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وظف في الشهادات العلـيا وغير ا
عملية توزيع قطع األراضي الواقعة
في مــركـــز احملــافـــظــة اخملـــصــصــة
حصـراً حلـمـلـة الـشهـادات الـعـلـيا),
َّ تـــنـــظــيم واضــاف الـــبـــيــان انه (
مــحــضـــر ضــبطٍ أصـــوليٍّ بــجـــمــيع
ـــضـــبــــوطـــة وعـــرض ـــبــــرزات ا ا
األوراق الــتـحــقــيــقــيـة عــلى قــاضي
مـــحـــكـــمـــة حتـــقـــيق الـــنـــزاهـــة في
احملـافـظـة  الـذي قـرَّر تـألـيف جلـنـة
َّ إدخـالـهـا لـتـدقـيق األسـمـاء الـتي 
في قـرعــة تــوزيع األراضي من غــيـر
حملـة الشهـادات العليـا إضافة إلى
تنظيم محضر بأسماء أعضاء جلان
التـدقيق والـتوزيع في بـلديـة مديـنة

العمارة مركز احملافظة).
واوضح الــبــيـان ان
(فــــــريق  عــــــمـل من
مــــكـــــتـب حتــــقـــــيق
احملافـظة تـمكن  من
ضـبط إضـبـارة أحد
الـــــــعـــــــقـــــــارات في
مـديـريـة الــتـسـجـيل
الــــــــعــــــــقــــــــاري في
َّ احملــــــــافــــــــظــــــــة 
الـتالعـب والـتــزويـر
في نـــقل مـــلـــكـــيـــته
وتــســـجــيـــله بــاسم
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ضبطت دائـرة التحـقيقات فـي هيئة
النـزاهـة الـعـامة 169 مـعامـلـة قـطع
أراضٍ سـكـنــيـةٍ مُـخــصَّـصـةٍ حلــمـلـة
الشهادات الـعليـا  توزيعهـا لغير

مُستحقيها في محافظة ميسان. 
وقال بـيـان لـلـهـيئـة تـلـقـته (الـزمان)
امس ان (الدائرة أفادت  في معرض
حديثها عن تـفاصيل عمـليَّة الضبط
ـــوجب مــذكــرة قــبض الــتي تــمَّت 
قـضـائـيـة أنَّ فـريـق عـمل من مـكـتب
حتقيق الهـيئة  في احملافـظة  تمكَّن
من ضـبط مـخـالـفـاتٍ في عـمل جلـان
الــتــدقـــيق والــتـــوزيع) واشــار الى
(شـمــول أشـخــاصٍ من غـيــر حـمــلـة

بغداد
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أبيض.. أسود

قراطيات في زمن القـحط ينتظر االنسان حلظة الـفرج وح توصف أسوأ الد
بـكـونـهـا افـضل من احـسن أنـواع احلــكم الـدكـتـاتـوري يـظـهـر الـقـحط الـفـكـري
واإلداري في ان واحـد وهــذا الـنـمــوذج لـيس بـالــغـريب عـلى الــعـراق ومن قـرأ
ـؤلـفه سـتـيـفـن هـمـسـلي لـونـكـريك ...  كـتـاب "أربـعـة قـرون من تـاريـخ الـعـراق" 
كـنه مالحظة واقع العـراق بعد سقـوط الدولة العـباسية ترجمـة جعفـر اخلياط 
ريض) وهـكذا جتسد كل هذا حتى وصف اإلمـبراطورية الـعثمانـية بـ (الرجل ا
تـراكم في عقود ما بعد تأسيس الدولة الـعراقية احلديثة ليبرز حقائق وروث ا ا
ـسـتـشرقـ وبـعض الـبـاحـثـ الـعـراقـيـ بـان موقع مـعروفـة عـنـد الـكـثـيـر من ا
الـعـراق اجلـغـرافي و تـنـوع اجملـتـمع الـعـراقي ومـيـول قـيـاداته الـديـنـيـة وتـنـافس
ـوذج فريـد من نـوعه في تـكـرار سمـفـونـية فـعـاليـاته االقـتـصـادية جتـعـله امـام 
اخليبـة ما بعد سقوط الدولة البابلية الثالثة وحينما حتولت اخلالفة  اإلسالمية
وذج "اخلـوارج" ومن بعده  الى الكـوفة  لم يـتغـير الـواقع االجتـماعي بـظهـور 
تصـاعد مـقولة ان ألهل الـكوفـة الف بيـعة وبـيعـة واستحـضار كل ذلك في واقع
الـيـوم يـؤكـد بان الـتـوصـيف األجـنـبي لـلـعـراق لم يـخـرج عن الـتـحـالف إلسـقاط
الـدولـة البـابـلـية الـثـالثـة حـتى ان احـد مثـالب تـصريـحـات بـوش االبن في  حربه
ـواجهـة نـتائج مـعـركة (هـرمـجدون) عـلى الـعراق بـانـها  كـانت الـنـموذج األبـرز 

