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طبعة العراق 
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اتـهم خبـير اقتـصادي جـهات حكـومية
ــتــاجـرة بــالــتــصـريــحــات وفـرض بــا
اجــراءات تـــعــســفــيــة في صــرف تــلك
الـقـروض مـا ادى الى حـرمـان الـكـثـيـر
مـن احلصول على تلك القروض داعيا
احلــكـومـة الى زيــادة الـتـخــصـيـصـات
النــشـاء مـجــمـعـات سـكــنـيـة او اطالق
قــروض لـلـمـواطـنـ تــلـبي حـاجـاتـهم
االســاسـيـة في تـوفــيـر سـكن مالئم في
ظل االزمــة الــسـكــنـيــة اخلــانـقــة الـتي
يـعاني منها البالد. وقال اخلبير باسم
انــطــوان لـ (الــزمــان) امـس ان (هــنـاك
ازمــة سـكن خــانـقــة تـتــجـاوز الــثالثـة
لـيـون وحدة سـكنـية ماليـ ونـصف ا
والســيـمــا ان اعـداد الــسـكــان بـتــزايـد
مـسـتـمر) مـشـيـراً الى (نسـبـة الـزيادة
الـسـنـويـة تـقـدر بنـحـو مـلـيـون نـسـمة
وبـالـتالي نـحـتاج كـمـعدل الى اكـــــــثر
من  220 الـف وحـدة سـكــنـيـة) ,ولـفت
الـى ان (اطالق قـروض لـلـسـكن يـخـلق
فـرص عـمل لـلـعـاطلـ ويـسـهم بـإيواء
ـشردين والفقـراء وتوفير سكن مالئم ا
لـهم كـمـا يسـهم في تـنـشيط االقـتـصاد
ويـبــني اسـسًـا سـلـيـمـة في الـصـنـاعـة
زايـا االنـشـائـية والسـيـمـا ان جـميـع ا
مـتـوفـرة فـي الـبـلد) ,ورأى انـطـوان ان
(الـتصـريحات احلـكوميـة بشأن تـعزيز
الـتـخـصـيـصـات والـقـروض وغـيـرهـما
عـنـدمـا تـنـطـلق في مـثل هـذه الـظروف
تاجرة) مشيراً الى فـتصبح نوعاً من ا
ان(هــــنـــاك تـــضــــاربـــاً فـي مـــوضـــوع
الــــــقـــــروض مـن خالل وضـع شـــــروط
تعسفية فيما ان اجلدية بالعمل تتمثل
فـي تــســـهــيل االجـــراءات والــســـمــاح
لـلـمـواطنـ بـاحلـصول عـلى الـقروض
بــرهن قـطــعـة االرض الـتي بــحـوزتـهم
لـضمـان عملـية الـبناء واحلـصول على
الئم) ,مــــؤكـــدا ان (لـــهـــذا الـــســــكن ا
ـوضوع اهميـة كبيرة في الـتقليل من ا
الـبـطـالـة والـفـقـر والسـيـمـا ان حتـريك
االمـــــوال افــــضل مـن وضــــعـــــهــــا في
ـصارف الـتي قد يعـرضها لـلحرق او ا
الـــســلب) ,ولـــفت انـــطـــوان الى (عــدم
وجـود رقـابـة جـديـة عـلى عـمـلـيـة مـنح
ــطــلــوب من احلــكــومــة الــقـــروض وا
تـفــعـيل ذلك النـهـاء ازمـة الـسـكن الـتي
اصـبـحت مـسألـة مـسـتعـصـية) ,داعـيا
الى (زيــادة الــتــخــصـيــصــات النــشـاء
وحـدات سكنية تقلل من االزمة الراهنة
والســيـمـا ان احلــكـومــة قـصـرت خالل
ـوضوع ـاضـيـة في هـذا ا الـسـنـوات ا
لـعدم وجود مـختص كـون هذا العمل
يـحتاج الى جـهاز ضخم في ظل وجود
ـهــنـدســ الــعـاطــلـ عن اآلالف مـن ا
الـعـمل مـن اخلـريـجـ اجلـدد فـيـما ان
عـمـلـية الـبـناء تـسـهم بـتشـغـيل جـميع

