األخـــيــرة إذ أن مـن ا
ـستفيدة شركة تسليمه الى اجلهة ا
خــطـــوط االنـــابـــيب مـــطـــلع شـــبــاط

قبل). ا
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وأضـــــاف حـــــازم بــــاسـم جــــواد ان
(الـطـاقـة االنـتاجـيـة لـلـمـشـروع تـبلغ
 800 الف بـرمـيل يومـيـاً مـنـها 400
الف بــــرمــــيل يــــومــــيــــاً تــــذهب الى
ـستـودعات احملطـات الكـهـربائـية وا
مـتد النـفـطيـة على مـسـار األنبـوب ا
من الــبـصــرة/ الـرمــيـلــة الـشــمـالــيـة
ويـنتـهي في حـديثـة غـربي محـافـظة
األنــبــار و400 الف بــرمـــيل أخــرى
تـغـذي مــسـتـودع (K3) في مـصـفـاة
وقع حديثة).  من جانبه قال مدير ا
أيــاد حــســ اجلــوهـر ان (مـالكـات
شركـتـنا تـمـكنت قـبل أحداث 2014
وبــوقت قــيـاسـي من اجنــاز مـراحل
مــتــقــدمــة من اخلط الــســتــراتـيــجي
البديل ابتـداءً من محافظـة البصرة/
مــوقع PS1 الى الــرمــادي في وادي

د االنـبوب وتشـييده ثالث مجامـيع 
ـواصـفـات والـكـلف والـوقت ضـمن ا
ـــنــــاســــبــــ عالوة عــــلـى وجـــود ا
مــجــمـوعــة مــنـفــصـلــة رابــعـة تــقـوم
بـأعمـال الـفحص الـهـيـدروستـايـتكي

وتنصيب الصمامات).
عــلى صــعــيــد آخــر كــشف الــســفــيـر
الــعــراقي لــدى طـهــران ســعــد جـواد
ـباحـثات بـشأن قنـديل عن مـصيـر ا
الـــطـــائــرات الـــتي أرســـلــهـــا رئــيس
الـنــظـام الـسـابـق صـدام حـسـ إلى
إيـران واشـار الى ان حـجم الـتـبادل
الـتـجـاري بـ بـغـداد وطـهـران يـبـلغ

حاليا 12 مليار دوالر. 
وقـال في تـصـريح امس أنه (ال تـزال
ــشــاورات مــسـتــمــرة بــ الــعـراق ا
وإيران الستعادة الـطائرات احلربية
التي أرسـلهـا رئيس الـنظـام السابق
صدام حـسـ إلى إيـران خالل حرب
اخلليج الثانية). وأرسل صدام نحو
250 طــائـــرة حــربــيــة ومــدنــيــة إلى
إيــران لـلــحـفــاظ عـلـى مـا تــبـقى من
األســـــطـــــول اجلـــــوي مـن هـــــجـــــوم
التحالف الـدولي بعد دخول اجليش

العراقي الكويت.
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واكد الـسفيـر العـراقي لدى إيران أن
(حـجم التـبـادل الـتجـاري بـ بـغداد
وطــهــران يـــبــلغ حــالــيــا  12مــلــيــار
دوالر) مـوضــحـا ان (قــادة الـبــلـدين
ــســتـوى اتــفــقـوا عــلى زيــادة هـذا ا
ورفعه إلى  20مـلـيـار دوالر). وتـابع
ان (الــعـراق تــمـكن من اســتـحــصـال
إعفاءات فيما يخص الطاقة ألن هذه
أهم مـورد حـيـوي بالـنـسـبـة لـلـعراق

مـا أشد غبـاءنا في كـثيـر من األحيان حـ نخـوض جتارب تبـدو لنـا جديدة
ــاثـلـة و سـيـنـاريـوهـات في حـ ان احلـيـاة عـبــر الـتـاريخ مألى بـتـجـارب 
كن ان نـقتبس مـنهـا اخملارج و احللـول و ليس ذاك اال بـالتوسل مـشابهـة 
بــوســـيــلـــة مــثـــلى جتــمـع بــعـــضــا لـــيس بــالـــهــ من قـــصص و جتــارب و

