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{ بـــاريس - (أ ف ب): اعـــلن الـــرئــيس
ــانــويـل مــاكــرون مــسـاء الــفــرنــسي ا
االثــنـ ســلـســلـة اجـراءات تــهـدف الى
تــعـزيـز الـقــدرة الـشـرائـيــة في مـحـاولـة
المـــتــصـــاص االزمــة الـــتي نـــتــجت من
احــتــجــاجــات الــســتــرات الــصــفــر مع
اقــراره بـانه اسـاء فــهم االزمـة لــلـوهـلـة

االولى.
وفـي خـطـاب اســتـمـر  15 دقــيـقـة وعـد
مـاكــرون بـسـلـسـلـة اجـراءات تـصب في
خـانـة تعـزيز الـقدرة الـشرائـية وتـقضي
بــرفع احلــد االدنـى لالجــور مــئــة يـورو
ـــقـــبل من دون ان ابـــتـــداء من الـــعــام ا
تــتـحـمل الــشـركـات اي كــلـفـة اضــافـيـة
والـغــاء الـضـرائب عـلى سـاعـات الـعـمل
االضـــافـــيــة من  2018 والـــغـــاء زيــادة
ن الـــضــرائـب عــلى بـــدالت الـــتــقـــاعــد 

يتقاضون اقل من الفي يورو شهريا.
ودعـــا ايـــضـــا من يـــســـتـــطــيـــعـــون من
اصـحاب العمل الى رصد مكافأة لنهاية

العام ستعفى من الضرائب.
واذ اكــد تـفـهـمه الــغـضب واحملـنـة اقـر
سؤولـية بعـد مطالـبات عدة مـاكرون بـا
بـاستقالته في صفـوف السترات الصفر
خالل تـظـاهـرات عـدة شـهـدتـهـا فـرنـسـا
مـنـذ مـنتـصف تـشريـن الثـاني واتـخذت
احـيـانـا مـنـحى عـنيـفـا وتـسـبـبت بـشلل
الــبالد وسـلــطت الـضــوء عـلى انــقـسـام
اجـتـماعي عـمـيق ب الـفـئات الـشـعبـية

واحلكومة.
سؤولية مع وقـال احتمل حصتي من ا
اقـراره بانه حاول ان يعطي انطباعا ان

تظاهرين هو آخر همومه. غضب ا
واذ اعـلن "حـال الـطـوارىء االقـتـصـادية

الـشغب ومـرتكبي اعـمال العـنف مكررا
ان اي غـضب ال يـبـرر مـهـاجـمـة شـرطي
او دركـي (...) حــ يـــفــلـت الــعـــنف من

عقاله ال مكان للحرية.
كـذلك اسـتـبـعـد الـعـودة عـن قـرار الـغاء
الـضريبة على االكثر ثراء والذي اتخذه
في مستهل عهده وشكل ظلما كبيرا في

راي "السترات الصفراء".
وهـذه االزمة هي االخطر التي يواجهها
مـاكـرون مـنذ انـتـخابه في 2017 .وكـان
لــزم الـصــمت مـنــذ انـدالع الــتـظــاهـرات
الـعـنيـفـة في االول من كانـون االول وما
تــخــلــلــهــا مـن مــشــاهــد عــنف في قــلب

باريس.
وكـان مـاكـرون تـراجع االسـبـوع الـفائت
عـبر القبـول بالغاء ضريـبة على الوقود
كـان ندد بها احملتجون. وشكل ذلك اول
تــراجع له مـنـذ تـســلـمه احلـكم. فـطـوال
عــام ونــصف عــام لم يــرضـح الـرئــيس
الــذي اعـلن انه يـريـد احـداث حتـول في
عـارضة رفـضا فـرنـسا رغم تـظاهـرات ا

شروعه االصالحي.
لـكن هـذه اخلطـوة االولى لم تـكن كافـية
لـتـهـدئـة غـضب السـتـرات الـصـفـر الذي
يــجــتــاح فـرنــســا مــنــذ اكــثـر مـن ثالثـة

اسابيع.
يــــبــــقى الــــســـؤال مــــا اذا كـــانـت هـــذه
االجـراءات كافيـة الحتواء الـغضب على
وقع انـــقــســام اجــتــمـــاعي عــمــيق بــ
: فـرنــسـيــون يـشــعـرون بــانـهم فــريـقــ
يـنزلقون اكثر فاكـثر نحو الفقر من دون
ـانـويل االســتـمـاع الــيـهم وحـكــومـة ا
مـاكـرون الـذي اتـهم دائـمـا بـانه "رئـيس

االغنياء.

واالجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة اكـــــد انـه تـــــرشح
لـالنــتـــخـــابــات الـــرئـــاســـيــة في 2017

انطالقا من حتسسه بهذه االزمة.
واضــاف لم انس هــذا االلــتـزام مــشـددا
ــكن ان نــعــيش عــلـى انه يــريــد بالدا 

فيها من عملنا بكرامة.
واعـلـن ايـضـا انه سـيـجـري الـعـديـد من
ـشـاورات مـلـمـحـا الى االجـتــمـاعـات وا
امـــكـــان اجـــراء اصالح فـي الــتـــمـــثـــيل
الـسياسي.واورد ماكرون الذي تراجعت
شـعبيته الى حد بعيد لن نستانف فعال
اجملـرى الـطبـيعـي حليـاتنـا وكـأن شيـئا
لم يــتــغـيــر مـعــتــبـرا انــنــا في مـرحــلـة

تاريخية بالنسبة الى بالدنا.
قابل رفض اي تساهل مع مثيري في ا
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اســتــقــبل رئـــيس الــوزراء عــادل عــبــد
ـهــدي امس وزيـر الــطـاقـة األمــريـكي ا
ـرافق لـه وبـحـثـا ريك بـيـري والــوفـد ا

لف الطاقة.  التعاون 
ـكــتب رئــيس الـوزراء ان وذكـر بــيــان 
ـهـدي أكـد خالل الـلـقـاء اهـمـية (عـبـد ا
تطوير العالقات ب العراق والواليات
ـتحـدة فـي جـميـع اجملـاالت وضرورة ا
تـوسـيع الـتـعـاون في مـجـاالت الـطـاقـة
ـلــفــات االقـتــصـاديــة الـتي والـنــفط وا
وضعتها احلكومـة العراقية في مقدمة
و وازدهار ايحقق  اولويات عملها 
االقتـصاد العـراقي واالسـتثمـار األمثل