ــهن).  واعــلـنت احلــكــومـة امس عن ا
ـبلغ 800  تـعـزيـز صـندوق االسـكـان 
كـتب رئيس مـلـيار ديـنار. وذكـر بيـان 
الـوزراء حيدر العبادي ان االخير(وجه
بــتـوفـيـر قـروض الـســكن لـلـمـواطـنـ
والــتـي تــقــدر بــنــحـو  25 الـف قـرض
جـديـد الغـراض السـكن والـتي بـدورها
سـتوفـر فرص عـمل للـمواطـن وتـلبي
حـــاجـــاتــهـم األســـاســيـــة). وشـــهــدت
مــــحــــافــــظــــات الــــوسـط واجلــــنـــوب
والـعاصمـة بغداد احـتجاجـات غاضبة
عــلى خـلـفـيــة تـردي اخلـدمـات من مـاء
وكــهــربـاء وصــحـة وتــعــلـيم وارتــفـاع
نــسـبـة الــبـطـالـة فـي احملـافـظـات . من
جــهـة اخــرى أعـلـنـت وزارة الـعـدل عن
رفع احملـكمة الفرنسية العليا ومحكمة
اسـتئناف باريس احلجز عن مبلغ 23 
ــركـزي مــلــيـون دوالر يــعـود لــلــبـنك ا
الـــعــراقي. واكـــدت الــوزارة فـي بــيــان
امـس ان (الـوزارة حــصــلت عــلى قـرار
نــهـائـي مـكــتـسب الــدرجــة الـقــطـعــيـة
لــصـالح احلــكـومـة الــعـراقـيــة والـبـنك
ـركزي العراقي من احملكمة الفرنسية ا
الـعــلـيـا ومـحـكـمــة اسـتـئـنـاف بـاريس
يــقـضي بـرفع احلــجـز عن مـبــلغ عـائـد
ركزي يساوي  23مليون دوالر للبنك ا
) ,واضــاف ان (هـذه الــدعـوى تــقـريــبـاً
تـعود إلى عام  2000وقـد رفعتـها على
ـركزي شركـات تدعي تـضررها الـبنك ا
سـابـقـاً وتـطـالب بـايـقـاع احلـجـز عـلى
أمـوال البنك). وبشأن اخر كشف البنك
عن أن  44مــصـرفــاً خــاصـاً لم يــسـهم
ئة من االئـتمان.  وقال بـاكثر من 10بـا
الـبنـك في مجـلة عـلمـية نـصف سنـوية
إن (أحـدث الـبـيـانـات في الـعراق الحظ
أن ثـالثــة مــصــارف حــكــومـــــــــــــــيــة
ـــئـــة مـن مـــجـــمــوع قـــدمت  71.9 بـــا
االئـتـمـان في حـ أسـهم  44 مـصـرفـاً
ئة من مجموع خـاصاً بحوالي  10 بـا
االئـــتــمــان) ,واضـــاف انه (لم تـــظــهــر
مـصارف خاصـة كبيرة بـفارق جوهري
صارف الثالثة عن الـبقية اذ أسهمت ا
ــا اليـــزيــد عن 20 األوسـع نــشــاطـــا 
ـقدم من ـئة من مـجمـوع االئتـمان ا بـا
ــــصــــارف اخلــــاصــــة) ,مــــؤكــــدا ان ا
ـصارف في (الـتـعـامل اجملـتـمـعي مع ا
الـــعـــراق مـــحــدود  ,فـــفـي عــام 2014
بـلغت نـسبـة النـساء في سن  14 سـنة
ن لـــديـــهـم حـــســـــــــابــات فـــأكـــثـــر 
توسط ئة بـينمـا ا مـصــرفية 13.5 بـا
ـــئـــة)  ,وتـــابع ان الـــدولي  57.4 بـــا
ـصـارف (أســبـاب ذلك تــعـود إلـى أن ا
اخلــاصـة لم تـتــمـكن من االنــتـشـار في
ــكــان إضــافــة إلى أهــمــيــة ســهــولـة ا
اجــراءات فـــتح وحتــريك احلــســابــات
ودواع أمـنـية وايـضا حتـاشي مخـاطر
صرفية او السـيولة وغيرها أالزمـات ا
ــــا ادى الى ان يــــكـــون الــــتــــعـــامل
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أعـلنت مفوضيـة حقوق االنسان امس
عـن وفاة  13مـتـظـاهـراً وإصـابة 729
شــخــصــاً بــيــنــهم  460 مـن الــقـوات
االمـنية منذ انطالق التظاهرات. ونقل
ــفــوضــيـة فــاضل بــيــان عن عــضــو ا
تـوفـ مـنذ الـغـراوي قـوله إن (عـدد ا

انـطالق الـتظـاهـرات لغـاية  22 تـموز
اجلـاري في وسط وجنوب العراق بلغ
13 مـــتــظــاهــرا) مـــضــيــفًــا أن (عــدد
اجلـــرحى بــلغ 729 بـــيــنــهم 460 من
الـــقــوات االمــنــيــة 269 جـــريــحــا من
ـتظـاهرين). وافـاد البـيان بـ(اعـتقال ا
الـقـوات االمنـية 757 مـتـظاهـراً اطلق
اضي سراح اغلبهم خالل اليوم ا
اضـافة الى تعرض 91 مـبنى حكومياً
وســـكــنـــيـــاً وســيـــارات الى االضــرار

نــتــيــجــة لـذلك). وانــتــشــرت الــقـوات
االمــنـــيــة بــشــكل مـــكــثف في ســاحــة
ناطق احمليـطة بها وسط الـتحريـر وا
بــغـداد عــصـر امـس حتـســبًـا خلـروج
تــظـاهــرة جـديــدة. واعـتــادت الـقـوات
ـؤدية الى االمـنـية عـلى قطع الـطرق ا
امــاكن تــنـظــيم الـتــظــاهـرات من اجل
تـأمـ احلمـاية الالزمـة لـلمـتظـاهرين
ومــواجــهــة ايـة اعــمــال قــد تــبـدر من
ندسـ بينهم تظـاهرين او ا بـعض ا

مـتلكـات العامة تـستهـدف االضرار با
أو اخلـاصة. وتـظاهـر امس الـعشرات
ــواطــنـ فـي سـاحــة الــتـحــريـر من ا
وسـط اجـــراءات امــــنــــيــــة مــــشـــددة
مـــطـــالـــبـــ بــتـــحـــســـ اخلـــدمــات
ومـحـاسـبـة الفـاسـدين وتـوفـيـر فرص
عـمل. في غـضون ذلك أعـلنت الـلجـنة
ـثنى ـنـظمـة لـتظـاهـرات محـافظـة ا ا
ساس عن سـلميـة التظاهـرات وعدم ا
ــمـتــلــكــات الـعــامــة والى  وجـود بــا

