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طبعة العراق 
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مع شــديـد االسف فـبـدأ الــتـشـهـيـر
والتسقيط بغير حق)  مضيفاً أنه
(لــلـحـفـاظ عـلى ســمـعـة آل الـصـدر
الـكـرام واحلوزة الـعلـمـية الـناطـقة
وحـفـاظـا عـلى سمـعـة الـنـهج الذي
خـطه الـسيـد الـعم الـسيـد الـشهـيد
األول والــســيــد الــوالــد الــشــهــيــد
الــــثــــاني تــــقــــدست ارواحــــهــــمـــا
الـطـاهـرة تقـرر الـتأكـيـد عـلى منع
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ــــرشــــحـــ اثــــار قــــيـــام بــــعض ا
قبلة بوضع لالنـتخابات النيابية ا
صـورهم بدل صور الشهداء غضباً
شــــعــــبـــيــــاً وســـجــــاالً في مــــواقع
الــتـواصل االجـتــمـاعي فــيـمـا قـرر
مــــرشــــحــــون اخــــرون عــــدم وضع
دعــايــاتــهم في امــاكن تــضم صـور
شـهداء. واكد بعضهم انه سيكتفي
بــالــدعـايــة عــبـر مــواقع الــتـواصل
ــبـاشــرة. وقـرر نـائب والــلـقـاءات ا
ومـرشح عن مـحـافـظـة ذي قـار عدم
وضـع أي مـلـصق انــتـخـابي له في
أي مـكـان يـضم صور شـهـداء.وقال
فـي بـــيـــان امس ان (مـــا نـــنـــعم به
الـيوم مـن امان واسـتقـرار وخاصة
في مـحافظاتنـا اجلنوبية بال ادنى
شك هـو بـفضل تـضـحيـات أبـنائـنا
الـشهداء ولهم مكانـتهم العالية في
نــــفــــوســـنــــا).وأضــــاف ان (صـــور
الـشـهـداء يـجب ان ال تـعـلـو عـلـيـها
أي صـورة ويـبقـون رمـوزا شامـخة
لـلمـدن التي خرجـوا منـها وحرروا
غتصـبة لذا قررنا ان ال األراضـي ا
يــكــون لــنـا أي مــلــصق انــتــخـابي
شرفة).ودعا بـالقرب من صورهـم ا
ـــرشـــحــ الـى ( احــتـــرام صــور ا
الـــشــهــداء وعــدم وضع أي دعــايــة
انـــتــــخـــابــــيـــة بـــالــــقـــرب مــــنـــهـــا
خلــــصـــوصــــيــــتـــهــــا في نــــفـــوس
الــعـراقـيــ جـمـيـعــا ولـقـدســيـتـهم
الــعـالـيـة). وابـدى مـرشح عن تـيـار
احلـكـمـة اسـتـياءه مـن االساءة الى
الـشـهـداء وكـتب عـلى صـفـحـته في
فــيــســبــوك انه قــرر عــدم وضع اي
مـلـصق لـه في الـسـاحات واالمـاكن
الــتي تـرفع فــيـهــا صـور الــشـهـداء
ـــواقع الـــتـــواصل وســـيـــكـــتـــفي 
ــبــاشــرة بــالــنــاس . والــلــقــاءات ا
ـرشـح لم واشـار الى ان بـعض ا
ـا جتـاوزوا على يـكـتـفوا بـذلك وا
ـمـتلـكات الـعـامة من خالل احلـفر ا
ــنـــاظــر من اجل وضع وتـــشــويه ا
الفـــتــاتــهـم. ونــشــر نـــاشــطــون في
مــــواقع الـــتـــواصـل صـــوراً تـــوثق

عــــمــــلــــيــــة ازالــــة صــــورة بــــعض
ـن وضــــــعــــــوا ــــــرشـــــــحــــــ   ا
مــلـصــقـاتـهم بــدل صـور الــشـهـداء
واعـادة صور الشهداء الى اماكنها
االصـلية. وشهدت مواقع التواصل
ســــجــــاالً في هــــذا الــــشــــأن وقـــال
مـعـلقـون ان بعض الـكـتل استـغلت
مـارسة دعايـة انتخـابية من االمـر 
خـالل ايـهــام الــرأي الــعــام بــأنــهـا
تـقـوم بـإرجـاع صـور الـشـهـداء الى
امـاكنها وانهـا في احلقيقة هي من
قــامت بــإزالـتــهـا في بــادىء األمـر.
وطــــالب مــــحـــافـظ الـــنــــجف لـــؤي
ـرشــحـ بــعـدم ازالـة الــيـاســري ا
صـــور الــشــهــداء. وقـــال في بــيــان
ـرشـحـ احـترام (نـطـالب جـمـيع ا
ـضحـي صـور الـشهـداء العـراق ا
مـن أجـل وحـــــــدته واســـــــتـــــــقـالله
وحتـــريــره من الــقـــوى اإلرهــابــيــة
وعـــدم نــشــر صـــورهم فــوق صــور
الـــشـــهــداء أو رفـــعـــهــا والـــتالعب
بها).وأكد أن (هناك حاالت رصدها
أبـــنـــاء الـــنـــجف األشـــرف الـــكــرام
وكـانت مـحط نقـد اجملـتمع) داعـياً
ـفوضية العليا لالنتخابات- فرع ا
ـنع الــنـجف إلى (اتـخــاذ مـا يـلـزم 
تــكـرار هـذه احلــاالت). في غـضـون
ذلـك حــدد رئـــيس الــوزراء حـــيــدر
الــعـبـادي ثالث جـهــات مـسـؤولـيـة
سالمـة العـملـية االنتـخابـية تـتمثل
ـواطن ومـفـوضـيـة االنـتـخـابـات بـا
وشــركـات اجــنـبــيـة اســتـعــان بـهـا
الــــــعـــــراق لــــــضــــــمـــــان نــــــزاهـــــة
االنـتخابات.وقال  خالل لقائه عدداً
مـن وسـائل اإلعالم رداً عـلى سـؤال
بـشــأن ضـمـان نـزاهـة االنـتـخـابـات
ــــفـــــتــــرض أن لــــديــــنــــا إنـه (من ا
مـفوضية انتخابـات مستقلة ولكن
لــدي مالحـظــات عـدة عـلى طــريـقـة
اخـتيار مجلس النواب للمفوضية
ولــكـني ال أريــد الـطــعن) مـضــيـفـاً
ان(آلـيـات االختـيار كـان فيـها خـطأ
ــــــان مـــــــضـى بـــــــهــــــذا والـــــــبـــــــر
االجتـاه).وأشـار الى أنه ( لـم يلـتق
ـا ــفـوضـيـة بـشـكل مـنـفـرد وا بـا
مـجـلس الـوزراء الـتـقى بـهـا مـرت

