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هدي عادل عبد ا

طـائرات مسيرة من احلوثي باجتاه
مـضــخـات الـنـفط في الـسـعـوديـة قـد
تـزامـنت مع حتـلـيق مـقـاتالت بي 52
واف  16 فـوق سمـاء اخللـيج العربي
ــا يـــدخل ضــمن ازمــة الــتــوتــرات ا
ـتحـدة تتوقع والسـيمـا ان الواليات ا
تــعـرض مـصــاحلـهــا في الـعـراق الى
خـطر من جـانب اجلـماعـات الصـديقة
تحدة اليـران) مضيفا ان (الواليات ا
سـتحـاول القـيام بخـطوات اسـتبـاقية
لــعــمـــلــهــا الــعــســكـــري لــكــنــهــا قــد
التـسـتـهـدف بـالـدرجـة االسـاس ايران
ـا ما تسـميه اذرع ايران مـباشرة وا
ــنـــطــقـــة). ولـــفت عـــلــو الى ان فـي ا
(الـعـراق لم يـبد مـوقـفًا واضـحًـا وهو
ـناكفات يـحاول ان ينـأى بنفسه عن ا
والــتــوتــرات الــتي حتــصل لــكن دون
وجـــــود خــــارطــــة طــــريـق) داعــــيــــا
احلـــــكـــــومــــة الـى ان (تــــرفـع درجــــة
االســــتــــعـــداد وتــــقــــوم بــــاجـــراءات
دني احـترازية على مسـتوى الدفاع ا
وتـهــيـئـة مـسـتـلـزمـات الـطـوارىء في
حــال ضـرب ايـران إذ سـيــكـون هـنـاك
نـــازحــــون بـــاجتـــاه الـــعـــراق وهـــذا
ســيــشـكل حــالــة خـطــيـرة).  وأوضح
الــنـــاطق الــرســمـي بــاسم الــســفــارة
األمـريـكيـة لدى بـغـداد امس تفـاصيل
أمـــر وزارة اخلــارجــيـــة األمــريـــكــيــة
تحدة من مـوظفي حكـومة الواليـات ا
غــيـر الـعــامـلـ في حــاالت الـطـوار
ـغادرة الـعراق عـلى الفـور.وقال في
بـيان (بالنـظر إلى سلسلـة التهديدات
ـتـزايـدة الـتي نـشـهـدهـا في الـعراق ا
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كـــشف بــاحث جنـــفي عن تـــقــنــيــة
ــعـاجلــة مـرضى جــديـدة تــسـهم 
الـسرطان خـالل اسبوع واحد دون
اجــــراء تــــداخـل جــــراحي . وقــــال
ــــرجـع الــــديــــني عــــدي االعــــسم ا
لـ(الـزمان) امس (نـاقشـنا مـع مدير
مــركـز الــفـرات األوسط لالورام في
احملـافـظـة عمـاد الـسعـبـري اإلفادة
مـسـتـقـبال من تـقـنـيـة االسـتـنـساخ
عاجلة مرضى السرطان الضوئي 
وفـق تــقـــنـــيــات مـــنـــهــا  3 دي مع
بــرمـجــة االســتـنــسـاخ الــضـوئي)
مـشيرا الى ان (هذا اجلهـاز يعتمد
ـرض من الــتـرددات في مـعـاجلـة ا
ــدة خـالل تــوجــيـــهه عــلـى الــورم 
ــا ســيـــقل حــجم ثالث ســـاعــات 
ريض للشفاء في الـورم ويتماثل ا
اســــبـــوع بــــعـــيــــدا عن الــــتـــداخل
ـكن اجلــراحي)  واضــاف (كــمــا 
ايــجـاد عالج لألورام الـبـعـيـدة عن
اجلـلـد في الـتـجـاويـف بـاسـتـخدام
زراعـــة اخلـاليـــا الـــســـلــــيـــمـــة من
ـستنبت في اخلاليا اجلذعية من ا
أجل اســتـعـادة حــجـمه الـطــبـيـعي
رحـلة األولى) بـعـد أن يتـعافى بـا
مـؤكـدآ (افـتتـاح مـخـتبـر في بـغداد
لــتـطــبـيق االســتـنــسـاخ الــضـوئي
وســتـكــون الـنــجف أول مـحــافـظـة
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دعــا خـبـيــر عـسـكـري احلــكـومـة الى
زيـــادة درجــة االســتـــعــداد والـــقــيــام
بــاجـراءات احـتـرازيـة عــلى مـسـتـوى
ـدني وتـهـيـئـة مـسـتـلـزمـات الـدفــاع ا
الـطـوارىء حتسـبـا لنـشـوب حرب في
ـنـطـقـة  مـؤكـدا ان ضـرب الـواليات ا
ـتـحـدة االمـريـكـيـة اليـران يعـني إنه ا
سيكون هناك نازحون باجتاه العراق
مـا سـيـشكل حـالـة خـطيـرة الفـتا الى
الـى ان االجـواء تـدل عــلى ان نـشـوب
احلـرب امر وارد بنـسبة كـبيرة فـيما
تــصـاعــدت امس اخملـاوف من انـدالع
مــــواجـــــهــــة بــــعــــد ان أمــــرت وزارة
اخلـارجية األمـريكيـة موظفي حـكومة