ـصــارف في الــعـراق اجملــتــمـعـي مع ا
مـــحـــدودا). مـن جـــهـــة اخـــرى  اعـــلن
مـــصـــرف الـــرافـــديـن عن مـــنح ســـلف
شــخــصــيــة ألكـــــــــــــثــر من  160الف
شـخص مـابـ مـوظـف ومـتـقـاعـد مـنذ
كتب االعالمي انـطالق السلفـة. وقال ا
لــلـمـصـرف في بـيـان امس ان (اكــــــثـر
من  160 الـف عـدد الــذين  مــنــحـهم
ـتـقـاعـدين مـنذ الـسـلف لـلـمـوظـفـ وا
ــــدة اإلعـالن عن انــــطـالقــــهــــا خالل ا
ـــاضـــيــة) مـــوضـــحـــا ان (الــســـلف ا
تــــــراوحت مـــــابــــــ ثالثــــــة ماليـــــ
لــلـمــتــقـاعــدين واخلــمـســة والـعــشـرة
ماليــ لــلـمــوظـفــ الـذين  تــوطـ
ـصرف حـصرا وتـسلم رواتـبـهم لدى ا
رواتـــــبــــهم عـن طــــريـق أدوات الــــدفع
االلــكــتــروني). وأضــاف ان (الـوزارات
والــدوائــر الــتي  مــنـح مــوظــفــيــهـا
الــسـلــفـة هـي وزارة الـتــربـيــة وبـعض
تــشــكـيالتــهـا ودوائــر وزارة الــثـقــافـة
ـسـيحي و والـزراعـة وديـوان الـوقف ا
الـسني واإلعـمار واالسكـان والصـناعة
ــعـادن والــنـفط والــتـعــلـيم الــعـالي وا
واالتــــصــــاالت والــــعـــمـل والــــشـــؤون
االجـــتـــمــاعـــيـــة وغــيـــرهـــا من دوائــر
ومــؤسـسـات الـدولـة). في غـضـون ذلك
صرف العراقي لـلتجارة اعتقال نـفى ا
مـديره الـعام فيـصل الهـيمص بقـضايا
ـشـاريع فــسـاد مـالي تــخص تـمــويل ا
الـتـجـارية  ,داعـيـا الوسـائل االعالمـية
الـى تـوخـي احلــذر في نــقل االخــبـار .
وقـال بـيـان لـلـمصـرف تـلـقـته (الـزمان)
امـس ان (اخلـــبـــر الـــذي نــــشـــر عـــلى
صــفـحـة لــلـتـواصل االجــتـمـاعي الـذي
مـفاده اعتـقال الهيـمص بقضـايا فساد
ـشـاريع مـالـي كـبـيـرة تـخص تـمـويل ا
الـــتـــجــاريـــة واعـــطــاء قـــروض بــدون
ضـمـانات قـانونـية وتالعب مـالي اضر
ـال الـعام عـارِ عن الصـحة) ,واضـاف ا
ــصـرف يـحــتـفظ بـحــقه بـإتـخـاذ ان (ا
جــمـيع االجــراءات الـقــانـونــيـة بــشـأن
ـوضـوع ضد أي اسـاءة يتـعرض لـها ا
ـصـرف او الـعامـلـون فيه) ,الفـتا الى ا
(حتــقــيق جنـاحــات مــتـتــالــيـة في ظل
ادارتـه احلــالـــيــة) ,وتـــابع (لـــوحظ ان
ـصـرف و ادارته يـتـعرضـون لـهـجـمة ا
مـن بعض مواقع التـواصل االجتماعي
و الـقنوات الـفضائـية  فأن هـذا الفعل
لـن يـزيـدنــا اال اصـرار عــلى مــواصـلـة
مـسيرة النجاح و التقدم خدمة للقطاع
ـصرفي و اقتـصاد بلدنا) ,مـضيفا ان ا
(االدعـاء بالـتشـهيـر باطل و نـتمنى من
ــــواقـع االلــــكـــــتــــرونــــيــــة جــــمـــــيع ا
والـشـخصـيات االعالمـيـة توخي الـدقة
ـصرف فـي نقل االخـبـار والـتـأكـد من ا
قـبل النشر حرصاً على سمعة ورصانة
ـثل واجهة اقـتصادية ـصرف الذي  ا

مهمة للعراق).
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الــقـاهـرة وجـامـعــة مـارتن لـوثـر في
قراطية وجامعة وهران ـانية الد أ
فـي اجلـزائر وحـ عـاد الـى بـغداد
أصـبح عميـدا لكلـية اآلداب بجـامعة
بغداد منذ عام  1984وأصبح امينا
عـاما لـلهيـئة الـعليـا للـعنايـة بالـلغة
الـعــــربية في العراق من عام 1986
وحـتـى عام  2003 وشـغل مـنـذ عام
 2007 مـــــنــــصـب رئــــيـس اجملــــمع
الـعـلـمي الـعـراقـي. وأصـدر مـطـلوب
 37 كـتابا مـؤلفا في البالغـة والنقد
ــعــاجم والـتــعـريب. و15 واألدب وا
كـتـابـا مـحـقـقًـا من كـتب الـتراث في
.و الــشــعــر وبالغــة الـقــرآن الــكـر
نـشـر له أكـثـر من  60 بـحـثـا عـلـمـيا
في الــلـغــة والـنــقـد والــلـغــة وعـلـوم
الـقرآن والتفسير واحلديث وتعريب
ـصطلـحات العـلميـة. كما الـعلوم وا
نــال الـراحل في حـيــاته الـعـديـد من
اجلـوائـز وجاءت وفـاة مطـلوب بـعد
شـهـرين من رحيل زوجـته الدكـتورة
خـديـجـة احلـديـثي الـتي تـوفـيت في
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ـية والثـقافية نـعت االوساط االكاد
الــعـراقــيـة  رئـيـس اجملـمع الــعـلـمي
الـعراقي  أحـمد مـطلـوب الذي غـيبه
ــوت اول امـس الــســبت عن عــمــر ا
نـــاهــز  82 عـــامــا بـــعــد صــراع مع

رض. ا
وذكـرت عــائـلـة الـفـقـيـد في تـصـريح
(ان الـراحل خـضـع إلجراء جـراحي
و تـدهورت حالـته الصحيـة  ليفارق
احلـــيـــاة في الـــعـــاصــمـــة بـــغــداد).
والـراحل هـو أحـمـد مـطـلـوب أحـمـد
ـديـنـة ولـد  الـنــاصـري الـتـكـريـتي 
تـكـريت عام 1936ونـشـأ بـهـا  حيث
ـتـوسـطـة فـيـها درس االبـتـدائـيـة وا
(1941- 1950) ثـم درس الـثـانـويـة
فـي كـــربالء وأتــــمــــهـــا في الــــكـــرخ
بـبغداد وحـصل على البـكالوريوس
في الـلـغـة الـعـربـيـة من كـلـية اآلداب
بــــبـــغـــداد بــــدرجـــة امـــتــــيـــاز عـــام
1956وكـان األول على جميع أقسام

