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رجـحت هـيـئـة االنواء اجلـويـة والـرصد
الـزلزالي التابعة لوزارة النفط أن يكون
الــطــقس غـائــمـاً وســقــوط زخـات مــطـر
ـــنــاطق تـــكـــون رعــديـــة احــيـــانـــا في ا
الـوسطى والـشمـاليـة واجلنـوبيـة اليوم
اخلــمـــيس مع تــصـــاعــد غــبــار. وقــالت
الـهـيـئـة في بـيـان تـلـقـته (الـزمان) أمس
تـوقع ان يـكـون الـطـقس الـيوم ان(مـن ا
اخلــمــيـس في الــوســطى واجلــنــوبــيــة
غــائــمـا مـع زخـات مــطــر تـكــون رعــديـة
احــيـانـا كــمـا يـتــصـاعـد الــغـبـار فــيـمـا
سـيكون الطقس في الشـمالية غائما مع
زخــات مــطــر تــكــون رعــديــة احــيــانـا),
مــضــيـفــة ان (طــقس يــوم غـد اجلــمــعـة
سـيكون في الوسـطى واجلنوبـية غائما
مع زخـات مطر تكون رعديـة احيانا كما
يــتــصــاعــد الــغــبــار في بــعض االمــاكن
يـتحـول ابتداء من االقـسام الغـربية الى
غــائـم جــزئي). وبــحـــسب الــبــيــان فــإن
بحسب (الـطقس في الشـمالية سيـكون 
الـتوقـعات غـائما مع زخـات مطـر تكون
رعـــديــة احــيــانـــا يــتــحـــول ابــتــداء من
االقــســام الـــغــربــيــة الى غــائم جــزئي).
وتــراوحت درجــات احلــرارة في بــغـداد
امس ب  17 الى  30 درجــة مـئـويـة.
ـنـبئ اجلـوي صــادق عـطـيـة قـد وكــان ا
تـوقع تعرض منـاطق العراق الى موجة
ــقــبـــلــة. وقــال عــلى بـــاردة في االيــام ا

صـفــحـته في مـوقع فـيـسـبـوك اول امس
وجة ان (مـنخـفضـا قطـبيـا مصـحوبـا 
ـقبـلة بـاردة يتـقـدم للـمنـطقـة في االيام ا
وتـوقـعـات بـانـخـفـاض درجـات احلـرارة
وبـــدايـــة مـــبـــكـــرة لـالجـــواء الـــبــاردة).
واضـاف أن (خـرائط الـطـقس تـشـير الى
انــخــفــاض درجــات احلــرارة في عــمـوم
مــدن الـبالد ابـتـداءً مـن مـطـلع االسـبـوع
ــقـــبل ويــكــون االحــســاس بــالــبــرودة ا
واضـحا خالل ساعات الصباح والليل),
واشــــار الى ان (االنــــخــــفـــاض االكــــبـــر
ســــيــــكـــون فـي شـــمــــال وغـــرب الــــبالد
خــصــوصــا  إذ تــصـل درجــات احلـرارة
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واجـهـت الـتـشـكــيـلـة احلــكـومـيـة
والبرنامج احلكومي اللذين تقدم
كلف عادل بهما رئـيس الوزراء ا
ــهـــدي بـــتــحـــفظ ورفض عـــبـــد ا
بعض القـوى التي قررت الـلجوء
ــشــاركـة ــعــارضــة وعــدم ا الى ا
باحلكـومة نتـيجة (عـدم االهتمام
بـالـتوازن الـطـائـفي) فـيـمـا اعلن
حتالف سائرون عن رفضه لفكرة
التصـويت السري عـلى احلكومة
اجلـديدة مـحـذراً من انـهـا تـهدف
الى تـمـريــر شـخـصـيـات ضـالـعـة
بـالـفسـاد. وعـقـد مـجـلس الـنواب
مـــســاء أمـس االربــعـــاء جــلـــســة
خـــــاصـــــة حـــــضــــــرهـــــا رئـــــيس
اجلــــمــــهـــــوريــــة بــــرهـم صــــالح
لــلـــتـــصـــويت عـــلى الـــكــابـــيـــنــة
احلـــكـــومـــيـــة اجلـــديـــدة . وكــان
ان محمد احللبوسي رئيس البر
في استقـبال صـالح كما اسـتقبل
ـــكــــلف الـــذي رئــــيس الــــوزراء ا
ـان مـتـأخـرا لـعرض حـضـر لـلبـر
تــشـكـيــلـته تــمـهـيــداً لـلــتـصـويت
عـــلـــيــــهـــا وتـــضـــمــــنت اســـمـــاء
ـرشـحـ كالً من مـحـمـد هـاشم ا
عـــبــد اجملــيـــد وزيــرا لــلـــتــجــارة
وباسم الربيعي للعمل والشؤون
االجتـمـاعيـة وعـبد الـله الـلعـيبي
لــلــنـقل وفــؤاد حــسـ لــلــمـالــيـة
وحـسن طعـمـة للـثـقافـة وفـيصل
اجلربا للدفاع وللـخارجية محمد

