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ـعادن عن  كـشـفت وزارة الـصنـاعـة وا
خـطـة إلعـادة تـأهـيل وانـشـاء مـصـانع
جـــديـــدة لإلنـــتـــاج احلـــربي تـــضـــمن
تــصـنـيع االعـتــدة والـسالح اخلـفـيف
مـؤكــدة انـهـا تـنـتـظـر فـتح الـعـطـاءات
ــقــبل اخلــاصــة مــنــتــصف الــشــهــر ا
ــيـة إلعـادة لــلـتــعـاقــد مع شـركــات عـا
تـأهـيل وفتح خـطوط انـتاجـية جـديدة
ــعـامل االعـتـدة    فـيــمـا اكـد  خـبـيـر
تـلك خبرات في عـسكـري ان العـراق 
الــتـصـنــيع الـعـســكـري تـفــوق جـمـيع
الـبـلـدان اجملاورة مـا يـؤهـله لتـصـدير
الـسالح الفائض في حال اعادة تأهيل
مـصانعه  الفتاً الى ان (تسريع وتيرة
تــطـويـر الـتــصـنـيع احلــربي الـوطـني
يــسـهـم في تـوفــيـر مــبــالغ طـائــلـة في
الية) . وقـال مدير العالقات ـوازنة ا ا
واالعـالم في مـديـريـة االنتـاج احلـربي
الـتــابـعـة لـلـوزارة مـيـثم جنم عـبـد لـ (
الـــزمــان) امـس ان ( الــوزارة تـــســعى
لـتنفـيذ خطة اسـتراتيجـية  طموح في
مــجـال الــصـنــيع احلــربي  عـلى ثالث
ـرحـلـة االولى مـراحـل) واضاف ان ( ا
تـشمل نصب خـطوط انتاجـية لألعتدة
توسطة واخلفيفة اخلـفيفة الثقيلة وا
لـتصل نسبة االكتفاء الذاتي لنحو 70
ـئـة لـقــوات اجلـيش فـيـمــا تـتـمـثل بــا
ــرحـلـة الــثـانـيــة بـتـصــنـيع الـسالح ا
ــتــوسـط واخلــفــيف مــثل الــبــنــادق ا
ــرحـلـة ــسـدسـات )  وتــابع ان ( ا وا
الـثالـثة وهي طويـلة االمد بـحاجة الى
خـبرات اجنبـية لتطـبيقهـا وتتمثل في
صــنــاعـة طــائـرات مــســيـرة ودبــابـات
ومــدفـعــيــة ثـقــيـلــة).  واكـد عــبـد ان (
الـــوزارة تـــنــتـــظـــر فــتح الـــعـــطــاءات
ــقـبل اخلــاصــة  مــنـتــصف الــشــهــر ا
ـية في مـجال لـلـتعـاقد مع شـركـات عا
الـتصنيع احلـربي إلعادة تأهيل وفتح
عامل االعتدة خطوط انتاجية جديدة 
ـرحـلة االولى ). واضـاف ان ( جنـاح ا
من تـصنيع األعتدة سيسهم في تام
مـــلــــيـــارات الـــدوالرات ســـنـــويـــا الى
احلـكـومـة عبـر ايـقاف الـهـدر احلاصل
ــــوازنــــة بــــشــــراء الـــــسالح من فـي ا
يـة) مبينا انه (في حال الـشركات العا
اعــتـمـاد الـبالد عــلى االنـتـاج احلـربي

احملـلي ستنـتهي مرحلـة تسلط الدول
والـضغوطات  االقـليميـة على العراق
بـشــكل تـام) مـشـيـراً الى ان (مـديـريـة
االنـتـاج احلـربي تـمـكـنت من صـنـاعة
صـاروخ الـيـقـ  1 و 2 و 3 بــجـهـود
ذاتـــيــة فـــضال عـن انــتـــاج صــواريخ
ـدفعـيـة وجمـيع قنـابر الـكـاتيـوشا وا
ـخــلف االحـجــام واالعـتـدة الــهـاون 
اخلــفـيـفــة وقـنـابل جــويـة خـفــيـفـة ).
وتـــــابـع ان (اجلـــــهـــــود الـــــفـــــرديــــة
ـديرية اسهمت نتسبي ا والـبطوليـة 
فـي اعـادة تــأهـيل عــشـرات األالف من
تروكة وادخالها في خدمة االسلحة ا
ـســلــحـة خـالل احلـرب مع الــقــوات ا
تـــنـــظـــيـم داعش االرهـــابي ) داعـــيـــا
احلــكــومــة الى (زيــادة مـخــصــصـات
ديرية كـونهم ال يتـمتعون مـنتسـبي ا
بـاي مخصـصات خطورة او انـتاجية
كـما هـو حال  موظـف وزارات اخرى
). بـدوره  دعـا وزير الـصنـاعة وكـالة
مـحـمـد شيـاع الـسوداني  36  شـركـة
لـتـصـنـيع االسـلحـة واالعـتـدة لـنصب
خـطـوط انتـاجيـة بـالعـراق  موضـحا
ان الــفـوائــد الـتـي سـتــجـنى من وراء
االسـتـثـمـار في هـذا الـقـطـاع سـيـوفـر
مـــبــلـــغــا قــدره  900 مـــلــيــون دوالر
ســــنـــويــــا. وقـــال الـــســــوداني خالل
ـوسع لـلــتـصـنـيع احلـربي ــؤتـمـر ا ا
الــــذي اقـــامــــته الــــوزارة في فــــنـــدق
الــرشـيــد انه ( االتـفــاق عـلى دعـوة
ــيـة لــتـصــنـيع هــذه الـشــركـات الــعـا
االســلــحــة واالعــتــدة جلــلب خــطـوط
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بــحث مــلك األردن عــبــدالــله الــثـاني
ـــصــري عـــبــدالـــفــتــاح والـــرئــيس ا
الــسـيـسـي في اتـصـال هــاتـفي امس
الــتــطـورات اإلقــلــيـمــيــة خـصــوصـا
ـتـعـلــقـة بـالـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة ا
والقدس فيما يعقد وزراء اخلارجية
ــقـبل الــعـرب فـي األول من الـشــهـر ا
اجـتمـاعاً السـتكـمال بـحث سبل الرد
عـلى قـرار الـرئيـس األمريـكي دونـالد
تـرامـب االعـتـراف بـالـقـدس عـاصـمـة
إلســرائـــيل. ونــقــلت وكــالــة االنــبــاء
ـلك عـبـد الـله تـأكـيـده االردنـيــة عن ا
خـالل اتصـالـه بـالسـيـسـي ( ضرورة
ـواقف تـكــثـيف اجلـهـود وتـنـسـيق ا
الــــعـــــربــــيـــــة حلــــمــــايـــــة حــــقــــوق
الـفلسـطينـي مسلـم ومسـيحي
فـي مـديــنــة الــقــدس ودعم األشــقـاء
الـفلسـطينـي في مسـاعيهـم الرامية
ستـقلة إلقـامة الـدولة الفـلسطـينيـة ا
وعـاصمتهـا القدس الشـرقية).وبحث
ـة الـهــاتـفـيـة ــكـا الــزعـيـمـان خالل ا
الــعالقــات الـثــنـائــيـة بــ الـبــلـدين
والــتــطـورات اإلقــلــيـمــيــة الـراهــنـة
ـتـعـلـقـة بـالـقـضـيـة خـصـوصـا تـلك ا
الـفلسطيـنية والقدس كـما أتفقا على
ـا اسـتـمـرار الـتـنـسـيق والـتـشـاور 
يـسـهم في خـدمة الـقـضايـا الـعربـية.
وفي شــأن مـتـصـل تـعـقــد اجلـامـعـة
الـعربـية اجـتمـاعاً لـوزراء اخلارجـية

