
�س��كل رئي���س ال��وزراء حيدر العب��ادي ،ال�سب��ت، فريقًا 
ملتابع��ة املناف��ذ وال�سيط��رات الكمركي��ة يف حمي��ط 

العا�سمة بغداد واملحافظات.
وقال م�س��در حكومي يف حديث �سحف��ي ،ان "رئي�س 
ال��وزراء حي��در العبادي �س��كل فريقًا ملتابع��ة الف�ساد 
وعملي��ات االبتزاز وما يتعر�س ل��ه �سائقو ال�ساحنات 
يف املناف��ذ وال�سيطرات الكمركي��ة الواقعة يف مناطق 

حميطة بالعا�سمة بغداد واملحافظات".
وا�س��اف امل�س��در،ان "الفري��ق ت�س��كل برئا�س��ة اح��د 

املوظفني الكبار يف مكتب رئي�س الوزراء".
واك��د،ان "املكتب �سكل على خلفي��ة ما حدث يف منفذ 
ال�سف��رة الواق��ع بناحي��ة العظي��م وما اث��ر حوله من 
�سبهات ف�ساد وعملي��ات ابتزاز وتظاهرات و�سلت اىل 

حد اال�رضاب".

اأبلغ �سحفيون ونا�سطون يعملون يف حمافظة الديوانية 
جنوب بغداد املر�سد العراقي للحريات ال�سحفية، اإنهم 
يواجه��ون اإمكانية �سجنهم على خلفية تهم وجهها لهم 
جمل���س املحافظة وم��ن الدائرة القانوني��ة يف املجل�س 

حتديدا.
النا�سط �سام��ل الرماحي قال اإن التهم��ة التي نواجهها 
هي قيامن��ا باإعت�سامات يف الع��ام املا�سي، ودعوات 
للتظاه��ر، واأ�س��اف الرماحي، اإن الزم��اء الذين وردت 
اأ�سماوؤه��م يف تل��ك الدعوى هم ) الزمي��ل عي�سى الكعبي 
مدي��ر اإذاع��ة جنم��ة الديواني��ة، والزمي��ل �سج��اد ر�سي 
ال��ذي يعمل يف اإذاعة الف��رات، واالإعامي علي الهايل، 
والزميل علي ال�سباين م�سوؤول اإعام نقابة املعلمني يف 

املدينة، وال�سحفي فار�س املو�سوي(.
و�سه��د العراق يف الفرتة االأخرة اإرتفاع حمى الدعاوى 
الق�سائي��ة الت��ي يلوح به��ا امل�سوؤول��ون يف كل �سغرة 
وكب��رة ويهددون م��ن خاله��ا حرية التعب��ر والعمل 
ال�سحف��ي وكل ن�س��اط م��دين، ويطالب��ون بتعوي�س��ات 
مالي��ة، ويعمد اآخ��رون اىل ت�سجيل دع��اوي اإ�ستقدام قد 

توؤدي بال�سحفي والنا�سط املدين اىل ال�سجن.
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العراقي��ة  ال�سح��ة  وزارة  حر���س  اك��دت  و   
مب�سوؤوليها وموؤ�س�ساته��ا على مد ج�سور التعاون 
وتفعي��ل العم��ل امل�سرتك ويف خمتل��ف املجاالت 
م��ع املوؤ�س�س��ات ال�سحية العربية بغي��ة الو�سول 
اىل جمتمع عرب��ي معافى من االمرا�س واالوبئة 
،موؤك��دة حر�س العراق حكوم��ة و�سعبا على بناء 
عاق��ات متينة مع اال�سقاء العرب وال�سيما م�رض 

العربية 
وبحثت تعزيز التع��اون ال�سحي يف جمال تبادل 
اخل��رات الطبي��ة وال�سناع��ات الدوائي��ة وتقدمي 
الرعاي��ة ال�سحية للنازحني عل��ى م�ستوى الوطن 
العرب��ي ملا واجهت��ه بلدان��ه من حتدي��ات امنية 