ألنـه يـــــقع عـــــلـى عـــــاتق اجملـــــلس
مـــســؤولـــيــة حــمـــايــة الـــعــمـــلــيــة
االنـتـخـابـيـة وتـوفـيـر اجلـو األمني
والــدعم الـلــوجـسـتـي ألنه) مـؤكـداً
انه(ال يـوجـد شيء مـستـقل بـنسـبة
ـــــئـــــة). وتـــــابع أن (دعم  100بـــــا
ـــفـــوضـــيــة وضـــمـــان أن تـــكــون ا
االنــتـخــابـات نــزيـهـة هــو جـزء من
مـسـؤوليـتنـا  ونـحن نسـعى لذلك
ـفوضيـة وهناك ونـتابع إجراءات ا
حتـــــسن بـــــاإلجـــــراءات بــــحـــــسب
مـتـابعـتنـا).وأوضح أن (التـصويت
هـــو تـــصــويـت ألــكـــتـــروني لـــكــنه
الـكـتروني بـحـساب الـصوت وإلى
اآلن مـا زال الـتصـويت يـدوياً وكل
مـا في األمر أن هناك أجهزة حتقق
ـــواطـن لـــديه خــــبـــرة بـــهـــا من وا
ــاضــيــة وأضــيف االنــتــخــابــات ا
جـهاز بجانب جهاز التحقق يرتبط
به يـقـرأ االستـمارة الـكتـرونيـاً لكي
تــكــون هـنــاك ســرعـة في الــنــتـائج
يـــســـمـــونه نـــظــام تـــســـريع إعالن
الــنـتـائج).واشــار الـعـبـادي الى أن
(هـنـاك شـركـتـ واحـدة إسـبـانـية
مـصـنعـة جلهـاز التـحقق الـذي كان
مــوجـوداً ســابـقــا وشـركــة كـوريـة
جنوبية جلهاز التصويت ونسعى
جلـلب شركة ثـالثة أخرى من خالل
ــفـوضـيـة لـكـي تـفـحص األجـهـزة ا
وتـتـأكد مـا اذا كـان النـظـام سلـيـماً
أم تـعـرض إلى تـالعب) مـعربـاً عن
أمـــلـه في أن (تـــكـــون الــــعـــمـــلـــيـــة
االنـتـخـابـية سـلـيـمـة وسـوف ندعم
بـاجتاه سالمـة العمـليـة) الفتاً الى
ـــواطن من ان(هـــذا األمــــر  بـــيـــد ا
ـفـوضـية حـيث الـتـصـويـت وبـيـد ا
مـن حيث سالمـة األجـهـزة وسالمة
ـشتـركة في الـبرنـامج والشـركات ا
هـذا االطـار). مـن جـهـة اخـرى حذر
زعــيـم الــتــيــار الــصــدري مــقــتــدى
ـكـتـبه اخلـاص الـصـدرالـعـامـلـ 
ومــكـتب الــسـيــد الـشــهـيــد الـصـدر
ومـفـاصله في الـنـجف من اخلوض
ـــــالي بـــــالــــعـــــمـل احلــــكـــــومي وا
والـــتــجــاري والــعـــســكــري وهــدد
اخملــالـفـ بــالـتــجـمـيــد او الـطـرد.
وقـال في بيان امس إنه (بعد البدء
بــاحلـمـلــة االعالمـيـة لالنــتـخـابـات
الـعراقـية وبـعد بـدء العـد التـنازلي
ـقـرر والـذي يـجب ان ال ــوعـدهـا ا
يــــتـــغــــيـــر صــــارت الـــصــــراعـــات
الـتسقيطية ب الكتل امر متعارف

ــــلك بــــذلـك تــــخـــويـال خــــطــــيـــا
فــحـسب) مــطـالــبـا الــعـامــلـ في
ـفاصل اعاله بـ(الـعمل احلـنـانة وا
عــــلى اجنـــاح مــــشـــروع االصالح
وعــلـى من يــعــمل ضــد ذلك فــعــلى
ــكــتـبــ اصــدار مـذكــرة وكــتـاب ا
رسـمي بـذلـك) مـشدداً عـلـى الـقول
ان (كـل من يـخـالف فـلن يـنـجـو من

العقوبة).

