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وبـــــالـــــعــــــكس وعـــــدم الــــــتـــــوقف
ـطــاعم إال عــنـد بــاالسـتــراحــات وا
الــضــرورة في حـــال ســلك الــطــرق
الــبــريـة). وشــددت الــســفــارة عـلى
ضـرورة (احلــرص عـلى اقـتـنـاء كل
زائـر لـبـطاقـة تـعـريـفـيـة حتـمل رقم
هـــاتف احلـــمــــلـــة واسم الـــفـــنـــدق
ـعايـيـر الـصـحـيـة في وااللـتـزام بـا
ـشروبـات وعدم تـناول االطـعمـة وا
التوجه الى احملافظات االخرى اال
بـــــعــــد ابالغ صـــــاحب احلـــــمــــلــــة
واحلصول على موافقته). وطالبت
(الــكــويــتــيــ بــااللــتــزام بــالــوقت
ـمـنــوحـة لـلـزوار احملـدد لالقـامــة ا
وهي شـــــهــــر واحـــــد وفي حـــــالــــة
جتـاوزهــا يـتـرتب عـلى الـزائـر دفع
غــرامـة مــالـيــة مـقــدارهـا مــئـة الف
ـواطــنـ ديـنــار عـراقـي) داعـيــة (ا
الكـويـتـيـ الـراغـبـ بـالـسـفر الى
الــــعـــراق خـالل مـــحــــرم الى "عـــدم
مـخالـفة تـعلـيمـات السـفر من والى
ــتـضـمـنــة الـزام الـزائـر الـعـراق وا
بـالــعـودة الى الـكـويت بـرا اذا كـان
قـد دخل الـعراق بـرا والـعـودة جوا
اذا كـان قـد دخل الـبالد جـوا وعـدم

مخالفة القانون). 
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ـسافرين كمـا طلبت الـسفارة من (ا
الـقـادمـ عن طـريق مـطـار الـنـجف
ولـــيس لـــديـــهم تـــأشـــيـــرة دخـــول
صــــادرة من ســـفــــارة الـــعـــراق في
الــــكــــويت دفع مــــبــــلغ  101دوالر
امـــريـــكي كـــرســـوم اســـتـــحـــصــال
تـأشــيـرة اضــطـراريـة مـن اجلـهـات
ـطـار). يذكـر ان شـهر ـعـنيـة في ا ا
مـحرم يـشهـد كل عـام دخول مـئات
اآلالف مـن الــزوار إلى الـــعــراق من
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ا يـتـنـاسب مـديـريـة بلـديـة كـربـالء و
الـية). مشـيرا الى وتـوفيـر السـيولـة ا
ـاضـية (انـنـا تمـكـنا خالل الـسـنوات ا
مـن تــمــشــيــة احلـــال وفق االمــكــانــات
ـــتــاحــة). ومـن جــانــبـه قــال مــعــاون ا
احملــافظ لـشــؤون الـتــنـمــيـة واالعــمـار
مـــحــمـــد عــريـــان ان (هــنـــاك عــددا من
بـاشرة ـشـاريع في طور الـتـنفـيـذ وا ا
ــا يــعـــكس الــصــورة احلــقـــيــقــيــة و

للمحافظة). 
الفتا الى ان (احلكومة احمللية باشرت
ـشاريع الـتي توقفت بتـنفـيذ عدد من ا
وفق قرار  347لــعـدم تـوفـر الــسـيـولـة
ـالـية). مـبـينـا ان (احملـافظـة حـصلت ا
عـــلى تـــمــويل قـــدره مــلـــيــارين و100
مـلـيــون ديـنــار من وزارتي الـتــخـطـيط
ـالــيــة حــصــرا العــمــال الــبــلــديـة). وا
ـبـلغ عـلى مــشـيـرا الى انه  تـوزيـع ا
شاريع التي هي في تماس مع حياة ا
ــقــاولــ ــواطــنــ واطـالق ســلف ا ا
ـشـاريع في مـركز اخلـاصـة لـعـدد من ا
ــــديــــنــــة وبــــواقع  12مــــشـــــــروعـــا ا
وبــــــنـــسب اجنــاز مــتـــفــاوتــة من 30
ـــئــة). مــبـــيــنــا ان ــئــة الى  99بــا بـــا
ــشـاريـع تـضــمــنت تــأهـيـل عـدد من (ا
الشـوارع وتـبـلـيـطهـا وايـصـال الـتـيار
الـكـهــربـائي وانـشـاء شــوارع داخـلـيـة

