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فـي طــــهـــــران بــــهـــــدف ايــــقــــاف
صـادراتــهـا الـنــفـطـيــة فـضال عن
شـكالت الفـنيـة التي تـواجهـها ا
فـنزويـال التـي قلـلت هـي االخرى
صـــادراتـــهـــا مـن الـــنـــفط اخلـــام
وبــالــتــالي يــتـطــلـب من الــعـراق
زيادة االنـتـاج لسـد جـزء من هذا
الــــــنـــــقـص وتـــــوفــــــيـــــر امـــــوال
لـلــمـوازنــة). وخــلص االمـ الى
الــقـول ان (ايــقــاف هــدر االمـوال
والقضـاء على الـفساد يـساعدان
ــنــشـودة في حتــقـيـق االهـداف ا
تـمثلـة بتـقويـة االقتـصاد الذي ا
ــاضـيـة عـانى خالل الــسـنـوات ا
من عــجــز بــســبب انــفــاق امـوال
عـلى مــشـاريـع وهـمــيـة ال وجـود
لــهـا). وكــشــفت عــضــو الـلــجــنـة
ـان ــالـيــة الــنـيــابــيـة في الــبــر ا
السابق  مـاجدة التـميمي عن ان
ــالي خالل مــجـمــوع الــفــائض ا
األشـهـر الـستـة األولـى من الـعام
اجلــاري بــلغ  اكـــثــر من ســبــعــة
تــــرلــــيـــونــــات ديــــنـــار . وقــــالت
الـــتـــمــــيـــمي فـي بـــيـــان امس ان
ــــبـــلـغ األجـــمــــالي لــــتــــمـــويل (ا
ـــــــــوازنـــــــــتــــــــ اجلـــــــــاريــــــــة ا
واإلســـتـــثـــمــاريـــة بـــلغ 35.029
تــرلـــيــون ديــنـــار مــقـــابل حتــقق
ايـرادات نــفـطــيـة وغـيــر نـفــطـيـة
بلـغت  42.576 ترلـيـون ديـنار)
ـــــــــــــعــــــــــــدل واضـــــــــــــافــت ان (ا
الشـــــــــــهـري لاليـرادات الـكـلـية
بـلغ  7.096 تـرلــيــون ديــنـار في
ح بـلغ االيراد الـنفـطي كمـعدل
شـهري  6.393 تـرلـيـون ديـنار)
وتـــابــــعت ان (مـــعــــدل االنـــفـــاق
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طالب خبـير اقـتصادي احلـكومة
ــقــبــلـة بــوضـع خـارطــة طــريق ا
تضـمن انـفـاق االموال الـفـائـضة
عن ارتـــفــاع اســـعــار الـــنــفط في
مـشـاريع ذات جـدوى اقـتـصـادية
تسـهم بـتـقـوية الـعـمـلة وتـسـديد
الـديـون الـداخـلـيـة واخلـارجـية 
مــــشــــددا عــــلى ضــــرورة اعــــداد
مــوازنـــة تــكــمـــيــلــيـــة لــتــنـــمــيــة
الـقطـاعـات اخملـتـلـفـة. وقال مالذ
االمـــــــ لـ (الــــــزمـــــــان) امس ان
(هنـاك فـائـضًا في مـوازنـة الـعام
اجلــاري يـــقــدر بـــنــحــو ســـبــعــة
ترليونات ديـنار ناجت عن ارتفاع
اســـعـــار الــنـــفط مـــا يـــســـهم في
تـغطـيـة الـعـجـز احلـالي وتـوفـير
داعــيــا امــوال اخـــرى لـــلــبالد)  
ـالـيـة الى وزارتي الـتـخـطــيط وا
(اعداد موازنة تكميـلية للحكومة
ــقــبــلـة لــوضـع خـارطــة طــريق ا
بـالغ وتقوية العمل النفاق تلك ا
وحتـريــر االقـتــصـاد من الــديـون
الداخلية واخلارجية)  الفتا الى
ان (انـشاء مـشـاريع اسـتـثـمـارية
في قطاعات السياحة والصناعة
والـزراعــة من شــأنـهــا ان تــنـمي
االقتصاد احمللي وتسهم بتوفير
فرص عـمل لـلـعاطـلـ وتـقلل من
نسبـة الفقـر الراهنة)  مؤكدا ان
(اجنـاز مــنـافـذ اخــرى لـتــصـديـر
الـنــفط يــوفــر ايـرادات اضــافــيـة
ية في والسيما ان هناك ازمة عا
هـــذا اجملـــال لــــوجـــود ضـــغـــوط
امريـكيـة علـى الشـركات الـعامـلة
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أرجــأت مــفــرزة امــنـيــة في ديــالى
اعــتــقــال مــتــهم كــانت زوجــته في
وضـع االجنـاب لـدواعي انـسـانـيـة
بـعد تـعهـد االخيـر بتـسليـم نفسه.
ـــتــحـــدث االعالمـي بــاسم وقـــال ا
شــرطــة احملـافــظـة الــعــقـيــد غـالب
الـــعـــطـــيـــة في تـــصـــريح امس أن
(مـفرزة امنية كانت مكلفة باعتقال
ـة جــنـائـيـة مــتـهم بـإرتــكـاب جـر
قـرب بعقـوبة تراجـعت عن اعتقاله
بـعـد ان فوجـئت بـأنه كانـت برفـقة
زوجـته وهي  في وضع االجناب)

