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شــرطــة نـيــنــوى ومن خالل تــنـفــيـذ
واجب تــفـتــيش الـعـجـالت وتـدقـيق
ــديــنـة االشــخــاص الـوافــدين الى ا
تــمــكـنـت من الـقــاء الــقـبـض عـلى 5
دواعش في سـيطـرة الـنصـر مدخل
ـــديــنــة طــريق مــوصل - بــغــداد) ا
ـعتقلـ كان يعمل مؤكدا ان (احد ا
في مــا يــســمى بــاحلــســبــة واالخـر

بــاالمـنـيـة والـبـقـيـة كـانـوا يـعـمـلـون
بـصـفـة مـقـاتل بـديـوان اجلنـد خالل
ســــيـــــطــــرة داعش عــــلـى مــــديــــنـــة
ـــوصل).  وقــتل ثـالثــة مــواطــنــ ا
واصـابـة اخــر بـهـجـوم مـسـلح عـلى
ملعب وكوفي شوب في قضاء بلد.
وقال بيان امس ان (الـقوات األمنية
ضمن قيـادة عمليـات سامراء اجرت
عملـية تـفتيش
بـــــحــــــثـــــا عن
عـــــــنـــــــاصـــــــر
اســـــتـــــهــــدفت
بــــاألســــلــــحـــة
اخلـــــفـــــيـــــفــــة
ـــتــوســـطــة وا
مـلـعب وكـوفي
شــــــــــــــوب فـي
مــــــنــــــطــــــقــــــة
الــــبــــوصــــفـــة
الـــــتــــــابـــــعـــــة
للـقضـاء بلد ),
واضــــــــــاف ان
(ذلــك ادى الـى
اســــتــــشــــهـــاد
ثـــالثـــــــــــــــــــــــــة
مــــــواطــــــنـــــ

الـعــسـكــريـة في الــفـرقــة اخلـامــسـة
وبـالـتـعـاون مع الـفـوج الـثانـي لواء
19 ومــــكـــافــــحــــة إرهـــاب ديــــالى 
داهمت إحدى أوكار داعش في قرية
جميل اخلضير جنوب بهرز) ,مبينا
ان (الـقـوة اشـتـبـكت مع االرهـابـي
بـداخــله حـيث قـتــلت أحـدهم في مـا

فجر االخر نفسه).
 واعــتــقـلت

وزارة
الداخلية 5
دواعش في
نــــــقــــــطــــــة
تـــــفــــتــــيش
ــــــــــــدخـل
مـــــديــــــنـــــة

وصل. ا
 وذكر بيان
إلعـــــــــــــــالم
الــــــــــــوزارة
امــــــــــس ان
(مــــديـــريـــة
شــــــــــــــؤون
السـيطرات
الـــتـــابـــعـــة
لـــــقـــــيـــــادة
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وإصـــابــة آخـــر).  وفي مـــحـــافـــظــة
االنبـار كشف مصـادر عن معـلومات
جــــديـــدة بـــشــــأن الـــشـــيـخ مـــعـــدي
الـعــبـيــدي الـذي اعــتـقــلـته الــقـوات

االمريكية باحملافظة.
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ـصــادر في تـصـريح امس وقـالت ا
ان (الــعــبـيــدي اعـتــقل من قــبل قـوة
امـريكـية فـي ناحـية الـبـغدادي بـناء
على مذكرة صادرة من القضاء وفق
ادة ٤ ارهاب) مبينا ان (العبيدي ا
ســلم الـى قــوات جــهـــاز مــكـــافــحــة
االرهاب وهو االن محتجز لديهم). 
وكان تقـارير صـحفيـة قد حتدث عن
قيـام قوة امريـكة بـأعتقـال العـبيدي
خالل عــــمــــلــــيــــة انــــزال جــــوي في
الــبـغـدادي. والــقت مـديـريــة شـرطـة
مـحـافـظـة الـنـجف الـقـبض عـلى 13

ارسة أمنية.  مطلوبا خالل 
واكـــد بـــيــان لـــلـــمـــديــريـــة امس ان
(مــكـــافــحـــة اجــرام الـــنــجـف قــامت
ارسة أمـنية في األقـضية بتـنفيـذ 
والنـواحي بتـوجيه من قـائد شـرطة
احملــافــظــة وبــاشــراف مــديــر قــسم
مكـافـحة اجـرام الـنجف أسـفرت عن
القاء الـقبض على 13 مطـلوبا وفق
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ـر به من هـوس ومن فـوضى ومـعـايـيـر بـاطـلة من اجل تـصـحـيح مـا 
باتت عند البعض كانها نهج البد منه .

