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انــهـت الــلــجــان الــتــنــســيــقــيــة في
مــحـافـظــة الـبـصــرة الـتـحــضـيـرات
لـتنظيم أكـبر تظاهـرة واعتصام في
احملــافـظــة فــيـمــا تـســتــعـد بــغـداد
ومــحــافــظــات اخــرى لــلـخــروج في
احــتــجـاجــات حتت اسم (تــظــاهـرة
احلـقوق).وقالت اللـجان التنـسيقية
بـالـبصـرة في بيـان أن (احلـكومـت
االحتادية واحمللية لم تفيا بالوعود
طالب التي سلمتها لهما لـتحقيق ا
الـلجان التنسيقية في وقت سابق)
مـؤكدة أن (سقف مطالـبها قد ارتفع
بـاتـفاق جـميع الـتنـسيـقيـات وبات
ــطـــلب الــرئــيـس هــو مــنــاهــضــة ا
ا في الـعملية الـسياسية بـرمتها 
ذلك مــطــالــبــات بـإلــغــاء الــدســتـور
واألحــزاب). وطــالــبت الــلــجــان في
وقت سـابق مجـلس احملافظـة ببناء
سـد البـصرة وإكمـال مشروع مـيناء
الـفـاو الـكـبـيـر وإيـجـاد فـرص عمل
لــلــعــاطــلــ بــاإلضــافــة إلى إطالق
.في غضون ذلك قال عتقل سـراح ا
ــتـحـدث بـاسم مـفــتي أهل الـسـنـة ا
واجلــمــاعــة زيــد احلـلــبــوسي في
تــصـــريح صــحــفي أن (دار اإلفــتــاء
سـتنـضم لالحتجـاجات في حال لم
طـالب تـظاهـرين ا تـنته مـعانـاة ا

بـتوفيـر خدمات ومـحاربة الـفساد)
مـوضــحـا أن رسـالـة مـفـتي الـعـراق
مـهدي الصميدعي لرئيس احلكومة
ـــفـــتـي (يـــهـــيب جــــاء فـــيـــهــــا أن ا
تظاهرين بـالعبادي إنهاء معاناة ا
خالل  30 يـومـا وبـعـكـسه سـتـقوم
شـاركة مع دار اإلفـتـاء العـراقيـة بـا
ـتظـاهرين بـعلمـائهـا كافـة ومفتي ا

اجلمهورية).
 بـــدورهـــا اعـــلـــنت خـــلــيـــة االعالم
احلـكـومي انـتـهـاء اعـتـصـام قـضـاء
احلــــســـيـــنــــيـــة فـي بـــغــــداد بـــعـــد
ـطـالب االهـالي .وقـال االســتـجـابـة 
بــــيـــان امس ان ( الــــســـكــــرتـــاريـــة
الـتنـفيـذية لـلجـنة االعـمار اخلـدمية
االمــنــيــة تــؤكـد انــتــهــاء اعــتــصـام
احلـسينية بعد االستجابة للمطالب
)  مـوضحًـا انه ( بنـاء على تـوجيه
رئـيس الوزراء تسـلمت السـكرتارية
الـتنـفيـذية لـلجـنة االعـمار اخلـدمية
االمـنـيـة  11مـطـلـبـا لـتـحـس واقع
اخلــدمـات في قـضـاء احلــسـيـنـيـة 
ـبـاشـرة بتـنـفـيذ مـشـروع تـاهيل وا
شـبـكـة مـاء احلـسـينـيـة بـعـد عـشرة
ايــام والــلـقــمـانــيــة في الــسـابع من

الـشـهـر اجلـاري  ومـتـابـعـة تـنـفـيـذ
مـــشـــروع مـــجـــاري احلـــســـيـــنـــيــة
واجنـــازه خالل هــذا الــعــام).ونــظم
العشرات من االهالي في احلسينية
اول امـس اعــتـــصــامـــاً مـــطــالـــبــ
بــــتــــحـــســــ واقـع اخلـــدمــــات في
مــنـطــقـتــهم .الى ذلك اعـلـن مـحـافظ
بــغــداد عــطــوان الــعــطــواني تــوفـر
اربـعـة آالف درجـة وظـيـفـيـة نـاجتـة
الك لــــلــــعــــام 2016 عـن حــــركــــة ا
ــالــيــة بــانــتــظــار مــوافــقــة وزارة ا
إلطالق تــخــصـيــصـاتــهــا لـلــشـروع
بـالـتعـيـينـات بـحسب بـيـان اضاف
ان الـــعــــطـــواني بـــحـث مع نـــقـــيب
ــعـلـمـ عـبــاس الـسـوداني ووفـد ا
ــكن من مــرافـق له (الــســبل الــتي 
ــعــوقــات ــشــاكل وا خـاللــهــا حل ا
الـتي تقف بـوجة العـملـية التـربوية
وتـمــكـ الـهـيـئـات الـتـدريـسـيـة من
اداء عملهم بشكل صحيح) واضاف
ان (الــلــقــاء الــذي جــرى بــحــضــور
جلـــنـــة الــتـــربـــيــة والـــتـــعــلـــيم في
احملــافــظـة شــهـد ايــضًــا الـتــبـاحث
ـلف الـتـعـيـينـات وتـأكـيـد ضرورة
ـالـيــة عـلى اطالق مــوافـقــة وزارة ا
الـــدرجــات الـــوظــيـــفــيـــة اخلــاصــة
بـاحملــافـظـة لـسـد الـنـقص احلـاصل
فـي مـدارس الـعـاصـمـة وخـصـوصـا
مـناطق االطراف فضـال عن مناقشة
مــــوضــــوع الــــعالوة والــــتــــرقــــيـــة