ــقــبل الــعـــرب في األول من شــبــاط ا
السـتـكمـال بحث سـبل الرد عـلى قرار
تــرامب االعـتـراف بـالــقـدس عـاصـمـة
إلســرائـيل. وأرسـلت األمـانـة الـعـامـة
لـلجـامعة خـطاباً إلى الـدول األعضاء
قـالت فـيه بـأنه (تـقـرر عقـد االجـتـماع
ـسـتأنف جملـلس اجلـامعـة الـعربـية ا
ـسـتـوى الوزاري في األول من عـلى ا

قبل).  شباط ا
وأضـــــــافت أن (اجـــــــتــــــمــــــاع وزراء
اخلــارجــيـة الــطـار الــذي عــقـد في
الـتاسع من كـانون األول لـبحث قرار
تــرامب نص عــلى إبـقــاء اجملـلس في
حـالـة انعـقاد والـعـودة لالجتـماع في
مـوعـد أقـصـاه شـهـر لـتـقـو الوضع
والـــــــتــــــــوافـق عـــــــلـى خـــــــطـــــــوات
مـسـتـقـبـلـيـة).وتـابـعت أن (االجـتـماع
ـقـبل قـد يـسـفر عـن قرار بـعـقـد قـمة ا
عـربـية اسـتثـنـائيـة في األردن). وكان
وزراء اخلـارجـيـة الـعـرب قـد طـالـبـوا
ــتـحــدة في اجــتــمــاعـهم الــواليــات ا
الــسـابق بــإلـغــاء الـقـرار وقــالـوا إنه
(يـــــــقــــــوض جـــــــهـــــــود حتــــــقـــــــيق
ـثل الـقـرار الـذي اتـخـذه الــسالم).و
تــــرامب في كــــانـــون األول بـــإعالن
الــقـــدس عــاصــمــة إلســرائــيل ونــقل
الـسـفـارة األمريـكـيـة إليـهـا عدوال عن
تبعة منذ عقود السياسة األمريكية ا
وعـن اإلجـمــاع الـدولي عــلى ضـرورة
ـفاوضـات السالم ديـنة  تـرك وضع ا

