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بنـيت مـوازنة 2019 على ايـرادات نـفـطيـة شـديـدة الواقـعـية
اي 65 دوالرا للبـرميل وهـو سعر ظل يـحمل هـامشا ريـعيا
وازنـة يتـذبذب بالـزيادة منـذ بداية الـسنة صلـحة ا موجبـا 
ــالــيـــة وحــتى الـــيــوم بــ 5 -8  دوالر اعــلـى من ســـعــر ا
ـوازنـة مـا سـاعـد عــلى تـغـطـيـة نـسـبــة مـهـمـة من الـعـجـز ا
اخملــطط ... وبـــالــرغم من ذلـك جتــد ان هــنـــاك فــجــوتــان :
ـوازنـة الـتـشـغـيــلـيـة ذات الـطـابع االسـتـهالكي االولى ان ا
احلكـومي ظـلت بالـغـالب تـمتص ايـرادات الـنفط كـافـة حتى
ـوازنـة االسـتـثـمـارية الـتي ـوجب. وان ا مع هـامش الـريع ا
ـبـاشر ظـلت هي االخـرى تـعـتـاش على هي اسـاس النـمـو ا
ـوازنة االسـتـثـمـارية االيرادات غـيـر الـنـفـطيـة . اذ تـشـكل ا
ـئـة من اجـمـالي االنـفـاق الـكـلي الـسـنوي في حوالي 30 با
ئة قابلة سوى  10 با ح تشكل االيرادات غير النـفطية ا
 في افـــضل االحـــوال . مــا يـــعــنـي ان مــشـــاريع االعـــمــار
(بــالـذات غــيــر الــنـفــطــيــة) ســتـنــفــذ عن طــريق االقــتـراض
ـوازنـة وهي مـشـاريع خـدمـيـة مـهـمةً تـاح في ا اخلـارجي ا
ـــشـــاريع احلـــكــومـــيــة تــشـــكل نــســـبــة 45 من اجـــمــالي ا
االستثمـارية وان التمـويل اخلارجي او القـروض اخلارجية
ـتـاح ـئـة من الـتـمـويل ا ـتـاحـة ال تـلـبي سـوى 10-12  بـا ا
لالعـمـار.لـذا خـالصـة الـعـجـز الــسـنـوي تـمــتـصه مـشـاريع
وازنة من نفذة . وهنا يتحول او يرحل عجز ا الدولة غير ا
عــجــز مــالي الى الـــعــجــز حــقــيــقي. حــقــاً انــهــا مــشــكــلــة
مستعصـية في السلوك الـريعي السائد في بـلداننا اليوم و
القـائم عـلى جتـردات مـايـسـمى بـالـفهم الـسـلـبي لـلـتـصرف
بـااليـرادات الـعـامـة الــنـفـطـيـة وعـدهـا غــنـيـمـة ابـتـداءً ولـيس
ــاديـة االخـرى تـوظــيف مـنــتج لـبــنـاء االنــسـان والــقـدرات ا
ـبـاديء الـسـائدة الالزمـة الستـدامـة احلـيـاة . فـمن اخطـر ا
ـنـاداة بـتوسـيع وعـاء اجملـانـية في مـجتـمـعـاتـنا الـيـوم هي ا
 free lunches في كل مفاصل احلياة اليومية وهذا يفسر
ــهـمــة ( او مـا االصـرار عــلى ضــيـاع االوعــيــة االيـراديــة ا
اسميها باالوعـية الهاربة) وهذا االتسـاع اجملاني للتصرف
االسـتـهالكي بـااليـرادات الـعـامــة يـتـعـالى صـوته مع تـزايـد
ريوع الـنـفط التـي يرافـقـها تـعـطل برامـج التـنـميـة والـتوزيع
غير العادل للثروات وظـهور استدامة للبـطالة . انها معادلة
صـعـبـة اذا مـا اسـتـمـرت بـهــذا الـشـكل اخلـاطيء سـتـعـطل

حاضر التنمية البشرية وتصادر مستقبلها ال محال.
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اكد اخلـبيـر االمني عـماد عـلو ان
االمـكــانـات الــعـراقـيــة الـدفــاعـيـة
واالقتـصـادية ال تـزال هـشة  وان
عــــمــــلــــيـــة زج الــــبالد فـي اتـــون
صـراعـات دولـيـة ال شـأن لـنـا بـها
سيعـرض اجملتمع ووحـدة القرار
داعـيا الـعـراقي لـكـوارث كـبـيرة  
ـصـلـحـة الـوطـنـيـة الى تـغـلـيـب ا
العـلـيـا وجتنـيب الـقوات االمـنـية
بـضمـنـها احلـشـد الـشعـبي خـطر
ـواجـهة الـعـسـكـريـة. وقـال عـلو ا
لـ(الــزمــان) امس ان (االمــكــانــات
الـدفـاعـية والـتـسـلـيـحـيـة وايـضا
االقــتـصــاديـة واالجــتــمـاعــيـة في