احملـافـظة له صـلـة بتـنـظيم داعش
.وقـــال نــــوري في بـــيـــان امس إن
(قـــوات االســـايش اعـــتــلـــقت رجل
الــــدين اســــمــــاعــــيل ســــوسي في
ـهاجـم أربـيل)  مـوضحـا  أن (ا
بـنى محـافظة ـقتـحمـ  الـثالثة ا
أربـيل كانوا على عالقة بسوسي)
وأضــــاف أن (ســــوسـي اعــــتـــرف 

بصلته بداعش). 
والـقت الـقـوات األمـنـيـة فـي قـيادة
عـــمــلـــيــات بــغـــداد الــقـــبض عــلى
ثـــمـــانـــيـــة مـــتـــهـــمـــ بـــاإلرهــاب
واخلــطـف والــســرقــة.وقــال بــيــان
لــقــيـادة الــعـمــلــيـات  ان (الــقـوات
االمـنية ألقت القـبض على متهم

اثـن بـاإلرهاب في منـطقـتي قرية
عـبد الـهادي واحلـسيـنية  كـما 
اعـتـقال أربـعـة مـتهـمـ بالـسـرقة
اثـنـان مـنهم فـي احلي العـسـكري
وأثــنــان في الـراشــديــة)  مـشــيـرا
الى (إلـقـاء الـقـبـض علـى مـتـهـم
أثــــــــنــــــــ بـــــــاخلــــــــطـف فـي حي
الــقـاهـرة).وعـثـرت قـوات الـشـرطـة
االحتـادية  على كـدس للعتاد و42
عــبــوة نـاســفـة فـي مـنــاطق وقـرى
ــحـافـظـة كــركـوك ضـمن عــمـلـيـة
ـنـاطق وقـرى اخلـبـاطـة تـفــتـيش 
والــشـاوي  وحــمـزة و تل هاللـة
والــدربــاس و يــحــيـى  ونــاحــيـة
إلـــرشــاد  ومـــر بــيـك و حــمــاد

رومـي  والــنـــكـــار  والــربـــيـــضــة
الـعـصريـة وما جـاورها  الـبطـمة
وكـوديلـة. من جهـة اخرى اصدرت
مــحــكــمــة جــنــايــات صالح الــدين
وت حـكـماً بـاإلعدام شـنـقاً حـتى ا
بـحق ثالثة مـدان بتـفجيـر عجلة
مـفخخـة في شارع األطبـاء بقضاء
ــــاضـي.وقـــال تــــكــــريت الــــعــــام ا
ـتحـدث الرسـمي جمللس الـقضاء ا
األعــلى عـبـد الـســتـار بـيـرقـدار في
بـيان امس  ان (الهيئـة الثانية في
احملــكـــمــة  نــظــرت قــضــيــة ثالثــة
مـتهم بتفجير عجلة مفخخة في
تـكريت الذي راح ضـحيته عدد من
ــواطــنـ بــ شـهــيــد وجـريح) ا

