
"احلمى" النزفية خربا �سبه دائم يف و�سائل  باتت 
التعر�ض  م��ن  عامة  هلع  نوبة  وثمة  الإع����ام، 
كثريون  ك�سبة  يقبع  ذلك  جلبة  وو�سط  لاإ�سابة، 
قطع  بعد  حمالهم  يف  وجوههم  على  هائمني 
واملخاوف  الوقائية  الإج���راءات  ب�سبب  اأرزاق��ه��م 

ال�سعبية.
النزفية  احلمى  اخبار  تنت�سهر  ا�سبوعني  نحو  منذ 
كالنار يف اله�سيم، تغيذها الأنباء التي تتحدث عن 
حركة  اأ�رض  الذي  الأمر  ب�رضية،  اإ�سابات  ت�سجيل 
التحذير  اىل  ت�سارع  الزراعة  وزارة  وجعل  ال�سوق، 

حمذرة  اجلانب،  هذا  "الإ�ساعات" يف  ت�سديق  من 
التجارية" البعيدة عن  ب�"احلروب  من ما و�سفته 
يف  والتاأثري  الأزم��ات  ل�سنع  ال�رضيفة  املناف�سة 

ال�سارع العراقي.
ويقول )ك. ع(مربي اأغنام، "منذ ا�سبوعني وهو مل 
يتمكن من بيع اي دابة يف �سوق املوا�سي )اجلوبة( 
النزفية  احلمى  مر�ض  عن  اخبار  انت�سار  ب�سبب 
اىل  منطقة  من  املوا�سي  نقل  منع  اىل  بال�سافة 

اخرى".
وي�سيف)ع( يف حديث  ل�»اجلورنال«، "يف �ساحة 
�رضقي  جنوب  امل��دائ��ن  ق�ساء  يف  املوا�سي  بيع 
واجل��زارون  غنم،  راأ���ض  اأي��ة  اأح��د  يبيع  مل  بغداد، 

امتنعوا عن ال�رضاء، رزقنا توقف ب�سبب ا�ساعة".
قال،  الآم��ل،  وخيبة  الإحباط  عن  عربت  وبنربة 
ويف  مناطقنا  يف  املر�ض  بهذا  احد  ي�ساب  "مل 

املحافظات البقية ن�سمع يف العام فقط".
من جهة اخرى يقول احد مربي املوا�سي انه منع 
عائلته من دخول  ح�سرية احليوانات وجند نف�سه 
باليوم  واح��دة  مرة  وامل��اء  بالعاف  لتزويدها 

خوفا من ال�سابة".
وي�سيف يف حديث ل�»اجلورنال«، "منعت زوجتي 
عليهم  خوفا  احل�سرية  اىل  الدخول  من  واطفايل 
فقط،  ب��ه  ن�سمع  ال��ذي  باملر�سي  ال���س��اب��ة  م��ن 
الدجاج  اما  بامل�سدات،  احليوانات  بتلقيح  وقمن 

اعرف  ول  داري  عن  بعيده  مزرعة  يف  تركته  فقد 
"انتم  وت�سائل  ايام"،  ع�رضه  منذ  له  مالذي ح�سل 
ال�سحفيون تعرفون عن املر�ض هل فعا املر�ض 
الك�سبة  مئات  على  ينطبق  احل��ال  هذا  موجود". 
منه،  يتعا�سون  عمل  دون  انف�سهم  وج��دوا  الذين 
والإحجام  ال�سارمة  الوقائية  الإج��راءات  ب�سبب 
الزراعة،  اللحوم املحلية. وزارة  ال�سعبي عن �رضاء 
باملواطنني  اأهابت  واإمنا  اليدين،  مل تقف مكتوفة 
عدم ال�سماح من و�سفتهم باأنهم "جتار ال�ساعات" 
الوزارة يف  اليومية. وقالت  بالتاأثري على حياتهم 
ال�ساعات  كرثة  "بعد  »اجل��ورن��ال«،  تلقته  بيان 
التجارية  ال�����س��وق  يف  احل���روب  ا���س��ك��ال  وت��ن��وع 