الكلية. 
اجـسـتـير في وحـصل أيـضًـا عـلى ا
عـلم البالغة والنقد بدرجة جيد جدا
مـن جـامــعـة الــقـاهــرة عـام 1961ثم
الـــدكــتـــوراه في الـــبالغـــة والــنـــقــد
ـرتـبـة الـشـرف األولى مـن جـامـعة
الـقـاهـرة سـنة 1963شـغل مـنـصاب
ووظــائف عـدة مــنـهــا: مـديــرا عـامـا
لـــلــــصـــحـــافـــة واإلرشـــاد في وزارة
الــــثــــقـــافــــة واإلرشــــاد عـــام 1964
ورئــيــســا لــقــسم اإلعالم بــجــامــعـة
بــغــداد مـنــذ ســنـة 1966- 1969م
وفي عام  1967صـار مطلوب وزيرا
لـلـثـقـافـة واإلرشـاد في اجلـمـهـوريـة
الـــعـــراقـــيــة وحـــ غـــادر الــوزارة
الــتـحق بــجـامـعــة الـكــويت أسـتـاذا
مـــنـــتــدبـــا أعــوام  1971-1978 م
عــــمل أســـتــــاذا زائـــرا في مــــعـــهـــد
الــبـحـوث والـدراسـات الــعـربـيـة في
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ـاضـية). من جـانبـها أعـلنت قـيادة ا
شـرطـة احملـافـظـة عن اعـتـقـال اثـن
بـتـهـمـتي جتـارة وتـعـاطي اخملدرات
في قـضـاء خـانـق . وقـالت الـقـيادة
فـي بيان إنه  (ضمن اجلهود األمنية
لـلـحـد من انـتـشـار ظـاهـرة اخملدرات
في احملـافـظة ألـقت مفـارز من شعـبة
مــكـــافــحــة اخملــدرات الــقــبض عــلى
مــتـهـمـ اثـنـ فـي قـضـاء خـانـقـ
األول بــــتـــهــــمـــة جتــــارة اخملـــدرات
والـثاني بتـهمة التـعاطي) الفتا الى
انـه ( اتخـاذ االجراءات الـقانـونية
بـحقـهمـا) .أفاد مـصدر في احملـافظة
بــأن فالحـاً قـتل في ظـروف غـامـضـة
صدر شـمال قضاء اخلالص. وقال ا
فـي تصريح امس إن (فـالحاً قتل في
ظــروف غــامــضــة فـي أرض زراعــيـة
بـأطـراف قـضـاء اخلـالص) ,وأضـاف
ان (االجـهزة االمـنيـة فتـحت حتقـيقاً

باحلادث). 

سـاعة متاخـرة من مساء يوم امس),
واضاف ان (فرق االطفاء جنحت في
اخـمـاد احلـريق بعـد وقت وجـيز من
انــدالعه) مــشــيــرا الى ان (االضـرار
كـانت مـاديـة دون تـسـجـيل اصـابات
بـشرية).  وكشفت اللجنة األمنية في
مـجلس احملافـظة عن تفكـيك شبكات
لـــتـــرويج اخملـــدرات  في ثـالث مــدن
داخل احملـافظة. وقال رئـيس اللجنة
صــادق احلـسـيــني في بـيـان تــلـقـته
(الـــزمــان) امس إن (فــريـــقــا امــنــيــا
مــتـخــصـصــا في شـرطــة احملـافــظـة
جنح وبـجهود استثنـائية في تفكيك
شـبـكـة لـتـرويج اخملـدرات تنـشط في
ثـالث مدن داخـــل احملافظة واعتقال
اثـــنــ مــن افــرادهــا) ,وأضـــاف ان
(عــمــلـيــة تــفــكـيك الــشــبــكـة  وفق
مـعلومات استخبارية دقيقة) مؤكدا
(جنـاح الشـرطة في تـفكـيك واعـتقال
الـعـديـد من الـشـبـكـات خالل االشـهر

ـيدانية). وعـثرت القوات الـهندسة ا
األمـنـيـة علـى مضـافـة لـداعش ضمن
سؤوليـة في محافظة صالح قـاطع ا
الـــديـن.واوضح رســـول ان ان (هــذه
ــضــافــة كــانت حتـوي  28 رمــانـة ا
يــدويـة مـتــنـوعـة وفــتـيل تـفــجــــــيـر
طـــوله  3 امـــتـــار ومـــجـــمــوعـــة من
الكرات احلديدية الصغيرة تستخدم
في صـــنـــاعــة األحـــزمــة الـــنــاســـفــة
والـعـبوات ووسـيـلة تـفـجيـر عـبوة
ضـافة ـواد وتفـجيـر ا وقـد  رفع ا
مـن دون حـــادث يــــذكـــر). واعــــلـــنت
ـدني في مـحـافـظة مـديـريـة الـدفاع ا
ديــالى عن اخــمــاد حـريـق انـدلع في
مـركز صحي في ناحـية كنعان. وقال
ـــــدني في مــــديـــــر اعالم الــــدفــــاع ا
ـقـدم خـالـد الـعـبادي في احملـافـظـة ا
تـصـريح امـس ان (حريـقـا انـدلع في
ـسعـف في مـركز صحي في غـرفة ا
الـناحية  نتيـجة تماس كهربائي في

الـقـبض على مـتـهم وعثـرت على 6 
قـنابر هاون وجـليكان يـحتوي مادة
C4 موصالت 10 ووسيلة تفجير و
كــهـربـائـيـة تــمت مـعـاجلــتـهـا). كـمـا
دمـــــرت الــــقـــــوات االمــــنـــــيــــة ثالث
مــــضــــافــــات تـــابــــعــــة لــــداعش في
احملـافـظة. وقـال النـاطق باسم مـركز
اإلعـالم األمني العـميد يـحيى رسول
فـي بيـان ان (الـقـوات األمـنـيـة ضمن
قــيــادة عــمــلــيــات اجلــزيـرة شــرعت
بــتــفـــتــيش مــنــاطق شــرق بــحــيــرة
الـقادسيـة من محورين) مـشيراً الى
ان (الـعــمـلـيـة أسـفـرت عن تـدمـيـر 3
مـضـافـات ونـفق فـضال عـن الـعـثور
عــلى رأس عـجـلــة حـمل كــبـيـرة كـان
يـستخدمـها االرهابيون فـيما عثرت
ايـضا عـلى ناظـور نهاري) ,واضاف
ان الـقوات  االمنـية تمـكنت كذلك من
تــفـجــيـر  13 عــبـوة نــاسـفــة بـشـكل
مـــســـيــطـــر عـــلـــيه من قـــبل مـــفــرزة