وأضـــاف  ان (الــتــحــقــيق واألدلــة
دان ـتحـصلة أثـبتت ارتكـاب ا ا
ـة وانـتـمـائـهم لـعـصـابـات لـلــجـر
داعـش اإلرهابيـة)  مشـيرا الى ان
( احملـــــكــــمــــة أصـــــدرت قــــرارهــــا
ـوت وفـقـاً بـاإلعـدام شـنـقـاً حـتى ا
ـــادة الـــرابـــعـــة / 1من الحـــكـــام ا
قــانــون مــكــافـحــة اإلرهــاب). كــمـا
اصــدرت  دائـرة الــتـحــقـيــقـات في
هــيــئــة الـنــزاهــة حــكــمـا غــيــابــيـا
ـصـرف ـديـر ا بـاحلــبس الـشـديـد 
الـزراعي السابق في األنبار لهدره
قـرابة اربعة ملـيارات دينار.وقالت
الـدائـرة في بـيـان امـس ان (حـكـما
ـدير الـسابق غـيابـيا صـدر بحق ا

لــلـمـصـرف الــزراعي في األنـبـار –
فـرع الـفـرات  بـسـبب هـدره قـرابة
اربـعـة ملـيـارات دينـار)واضاف ان
ـتهم قـام بصرف قروض لــ687 (ا
ـشاريع وهـمـية  إضـافة مـعـاملـة 
ــا إلى   14 مـــعــامـــلــة مـــزوَّرة; 
ـــال الـــعــام) تـــســـبب بـــهـــدر في ا
مــشــيـرا الى انـه (لم يـقـم بـاتــخـاذ
اإلجـراءات القـانونيـة الستـحصال
أقـساط تلك الـقروض  إضافة إلى
عدم تنظيم سجل خاص يثبت فيه
ـــــقــــتــــرضــــ حــــسب أســــمــــاء ا
ــا ســهـل عــمــلــيــة األســبــقــيــة  
الـــــتالعب فـي أســــبـــــقــــيـــــة مــــنح

القروض). 
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قرر مجلس الوزراء امس تشكيل
ـسـؤول جلنـة عـلـيا حملـاسـبة ا
قـصرين . وقـال رئيس الوزراء ا

حـيــدر الـعــبــادي خالل مـؤتــمـره
االســـبــوعـي امس الـــذي يــعـــقب
جــــــلـــــســــــة مـــــجـــــلـس الـــــوزراء
االســـبــوعـــيـــة ان (اجملــلـس قــرر
تــشـكــيل جلــنـة عــلــيـا حملــاســبـة

ـقــصـريـن بـعــمـوم ـســؤولــ ا ا
( انـنـا لن احملـافـظـات)  مـضـيـفـاً
نـتــهــاون مع اي مـســؤول يــثـبت
تقـصيـره في اداء واجـبه). وافاد
بــــأن (اجملــــلس نــــاقـش اتــــخـــاذ

اجـراءات سريـعـة لـتـوفـيـر فرص
). وبـشـأن تراجع عمل لـلـعـاطلـ
خـدمـة االنـتــريت قـال ان ( هـنـاك
حــــريـــة هـــائــــلـــة بـــاســــتـــخـــدام
االنترنيت في العراق  )  مشيراً
الى ان(حرية استـخدام االنترنت
فـي الــــــعــــــراق هي األعــــــظـم في
العالم) واكـد العـبادي (اسـتمرار
الحـقة فـلول العـملـيات االمـنـية 
االرهــــاب فـي ديــــالـى وكــــركــــوك

وصالح الدين). 
من جهة اخرى استـقبل العبادي
ـتــظــاهــر الــشـهــيــد عــبـد والــد ا
الزهـرة شـيال وعـددا من وجـهاء
الناصـرية لالستمـاع الى مطالب
أبــنـاء مــحــافــظــة ذي قــار. ونـقل
ـكتب العـبادي عنه تـأكيده بيان 
خـالل الــــــــلــــــــقــــــــاء ( اصــــــــداره
الـتــوجــيـهــات الالزمــة لـتــسـريع
ـــتــــلـــكــــئـــة ـــشــــاريع ا اجنــــاز ا

ومعاجلة البطالة).
واضاف ان (اللـجان العلـيا التي
شكـلـتهـا احلـكـومة تـتـابع تنـفـيذ
ــشـــروعــة ـــطــالـب ا وتـــلــبـــيــة ا

