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طبعة العراق 
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ــديـنــة االمـنــيـة خـالل االشـهـر ا
ــاضـيــة من خالل الــتـحــضـيـر ا
العمال عنف تستهدف باالساس
ــدنـــيــة لــبث الــرعب ــنــاطق ا ا
والفـزع في قلـوب االهالي اال ان
الـقـوى االمـنـيـة واالسـتـخـبـارية
احبطت مـحاوالته) واضاف ان
(بعض مخطـطات داعش كشفت
من خـالل تــــعـــــاون االهـــــالي ).
والـقت الـقـوات االمـنـيـة الـقبض
عــلى أحـــد قــيــادات عـــصــابــات
ــا داعش االرهـــابــيــة يـــنــتـــمي 
يـــــســــــمى بـــــــواليـــــة جـــــنـــــوب
ــــــوصـل.واوضح رســــــول ان( ا
مفارز مديرية استخبارات وامن
ـيـدانـيـة الـتـابـعـة إلى نــيـنـوى ا
ـديـرية الـعـامة لـالستـخـبارات ا
واألمن وبــالـتــنـسـيـق مع قـيـادة
شرطـة نيـنوى - مـديريـة شرطة
القيارة تمكنت من إلقاء القبض
عــــــلـى أحــــــد قــــــيــــــادات داعش
اإلرهــابـيـة في مــا تـسـمى واليـة
ــوصل ) واضـاف انه جــنـوب ا
( الــقــبض عــلـيه فـي الـقــيـارة
ولـديه ابن إرهـابي مـقـتـول عـلى
يد الـقوات األمنـية أثنـاء حترير

الـقــضـاء واخ داعـشي أيـضـا 
قـــتــلـه أثــنـــاء حتـــريـــر اجلــانب

وصل ). دينة ا ن  األ
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يـنص عـلى زيـادة االقـتـطـاعـات
الــــضـــريــــبــــيـــة مـن مـــداخــــيل
. وجتمع نحو خمسة واطن ا
آالف شخص قرب مبنى رئاسة
الـــوزراء االردنــــيـــة في عـــمـــان
وسط اجــراءات أمـنـيـة مـشـددة
هاتفـ "يا ملـقي اسمع اسمع
شـــــعـب االردن مـــــا رح يـــــركع"
و"الـــــشــــعـب يــــريـــــد إســــقــــاط
احلـــكــومـــة". وحـــمل الـــبــعض
الفـــتــات كــتـب عــلى بـــعــضــهــا
(مــــســـتــــمــــرون حــــتى رحــــيل
احلــكــومــة) و(لن نــركـع) و(انـا
مــواطن ولــست جــهــاز صـراف
آلي). وزار ولي الـعـهـد االردني
حـــســـ بن عـــبـــد الـــله مـــوقع
الـتـظـاهـرة فــجـر االثـنـ وقـال
مـتـوجـها الى االجـهـزة األمـنـية
كان (يجب ان يعبروا عن في ا

انــــفــــســــهم وعـن آرائـــهـم. أمـــا
واجبـنا فـهو أن نـحمـيهم. نحن
ـلك نــريــد حـمــايـة وهـم وراء ا
هـــــذا الـــــبـــــلــــد). وتـــــتـــــواصل
االحــتــجــاجــات مــنــذ االربــعـاء

ــاضي ضــد مــشــروع قــانــون ا
ضــريـبــة الـدخل وســيـاسـة رفع
االسـعــار. واتــخـذت احلــكــومـة
إجــراءات تـقـشـف ورفع أسـعـار
شــمـلت خــصـوصــا احملـروقـات

"ذي ايــــكــــونـــــومــــست". ودعت
ـهـنـيــة الى تـنـفـيـذ الـنـقــابـات ا
اضـــراب واعــــتــــصـــام جــــديـــد
االربـعـاء. وقـالت وكـالـة األنـبـاء
األردنــيـــة إن مــجــلـس الــنــواب
لك األردني سيقوم باستئذان ا
عــبـد الــله امس االثــنــ لـعــقـد
دورة استثنـائية في أقرب وقت
ـكن لـبـحث زيـادات ضـريـبـية
مـقـررة  يريـد مـعـظم الـنواب أن

تتراجع عنها احلكومة.
ونـــقـــلـت الـــوكـــالـــة عن رئـــيس
اجملـلس عاطـف الطـراونـة قوله
”لـدى اجمللس رغـبة كـبيـرة برد
تــعــديالت قــانــون الــضــريــبـة“
الـتي أججـت أكبـر احـتجـاجات
منذ سنوات في العاصمة عمان