عـــلي احلـــكــيم وجـــمــال عـــبــاس
ـائـيـة وفـالح الـفـياض لـلـموارد ا
لـــلـــداخـــلـــيــــة وصـــالح حـــســـ
احلـســني لـلـزراعــة ولالتـصـاالت
نـــعـــيم الـــربـــيـــعي ولـــلـــشـــبـــاب
والرياضة احمـد رياض العبيدي
وبــنـــيـــكـــ ريـــكــانـي لالســـكــان
وصــالـح اجلــبــوري لــلــصــنــاعــة
وعالء الــعـلـوان لــلـصــحـة ولـؤي
اخلطيب للـكهربـاء واسماء سالم
صـادق للـعـدل وايـاد الـسـامرائي
للتخطيط وثامـر الغضبان للنفط
وقصي الـسهـيل للـتعـليم الـعالي
وصبـا الـطائي لـلـتربـيـة. وحتفظ
حتــــالف الـــنـــصـــر عـــلى أربـــعـــة
مـرشـحـ مـن بـيـنـهم الـفـيـاض .
واعــلـنـت كـتــلـة الــبـنــاء رفـضــهـا
لـلــمـرشـح لـوزارة الــدفـاع . وقـال
الـــنـــائب عن الـــكـــتـــلـــة مـــحـــمـــد
الـكــربـولي ان(هــذا الـتــرشـيح لم
يـكـون من ذوي الـتـكـنوقـراط ولن
ـرشح) مــضـيـفـا نـصــوت عـلى ا
ان(اغلب القوى السنية معترضة
على اجلربا). وأبدت كتلة احملور
ـنضـوي حتت حتـالف الـوطـني ا
الـبنـاء بـرئاسـة خـميس اخلـنـجر
في بـيـان حتـفــظـهـا عـلى مـنـهـاج
ـقبلـة عازية االمر الى احلكومة ا
(عــــدم االهــــتــــمــــام بــــالــــتــــوازن
الــــــطــــــائــــــفـي). من دون ايــــــراد
تفاصيل. من جانبه اعلن حتالف
ــنــضـوي حتـت حتـالف الــقـرار ا
االصـالح واالعــــمــــار بــــرئــــاســـة

