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لـلعـمـليـات بـشأن األمـطـار والسـيول
حال حـدوث األزمـة مـؤكـدين أن هذا
األمــــــر يــــــدل عـــــــلى ضـــــــعف األداء
ـسبق. احلـكومي وعـدم الـتخـطـيط ا
من جـانـبه كــشف مـجـلس احملـافـظـة
عن (عدم القدرة على التعامل مع أي
مـوجـات شديـدة من األمـطـار في ظل
ــتــوفـــرة في مــديــريــة اإلمـــكــانــات ا

اجملاري في احملافظة).
مـــشــيــرا إلـى أن (قــضــاء الـــرمــيــثــة
سـيـكـون األكـثـر تـضـررا بـسـبب تـلك
ــــوجـــات نـــظــــرا لـــعـــدم ا
اكـتـمـال مـشـروع الـصـرف
الــصــحـي).  كــمــا وجــهت
مـديـريـة تــربـيـة احملـافـظـة
ــــدارس اآليــــلــــة مـــــدراء ا
للسقوط بإخالء مدارسهم
حــــال وجـــود أي مــــؤشـــر
خطير على سالمة البناية
بسبب األحوال اجلوية).
وأعلن  منبئ جوي عن ان
الــتــحـــذيــرات من هــطــول
االمـطــار الـغـزيــرة انـتـهت
وان فـــــــرص االمــــــــطـــــــار
ـــنـــطـــقـــة ســــتـــكـــون في ا
الـــشـــمــالـــيـــة لـــيال ومــدن
الكوت والعمارة والبصرة

اليوم االربعاء . 
نبئ اجلوي التابع وقال ا

لــلــهــيــئــة الــعــامــة لالنــواء اجلــويـة
والـرصــد الـزلــزالي في وزارة الــنـقل
صـــادق عــطــيـــة في صــفــحـــته عــلى
ـاضية الفـيسبـوك امس ان ( االيام ا
شـهـدت مـوجــات مـطـريـة  مع الـبـرق
والرعـد والـغـزارة في منـاطق عـديدة
ا دعى من مـدن اجلنـوب والـشـرق 
بـعض احلـكـومات احملـلـيـة لـتـعـطيل
الــدوام الـــرســمي) ,واضــاف (كـــذلك
احلال مع دولة الكـويت التي شهدت
بـعض مـنـاطقـهـا هـطـوال غـزيـرا جدا
لالمــطـار اســتــدعت تـعــطــيل الـدوام

والرحالت احلوية  ايضا). 
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وأنـقذت شـرطـة محـافـظـة الديـوانـية
عائـلة بـعـد سقـوط سقف مـنزلـها في

احملافظة.
وقـال بيـان لـقـيـادة شرطـة احملـافـظة
انه (وبـنـاءً عـلـى اتـصـال هـاتـفي من
واطنـ تمـكنت دوريات قبل أحـد ا
شرطـة الـنجـدة بـأمرة الـعـقيـد جناح
مــحــمــود ســلــطــان تــســانــدهــا فـرق
االنـقاذ الـتـابـعـة إلى مديـريـة الـدفاع
ــدني من انــقــاذ أحــد الـعــوائل في ا
ــنـاسب بـعــد سـقـوط سـقف الـوقت ا
ــســـتــمــر ــنــزل جـــراء الــهـــطــول ا ا
لألمــطــار في مــنــطـقــة الــتــجـاوز في
احلي الـعـسـكـري بـالـقـرب من جـامع
زين العـابديـن ع) كمـا تعـطل الدوام
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مــشـروع الــنـقل اجلــمـاعي لــشـهـر
ـاضي بـنسـبة تـشــــــــرين األول ا
ـــئـــة عن إيـــراداته لـــشــــهــر 25 ال

أيلول. 
ونقـل بيـان عن لعـيـبي قوله
أن (الـزيـادة حتـقـقت بـفضل
ـسـتـمـرة من قبل ـتـابعـة ا ا
ـــســـؤولـــ في الـــشـــركـــة ا
ـنـفيـست) مـؤكدا ـشروع ا
شروع يحقق نقل ان (هذا ا
ــواطــنــ بـ امن ومــريح 

جميع مرائب العراق).
 ووجه (بـزيادة وتـيـرة عمل
ـنـفيـست) جلـنـة مـتـابـعـة (ا
لــتـــحـــقـــيق ايـــرادات اعــلى
خدمة لـلصالح الـعام . يذكر
ان الــشــركــة الــعــامــة الدارة
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أعـلـن وزيــر الـنــــــــــقـل عـبــد الــله
لعيبي االثن عن إرتفاع إيرادات

اربيل
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دارس واجلامعات في الرسمي في ا
مـــحــافـــظـــات وصالح الــديـن وبــابل
ـنازل واالنـبـار مع انـهـيـار عـدد من ا