ـتــحـدة غـيــر االسـاسـيـ الــواليـات ا
ــغـادرة الـعـراق عــلى الـفـور سـواء
أكـانــوا في الـسـفـارة األمـريـكـيـة لـدى
بغداد أو في القنصلية األمريكية لدى
أربــيل. وقـال عــمـاد عـلــو لـ (الـزمـان)
امس مــعــلـقــا عـلى طــلب اخلـارجــيـة
ـغـادرة االمــريـكــيـة من مــوظـفــيـهــا 
الـعـراق ان (هـذه اخلـطـوة تـأتـي بـعد
تـصاعد التوتر ب واشنطن وطهران
وحتـريك اآللـة الـعـسـكـريـة االمـريـكـية
بـاجتـاه منـطقـة اخلـليج الـعربي ومن
ثم اعـطاء اشـارات للـرعايـا االمريـكان
ـغادرة العراق) مضـيفا ان (توجيه
ـــوظــــفــــ غــــيـــر ــــغــــادرة ا امــــر 
االسـاسـيـ يأتي فـي سيـاق خـطوات
ــواجــهـة واضــحــة تـؤشــر اقــتـراب ا
). واوضح الــعـسـكـريـة بــ الـطـرفـ
عـلو (لقد الحظنـا عند حصول مواقف
تـحدة تـقوم مـشـابهـة فإن الـواليـات ا
ـاثـلـة تـتــمـثل بـتـحـريك بــإجـراءات 
الـقطـعات العـسكـرية وسحب الـرعايا
وهــذا مــا يـحــصل الــيـوم وهــو دلـيل
عــلى ســيـاق الــعـمل الــذي تــنـتــهـجه
تحـدة كما ان قواعـد اللعبة الـويات ا
ـواجهة الـتي تنـفذها تـسيـر باجتاه ا
الـعسـكريـة) مؤكـدا (ضرورة االشارة
الـى ان حتريـك هـذه اآللـة الـعـسـكـرية
هــو امــر مــكــلف لــدافـعـي الـضــرائب
االمـريــكـيـة فـإن لم تـكن هـنـاك نـتـائج
واضـحـة جـراء هـذا الـتـحـرك سـتـقوم
ا وافق تـرامب على هذه بـها امـريكـا 
اخلـــطـــوات الـــتي تـــكـــلـف اخلـــزانــة
االمـريـكـة امواال كـبـيـرة. لذا ارجح ان
قـبلـة هو مـا سـيحـصل خالل االيـام ا
ـواجهة). وتابع الـذهاب نحـو خيار ا
ان (مـا نراه من حدوث تفجيرات قرب
الـسواحل االماراتية ثم تـبعها هجوم
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والــتي أطـلـعـنـا احلـكــومـة الـعـراقـيـة
عـلــيـهـا خالل زيـارة وزيـر اخلـارجـيـة
االمـــريــكي بــتــأريخ  7 آيــار اجلــاري
ومـن خالل اتصاالت الحـقة قرر وزير
اخلارجية األمريكي شمول البعثة في
ــوظــفـــ غــيــر ــغـــادرة ا الـــعــراق 
االسـاسي من السفارة األمريكية في
بــغـداد والــقـنـصــلـيــة األمـريــكـيـة في
ـراجـعة أربـيل). وتـابع (نـحن نـقوم 
وتـــقـــو سالمـــة وامن وعـــمـــلـــيــات
مـنشـآتنـا حول الـعالم بـشكل مـنتظم)
ـغادرة مـبـينـا (لـقد قـررنـا ان االمر بـا
ـــلــزمــة يـــعــد مـــنــاســبـــا في ضــوء ا
الــظـروف االمـنــيـة الـراهــنـة) ومـضى
قــائالً (نــحن النـتــخــذ هـذه الــقـرارات
ـوظـفـ إذ ان سالمـة ا بـإســتـخـفـاف
ـواطـن احلـكـومـيـ االمـريـكـيـ وا
االمـريـكـيـ من االولـويـات الـقـصوى
لـلخـارجية األمـريكيـة) مضيـفا (نحن
واثــقــون من عــزم االجــهــزة االمــنــيـة
الـعراقية على حمايـتنا لكن يبقى هذا
الـتـهديـد خـطيـراً ونـود التـخـفيف من
خـــطــر الـــتــعـــرض لألذى وســنـــبــقى
مــلـتـزمـ بــالـشـراكـة مع الــعـراقـيـ
ـشتركة). الى ذلك ـصاحلنا ا تـعزيزا 
حـذرت الـسـفـارة األمـريـكـيـة في دولـة
اإلمــارات امس الـزائـرين األمـريـكـيـ
ـنـطـقة ـتزايـدة في ا من الـتـوتـرات ا
وطـلـبت مـنـهم تـوخي احلـذر الـشـديد
ـواطـني .ونــشـرت الـســفـارة رسـالــة 
ـتـحـدة في االمـارات عـبر الـواليـات ا
صـفحتها على فيسبوك تنصح خالله
ـتحدة من جـميع مـواطني الـواليات ا
نـطقـة وتشجع تـزايد في ا (الـتوتـر ا
ــواطــنـ األمــريــكــيـ بــقــوة عـلى ا
احلفاظ على مستوى عال من اليقظة
ـــارســة الــوعي بـــحــالــة جــيــدة). و
وأعـلـن  متـحـدث بـاسـم وزارة الـدفاع
ـــانـــيـــة امس األربـــعـــاء إن بالده األ
سـتعـلّق عـملـيات الـتدريب الـعسـكري
في الـعراق بسـبب تصاعـد التوتر في