تهيب  اليومية،  املواطنني  حياة  على  وتاأثريها 
لهذه  الإك���راث  ع��دم  باملواطنني  ال��زراع��ة  وزارة 
التي تطلقها جهات م�ستفيدة  النواع من احلروب 
من �رضاع ال�سوق والبعيدة عن املناف�سة ال�رضيفة 
ومواقع  الإعامية  اجلهات  بع�ض  من  م�ستفيدة 
التوا�سل الجتماعي والتي تعمل من خالها على 
العراقي".  ال�سارع  يف  التاأثري  و  الأزم��ات  �سنع 
"ل عاقة لتناول اللحوم باإنت�سار  وتوؤكد الوزارة، 
تعترب  ل  "اللحوم  اأن  مو�سحة  النزفية"،  احلمى 
ال�سابة  وط��رق  النزفية  احلمى  لفايرو�ض  ناقا 
بعيدة عن تناول اللحوم وعن تفا�سيل املواطنني 
تعد  عنها  املعلن  الإ�سابة  ح��الت  واأن  اليومية 

فردية و الفايرو�ض م�سيطر عليه".
واجلهات  للمواطنني  دعوتها  ال��زراع��ة  وج��ددت 
ت��داول  و  نقل  يف  ال��دق��ة  "توخي  اىل  الإع��ام��ي��ة 
املوثوقة"،  م�سادرها  من  واأخ��ذه��ا  املعلومات 
كوادرها  خال  ومن  مفتوحة  "اأبوابها  اأن  موؤكدة 
�ساأنها  البيطرية لي معلومة دقيقة وموثوقة من 
يتخذ  واأن  للمواطنني،  هي  كما  احلقائق  تنقل  ان 
العام اجلانب التوعوي ولي�ض جانب التهويل من 
اأجل ال�سالح العام. وقالت خلية الإعام احلكومية  
النزفية،  احلّمى  مر�ض  انت�سار  من  خوف  ل  اإن��ه 
على  ال�سيطرة  اإىل  ال�سحة  وزارة  م�ساعي  ظل  يف 

املر�ض.

االتحاد األوروبي يطلق خطة 
لالستثمار الخارجي  مع فلسطين 

أرز العنبر يختفي من تربة 
العراق هذا العام!
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الن��ت��خ��اب��ات)ال��ق�����س��اة  مفو�سية  ت��وا���س��ل  فيما 
لنتائج  ال��ي��دوي  وال��ف��رز  ال��ع��د  املنتدبني(عملية 
الطعن  ومت  اي��ار   12 يف  ج��رت  التي  النتخابات 
عن  احلديث  يدور  التزوير،  عمليات  ب�سبب  بنتائجها 
لابقاءعلى  ال�سيا�سية  الكتل  بني  اتفاق  �سبه  وجود 
او  اللكروين  العد  افرزها  التي  النتخابات  نتائج 

ب�سكل متقارب.
املا�سي،  الثاثاء  النتخابات،  مفو�سية  ب  وبداأت 
بدات  ثم  ال�سمالية،  الفرز يف حمافظة كركوك  اإعادة 
تباعا يف  وال�سليمانية ثم حتذو  نينوى  يف حمافظة 

املحافظات الخرى.
اأقّر يف جل�سة ا�ستثنائية،  وكان الربملان العراقي قد 
التعديل الثالث لقانون النتخابات الربملانية، والذي 
ن�ّض على اإعادة عد وفرز نتائج النتخابات يف عموم 
خمالفات  اإىل  حكومي  تقرير  خل�ض  بعدما  الباد، 
ان  قررت  الحتادية   املحكمة  ان  النطاق،ال  وا�سعة 
يكون العد جزئي يف املحطات املطعون فيها والتي 

حتوم حولها �سكوك التزوير.
وت�سيف م�سادر مطلعة ان الق�ساء الت�سعة املنتدبني 
للخطر  حياتهم  تعر�ض  قد  مل�سايقات  يتعر�سون 
العد  افرزها  التي  النتخابات  نتائج  على  لابقاء 