وتطويرها). 
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الى ذلك نـظمت كـليـة الزراعـة بجـامعة
كــربالء نــدوة عــلــمــيــة عن اســتــخـدام
ــسـيــرة فـي الــتــقــنــيـات الــطــائــرات ا
ـشـاكل ـعــاجلـة ا الـزراعـيــة احلـديـثـة 

d¼Uþ q{U  bL×  –  ¡öÐd

عــقــدت مـــديــريــة زراعــة كــربالء نــدوة
علـمية ارشـادية بشـأن واقع النحل في
ـعـوقـات الـتي ـشـاكل وا احملــافـظـة وا
تـعتـرض عمل مـربي النـحل وبحـضور
. وقال مسؤول اعالم عدد من النحـال
مـديريـة زراعـة احملافـظـة باهـر غالي لـ
(الـــزمــان) امس ان (الـــنــدوة نـــاقــشت
االمراض واآلفـات التي تـصيب الـنحل
من خالل تـشـخـيـصـهـا في مـخـتـبـرات
ــشـــروع سالالت الــنــحل في الــدائــرة 
كـربالء). مـضـيـفـا (كـمـا تـمت مـنـاقـشة
ــســـتــورد مــوضـــوع عـــسل الـــنــحـل ا
نتج غشوش وتـأثيره على الـعسل ا ا
مــحــلـيــا من الــنــاحــيــة الـتــســويــقــيـة
بـاالضــافـة الـى وضع آلـيــة السـتــيـراد
الــنـحـل في هــذا اجلـانب). مــبــيــنـا ان
(الــنـدوة نــاقــشت ايـضــا دور االطــبـاء
الــبــيــطــريــ في تــشــخــيـص امـراض
وآفـات الـنـحل والـتـلـقـيح االصـطـناعي
النـتـاج مـلـكـات مـلـقحـة بـاالضـافـة الى
االلــتــزام بــتــعــلـــيــمــات مــنح اجــازات

نحل).  تأسيس ا
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واكـد مـحـافظ كـربالء عـقـيل الـطـريحي
الـيـة التي انه عـلى الـرغم من االزمـة ا
واجـــــهت الـــــبالد خـالل الــــســـــنــــوات
ـاضيـة ولـكنه عـملـنـا بكل الـطرق من ا
اجل الــــعـــــمل عــــلـى اجنــــاز عــــدد من
ـــشـــاريـع في احملـــافــــظـــة. واضـــاف ا
الــطـــريــحي في تــصـــريح صــحــفي ان
شاريع التي  تنفيذها كانت (اغلب ا
ـبـاشـر وضمن ضـمن دائـرة الـتـنـفيـذ ا

سـتكـون اخلـزانة االمـريـكيـة اذا ما
تــعـرض الـعـراق ال ســمح الـله أليـة

هزة اقتصادية).
 مـــشــيـــراً الى ان(حتـــسن تـــرتــيب
الــــعـــراق في حـــجـم االحـــتـــيـــاطي
الـنـقدي األجـنـبي هـو اآلخـر بدوره
ــســتـثــمـر ســيــبـعـث الـثــقــة لـدى ا

االجنبي ليكون اكثر جرأة).
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دول اجلــــــوار وخــــــاصــــــة ايــــــران
والـــكــــويـت لـــزيــــارة الــــعــــتــــبـــات

شاركة ضمن زيارة عاشوراء. وا
واعلنت مديرية البيئة في محافظة
ديالى انـها نظـمت  زياره ميـدانية
الى مخيم  سعد للنازح ببعقوبة
 مـــشــيـــرة الى ان الـــزيـــارة كــانت
لـالطالع عــــلـى الــــواقع الــــصــــحي
والبيئي للمخيم. وقال مدير البيئة
عــــبــــد الـــلـه هـــادي الــــشــــمـــري لــ
يدانية (الزمان) امس ان  (فرقهم ا
زارت  مــخـــيم ســـعـــد لــلـــنـــازحــ
بــبــعــقــوبـة لــغــرض  االطالع عــلى
الـــــواقع الـــــصـــــحـي والـــــبـــــيـــــئي
لـلـمـواطـنـ الــسـاكـنـ في اخملـيم
والوقوف عـلى معاناتـهم بالتعاون
والتنسيق مع الدوائر اخلدمية في
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يتمتع العراق بتوافر طاقات شابة تمثل اكثر من نصف سكانه  ولكن
هذه الطاقـات وبينها عقـول فذة مبدعة ومـبتكرة  مازالت تـنتظر فرصة
خـالقـــة الطالقـــهـــا واالمل مـــعـــقـــود عـــلى مـــبـــادرات ولـــيـس قــرارات