واطني احملافظات).
ـتـظـاهـر عـبـد الـزهرة واشـتهـر ا
شـيــال في احـتــجـاجــات ذي قـار
بـــعـــد أن واجه بـــصـــدره مـــدافع
ـيــاه لـقـوات مــكـافـحــة الـشـغب ا
ا قد يتعرض له دون أن يبالي 

من إصابة.
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دعــا رئــيس ائــتالف دولـة الــقــانـون
ـالـكي الـى تـكثـيـف اجلـهود نـوري ا
ــان لــعـــقــد اجلــلــســة األولـى لــلــبــر
وتـشـكـيل حـكـومـة مـتـمـاسـكـة قـادرة
عــــلى تـــوفـــيــــر اخلـــدمـــات وفـــرص
ــالــكي في تــصــريح الــعــمـل.وقــال ا
امـس إنه (مـع اقــــتــــراب انـــــتــــهــــاء
صادقة على عـمليات العد والفرز وا
نـــتــائج االنــتـــخــابــات نـــشــدد عــلى
ضـرورة تـكثـيف اجلهـود ب الـقوى
تـحاورة لـالنتـقال الى الـسـياسـيـة ا
اخلـــطـــوات الـــدســتـــوريـــة األخــرى
ــتـعــلـقـة في عــقـد اجلــلـسـة األولى ا
ان وتشـكيل حـكومة مـتمـاسكة لـلبـر
قــــادرة عـــلى حتــــقـــيق تــــطـــلـــعـــات
ـــواطــنــ فـي تــوفــيـــر اخلــدمــات ا
وفــرص الــعــمل واحــداث الـتــنــمــيـة
االقــتـصـاديـة لــلـبالد). الى ذلك جـدد
رئـــيس الــتــحـــالف الــوطـــني عــمــار
ـطـالب احلــكـيم وقــوفه الى جـانـب ا
شروعة للمتظاهرين. وقال احلكيم ا
خـالل الـــذكـــرى الـــســـنـــويـــة االولى
لــتــأسـيـس تـيــار احلــكـمــة الــوطـني
ـضي في حتـقيقِ (جنـددَ الـتـأكيـد وا
مـشــروع الـدولـة الـعـصـريـة الـعـادلـة
شاكل التي الذي نرى فيه حالً لكل ا
يــعــانـي مــنــهــا الــعــراقُ ســيــاســيــاً
)  داعـيا القوى واجـتماعياً وتنموياً
والــشــخـــصــيــاتِ الــســيــاســيــةِ الى
(اإلسـراعِ بـتـشـكيل حـكـومـة اخلـدمة
الــتي تــأخـذ عــلى عـاتــقــهـا حتــقـيق
ـــواطـــنـــ في تـــوفـــيـــرِ مـــطـــالـب ا

فوضية العليا اخلـدمات). واعلنت ا
ـسـتـقلـة لالنـتـخابـات االنـتـهاء من ا
عمليات العد والفرز اليدوي للمراكز
واحملـطـات الواردة بـشأنـها شـكاوى
وطـــعـــون حملـــافـــظـــة ديــالـى .وقــال
ـفـوضـيـة الــنـاطق الـرسـمي بــاسم ا
لـيث جبـر في بيـان امس ان (مجلس
ــنـتــدبـ ــفـوضــ من الـقــضـاة ا ا
اشــرف عـــلى عــمــلـــيــة اعــادة الــعــد
والــفــرز الــيـدوي بــوجــود الــقـاضي
ـكـتب احملـافـظة)  مـشـيداً ـنـتـدب  ا
بـ(جــهــود اجلــهـات الــســانــدة الـتي
شـاركت بالعـمليـة فضال عن موظفي
ـفوضية في احملافظة). من جانبها ا
ـــــتــــــحـــــدة االطـــــراف  دعـت اال ا
الــســيــاســيـة الــعــراقــيــة الى الــبـدء
بـحـوارات جـدية لـتـشـكيل احلـكـومة
اجلـديدة.وذكر بيان امس إن (رئيس
حـكومة االقلـيم نيجيـرفان البارزاني
ـبــعـوث اخلــاص لألمـ اســتـقــبل ا
ـتـحـدة يـان كـوبـيـتش الـعـام لأل ا
وبــحـث مــعه األحــداث األخــيــرة في
الـــعـــراق وخـــاصـــة الـــتــوتـــرات في
اجلــنـوب)  وتــطـرق الــبـارزاني إلى
(الــعـمـلــيـة الـســيـاسـيــة في الـعـراق
ومـــوضــــوع إعـــادة الـــعـــد والـــفـــرز
الـــيــدوي ألصـــوات الـــنــاخـــبــ في

