
ك�ش��ف رئي�س اللجنة الأمني��ة يف جمل�س حمافظة الأنبار 
نعيم الكعود، ال�ش��بت، ع��ن قيام "فا�ش��دين" يف الأجهزة 
الأمنية باإخراج عنا�رص يف تنظيم "داع�س" من ال�ش��جون 
مقابل "حفنات" من الدولرات، م�ش��راً اإىل �ش��عي جلنته 
لك�ش��ف هوؤلء "املرت�ش��ن" لغر�س اإحالتهم اإىل املحاكم 

الع�شكرية.
وق��ال الكع��ود  اإن "هناك بع���س الفا�ش��دين يف الأجهزة 
الأمنية يقومون باإخراج عنا�رص تنظيم داع�س املتلطخة 
اأيديه��م بدماء العراقين من ال�ش��جون مقابل حفنات من 

الدولرات يف املحافظة".
واأ�شاف الكعود، اأن "اللجنة الأمنية يف الأنبار ت�شعى اىل 
ك�ش��ف اأولئك املرت�ش��ن والفا�ش��دين يف الأجهزة الأمنية 
لغر���س اإحالتهم اىل املحاكم الع�ش��كرية لينالوا جزاءهم 
العادل كونهم �رصكاء باخلروق الأمنية وتدهور الو�ش��ع 

الأمني يف الأنبار".

ل متلك حمافظة املثنى غرب العراق �شوى ثقب باب او 
منفذ حدودي �شغر يربطها مع ال�شعودية

جمل���س حمافظ��ة املثنى يج��د ان ال�ش��تثمار هو احلل 
لذل��ك �ش��عى اىل فت��ح باب ال�ش��تثمار لإن�ش��اء املرافق 
وخدمات البنى التحتية يف منفذ اجلميمة احلدودي مع 

العربية ال�شعودية.
رئي���س اللجن��ة القانوني��ة يف املجل�س احم��د املرزوق 
قال للجورنال ، اإن الو�ش��ع احلايل التي متر به وزارت 
الدول��ة ل ي�ش��مح باإن�ش��اء م�ش��اريع البن��ى التحتية يف 
املنفذ على ح�ش��ابها، م�شراً اىل ان احلل يكمن يف فتح 
الب��اب ام��ام امل�ش��تثمرين املحلين والأجان��ب للتقدم 
لإن�ش��اء تلك امل�ش��اريع مبا يتنا�ش��ب مع حجم التبادل 

التجاري املتوقع واأعداد امل�شافرين.
وراأى ب��اأن فت��ح املنف��ذ يعك���س ايجاب��ًا على الو�ش��ع 
املح��ل يف املحافظة، موؤكداً ب��ان املجل�س يدعم جميع 
ه��ذه اخلط��وات ويدع��و احلكوم��ة املركزي��ة بامل�ش��ي 
باإكم��ال جمي��ع الج��راءات الدبلوما�ش��ية والقانوني��ة 
بافتتاح املنفذ ل�شيما بعد �شدور املوافقة من اجلانب 

ال�شعودي.
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 وبح�ش��ور الم��ن الع��ام ال�ش��يد ن��زار ها�ش��م حبل 
املتن وف�ش��اء احل��وزة العلمية وممثل��ن العتبات 

املقد�شة.
 وق��ال المن العام للعتبة العلوية ال�ش��يد نزار حبل 
املت��ن ان" املب��ادرة جاءت اإ�ش��تيحاء من و�ش��ايا 
املرجعية الدينية العلي��ا بالهتمام بالكتب الثاثة 
القراآن الكرمي ونهج الباغة وال�ش��حيفة ال�ش��جادية 
النج��ف  ومدين��ة  املقد�ش��ة  العلوي��ة  العتب��ة  وان 
باعتباره��ا مرك��زا لإ�ش��عاع فك��ر اأه��ل البيت)عليه 
ال�ش��ام( بحاجة اإىل مراكز قراآنية مب�شتوى عاٍل كي 
يت��م ن���رص الثقافة القراآني��ة يف جمتمعنا ويف ربوع 
وطننا العزيز من خال امل�شاجد واحل�شينيات ب�شكل 