ومدن أردنية أخرى.
وأضــافت نــقـال عن الــطــراونــة

”مجلس النواب يتجه اليوم
ــلك لـعـقـد دورة الســتـئـذان ا

استثنائية بأقرب وقت.“
وتـابع (فـي رد الـقـانـون نـزع
لـفــتـيل االحــتـجـاجــات الـتي
تـــشــهـــدهــا بـــعض مـــنــاطق
ــمــلــكـة جــراء اســتــعــجـال ا
احلـــــــكــــــومــــــة فـي إرســــــال
التعديالت قبيل إجراء حوار
شـــامـل عـــلــــيـــهــــا). وكـــانت
مـصــادر سـيــاسـيــة قـالت إن
ـــــتـــــوقـع أن يـــــطـــــلب (من ا
الـعـاهل األردني يـوم االثـن
من رئــــيـس الــــوزراء هــــاني
لقي االستقـالة في محاولة ا
لتهدئة غضب واسع النطاق
من ســيـــاســات اقــتــصــاديــة
يـــدعــمــهــا صـــنــدوق الــنــقــد

الدولي).
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واخلـبــز في الـسـنـوات الـثالث
ـاضيـة اسـتجـابة لـتـوجيـهات ا
صـنـدوق النـقـد الـدولي بـإجراء
إصالحـات اقـتـصـادية تـمـكـنـها
مـن احلــــصــــول عــــلى قــــروض
جديـدة في ظل أزمة اقـتصـادية
مـتـفـاقـمـة وجتـاوز الـدين الـعام

 35مليار دوالر.
ووفقـا لالرقام الـرسمـية ارتفع
معـدل الفقـر مطـلع العام الـــــى
ـئة فـيما ارتـفعت نـسبة  20 با
ـئـة  في 5 بـا الـبــطـالـة الى 18
بلد يبلغ معدل االجور الشهرية
فـــيه نـــحــو  600 دوالر واحلــد
االدنى لـالجـــــــــور  300 دوالر.
ــركــز األول واحــتـــلت عــمـــان ا
ـــعــــيـــشـــة عـــربــــيـــا فـي غالء ا
يا وفقا والثامن والعشرين عا
لـدراسة نـشرتـهـا مؤخـرا مجـلة

ومــــتـــفـــجـــرات في مـــحـــافـــظـــة
االنبار.وقال الـناطق باسم مركز
اإلعـالم األمـني الــعـمــيـد يــحـيى
رســـول في بــــيـــان ان( قـــوة من
قـيادة عـملـيـات احملافـظة عـثرت
عـلـى عـبــوتــ نـاســفــتــ عـلى
شــكل جــلــكــان ســعـة  20 لــتـرا
ـادة نتـرات االمونـيا لـؤت 
وعـلى  3 أوعــيــة بالســتــيــكــيـة
ــادة ذاتــهـا ــلــوءة أيــضــا بــا
سعة  10 لتـرات وصاعق هاون
عـيـار  82 مـلم) ,وأضـاف( كــمـا
طـهرت طـريـقا بـطول  800 متر

مديرية شرطة مـحافظة النجف
عن إلقـاء القبض عـلى أثن من
ـديـريـة في .وقــالت ا ــطـلـوبـ ا
بــيـــان  ان (قــسـم الــســـيــطــرات
والــــطــــرق اخلـــارجــــيـــة ألــــقى
الــــقــــبض عــــلـى مـــطــــلــــوب في
سـيـطـرة ام عـبـاسـيـات مـطـلـوب
الى مـديـرية مـكـافـحـة اإلرهاب),
وأضـاف (كــمـا  الــقـبض عـلى
ـــــادة 406 مــــــطــــــلـــــوب وفـق ا
ــة الـــقــتل في ســـيــطــرة بــجـــر
الكفل). وعـثرت القـوات األمنية
عــــلى عــــبــــوتـــ نــــاســــفــــتـــ
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عمر الرزاز 

ضريبية يدعمها صندوق النقد
الــدولي وسـبــبت اضــطـرابـات

ملكـــة. في ا
ـــلـــقي فـي ايــار 2016 وعــ ا
وعـهـد إلــيه مـسـؤولــيـة إحـيـاء
ــتــعـثــر وإنــعـاش االقــتـصــاد ا
األجــواء الـتـي تــأثـرت بــســبب

االضطرابات اإلقليمية.
وخــــــرج آالف األردنـــــيــــــ في
ـــــدن شـــــوارع عـــــمــــــان وفي ا
الـــرئـــيـــســـيــة فـي اســـتـــمــرار

الحتجاجات بدأت األربعاء.
واتسع نطاقها السبت بعد أن
ــلــقي ســحب مــشــروع رفض ا
قــــــانـــــون يــــــرفع الــــــضـــــرائب
الشخصية وضرائب الشركات
قــائـال إن (هــذا الـــقـــرار يــرجع
ـــان). وذكــر شـــهــود أن لـــلــبـــر
احملـتجـ الذين جتـمعـوا قرب