وارده الطبيعية).
 وأشار الى ان (اسـتـقـرار العـراق بـعد
ة داعش يوفر فرصـة كبيرة لعمل هز
ــيـة وحتـفـيـز الـنـشـاط الـشـركـات الـعـا
االسـتــثــمــاري في جـمــيع احملــافــظـات
الـعـراقــيـة). من جــهـته اكــد بـيـري دعم
بالده للـحكـومـة العـراقيـة في اجملاالت
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ـتـحـدث الـرسمـي باسـم عوائل شـكـا ا
شـهداء سبـايكر من اإلهـمال احلكومي
لـضحايا مجزرة سبايكر التي ارتكبها
تـــنـــظــيـم داعش في حـــزيــران 2014
مـؤكـدًا اسـتمـرار حـفظ رفات الـشـهداء
دينة الطب في فـي أكياس بالستيـك 
بــغــداد من دون تــسـلــيــمــهـا لــذويــهـا
بــانـتــظـار حتــلــيل احلـمض الــنـووي.
وقـال قيس الـعايـدي في تصريح امس
ان (مـلف شهداء سـبايكـر لم يحظ بأي
اهـتـمـام لـغـيـاب الـدور احلـكـومي فال
تــزال رفــات الــشـهــداء مــوضــوعـة في
ديـنـة الطب في أكـيـاس بالستـيـكيـة 
بــغـداد ولم تــسـلم لــذويـهــا بـانــتـظـار
حتــلـيل احلـمض الـنـووي) مـؤكـدًا ان
(هـنــاك مـقـابـر جـمـاعـيـة في الـقـصـور
ة  لم الـرئاسيـة بتكـريت  موقع اجلر
تــــفـــتـح حـــتـى اآلن) واصـــفًــــا االمـــر
بـ(مـثلـبة كبـيرة بـحق الشهـداء خاصة
ـــته بـــقــتل وان داعـش بــدأ أول جـــر
هؤالء االبطال بدم بارد ليذهب ضحية
هــذه اجملـزرة اكـثـر من  1900 شـاب).
وبـحسب الـعايـدي فإن ذرائـع اجلهات
الـرسمية تتمثل في(قـلة التخصيصات
ـقــابـر وقـلــة األجـهـزة ــالـيـة لــفـتح ا ا
ــا اخملـــتــصــة لــدى الــطـب الــعــدلي 
يــتــعـلق بــفـحـص احلـمض الــنـووي)
مــسـتـدركًـا ان (حــراكـاً جـيـدًا بـدأ اآلن
بـاجتاه حقوق عوائل سبايكر لكنه لم
ـسـتــوى الـطـمــوح بـعـد). وفي يــرتق 
ــواطن عــبــد الــشـــأن نــفــسه طــالـب ا
الـعظيم الـسعيـدي وهو والد شـهيدين
من ضــحــايــا ســبـايــكــر وزارة الــعـدل
بـ(فـتح مـلـف سبـايـكـر بـعـد اغالقه في
ــــــة عــــــام  2016 وتــــــدويـل اجلــــــر
وتـــــوثــــيــــقـــــهــــا في ســـــجل اإلبــــادة
اجلـــمــاعــيــة) داعـــيــاً الى (تـــعــجــيل
ـنــفـذي اجملـزرة اذ الزال الــقـصــاص 
ــنـفــذون يـرتـعــون في الـســجـون من ا
دون عــــقــــاب).وشــــدد عـــلـى (وجـــوب
ــفـــقـــودين حــيـث بــلغ الـــبــحـث عن ا
عــــددهم مع الــــشـــهـــداء فـي مـــجـــزرة
ســبـايـكـر  1993 شــخـصـاً عـثـر عـلى

 1255 رفـات  تـشخـيص منـها 963
جـثة سـلم منـها لـذويهم  680 شـهـيداً
فــيــمــا بــقي في الــطب الــعــدلي 290 
رفـات لم تـسـلم حـتى اآلن لـعـوائـلـها).
ودعـــا الــســـعــيـــدي الى (سن قـــانــون
قابر لـشهداء سـبايكـر وحتويله الـى ا
ـــقــصــرين في اجلـــمــاعــيــة وإدانــة ا
اجملــزرة وتــفـعــيل اإلعالن وتــســهـيل
ـعـامالت لعـوائل الشـهداء في جـميع ا
الــــدوائــــر بــــاإلضــــافـــة الـى إلــــغـــاء
ــعـلـومـات األمـنــيـة) مـشـيـراً الى ان ا
(اغــلب عــوائـل اجملــزرة لـيـس لــديــهـا
تـقـاعـد). من جـهـة اخـرى حـذر الـنائب
سـابق عن محافـظة نينـوى محمد نور
عــبــد ربه من الــوضع اخلــطــيــر الـذي
تـعـيـشه احملـافظـة. وقـال عـبد ربه  في
تـــصــريح امس ان (هــنـــاك تــلــكــؤ في
ـوصل ولالسـف هـناك اعـادة اعـمـار ا
فــــســـاد أمــــني وإداري فـي نـــيــــنـــوى
بـاالضافة الى خالفات سـياسية فضال
ناخ عن اإلهـمال وهـذه كلهـا انتـجت ا
الـذي هـيـأ لـدخـول داعش) مـعـربًا عن
خــــشـــيـــتـه من (خـــســــارة الـــقـــاعـــدة
اجلــمـاهــيـريــة والــتـعــاون األمـني مع