اللكروين.
ا�رضت  النتخابات  مفو�سية  ان  امل�سادر  وتقول 
كبرية  تزوير  عمليات  وجود  اىل  اليدوي  العد  خال 

�سهدتها املراكز النتخابية يف كركوك
وتوقع امل�سدر ان يكون هناك تغيري يف عدد مقاعد 
التهامات  بعد  ل�سيما  الكرد�ستاين  الوطني  الحتاد 
املحافظة  نفوذه يف  با�ستخدان  للحزب  التي وجهت 
النتخابات  مفوظية  موظفي  على  �سغط  مبمار�سة 

للتاعب بنتائج النتخابات.
وتوقع امل�سدر ان يعود خيار الغاء نتائج النتخابات 
كركوك  يف  التزوير  عمليات  ثبوت  بعد  الواجهة  اىل 

نينوى  المر يف حمافظة  وكذلك  اليدوي  العد  خال 
ثبت وجود تزوير كن�سب اولية على للعد اليدوي الذي 

انطلق م�ساء الربعاء.
واعر�ض العرب والركمان يف كركوك، التي يقطنها 
الأولية  النتائج  على  الأك��راد،  من  كبري  عدد  اأي�سًا 

لانتخابات.
الكردية  التغيري"  "حركة  يف  القيادي  توّقع  بدوره، 
نتائج  يف  تغيري  ح���دوث  "عدم  ع��ث��م��ان،  ع��دن��ان 
ب�سبب  �سابق،  وق��ت  يف  اأُعلنت  التي  النتخابات 
حمددة  مراكز  على  ال��ي��دوي  وال��ف��رز  العد  اقت�سار 
ت�رضيح  خال  موؤكداً،  ال�سلطة"،  اأحزاب  من  برتيب 
�سحايف، اأّن "�سطوة الأحزاب النافذة توؤثر على القرار 

وامل�سهد ال�سيا�سي".
واأ�سار اإىل اأّن "هذه الأحزاب )مل ي�سّمها( رّتبت اأمورها 
القبول بالعد والفرز  ال�ساأن، ودليل ذلك عدم  يف هذا 
التي  للمراكز  اجلزئي  العد  على  والقت�سار  ال�سامل، 

تعّر�ست للطعن".
الكرد�ستاين"،  الوطني  الحتاد  "حزب  دعا  ذلك،  اإىل 
املنتدب،  النتخابات  مفو�سية  جمل�ض  بيان،  يف 
املتاعبني  مع  التهاون  وع��دم  احل��ق  "اإحقاق  اإىل 
اليدوي  والفرز  العد  اإعادة  عملية  خال  واملتورطني 
جميع  "�سيتخذ  باأّنه  متوّعداً  كركوك"،  حمافظة  يف 
اأ���س��وات  حلماية  واملدنية  القانونية  الإج����راءات 

ناخبيه".
النتخابات  مفو�سية  يد  على  "ي�سد  اأّن��ه  اأك��د  واإذ 
اليدوي  والفرز  العد  عملية  ب�ساأن  اإجراءاتها  و�سامة 
"اليوم  اإّن  البيان،  يف  ق��ال،  كركوك"،  حمافظة  يف 
الأول للعد والفرز اليدوي الذي انطلق اأم�ض، الثاثاء، 
اأثبت وجود حالت ك�رض يف اأقفال عدد من �سناديق 
اإىل  �سكاوى  "تقدمي  اإىل  احل��زب  ولفت  القراع". 
"بع�ض  اأّن  موؤكداً  ال�ساأن،  بهذا  النتخابات  مفو�سية 
القراع  �سناديق  على  �سيطرت  ال�سيا�سية  اجلهات 
اتهم  جهته،  من  النتخابات".  بعد  يومًا   28 ملدة 
ال�سيهود،  حممد  ال�سابق  العراقي  الربملان  ع�سو 

النتخابات  مفو�سية  لإدارة  املنتدبني  الق�ساة 
قائًا،  النتخابات"،  تزوير  عمليات  على  ب�"الت�سر 
"العد والفرز اجلزئي حدث  اإّن  يف ت�رضيح �سحايف، 