œuÝ_« jHM « —UFÝ√ …œU¹“ vKŽ ÎUłU−²Š≈ ÊËd¼UE²¹ ÊuOH$
ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M «

ÊU e « ≠ …ËUL «

تـظاهر عمـال ومنتسـبو نقابـة البناء
واخلـشب في مـحافـظة الـنجف امس
مـطـالـبـ بـتـخـفـيض اسـعـار الـنـفط
ــــقـــــاطــــعــــة االســـــود مــــهــــدديـن 
االنــتـخـابــات اذا لم تـلب مـطــالـبـهم.
ـئـات مـن عـمـال ومـنــتـسـبي ونــظم ا
الـنـقابـة  تظـاهـرة سلـمـية في سـاحة
الــصـدريـن احـتــجـاجــاً عـلى ارتــفـاع
أســــعــــار الــــنـــفـط االســــود. وابـــدى
ـتـظاهـرون استـيـاءهم لبـلوغ سـعر ا
الـلتر الواحد من النفط األسود 150
ديـنـارا مع ان مـعامـلـهم تـعتـمـد على
الـتـمويـل الذاتي. وطـالـبوا من خالل
الالفــتــات الـتـي رفـعــوهـا بــالــتـدخل
لــتــخــفـيـض اسـعــار الــنــفط االسـود
ـــــــنـــــــتـج احملـــــــلـي.وهـــــــدد ودعـم ا
ــتـظــاهـرون بــنـقل الــتـظــاهـرة الى ا
مــبــنى مــجــلـس الـنــواب فـي بــغـداد
قبلة في حال ومقاطعة االنتخابات ا

عدم تلبية مطالبهم. 
ثنى  نظم العشرات وفي مـحافظة ا
مـن  مـــوظـــفـي الـــعــــقـــود واإلجـــراء
الــيـومــيــ الـعــامـلــ في مـحــطـات
ائية وارد ا ديـرية ا الـضخ التابعة 
في احملــافــظــة  وقــفـة احــتــجــاجــيـة
ـتأخرة مـطالـب  بـصرف رواتـبهم ا
.وابــدى احملـتــجـون غــضـبـهـم لـعـدم
صـرف رواتـبـهـم الـبـالـغة  360 الف
ديـنار شـهريـاً لكل مـوظف منذ  ثالث
ســنــوات. واكـدوا انــهم (لم يــتــركـوا
الــعــمـل بــرغم ذلك وبــرغم الــظــروف
الـصـعـبـة) مـشـيريـن الى ان (تـركهم

الــعـمل ســيـخـلـق مـشـكــلـة  لــكـونـهم
مــوزعـ بـ  عـشـرات احملـطـات في
تظاهرون عموم  احملافظة).وطالب ا
ـــعــنــيـــة بـ(الــنـــظــر  في اجلـــهــات ا
مـــعـــانـــاتـــهم ودفع اجـــورهم ضـــمن
ـوازنة الـتـشغـيلـية وتـثبـيتـهم على ا

الك الدائم).  ا
  عــلى صـعـيــد اخـر ضـبــطت مـفـارز
االسـتـخـبـارات الـعـسـكـريـة اكـثـر من
ــواد تــســتــخــدم في  13 الـف لــتــر 
ــتـفــجـرات في مــحـافــظـة صــنـاعــة ا
االنـبـار فـيـما أفـاد مـصـدر في قـيادة
عـمـلـيات احملـافـظـة بـانطالق عـمـلـية
عـســكـريـة لـلـبـحث والـتـحـري عن مـا

تبقى من أوكار داعش اإلرهابي.
 وقــال الــنــاطق بــاسم مــركـز اإلعالم
األمني العميد يحيى رسول في بيان
امـس انه (اسـتــنـادا الى مــعـلــومـات
اسـتــخـبـاريـة دقـيـقــة تـمـكـنت مـفـارز
االسـتخـبارات الـعسـكريـة في الفـرقة
الـثامـنة من ضـبط نحة 14 الف  لـتر
مـن نـتـرات االمـونـيـا مـعـبـأة بـ 230
جـلكان سعة  60 لـتر في منطقة حي
الـتـنك بـقـضـاء حـصـيـبـة فـي االنـبار
وهـي من مـخــلـفــات داعش االرهـابي
ـواد من االسـاسـيـة في وتــعـد هـذه ا
ــتــفـــجــرات والــعــبــوات صــنـــاعــة ا
واد الـناسـفة حـيث  التـعامل مع ا
عمول بها ميدانيا) وفق الـسياقات ا
فـيمـا أفاد مـصدر في قـيادة عـملـيات
األنـبــار  بـانـطالق عـمـلـيـة عـسـكـريـة
لـلــبـحث والـتـحـري عن مـا تـبـقى من
أوكـــار داعش اإلرهـــابـي في شـــمــال
ــصـدر في الــطــريق الــدولي. وقــال ا
تـصـريح امس ان (تـشـكيالت الـفـرقة

ساندة طيران األولـى من اجليش و
اجلــيش والـتــحـالف الــدولي شـرعت
بـعـمـلـية عـسـكـريـة واسعـة لـتـفـتيش
الــصــحـراء شــمـال الــطــريق الـدولي
لـلــبـحث والـتـحـري عن مـا تـبـقى من
أوكـار داعش ) مـبـيـنـا أن (الـعـمـلـية
مـن ثالثــة مــحــاور وتـأتـي بــاشـراف
قـائـد عـمـلـيـات األنـبـار الـلـواء الـركن
مـحـمـود الـفالحي) فـيـمـا اكـد مـصدر
امــني في بــغــداد ســرقـة مــجــمــوعـة
مــســلــحــة لــســيــارة مــدنـيــة شــرقي
صـدر في تصريح الـعاصـمة. وقـال ا
امس ان (مـسلـح مـجهـول قـاموا
بــسـرقــة سـيـارة مــدنـيــة بـعـد اطالق
الــنــار عـلـى صـاحــبــهـا بــالــقـرب من
ـنطقة حي اور ـطعم الفلـسطيني  ا
والذوا بـالـفـرار الى جـهة مـجـهـولة).