واقت�سادية كبرة
وعلى �سعيد مت�سل التقت الدكتورة عديلة حمود 
م��ع نظرها وزير ال�سحة امل�رضي الدكتور احمد 
عم��اد الدي��ن را�س��ي لتعزي��ز التع��اون امل�سرتك 
ب��ني البلدي��ن يف جمال ال�سح��ة ومت خال اللقاء 
االتف��اق عل��ى ت�سهي��ل عملي��ه ت�سجي��ل ���رضكات 
االدوي��ة امل�رضية احلا�سلة عل��ى �سهادة اجلودة 
احلكوم��ي  القط��اع  يف  وامل�ستخدم��ة  العاملي��ة 
امل�رضي وا�ستحداث ف��روع الزمالة امل�رضية يف 
بغداد يف اخت�سا���س اال�سعة العاجية والتداخل 
اال�سعاع��ي ب�س��كل تدري��ب م�س��رتك ب��ني بغ��داد 

والقاهرة باأ�رضاف جلان علمية م�سرتكة .
و�سارك��ت وزي��رة ال�سح��ة والبيئ��ة اعم��ال اوىل 
جل�س��ات جمل���س وزراء ال�سح��ة الع��رب لل��دورة 
47 املنعق��د مبقر اجلامعة العربية يف العا�سمة 
الت��ي  اجلل�س��ة  خ��ال  ومت  القاه��رة  امل�رضي��ة 
ح�رضه��ا وزراء ال�سح��ة الع��رب، وممثل��ني ع��ن 
واالحت��ادات  واالإقليمي��ة  الدولي��ة  املنظم��ات 
واملجال���س العربي��ة املتخ�س�س��ة يف املج��االت 
الكفيل��ة  ال�سب��ل  مناق�س��ة  املختلف��ة  ال�سحي��ة 
لتعزي��ز التع��اون من اجل تطوي��ر الواقع ال�سحي 
يف البل��دان العربية وال�سيم��ا وان املنطقة ت�سهد 
اعم��اال ع�سكرية وحتدي��ات امنية نتج عنها اعداد 
كب��رة من النازحني وما ي�سكله من حتد كبر يف 

جمال تقدمي اخلدم��ات ال�سحية ، وبحث التعاون 
العرب��ي يف جماالت ال�سح��ة والتنمية امل�ستدامة 
وتق��دمي امل�ساع��دات الطبي��ة الازم��ة لاجئ��ني 
خا�س��ة ال�سوري��ني ودع��م القطاع��ات ال�سحي��ة 
يف فل�سط��ني و�سوري��ا واليمن ا�ساف��ة اىل تفعيل 

التكامل العربي يف �سناعة الدواء
 واك��دت الوزي��رة خ��ال لق��اءات �سحفي��ة عل��ى 
���رضورة تفعي��ل التع��اون العرب��ي ال�سحي على 
كاف��ة اال�سعدة وال�سيما �سح��ة املراأة واخلدمات 
ال�سحي��ة التي تقدم للمواطن��ني الذين نزحوا من 

مدنهم جراء احلروب واالرهاب .
كما التق��ت عديلة حمود على هام���س م�ساركتها 
يف جمل���س وزراء ال�سح��ة الع��رب باالأمني العام 
للمجل�س العربي لاخت�سا�سات ال�سحية ورئي�س 

الهيئ��ة العليا للمجل�س العرب��ي والوفد املرافق له 
ومدير مكتب جمهوريه م�رض العربية

 وجرى خال اللقاء مناق�سه تطوير التخ�س�سات 
الطبي��ة والتعلي��م الطب��ي للم�رضف��ني ا�سافة اىل 

تبادل اخلرات
 كم��ا التق��ت عديل��ة بالدكت��ورة م��رمي اجلاهمة 
امله��ن  لتنظي��م  الوطني��ة  الهيئ��ة  مدي��رة 

والتخ�س�سات ال�سحية يف مملكة البحرين 
وبح��ث اللق��اء تعزيز التعاون ال�سح��ي وال�رضاكة 
الفاعلة لارتق��اء باخلدمة ال�سحية على م�ستوى 
الوطن العربي واال�ستفادة من جتارب املوؤ�س�سات 
ال�سحية العراقية وماكاتها التي ا�سهمت بتقدمي 
خدم��ة نوعية يف ظرف ا�ستثنائي متمثل باحلرب 

على االرهاب وحتدي اقت�سادي ومايل كبر .

