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ــبـالغ الالزمـة بــإقـراض الـوزارة بـا
لـغـرض تنـفـيذ اخلـدمـات االساسـية
ــــبـــــالغ من حلـــــ اســــتــــيـــــفــــاء ا
)  وتـــابع انه (تــقــرر ــســتــحــقـ ا
ايـضـا قـيـام الـوزارة بـبـنـاء وحدات
سـكنية واطئة الكلفة في احملافظات
عدد  33 الـف وحدة سكنية وبسعر
ال يـتجـاوز عن مبـلغ مقـداره ثالثون
مــلـيـون ديـنـارٍ لـلــوحـدة الـتي تـبـلغ
مــسـاحــتـهـا  200مــتـرا مــربـعـا مع
اســـتـــمـــرار تــــوزيع قـــطع االراضي
ــنــاطق اخملــدومـة الــســكــنـيــة في ا
لــلـقـضـاة أو اعــضـاء االدعـاء الـعـام
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بـاقـوالـهم لـلـحـصـول عـلى مـعـلـومات
أكـثر عن احلادث)  وأكـد شيخ طه ان
ــســروق ســيـــتم نــقــله الى ــبـــلغ ا (ا
ــسـتــشــفى). وكـان مــصـدر قــد أفـاد ا
امـس االول بـســرقــة رواتب مــوظــفي
ـســتـشـفى والـبـالـغـة مـلـيـار ديـنـار ا
فـيـمـا اسـتـنفـرت الـقـوات االمـنـية في
احملـافــظـة واجـرت عـمـلـيـات تـفـتـيش
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أصــدرت وزارة الــداخـلــيــة في اقــلـيم
كـــردســتـــان قــراراً مـــروريــاً  يـــشــمل
مــحـافـظـات اإلقـلــيم. وجـاء في كـتـاب
لـــلـــوزارة الى جـــمــيـع  اجلــهـــات في
االقــلـيم (تـطـبـيق تــعـلـيـمـات الـوزارة
ـوظـف احلـكـومـي من ـنع عـمل ا
الــعـــمل كــســواق ســيــارات األجــرة)
ـنع يـشـمـل قوات واضـاف ان (قـرار ا
الـداخــلـيـة واآلسـايش والـبـيـشـمـركـة
دني من الدرجة االولى ـوظف ا وا
ـلء الـــقـــائـــمــة وحـــتى الـــســـادســـة 
اخلــاصـــة والــتــعــهــد بـــعــدم الــعــمل
كـسـواق سـيارات األجـرة)  الفـتا الى
ان (تـطـبـيق القـرار سـيكـون من شـهر
ـوظـفـ ـقـبل وانه خـيـر ا حـزيــران ا
تلكـون سيارات اجرة بـبيعها الـذي 
او تــغـــيــيــر لــونــهـــا مع االعــفــاء من
الـــضـــريــبـــة). وفي بـــغــداد أصـــدرت
مــحـكـمـة جـنـايــات الـكـرخ في رئـاسـة
مـحـكـمـة اسـتئـنـاف الـكـرخ االحتـادية
ـدانـ اثــنـ عن حــكـمــ بـاإلعــدام 
ــة االشـــتــراك بــحـــادث خــطف جـــر

صـري السـابق.وقال بـيان الـسـفيـر ا
جملـــلس الـــقـــضـــاء األعـــلى تـــلـــقـــته
(الــزمـــان) امس ان (الــهــيــئــة االولى
لـلمحـكمة نظـرت قضية مـدان اثن
اعــتــرفــا بــحــادثــة خــطف الــســفــيـر
ــصــري الـســابق في مــنـطــقــة نـفق ا
الـــشــرطــة واقــتـــيــاده الى مـــنــطــقــة
الــــعـــامــــريــــة ومن ثم الـى مـــديــــنـــة
الــفــلــوجـة)  وأضــاف أن (احملــكــمـة
وجــدت األدلــة واالعــتـرافــات كــافــيـة
إلصــدار حـــكم االعــدام شــنــقــا حــتى
ـوت بـحـقـهم)  مـبـيـنـا ان (األحـكام ا
ـادة /421 جـاءت اسـتـنـادا ألحـكـام ا
ج/و/د مـن قـانــون الــعـقـــــــــــــوبـات
ـــعـــدل). رقم  111 لـــســـنــة  1969 ا
وقـضت محكمة جنـايات محافظة ذي
قـار ثالثة أحكـام باإلعدام شـنقا حتى
ة قـتل ـوت بـحق إرهـابي عـن جـر ا
ثـالثة مـواطـنـ بـدوافع إرهـابـية في
األنـبــار.واوضح الـبـيـان ان (الـهـيـئـة
االولى لـلمـحكـمة نـظرت قـضيـة مدان
اقـدم على خطف ثالثـة مواطن ومن
ثم قـتلهم في مـدينة حديـثة باألنبار)
وتـــابع أن (االحـــكــام الـــثالثـــة بــحق
ــادة ــدان صــدرت وفــقــا ألحــكــام ا ا
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الـــرئــيس األمــريــكـي دونــالــد تــرامب
تضررة من نطقة ا اضية ا اجلـمعة ا
األعـــاصــيــر في أالبــامـــا والــتــقى مع