االنـــتــخــابــات الـــنــيــابـــيــة الــتي 
اســـتــكــمــالــهــا)  داعـــيــاً احملــكــمــة
االحتادية العليا إلى (إصدار قرارها
بـشـأن الـنـتـائج الـنـهـائـيـة وإقـرارها
لــتـتــمــكن األطـراف الــســيـاســيـة من
الــــدخــــول في حــــوارات تــــشــــكــــيل
احلــكـومــة اجلـديــدة في الـبالد). من

جـانـبه شـدد كوبـيـتش وفـقـاً للـبـيان
عـــــلـى (ضـــــرورة قـــــيـــــام األطــــراف
السياسية العراقية بالبدء بحوارات
جـديـة لـتـشـكـيل احلـكـومـة اجلـديـدة
( ـواطــنـ ـطــالب ا واالســتـجــابــة 
مــؤكـداً ان (لالقـلــيم أهـمــيـة في تـلك
ـشـاركــة والـتـشــكـيـلـة احلــوارات وا
احلـكـومـيـة اجلـديدة فـي البالد). من
جــهـــة اخــرى  كــشف الــقــيــادي في

حـركة تـغيـير الـكرديـة كاروان هاشم
عن حـراك سـياسي لـكتـلته يـستـثني
ـــقــراطـي واالحتــاد احلـــزبـــ الـــد
الـوطني الكردستـان بهدف حتقيق
اغـلبـية سـياسـية لـتشـكيل احلـكومة

في االقليم . 
وقـــال هــاشـم في تــصـــريح امس إن
علومات التي تفيد بوجود تقارب (ا
ــــقــــراطي بــــ تــــغــــيــــيــــر و الــــد

الـــكـــردســـتـــاني ال أســـاس لــهـــا من
الـصـحة)  عـادا ذلك (حـمـلـة تـشويه
ان ودعـايـة مـسـبـقـة النـتـخـابـات بـر
كـردسـتان). وافـاد هاشم بـأن (كتـلته
قــررت عــدم الـدخــول في أي حتـالف
مع احلـزب ألن سياسـاتهما أحلقت
ضــررا بـالــشـعـب الـكـردي)  مــؤكـدا
(الــسـعي إلقـامـة أغــلـبـيـة ســيـاسـيـة

لتشكيل احلكومة).
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الــثــاني من نــوعه خالل األســبـوع
اجلــاري. وفي كــردسـتــان تـعـرض
ــــقـــر الــــرئــــيس حلــــراك اجلـــيل ا
اجلــديــد الـذي يــتــرأسه شــاسـوار
عــــبــــد الـــواحــــد فـي مـــحــــافــــظـــة
الــسـلــيـمــانـيــة الى اطالق نـار من
جـــانب مـــســلـــحـــ  مــجـــهـــولــ
.وبــــحـــسـب بـــيــــان فـــقــــد (اطـــلق
مـسـلـحـون مـجـهـولـون الـنـار عـلى
ــبـنى قــبل ان يـلـوذوا بــالـفـرار) ا
مـضيـفاً ان (الـقوات االمـنيـة بدأت
الـــتــحــقـــيق في احلـــادث وســيــتم
اعـالن الـــنـــتـــائـج في وقت الحق).
واعـلن مـدير آسـايش أربـيل طارق
نــوري  عـن إعــتــقــال رجل دين في

ــفــرزة قــررت تـأجــيل مــؤكــداً ان(ا
عـمـلـية اعـتـقـاله لدواعـي انسـانـية
ــتـــهم بـــتـــســـلــيم بـــعـــد تــعـــهـــد ا
تهم نـفسه).وأضاف العـطية أن (ا
ســلم نــفـسـه في مـا بــعــد لـلــقـوات
االمـنية بـعد اطمـئنانه عـلى صحة
زوجـته وجـنـيـنهـا). والـقت شـرطة
احملــافـظــة الـقــبض عـلى   17 من
ــطـلــوبــ في قـضــايـا جــنـائــيـة ا
وقـانونية وارهابية خالل اليوم
ـاضيـ  بحـسب العـطيـة. وافاد ا
قتل مـصدر محـلي في احملافظـة 
مـزارع مسن بنـيران مجـهول في
بـسات منـطقةعلـيبات في اطراف
قـــضـــاء اخلـــالص في حـــادث هــو