 اأعلنت منظمة ال�سحة العاملية، ال�سبت، ا�ستجابتها 
لاإب��اغ ع��ن ا�ستخ��دام االأ�سلح��ة الكيميائية �رضق 
املو�س��ل، فيما اأعربت عن قلقه��ا البالغ ال�ستخدام 
تلك االأ�سلحة، اإعترت ا�ستخدام االأ�سلحة الكيميائية 
جرمي��ة ح��رب، كونه اأم��را حمظ��ورا يف �سل�سلة من 

املعاهدات الدولية.

وقال��ت املنظمة يف بيان �سحفي، اإنه "بعد االإباغ 
عن ا�ستخدام االأ�سلحة الكيميائية يف �رضق املو�سل 
و�رضكاوؤه��ا  العاملي��ة  ال�سح��ة  منظم��ة  ل��ت  فَعّ  ،
اال�ستجاب��ة  ال�سحي��ة املحلي��ة خط��ة  وال�سلط��ات 
حل��االت الط��وارئ لتوف��ر الع��اج االآم��ن للرجال 
والن�س��اء واالأطفال الذي��ن قد يكونون ق��د تعر�سوا 

للمواد الكيميائية ال�سديدة ال�سمية".
واأ�ساف��ت، انه "وفقًا لل�سلط��ات املحلية فاإن اإحدى 

 1 ا�ستقبل��ت يف  اإربي��ل  االإحال��ة يف  م�ست�سفي��ات 
اآذار 12 مري�س��ًا، بينه��م ن�س��اء واأطف��ال، يعان��ون 
جلدي��ة  اندفاع��ات  وم��ن  تنف�سي��ة  اأعرا���س  م��ن 
ب�سكل نفاط��ات اأو حوي�سات �سغ��رة"، مبينة اأن 
"العامات لدى 4 من هوؤالء املر�سى كانت �سديدة 
بع��د التعر���س مل��ادة كيمائية ت�سب��ب االندفاعات 

اجللدية ب�سكل نفطات اأو حوي�سات �سغرة".
واأعرب��ت منظم��ة ال�سح��ة العاملي��ة ع��ن، "قلقه��ا 

البال��غ الأ�ستخدام االأ�سلحة الكيميائية يف املو�سل، 
حيث يع��اين املدني��ون االأبرياء بالفع��ل معاناة ال 
ميك��ن ت�سورها نتيجة لل���رضاع امل�ستمر"، معترة 
"اإ�ستخ��دام االأ�سلحة الكيميائية جرمية حرب، وهو 
اأمر حمظور يف �سل�سلة من املعاهدات الدولية، منها 
اإع��ان الهاي حول الغازات اخلانق��ة، وبروتوكول 
جنيف لعام 1925، واتفاقية االأ�سلحة الكيميائية، 

ود�ستور املحكمة اجلنائية الدولية".

من واسط إلى بغداد ..

 إرهاب اإلهمال يقطف حياة المواطنين في " طريق الموت"
 الطري��ق ال�رضي��ع او طريق امل��وت وكما هو مع��روف جلميع 
م��ن ي�ستخدمون��ه مه��رتئ ومتهال��ك ويفتق��ر اىل خدم��ات 
الط��رق االمنة ال�رضيع��ة ، االمر الذي يجعل��ه �سببا للكثر من 
احل��وادث املرورية التي تودي بحي��اة الكثر من املواطنني.. 
يق��ول ح�سن علي )مواطن( : الطريق غر �سالح لل�سر ال�رضيع 
والذي يفرت�س به ذلك ، الن الطريق يربط بني وا�سط وبغداد ، 
وكث��را ما تقع احلوادث ب�سبب ردائته وقلة اجراءات ال�سامة 
والعامات التو�سيحية املرورية اخلا�سة بال�سر، ان �سامة 
املواطنني م�سوؤولية حمافظة وا�سط ، التي مل تبادر اىل ترميم 
الطري��ق رغم احل��وادث املتك��ررة والتي اودت بحي��اة الكثر 