والترفيع). 
واشــار الــعــطــواني الـى ان (هــنـاك
رؤيــة واضـحـة حلــكـومـته لــتـمـكـ
ــدرسـ عــبـر تــوفـيـر ــعـلــمـ وا ا
اجــواء مـنـاسـبـة ) مــؤكـداً (اهـمـيـة
مـــعـــاجلـــة مـــوضــوع مـن جتــاوزت
ــدرسـ ــعــلــمــ وا خــدمــته مـن ا
الــعشر سنوات في مناطق االطراف
ــركــز ولـم نــتــمــكـن من نــقــلـه الى ا

بسبب قلة التعيينات).
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أدى عــمل تــخـريــبي الى انـفــصـال
ثـالثـــة خـــطــــوط لـــنـــقـل الـــطـــاقـــة
الــكـهــربــائـيــة مـا اثــر ســلـبــاً عـلى
جتــهـيـز ثـالث مـحـافــظـات .وقـالت
وزارة الـكـهـربـاء في بـيان امس ان
(ثـالثـــة خـــطـــوط لـــنـــقل الـــطـــاقـــة
الــكـــهــربــائــيــة هـي خط الــضــغط
الـــفــائق ديـــالى كــركــوك  400 كي
فـي والــــضــــغط الـــــعــــالي الــــدور
احلــــــــويـجـة  132 كي في  ومال
عـبد الـله احلويجـة تعـرضت لعمل
ارهـــابي تــخـــريــبـي بــاســـتــهــداف
أسـالك هــذه اخلــطـــوط بــعــيــارات
نـاريـة مسـاء اجلمـعة وفـجر امس
الــســبت مــا أدى الـى انــفــصــالــهـا
وخـروجـها من اخلـدمـة) موضـحة
ان (جتـهـيـز الطـاقـة في محـافـظات
كـركـوك ونيـنوى وصالح الـدين قد

تأثر بهذا االستهداف).
واشـــارت الـــوزارة الى (مــبـــاشــرة
مالكـــات الــشــركـــة الــعــامـــة لــنــقل
ـنـطـقـة الـطــاقـة الـكـهـربـائــيـة في ا
الــشــمـــالــيــة بــأعــمــال الــصــيــانــة
إلعـــــادتـــــهــــا الـى اخلــــدمـــــة خالل
ســـاعـــات) مــؤكـــدة عـــزمـــهــا عـــلى
(الـعمل في جميع الظروف اجلوية

واألمـــنـــيـــة) مــنـــاشـــدة اجلـــهــات
األمــنـيـة بـ(إســنـاد عــمـلـهــا خـدمـة
لـلمـواطن العـراقي). وكان خط نقل
الـطاقة الكـهربائيـة الضغط الفائق
كـركـوك ديـــــــــــــالى   400 كي في
قــد تـعـرض الى عـمل تـخـريـبي في
مـنطـقة وادي عـوسج قرب سـيطرة
ـاضي ما اجنـانـة فجـر اخلـميس ا
أدى الـى الى انـــفـــصـــال اخلط من
اجلـهتـ لتصـبح محـافظة نـينوى
ومــحـافــظــة كـركــوك مـاعــدا  الـذي
يـــتـــغـــذى من اإلقـــلـــيم وجـــزء من
مــحــافـظــة صالح الــدين في حــالـة
ذكور انـطفاء تـام. وكان الهـجوم ا
هـو االستـهداف الثـامن لهذا اخلط
. كــمـا ــاضــيــ خـالل الـشــهــرين ا
اعــلن مـديــر عـام الـشــركـة الــعـامـة
لــنــقـل الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة في
ــنـطــقـة الــشـمــالـيــة خـالــد غـزاي ا
اضي عن تعرض عطية االسبوع ا
خط نـــقل الــطـــاقــة الــكــهـــربــائــيــة
الــضــغـط الــفــائق (كــركــوك أربــيل
سـنـتـر) بـجـهـد    400كـي في عمل