دن . في تلك ا
من جــانب اخــر رصــد  مـوقـع (ديـلي
سـتـار) الـبريـطـاني  صـخـرة غـريـبة
بــحـجم مــبـنى (إمــبـايـر ســتـيت) في
نيويورك وهي تمر بجانب األرض.
وقــال بـــيــان لــلــمــوقع ان (األســئــلــة
مــاتـزال حتـوم بــشـأن  طــبـيــعـة هـذا
اجلـــسـم حـــيث فـــشل الـــبـــاحـــثـــون
واخلــبـراء في الــوصــول إلى جـواب
نـهائي وقـد ذكـر عـلمـاء ان الـصـخرة
قـد تكـون جنـمـا مـذنبـا و أنـهـا كانت
تـتـحـرك بـسـرعـة حـول الـشمـس بدال
من أن تــبـطئ سـرعــتـهــا وان  حـركـة
اجلـسم وسـرعـته قـد تـكـون مـؤشـرا

على أنه جسم فضائي).
فيمـا قال الـباحث في عـلوم الفـيزياء
يـــوري مـــيــلـــنـــر  أن (شــكـل اجلــسم
مـــســـتـــطـــيل وغــــريب مـــقـــارنـــة مع

ركبات الفضائية). الكويكبات أو ا
وتـدهورت نـوعـية الـهـواء في شـمال
ا الهند الذي يطـبق عليه الضباب 
في ذلك الـعـاصـمـة نـيـودلهـي بسـبب
الـطـقس الـسيء وزيـادة في انـبـعـاث
الـدخـان الـنــاجت عن حـرق اخملـلـفـات
الـــزراعــيــة فـي احلــقــول فـي أنــحــاء

نطقة. ا
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ركـزي العـراقي في بـيانه أول أمس بـالسـيـطرة عـلى نسـبة يـتفـاخر الـبـنك ا
ـئة حـسب قوله.. فـهل يـا ترى هـذه الـنسـبة الـتـضـخم الذي وصل إلى 1 بـا
ـركزي النـقديـة احلكـيمـة أم أن األمر حدث أتت من جـراء سيـاسات الـبنك ا
ها قربان من أجل السيطرة على بـشكل تلقائي الرتفاع نسبة البطـالة وتقد
الــتـضــخم?  وقــبل اخلــوض فـي الـتــفــصــيالت ال بــد من تــوضــيح مــفــهـوم
ؤشرات الـتضخم  كما جاء في أدبيات اإلقتـصاد. حيث يعد التضخم من أ
قـلقة بنفس الـوقت والتعريف األكـثر تداوال له هو (أنه ـهمة وا االقـتصادية ا
سـتوى العـام لألسعار ) وهو ارتـفاع مسـتمر طوال ستـمر في ا االرتـفاع ا
الـوقت  فإن قلـنا مستـمر أو مسـتدام هذا يـعني أنه ليس مـجرد إرتفاع في
ـا يـعـنـي زيـادة مـتـواصـلـة في األسـعـار كـمـا يـقـول ـرة واحـدة إ األسـعـار 
جـورج باكـلي والتضـخم عنـد عالم االقـتصاد فـريدمـان هو ( مـال أكثر من
ـعنى كـميـة كبـيرة من الـنقود تالحق الالزم يـتعـقب قلـة قليـلة من الـسلع ) 
ـال الـذي يـتـبـعـهـا كـمـيـة قـلـيـلـة من الـســلع واخلـدمـات وهـذه الـزيـادة في ا
صـعــود في مـنـحـى الـطـلب عــلى الـســلع قـد تــأتي من ارتـفــاع في مـداخـيل
كتنزة  حيث دخره أو ا األفـراد والعائالت أو ينفق الفرد جزءا من أمـواله ا
تزايد يـتوقع أنه سيـكسب مزيـداً من النقـود إضافة إلى الـثقة واالطـمئنـان ا
ـتهور وقـاطع الطـريق كما لـلمسـتقـبل. فهذا الـتمـساح (التـضخم) الـعنيف ا
يـصـفه رونـالد ريـجـان الـرئـيس األمـريكـي األسبق هـل تمت الـسـيـطـرة عـليه
ـركـزي الـعـراقي أم أنه حـدث بـشـكل اوتـومـاتـيـكي? بـحـسن تـدبـيـر الـبـنـك ا
األنـبـاء واألرقـام واحلـقـائق تـقـول إن وصـول نـسـبـة الـبـطـالـة في اإلقـتـصـاد
ـئـة أغـلـبـهم خـريـجي جـامـعـات الـعـراقي الى ارقـام مـخـيـفـة عـنـد (22.6 بـا
ئة  حـسب اللجنة االقتصادية ومـعاهد) حسب وزارة التخطيط وعند 32 با
ئـة حسب مـنظـمات دوليـة والذي أدى كـنتـيجـة حتـمية الـنيـابيـة وعند 40 بـا
الى إرتفاع مستوى الفقر حيث يعاني ثلث الشعب العراقي من الفقر حاليا
دمرة  وانخفاض أسعار النفط ونـتيجة حلربنا الطويلة مع داعش وآثـارها ا
والـذي على إثرها توقف التـوظيف في القطاع احلـكومي بشكل شبه تام مع
ـوازنـة والـدين انـعـدام فـرص الـعـمل فـي الـقـطـاع اخلـاص وارتـفـاع عـجـز ا
الـعـام وفـضال عن ارتـفـاع تـكـالـيف االقـتـراض من الـبـنـوك ( سـعـر الـفـائدة
ستقـبل ساهمت هذه العـوامل مجتمعة إلى مـثال) وتنامي الغمـوض بشأن ا
ـا انـعكس ـعـروض النـقـدي في الـسوق احملـلـيـة بشـكل كـبـير  إنـخـفاض ا
إيجابا على نسبة التضخم فحدث االنخفاض في معدله السنوي ! فمن أين
سـتهـلك العراقي بـاالموال لـكي ينـفق على شـراء والسـلع واخلدمات يـأتي ا
ويـحدث تضـخم نتيـجة تزايـد الطلب مع وجـود العوامل الـتي ذكرناهـا أنفا?
ـئة الـتي أعـلن عـنـها ومن اجلـديـر بالـذكـر حـتى نـسبـة الـتـضـخم الواحـد بـا
ركزي أمس هي ناجتة عن ارتفاع التكاليف (تضخم التكلفة) وليس البنك ا