ــــســـاعــــدات اإلنــــســــانـــيــــة إلى ا
محتاجيـها). واكد ملك االردن عبد
الله بن احلس وقوف بالده  الى
جانب العراق . وحرص في كلمته
التي ألقاها لدى افتتاح القمة قبل
ان يـســلم رئـاســتــهـا الى الــعـاهل
السعودي  على ان يـبارك للعراق
عــلى انـــتــصــاراتـه عــلى تـــنــظــيم
داعش االرهـــــــابي  كــــــمــــــا اكــــــد
(ضـــرورة ان تــشـــمل الـــعـــمـــلـــيــة
ـــكــونــات الــســيـــاســيـــة جــمــيع ا

العراقية).
ـلك عـبــد الـله ان (الـقـدس  واكـد ا
الـــشــــرقـــيــــة عـــاصــــمـــة األراضي
الفلـسطيـنية) مـشددا على (احلق
األبـدي لـلــفـلـســطـيـنــيـ والـعـرب
سلم في القدس). وأكد االم ا
ـنـظـمـة الـتعـاون االسالمي العـام 
يوسف بن أحـمد الـعثـيمـ سعي
نـظـمـة لـدعم مسـيـرة االسـتـقرار ا
في الـعـراق وعـقــد مـؤتـمـر مـكـة 2
خالل هـــــذا الــــعـــــام .وقــــال خالل
كلمته  في الـقمة امس ان (مـنظمة
ؤتـمـر االسالمي تـسـعى جـاهدة ا

مع احلكـومـة االحتـادية الـعـراقـية
لـدعم وتـيـرة االسـتـقـرار).وأضـاف
ـــصــاحلــة ــنـــظــمــة تـــدعم ا ان (ا
الوطنيـة وعقد مؤتـمر مكة  2 ب

االطـراف الــعــراقــيـة هــذا الــعـام).
صـري عبد الفتاح وأكد الرئيس ا
السيسي أن الدول العربية تواجه
حتــديـــات غـــيــر مـــســبـــوقــة وأن
بعـضـهـا يـواجه تهـديـدا وجـوديا
ـــنــهــجـــة إلســقــاط ومــحــاوالت 
مــؤســـســات الـــدولــة الـــوطــنـــيــة.
واضـــــاف فـي كــــــلـــــمــــــته إن(دوال
إقــلـيــمــيــة تــهــدر حــقــوق اجلـوار
وتعـمل عـلى إنـشـاء مـنـاطق نـفوذ
ــنـــطــقـــة الــعــربـــيــة).وفي داخل ا
الشأن الفلسـطيني أكد أن (العرب
ال يــزالــون مــتــمـســكــ بــالــسالم
خيـارا اسـتـراتـيجـيـا وحـيـدا وما
بادرة العربية للسالم هي زالت ا
اإلطـار األنــسب إلنــهــاء االحـتالل
وجتاوز عقود من الصراع).وشدد
عــــــلـى  أن (احلق الـــــــعــــــربـي في
الـقدس ثـابـت وأصيـل وغـير قـابل

للمساومة). 
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ارجــأت وزارة الـنـفط مــوعـد تـقـد
الـــعــطــاءات لـــتــطــويــر  11 رقـــعــة
اسـتـكـشـافـيـة حـدودية الى  25 من
نــيــســان اجلــاري بــنـاءً عــلى طــلب
ـتـحـدث الـرسمي الـشـركـات.وقـال ا
بـــــأسـم الــــوزارة عـــــاصـم جـــــهــــاد
لـ(الـزمـان) امـس ان (الـوزارة قررت
تمديد مدة تقد عطاءات الشركات
ـؤهلة جلولـة التراخيص ية ا الـعا
اخلــــاصـــة بـــتــــطـــويـــر  11رقــــعـــة
اســتـكـشـافــيـة حـدوديـة الى  25من
نــيــســان اجلــاري بــنـاءً عــلى طــلب
ـنحهـا مزيدا من الوقت الـشركات 
لــدراسـة الـعـروض اخلــاصـة بـهـذه
اجلــولـة قـبل تـقــد عـطـاءاتـهـا في
الـــــــتــــــاريـخ احملــــــدد). واوضح ان
(دائــــرة الـــعـــقـــود والــــتـــراخـــيص
الــبــتـرولــيــة كــانت قـد ارســلت الى
ـؤهـلــة  يـوم اجلــمـعـة الــشـركــات ا
ـناقـصة الـنـهائـية ـاضي وثـيقـة ا ا
وذج لعقدين ناقصة  و وشروط ا
االول يـشــمل اسـتـكـشـاف وتـطـويـر
وانـــتـــاج الــرقع االســـتـــكــشـــافـــيــة
والــنـــمــوذج الــثــاني يـــشــمل عــقــد

تـطويـر وانتـاج ). وكشف جـهاد عن
ــؤهــلـة الــتي ان (عــدد الــشــركــات ا
عـلومـات يبلغ 14 اشـترت حـقائب ا
شــركــة من جـنــســيـات مــخــتـلــفـة ).
ـنــاقـصـة واوضـح ان (عـقـود هــذه ا
هـي عقود خدمة جـرى تعديل بعض
فــقــراتــهـا بــالــتــشــاور واحلـوار مع
ــا يــحــقق ــؤهــلـــة و الــشـــركــات ا
عـنية شـتركة لالطـراف ا االهـداف ا
ـوعــد اجلــديـد ) مــشــيـرا الـى ان (ا
الـــــذي حـــــددته دائـــــرة الـــــعـــــقــــود
والـتراخـيص البـترولـية في الوزارة
يـعد موعدا نهائيا لتقد العطاءات
في جـلـسـة ومؤتـمـر عـلني ومـبـاشر
يـعقد لهذا الغرض في مركز الوزارة
ـــــشــــاركـــــة وحــــضـــــور عــــدد من
ـــثــلـي الــشـــركــات ـــســـؤولــ و ا
ية ـية ). وابدت  14 شـركة عـا الـعا
في اوقـات سابـقة اهـتمـامهـا بعـقود
لـلتنقيب عن الـنفط والغاز التي كان
ـقـرر طـرحـهـا في مـنـاقـصة في من ا
ــدد 15نـــيــســان اجلـــاري قــبل ان 
ــنح الـشــركـات ــوعـد الى25 مــنه  ا
مـزيـدا من الـوقت لدراسـة الـعروض
اخلـاصــة بـهـذه اجلـولـة قـبل تـقـد
عطاءاتها في التاريخ احملدد.وكانت