تـخـريـبي بعـبـوات ناسـفـة وضعت
حتـت قــــاعـــدة احــــد ابــــراج اخلط
ا أدى إلى اضي  مساء االثن ا
ســقــوطه في مــنــطــقـة جــخــمــاجـة
بـــالـــقـــرب من قـــضـــاء الـــدبس في
كــركـوك وخـروج اخلط عن الـعـمل
مـــا تـــســـبب بـــانـــطـــفـــاء الـــتـــيــار
الــكـهـربـائي بـالــكـامل عن نـيـنـوى.
ـالكــات الـــهــنـــدســيــة وبـــاشــرت ا
والـــفــنـــيــة في قـــســمـي اخلــطــوط
واالسـناد الـفني فـي شبـكة كـهرباء
كـــركـــوك بـــنـــصـب بـــرج طــوار .
وأوضـح  عـطـيــة أن (نـصب ابـراج
الـطـوار فـي هـذه الـظـروف تـكون
خــطـوة اســتـبــاقــيـة تــلـجــأ الـيــهـا
الـشركـة لغـرض اإلسراع في إعادة
اخلط لـلعـمل لـيتم تـغذيـة محـافظة
نــيـنــوى بـالــطـاقــة الـكــهـربــائـيـة)
مــضـيـفًــا أن (مالكـاتـنــا سـتـواصل
الـعـمل على تـفكـيك الـبرج الـساقط
ـتـضـررة منه وإسـتـبـدال األجزاء ا
وإعــادة تــأهـيــله لــيــتم نـصــبه من

جديد). 
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ـــنــافــذ ضـــبــطت مـــفــارز هــيـــئــة ا
احلـــدوديــــة مـــســـافــــرة إيـــرانـــيـــة
بـحــوزتـهـا مـواد مـخـدرة في مـنـفـذ
زربـاطـية احلـدودي. وقالت الـهيـئة
في بـيان امس إن (مفتـشات الهيئة
في مـنـفذ زربـاطيـة أفشـلن محـاولة
إدخــال مــواد مــخـدرة نــوع تــريـاك
بـحـوزة مـسـافرة إيـرانـيـة) مـؤكدة
(اتـــخــاذ اإلجـــراءات الــقـــانــونـــيــة
بــحــقـــهــا وإحــالــتــهــا لــلــقــضــاء).
وأعـتـقـلت مـفـارز امـنـيـة قـوة سـتـة
مــــتـــهـــمـــ بــــاإلرهـــاب واخلـــطف
ـواد اخملــدرة بـيــنـهم واالجتــار بــا
فـتاة في منـاطق متفـرقة من بغداد.
وقــالت قـيـادة عــمـلـيــات بـغـداد في
بـيان امس إن (قواتنا األمنية ألقت
الـــقـــبض عـــلى مـــتـــهــمـــ اثـــنــ
ـنصور بـاإلرهاب ضـمن منطـقتي ا
وحـي اجلـامـعـة عـلى يـد مـفـارز من
الـهيئـة التحـقيقـية لقـيادة عمـليات
بـغداد واسـتخبـارات وأمن بغداد)
مــشــيـرة الى (إلــقـاء الــقــبض عـلى
فــتـاة فـي سـيــطـرة الــصـقــور غـرب
بـغـداد ضـبط بحـوزتـها  180حـبة

مــخـدرة ومــتـهم اخــر في مـنــطـقـة
ـنصـور يحـمل كمـية مـن احلبوب ا
اخملـــدرة لـــغـــرض االجتـــار بـــهــا).
وبــحـسب الـبــيـان فـأن قــوة أمـنـيـة
تــمـكـنت بـاالشــتـراك مع مـفـرزة من
األمن الـوطـني من اعتـقال مـتهـم
ـادة /421 خــطف اثــنـ في وفق ا
في مــنــطـقــة الـراشــديـة). وأقــتـحم
مـــســـلــــحـــون مـــنـــــزالً في بـــغـــداد
وسـرقـوا مبـلـغاً مـالـياً ومـصـوغات

ذهبية. 
وقــــال مـــصــــدر في الـــشــــرطـــة في
تــــصــــريح امس إن (مــــجــــمــــوعـــة
مــسـلــحـة اقـتــحـمت مــنـزالً في حي
ـنطقـة الشعب واحـتجزت سـومر 
ـنزل في احـدى الغرف) أصـحاب ا
مـضيـفاً  أن (اجلـناة سرقـوا مبـلغاً
مــالـيـاً ومــصـوغـات ذهــبـيـة والذوا

بالفرار). 
واصـــيب مـــدنــيـــان بــجـــروح لــدى
انــفـجــار عـبـوة نــاسـفــة في قـضـاء
الــــتــــاجـي في بــــغــــداد امس. وفي
الــســلــيــمـانــيــة اطــلق مــســلــحـون
مـجـهـولـون النـار عـلى مـقـر احلزب
ـــقــراطي الـــكـــردســتـــاني في الـــد
ــتــحــدث بــاسم احملــافــظــة.وقــال ا

اجملـــلـس الـــقـــيـــادي لـــلـــحـــزب في
الـسـلـيـمانـيـة وحـلبـجـة عـطـا شيخ
حـــــــسن فـي تـــــــصــــــريـح  امس ان
(اطالق النار استهدف ليل اجلمعة
ــنـطــقــة الـشــرقـيــة لـلــحـزب مــقـر ا
ــقـراطـي في الـســلــيـمــانــيـة) الــد
واضـاف ان (اطالق الـنار لـم يسـفر