ـفـاهــيم هي الـشـفـافـيـة في احلـديث واالبـتـعـاد عن عن كل ومن هـذه ا
مايعكر صفو اجملتمع. 

اننـا بـحاجـة ان نقــــــــــول للـسـيئ انك سيئ من دون اي لف ودوران
وان يـــضع امـــام الــقـــضـــاء من اجل مـــحــاســـبـــته وركــنـه في مـــكــانه

الصحيح.
حـ يـتـحـدث الـلص عن الـنـزاهة وحـ يـتـحـدث الـكـاذب عن الـصدق
صداقـية فال خيـر في مجلـس هما فيـه وال خير في مـكان قد اخذا وا
فـيه شـوط وحـياة .هـذا حـال مـجتـمع بـات اغـلب افراده بـهـذه الـكيـفـية

وبهذا احلجم من النفاق اجملتمعي. 
وصــــل بــنـا احلــــــال ان يـنـكـــــــر االخ اخــاه من اجل مـال كـان قـد
الـتــهــمه بــدون حـجــة او دلــيـــــــــل وصل احلــال بـنــا ان من مــد يـده
الـقذرة عـلى مـال وبـيـــــــــت جاره بـات وطـنيـا وشـريفـا وبـات يتـحدث
عن الـنزاهه واألخالق وبـات يـنكـس عقـاله الـقذر عـلى مـا فيه من رقي

وجاه. 
ا فيه من ـصلـ  وبات ان صـلى فإنه اليـرضى اال باخلط االول من ا

ان يطغى على كل انسان.  وقار ديني وعزة عالية وا
عول االول في هدمها هوالء اس بالء هذه اسس خراب اجملتمعـات وا

اي مكان وحاضر...
ان اردت ان تصلح اجملـتمع فعـلى كل واحد مـنا ابتداء بـأمام اجلامع
ـتنع اي انـسان ان يـسلم نع هـوالء من دخـول اي مسـجد وان  ان 
عـلى هـوالء او ان يـتـحـدث معـهم بـاي حـديث حـاربـوهم بـهذه الـكـيـفـية
ليعـلموا حـجم اعمالهم وان اليـعمم عمـلهم على كل انـسان وان اليجر

من الذنب له بجريرة االخر. 
كل نفس تـمثل ذاتهـا وتمثل حـقيقـة نفسـها فلـست مسؤؤال عن اخ لي
اساء بل مـسؤؤلـيتي عن ذاتي وتـركيـبي فأن وجد فـي تصرفي شك

او ريب فتلك الساعة استحق كل عقوبة. 
ـنـظـور فـتـغـير فـيـهـا احلـال وبـاتت اجملـتـمـعـات األخـرى تـعـمل بـهـذا ا
االنـسـانـيه هي عـالم رحـب لـهـا ونحـن مـازلـنا نـكـرم الـلص حـيـث نراه
ونـعــلي من قـدره ونــفـتح له ديــوان اجملـلس لــيـصــول ويـجــول فـيه عن