زيادة في الطلب..
 والـدرس االقتـصادي أالكـثـر أهمـية هـو أن العالقـة بـ البـطالـة والتـضخم
هي عالقـة عكسيـة فكلمـا انخفض التـضخم ارتفعت نـسبة البـطالة والعكس
صـحيح بالعادة ولذا فاالقتصاد العراقي اليوم يقدم تضحية ضخمة (نسبة
الـبطـالة الـعالـية) ألجـل خفض الـتضـخم وال يوجـد شيء باجملـان  ويفـترض
ــركــزي الـعــراقي أن ال يـد انــخـفــاض الــتـضــخم مـنــقـبــة واجنـاز بـالــبـنك ا
ـؤلم الذي يـعـانيه إقـتصـادي  بـقدر مـاهـو نـتيـجـة مؤكـدة وبـديهـيـة لـلركـود ا
ـركـزي الـعــراقي أن يـسـاهم اقـتـصــادنـا الـريـعـي الـهش وكـان  األحـرى بــا
ويـساعد االقتصاد بشـكل فعال في تقليل نـسبة البطالـة عبر إستخدام جزء
الي ليـشمل أكثر من احـتياطيه الـنقدي في تـعزيز وتقـوية مفـهوم الشمـول ا
ـتـنـاهـيـة الـصـغـر و الـصـغـيـرة الـفـئـات مـحـرومـيـة وحـاجـة عـبــر الـقـروض ا
ـتـوسـطـة (قـروض مـيـسـرة وبـفـائـدة مـنـخـفـضـة) ألجل تـشـغـيل الـشـبـاب وا
وانـتشال العراقي من الفقر ودفع عجـلة االقتصاد والتنمية الى األمام وأن
ال يـبـحث عن امـجـاد اقـتـصاديـة واهـيـة كـمـا حـصل في بـيـانه قـبل يـوم وما

حدث جراء طباعة العملة العراقية اجلديدة.

UMO¡∫ سيارات مستوردة تقف في احد موانئ البصرة بعد انزالها من سفينة الشحن
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جنا مدير سجن مدينة العمارة مركز
مــحــافـــظــة مــيـــســان  من مـــحــاولــة

اغتيال.
وقـــال  مـــصـــدر امـــني فـي بـــيــان ان
(مـسـلـحـ مجـهـولـ اطـلـقـوا الـنار
على سـيارة يـستـقلـها مـدير الـسجن
اســـمــاعـــيل اجلـــابــري لـــدى مــروره
ـدينـة  ما ادى دارس في ا بشـارع ا
الى احلـاق اضـرار ماديـة بـالـسـيارة
دون وقــوع ايــة خــســائــر بــشــريــة),
واضاف ان (اجلـابـري لم يـصب بأي
اذى وان قــوة امــنــيــة طــوقت مــكـان
ـعــرفـة احلــادث وفـتــحت حتـقــيـقــا 
مالبـــســـــاته واجلــــهــــة الـــتـي تـــقف

وراءه). 
وألــقـت قــوة أمــنــيــة الـــقــبض عــلى
مـتــهــمــ أثــنــ بــتــهــمــة اإلبــتـزاز
األلكتروني في مـحافظة واسط.وقال
ـركـز اإلعالم األمـني ان (قـوة  بـيـان 
تـابـعـة جلــهـاز األمن الـوطـني ألـقت
الــقــبـض عــلى مــتــهــمــ أثــنــ في
ـــذكــرات قـــبض احملــافـــظـــة وفـــقـــاً 
واطـن قضـائيـة يقـومان بـابتـزاز ا
عبـر إختـراق حسابـاتهم الـشخـصية
عـلى شـبـكـات الـتـواصل اإلجـتمـاعي
ـبالغ مـاليـة وقضـايا ومسـاومتـهم 

