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عـد خبـيـر اقـتصـادي تـخـصيص
احلـكومـة مبـالغ مـاليـة  لـتطـوير
مـــشـــاريع خـــدمـــيــة فـي بـــغــداد
واحملافـظات يـسهم بـخلق فرص
للـعاطـل ويعـيد احلـياة  لـلمدن
بـــعــــد ســـنـــوات مـن االهـــمـــال 
مــشــيـرا الـى ان  االحـتــجــاجـات
الــــشـــعــــبـــيــــة وراء اطالق تــــلك
ـبـادرات خـشـيـة من تـوسـعـها. ا
وقـال بـاسم انـطـوان لـ (الـزمـان)
امس ان (هــنـاك مــعـانـاة كــبـيـرة
واطن سواء كانت في يعيشها ا
بــغـــداد او احملــافــظــات االخــرى
نــتـيـجــة لـتــردي واقع اخلـدمـات
لسـنوات عـدة ما دفع بـاحلكـومة
الـى اطــالق مـــــــــــــــــبـــــــــــــــــادرات
وتـخـصـيــصـات مـالــيـة لـتــنـفـيـذ
مشاريع تسهم بشـغيل العاطل
عن العـمل وتـعيـد احليـاة للـمدن
الــتي تــعــانـي من االهــمــال مــنـذ

سنوات).
واضـــاف (نـــأمل من احلـــكـــومــة
االســتــمــرار بــالـعــمـل لــتــطــويـر
ـشـاريع اخلـدميـة واال يـقـتـصر ا
ذلـك عـــلى وقت االحـــتـــجـــاجــات
ـاذا لم الـشــعـبــيـة) مـتــســائال (
الية تطلق تـلك التخـصيصـات ا
ـــاضــــيـــة طــــوال الـــســــنــــوات ا
لــتـــحــســ اخلـــدمــات والـــبــنى
الــتــحـتــيـة الــتي تــعـد ضــروريـة
(? ـواطـن وبـتمـاس مع حـياة ا
داعــيــا احلــكــومــة الى (ضــرورة
ـشاريع وتوزيـعها متابـعة تلك ا
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سيحي أمام ئات من ا تظاهر ا
ـان إقـلـيم كـردسـتان في مـبنى بـر
محـافظـة أربيـل مطـالبـ بتـعديل
قـانون الـكـوتـا لـلمـكـون الـكـلداني
السريـاني اآلشوري وحتـديد يوم
ـكــون لـلــتـصــويت فـيه خـاص بــا
ـــــان خـالل انـــــتــــــخــــــابـــــات بــــــر
اإلقـلــيم.وقـال الــقـيـادي بــاحلـركـة
االشـــوريــــة فـــريـــد يــــعـــقـــوب في
ـــئـــات من تـــصـــريح امس   إن (ا
ـكون تـظاهروا أمـام مبنى أبناء ا
ـان مطـالب  بـتعـديل قانون البر
تصويت الـكوتا لـلمـكون ليـتسنى
لهم الـتعـبير عـن ارادتهم احلرة)
ـتظـاهرين طـالبوا واضاف  أن (ا
بــــــضــــــرورة حتــــــديث ســــــجالت
ومـحـطات خـاصـة بـهم فـضال عن
ـــكـــون حتـــديــــد يـــوم خـــاص بــــا
لـلـتــصـويت فـيه) مــشـيـراً إلى أن
ـطـالب تـأتي لــلـحـد من سـطـوة (ا
األحــــزاب الــــكـــرديــــة عــــلى إرادة
ـكون ) حسب قـوله. فـيـمـا أفاد ا
مـصـدر امــني  بـان شـابــا انـتـحـر
شــنــقـــا داخل احــدى مـــخــيــمــات
االيـــــزيــــديـــــ في مـــــحــــافـــــظــــة
ـــــصــــــدر في دهـــــوك.واضــــــاف ا
تصريـج امس  ان (شابا يـبلغ من
الـعــمـر 18 سـنــة انـتــحـر شــنـقـا
داخل خـمــيـتـه في مـخــيم كـبــرتـو
لــــلـــــنــــازحــــ االيـــــزيــــديــــ في
احملافظة) واضاف انه (لم يعرف
بـعــد اسـبــاب اقــدام الـشــاب عـلى
ــعـنــيـة االنـتــحـار وان اجلــهـات ا
ــعـرفــة اسـبـاب فـتــحت حتـقــيـقـا 
ــثـنى احلـادث). وفي مــحـافــظـة ا
ــــئــــات أســــتــــمــــر االعــــتــــصــــام 
تـظـاهرين في مـديـنة الـسـماوة. ا
ــئــات من وقــال بــيــان امس ان (ا
أهـــالي احملـــافـــظـــة  يـــواصـــلــون
اعـتـصــامـهم لــلـيـوم الــثـاني عـلى
الـتــوالي في ســاحــة االحـتــفـاالت
ـديــنـة بـعــد ان قـضـوا الــلـيـلـة بـا
اضية مبيـتا في أماكنهم وسط ا
إجراءات أمنـية مشددة) واضاف
ـعـتــصـمـ طـالــبـوا بـإقـالـة ان (ا
احملــــافـظ فــــالـح الــــزيـــــادي وحل
مــجـــلس احملــافـــظــة ومــكـــافــحــة
الــــفــــســــاد فــــضال عـن حتــــســـ