الـعـراق ال تـزال هـشـة ولـذلك فـان
زج الــبالد في اتــون الــصــراعـات
الـدولـيـة ســيـعـرض اجملـتـمع الى
كوارث كبيرة) مبينا ان (العراق
يــــعـــيش ومـــنــــذ عـــقـــود حـــروب
وازمـــات فـــضـال عن ان الـــقـــوات
االمـنـية قـد انـهـكت قـطـاعـتـها في
واجهـة ضد داعش وبـالتالي ال ا
واجـهة او خوض اي نستـطيع ا
معركة في الوقت الراهن) مشددا
عــــلى (ضــــرورة احلــــفــــاظ عــــلى
القـوات االمنـية بـضمـنهـا احلشد
وجتــنـيــبـهــا خـطــر اي مـواجــهـة
عــسـكــريــة في صــراعــات ال شـأن
لــلـــعــراق بــهــا) ودعــا عــلــو الى
صـلحة الوطنـية العليا (تغليب ا

وتــوحــيــد اخلــطــاب الــســيــاسي
العطاء رسائل اطمـئنان للمواطن
واي شيء خالف ذلـك ســيـــشــعــر
واطـن باخلـوف عـلى مـستـقـبله ا
بأن الـقـادة غيـر قـادرين على دفع
اخلطر عن البالد). وكشف رئيس
الــوزراء االســرائــيــلي بــنــيــامــ
نــتــنــيــاهــو عن وجــود حتــركــات
اسـرائــيـلــيـة داخل الــعـراق.وقـال
نـتـنـياهـو في مـقـابـلـة مـتـلـفزة انّ
(ايــــران تـــقـــوم بـــبــــنـــاء قـــواعـــد
عــســكــريـــة ضــدنــا في كل مــكــان
باليمن وسوريا ولبنان والعراق
لـكـنـنـا فـاعـلون لـيس فـقـط بشـكل
ــــا عــــلـى اصــــعـــدة دفــــاعي وا
مختـلفة ضـد دولة تريـد ابادتنا)

واشــار الى ان (إســرائـيـل تـعــمل
في مــنـاطق كــثــيـرة ضــد إيـران)
ـــــنـح إيــــران مـــــؤكـــــدا انـه (لن 
حــصــانــة في أي مــكــان). وتــأتي
تصـريحـات نتـنيـاهو عـقب كشف
ــتــحـدة عن احــتــمـال الــواليـات ا
قيام اسرائيل بـالضربات اجلوية
التـي استـهـدفت مـقرات لـفـصائل
مـسـلــحـة داخل الـعــراق وبـشـكل
نـهج. فيـما حـذرت شبـكة (وان
امـــريــــكـــا نـــيـــوز نـــيـــتـــورك) من
استـمرار اسـرائيل بـشن هجـمات
جوية ضد اهداف تـابعة لفصائل
تتـهم بـانهـا عـلى ارتـباط بـايران.
وقــــالت الــــشـــبـــكــــة في حتــــلـــيل
ســيــاسـي ان (اســتــمــرار الــنــهج

احلالي سـيـؤدي الى دفع الـعراق
احملـايــد الى حـضـن ايـران طــلـبـا
للـحـمايـة والسيـمـا اذا ما تـابعت
ــتــحــدة جتــاهل هـذه الــواليـات ا
االزمة). من جهتها نقلت صحيفة
عن مصادر الـقول ان (إيران التي
تكبـدت خسـائر عديـدة في أعقاب
الــغـارات اجلــويـة اإلســرائــيـلــيـة
الـعــديـدة في سـوريــا قـررت نـقل
نـطقة إلى العراق مركز ثقلـها با
لكنها اكـتشفت أن إسرائيل قامت
بـــنـــفـس الـــشيء أيـــضـــا وبـــاتت
تهـاجم القـواعد اإليـرانيـة هناك)
واضـــــافـت ان (مــــســـــتـــــودعــــات
الذخيـرة في قاعـدة جويـة  شمال
بـغــداد بـدأت في االنـفــجـار حـيث