الـشـهــري لـلـمــوازنـة بـلغ 5.848
تــرلـــيــون ديــنــار وبـــهــذا يــكــون
فــــــائـض االيــــــراد الــــــشــــــهــــــري
ـــتـــــــحـــقق  1.247 تـــرلـــيــون ا
ديـنــار). وكـان مــسـتـشــار رئـيس
ـالـيـة مـظـهـر الـوزراء لـلـشـوؤن ا
مــحـــمــد صـــالح قـــد اكــد خــروج
االقــتــصـــاد من عــنـق الــزجــاجــة
الية . وقـال صالح في تصريح ا
ســابق ان (الــعـــراق في مــرحــلــة
انــتــقــال بــعــد خــروجه من عــنق
ـالــيـة ويـتــجه نـحـو الـزجــاجـة ا
االسـتـقـرار لـعـدم وجـود مـعـانـاة
انــيــة)  واشــار الى ان (حتــسن
اســعــار الــنــفط انــعــكس بــشــكل
ايجابي عـلى االوضاع بـاالضافة
الـى الـــتــــوجـه نــــحــــو الــــبــــنـــاء
واالعـمار)  عـادا ان (االسـتـقرار
االمـني مـهم في بـنـاء االسـتـقـرار
االقـتـصـادي والـتــنـمـيـة ونـتـوقع
اقـبــال الـعــراق عـلى تــطـور اخـر
قبلة). من جهة خالل السنوات ا
ـــركـــزي اخـــرى طـــالـب الـــبـــنك ا
ـــصـــارف األهـــلـــيـــة الـــعـــراقـي ا
بـــإيــداع الـــدفــعـــة الــثـــانـــيــة من
الـتأمـيـنـات الـبـالـغة  50 مـلـيون
دينـار.وقال الـبنك في بـيان امس
صـارف األهـلـيـة كـافة ان (علـى ا
وشـركـات الـتوسـط لـبيـع وشراء
العـمالت بضـرورة إيـداع الدفـعة
الثانية البالغة  50 مليون دينار
الكمـال الـتـأميـنـات البـالـغة 100
مـلـيـون ديـنـار عن طـريق اشـعـار
ــدفـــوعــات مـن حــســاب نــظـــام ا
ـــصــرف الـــذي تـــتـــعــامـل مــعه ا
الشـركة في مـوعـد أقصـاه نهـاية
الشـهـر اجلاري)  وتـوعد الـبـنك
اخملـــالـف بـ(حتـــمل الــــتـــبـــعـــات
الـقـانـونـيــة كـافـة).  الى ذلك قـرر
مــصـرف الــرافــدين الــغــاء شـرط
الـكـفـيل في عـمـلـية مـنـح السـلف
وطـنة ـتقـاعديـن ا للـمـوظفـ وا
ـكـتب االعالمي رواتـبهـم .وقال ا
لـــلـــمــصـــرف فـي بــيـــان امس ان
ـوظــفي الـدولـة (الـســلف تـمــنح 
ـوطــنـة رواتــبــهم حـصــراً لـدى ا
ــصـرف)  مـشــيــرا الى (إلــغـاء ا
شرط الـكفـيل في تـمويل الـسلـفة
)  واشار وظف للمـتقاعديـن وا
الى انـه ( حتـــديـــد مـــحـــطـــات
ـــوجــــودة في بـــعض اإلصـــدار ا
ـصــرف مـن خالل نــظـام فــروع ا

إلكتروني متطور).

5I b*«Ë 5³ÝU;« WÐUI½ ÊUOÐ
تنـفي نـقابـتـنا خـبرا ظـهـر في قنـاة الـرافدين وقـنـاة الرشـيد
ـوقرتـ يـسيء الى سـمـعـة مجـلس الـنـقـابة الـفـضائـيـتـ ا
وشــرعــيــتـه وفي الــوقت الــذي نـــكــذب فــيه هــذه االدعــاءات
نـحتـفظ بحقـنا الـقانـوني جتاه هـذه االخبار الـتي تقع حتت