عن اي  خسائر بشرية ). 
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اكـد الـنـاطق بــاسم رئـيس الـتـيـار
الـصـدري مــقـتــدى الـصـدر رفض
ــبــدأ الــواليــة حتــالف ســائـــرون 
الـثــانــيـة لــرئـيـس الـوزراء حــيـدر
الــعــبــادي مــشــيــراً الى ان تــيــار
احلــــكــــمــــة الــــوطـــــني وائــــتالف
الـوطــنـيــة هــمـا األقــرب لـتــحـالف
ســائـرون فـي تـشــكــيل احلــكــومـة
قـبلـة. وقال صالح الـعبـيدي في ا
تــصـــريح امس ان (الــقـــوى الــتي
ـقــبـلـة سـتــشـارك في احلــكـومــة ا
بـــشـــكـل مـــوثـــوق هـي احلـــكـــمـــة
ـا احلزبان وإئتالف الوطـنية ور
الكرديـان) مضـيفـا (نحن نـشترط
على العـبادي ان ال يـتحالف مـعنا
عـــــــــلـى طـــــــــمـــــــــوح الـــــــــواليــــــــة

الــثـــانــيـــة).وأوضح ان (األحــزاب
ـشاركة بـاحلكومة الكرديـة تريد ا
والــقـوائم الــســنــيــة مـثـل حتـالف
الـقـرار الـعـراقـي وقـائـمـة احلل لم
حتسم مـوقـفـهـا حـتى اآلن).وتابع
(نريـد تثـبيت فـكرة ان تشـكيل أي
حتالف طـائـفي هو أمـر مـرفوض
بل نــريــد كــتـــلــة أكــبــر من قــوائم
متـعددة وهـذا ال يـعني شـمول كل
قــــوائم مــــكــــون مــــعـــ بـل جـــزء
مــــنـــــهــــا).واوضـح ان (قــــائـــــمــــة
االستقامة بتحالف سائرون - 54
مـــقــــعـــداً - حــــصل وفق نــــتـــائج
االنـتــخـابــات الــنـيــابـيــة عـلى 51
مقعداً واحلزب الشيوعي مقعدين
ـدني مقـعدا واحـدا ولو والتـيار ا
ــا شــاركـــا بــشــكـل مــشــتـــرك لــر
حصـلوا عـلى أكـثر من ذلك).ورأى

مـحــلـلــون) الفــتـا الى ان (حتــديـد
رجـعية الـعليـا لشخص معايـير ا
رئيس الـوزراء بأن يـكون شـجاعاً
وحـازمـاً وقـويـاً جـعل من حـظـوظ
الــــعـــــبــــادي في واليـــــة ثــــانــــيــــة
قـــلــــيـــلــــة).ونــــوه الى ان (دخـــول
الــعـبــادي فـي حتـالـف مع قــائــمـة
الفـتح وتـقـاربه مع دولـة الـقـانون
أمـر مؤاخـذ عـلـيه وأضـر به كـونه
حتالفـاً طائـفيـاً والشـارع العراقي
سئم الطائفية) مبينا ان (إئتالف
الـنـصـر هـي قـائـمـة وطـنــيـة لـكـنه
حتول الى طائفية عند حتالفه مع
الفتح ودولـة القانـون وان الصدر
نـصــحه قــبل االنـتــخــابـات بــعـدم
التحالف مع الفتح ودولة القانون
وانـهـم لـو اشــتــركـوا ســويــة قـبل
االنتخـابات لفـشل النصـر والفتح

معاً ألنه تشكيل طائفي).وتابع (ال
نقـول اننـا نـرغب في العـبادي في
والية ثـانيـة لكن يـجب على الـكتل
رشـح وما حصل ان تتفـق على ا
من تـقــارب بـ الـفــتح وسـائـرون
هـــو من أجل تـــشــكـــيل حـــكـــومــة
ولـيس كـتـلـة طـائـفيـة تـتـفـاهم مع
الكـتل االخرى عـلى معـيار طـائفي
وهذا مرفوض لنا واجلميع مدعو
ـكن ان يــشــاركـوا بــاحلـكــومـة و
ولـكن وفـق ضـوابط ومــنــهـا ان ال
تكون السـلطة حكـراً على جهة او
حــــزب).واوضح الــــعــــبــــيــــدي ان
(سبـب تقـارب سـائـرون واحلـكـمة
ـا مـعـهــا الـنـصـر والـوطـنـيــة ور
وأحزاب كـردية المـتـيازهـا بـالثـقة
بـيـنـهـا) .وأكد ان (سـائـرون حـتى
االن لم يـحــسم مــوقـفه في تــقـد

مرشح لـرئـاسة الـوزراء ولكن اذا
ـكن ــقـبـلـة  رأيـنـا ان الـظـروف ا
تـقــد مــرشح ولـكــنــنـا لـم نـفــكـر
حــالـــيــاً فـي هــذا األمـــر). وكــشف
الـعــبـيــدي عن عــدم رضـا الــصـدر
(عن شـــعـــار - ايـــران بـــرة بــره -
الــذي يــطــلــقه مــتــظــاهــرون كـون
ايران دولة تبـقى جارة) مستدركً
(لكن يبـقى احترام سـيادة العراق
أمــر مـــطـــلـــوب).في غـــضــون ذلك
ــركـــزي لالحتــاد رشح اجملــلـس ا
الــوطـــني الــكـــردســتــانـي بــشــكل
ـــنــصب رســمي مـــحــمـــد صــابــر 
رئـــيس اجلـــمـــهـــوريـــة لــيـــخـــلف
الـرئـيـس احلـالي فـؤاد مــعـصـوم.
ونـقل مـوقع االحتــاد الـوطـني عن
ــان الـــنــائـب عن االحتـــاد في بـــر
االقـلـيم عـزت صـابـر  وهو شـقـيق