نطقة .  ا
ــانـيــا مـؤشـرات وأضــاف أن (لـدى أ
على هجمات محتملة بدعم من إيران
لـكن ذلـك ال يعـنـي أن برامـج التـدريب
ـــكن أن تـــســـتـــأنف خـالل األيــام ال 
تـحدثة ـقبـلة). من ناحـيتهـا أكدت ا ا
ـانية أن بالدها ال بـاسم اخلارجية األ
تـعـتـزم تـقـليل عـدد مـوظـفي الـسـفارة
والــقــنــصــلــيــة في الــعــراق. وأجـرت
ـاضي  مـقــاتالت أمـريـكـيـة االثـنـ ا
طلعات ردع فوق اخلليج موجهة ضد
إيـران كـمـا نـشـرت واشـنـطن حـامـلـة

الــــطـــائـــرات إبــــراهـــام لــــيـــنــــكـــولن
ومـجموعتها القـتالية وقاذفات قنابل
إلـى اخلـــلـــيـج وأرســـلـت ســـفــــيـــنـــة
مــــــــــتـــــــــخــــــــــصــــــــــصــــــــــة فـي دعم
 وصـواريخ بـاتـريوت إلى الـهـجـمـات
ــــنـــطـــقــــة ردا عـــلى مــــا وصـــفـــته ا

باستعدادت إيرانية للهجوم ضدها.
من جـــهــتــهــا حــذرت هــيــئــة األركــان
سـلحة اإليـرانية من الـعامـة للقـوات ا
سـمّتهم األعـداء من مغـبة أي حتركات
عـدائـيـة مـحـتـمـلـة مـشـددة عـلى أنـها
سـتـواجَه برد مـؤلم يبـعث على الـندم.
واكـد رئـيس اجلمـهـورية بـرهم صالح
ورئـيس حتالف الفـتح هادي العامري
صلحة الوطنية في (ضـرورة تغليب ا
الـــعالقـــة مع دول اجلـــوار واألطــراف
ؤثرة في الساحت العربية الدولية ا
والـــدولــــيـــة والـــنـــأي عـن ســـيـــاســـة

احملاور). 
وقـال بيـان رئاسي ان صـالح استـقبل
الــعـامــري في قـصــر الـسالم بــبـغـداد
امـس وبــــحــــثــــا آخــــر الــــتــــطـــورات

السياسية واالقليمية واضاف انه (
الــتـأكــيـد ايـضــا اهـمــيـة الـعــمل عـلى
تــعـــزيــز الــتــعـــاون وتــرســيخ وحــدة
الـصـف الـوطـني فـضالً عن مـكـافـحـة
ـخـتـلف أشـكـالـه والـشروع الـفـسـاد 
بــاالعـــمــار والــبــنــاء وتــقــد افــضل
اخلـدمات للشعب العراقي بكل أطيافه

ومكوناته).
نـبر الـعراقي  من جـهـته دعا رئـيس ا
إيــاد عالوي الـقـادة الـسـيـاسـيـ إلى
اداء دور حــقــيـقي جتــاه األزمــة الـتي
ـنـطــقـة. وقـال عالوي في تــعـصف بــا
بـيان امس (سبق وان حـذرنا أكثر من
مـرة من مخاطـر التصـعيد والـتوترات
ـنطـقة) داعـيا الـقادة الـتي تـشهـدها ا
الــعـراقـيـ والـقـوى الــسـيـاسـيـة إلى
(وقـفـة حـقـيـقيـة وعـاجـلـة لـتـدارك تلك
األزمــــة). وحــــذّر من ان (الــــعـــراق لن
ـنـأى عن أي تصـعـيـد وان ما يـكـون 
يـــحــصـل ســيـــمــنح فـــرصــة جـــديــدة
لـالرهاب وداعش في الـظهـور مجددا)
مــضــيــفــا أن (الــعــراق لم يــؤد الـدور

ـــنـــتــظـــر مـــنه جتـــاه الــتـــحـــديــات ا
ـنـطـقـة والـتـطـورات الـتي تـشـهـدهـا ا
رغـم أن الفـرصـة مـا تـزال سـانـحة ألن
يــتــحــمل مــســؤولــيـاتـه الـتـي تـوازي
نـطقة من خالل حـجمه ومـكانـته في ا
واقـف وإيجاد حلـول تضمن تـقريب ا
ـنـطـقـة األمن واالســتـقـرار لـشـعــوب ا
أجــمـع) مــشــددا عــلى (اولــويــة عــقــد
مـــؤتــمـــر لألمـن والــسالم اإلقـــلـــيــمي
لـتـعـزيـز قيـم االعتـدال وايـجـاد حـلول
لـلمـشاكل والـتحـديات الـتي تواجـهها
ـنـطقـة).بدوره أكـد عـضو جلـنة دول ا
الـعالقـات اخلـارجـيـة الـنـيـابـيـة فـرات
ـان لــتـوجــهـات الــتـمــيـمـي دعم الـبــر
احلـــكـــومــــة في خـــفض الـــتـــوتـــرات
ــنـــطــقـــة واالزمــة بـــ الــواليــات بـــا
ـتحـدة وإيران.واوضح التـميمي في ا
ـتضرر تـصريح ان (الـعراق سيـكون ا
األكــــبــــر مـن الــــنــــزاع األمــــريــــكي –
اإليـراني). وأضاف أن (العـراق يرتبط
ـتـحـدة باتـفـاقـيـة إطار مع الـواليـات ا
اسـتراتـيجي فضال عن أن أمـريكا هي
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صــدقت مـحــكـمــة حتـقــيق الــبـيـاع
الـتـابعـة لـرئاسـة استـئـناف بـغداد
الــــكـــرخ االحتــــاديـــة اعــــتـــرافـــات
مـجموعة متـهم عن جرائم سطو
مــــســــلح فـي مـــنــــطــــقــــتي اإلعالم
والـسـيـديـة بـبـغـداد. وقـال مـجـلس
الــقـضــاء االعـلـى في بـيــان تـلــقـته
ــــتـــهــــمـــ (الــــزمــــان) امس ان (ا
اعـترفوا صراحة بارتكابهم جرائم
ــســلـح مــابـــ الــعــام الـــســطـــو ا
(2015-2016) الفـــــتــــا إلـى (أنــــهم
كــانــوا يـرتــدون الــزي الـعــســكـري
ويــنــتــحــلــون صــفــة عــنــاصــر في
األجــهــزة األمــنـيــة لــتــمــكـنــهم من