. ب اإلسرائيلي والفلسطيني

بــشــكل سـلــبي لــلــغـايــة في مــشـروع
اإلنـتـاج احلـربي بـعـد تـعـرض مـعـظم
ـتـوسط مــصـانع الـسـالح الـثـقــيل وا
نهـج ومخطط ). الـى النهـب بشكـل 
ـاضيـة شهدت وتـابع ان (السـنوات ا
مـــحـــاوالت خـــجـــولـــة مـن مـــديـــريــة
الـــتـــصـــنـــيع احلـــربـي وجــراء اال ان
ـالـية احلـرب عـلى االرهـاب واالزمـة ا
اعـادت تـفـكـيـر احلـكـومـة في االنـتـاج
احلــــربي ) مـــشــــيـــرا الى  ان ( احـــد
اسـبـاب تسـريع احلـكومـة  من وتـيرة
الــتــصــنـيـع احلـربي هــو تــلــكـؤ دول
اجــنـبـيـة فـي عـمـلـيــة تـوريـد الـسالح
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انــتـاج خـاصـة بـهـا وتــنـصـيـبـهـا في
الـعراق) موضحا ان (الـعراق سيوفر
طـلـوبة النـشاء سـتـلزمـات ا جـمـيع ا
ـــصـــانع مع قـــانـــون يــســـمح هـــذه ا
لـلـشركـات احلكـوميـة بإبـرام اتفـاقات
ــيــة). واكـد (تــوجـيه مـع شـركــات عـا
الــدعــوات إلى هــذه الــشــركـات حــتى
ـقـبل) مـشـيـرا الى أن (ذلك الـشــهـر ا
ســـوف يــضـــمن ســوقـــاً مــضـــمــونــة
لـــتــســـويق مـــنـــتــجـــاتـــهــا لـــلـــدفــاع
والـــداخـــلـــيـــة  وهـــذا هــو جـــزء من
الـتـزامنـا معـها). ولـفت الى ان (البـلد
سـيـتـحـرر من الـضـغـوط الـسـيـاسـيـة
عـلى صعـيد التـسلـيح من خالل البدء
قــريـبــاً بـإنـتــاج أنـواع مــخـتــلـفـة من
ـشـاركـة هـذه الـشـركـات). األسـلـحـة 
واضـاف ان (الـعـراق كـان يـعـتـمـد في
ـسـلــحـة وأجــهـزته تــسـلــيح قـواتـه ا
األمـنيـة على االسـتيراد بـالنـسبة إلى
األعــــتـــدة واألســـلــــحـــة اخلـــفــــيـــفـــة
ـتـوسـطـة والـذخـائـر  وهي تـكلف وا
الــدولـة نــحـو مــلـيـار و 700 مــلـيـون
دوالر كـل ســـــــنــــــة). واشـــــــار الى ان
(الـعـراق اجته الى مـجـال االسـتـثـمار
ــوازنــة فـي هــذا الــقــطــاع النــعــدام ا
ـالـيـة) االسـتـثـمـاريـة بـسـبب االزمـة ا
وقـال ان (الـفـوائـد الـتي سـتـجـنى من
وراء االســـتــثــمــار فـي هــذا الــقــطــاع
تـتمثل بتوفـير مبلغ قدره  900مليون
دوالر سـنـويـا  باإلضـافـة إلى ضـمان
ـــصـــانع داخل الـــعــراق تـــشـــغــيل ا
ـوظـفـ  وتـشـغـيل وتـأمـ رواتب ا
ـزيد من األيدي العـاملة  اضافة الى ا
حتـــريـــر الـــعــــراق من الـــكـــثـــيـــر من
الــضـغــوط الـتي يــتـعــرض لـهــا عـلى
ـا فـيـها صـعـيـد استـيـراد األسـلـحة 
األعــــتـــدة والــــذخـــائــــر اخلـــفــــيـــفـــة
واقف ـتـوسطـة ألسبـاب تـتعـلق  وا
هـذه الدولـة). من جهـته  قال اخلـبير
الـعسـكري صـفاء االعـسم لـ ( الزمان)
ـــتـــلك خـــبــرات امـس ان (الــعـــراق 
تـصنيع تعد عالية على صعيد منطقة
الـشرق االوسط بل تتفوق على جميع
دوله وقد تمكن في بعض االحيان من
االكـتـفـاء الذاتي مـن السالح والـعـتاد
ـاضي). خالل تــسـعــيـنــيـات الـقــرن ا
واضـاف ان ( االحـداث الـتي جـرت ما
بـعد سـقوط النـظام عام  2003 اثرت

صفاء االعسم

والـعتـاد للعـراق خالل احلرب ما ادى
الـى حرج كـبـيـر في بـعـض االحـيان).
وبـيّن االعسم ان (االنتاج احلربي في
الــبـالد ســيــنــهي هــدر مــلــيــارات من
ـــالـــيــة ـــوازنـــات ا الـــدوالرات فـي  ا
ويــسـهم في تــعـزيـز ســيـادة  الـعـراق

نطقة ).  با
ورأى ان ( اخلـبـرات الـعـراقـيـة قـادرة
عـلى تصدير السالح والعتاد احلربي
الـــفـــائض الى دول اجلـــوار في حــال
ـصانع اخلـاصة ـعدات في ا تـوفـير ا
ـنـتـجات حـيث ان فـرق الـسـعـر بـ ا
الــغــربـــيــة والــعــراقــيــة تــكــون احــد

ــهـمــة لـتــصـديــر الـسالح احلــوافـز ا
العراقي ). 

مـن جـــهـــة اخـــرى  كـــشـــفت وثـــائق
مـسربـة من وزارة الداخـليـة أن شركة
جـي فـور اس الـبــريـطــانـيــة ال حتـمل
مـقـومات أمـنـية حلـمايـة مـطار بـغداد
كلـفة بالـتفتيش وأن كالب كـي ناين ا
ـــطــار غــيـــر صــاحلــة لـــلــعــمل. في ا
وبـحسب الوثائق التي تعود الى عام
 2015 فــــإن (شــــركـــة جـي فـــور اس
الـبريـطانيـة ال حتمل شـهادات تدريب
لــلـكالب كي نـاين  الــبـالغ عـددهـا 38
كــلـبــا بـولــيـســيـا مــخـتــصـة بــكـشف
تفجرات  وأنها غير صاحلة للعمل ا
وأن فــيــهـا كـالبـاً غــيــر مــتـنــاســقـة).
وتــضـمــنت الــوثـائـق تـقــريـرا بــشـأن
نـتـائج فـحص الـكـالب الـتي يـفـترض
أنـهــا بـولـيـسـيـة ومـدربـة عـلى كـشف
ــتـفـجـرات أن (أحــد اسـبـاب ضـعف ا

اداء كـي نــاين عـــدم وجـــود عــيـــنــات
ـتفجـرة التي يتم واد ا حـقيقـية من ا
من خـاللـهـا ادامـة عـمـلـيـات الـتـدريب
الـيـومي لـلـكالب الـبولـيـسـيـة  فضال
عن افـتـقـار وجود مـهـارات في كيـفـية
اســتـــخــدامــهــا لــتــفـــتــيش االبــنــيــة
والـــعــــجالت واحلـــقـــائـب وامـــتـــعـــة
ـسافـرين). وبحسب احـدى الوثائق ا
فـإن (الكالب ليس لديها منشأ اجنبي
بـل استيـراد محـلي من داخل العراق
وهــذا مـخـالف لـلــشـروط والـضـوابط