سيناريوهات اآلخرين.
لـكي نوضح األمر أكـثر و جنـعله للـقار أكـثر جالء كم جند بـ الناس من
مـغـموم بـسـبب هـجـر حبـيب أو ابـتـعـاد صديق أو عـدم تـضـامن خـليل وقت
ــكن ان نــتــصــوره من الــتــجـارب ــا  شــدة الى غــيــر ذلك  من احلــاالت 
ـا للـبـعض من بـعض آخـر بـحسب تـعـلـقات احلـياتـيـة الـتي قـد تبـدو أكـثـر أ

االنسان باالشياء أو االشخاص أو األماني.
ـكتـوب من نثر و شـعر سـواء في حضاراتـنا الـعربيـة أو االسالمية تـراثنا ا
أو االمـازيغـية أو غـيـرها من احلـضارات اجملـاورة أو البـعـيدة عـبر الـقارات
مـليئـة بالقصـص و األمثال  الـتي تلخص حـكما و تـستلـهم عبرا مـفيدة أشد

عاصرة. ما يكون اإلفادة اذا استثمرت بشكل سليم في حيواتنا ا
كـثيـر من الـنـاس يـشقـون عـلى أنـفـسهـم بالـتـدقـيق في صـغيـر االشـيـاء ح
يـنبغي التركـيز فقط على األهم و الـعكس صحيح جند بـعضا آخر ال يدقق
ـا يضع أشخاصـا في وضعيـات حياتيـة ال يحسدون حـ ينبغي الـتدقيق 

عليها في ح سلك النبيه منهم مسالك الفوز و النجاة.
لـذلك نـصـحـنـا احـد حـكــمـاء الـتـاريخ اجملـهـولـ قـائال: اذا اردت أن تـعـيش
سـعــيــدا فال تـفــســر كل شيء وال تــدقق بـكـل شيء وال حتـلـل كل شيء فـان

اس وجدوه فحما… الذين حللوا اال
مـثل و نـفس األمـر هـذا هـو ما عـاشه الـسـيـر تـشـارلـز سـبـنـسـر تـشـابلـن ا
ـسـرحي و اخملرج و االنـكلـيـزي الكـومـيدي الـشـهـير و كـاتب الـسيـنـاريو و ا
يـا حتت اسم (شارلي شابـلن) حيث خـرج بحكـمة بلـيغة ـلحن الشـهير عـا ا

مفادها (لكي تعيش عليك أن تتقن فن التجاهل باحتراف).
تـبقى مـسألـة في غايـة االهمـية يـنبـغي التـنبه الـيهـا عنـد سبـر اغوار جتارب
تفائل و الهروب اآلخـرين عبر التاريخ ينبغي اسـتلهام جتارب الناجحـ ا

عري: من النظرة التشاؤمية مثل قول أبي العالء ا
من كان يطلب من أيامه عجبا            فلي ثمانون عاما ال أرى عجبا
ن غلبا الناس كالناس و األيام واحدة           والدهر كالدهر والدنيا 

ـعـروف عـبـد الـرحـمن مـنـيف الـذي أصـاب في كـثـيـر من أو قـول  الـكـاتب ا
والـية هاته( ان أغـرب شيء في هذه احلـياة يـا صاحبي كـتاباته غـيرقـولته ا
ـا يجل لـكي يفـسدوا حـياة ـوتون يـعيـشون أكـثر  أن الـناس الـسيـئ ال 

اآلخرين).
ـكن أن جنـده في مـقـابل هـذين الـرأيـ األخـيـرين أن نـوحـا عـلـيه فـأقل مـا 
الـسالم لبث في قومه ألف سنة اال خـمس عاما و هو من خـيار الناس عبر
ـعـري بـالعـجب الـعـجـاب الذي ـكن االسـتـشـهاد ردا عـلى ا الـتـاريخ وكذا 
خـطـته أنـامل كـبـار الـعــلـمـاء والـفالسـفـة واحلـكـمــاء والـشـعـراء الـكـبـار عـبـر
بثوثة في بطون الكتب منها ابيات الـتاريخ أسوق واحدا من ألوف اآلالف ا
ـوسى بن علي بن موسى الزرزاري الـقطبي أوردهما ابن حـجر العسقالني

ائة الثامنة: في كتابه النفيس الدرر الكامنة في اعيان ا
تواضعْ تكنْ كالنجمِ الحَ لناظرٍ 

اء وهو رفيع على صفحات ا
وال تكُ كالدخّان يرفع نفسه

إلى طبقات اجلوّ وهو وضيع.