ــنـازل وبـالـتــالي سـرقـة اقــتـحـام ا
األمـــوال واخملــشالت الـــذهــبــيــة)
واضــــاف ان (احملـــكــــمــــة صـــدقت
ــتــهــمــ إلحــالــتــهم وفق أقــوال ا
ـادة  440 مـن قـانـون الـعـقـوبـات ا
إلـى احملـــاكـم اخملـــتــــصـــة). كــــمـــا
اشــارت مـحـكــمـة حتـقــيق الـنـجف
الـى تصـديق اعتـرافـات متـهم أقدم
على قتل محام اثر خالفات مالية.

رضى). من ـعاجلـة ا يـطـبق فيـها 
جـانـبه دعا الـسعـبـري الى (أهمـية
الـتعـاون والتواصل لـلمـشاركة في
إيــــجـــــاد حــــلــــول عـــــبــــر الــــعالج
بــالـــتــقــنــيــات احلـــديــثــة ومــنــهــا
االســتـنــسـاخ الـضــوئي  لـلــقـضـاء
عــلى هــذه األمـراض). في غــضـون
ذلـك اتخذت دائرة صـحة احملافظة
اجـــراءات عـــدة بــشـــأن مـــتــابـــعــة
بـرنـامج رعايـة االم والـطفل بـهدف
لــلـحـد مـن وفـيـات االمــهـات. وقـال
مـدير عـام الدائـرة رضوان الـكندي
لـ (الـــزمـــان) امس انه (فـي الــوقت
ــتــابــعـة الــذي نــشــيـد فــيه عــلى ا
ـسـؤولـة بـرنـامج رعـايـة الـدقـيـقـة 
االم والــــطــــفل في الــــدائــــرة رفـــاه
يــاسـ لــلـحـاالت الــتي حتـدث في
ــؤســســات الــصــحــيــة   نــدعــو ا
ــســؤولــيــة مــنـع حـدوث وبــروح ا
ـــعــــروفـــة لــــوفـــيـــات االســــبـــاب ا
االمــــــهـــــات)  مــــــشـــــيــــــرا الى ان
(االجــتـمع اوصى بــتـشـكــيل فـريق
مـــشــتــرك من اطـــبــاء الــبـــاطــنــيــة
والـــنـــســـائــيـــة لـــدراســـة احلــاالت
ـرضـيـة والـتـأكـيـد عـلى الـتـوثيق ا
ـرضي الـطـبي وتـثـبـيت الـتـاريخ ا
واالطـالع عـلى جــمــيع الــتــحــالـيل
وفــحــوصــات االشـعــة والــســونـار
وآراء االطـــــبـــــاء الـــــذيـن قـــــامــــوا

ريضة).  عاينة ا

همة في مـجال محاربة إحـدى الدول ا
داعـش كـمـا أن الــعالقــة الـعــراقـيـة -
اإليـرانية متداخلة جـغرافيا وسياسيا
ـنــطـقـة واقــتـصــاديـا فـضـال عن أن ا
بـاألسـاس ال تـتـحـمل مـثـل هـذا الـنوع
من الــنـزاع والـتـصـعـيـد). وفي مـسـار
آخـر نـفى سفـير الـعراق لـدى موسـكو
حـيدر منصور هادي صـحة ما نسبته
إلـيه وكـاالت أنبـاء بـشأن عـزم الـعراق
عــلى شـراء مـنــظـومـة صـواريخ إس-
 400 مـن روســــيـــا.وقــــال هــــاديــــفي
تــصــريح امس  (لـم أحتـدث قـط حـتى
وضوع عـن وجود مفـاوضات بهـذا ا
نــاهـيك عن صــفـقــة) وفي وقت سـابق
نـسبت وكاالت أنباء روسـية تصريحا
وسكو لـهادي أثناء مـؤتمر صحـفي 
امـس األربعاء مـفاده أن (بـغداد قررت
شــراء مــنـظــومــة صـواريخ إس-400
مـن روســـيــــا). وكـــانـت اخلـــارجــــيـــة
األمــريـكــيـة قــد حـذرت الــعـراق ودوال
أخـرى من تبـعات عقـد صفقـات لشراء

أسلحة روسية.
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المـح اجلـــمــــيــــلـــة من  ذكــــرت ا
مـشـاهـداتي في الـعـراق في مـقال
نـشـرته قـبـل ايـام (زيـارة قـصـيرة
ـهــنـيـة الـى الـوطن)  وتـلــزمـني ا
الـصـحفـية بـذكر االمـور السـلبـية

وما اكثرها.
كــنت قــد قـلت فـي نـهــايـة مــقـالي
اضي (لـكني الـذي نشـر االثنـ ا
سته من وانـا اعدد ما شـاهدته و
امـور ايـجـابـيـة اسـعـددتـني حـقـا
فـهناك الكـثير من السـلبيات التي
عــرفـتـهــا عن كـثب خـالل سـفـرتي
الـقـصيـرة والتي سـاحتـدث عنـها
في حـلـقـة مـقـبـلة ومـنـهـا الـفـساد
ــــالي واالداري والـــطــــائـــقـــيـــة ا
والـعـشـائـريـة في غـيـاب الـقـانون
وانـــتــشـــار االســلـــحــة وتـــدهــور
ــــدارس الــــتــــعـــــلــــيم وكــــثــــرة ا
واجلــامـعـات االهــلـيــة وغـيـر ذلك
ـبـرمج ومـنح الـرواتب والــنـهب ا
الــتـقــاعـديــة النـاس ال عالقــة لـهم

بالوظيفة).
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اتـوقف هـنـا عـلـى قـرار احلـكـومة
الـعـراقـية بـالـسـماح بـفـتح مـحال

بـيـان صدر في بـدء العـام احلالي
 2019 ايـقاف بياناتنها الشهرية
عـن ضـحـايــا الـعـنـف في الـعـراق
ـــتــصل الن ضـــحـــايــا الـــعـــنف ا
ـدنيـ عام 2018 بـالـنزاع ضـد ا
كـــانت مـــنــخـــفــضـــة عن االعــوام

السابقة.