عمول بها في التعاقدات األمنية). ا
 واشـارت الى أن (عُمر الـكلب يتراوح
مـا ب 7- 11 سـنـة  وهـذا يـؤثر في
مـطاولة نشاطها ويتجاوز على العمر
ـطلوب من سـنة الى ثالث سنوات). ا
ولـم يتـسن لـ (الزمـان) احلصـول على
تأكيد لصحة هذه الوثيقة من مصادر

الوزارة.
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ستـقلة ـفوضـية العـليـا ا كشفت ا
لإلنـــتــخـــابـــات عن تـــســـجــيل 19
حتــالــفــاً انــتــخــابــيــاً حــتى اآلن 
مــؤكـدة االســتــمــرار فـي عــمــلــيــة
تسـجـيل الـتـحـالـفـات حـتى نـهـاية
ـوعــد احملــدد الــيــوم اخلـمــيس ا
فـيـمـا قـال الـنـاطق بـاسـمـهـا كـر
ـقدمة التمـيمي ان عـدد الطلـبات ا
للتسـجيل بلغت 21 حتالفا. وقال
رئــيـس االدارة االنــتـــخـــابــيـــة في
فوضية ريـاض البدران في بيان ا
امس ان (عـــــدد الـــــتــــحـــــالـــــفــــات

االنــتــخـابــيــة الــتـي قـدمـت طــلــبـا
ـفـوضــيـة لـغـايـة لـلـتـسـجــيل في ا
نهـايـة الـدوام الـرسـمي ألول أمس
االثن بلغ 19 حتالـفاً انـتـخابـياً
والعمل مستمر باستقبال تسجيل
الــتــحــالــفــات في دائــرة األحــزاب
والتنـظيمـات السيـاسية) مـضيفًا
فـوضـيـة مسـتـمـرة عـلى قدم ان (ا
ـعد وسـاق في جـدولـهـا الزمـنـي ا
الجـراء االنـتـخـابــات في مـوعـدهـا
احملدد في 5/12/ 2018 وهي في
طور اسـتـكمـال جـمـيع التـعـاقدات
الــتـي تــتـــعـــلق بــورقـــة االقـــتــراع
وكـابـيـنـة االقـتـراع وعـدة االقـتراع

وطبـاعة سـجل النـاخبـ النـهائي
بــعــد ان  عــرضه لــلــطــعــون في
وقت سـابق). واوضح الـبـدران ان
ؤهـل للمشاركة (عدد الناخب ا
في االنـتـخـابــات بـلغ اكـثـر من 24
مـلـيـون نـاخب في عـمـوم الـعـراق
منهم من حدث سجالته بايومتريًا
حــيث بــلغ عــددهم اكــثــر من أحــد
عـشــر مـلـيــون نـاخـب أي بـنــسـبـة
ـئـة من الــنـاخـبـ تـفـوق   46 بـا
)  الفــــــتًـــــــا الى ان ــــــؤهـــــــلــــــ ا
ـفـوضــيـة مــسـتـمــرة في تـوزيع (ا
بطـاقات الـناخب االلـكتـرونيـة ب
واطن فـي مراكز التـسجيل في ا

معظـم احملافـظات). وكان  مـجلس
فـوض قـد قـرر تمـديـد تسـجيل ا
التحالفات لغـاية اليوم اخلميس .
في غضـون ذلك أصـدرت احملكـمة
االحتادية الـعلـيا حكـماً بـأن يكون
ـكــون االيـزيـدي في عـدد مـقــاعـد ا
مجـلس الـنواب مـتـناسـبـاً مع عدد
ـــتــحـــدث بــاسم نــفـــوسه. وقــال ا
احملكـمة إيـاس السـاموك في بـيان
تلقته(الزمان) االربعاء إن احملكمة
(اصدرت حكماً بالرقم 2010/11 
ـنــاسـبــة دعـوى أقــيــمت تـخص
كـون االيزيدي في مجلس مقاعد ا
الــنـــواب)  مـــوضـــحــاً أن احلـــكم

ـــكــــون االيـــزيـــدي تـــضـــمـن أن (ا
قاعد الـنيابية يستحق عـددا من ا
يـــتـــنـــاسب مـع عـــدد نـــفـــوسه في
انـتـخـابـات مــجـلس الـنـواب وفق
ــعـتـمـدة االحـصـاءات الـرســمـيـة ا
ـادة 49/ اســتـنــاداً إلـى احــكــام ا
أوالً من الــدســتـور الــتـي تـقــضي
بأن مجلس النواب يتكون من عدد
من االعـضاء بـنـسـبـة مـقـعـد واحد
لكل مئة الف نسمة). الى ذلك اكد
نــائب رئـــيس اجلــمــهـــوريــة ايــاد
عالوي دعــمه إلجــراء انــتــخــابـات
نـــزيـــهــــة وشـــفـــافــــة وفي اجـــواء
ــكـــتــبه مــنـــاســبــة. ونـــقل بـــيــان 

تـلـقـته(الـزمـان) امس عـنه تـأكـيـده
خالل استقباله في مكتبه الرسمي
السـفـير الـتـركيـا لـدى بغـداد فاحت
يــلـــدز ( دعــمـه جلــمـــيع اجلـــهــود
الرامـيـة إلجراء انـتـخـابات نـزيـهة
وشفافة وفي اجواء مناسبة تمنح
اجلميع فرصـاً متكـافئة للـمشاركة
فـيــهـا) مــشـيــراً الى ان (هـذه هي
رؤيـــة  الـــســـيـــد رئـــيس مـــجـــلس
الوزراء الـتي عـبّـر عنـهـا مـؤخراً).
واستـعـرض الـلقـاء بـشـكل مـفصل
ـــنــــطـــقـــة والــــعالقـــات اوضـــاع ا
الثنائـية ب الـبلدين واهـمية دعم
تـركـيــا لـسالمـة ووحــدة الـعـراق .