قيتة. بيروقراطية تفقد مقاصدها النبيلة في حلقات الروت ا
 نقول ذلك ونحن نطالع خبرا صغيرا  في حجمه كبيرا في دالالته مر
مـرور الـكـرام وبـسـرعــة الـبـرق دون اضـواء ومـنــاقـشـات  ولم يـجـد له
حيـزا بـ ضـجـيـج الـسـيـاسـة وصـراخ االتـهـامـات والـصـراعـات عـبر
الـفضـائيـات وتغـريـدات ودردشات وسـائل التـواصل االجـتمـاعي على
اليـ مـن الـشــبـاب الــرغم من ان اخلــبـر يــتــعـلـق بـحــيــاة ومـصــيــر ا
هـمش في حـركة االقتـصاد الوطـني ولو كان العـاطل عن الـعمل وا
اخلـبر يـتـعلق بـحادث عـابـر لنـناسـي عجـرم او هيـفـا لوجـد من يروجه

ويكاد يضعه في صدر النشرات االخبارية.
ـشاريع الـشبـابية هذا اخلـبر يـتحـدث عن مبـادرة رواد العـراق لدعم ا
ـبـادرة ـركـــــــزي الـعــراقي والـبــنك الـدولي وهــذه ا بـتــمـويل الـبــنك ا
حتـتاج حـقـاً الى تسـلـيط االضواء واسـتـعراض خـطـــــطـهـا واهدافـها
والـيـات تـنفـيـذهـا ومتـابـعـتهـا لـتكـون فـعـالة ومـثــــــمـرة  ولعل االعالم
بادرات ـهنية احملـترفة لـها دورها في اسنـاد هذه ا الوطني واالقالم ا
ـركزي وتعــــزيـز الثقـة بسيـــــاسـاته واالبتـــــعاد وتفعـيل دور البنك ا
ــسـتــنـد  الى عن ســيـاســــــة االثــارة الـصــحـفــيـة والــتــشـكــيك غـيــر ا
ـستـقاة من مـصادرهـا االصلـية ـعـــــلـومات الـدقيـقة  والـصـحيـحة ا ا
ـصـارف ولـيس من الـتــقـوالت والـتــكـهـنـات ويــقـال الـشــيئ ذاته عن ا
االهـلـــــــيـة وهـي نـافــذة حـيــويـة  في تــنـشــيط االقـتــصـاد الــــــــوطـني
وحتـتـاج فعـــــال العالم مـتـخصـص يعـزز الـثقـافـة االقتـصـادية لـعـامة
ـان الى رئـاسات ابـناء الـشـعب بل حتـتاجه حـتى الـنـخب من قبـة الـبر

هذا الزمان. 
وصحيح ايضا بان هنـالك سياسات خاطئة وتصـرفات فردية منحرفة
حتـتاج الـنـقد والـردع واليصح االطـالق والتـعمـيم   ان االنـصاف في
الـنقـد والـثنـاء ضرورة مـهنـيـة ووطنـية فــــهذا الـقطـاع وتـنمـيتـة يحـتاج
واطن  في الـبنك الـدعم واالسنـاد وحتسـ الصـورة وتعـزيــــــز ثقـة ا
صرفي ركزي العراقـي وهو رمز للسيــــــادة الوطنية وفي الـقطاع ا ا
سـتدامـة ح تـمتـد جهـودنا االعالمـية اخلـاص على تـفعـيل التـنـميـة ا

ـسـتـثـمر االجـنـــــبي في االقـتـصاد الى تـعـزيـز  ثقـة ا
العراقي وقدرته على النـمو والنهوض الشامل في
الــبالد كــلـهــا لــتــعم يـد اخلــيــر والــنـمــاء لــتــشـمل
الـعـراقـيـ كـلـهم وفي مـقدمـتـهم شـبـابـنـا اجملـاهد

واجملتهد.