مـقــر احلـكـومــة قـالــوا إنـهم لن
يــــفـــضـــوا االحــــتـــجـــاج إال إذا
تراجـعت احلكـومة عن مـشروع
قـانـون الضـرائب الـذي أرسـلته
ـاضي الـذي ـان الـشـهـر ا لـلـبـر
يــقـول مــنــتـقــدون إنه ســيـؤدي
عيشة.وقال لتدني مستـويات ا
مـــصـــدر حـــكــومـي فــضـل عــدم
الـــكـــشـف عن اســـمـه لـــوكـــالـــة
ـلك عبد الله فرانس برس ان (ا
اســتـــدعى رئــيـس الــوزراء الى
لــقــاء قــبل ظــهــر امس االثــنـ

يرجح انـه سيـمهد السـتقـالته).
وجتــــــددت الــــــتـــــــظــــــاهــــــرات
والـتـجمـعـات لـيل األحـد وحتى
فـجــر االثـنــ لـلـيــوم اخلـامس
عـــــلـى الـــــتـــــوالـي في عـــــمـــــان
ومحافظـات أخرى ضد مشروع
قــانــون ضــريــبــة الــدخل الــذي
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اســــتـــقـــال رئــــيس الـــوزراء
ــلــقي امس األردني هـــاني ا
االثــنــ و تــكــلــيف وزيــر
التربية والتعليم عمر الرزاز
في مـسعى لـتـهدئـة الـغضب
الــشــعــبـي من الــســيــاســات
االقــتــصــاديــة الـتـي فــجـرت

أكبر احتجاجات منذ ايام.
ـلـقي بـعد وتـأتي اسـتـقالـة ا
ـلك عـبـد الله أن اسـتـدعـاه ا

الثاني  إلى قصره.
ــــلــــقـي من وزرائه وطــــلب ا
تــقــد اســتــقــاالتــهم بــعــد
ـــلك انـــتــــهـــاء لــــقـــائه مـع ا
وطــالب مـحــتــجـون بــإقــالـة
ــلـــقي خالل ســلـــســلــة من ا
االحــتـجـاجــات عـلى زيـادات
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خـالل تــــفـــــتـــــيش مـــــنـــــطـــــقــــة
الــهــيــتــاويــ ومــعــاجلــة تــلك
ـواد). وأكـدت الـلجـنـة االمـنـية ا
في مـجــلس مـحـافـظـة ديـالى أن
تــــــنـــــظــــــيم (داعـش) فـــــشـل في
اخـــــتـــــراق اســــــوار مـــــديـــــنـــــة
مـركـز احملـافـظـة  فـيـما بـعـقـوبـة
اشـارت الى الـنـجـاح في تـفـكيك
خاليـا نائـمة في طـور الـتشـكيل
ــــديــــنــــة.وقــــال رئــــيس داخـل ا
الــلـجــنـة صــادق احلـســيـني في
تـــــصــــــريح  إن (داعـش حـــــاول
مــــرات عــــدة اخــــتــــراق اســـوار

لقي  هاني ا
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اقـتــرح اخلـبـيـر الـنـفـطي بـيـوار
خـنس على احلـكـومة االحتـادية
تــشـكـيل هــيـئـة مــشـتـركـة الدارة
احلـقـول احلـدوديـة بـ الـعراق
ودول اجلــــوار لالبـــــتــــعــــاد عن
ــشـكالت  مــؤكـدا ان تــطــويـر ا
الــرقع االســتــكــشــافــيــة يــســهم
بــزيــادة انــتــاج الـنــفـط ويــعـود
بـــــالـــــفــــــائـــــدة عـــــلـى الـــــوضع
االقـــــتـــــصـــــادي. وقــــال خـــــنس
لـ(الـــزمـــان) امس ان (تـــطـــويـــر
احلــقـول يــسـهـم بـزيــادة انـتـاج
النفط ويـعود ذلك بالـفائدة على
االقـتصـاد بشـكل عـام ويجب ان
تـقــوم كال الــدولــتـ بــتــشــكـيل
هـــيـــئــة مـــشـــتـــركــة الدارة تـــلك
احلقـول احلدوديـة لالبتـعاد عن
ـــشــكـالت الــتي قـــد حتــدث او ا
ــلف لـــشــركــات تــســـلــيم هـــذا ا
ــيـة تــقـوم بــدورهـا بــتـوزيع عـا
ـوارد بـحـسب مـسـاحـة احلقل ا
وانـــتــاجه) واضــاف ان (وزارة
الـــنـــفط تــقـــوم بـــتــطـــويـــر تــلك
احلــقــول دون اخـذ مــوافــقـة من
احملـافظـات كـون الـدسـتور نص
عــــلـى انه في حــــالــــة الــــقــــيـــام
بـدراسـات اسـتـكـشـافـيـة او غـير
ذلك فـي مـــجــــال الـــصــــنـــاعـــات
الــنـفـطـيـة يــجب اسـتـشـارة تـلك
احملـافـظـات او الـتـنـسـيق مـعـها
لـضـمـان احلـقـوق) مـشـيـرا الى
ان (احلقـول النـفطـية احلـدودية
تــعــد قــنــابل مــوقــوتـة مــتـى مـا
ارادت اي جـــــهــــــة افــــــتــــــعـــــال
ــشــكالت) داعـــيــا احلــكــومــة ا
االحتـادية الى (ضـرورة مـراعاة
ــنــتــجــة حــقــوق احملــافــظــات ا
ــا تــعــانـيـه من اضـرار لـلــنــفط 
وتابع بـسبب الـتـلوث الـبـيئي) 
ان (تفـعيل قـانون الـنفط والـغاز
يعد احلـجر االساس في تـطوير
الـقــطـاع الــنـفــطي كــمـا يــضـمن
ــنــتــجــة حــقــوق احملــافــظــات ا
لـــلــخــام).ووقــعت الــوزارة عــلى
ثالث عقـود جديـدة ضمن جـولة
تطـوير احلـقول احلـدودية.وقال