لــبــبــيع االســلــحــة في بــلــد اشــتــهـر
بـالـتفـجيـرات والقـتل دون تمـييـز ب
ـراة الــطــفل والــعــجــوز والــشــاب وا
وكـانت االتهامات الرسمية توجه الى
اجلــمــاعــات االرهـابــيــة الــقــادمـة من
اخلـــارج.خـالل زيــارتـي الـــقـــصـــيــرة
(ثـمـانـية ايـام) مـررت بـالنـجف لـرؤية
ـــشــخــاب مـن تــبــقـي من االهل في  ا
والـنـجف والـكـوفـة واكـتـشـفت مـا لم
اكـن اتــوقـــعه في مـــديــنـــة مــقـــدســة
مـحالت مجـازة رسميـا لبيع االسـلحة
ـــــســــدســــات بــــانـــــواعــــهـــــا مــــثل ا
والـكالشـنـكـوف وغـيـرهـا واسـتـطعت
ـعروضات.وانقل عن تـصوير بعض ا
مـــعـــارفـي وعن صـــاحب احملـل الــذي
افتتح قبل اشهر قليلة ان الشباب هم
اكـــثـــر الــــنـــاس اقـــبـــاال عـــلى شـــراء
ـسـدس ـسـدسـات ويـتـراوح سـعـر ا ا
مـن الفي الى ستـة االف دوالر. وكمثل
عــــلى تــــوسع االقــــبـــال عــــلى شـــراء
االســلـحـة ارتــفـاع بـيع الــطـلـقـات من
 250 ديـنارا للطلـقة الواحدة الى  ما
يــتــراوح بــ الــفــ وخــمــســة االف

دينار. 
وقــال لي احــدهم ان الــسالح انـتــشـر
بـشكل مرعب وال تـوجد عائلة دون ان
يـكـون عنـدهـا اكثـر من سالح ويـؤكد

ان الــشــبــاب االن يـحــمــلــون الـسالح
يـستـخدمـونه في اي شجار او خالف

او حتى عند تخطي القانون.
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وذكـــروا لـي ان احلـــكـــومـــة اطـــلـــقت
اجـازات بـيع االسلـحـة وفق ما يـطلق
عــلــيه (حــيـازة وحــمل) بــعــد ان كـان
مـسمـوحا فـقط للحـيازة اي ال يـحمله
طاعم وفي الـشخص في الشـوارع وا
كل مـــكـــان. احـــد الـــنـــجـــفـــيـــ قــال
مــسـتـغـربـا ان (الــسـمـاح في الـعـراق
بـبـيع االسـلـحـة جـاء في الـوقت الذي
تـتـشـدد احلـكومـة االمـريـكـيـة في بيع
االسلحة). وقال (قبل قرار البيع احلر
لــــلـــسالح  كــــان من يـــرغـب بـــشـــراء
الــــسالح ان يــــحــــصل عــــلـى اجـــازة
رسـميـة بـعد سـلسـلة من الـتحـقيـقات
في دوائــر الـشـرطــة ومـنـهــا طـبـعـات
االصــابـع وبــصــمــة الــعــ وجتــربـة
الــــسالح لالحــــتـــفـــاظ بــــالـــطــــلـــقـــة
وتـسـجيـلـها لـيـستـدل عـلى صاحـبـها
ــة قـــتل بـــذلك عـــنـــد ارتـــكــابـه جـــر
الــــسـالح). هــــذه االجــــراءات ال تــــتم
حــالـيـا واصــبح اجلـمـيع يــحـصـلـون
عــلى اجــازة كـامــلــة (حـيــازة وحـمل)
ولـكم ان تـتـصـورا مـا يـحـدث.وحسب
مـن الـتـقـيـتـهم في الـنـجف فـان وزارة

الــداخــلـيــة في احلــكــومــة الـســابــقـة
مـنحت اكـثر مـن ملـيون اجـازة حيازة

وحمل سالح)
V¹—b²K  W dſ

وحملـل بــيع الــســـاح غــرفـــة لــفــحص
الــــسالح الـــذي يــــخـــتــــاره الـــزبـــون
وتـعلـيمه كـيفـية اسـتخـدامه وتفـكيكه

وتركيبه
ال اعــرف انـواع االسـلـحـة
وجـنسـياتـها لـكني سالت
من الـتقـيتهـم فقالـوا برتا
ايـــطــالي و  Hs كـــرواتي
Czوفــــايــــكــــنك روسي و
جــيــكي و  z14 امــريــكي
و c6 تــــــركي و ســــــتـــــار
إسـباني وبرونك بـلجيكي

وطارق عراقي.
ســــــالـــــتـــــهـم عن طـــــارق
الـــعــراقي فــقــالــوا ( هــذا
مـسـدس قد كـان يـصنع
فـي زمـن الـــــــــنـــــــــظـــــــــام
الـــســابق). ســالت : ومــا
ــــســــدس االكــــثــــر هــــو ا