{ دمــــشق- ا ف ب: أعـــلـــنت ادارات
رســمــيــة في ســوريـا حــاجــتــهـا الى
ــواطــنـ في ــئــات من ا تــوظــيف ا
مــجــاالت عــدة كــالــغــاز والــكــهــربـاء
واخلــــدمــــات وفق مــــا ذكــــر االعالم
الـرسـمي امس في خطـوة تأتي بـعد
أســابـيـع من تـأكــيـد الــرئـيس بــشـار
األســـد أن اعـــادة االعــمـــار هي أولى

األولويات.
ومــــنــــذ انــــدالعه فـي الــــعـــام 2011
تسبب النزاع في سوريا بدمار هائل
في الـبنى الـتحـتية من شـبكـات مياه

وكـهرباء ومدارس ومستشفيات. كما
ـــــرافق أحلـق أضـــــراراً بــــالـــــغـــــة 
ناطق ومنشآت عامة خصوصاً في ا

التي شهدت معارك طاحنة.
ونـشـر التـلـفزيـون الـسوري الـرسمي
عــلى حـسـابه عــلى تـطـبــيق تـلـغـرام
اجلــمــعــة نــقالً عن ادارات ووزارات
عــدة اعالنــهــا تــنــظــيم مــســابــقـات
واخـتـبـارات الخـتـيـار أكـثـر من 850

موظفاً دائم أو متعاقدين.
وبـــ تــلـك الــوظـــائف تــعـــيــ 97
عـامالً في مـؤسـسـة كهـربـاء مـحردة

الـواقـعـة في مـحافـظـة حـماة (وسط)
وشــهــدت فـي الــعـام  2016 مــعــارك
عـــنــيـــفـــة بــ فـــصــائـل مــعـــارضــة
وجــــهــــاديــــة من جــــهــــة والــــقـــوات

احلكومية من جهة أخرى.
وفــتـحت الـشـركــة الـعـامـة لــصـنـاعـة
الــكـابالت في دمـشق بــاب الـتـعـــاقـد
مع  89 عـامالً بيـنمـا ترغب الـشركة
الـسورية للـغاز بتوظيف  175عامالً
فـي مـقـر إدارتـهـا الـعـامـة في حـمص
(وسط) ومـديـريـاتـهـا في مـحـافـظتي
احلـسـكـة (شـمـال شـرق) وديـر الزور
(شـــرق). وطـــلــبـت مــديـــريـــة زراعــة
ـوظـف احلـسـكـة الـعدد األكـبـر من ا

وهو  209 وفق التلفزيون الرسمي.
وتـطـلب ادارات أخرى خـصـوصاً في
مــحـافــظـتي درعــا الـتـي اسـتــعـادهـا
اجلـيش مؤخراً والـسويداء اجملاورة
فـي جــنــوب الــبالد عــمــاالً زراعــيــ
وسـائـق ومـوظفي صـيانـة وتقـنيي

. كومبيوتر وحراساً
كـمـا أعـلـنت وزارة االعالم عـن اجراء
مـسـابقـة للـتعـاقد مع  122عـامالً في
اخـــتـــصـــاصـــات االعـالم والـــعـــلــوم
الـسـيـاسـيـة واحلـقـوق واخـتـصـاص
اآلداب في لـغات عدة بينـها الروسية

والصينية واالسبانية واليابانية.
وتــضــمـنت االعـالنـات الــصـادرة عن
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ان (شخـصـيـات في حـزب الـدعوة
االسالمية أضـرت بنـتائج ائتالف
الـنـصـر بـقـيـادة الـعـبـادي بـعد ان
أشاعـوا قـبل االنتـخـابات بـوجود
اتــفــاق عــلى الــتــحــالف بــعــدهـا)
مــــتــــهـــمــــا (رئـس ائـــتـالف دولـــة
ــالــكي وفــريـقه الـقــانــون نـوري ا
بـأنـهم ارادوا اسـتـبـعـاد الـعـبادي
عن الـسـاحـة وأوهـمـوا اجلـمـهـور
بـانه سـيـكـون هــنـاك حتـالف بـعـد
االنتخـابات وهو ما دفـع العبادي
الى نـفي ذلك).وقـال ان (الـعـبـادي
لم يـــــكن شـــــديــــداً وحـــــازمــــاً في
مــحـــاربــة الـــفــســـاد وألشــخــاص
محسوب على دولة القانون رغم
انه كــان يـريــد يــشن حــربــاً لــكـنه
يصـطـدم بشـخـصيـات في الـدعوة
مــتــهـــمــة بــالــفــســـاد كــمــا يــقــول