كان هنـاك الكـثير من الـذخيرة أو
مخازن للصواريخ) واشارت الى
ان (الـــقــاعــدة تـــابــعــة لـــلــجــيش
العـراقي إال أن  فصـائل عـسكـرية
مـدعــومــة من قـبـل طـهــران قـامت
بتـخزين بـعض االسلـحلـة فيـها).
ويعد هذا الـهجوم  هو الرابع أو
اخلــــامس ضــــد قــــواعـــد يــــؤكـــد
الـبــعض بـأنـهــا تـابـعـة لــفـصـائل
تـابــعـة اليـران  وقـبل يـوم من
الـــهــــجـــوم أعـــلن وزيـــر الـــدفـــاع
اإليراني رسمـيا أن األمن القومي
للـعـراق هو االمن الـقـومي اليران
وأن بالده لن تـسمـح ألي شخص
بــتـــحــويـل الــعــراق إلـى ســوريــا
جديدة كما وعـد بتحس قدرات
اجلــيش الــعــراقي لــلــتــعــامل مع
الــــضــــربــــات اجلــــويــــة. واكـــدت
ــصـادر لــلــصـحــيــفـة (يــبـدو أن ا
تهـديـد الوزيـر اإليرانـي الضـمني
إلسـرائيل لـم يقـنع صـنـاع الـقرار
في بـالـعـدول عن شن الـهـجـمـات
فـقــد بــات واضـحــا لــتل أبـيب أن
العـراق أصـبح شبـيـها  لـسـوريا
ـــكن لــلـــقــوات األجــنـــبــيــة أن و
تهاجمه بشكل مـنهجي وتفعل ما
يحـلو لـها هـناك في وقت تـعتـقد
فــــيـه وكــــاالت االســــتــــخــــبـــارات
الـغــربـيـة أن إســرائـيل تــشـجـعت
عــلى شن غــاراتــهــا عــلـى بــغـداد
بــــســـبب  جنــــاح عـــمـــلــــيـــاتـــهـــا
ـستـمرة في العـسكـرية اجلـوية ا
دمــــشق) عـــــلى حـــــد قــــولـــــهم 
وأوضــــحت ان (اســــتـــهــــداف تل
أبـيب لألراضـي الـسـوريــة أسـفـر
ـر لـلـتـهـريب الـبري عن تـدمـيـر 
يـــربط طـــهــران بـــبـــيـــروت نــفس
فـهدف احلـال بـالـنـسـبـة لـلـعراق 
الـغــارات اإلسـرائــيـلــيـة هــو مـنع
إنـشــاء قـواعـد صــاروخـيـة قـادرة
عــلى إحلــاق الـضــرر بــإســرائـيل
عـلـى األراضي الـعــراقـيــة). وكـان
رئيس هـيـئة احلـشـد الشـعـبي قد
اعـلن عن ان الـتحـقـيـقـات األولـية
وجـدت أن احلـوادث كـانت بـعـمل
ـــر. واضـــاف فـــالح خـــارجي مـــدبّ
الــــفـــيـــاض ان (الـــتــــحـــقـــيـــقـــات
سـتـستـمـر لـلـوقـوف بـشكـل دقيق
ـسـؤولـة من أجل عـلى اجلـهـات ا

ناسبة بحقها) . واقف ا اتخاذ ا
وأصـــدر الــفـــيــاض بـــيــانه بـــعــد
اجتمـاع طار مع رئيس الوزراء
هدي. ويرى مراقبون عادل عبد ا
انه تصريحه يشكل نـقضا للبيان
الــذي نــشــره نــائــبه أبــو مــهــدي
ــــهــــنــــدس الــــذي اكــــد فــــيه ان ا
ــســـؤول األول واألخــيـــر عــمــا (ا
حــدث هي الــقــوات األمــريــكــيـة)
مـشـيـرا إلى أن (االسـتـهـداف كان
(عن طــريق عـمـالء أو بـعــمـلــيـات
نوعـيـة بطـائـرات حديـثـة). واتهم
ـهــنـدس األمــريـكــيـ (بــإدخـال ا
أربع طائـرات مسـيرة إسـرائيـلية
الى العراق لتـنفيذ طـلعات جوية
تـــســتـــهــدف مــقـــرات عــســـكــريــة
عـــراقــيـــة). وأوضح مــســـؤولــون
أمــريــكــيــون أن االنــفــجــارات في
الـعـراق قـد تــكـون بـسـبب حـرارة
الصـيف القـاسيـة وليسـت بسبب
هجـمات سالح اجلـو اإلسرائـيلي
الـــــتـي تــــــســـــبــــــبـت في بــــــعض
االنـــــفـــــجـــــارات. وتــــأتـي أقــــوال
ـــســؤولــ األمـــريــكــيـــ عــقب ا
سلسلة مـن التفجيـرات الغامضة
في مخازن العتاد التابعة للحشد
الشعـبي بالعـراق خالل األسابيع
ــسـؤولـون الى األخـيــرة. ولـفت ا
أن (واشـــــنــــطـن لــــيس لـــــديــــهــــا
مـعـلـومــات مـؤكـدة بـأن إسـرائـيل
مـســؤولـة عـن جـمـيـع الـهــجـمـات
ضد مـخـازن األسـلحـة بـالـعراق)
مــؤكــدين ان (إيــران هي الــســبب
احلـقـيـقي فـي هـذا الـوضع ألنـهـا
ـا تـزود جـمــاعـات بـاألســلـحـة 
يــعـــرض أمن الــعــالـم لــلــخــطــر).
ز وكانت صـحـيفـة نـيويـورك تـا
األمريكـية قـد ذكرت بـأن اسرائيل
شــنت ضــربــة واحــدة عــلى األقل
عـــلى مـــســتـــودع لألســـلـــحــة في
الـعــراق. ونـقـلـت الـصـحــيـفـة عن
مسـؤول كـبـير فـي االستـخـبارات
بــالــشـــرق األوسط أن (إســرائــيل
قــصـــفت قــاعــدة تـــقع في شــمــال
اضـي). بيـنـما بغـداد في تـمـوز ا
قـــال مـــســـؤوالن أمـــريـــكـــيــان إن
إسـرائـيل شـنت عـدة ضربـات في
ــــاضــــيـــة الــــعــــراق فـي األيــــام ا