 . سعف تطوع وا الناج وا

الـــرابــعــة/ 1 مـن قــانــون مــكــافــحــة
االرهـــــــــــاب رقم  13 لسنة 2005).
وأعـلـنت وزارة الـداخـلـيـة عن تـفـكيك
عــصــابـة مــؤلــفــة من خـمــســة رجـال
وأربـعـة نـسـاء يـتـاجـرون بـاخملـدرات
وحــبــوب الــهــلـوســة وأمــور مــخــلـة
ن من بــــالــــشــــرف في اجلــــانـب األ
ـوصل. وقـال بـيـان لـلـوزارة مـديـنـة ا
امـس ان (مــــفــــارز اســــتــــخــــبــــارات
نـظمة في نـينوى الـعاملة ة ا اجلـر
ضـــمن وكـــالـــة االســـتـــخــبـــارات في
الـوزارة الــقت الـقـبض عـلى عـصـابـة
مـكــونـة من تـسـعـة مـتـهـمـ خـمـسـة
ـتـهـنـون بـيع رجـال وأربــعـة نـسـاء 
وتـعاطي اخملدرات وحبـوب الهلوسة
وأمـور مخلة بـالشرف وكذلك االجتار
بالبشر)  واضاف ان (عملية القبض
ـعلـومات جـهاز األمن تـمت استـناداً 
ــشــهـود حــيث الــوطــني وبــاجلــرم ا
وجــــدت فــــتــــاة من اهــــالـي بــــغـــداد
بــحـوزتــهم فـضـــــــــال عن  88 حــبـة
مــخــدرة ومــســدس)  واشــار الى أن
(الـعملية تمت بـعد تشكيل فريق فني
مـشـتـرك وقد تـمت إحـالـتهـم للـقـضاء
ألكـمال أوراقهم التحقـيقية).وضبطت

هــيـئـة الـكــمـارك طـردا يــحـتـوي عـلى
مـــواد مـــخـــدرة في كـــمـــرك الــشـــحن
اجلـوي بـبـغـداد. وقـال بـيـان امس ان
(كـــمــارك الــشـــحن اجلــوي أحـــبــطت
مـحـاولـة لـتـهـريب طـرد يـحـتـوي على
مــواد مــخـدرة بــالــتـعــاون مع جــهـاز
اخملـــابــرات واألمن الــوطـن وشــعــبــة
مـــكـــافـــحـــة اخملــدرات)  واشـــار الى
(إحـالـة الطـرد الى اجلهـات اخملتـصة
إلتــخـاذ األجـراءات الــقـانـونــيـة وفـقـاً
لـلتـعلـيمـات والقـوان الـنافذة). وفي
مــحـافـظــة الـســلـيـمــانـيـة   اعــتـقـلت
الــقــوات االمـنــيــة ســبـعــة اشــخـاص
واســتــدعــاء ســبــعــة اخــرين لـالفـادة
بـاقـوالهم بـشـأن حادثـة سـرقة رواتب
مــــــوظـــــفـي مـــــســــــتــــــشـــــفـى شـــــار
باحملافظة.وقال مدير شرطة احملافظة
آسـور شيخ طه في تـصريح امس انه
عـلومـات بالـتعاون مع (وبـعد جـمع ا
قــوات االسـايش ومــكـافــحـة االرهـاب
تـمـكـنت الـقـوات االمـنـيـة مـن اعـتـقال
ـستـشفى) ـتـهمـ بسـرقة رواتب ا ا
الفـتـا الى (اعـتـقـال سـبـعـة اشـخـاص
ة السرقة وسبعة بـتهمة ارتكاب جر
اخــــريـن  اســــتــــدعــــاؤهم لالفــــادة

ــوسـمـيــة في جـمـيـع الـعـالم وفي ا
بـــعـض االحـــيـــان تـــصل الى وفـــاة
ـنـاعـة). ــصـاب نـتــيـجـة ضـعـف ا ا
بــدورهـا   قــالت مـنـظــمـة الـصـحـة
يـة إن الـعالم سـيـواجه حتـما الـعـا
انـتشارا جديدا لإلنفلونزا ويحتاج
لالســتـعـداد لـلـدمـار احملـتـمل الـذي
ـــــكـن أن يـــــســـــبـــــبـه ذلك وعـــــدم
االســـتـــهـــانـــة بـــاخملــاطـــر. وقـــالت
ـنـظـمـة خالل اسـتعـراضـهـا خـطة ا
ـرض الفـايروسي ـكافـحة ا ـية  عـا
واتــخـاذ الــتـدابــيـر الــوقـائـيــة قـبل
ــيــا إن (ظــهــور وبــاء انــتــشــار عــا
جــديـد أصــبح مـسـألــة وقت ولـيس
مـــجـــرد احـــتـــمـــال)  وأضـــافت ان
(الـتـهديـد بوبـاء اإلنـفلـونزا حـاضر
جـــدا ويــتــعــ أن نـــكــون يــقــظــ
ومـستعدين  فتكـلفة انتشار واسع
لإلنــفـلـونــزا سـتـفــوق بـكـثــيـر ثـمن
إجــراءات الــوقــايــة)  وتــابــعت ان
(هـدفـيهـا الـرئيـسيـ هـما حتـس
ــراقــبـة ـيــة عــلى ا الــقــدرات الــعــا
واالسـتـجـابـة من خالل حـث جمـيع
احلـكومات على وضع خـطة وطنية
ـكافـحة اإلنفـلونزا وتـطوير أدوات