نفذة استالمها من قبل الوزارات ا
لـــــلــــــفــــــتــــــرة من 2018/1/1 الى
2019/6/30  وقـد شـكـلت عـمـلـيـة
عـلومات حتـدي كبير واجه جمع ا
فريق اجلمعية منـها عدم استجابة
بـــعض الـــوزارات ) مـــؤكــدة عـــلى
(يـسـعى الـتــقـريـر إلى تـقـيـيم مـدى
االستجـابة والتـفاعل مع متـطلبات
قــرار مــجــلـس األمن والى مــعــرفــة
مــدى الـــتــقــدم احملــرز في تــنــفــيــذ

اخلطة الوطنية).  
ـؤتمـر بعض الـثغرات كمـا ناقش ا
والسلبيات الـتي ساهمت في تلكؤ
تنفيذ اخلطة منها ضعف مشاركة
ــرأة فـي احلــيـــاة الـــســـيـــاســـيــة ا
واالجـتــمـاعـيـة وهــيـمـنـة الــسـلـطـة
الــذكـــوريــة  واإلجــراءات اإلداريــة

عقدة.  الروتينية ا
وأشــار الـتــقــريـر إلى انـه (كـان من
ـؤمل أن تــنـفـذ اخلـطــة الـوطـنـيـة ا
لـــلـــقــرار 1325 بـــاالنـــســـجـــام مع
االحــتــيـاجــات الــفـعــلـيــة لــلـنــسـاء
والــفــتــيــات وان تــلــتــزم اجلــهـات
ـعـنـيــة بـتـنـفـيـذ إجـراءات فـعـلـيـة ا
حتــدث تـــغــيــيــراً مــلــمــوســاً  وان
تتالءم تلك الـفعاليـات مع مضام
الــقــرار الــتي تــسـعـى إلى حتــقـيق
ــشـاركـة احلــمـايــة والـوقـايــة ثم ا
ــؤثـــرة لــلــنــســاء في الـــفــاعــلــة وا

صناعة القرار). 
ويتـعلق قـرار مـجلس األمن الـتابع
ـرأة ــتــحـدة رقم 1325 بــا لأل ا
والسالم واألمن  ويؤكد على الدور
الـهـام لـلـمـرأة في مـنع الـصـراعـات
وحـــلـــهـــا  ومـــفـــاوضـــات وبـــنــاء

السالم.

ــتـحــدة لــلـمــرأة وصــنـدوق األ ا
ـرأة للـسالم واإلنـسـانيـة  عـقدت ا
ـدني إحــدى مـنــظــمـات اجملــتــمع ا
عـرفة بـأسم جمـعيـة نسـاء بغداد ا
مؤتمر إطالق الـرصد األول لعرض
ومــنــاقــشـــة مــا جــاء بــتـــقــريــرهــا
اخلــاص بـتــنــفـيــذ بــعض أنـشــطـة

اخلطة الوطنية للقرار. 
cOHMð qŠ«d

واشـار بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس
ــشــروع دعــاء فـاروق (ان مــديـرة ا
شروع استعرضت مـراحل تنفـيذ ا
ــدة  18 شــهــراً والــذي يـــســتــمــر 
ـــســائـــلــة ويــهـــدف إلى تــعـــزيــز ا
ـــركــزيــة ومــتـــابــعـــة احلــكـــومــة ا
وحــكــومــة كــردسـتــان في عــمــلــيـة

. تنفيذ اخلطة)
وقالت فاروق (يغطي الـتقرير وفقاً

إلى األنــشــطــة والـبــرامج الــتي 
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تداولت مواقع الـتواصل االجـتماعي
ــاركي كـان امس شــهــادة ضــابط د
ــوجـودة مـع الـقـوات ضـمـن الـقـوة ا
االمـريكـيـة في قـاعدة عـ االسـد اكد
فـيـهـا ان االيـرانـيـ جتـنـبـوا ايـقـاع
خـسـائـر بـشـريـة واال حلـدثت (كـارثة