ذكورة في التوراة !! ا
ـانـهم  الـسـؤال: هل يـواصل الـعـراقـيـون عـزف سـمـفـونـيـة اخلـيـبة حتـت قـبـة بر

العتيد ??
اذج احلكم في دولتي اخلروف األبيض  واقع األحوال الـيوم  تستعيـد افجع 
واخلـروف األسـود الــتي تـمـثل عالمــة فـارقـة في عـشــوائـيـة إدارة الـدولـة خالل
حقـبة مظلمة من تاريخ العراق وذات األدوات االجتماعية واالقتصادية بأساليب
ذهبي معـاصرة تطـبق االجنـدات األجنبـية سواء تـلك التي تـنطلق مـن التنـازع ا
ـوذج اخلــوارج اجلـدد او عـقــلـيـة اإلسالمـي بـعـقــلـيـة الــصـحـراء الــسـلـفــيـة او 
واالجابـة  تبقـى واحدة (( ال يغـير الله اإلمبـراطورية فـارسيـة كانت ام عثـمانـية 
في قـوم حـتى يـغـيـروا مـا في انـفسـهم)) لـذلك يـتـكـررالـسـؤال عن ثـالـوث اجلهل
ـشون عـلى اكثر رض هـذا الثـالوث الـذي ابتلـى به العراقـيون وهم  والفـقر وا
ـلـيارات ـواقف الـدولـية وحتـت ارجلـهم ثـروات  بـقـعـة في األرض تـأثيـرا عـلى ا
ـناقـشة  حـلوال مـفتـرضة ـفتـوحة جملـلس الـنواب  الدوالرات  وكـانت اجللـسة ا

وذجا على ذلك . عضلة سوء اخلدمات العامة في البصرة 
  كلـما تـقدم يـؤكد عـلى انعـدام الوزن الـفكـري إلدارة الدولـة أوال وغيـاب الوعي
اجلمـعي عن اهل العقد والـربط في الفعـاليات  االجـتماعيـة  واالقتصـادية لفهم
صلحة العـامة التي  حتولت الى حالة تصـارعية بدال من العمل على مضـمون ا
ـانه بــلـورة الـيــات االنـســجـام االجـتــمـاعي وهــكـذا عــزف الـشـعـب حتت قـبــة بـر
سمـفونية اخلـيبة  ليس فقـط في عدم التوصل الى حـلول ناجعـة الزمة البصرة
عـبـارة عن سـيـاسات إداريـة بـسـيـطـة حـينـمـا يـكـون اجلـميـع على خـط واحد من
سـؤولية الـدستـورية واالعـتبـارية بـل الن هذا الـعزف الـنشـاز يجدد الشـعور بـا

التأكيد لألغلبية الصامتة بان صمتها قد طال امده.
ضي ويـسعى السـتعادة دوره ـثقف الـعراقي ان يـقول كـلمـته و وتبـقى مهـمة ا
الـريـادي في قيـادة الـراي العـام لكن  مـصـيبـة الشـارع الـثقـافي الـعراقي الـيوم
  صـناعة ـهمـة ب انتقـال عدوى الـتنـازع  والتـصارع والـتنـابز حـتى اختـلفت ا
ثقافـة وطنية الى تسويق ثقافات لهويات فرعية  تتجاوز الهوية الوطنية واالنكى
من ذلك تــزايـد اعــداد من يـظــهـرون في وســائل االعالم او مــنـصـات الــتـواصل
االجـــتـــمـــاعي بـــوصـف (الـــتـــحـــلـــيل االســـتـــراتـــيـــجي واألمـــني 
واالقـتـصــادي) كل مـنـهم يـقـذف سـمـومه حـسب سـيـاسـات
الغـرف الـسوداء في تـلك الـقنـوات الـفضـائـية او اجلـيوش
واطن العراقي الى حيرة في امره االلكـترونية فانتـهى ا
ال يـعرف اإلجـابة علـى السـؤال األبرز واالهم (( ال يـغير

الله في قوم حتى يغيروا ما في انفسهم))!!  

d¼UEð» ∫ متظاهر يحرق العلم االيراني في البصرة خالل االحتجاجات

{ بــــــــــــــــغــــــــــــــــداد (أ ف ب) - أدت
الــتـظــاهــرات الـدامــيــة في الـبــصـرة
الـــســـبت إلى انـــقالب الـــطـــاولــة في
بــغــداد عــلى رئــيـس الــوزراء حــيـدر
الــعـبــادي مع مـطــالـبــة الـقــائـمــتـ
الــرئــيـــســيــتـــ الــلــتـــ فــازتــا في
االنـتخـابـات التـشـريـعيـة الـتي جرت

اضي باستقالته. في أيار ا
ومـــســاء الـــســبت شـــهــدت شــوارع
الـبــصـرة هــدوءا لـلـمــرة األولى مـنـذ
الـرابع من أيـلول  بـعـد فـرض حـظر