فـي بـيــان امـس انه (بــالــتـعــاون مع
شـعــبـة اخملـدرات واالسـتـخـبـاراتـتم
ضـبط مـواد مـخـدرة بحـوزة مـسـافر
أجـــنـــبي نـــوع تـــريـــاك و اتـــخــاذ
اإلجـراءات القانـونية بـحقه وأحالته
لــلـقـضــاء). والـقت الـقــوات األمـنـيـة
الــقــبض عــلـى مــتـهــمــ اثــنــ في
ــلــعب وحي الــطـ في مــنــطـقــتي ا
مـحـافـظـة االنـبـار.قـال  مـركز االعالم
األمــني في بــيــان امس ان (الــقـوات
األمـنـيـة في قـيـادة عـمـلـيـات األنـبـار
تــمـكـنت من الـقــبض عـلى مـتـهم في
ــلـعب وعــثــرت عـلى 20 مــنــطـقــة ا
قــنــبــرة هـاون و 4 عــبــوات نـاســفـة
ورمـانة قاذفة في مـنطقة الـبو عيثة
وعـــثــرت عــلى  17 عـــبــوة نــاســفــة
وصـــــاروخ ضـــــد الـــــطــــائـــــرات من
مــــــخــــــلــــــفــــــات داعش) ,وأضــــــاف
ان(الـقوات األمنية في قيادة عمليات
اجلــزيـرة فـتـشـت حي الـطـ والـقت

ـنازل في نـقـالـة مـسـروقـة من أحـد ا
حـي الــزهــور).  واعـــلــنت الـــشــركــة
الـعامـة لنـقل الطـاقة الـكهـربائـية في
ـنـطـقـة اجلنـوبـيـة عن تـسـبب عمل ا
تـخريبي بـانقطاع خط كـهرباء يصل
بـــــ مـــــحـــــافـــــظــــتـي الـــــبـــــصــــرة
ومـيسان.وقال بيان للشركة امس ان
( األسـالك علـى برج 19 فـي مـنـطـقة
الـرميلة تـعرضت الى اطالقات نارية
مـن قبل مخرب االمر الذي أدى الى
حتــــديــــد حـــمـل مـــحــــــــــــــــافــــظـــة
الــبـــــصـرة 1800 مــيـكــاواط وحـمل
مــحــافـظــة مـيــسـان 350 مــيــكـاواط
وبـــســـبب تـــقــطـع االسالك أدلى الى
ـواطـنـ تــقـلـيل ســاعـات جتـهـيــز ا
). وضـبطت بـالطـاقة في احملـافظـت
الــقـوات األمـنــيـة مـســافـرا أجـنــبـيـا
ـــنـــفـــذ بـــحـــوزتـه مـــواد مـــخـــدرة 
زربــاطــيــة احلــدودي.وقــالت هــيــئـة
ـنـفـذ زربـاطـية ـنـافـذ احلـدوديـة  ا

إن (مــكـتب مــكـافـحــة إجـرام تـلــعـفـر
ديرية مكـافحة إجرام شرطة الـتابع 
احملـافظـة القى القـبض على إرهابي
كـان يـقـاتل فـي صـفـوف الـعـصـابات
اإلرهــابـيـة ولـديه اسـتــمـارة إنـتـمـاء
لـداعش في أثناء سيطرة العصابات
ـوصل) واضـاف اإلجــرامـيـة عــلى ا
انـه (خالل تـدوين أقــواله ابــتـدائــيـاً
وقـــضـــائـــيـــاً اعـــتـــرف بــانـــتـــمـــائه
لـعـصابـات داعش و الـقبض عـليه
في سـيطرة البـوابة الشرقـية لقضاء
تـــلـــعـــفــر) ,وأشـــار إلـى أن (مـــفــارز
ـــنــظــمــة في ــة ا مــكـــافــحــة اجلــر
احملــافـظــة والـعــامـلــة ضـمن وكــالـة
االســـتـــخـــبـــارات والــتـــحـــقـــيـــقــات
االحتـادية في الوزارة الـقت  القبض
عـلى عصابة سطو مسلح مكونة من
متهم وعثرت بداخل عجلة أحد 4
ـتهم الرئيس على أغطية رأس ا
وأصــفــاد ومــبــالغ مــالــيـة وهــواتف
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اعــلـنت قــيـادة عــمـلــيـات بــغـداد عن
إحـبـاط  4 عــمـلـيـات ارهـابـيـة كـادت
تـسـتـهـدف الـعاصـمـة فـيـمـا اشارت
الـى اعـــتــــقــــال عـــنــــاصـــر اخلـاليـــا
اخملـططة لهـذه العملـيات. وقال قائد
الـعمليات الفـريق جليل الربيعي في
تـصـريح امس إن (قـوة من عـمـلـيات
بـغـداد وبـالتـعـاون مع استـخـبارات
الــقــيـادة تــمــكــنت من احــبـاط اربع
عـمـلـيـات ارهـابـيـة كـادت تـسـتـهـدف
الـعـاصـمة) ,واضـاف أن (هـذه الـقوة
اعـتـقـلت عـناصـر اخلاليـا االرهـابـية
الـتي كانت تـخطط لهـذه العمـليات).
وألــقـت قــوة أمــنــيــة الـــقــبض عــلى
عــنـصـر من داعش وعــصـابـة سـطـو
مــســلح في نــيــنـوى. وقــال الــنـاطق
بـاسم وزارة الداخلية في بيان امس
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ضـــربـت هــزة ارضـــيـــة امـس مــدن
بـــــــغــــــــداد وكـــــــركـــــــوك وديــــــــالى
والـسـلـيمـانـية.وقـال بـيان امس أن
(هــــــــزة ارضــــــــيـــــــة ضــــــــربـت في
الــســـــــــاعـة  1:07دقــائق مــنـاطق
حـــدوديـــة بـــ ايـــران والـــعــراق)
مـوضـحًـا ان(قوة الـهـزة بـلغت 5,9
عــلى مـقـيـاس ريــخـتـر وبـعـمق 10
كــــيـــــلــــو مــــتــــرات  حتت االرض),
واضـاف ان ( اهــالي الـسـلـيـمـانـيـة
وحـلبجة وكركوك وخانق وبغداد
ــنـاطـق االخـرى شــعـروا وبــعض ا
بـالـهـزة ). وضرب زلـزال بـقوة 5.7