من اأجل عدم ك�سف التزوير واملزّورين.
ل�سناديق  اجلزئي  والفرز  العد  "عملية  اأّن  واأ�ساف 
النتخابات املطعون بها، ح�سلت للت�سر على تزوير 
مل  �سيا�سية،  جهات  متهمًا  النتخابية"،  العملية 
ي�سّمها، با�ستقدام "هاكرز" من رو�سيا ودول اأجنبية 
وينتظر  النتخابات.  مفو�سية  نظام  خلرق  اأخ��رى 
النتخابات  نتائج  ت�سّدر  الذي  "�سائرون"  حتالف 
ال��ي��دوي،  وال��ف��رز  العد  عملية  اكتمال  الربملانية، 
احلكومة  ت�سكيل  مفاو�سات  يف  امل�سي  اأج��ل  من 
فهمي.  رائد  التحالف  يف  القيادي  بح�سب  اجلديدة، 
الفائزة  الكتل  "اأغلب  اأّن  الثاثاء،  اأم�ض  فهمي،  واأكد 
اأّنها  اإل  اجلديدة،  احلكومة  لرئا�سة  مر�سحني  طرحت 
اإّن  وقال  الآن".  حتى  نهائي  اتفاق  اإىل  ل  تتو�سّ مل 
بالتوافق  �ستنح�رض  اجلديد،  الوزراء  رئي�ض  "ت�سمية 
بعد  بينها،  ما  يف  املتحالفة  الكتل  بني  ال�سيا�سي 
متقاربة،  نظر  ووج��ه��ات  تفاهمات  اإىل  ل  التو�سّ
وم�سادقة املحكمة الحتادية على نتائج العد والفرز 
لتيار  التابع  "�سائرون"  حتالف  اأّن  ُيذكر  اليدوي". 
رجل الدين مقتدى ال�سدر وال�سيوعيني وقوى مدنية، 
الربملانية  لانتخابات  النهائية  النتائج  ت�سّدر 
العراقية التي مت اإعانها �سابقًا، يليه حتالف "الفتح" 
التابع مللي�سيا "احل�سد ال�سعبي"، ثم حتالف "الن�رض" 
العبادي.  حيدر  احلايل  الوزراء  رئي�ض  يتزعمه  الذي 
يف  الأكرب"  "الكتلة  لت�سكيل  حراكًا  طرف  كل  وب��داأ 
قبل  �رضطًا  الد�ستور  ي�سعها  التي  اجلديد،  الربملان 
وتزامنًا  املقبل.  ال��وزراء  رئي�ض  اختيار  يف  ال�رضوع 
لت�سكيل  م�ساوراتها  ال�سيا�سية  الكتل  ا�ستكمال  مع 
احلكومة املقبلة، رغم عدم ح�سم نتائج النتخابات، 
عمره  لتمديد  جل�سة  عقد  يف  العراقي  الربملان  ف�سل 
فرة اأخرى، مع انتهاء وليته ب�سكل كامل، يف نهاية 

يونيو/حزيران، ما

ومائتني  مليارين  مبلغ  العبادي،  حيدر  ال��وزراء  رئي�ض  برئا�سة  الوزارية  الطاقة  جلنة  خ�س�ست  اجلورنال:   – بغداد   
وخم�سني مليون دينار من احتياطي الطوارئ لكمال م�رضوع ارا�سي ال�سويحية يف حمافظة املثنى.

الوزارية، حيث جرى خاله بحث تف�سيلي  الطاقة  العبادي عقد اجتماعا للجنة  للعبادي" ان  وذكر املكتب العامي 
وتوفري  والتوليد  النتاج  الكهرباء ووحدات  م�ساريع  وتطوير  ودعم  واملياه  والغاز  والنفط  الكهربائية  الطاقة  لق�سايا 
القطاع  ، اىل جانب دعم  الطاقة  الطارئة يف منظومة  التوقفات  ، ومعاجلة  الكهربائية  الطاقة  الوقود الازم ملحطات 
ال�سناعي وم�ساريع ا�ست�ساح الرا�سي الزراعية". وا�ساف" يف جمال امل�ساريع ال�ستثمارية ال�سكنية، ح�سلت املوافقة 
على احالة عقود اخلدمة واجلباية للم�ساريع ال�ستثمارية ال�سكنية بعهدة امل�ستثمر مقابل حتمله التكاليف املالية لتنفيذ 