لـتقى الـثالث للـرواية الـعراقـية دورة أبو ريـاض اجلنـداري أكثر من ا
سبع ضيفاًـ وفدوا إلى البصرة الفيحاء. كثيرون منهم توافدوا على
نصة لـقراءة شهاداتهم كـان بعض األدباء يرتدي ثـياباً رثَّة لو رآها ا
ـســتـخــدم بــيـد الــصـحــافـة ـلــتــقى الـدرويـش - ا صــديـقي مــهــاجم ا
اً أكـثر من ركـزيـة - والذي يـريـد أنْ يصـير مـلـكيـَّ ـلكـيـة ا احلـكـوميـة ا
لتـقى باعتـبارهم األكثـر مظلـوميةً ـا تهجَّم عـلى مَنْ حضـروا ا لك  ا
حتى من الـبصريـ خرجوا يـتظاهـرون من أجل شربة مـاء! ولو تأمَّل
قــلـيالً لــوجـدَ الـذين يــحـرضــونه ال أدركـتـهـم حـرفـة األدب وال هم من

نطقة اخلضراء!  عامَّة الشعب بل مجرد ذيول لنبالء ا
رة بدراهم معدودات تتمندَلُ بهم اخلضراء كمناديل ورقية تستخدم 
. (وقـائلـةٍ والـدمعُ يحـدرُ كحـلهـا أ ألجلِ اخلـضراء تـشتـمون أو مـرت

زمالءكم?). 
ا أنَّ احتاد األدبـاء ما زال قائماً ويـقوم بدوره سنـرى الكثير من وطا
الروائـي الطـيب فـهذا هو زمـنهم الـلذيذ. لـكنهم مـساك لن يـقولوا
أكـثر من أنـا ظاهـرة تتـبعـهـا أنا مـستـترة وقـلمـا يأبهُ الـوسط الثـقافي
ـرحَ خـيــر لـنـا مِنْ أنْ نـحـيط أنـفـسـنـا لـهـذه األنـا. لـكن أنْ نـضـحك و
تـكبرة الفارغة ثقافياً ال شيءَ لهم غير بالفزَّاعات الروائية الزَّائفة ا

متد عِبر حذلقتهم ال أكثر. نفوذهم ا
هـادة تـلك عـمــلـيـة شـاقـة بل شـاقـة جـداً. شـهـادة أنْ جتِـدَ عـمق الـشـَّ
الروائي ليست نقداً لكنها تشتغل لصالح النَّقد. وال كلُّ روائيٍّ مهيَّئ
لتـقد شـهادتهِ التـي تضمـر اعتـرافاته وتعـني شيـئاً مهـما سـيقوله
والـكـثـيـر من الـروائـيـ ال يـحبـون االعـتـرافـات وال تـقـد الـشـهادات

ألنَّها غالباً ما تأتي مختنقة بدائرة األنا. 
وشهادة الروائي تعني أنَّ لديهِ معرفةً عميقة بنفسه بتجربته الطويلة
ولهذا يجهدُ ألنْ يكون واضحاً عارياً من كل حِشمة أمَّا مَنْ يريدُ أنْ

يظهرَ عميقاً أمام اجلمهور فهو يجهدُ ألنْ يكون غامضاً.
حـســ اجلــاف أغـلق الــبــاب خـلــفه وبــكى من شـدَّة الــوضــوح. بـكى
ّـا رأى الـدّرب دونـه وأيـقن أنّـا الحـقـان بـبـصـرةَ فـقـلتُ لَهُ ال اجلـاف 
نـصَّة تـبكِ عيـنُكَ إنّمـا تُحـاول أدبـاً أو تمـوتَ فَتُـعذَرَا. ولـلبـكاء عـلى ا
ا األمـرُ مـذاق يـسـري في العـروق كـمَـذاقُ الـعُودِ مَـذَاق مـخـتلـف وإ

والعُودُ أَخضَرُ. 
شهادة حس اجلاف:

سأحدثكم عن امرأة استثنائية أثَّرت في شخصيتي وما زالت تسكن
تالفيف الروح عـلى الرغم من مـرور خمسٍ وثالث سـنة على غـيابها
أمي الـتي ربتـني تـربيـة حسـنـة وأنشـأتني نـشأة جـيـدة فتـخرجت من

أحسن اجلامعات وتوليت مناصب إدارية عامة. 
وصرت كـاتبـاً ومترجـماً وقاصـاً معـروفاً والتــــــــقيت بـرموز اإلبداع
الكـبـيـرة فـي بالدنـا: شـيـركـو بـيكـس ومـحـمـد موكـري وفـاضـل ثـامر