اخلدمـات وتـوفـير فـرص الـعمل)

مـــوضـــحـــ (انـــهم يـــنـــتـــظــرون
ــثــلــ عن مــفــوضــيــة حــقــوق
االنـــســان لـــتــســـلم مـــطــالـــبــهم).
واطلـقت  الـقـوات األمنـيـة سراح
ــــتــــظــــاهــــرين الــــذين جــــمــــيـع ا
اعـتـقـلـتـهـم في الـتـظـاهـرات الـتي
تشـهدهـا احملافـظة . وقـال  عضو
مفـوضـيـة حقـوق االنـسـان فاضل

الــغــراوي في بــيــان امس انه( 
ـــــتـــــظـــــاهـــــرين إطـالق ســـــراح ا
ـعـتـقـلــ في احملـافـظـة والـبـالغ ا
).من جـهـتـها عددهم 76 شـخـصـاً
نفت وزارة الداخلية  اعداد قائمة
بـأســمـاء نـاشــطـ ومـتــظـاهـرين
لــغـــرض االعــتــقـــال. وقــال بــيــان
لـــــلــــــوزارة امس أنـه ( في إطـــــار
ـــســـلــسل إســـتــمـــرار حـــلــقـــات ا
الــتــخــريـبـي الـذي يــظــهــر مع كل
تطـور في الـشـأن الـداخـلي لـلبالد
في مــــســـعى مــــحـــمـــوم ألحـــداث
فوضى وخلق ضـبابيـة حول هذه
الــــتـــطــــورات وهـــو غــــالـــبــــا مـــا
يـــســـتـــهـــدف الـــقـــوات األمـــنـــيـــة
واطنـ بها وهذا إلضعاف ثقـة ا
وأضاف لم ولن يـحـدث مــطـلـقـا) 
(بــنـاءا عــلى مــا تــنــاقــلـتـه بـعض
مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي من
أخـبـار عـاريـة تـمـاما عـن الـصـحة
تـــتـــلــــخص في إطـالق مـــزاعم أن
الــوزارة تـعــد قــائــمـة مــطــلــوبـ
لـالعــــتـــــقــــال مـن الــــنـــــاشــــطــــ
ــتــظــاهـريـن بــعـد االتــفــاق مع وا
القـضـاء على إصـدار قـوائم سلـفا
ـواقع عـلـى حـد مــا زعـمــته تــلك ا
ــــغــــرضـــة) وأشــــار الــــبــــيــــان ا
ان(الوزارة في الـوقت الـتي تـنفي
ــزاعـم جــمــلــة وتـــفــصــيال هــذه ا
وتترفع بنـفسها والـقضاء العادل