واضحة إلدارة العملية االنتخابية
وفق اشــراف قــضـــائي مــبــاشــر),
الفتـا الى (أهـمـيـة تـوفـيـر األجواء
الئـمـة لـتــأمـ فـرص مـتــكـافـئـة ا
ــواطــنـ ألجـل ضــمـان جلــمـيـع ا
ـشــاركــة فــيــهــا وفي مــقــدمـتــهم ا
ــــنــــاطق الــــنـــازحــــون وأبــــنــــاء ا
احملـررة). وأعـرب عـالوي بـحـسب
بيـان تـلـقـته (الـزمان) عـن أمله في
أن (يسـارع مـجلس الـنـواب إلقرار
قانـون انـتـخـابـات عـادل ومـنصف
يحـفظ أصـوات النـاخـب ويـحول
دون اسـتــغاللــهــا لــصــالح الــكـتل

الكبيرة).  رياض البدران
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 تمكـنت قيـادة عمـليـات بغداد من
حتـريـر فـتـاة مـخـتـطفـة والـقـبض
عــلـى مــخــتــطـــفــهــا في مـــنــطــقــة
الـنـهروان  ,فيـمـا اقـدمت عـصـابة
عـلى ســرقـة  150 مـلــيـون ديــنـار
عراقي و 100 الف دوالر امـريكي
من مـكـتب  لـلـصـيـرفـة في نـاحـيـة
ـحــافــظـة بــابل وقـالت احلـمــزة 
القـيـادة في بـيـان تلـقـته (الـزمان)
امس ان (مفرزة من األمن الوطني
ومـكـافـحـة اإلجـرام نـفـذت عـمـلـية
دهـم وتـــفــــتــــيـش في مــــنــــطــــقـــة
الـنـهـروان شـرقي بـغـداد أسـفرت
عن حتريـر فـتاة مـختـطـفة وإلـقاء
القبض على مـختطـفها).وأضاف
أن (العملـية نفذت وفق مـعلومات
اسـتـخـبـاراتـيـة دقـيـقـة). يـذكـر أن
عـملـيـات بـغـداد تـعـلن بـ احل
واآلخر اعتقـال مطلـوب وإحباط
عـمـلــيـات إجـرامــيـة فـيــمـا تـؤكـد
ـــكــافــحــة اســتــمـــرار جــهــودهــا 
نـظمة. وقالت مـفتشية ة ا اجلر
وزارة الداخليـة في بيان امس ان
ـشـهود (مفـرزة الـضـبط باجلـرم ا
ديرية تفـتيش بغداد في التابعـة 
ـــفـــتش الـــعـــام لــوزارة مـــكـــتب ا
الـداخـلـية تـمـكـنت مـن ضبـط أحد
األشــخــاص مــتــلــبــســاً بــإصــدار
هـويــات انـتــسـاب لــغـرفــة جتـارة
ـبلغ الف بغـداد الصنف الـثاني 
دوالر). وأضــــاف ان (عـــــمــــلــــيــــة
الضبط تـمت بنـاء على معـلومات
ــفـــتش الــعــام مــصــادر مـــكــتب ا

اخلـــاصـــة حــــيث تـــرأس مـــديـــر
تفتـيش بغـداد اللواء حـس علي
دانـــة مـــفـــرزة الـــضــبـط بـــاجلــرم
ــشــهـود الــتي نــصــبت كــمــيــنـا ا
لــلــمـــتــهم وضــبــطــتـه مــتــلــبــســاً
واطـن بإصدار ساومـة أحد ا
هويـة االنتـساب الى غـرفة جتارة
بـغـداد الــصـنف الـثــاني وبـكـتـاب
تأييد معـنون الى وزارة الداخلية
مديـرية الـهويـات واإلجازات دون
ـبـلغ الف دوالر بـغـيـة حـضـوره 
حصوله عـلى هوية حـمل وحيازة
السالح من الـوزارة). مـشـيرا الى
ـــتـــهم ـــواطن الـــذي زوده ا أن (ا
بـالــهـويـة وكــتـاب الــتـأيــيـد لـيس
ـــــفــــرزة ). وتــــابـع ان (ا تـــــاجـــــراً
الـتــفـتــيـشــيـة ضــبـطـت بـحـــــوزة
تهم  11 هوية انـتساب لـلغرفة ا
قــام بــإصــدارهــا ألشــخــاص دون
حـضـورهم مـقـابل مـبـالغ مـالـيـة).
ــفـرزة الـتــفـتـيــشـيـة مـبــيـنـا ان (ا
نــظــمت مــحــضــر ضــبط اصــولي
تهم ضبوطـات ودونت افادة ا با
وعــرضـتــهــا أمــام أنــظــار قـاضي
التحقيق اخلفـر حملكمة الرصافة
الـــذي قــــرر تـــوقـــيـــفـه عـــلى ذمـــة
التحـقيق مـعه).وقال بـيان لـقيادة
العمليـات تلقته (الزمان) امس ان
(القوات االمنية تـمكنت من تنفيذ
عــــدد مـن واجــــبـــــات الــــتــــحــــري
والتفتـيش في مناطق الـبحيرات
احلالبـسـة الـشــيـحـة الـسـعـدان
الـعــلـيــمـيـة ضــمن قـواطـع شـمـال
وغـرب وجـنـوب بـغـداد). وأضاف
ان (القوات عـثرت على  25 عبوة