اأكرب.
واأ�ش��اف حبل املتن ان " للمعهد هدفان ا�شا�شيان 
وهما جم��ع الطاقات القراآني��ة املنت�رصة يف وطننا 
و�ش��فها وقيامها بالتبليغ يف املوا�ش��م الدينية من 
اأج��ل زي��ادة الرتبي��ة القراآني��ة والهتم��ام بالعمل 
والتفك��ر بالق��راآن الك��رمي، مبين��ًا ان "امل�ش��تهدفن 
هم ال�ش��باب بالدرجة الوىل واإننا نريد من ا�ش��تاذة 
الأ�شا�ش��يون  املعلم��ون  ه��م  وف�ش��ائها  احل��وزة 
الهجم��ة  ال�ش��باب ك��ي نواج��ه  له��وؤلء  اجلاذب��ون 

املتعددة واملت�شعبة يف وطننا وهذا هو ما ناأمله.
 م��ن جانب��ه اأو�ش��ح رئي���س ق�ش��م ال�ش��وؤون الدين��ة 
ال�ش��يخ م�ش��طفى اأبو الطاب��وق ان " افتت��اح املركز 
جاء مبنا�ش��بة ولدة القمار النورانية)�ش��لوات اهلل 
عليه��م( يف �ش��هر �ش��عبان وه��و ُيعنى بالدرا�ش��ات 
القراآنية ونهج الباغة وال�ش��حيفة ال�ش��جادية وهو 
خا���س بطلب��ة احل��وزة العلمي��ة يف النج��ف والذي 
انبث��ق بتوجي��ه مبا�رص م��ن المانة العام��ة للعتبة 
العلوي��ة وبن��اًء عل��ى و�ش��اية املرجعي��ة العلي��ا اإذ 
مت ان�ش��اء املعه��د وف��ق درا�ش��ات معدة وا�شت�ش��ارة 
اكادميي��ن وف�ش��اء احل��وزة العلمي��ة يف النج��ف 

ال�رصف.
 وا�ش��اف ال�ش��يخ اب��و الطاب��وق ان " املعه��د يق��وم 
باإع��داد جمموعة م��ن القراآنين واملخت�ش��ن بنهج 

الباغة وال�ش��حيفة ال�ش��جادية والدرا�شة فيه تكون 
ملدة �ش��نتن ليتخ��رج بعدها بدرجة اأ�ش��تاذ خلدمة 
املجتم��ع يف امل�ش��اجد واحل�ش��ينيات لبن��اء جي��ل 
واعد قوي ي�ش��تطيع ان يجابه البتاءات وامل�شاكل 
وان نبن��ي جي��ل ي�ش��وده املحب��ة والألف��ة والرتابط 

الجتماعي.
 وتابع ال�شيخ ابو الطابوق "حاولنا ان نن�شئ البذرة 
الوىل من ج��وار امر املوؤمنن)عليه ال�ش��ام( وان 

�ش��اء اهلل �شنتو�ش��ع ليك��ون له��ذا املرك��ز ف��روع يف 
جمي��ع حمافظات العراق.  واأكد ال�ش��يخ اأبو الطابوق 
ان" املخطط للمعهد هو اأن نحاول جادين بعد اإمتام 
املناهج اخلا�ش��ة به �ش��نقدم دعوة ل��وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي لأخذ موافقة ر�ش��مية للمعهد 
وربطه بالوزارة حتى يكون املتخرج من هذا املعهد 
يحظ��ى ب�ش��هادة اكادميي��ة معرتف به��ا ويكون له 

الثقل يف اي�شال املعلومة.