عن هذه األكاذيب تود أن تؤكد أن
قواتها األمـنية سـتبقى حتمي كل
تظـاهـر سلـمي يـعبـر عن احلـقوق
ويـــكــون بـــعــيـــدا عن الـــتـــخــريب
واالســـاءة لـــلــمـــصـــالح الـــعـــامــة
واخلاصـة ألنـهـا تنـفـذ توجـيـهات
احلـكومـة بـهـذا الـصـدد وسـتـبقى
عيـون أبنـائهـا ساهـرة على األمن
ــرصـــاد لــكل من والــقــانـــون وبــا
تــســـول له نــفـــسه الـــعــمل خالف
ذلـك). وأطــــــلـــــقـت احلــــــكــــــومـــــة
ـشـاريع االحتـاديـة  66 مـلـيــارا 
محافظـة ذي قار واالف الوظائف
لـلـمــحـافـظـة. وكــشف مـحـافظ ذي
قار يـحيى الـنـاصري في تـصريح
امس  بـعـد انـتــهـاء اجـتـمـاع ضم
ـالـيـة والـتـخـطيـط بـرفـقة وزارة ا
اعضاء من مجلس احملافظة عن(
ـــوافــقـــات احلــكـــومــيــة صــدور ا
ــالي االولــيــة بـتــامــ الــغــطـاء ا
خلـمـسـة االف درجـة وظـيـفـيـة من
أصل سبعة االف وافقت احلكومة
عـلى تـخـصـيــصـهـا لـلـمـحـافـظـة)
واضــاف أن( احملــافــظـة حــصــلت
ــوافــقــات االولــيــة إلطالق عــلى ا
خـــمــســـة االف درجـــة وظــيـــفـــيــة
الك الـدائم للـدوائر جديـدة على ا
منـقـولة الـصالحـية في احملـافـظة
وان  الـوزارة وافـقت بـشـكل اولي
ـالـي لـتـلك عـلى تــامـ الـغــطـاء ا
الـدرجـات عـلى ان تـؤمن الـغـطاء
لبـقـية الـدرجـات بعـد اسـتحـصال
وافـقـات االداريـة بذلك) كـاشـفا ا
ـوافـقــات الـرسـمـيـة عن( صـدور ا
الطالق  66مـلـيـار ديـنـار لـتـنـفـيـذ
مشاريع خدمـية في احملافظة وان
احلـكـومـة االحتـاديـة وافـقت عـلى
ـشاريع في ـبـلغ لـتـنفـيـذ ا رصد ا
مــجــاالت الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة
والبـنى الـتحـتـية).وأعـلن مـجلس
مـحــافــظـة صـالح الـدين أنـه سـلم
مـطالب مـتـظـاهـري احملـافـظة إلى
احلكومة االحتـادية.وقال اجمللس
في بـيان امـس  إنه سـلم (مـطالب
متظاهري احملـافظة إلى احلكومة
االحتـاديــة ودعـا  رئــيس الـوزراء
حـيـدر الـعـبـادي إلى تـأمـ لـقـاء
ثقف والناشط مع الشيوخ وا
ـدنـيـ في احملــافـظـة بـحـضـور ا
ــــثـــلـي احلـــكــــومــــة احملـــلــــيـــة
لالستـمـاع إلى الطـلبـات الـعاجـلة

تظاهرين ).  قدمة من ا ا
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مـوظـفاً احـالت  وزارة الـعدل 13 
من بيـنهم مـدير عـام سابق بـتهم
فـسـاد الى هـيـئـة  الـنـزاهـة.وقـال
بيان لـلوزارة امس  أنهـا (أكملت
الـتــحـقـيــقـات اخلـاصــة بـتـجـاوز
القانون من قبل موظف عدة من
بيـنهـم مديـر عام سـابق وحلاالت
جتـــــاوز وبــــــعـــــد مــــــصـــــادقـــــة
الـتــوصـيـات تــمت احـالــتـهـا الى
الــهــيــئــة الكــمــال الــتــحــقــيــقـات
اخلـاصـة بـذلك من قـبل الـهـيـئة)
واوضح الـبــيـان ان (الــعـديـد من
ـلــفـات الــتي احـالـتــهـا الـوزارة ا
الى احملاكم اخملتصة والهيئة قد
 احلــــــكم عــــــلـى مــــــرتــــــكــــــبي
الــتـجــاوزات بــاحـكــام قــضـائــيـة
مــخـتــلـفــة تــتـراوح بــ احلـبس
والـــغــــرامــــة وكـــذلـك تـــضــــمـــ
ـــال االضــــرار الــــتـي حلـــقـت بــــا
ـعـلـم الـعام). وطـالـبت نـقـابة ا
في مـحــافـظـة ديـالى بــالـتـحـقـيق
الـــفــــوري في حـــادثـــة االعـــتـــداء
ــسـلح عــلى اعــداديــة اخلـالص ا
الـصـنــاعـيـة. وقـالت الــنـقـابـة في
بـيان امس ان (الـنـقابـة تـستـنـكر
ــــســـلـح الـــذي طـــال االعــــتـــداء ا
االعـداديـة اثـنـاء تـوزيع الـرواتب
حيث قام احد االشخاص بهجوم
ـدرسـة واالسـتيالء مـسلح عـلى ا
عــلى رواتـب الــعــامــلــ فــيــهـا).
وطـالب الـبـيـان (احملـافظ وقـيادة
ديرية العامة شرطة احملافظة وا
لتربـية ديـالى بالتـحقـيق العاجل
والــــكـــشف عن الــــفـــاعل وانـــزال
اقــصى الــعــقـوبــات الــقـضــائــيـة
بـحــقه واسـتـرداد الــرواتب الـتي
 االســتـيالء عــلــيـهــا ).ونـوهت
قيادة عملـيات بغداد عن اصوات