قبلة).  واطن في االيام ا ا
كـما أبدى أستغرابه من (االهمال الذي
تــشـهــده مـحـافــظـات عــدة كـالــبـصـرة
ونــيــنــوى وغــيــرهــمــا) مــضــيــفًـا أن
(احلــكـومــة االحتـاديـة تــبـدو وكــإنـهـا
بــــاتت مـــســـؤولــــة عن صـــرف رواتب
وخــدمـات بـسـيـطــة ال أكـثـر) بـحـسب
تــعــبــيـره. وفـي الـســيــاق نــفــسه عـزا
ــتــحــدث بــاسم قــيــادة الــعــمــلــيـات ا
ـوصل بـيد داعش ـشـتـركـة سـقـوط ا ا
عـــــام   2014 الـى الـــــتــــــجـــــاذبـــــات
الـســيـاسـيـة وعـوامل أخـرى مـنـهـا ان
ـدينة في حينه وجودة في ا الـقوات ا
كـانت تتـعامل بـشكل غـير انـساني مع
األهـالي .وقـال الـعـمـيـد يـحـيـى رسول
فـي تـصـريح امـس ان (هـنـاك أســبـابًـا
ـــوصل بـــيــد داعش عـــدة لــســـقــوط ا
اإلرهــابي مـن ضـمــنــهــا الــتــجــاذبـات
الـسـيـاسـيـة في الـبـلـد وعـوامـل أخرى
مـنـهـا الـقـوات الـتي كـانت تـوجـد على
ـدينة وتعـاملها غـير االنساني ارض ا
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افـــاد الــــنـــائب فـــائق الــــشـــيخ عـــلي
بـترشيح رئيس مجـلس النواب محمد
احلــلـبـوسي لــقـائـد جــهـاز مـكــافـحـة
االرهــاب الـسـابـق الـلـواء الــركن عـبـد
الـــغــنـي االســدي الـى مــنـــصب وزيــر
الـــدفــاع. وغــرّد الـــشــيخ عـــلي عــلى
مــوقع تـويــتـر قـائالً إن (احلــلـبـوسي
يـرشح األسـدي وزيـراً للـدفاع ووزارة
الـدفاع في تقسيـمات دولتنا الـطائفية
) مضـيفًا من حـصة الـسّنة الـعراقـي
(لـكنك حينما تركل الطائفية وحتاول
ــهـنــيـة في أن تــبـنـي دولـة تــعـتــمـد ا
مــعـايــيـرهـا يــكـون الــرئـيس مــحـمـد
ــــوذجــــاً يــــجب أن احلــــلــــبــــوسـي 
يُـحتَـذى) بحـسب تعـبيـره. وتابع  أن
(أبـــو زيـــنب قـــاهــر الـــغـــزاة مــرشح
الـعـراقـيـ كـلـهم لـوزارة الـدفـاع) في
اشــارة الى االســدي الــذي كـان قــائـدًا
جلـهاز مكافحة االرهاب وله دور فاعل
ـدن احملـتـلـة من تـنـظـيم في حتــريـر ا
داعـش. وأحـيل االسـدي مــؤخـرا عـلى
الـتقـاعد لـبلـوغه السن الـقانـونية. من
جـــهـــة اخـــرى اكــد قـــائـــد الـــشـــرطــة
االحتـاديـة الـفريـق رائد شـاكـر جودت
ضـــرورة إخــــراج قـــوات اجلـــيش من