مبيعا?
فقالوا: األكثر  Hs بسبب
وزنـه اخلفـيف وهـو سهل
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إطـالقة. اولوية شراء السالح وعلمت
ان الـزبـائن الـذين يـشتـرون االسـلـحة
ـــوافـــقــات مـن وزيــر هـم  حــامـــلـــو ا
ـــان الــــداخـــلــــيـــة وأعــــضـــاء الــــبـــر
وحـــمــايــاتـــهم والــرئـــاســات الــثالث
وحــمـايــاتـهـم والـطــبـيب األخــصـائي
ـدعي الـعـام والــقـاضي وحـمـايــته وا

وحـمـايـته وصـاغـة الـذهب وأصـحاب
الـــصــيـــرفـــات وشــيـــوخ الـــعــشـــائــر
واإلعـالمــيـــون بــدرجـــة مــديـــر قــنــاة
ن ورئــــيـس حتـــريــــر والــــتــــجــــار 
ـتـازة او أولى او بـحـوزتـهم هـويـة 
ـــوظـــفــ درجـــة ثـــانـــيـــة وبـــعـض ا

والضباط.
تـدخل رجل كان يـتفرج علـى االسلحة
وفــال هـنـاك ايــجـابــيـات حملالت بـيع
الـسالح منهـا اي اسالح  ترخيصه
ألي شــــخص تــــوجــــد مـــعــــلــــومـــات
وبـصـمـات مـتكـامـلـة عن هـذا السالح

وحــامــله يــعـني فـي حـالــة وجـود اي
ه تـقـوم االدله اجلـنـائـيه بـجـمع جـر
ـتــواجـدة في مـكـان أغــلـفـة الـعــتـاد ا
ه والتحقق منه وكشف مصدر اجلـر
اإلطـالقه وصـــــاحـب الـــــسالح الن كل
مــــســــدس يـــــخــــتــــلف عـن الــــثــــاني
بـاالطالقـات. امـا اجلـانب االخـر فـقال
سـاخرا (اجلانب اآلخر راح يخلصون

نص الشعب).
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ـــتـــحــدة في وحـــسب بـــعـــثــة األ ا
الـعـراق (يونـامي) عن عـدد الـضحـايا

ـــاضي فـي الـــعــــراق خالل الــــعــــام ا
 2018 جـرّاء أعمال اإلرهـاب والعنف
ـــســلـح كــان مـــقــتل 935 والـــنــزاع ا
عـراقياً وإصابة  1654 آخـرين اي ما
مـجـموعه  2589 عـراقـيـا . ورغم عدم
دقـة بـيـانـات يـونـامي الن الـكـثـيـر من
احلـوادث تـقع وال يبـلغ عنـها او حتل

عـــشـــائـــريـــا فـــان هــذه
االرقـــام تـــعـــني مـــقــتل
وجـرح سبـعة  عـراقي

كل يوم.
لـكن يـونـامي نوهت في
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تـسلم رئيس اجلمهورية برهم صالح
دعــوة رسـمــيـة مـن مـلك الــسـعــوديـة
ســلــمـان بـن عـبــد الــعـزيــز حلــضـور
قـرر عـقده مـؤتـمـر القـمـة االسالمي ا
ــكــرمــة نـــهــايــة الــشــهــر في مـــكــة ا
اجلــاري فـيـمـا انـهى رئـيس الـوزراء
ـهدي زيـارة خـاطـفة الى عـادل عـبـد ا
انـقـرة امس األربعـاء تـباحث خاللـها
مـع الــرئـــيس الـــتــركي فـي قــضـــايــا
اإلرهــــاب وإعـــادة إعـــمــــار الـــعـــراق
وتـطوير الـتعاون في جـميع اجملاالت
والــوجـــود الــعــســكــري الــتــركي في
بـعـشـيـقـة .وقـال بـيـان رئـاسي تـلقـته
(الــزمـان) امس ان (صـالـح تـسـلّم من
ـثل ملك السـعودية حـسن العمري
دعـــوة حلـــضـــور مـــؤتـــمـــر الـــقـــمـــة
االسـالمي وبحث مـعه تـرسيخ اسس
ـا ـتـبـادل بـ الـبـلـدين  الـتــعـاون ا
( يـخدم مـصالح  الشـعبـ الشقـيق
واكـــد صــالح خالل الـــلــقــاء (حــرص
الـعراق على انتهاج سياسة االنفتاح
عـلى دول اجلوار وبقـية دول العالم).
ـلك سـلـمان ونـقل الـعـمـري حتـيـات ا
لــصـالح  وتـأكـيـده وقـوف بالده الى