اطالقات نـارية ومـدفعـية سـمعت
في شـمـال الـعـاصمـة. وقـالت في
بــــيــــان ان (أصــــوات االطـالقـــات
ـدفـعيـة جاءت نـتيـجة النـارية وا
تــنـفــيـذ تــمــرين خـاص لــقـواتــنـا
األمنية).واعلـنت أمانة بغداد عن
 تـــعــــرض مــــنـــزل مــــديـــر قــــسم
الـــتــجـــاوزات في بـــلــديـــة مــركــز
الــرصـــافــة إلى هــجـــوم مــســلح
مــــؤكــــدة  أن ذلك جــــاء بـــســــبب
حــرصــهــا عــلى تــنــفــيـذ حــمالت
مسـتمـرة إلزالة الـتجـاوزات التي
شوهت  مظـهر العـاصمة. وقالت
مـــــديــــريــــة الــــعـالقــــات واإلعالم
بــــاألمــــانــــة في بــــيــــان امس  إن
(االمــانـة  تــسـتــنـكــر االعـتـداءات
ـــتــكــررة الـــتي تــتـــعــرض لــهــا ا
مـالكــاتــهــا في أثـــنــاء تــأديــتــهــا
واجــبــهــا اخلـدمـي) واضـاف أن
(االعتداء األخير طـال منزل مدير
قسم التجـاوزات في البلـدية بعد
اســـتــــهـــدافه من قـــبل عـــنـــاصـــر
مـســلـحـة أحلـقـت اضـراراً مـاديـة

وسبـبت الرعـب لعـائلـته). واعلن
مـــجـــلس الـــقـــضـــاء االعـــلى عن
مـــصـــادقـــة مــحـــكـــمـــة حتـــقـــيق
الرصـافة اعـترافات  10 متـهم
في وزارة الصحة فيما بينت أن
ــتــهــمــ عــيــنـوا  250 اســمــاً ا
وهـمـيـاً وتـقـاضـوا رواتـبـهم لـ 8
ــتـحــدث الــرسـمي أعــوام.وقـال ا
للمجلس عبد الستار بيرقدار في
بــيـــان امس  إن ( 10 مــتــهــمــ
اعـتــرفـوا أمـام مــحـكـمــة حتـقـيق
الرصافة اخملـتصة بنـظر قضايا
ـة االقتـصـادية الـنزاهـة واجلـر
بــتـــعــيـــ أســمـــاء وهــمـــيــة في
) مـشيرا الوزارة بصـفة مـوظف
ــــتــــهـــمــــ هم إلـى أن (هـــؤالء ا
مـوظـفـون وضــبـاط ومـنـتـسـبـون
عـلى مـالك الـوزارة). واضـاف أن
ــتـهـمــ اسـتـحــصـلــوا مـبـالغ (ا
ماليـة تقدر بـأكثر من  6مليارات
ديــنـار  وهي مــقــدار رواتب هـذه
الـــوظــائف الــوهــمـــيــة طــيــلــة 8

أعوام).   

وكـشــفت دائـرة الـتـحــقـيـقـات في
هيـئة النـزاهة عن ضـبط مسؤول
شعـبـة اللـجان الـطـبيـة في دائرة
صحـة احملـافظـة لقـيـامه بـتـزوير
ـوجـبـهـا إدخال  44 1قـراراً  
عدد من العجالت وتسـجيلها في
مـديريـة مـرور مـيسـان عـلى أنـها
ــعــاقـ لــغــرض تـرويج تــابــعـة 
مــعــامـالت ســيــارات مــعــفــاة من
فـــيـــمــا الـــرســـوم والـــضـــرائب) 
تـــــمــــكـــــنت مـــــفــــارز مـــــديــــريــــة
االســتــخــبـارات الــعــســكــريـة من
القبض على قـيادي في عصابات
ـنـطـقـة كـرمة داعش اإلرهـابـيـة 
الــفــلــوجــة الــتـــابــعــة حملــافــظــة
االنـــــبــــار.وقــــال  مــــركــــز اإلعالم
األمني في بيـان امس أن (مفارز
ــــديـــريـــة في فــــوج اســـتـــطالع ا
ـــــعــــلــــومــــات الـــــفــــرقــــة  14و
استخبارية دقيقة ورصد مستمر
تــمــكــنـت من الــقــبض عــلى أحــد
اإلرهابي الذين شغلوا مناصب
قـيـاديـة فـي عـصـابـات داعش في