اســـامــــة الــــنــــجـــيــــفي عـن عـــدم
ــقــبــلـة مــشــاركــته بــاحلــكـومــة ا
وحتـفـظه عـلى مـنـهـاجـهـا . وقال
في بــيــان امـس أن (جتــربــته مع
الــشــركـــاء ســادهــا شــرخ قــوامه
فـقـدان الـتــشـاور وغـيـاب الـرؤيـة
ــشــتـركــة في عــمــلـيــة تــشــكـيل ا
احلــكــومــة الــعــراقــيــة اجلــديــدة
وبرنامجها ومنهاجها الوزاري)
مـــشــيـــرا الى ان (شــعـــار ابــعــاد
الـفـاسـدين بـقي شـعـارا من غـير
جـــــذور بـل االنــــكـى أن الــــكـــــتل
الـــســــيـــاســـيــــة الـــتـي تـــواتـــرت
ــعـلــومــات بـشــأن فــسـادهــا قـد ا
كـوفــئت و شـرعـنــة األسـالـيب
الالقــانــونـيــة عــبـر الــتــعـامل مع
اجلهات التي قامت بشراء بعض
النـواب وسرقـتهم بـناء عـلى مال
أو وعــــود).ووصف الــــتــــحــــالف
ـــكــــون الـــســــني في تـــمــــثـــيـل ا
احلــكـومــة بــأنه (تـمــثــيل نـاقص
وأحــــــــــادي اجلـــــــــانـب) واوضح
انه(عـــــــلـى عـــــــكـس مـــــــا أوردته
ـعـلـومـات بـأن الـوزارات الـست ا
ــثـلي لــلــمــكـون ســتــوزع عــلى 
ــــــكـــــون فـي حتـــــالـف االصالح ا
واالعــمـار وحتــالف الــبـنــاء فـإن
الواقع يـشيـر أن الوزارات الست

خـالل الصـباح الى اقل من  10 درجـات
مـئـويـة في بـعض منـاطق الـشـمال والى
نـــحــو  10 درجـــات مـــئـــويــة فـي غــرب
الـــبالد). واضــاف عـــطــيــة ان (ســـحــبــاً
طـرة تـؤثر في جـنوب ركـامـية رعـديـة 
مــحـافــظـة الــبـصــرة وشـمــال مـحــافـظـة
مـــيــســان تــتـــجه شــرقــا) مـــشــيــراً الى
ان(هـذه الــسـحب تـسـتـعـد لـلـدخـول الى
غـرب محـافظـتي نيـنوى واالنـبار وبذلك
تـسـتـمر حـالـة عـدم االستـقـرار االوضاع
ـنـاخـية). من جـهـة اخرى ضـرب مـركز ا
ـطـلة ـكسـيك ا اإلعـصـار ويال سـواحل ا
عــلى احملــيـط الــهـادي مــســاء اول امس

الــثالثـاء بـريــاح بـلـغت ســرعـتـهـا 195
كـيـلـومـتـرا في الـسـاعـة وأمـطـار غـزيـرة
نتجعـات السياحية حيث هـطلت على ا
انــــتــــقل آالف األشــــخـــاص إلـى أمـــاكن
آمــنــة.ووصـــلت الــعــاصــفــة ويال وهي
إعـصار من الفئـة الثالثـة إلى البر قرب
بــلــدة تـيــكـابــان عــلى بــعـد نــحـو 100
كــيـلـومـتـر جــنـوبي مـنــتـجع مـاسـاتالن
ـزارات السيـاحية الـساحـلي وهو من ا
ـركز الـوطني في واليـة سيـنالـوا.وقال ا
األمـريكي لألعـاصيـر إن ويال أحد أقوى
األعــاصـيــر الــتي تـصل لــلــمـكــسـيك من
احملــيط الــهــادي في األعــوام الــقــلــيــلـة
نتـظر أن تـضعف قوته ـاضيـة ومن ا ا
ســريــعــا مـع مــضــيه عــلى الــبــر.وحــذر
ـغـامـرة بـاخلـروج ـركــز الـسـكـان من ا ا
إلى (الـهـدوء الـنـسـبي) لـعـ الـعـاصـفة
كن أن تـشـتد فـجأة. نـظـرا ألن الريـاح 
وكـانت العاصفة قد اشتدت إلى إعصار
ـاضي من الــفــئــة اخلــامـســة االثــنــ ا
مـصـحوبـة بريـاح بـلغت سـرعتـها 260
كـيـلـومـترا فـي السـاعـة قـبل أن تـضعف
ـديـنة الحـقـا.وبـدت الطـرق قـرب مـركز ا
الـتـاريخي في مـاساتالن شـبه مهـجورة
مـع اشــتـــداد األمــطـــار والــريـــاح.وتــقع
مـزارات سـيـاحـيـة عـدة أخـرى فـي والية
نـاياريت وكذلك مـنتجع بويـرتو فايارتا
في واليـة خالـيسكـو في مسـار اإلعصار
ـتوقع أن يصـحبه ارتفـاع في مستوى ا

البحر يهدد األرواح.