صداقية. النزاهه وا

اعترفوا في مرحلتي
الـتـحـقيـق االبتـدائي
والـقـضــائي قـيـامـهم
ـتــاجـرة وتـهـريب بـا
األدويـــة الـــبـــشـــريــة
بـــإجــازة اســـتـــيــراد
مزورة). مـوضحا ان
(احملـــكــمـــة اطـــلــعت
عــــلى كــــتــــاب وزارة
الـصــحـة والــبـيــئـة/
ركز الطبي للرقابة ا
والـبـحـوث الـدوائـية
ـتــضـمن الــتـوجـيه ا
بعـدم ادخـال األدوية
ــضـبــوطــة كـونــهـا ا
واردة خــــــــــــــــــــــــارج
ضــــوابط الــــوزارة ,
لـــــتـــــجـــــد أن األدلــــة
ــتــحــصـلــة كــافــيـة ا
ـتهـم وفق إلدانة ا
ـادة  194/ أحـكـام ا
أوالً / أ من قــــانــــون
ــــعـــدل الــــكــــمـــارك ا
بــالــقـرار 76 لــســنـة
1994).  ودونــــــــــــت
مـــحـــكـــمـــة حتــقـــيق
الـــبــصــرة الـــثــالــثــة
اعـتـرافـات مـتـهـمـ
اثـنـ بــسـرقـة احـد
ـــــــواطـــــــنـــــــ في ا

مـنطـقـة العـشـار والذي كـان بـحوزته
مــبــلــغــاً قـدره  400 مــلــيــون ديــنـار
تـقاعدين. واوضح خاصة بـرواتب ا
ُـتَـهَـم قـامـا مع اثـن الـبيـان ان (ا
ـــبــلـغ اخلــاص هــاربـــ بـــســـرقـــة ا

ـــتـــقـــاعـــدين من صـــاحب بـــرواتب ا
مــكــتـب صــيـــرفــة بـــعــد ســـحــبه من
مــصـرف الــرافـدين حــيث اعــتـرضت
طـريــقه مـجـمــوعـة مـسـلــحـة تـنـكـرت
بــالـزي الــعـســكــري واسـتــولت عـلى

بلغ حتت تهديد السالح). مبينا ان ا
تهم اعترفوا صراحة إشتراكهم (ا
باحلـادث مع متـهـم آخـرين أحدهم
ــــصـــرف قـــام شــــرطي يــــعـــمـل في ا
علـومات). الفتا الى ان بتزويدهم بـا

كن الوقاية من كورونا? كيف 
هـذه هي رســاله من (الــبـروفــسـور تــشن هــورين) في الـصــ كـلــيـة

العلوم الطبية بجامعة زجنان...
 وصول فيروسات كورونا إلى

 إلـعــراق والــدول الـعــربــيه عــاجالً أم آجالً  لــيس هـنــاك شك في أن
ا ال تملك مجموعات طبيه كافيه أومعدات متطورة وزارات الصحة ر
ــبــادره بــاســتــخــدام قــدر اإلمــكـان  لــلــتــشــخــيص ..  لــذلك يــرجى ا

االساليب التالية :
C 5 U²O

ناعة لديك. الطبيعي لتقوية جهاز ا
عدم الـقـلق  فيـتـام C يـساعـد في الـتـخـلص من الفـايـروس بـشكل

كبير  وهذا جيد.
ـزيـد مـن اخلـشب األصـفـر ?? ال اعـرف تــأكـد أيـضًـا من اســتـخـدام ا

ماذا يقصد به .. باإلضافة إلى ذلك:
فترض ضرورة توجيه افراد العائله واالطـفال باخلصوص.. أنه من ا

أن يكون كل منهم قد يكون مصابًا بفيروس كورونا ... 
لذلك  ال تصافح او تلمس أحداً خوفا من العدوى..

وهو  امر ضروري ..
 وليس سرا للعلم ...

 ال يوجد حاليا للفيروس لقاح او عالج محدد .. 
حــاول جـهــد االمـكــان ان حتـفـظ دمك قـلــوي ..بـاســتــخـدام الــلـيــمـون
والـيـانــسـون وكـذلك شــرب قـدح مـاء مع نــصف مـلــعـقه بـيــكـاربـونـات

الصوديوم  صباحا ..الجل الوقاية ..
 كورونـا اجلديـد .. ولسـوء احلظ ظهـر مجددا بـسبب الـطفـرة اجليـنية

التي جعلت الفايروس خطيرة للغاية...
. رض ناجم عن اندمـاج اجل في ثعبـان وخفافيش   يبدو أن هـذا ا
التي تسـتهلك لالكل في الـص .. وبذلك اكـتسب القـدرة على إصابة

ا في ذلك البشر. الثدييات  
هم االن ايصال هذه الرسالة الى جميع معارفك:  ا

ـســتـشــفى بــكـ ــديـر الــتــنـفــيــذي   الــبــروفـيــســور تـشن هــورين  ا
العسكري يقول: 

اء الدافئ أن تنقذ حياتك".  كن لشرائح الليمون في كوب من ا "
مالحظه هامه :

حتـى لـو كـنت مـشـغـول  يـجب عـلـيك إلـقـاء نـظـرة عـلى هـذه الـرسـالة
ونقلها لآلخرين! 