الـوزيـر جبـار عـلي الـلـعـيبي في
بـيـان تــلـقـته (الـزمـان)  امس ان
(الوزارة وقعت باالحرف االولى
ثالث عــقــود جــديــدة لــتــطــويــر
وتاهيل احلقول النفطية والرقع
االســتــكــشــافـيــة احلــدوديــة مع
شــركــتـ صــيــنــيــتــ وشــركـة
اماراتية) الفتا الى ان (الوزارة
لـديـهـا خـطط طـمـوحـة لـتـطـويـر
هـــــــــذه احلـــــــــقـــــــــول والـــــــــرقع
االستكـشافية احلـدودية والبالغ
عـــددهـــا خـــمــســـة فـي الــقـــريب
الــعـاجل) مــطــالـبــا (الـشــركـات
ـوقعـة عـلى الـعقـود بـان تضع ا
اخلطط الالزمـة لتـطويـر وزيادة
ـــدد مــــعــــدالت االنـــتــــاج وفـق ا
الـزمــنــيــة احملــددة في الــعــقـود
برمة فضال عن قـيام الشركات ا
ــشــاريع اخلــدمــيــة بــتــنــفــيــذ ا

لـلــمـنــاطق احملــيـطــة بـاحلــقـول
واالعتـماد عـلى تشغـيل العـمالة
الـعراقـيـة بـنسـبـة ال تقل عن 95
ئة) متوقعـا ان (يصل معدل با
االنــتـــاج من احلــقــول الى 500
الف بــــرمـــيـل يـــومــــيـــا) واكـــد
الـــلـــعـــيـــبي ان (هـــذه الـــعـــقــود
التــتــضـــارب مع عــمـل الــلــجــان
شتـركة مع دول اجلـوار بشان ا
ـشـتـركـة). احلـقــول احلـدوديـة ا
من جـانـبه قـال مـديـر عـام دائرة
العـقود والـتراخيص الـبتـرولية
هدي العميدي ان (الوزارة عبدا
وقعت مع شـركة صيـنيـة عقدين
لــــتــــطـــــويــــر وتــــاهــــيـل الــــرقع
االستكـشافيـة واحلقول في نفط
ــــحــــافـــظــــة ديـــالى و خــــانـــة 
احلـويـزة في مـحـافـظـة مـيـسـان
بــاالضـافــة الى تــوقـيع عــقـد مع

شـركـة  صـيـنيـة اخـرى لـتـطـوير
الـرقــعـة االسـتــكـشــافـيــة حـقـول
السندباد في محافظة البصرة)
مـشيـرا الى ان (الـوزارة ستـقوم
وقـعة بـارسال الـعقـود الـستـة ا
مع الـشـركات الـى جلنـة الـطـاقة
في مــــجــــلـس الــــوزراء لالطالع
ـصــادقـة عــلـيــهـا). من جــهـة وا
اخـــــرى  ارجــــــأت احملـــــكــــــمـــــة
االحتاديـة العـليا الـنظـر بدعوى
الـطـعن عـدم دسـتـوريـة تـصـديـر
اقــــلــــيم كــــردســــتــــان لـــلــــنــــفط
سـتخـرج من اراضيه مـباشرة ا
إلى  27 مـن الـــشـــهـــر اجلــاري.
ـتـحــدث بـأسم احملــكـمـة وقــال ا
إيـاس الـسـامـوك في بـيان امس
إن (احملــكـمــة االحتـاديــة عـقـدت
جلـسة بـرئاسـة القـاضي مدحت
احملمود ونـظرت بالـدعوى التي

اقــامـهــا وزيــر الـنــفط االحتـادي
لـلطـعن بعـدم دسـتوريـة تصـدير
ـستـخرج من كردسـتـان للـنفط ا
األقـــلـــيم ومـــحـــافـــظـــة كـــركــوك
مـبـاشـرة) مـبــيـنـا ان (الـدعـوى
شـهدت حـضور جـمـيع االطراف
ـدعي عـلـيه وزير وطـلب وكـيل ا
الــثـروات الــطــبــيــعــيـة ورئــيس
حـكــومــة االقــلــيم طــلب تــأجـيل
الــــدعــــوى لـــعــــدم تــــمـــكــــنه من
الــتــواصل مع مـــوكــلــيه إلعــداد
اجـــابــــة خالل مـــدة الــــتـــأجـــيل