مــنــطــقــة الــكــرمـة ) واضـاف أن
ـطلوبـ للـقضاء (اإلرهابي من ا
ادة  1/4إرهاب).وتـمـكنت وفق ا
قوات الشـرطة االحتـادية من قتل
مــــســــؤولـــ بــــارزين فـي قـــاطع
احلـــــويــــجـــــة فـي مــــحـــــافـــــظــــة
كركـوك.وقال الـناطق بـاسم مركز
اإلعالم األمــني الــعــمــيــد يــحــيى
رســـــول فـي بـــــيــــــان ان (قـــــوات
الشرطة االحتادية ضمن عمليات
كـركـوك تـشـرع بـتـفتـيـش منـاطق
وقـرى وان الـعـمـلـيـة أسـفـرت عن
تـفــكـيك  3عـبــوات نـاســفـة كــمـا
فـجـرت كـدس اعــتـدة في مـنـطـقـة
الــــعـــــيــــثـــــات فـــــضال عن قـــــتل
عـــنــصـــرين من داعـش االرهــابي
أحدهم  شيشاني اجلـنسية وهو
يعمل ما يسمى مسؤول عسكري
لـعـنـاصــر داعش االرهـابي قـاطع
احلــــويــــجـــة  –واآلخــــر يـــعــــمل
مـــــايــــســـــمـى مــــســـــؤول قـــــاطع
احلـــويـــجـــة يــحـــمالن أســـلـــحــة
رشــاشـــة )وأشــار رســول الى ان
(قوات الشرطة االحتـادية تمكنت
أيـــضـــا مـن حـــرق مـــضــــافـــتـــ
لالرهـابـيـ والـقـاء القـبض عـلى

شتبه بهم).  10من ا
وتــمــكـــنت الــقــوات األمــنــيــة من
الـــعــثــور عــلى عـــبــوات نــاســفــة
وتـفجـيـرهـا خالل حـملـة تـفـتيش
واســعــة في مــحــافـظــتي  ديــالى
واالنـبـار) واعـلن  مــركـز اإلعالم
األمــنـي عن اعــتــقـــال ارهــابــيــ
اثـــنــــ فـي مــــحـــافــــظــــة صالح
ـركــز في بـيـان  إن الـدين.وقــال ا
(مــفـــارز خــلــيــة اإلســتــخــبــارات
ومـــكــافـــحــة اإلرهـــاب الــتـــابــعــة
ديريـة االستخـبارات العـسكرية
واسـتـناداً الـى معـلـومـات دقـيـقة
تمكنت من القبض على اثن من

اإلرهـــابــيــ في نــاحـــيــة الــعــلم
باحملافظة و بـحوزتهما  3بنادق
كالشـنـكوف و 5مـخـازن بـنـدقـية
ودرعـــــ ضـــــد الـــــرصــــاص و5
هــــواتف نـــقــــالـــة مع  5شـــرائح
وكـــــمــــيـــــة من عـــــتــــاد بـــــنــــادق
طلوب الكالشنكوف وهما من ا

ــــادة 1 / 4 لــــلـــــقــــضـــــاء وفق ا
إرهـاب). وأعــلـنت جلـنـة تــخـلـيـد
مـــجـــزرة تـــكـــريـت أن الـــقـــضـــاء
ـقبل حـكما سيـصدر في الشـهر ا
ــــجـــزرة بـــحق  20مــــتــــهـــمــــا 
سبـايـكر.وقـالت اللـجـنة في بـيان
امس ان (القضاء سيصدر حكمة
جزرة سبايكر بحق  20متهماً 
ـقـبل).يـذكــر أن تـنـظـيم الـشـهــر ا
ــــــــئـــــــــات من (داعـش) أعــــــــدم ا
تدرب والطلبة العسكري في ا
قـاعـدة سـبـايـكـر بـتـكـريت عـنـدما
فـرض سيـطـرته علـيـها مـنـتصف
حــزيـران 2014 قــبل أن تــتـمــكن
الـقــوات الـعـراقـيــة من اسـتـعـادة