ـــدن وقــيــامــهــا بــحــمــايــة أمن داخل ا
احلـدود.وقال جـودت في تصـريح بارك
خاللـه للـشعب الـعـراقي بذكـرى النـصر
عـــلى داعش ان (الـــشــرطـــة االحتــاديــة
أثــــبـــتـت وجـــودهـــا مـن خالل خـــوض
ـعــارك الـدامـيـة ضـد داعش) مـشـيـرًا ا
الـى انه (كـان هـنــاك تالحم بــ جـمـيع
األصـنــاف الـعـسـكـريـة فـحـررنـا جـمـيع
أراضـينـا وافشـلنـا مشـروع الطـائفـية).
وأكـد جودت (وجـود معـوقات) واوضح
ان (االجــهـزة االمـنـيــة لم تـكن األجـهـزة
القــاة داعش اإلرهــابي خالل مــهــيـــأة 
ـــؤامــرة الــتي تـــعــرض لــهـــا بــلــدنــا ا
فـتـحـمـلـنـا ان نكـون الـبـوابـة الـرئـيـسة
لــلــقــضــاء عــلى داعـش وقــد  تــأمـ
ـعـركة مع وزارة الـداخلـية مـتـطلـبات ا
لــهـذا يــفـتـخــر الـعــراقـيــون بـالــشـرطـة
االحتــاديـة وهي مـدعــاة فـخـر واعـتـزاز
).وأوضـح ان (احلـرب لــكـل الـعــراقــيــ
وحـدت الـعـراقـيـ وأضـافت لـنـا خـبرة
كـبيرة جـداً بأسالـيب القتـال واكتسـبنا
مــنـهــا خـبــرة كـبــيـرة فـي الـتــعـامل مع
اء وترميم النازح وتوفير مضخات ا
ــدارس واجلـســور) مـضــيـفًــا  (نـحن ا
جـادون بـتطـويـر القـدرات بشـكل عـلمي
ومــــهـــني). ولــــفت الى ان (الــــشـــرطـــة
االحتــاديــة لم حتــضــر عـلـى مـدى اربع

ســنـوات أي مـنــاسـبـات او احــتـفـاالت
لـكــنـكم سـتـرون دورهـا في نـشـر األمن
ـــدن) مــشـــددًا  عــلى واألمـــان داخل ا
ـتـمـثل (ضـرورة الــتـفـاعل مع الـقـرار ا
دن بـإخراج القوات األمنية من داخل ا
وأخـذه عـلى مـحـمل اجلـد ألن أسـلـحة
اجلـيش ومعداته ال تـتالءم مع التفاعل
ــــدن بل هي ــــواطــــنـــ داخـل ا مـع ا

حلماية احلدود).
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بلـغت قيـمة الـصـادرات اإليرانـية الى الـعراق
في األشهر الثمانية األولى من العام اجلاري
ســتـــة مــلــيــارات و 757 مــلــيــون دوالر أي
ـائة من حيث الـقيمة و 66.14  66.59 في ا
دة ائـة من حيث الـوزن مقـارنة بـنفس ا في ا
ــــاضي. وبـــلــــغت الـــصـــادرات مـن الـــعـــام ا
اإليـرانـيـة غـيـر الـنـفـطـية  75 مـلـيـونا و270
ألـف طن في األشــهــر الـــثــمــانــيــة األولى من
العـام اجلاري بـقيمـة تبلغ  31 مـليارا و491
ـا ذكـرتـه وكـالـة االنـبـاء مـلـيـون دوالر وفــقـا 
ـعـدل يـتـجاوز االيـرانـيـة امس الـثالثـاء أي 
. وكــان الـعـراق 436  مـلــيـون دوالر شـهــريـاً
ثـاني أكــبـر سـوق لــلـصـادرات اإليــرانـيـة في
اضي السـنوات األخيـرة وفي الشهـرين ا

ـرتـبـة األولـى بـ دول وجـهة احـتل الـعـراق ا
تصدير البالد. 

ـاضي ازدادت واردات وفي تــشـريـن االول ا
ـقدار العـراق من إيـران مقـارنة مع الـص 
ثـالثــــة ماليــــ و 745 ألـف طـن وبـــــــهـــــــذه
الـطـريـقـة فــقـد احـتـلت الـعـراق في اجلـداول
ـــرتـــبــة األولـى بـــ الــدول اإلحـــصـــائـــيـــة ا
ــســتـــوردة من إيــران. كـــمــا أظـــهــر مــسح ا
جداول إحـصاءات الـكمـارك اإليرانـية أنه في