السابقة).
وأوضح الـسامـوك أن (احملـكـمة
قررت امهاله نحو نهائي لتقد
الئــحــته اجلـوابــيــة قـبل عــشـرة
ـقـبل ـرافــعـة ا ايــام من مـوعـد ا
وبـــخالفه ســيــتم عــده  صــارفــاً

النظر عن االجابة). 
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حلـامـلي الـبـطـاقـة الـذكـية وعـلى
تـقاعـدين في احملافظات الذين ا
يـتــسـلــمـون رواتـبــهم عن طـريق
ـصارف الـصـرف الـيـدوي عـبـر ا
الـتــوجه الى فــروع الـتـقــاعـد في
مـــحــافــظــاتــهم لــغــرض أســتالم

مكافأتهم).
 وأوضح عــــبــــد اجلـــلــــيـل (أمـــا
ـتقـاعدون  فـي محـافـظة بـغداد ا
الــذين يـتــسـلــمـون رواتــبـهم عن
صارف التوجه الى مقر طريق ا
الهيئة  لغرض التسلم) وبصدد
 الـــدفــعــات الـالحــقــة اضــاف ان
(الهيئة ستصرف تباعا الدفعات
بـالغ االخـرى  مـتى مـا تـوفـرت ا

الية اخملصصة). ا

الية فيمـا قالت عضو الـلجنـة  ا
في مـــجــــلس الـــنــــواب مـــاجـــدة
الـــتــمــيــمي فـي بــيــان ســابق ان
(الهـيـئة بـاشرت بـصـرف مكـافأة
نــهـايــة اخلــدمــة لــلــمــتــقـاعــدين
ــــدنـــيــــ لـــدفــــعـــة شــــهـــر اب ا
تـقـاعدين الـعســكريـ لدفـعة وا
) واضافت اضي شهر أيلـول ا
انه (ســيــتم الــصــرف عن طــريق
مــنــافــذ الــدفع االلــكــتــروني  كي
كــارد حلـامـلي الــبـطـاقــة الـذكـيـة
تـقاعدين في احملـافظات وعلى ا
الــذين يـتــسـلــمـون رواتــبـهم عن
طـريق الـصـرف الـيـدوي التـوجه
الـى فــروع هــيــئــة الــتــقــاعــد في

محافظاتهم لغرض التسلم).  

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

هـــدد مـــتـــقـــاعـــدون غـــاضـــبـــون
كافأة نهاية اخلدمة مشمولون 
 لــدفــعـة اب 2017 بــاالعــتــصـام
امـــام مــبــنى مـــصــرف الــرشــيــد
(االدارة الــــعــــامــــة ) في حــــالــــة
صرف بتاخير اطالق استمرار ا
كـافأة فيـمـا اكد مـكـتب رئيس ا
الوزراء حيدر العبادي انه يتابع
ــــــوضـــــوع . وقــــــال مـــــصـــــدر ا
ــــكــــتب لـ(الــــزمــــان ) أمس ان (ا
شـكلـة ويتـحرى اسـباب يتـابع ا
ـكـافـأة مـنـذ يـومـ تـأخـر دفع ا

وتعـهد بـحلهـا في اسرع وقت ).
وكان  مدير عـام الهيئـة الوطنية

لـلـتـقـاعـد احـمـد عـبـد اجلـليـل قد
ـــصـــارف ومــنـــافــذ اكــد قـــيــام ا
الــبـــطـــاقــة الـــذكـــيـــة (كي كــارد)
ـــكــــأفــــاة  خالل 48 بـــتــــوزيـع ا
ســاعـة. اثـر مــعـلــومـات ابـلــغـهـا
مــتـــقــاعـــدون لـ(الــزمـــان) بــعــدم
ســـريــان عــمــلـــيــة االطالق الــتي
سبق لعبد اجلـليل ان اعلنها في
تصريح سابق . وقال ان (الهيئة
بـاشـرت بــصـرف مـكـافـأة نـهـايـة
ـدنـيـ اخلــدمـة لـلـمــتـقـاعــدين ا
ـتــقـاعـديـن لـدفــعـة آب 2017 وا
الــعـســـكـريـ لــدفـعــة أيـلـول من
الـــــعــــام نــــفــــسه) واضــــاف انه
(سيتم الـصرف عن طريق مـنافذ
الـــدفع االلــكـــتــروني الـــكي كــارد
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رمــضــان تــهــدف لــتــقــد فــضــلى
توقع اخلـدمات الـطبيـة للزائـرين ا
وصـــولــــهم بـــإعـــداد كــــثـــيـــرة الى
مــــديـــنـــتـي الـــنـــجـف والـــكـــوفـــة),
واوضـح عـبـد الـزهـرة  ان (اخلـطـة
تـنفذ بالتنسيق والتعاون مع غرفة
عـــمــلــيــات احملـــافــظــة ومع دوائــر
الــصـحـة في احملــافـظـات اجملـاورة
كـربالء و بـابل و الـديـوانـية  ورفع
ـؤسسات درجـة االستـعداد لكـافة ا
الــصـحــيـة وتــوفـيــر االحـتــيـاجـات
الـالزمــة من ادويــة ومــســتــلــزمـات
طـبـية) ,وتـابع ان انه (تـمت تـهيـئة
ســــيـــارات االســــعــــاف والـــســــعـــة
الـسريـرية اجلـيدة في مسـتشـفيات
احملــــافـــــظــــة وبــــعض االجــــراءات
الــضـــروريــة االخــرى). من جــانــبه
اوضـح مــديـــر قـــسم الـــعــمـــلـــيــات
الــطـبـيـة عالء الــكـعـبي لـ (الـزمـان)