عطا شيخ حسن

مـعـظم هـذه اإلدارات االشـارة الى أن
نــصف الـوظـائف مــخـصـصـة "لـذوي
صـاب بـحالـة العـجز الـشهـداء أو ا
الــــــتـــــام مـن األب واألم والـــــزوجـــــة
واألوالد واألخـوة" عمالً بقـانون بهذا

الصدد صدر في العام 2014.
وشـدد الـرئـيس الـسـوري خـالل لـقاء
مع ديـبـلـومـاسـيـ سـوريـ الـشـهـر
ـاضي عـلى أن (إعـادة اإلعـمـار هي ا
أولـى األولـويــات في ســوريـا) حــيث
ـقـتل أكـثر من 350 تـسـبب الـنـزاع 
ألـف شخص وبـنـزوح وتـشريـد أكـثر
مـن نـــصف الـــســـكــــان داخل الـــبالد
وخـارجـها.وقـدر البـنك الدولي الـعام
ـاضي كـلفـة اخلسـائر الـناجـمة عن ا
احلــرب بـ 226 مــلـيــار دوالر أي مـا
يـــوازي أربـــعــة أضـــعـــاف إجـــمــالي

الناجت الداخلي قبل النزاع.
ودعـت موسـكـو أبرز حـلـفـاء دمشق
اضي القـوى العظمى في األسـبوع ا
مــجـلس األمن الـدولـي الى مـسـاعـدة
ســوريــا عــلى انــعـاش اقــتــصــادهـا.
واقــتـرحت روسـيـا الـتي لـعـبت دوراً
حـاسماً الى جانب القوات احلكومية
ـاضي الــسـوريـة مـبـادرة الــشـهـر ا
العـــادة الـالجـــئـــ الـــســـوريـــ من
االردن وتـــركــيـــا ولــبـــنــان ومـــصــر

. تتطلب دعماً مالياً دولياً

جبار اللعيبي
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باشرة اعـلنت شركة احلفر العراقية ا
بـحفر  28 بـئرا نفـطيا جـديدة لصالح
ـستـثمرة اليـزية ا شـركة بـترونـاس ا
حلـقل الـغـراف الـنـفـطي فـي مـحـافـظة
ذي قـار . وقال بـيان امس ان (مالكات
اضي الـشركة باشرت مـنذ اخلميس ا
بــتـنـفـيـذ عــمـلـيـات حــفـر الـبـئـر االول
ضـمن عـقد مـبرم مـع شركـة بتـروناس
ــالــيـزيــة حلــفـر  28 بــئــرا نـفــطــيـا ا
فتاح في اجتـاهيا وباسلوب تـسليم ا
حــقل الـغــراف الـنــفـطي). واوضح ان
ــطـــلــوب حـــفــرهــا (اعـــمــاق االبـــار ا
تـــتـــــراوح مــا بــ  2950 ولـــغـــايـــة
 مـتـر  وقـد خـصـصت الـشـركة 4300
IDC58 وIDC54  جـــهــازي احلــفــر
لـتـنـفيـذ الـعـمل وهي اجـهزة مـتـطورة
بـقـــــوة حـصـانـيـة  HP 2000 و لـهـا
الـقدرة على احلفر حتى  6250 مترا)
. الـى ذلك دعا رئـيس مكـتب التـشغيل
فـي احلــقل الــنــائب االول حملــافظ ذي
قار عادل الدخيلي (شركة نفط ذي قار
الى اعــتــمــاد الــشـفــافــيــة في تــزويـد
ـتوفرة الـلجنـة بالدرجـات الوظيـفية ا
لـديهـا ال سيـما الـتي في حقـل الغراف
شغل الرئيس وذلك إلعطاء مـن قبل ا
صـورة واضـحـة للـمـوطنـ واعالنـها

وفق الضوابط). ويعد احلقل من اكبر
احلـقول النـفطيـة في محافـظة ذي قار
مــســتــثــمــر حــالــيــا من قــبل حتــالف
ـالـيـزية شـركـتـ بقـيـادة بـتـروناس ا
وفـق عـقـود اخلـدمـة الــتي مـنـحت في
جـوالت التراخيص احلكومية. وكانت
وزارة الــنـفـط قـد اعــلـنت عن إرتــفـاع
مـــجـــمـــوع الـــصــادرات الـــنـــفـــطـــيــة
ـتــحـقــقـة لــشـهــر تـمـوز وااليــرادات ا
ـــاضي مــقـــارنــة بـــشــهـــر حــزيــران ا
ـاضي بـحـسب االحـصائـيـة االولـية ا
الــصـادرة من شــركـة تــسـويق الــنـفط
ـتــحـدث الــعـراقــيـة (ســومــو).وقــال ا