طائلة القانون. 
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وافـقت احلـكـومـة االحتـاديـة عـلى
تــخـــصــيص ســبـــعــة االف درجــة
الك البـنـاء وظـيـفــيـة من حـركــة ا
محافظة ذي قار. ونقل بيان تلقته
(الزمان) امس عن محافظ ذي قار
يـــــحــــيى الـــــنــــاصـــــري قــــوله ان
(احلـكـومـة احملـلــيـة اسـتـحـصـلت
مـوافــقــة رئـيس مــجــلس الـوزراء
حــــيـــدر الــــعــــبـــادي عــــلى اطالق
الـتـعــيـيـنــات الـنـاجتــة عن حـركـة
الك لــدوائــر احملـــافــظــة بــواقع ا
ســـبـــعـــة االف درجـــة وظـــيـــفـــيـــة
ـالـيـة لــتـوفـيـر ومـفـاحتــة وزارة ا
ــالي لــتـلك الــدرجـات) الـغــطـاء ا
واضـاف (نــحن بـانــتـظـار تــوفـيـر
ــالي من قــبل الــوزارة الــغــطــاء ا
لــتــلك الـــدرجــات خالل االســبــوع
ــقـــبل)  الفــتـــاً الى ان (خـــلـــيــة ا
االزمــة تـــواصل اجـــتــمـــاعــاتـــهــا
اليومية ولديـها اعضاء في بغداد
يتـابعون تـنفـيذ مـطالب احملـافظة
ـعـنـية) مع الـوزارات واجلهـات ا
وتــابع الــنــاصــري ان (الــدرجــات
طالب التي الوظيفية هي ضمن ا
رفـعـتـهـا احملــافـظـة الى الـعـبـادي
خالل لـــقــــاءه شـــيـــوخ ووجـــهـــاء
احملافظة).في غضون ذلك وأغتال
مـســلــحـون مــجـهــولــون احملـامي
الـــــــذي تــــــوكـل بــــــالــــــدفـــــــاع عن
عتقل في محافظة تظاهرين ا ا
الــبـصــرة.وقــال مــصــدر امـني ان
(مـســلــحـ مــجـهــولــ أغـتــالـوا
احملامي جـبـار الكـرم  الـذي توكل
ـعتقل ـتظاهرين ا بالدفاع عن ا
فـي احملــــافــــظــــة مـــــنــــذ إنــــطالق
االحــــتــــجــــاجــــات في  8 تــــمـــوز

اجلاري).

على صـعـيـد آخر   طـالـبت دائرة
بــــيـــئـــة احملــــافـــظـــة احلــــكـــومـــة
ــفـــاحتــة مـــنــظـــمــة االحتــاديـــة 
الــيـونــســكــو لــلــضـغـط عـلى دول
مــنــابع االنـــهــار لــتــأمــ حــصــة
ـــيــاه. وقـــال مــديــر االهــوار من ا
بـيـئـة احملـافـظـة محـسـن عـزيز ان
(اهـوار احملـافـظـة وبـعـد ادراجـها
ي ضـــمن الئـــحــة الـــتـــراث الـــعــا
اصبـحت ضمن رعـاية الـيونـسكو
واهــتـمــامــهـا لــذا تــتــولى دورهـا
نـبع لتـام بالـضغط عـلى دول ا
ـــيـــاه الـــكـــافـــيـــة)  واوضح ان ا
(االهـوار وبــعــد نـحــو عــامـ من
ي انضمامها لالئحة التراث العا
تـــعـــاني من جـــفـــاف مـــســـاحــات
واسـعة وانـعـدام مـظـاهـر الـتـنوع
االحــــيــــائي فــــيــــهـــا)   وراى ان
ــــة (ادراج االهـــــوار ومــــدن قـــــد
ضمن الالئـحـة يعـد منـجـزا مهـما
ويـــجب احلـــفــــاظ عـــلـــيه ودعـــمه

بتظافر كل اجلهود). 
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أتــــفق رئــــيس حــــكـــومــــة اقــــلـــيم
كـردستان نيجيرفان البارزاني مع
وفـد سـعودي يـزور االقـليم حـالـيا
عــــلـى تــــعــــزيــــز فـــــرص الــــعــــمل
واالســتـثــمـار وتــسـيـيــر الـرحالت
بـاشـرة ب اجلـانـب  اجلـويـة ا
فـيما انطلـقت مساء امس الثالثاء
ــنـــتــدى الــســعــودي فــعـــالــيــات ا
الـتـجـاري في اربـيل لالطالع عـلى
ـتــاحـة. الــفـرص االســتـثــمـاريــة ا
وقـــال بــيــان امس ان (الــبــارزاني