األشهـر الثمانـية األولى من العام اجلاري 
تــصــديـر  14 مــلــيــونــا و 215 ألـف طن من
السـلع إلى العراق تشتمل على  18.89 في
ـــائـــة مـن وزن الـــصـــادرات. وتـــشـــمل أهم ا
عنـاصـر صادرات إيـران إلى العـراق أجزاء
ومـكـونـات الـتـوربـيــنـات الـبـخـاريـة  األلـواح
الـصـفائح الـرقـيـقة واألشـرطـة الـبالستـيـكـية
نزلية واألدوات منـتجات األلبان واألجهزة ا

الصحية والفواكه واخلضروات.
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ـطـار سـمـيـر يـونس عـيالن ان (مـديـر ا
استقبل وزيـر النفط جلمـهورية الص
مع وفـد فــني مـرافق له فـي زيـارة عـمل

حملافظة البصرة). 
وكان في استقبال الوزير الصيني عدد
ـسـؤلــ في احملـافـظـة ومن من كـبـار ا

شركة نفط البصرة.
وأجرى وزيـر الـطـاقـة السـعـودي خـالد
الفالح مـحادثات مع بـيري االثنـ بعد
مـلـكـة وحـلـفـاؤهـا ضـغوط أن حتـدت ا
تحـدة خلفـض إنتاج الـنفط الواليـات ا

في محاولة لرفع األسعار.
وكتب الـفالح على تـويتـر إنهـما نـاقشا
اوضــاع ســوق الــنــفـط والــتــعــاون في
مــجـــال الــطـــاقـــة بــ الـــبــلـــدين خالل
اجـــــــــتـــمـــاع في مـــديـــنـــة الـــظـــهــران

الشرقية.
من جـهـته كـتب بـيـري في تـغريـدة أنه
بـحـث احلـاجــة إلى أســواق مــفــتــوحـة

. وحرة وعادلة مع السعودي
ووافـقت دول أوبك و عـشـر دول أخـرى
منـتـجـة للـنـفط بـينـهـا روسـيا اجلـمـعة
ــعـدل ــاضي عــلى خــفض االنــتــاج  ا
 1,2ملـيـون بـرمـيل يومـيـا اعـتـبارا من
كــانــون الــثــاني فـي مــحــاولــة لــعــكس

االنخفاض األخير في األسعار.
وصـدر الــقـرار بــعـدمــا طـالب الــرئـيس

كـافـة ولـتـوجـهـهــا بـتـعـزيـز االسـتـقـرار
وإعـمــار الــعـراق وتــطــويـر االقــتــصـاد
وخـــصـــوصـــا فـي مـــشـــاريع الـــطـــاقـــة
واستعدادهـا للمـساهمة بـتطوير ودعم
قـطـاعـات الـطـاقـة الـكـهربـائـيـة والـنـفط
وفق خـــطـط وتـــوجـــهــــات واولـــويـــات

احلكومة العراقية.
 ويـرافق وزيــر الـطــاقـة االمـريــكي وفـد
يـضـم نـحــو خــمـســ من كــبــار رجـال

 . سؤول االعمال وا
وحضـر اللـقاء وزيـرا النفـط والكـهرباء
ــسـتــشـارين. ــســؤولـ وا وعـدد من ا
وقال بـيـري إنه نـاقش العـقـوبـات التي
فـــــرضــــتـــــهـــــا بالده عـــــلى إيـــــران مع
مـســؤولـ بــقـطــاع الـطــاقـة الــعـراقي.
وجـاءت تــصـريــحـات بــيـري في فــنـدق
الــرشـــيـــد في بـــغــداد حـــيث يـــحـــضــر
منـاسبـة لغـرفـة التـجارة األمـريكـية مع

وزير النفط ثامر الغضبان. 
الى ذلك وصل وزيـر الـطــاقـة الـوطـنـيـة
بجمهـورية الص الـشعبيـة نور بكري
الى محافظة الـبصرة. وذكر بيان امس