دينة النفطية. للتجول في ا
وأفاد مراسل من وكالة فرانس برس
عن انـتـشـار كـثـيف لـقـوات مـكـافـحـة
اإلرهـاب والــرد الـســريع في شـوارع
ـديـنـة مـن خالل حـواجـز ثـابـتـة أو ا
دوريـــــــــات وسـط غــــــــيـــــــــاب تــــــــام

للمتظاهرين.
ـــقـــلـب الـــســـيـــاسي وجـــد وعـــلى ا
الـــعــبـــادي الــذي كـــان يــعـــول عــلى
حتـــالــــفه الــــســـيــــاسي مـع ائـــتالف
"سـائرون" الـذي يـتـزعمـه رجل الدين
مقتدى الصدر لتشكيل الكتلة األكبر
وبــالـتـالـي تـسـمــيـته لــواليـة ثــانـيـة

نفسه في موقف صعب.
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ــــتـــــحــــدث بــــاسـم حتــــالف وقــــال ا
"سـائـرون" الـنــائب حـسن الـعـاقـولي
في مـجــلس الـنـواب "نــطـالب رئـيس
الوزراء والـكـابيـنة الـوزاريـة بتـقد
اســتــقـــالــتــهـم واالعــتــذار لـــلــشــعب

العراقي".
ولم يقـتـصر األمـر عـلى الصـدر فقط
بل خـسر الـعبـادي أيـضا ثـاني أكـبر
الـفــائـزين في االنــتـخــابـات حتـالف
"الفتح" الذي يتـزعمه هادي العامري

قرب من إيران. ا
تحدث باسم "الفتح" النائب وأعلن ا
أحمد األسـدي أن "التـقصيـر والفشل

وأضـاف "مــطـالب أهل الــبـصـرة هي
تــوفــيــر اخلــدمــات يــجب أن نــعــزل
اجلــــانب الــــســـيــــاسي عـن اجلـــانب
اخلــــدمي هــــنــــاك تــــظــــاهــــرات هم
أنــفــســهم أدانـوا أعــمــال الــتــخـريب

واحلرق".
ــانـيــة لم تــكن عــلى اجلــلــســة الــبــر
ــتــظــاهـرين مــســتـوى طــمــوحـات ا
الـذين كـانوا يـتـوقـعون حـلـوال آنـية
بل على العـكس كانت نقـاشا عقـيما
ب احلاضرين تبادل فيها العبادي
ومـحـافظ الـبـصـرة أسـعـد الـعيـداني

سؤولية. االتهامات با
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وقـال مـنسق جتـمع شـبـاب الـبـصرة
منتـظر الـكركوشي الـذي يشارك في
الــتـــظــاهــرات مــنــذ انــطالقــهــا قــبل
شــهــرين لــوكــالــة فــرانـس بـرس إن
"مـثل هــذه الـبـيـانــات واجلـلـسـات ال

كن أن تهد الشارع البصري".
ـرة ومع انــحـصـار احلـركـة وهـذه ا
االحـتـجاجـيـة في مـحـافظـة الـبـصرة
وحـدهـا وصل الـغـضب االجـتمـاعي
إلى ذروة العنف إذ أقدم متظاهرون
عـلى إحـراق كل مــا يـعـتـبـرونه رمـزا
للـسلطـة التي يـرونها فـاسدة وفوق

القانون.
بـدأ هـؤالء بـإحـراق مـبـنى احملـافـظة
ــديــنــة قــبـل أن يــنــتــقل في وسـط ا
الــغـضـب إلى األحـزاب الــســيـاســيـة
ـسيـطرة في سـلحـة ا واجلمـاعـات ا
ـعــقل الـشــيــعي احلـدودي مع هــذا ا
إيران. ومساء اجلمـعة اقتحم مئات
ــتــظــاهــريـن مــبــنى الـــقــنــصــلــيــة ا
ــديــنــة اإليـــرانــيــة احملــصــنـــة في ا

وأضرموا النار فيها.
وفـي هـــذا الــــصـــدد أصــــدر رئـــيس
الـــوزراء حـــيـــدر الــــعـــبـــادي أوامـــر
بـ"تخـويل الـقوات األمـنيـة بـالتـعامل

بحزم مع أعمـال الشغب التي رافقت
الـتـظـاهرات" بـعـدمـا حـمـلت طـهران
احلكومة العراقيـة "مسؤولية حماية

األماكن الدبلوماسية".
ــقـابل أمــر الـعــبـادي "بــإحـالـة في ا
ــســؤولــة عن الـــوحــدات األمــنــيـــة ا
ـــؤســـســـات الـــعـــراقـــيــة حـــمـــايــة ا
والـقـنـصـلـيـة اإليـرانـيـة في الـبـصرة
إلى الــــتـــحـــقــــيق لــــعـــدم قـــيــــامـــهم
بــواجــبــاتــهم في تــوفــيــر احلــمــايـة

الالزمة".
وقبيل اجلـلسة سـقطت أربع قذائف
الــســبت في بــاحــة مــطــار الــبــصـرة
ــديـنـة بــحـسب مـا الـدولـي شـمـال ا
قـالت مـصادر أمـنـيـة لـوكـالـة فرانس

بـرس فـيـمـا أكـد مـوظـفـون أن حـركة
طار لم تتأثر. الطيران في ا

ويــســـعى بــعض الـــنــواب إلى طــرح
احللول األكثر جذرية.