درجـات على مقـياس ريختـر مدينة
رويـدر الـتابـعـة حملافـظـة هرمـزكان
فـي إيران. وقال مركز رصد الزالزل
بـجامـعة طهـران في بيان امس  إن
(الــزلـزال وقع عــنـد الــسـاعـة 9:37
بــالــتــوقـــيت احملــلي عــلى عــمق 8
كــيـلـومـتـر حتت سـطح األرض وان
فــرق الــبــحث واإلنــقــاذ اإليــرانــيـة
هـرعت إلى مـنـطـقة الـزلـزال لـكشف
األضــرار). ولـم تــعــلن الــســلــطــات
اإليـرانـيـة عمـا إذا كـان هنـاك قـتلى
أو جـرحى أو أضرار مـادية بـسبب
الـزلـزال.  من جـهـة اخـرى  تـوقعت
الــهــيـئــة الـعــامــة لالنـواء اجلــويـة
والـرصـد الـزلـزالي التـابـعـة لوزارة
الـنقل ان يكون طقس اليوم االثن

صـحـوا و درجـات احلرارة مـقـاربة
لــلــيـوم الــسـابق. وقــالت في بــيـان
تــلــقــته (الــزمـان ) امـس ان (طـقس
االثـن  سيكـون  صحوا و درجات
احلــرارة مــقـاربــة لــلـيــوم الــسـابق
الـرياح شـمالـية غـربيـة خفـيفة الى
مــعـتــدلـة الــسـرعـة 10- 20 كــيـلـو
مــتـرا فـي الـســاعـة)  مــضـيــفـة ان(
ــنـطــقـة  الــشـمــالـيـة الــطـقس في ا
سـيكـون صحـوا  ودرجات احلرارة
تــرتــفع قــلــيال عن الــيــوم الــسـابق
والـريـاح مـتـغـيـرة االجتـاه خـفـيـفـة
الـســرعـة وفي اجلـنـوبـيـة سـيـكـون
الـطـقس صـحـوا ودرجـات احلرارة
مـقاربة لليوم السابق). وكان موقع
دولـي مـتـخـصـص بـدراسـة االنـواء

اجلــويـة قــد صــنّف الـعــراق ضـمن
الئـحـة الدول الـعـشر االكـثـر حرارة
فـي العـالم و أشار إلى أن مـعدالت
درجــات احلــرارة في تـلـك الـبــلـدان
تــــصـل الى اكــــثــــر من  54 درجــــة
مــئـويـة خالل فـصل الـصـيف.وقـال
ـــــوقع في بـــــيــــان  إن (الــــعــــراق ا
يـصـنف ضـمـن قـائـمـة اكـثـر عـشرة
بـلـدان فـي مـعـدالت ارتـفـاع درجات
احلــرارة في الـعــالم والـتـي دائـمـاً
مــا تـتـجـاوز الـ  54 درجــة مـئـويـة

خالل فصل الصيف).
 فـي شــــــــأن مـــــــــتــــــــصـل ســـــــــجل
الــفـيــزيـائــيـون إشــارات السـلــكـيـة
ـنشـأ مـنذ بـداية غـريـبة مـجـهولـة ا
شـــهــر تــمـــوز مــصــدرهـــا الــقــارة

يحيى رسول

الـقـطـبيـة اجلـنوبـيـة.وأكـد العـلـماء
فـي بـيـان امس ان ( تــدفق تـيـارات
من نـيـوتـرينـو جـسيـم أولي بكـتـلة
أصـغـر كـثيـرا من كـتـلة اإللـكـترون
ولـيست له شحنة كهربية يدل على
ــــو ثــــقب أســــود داخل األرض),
وأشــــــارالـــــبـــــيــــــان الى ان (آخـــــر
الــبـــيــانــات تــشـــيــر إلى أن هــنــاك
تـدفقـات لتيـارات من نيوتـرينو من
اجلــلــيـــد حــيث لم يــســتــطــيــعــوا
حتــديـد مـصــدرهـا إال أنـهــا تـشـبه
ثــقــبــا أســود يــنــمــو داخل األرض
ويـعتقـد العلـماء أن هنـاك تفاعالت
نـــــوويــــة حــــراريـــــة حتــــدث داخل
الــــكــــوكب األزرق وإن مــــثـل هـــذه
الـتـفـاعالت ليـست فـقط عـلى سطح

ــا في نـواة األرض), الــشــمس وإ
واوضح الـبـيـان ان (هـذا التـفـسـير
هــو أكـثـر مــنـطـقــيـة حـيث يــفـسـر
ــفـــاجــئــة حـــدوث الــتــغـــــــيــرات ا
ــغــنـاطــيــسي لألرض لــلــمــجــال ا
ونــشـــاط الــبــراكــ واالحــتــبــاس