ـرض ورصده أفـضل لـلـوقايـة من ا
واحـــتــوائه وعالجـه مــثل أمــصــال
أكـــثــر فـــاعـــلــيـــة وأدويــة مـــضــادة
لـلفـيروسات). ونـتج أحدث انـتشار
لـإلنــــفـــــلـــــونـــــزا عن فـــــــــايــــروس
(إتش1إن 1)الـذي انتشر في أرجاء
الـــعــالم في عــامي  2009 و2010.
وأظـهرت دراسات عن هذا االنتشار
أن واحـدا من كل خـمـسة من سـكان
الـعالم أصـيب في الـعام األول وبلغ
ـــئــة. مـــعـــدل الــوفـــيــات  0.02 بـــا
ـيون ويـحـذر خـبـراء الـصـحـة الـعـا
ــــنـــــظــــمــــة مـن خــــطــــر حتــــول وا
الــــفـــايـــروس أكــــثـــر خــــطـــورة من
فـايروسـات اإلنفلـونزا وانـتقاله من
احلــيـوانــات إلى الــبـشــر لـيــصـيب
مـــــئــــــات اآلالف.  وفـــــايـــــروســـــات
اإلنفلونزا عديدة ومتغيرة وتصيب
نــحــو مـــلــيــار شــخص كل عــام في
مـوسم انـتـشارهـا. ومن بـ حاالت
اإلصـابة هـناك ما بـ ثالثة مالي
وخمسة مالي حالة خطيرة تؤدي
إلـى وفـاة مـا ب  290 ألــفـا و650
ألــفــا كل مــوسـم.وتـمــنـع األمــصـال
إصــابـة الـبـعض وتــوصي مـنـظـمـة

الــصــحــة بــالــتــحــصــ الــســنـوي
خـاصة لـلعـامل في قـطاع الـرعاية
الـصـحـيـة واألكـثر عـرضـة لـلـمرض
مـثل كـبـار الـسن واألطـفـال.وتـشمل
ـنظـمـة التـي توصف بـأنـها خـطـة ا
األكـثر شـموال حـتى اآلن  إجراءات
حملـاولة حماية السكان قدر اإلمكان
من االنتشارات السنوية لإلنفلونزا

واجهة الوباء.  واالستعداد 
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بـتـطـوير انـتـاجـها الـوطـني وتـوفر
عــمــلــة صــعــبــة بــدل شــرائـهــا من
نـتجات معرض اخلـارج). (حتليل 
االسـلـحة في بـغداد ص8). وكـشف
مـعـهد سـتوكـهـولم ألبحـاث السالم
عـن أن الـدول الــعـربــيـة اســتـأثـرت
ـــئـــة من إجـــمـــالي نـــحـــو  30 بــــا

مـــــــــبــــــــيــــــــــــــعــــــــات الـــــــــســـالح
خــــــــــــــــــــــــالل 2014- 2018 إذ
زادت مـبيـعات األسـلحـة خالل هذه
ـئـة مـقـارنـة ــدة بـنـسـبـة  7.8 بــا ا
بـاالعـوام   2009 الى 2013.وقـال
ـعهد إن (الـسعودية جـاءت كأكبر ا
مـستورد لألسلـحة في العالم خالل
ـــــــدة بـــــــ  2014 و 2018 إذ ا
اســــتــــوردت أســـلــــحـــة ومــــعـــدات
ـئة من عـســــــــكريـة بـنسـبة 12 بـا
ـصدرة للعالم), إجـمالي األسلحة ا
واضـــاف ان (الـــهــنـــد تــلـــيـــهــا في
ـشـتريـات بـلغت ـرتـبـة الثـانـية  ا
دة ئة خالل تلك ا نسبتها  9.5 با
نـفـسـها ومن ثم مـصـر بنـسـبة 5.1
ــــئــــة وجــــــــــــــاءت بــــعــــدهـــا بــــا
ــشـــتــريــات بــلــغــت أســـتــرالــيــا 
ــئــة  وتــلــتــهــا نــســبــتــهــا 4.6 بــا
ــرتـــبــة اخلــامــســة اجلـــزائــر في ا
ـئـة ـشـتـريـات نـسـبـتـهـا  4.4 بـا
ـركــز الـسـابع لــيـحل الــعـراق في ا
ـئـة مـتـسـاويـاً مع بـنـسـبـة  3.7 بـا

اإلمــارات) مــشــيــرا الى ان (تــدفق
األســـلــحـــة إلى مــنـــطــقـــة الــشــرق
2014 األوســط ارتــــــــــــــــفــع خـالل 
ـئـة في ما و 2018 بـنـسـبة  87 بـا
شــهـدت مــنـاطق أخـرى فـي الـعـالم
تــــراجـــعـــا ويــــأتي ذلك نــــتـــيـــجـــة
الــــصـــراعـــات والـــنـــزاعـــات الـــتي
تـــــشــــهــــدهـــــا دول عــــدة في هــــذه
ـنطـقة). من جـهة اخـرى  ضيفت ا
جلـنة االمن والـدفاع النيـابية امس
رئــــيس أركــــان اجلـــيش عــــثـــمـــان
ي ووكــيل وزارة الـداخــلـيـة الــغـا
عـقيل اخلزعلي.وقال عـضو اللجنة
مــحـمـد رضـا في تـصـريح امس ان
ي (الــــلــــجــــنــــة ضـــيــــفـت الـــغــــا
ـنـاقـشـة اعـادة هـيـكـلة واخلـزاعـي 
ـســلـحـة بــصـورة جـيـدة الــقـوات ا
ـلـفات الـتي وكـذلـك بحـث  بـعض ا
ــالــيـة تــخـص الــتــخــصــيــصــات ا
لــــــوزارة الـــــدفــــــاع) واضـــــاف ان
(الــــوزارة خـــســـرت الـــكــــثـــيـــر من
مـواردهـا خالل احلـرب ضـد داعش