األخيرة.

تـــضم هـــذا الـــغـــاز والـــتي تـــوضع فـي صـــنــدوق
الــســيــارة). و اخــمــاد احلـــريق من قــبل رجــال
ـارة. وكـانت االمـانـة الـعـامة ـسـاعـدة ا االطـفاء و
جملـــــلس الـــــوزراء قـــــد اصــــدرت قـــــرارا في اذار
ــاضي يــلـزم اصــحــاب ســيــارات االجــرة ســعـة ا
خـمسـة ركـاب فـمـا دون بـتـركـيب مـنـظـومـة الــغـاز
ـركــبــات ليـسـتـعمل كــوقــود بـدال من لتـشـغيـل ا

الــبــنــزيــن.
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احـتـرقت ســيـارة اجـرة ظــهـر امس الــسـبت  عـلى
جسر االحـرار ببغـداد وقال سائـقها (ابـو ستار)
لـ(الـزمـان) الـتي تـصــادف وجـودهـا عـلى اجلـسـر
اثنـاء احلـادث وسط حالـة ذهـول كان يـعانـي منـها
بعد ان فقد مـصدر رزقه(ان سيارتي تـعمل بنظام
ا حرارة وقود غاز النيتروج البديل للبنزين ور
اجلو تـسببـت في اندالع احلـريق في القـنيـنة التي

احلـربـية واألخـطـاء الـعسـكـرية
والـعـلـمـيـات االرهـابـيـة لـغـرض
التقد للدراسات العليا خارج
الــــعــــراق . في غــــضــــون ذلك 
بــحـثت وزارة الـتـعــلـيم الـعـالي
والــبــحـث الــعــلــمي تــخــفــيض
األجور الدراسية في الدراسات
الـعــلـيـا واألولــيـة بـاجلــامـعـات
والــــكـــــلــــيــــات احلـــــكــــومــــيــــة
واألهــلــيـة.وقــال وكــيل الـوزارة
لــشـؤون الـبـحث الــعـلـمي فـؤاد
قاسم محمد إن (الوزارة بحثت
آلـــــيـــــات تـــــخـــــفـــــيـض أجــــور
الـدراسـات العـلـيـا واألولـية في
اجلامعـات والكليـات احلكومية
ـشــكـلـة واألهـلــيـة و الــلـجـنــة ا
لــبـحث الـتـخـفـيض تـعـمل عـلى
وفق أولــويـــة مــراعــاة احلــالــة
االقـتــصـاديــة لـعــوائل الـطــلـبـة
فـضـال عن إعـداد آلــيــة خــاصـة
بــاإلعــفــاء الــكــلي أو الــنــســبي

لألجور الدراسية). 