ـقبل الـوزارة قـدد حـددت حزيـران ا
مـوعداً لتقد الـعطاءات بشأن تلك
الـــرقع الــواقــعــة فـي مــنــاطق عــلى
احلـــدود مع إيــران والـــكــويت وفي
مـيـاه اخللـيج قبل ان يـجرى تـقد

ــــوعــــد إلى  نــــيـــســــان اجلـــاري. ا
وأعـــلـــنـت وزارة الـــنـــفط الـــشـــهـــر
ــاضي إجـراءات خلـفض الـرسـوم ا
ــدفــوعــة إلى شــركــات الـنــفط في ا
الـعـقـود الـتي سـيـشـمـلـهـا الـعـطاء.
وســـاعــدت شــركــات مـــثل إكــســون
مـــوبـــيل وإيـــني وتـــوتـــال ورويــال
داتـش شل ولوك أويل الـعـراق على
الـــتـــوسع في إنـــتـــاجه عـــلى مــدى
ـا يـزيـد عـلى 2.5 ـاضي  الـعـقـد ا
مـلـيـون بـرمـيل يـومـيـا لـيـبـلـغ نـحو
 4.7 مـلـيـون بـرميل يـومـيـا.وحتدد
الــعـقــود اجلـديــدة الـتي تــطـرحــهـا
وزارة الـــنــفـط مــهـــلــة لـــلــشـــركــات
لـلتوقف عن إحراق الغاز في حقول
الـنـفط التي تـطورهـا ويـقول الـبنك
الــدولي إن الـعـراق يـأمل في إنـهـاء
حـرق الـغـاز بـحـلـول عام  2021 إذ
يــكـلـف  الـعــراق نـحـو  2.5 مــلـيـار
دوالر ســـنــويـــا في صـــورة عــوائــد

مهدورة.
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أطـلق مصرف الرافـدين دفعة جديدة
من ســلــفـة اخلــمـســة ماليـ ديــنـار
ــوظـفي مــديـريــة تـربــيـة الــرصـافـة
االولـى والثانية والكرخ االولى.وقال
ـكتب اإلعـالمي للـمصرف فـي بيان ا
امـس إنه ( صرف دفعة جديدة من
سـلـفة اخلـمسـة ماليـ دينـار لنـحو
 3960 مـوظـفـا من مـديـريـات تـربـية
الـــكــــرخ االولى والـــرصـــافـــة االولى

والثانية). 
وأوضـح ان (الـصــرف  عن طــريق
الــبــطــاقــة االلــكــتــرونــيــة اخلــاصـة
وظف وذلك بـعد ابالغه بـواسطة بـا
رسـالة نصية عبر هاتفه تخطره فيه
بـإمكانـية تسـلم السلـفة عبـر بطاقته
االلـكـتـرونيـة والـتي  تـعبـئـة مـبلغ
ـالي اليه). من جـهة اخرى الـسلـفة ا
مـــنـــحت شــركـــة صـــانــعـــو الـــقــرار
لإلسـكان والـتطـوير الـعقـاري إجازة

اسـتـثمـاريـة إلنشـاء مـجمع الـشروق
الـسـكـني في الـبـصـرة عـلى مـسـاحة
ـا وبـكـلـفـة تـتـجاوز تـبـلغ  189 دو

 193مليون دوالر أمريكي. 
وذكـر رئيس هيئـة استثمـار البصرة
عـلي جـاسـب محـمـد في تـصـريح إن
(اجملـمع يـضم  189 وحـدة سـكـنـيـة
مـتـنـوعـة مـنـها  758 لـلـبـنـاء األفقي
و 754لــــلــــعــــمـــودي إضــــافــــة إلى
ــتـــنـــزهــات ـــدارس وا األســـواق وا
وبــــاقي اخلـــدمــــات).وأشـــار إلى إن
ـشـروع جـاء ضـمن خـطط الـهـيـئة (ا
ــــزيـــد من الــــســـاعــــيـــة إلى مــــنح ا
اإلجـازات االستثـمارية وفي مـختلف
الــقــطـاعــات بــغــيـة تــطــويــر الـواقع
ـا يــسـهم في تـقـد االســتـثـمـاري 
أفـضـل اخلـدمـات لـلـمـواطـنـ فـيـمـا
يــحــتـاج الــعــراق إلى ثالثــة ماليـ
عـاجلـة أزمة الـسكن وحـدة سـكنـيـة 
واطـنون). وفي الـتي يـعاني مـنهـا ا
شــــأن آخــــر قــــدمـت هــــيــــئــــة احلج
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الـعـاملـ في احلنـانـة وخصـوصا
ــكــتب اخلــاص ومـكــتب الــســيـد ا
الـشهيد ومـفاصله من اخلوض في
الــعــمـل احلــكــومي والنــقــصــد به
ـــنع في اخلــوض االنـــتــخــابي وا
ــــالـي والــــتــــجــــاري بــــالـــــعــــمل ا
والــعــســكــري).وحــذر الـصــدر  من
يـخالف ذلـك بأنه (سـيعرض نـفسه
لـعـقوبـة التـجمـيد او الـطرد اال من
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تلـقى الـزعمـاء العـرب اجملـتمـعون
ـمــلـكـة الــعـربـيـة في الـظـهــران بـا
الـســعــوديــة رســالــة من الــرئـيس
ـــيــر بــوتــ امس الــروسي فالد
أكـــد خـاللـــهــــا اســــتـــعــــداد بالده
للتعاون مع جامعة الدول العربية
لضمان األمن اإلقلـيمي معرباً عن
أمله في أن تتمـكن روسيا والدول
العـربـيـة في مـرحـلـة مـا بـعـد دحر
الـــقــوى األســـاســـيـــة لـــداعش في
الــعـــراق وســوريـــا  من اإلســـهــام
سوية في تفعيل عمليات التسوية
الـسـيـاسيـة وإعـادة اإلعـمـار وحل
ــلـحـة في ـشـكالت اإلنــسـانـيـة ا ا
الــــبـــــلــــديـن. ودعــــا بـــــوتــــ إلى
(االستمرار في محاربة اجلماعات
اإلرهـابـيـة مع االحــتـرام الـصـارم
لـسـيــادة الـدول الـعــربـيـة ووحـدة
أراضــيـــهــا) مـــشــددًا عـــلى (عــدم
إمــكــانــيــة تـــطــبــيع األوضــاع في
الشرق األوسط بـصورة مسـتدامة
من دون إيجاد حلّ جذري للقضية

