
طبعة العراق 

vKŽ pÐË√ ‚UHð≈ bF³² ð Ê«d¹≈
 WOJ¹d _«  UÞuGC « rſ— W UD «  l —

…œU¹“ ∫©ÊU e «® ‡  dO³š 
◊u³NÐ rN ¹ ÂU)« ÃU²½≈

 WO½b²   U¹u² * —UFÝ_«

 UBB<« bOFð W uJ(«
 l¹d « qÒšb² « w³ ²M* WO U*«

  ÊU e « ≠ œ«bGÐ

وافق مجـلس الـوزراء عـلى اعادة
مــنح مــنـــتــســبي قــوات الــتــدخل
السـريع مـخـصصـات مـاليـة كـما
نــاقش حتــديــد مــطــارات تـســمح
ـسـتـورد . وقال بـدخـول الـذهب ا
ـكـتب االعالمي ـتـحـدث بــأسم ا ا
لـرئـيـس الـوزراء سـعــد احلـديـثي
لـ(الزمـان) امس ان (اجملـلس عـقد
جـلـسته بـرئـاسـة حـيـدر الـعـبادي
واقر خاللهـا تخـصيصـات لقوات
التدخل السـريع بعد ايقـافها عند
فـصــلـهم عن الــشـرطــة االحتـاديـة
وجب قـانون وزارة الـداخلـية),
واضـــاف ان (اجلــلـــســـة شـــهــدت
ـوافـقة عـلى تـعـلـيـمـات تـسـهيل ا
تـنــفـيــذ قـانــون حـجــز ومـصـادرة
ــنـقـولـة ــنـقـولــة وغـيـر ا امـوال ا
الركــان الــنـظــام الــســابق رقم 72
لــســنــة  2017 وتــشــكـــيل جلــنــة
اعـفــاء دار الــسـكن لــلـمــشـمــولـ

بالقانون).
مـــشــيـــرا الى انه ( اســـتــثـــنــاء
مــديـــريــات مـــاء احملــافـــظــات من
تــعـلــيــمـات الــعـقــود احلــكـومــيـة
لــــغـــرض االســـراع فـي تـــنــــفـــيـــذ
الــكــشـــوفــات اخلــاصــة اليــصــال
مضخـات مياه االسـالة وتنـفيذها
من قـبــلـهـا) ,وتـابع احلــديـثي ان
(اجملـــلس وجـه جلـــنـــة الـــشــؤون
االقــتــصــاديــة بــدراســة وتــعــديل
ـطارات قراره اخلـاص بـتـحديـد ا
ـــــســـــمـــــوح بــــدخـــــول الـــــذهب ا
سـتـورد عـبـرها وحتـديـد مـبالغ ا
الــــــرســـــوم واجــــــور الـــــفــــــحص
واالستيراد وكذلك دراسة حتويل
ـــركــزي لـــلـــتـــقــيـــيس اجلـــهـــاز ا
والسـيطـرة النـوعيـة من التـمويل

ركزي الى التمويل الذاتي). من ا
جـــهـــتـه دعـــا الـــعـــبـــادي الـــكـــتل
السياسـية الى احترام الـسياقات
الـــــدســــتـــــوريــــة بــــشـــــأن حــــسم

االنتخابات.
ــؤتــمــر  واكــد الــعـــبــادي خالل ا
االسـبـوعي عـقب جـلـسـة اجملـلس
ان (هـنــاك مـحـاوالت مــسـتـمــيـتـة
لالرهــــابـــيــــ الخـــتــــراق حـــدود
الــــعـــــراق وهم مـــــوجــــودون  في
ـنــاطق الــصـحــراويـة والــقـوات ا
داعيا الحـقتهم) , االميـنة تـقوم 
الــقـــضــاء الى (مالحـــقــة مــزوري
االنــــتـــخــــابـــات واصــــدار اوامـــر
الــقــبض بـــحــقــهم) مــشــدد عــلى
(الـــكـــتل الـــســـيــاســـيـــة احـــتــرام
الــسـيــاقــات الــدسـتــوريــة بــشـأن
حسم االنـتـخـابات) ,الفتـا الى ان
(هناك دعـوة للـكتل لعـقد اجـتماع
لالتــــفــــاق عـــلـى بـــرنــــامج الدارة
ـــقـــبـــلـــة) ـــدة ا الـــدولـــة خـالل ا
وبشأن اخـر تابع الـعبادي انه (ال
يــوجــد أي تــنـــســيق بــ بــغــداد
وانــــقـــرة بــــشـــأن الــــعـــمــــلـــيـــات
العسكرية اجلارية على احلدود).
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ـغرب في بلوغ الدور الـثاني في نهائيات تالشت حـظوظ السعودية وا
كـاس الـعـالم بـكـرة الـقـدم في نـسـخـتـهـا الـ 21اجلـاريـة احـداثـهـا في
روســيـا بـعــد تـلـقـيــهـمـا اخلـســارة الـثـانـيــة عـلى الـتـوالـي اذ تـغـلـبت
غـرب بهدف حـمل توقيع كـريستـيانو رونـالدو وبذات الـبرتغـال على ا
الـنـتيـجـة انـتـهى لـقـاء االورغـواي مع السـعـوديـة وسـجل هـدف الـفوز
لـويس سواريـز. وبهـذه النـتـائج تاهل االورغـواي وروسيـا رسمـيا الى
الـــدور الــثـــاني عـن اجملــمـــوعــة االولـى بــعـــد ان وصال الى الـــنــقـــطــة
الــســادسـة فــيــمـا بــقى رصــيـد الــسـعــوديــة ومـصــر بال نــقـاط وفي
ته غـرب الى اخلـسارة الـثانـية بـعد هـز اجملـموعـة الثـانيـة تعـرضت ا