الـى أنه (يـفـضل قـبـول الـطـلـبـة
من الذين لم يتـجاوزُ اختبارات
ـتــمـيـزين وثــانـويـات كــلـيـات ا
بـغـداد لـلـعـام الـدراسي -2017
  2018 ويــــقـــــبل فـي مــــدارس
ن حــصـل عــلى ـــتــفـــوقـــ  ا
ــئـة صــعـوداً في مــعـدل  90بــا
االمــتـحــانـات الــوزاريــة لـلــعـام

الدراسي  2017 -2018 ).
فـيــمــا أكـد الــنـائـب عن حتـالف
الـبـنــاء عـبـاس يـابــر الـعـطـافي
ان وجـود رغبـة ملـحـة في البـر
إلعـــداد دراســة مـــتــكــامـــلــة عن
الـواقع الـتـربـوي خالل الـفـصل
ـقـبل عـادا تـدني الـتــشـريـعي ا
ـــعــــدالت في االمــــتـــحــــانـــات ا
وتــــردي الـــواقـع الـــتــــربـــوي ال
عالقـة لـهـمـا بـعـدم وجـود وزيـر
للتربية. من جهة اخرى  وافق
الـسـهيل عـلى الـسمـاح لـلطـلـبة
ـشــمـولـ بــقـانــون تـعـويض ا
ــتـضــررين جـراء الــعــمـلــيـات ا

طــــلـــبــــة الــــســــادس االعـــدادي
الـعلـمي بفـرعيـة االحيـائي على
  64مركزاً والتـطبيقي على 24
مـركزا والـفـرع االدبي على  25
ـــهــــني عـــلى 3 مــــركـــزاً  امـــا ا
مـــراكــز).  وكـــانت الـــوزارة قــد
حــــددت ضــــوابط لــــتــــأســــيس
ـتفـوقات. تـفوقـ وا مـدارس ا
دير العام لـلتعليم العام وقال ا
واالهـلي واالجـنبي عـلي حـمـيد
مــــخـــــلـف في بـــــيـــــان امس إن
(الــضـوابط تــتـضــمن ان تـكـون
ـــــدارس من حـــــمــــلــــة ادارات ا
ن لـديه الــشـهـادات الـعــلـيـا و
ـدرسة وان ال خـبـرة في ادارة ا
ـنسب الى درس ا تقل خـدمـة ا
ــــتـــفــــوقــــ خـــمس مـــدارس ا
ســـنــوات فـــعـــلـــيـــة في مـــجــال
التدريس وال يكون مـعاقباً باي
عــقــوبــة انــضــبــاطــيـة وال تــقل
نــــسب جنــــاحـه لـــلــــســــنــــتـــ
) ولفت االخيرت عن جيد جداً

الـــثــانـي لــلـــدراســة االعـــداديــة
ــتــوســطــة  والــتي تــنــطــلق وا
الـيـوم االحـد الـسـاعـة الـثـامـنـة
ــديــر الــعــام صــبــاحــاً. وقــال ا
لـــــتـــــربـــــيــــة الـــــنـــــجـف عــــادل
الـبـصــيـصي في تـصـريح امس
ان (طــــلـــبــــة الــــصف الــــثــــالث
مـتـوسط سيـتـوزعـون على  62
مركـزاً امتحـانياً بيـنمـا يتوزع