أمـس ان (اخلطة تتـضمن محورين
وقـــــــائي وعـالجي فـــــــفي احملــــــور
الــعالجي سـيـتم نـشـر   40 سـيـارة
اسـعاف في الساحات والـتقاطعات
ــــؤديـــة الــــرئــــيــــســـة والــــطــــرق ا
لـلــمـحـافـظـة لـلـتـعـامل مع احلـاالت
الـطارئة بـاالضافة الى   20 مـفرزة
طـبــيـة في كل من مـديـنـتي الـنـجف
وقـرب مسجـد الكوفة) ,واضاف ان
(مــصـرف الــدم الـرئــيـسي ســيـقـوم
بــتــنـظــيم حــمالت لــلــتـبــرع بــالـدم
فرزة الطـبية الثابتة في وتـهيئة  ا
الــعـتــبــة الـعــلـويــة والــتـابــعـة الى
مـسـتـشـفى احلـكيم الـعـام ودعـمـها
بــكـل مــايــلــزم لـــتــقــد اخلــدمــات

للزائرين).
وكـانت وزارة الـداخـلـيـة قـد اعـلنت
ان 13 الـف عــنــصـــر ســيـــؤمــنــون

اخلطة االمنية اخلاصة بالزيارة.
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قــرر مـجـلــسـا مـحــافـظــتي الـنـجف
والـبصرة  اعـتبار يـوم غد االربعاء
عــطــلــة رســمــيــة في احملــافــظــتـ
ــنـاسـبــة ذكـرى اسـتــشـهـاد االمـام
عـــلي عــلــيه الـــسالم .وقــال رئــيس
مــجــلس الــنــجـف خــضــيــر نــعــمـة
اجلـبـوري في بـيـان امس  ان (هذه
ــنـاسـبــة الـذكـرى الــعـطـلــة جـاءت 
وإتـــاحــــة الـــفـــرصـــة امـــام ابـــنـــاء
احملـافـظـة لـتقـد واجب الـضـيـافة
لــلـزائـرين فـضال عن تـأديـة مـراسم
الــزيـارة)  ,واضــاف ان ( الــعــطــلـة
ــدارس الــذين اســـتــثــنت طــلـــبــة ا
يــؤدون امـتـحـانـات نــهـايـة الـسـنـة
الــــدراســـيــــة فــــضال عن الــــدوائـــر
ـــشـــمـــولـــة بـــاخلـــطـــة األمـــنـــيــة ا
واخلـــدمـــيــة). كـــمــا قـــرر مـــجــلس
مـحـافـظة الـبـصـرة  تعـطـيل الدوام
الــــرســـمي يــــوم غـــد  لـــيــــتـــســـنى
ــشـاركــة في إحــيـاء لــلــمـوظــفــ ا
ــنــاســبــة  مــؤكـدا ان ( ذلـك جـاء ا
ـــوجب قــانــون مـــحــلي لـــلــعــطل
الــرســمــيــة شــرعه اجملــلـس .وقـال
الـــســكـــرتــيـــر االداري في اجملــلس
حتـس كـامل في بيـان إن (يوم غد
األربـعـاء يعـد عـطلـة رسـميـة ضمن
احلـــدود اإلداريــــة لـــلـــمـــحـــافـــظـــة
ـنــاسـبــة وان الـعــطـلــة قـد نص بــا
عــلـيــهـا قــانـون الــعـطل الــرسـمــيـة
احملـلـيـة لـلـمـحـافـظـة رقم  2 لـسـنـة
ــــــهم 2014 ) واضــــــاف ان (مـن ا
ادة اخلامسة من القانون مراعاة ا
ــــذكــــور والــــتـي تــــعــــطي احلق ا
لــرؤسـاء األجـهـزة األمـنـيـة ومـدراء