حمافظ��ة  يف  نوع��ه  م��ن  الول  ه��و  اخ��رتاع  يف   
ابتك��ر مواط��ن م��ن ق�ش��اء حديث��ة  النبار،ال�ش��بت، 
�ش��ناعة اجلاون من قطع ال�شجار ل�شناعة املدكوكة 
من التمر وال�شم�ش��م من ابرز الكات التي ت�شتهر بها 

املناطق الغربية وهي من انواع احللوى ال�شعبية .
يف  احلديث��ي  ب��در  ه��ال  اجل��اون  خم��رتع  وق��ال   
ت�رصي��ح خ�س به مرا�ش��ل )اجلورن��ال(، ان" الظروف 

القت�ش��ادية واخلدمي��ة الت��ي تعي�ش��ها م��دن النبار 
والع��راق عام��ة جعلتن��ي ابتكر �ش��يئا مفي��دا لأهايل 
املناطق الغربية و�شناعة اجلاون اخل�شبي الذي كان 
�شابقا ي�شنع من احلجر ال�شلب لكن مت ابتكار طريقة 
جدي��دة ل�ش��ناعته حمليا م��ن قطع �ش��جرة البلوط او 

التوث )التكي( لتحملها الطرق ".
وا�ش��اف ان" �ش��ناعة اجلاون  يكون قطره وارتفاعه 
بح�شب الرغبة اأو ما متوفر ويف�شل اأن تكون بارتفاع 
م��ن 40 اإىل �ش��م وقطره��ا م��ن 26 اإىل 30 �ش��م يت��م 

حفرها ب�شكل دائرة خمروطيه قطرها من الأعلى بن 
18و22 �ش��م ومن القعر من 8 اإىل 12 �شم بارتفاع 

من 25 اإىل 30 �شم".
 واأ�شار بدر ان" �شناعة اجلزء الثاين من اجلاون وهي 
ي��د اجل��اون اأو املهبا�س وهي عود من اخل�ش��ب اجليد 
حمدب��ه م��ن الأ�ش��فل وتك��ون خمروطي��ه ويف العلى 
تو�ش��ع قطعه خ�ش��بيه لزيادة وزن املهبا�س وطولها 
ح�ش��ب الرغبة على اأن ل تقل عن 150 �ش��م ت�ش��تخدم 
لتنظيف احلنط��ة وعمل الربغل واحلبي��ه وكذلك عمل 

املدكوكه".لفت��ا اىل ان" اجل��اون يت��م دهنه بالزيت 
احل��ار بعد انته��اء مراحل عمل��ه لإعطائه ل��ون مميز 
وجميل".  وتابع قائا" التطور احلا�ش��ل يف الجهزة 
الكهربائي��ة واملطاح��ن يف الوقت احلا���رص امر كبر 
ومه��م لكن �ش��ناعة اجل��اون وا�ش��تخدامه يف الطحن 
و�ش��ناعة املدكوك��ة واحلبي��ة ل��ه نكهة خا�ش��ة جدا 
خال ا�ش��تخدامه يدويا و�شناعة اجزاء اجلاون باليد 
امر مه��م ويجعل الن�ش��ان يح�س باإجن��از كبر قدمه 

لأهله".

فـــــي بغـــــــداد..

جموع من الناس تحتفي بمهرجان الزهور التاسع .. ألوان تحاكي السالم 
وت�ش��منت الفعاليات التي بداأت يوم اخلمي�س املا�ش��ي ن�شاطات 
فولكلوري��ة وثقافي��ة ومنه��ا عر�س لاأزي��اء البغدادي��ة اجلميلة 
مبرافق��ة الأغني��ات البغدادية القدمي��ة التي ردده��ا احلا�رصون، 
ف�ش��ا عن الأغنيات الوطنية، اىل جانب التطرق اإىل اأهمية زراعة 
ال�ش��تات والورود مل��ا لها من اأثر جمايل ونف�ش��ي عرب م�ش��اركة 
العدي��د من املكاتب املهتمة بالبذور والأ�ش��مدة والرتبة اخلا�ش��ة 

بالزهور التي وزعت من�شوراتها على الزائرين.
وي�ش��تمر املهرجان ملدة اأربعة ايام �ش��يتم خاله��ا عر�س جميع 
اأن��واع الزه��ور واملزروع��ات اأم��ام الزائرين التي تنت��ج حمليا اأو 
امل�ش��توردة م��ن خ��ارج الباد من خ��ال الأجنحة اخلا�ش��ة بكل 

جهة م�شاركة.
ثقافة الورد

واأعرب��ت امين��ة بغ��داد الدكت��ورة ذك��رى علو���س ع��ن �ش��عادتها 
باملهرج��ان ال��ذي تزام��ن مع حتقي��ق النت�ش��ارات يف حمافظة 
نين��وى، وقال��ت: "من��ذ انطاقت��ه الأوىل ع��ام 2009 حر�ش��ت 
اأمان��ة بغ��داد عل��ى ان يك��ون ه��ذا املهرج��ان تقليدا �ش��نويا وان 
كان باإمكانيات ب�ش��يطة اإل انه حقق هدفا �ش��اميا جت�شد يف نقل 

ال�ش��ورة احلقيقي��ة لعا�ش��متنا العزيزة التي حاول اعداء ال�ش��ام 
طم�س معاملها احل�شارية واملعمارية، فخ�شئوا وخ�شئت نياتهم.