السيطرة عليها).
 واعـلن مـجــلس الـقـضـاء االعـلى
ان مــحـكــمـة جــنـايــات مـحــافـظـة
ديـالى أصدرت أحـكـامـا بـاإلعدام
ـوت بــحق أربـعـة شـنــقـاً حــتى ا
متهم أديـنوا باالنتمـاء لتنظيم
ارهـــابي وارتــكـــابــهم عــمـــلــيــات
ارهابية في احملافظة خالل العام
ــــتـــحـــدث بـــاسم  .2007وقـــال ا
اجمللس عـبد السـتار بـيرقدار في
بيـان امس ان (الهيـئة االولى في
احملـكــمـة  نـظـرت قــضـايـا اربـعـة
متهم أديـنوا باالنتمـاء لتنظيم
الــقــاعــدة (ســابــقــاً) وارتــكــابــهم
عـــمــلـــيــات ارهـــابــيـــة واصــدرت
احـكــامـهـا بـاإلعـدام شــنـقـاً حـتى
ـادة الرابعة وت وفقـاً الحكام ا ا
/ 1من قانون مكافحة االرهاب).
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محمد دبدب

ــــنــــاطق بــــشــــكـل عــــادل بــــ ا
تـضـررة للـتخـلص من التـلوث ا
ـالية البـيئي).  واطـلقت وزارة ا
مـبـالغ بـنـحو 8.5  مـلـيـار ديـنار
لتطوير بغداد وتمويل  98مليار
ـــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــاريــع فــي دوالر 
البصرة.وقـالت الوزارة في بيان
امس ( انهـا اطلـقت مبـالغ مالـية
بنـحو 8.5 ملـيارديـنار من اصل
 16 ملـيار ديـنار لـتطـوير بـغداد
شاريع من خالل تمويل بـعض ا
واطن من التي تلبي حاجات ا
اخلــــدمـــات) مــــؤكــــدا ان (هـــذه
االمــــــوال اطــــــلـــــقـت بـــــحــــــسب
رقم 171 قـرارمـجـلس الـوزراء ا
ضـــمن قـــرارات خــلـــيــة االزمــة)
واضــــاف ان (اخلــــدمــــات الــــتي
سيـتم شمـولهـا بالـتخـصيـصات
ـــاء وشــــبـــكــــات اجملـــاري هي ا

والكهرباء).
 واشـار الـبــيـان ان (الـعـمل جـار

ـبـالغ ومـناقـلـتـها) عـلى اكـمال ا
وتابع ان (الوزارة قامت بتمويل
اكثر من  97 ملـيار ديـنار ضمن
مـبـالغ الـبـتـرودوالر الـتـشـغـيـلـية
لــــتـــــحــــســــ واقـع اخلــــدمــــات
واطني مـحافظـة البصرة). الى
ركزي العراقي ذلك أعلن البنك ا
عن أن مــــــجــــــمــــــوع اإليـــــرادات
األجـنبـية الـتي تـسلـمـها الـعراق
مـنـذ الـعام  2005 وحـتى الـعام
اضي  بلغ أكثر من  706مليار ا
دوالر.وقال الـبنك في بـيان امس
انه (مـــنــذ الـــعــام  2003وحــتى
وقت قـــريب شـــهـــد االقـــتـــصـــاد
ــوارد الـــعـــراقي ارتــفـــاعـــاً في ا
النـفـطيـة بشـكل مـلحـوظ وصلت
ـــوازنــات عـــلى إثـــرهـــا أرقـــام ا
الـعـامـة إلى مـبـالغ عـالـيـة وعـلى
أساس ذلك يـدور ب اخملـتص
وغـيــر اخملـتـصـ نــقـاش بـشـأن

تـــــــــلـك اإليــــــــرادات وكـــــــــيف 

التصرف بها وأبواب إنفاقها).
 مشيرا الى ان (البنك قام بادارة
حـسـابـات الـوزارة واجنـاز عـمل
مــــهم يـــوضـح حـــجم اإليـــرادات
األجنبية احلقيقية التي تسلمها
العراق عن طـريق إعداد مطـابقة
تعـاقبة قـبوضات احلـكومـات ا
وأبواب إنفاقها للمدة من 2005
الى (2017 واوضح الـبـيـان ان
(إجمالي مـقبـوضات الوزارة من
الــعــمــلــة خـالل تــلك الــســنــوات
بــلـــغت نــحــو  706.23 مــلـــيــار
دوالر  كــمـا بـلـغ مـقـدار مــا أنـفق
مـنـهـا  703.11 مـلـيـار دوالر أي
ـئـة من حـجم بـنـسـبـة  99.5 بـا