ن رحلوا إلى دار البقاء.  وكاظم احلجاج... وغيرهم 
: عـبــدالـرحــمن عـارف وزين وقـابــلت رؤسـاء دول ومــلـوك ومــنـاضـلــ
ــلك عــبـــدالــله وســوار الــذهب الــعــابـــدين بن عــلي وأمــ احلـــافظ وا
رأة الكردية الريفيـة اسمها (زيرين محمد فرج البرزجني) وغيرهم. ا
مـنـحــدرة من قـريـة (مــايـا آوى) في قـضــاء شـهـربـاز أقــصى شـمـال
الـقـلب غـذَّت ذاكـرتي الـصـغـيـرة بـعـشـرات الـقـصص من الـفـولـكـلـور

الكوردي وعشرات القصص من التراث اإلسالمي... 
هــذه احلـكـايـات أسـهـمت غي إرسـاء قــواعـد ذاكـرتي الـصـغـيـرة عـلى
مبـاد حب اخليـر وحب النـاس وحب التـعلـيم. وقد ذكـرت الكـثير من
رأة اجلــــليـلة في روايــــــتي (بعض حكايا الفتى جوانب حياة هذه ا
الـشـقي/ 2016) وهــــــي أقــرب إلى الــسـيــرة الـذاتـــــــيـة عن فــتـرة
سـكــنــنـا في مــحــلــة بـاب الــشـــــــيخ الـشــعــبــيـة الــكــبـيــرة في بــغـداد
اخلمسينات. وما زلت أذكر فوطتها البـيضاء الناصعة النظيفة األنيقة
واحلِـجاب احلـريري شـديد الـسواد وتـتحـزَّم بحـزام أخضـر عريض
بينمـا كانت تضع سجـادة رقيقة مـنسوجة من الـصوف في كردستان
عـلى كـتـفـيهـا تـتـوجـها قـطـعـة من قـمـاش أخضـر عـريض تـتـدلى على

كتفيها داللة شاخصة على النَّسب الهاشمي... 
حتى ونحن فـي أشد حاالت األنفـلونزا أو الـصداع تعـطينـا حفنة من
ـسـتـشـفـيـات في تـلك حـبـوب (عـراق مـجـانـاً) والـتي كـانت تـوزَّع في ا

الفترة دون مقابل... 
اء وتقول اشرب هذه وسوف كانت تعطينا تلك احلـبوب مع قدحٍ من ا

درسة...  تتحسن حالتك عندما تصل ا
لقد كانت هذه الـسيدة العلـوية احلسينـية البرزجنية
ذات احلسب والنسب شديـدة االعتزاز بأجدادها
من آل البيت امرأة شديدة التقوى عفيفة النفس
والـــلـــســـان ســخـــيـــة الــيـــــد كـــثــيـــــــرة الـــذكــر

والصلوات.

قوله ان (الندوة ناقـشت ايضا الزراعة
احلديثة الـتي تدعمهـا الطائرات بدون
طـيـار ودور تــلك الـتــقـنـيــة في حتـلـيل
الـتــأثــيـرات الــتي يــحــدثـهــا الــتــبـاين
ـنـاخي في انتـاج احملـاصـيل وموارد ا
ـيـاه والـتـربة واسـتـخـدامـهـا في فهم ا
ــتــعــلــقـة ــشــكالت ا وحتــلــيل شــتى ا
وثقة في بالزراعـة واعطاء الـبيانـات ا

ناسب).  الوقت ا
شـاركـ في النـدوة قد مـوضحـا ان (ا
اســـتـــعــرضـــوا الـــتـــجــارب الـــدولـــيــة
الـنـاجـحـة بـهــذا الـشـأن ومـزايـاهـا في

ــتــقــدمــة الــزراعـــيــة ودعم االبــحــاث ا
. وقال ـشـاركة بـاحـث ومـخـتصـ و
مــســؤول اعالم اجلــامــعــة احــمــد ابـو
خــلـيـف لـ (الــزمـان) امـس ان (الــنـدوة
تهـدف الى التعـريف بفوائـد استخدام
سـيـرة في مسح االراضي الـطائـرات ا
الــزراعـــيــة من حــيـث حتــديــد مــعــامل
الــنـــمــو اخلـــضــري ونـــســـبــة االمالح
واالدغــال وتـوثــيق اآلفـاق الــزراعـيـة).
مــضـــيــفــا (كـــمــا ان الــنـــدوة تــنــاولت
االهــمـــيــة االقـــتــصـــاديــة الســـتــخــدام
سـيرة). وتابع ابـو خليف الطـائرات ا