ـكـون في حتالف ـمـثلي ا ذهبت 
واحد هو حتـالف البـناء وغابت
كتـل سيـاسـية وحتـالـفات عن أي
تمثـيل لها في احلـكومة.(ومضى
قـــائـالً انه (يـــتـــحـــفظ عـــلـى هــذا
ــنـــهــاج الــوزاري الـــتــشــكـــيل وا
لألسبـاب الـتي أوردها وانه غـير
مــشـارك فـي تـشــكـيـل احلـكــومـة
وســيـــشــكـل جــبـــهـــة مــعـــارضــة
ايــجـابــيـة تـعــتـمــد عـلى مــراقـبـة
األداء احلــكـــومي وتـــقــو هــذا
األداء حــــــسب تــــــطـــــور األمـــــور
واألحــداث).وقــد اكــد الــنــجـيــفي
الـتوجه نـفـسه خالل لـقـائه بـوفد
من االحتاد الوطني الـكردستاني
بــرئــاسـة ســعــدي بــيــرة لـ(بـحث
ومـــنـــاقـــشـــة تـــطـــورات الـــوضع
الــســيــاسـي وبــخــاصــة عــمــلــيـة
تـــشــكــيل احلــكـــومــة الــعــراقــيــة
اجلــديــدة). وبـحــسب بــيــان فـإن
الــــطــــرفـــ أكــــدا ان(تــــشــــكــــيل
احلــكــومــة تـــشــكــيل نــاقص ولم
ثل اجلـميع تـمثـيال صحـيحا).
وهدد النائب عن محافظة نينوى
نـايف الـشــمـري بـ(مـوقف حـازم)
إذا لم يتم تـضمـ مقـترحات في
البـرنامج احلكـومي كان قـد تقدم
بــــــــــهــــــــــا ثـالثــــــــــة مـن نـــــــــواب

وكال لـلــهـيـمـنـه اخلـارجـيـة وكال
للفساد والـفاسدين وكال لهجران

الشعب). 
بـدوره أكــد الـنـائـب عن سـائـرون
عـالء الـــربـــيـــعي رفض حتـــالـــفه
التـصويت السـري على الـكابـينة
احلــكــومــيــة اجلــديــدة مــتــهــمـاً
أحـــزابــاً لم يـــســمــهــا بـــالــســعي
لتمرير شخصـيات وصفها بأنها
(ضـــالـــعـــة في الـــفـــســـاد) عـــبـــر
التصويت الـسري. وحذر النائب
عن حتــالف الــبـنــاء عــبـد االمــيـر
ياحي من ان التصويت السري ا
سيـكون فـخاً لالطاحـة بالـكابـينة
قابل قال رئيس الوزارية . في ا
ـنضـوية كتـلـة احلوار الـوطـني ا
ضـــمن ائـــتالف الــوطـــنــيـــة رعــد
ـصـوتـ الـدهــلـكي أن الـنــواب ا
على التصويت الـسري يرفضون
احملــــــاصــــــصــــــة . واضـــــاف أن
ـان ســيـوصــلـون (أعــضـاء الــبــر
رسـالـتـهم بـأنهـم موجـودون ولن
تـــنــفـع االتــفـــاقــات الـــتي جتــرى

غلقة). بالغرف ا
كون الصابئي وأكد النائب عن ا
نـــوفـل الـــنــــاشئ أن األقــــلــــيـــات
سـتكـون مع االقـتـراع الـسري اذا
كــان لـدعم احلــكـومــة حلـكــومـة 
وستـكـون ضـده إن كـان لإلضرار
بـــــهــــا . ازاء ذلك  أكــــد عــــضــــو
إئـــتالف دولـــة الــقـــانــون أحـــمــد
ـهـدي(حاول الـعـبـاسي ان عـبـد ا
ارضــاء جـــمــيع احملـــافــظــات في
تـمــثـيـلــهـا بـاحلــكـومـة).ورأى ان
ـان اذا ما االخيـر (سـيحـرج الـبر
عـرقل تـمـريـر كـابـيـنـته احلـكـومة