إشـــعــــار اخـــر). من جـــهـــة اخـــرى
اتـــخـــذ مــجـــلس الـــوزراء عــددا من
الــقـــرارات الــتي تــتــعـــلق بــتــوزيع
ــواطـنـ االراض الــسـكــنـيــة بـ ا
ـــقـــاولــ ــعـــلـــمــ وا وحـــقـــوق ا
وتـعـييـنـات العـقـود . وقال بـيان ان
نعقدة (اجملـلس اتخذ في جلسـته ا
ــهـدي امس بــرئــاســة عـادل عــبــد ا
االول جـملـة من القـرارات من بيـنها
الــتــصــويت عــلـى  مـطــالـب نــقــابـة
ـصادقـة على تـعيـينات ـعلـم وا ا
مـديـريات تـربيـة محـافظـتي ذي قار
والــديـوانــيــة اضـافــة الى مـعــاجلـة
حـــــاالت مـــــوظـــــفـي عـــــقــــود وزارة
الكهرباء الذين حتولوا من التمويل
ـــركـــزي خــــــــــــــالل الـــذاتـي الى ا
عــــام  2018 فـي تـــثــــبــــيـــتــــهم مع
اقـرانهم من موظفي عـقود الشركات
الـعامـة والتـمويل الـذاتي فضال عن
تـــــعـــــديـل الـــــفـــــقــــرة  3 مـن قــــرار
اجملــــــــــــــــلس رقم  352 لــــســــنـــة
 بــشــأن الــتــصــرف بــأمــوال 2017
اجلـــبـــايــة والـــتــصـــويت عـــلى حل
قاول مـشاكل ومعوقات شـريحة ا
وكــــذلك تـــخـــويـل وزارة الـــهـــجـــرة
ـــهــجـــرين لـــغــرض شـــراء خــيم وا
وتـوفير االحتـياجات األخرى إليواء
)  واضـاف ان (اجلـلـسـة الــنـازحـ

عـلى مـقـاطـعـة لي كـاونـتي في أالبـاما
في تــدمــيـر مــنـازل وشــركـات بــسـبب
الــريــاح الـتـي وصـلـت سـرعــتــهـا إلى
 274 كــيــلـومــتـرا فـي الـســاعـة. وزار

شــرق مــونـتــانــا وجـنــوب إيــلـيــنـوي
وغـرب كنتاكي واجهت خطر التعرض
لــعـواصـف عـاتــيـة). وهــبت عـواصف
رعـديـة منـفـردة على مـناطـق تمـتد من
ــســـيــســبي وشـــمــال شــرق أعـــالي ا
تـكساس وحتى وادي أوهايو السفلي
ووادي تـــنــيــسـي. واكــد المــيــرس ان
(اخلـــطــر األكــبــر فـي الــوقت احلــالي
ـــفــيس). وتـــســـبــبت يـــبــدو حـــول 
ـاضي األعــاصـيـر الـتـي هـبت األحـد ا
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دينة شهدت التصويت على تنفيذ ا
ـشــتـركـة بـ الـعـراق الــصـنـاعـيـة ا
واالردن فــضال عن تـألـيـف  الـلـجـنـة
الـتحضيرية إلعالن سامراء عاصمة
الـعـراق لـلحـضـارة اإلسالمـية ودعم
نـادي الزوراء الـرياضـي بكـرة القدم
فـي بــطـــولـــة دوري ابـــطـــال آســـيــا
اضــافــة الى الــتــصــويت عــلى قـرار
جتـسيد مفهوم الـضمان االجتماعي
ومـسؤولـية الـدولة نـحو مـواطنـيها
لــلــحــد من الــفـوارق الــطــبــقــيـة في
اجملــتــمع)  الفــتــا الى ان (اجملــلس
وجـه وزارة االعــــمـــــار واالســـــكــــان
والـبلديات واالشغال العـامة بتهيئة
مــــســــاحـــات مـالئـــمــــة في مــــراكـــز
احملــافـظـات واالقــضـيــة والـنـواحي
لــغـرض تــوسـعــة احلـدود الــبـلــديـة
ـنـفذ لـلـمـدن أو تنـفـيـذ اجلـزء غيـر ا
مـن الــتـــصـــمـــيم االســـاسي وكـــذلك
اعــداد مـــخــطــطــات وخــرائط بــنــاء
ـعايـير عـلمـية حـديثـة تأخـذ بع
ـسـتـقـبـلـيـة االهـتـمـام الـتـوسـعـات ا
جلـميع مـتطـلبات مـؤسسـات الدولة
فــــضـال عن فــــرز وتــــوزيع االراضي
شمـول بشـبكة الـسكـنية لـلفئـات ا
الــــرعـــايــــة االجـــتــــمـــاعــــيـــة وذوي
االحـــتــيــاجـــات اخلــاصــة و بـــقــيــة
ــالــيـة ــواطــنــ مع قــيـام وزارة ا ا
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ـــــــرجـع الــــــــديـــــــنـي عــــــــلي رحـب ا
الــســيــســتــاني بــأي خــطــوة تـســهم
بــتـعــزيـز عالقــة الـعــراق بـجــيـرانه 
مــؤكــدا ان الـتــحـديــات الــتي تـواجه
الـبالد في الوقت الراهن هي مـكافحة
الـفساد وحـصر السالح بـيد الدولة .
وقــال بــيـان امس ان (الــســيـســتـاني
بـــحث مع الــرئــيـس االيــراني حــسن
روحـــانـي نـــتـــائج مـــبــــاحـــثـــاته مع
سؤول العراقي وما  التوصل ا
الـيه مـعـهم فـي اطـار تـطويـر عـالقات
الــــصــــداقــــة وحــــسـن اجلــــوار بـــ
الـــبــلــدين)  وأبـــدى الــســيـــســتــاني
(ترحيبه بأي خطوة في سبيل تعزيز
عـالقــات الـــعـــراق بــجـــيـــرانه وفـــقــاً
ـــصـــالح الـــطـــرفـــ وعــلـى اســاس
احـتـرام سـيادة الـدول وعـدم الـتدخل
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كـمـا وحتـرص الـلـجـنـة عـلى إنـهاء
الـــكــثــيـــر من مــشــاريـع الــقــوانــ
هـا للـتصـويت منـها تـعديل وتـقـد
قـــــانــــون اخلــــدمــــة والــــتــــقــــاعــــد
الـعسكري). بدوره أعلن النائب عن
كــتـلـة احلـكــمـة عـبـاس صـروط عن
ـفــســوخـة جــمع تــواقــيع العــادة ا
عــــقــــودهم في وزارتـي الـــداخــــيـــة
والـدفـاع.وقـال صـروط في تـصريح
ـفسـوخة امـس ان (مشـكلـة اعادة ا
عـقودهم مرتـبطة بـفقرة عام 2004
ــفــســوخــة والســـيــمــا ان بــعـض ا
عـــقــودهم انـــقــطــعـــوا عن دوامــهم
بــســبب اإلصـابــات) ولـفت الى ان
(عــودة هــؤالء مـرتــبط بــاحلـكــومـة
ــالـيـة) وتــسـاءل صـروط ووزارة ا
ــاذا لم يـحـاسب الــفـاسـدون كـمـا )
يـحاسب االرهاب?) وتابع (نتوسم
خـيرا بـرئيس الـوزراء حلل مشاكل
ناقلة األموال فسوخة عقودهم  ا
كـمـا ونحـذر من انحـراف هؤالء اذا