ـبـيـدات االعــمـال الـزراعـيـة مـثل رش ا
للحد من تـكاليف العمل وتـعزيز كفاءة
الــورش وفــعـالــيــة مــكـافــحــة اآلفـات).
ويــــذكـــــر ان الــــنــــدوة اوصـت بــــنــــقل
عاصرة ومستجدات العلوم االبحاث ا
والـــتــجـــارب احلـــديــثـــة وفــتح دورات
تدريسية لطلـبة واساتذة كلية الزراعة
واجـراء بـحـوث مـشـتـركـة مع اجلـهـات
ذات الــعالقـة وحـث طـلــبــة الــدراسـات
الــعــلـيــا عــلى اجــراء االبـحــاث بــشـأن
اسـتـخـدام هذه الـطـائـرات في مـجاالت

سح ومكافحة اآلفات الزراعية).   ا

الـــتـــطــور ســـيـــشـــجع الـــشـــركــات
االجــنــبــيــة عـلى الــقــدوم لــلــعـراق
ـشـاريع الـتي تـتـطـلـبـها وتـنـفـيـذ ا

حركة االعمار والبناء).
WOJ¹d « WOFłd

واوضـح االمـ ان( زيــادة مــلـكــيـة
العراق لسندات اخلزانة االمريكية
يـعـنـي ان مـرجـعيـة تـلـك الـشـركات
وعـلى وجه اخلـصوص االمـريـكـية
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اكــد خـــبــيــر اقــتــصــادي ان زيــادة
مـلـكـيـة الـعـراق لـسـنـدات اخلـزانـة
االمـــريــكـــيــة ووفـــرة االحــتـــيــاطي
الــنـقــدي األجـنــبي يـعــززان الـثــقـة

الي في العراق.  بالوضع ا
وقـال مالذ االمـ لـ (الـزمان) امس
ـركـزي مــعـلـقـاً عـلى اعالن الـبـنك ا
الـعــراقي ان الـعـراق اصـبح رابـعـا

بـ الـدول الــعـربـيـة الـنــفـطـيـة في
ملكيـته لسندات اخلزانـة االمريكية
والـثــالث في االحــتـيــاطي الـنــقـدي
ـعلـومات تـعني األجنـبي ان (هذا ا
ـــالي فـي مــاتـــعـــنـــيه ان الـــوضع ا
الـعـراقي سـيـكـتـسب الـثـقـة الالزمة
لـدى اجلهـات والـشركـات األجـنبـية
التي تسعى لإلستثمار في بالدنا)
ؤكـد ان مثل هذا مضيـفاً انه (من ا

الــنــقـد األجــنــبي مــا مــقـداره 508
مــــلـــــيـــــارات دوالر ضــــمـن الــــدول

العربية.
فيما احتلت دولة اإلمارات العربية
ــرتــــــبــة الــثــانــــــيــة ــتـــــحــدة ا ا

قدار  171مليار دوالر). 
لكن مـراقبـ حذروا من ان ارتـفاع
مـلـكـيـة الـعـراق لـسـنـدات اخلـزانـة
األمــريــكــيــة ســيـؤدي الـى ارتــهـان
الـــعــراق اقـــتـــصـــاديــاً لـــلـــواليــات

تحدة االمريكية. ا
ورأوا فـي مـنــشــورات عـلـى مـواقع
الـتـواصل االجتـمـاعي ان(مـثل هذا
ـثـابـة استـعـمـار جـديد االمـر هـو 
بــثـوب اقــتــصــادي تـتــعــرض الـيه
الـبـلــدان الـتي التـزال بــحـاجـة الى
الــدعم االمــريــكـي) مــشــيــرين الى
ان(هــــذا االمــــر يــــعــــد أول بــــوادر
الـسـيـطـرة االقـتصـاديـة اخلـارجـية

على العراق).