واأ�شافت: "ها نحن اليوم جنتمع من جديد يف ار�س باد الرافدين 
على الود واخلر والوئام لنخط حروف ان�شانيتنا الأبدية بال�شام 
وي�شعدنا ان يكون هناك جناحان ملدينة املو�شل واآخر ملحافظة 
نينوى حا�رصين يف حب احلياة احلرة الكرمية ومل ونن باحلب.
وتابع��ت: "يف مهرجانن��ا التا�ش��ع للزهور نفخ��ر بنجاحنا بن�رص 
ثقاف��ة الورد مثلم��ا ت�رصفنا بالعديد من ال��دول التي لبت دعوتنا 
لل�ش��ام و�ش��اركتنا يف ن���رص اأهدافن��ا النبيلة، فلم يك��ن مهرجان 
الزهور منذ انطاقته الأوىل هام�ًش��ا يف اأجندة ال�شدقاء بل كان 
ومل يزل و�ش��يبقى ا�شيا ومن اأولويات التزاماتهم ملا يحمله هذا 
املهرج��ان وهذا املحفل الثقايف من معان ج�ش��دت عراقة بادنا 
ورقي اهلها يف ا�ش��تخدام الورد ر�شالة لل�شام والأهداف ال�شامية 

املن�شودة .
األق بغداد وزهوها

م��ن جانب��ه حيا الأم��ن الع��ام ملجل�س ال��وزراء العراق��ي مهدي 
الع��اق القائمن على املهرجان اجلمي��ل، وقال: ان هذه الفعالية 
الت��ي داأبت امانة بغ��داد واجلهات املتعاونة معه��ا على اقامتها 
من��ذ ت�ش��ع �ش��نوات ، نفخر انه��ا تاأتي حت��ت عنوان بغ��داد مدينة 

الإبداع الأدبي التي ت�رصف على هذا اللق منظمة العلوم والرتبية 
والثقافة )يون�ش��كو( ولعل من ح�ش��ن التوفيق ان يقرتن الحتفال 
بن�رص كبر من ايام انت�ش��اراتنا �ش��د داع�س ،فقد �شطر امليامن 
من ابطال اجلي�س وال�رصطة واحل�ش��د ال�شعبي والبي�شمركة بطولت 

كبرة كان اخرها ما حتقق من حترير ق�شاء )احل�رص( بالكامل.
وا�ش��اف: ان اهتمام امان��ة بغداد بتنظيم ه��ذا املهرجان يعك�س 
ال��ق بغداد وزهوها و�ش��عيها لإظه��ار قدراته��ا يف تزين املدينة 
وات�ش��احها بال��وان الطبيعة اخلاب��ة يف امل نتطل��ع اليه جميعا 
بعودة المن اىل مدينتنا العريقة العا�شمة احلبيبة بغداد ل �شيما 
م��ع ما حتقق من ا�ش��تقرار امني كبر ن�ش��هده جميع��ا وهو تاأكيد 

على قدرة قواتنا المنية البطلة على حتقيق ذلك .
ر�سالة �سالم

اما الناطق الإعامي با�شم اأمانة بغداد حكيم عبد الزهرة فقد اكد 
ان املهرجان ر�ش��الة توؤكد ان العراق بلد ال�ش��ام واملحبة، وقال: 
يع��د املهرجان تظاهرة زراعية للتعبر عن املحبة وال�ش��ام، لن 
الهدف من اقامة املهرجان هو اي�ش��ال ر�شالة اىل العامل مفادها 
ان الع��راق ينب��ذ ثقاف��ة العنف م��ن خال ا�ش��اعة ثقاف��ة الزهور 
واجلمال وروؤية الوجه احل�ش��اري للعا�شمة التي كانت وما زالت 
ار�س ال�ش��ام والتاألق واملنا�ش��بات الثقافي��ة املهمة التي تعك�س 