القرن).
ــقــابــلــة مع  وقــال الــضــابط خالل ا
ـاركي الــتي تـلـقت الـتــلـفـزيــون الـد
فـحـواهـا(الـزمـان) امس إن (الـقـيـادة
ابلـغــتنـا في الـساعـة الثـامـنة مـساء
ان ايـران ســتـبـدأ الـهـجــوم الـلـيـلـة 
ويبـدو ان احلكومـة العـراقيـة ابلغت
ـركزيـة االمـريكـيـة فدخـلـنا الـقيـادة ا
عــلى الــفـور الى مـالجيء مـحــصــنـة
حتت االرض وبـقيـنـا ننـتـظر بـخوف
ورعب وتــرقب وإذا بـصــاعـقــة تـنـزل
عــلــيـنــا من الــسـمــاء لـتــخــنـقــنـا في
مالجـئـنـا لـشـدة االتـربة الـتي دخـلت
عــلــيـنــا وعـنــدهــا اطـلــقت صــفـارات

االنذار) .
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دمرة في ع االسد    ÂUDŠ∫ احد جنود قوات التحالف الدولي يتفقد حطام االبنية ا

شاركات في مؤتمر اطالق الرصد االول في بغداد dLðR∫ مجموعة من النساء ا

احملمـدي لـكن بـسبب الـظـروف التي
حافظة االنبار إثر اجتياح عصفت 
عــصــابـات داعش االرهــابــيــة تـوقف
ـشــروع وبــعـد حتــريـر الــعـمـل في ا
احملـافظـة واسـتـقـرار الـوضع االمني
ـقطع فيـها  اسـتئـناف الـعمل في ا
مـتد من وادي احملمدي الى االخير ا

.((K3) محطة
ومـضـى الى الـقــول ان (في مـقــطـعه
ناطق حجرية ر االنبـوب  األخير 
مـتــعـرجــة فـضالً عن مــروره بـوديـان
ـوسمـية ومـنها جتتـاحهـا السـيول ا
وادي احملـــمـــدي ووادي احلـــجـــيــة
ـرج والبغدادي وخباز وسـهلة وا
وحــوران وبـنــات احلــسن وواديـان

زغيدان االول وزغيدان الثاني).
ـنــاطق وأوضح اجلــوهــر ان (هــذه ا
وخـاصــة وادي حــوران تـتــواجـد في
ــتــرامــيــة بــقــايــا فــلــول اطــرافــهــا ا
عـصـابـات داعش االرهـابـيـة اضـافـة
الى وجـود تقـاطـعات رئـيـسة ومـنـها
شــارع هـيت كــبـيــسـة وســكـة قــطـار
معمل سـمنت كبيـسة وطريـقا قاعدة
ع االسـد البـغدادي االول والـثاني
وسكة قطـارمحطة حـديثة فضالً عن
ـتقـاطع مع طريـق رمادي  –الـقـائم ا

االنبوب عند احلقالنية).
وأكـــد انه (وبـــتــوفـــيق من الـــله عــز
وجل تـمكـنـا من قـطع أشواط طـويـلة
ــشــروع الـذي ســيــكـون قــريــبـاً في ا

منجز بالكامل).
وبــ (ذلك  بــهــمــة الــعــامـلــ في
ـــشــاريـع الــنــفـــطــيـــة عــلى شــركــة ا
اخـتالف اخـتـصـاصـاتـهم فـضالً عن
الك على خطـة العـمل الـتي قسّـمت ا
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ومـهم بـالــنـسـبـة إليـران كـذلك واآلن
ــبـاحـثــات مـسـتــمـرة بـ الــبـلـدين ا
ــواصــلــة الــتــبــادل الــتــجــاري بــ
البلدين دون الـلجوء إلى الدوالر أما
بالعملة احمللـية أو عبر التبادالت أو
بطـريـقـة أخرى غـيـر الدوالر من أجل
أال تـــتــأثــر الــعالقــات بــالــعــقــوبــات

األمريكية على إيران).

وافادت  تـقاريـر صحـفيـة بأن اجملال
اجلــوي الـعــراقي امـتأل بــالـطــائـرات
الــعــابـرة ألجــوائه بــعـد قــرار وكــالـة
الـــسـالمـــة اجلــويـــة االوربـــيـــة مـــنع
شـركــات الـنـقل اجلــوي االوربـيـة من
الــــــطــــــيــــــران في اجملــــــال اجلــــــوي
االيراني.ونـقـلت التـقـارير عن وكـالة
سالمـة الطـيـران بـاالحتاد االوروبي