مالذ االم

اإلغاثيـة فيمـا اكدت انها مـستمرة
ـساعدات االنـسانية وفق بتوزيع ا
بـرنـامج معـد مـسبـقا. وقـالت مـدير
دائـــرة هــــجـــرة ديــــالى  ابــــتـــهـــال
الدايني لــ (الزمان) انه ( شمول
عائله نازحه عائدة في قرية 640
حـنـبس وزحــام واسـيـود الــتـابـعـة
ــســاعــدات ــقــداديــة بــا لــقــضــاء ا
سـاعدات االغـاثيـة) مـضيـفـة ان (ا
الـتي  تـوزيـعـهـا تـضـمـنت سـلـة
غـــذائـــيــــة). واكـــدت الــــدايـــني ان
(دائـــرتـــهــــا مـــســـتـــمـــرة بـــتـــوزيع
ــسـاعــدات االنــسـانــيـة لــلــعـوائل ا
الـنـازحـة والـعائـدة وفق مـا مـتـوفر
لديـها من مسـاعدات من قبل وزارة
ــنـظــمـات ـهــجـرين وا الــهـجــرة وا

االنسانية) .

احملـافـظة). واضـاف الـشـمري انه
( خالل الـزيـارة اخـذ عـيـنات من
ـاء لــغـرض الـفـحص اجلـرثـومي ا
والكـيميـاوي الفتـا الى انه  سيتم
ــاذج من ارســال فــريق لــســحب 
الــتــربــة لــغــرض اجـراء الــفــحص
لــــهــــا). واوضح الــــشـــمــــري  انه
(لــوحظ  ايـــضــا وجــود اصــابــات
بـــبـــعـض االمـــراض بــــ ســـكـــان
اخمليم ,كما لـوحظ وجود طفح في
اجملــــــاري و تــــــوجــــــيـه دائـــــرة
اجملــــاري بـــــاتــــخـــــاذ االجــــراءات
مكنة) . ومن الالزمة  وبالسرعـة ا
جـــانب اعـــلـــنت دائـــرة الـــهـــجـــرة
ــهـــجــرين في ديـــالى  شــمــول وا
عددا من العـوائل النازحـة العائدة
ـسـاعـدات ـقـداديـة بـا فـي قـضـاء ا
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ـــتـــحـــدث االعـالمي بـــاسم اعـــلـن ا
شرطة ديالى العقـيد غالب العطية
لــ (الزمان) امس إن  (قـيادة شرطة
ديالى اصدرت خـطة امنيـة حلماية
االســـواق في كـل مـــدن احملـــافـــظــة
تــتـألف من تـسع نـقـاط رئـيـسـيـة) .
واضـاف الــعـطــيـة أن (أبــرز نـقـاط
خـطـة حـمـايـة االسـواق خالل شـهر
مــــحـــرم احلــــرام هي مــــنع دخـــول
ــركـــبـــات والـــدراجــات الـــنـــاريــة ا
والــهــوائــيــة وتـــشــديــد عــمــلــيــات
داخـل ونشـر مفارز التـفتـيش في ا
. ( جـوالــة لالســتــجـابــة ألي طـار
ـــتـــحـــدث االعـالمي بـــاسم ودعـــا ا
شرطة ديالى  (اصحاب احملال الى
ضرورة التعاون مع الـقوى االمنية
في االبالغ عن اي حالة مشتبه بها
ــنع حـــدوث اي خـــروقــات) . ومن
جـــانب آخــر قــال رئــيـس الــلــجــنــة
األمنيـة في اجمللس احمللي لـناحية
أبي صـــيــــدا عـــواد الـــربــــيـــعي لـ
(الــزمـان)   إن  (نــشــاط مــجــامـيع
داعش اإلرهابية في بـسات وقرى
الـوقف بـأطراف الـنـاحـية  تـتـجدد
بـــ احلــ واآلخـــر مـــنــذ فـــتــرات
طـويـلـة مـتمـثـلـة بالـهـجـمات وزرع
الــعــبــوات الــنــاســفــة والــتي ذهب
ضــحــيــتــهــا الــعــديــد مـن األبــريـاء
وعـــنـــاصــــر الـــقـــوات األمـــنـــيـــة) .
وأضـــاف الـــربـــيـــعي أن  (أعـــمــال
ــنــاطق والــبــســاتـ الــعــنف في ا
دفـعت بسـكان قـرى عديـدة للـهجرة
من مـنـازلـهـا هــنـاك صـوب مـنـاطق
ـاضـيـة)  أخـرى خالل الـسـنـوات ا
مبـينـا أن (أحد أبرز الـبرامج لـدينا
إلنـــهــاء نـــشــاط وحتــركـــات خاليــا