غير االخالقية).
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تـهم وأضاف انه (ضُبط بـحوزة ا
هــــواتف نــــقــــالــــة وصــــورا تــــعـــود

ألشخاص وقعوا ضحية لهما إذ 
ة تدوين اقـوالهـما واعـترفـا باجلـر
ـنسـوبـة لـهمـا وسـيتـم تسـلـيمـهـما ا
الى اجلــهـات الـقــضـائـيــة اخملـتـصـة
التخاذ اإلجـراءات القانـونية الالزمة

بحقهما). 
كـمـا الـقت قـوة أمـنـيـة القـبض عـلى
ســتــة ارهــابــيــ بــيــنــهم إمــراة في
مـحــافـظـة كــركـوك.وتـابـع الـبـيـان ان
(قطـعات الشـرطة االحتـادية وضمن
عــمـلــيـات احملــافـظــة أجـرت عــمـلــيـة
تفـتيش شـملت مـناطق وقـرى كسـكة
ومـــــجــــمـع الــــعـــــبــــور ـــــة الـــــقــــد
والـــصــابـــوجني وبـــعــد أن تـــوفــرت
ــــعـــــلــــومـــــات عن وجـــــود احــــدى ا
االرهـــابــــيــــات الـــتـي تـــنــــتــــمي الى

ضبـطت في القـضاء شـاحنـة محـملة
بــدراجــات نــاريــة كــثـيــرة مع أدوات
ـستوردة عبر احتياطـية للدراجات ا
ـوانئ بـشـكـل مـخـالف لـلـضـوابط) ا
واضـاف أن (الـدراجــات  ادخـالـهـا
من دون اجــازة اســتــيــراد وشــهــادة
مــنــشــأ كــمــا لم تــخــضع لــلــفــحص

االشعاعي). 
واعلنت وزارة الـداخليـة عن اعتقال
تـــســـعـــة من داعش  في مـــحـــافـــظــة
نـــــيـــــنــــــوى وان احـــــدهم يــــــعـــــمل

بـاحلسبة.
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ـتـحـدث باسم الـوزارة الـلواء وقال ا
سعد مـعن في بيـان ان (فوج طوار
الشـرطة الـثـاني عشـر التـابع لقـيادة
شـــرطـــة احملـــافـــظــــة  وبـــنـــاءً عـــلى
معلومات إستخبارية دقيقة وتعاون
واطـنـ القى الـقـبض علـى تسـعة ا
عــــنــــاصـــــر من عــــصـــــابــــات داعش
ــطـــلــوبـــ لــلـــقــضــاء اإلرهــابـــيــة ا
والــــصـــادر بـــحـــقـــهم أوامـــر قـــبض

بقضايا إرهابية).
واضـــاف ان (اثـــنــــ مـــنـــهـم كـــانـــا
يــعــمالن فـيــمــا يـســمى بــالــشـرعــيـة
وأحــدهم كــان يــعـمـل فـيــمــا يــسـمى
بـاحلـسـبـة والـبـقـيـة كـانـوا يـعـمـلون

فيما يسمى بديوان اجلند). 
وتـابع مــعن انه ( الـقـبـض عـلـيـهم
في مـــــنــــاطـق وأحـــــيــــاء الـــــزهــــراء
واخلــــضـــراء ومــــنــــطــــقــــة الـــدوا
وصل).  دينة ا باجلانب األيسر 

واعلن رئيس مـجلس ناحيـة العبارة
الـتـابـعـة حملــافـظـة ديـالى عن مـقـتل
واصــــابـــة ثالثـــة حـــراس بـــهـــجـــوم
مسـلح.  وقال رئـيس اجمللس عـدنان
غـضـبـان الـتـمـيـمي لــ (الـزمـان)امس
إن  (هجوماً مـسلحاً استـهدف نقطة
حلــراس لـــيـــلـــيـــ في قـــريـــة احلــد
االخضـر بأطـراف النـاحيـة اسفر عن
مـقـتل احـد احلـراس واصـابـة اثـنـ

آخرين بجروح).  
مـن جــــانب آخــــر قــــال الــــنــــائب عن
احملــافـــظــة مــضــر مــعن الــكــروي لــ
(الـــــزمـــــان) انه (فـي الــــوقـت الــــذي
تــتــظــافـــر فــيه اجلــهــود لــدعم االمن
واالســـتـــقــرار في قـــضـــاء خــانـــقــ
والـنواحي والـقـرى الـتابـعـة لـها  اال