احلراري). 
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احمد مطلوب

ــنع تــنــســيـق مع الــقــوات األمــنــيــة 
مــحــاوالت إثــارة الــفــوضى والــقــيـام
بـأعمـال تـخريـبيـة. وقالت الـلجـنة في
بـيـان امس ان (التـظاهـرات ستـستـمر
ــطــالب الـتي حلــ حتـقــيق جــمـيع ا
رفـعت سـابـقـا وان أي وفد لـلـتـباحث
ــركــزيـة بــشــأن  تـلك مع احلــكــومـة ا
ـثــلـ عن ــطـالـب يـجب أن يــضم  ا
الـتظاهرات). وشكلت محافظة ذي قار
ــــتــــابــــعـــة مــــلف جلــــنــــة خـــاصــــة 
اخلـدمـات.وقـال مـصـدر فـي احملـافـظة
فـي تصـريح امس ان (احملـافظ يـحيى
ـتابعة الـناصري اعـلن تشكـيل جلنة ا
الـــتـي اوعــز رئـــيـس الـــوزراء حـــيــدر
تابعة االجراءات الـعبادي بتشكيـلها 
الـــتـي  اقــرارهـــا خـالل لـــقـــاء وفــد
مــــــشـــــتــــــرك من الــــــنـــــاصــــــري  مع
الـعـبـادي),وكـان الـعـبـادي قـد اجـتـمع
ــــــاضي مـع وفـــــد من اخلــــــمـــــيس ا
شكالت التي احملـافظة واستمع الى ا
تــعــانــيـــهــا احملــافــظــة من نــقص في
اخلـدمـات والـكـهـربـاء ووجه بـاتـخاذ
ــشــاكل في احملــافــظــة  قــرارا حلـل ا
تـضـمـنت اطـالق درجـات وظيـفـيـة في
احملـافظـة فضال عن عـدد من القرارات

اخلدمية واالقتصادية). 
وفـي مــــحـــــافـــــظـــــة كـــــربالء طـــــالب
ــركــزيــة ـــتــظــاهـــرون احلــكــومـــة ا ا
اء بـتحس اخلدمات من الكهرباء وا
وتــوفـــيــر فــرص عــمل لـــلــعــاطــلــ 
مـشيرين في احاديث لـ (الزمان) امس
الـى ان (اغــلـب بـــلـــدان الــعـــالـم لـــهــا
ــواطــنــيــهــا امــا في اهــتــمــام رائع 
ـواطن في ادنى الـعـراق فـقـد اصـبح ا
اهــتـمـام) ,مــؤكـديـن ان (الـتــظـاهـرات

سـوف تسـتمـر الى ان تتـحقق مـطالب
ــتــظــاهـــرين من قــبل احلــكــومــتــ ا
ــركــزيــة). ودعت نــقــابـة احملــلــيــة وا
احملــامــ الــعــراقــيــ  إلى تــشـكــيل
احلـــكــومــة بـــأســرع وقت  وتــنـــفــيــذ
واطـن عن طريق خطوات تـطلعات ا
عـمـلـيـة.وقـالت نـقـيب احملـامـ أحالم
الـالمي في بـيــان امس إنه (في األيـام
الـــســابـــقـــة كــانت الـــنـــقــابـــة تــراقب
األوضـاع عن كثب وتتابع تفاصيل ما
يـجري على خـريطة الـواقع وتتواصل
ـشـكـلـة في عـموم مع فـرق احملـامـ ا
العراق) ,وأضافت أن (محامي العراق
كـانوا هم في الـطلـيعة يـصوغـون لغة
الــــقــــانــــون لـــــلــــدفــــاع عن حــــقــــوق
ـلـك فـضالً ــتــظــاهـريـن ونـحـن ال  ا
بـاالشارة لذلك ألنـنا مواطـنون قبل أن
) ,وأشـــارت إلى أنه نـــكــون مــحــامــ
ــسـبق بـأن (عــلى الـرغم من الــيـقـ ا
كـثيـراً من الوعـود احلكومـية لن تُـنفذ
النـها ولـيدة الضـغط وتدارك االحداث
ـسؤولـية ولـيـست ناشـئـة عن حس ا
لـذا انـنـا ندعـو إلى تـشـكيل احلـكـومة
بـــأســرع وقت وتـــنــفـــيــذ تـــطــلـــعــات
ـواطـنـ عن طريق خـطـوات عمـلـية ا
بـعـد ان اسـتنـفـد الـشعب مـدد الـصـبر
ـرجع الـديني عـلى الـوعود .ووصف ا
فــــاضل الــــبــــديــــري الـــتــــظــــاهـــرات
واالحـتـجاجـات الـشـعبـيـة بتـظـاهرات
الــكـرامـة الـوطـنـيــة داعـيـا الـقـيـادات
الـديـنـية والـوطـنـيـة والعـشـائـرية الى
تـبني عـملـية سيـاسيـة جديـدة تضمن
ــــواطن وســـعـــادة ابـــنـــائه كـــرامـــة ا
وازدهـار مـستـقبـله.وقـال البـديري في
بـيان تـلقـته (الزمـان) امس أن (غـليان

الـشارع وخـروجه بتظـاهرات الـكرامة
الـوطنية للمطالبة بوطن عزيز وعيش
كـر هو حق مـشروع وواجب ديني
والـتزام وطني جـاء كنتيـجة طبـيعية
لـفشل الـعمـلية الـسيـاسيـة في العراق
التي بناها الفاسدون عمالء األجنبي
عــلى االقـصـاء والــتـهـمـيـش وتـغـلـيب
مـصـاحلـهم الـشـخصـيـة عـلى مـصالح
الـــشـــعب) واضــاف (فـــإنـــنــا نـــدعــو
ــرجــعـــيــات الــديــنــيــة والــقــيــادات ا
ـنـظـمـات الــوطـنـيـة والــعـشـائـريــة وا
الـشعبيـة والقوى السـياسية الـشريفة
ان تـتبـنى عملـية سـياسيـة جديدة في
بـلـدنا الـعراق الـعظـيم تـضمن كـرامة
ــواطن وســعــادة ابــنــائه وازدهـار ا
ـرجع مــســتـقــبــله). من جــهــته دعــا ا
الـديـني مـحـمـد مـهـدي اخلالـصي إلى
ــعـتــقــلـ من اطـالق سـراح جــمــيع ا
احملــتـجــ واجـراء حتــقـيق مــحـايـد
مـنصف مع الذيـن اساء اليهم ,مـحذرا
من عــواقب االحـتـجـاجــات الـشـعـبـيـة
الـتي تنذر بعواقب وخيمة ما لم تتلق
كتب ـعاجلات احلكيمـة ونقل بيان  ا
اخلـالـصي  تلـقـته (الزمـان) امس عنه
قــــولـه ان (من الــــطــــيـش ان يــــقــــابل
ـتـظاهـرون بـاإلجراءات الـبـوليـسـية ا
ـلـتويـة وباالعـتقـاالت لذا نـدعو إلى ا
ــعـتــقــلـ من إطـالق سـراح جــمــيع ا
احملــتـجــ وإجـراء حتــقـيق مــحـايـد
ـظـاهرات مـنـصف مع الـذين قـابـلـوا ا
ـــمـــارســــة الـــعـــنف الـــذي أدى إلى
إصـــابــات وجــراحـــات واســتـــشــهــاد
الـبعض بالرصاص احلي) مؤكدا انه
(وجــمــيع طــبــقــات األمـة مـع مـطــالب