بـــحث مع وفــد ســـعــودي تــعــزيــز
فـرص الـعـمل واالسـتـثـمـار وكذلك
الـعالقات االقـتصـادية والـتجـارية
فـي جمـيع اجملاالت)  واضـاف ان
(اللقاء سلط الضوء على اجملاالت
الـصناعيـة والزراعية والـسياحية
و االتفاق  على أن يتخذ إالقليم
كـخطوة أولى مـركزاً لبـدء النشاط
الــتـجــاري واالقـتــصـادي والــعـمل
واالســتـثـمــار في الـعـراق)  الفـتـا
الـى (تأكـيـد الـطرفـ ضـرورة بدء
ـبـاشـرة وفتح الـرحالت اجلـويـة ا
مــصــرف سـعــودي في كــردســتـان

واتـفق اجلانـبان علـى عقد مـؤتمر
ـــــشـــــاركـــــة لـــــهـــــذا الـــــغـــــرض 
ـــســتـــثــمـــرين ورجـــال األعــمــال ا
وأصـحـاب رؤوس األمـوال من كال
اجلـانب وتـشكيل جلـنة مشـتركة

للمتابعة).
 مـن جانـبـه ابدى الـبـارزاني (دعم
ـــهـــا حـــكـــومــــة االقـــلـــيم وتـــقـــد
الـتـسهـيالت لالسـتثـمـار وتشـغيل
رؤوس األموال السعودية وتعزيز
وتــطـويــر الـعالقــات االقـتــصـاديـة
والـتـجاريـة بـ اجلانـب آمالً أن
ـستـقبل الـقريب خـطوات يـشـهد ا

عـمــلـيـة لـتـنـمـيـة تـلك اخلـطـوات).
ـــنــتــدى وأنـــطــلــقـت فــعــالـــيــات ا
الــتــجــاري الــســعــودي في اربــيل
ــــــشـــــــاركــــــة رجــــــال اعــــــمــــــال

 . ومستثمرين سعودي
وقـال وزير جتارة كردستان وكالة
عـلي سـندي خالل مـراسم إنطالق
ـنتـدى امس إن (كردستـان تتجه ا
نــحـو إنــهــاء االزمـة االقــتـصــاديـة
الــتي تـواجـهـهــا من خالل تـنـويع
مــواردهـا االقــتـصــاديـة)  مــؤكـدا
(اهــمــيــة تــطــويــر الــعالقــات بــ
االقـلـيم والسـعوديـة عـلى مخـتلف

االصــعـدة). بـدوره    اكــد رئـيس
غـرفـة الـتـجـارة الـسـعـودي سـامي
بن عـبـد الـله الـعبـيـدي إن الـعراق
سـيـكون مـحط إهتـمام االسـتثـمار
الــسـعـودي لــوجـود نـقــاط كـثـيـرة
جلـــذب االســتــثــمـــار في االقــلــيم.
وضـم  الــــوفـــــد رئــــيـس الــــغــــرف
الـتجارية في السـعودية باالضافة
الى الـسفير السـعودي لدى بغداد
والــقــنــصل الــعــام في كــردســتـان
وعـداد من رؤساء وأعضاء الغرف

التجارية السعودية.
فـي غــضـــون ذلك أعـــلــنت شـــركــة

روســـنــفـت الــروســـيــة عن الـــبــدء
بـــالـــتـــخـــطـــيط إلطالق مـــشـــاريع

بترولية في االقليم .
ـثل الشـركـة إن (وفدا من  وقـال 
الـــشـــركـــة بـــحــــــث في لـــقـــاء مع
ســلــطـــات اإلقــلــيم في مــحــافــظــة
دهــوك اخلــطـوات الـالزمـة لــلــبـدء
بـتـنفـيـذ اتفـاق وقــــــــــــــــــــع ب
الــطـرفـ في تـشــــــــــــــرين االول

عام 2017). 
ــتــوقع الــبــدء وأضــاف انـه (من ا
شـاريع قبل نهـاية العام بـتنفـيذ ا

اجلاري). 

غالب العطية
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