ان هــنــاك جـهــات بــاتت مـفــضــوحـة
تـــعـــمل عـــلـى زعــزعـــة االوضـــاع في
ـنـطـقـة مـسـتـخـدمـة مـجـمـوعـة نـفر ا
مـأجـورين لـلـقيـام بـأعـمـال اجـرامـية
بـــ احلـــ واآلخــــر ضـــحـــيــــتـــهـــا

واطن األبرياء).   ا
الى ذلك  كـشـفت دائـرة الـتـحـقـيـقـات
في هـيـئـة  الـنـزاهـة عن ضـبط مـتـهم
شهود من جنسـيةٍ عربـيةٍ  باجلـرم ا
لــقــيـــامه بــانــتـــحــال صــفـــة طــبــيب
راكـز الطـبيَّة اختـصاصيٍّ في أحـد ا

في محافظة البصرة. 
وقـال بــيـان لـلـهــيـئـة امس ان (فـريق
الــتــحــري والـــضــبط الــقــضــائيِ في
ة حتقـيق الهيـئة في احملـافظة مديريـَّ
ـتـهم الـذي انـتحل تـمكن مـن ضبط ا
صــفــة طــبــيبٍ اخــتــصــاص جــراحـة
ات في جتـمـيلٍ داخل صــالـة الـعـمـلـيـَّ

دينة). مركز طبيٍّ با
َّ ضــــــبـط أدويـــــة  واضــــــاف  أنـه (

ـكن إعـطـاؤها تـخصُّ العـمـلـيَّات ال 
إال من قبل طبـيبٍ مختص) واوضح
ـــهم لم يُــــقـــدمْ أيَّ ُــــتـَّ الـــبــــيـــان ان (ا
مــســتــمــسكٍ يُــثــبـت كــونه طــبــيــبــاً
واعترف صـراحة بعـدم حصوله على
ة مــوافـقـاتٍ من وزارة الــصـحـة أو أيـَّ
نقـابـة األطبـاء في احملـافـظة  لـغرض

ارسة هذا العمل).
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ديريَّة وتابع البيان ان (فـريق عمل ا
ـــؤلف مـن شــــــــــعـــبــــة الـــتـــحـــرِي ا
والـضبط الـقـضـائي وجلـنة مـكـافـحة
الرشوة تـمكن ايضـا من ضبط جهاز
تــصـويــر شــعــاعي في قــسم طـوار
سـتـشـفى احملـاظـة  الـعام األطـفـال 
ـــبــــلغ 99 َّ شـــراؤه عـــام  2015 
مـلــيـون ديـنــار ولم يـتم اســتـخـدامه
ــراجـعـ مـنــذ شـرائه رغم حــاجـة ا
رضى إليه). واعلنت مديرية صحة ا
بغداد الرصافة عن اغالق  14مركزاً

ـقـراطـي دكـتـاتـوري نـظــام جـمـهـوري  مــلـكي رأســمـالي اشـتــراكي د
ـسمـيـات وقد يـكون جـامعـا لكل ذلك ثـيوقـراطي علـمـاني  الى آخره من ا
في آن واحـد كالنظام العراقي ... والنظام هو (system) له قـواعده الثابتة
وقـوانينه اآلمرة ومـالمحه الواضحـة ويتميـز عن احلكومـات بانه طويل األمد
خـصــوصــا في دول الــعــالم غـيــر الــثــالث بل انه قــد تـنــضــوي حتــته عـدة
ــثـال ال احلــصـر حـكــومــات من عـدة دول فــأوربـا وأمــريــكـا عــلى سـبــيل ا
قراطي  وهـناك دول تـنضوي حتت تـنضـوي حتت النظـام الرأسـمالي الـد
الـنـظام الـشيـوعي او االشـتراكي... هـذا فـضال عن ان احلـكومـات في دولة
واحـدة تتـبـدل دون ان يتـغـير الـسـيـستم يـذهب لـينـ يـأتي ستـالـ  يذهب

اوباما يأتي ترامب .. 
الـنظـام بـاق  ولكل حـكومـة دور تـؤديه ضمن الـنظـام ولـيس خارجه  هـناك
انـظمة قامت لتنفـيذ مهمة ثابتـة فبعد حركات محمـد علي التي شعر الغرب
انـها (تـوحـيديـة) لألمة الـعـربيـة قـال وزير اخلـارجيـة الـبريـطـاني وأعتـقد انه
ـر ستـون وأعـذروني ان كـان ذلك خطـأ كـون لـيست االسـمـاك نـفقت في بـا
الـعراق فقدراتـنا العـقلية (نـفقت) ايضا .. قـال (ال بد من خلق كـيان يفصل
كن همـة الى اسرائيل  وهنا  مـشرق الوطن العربي عن مـغربه) وأوكلت ا
الـقول ان هناك نـظاما انشـئ لتنفـيذ مهمـة تلتـزم بها كل حكـومات اسرائيل
الـتي هـدفـهـا الـســتـراتـيـجي االعـلى هـو ابـقـاء االمــة الـعـربـيـة بـضـعـفـهـا بل