الـفـلـســطـيـنـيــة) مـؤكـداً (ضـرورة
تــسـويــة كل الــقــضــايــا اخلــاصـة
بـــــــتــــــــحـــــــديــــــــد وضـع األراضي
ـا في ذلك القدس الفلـسطيـنية 
فاوضات الـفلسطـينية من خالل ا
ــبـاشــرة). وشـكّل اإلسـرائــيـلــيـة ا
غيـاب أمير قـطر تـميم بـن حمد آل
ثـاني عن الــقـمــة الـعــربـيــة عالمـة
سـاعد فارقـة وكـان األم الـعـام ا
جلـامـعـة الـدول الـعـربـيـة لـشـؤون
اإلعالم حــسـام زكـي قـد كــشف في
وقت ســــابـق عن إن الــــتـــــمــــثــــيل
الـقـطــري سـيــكـون عـلى مــسـتـوى
مـنــدوبــهــا الـدائـم لـدى اجلــامــعـة
ولـــيس عـــلى مـــســـتـــوى األمـــيــر.
ــــــلـــــوك وأشــــــار إلى أن (عــــــدد ا
شارك في القمة بلغ والرؤساء ا
 16مـلـكـا ورئــيـسـا وهــو تـمـثـيل
كــبـــيــر إذ ان ان جـــمــيع أعـــضــاء
جـامـعـة الـدول الـعـربـيـة يـبـلغ 22
دولــة مــجــمــدة مــنــهــا عــضــويــة
سوريا). وباالضافة الى أمير قطر
 الذي يـتـغـيب عن الـقـمة الـعـربـية
لـلـمـرة األولى مـنـذ تـولـيه مـقـالـيد

احلـكم عـام  2013 فـقــد غـاب عن
القـمـة رئـيس اإلمـارات خـلـيـفة بن
زايد آل نهيان وحل مـكانه محمد
بن راشـد آل مـكتـوم نـائب رئـيس
الـدولة اإلمـارات حـاكم إمـارة دبي
غرب على األمير واقتصر تمثيل ا
رشيد بن احلسن الثاني نيابة عن
لك مـحمـد السـادس الذي أفادت ا
وســــائل إعالم مــــغــــربــــيــــة بــــأنه
سـيــحـضـر الـى الـســعـوديـة ألداء
مناسك الـعمـرة تزامـنا مع انـعقاد

القمة لكنه لن يحضرها. 
وبـعثـت اجلـزائر بـرئـيس مـجـلس
ثال األمة عـبد الـقادر بن صـالح 
لـلـرئـيس اجلـزائــري عـبـد الـعـزيـز
بـوتــفـلـيــقـة كــمـا تــغـيب كــالـعـادة
سلـطـان عـمـان قـابـوس بن سـعـيد
ألسباب غـير معـلنة. وشـدد القادة
الـــعــــرب خالل كـــلــــمـــاتــــهم امس
ـصيـرية ضرورة ايالء الـقـضايـا ا
االهـمـيـة الــتي تـسـتــحـقـهـا. وأكـد
أمــيـــر الــكــويـت صــبـــاح األحــمــد
اجلـــــابـــــر الـــــصـــــبـــــاح أن بالده
سـتــســعى من خـالل عـضــويــتــهـا

التي تبوأتـها مطـلع هذا العام في
مجـلس األمن الـدولي إلى تـفـعيل
دور اجملــلـس في حل الـــقـــضـــايــا
العربية.وتمنى في كلمته (النجاح
لالنـتـخـابـات الـنـيـابـيـة الـعـراقـيـة
ـقبل وأن التي سـتجـرى الشـهر ا
تعـكس نـتائـجـها تـمـثيل مـكـونات
الشعب العـراقي كافة حـفاظا على

وحدته وتماسكه). 
ـلك واطـلق الــعــاهل الـســعــودي ا
سـلـمـان بن عـبـد الــعـزيـز تـسـمـيـة
(قـمــة الـقــدس) عــلى الـقــمــة الـتي
انــــــطـــــــلـــــــقت فـي الــــــظـــــــهــــــران
امس.واستـعـرض في كلـمـته التي
افــتــتح بـــهــا اعــمــال الـــقــمــة أهم
قضايـا العـالم العـربي وشدد على
أن (الـقـضــيـة الــفـلـســطـيــنـيـة هي
قـــضــيـــتـــنـــا األولى) وأشـــار إلى
(ضـــــرورة حــــــصـــــول الــــــشـــــعب
الفـلسـطيـني على جـميع حـقوقه)
مـؤكـدا أن (الــقـدس الـشــرقـيـة هي
جـــــــزء ال يــــــتـــــــجـــــــزأ من األرض
الــفــلــســطــيــنــيــة).ودعــا إلى (حل
األزمـــــة الــــيـــــمـــــنــــيـــــة ووصــــول
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 وضـع تـــمـــثـــال ضـــخم لـــكـــارل
مـاركس األب الروحي للـشيوعية
فـي مـســقط رأسه بـعــد أن قـررت
مـديـنـة تريـر الـواقعـة في جـنوب
ـــانــيــا قـــبــول هــذا الـــتــمــثــال أ
.ونُــصب الــبــرونــزي من الــصــ
تـمـثـال كـارل مـاركس الـذي يـبـلغ
وزنـه ثالثة أطـنان قـبل االحتـفال
رور  200 عـام على ميالده في

وافـقة على قـبول هذه الـهدية بـا
من احلـكـومة الـصيـنيـة بأغـلبـية
 42 صوتا مقابل سبعة أصوات
في آذار  2017 ولــكن الــتــمــثـال
أثــار انـقــسـامــا في الـرأي.ويـري
الـــبـــعض أنه اعـــتـــراف نــهـــائي
بــأشــهــر ســكـان تــريــر.ويــشــعـر
آخــرون بـقـلق مـن أن قـبـول هـذه
الــهـديــة من الـصـ ال يــتـفق مع
انــتــقــاد انــتـهــاكــاتــهــا حلــقـوق

اإلنسان.