االيـراد الكـلي  امـا مـا تبـقى 
تــدويــره  إلى رصــيـد افــتــتـاحي
حلـــســـاب الـــوزارة خالل الـــعــام
اجلـــــاري) واضــــــاف ان (هــــــذا
االنفاق توزع ب أبواب مختلفة
أهمها التنقـيد الديناري وهو ما

تــــقــــوم الـــوزارة بــــإنــــفــــاقه في
ــوازنــة الــعــامــة اذ بــلغ خالل ا
اضـية بنحو 488.6 السنوات ا
مـــلــيــار دوالر أي بــنــســبــة69.5
ئـة من اجـمـالي االنفـاق يـليه بـا
اسـتــيـرادات احلـكـومــات لـلـمـدة
نــفــســهــا والــتي تــتم عن طــريق
لغ صـرف العـراقي للـتجـارة  ا
 156.9 مـــلــيــار دوالر بـــنــســبــة
ئة من مجمل النفقات  22.3 با
ومـن ثم نــــــفـــــقـــــات تـــــســـــديـــــد
مــســتــحــقـــات مــقــاولــ عــقــود
ـدفـوعـات اخلــدمـة الـنــفـطـيــة وا
العسـكرية والـبالغة  41.5مليار
دوالر ) وتـــــابـع الـــــبـــــيـــــان  ان
تبقي والذي يشكل نسبة 2.3 (ا
فـقد ـئـة  من االنـفـاق الكـلي   بـا
وجه لـــتــســـديـــد دفــعـــات ديــون
الــعــراق وغـيــرهــا من الــنـفــقـات
األخــــرى) ولـــــفت الـى ان (عــــام
 2012التي تعـد أعلى الـسنوات

من حيث االيـرادات إذ بـلغ حجم
االيــراد الـــكــلي فــيــهــا 106.23 
مليار دوالر كمـا تعد سنة 2013
أعـلى سـنـة من حـيث اإلنـفـاق إذ
بــلغ حـجم االنـفــاق الـكـلـي فـيـهـا

نحو   97.45 مليار دوالر). 
مـن جــهــة اخــرى حــدد مــصــرف
الــرافـــدين مــدة تـــســديـــد ســلف
مـــوظـــفي دوائـــر الــدولـــة. وقــال
ــكـتب االعالمي لــلـمــصـرف في ا
بـــــيـــــان امـس انه ( حتـــــديـــــد
تـــســديــد ســلف مــوظــفي دوائــر
الـدولـة الـبالـغـة خـمـسـة وعـشرة
مالي دينـار بنحو  60 شهرا)
مشيرا الى ان (احتساب الفائدة
يـكون بـطـريـقة الـقـسط الـثابت)
واضاف البيان ان (مـبلغ السلفة
حـــدد بــــاالعـــتــــمـــاد عــــلى راتب
ـــوظـف بـــأن  يــــغـــطـي نـــصف ا
مــــرتـــبـه الـــقــــسط الــــشـــــــهـــري

للسلفة). 
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تــوقع مـنــبئ جــوي  اســتــمـرار
موجـة الغـبار في وسط الـعراق
وجــــنــــوبه لــــغــــايــــة يــــوم غـــد
ــنـبئ الــتـابع األربـعــاء. وقـال ا
لـــلــهـــيـــئــة الـــعـــامــة والـــرصــد
الــــزلـــــزالـي في وزارة الـــــنـــــقل
صادق عـطـية في صـفحـته على
الفيـسبوك ان (تـوقعات خرائط
الــطـقس الــصــادرة تــشــيـر الى
اســــتــــمـــرار نــــشــــاط الــــريـــاح
ثـير للغبار الشماليـة الغربية ا
خـالل ســــاعــــات الـــــظــــهــــيــــرة
ـــــنــــــاطق خــــــصــــــوصـــــا فـي ا
الـصــحـراويــة في مـدن جــنـوب
الـــبـالد مـــيـــســــان والـــبـــصـــرة
وواسط وذي قـار وبـصورة اقل
في بــاديـة الـسـمـاوة) واضـاف
ــغــبـرة تــسـتــمـر ان (االجـواء ا
لـغـايـة  يـوم غد االربـعـاء).فـيـما
قـالت الــهـيـئــة في بـيـان تــلـقـته
(الـــــــزمــــــان) أمـس أن (طــــــقس
نطقة الوسطى اليوم الثالثاء ا
ســـيـــكـــون صـــحـــوا و درجـــات
احلرارة مـقاربـة للـيوم الـسابق
والـرياح شـماليـة غربـية تـنشط
خالل  الـنهـار مع تصـاعد غـبار
خفيف في بعض االماكن ومدى
الــرؤيــة  2-6 كــيــلــو مــتــرات),
واضـــاف (وفـي الــــشـــمــــالــــيـــة
ســـيـــكـــون طـــقـس صـــحــوا
ودرجـــــــــات احلــــــــرارة
مقاربة لـليوم السابق