الوجه الإن�ش��اين واجلمايل لبغ��داد، اىل جانب تبادل اخلربات بن 
العراق والدول وال�رصكات الجنبية والعربية امل�ش��اركة، ا�ش��افة 
اىل امكانية ا�شتراد زهور تتاءم مع الجواء العراقية، ف�شا عن 

ت�شدير الزهور العراقية املنتجة اىل خارج الباد.
وا�ش��اف: "ان دورات املهرجان ال�ش��ابقة �ش��هدت اي�شال ر�شائل 
عدة اىل العامل مفادها ان العراق بلد ال�ش��ام والمان، على الرغم 
م��ن الهجمات ال�رص�ش��ة من قبل و�ش��ائل اعام مغر�ش��ة �ش��ورت 
العراق بانه �شاحة حرب، لذا كانت املهرجانات تتحدث من خال 

الزهور عن الوجه الخر للعراق بانه بلد العمار والزدهار".
جمال الورد

اىل ذل��ك، اأع��رب العديد م��ن املواطن��ن العراقين عن �ش��عادتهم 
بح�ش��ورهم احتفالي��ة الفتتاح ومتتعهم مبنظ��ر الزهور اجلميلة 
الت��ي ل ي�ش��اهدونها ال يف مهرج��ان الزه��ور الذي يقام �ش��نويا 
يف متنزه الزوراء. وقالت مى ح�ش��ن: "احر�س كل �ش��نة ان اجيء 
مع افراد عائلتي اىل املهرجان لأنه يجعلنا ن�ش��عر بال�ش��عادة فا 

اأجمل من الزهور وهذه الجواء اخلابة فعا".
ام��ا �ش��اكر عل��ي، فق��ال: "ال��ورد جميل واملكان �ش��ار ب��ه اأجمل 
واخل���رصة واملاء والوجه احل�ش��ن للنا�س الذين ج��اوؤوا لاحتفال 

مع بغداد يف انت�شاراتها ومهرجان زهورها.

بغداد ـ متابعة

فريق "موبايل تايم " ينظم دورة في النجف لتعزيز 
قدرات العاملين في العنف األسري 

خطة أمنية في الديوانية لمالحقة الخارجين عن القانون

في ذي قار .. حاولت االنتحار بالمبيد الزراعي 
فأنقذها األطباء

العتبة العلوية تفتتح معهد اإلمام علي للدراسات القرآنية ونهج البالغة

النجف � متابعة :برعاية وزير الداخلية قا�شم العرجي اقام مركز تدريب حافظة 
النجف ال�رصف دورة تطويرية حول تطوير مهارات وقدرات �ش��باط ومنت�ش��بي 
الوزارة .  وقالت املديرية " ان مركز تدريب النجف ا�شتقبل دورة لتعزيز القدرات 
�ش��ارك فيها عدد من ال�ش��باط م��ن حمافظات النجف ال���رصف وبابل وكرباء 

املقد�شة والديوانية ملدة ثاثة اأيام حا�رص فيه فريق موبايل تامي " .
واو�ش��ح مدي��ر مرك��ز التدريب العقيد �ش��لمان عبد احل�ش��ن " امتنى م��ن وزارة 
الداخلي��ة تك��رار  هك��ذا ور���س ودورات ك��ون العن��ف ال�رصي مرتب��ط بال�رصطة 
املجتمعي��ة وكذل��ك �رصط��ة الح��داث والجتار بالب���رص باعتبارها ال�ش��لة بن 
املواط��ن ورج��ل المن مبينا " ان هذه الدورات املكثفة هدفها تطوير اداء ورفع 

كفاءات كل �شباطها ومنت�شبيها ويف كافة الخت�شا�شات ال�رصطوية "
م��ن جانبه حت��دث رئي�س فريق موبايل تامي الرائد �ش��ايف عطي��ة" نظمنا دورة 
تدريبي��ة لتعزيز ق��درات العاملن يف جمالت العنف الأ���رصي و�رصطة الحداث 
والجت��ار بالب�رص وال�رصطة املجتمعية ل�ش��باط حمافظات الفرات الو�ش��ط من 
قب��ل الفريق املتنق��ل ) املوبايل تيم ( ومت اعطاء حما�رصات يف جمالت عملهم 

لتطوير اداء العاملن فيها " .