اكرر الليمون الدافئ
كن ايضا أن يقتل اخلاليا السرطانية!  

ـاء تــقـطع الــلـيـمــونه إلى ثالثـة أجــزاء وتـوضع في كــوب  ثم يـصب ا
اء إلى (ماء السـاخن على قطع الـليمـون .. سيتـحول بهـذه الطريـقه  ا

قلوي)  
ـاء كـلـمـا تـشعـر بـالـعـطش ... سـيـكـون بالـتـأكـيـد مـفـيدًا اشرب هـذا ا

ضاد للسرطان .   للجميع. الليمون احلار يطلق الدواء ا
استعمل عصير الليمون الـساخن للقضاء على األورام السرطانية انه

عالج جلميع أنواع السرطان.
سـتخـلص بهـذه الطـريقه يـدمر اخلاليـا اخلبـيثـة فقط .. وال  الـعالج ا

يؤثر على اخلاليا السليمة.
 ثانيًا: 

وجـود في عـصـير الـلـيـمون يـسـاعد حـمض الـكـربوكـسـيل األحـادي ا
على تـنظـيم ارتفاع ضـغط الدم وحـماية الـشرايـ الضيـقة  ويـساعد

في تنظيم الدورة الدموية وتقليل تخثر الدم.
ـعـارف .. كي تـعم ـعـلـومـه بـعـد الـقـراءة  الـى ا حـاول بـسـرعه نــقل ا

الفائده.
 هام جدا :

 يالحظ البروفـيسور تـشن هورين أن أي شخص يـتلقى هـذه الرسالة
ـا يــسـاعـد  في انـقـاذ حـيـاة شـخص ويــرسـلـهـا الى شـخص اخـر ر

اخر...
 لقد قمت بواجبي  وآمل أن تساعدوني في نشره أيضًا.
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نـفـذت قـوة في الـعـمـلـيـات اخلـاصـة
بـجـهــاز مـكــافـحـة االرهــاب عـمــلـيـة
امــنـيـة نـوعـيـة اســفـرت عن حتـيـيـد
عددا من الدواعش واعتـقال قيادات

بارزة في التنظيم في كركوك . 
وقالت خلية االعالم االمني في بيان
امس ان (جــهــاز مـكــافـحــة االرهـاب
مــسـتــمـر في تـعــقب بـقـايــا قـيـادات
وعناصر داعش  حـيث عمل اجلهد
االستـخباري لـلجـهاز على اكـتشاف
أهـــداف في وادي زغـــيــتـــون ضــمن
قـاطع كــركـوك) ,واضـاف ان (قـوات
الــعــمــلــيـات اخلــاصــة فـي اجلــهـاز
نــفــذوا إنـــزاال جــويــا بـــإســنــاد من
طــيـران الـتــحـالف الـدولي تــمـكـنـوا
خالله قــــتل ثـالثـــة ارهـــابــــيـــ من
ـقـربـ لـزعـيم الـتـنـظـيـم واعـتـقال ا

سبعة اخرين).
d Ë r¼œ

وافــادت مـــديــريـــة االســتـــخــبــارات
ـقـتـل أحـد الـدواعش الــعـســكـريــة 
واخر فجر نفسه أثـناء مداهمة أحد

األوكار في ديالى.
ــديـريــة في بــيـان امس ان وقــالت ا
(قوة من مفارز شعـبة االستخبارات
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(كشف الداللة لـلمتهـم جاء مطابق
العترافاتهم التي أدلوا بها للمحكمة
الـــتـي صــدقـت أقـــوالـــهم اســـتـــنــاداً
ــــادة  442من قـــــانــــون ألحـــــكـــــام ا