من أجل احملاصصة).
نـهاج احلكومي الذي  وتضمن ا
ــهـــدي تــعــهــداً تـــقــدم به عـــبــد ا
ـتلـكئة في حـاسبـة الوزارات ا
أول  100يوم من عمـر احلكومة.
ـهـدي انه سيـقدم في وقال عـبد ا
ما بـعد بـرنامـجاً مـفصالً واصـفاً
ما طـرحه بأنه ( اشـارات سريـعة

اسامة النجيفي
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احملـــافـــظـــة.وقـــال الـــشـــمــري إن
(الـبـرنـامج احلـكـومي لم يـتـطرق
بــشـــكل واضح وتــفـــصــيــلي إلى
مــعـانــاة ومـتــطـلــبـات مــحـافــظـة
نـيـنـوى) مـضـيـفـاً أنه والـنـائـبان
عن احملــافــظـة أحــمــد اجلــبـوري
ولطيف الورشان (سلموا النائب
األول لــرئـــيس مــجـــلس الــنــواب
ورقة تـضمـنت مقـترحـات ينـبغي
إضافتها إلى البرنامج احلكومي
قبل التـصويت علـيه) محذراً من
أنه (في حـــــال عــــدم تـــــضــــمــــ
الـــبــــرنـــامـج احلـــكــــومي لــــتـــلك
ـقـتـرحات فـسـيـكـون لـنـا موقف ا
حازم من الـتصويـت عليه).ورهن
النـائب التركـماني نـيازي مـعمار
اوغــــلــــو فـي بــــيــــان تـــــصــــويت
التركـمان على الـكابيـنة الوزارية
بـــاحلـــصـــول عــلـى اســتـــحـــقــاق

مكونهم .
 الـى ذلـك واجـــــــــهت فـــــــــكـــــــــرة
التـصويت السـري على الـكابـينة
الوزارية مـعارضة واسـعة. وغرد
زعـيـم الـتـيــار الـصـدري مــقـتـدى
الصدرعلى تويتر امس قائالً(كال
لـلتـصـويت السـري وكال لـتـقاسم
ـــغــا وكـال لـــلـــمـــحـــاصـــصــة ا
ـة الـعـرقـيـة وكال لـلـوجـوه الـقـد
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كــشف وزيـر الــنـفـط جـبــار عـلي الــلــعـيــبي عن وجــود مـا اســمـاهم
بـالـطفـيلـي الـذي يحـاولون وبـدعم خارجي عـرقلـة مشـاريع الوزارة
وتـقـدم الـعـراق بـهــدف االسـتـفـادة من الـفـوضى الـراهـنـة  مـؤكـدا
حتـقـيق جنـاحـات ملـمـوسـة علـى ارض الواقع فـي مجـاالت الـقـطاع
كافـة والنـجاح في اعادة الـشركـات اخلاسـرة الى منـتجـة ورابحة .
وقـال الـلعـيبي لـ (الـزمـان) امس ان (هنـاك بعض الـطـفيـيلـ وبدعم
من اجـنـدات خارجـيـة يحـاولـون اعاقـة تقـدم الـعراق لـيس فـقط على
ـا في اجملاالت كـافة لالسـتفادة مـستوى الـوزارة ومشاريـعها  وا
ـنـافع شـخصـيـة او غـير ذلك) واضـاف ان (الوزارة من الـفوضى 
نصب بتحقيق جناحات عدة وملموسة من جنحت وخالل تـسلمي ا
بينـها مساعدة الشـركات اخلاسرة وجعلهـا رابحة ومنتجة) مؤكدا
تـعاقبة ادت الى تراجع كبير في ان (التـراكمات خالل احلكومات ا
الـقـطـاع الـنـفـطي  بـاالضــافـة الى وجـود بـعض الــشـخـصـيـات في
اروقة الـوزارة غير كفوءة و ال تـمتلك اي دراية عن مـشاريع القطاع
ا اوصلت احلال الى نوع من مارسة االعتراض عليها  وتكـتفي 
التردي) وبشـأن اخلالفات على ألية تصدير اقـليم كردستان للنفط