بـاسم الـوزارة عـاصم جـهـاد في بـيان
امـس  ان (كمـية الـصادرات من الـنفط
اخلـام من احلـقول الـنـفطـية في وسط
وجــنـوب الـعـراق بـلـغت  109 مالي
و 847 الـفا و 268 بـرميـالً بايرادات
بـلغت سـبعة مـليارات و 597 مـليـوناً
و 348 الـف دوالر في ح لم تـسجل
االحـصـائـيـة اي صـادرات نـفـطـيـة من
حــقـول كـركـوك) ,واضــاف  ان (مـعـدل
ســعـر الـبـرمــيل الـواحـد بـلغ 69,163
دوالرا لــلـبـرمـيل) ,واوضـح  جـهاد ان
ــعــدل الــيــومي لــلــصـادرات بــلغ 3 (ا
مالي و 543 الـف برمـيل يومـيا وان
ـصـدرة  حتــمـيـلـهـا من الــكـمـيـات ا
مـيـنائي الـبـصرة والـعمـيـة ومنـصات
الــتـحـمـيل في جــنـوب الـبالد من قـبل
ـــيــــة ومن مــــخــــتـــلف شــــركـــات عــــا
اجلـنسيـات) وتابع  ان (الوزارة ومن
ـانـهــا بـاطالع الـشــعب عـلى خـالل ا
عـــمـــلـــيــات الـــتـــصـــديـــر وااليــرادات
ــتـحـقــقـة مـنه اتــخـذت هـذا االجـراء ا
ــؤمل ان يــزور وفـد الــشــهـري).ومن ا
شـركة غاز روسية العـراق نهاية شهر
نـاقشـة تطـوير الـعالقات آب اجلـاري 

ب الوزارة والشركة. 
وقـال سـفـيـر جـمـهـوريـة الـعـراق لـدى
روسـيا حـيدر منـصور هـادي العذاري
خـالل استقـباله رئيس قـسم العالقات
الـدولية في شـركة غاز بـروم الروسية

فــيــجـسالف نــيــكـونــوروف في بــيـان
امـس ان (العراق حريص عـلى تطوير
الــعالقــات مع روســيــا االحتــاديـة في
اجملــــاالت كـــافـــة) مــــوضـــحـــا ( دعم
احلـكـومة الـكـامل للـشـركات الـروسـية
الـعامـلة في الـعراق وبـضمـنهـا شركة
غـــاز بـــروم)  واضــاف الـــعــذاري  أن
(الـــســـفــارة ســـتـــعـــمل عـــلى تـــقــد
الـتسهيالت الـالزمة للشـركات الراغبة
بـالـعـمل في العـراق) من جـهـته اشار
نــيــكــونــوروف الى ان ( هــنــاك زيـارة
مـرتقـبة لوفـد من شركـة غاز بروم إلى
الــعـراق في نـهــايـة شـهـر آب اجلـاري
ـنـاقـشـة تطـويـر الـعالقـات ب وزارة
الـنفط والـشركـة السيمـا فيـما يـتعلق
ــــشــــروع حـــقـل بـــدرة  فــــضالً عن
مــشـاريع أخــرى في إقـلـيم كــردسـتـان

العراق)
. واعــلن الـوزيـر جـبـار الــلـعـيـبي عن
رفع الـقدرة االنتاجية حلقل الناصرية
الـنـفطي في مـحافـظة ذي قـار باجلـهد
الـوطـني ورفـع الـطـاقـة اإلنــــــــتـاجـية

الى  200 الف برميل. 
واشــار الــلــعــيـبـي في بــيـان امس ان
(قـدرة وإمـكـانـيـة الـشـركـات الـنـفـطـية
الــوطـنـيـة عــلى مـواجـهـة الــتـحـديـات
األمــنـــيــة واالقــتــصــاديــة والــظــروف
الـطبيعـة والعمل على تـطوير احلقول
الــنــفـــطــيــة وزيــادة االنــتــاج مــنــهــا

وبــنــفــقــات وكــلف اقل) واضــاف انه
(وجـه شـركــات نـفـط ذي قـار واحلــفـر
شاريع النفطية واجلهات العراقية وا
الــســـانــدة االخــرى بــتـــطــويــر حــقل
الـناصريـة النفطي بـاحملافظـة باجلهد
الـوطـنـي  وان هـيـئـة الـرأى بـالوزارة
قـد اتخـذت قرارا بذلك خـدمة لـلصالح
الـعـام) وأضـاف ان (الـوزارة وضـعت
خـطة تـطـوير مـتكـاملـة لزيـادة الطـاقة
اإلنـتاجـية لـلحقل من  90 الـف برميل
والــوصـول بـهــا الى مـعـدل  200الف
بـرمـيل بالـيـوم خالل فتـرة عام  وذلك
مـن خالل حفر  20 بـئرا جـديدا).فـيما
اعــلن  وزيـر الـنــفط الـكـويــتي بـخـيت
الـرشيـدي عن إن بالده لم يُطلب مـنها
زيــادة إنـتــاج اخلـام لــتـعـويـض فـاقـد
إمــدادات الـنـفط اإليــراني الـنـاجم عن
الــعـقـوبـات األمــريـكـيــة عـلى طـهـران.
واضـاف الـرشـيـدي في تـصريح امس
أن (مــا يـــهم الــكــويت هــو اســتــقــرار
أســــواق اخلــــام وأن بالده لــــديــــهـــا
الـقدرة على توفـير كميـات النفط التي
حتـــتــاجـــهــا الـــســوق) واوضح ان (
الــقـدرة اإلنــتـاجــيـة لــلـكـويـت عـضـو
ــصــــدرة لــلـنـفط مــنـظــمـة الـبــلـدان ا
أوبـك  تــبـلـغ حـــــالــيـا  3.1 مــلــيــون
بـرمـيل مـن اخلـام يـوميـا فـيـمـا يـبـلغ
اإلنـتـاج الـفـعـلي  2.8 مـلـيـون بـرمـيل

يوميا).