الديواني��ة � خا�س : تقوم مديرية �رصطة الديوانية، بتنفيذ خطة امنية اأطلقت عليها 
ت�ش��مية "فر�س القانون" لإ�ش��تهداف املطلوبن للق�ش��اء واحلفاظ على الأو�ش��اع 

الأمنية يف املحافظة.
وق��ال مدير �رصط��ة الديوانية العميد فرقد العي�ش��اوي للجورنال اإن "اخلطة �ش��ارك 
فيها جميع �شنوف قوات وزارة الداخلية يف املحافظة، وانطلقت يف �شاعة متاأخرة 
من ليلة البارحة ملاحقة املطلوبن يف اأق�شية ونواحي ومركز الديوانية"، م�شيفًا 
اأنها تت�ش��من ن�ش��ب دوريات ثابتة وراجلة مع تفعيل اجلهد ال�شتخبارية والت�شدد 

على الطرق وال�شيطرات اخلارجية للمحافظة.
واأ�ش��ار اىل اأن "احلمل��ة �ش��هدت القاء القب���س على عدد من املطلوب��ن اىل القانون 

وبتهم جنائية وقانونية خمتلفة".

ذي قار � متابعة  : جنح فريق من الطباء يف ق�شاء الغراف �شمايل حمافظة ذي 
قار باإنقاذ فتاة من املوت بعد ان حاولت النتحار بالتهام ال�شم.

وق��ال م�ش��در يف �رصط��ة ذي ق��ار ، اإن الفت��اة والت��ي تبلغ من العم��ر 30 عاما 
حاولت النتحار بتناولها مبيد زراعي يف منزلها بق�شاء الغراف .

 وبن اأن، ذوي الفتاة �شارعوا بنقلها اىل احدى امل�شت�شفيات القريبة حيث جنح 
الطباء هناك باإنقاذها من املوت وتقدمي العاج املنا�شب لها.

يذك��ر ان ال�رصط��ة فتح��ت حتقيقا يف احلادث ملعرفة ماب�ش��اته وم��ا اذا كانت 
هناك اي دوافع جنائية خلفه .

حقيبة 

االنبار ـ خاص

المثنى ـ خاص 

النجف ـ خاص 

االنبارـ خاص 

أمنية األنبار تطالب التحالف 
الدولي بتكثيف طلعاته 
الجوية غربي المحافظة

المثنى تبحث عن حل 
االستثمار لبناء منفذها 
الحدودي مع السعودية

أنباري من حديثة يصنع "جاون" من قطع األشجار 

حتت �سعار "بغداد ... زهور وثقافة 
وانت�سار"، انطلقت فعاليات مهرجان بغداد 

الدويل للزهور بن�سخته التا�سعة على حدائق 
متنزه الزوراء مب�ساركة ع�سرات ال�سركات 

املحلية والأجنبية وبح�سور جماهريي 
كبري، حيث ارتدت امل�ساحة املخ�س�سة 

لالحتفال باألوان عديدة من الزهور املختلفة 
التي �سممت وفق ا�سكال عديدة اأبدع 

م�سمموها فيها وما زاد من جمال كل ذلك 
املاء على �سكل نافورات التي نرثت رذاذها 

على الأمكنة والألعاب النارية التي ابتهج بها 
النا�س الذين ح�سروا الإحتفالية .

افتتحت دار القراآن الكرمي 
يف ق�سم ال�سوؤون الدينية 

بالعتبة العلوية املقد�سة 
وتزامنًا مع ذكرى ولدة 

القمار النورانية يف اليام 
ال�سعبانية معهد المام علي 

)عليه ال�سالم( للدرا�سات 
القراآنية ونهج البالغة 
وال�سحيفة ال�سجادية 

اخلا�س بطلبة احلوزة 
العلمية