احلكوميـة واالهلية سـيتجهون
الـيــوم االحـد الداء امــتـحــانـات
الــــدور الــــثــــاني) مــــؤكــــدا ان
(الـلـجـان الفـرعـية لـإلمتـحـانات
ــديــريـــة الــعــامـــة عــقــدت فـي ا
راكز ديـري ا ندوات تـعريـفيـة 
ـــــعــــاونـــــ من اجـل شــــرح وا
الــتــعــلــيــمــات االمــتــحــانــيــة)
واوضـح الـسـهــيل ان (الــلـجـان
هــيــأت اجــهـــزة كــشف وســائل
الغش االلكتـروني التي زودتها
الـــوزارة في وقت ســـابـق كـــمــا
نـــــســـــقت الـــــوزارة مع بـــــعض
اجلــهــات اخلــدمــيــة واالمــنــيـة
لــتـوفـيـر عـنـاصـر االمن جلـمـيع
راكز فـضال عن توفيـر الطاقة ا
الــكـــهــربـــائــيـــة). واعــلـن قــسم
ـديرية العامة االمتحانات في ا
للتربية في محافظة النجف عن
اكـمــال االسـتــعـدادات وتــوفـيـر
ـــســتـــلـــزمـــات كـــافـــة الجــراء ا
االمــتـحــانــات الـوزاريــة لــلـدور
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ـــرحــلــتــ يــســـتــعــد طـــلــبــة ا
ـــتــــوســـطـــة من االعــــداديـــة وا
كـمل الداء امـتحـانات الدور ا
الـثاني الـيـوم االحد بـعد اعالن
الـــتـــربــــيـــة عن االنــــتـــهـــاء من
االســتــعــدادات الــلــوجــســتــيــة
اخلـــاصــة بـــاالمـــتــحـــانــات في
مـحـافـظات الـعـراق كـافـة. وقال
وزيـــر الــتــربــيـــة وكــالــة قــصي
الـــســــهـــيل فـي بـــيـــان امس ان
(الــوزارة انـهت اســتـعــداداتـهـا
الـلــوجـسـتــيـة كـافــة واخلـاصـة
بــإجـراء االمــتـحــانــات الـعــامـة
الــوزاريـة لــلــدراســة االعــداديـة
الدور الثـاني  بفروعهـا العلمي
ـــهـــنـي واالسالمي و االدبـي وا
ــتــوسـطــة لــلــعــام الـدراسي وا
2018 -2019) الفــــتــــا الى ان
ــدارس (جـــمــيـع الــطـــلـــبـــة بـــا
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بـ دولـتـ جتـمــعـهـمـا اتـفـاقـيـة
اطــاريــة ال تــزال نـافــذه وعـالقـات
مــــعـــروفــــة لـــلــــقـــاصـي والـــداني
واعادتنا الوزارة في بيانها االول
والـتـدارك في بـيـانهـا الـثـاني الى
الذين علمونا ان اختالف االسماء
ـسـمـيات يـتـرتب عـلـيه اخـتالف ا
وتباين العبـارات يقود الى تباين
االعتبـارات وتغـاير االلـفاظ يؤدي
ـا لم ـصـطـلحـات   الى تـغـايـر ا
نـكن نـتـوقـعه من اجلـهـة صـاحـبة
الـشـأن بـالـبـروتوكـول والـدقـة في
ـصطـلح واالنـتـقـاء بـااللـفاظ مع ا
مـــا يــتـــرتب عـــلى هـــذا االزدحــام
الـلــفـظـي من مـواقف ســيـاســيـة)
داعـــيــــا الى (الـــتــــزام الـــدقـــة في
الكالم فكان ال بـد من البـقاء على
ـصـطــلح االول اسـتــدعـاء وعـدم ا
الـــتــــصـــحـــيـح أو كـــان من الالزم
ـصـطلح واالسم انتـقـاء الـلـفظ وا
الـذي ورد في الــبـيـان الــثـاني من
االول دون الـتـنــازل او  تـصـحـيح
او تـصــويب من االول واالبـتــعـاد
عن احلرج السياسي واالعالمي).
 وكـــــانت الـــــوزارة قـــــد أصــــدرت
تــوضـــيــحـــا الســتــخـــدام مــفــردة
اسـتـدعـاء في بـيـانـهـا الـذي نـشـر
امس بـــشـــأن الــقـــائم بـــاألعـــمــال
األمـــريــــكي لــــدى بـــغــــداد بـــراين

مكفيترز. 

طــــارق حـــــرب تــــفــــســــيــــر وزارة
اخلـــــارجــــيـــــة لــــزيـــــارة مــــوظف
بـالـســفـارة االمـريـكـيــة بـنـاء عـلى
طـلب الــوزارة تـنــازل الـوزارة عن
مصطلح االسـتدعاء الذي ورد في
بـيـانـهـا الــسـابق. وقـال حـرب في
بيـان تلقـته (الزمـان) امس ان (ما
أســـتـــقـــر فـي الـــقـــانـــون الـــدولي
والـعـرف في قـواعـد الـبـروتـوكول
وما يـجب ان تـكـون علـيه الـعالقة

الــقـــنــصل االيـــراني في الـــنــجف
اضي اعـتذاراً رسـمياً اخلمـيس ا
ــواطــنــة الــتي  االعــتـداء الى ا
ـطـار. وقال علـيـها بـالـضرب في ا
ان (ما حـدث في مـطار مـشـهد من
قـبل احـد افـراد االجـهـزة االمـنـيـة
ـثل راي احلــكـومــة االيـرانــيـة ال
ــا هـــو تـــصــرف وشـــعــبـــهـــا وا
شـخـصي خـاطئ وغـيـر مدروس).
الى ذلك  عـد اخلـبــيـر الــقـانـوني

امرأة خمسينية عراقية من مدينة
الــــــنــــــجف  وتــــــداولـت مــــــواقع
الــتــواصـل االجــتــمــاعـي فــيــديــو
ــرأة وهي تــتـحـدث ظـهــرت فـيه ا
عن تـعـرضـهــا لـلـضـرب في مـطـار
مـشــهــد الــدولي. وأصـدرت وزارة
اخلارجـيـة بيـاناً بـشـأنهـا أشارت
فـــيه إلـى أنـــهـــا بـــدأت بـــاتـــخـــاذ
اإلجــراءات الـــقــانــونـــيــة الالزمــة
ـــعــتـــدِي. وقـــدم مـــعــاون بـــحق ا