شروعة حتى حتقيقها. احملتج ا

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اكـد وزير الـنـفط جبـار اللـعيـبي حرص
الـعراق على النـهوض بقطاع الـتصفية
ـيـة وتــعـزيـز دوره فـي االسـواق الـعــا
مــــشــــيــــرا الـى ان مــــشــــروع الــــفــــاو
االســتــثــمـــاري خــطــوة مــهــمــة بــهــذا
االجتـاه.وقـال الـلـعـيـبي في بـيـان امس
ـثل أئتالف شـركتي خالل اسـتـقبـاله 
بـاورجـاينـا ونوريـنـكونـا لي ديزهي ان
ــشـاريع (الــوزارة تـعــمل عــلى زيـادة ا
االسـتثماريـة في قطاع التصـفية بهدف
تــغــطــيــة احلــاجــة احملــلـيــة وحتــويل
الـعراق من بلد مستورد للمشتقات الى
ـزيــد من مــصــدر لــهــا وهــذا يـحــقـق ا
ـالـيـة لـلـخـزيـنـة االحتـادية االيـرادات ا
الى جـــانب تــصـــديــر الــنـــفط اخلــام),
واضـاف ان (مشروع الفاو االستثماري
شاريع االستثـمارية الكبيرة  يـعد من ا
الــتـي تــعــزز من الـــواقع االقــتــصــادي
حملـافظـة البـصرة ويسـهم في  حتويل
الـعــراق الى بـلــد مـصـدر لــلـمـشــتـقـات
شروع الـنفطية عبر ميناء الفاو وهو ا
االول مـن نـوعه في الــعـراق فـضال عن
ــديــنـة تــوفــيـر آالف الــفــرص البــنـاء ا
ــثل واحملـــافـــظــة) ,مـن جــهـــته اكـــد 
أئــتالف الــشـركــتـ (حــرص االئـتالف
ـــشـــروع وفق أحــدث عـــلى تـــنــفـــيــذ ا
ـواصـفـات والـتـكـنـولـوجـيـا احلـديـثة ا
وهــــو بـــــطــــاقــــة  300 الـف بــــرمــــيل
مــشــيــدا (بــتــعــاون الـوزارة بــالــيــوم)
شتركة), ـصالح ا لـتحقيق االهداف وا
وتـابع البيان ان (اللعيبي وجه ائتالف
ـعنـية الـشركـات الـصيـنيـة واجلـهات ا
في الـــوزارة اإلســــراع بـــاســـتـــكـــمـــال

ـشروع تـعـلـقـة بـا اجلـوانب الـفـنـيـة ا
ـبــاشـرة تــمـهــيـدا لــتـوقــيع الــعـقــد وا
قبلة). شروع خالل الفترة القـليلة ا بـا
ـرحـلة وأوكـلت احلـكـومة في   2012 ا
ـشـروع كاسـر األمواج الـشرقي األولى 
تـد الميال والـغربي عبـارة عن جدار 
ـيـناء من عـدة مـهمـته حـمايـة أرصـفة ا
د واجلزر وتـعد البصرة وفق ظـواهر ا
مــقــومــات كــبــيــرة جتــعــلــهــا مــديــنـة
ــوانئ اخلـمـسـة اقـتــصـاديـة مــنـهـا ا
ـنافذ احلـدودية مع ايران إضـافة إلى ا
والـكويـت ونخـطط الفتـتاح مـنفـذ بري
مع الـسـعـوديـة. وان الـهـدف مـن إكـمال
مـيناء الفاو الكبير ليكون حلقة الوصل
بـــ طــرفـــ مـــهــمـــ دول اخلـــلــيج
الـعـربي التي تـعد مـسـتهـلكـا رئـيسـيا
لـلـبضـائع األجـنبـيـة ومصـدرا رئـيسـيا
ـستهـلك الرئيسي لـلنفط وبـ تركيا ا
صدر الرئـيسي للبضائع لذا لـلنفط وا
ان ميناء الفاو الكبير هو حلقة الوصل
. من جــهـة اخــرى اكـدت بــ الـطــرفـ
الــوزارة عـــدم تــأثــيــر االعـــتــصــامــات
ـتـظـاهــرين حلـقـول الـنـفط واقـتــحـام ا
جـنـوب البالد عـلى انـتاج الـنـفط. وقال
ـتــحـدث بـاسم الـوزارة عـاصم جـهـاد ا
في تـصريح امس  ان (االنـتاج الـنفطي
من جـنوب لم يـتأثر بـسبب التـظاهرات
االخـيــرة وايـضـا لم تـتـاثـر الـصـادرات
الـنفـطيـة العـراقيـة حيث يـتم التـصدير
ـعدالت اخملطط لها من الوزارة), وفق ا
واضـاف انه (اذ نؤكد عدم تـأثر االنتاج
الــنــفــطي من جــنــوب الـبـالد وال حـتى
الـصادرات النفطية فان هذه الصادرات
لم تــنـخـفض كـمــا ان االنـتـاج الـوطـني
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