ـعــزل عن الـوزارة  اوضح الــلـعــيـبي (ال ارى
وجـــود فـــجــوات كـــبـــيـــرة مع االقـــلــيم
جرد اجللوس الى طاولة واعـتقد انه 
التـباحث سنـجح بحلـحلة االشـكاليات
) داعــــيـــا الى (اعـــادة بـ اجلــانــبـ
الـعـمل بـشـركة الـنـفط الـوطـنيـة كـونـها
مـكـسـبـا لـلـعراق وخـطـوة جـبـارة نـحو
ـــصــاف الـــتــقـــدم الـــنـــاجــز وصـــوال 

كبريات الشركات).
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وفــرت وزارة الـــتــعــلـــيم الــعــالـي والــبــحث
ـاجـسـتـير الـعـلـمي مـنـحا دراسـيـة لـنـيل ا
والــــدكـــتـــوراه من جـــامـــعـــة اوكـــســـفـــورد
ـقـبل. وقال الـبـريـطـانـية لـلـعـام الـدراسي ا
مــديــر عـــام دائــرة الــبــعـــثــات والــعالقــات
الثـقـافـيـة صالح الـفـتالوي في بـيـان امس
نح الـدراسيـة البـريطـانيـة خصصت إن (ا
ــاجــســتــيــر والــدكــتــوراه لــنــيل شــهــادة ا
ـوظـفـ ووزعت بـواقع لـلـمـوظــفـ وغـيـر ا
 140منـحة دراسـية للـدول كافة ومـدعومة
ـتــقــدمـ بــالــكــامل). وأكـد أن (طــلــبــات ا
عتمدة في ستخضع للشروط والضوابط ا
ـعمـول بها التـرشيح لـلزمـاالت الدراسـية ا

في الدائرة).
 واضاف أن (آخـر موعـد للتـقد سـيكون
ــقــبل وعــلى الــرابط 25 كــانــون الـثــاني ا
االلـــــكــــــتــــــــــــــروني اخلــــــاص بـــــدائـــــرة
 http:// البـعثـــــــات والـعالقات الثـقافية

. scrdgate.scrdiraq.gov.iq) 
ونــظــمت ســبــعــة مـصــارف مــحــلــيــة نـدوة
ـنـتـسـبي جــامـعـة بـغـداد امس تـعـريـفـيــة 
االربـعــاء. وقـال بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) ان
(الـنــدوة شـارك فـيـهـا مــصـارف الـرافـدين
والـرشــيـد والــعـراقي لــلـتــجـارة واجلــنـوب
االسالمـي والـــتـــنـــمـــيـــة الـــدولي والـــدولي

االسالمي واالهلي العراقي).
 واضــاف (ان الــنــدوة شــرحت تــفـاصــيل
ـصارف لـكافة قـدمة من قبل ا العـروض ا
مـــنــــتــــســــبي اجلــــامــــعــــة واجــــابت عــــلى

االستفسارات بشأن توط الرواتب).
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ـركـزي امس االربـعاء تـمـكن الـبـنك ا
من ضبط نسبة التضخم وتخفيضه
ئـة مـؤكـداً وجود الى اقل من  1 بـا
احــتـيــاطي مـالـي قـوي يــتـجـاوز 60

مليار دوالر.
 واعـرب الـبـنك في بـيـان عن تـطـلـعه
الى (االستمرار بأداء دوره احملوري
في بـنـاء الدولـة لالرتـقـاء بـاألوضاع
ــالـيـة واالقــتـصـاديــة في الـعـراق) ا
مــشــيــراً الـى ان (االســتــمــرار يــاتي
مدعـماً بوجـود احتيـاطي مالي قوي
يتجاوز الـ  60 مليـار دوالر أمريكي
الـية والـنقـدية كـنتـاج للـسيـاسـات ا
ركـزي طيـلة الـتي انتـهجـهـا البـنك ا
ـاضـيـة لتـثـبـيت الوضع الـسـنوات ا