االمــريــكي دونــالـــد تــرامب بــأن يــعــزز
الــــكـــــارتل اإلنــــتـــــاج من أجـل خــــفض
األسـعـار.وكان فـالـح جتـاهل الـضـغوط
ـاضي قـائال "ال نـحـتاج إلى األسبـوع ا

إذن من أي شخص خلفض اإلنتاج.
كما قال للصحـافي قبل اجتماع اوبك
تحدة اجلمعـة في فييـنا إن الواليـات ا
كـنهـا ان تطـلب منا ليـست في وضع 

ما يجب ان نفعله.
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مـع األهـالي والــتـعــبـئــة لــداعش عـلى
اجلـــيش).وأوضح انه (بـــعــد ســقــوط
ــوصل شـاهـد أبــنـاؤهـا مـدى اجـرام ا
ارسـاته الوحـشية داعـش وإرهابه و
بـحقـهم وحجم الـتدمـير وبـعد انطالق
وصل من الـعملـيات األمنـية لتـحرير ا
ـوصـلـي بـراثن داعش كـان رد فـعل ا
ـسوا مـدى الـتـعامل مـخـتـلفًـا جـداً اذ 
اإلنـــــســــانـي لــــلـــــقــــوات األمـــــنــــيــــة
مــــعـــهم).وأوضـح ان ( الـــكـــثــــيـــر من
عـدات احلـربـية لـلـجيش األسـلـحـة وا
ــوصل الـــعــراقي تـــركت عـــلى ارض ا
واســتــخــدمــهــا داعش في عــمــلــيــاته
الـقـتـاليـة في عـدد من احملافـظـات ضد
الـقـوات األمـنـية وقـسم مـنـهـا نقل الى
سـوريا) الفتا الى ان(غالبية العجالت
فــخــخت ضــد قــواتــنــا األمــنــيــة وقــد
فـخـخات من اسـتـطعـنـا إيقـاف هـذه ا
خـالل اسـتـخـدام الـصـواريخ وغـيـرهـا
مـن األســــلـــحــــة).وبــــحــــسـب رســـول
فـإن(الـتـقـديرات الـعـسـكـرية الـعـراقـية
كـانت دقيقة وصحيحة وتمثلت في ان
ـعـركـة ضد داعش سـتـسـتمـر ثـماني ا
ــقـاتــلـ الــعـراقــيـ ســنـوات لــكن ا
قاييس حـققوا بـهمتهم مـعجزة بـكل ا
وهـي حتــــريــــر أراضـي الــــعــــراق من
داعـش في ثـالث ســــنــــوات).وخــــلص
رســول الـى الــقــول (عــنــدمــا دخــلــنــا
ـعــركـة لم تـكن لـديـنـا طـائـرة واحـدة ا
ـــــقــــاتـــــلــــة داعـش اإلرهــــابي اال ان
اجلـــمــهـــوريــة اإلسـالمــيـــة في ايــران
ســاعــدتــنــا كــثــيـرا مـن خالل تــوفــيـر
الـطـائرات و الـقضـاء على اجملـاميع
اإلرهابية ثم جاءت بعدها طائرات اف
16وســيـخـوي). من جــهـة اخـرى هـنـأ
الــسـفــيــر االيـراني لــدى بـغــداد إيـرج
مـسجدي العـراق حكومة وشـعباً بيوم
الـنصر على داعش . واضاف في بيان
امـس ان (وجـود عـراق حــر ومـســتـقـر
هــــــو إرادة مــــــســــــؤولــــــ وشــــــعب
اجلـمهورية االسالميـة االيرانية وانكم
فـــخــر الـــعــالم اإلسالمـي) مــؤكــدًا ان
ايــران (مــســتـعــدة لــلــتـعــاون بــرفــقـة
احلـكـومـة والـشـعب الـعـراقي الـعـظـيم
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رجـح متنبئ جوي تعرض العراق الى
ـــقــبل مـــوجــة بــرد خـالل األســبــوع ا
يـتكـون خاللهـا الصـقيع فـيمـا توقعت
هـــيـــئـــة االنـــواء اجلـــويـــة والـــرصــد
الـزلزالي التـابعة لوزارة الـنقل سقوط
ـنـطقـة الـشـمـالـية امـطـار غـزيـرة في ا
الـيـوم االربعـاء.وكتب صـادق الـعطـية
في صـفحـته على فـيسبـوك ان (البرد
ـقـبل ســيـشـتــد في بـدايـة االســبـوع ا
وتـقترب درجات احلرارة الصغرى من
الـصـفـر في بـعـض مدن شـمـال الـبالد
وغــرب مـحـافـظـة االنــبـار ومـتـوقع ان
يــتــشـكـل الـصــقــيع أيــضـاً فـي بـعض
االمــاكن هــنـاك).وأضــاف انه (ابــتـداءً
من يـوم اجلـمـعـة سـتـنـخـفض درجات
احلـرارة فـي مـدن الـشـمـال والـغـربـيـة
كــمــا ســتــنــخــفض احلــرارة فـي مـدن
الـوسط ومـنـهـا بـغـداد ولـكـن بـصورة
أقل). وبحسب عطية فإن (االنخفاض