م��ن النا�س ، ونحن ننتظ��ر منهم ذلك دون جميب . بينما قال 
ولي��د حممد ) �سائق تك�س��ي ( : ان �سبكة الطرق اخلارجية هي 
ع�س��ب احلي��اة يف كل بل��دان الع��امل ، الأنها مم��ر للم�سافرين 
وكذل��ك ت�ستخ��دم لنق��ل �سحن��ات الب�سائع املختلف��ة ، وعلى 
غرار اغلب الطرق اخلارجية يف البلد يعاين طريق كوت بغداد 
م��ن التاأكل واالهرتاء وكذلك �سغ��ر حجمه بالن�سبة اىل اعداد 
ال�سي��ارات الكث��رة . وتابع : مب��رور الزمن يتعر���س الطريق 
اىل الت��اأكل وااله��رتاء حت��ى وان مت��ت �سيانت��ه وذلك لكون 
ال�سيان��ة والرتمي��م يف الغالب تك��ون ) ترقيعي��ة ( ال ت�سمد 
امام احلركة امل�ستمرة لل�سيارات ال�سغرة وكذلك ال�ساحنات 
الكب��رة ذات االوزان الثقيلة . وعند لقائنا باأحد ال�سباط يف 
مديري��ة مرور حمافظ��ة وا�سط والذي ف�سل ع��دم الك�سف عن 

ا�سمه قال : ان احلوادث املرورية خطر يداهم حياة النا�س يف 
كل حلظ��ة وا�سبح اخل��ط البياين لهذه احل��وادث يف تزايد يف 
ال�سن��وات االخرة الأ�سباب كثرة ومنه��ا ، عدم وجود ا�سيجة 
ام��ان للطري��ق االم��ر ال��ذي يجعل بع���س احل��وادث تقع عند 
حت��ول املركبات م��ن اجتاهها اىل االجت��اه املعاك�س ، وعدم 
تخطي��ط الطريق باخلط��وط الف�سفورية والعامات املرورية ، 
وكذل��ك عدم توف��ر االنارة الكافية باالإ�ساف��ة اىل ان الطريق 
يحت��اج اىل تو�سعة تتوافق مع حجم املركبات املتزايد ب�سكل 
م�ستمر مبرور االيام .. وتابع: ان عدم �ساحية الطريق بفعل 
التخ�سفات الكثرة وافتقار رجال املرور اىل االدوات الازمة 
املهم��ة مثل اجهزة قيا�س ال�رضعة ل�سبط املخالفات وغرها 
والتي تقلل من اخل�سائر الب�رضية ، يزيد من العمل �سعوبة يف 

املحافظ��ة على ارواح املواطن��ني ، موؤكدا على ان املنا�سدات 
واملخاطب��ات ت�سل اىل احلكومة املحلي��ة دون تنفيذ. خامتا 
الق��ول بان ن�سبة كبرة من احلوداث التي تقع تكون ا�سبابها 
م��ن ال�سائق��ني انف�سه��م الذي��ن يهمل��ون اج��راءات ال�سام��ة 
واالمان يف مركباتهم ، موؤكدا : ان االهمال يف املركبة وعدم 
معاين��ة املتانة فيها و�ساحيتها لل�رضعة وعدم االخذ بعني 
االعتب��ار اال�ستعداد ملفاجئات الط��رق كفيل بوقوع احلوادث 
املوؤ�سف��ة التي ت�سب��ب اخل�سائر الب�رضية واملادي��ة . مع تكرار 
احل��وادث املروري��ة ه��ل �ست�ستجي��ب احلكوم��ة املحلي��ة يف 
حمافظ وا�سط ملنا�سدات املواطنني وماحظات رجال املرور 
ام ان عل��ى ال�سائقني التفك��ر مليا قبل �سعودهم اىل الطريق 

ال�رضيع الرابط بني وا�سط وبغداد �سيء ال�سيت .

 واسط ـ علي القرة غولي

األنواء: طقس العراق ممطر في الشمال والوسط 
وصحو في الجنوب

تعليق رحالت مطار السليمانية بشكل مؤقت 
بعد "حادث عرضي"

قائد عمليات البصرة لدينا معلومات عن عصابات الخطف 
والسلب ونتحرك استخباراتيًا للقبض عليها