داعش اإلرهابـي في منـاطق وقرى
الــــوقـف هــــو إعــــادة أهــــالــــيــــهـــا
ـهـجـرين إلـيـهـا ودعـمـهم خـدمـيا ا

واقتصاديا).
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وأكد الربيعي  أن  (إعادة األهالي
الى قـراهم وتـســلـيـحــهم ودعـمـهم
إقــتــصــاديــاً وخــدمــيــا وتــطــهــيـر
بـسـاتـينـهم من الـعـبـوات النـاسـفة
ـارسـة سـيــدفـعـهم لــلـعــودة الى 
أعمالهم الزراعية من جديد ومسك
مناطقهم بشكل محكم  األمر الذي
سيـقضي عـلى نشـاط داعش هناك
ويـجـبر عـنـاصره عـلى الـفرار دون
إطالق رصاصة واحدة  خوفا من
ناطق اخلالية التي األهالي كون ا
كـانــوا يـســتـخـدمــونـهــا أصـبـحت
مـأهــولـة  مــا سـيــشل حتـركــاتـهم
بشكل نهائي). ودعا الى  (ضرورة
ـذكـور من قبل تـطبـيق الـبـرنامج ا
الــقـيـادات األمـنـيـة من أجل تـأمـ
مــــنــــاطق الــــوقـف من اجملــــامــــيع

كن). تطرفة في أسرع وقت  ا
الـى ذلك أصـــــــدرت الــــــســـــــفــــــارة
الـكــويـتــيـة في بــغـداد تـوجــيـهـات
راقد واطنـيها الـراغب بـزيارة ا
ــقـدسـة في والـعــتـبـات الـديــنـيـة ا
الـعـراق خالل شـهـر مـحـرم. ودعت
الـســفــارة في بــيــان امس (الـزوار
الـــــكـــــويـــــتــــــيـــــ الى االلـــــتـــــزام
بـالـتـعـلـيـمـات والـقـوانـ احملـلـيـة
ؤمنة من وعدم سلك الـطرق غيـر ا
قـــبل الـــقــوات الـــعـــراقــيـــة نـــظــرا
لالوضـاع االمـنـية الـتي تـواجـهـها
عدد من احملـافظـات). كمـا نصحت
واطن الـكويتي بـعدم السفر (ا
بــطـريق الـبـر من الـعـراق لـلـكـويت
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وأكــد بــيــان العالم الــبــنك امس ان
(مــــلـــكـــيــــته لـــســــنـــدات اخلـــزانـــة
األمـريـكــيـة لـشــهـر حـزيـران 2018
ارتـفـعت بـواقع  24.0مـلـيـار دوالر
مقابل  14.3ملـيار دوالر لـشهر آب
67.8أي بنسبـة زيادة تبلغ  2017

ئة). با
مــضـيــفًـا انه (بــهــذا االرتـفــاع فـان
رتـبـة الـرابـعة من الـعـراق يـحـتل ا
بـــ بــعض الـــدول الــنــفـــطــيــة في
ملكيته لسندات اخلزانة األمريكية
رتبة األولى إذ جاءت السعودية با
في االســـــتـــــثـــــمــــار فـي االذونــــات
والسندات األمريـكية بقيمة 164.9
مـلـيـار دوالر لشـهـر حـزيران 2018
مـقابل  137.9 مـلـيـار دوالر لـشـهر
آب  2017 فـي حــــــــــــ جـــــــــــاءت
ـرتبة الـثانيـة بإجمالي اإلمارات با
اسـتــثــمــارات بــلـغت  59.6مــلــيـار
دوالر مـقـارنة بــ 55.9مـلـيار دوالر
في  2017 وجـــــــاءت الـــــــكـــــــويت
قدار 42.9 مليار رتبة الثالثة  با

دوالر). 
وبـحسب الـبيـان فـإن ( االحتـياطي
النـقدي األجنـبي للعـراق أرتفع هو
اآلخــــر لــــشــــهــــر حــــزيـــران 2018
لـيــسـجل  54 مــلــيـار دوالر مــقـابل
2017 مليار دوالر لشهر آب  46.2
ــئـة) اي بــنــســبــة زيـادة  16.9بــا
رتـبة مـوضحـاً ان (الـعراق جـاء بـا
الـــثـــالــــثـــــــــــة مـن بـــــــــ الـــدول
الـعـربـية حـيث احـتـلت السـعـودية
ــرتــبـة األولـى إذ بــلغ احــتـيــاطي ا