لم حتل ازمتهم). 
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الـتـحق العـراق بـدول عديـدة مـنعت
حتـلـيق طائـرات بـوينغ  737 مـكس
في اجــوائـهـا بــعـد كـارثــة الـطـائـرة
ــنـــكــوبـــة الــتي راح االثـــيــوبـــيــة ا
ضــيــحــتــهـا  157 راكــبــا. واصــبح
الـعراق رابع دولة عربيـة بعد لبنان
واالمـارات ومصر يتخذ هذا القرار.
ـدني فـقــد قـررت سـلـطـة الـطـيـران ا
الـــعــراقي األربــعـــاء  إيــقــاف مــنح
رور لطائرات 737 موافقـــــــــــات ا
مــاكـس بـاألجــواء الــعــراقــيــة وذلك
لــوجــود تــقـيــيــدات فــنـيــة ودولــيـة
بــــاســـــتــــخــــدام هـــــذا الــــنــــوع من
الـطـائرات  واوضـحت الـسلـطة في
بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس ان (ذلك
الـــقـــرار جـــاء بـــتـــوجــــيه من قـــسم
الـسالمة اجلوية في سلطة الطيران
ــدني الــعــراقي وذلك لــلــتــأكـد من ا
االســتـخــدام اآلمن لــهـذا الــنـوع من
الــطـائـرات لـلـحــفـاظ عـلى اجـراءات
الــسـالمــة في األجــواء الــعــراقــيــة)
وعـدت الــسـلـطـة (ذلك الـقـرار نـافـذاً
ابــتــداء من الــيـوم في ايــقــاف مـنح
ـــوافـــقـــــــــــــات لـــطـــائـــرات 737 ا
طارات العراقية مـاكس الستخدام ا
او دخـول األجـواء الـعـراقـيـة وحتى
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رجـح مـنــبـىء جــوي تـســاقـط امــطـار
وحــدوث عــواصف رعــديـة فـي بـعض
ــنــاطق بــدءا مـن الـيــوم اخلــمــيس. ا
ـنــبىء نـائل الــعـلي فـي بـيـان وقــال ا
ــنــخــفض امـس ان (الــبالد تــتــأثــر 
جـوي يسبب حالة عدم استقرار تكون
ــنــاطق وبـاألخص قــويــة في بـعض ا
الـشرقـية منـها خالل الـساعات األولى
مـن الـــيـــوم وتـــنـــتــــهي صـــبـــاح غـــد
اجلــمــعـة)  واشــار الى ان (طــبــيــعـة
األمـــطــار تــكــون رعـــديــة غــزيــرة إلى
غـزيـرة جـداً واحيـانـا قـويـة في بعض
ــــنــــاطق وضــــعــــيــــفه فـي أخـــرى) ا
واضــاف ان (قـوة األمــطـار تــكـون في
ــنـاطـق الـشــمـالــيـة ثم الــوسـطى ثم ا
اجلــنــوبـيــة وتــزداد بـاجتــاه الــشـرق
نـاطق لكـنهـا تضعف وتـشمل أغـلب ا
فـي األجــزاء الـــغـــربـــيـــة من الـــبالد)
وتـابع الـعلـي ان (طبـيعـة األمـطار في
فـصل الـربـيع تـكـون مـتـقـلـبـة جداً أي
ــكـن ان تـزداد قــوتــهــا أو تــضــعف
كـثـيراً). مـن جهـة اخرى   قـال خـبراء
أرصــاد إن عـــواصف رعــديــة عــاتــيــة
ضــــربـت مــــنــــاطق الــــغــــرب األوسط
واجلـنـوب األمريـكي. وتـسبـبت أعنف
مــوجـة من األعـاصـيــر تـضـرب الـبالد
مــنــذ  2013 فـي مـقــتل  23شــخــصـا
وإصابة العشرات كما أحلقت أضرارا
ـناطق سـكنـية صـغيرة في جـسيـمة 
ـاضي. وقـال ريـف أالبـامـا األسـبـوع ا
خــبــيــر األرصــاد اجلــويــة في خــدمـة
الـطـقس الـوطنـيـة أليـكس المـيرس إن
(أجــزاء من شــرق اركــنـســو وجــنـوب