ــواطــنـــ الــزائــريــ وردع اي ا
ـــــســـــهم جتـــــاوز او اعـــــتــــــداء 
واحلــفـاظ عــلــيــهم الن هــذا االمـر
ينـعـكس سـلبـا عـلى مجـمل قـطاع
الــســيــاحــة فـي ايــران من جــانب
واحلفـاظ على مـسـتوى الـعالقات
بـــ الــبـــلــديـن من جـــانب اخــر)
واشــــاروا الى ان (الــــعــــراقــــيـــ
يـفــتــحـون ابــواب مـنــازلــهم امـام
زوار الــعـــتــبـــات من االيـــرانــيــ
ويـكـون الــتـعـامل مــعـهم عـلى ا
ـــــــســــــــاس بــــــــهم او وجـه دون ا
االعـتداء عـلى حـقـوقـهم والسـيـما
ان العراق يكفل حمايتهم ويسهل
عــمــلــيــة حتــركــاتــهم لــلــعــتــبــات
باعـتبـارهم ضـيوفـا ومن الواجب
ــــواطــــنـــون اكـــرامــــهم) ودعـــا ا
ـعنـيـة الى (شـجب تلك اجلهـات ا
االعـتـداءات واســتـدعـاء الــسـفـيـر
االيــــراني وتــــســـلــــيــــمه رســــالـــة
ــمــارسـات احـتــجــاج عــلى هـذه ا
سيئة وان تكرارها سيؤثر على ا
العالقـة بـ الـبلـدين). وتـعرضت
امـرأة عراقـيـة بـرفـقـة زوجـها الى
ضـرب مــبـرح عــلى يــد مـواطــنـ
ـــراقـــد ايـــرانـــيـــ خالل زيـــارة ا
الديـنـية في مـشـهد  وتأتي حـالة
االعـتــداء الـثــانــيـة خالل اســبـوع
واحـد بــعـد اقــدام ضــابط ايـراني
يحمل رتبة مالزم أول على ضرب

واكـد زعــيم حـركـة عــصـائب أهل
احلق قـــيس اخلـــزعـــلي ان دمــاء
العراقي لـيست رخيصة . وقال
اخلــزعـــلي في تــغـــريــدة له عــلى
تــويـــتــر إن (أصــحــاب اخلــطــاب
الـطـائـفـي يـتـحـمـلـون مـسـؤولـيـة
ـسـيب او الـتـفـجـيـرات تـفـجـيـر ا
الـتي ستـحـدث ونـطالب الـقـضاء
ان يقوم بـواجبه في مـعاقـبتهم).
وحـــمل رئـــيـس تــيـــار احلـــكـــمــة
الــــوطـــــني  عـــــمــــار احلـــــكــــيم 
احلـــكــومـــة واألجــهــزة األمـــنــيــة
مــســـؤولـــيـــة الـــتــفـــجـــيـــر الــذي

سيب. استهدف ا
واكـد احلـكـيم في بـيـان امس انه
(في الوقت الـذي ندين ونـستـنكر
فـإنـنـا فـيه هـذا االعـتـداء الـغـادر 
نــــحــــذر من تــــكــــرار مــــثل هــــذه
وحـمل االعــتـداءات اإلرهــابــيـة) 
احلـــكــيـم احلــكـــومــة واالجـــهــزة
االمنـية (مـسـؤوليـة احلفـاظ على
) داعـــيــــاً إلى ــواطــنــ ارواح ا
(مـــراجــــعــــة اخلـــطـط االمـــنــــيـــة
وحتـديث مــا هـو تـقـلــيـدي مـنـهـا
ومعـاجلة مـكامن الـهشـاشة فـيها
وتـــفــــعـــيل واعــــتـــمــــاد اجلـــهـــد
االســـتــخــبــاري لـــعــدم تــعــريض
ـــنــــجـــز االمــــني النــــتـــكــــاســـة ا

كـــــبيرة) .