الـدوائر اخلـدميـة باسـتثـناء بعض
مــنـتـسـبـيـهم ومـالكـاتـهم  لـضـمـان
احلــــــفـــــــاظ عــــــلى األمـن الــــــعــــــام
واســــتــــمـــرار تــــقــــد اخلــــدمـــات
ــواطــنــ خالل الــضــروريــة الى ا
يـوم الـعـطـلـة). ووضـعت مـحـافـظـة
الـــنــجـف خــطـــة طــوار صـــحــيــة
لـلـمنـاسـبة . وقـال مـدير عـام دائرة
صـحة احملـافظـة  علي عـبد الـزهرة
لـ (الـزمان) أمس ان (دائرة الصحة
اعـدت  خطة طوار صحية لتقد
اخلـــدمـــات الــطـــبـــيـــة الــوقـــائـــيــة
ـــنـــاســـبـــة ذكـــرى والـــعـالجـــيـــة 
اســـتـــشـــهـــاد االمـــام عـــلي (ع) في
احلــــادي والـــعــــشـــرين مـن شـــهـــر
ـــــوافـق في رمــــــضـــــان اجلـــــاري ا
الــــســـادس من شــــهـــر حـــزيـــران),
واضــاف ان (اخلـطـة الــتي سـيـبـدأ
الـــعـــمل بـــهـــا أليــام  19و 20و21
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دمــرت مــديـريــة االســتـخــبـارات
الــعـــســكــريــة  خـــمــســة أنــفــاق
لـــتـــنـــظـــيم داعـش  بـــداخـــلـــهــا
صـــواريخ كـــاتــيـــوشــا و ار. بي
.جـي سـفن واعــتــدة في مــديــنـة
ـــديـــريــة في ــوصل. وقـــالت ا ا
بـــيـــان امس إن (مـــفـــارزهـــا في
الـفـرقـة  20 وضـمن مــنـهـاجـهـا
بــتــنــفـيــذ عــمــلــيـات تــعــرضــيـة
اسـتـباقـيـة تهـدف لـلـوصول إلى
ــضـافــات الــتــابــعـة ـالذات وا ا
لــعــصــابـــات داعش اإلرهــابــيــة
عـلومـات استـخبـارية دقـيقة و
تـــمـــكـــنـت من الـــوصـــول إلى 5
مـضـافــات عـلى شـكل أنـفـاق في
مـــــنــــطــــقــــة جــــبـل بــــادوش في
ــوصل) ,وأضـــاف أن (مــفــارز ا
االســتـخـبـارات داهــمت األنـفـاق
وعـثـرت بـداخـلـهـا عـلى عـدد من
صــواريخ الــقــاذفــة ار. بي .جي
ســفن  وصـــواريخ كـــاتـــيـــوشــا
ومــنـــصــات إلطالق الــصــواريخ
وقـاعــدة هـاون واعـتـدة خـفـيـفـة
وافرشة واغطيـة ومواد غذائية
واد حـيث  تـدميـر اإلنـفـاق وا
ـــفــارز الـــهـــنــدســـيــة من قـــبل ا
الـتـابـعـة لـلـفــرقـة).فـيـمـا اعـلـنت
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االستـخبـارات والـتحـقيـقـات االحتاديـة في الوزارة
ألقت الـقـبض على مـطـلوب قـام بخـطف وقـتل احد
) واضـاف انه (تمت عـملـية الـقبض بـعد واطـن ا
مـتابـعـة مـسـتـمـرة لتـحـركـاته ونـصب كـمـ مـحكم
واتخذت بحقه االجراءات القانونية اصوليا ).  من
جـانب اخــر أوضـحت قــيـادة عـمــلـيــات بـغـداد ان
(االنفـجار الـذي شهـدته منـطقـة احلسـينـية بـبغداد
ـنطـقـة وكـانت كـانت عـبـوة صـوتـيـة انـفجـرت فـي ا
موضوعة أسفل أحد البسطات في السوق تسببت
 بـإصـابــة أربـعـة أشــخـاص بـســبب تـطــايـر بـعض

واد نتيجة العصف). ا

bLŠ« UO «œ ≠œ«bGÐ

ـنـطـقة اصيب شـخص بـانـدالع حـريق في مـنزله 
الـقـاهــرة بـبـغــداد.وقـال مـصــدر في تـصـريح   إن
ـدنـي كـافح حــريق الــتـهـم مـنــزال خـلف (الـدفــاع ا
مركـز شرطـة حي القـاهرة نـتيـجة تمـاس كهـربائي
نزل بحـروق طفيفة ما اسفر عن اصابـة صاحب ا

من دون معرفة حجم االضرار ). 
فيما الـقت قوة أمنية الـقبض على مـطلوب بخطف
وقـتل مـدني في بـغـداد. وقـال النـاطق بـاسم وزارة
الــداخــلــيــة في بــيــان امس أن (مــفــارز مــكــافــحـة
ـــنـــظــــمـــة الـــعــــامـــلـــة ضــــمن وكـــالـــة ــــة ا اجلـــر
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دعت جلـنـة وزاريـة مـعنـيـة بـتـطـبـيق قـانون مـصـادرة امـوال الـنـظـام الـسابق
قبل. شمول باحكامه لتقد اعتراضاتهم اليها لغاية  18 ايلول ا ا