وقــالت الـنــائـبـة انــتـصــار حـسن من
حتـالـف الـفـتح في الــبـصـرة لــوكـالـة
فــــرانس بـــرس إنـه " في حــــال بـــقت
األوضـاع عـلى مـا هـو عـلـيه تـتـوجه
". وتـمنح األمـور إلى حكـومـة طـوار
حالة الـطوار دستـوريا صالحيات

كاملة لرئيس الوزراء.
وفي اإلجـمـال قُتل  27شخـصـا مـنذ
مطـلع تموز/يـوليـو في جمـيع أنحاء

البالد.
ـدافعون عن حـقوق اإلنسان ويتهم ا

سبـعـة آالف مرشح يـعضُّ كل مـنـهم دشداشـته ويـبدأ الـركض من أجل الـدخول
غارة هي (قبة ان طبعاً وليسـت مغارة علي بابا وهذه ا غـارة مغارة البر الى ا
ـشـاريع وهي الـتي تــتـسـامى فـيـهـا ــا أُجنـزت فـيـهـا أعـظـم ا ـان) الـتي طـا الـبـر
ـطامع الدنيـئة من القلـوب والضمائر في النفـوس وتنقشع الـنوايا الشـخصية وا
رحاب نـكران الـذات وصدق نـوايا االخالص والتـضحـية من اجل الـناس وأعلى
ـواقف في تـرسـيخ الـعــدالـة واحلـقـوق ألبـنـاء الـشـعب صـفـات الـوطـنـيـة وأشــد ا

كاسب والقبول بالكفاف. ومواجهة الباطل ومحاربته بكل اصرار والزهد با
ـشـاعـر والنـوايـا الـطيـبـة الشك يـحمـلـهـا من فاز بـالـسـباق من تـلك احلـزمة من ا
ن عبّدوا الطرقات األول واآلخـرين األول الذين عاصروا الدورات السـابقة 
ـنـاطق الـشــعـبـيـة ومـلــئـوا الـشـوارع بـالـورود ـادة (الـسب بـيــز) في ا واألزقـة 
ـنطقة اخلضراء التي كثيراً ما والزهـور التي توصلهم الى مناطق سكناهم في ا
يـتــجـاوز الـنـاس عـلـيـهـا ويـصـفـونـهـا بــألـوان اخـرى ال تـرضي سـاكـنـيـهـا الـذين
واصــلـوا الــلـيـل بـالــنـهــار وقـدمــوا من اخلـدمــات مـا زاد عن حــاجـة الــنـاس من
ـعـلّـقـة ـرور الـسـريع ا ـدارس وشـوارع ا ـسـتـشــفـيـات وا مـشـاريع اإلسـكـان وا
ـتنزهات واألرضيـة وأحدث قطارات األنـفاق واجلسـور واجملسرات واحلدائق وا
وتخـصيص الرواتـب الشهـرية لـلمـواطن مـن إيرادات النـفط وإنعـاش الصـناعة
والـزراعـة والـتـوسع في مـشـاريع الـري والوقـوف بـحـزم يـرعب من يـتـجـاوز على
ـائـيـة واعـادة الــعـراق الى سـابق عـهـده مـصــدّراً لـلـحـبـوب والـغـلّـة حــصـصـنـا ا
ـا يتـمـيز به من خـصـوبة وازدهـار وقد الـزراعـية أيـام كان يـسـمى بلـد الـسواد 
شـاريع التي حـققـها عاد فـعالً كذلك ولـكن بـسواد أشـد وأحلك ولم تـكن تـلك ا
الئكية من باب اخلـيال بل كانت جميـعها مخططـاً لها ومكتوبة رجال احلكـومة ا
ـرحوم مـجلس ـسؤولـيـة من أيام ا على الـورق وتتـعالـى بهـا أصوات من تـولوا ا
احلكم الـذي ولد ميـتاً سـريرياً وعـرّابهم سيء الـذكر والـضميـر الذي وجـد فيهم
ماال يـتوفر في أي من مـسؤولي وحـكام العـالم فاختـارهم بشكل دوري بـأسلوب