وأضعافها اكثر.
ـرشح رئاسـة امريكي ان يـفوز مـا لم ترض عـنه اسرائيل  كن  ولـذلك ال 
وبـالتـالي ستـبقى اسـرائيل تـطور امكـاناتـها وتـسعى ألضـعاف الـعرب بـغية
احـكام الهيمنة علـيهم  ولعلها قطـعت شوطا هائال في هذا اجملال إسرائيل
لـيس لديهـا دستـور مكـتوب وهكـذا بريـطانيـا  وهنـاك انظمـة رسمت هـدفها
الـستراتيجي االعلى ونظامها السياسي في دستورها  بل ورسمت هويتها
ادة 5 مـن الدسـتـور ((في زمن ايـضـا فـيه كـإيـران مـثال .. حـيث جـاء فـي ا
هدي (عـجل الله فرجه) تكون واليـة االمر وأمامه األمة ... بيد غـيبة األمام ا
ويتـع عـلى حكـومة ـسلـمـون امة واحـدة  ادة 11 يـشكل ا الـفقـيه)) وفي ا
ايـران االسالميـة صيـاغة سـياسـتـها الـعامـة على اسـاس تضـامن الشـعوب
ـادة 12 فــقـد نـصـت عـلى ((الـديـن الـرسـمي االسالمــيـة ووحـدتــهـا)) امـا ا
ـبـدأ ـذهب اجلــعـفـري األثـنـا عـشـري  ويـبـقى هـذا ا أليـران هـو االسالم وا
تواضع قـائما وغـير قـابل للتـغييـر الى األبد)) نـختصـر ذلك حسب فـهمنـا ا
ان اي حـكومـة ستـأتي في ظل النـظام االيـراني القـائم ستـكون هـويتـها اثـنا
عـشـريـة الـى االبـد وأن هـنـاك ولي فـقـيـه يـحـكم ايـران الـتـي هـدفـهـا تـوحـيـد
ادة 11 اعاله رسـمـت شكـل الـوحدة ـسـلـم بـدولـة واحـدة ?? حـيث ان ا ا
بـقولها (سياسـية اقتصادية ثـقافية) أي دولة اسالميـة واحدة وبقيادة الولي
ـذهب االثنـا عـشري الى االبـد  وبالـتالي الـفقـيه وتـدين با
ــكن الــقــول ان هــذه الـدولــة (الــنــظــام) مــشــروعــهـا
األســـاسـي يــــكــــمن خــــارج حــــدودهــــا وأهــــدافــــهـــا

الستراتيجية  كذلك
وللحديث بقية

ـــــطـــــار االضـــــطــــــراري في ذات ا
إلجـراء الـفـحص األولي لـلـطـائرة
األمر الـذي دعا لتـأخر الـرحلة عن

موعدها احملدد). 
…b —« bOL&

ـؤسـسة الـسـورية فـيمـا كـشفت  ا
للطيـران عن حقيقـة فرض العراق
عـقـوبـات مـالـيـة وجتـمـيـد أرصـدة
ــــؤســـســــة إلى جــــانب شــــركـــة ا

أجنحة الشام السورية.
ــــؤســـســــة طالل وأفــــاد مــــديـــر ا
عــبـدالـكـر في تــصـريح بـأن (مـا
يشـاع عن جتمـيد أرصـدة الشـركة
فـي الـعــراق غــيــر صـحــيح ألنه ال
يوجد ارصدة مالية للمؤسسة في
الـعراق لـلـحجـز عـليـها) ,واضاف
أن (رحالت الـــطـــيـــران الـــســوري

مــســتـــمــرة إلى الــعـــراق من قــبل
ؤسسة وأجنحة الشام) ,مشدداً ا
على أنه (ال توجد أي مـشكلة و لم
يـسـمع بـهـذا اخلـبر إال مـن مواقع
التـواصل االجتـماعي  ,في الوقت
الذي تقتضي األصول أنه إذا كان
هــنــاك مـــثل هــذا الــقـــرار فــيــتم ,
إبالغه لـــلــســفــارة الـــســوريــة في
بــغـــداد وتــقـــوم بــدورهـــا بــإبالغ

عنية في سوريا).  اجلهات ا
وكان وزيـر النقل عـبد الله لـعيبي
قـــد وعــد بــرفـع احلــظــر االوروبي
ــفــروض عن اخلـطــوط اجلــويـة ا
الــعـراقــيــة خالل ثــمــانـيــة اشــهـر
ــقــبــلــة بــاالضـافــة الـى تـفــعــيل ا
االستثمار لتقد افضل اخلدمات

للمواطن . 