الي العام). ا
وافـــــاد بـــــأنـه (اســــتـــــمـــــر في إدارة
احتياطيات الدولـة بكفاية تستجيب
للـمعـايير الـدولية مـن جهة وتـعزيز
ا ال يقل عن الية للدولة  القدرات ا
 16 تـرلـيـون ديـنار وذلـك علـى شكل
حـــواالت مـــخــصـــومـــة) مـــؤكــدا أن
(الـسياسـة النـقديـة للـبنك سـتسـتمر
بــدورهــا الـفــعــال فـي احلـفــاظ عــلى
أسـعــار الـصـرف وتـقـلـيص الـفـجـوة

(النـقص في هـذه الرزم  احـصاؤه
بـحـدود مــئـتي الف دوالر وبـعـد ذلك
 اكــتـشـاف ان الـنــقص بـذمـة امـ
صـنــدوق الــفــرع الــذي  حتــيــيـده
ـــســــؤول عن ذلـك الـــفــــعل) وهــــو ا
واشـــــار الـى (اتـــــخـــــاذ االجـــــراءات
ـبــلغ وفـتح الالزمــة السـتــرداد ذلك ا
قصرين ـوظف ا حتقيق حملاسبة ا
واخملالـف لـلضوابط الـرقابـية التي
تـمــنع الــتالعب بــاألمـوال الــعــامـة).
ـــصــرف وفي الـــشـــأن ذاته اطـــلـق ا
ـتـقـاعـدين دفـعـة جــديـدة من سـلف ا
دني والعسـكري والتي تتراوح ا
مالي مــــابـــ  3 و 5 و  8 و  10 
ديـــــنــــــار عن طـــــريـق أدوات الـــــدفع
االلــــكــــتـــرونـي.وتـــابـع الـــبــــيـــان ان
ــصـرف اطــلـق دفــعـة جــديــدة من (ا
ــــدنــــيــــ ــــتــــقــــاعـــــدين ا ســــلـف ا
والـعـسـكريـ ألكـثـر من تـسـعة آالف
مـتـقـاعد).  مـوضـحـا ان (صرف تـلك
الـــســـلـــفـــة يـــكـــون عن طـــريق ابالغ
ـتـقاعـد عـبر إرسـاله رسـالة نـصـية ا
ـنـحه الـسـلـفـة وذلك بـعـد تــخـطـره 
ـنـحه اجنـاز اإلجـراءات الـقـانـونـيـة 
إيـــاهــا وصــرفــهــا عن طــريق أدوات
الدفع االلكـتروني والتي تمت تـعبئة

الي اليها).  الرصيد ا

عتمد وأسعار ب السعر الرسمي ا
الـــســـوق فـي ظل ظـــروف داخـــلـــيـــة
وخــــارجــــيــــة مــــحـــيــــطــــة بــــالــــغـــة
التعـقيد).وبحـسب البيـان فإن البنك
(تـمــكن من ضـبط نــسـبــة الـتــضـخم
والـــوصــول بـــهـــا إلى مـــســتـــويــات
ـئـة لـلـحـفاظ مـتـدنـية تـقل عن  1 بـا
ستوى الـعام لألسعار وجذب على ا
االســـتـــثـــمـــار) مـــوضـــحـــا ان(هــذه
الـسيـاسـة من شانـهـا ضمـان سالمة
ـالي والـنــهـوض بـعـجـلـة الــنـظـام ا