العقوبات). 
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تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جنانه وكذلك الشكر
موصـول لكل من اتـصل او ارسل برقـية عـزاء .. داعيـاً الله ان

يحفظ اجلميع.
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في كـردسـتـان والـعـراق). واضـاف (كـمـا تـطـرق
اجلانبان الى االصالحـات التي تنفـذها حكومة
اقلـيم كردستـان في وزارة البـيشمـركة وتـوحيد
هـذه الـقـوات حيـث اشـاد نائـب رئيـس الوزراء
ـــتــحــدة بـــدور قــوات الــتـــحــالـف والــواليــات ا
االمــريـــكــيــة في دعـم اإلصالحــات في الــوزارة.
واكـدا ان (بـقـايـا داعش مـازالت تـشـكل تـهـديدا
وخــطــرا عـلـى امن اقــلـيـم كـردســتــان والــعـراق
ــنـطــقـة وشــدد ايـضــا عـلى ضــرورة وجـود وا
تنسيق وتعاون ب قوات الـبيشمركة والقوات

رحلة). العراقية في هذه ا

s Š b¹d  ≠ qOÐ—«

اشاد نائب رئـيس وزراء اقلـيم كردستـان قوباد
ــتـحـدة االمــريـكـيـة طـالــبـاني بــدور الـواليـات ا
وقــوات الـــتــحــالف لــدورهـم وتــعــاونــهم حــول
مشروع اإلصالحات لوزارة شؤون الـبيشمركة.
 طالباني سلـط الضوء االثن وأثـناء اجتماعه
بوفـد عـسكـري ودبـلـوماسي أمـريـكي مؤلف من
مـســؤول مـكـتب الـتــنـسـيق االمــني في الـعـراق
تحدة وستيف فيـغن القنصل الـعام للواليـات ا
رافق االمـريـكيـة في اقـلـيم كـردسـتـان والـوفـد ا
ستـجدات السـياسيـة واالمنية لهم على اخـر ا
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أكـد رئـيس مـجــلس الـقـضـاء األعـلى
فــائـق زيــدان أن الــقـــضــاء يــجب أن
يراقب ويحاسب نفسه قبل محاسبة
االخـرين في حـال مــخـالـفـة الـقـانـون
ة (إِنَّ الـلَّهَ مـسـتـشـهـداً بـااليـة الـكـر
يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَيـ أَهْلِهَا
وَإِذَا حَكَمْـتُم بَيْنَ الـنَّاسِ أَن تَحْـكُمُوا
بِالْـعَدْلِ  إِنَّ الـلَّهَ نِعِـمَّا يَعِـظُكُم بِهِ  إِنَّ

اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا). 
ركز االعالمي وذكر بيان صادر عن ا
لـلـمــجـلس تـلــقـته (الـزمـان) امس أن
(ذلـك جـــاء خالل كـــلــــمـــة زيـــدان في
ـســتـوى االجــتــمـاع الــثــاني عـالـي ا
ـية لـلنـزاهة الـقضـائية للـشبـكة الـعا
ـنــعــقــد في الــعــاصــمــة الــقــطــريـة ا

الدوحة).
وكان زيـدان قد وصل عـلى رأس وفد
قـضـائي مـسـاء االثـنـ الى الـدوحـة
ــوجـهـة من رئـيس تـلـبــيـة لـلـدعـوة ا
اجملــلس االعــلى لــلـقــضــاء الـقــطـري
هنـدي للمـشاركة حس بن حلـدان ا
ستوى في االجتماع (الثـاني عالي ا
يـة للنـزاهة القـضائية) للشـبكة الـعا
ويـــضـم الـــوفـــد الـــقـــضـــائي كال من
القـاضي االول في محـكمـة التـحقيق
اخملتصة بـقضايا الـنزاهة في الكرخ
والرصافـة كال من ضياء جـعفر لـفتة

اياد محسن ضمد.
„d²A  ÊËUFð

وبـــحـث زيـــدان مـع رئـــيـس بـــعــــثـــة
االحتــاد االوربي في الــعــراق مـارتن
شترك الداعم هوت تعزيز التعاون ا