ـنافسة نافسـات وتبقي ا باراة االفـتتاحـية لتـودع ا امـام ايران في ا
ب اسبانيا والبرتغال وايران. 

وقـاد كريستيـانو رونالدو مـنتخب بالده البرتـغالي للفـوز على نظيره
ـغـربي  0-1 عـلى مـلـعب لـوجـنـيـكي في مـوسـكـو بـعـد مـرور اربع ا
دقـائق أثر ركلة ركـنية ذهبت قـصيرة إلى جواو مـوتينيـو الذي رفعها
داخل مـنـطـقـة اجلزاء لـيـنـقض عـلـيـهـا رونـالـدو برأسـه ويسـجّل رابع
ـونــديـال مــتـصــدرا تـرتــيب هـدافي الــبـطــولـة ورغم ان أهـدافه فـي ا
ـباراة لـكـنّه لم ـغـربي كـان األفـضل عـلى مـدار شـوطي ا ـنـتـخب ا ا
يـتمكّن في نهاية األمـر من الوصول إلى شباك الـبرتغال التي دافعت

بدورها أغلب الوقت.
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اتــفـقت رئـاسـتــا اجلـمـهـوريـة
واقف والوزراء عـلى بلـورة ا
الوطنيـة للتسـريع في تشكيل
احلــكــومـــة اجلــديــدة بــهــدف
تــــــفـــــادي حــــــدوث اي فـــــراغ
دسـتوري فـيمـا رفضـت كتـلة
االحـرار الـنـيـابـيـة مـا اسـمـته
بــطـــريــقـــة االبــتـــزاز من قــبل
الـــــــــكــــــــتـل اخلــــــــاســــــــرة او
الــشـخــصـيـات الــتي تـريـد ان
تــكـــون جــزءاً مـن الــعــمـــلــيــة
الـسـياسـيـة بـطريـقـة ملـتـوية
في وقت اقــتـرح بـاحث كـردي
خـارطــة طــريق تــمــكن اقــلـيم
كـردسـتـان من فـرض الـقـانون
وتــضــمن مــواجــهــة االزمــات
صيرية . وقال بيان لرئاسة ا
اجلـمــهـوريـة تـلـقـته (الـزمـان)
امـس ان (الــــــرئـــــــيس فــــــؤاد
مـــعــصـــوم اســتـــقــبـل رئــيس
الوزراء حيدر العبادي واتفقا
ـواقف الوطـنـية عـلى بلـورة ا
لـتـسـريع تـشـكـيـل احلـكـمـومة
وضــمــان عـدم حــدوث فـراغ)

واضاف ان (اللقـاء ناقش ايضا
مـخـتـلف الـقـضـايـا الـسـيـاسـيـة
ـــــهــــمــــة وكــــذلك احلـث عــــلى ا
ضرورة العمل لتـنسيق مختلف
اجلـــهـــود الـــوطــنـــيـــة لــصـــالح
إنــضــاج الــتــفــاهــمــات الالزمــة
ــرحــلــة مـا بــعــد االنــتــخــابـات
لتـجاوز العـقبـات التي يجب أن
ال تــؤخــر تــشــكـيـل احلــكــومـة)
وتــابع الــبـــيــان ان (اجلــانــبــ
شـــددا عـــلـى انـــتـــظـــار نـــتـــائج
ـا الــقـضــاء واحـتــرام اجلـمــيع 
يــتــقـــرر من قــبـل اجلــهــات ذات
االخــــتـــصــــاص). فـــيـــمــــا نـــفى
ـــكـــتب الـــســـيــاسي مـــســؤول ا
لــزعـيم الـتـيــار الـصـدري ضـيـاء
االســدي االتـفــاق عـلـى تـســمـيـة
ـــقــبـل. وقــال رئـــيس الـــوزراء ا
األســدي فـي تــصــريح امس  أن
(حتـــالف ســـائــرون مـع الــفـــتح
مـبدئي أولي وجـاء عـلى أساس
ـــبــاد االتـــفــاق الـــعــام عـــلى ا
ـتـعـلـقـة بـاإلصالح األسـاســيـة ا
وتــشـكــيل احلـكــومـة وفق رؤيـة
جـــــــديــــــدة) مـــــــوضـــــــحــــــا ان
(الــتـفـاصـيل تـنـتـظـر اخلـطـوات