ناسـفـة وصـاروخ مـحـلي الـصنع
و  39 قــنـــبــرة هــاون مــخـــتــلــفــة
الـعــيـار مـن مـخــلـفــات عـصــابـات
داعش   تــفــجــيــرهــا مــوقــعــيـاً
وبــدون اضـــرار). وفي بـــابل قــال
مــــصــــدر امس ان (مــــســــلــــحــــ
مــجــهـولــ اقــدمــوا عــلى ســرقـة
شــركـــة لــلــصـــيــرفــة فـي نــاحــيــة
احلــمــزة الــغـربـي جــنـوب بــابل).
مـبــيــنـا ( ســرقـة  150 مـلــيـون
ديـــنــــار عـــراقي و 100الف دوالر
ـسـلـحـ امـريـكي).واضـاف ان (ا
قـامـوا بـكـسـر االقـفـال اخلـارجـيـة
والــداخـلــيــة لــلــشـركــة وتــعــطـيل
راقـبة واجهزة اخلزن كاميرات ا
كما قاموا بكسر القاصة بواسطة
ادوات واسالـيب بدائـيـة). مشـيرا
الى ان (قوة امنية طوقت احلادث
ــــعــــرفـــة وفــــتــــحت حتــــقــــيـــقــــا 
مالبــــســـاته).يــــذكـــر أن عـــددا من
احملــافــظــات تـــشــهــد بــ احلــ
واآلخر عـمـليـات خطف لـلـمدنـي
وسـرقـة لـلــسـيـارات واألمـوال من
قبل عصابات مجهولة فيما تعلن
وزارة الداخـليـة عن اعتـقال افراد

تلك العصابات.
وافـاد مـصــدر أمـني  امس  بـأن
قـوة أمــنـيــة عــثـرت عــلى شـخص
مـخـتـطف داخـل صـنـدوق سـيـارة
ـصـدر إن (قوة في بغـداد. وقـال ا
أمــنــيــة شــكـت بــســيــارة مــريــبــة
مــركـونــة قــرب تــقـاطـع الـدرويش
ضـمن مـنـطـقـة الـبـياع فـي بـغداد
األمر الـذي دفـعـهـا الى تـفتـيـشـها
لــتـعــثــر عــلى شــخص مــخــتـطف

ومـلـقى فـي صـنـدوقـهــا اخلـلـفي).
ـصدر أن (الـقوة حررت وأضاف ا
اخملــتــطف نــقـــلت الــســيــارة الى
االحــتــجــاز فــيــمــا فــتح حتــقــيق
لـكــشف مالبـســات احلـادث). وفي
كـردسـتـان أعـلـنت مـديـريـة شـرطة
مـحافـظـة الـسـلـيمـانـيـة األربـعاء
عن مقتل وإصابـة ثالثة أشخاص
من أسـرة واحـدة بـهــجـوم مـسـلح

شرق احملافظة.
 وقــالت في بــيــان إن (مــســلــحـ
مجـهولـ شـنوا هـجومـا مـسلـحا
عـلى اســرة في مـنــطـقـة بــنـجـوين
شـرق الــسـلـيــمـانــيـة مـا ادى الى
مــقـــتل شــخـص وأصــابـــة اثــنــ
بـجــروح). وأضـافت أن (الــشـرطـة
ــصـابــ الى مــسـتــشـفى نـقــلت ا
قــريب وجــثــة الــقــتــيل الى دائــرة
الطب الـعدلي كـما فـتحت حتـقيـقا

في احلادث).
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جتــــري مـــســــؤولـــة الــــســـيــــاســـة
اخلــــــارجـــــيــــــة لالحتــــــاد األوربي
فــيــديــريـكــا مــوغــريـنـي زيـارة الى
بـغداد لـبحث ملف إعـادة الالجئ
رفـوضة طـلبـاتهم في الـعـراقيـ ا
دول االحتــاد  فـيــمـا رحّـبت وزارة
اخلــــارجـــــيــــة بــــتــــبــــني االحتــــاد
اسـتراتيـجية جديـدة لدعم العراق.
وقــــال رئــــيس جلـــنــــة الــــعالقـــات
اخلـارجـيـة الـنـيـابـيـة عـبـد الـبـاري
زيــبــاري في بـيــان ان (مــعـلــومـات
وصـلت الينا بأن هـناك توجهاً ب
دول االحتـاد االوربي للبدء بإجراء
مــفـاوضـات بــ دول االعـضـاء مع
توقع ان احلـكومة العـراقية ومن ا
تـبـدأ قـبـيل نـهـايـة الـشـهـر اجلاري
بـزيـارة وزيـرة اخلارجـيـة األوربـية
فـيـديـريـكـا مـوغـيريـني في  22 من
نـاقشة الـشهـر اجلاري الى بـغداد 
إرجـاع الـعـراقـيـ طـالـبي الـلـجوء
ن رُفـضت طـلـبـاتهم). الـى أوربا 
وأضــاف (فـي الـوقـت الـذي نــرحب
ـقيـم بـعـودة جمـيع الـعـراقيـ ا
فـي اخلـارج لــوطـنــهم األم الــعـراق
وان يــكـونـوا دعـامـة إعــمـار الـبـلـد
وتـــطــوره في مــرحــلــة هــو بــأمس
احلـــاجــة فـــيـــهــا جلـــهــود جـــمــيع
الـعـراقـيـ لـلـمـسـاهـمـة في بـنائه
فـانـنـا نشـدد عـلى اهـميـة ان يـكون
لء ارادتــــــهم هــــــذا الــــــرجــــــوع 
ورغــبــتـهم من دون اي ضــغـوط او
اجـبـار)  مطـالبـا احلـكومـة بـ(عدم
القبول بأي مفاوضات فيها ارجاع
قـسـري او شـبه قـسـري للـعـراقـي
أيـنـمـا كـانـوا)  مضـيـفـاً ان (جلـنة
الـعالقـات اخلـارجـيـة سـتـفـتح باب
ـان االوربي وحثه احلـوار مع الـبر
لـتفعـيل دوره اليقـاف هذه اخلطوة