(الدورة الشهرية) في ادارة شؤون البالد لكل واحد منهم.
أما من يـأتي الى جانب األولـ فهم األخيـرين الذين اجنـبتهم الـدورة االنتخـابية
األخيـرة بعملـية قيصـرية من ب سـبعة آالف مشـارك في سباق الضـاحية الذي
عـادة مـا يشـترك في سـبـاقاتـها الـريـاضيـة آالف الراغـبـ ومسـموح ان يـشارك
ـشـاركة مـادامت هـيئـة حـكام ـعوقـ لـعـدم وجود مـحـددات تمـنع ا فـيـها حـتى ا
ن يشاء ومتى باراة الـعليا لدى كل منهم (صـفارة) ينفخ فيها بـكل استقاللية  ا
شـاء وبـهـذا يكـون الـواصل الى نـهايـة الـسبـاق حـتى ولـو كان األخـيـر بطالً من
ابـطـال األمة ويـحـصل عـلى وسام الـفـوز لدخـول (مـغارة عـلي بـابا) ولـكي يـكمل
ـلـكـية سـيـنـاريو سـبـاق الـسـبـعـة آالف مـرشح فـاألولون هـم أصحـاب سـنـدات ا
ـغارة بـفـلوسـهم مـتى شـاؤوا أما ـصـدقـة في الطـابـو يحـق لهم الـدخـول الى ا ا
اآلخـرون وقـبل ان يـدخــلـوا قـمـقـم االنـتـخـابــات وعـنـدمـا كــانـوا يـرون أهـوال مـا
يحـصل وتهـتز مشـاعرهم عـلى واقع ما يـحصل في ذلك الـعالم الـغريب الذي ال
ع رأت مـثل ظالمه وظلـمته وال اذن سمـعت مثل صخـبه وزعيقه وال خـطر على
قلب انـسان أن يـرى جهـنم في احليـاة فتـأخذهم الـصدمـة على أهـوال ما يرونه

. ويسمعون عنه وما يعتصر قلوبهم فيشتمون األول
ان أنهم كانوا وهنـا يكمن الدرس فهل سيـتذكر حديثـو الدخول الى مغارة الـبر
يـشـتـمـون الـفـاسـدين الـسـيـئـ الـذين أطـعـمـوا عـوائـلـهم زقـوم الـسـحت احلـرام
وسرقـوا أموال الفـقراء أم انـهم بدأوا التـلون كاحلـرباء الـتي أبدلت لون جـلدها
سـيرة مـعهم خلـراب ما فيـتحـولوا الى صف الـفاسـدين ليـكمـوا ا
تبـقى من أنـقـاض هذا الـبـلـد وهل يدور فـي خلـدهم يـوماً
االمــتــثـال لــلــمــوعـظــة وحــسن اخلــلق الــتي يــقـول فــيــهـا

الشاعر:
ال تنهَ عن خلقٍ وتأتي مثله

عار عليكَ إذا فعلت عظيمُ

سنتـ تنـفذ بالـتعـاقب وان االحكام
ــتـهم وفــقـاً الحــكـام صـدرت بــحق ا

ادة 340 من قانون العقوبات).  ا
واعـلــنت وزارة الـدفــاع عن اعـتــقـال
نواة خللـية تابـعة لـداعش" مـتكونة
من ثالثة عـناصـر فـيمـا اشارت  أن
احـدهـم كـان يــعــمل طــبــاخــا المـراء

التنظيم. 
وقـــال بـــيـــان لـــلـــوزارة إن (مـــفـــارز
مديرية االستخـبارات العسكرية في
الـفـرقـة 20 وخالل عـمــلـيـة نــوعـيـة
نـفـذت وفق مـعـلـومـات اسـتـخـبـارية
دقيقة تمكـنت من القبض على ثالثة
ارهابي كانوا يشكلون نواة خللية
ـنــتـمـ ارهـابــيـة نـائــمـة وهـم من ا

لعصابات داعش ).
واضـــاف أن (إحــــدهم كـــان يــــعـــمل
طـبـاخـا المـراء داعش).  مـشـيـر الى
ـطـلــوبـ لـلـقـضـاء وفق أنـهم (من ا
ـــادة 4/1 إرهـــاب).وفــاد احـــكـــام ا
مصدر امني في محافظة كركوك في
بيـان ان (اثـن من عـنـاصر االطـفاء
اصــيــبـا بــانــفــجــار عــبــوة نــاســفـة
مـســتــهــدفــة خـطــا بــ قــريـتي دره
ومـامــا واثـنـاء تــوجه فــرق االطـفـاء
الى مـكـان احلــادث انـفـجــرت عـبـوة
اخرى ما اسـفر عن اصابـة عنصري

االطفاء بجروح).

والقت  قوة أمنيـة القبض على 15
متـهـمـاً سـرقوا  60طنـاً من احلـديد
ـشاريع في مـحافـظة الصـلب ألحد ا

نينوى.
وقال الـناطق بـاسم وزارة الداخـلية
اللواء سـعد مـعن في بيان امس  ان
(مكاتب مكافـحة اجرام احلدباء وأم
الـربـيـعــ الـتـابـعـة لــقـيـادة شـرطـة
احملـافـظـة وبـعـد مـتـابـعـة مـسـتـمـرة
علومات والبحث والتحري وجمع ا
ــواطـنــ ألــقت الــقـبض وتـعــاون ا
على 15 مـتـهـمـا قـامـوا بـسـرقة 60
طـنــاً من مــادة احلـديــد الــصـلب من