خدمات البنى التحتية وبر�سم خدمة ليقل عن ثمانني باملائة من اقل ن�سبة ر�سم خدمة وجباية مت احالته للمحافظة

اأكدت وزارة العدل، رغبة العراق بتح�سني واقع 
حقوق الن�سان فيه مبا ي�سمن التمتع باحلقوق 

واحلريات وحت�سني او�ساع النازحني. 
الرابعة  الدورة  اعمال  يف  عراقي  وفد  و�سارك   
والتي  العربية  الن�سان  حقوق  للجنة  ع�رضة 
الول  ال����دوري  التقرير  ملناق�سة  خ�س�ست 
اخلا�ض بتنفيذ التزامات امليثاق العربي حلقوق 
بالقاهر".  العربية  اجلامعة  مقر  يف  الن�سان 
نا�رض  جا�سم  ح�سني  العدل  وزارة  وكيل  وقال 

بتح�سني  كبرية  رغبة  لديه  العراق  ان  الزهريي 
واقع حقوق الن�سان مبا ي�سمن التمتع باحلقوق 
وبناء  النازحني  او�ساع  وحت�سني  واحلريات 
امل�ساواة  وتعزيز  وال�سحة  التعليم  منظومة 
اليوم  العراق  ان  اىل"  وا�سار  اجلن�سني".  بني 
حلقوق  رئي�سية  اتفاقيات  ثماين  يف  طرفا  بات 
الن�سان، ف�سا عن امليثاق العربي الذي يعمل 
املتحدة  المم  خرباء  ا�ستقبال  على  دائم  ب�سكل 
العام  من مقررين خوا�ض وممثلني عن المني 
المم  وت�����س��اوؤلت  طلبات  على  ال��دائ��م  وال���رد 

املتحدة". 

املقبل  الوزراء  رئي�ض  ان  �سيا�سي مطلع،  اكد م�سدر 
)فك(  �سائكة من خال  امنية  امامه ملفات  �ستكون 
العراق.  يف  احل�ّسا�سة  المنية  الج��ه��زة  و)دم���ج( 
وقال امل�سدر ، ان ")دمج( جهاز املخابرات والمن 
الكتل  عليه  تعمل  ما  هو  واح��د  جهاز  يف  الوطني 
ال�سيا�سية العراقية لجبار رئي�ض الوزراء املقبل على 
مبينا  ح�رضا"،  به  وُمرتبطا  تابعا  ليكون  به  العمل 
املحا�س�سة  عن  املخابرات  جهاز  ابعاد  "يجب  اأنه 
واو�سح  ُمعينة  �سوابط  وفق  وال�سيا�سية  الطائفية 
اي�سا على جعل  ال�سيا�سية تعمل  "الكتل  ان  امل�سدر 

الت�سليح  حيث  من  ُم�ستقا  الإرهاب  مكافحة  جهاز 
العام  بالقائد  والرتباط  اجلهاز  وتعداد  والواجبات 
هيبة  على  للحفاظ  ح�رضا  اجلديد  امل�سلحة  للقوات 
�سيا�سية  نّية  "وجود  ذاته  الوقت  نافيا يف  الدولة"، 
لجبار رئي�ض الوزراء املقبل على حّل جهاز مكافحة 
الإرهاب.  يذكر ان جمل�ض النواب ال�سابق قد �سوت 
الره��اب  مكافحة  جهاز  قانون  على  بالجماع 
الوطني  املخابرات  جهاز  ويتوىل  ه��ذا  العراقي. 
العراقي م�سوؤولية جمع املعلومات وتقييم التهديدات 
ذلك،  ا�سا�ض  على  ويقدم  الوطني،  لامن  املوجهة 
ال�ستخباري  والدعم  العراقية  للحكومة  امل�سورة 

للقوات امل�سلحة مبختلف ا�سنافها.