وفي اجلـنـوبيـة  طـقس صـحوا
درجـات احلـرارة مـقاربـة لـلـيوم
السابق والرياح شمالية غربية
خـفـيــفـة الى مـعـتــدلـة الـسـرعـة
تــنـشط خالل الــنــهـار مــسـبــبـة
تــصـــاعـــد الـــغـــبـــار في امـــاكن
عـــدة). الى ذلك ضربت عاصفة
اسـتـوائيـة قـوية وسط الـيـابان
مـصـحـوبة بـامـطـار غزيـرة بـعد
اقل من شـهــر عـلـى فـيــضـانـات
كـارثــيــة ضــربت الـبـالد.وقـالت
مصادرمحـلية يابـانية في بيان
أمس أن (اعــصــار جـونــغـداري
ــــصـــحـــوب بــــريـــاح وصـــلت ا
سرعـتـها الى  180 كـيلـو مـترا
وان ادارة االزمات في اوكاياما
غرب اليابان استنفرت االجهزة
اخملـتـصة وفي حـال تـأهب مـنذ
الـفــيـضـانـات الــكـارثـيــة مـطـلع
الشهراجلـاري) مشيرا الى انه
ـرحـلة (حلـسن احلظ في هـذه ا
ليست هناك فيضانات جديدة),
مــشــيــرا الى انه (بــعــد هــطـول
امطارغـزيرة على شـرق اليابان
كـانت الـعـاصـفـة تـتـجه غـربا ),
ــــواطـــنـــ فـي تـــلك داعـــيـــا (ا
نـاطق الى مغـادرتهـا  قبل ان ا
تزداد االمطار).وألـتهمت موجة
حرائق والية كاليفورنيا بسبب
ــرتــفـعــة واجلــفـاف احلـرارة ا
اضـــافــة إلـى ريــاح مـــتـــنـــقـــلــة
اســــهـــمت في تـــوسع
رقــــــــــــعــــــــــــة
انتـشارها
فـي وقـت

ـــتـــحـــدة تـــشـــهـــد الـــواليـــات ا
عـملـيـات مكـافـحة لـ 39 حريـقا
مـشتـعال فيـهـا.وقال بـيان امس
انه ( استنفار  نحو  12 الف
عــنــصــر اطــفــاء اال ان  ريــاحــا
مـتــنـقــلـة اضــافـة الى اجلــفـاف
ســـاهـــمـــا في اتـــســـاع شـــعــاع
الــنـيـران في وقت  تــسـجـيل
ســـــتــــة قـــــتــــلـى عـــــلى االقل) ,
واضــــاف (و خالل مـــكــــافـــحـــة
احلــريق قــتل عــنــصــرا اطــفــاء
وقـــضـى ثالثـــة مـــدنـــيـــ وان
احلـريق اتى عـلى اكـثـر من 36
الف هــكـتـار ودمـر  517 مـبـنى
واصاب  135 اخـرى بـأضـرار
ولـم يـتم اخـمـاد ســوى خـمـسـة
ــــئـــة مــــنـه). واجـــتــــاحت فـي ا
الـــــيــــونـــــان حــــرائـق غــــابــــات
ــاضي أســفـرت عن األســبــوع ا
مقتل 91 شخصا على األقل في
مـنــتـجع مـاتي الـسـاحـلي الـذي
يــبــعـد  30 كــيــلـومــتــرا شـرقي
أثــيـنــا. وقـال فــريق اإلطـفـاء إن
 25 شخصا مـا زالوا مفقودين
و 28 جــثــة لم يــجــر الــتــعــرف
عليها بـعد.وقال رئيس الوزراء
الــيــونــاني  تــســيـبــراس خالل
ـــنـــاطـق احلـــرائق في زيـــارته 
سؤولية تصريح إنه (يتحمل ا
السـياسـية الـكامـلة عن الـكارثة
وتعهـد بسلـسلة من التـغييرات
منها حملة على اإلنشاءات غير
الـقـانـونـية والـعـشـوائـيـة الـتي
يــعـتــقـد أنـهــا زادت من عـواقب

احلرائق).

فالح الزيادي باسم انطوان 