جلهود القضاء . 
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان

ـشـترك (اجلـانبـ تـعزيـز الـتـعاون ا
كن أن تقـدمه البـعثة والدعم الـذي 
الى الـقـضــاء في اجملـاالت كـافـة ذات

االختصاص). 
وصــدقت مـحــكــمـة حتــقـيق الــكـرادة
ـة قتل اقوال ثالثـة متـهمـ عن جر
واطـن في مـنطقـة الرستـمية احد ا

نفذت من قبل قاتل مأجور.
W¦¹bŠ ‚dÞ

وذكـر الـبـيــان أن (الـقـاضي اخملـتص
اتــخـذ قــرارات عـدة بــشـأن الــتـوصل
الى الـــقــاتل عن طــريـق االســتــعــانــة
بـالـطـرق الـتـقنـيـة والـفـنـيـة احلـديـثة
وعـلى ضـوئـهـا  حتـديـد والـتـعرف
ـــأجــور كــون عـــلى هـــويــة الــقـــاتل ا
احلــــــــادث يــــــــعـــــــــد من احلــــــــوادث
الـغـامـضـة). واضـاف انه ( تـنـفـيـذ
حادث القـتل بناء علـى ايعاز من قبل
ــدارس لــقــاء ــتــهم مــديــر احــدى ا ا
ـتـهـمـة مـبـالغ مـالـيـة اسـتـلـمـهـا من ا
زوجـة اجملــنى عـلــيه مـديــرة مـدرسـة

اخرى).
تـهـمـ  تـوقـيـفهم الفـتـا الى ان (ا
ـادة  406/ 1 / أ  ز وفـقـا الحـكـام ا
مـن قــانـــون الــعــقـــوبــات الـــعــراقي).
واصدرت احملكمة الكمركـية للمنطقة
الـــوســـطـى في رئــــاســـة مـــحــــكـــمـــة
استئناف بغداد/ الرصافة االحتادية
ـدة سـتـة حـكـمـاً بـاحلــبس الـبـسـيط 
أشــهـر مع غــرامـة مــالـيــة ومـصـادرة
الــعـــجـــلـــة لــثـالثــة مـــدانـــ قـــامــوا
وجب تـاجـرة وتـهـريب األدويـة  بـا
إجازة استـيراد مزورة خالفـاً ألحكام

القانون. 
ــدانــ الــثالثـة وافــاد الــبـيــان أن (ا
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مواد قانـونية مخـتلفـة) مشيرا الى
ـطـلـوبـ الـذين الـقي الـقـبض ان (ا
عــلــيــهم  إحــالــتــهم الى اجلــهـات
اخملتصة لينالوا جزائهم العادل). 
وضـبــطت دائــرة الــتـحــقــيــقـات في
هـيـئـة الـنـزاهـة االحتـاديـة عـددا من
ــوظـفـ في دائـرة تـنــفـيـذ الـكـوت ا
ـراجـع لـقـيـامـهم بـأخـذ رشـا من ا
لـقـاء إجنــاز مـعـامالتـهم.واوضـحت
الدائرة في بيـان امس إن (مالكاتها
في مكتب حتقـيق واسط تمكنت من
ضــبط خــمـســة مــوظـفــ في دائـرة
تنفـيذ الكـوت لقيـامهم بتـسلم مبالغ
ـراجـعـ مـقـابل صـرف مـالـيـة من ا
الـــصــــكـــوك الـــعـــائــــدة لـــهم وعـــدم
عـرقــلـتــهـا) ,الفـتــا الى ان ( خالل
العـملـية ضـبط مبـالغ مـاليـة بحوزة

 .( تهم ا
وفي سيـاق متـصل أشارت الـدائرة
ـــكــــتب قـــام إلى أن (فــــريق عـــمـل ا
بـضبط مـتـهم يقـوم بـاالحتـيـال على
ــشـهـود أثـنـاء ــواطـنـ بـاجلـرم ا ا
ــال من أحـد تـســلــمه مــبــلــغــا من ا
األشخاص لـقاء وعـده بالتـعي في
إحـدى الشـركـات األجـنبـيـة العـامـلة

في احملافظة).  »½e»‰∫   قوة من مكافحة االرهاب تنفذ انزاالً جوياً في بغداد 