أنهـا قـررت منع الـسـلطـات الـوطنـية
شـركات الـطـيـران من التـحـلـيق فوق
إيـران الـتي يـقل طـولـهـا عن 25000
قـدم). واشــارت الى ان (الـقــرار جـاء
بـعــد اعـتـراف ايــران امس الـسـبت
سـلحة أسـقطت طائرة بأن قواتـها ا
اوكرانـيـة دون قـصـد في وقت سابق

هذا االسبوع).
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 اعــــلــــنت دائـــــرة صــــحــــة ديــــالى 
السيطرة على مرض حبة بغداد بعد
تـــســـجــيـل عــشـــرات االصـــابــات في

العديد من مدن احملافظة .  
وقال مدير اعالم صـحة ديالى فارس
ان (مــرض الـــعـــزاوي لـ ( الـــزمـــان )
حبة بغداد من االمراض التي تنتشر
في هذه االوقـات من كل عام ألسـباب
متـعددة) . مؤكـدا بان  (دائـرة صحة
ديــــالى اتــــخـــذت كــــافـــة االجـــراءات
الوقائـية وامنت االدويـة والعالجات
ـستـشـفـيات في ـراكـز وا الى كـافة ا

االقضية والنواحي) . 
ان (مــرض حـبـة واضـاف الــعـزاوي 
بـغـداد  السـيـطـرة عـلـيه واحلاالت
سجلة حتت الـعناية الصـحية بعد ا
تـوفـيـر االدويــة والـعالجـات) مـؤكـدا
بان  (احلاالت االصابة لـيست كبيرة
ــنــاطق) وهي مــحــددة فـي بــعض ا
الفــتــا الى ان  (فــــــــــرق الــصــحــيــة
بدأت بنشــــــــر ارشادات الوقاية من

ـــرض).  ا
فيـما اعـلن  مديـر اعالم دائرة صـحة
ديــالى  فـــارس الــعــزاوي  ان (فــرق
الــرقـابـة الــصـحــيـة الـتــابـعــة لـقـسم
الرقـابة قـد نفـذت اكثر من  56حمـلة
تفتيشية مشتركة مع الفرق الساندة
ـــنـــفـــردة اســـتــــهـــدفت االســـواق وا
احملـلـيـة واسـفـرت عن غـلق و تـغر
مـحالت جتاريـة خملـالـفتـهـا الـشروط
والـــضــوابط الـــصــحــيـــة في مــجــال

ــواد اخملـــتـــلــفـــة الــتي عــمـــلــهـــا وا
تــعــرضــهـا واخلــاصــة بــاالســتـهالك

 .( اليومي للمواطن
واضـاف الـعـزاوي   انه  ( اتـخـاذ
االجــــــراءات الــــقــــانــــونــــيــــة بــــحق
اخملــالــفــ حـسـب قـانــون الــصــحـة
ــرقم 89 لــســـنــة 1981) الـــعــامـــة ا
مـؤكــداً انه (مــصـادرة واتالف  199
ـواد الـغـذائـية طـنا و 188كـغم من ا
ــواد الــصــلــبــة و 6669 لــتــرا من ا

السائلة) . 
 «“ËU−² « l —

الى ذلك قال قـائمـقام قـضاء بـعقـوبة
عــبــدالــله احلــيــالي إن  (جلــان رفع
الـــتــجــاوزات في شـــوارع بــعــقــوبــة
وخاصـة الـرئيـسـية تـواجه حتـديات
كبيـرة في عملهـا بسبب عـدم قدرتها
رفع التـجـاوزات والتي تـقف وراءها
جهات وقـوى متنـفذة بعـضها لـديها

اذرع مسلحة) . 
وأضاف احلـيـالي  أن  (بقـاء االمور
على حـالهـا تعـني الفـوضى)  داعيا
الى  (اســـتــدعـــاء قــوات امــنـــيــة من
خـــــارج ديــــالى تـــــرافق فــــرق ازالــــة

التجاوزات لتطبيق القانون). 
وأكــد  قـــائــمـــمـــقــام بـــعــقـــوبــة  ان
(سيادة الـقانـون يجب ان تـتم بشكل
تـعـطـي رسـالـة طـمـأنــة بـان اجلـمـيع
حتت مــــظــــلــــته ولــــيـس هــــنـــاك اي
جتـاوزات تـتم من قــبل مـتـنـفـذين او
اي جـــهــات ســيــاســيـــة مــهــمــا كــان

عنوانها).
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