ي عثمان الغا
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اكـدت وزارة الصحة والبيئة وجود
واجهة خطط واجراءات احترازية 
خـطـر تـفـشـي االنـفـلـونزا  مـشـيـرة
الى ان العراق لم يسجل في الوقت
احلـالي اي اصابات في الفايروس.
تـحدث بـأسم الوزارة سيف وقـال ا
ـركـز الــبـدر لـ (الـزمــان) امس ان (ا
الـوطـني لـلـوقـايـة والـسـيـطـرة على
االمـراض االنتـقالـية يـتابع وبـشكل
مـــســتـــمــر مــوضـــوع االنــفـــلــونــزا
ـوسـمـيـة والـوبـائـيـة وبـانـواعـهـا ا
حــــــــــال حـــــــــدوث اي تــــــــــفــــــــــشي
بــالـفـايـروس)  واضــاف ان (هـنـاك
اجــيـاال عـديـدة مـن هـذا الـفـايـروس
تــظـهـر بــ مـدة واخـرى واحــيـانـا
تـكون وبائية   وبـدورنا نتابع ذلك
ــوضــوع واتــخـاذ االســتــعـدادات ا
الـالزمة في حـال تـسجـيل اي حـالة
يــتم عـزلــهـا لــغـرض مــعـاجلــتـهـا)
مــؤكــدا ان (الــعـراق لـم يـســجل في
الــــــــوقت الــــــــراهـن اي اصـــــــابـــــــة
بـــالــفـــايــروس)  وتـــابع الـــبــدر ان
(هـناك اصـابات حتـدث باالنـفلـونزا

فـي شؤونـهـا الداخـلـية)   ولـفت الى
ـصـيـرية الـتي خـاضـها ان (احلـرب ا
الـــشــعب الــعــراقـي لــدحــر الــعــدوان
الـداعـشي قـدمت تـضـحـيـات كـبـيرة)
مـــشـــددا عــــلى ضـــرورة أن (تـــتـــسم
الـسـيـاسـات االقـليـمـيـة والـدولـية في
ـنـطـقــة احلـسـاســة بـالـتـوازن هــذه ا
واالعـتدال لتجنب شعوبها مزيداً من
ـــآسي واالضــرار)  وأشـــار الى ان ا
(أهم الـــتــحــديــات الــتي يــواجــهــهــا
رحلـة هي مكـافحة الـعراق في هـذه ا
الـفـسـاد وحتـسـ اخلـدمـات الـعـامـة
وحــــصــــر الـــــسالح بــــيــــد الــــدولــــة
واجـهزتهـا االمنية)  مـبديـاً أمله بأن
(حتــقق احلـكـومــة الـعـراقـيــة تـقـدمـاً
مــــقـــبـــوالً فـي هـــذه اجملـــاالت). وزار
راجع إسـحاق الـفياض و روحـاني ا
بـشـير الـنـجـفي وكذلك مـحـمد سـعـيد
احلـكيم   وزار روحـاني مـرقد اإلمام
عـلي عـلـيه الـسالم في الـنـجف قـادما

من مـحافظة كـربالء. وشهدت النجف
اجــــراءات أمـــنـــيـــة مــــشـــددة ومـــنع
الـصحفي من تغطية زيارة روحاني
لـلسـيسـتاني   اال انـه تقرر بـعد ذلك
ؤمل ان الـسماح بتـغطية ذلك. ومن ا
يــغـادر روحـاني الـعــراق الـيـوم بـعـد
اخـتـتـام مـباحـثـاته في بـغـداد والتي
تـضمـنت توقيع مـذكرات الـتفاهم في
مـجـاالت الـنـفط والـتـجـارة والـصـحة
والــنــقل إلنــشــاء ســكك احلــديــد بـ
ـنح الــبـصـرة والـشالمــجـة ومـذكـرة 
تــأشــيــرات الــدخــول والــتــسـهــيالت
ـــســـتـــثــمـــرين لـــرجـــال االعـــمــال وا
االيـرانيـ اضافة الى الـغاء تـأشيرة
الـفيزا في الوقت الـراهن  لكن بغداد
اصـرت عــدم الـغـاءهـا وطـلـبت مـهـلـة
ــوضــوع عـــلى ان تــكــون لـــدراســة ا
ـؤمل ان مــجــانــيــة حــالــيـا   ومـن ا
تـبـاشـر احلكـومـتـان بـالغـاء تـأشـيرة
ـقبل. الى الـدخـول بدءا من نـيـسان ا

ذلك   أكــد عـضـو مـجــمع تـشـخـيص
مــصـلـحـة الـنــظـام في إيـرن عـلي آقـا
مـحمدي أن صادرات الكهرباء والغاز
تـبـلغ نـحو  3.5 مـلـيار دوالر لـلـعراق
سـنويـاً.وأوضح محمـدي في تصريح
امـس أن (اجمالي الـصادرات لـلعراق
تـبـلغ  12 مـلـيـار دوالر سـنـويـا حيث
تــشــكل الـســلع غــيـر الــنــفـطــيـة 8.6
مـلـيار دوالر من هـذا احلجم والـبقـية
يـــخــتص بـــتــصــديـــر الــطـــاقــة مــثل
الـــكـــهــربـــاء والـــغــاز)  مـــبــيـــنــا ان
(الــصـنــاعــات الـغــذائـيــة في صـدارة
تـدفقة على العراق الـسلع االيرانية ا
ـواد االنــشـائـيـة واالدويـة) تــلـيـهـا ا
الفـتـا الى (إمكـانيـة انتـاج السـيارات
االيــرانـيــة في الـعـراق)   داعــيـا الى
(تـبني الـتجـارة احلرة بـ البـلدين).
مـن جـهـة اخـرى   اكـد مـسـاعـد أمـ
عـــام وزارة الــصـــنــاعـــة والــتـــجــارة
االردنـي زاهـــر الــقـــطـــارنـــة إن بالده