هن التراثية شاخصة ومن بينها بائع عرق السوس lzUÐ∫ سوق الصفارين ببغداد وقد ظلت ا
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ـخـرجـات اجــتـمـاع وزارة الـتـجــــارة رغم جتــديـدنـا الـرفض وعـدم الــقـبـول 
ـدقـق يــــــوم 3-8-2018 جملـمـوعـة ادعت انـها تـنـتـمي لنـقـابـة احملـاسبـ وا
لف باشخاصه واالسباب الـعراقي نؤكد ان النـقابة ستالحق قضائيـا هذا ا
الـتـي طـرحت لـلــدعـايـة االعالمــيـة الـســوداء لـلـتـغــطـيـة عــلى تـمـريــر "صـفـقـة
ـطـعـون بشـرعـيـتـهـا ونـعـلن ان بـعض االشـخـاص الـذين فازوا االنـتـخـابـات"ا
مالحــقــون قــضـائــيــا وسـبـق ان صـدرت بــحــقــهم احـكــام بــاإلدانــة واحلـبس
ومصادقة محكمة التمييز االحتادية على فصلهم من النقابة فضال عن شمول
سـاءلة.ماضـون باجـراءاتنا الـقانـونية اخـرين بقـوان واجراءات الـعدالـة وا

واالحتكام الى احملكمة االحتادية الحقاق احلق والعدالة.
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ـستـقلة ـفوضـية الـعلـيا ا انـتهت ا
لالنــتــخــابــات من عــمـلــيــات الــعـد
ــــكــــتـب انــــتــــخــــابــــات والــــفـــــرز 

بغدادالكرخ .
وذكـر النـاطق الرسـمي للـمفـوضية
لـيث جبـر حمـزة في بيان امس انه
( االنــتــهــاء من عــمــلــيــات الــعــد

والــفـرز لـلــمـراكـز واحملــطـات الـتي
وردت بــشــأنـهــا شــكـاوى وطــعـون
ــكـتب انـتـخـابــات بـغـداد الـكـرخ).
فـوض من واضـاف إن (مجـلس ا
نتدب سيشرعون اليوم القضاة ا
األحــــد بـــــإعــــادة الــــعــــد والــــفــــرز
ــلــغــاة الــتي ســبق لــلــمــحــطــات ا
ــفــوضـــ الــســابق قــام جملـــلس ا
ــوجــودة اصال في بــإلـــغــائــهــا وا

مـعرض بغداد الدولي وذلك بإعادة
تـدقيقها وفحـصها وهي محافظات
كــركــوك والـــســلــيــمــانــيــة واربــيل
ودهـــوك ونــيــنـــوى وصالح الــدين

واالنبار).
 واشــــــار حـــــــمــــــزة الى إن (هــــــذا
الــفــحص والــتــدقـيـق لـلــمــحــطـات
ـذكورة سيكون في معرض بغداد ا
الــدولي بـأشــراف مـبـاشــر من قـبل

ــفــوضــ من الــقــضــاة مــجـــلس ا
ـسـاهمـة من مـوظفي ـنـتـدب و ا
ــفــوضــيــة الــذين  اخــتــيــارهم ا
لــلــعــمل عــلى إعـادة الــعــد والــفـرز
ـتحدة وحـضور فـاعل لفرق األ ا
واالحتـاد األوربي ووكـالء األحزاب
الــســيـاســيــة ومـراقــبــة مـنــظــمـات
ـعــنـيـة بــالـشـأن ــدني ا اجملــتـمع ا

االنتخابي ووسائل اإلعالم).
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ـركزي رشح قـوله ان (اجمللس ا ا
لالحتــاد الـــوطــني كـــان قــد رشح
ـــنــصب صـــابــر بـــشـــكل رســـمي 
رئــيـس جــمـــهــوريـــة الـــعــراق في
الـــســــابع والــــعـــشـــريـن من ايـــار
ـاضي). وشـغل صـابـر مـنـاصب ا
ثل عدة في اوقات سـابقة مـنها 
حكومة اقليم كردستان في فرنسا
بــــ عـــــامي  1993و 2001 وفي
تحدة ب عامي 2001 الواليات ا
و   2004 وســفــيــرا لـــلــعــراق في
ـتــحـدة بــ عــامي 2013  اال ا
ســــنــــة) و 2016. وصــــابــــر ( 71 
احلـاصل عـلى شـهـادة الـدكـتوراه
في الـــفــــيـــزيـــاء الــــذريـــة انـــضم
لالحتـــــاد الـــــوطــــنـي عــــام 1976
وشغل خالل مـسـيرته الـسـياسـية

ناصب.  العديد من ا
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