قـبل عندما يزاح اخلـامس من أيار ا
الـسـتـار عـنه.وقـال انـدريس لـودفيج
ــديــنــة تــريــر إن (كــارل ــســؤول  ا

ماركس أشهر أبناء ترير).
ــا في ذلك ويــبــلغ طــول الـتــمــثـال 
قــاعــدتـه خــمــســة أمــتــار ويــجــســد
مـاركس واقفـا وهو يـحمل كـتابا في
ـفـكر الـذي يـعود يـده. وقـضى هذا ا
لـلقرن التاسع عشر أول  17عاما من
حـــــيــــاته فـي تــــريـــــر قــــرب حــــدود
دينة لـوكسمبورج.وصـوت مجلس ا

واضـاف ان (قوة امـنية طـوقت مكان
ـعــرفـة احلــادث  وفـتــحت حتـقــيـقــا 
مـالبساته واجلهة التي تقف وراءه)
بـينـما احـيل مسافـر هنـدي في مطار
الـبصـرة الدولي الى القـضاء. وقالت
ـنافذ احلـدودية في بيـان لها هـيئة ا
ـسافر هندي امـس انه (تمت احالة ا
اجلـنـسـيـة الى الـقضـاء بـعـد ضـبطه
فـي مـطـار الــبـصــرة الـدولـي بـجـواز
اصـلي وسـمـة الـدخـول الـصادرة من
السفارة العراقية في مومباي مزورة
ـغـادرة والــعـودة الـصـادرة وســمـة ا
مـن اقـامــة كــربالء مــزورة فــضال عن

اختام مطار بغداد).
 وأشـــــار الى (اتـــــخـــــاذ االجــــراءات
الـقـانونـية بـحقـة وأحـالته الى مـركز

طار). شرطة ا

ثـالثـة مـاليـ ديــنــار من داخل دار
فـي مـنـطـقــة الـتـاجي) واضـاف انه
( ايـــضـــا الـــقـــاء الـــقـــبض عـــلى
شـخص لـقـيـامـه بـاالجتـار بـالـبـشر
فـي جانب الـكـرخ وعـلى آخـر مـتهم
ـادة 4 ارهــاب في مــطــلــوب وفق ا
مـنـطقـة احلسـيـنيـة والـقاء الـقبض
عـلى متـهم لقـيامه بـتزيـيف العـملة
في مــنــطــقــة بـاب الــشــيخ) فــيــمـا
عـثـرت وزارة الداخـلـية عـلى مـعمل
لـتفخيخ العـجالت وصنع العبوات
الــنــاســفــة من مــخــلــفــات تــنــظــيم
ن ــوصل األ داعـش  في جــانـب ا

حافظة نينوى. 
 وقــال بـيــان لـلــوزارة ان (مـديــريـة
شـرطة احلـدباء عـثرت  عـلى معمل
لـتفخيخ العـجالت وصنع العبوات
الــنـاسـفـة مـن مـخـلـفــات عـصـابـات
داعـش األجــرامـيــة يــحــتــوي عــلى
150 كيلوغراما من مادة نترات
األمـونـيا شـديدة اإلنـفجـار ونصف
ـنــيـوم و 7 طـن من مـادة بــرادة األ
ألـغام ضد الدروع و  60 قـطعة من
رؤوس الـصواريخ احلـربية وثالث
عــبــوات نـاســفـة مــحــلـيــة الــصـنع
وفـتـيل تـفـجيـر بـطول 11 مـترا مع
قــاعــدة إطالق صـواريـخ) مـشــيـرا
الى ان (الـعثور علـيها كان في أحد
ــراب في مـنـطـقـة مـوصل جـديـدة ا
وصل). دينة ا ن  في اجلانب األ

الــعــجـلــة الـتـي يـقــتــادهـا بــاحـدى
ـوضـوعـة الــقـطع الـكـونــكـريـتـيــة ا
قـــرب احــد شـــوراع بــغـــداد. وقــال
مـــــصــــــدر في تـــــصـــــريـح امس ان
(شــخــصــا لـقى مــصــرعه  بــحـادث
سـير نتيجـة ارتطام عجلـته بقطعة
كـونكريتية وانـقالبها اكثر من مره
عـلى اخلـط السـريع فـي حي الـعدل
بــاجتــاه تــقــاطع الـفــرات) بــيــنــمـا
اعــتـقـلت الـقـوات األمـنــيـة ثـمـانـيـة
مــتــهـمــ بـقــضــايـا مــخـتــلــفـة في

مناطق متفرقة من العاصمة. 
وقــال مـصـدر ان (الـقــوات األمـنـيـة
الـقـت الـقـبض عـلى مـتـهم مـطـلـوب
بـقـضيـة قتل في مـنطـقة ابـو غريب
وآخــر مـطــلـوب بــقـضــيـة تـســلـيب
ــال قــدره 40 شـــخص مــبــلـغ من ا
الـف دوالر امــريـــكي فـي مــنـــطـــقــة
ــنـصــور  واخـر لــقـيــامه بـســرقـة ا
ــال قـدره 100 مــلــيـون مــبــلغ من ا
ديـــنــار من داخـل دار في مــنـــطــقــة