شاريع). إحدى ا
وأضــاف انه ( اتــخــاذ اإلجـراءات
ـتهـمـ وتـدوين الـقـانـونـية بـحـق ا
أقـــوالــهـم بـــاالعــتـــراف ابـــتـــدائـــيــاً
ـادة وقـضــائــيــاً وتـوقــيــفـهـم وفق ا
ــــــــــادة 444\4 و6 ق ع وكــــــذلـك ا

444 \11 ق.ع) ,مشبرا الى انه (
ـتــهـمـ في مـنـاطق الـقـبض عـلى ا
ـديـنـة ـن  مـتـفــرقـة من اجلـانب األ

وصل).  ا
واعـتـقــلت اجلـهــات االمـنــيـة  ثالثـة
مـتـهمـ بـالـغش األلـكـتـروني داخل

أمون.  كلية ا
وقـالت قــيـادة عــمـلــيـات بــغـداد في
بيان ان (القوات األمـنية في القيادة

ـالك األصلي شخصٍ انـتحل صـفة ا
ــا تــرتب عــلــيه بــيع الــعــقــار إلى َّ

أشخاصٍ آخرين).
 واعــلن مـــجــلس الـــقــضـــاء االعــلى
الـــســـجـن ست ســـنــــوات عن ثالثـــة
أحـــكـــام ضـــد نــائـب األمـــ الـــعــام
لوزارة الدفاع األسبق زياد القطان 
مشيرا  ان هذه االحـكام جاءت وفقا
لـلـمادة 340 من قـانـون الـعـقـوبات.
ـتـحـدث الـرســمي لـلـمـجـلس وقـال ا
عـبـد الـسـتـار بـيـرقـدار في بـيـان ان
(محـكمـة جنـايـات النـزاهة نـظرت 3
دعــاوى لـــلـــقــطـــان أدين بـــارتـــكــاب
ـبــرمـة مع مـخــالـفـات فـي الـعــقـود ا
تعاقدة مع الوزارة اثناء الشركات ا

نصب). توليه ا
nOHš œU²Ž

واضــاف ان (اخملــالـفــات شــمــلت 3
عـقـود مـبـرمـة مع شـركـات لـتـجـهـيز
الوزارة بعتاد خفيف فضال عن عقد

اخر لتجهيزات عسكرية).
مشـيـرا الى ان (الـعقـد الـثـالث شمل
مخـالـفة بـصـرف مـبلغ 8 مالي و3
آالف و300 و46 دوالرا أمـــريـــكـــيــا
يــتــضــمن انــشــاء مــعــســكــر مــؤقت

لقوات الرد السريع في الفلوجة).
واوضح بـــيــــرقـــدار ان (احملــــكـــمـــة
ــدة أصـدرت 3 أحــكــام بــالـــســجن 

 ÊU O  w  …—ÒËe  Ì÷«—√ lD  WK UF  ±∂πj³Cð W¼«eM «

w{U*« “uLð w  oLI  ·ô¬ ≥ u×M  ÃU²½ù« ‰u Ë bÒ R¹ jHM «

حمزة اجلواهري

شعار هيئة النزاهة

الــــواضح في أزمــــة الـــبـــصـــرة كـــان
بـــإجـــمــــاع الـــنـــواب (...) ونــــطـــالب
بـاسـتـقــالـة رئـيس الـوزراء والـوزراء

فورا".
وأضــاف األسـدي "ســنـعــمل سـريــعـا
ـقــبــلـة لــتــشــكـيل خـالل الـســاعــات ا
احلـكـومـة. نحـن وسائـرون عـلى خط
واحـد لــتـشـكــيل احلـكــومـة اجلـديـدة
ولــبـنـاء الــعـراق وواهـم من يـعــتـقـد

أننا مفترقون".
جــاء هـذان اإلعالنــان بــعـيــد جـلــسـة
ـانـية اسـتثـنـائيـة بحـضور وزراء بر
من احلــكـــومــة ورئـــيــســـهــا لـــبــحث
الوضع القـائم في محـافظة الـبصرة
بــعــد أســبــوع احـتــجــاجــات دمــويـة
أســفــرت عـن مــقــتل  12مــتــظــاهــرا
وإحراق الـقنـصـليـة اإليرانـية ومـبان

حكومية عدة.
ـاضي ومـنـذ بـدايــة تـمـوز/يـولـيـو ا
خـرج اآلالف فـي الـبــصـرة بــدايـة ثم
فـي كـــامـل اجلـــنــــوب الـــعــــراقي في
تــظـــاهــرات ضــد الــفــســاد وانــعــدام
اخلدمـات العـامـة والبـطالـة التي زاد
من ســوئـهـا الــعـام احلــالي اجلـفـاف
الـذي قـلص اإلنــتـاج الـزراعي بـشـكل

كبير.
لكن األمور اتـخذت منـحى تصعـيديا
اعتبارا من الثالثاء عـلى خلفية أزمة
صـحـيـة غيـر مـسـبـوقـة في الـبـصرة
حــــــيث نــــــقل 30 ألف شــــــخـص إلى
لـوثة يـاه ا سـتشـفى تـسمـموا بـا ا
كـمــا قـتل 12 مــتـظــاهــرا عـلى األقل

بحسب ما أفاد مسؤولون.
وأمـام نـحـو 172 نـائـبـا حـاضـرا من
أصل 329 قــــــــال رئـــــــيس الـــــــوزراء
ـنـتـهـيـة واليـته حـيـدر الـعـبـادي إن ا
"البصرة عامرة وتبقى عامرة بأهلها
(...) واخلــــراب فــــيـــهــــا هــــو خـــراب

سياسي".