وزيرة الصحة تبحث تبادل الخبرات الطبية والصناعات الدوائية مع مصر 

بغ��داد � متابع��ة : توقعت الهيئ��ة العامة لاأن��واء اجلوية والر�س��د الزلزايل، 
ال�سب��ت، ان يك��ون طق���س الع��راق ممط��راً يف ال�سم��ال والو�س��ط، و�سحواً يف 
اجلن��وب. وقال��ت الهيئ��ة يف بيان �سحف��ي، اإن "طق���س الي��وم، �سيكون يف 
املنطقت��ني ال�سمالي��ة والو�سطى �سحواً اىل غائم جزئيًا م��ع فر�سة لت�ساقط 
زخ��ات مطر خفيف��ة ومتفرقة، ويف املنطق��ة اجلنوبية �سح��واً مع قطع من 
الغي��وم، ودرجة احلرارة العظمى املتوقعة يف مدينة بغداد 13 ْم، والعظمى 
21ْم". واأ�ساف البيان، اأن "طق�س غد االثنني ال يتوقع فيه حدوث تغر يف 
احلال��ة اجلوي��ة عن اليوم ال�سابق ع��دا اإرتفاع قلي��ل يف درجات احلرارة يف 

املنطقة الو�سطى".

ال�سليمانية � متابعة :  علق مطار ال�سليمانية الدويل، ال�سبت، رحاته اجلوية 
موؤقتا وذلك بعد انحراف طائرة تابعة للخطوط اجلوية امللكية االأردنية عن 

م�سارها عدة اأمتار خال هبوطها على اأر�س املطار.
وذك��ر مدي��ر املطار طاه��ر عبد اهلل يف بي��ان �سحفي، ان "طائ��رة اخلطوط 
اجلوي��ة امللكي��ة االأردنية انحرفت ع��دة اأمتار عن م�ساره��ا ال�سحيح خال 
هبوطها يف مطار ال�سليمانية يف ال�ساعة الرابعة فجر اليوم، االأمر الذي اأدى 

اإىل اإغاق املجال اجلوي للمطار ب�سكل موؤقت".
واأ�س��اف، اأن "احل��ادث مل ي�سف��ر ع��ن اأي��ة اأ���رضار مادي��ة اأو ج�سدية، حيث 
و�سلت فرق االإ�سعاف اإىل املكان على الفور". وا�سار عبد اهلل اىل اأن "املطار 
اأ�سبح��ت حركت��ه طبيعية بعد احلادث ولكن ب�سكل موؤق��ت، وذلك بعد اإغاق 
املجال اجلوي للمط��ار حفاظا على �سامة الطائرات وهبوطها يف م�سارها 
ال�سحي��ح، ولكي ت�ستطي��ع تلك الطائرات من حت�سراته��ا لاإقاع والهبوط 

ب�سكل �سليم".

 الب�رضة� خا�س  : اأو�سح قائد عمليات الب�رضة الفريق الركن جميل ال�سمري 
ان عملي��ات اخلط��ف التي حت�سل يف بع���س املناطق يف الب���رضة تتابعها 
القيادة بالتن�سيق مع اجلهات االأمنية اال�ستخباراتية وان هناك حترك جدي 

لغر�س القب�س على تلك الع�سابات . 
وق��ال "ال�سمري للجورنال نيوز ان قيادة عملي��ات الب�رضة لديها معلومات 
وتتعقب اأمنيا لغر�س القب�س على الع�سابات االجرامية املخت�سة باخلطف 
وال�سل��ب . وكانت االأجهزة االأمنية يف حمافظ��ة الب�رضة قد متكنت من اإلقاء 
القب�س على ع�سابات اجرامية خمتلفة خمت�سة باخلطف وال�سلب يف عموم 

املحافظة.

حقيبة 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ سعاد التميمي 

الموصل ـ متابعة

العبادي يشكل فريقًا 
لمتابعة المنافذ 

والسيطرات الكمركية

ناشطون عراقيون 
مهددون بالسجن والتهمة 

دعوتهم إلى التظاهر

الصحة العالمية تفعل خطة الطوارئ بعد استخدام األسلحة الكيميائية في الموصل

 "طريق املوت" هكذا ي�صفه 
ال�صائقني واملواطنني الطريق 
ال�صريع الرابط بني حمافظة 

وا�صط وبغداد ، حوادث 
متكررة ، ا�صابات و�صحايا ، 
على مرئى وم�صمع احلكومة 

املحلية يف وا�صط 

 ح�صرت وزيرة ال�صحة 
والبيئة د. عديلة حمود 

اللقاء الذي عقد بني الرئي�س 
امل�صري ووزراء ال�صحة 

العرب على هام�س اجتماع 
وزراء ال�صحة العرب 

املنعقد يف القاهرة