الــنـقـل اخلـاص اعــلــنت مــســبــقـا
ارتـفـاع إيــرادات الـنـقل اجلـمـاعي
ـاضي لـلــعـام احلـالي عـن الـعـام ا

ئة). بنسبة 100 با
من جـــهــة اخـــرى هــبـــطت احــدى
طـائـرات شـركـة اخلـطـوط اجلـوية
الـعـراقـية في مـطـار أربـيل بـإقـليم
كــردســتــان بــســبب اصــطــدامــهـا
بـطــائـر. وقـالت الـشـركـة في بـيـان
امس انه (حــــفــــاظـــا عــــلى أرواح
ــســافـــرين وحــرصــا مـــنــا عــلى ا
تطبيق إجراءات السالمة واألمان
تـجهة وبسـبب تعـرض الطائـرة ا
إلى مـــطــار الـــنـــجف الـــدولي إلى
حـــادث اصـــطـــدام بــطـــائـــر بـــعــد
إقالعـها من مـطـار أربيل  ,اضـطر
ــعـاودة الــهـبـوط قـائــد الـطــائـرة 
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ظلة يسير حتت امطار بغداد اول امس UD—∫ رجل يحتمي  «

واكـد مـصـدر في الـوزارة امس ان
(لـــعـــيــبي تـــعـــهــد بـــرفع احلـــظــر
االوربي خـالل ثـــمـــانـــيـــة اشـــهـــر
ـــقــبـــلــة وتــفـــعــيل االســتـــثــمــار ا
وحتـــويـل شـــركــــات الـــوزارة الى
رابــحـــة واالرتــقــاء بـــأداء شــركــة
سـافرين والوفود النقل الـبري وا
لـــــتــــــقـــــد افـــــضـل اخلـــــدمـــــات
لــلـــمـــواطن). واضـــاف انـه (شــدد
عــلـى ضــرورة الــعـــمل لــتـــطــويــر
وســائـل الــنــقـل وبــالــشـــكل الــذي
يــوازي دول الــعــالم االخــرى كــمـا
دعــا الى الــقــضــاء عــلى الــفــسـاد
ــفـــســدين في الــوزارة وفي اي وا
شركـة تابـعة لـها مع الـتاكـيد على
ضــرورة تــقـد أفــضل اخلــدمـات

.( للمواطن شعار وزارة النقل

طلـوبة قضـائيا عصابـات داعش  وا
وفق مــذكــرة قـبـض حـيـث  نـصب
كم والقاء القبض عليها) ,وأضاف
(كــمـا ألــقت الــقـبض عــلى أثــنـ من
ــشـــتــبه بــهم قــرب أبــراج الــطــاقــة ا
الـكـهـربـائـيـة في حـ ألقـت القـبض
عـــلى مــــتــــهم إرهــــابي اشــــتـــرك في
مـــــعــــســـــكـــــرات تـــــدريـب داعش في
احلـويـجة فـي قريـة الـعـزيـر الـسـفلى
وكــذلك الـقــبض عـلـى مـشــتـبه به في

قرية العزيزية). 
وأعــلـنـت مـديــريـة شــرطـة مــحـافــظـة
الديوانية مصرع مديرة قسم شؤون
ـرأة في شــرطـة احملـافـظــة الـنـقـيب ا
وسن عـــنـــاد  بـــحــــادث ســـيـــر عـــلى
الــطـــريق الـــرابط بـــ الـــديـــوانـــيــة

وناحية الدغارة التابعة للمحافظة.
وقال  بيان  إن ( احلادث كـان نتيجة
إنـقالب مـركــبـة حـكـومـيـة نـوع ريـنـو
أثر األمـطار الـتي أدت الى مـصرعـها
وإصـــابــة ســائـق الــســيـــارة وقــامت
االجــهـزة االمــنـيــة بــنـقل اجلــثـة إلى
سـتشـفى الـديوانـية الطب الـعـدلي 

صاب لتلقي العالج) التعليمي وا
.وافـاد مـصـدر امــني في بـغـداد بـأنه
 اعـادة غــلق شـارع يــربط مـنــطـقـة
الــكــرادة خـارج بــالــداخل في بــغـداد
ــصـدر في تــصـريح  انه .واضـاف  ا
( اعـادة اغالق شـارع االورزدي في
ـسار مـنـطـقـة الـكـرادة وبـالـتـحـديـد ا
ـــتــجه مـن كــرادة خـــارج الى داخل ا
,وان ذلك جاء بـعد ما قـامت عمـليات
بـــغــداد بــاعــادة فــتـــحه امــام حــركــة
الــــســـيــــر والـــذي خــــفف مـن الـــزخم

نطقة). روري احلاصل با ا
واصــيب مــدني بـهــجــوم مـســلح في
مـنـطـقــة جـسـر ديـالى بـبـغـداد .وقـال
مـــصــدر ان (مــســلــحــ مــجــهــولــ
فـتـحـوا  نـيـران اسـلـحـتـهم الـكـاتـمة
بــاجتـــاه مــدني بــالــقـــرب من مــنــزله
نـطقـة مـا اسفـر عن اصـابته ضمـن ا