الــــشــــرطـــــة بــــإطالق الـــــنــــار عــــلى
ـــتــــظــــاهـــريـن في حــــ تـــشــــيـــر ا
" تـسلّلوا ب السلطـات إلى "مخرب
احملتج مـؤكدة أنهـا أمرت اجلنود

بعدم إطالق النار.
وفي هـذا الـصــدد أكـد وزيـر الـدفـاع
عــــرفـــان احلــــيــــالـي في اجلــــلــــســـة
ــانـــيـــة الــســـبت أن "الـــقــوات الــبـــر
ـسلـحـة غـير مـخـوله بـإطالق الـنار ا
عـــلى أي مــواطـن كــون اجلـــيش ابن

الشعب ويدافع عنه".
من جهـته لفت وزيـر الداخـليـة قاسم
األعرجي في اجللسة نفسها إلى أنه
ســيــتم "إصـدار الــعــقــوبـات لــكل من

تظاهرين". اعتدى على ا
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كشف خبير نـفطي عن توجه العراق
النشاء محـطات لالستـفادة من الغاز
صاحب لعـمليات اسـتخراج النفط ا
واســـتـــخـــدامه في انـــتــاج الـــطـــاقــة
واجملاالت االخرى  ,مؤكـدا ان زيادة
االنتـاج يشيـر الى الزيـادة في انتاج

اخلام. 
وقال اخلـبيـر حمــــــــزة اجلـــواهري
لـ (الــزمــان) امس ان (انــتــاج الــغــاز

ا قدار 53 سنتا  تشرين الـثاني 
ــئـــة لــتــغــلق عــلى يــعـادل 0.69 بــا
77.03 دوالراً لـــــلــــبـــــرمــــيل. وزادت
الـعـقود اآلجـلـة خلـام غـرب تـكـساس
الــــوســـيط األمـــــــــــريـــكي خـــمـــســـة
سـنتـات إلى 67.84 دوالراً لـلـبرمـيل
مرتفعا 7 سنتات أو ما يعادل 0.10

ئة. با

405 مـقــمق بـالــيـوم واحملــروق مـنه
بلغ  144 مـقـمـقـا في حـ أن انـتاج
ـصـاحب من نـفط محـافـظات الـغاز ا
البصرة وذي قار ومـيسان بلغ الف
و 488 مقـمق بالـيوم واحملروق الف
و  464 مقمق). وبحث الـوزير جبار
علي اللعيـبي مع وفد بريطاني سبل
تعزيـز التعاون الـثنائي بـ البلدين

في قطاع النفط والغاز. 
وتـابع الــبـيـان ان (اجلـانــبـ بـحـثـا
سـبل تـعـزيـز الـتـعـاون الـثـنـائي بـ

الـبــلـدين في قــطـاع الـنــفط والـغـاز).
وشــدد الـلــعـيــبي خالل الــلـقــاء عـلى
(اهـمـيـة تـعـزيـز الـعالقـات الـثـنـائـيـة
وتطويرها في اجملـاالت كافة السيما
في قــطـاع صـنــاعـة الـنــفط والـغـاز),
داعيا الشـركات النفـطية البـريطانية
ـــشـــاركـــة في الـى (االســـتـــثــمـــار وا
تـطـويـر الـبـنى الـتـحـتـيـة لـلـصـنـاعـة

النفطية والغازية). 
من جانبه اكد الوفـد (رغبة الشركات
الـنــفــطــيـة الــبــريـطــانــيــة  بـتــعــزيـز
ـشـتــرك مع الـعـراق عـلى الـتــعـاون ا
جـميع االصـعـدة والسـيمـا في قـطاع
صـــنــاعـــة الـــنـــفط الـــغـــاز).وتـــفـــيــد

الــتـــقــديــرات األولــيــة لــلــوزارة بــأن
تلك احـتياطياً يـقدر بنحو العراق 
132 تريليون قـدم مكعب من الغاز و
ــئـــة من الــغــاز هــو أن نــحـو 70 بــا
عاجلته مصاحب الستـخراج النـفط 
ـــرتـــبــة كــمـــا ويـــحـل الـــعــراق فـي ا
احلادية عشر ب دول الـعالم الغنية