جمل�ض  يف  القانونية  اللجنة  ع�سو  ك�سف 
 ، الزيدي،  كامل  وليته  املنتهية  النواب 
عن ح�سم ق�ساايا %90 من النواب الذين 
الذين  النواب  بقية  داعيا  بحقهم،  �سدرت 
�سدرت بحقهم مذكرات رفع احل�سانة اإىل 

مراجعة الق�ساء وح�سم ق�ساياهم.
اإن  �سحفي،  ت�رضيح  يف  ال��زي��دي  وق��ال 
بحقهم  �سدرت  ممن  النواب  من   %٩٠“
اإىل الق�ساء  مذكرات رفع احل�سانة ذهبوا 
واغلقت جميع الدعاوى بحقهم”، مبينا اأن 
“هناك ن�سبة قليلة جدا من النواب الذين مل 
حت�سم الدعاوى وال�سكاوى املقامة �سدهم 

التدخات  ب�سبب  الق�سائية  اجلهات  اأمام 
ال�سيا�سية".

�سدرت  ال��ذي��ن  “النواب  ال��زي��دي  ودع���ا 
بحقهم مذكرات رفع احل�سانة اإىل مراجعة 
م��وؤك��دا  ق�ساياهم”،  وح�����س��م  ال��ق�����س��اء 
الق�ساء  اإىل  ذهبوا  ه��ولء  “غالبية  اأن 
ال�سباق  دخولهم  قبل  ق�ساياهم  وح�سموا 

النتخابي”.
القانون  دولة  ائتاف  عن  النائب  وكان 
�سابق  ت�رضيح  يف  ك�سف  ال�سيهود  حممد 
متورط  �سابقا  نائبا   20 نحو  وجود  عن 
جميع  ان  مبينا  واإره��اب،  ف�ساد  بق�سايا 
الربملانية  احل�سانة  عنهم  �سقطت  النواب 

بعد منت�سف ليلة )30 حزيران 2018 (.

القضاة المنتدبون يؤشرون عمليات تزوير في نتائج كركوك ونينوى

القضاء يحسم ملفات مسؤولين صادرة بحقهم مذكرات قبض

الطاقة الوزارية تحيل عقود الخدمة والجباية الى المستثمرين

رغبة عراقية بتحسين واقع حقوق االنسان

الحكومة تدرس دمج جهاز المخابرات واالمن الوطني
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

اجلديد  ال�سور  على  المنية  ال�سلطات  تعول 
ملنع دخول ال�سيارات املفخخة والإرهابيني 
بها،  املحيط  حزامها  خال  من  بغداد  اإىل 
مع العمل على رفع عدد كبري من ال�سيطرات 
واأعلنت  عاما.   15 منذ  مغلقة  طرق  وفتح 
 ،2015 العام  يف  بغداد،  عمليات  قيادة 
املبا�رضة ببناء ال�سور، اإل اأن امل�رضوع توقف 
احلكومة بر�سيخ  واتهام  اعرا�سات  ب�سبب 
ال�سور  م�سار  خال  من  الطائفي  التق�سيم 
الذي يعزل حميط بغداد عن مركز العا�سمة. 
اإل اأنه �رضعان ما مت ا�ستئناف العمل به بعد 
عدة اأ�سهر، بعدما اأكدت اأن "امل�رضوع �سيحول 
بداخلها".  التحكم  يتم  منطقة  اإىل  بغداد 
انتهاء  عن  ب��غ��داد،  يف  م�سوؤولون  وك�سف 
العمل مب�رضوع �سور بغداد الأمني، بعد نحو 
من  اإقراره  من  ال�سنة  ون�سف  �سنوات  ثاث 