خـصصت مسـاحة الفي دو مـبدئيًا
رحلة األولى قابلة للتوسعة إلنشاء ا
ـشـتـركـة. ــنـطـقـة الـصـنــاعـيـة ا من ا
الـــقــــطـــارنـــة في تــــصـــريح امس إن
ــنــطــقــة الــصــنــاعـيــة الــتي أعــلن (ا
ـاضيـة سـتقـام على ـدة ا إنـشـاؤها ا
احلـدود مــا بـ اجلـانـبـ مـنـاصـفـة
ـا تـكـون لــكل جـانب نـحــو الـفي دو
مــنــطــقـة واحــدة مــتــكـامــلــة خلــدمـة
اقـتصاد البلدين)  مـتوقعاً أن (ينهي
اجلــانـب الــعــراقي إجــراءاته بــشــأن
حتـديد مـساحـة األرض خالل اسبوع
ـرحـلـة األولى من عـمر لـتـكـون هـذه ا
ـنـطـقـة الـصـنـاعـية فـي ح إنـشـاء ا
الـسـيـر بـإجـراءات وضـع اخملـطـطات
وطــــرح الـــعـــطـــاءات الـالزمـــة الـــتي
ــقــبــلـة) ــراحـل ا ســتــكــون ضــمن ا
ووصف الـقطـارنة (احلركـة التـجارية
بـــ الــعــراق واألردن بــالـــنــشــطــة)
مــنــوهـا إلى أن (شــاحــنـات عــراقــيـة

دخـلت األردن وهـذا سـيـسـهل عـمـلـيًا
نـشـاطًا تـدريـجيًـا لـلحـركـة التـجـارية
بـ اجلــانـبـ وتـشـجـيع الـسـائـقـ
األردنـي لـدخول العـراق). من جهته
ــفــرق أشــار عـــضــو غــرفــة جتــارة ا
جـودت شديفات إلى أن (إقـامة مدينة
صناعية مشتركة ب األردن والعراق
أمـر في غاية األهـمية من أجـل تعزيز
الــتـبـادل الـتـجــاري وإقـامـة مـشـاريع
مــشـتـركـة بــ الـبـلـدين)  مــؤكـدا ان
ـنـطـقـة مـصــلـحـة مـشـتـركـة (إقـامــة ا
لـلــبـلـدين بـحـيث تـكـون نـواة ومـركـز
انـطالق للمـشاركة في مـشاريع إعادة
نطقة)  الفتًا اإلعـمار على مستـوى ا
شـتركة ـنطـقة الصـناعـية ا إلى أن (ا
زايـا وحـوافـز عـلى غرار سـتـتـمـتع 
ــقـامــة بـ األردن ــنـطــقــة احلـرة ا ا
وســـــوريــــا من أجـل اســــتـــــقــــطــــاب
ـسـتـثمـرين إلـيهـا من مـخـتلف دول ا

العالم إلقامة مشاريعهم). 
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سـلم نـحـو ثـالثة االف مـن عـنـاصر
تــنـظـيم داعش انـفـسـهم الى قـوات
قراطية وسط توقعات سـوريا الد
ـة مـحـتـومـة لـلـتـنـظـيم خالل بـهـز
ــقـبــلــة وطي صـفــحـة الــســاعـات ا
ـزعـومـة  فـيــمـا انـتـشـرت دولــته ا
الــقــوات االمــنــيـة الــعــراقــيــة عـلى
احلـدود مع سوريـا حتسـبا لـتسلل
ــعــارك الــدائــرة االرهــابـــيــ من ا
حـالـيـا بالـبـاغـوز. وقال نـائب قـائد
عـــمــــلـــيـــات االنـــبــــار في احلـــشـــد
الـــشــعـــبي أحــمـــد نــصـــر الــله في
تـصريح امس انه (بعـد تقدم قوات
ــقـــراطــيـــة بــاجتــاه ســـوريــا الـــد
احلـــدود الــــعـــراقـــيــــة الـــســـوريـــة
ـستـمرة مع داعش في ومـعاركـها ا
الــــــبـــــــاغــــــوز وهي آخـــــــر جــــــيب
لالرهـابـيـ في سـوريـا اسـتـنـفرت
نع الـقـوات االمنـية اسـتعـداداتهـا 

وصـول الدواعش وتقربهم للحدود
ورصـد جتـمعـاتهـم وحتركـاتهم في
ــنـطــقـة). وافــاد مــصـدر في هــذه ا
االنـبـار بأن داعش اعـدم احد ابـناء
الـــرطـــبـــة بـــعـــد  23 يـــومـــا عـــلى
ـصدر في تصريح اخـتطافه.وقال ا
امـس ان (داعش قــام بــاعــدام احـد
ابــنـاء الــرطـبه الــذي اخـتــــــــــطـفه
قـبل  23 يـومـا اثـناء جـمـعه للـكـمأ
في مـــنـــطــقـــة جالبـــات الـــتــابـــعــة
لـلقضاء)  مـشيرا الى ان (الـتنظيم
قــام بـذبح اخملــتـطف). وألــقت قـوة
أمـنية القبض على  9 من ارهابيي