تـمثـلة بـتشـكيل جلان التـاليـة ا
ـناقـشـة اإلطار الـعام ثم فـرعيـة 
وضوع) التفاوض بشأن ذلك ا
واضـــاف ان (هــنـــاك حــوارا مع
حتــالف الـنــصـر ولـكــنه لم يـرق
إلى حتـــالـف وكـــذلك لـم نـــفـــتح
قنوات تواصل مع ائتالف دولة
القـانون) مـؤكدا (لـسـنا بـصدد
تــســمــيــة أي شـخـص لــرئــاسـة
الــــوزراء ونــــحن فـي مــــرحــــلـــة
بـاد األساسـية االتفـاق عـلى ا
قبلـة). ورفضت كتلة للمرحـلة ا
االحرار النيابية طريقة االبتزاز
من قـــبـل الـــكـــتل اخلـــاســـرة او
الــشــخــصـــيــات الــتي تــريــد ان
تـــكـــون جـــزءاً مـن الـــعـــمـــلـــيـــة
الـسـيـاســيـة بـطـريـقــة مـلـتـويـة.
وقـال الـنـائب عن الـكـتـلـة يـاسـر
احلسـيني في تـصريح امس ان
(احملكـمة االحتاديـة العلـيا أمام
اخــتــبــار حــقــيــقي بــخــصـوص
االنتـخابـات النـيابـية الن دخول
العـراق في وضع غيـر دستوري
لــيس من مــصــلــحــة اجلـمــيع)
رافضا (طـريقة االبـتزاز من قبل
الكتل اخلاسرة او الـشخصيات

الــتي تــريـد ان تــكــون جـزءاً من
الـعـمـلـيـة الــسـيـاسـيـة بـطـريـقـة
مــلــتــويــة) عــلى حــد تــعــبــيـره.
بدوره  عد رئـيس كـتلـة احلزب
ـــقـــراطي الـــكـــردســـتـــاني الـــد
عــرفــات كــرم اجلـــلــســات الــتي
عـقـدهـا مجـلس الـنـواب مـؤخراً

بــشـأن االنـتـخـابــات بـاخملـالـفـة.
وقــــــال كـــــرم في تــــــصـــــريح ان
(مـفــوضـيـة االنـتـخـابـات وقـعت
في أخـطـاء عـديدة مـنـهـا حدوث
محاصصة واضحة وضغوطات
تـمــارس ضـدهــا لـتــقـوم بــأمـور
)على حـد قوله تخـالف الـقوانـ

. وأضـــاف (نـــنـــتــظـــر قـــرار من
ـشكلة الن القضـاء حلسم هذه ا
اجلـلــسـات الــتي عــقـدت بــشـأن
قـــانـــون االنـــتـــخـــابـــات أعـــطت
انطباعاً للشارع بانه حتول الى
وسيلة للـنواب الذين لم يفوزوا
بـاالنـتـخـابـات). من جـهـة اخرى

كشف الـنائـب عن كتـلة الـتغـيير
الـنـيابـيـة هـوشيـار عـبـدالله عن
ان مـسـؤولـ حـزبـيـ اتـخـذوا
إجراءات عقابيـة بحق منتسبي
الـــدوائـــر االحتـــاديـــة الـــذين لم
يـــصـــوتـــوا لالحتـــاد الـــوطـــني
الـكردسـتاني. وتـسـاءل عبـدالله
في تصـريح امس (هل يـعقل أن
يـقـوم مـسؤول حـزبي في وزارة
الـبـيـشـمـركـة وعـضـو في مـكتب
ســيــاسي فـي االحتـاد الــوطــني
حاسبة منتسبي الكردستاني 
وزارة الـداخلـية االحتـاديـة على
عـــدم تــــصـــويـــتـــهـم حلـــزبه في
االنتـخابـات?) على حـد تعـبيره.
داعـيــا  وزيــر الـداخــلــيــة قـاسم
األعـرجي الى (الـتـدخل الـفـوري
ووضع حـد للـتـدخالت احلزبـية
في شــؤون الــدوائــر االحتــاديـة
وقــــــوات حـــــــرس احلــــــدود في
كــردســتـان وإيــقــاف اإلجـراءات
الـــعـــقــــابـــيـــة الـــتـي اتـــخـــذهـــا
مـــســـؤولـــون حـــزبـــيـــون بـــحق
مـنـتـسـبـيـهـا الـذين لم يـصـوتوا
حلـزب مــعـ في االنـتـخـابـات).
وبشأن اخرقدمت ثالثة  أحزاب