جـانب العراق وحـرصها عـلى توطيد
. من الـعالقات بـ البلـدين الشقـيق
ــهــدي جـــهــة اخــرى الـــتــقى عــبـــد ا
بـأردوغان في انقرة امس وبحث معه
(قــضـايـا مــكـافـحــة اإلرهـاب وإعـادة
إعـــمــار الــعــراق واخلـــطــوات الــتي
يــجب اتــخـاذهــا لـتــطـويــر الـتــعـاون
الــثــنـــائي في كــافــة اجملــاالت وعــلى
رأسـهـا الـتـجـارة والـطـاقـة) بـحـسب
بــيـان لـدائـرة االتـصــال في الـرئـاسـة
الـتـركـيـة اضاف ان بـرنـامج الـزيارة
يــتــضــمن ايــضــا تــبــادل اجلــانــبـ
(وجــهــات الــنـظــر بــشــأن الـقــضــايـا
اإلقــلـيـمـيـة والــدولـيـة ذات االهـتـمـام
ـهـدي ـشـتـرك).وتـأتي زيـارة عـبـد ا ا
ألنــقـرة  تــلـبــيـة لــدعـوة تــلـقــاهـا من
هدي قد اكد في أردوغـان.وكان عبد ا
مـؤتـمـره االسـبـوعي عـصر اول امس
ان (مـضام الـزيارة ستـكون عمـيقة
ــســؤولـ وثــريــة وســنــبــحث مع ا
ــــلف االمــــني ومــــســــألـــة االتــــراك ا
بــعـشــيــقـة وعــدم اسـتــخـدام اراضي
الــعــراق لالعــتـداء عــلى دولــة اخـرى
ـنـطـقـة والـتـصـعـيـد واالوضـاع فـي ا
ـــوجــود وكـــيــفــيـــة تالفــيـه وبــنــاء ا
عـالقـــات الجتـــعل مـــنـــا مـــحـــاور بل
جتــعـلــنـا اطـرافــا مـشــاركـة)وأضـاف

ـنــافـذ (ســنـبــحث ايـضــا مـوضــوع ا
احلـــدوديــة واالوضــاع فـي ســنــجــار
ياه لفات االقتصادية وموضوع ا وا
وجـمـيع مـا يـهم العـراق).وغـادر عـبد
ــهــدي بـغــداد بـعــد ظــهـر امس الى ا
تـركيا عـلى رأس وفد كبـير ضم نائب
رئــس مــجــلس الــوزراء وزـــر الــنــفط
ونــائب رئــس مــجـلـس الــوزراء وزــر
ـالــة ووزراء الـتـخـطـيط والـتـعاون ا
ــــائـي والــــتــــجــــارة والــــزراعــــة اال
ائـية ـوارد ا ـعادن وا والـصنـاعة وا

والــــنـــقـل واالتـــصــــاالت وعـــددا من
رؤســاء الـلـجـان الـنــيـابـيـة واعـضـاء
ــجــلس الــنـواب الى جــانب االمـن
الــعــام جملــلس الــوزراء ومــســتــشـار
األمـن الــــوطــــني ورئـــــيس هــــيــــئــــة
االسـتـثـمـار الـوطـنـيـة ورئـيس هـيـئـة
ــنــافــذ احلــدوديــة وعــدد من وكالء ا
ـستـشارين سـؤول وا الـوزارات وا
.وأخــــتـــتـم رئـــيس الــــوزراء زيـــارته
اضـيـة. من جـهة مـنـتـصف اللـيـلـة  ا
اخــرى  ســقــطت طــائــرة اســتــطالع
تـابـعـة لإلسـتـخبـارات الـتـركـية امس
االربـعـاء في قـضاء الـعـماديـة الـتابع
حملــافـظـة دهــوك فـيـمـا كــانت تـرصـد
حتـــركــات عــنـــاصــر حــزب الـــعــمــال
الـكردستـاني هناك.وذكـرت تقارير ان
(طـائـرة استـخـبارات تـابـعة لـلـجيش
الـتـركي سـقـطـت خلـف قـريـة بـري كر
بـ مـجـمع قـدش وقضـاء الـعـمـادية)
مضيفة ان (الطائرة كانت حتوم على
ـنطـقة مـسـافة مـنخـفضـة في سـماء ا
الــتي ســقـطت فــيــهـا ).ووفق شــاهـد
ـدة حول عـيـان فـإن (الطـائـرة دارت 
نـفــسـهـا قـبل ان تـسـقط). ولم يـعـرف
حـــفي حــيـــنه فـــيــمــا اذا كـــان ســبب
الـسقوط فنيًـا او نتيجة قـيام عناصر

العمال الكردستاني باسقاطها.

wz«cG « ÂUEM « w  iOÐ_« qHKHK  bz«u  fLš
الـنـظـام الـغـذائي في الـتـخـفـيف من
اإلسـهال الشديد. فـضال عن التقليل
رتـفـع وقد أثـبـتت مـن ضغـط الـدم ا
الـعـديـد من الـدراسـات مـدى أهـمـية
الـفــلـفل األبـيض في مـنع احـتـبـاس
الـــســـوائل في اجلـــسم وبـــالـــتــالي
ـرتفع لذا الـتقـليل من ضـغط الدم ا
مـن الــضـــروري اســـتـــهالكه ضـــمن
الـــنـــظــام الـــغـــذائي والســـيـــمــا في

رمضان.

ــــضــــادات . وقـــــالــــوا انـه غــــنـي 
األكــــســـدة حــــيث يــــحـــتــــوي عـــلى
مـضادات األكـسدة الـتي تسـاعد في
ا في زمـنـة  احلـد من األمـراض ا
ــنـاعــة الـذاتــيـة ذلك اضــطــرابـات ا
ـفـاصـل الـرومـاتــيـزمي والــتـهــاب ا

ر. والزها
 ويــسـاعــد في عالج اإلســهـال. وقـد
أثـبـتت الـعـديـد مـن الـدراسـات مدى
فــعــالـيــة دمج الــفــلـفل األبــيض في
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ـــلك يـــســــمى الـــفـــلـــفـل األبـــيض 
الــتــوابل بــفــضل نــكــهــته الـالذعـة
بـــحــيث يــتـم إنــتــاجه مـن الــفــواكه
اجملـففة لـنبات الفـلفل كمـا يحتوي
عـلى الـعـديـد من الـفوائـد الـصـحـية
الـتي تعـود على اجلـسم. وغالـبا ما
يـكـون الفـلفل األبـيض أكـثر اعـتداال
مـن األســـود ويــــكـــون عـــلـى شـــكل
ـكن إضـافته حـبـوب أو مـطحـون 
كـنكـهة مـضافـة للـعديـد من األغذية.
كـما يعد الفلفل األبيض من التوابل
ضادات األكسـدة والعديد الـغنيـة 
ا ـهـمـة  ـغـذيـات الـدقـيقـة وا من ا
نغنيز واأللياف واحلديد في ذلـك ا
وخلـص خـبــراء الــتــغــذيــة فــوائـده
بـتقلـيل االلتهابـات ويحتـوي الفلفل
األبـيض على مضـادات أكسدة التي
تـعمل على التخـفيف من االلتهابات
فـي اجلـــسم وتــــســـاعــــد اجلـــهـــاز
الــهـضـمي عــلى مـحــاربـة األجـسـام