قبل احلكومة العراقية، �سمن جملة اإجراءات 
اأمنية اتخذتها ملنع اجتياح تنظيم "داع�ض" 
للعا�سمة عقب �سقوط مدن يف �سمال وغرب 
يعلن  اأن  املقرر  ومن  التنظيم.  بيد  العراق 
ثمانية  عن  املقبلة  القليلة  الأ�سابيع  خال 
بغداد،  من  واخلروج  للدخول  ر�سمية  منافذ 
جتهيزها  بعد  الأرب���ع���ة،  اجت��اه��ات��ه��ا  م��ن 
مبعدات التفتي�ض والفح�ض الازمة. ويحيط 
 200 مب�ساحة  دائري،  ب�سكل  ببغداد  ال�سور 
الكتل  م��ن  اأم��ت��ار   3 وب��ارت��ف��اع  كيلومر، 
اأن  كما  �سائكة.  اأ�ساك  تعلوه  الإ�سمنتية، 
هناك خندقًا بعر�ض 3 اأمتار وبعمق مرين. 
ومنظومات  مراقبة  مناطيد  ن�رض  �سيتم  كما 
360 درجة  اإلكرونية توفر مراقبة بنطاق 
حول بغداد. وميتد ال�سور من غرب بغداد، من 
ال�سقور،  �سيطرة  عند  بيوت  اخلم�سة  منطقة 
وهي مناطق تابعة ملحافظة الأنبار، ويلتف 
والطارمية  التاجي  ثم  عقرقوف  اإىل  �سماًل 

�ساح  ملحافظة  التابعة  ال�سدة  منطقة  ثم 
اإىل الر�سوانية مروراً ب�سدر  الدين، وجنوبًا 
و�رضقًا  واللطيفية،  املحمودية  ثم  اليو�سفية 
يف  عقيد  دياىل.  حمافظة  من  اأجزاء  يقتطع 
دائرة اجلهد الهند�سي بوزارة الدفاع او�سح 
اأن املتبقي من امل�رضوع هو ن�سب الأجهزة 
ومنظومة  املراقبة  وكامريات  الإلكرونية 
منافذ  عند  املواطنني  هويات  من  التحقق 
عن  عبارة  �ستكون  والتي  الثمانية،  ال�سور 
و�سياراتهم  للمواطنني  الأول  م�سارين، 
اخلا�سة  لل�ساحنات  وال��ث��اين  ال�سخ�سية 
على  يحتويان  امل�سارين  وكا  بالب�سائع، 
واملواد  املتفجرات  لك�سف  "�سونار"  جهاز 
اخلطرة التي تدخل يف �سناعة املتفجرات، 
كاب  ن�رض  �سيتم  كما  امل��خ��درات.  وكذلك 
اإىل  ولفت  املنافذ.  على  خا�سة  بولي�سية 
الإرهابية  الأعمال  من  �سيقلل  "ال�سور  اأن 
التقارير  كون  جداً،  كبرية  بن�سبة  بغداد  يف 

الإرهابية  الأع��م��ال  غالبية  اأن  اإىل  ت�سري 
ع�سو  وي�سري  العا�سمة".  خارج  من  قادمة 
اإىل  الزاملي،  غالب  بغداد،  حمافظة  جمل�ض 
فقط  يقت�رض  "ل  بغداد  �سور  م�رضوع  اأن 
اإجها�ض الهجمات الإرهابية، فال�سور  على 
عدد  خف�ض  من  الأمنية  ال��ق��وات  �سيمّكن 
الإج��راءات  من  والتخفيف  التفتي�ض  نقاط 
الأمر  بغداد،  اأحياء  داخل  ال�سارمة  الأمنية 
العنا�رض  على  العبء  من  �سيخفف  ال��ذي 
الأمنية واملواطنني". وي�سيف اأن "م�رضوع 
فتح  ب��اإع��ادة  �سي�سمح  بال�سور  التح�سني 
املغلقة  وامل��ن��اط��ق  ال��ط��رق  م��ن  امل��زي��د 
�سي�سهل  ما  بغداد،  داخ��ل  اأمنية  لأغرا�ض 
من  الكثري  اإىل  احلياة  ويعيد  املرور  حركة 
منذ  مغلقة  كانت  التي  واملناطق  الأحياء 
اإجراء  ي�سكل  "اجلدار  اأن  معترباً  �سنوات"، 
حول  الإره��اب��ي��ني  حركة  لتحجيم  ف��اع��ًا 

بغداد اأي�سًا".

سور بغداد يعيد فتح الطرق المغلقة ويخفض نقاط التفتيش
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