وصل.  داعش في مدينة ا
وقـال الناطق باسم وزارة الداخلية
في بـيان امس ان (مـديرية مـكافحة
إجـــرام قــيــادة شــرطـــة مــحــافــظــة
نـيـنـوى وبنـاءً عـلى مـذكـرات قبض
ـواطـنـ ألقت قـضـائـيـة وتعـاون ا
الـقـبض عـلى  9عـنـاصـر من داعش
اإلرهـــابـــيـــة ثالثـــة مـــنـــهم كـــانــوا

يــعـمـلـون فـي مـا يـسـمى بــاألمـنـيـة
وخــمــسـة مــنــهم كــانــوا يـعــمــلـون
بـاحلـسـبة وأحـدهم مـقـاتل بـديوان
اجلــنــد خالل مـدة ســيــطـرة داعش

وصل).  اإلرهابية على ا
وأعــــــــلــــــــنـت قــــــــوات ســــــــوريـــــــا
ــوقــراطــيــة اسـتــسالم ثـالثـة الــد
آالف ارهـــــــــــــــــابــي مـن داعــش فـي

الباغوز. 
ـــتـــحـــدث بـــأسـم الـــقــوات وقـــال ا
مــــصـــــطــــفى بــــالـي انه (خالل 24
سـاعة اسـتسـلم ثالثة آالف إرهابي
لـقـواتـنـا فـي الـبـاغوز)  مـؤكـداً أن
ـعـركـة مسـتـمرة وسـاعـة احلسم (ا
أصـــــــبـــــــحـت أقـــــــرب مـن أي وقت
مـضى). ويـعـد وجيـب البـاغـوز هو
آخـر أرض يــسـيـطـر عـلـيـهـا داعش
الــذي طُـــرد عــلى مــدى الــســنــوات
ـاضـيـة من األراضي الـتي األربـع ا
كــانت حتت ســيـطــرته في الــعـراق

وسوريا. وصل في سفرة نهرية بدجلة dHÝ…∫ طلبة كلية التمريض بجامعة ا
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عزا اخلبير االمني عماد علو سبب
تــوجه الـدول ومن بــيـنـهــا الـعـراق
ـــتـــطــورة الـى شـــراء االســلـــحـــة ا
ــــواجـــهــــة خـــطـــر الــــنـــزاعـــات و
الـتهديدات االرهابية التي تشهدها
ـنطـقة  مـؤكدا ان بـعض االزمات ا
تــفــتـعل من قــبل شـركــات صـنــاعـة
االســلــحـة لــتــسـويـق مـنــتــجـاتــهـا
لـلـدول. وقـال عـلـو لـ(الـزمان) امس
ان (الــتـوتــرات والـتـهــديـدات الـتي
تـسببت بـظهور تـنظيمـات ارهابية
مـدعـومة من قـبل اجنـدات اقلـيمـية
ودولــيـة وراء الـتــوجه نـحـو شـراء
ـــا تــكــون بــعض االســـلــحــة  ور
الــنـزاعـات نـتـيـجـة اسـبـاب عـرقـيـة
صالح مـعينة تسعى ومـذهبية او 
ـشهد بـعض الدول لـلهـيمنـة على ا
مـثل الـصـراع  االيـراني الـسـعودي
ـصـالـح بـ تــركـيـا والــتـقــاطع بــا
وســوريـا اضــافـة  الى الــتـدخالت
الــــدولـــيـــة في اخلـــلــــيج الـــعـــربي
والــشـأن الـســوري. كل ذلك عـوامل
تـشـجع عـلى التـسـلح) واضاف ان
(حـل جيش العـراق من قبل احلاكم
ـر ــدني االمــريــكي بــــــــول بــرا ا
ـــؤســـســـة عـــام  2003 وانـــهـــاء ا
الـعـسـكـريـة تـطـلب ذلك اعـادة بـناء
ــؤســســة الــعــســكــريــة اجلــديـدة ا
عدات من جديد عبر وتـسليحها با
تــخــصــيص مــبــالغ كــبــيـرة ضــمن
اضـية بهدف مـوازنات السـنوات ا
هارات رفـع القدرات الـعسـكريـة وا
الــــتي تـــواكـب الـــدول الـــعــــربـــيـــة
واجهة خطر ـتقدمة في التسـلح  ا
هـذه التـهديدات) مـبيـنا ان (بعض
ـــيــة اخملـــتــصــة الـــشــركـــات الــعــا
بـصـناعـة االسلـحة تـفتـعل االزمات
لـــتــســتـــفــيــد مـــنــهــا فـي تــســويق
مــنــتــجـاتــهــا) ولــفت عــلـو الى ان
(هـــــنـــــاك دوال ال تـــــرغب بـــــعــــودة
الــصــنــاعــة الــعــراقـيــة الى ســابق
عـــهــدهـــا الســتـــمــرار ربـط الــقــرار
الــســيــاسي الــعــراقي بــاالجــنـدات
الــدولــيـة بــرغم من وجــود جــهـود
كـــبـــيـــرة في هـــذا اجملـــال من قـــبل
الــــقــــطـــاع الــــعــــام واخلـــاص  في
مـعرض االمن والدفاع الثامن الذي
يـــؤشــر امــتالك الـــعــراق قــدرة في
صـنـاعـة االسـلـحـة وخـاصـة مـدافع
ـــســـيـــرة ـــيـــدان والـــطـــائـــرات ا ا
واجـــهــزة االتـــصــال والــتـــحــسس
ــراقــبــة احلــراريـة والــبــصــريـة وا
وغـــيــرهـــا من الــتـــكــنــولـــوجــيــات
ــتــطـورة  لــكن ذلك يــحــتـاج الى ا
دعـم مالـي والسيـمـا ان االسـتـثـمار
فـي الصناعـات الدفاعيـة هو مجال
رحـب لــلــدول الـــنــامــيـــة الــراغــبــة