أمن بــابل . وقــال الـبــعــيـجي في
بيان امس إن (جميع السياسي
الذيـن أثاروا الـنـعرات الـطـائفـية
مـــؤخــــراً في احملـــافـــظـــة في مـــا
يخص موضـوع اجلثث مجـهولة
الـهويـة يـتـحمـلـون مـسؤولـيـة ما
حـــصـل من تــــفــــجــــيـــر إرهــــابي
ــواطـنــ الـعـزل في اسـتــهـدف ا
ا سيب) مشـيـرا الى انه (لطـا ا
حـــذرنــا اجلـــمــيـع االبــتـــعــاد عن
التـصريـحات الطـائفـية والسـيما
بـعــد ان شـهـدت بـابـل اسـتـقـراراً
أمـــنـــيـــاً  لـــكن مع األسـف عــاود
الـبعض الـتـصـريحـات الـطائـفـية
والـتي حـاولـوا من خاللـهـا خـلط
ــــربع األوراق وإعــــادتـــنــــا إلى ا

األول) على حد تعبيره. 
مــؤكـدا (يــجب مـحــاســبـة كل من
يحـاول إثـارة النـعرات الـطـائفـية
سواء كان من السـياسي أو من
غــيــرهم لــضــمــان احلــفــاظ عــلى
الــســلم األمــني واجملــتــمــعي في
بابل) داعياً الـقوات األمـنية إلى
(أخـذ احليـطـة واحلـذر والـضرب
بيد من حديد على كل من يحاول
اســتــهــداف أمن بــابل واحلــفــاظ
ـــواطــنـــ من أي عـــلى حـــيـــاة ا
استهداف أو عمل إرهابي يحدث

مستقبالً). 
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عــد نــائـبــان عن مــحـافــظــة بـابل
انـــفـــجــار دراجـــة مــفـــخـــخــة في
سـيب مـحاولـة يائـسـة لزعـزعة ا
االسـتقـرار االمـني الـذي تـنعم به
الـبالد فـيمـا حـمل تـيـار احلـكـمة
الـوطـني احلــكـومــة مــسـؤولــيـة
الـتــفـجــيـر واحلــفـاظ عـلى ارواح
ــواطـــنــ  في وقـت اتـــهــــمت ا
حـــركـــة عــصـــائب أهـل احلق مــا
اســمـــتــهم بــاصــحــاب اخلــطــاب
الــطــائــفـي مــســؤولــيــة تــفــجــيـر
ــــســـيـب. وقـــال الـــنــــائب سالم ا
الــشــمـــري في تــصــريح امس ان
(االرهــــاب يـــحــــاول بـــ احلـــ
واالخـر الـقيـام بـعـمـليـات يـائـسة
الثــبـات وجــوده من اجل زعــزعـة
االسـتقـرار االمـني الـذي تـنعم به
الــبالد) مــشـــددا عــلى (اهـــمــيــة
الـدور االسـتـخـبـاري في الـقـضاء
عــــلى مـــــا تــــبــــقـى من االرهــــاب
اخملتـبئ في جـحوره هـنا وهـناك
وعــدم اعـــطــاءه اي فـــرصــة لــبث
اجرامه وسـمـومه). ودعا الـنائب
عن احملـافظـة منـصـور البـعـيجي
القوات األمـنية إلى أخـذ احليطة
واحلـذر والضـرب بـيـد من حـديد
عــلى كل من يــحــاول اســتــهـداف
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طالب مواطنـون احلكومـة باتخاذ
ـتـكـررة مـوقف ازاء االعـتــداءات ا
بــحق الـــزائــرين الــعـــراقــيــ في
ايـــــران مــــــؤكــــــدين رفـض تــــــلك
ــــمــــارســـات وعــــدم الــــســــمـــاح ا
بـالتـطـاول عـلى الـعراقـيـ فـيـما
عـد خبـيـر قـانـوني تـفـسـير وزارة
اخلـــــارجــــيـــــة لــــزيـــــارة مــــوظف
بـالـســفـارة االمـريـكـيــة بـنـاء عـلى
طـلب مــنـهـا تــنـازل عن مــصـطـلح
االسـتـدعـاء الـذي ورد في بـيـانـها
السـابق. وتـداول  نـاشـطـون على
مـــواقع الـــتـــواصل اإلجـــتــمـــاعي
صـورة المــراة عــراقـيــة تــعـرضت
إلى ضرب مبرح على يد مواطن
إيـــرانــيـــ في ثـــاني حـــادثــة من
نـــوعــــهــــا خالل اســـبــــوع. وقـــال
ـواطــنــون لـ (الـزمــان) امس انه ا
(على احلكـومة اتـخاذ موقف ازاء
االعــتـداءات الــتي يــتــعــرض لــهـا
ـسـافـرون الـعـراقيـون فـي ايران ا
ــثل او اي دولــة اخــرى الن ذلك 
انـــتـــهــاكـــا واضـــحـــا لــلـــحـــقــوق
ــسـافــرين دون والــتــعــدي عـلـى ا
وجه حق) مــؤكـــدين (رفـض تــلك
ــــمــــارســـات وعــــدم الــــســــمـــاح ا
بالتـطاول عـلى العـراقي  اذ من
الــــواجب عــــلى ايــــران حـــمــــايـــة
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