بالغاز الطبيعي. 
الـى ذلك اكــــدت شـــــركــــة لــــوك أويل
الروسية عـدم وجود شيء يهدد أمن
مـوظفـيـهـا ومقـاولـيـها الـعـامـل في
حــقـل غــرب الـــقــرنــة 2 الــقـــريب من

البصرة.
wDH½ qIŠ

 وقالت الشـركة في تصريح امس إن
(أمن مـوظـفي لـوك أويل ومـقـاولـيـها
الـعامـلـ في منـشـآت في حـقل غرب
الـقـرنـة  2الـنـفــطي ال يـهـدده شيء),
مشيرة الى ان (الوضع ال يزال حتت
السـيـطرة لـكن الـوضع في احملافـظة
لــيس هــادئــا).  وكــانـت مــصــادر قـد
أفادت في وقت سـابق بأن مـحتـج
هـاجــمـوا مـنــشـأة تــعـود إلى احلـقل
الـنـفـطي الذي تـديـره الـشـركـة ذاتـها

واحتجاز بعض الرهائن. 

صاحب لعـمليات اسـتخراج النفط ا
وبــلــوغه نــحـو 3 االف مـقــمق خالل
اضي يشير الى وجود زيادة تموز ا
في اســتــخــراج اخلـام)  ,مـبــيــنـا ان
(الــعـــراق بــصــدد انــشــاء مــحــطــات
لالســتــفــادة مـن الــغــاز عــبــر انــتـاج
الـــطــــاقــــة وكـــذلـك في الــــشـــمــــاريع

االخرى).
VŠUB  “Uſ

وتـابع اجلــواهـري ان (وزارة الــنـفط
اعدت خـطة لـغـرض استـخدام الـغاز
ـشـتــقـات الـثــقـيـلـة مع كـبــديل  عن ا

حلول عام 2022).
وأعلـنت الوزارة عن أن انـتاجـها من
ـصــاحب خالل شـهــر تـمـوز الـغــاز ا
ــاضـي بــلغ الـــفــ و  893 قـــدمـــا ا

مكعبا قياسي في اليوم. 
وقـــالـت الـــوزارة في بـــيـــان امس إن
ــصــاحـب من قــبل (انـــتــاج الــغـــاز ا
الشركـات النفطـية في العـراق لتموز
اضـي بلغ 2893 مـقـمـقـا بـالـيوم), ا
الفـــتــــا الى ان (احملـــروق بـــلغ الـــفـــا
و608 مقمق بـاليوم) ,واشار الـبيان
الى ان (انـتــاج شـركـة نــفط الـشـمـال
ــصــاحب بــلغ والــوسط من الــغــاز ا

واكدت مـصادر (عـدم تضـرر أي أحد
من مـوظـفي لــوك أويل في الـهـجـوم
كان إذ أن احملتج لم يصلوا إلى ا
الــذي يــقع فــيه مــوظــفــو الــشــركـة).
وأغــلــقت أســعــار الـنــفط امـس عـلى
ارتـفـاع مع تـزايـد االحـتـجـاجـات في
احملـافظـة. وارتـفـعت العـقـود اآلجـلة
ـي برنت حتـميل خلام الـقـياس الـعا

UI¡∫ وزير النفط جبار اللعيبي خالل لقائه وفدا بريطانيا

اعتقلت ثالثة مـتهم بالغش داخل
ــأمـون وضــبط بــحــوزتـهم كـلــيــة ا
أجهـزة اتـصـال تسـتـخـدم في الغش

االمتحاني).
وأضاف (كمـا  القـبض على مـتهم
بـالــتـزويــر في مــنـطــقـة 17 تـمـوز 
ومـتـهم آخــر بـالـســرقـة في مــنـطـقـة
البـلديات و اعـتقـال متـهم بإطالق
الـعـيـارات الـنـاريـة بـشـكل عـشـوائي
مـن داخل داره فـــي مـــــــنـــــــطـــــــقــــــة

الغزالية).
WK¾Ý« qŠ

والــقت قــوة أمــنــيــة الــقــبض عــلى
شبـكة تـقـوم بحل األسـئـلة الـوزارية
مـقــابل مـبــالغ مـالــيـة فـي مـحــافـظـة

بغداد.
ـركـز اإلعالم األمـني امس  ان وقال 
(مــفـــارز جــهـــاز األمن الــوطـــني في
بـــغـــداد وبــــعـــد تـــكـــثــــيف اجلـــهـــد
االســـتــخـــبـــاري لـــتـــأمـــ واجنــاح
العملية التـربوية ألقت القبض على
شبـكـة تضم ثـالثة وعـشـرين متـهـما
يـقــومــون بــحل األســئـلــة الــوزاريـة
لــلــطالب مــقــابل مــبــالغ مــالــيــة عن
طــريق أجــهــزة ارســال واســتــقــبـال
ـراكـز خالل وجـودهم بـالــقـرب من ا
االمـتــحـانــيـة مــنـذ بــدء امـتــحـانـات

نتهية). الدور الثاني للمراحل ا