في مــدن اجلــنــوب ومــنـهــا الــبــصـرة
يـــكــــون اقل شـــدة يـــومـي اجلـــمـــعـــة
والـسـبت ولـكـنه سـيكـون مـحـسـوسا
قـبل). وتراوحت مـنتـصف االسبـوع ا
درجــات احلـرارة في بـغـداد امس بـ
 6 الى  20 درجـــة مــئــويــة. بــدورهــا
تـوقـعت هيـئة االنـواء اجلـوية سـقوط
ـنـطقـة الـشـمـالـية امـطـار غـزيـرة في ا
الـــيــوم االربــعـــاء وقــالت في تـــقــريــر
اطـلعت عـليه (الـزمان) امس ان(طقس
ـنــطـقـة الـوسـطى سـيـكـون االربـعـاء ا
صـحـواً مع قـطع من الغـيـوم ودرجات
احلـرارة ترتفع ليال عن اليوم السابق
اثالً نطـقة اجلـنوبـية  فـيمـا يكـون ا
مع مـحافـظة احلرارة عـلى معـدالتها)
نـطقـة الشـمالـية مـضيـفة ان (طـقس ا
سـيكون غائمًا جزئيًا يتحول تدريجيا
الى غـائـم مـصـحـوب بتـسـاقـط امـطار
غــزيـــرة في اقــســـامــهــا الــشـــمــالــيــة
ومـتـوسـطـة الـشـدة في بـاقـي االقـسام
وفـــرصـــة لـــتــســـاقط الـــثـــلـــوج فــوق

ـرتـفعـات اجلبـلـية). في غـضون ذلك ا
قـالت وزارة الـزراعـة ان االمـطـار التي
تــشـــهــدهــا الــبالد حـــالــيــا اســهــمت
بــــاضـــافـــة  800 الـف دو جـــديـــدة
لـزراعـة محـصول احلـنطـة.ونقل بـيان
عن الوكيل االقدم للوزارة مهدي ضمد
الـــقـــيـــسي قـــوله ان (االمـــطــار الـــتي
تـشهـدها البالد حـاليا مـكنت الوزارة
مـن اضافـة مـسـاحـة تـتـجاوز الـ 800
يـا باحلنـطة ما الف دو سـتزرع د
ســيـــمــكــنــهــا من تـــعــويض الــنــقص
ـساحـات الـتي خـصصت احلـاصل بـا
ــــوسم لــــزراعــــة احملــــصــــول خالل ا
الـشتوي الـراهن) موضحًـا ان (كميات
االمـطار الـهائـلة التي تـشهـدها البالد
حــالــيــا اضــافــة الى الــســيــول الــتي
حــصــلت بـدول اجلــوار وامــتـدت الى
نـاطق الـشمـاليـة والشـرقية عـدد من ا
واجلـــنـــوبـــيــة مـن الــبـالد اســهـــمت
بـــتـــعــزيـــز كـــمــيـــات مـــيــاه االنـــهــار

والبحيرات).
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