والـعمل بشكل مشـترك بغية ايجاد
ـصلـحة الـطرف بـدائل ايـجابـية 
ــصـــلــحــة الـــعــراقــيــ وتـــصب 
ــوجــودين في دولــهم). من جــهـة ا
اخـرى  قـالت وزارة اخلارجـية في
بــــيـــان االربـــعـــاء (إطّـــلـــعت وزارة
ــفـوضـيـة اخلــارجـيـة عــلى بـيـان ا
االوربــيــة بــشـأن االســتــراتـيــجــيـة
االوربــيــة اجلــديـدة جتــاه الــعـراق
لـعام  2018 والـتي  تـبنـيـها في
 كانون الثاني اجلاري).8
واضـــــــافت إن الـــــــوزارة (تــــــرحب
بـاسـتـمرار إلـتـزام االحتاد االوربي
بــدعم الـعـراق في مـرحــلـة مـا بـعـد
ـــديـــ عـــصــــابـــات داعش عـــلى ا
مـثلة الـقصـير والـبعـيد  وتـبنّـي ا
الــعـــلــيــا لــلــســيــاســة اخلــارجــيــة
وســيـاسـة االمـن والـدول االعـضـاء
فــــي االحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد االوربـــي
إلســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا اخلـــاصـــة
بـــــــــالـــــــــعـــــــــراق). واضـــــــــافت ان
الـــوزارة(تـــثـــمّن تـــقـــديـــر االحتــاد
االوربـي للتضحـيات اجلسام التي
قـدمـهـا الـشـعب الـعراقي فـي حربه
ضــد عــصــابـات داعش االرهــابــيـة
ـــتــهـــا  وإدراكه لـــضــرورة وهـــز
ـــســاهـــمـــة االوربـــيــة وأهـــمـــيـــة ا
والــدولــيــة لــدعم جــهــود حــكــومـة
الـــــعــــراق لــــتــــرســــيـخ الــــنــــظــــام
ــقـراطي الــدسـتــوري وإعـادة الــد
االعـمار وتثبيت االستقرار وتهيئة
الئـــمـــة لـــلـــتـــنـــمـــيــة الـــظـــروف ا
ــســتـدامــة).وخـلـص الـبــيـان الى ا
ــســاهــمــة الـــقــول (نــتــطــلّـع الى ا
الـــفـــعّــالـــة لـــدول االحتــاد االوربي
وجــمـيع الـدول الـصــديـقـة في تـلك
اجلــهـود  إذ أن اسـتـقـرار الـعـراق
وتـــنــمـــيــته تـــصبُّ في مــصـــلــحــة
ـنــطــقــة والــعـالم) الــعــراقــيــ وا
بـحسب الـبيان. وبشـأن اخر كشف

ـــتـــحــدث بـــاسم الــوزارة احـــمــد ا
مــحــجــوب عـن ان (عــدد الــدرجـات
اخلــــاصــــة فـي الــــوزارة من وكالء
وسفراء هو  55 درجــــــــــة وليس
 كما ذكرت احدى النائبات) 700

مـــشــيــرا الى ان (مـــجــمــوع مــا 
صـــــرفه من مـــــوازنــــة الــــوزارة لم
يــتـجـاوز  100مــلـيـون دوالر خالل
ــنــصــرم الـــتي تــتــضــمن الـــعــام ا
الــتــزامــات الـعــراق ومــســاهــمـاته
الـــدولــيــة وكــذلـك رواتب مــوظــفي
الــــوزارة داخـل وخــــارج الــــعـــراق
وبـقـيـة أبواب الـصـرف وبـضمـنـها
رواتـب الــــســــفـــــراء احملــــددة وفق
قـــانـــون رواتـب مــوظـــفـي الـــدولــة
ــوحـد)  مــنــوهـا الى ان (رواتب ا
الـسـفـراء ال تـزيـد عن نـظرائـهم في
مـؤسـسـات الـدولـة االخـرى كـما ان

مـــوضــــوع ســـكـــنـــهم في اخلـــارج
ــنــازل تــعــود مــلــكــيــة اغــلــبــهــا
لــلـوزارة بـاالضــافـة الى ان ظـروف
ـتـحدة). مـعـيـشـتهم حـددته اال ا
وتـابع محجـوب ان (الوزارة رفعت
دعــــوى قــــضــــائـــيــــة ضــــد احـــدى
الـنـائبـات لـتعـمدهـا تـضلـيل الرأي
الـــــعــــام والـــــتــــشـــــهــــيــــر واإلدالء
ــعـلـومـات غـيــر صـحـيـحـة)  في
غــــضــــون ذلك كــــشف الــــســـفــــيـــر
الـسعودي لدى العـراق عبد العزيز
الـشمري عن موافقـة احلكومة على
إفـــتـــتـــاح قـــنـــصــلـــيـــة لـــبالده في
مـحـافـظـة الـبـصـرة.وقـال الـشـمـري
فـي تــصــريح امـس ان (احلــكــومــة
وافــقت عـلـى افـتـتــاح الـقــنـصــلـيـة
وسـيتم الـبحـث عن تفـعليـها خالل
ــقــبــلـة)  مــبــيــنــا ان (هـذا ــدة ا ا
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ـوضوع يسـهم بتطـوير العالقات ا
بـ البلدين الشقيق في اجملاالت
كـــافـــة). الى ذلك اعـــلن الـــســـفـــيــر
الـهـندي في الـعـراق براديب سـينغ
عـن قـرب افـتـتـاح قـنـصـلـيـة لـبالده
فـي احملـــافـــظـــة.وقـــال ســــيـــنغ في
تـصريح امس ان (الغرض من فتح
تــلـك الــقــنـصــلــيــة هــو لــتــســهــيل
ــواطـنـ اجــراءات الـســفـر امـام ا
الـراغـبـ بـاحلـصـول عـلـى سـمات
الـدخول). من جـهته اشـار احملافظ
اســـعــد الــعـــيــداني الى ان (زيــارة
ســــيـــنـغ تـــضــــمـــنـت ايـــضــــاً بـــدء
االسـتعدادات القامة معرض هندي
ـقــبل اضــافـة الى فـي شـهــر اذار ا
اســـتــقــدام مالكــات طـــبــيــة تــقــوم
هـارات لدى االطـباء في بـتـطويـر ا