وقـالت االمـانـة الـعـامـة جمللـس الوزراء فـي بيـان امس ان (الـلّـجـنـة الـوزارية
شمـول بأحكـام القانون رقم 72 لـسنة 2017 عـنية بالـنظر في طلـبات ا ا

شمول لتقد اعتراضاتهم اليها). تدعو ا
وأضـاف أن (الـلّـجـنة الـوزاريـة تـدعـو لـتـقد اعـتـراضـاتـهم الى الـلّـجـنة من
خالل الـرابط االلـكـتـروني  (cabinet72-2018.iq ) وسـيـكـون الـتـقـد

قبل). وأعلنت رئـاسة اجلمهورية في اب 2017 عن لـغاية يوم 18 ايلـول ا
مـصـادقـة رئـيس اجلـمـهـوريـة فـؤاد مـعـصـوم عـلى قـانـون حـجـز ومـصـادرة

نقولة ألركان النظام السابق. نقولة وغير ا األمالك واألموال ا
اضي قـرارا بشأن اموال رئيس النظام ساءلة في آذار ا وأصدرت هـيئة ا
السـابق صدام حس واوالده واحفاده واقاربه بينهم سكرتيره عبد حمود
ـنـقـولة لـ 4257 شـخـصـا من ـنـقـولـة وغـيـر ا فـيـمـا قـررت حـجـز االمـوال ا
نحل وبدرجة عميد في خمسة اجهزة محافظ وعضو فرع بحزب البعث ا

امنية تابعة للنظام السابق.
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الــــعـــــمل اخلــــيـــــري واإلنــــســــاني
وحــرصـهــا عـلى تـخــفـيف مــعـانـاة
الــنــازحــ الــنــاجــمــة عن ارتــفــاع
درجـــــــــات احلـــــــــرارة فـي فـــــــــصل
الـصـيف). ووزعـت جـمعـيـة الـهالل
األحــمــر الـعــراقي  فــرع مـحــافــظـة
ديـالى الـفي سـلة غـذائـية مـتـكامـلة
وأكـيـاس رز  للـعـوائل العـائدة إلى
مـــنـــاطق ســـكـــنـــهـــا فـي أقـــضـــيــة
احملـــافــــظـــة .  وقـــال مـــديـــر اعالم
اجلـمـعـيـة حيـدر احـمـد لـ (الـزمان)
امـس ان (عــمـلــيــة الــتــوزيـع جـرت
وفـق اســتــبــيــان مــيــداني مــســبق
أعـدته شعبة إدارة الكـوارث لتلبية
احـتياجاتهم الضرورية)  واضاف
ان (عــــددا كــــبـــيــــرا مـن الـــعــــوائل
الـنازحة عادت الى مناطق سكناها
فـي قـــضـــاء خـــانـــقـــ واخلـــالص

قدادية وبلدروز). وبعقوبة وا

مــبـردة في مـخـيـم بـرزجنـة إضـافـة
إلى  113مـبردة في مـخيم تازه في
الــســـلــيــمــانــيــة) وتــابـع ان (هـذه
ساعدات تأتي في سياق اجلهود ا
الــتي تــبــذلـهــا الــوزارة في مــجـال

و 500 مـبـردة هـواء لـلـنـازح في
مــخـيم احلـاج عـلي والـفـ و 594
مــبــردة في مــخــيــمــات اخلــازر في
نـــيـــنــوى الـى جــانـب تــوزيع 292
مــبــردة في مــخــيـم سـورداش و42
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ـهـجرين اطـلـقت وزارة الـهـجـرة وا
حـملة لـتوزيع اكثـر من سبعة االف
و 500 مـبـردة هـواء ب الـنـازح
في مــخـيـمـات مـحــافـظـتي نـيـنـوى
والــسـلـيــمـانــيـة . وقـال مــديـر عـام
دائــرة شــؤون الـفــروع في الـوزارة
ســـتـــار نـــوروز في بـــيــان امس ان
(الـوزارة أطـلـقت خالل األسـبـوع
ـبردات ـاضـيـ حـمـلـة لـتـوزيع ا ا
الـهـوائـيـة عـلى الـعـائالت الـنـازحة
فـي مـــخـــيــــمـــات شــــرق وجـــنـــوب
ــــوصل فــــضال عـن مـــخــــيــــمـــات ا
الـنازح في الـسليـمانية) مـشيرا
الـى ان (الـــوزارة أكــــمـــلـت تـــوزيع
ســبـعـة  اآلف و 541 مــبـردة هـواء
بــ الـنــازحـ مــنـهــا اربـعـة االف