بجروح مختلفة).
وفي الـــبــصــرة ضــبـــطت مــفــرزة من
شـرطــة اجلـمــارك في قـضـاء الــزبـيـر
شــاحــنــة مـحــمــلــة بـدراجــات نــاريـة
وانئ بشكل مخالف مستوردة عبـر ا

للضوابط
ـــفــرزة .وقـــال مـــصــدر امـــني  ان  (ا

للمساج في منطقة الكرادة الشرقية
مــوضــحـــة انه  تــشــمــيع االقــفــال

بالشمع األحمر. 
وقال مـديـر شعـبة الـرقـابة الـصحـية
في دائرة الصحة رعد محمد الطائي
في بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) أمس أن
(الشـعـبة اغـلقت 14 مركـزا لـلمـساج
في مـنـطـقـة الـكـرادة ,وذلك اسـتـنادا
ــديــر الـعــام عــبـد الى تــوجــيــهـات ا
الــغــني ســعــدون الــســاعــدي حــيث
قـامت الــفـرق الـرقـابــيـة بـإغالق تـلك
راكـز اسـتنـادا الى قـانـون الصـحة ا
الـعــامـة رقم 89 لـســنـة 1981 وذلك
ــمــارسـتــهم الــعــمل دون احلــصـول

على االجازة الصحية).
واضـــاف انه ( تـــشــمـــيع االقـــفــال
بالشمع األحـمر وإبالغ أصحاب تلك
ـراكـز باإللـتـزام بـالـغـلق مع فرض  ا
غـــرامـــة مـــالـــــيـــة قـــدرهــا 250 الف

دينار).
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وقال بـيان امس انه (وصل مـستوى
جـــــســــيـــــمــــات - بي.إم   -2.5وهي
ـكـنـهـا أن تـصل جـسـيـمـات دقـيـقـة 
لـــعــمق الــرئـــتــ وتــســـبب مــشــاكل
صـحــيـة كــبـيــرة إلى أعـلى من 400
في مــعــظم أنــحـاء الــعــاصــمـة وفي
بعض األمـاكن ارتـفعت إلى أكـثر من

 .(600
واضاف ان (مـسـتوى الـتـلوث وصل
سـتوى تقـريـباالى  24 ضعـفـا من ا
ـوصي به وهـو  25مـيـكــروجـرامـا ا
ـتـوسط خالل لـكل مـتـر مــكـعب في ا
فـــتـــرة 24 ســـاعــــة والـــذي حـــددته
ـية الـتي قالت منـظـمة الـصحـة العـا
هــذا الـعـام إن الــهـنــد بـهــا أكـثـر 14
مديـنـة تلـوثـا في العـالم كـما صـنفت
نــيــودلـهي عــلى أنــهــا سـادس أكــثـر

دن تلوثا). ا
وقــالت مــديـرة تــنــفــيـذيــة في مــركـز
الــــعـــلــــوم والــــبـــيــــئـــة أنــــومـــيــــتـــا
رويـتـشـودهـوري ان (سـرعـة الـرياح
انــخـفــضت إلى 15 كــيــلــومـتــرا في
السـاعة من 29 وهنـاك زيـادة كبـيرة
في حــرق مــخــلــفــات احملــاصــيل في
الـــبـــنـــجـــاب وهـــاريـــانـــا في االيـــام
ــــــاضـــــيـــــة  وذلك فـي إشـــــارة إلى ا
ـــزارعــون واليـــتــ حـــيث يـــحــرق ا
القش في حقولهم استعدادا للزراعة

الشتوية).
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مـن االمــطـــار ومــا يــصـــاحــبـــهــا من
مخاطر فيما انتقدت أوساط شعبية
ـوسم ضـعف االسـتـعـداد احلكـومي 
االمطـار.وقال بـيـان للـدائرة امس ان
( الدائرة حتذر من خـطورة االقتراب
من أعمـدة الكهـرباء وأعـمدة اإلنارة
في الــشـوارع بـعــد هـطــول األمـطـار
فــضـال عن عــدم اســتــخــدام أجــهــزة

وبايل أثناء العواصف الرعدية). ا
 فـيـمـا انــتـقـدت أوسـاط شـعـبـيـة في
مــركـــز احملـــافـــظـــة تـــشـــكــيـل غــرف
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ضــربـت هــزة أرضـــيـــة  مـــحـــافـــظــة
حلبجة التابعة القليم كردستان.

وقال بـيـان امس ان (الهـزة األرضـية
الـتي ضربـت  حلـبـجـة بلـغت قـوتـها
 4.4درجـات عـلى مــقـيـاس ريـخـتـر),
واضـــاف ان (ســــكــــان  احملــــافــــظـــة
شعروا بالهزة ولم ترد أي معلومات
حـــول أضــــرارهـــا). وحـــذرت دائـــرة
ـثنى االنواء اجلـوية في مـحافـظة ا