اختصاصات عدة). 

فيديريكا موغريني
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(الـبـزوني لم يخل سـبيـله برغم إسـقاط
ـوجــهـة إلــيه بـشـأن تــقـاضـيه الــتـهم ا
رشــوة من شــركــة داو جــمـيح مـن قـبل
مـحكمة التمييز لوجود قضيت ليست
ـسـتـوى سـابـقـاتـهـما)  الفـتـا الى ان
(اســتــئــنـاف احملــافــظــة امــتـنــعت عن
تــكــفــيــله لــتـلـك الـقــضــيــتــ بــعـد أن
اســتــشــعــرت احلـرج مــا ادى الى نــقل
اوراقــهــمــا الى مــحــكــمــة اســتــئــنـاف
الـرصافة لـلنظر فـيهما وتـكفيله عـنهما
تـمهـيدا إلطالق سراحه بـشكل رسمي).
وكـان عبد احلسـ قد افاد بأن مـحكمة
فـي بــغـــداد اعــلـــنت عن اخالء ســـبــيل
البزوني  فضال عن إسقاط احلكم الذي
صــدر بـحـقه بـتـهـمــة الـقـبـول بـرشـوة.
واكــد عـــبــد احلــســ في تــصــريح ان
(احملـكمـة العـليا في بـغداد قـررت إلغاء
احلـكم باحلـبس الصـادر على الـبزوني
واالفـراج عنه في تـلك القـضيـة). مبـيناً
أن (قـرار احملكمـة جاء عنـد تصحـيحها
الــقــرار الــتـمــيــيــزي لـلــحــكم الــصـادر
عـلـيه).ولـفت الى أن (الـبـزوني مـا يزال
ــتـوقع اطالق قــيـد االحــتـجــاز  ومن ا
سـراحه خالل سـاعات أو أيـام قـليـلة) 
وتــابع أن (عــدم اطالقه ســراحه يــعـود
الـى وجود تـهم أخـرى ثـانـويـة  ولذلك

سيتم اطالق سراحه بكفالة). 
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رأى اخلـبـيـر القـانـوني طـارق حرب ان
اجـراءات مـحـكمـة اسـتـئـناف مـحـافـظة
الـبـصـرة بـشـأن امـتـنـاعـهـا عن تـكـفـيل
رئـــيس مـــجـــلس احملـــافــظـــة صـــبــاح
الـــبــزوني قــانــونـي يــتــفق مع اصــول
احملـــاكــمــات اجلــزائـــيــة. وقــال حــرب
لـ(الــــزمـــان) امـس ان (عـــدم تــــكــــفـــيل
احملـكـمـة لـلـبـزوني جـاء بـسـبـب وجود
تـهم مـتعـددة والسـيمـا ان قـرار االفراج
عـنه كان بـقضـية واحـدة وهذا ال يـعني
سـريان قرار االفراج للـقضايا االخرى)
مـؤكدا انه (من حق احملـكمة تـوقيفه او
عـدم اطالق سراحـه بكـفالة)  الفـتا الى
ــوجـب ان (احملــكــمــة طــبــقت الــقـرار
ـــــادة  109 مـن قـــــانــــــون االصـــــول ا
اجلــزائي وهـذا يــعـطـيــهـا الــصالحـيـة
لـوجـود اكـثـر من دعوة)  عـادا (الـقرار
بالقانوني ويتفق مع اصول احملاكمات
اجلــزائــيــة). وكــشف رئــيس الــلــجــنـة
الـقـانونـية في مـجـلس احملافـظة احـمد
عـبـداحلسـ عن إن محـكـمة اسـتئـناف
احملـافظـة امـتنـعت عن تكـفيل الـبزوني
عن قـضيـت قيـد التحـقيق ما أدى إلى
نــــــــقل أوراقـه إلـى بـــــــغــــــــداد.وقـــــــال
عـــبــداحلـــســـ في تــصـــريح امس ان

وشـدد عالوي في مـعـرض حـديـثه
على ان (حل اخلالفـات والـقضـايا
الداخلـية العـراقيـة وفي مقدمـتها
الـــعالقــــات بـــ بـــغــــداد واربـــيل
بـاالضـافـة الى قـضـيـة كـركـوك لن
يـــنــــجح اال عـن طــــريق احلــــلـــول
الوطنية اخلالـصة البعيدة عن اي
تـدخل خــارجي). وكــان عالوي قـد
ــثل األمــ اســتــقــبل الـــثالثــاء 
ـتــحــدة فـي الــعــراق يـان الــعــام ا
كوبـيـش وبحـث مـعه سـبل تـوفـير
الئــمــة لـالنــتــخــابــات الــبــيــئـــة ا
ــــقـــــبـــــلـــــة. وأكـــــد عالوي خالل ا
الـــلـــقــــاء(ضـــرورة وجــــود خـــطط

حس علي دانة