عامل).  حسينية ا
ــــصــــدر أن (الــــقــــوات وأضـــــاف ا
األمـنــيـة الـقت الـقـبض ايـضـا عـلى
شــخص لـقـيــامه بـسـرقــة مـبـلغ من
ـــال قـــدره  60 مـــلـــيـــون ديـــنـــار ا
ومــصـوغــات ذهـبــيـة من داخل دار
في مــنـطـقـة الـصــاحلـيـة فـضال عن
الـقـائهـا الـقبض عـلى شـخص آخر
ال قدره لـقيـامه بسـرقة مـبلغ مـن ا

(التوجيهات التي امرنا بها العادة
افـتتـاح شارع كـورنيش الـعطـيفـية
احملـاذي لـنهـر دجلـة بـاجتاه جـسر
غـلق مـنذ  12عـاما  14رمـضـان وا
جـاء ألهـمـيته الـسـتـراتيـجـية وذلك
بـعـد اسـتـتـبـاب الوضع االمـني في
الـعـاصمـة بجـهـود القـوات االمنـية
) مـشيرا الى أن واطن وتـعاون ا
(الـــطـــريق يـــربط بـــ مــنـــطـــقــتي
ـنـصـور) فـيـمـا لقي الـعـطـيـفـية وا
شــــخص مــــصـــرعـه اثـــر ارتــــطـــام
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اعادت قيادة عمليات بغداد افتتاح
شـارع كورنيش الـعطيـفية احملاذي
ـغلق مـنذ  12عـاما لـنـهر دجـلة وا
فــيــمــا لــقي شــخص مــصــرعـه اثـر
ارتــطــام الـعــجــلــة الـتـي يـقــتــادهـا
بـقطـعة كونـكريتـية موضـوعة قرب
احـــد شــوارع بـــغـــداد.وقــال قـــائــد
عـمليات بغـداد الفريق الركن جليل
الـــربـــيـــعـي في تـــصـــريح امس ان
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والــعـــمــرة طــلــبــا الـى الــســعــوديــة
لـلـحـصـول على  خـمـسة آالف مـقـعد
ـقـررة.وأكد حـج زيادة عـن حـصـته ا
رئــيس الــهـيــئـة خــالـد الــعـطــيـة في
تـصـريح  ان( هنـاك زيـادات ستـمنح
لــلــعــراق نــتـيــجــة زيــادة االحــصـاء
الـــســكــاني الـــذي قــد يــصل الى 40
مـــلــيـــون نــســمـــة خالل الـــســنــوات

قبلة). ا
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أثـار مـقتل طـفـلة في الـثـامـنة بـعـد اغتـصـابهـا وإحـراقهـا وهي عـلى قيـد احلـياة
اضية بعد الغضب في باكـستان.واختفت نور فاطمة في عطلة نهاية األسبوع ا
مـغادرة منـزلهـا لشـراء حلـوى في مديـنة الهـور.وعُثـر على الـطفـلة فـاقدة الوعي
ـسـتشـفى في الهور ومـصابـة بحـروق في شـتى أجزاء جـسـمهـا وتـوفيت في ا
ـة بـأنـهـا مـروعة ونـظـمت .ووصف حـاكم إقـلـيم الـبـنـجـاب اجلـر مـسـاء االثـنـ
ة.كـمـا كان هـاشـتـاغ "العـدالـة لفـاطـمة" من مـظـاهرات واسـعـة للـتـنديـد بـاجلـر
األكثر ذيـوعا على توتير في باكستان.وأثار مقتل نور فاطمة في األذهان ذكرى
زيـنب أمـ وهـي فـتـاة أخـرى عــثـر عـلى جـثــتـهـا في وسط الــنـفـايـات في وقت
سـابق من العـام احلـالي.ولم تـتوافـر الـكـثيـر من الـتفـاصـيل عن احلـادث ولكن
أميـنة بـابي والـدة الطـفـلة قـالت لـقنـاة مـحلـيـة (احتـرقت تمـامـا. دمر كل شيء
تماما. حتـملت الكثير من الـفظائع).وأشار تقرير الـطب الشرعي إلى أن الطفلة
ـئة من جسمها قد تكون ناجمة اغتصبت وأن احلروق التي غطت  70و 80 با
عن احلادث ولكن لم تـصدر تأكيدات رسـمية حتى اآلن.وقالت الـشرطة احمللية
إنها تتـعامل مع القضية كقضية قـتل وإنها ستضيف االغتصاب إلى القتل إذا

أثبت الفحص الطبي للجثة األمر.
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تـوقــعت هــيـئــة االنـواء اجلــويـة ان
تشـهد سـماء بـغداد غـيومـا رعدية
طرة مـصاحبـة معهـا رياح قوية
قادمة من األجزاء الغربية مشيرة
الى ارتـفـاع تـدريـجي في درجـات
احلـرارة. وقـالت الـهـيـئـة في بـيـان
لـهـا امس ان (الـطــقس في بـغـداد
ــنــاطق كــافـة الـيــوم االثــنــ في ا
سيـكـون غـائـما جـزئـيـا مع فـرصة
طرة ورياح احدوث غيوم رعدية 
قوية قادمة من االجـزاء الغربية ثم
تــعــود لــتــرتــفع درجــات احلــرارة
تدريجـيا لـتصل الـعظمى الى  28
درجـــة مـــئـــويـــة والـــصـــغـــرى 14
مئوية).  واضـاف ان (الطقس في
ـنـطـقـتـ الـشــمـالـيـة واجلـنـوبـيـة ا
سيـكون غـائمـاً مع فـرصة تـساقط
زخات مطـر متفـرقة كـما يتـصاعد
الغبار في اجلـنوبية مـنها) واكدت
الــهـــيــئــة ان (الـــطــقس لـــيــوم غــد
ـنـاطق الـثالثـاء ســيـكــون لـكـافــة ا
صـــحـــوا مع قـــطـع من الـــغـــيـــوم
ودرجـات احلـرارة مــقـاربـة لــلـيـوم

السابق).
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