االقتصاد العراقي).
ـــالي ايـــضـــاً اعــلن  وفي الـــشــأن ا
مــصـرف الـرافــدين عن فـتـح حتـقـيق
بـإخــتـفـاء مــئـتي الف دوالر من احـد
ـقصرين ـوظف ا فروعه حملـاسبة ا
واخملالف للضوابط االدارية . وقال
ـصـرف في بـيـان امس ان (االنـبـاء ا
التي تنـاقلتهـا بعض التقـارير بشأن
سرقة مبالغ مالـية تصل الى ملياري
ديـنار مـن احد فـروعه في بـغـداد هو
رقم مـبـالغ فــيه ومـنـاف لـلــحـقـيـقـة)
ـــــصــــــرف وضـــــمن واضــــــاف ان (ا
االعــمــال الــرقـابــيــة والــتــفـتــيــشــيـة
الــدوريـة اخلــاصــة بــجــرد اخلــزائن
حـدد الـنقـص في بـعض رزم االموال
ــــوجـــودة) واوضـح الــــبــــيـــان ان ا
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ــنــهــاج الـــوزارة وفــلــســـفــتــهــا
ــطـــروحــة لــنــيل ثــقــة مــجــلس ا
الـنواب). واعـرب عن امـله في ان
(تتقدم احلكومـة ببرنامج مفصل
نـهج الوزاري منـسجم مع هـذا ا
طروح تعده الـوزارات اخملتلفة ا
ـئـة األولى وتلـتزم خالل األيام ا
ــوجــبه بــتــطــبــيــقه وحتــاسب 
خالل الـعــهـد الـوزاري).واكـد انه
لن يـتسـاهل مع (ايـة عمـلـية غـير
قـــانــونــيــة جــرت عـــنــد تــشــكــيل
احلكـومة او بـعد تـشكـيلـها لـنيل
ــواقع او لــغــرض اســتــغاللــهـا ا
لغير اخلـدمة العامـة وذلك مهما
ـوقع كـانت اهـمـيـة الشـخص وا
وسنتخذ اجراءات فورية صارمة
بحق من قام او يقـوم بذلك). كما
تـعهـد بـعدم الـسـفـر للـخـارج قبل
ــراحـل األولى لــلــمــهــام اجنــاز ا
الـــســـريـــعـــة ضـــمـن بـــرنـــامـــجه
احلـــــكـــــومي مـع احلــــضـــــور في
مـــيــادين الـــعــمل واحملـــافــظــات.
نـهاج خـطة حلل ازمة وتضـمن ا
الكـهـرباء تـمـثلت بـ (الـعـمل فوراً
عـــلى إتــخــاذ جــمـــيع الــتــدابــيــر
الالزمــة لــتــخــفـيـف وطـأة نــقص
الـــكــهـــربــاء خـالل صــيف 2019
والـدمج بـ حـلول كـلـيـة طـويـلة
ــــنـــاطـق الـــفــــقـــيـــرة األجـل في ا
وحــلـول مــحـلـيــة قـصــيـرة االجل
خـصوصـاً احملـرومـة).وتـضـمنت
اخلطـة أيـضاً (الـبـدء فوراً بـبـناء
الــقـدرات الــكــهـربــائـيــة احملـلــيـة
ناطق األكـثر محـرومية لتزويـد ا
وفــــــقـــــرا واألكــــــثـــــر نــــــقـــــصـــــاً
خارج اخلطـة الوطنية بالكهـرباء
لتـعظـيم الكهـرباء والـطاقـة). كما
ــهـدي ثـالث مـراحل حــدد عـبــد ا
زمنية لتنفـيذ منهاجه  احلكومي
وتــنــقــسم الـى مــرحــلــة ذات أمـد
أِشـــــــهـــــــر ســـــــريـع من  3 – 6 
ومـــتـــوسط من  7  -18 شـــهــراً
وطـويل من  19 – 48 شــهـراً أو

أكثر). 

هدي عادل عبد ا خميس اخلنجر
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ــســلـــمــ في الــعــالم احــزانــهم تــشــاطــر جــريــدة (الــزمــان) ا
باربـعـيـنـيـة االمام احلـسـ بن عـلي عـلـيهـمـا الـسالم ويـحـدوها
االمل بان يـترجم سـياسيـو العـراق مبـاد سيـد الشـهداء التي
ـنـاسـبة حتـتـجب (الـزمـان) بدء من ضحى مـن اجلـهـا وبـهذه ا

قبل. قبل على ان تعاود الصدور يوم اخلميس ا يوم االحد ا