الغريبة الداخلة إليه. 
كـما يـعزز اجلهـاز الهضـمي ويلعب
الـفـلفل األبـيض دورا مهـما في دعم
اجلـهـاز الـهـضمي ويـرجع ذلك إلى
وجـود مادة البيبـيرين التي تساعد
ــــات فـي حتــــفـــــيــــز إطـالق األنــــز
الـــبــنــكـــريــاســيـــة مــثل االمــيـــلــيــز

والتربس
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ـتـحـدث الـرسـمي جـهـة اخـرى اعـلن ا
بــاسم االجـراء والـعــقـود في بـابل عن
صـدور قـرار بـتحـويل جـمـيع مـوظفي
الــعــقـود واالجــور في احملــافــظـة الى

عقود وزارية .
 وقـال اسامـة العابـدي في بيان تـلقته
(الـــزمـــان) امس انه (طـــوال االشـــهــر
ــاضــيــة ونــحن نــعــمل عــلـى اعـادة ا
االمــور الى نــصــابـهــا الــصـحــيح من
خالل الـضغط على اجلهات الـتنفيذية
لــتــطــبــيـق قـرار  12 الــذي صــدر عن
مــجـلـس الـوزراء واخلــاص بـتــحـويل
االجـراء الـيـومـ والعـقـود الى عـقود
وزاريـة) مضـيفـا (اليـوم وبفـضل الله
تــعــالى وبــعــد ان مــنــحــني مــوظــفـو
الـــعـــقـــود واالجـــور في بـــابل صـــفــة
ـفاوض باسمهم  الـناطق الرسمي وا
 حتــويل جــمـيع االجــراء والـعــقـود
الى عقود وزارية). ولفت العبادي الى
ان (هــذا االمــر لم يــات اعــتــبــاطــاً بل
بـتضـافر هـود اجلنود الـعامـل خلف
ـعـيـتي من الـكـوالـيس الـذين كـانـوا 
ـشروعة) اجل اسـتحـصال احلـقوق ا
وتـابع (تـارة اتـهـمـنـا بـعض الـسـاسة
ـتنـفذين ان لديـنا مـصالح شخـصية ا
مـن وراء ذلك  وتـارة اخــرى اتـهــمـنـا
بــانـنـا نـســعى وراء الـسـلــطـة لـكـسب
االمــوال  لــكن ارادتــنــا وخــطــواتــنـا
كـانت مـحـسوبـة ومـدروسة وشـجـاعة
وجــمـيـعـهـا امــام الـعـلن  االمـر الـذي
ـشــكـكــ بـعــمـلــنـا يــعـضـون جــعل ا
أصــابع الـنـدم الفـعــالـهـم الـتي التـمت

للواقع بشيء ) على حد قوله.
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وفــــرت وزارة الــــنـــفط   200  درجـــة
وظـيفيـة خلريجي الـكليـات الهنـدسية
مـخصـصة لسـكنـة خمس محـافظات .
ـتـحـدث بـاسم الـوزارة عـاصم وقــال ا
جــهـاد في بــيـان امس  انه (اســتـنـادا
الـى تـوجـيـهـات نـائب رئـيس الـوزراء
لــشــؤون الـطــاقــة وزيــر الـنــفط ثــامـر
عــبــاس الــغــضــبــان بــتــوفــيــر فـرص
تـوظيف خلريجي الـكليات الـهندسية
فـــقــــد دعت وزارة الـــنـــفـط خـــريـــجي
الـكـلـيـات الـهـنـدسـيـة لالخـتـصـاصات
الـكـيــمـيـاويـة الـكـهـربـائـيـة سـيـطـرة
ونــظم مــيــكــانــيك انــتــاج ومــعـادن
اتـصـاالت بيـئـة بنـاء وانـشاءات الى
مـراجـعـة مـقر الـوزارة ابـتـداءً من يوم
ـدة خـمـسـة أيام وذلك ـقـبل و االحـد ا
لـلـتـنـافس عـلى  200 درجـة وظـيـفـيـة
ذكورة).وأضاف جهاد لـلتخصصات ا
تقدم ان (الـدعوة اشترطت ان يـكون ا
من خــريــجي اجلــامــعــات الــعــراقــيـة
احلــكــومــيـة الــدراســة الــصـبــاحــيـة
حصراً وان يكون من سكنة محافظات
كــربالء  الـنـجف  الــديـوانـيـة بـابل
ــثـنى ألن مـكـان الـعــمل سـيـكـون في ا
مـصفى كربالء النفطي وان اليتجاوز
ـتــقـدم عن  30 عــامــاً).وكـانت عــمــر ا
الـوزارة قـد أعلـنت في وقت سابق من
هـذا الشهـر عن تعي  15 4 مـهندساً
من خـريجي الكليات الهندسية ضمن
خـــطــطـــهــا فـي تــوفـــيــر فـــرص عــمل
ووظـائف للـتخـصصـات النـفطـية. من
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