كردستانية ترشحها في حتالف
ان االقـليم واحد النـتخـابات بـر
سـتقـلة ـفوضـية الـعـليـا ا الى ا
لالنـتــخــابــات واالسـتــفــتـاء في

كردستان.
وقـــال ســكـــرتــيـــر حــزب عـــمــال
وكادحي كـردسـتان بـابيـر كامال
فـي تــــصـــــريح امـس ان (كل من
احلــزب الــوطـنـي وحـزب عــمـال
وكــادحـي كــردســـتـــان واحلــزب
ـقراطي شـكلوا االشتـراكي الد
حتــالـــفــا خلــوض انـــتــخــابــات
ـان االقـليم). في غـضون ذلك بر
ي كـردي اقــتـرح بـاحـث وأكـاد
خارطة طـريق الحداث تغـييرات
جذرية في  كردستـان  تماسكها
ـصـيـريـة. جـاء بـوجه األزمـات ا
ذلك في كـــتـــاب جــديـــد أصــدره
وزيـر الـتـعـلـيم الـعـالي والـبحث
الــعـلـمـي الـكـردســتـاني األسـبق
دالور عــبــد الـعــزيــز عالء الـدين

بعنوان) بنــاء الدولة) .
 وقـــــال عالء الـــــديـن  ان (هــــذه
اخلـارطـة   من شـأنـهـا مـعـاجلـة
تـلك الـثــغـرات وحتـديـد كــيـفـيـة
إصـالح اآللــــيــــات والــــهــــيــــاكل

ــــتـــبــــعـــة إلرســــاء ســـيـــادة ا
الـقــانــون وتـهــيــئـة األرضــيـة
ناسبة والضرورية لتحقيق ا
احلكم الرشيد في كردستان)
داعــيـــا  اإلقــلـــيم الى (تـــبــني
دسـتور مـؤقت من شـأنه رسم
اإلطار والـنهج الـعام للـتنـمية
والــتــطـــويــر حلــ مــعــاجلــة
تنازع عليها ناطق ا مسألة ا
ونــقل الــســلــطــة ومــرجــعــيـة
الــقـرار الــسـيــاسي إلى داخل

مؤسسات احلكم).
واضــــاف ان (ذلك يـــكــــمن في
تــعـزيــز الـنُــظُم الــتـشــريـعــيـة
والتنفيذية والقضائية لتكون
مــصــادر لــلــســلــطــة والــقـرار
وليس أداة لهـا باالضافة الى
ــة جتــديــد الــقــوانــ الــقــد

عمول بها). ا
 مـقــتـرحـا (إحـداث تـغـيـيـرات
جـذريـة بـغـيـة تـعـزيـز الـهيـكل
اإلداري وعـملـية صـنع الـقرار
ـــتــابــعــة ضــمــانــاً وآلــيــات ا
لـــتـــرســـيخ وتـــمـــاسك نـــظــام
احلــــــــكـم بــــــــوجه األزمــــــــات

صيرية ).   ا UI¡∫ رئيسا اجلمهورية واحلكومة خالل لقائهما اول امس

اوبـك من اجـل زيـــــادة االنـــــتـــــاج).
وتـواجه الـسـعـوديـة صـعـوبات في
الـــوصـــول إلى مـــوقف مـــوحــد مع
رفـقائها اخلـليجيـ بشأن احلاجة
إلـى زيـادة إنــتــاج الـنــفط وهــو مـا
ـزيد من التـعقيـدات قبيل يـضيف ا
اجـــــتـــــمــــاع أوبـك.لـــــكن طـــــهــــران
اســتــبـعــدت ان يـتــمـكن وزراء دول
ـنظمة خالل اجـتماعهم فـي فيينا ا
مـن التـوصل الى اتـفاق عـلى زيادة
حـصص االنتاج. وقـال وزير النفط
ـدار زنقنة خالل االيـراني بيجان 
وصـــوله الى فــيـــيــنــا إن (ايــران ال
تـعـتـقـد بـأن اوبك سـتـرفع حـصص
االنـــــتــــاج) مـــــحــــمّـال (الــــرئـــــيس
سؤولية االمـريكي دونالد تـرامب ا
عـن ارتــــفــــاع أســـــعــــار الـــــنــــفط)
مـستبعدا (الـتوصل الى اتفاق لكن
اإلجـتمـاع مطـلوب لتـغيـير سـياسة
ثل إيران االنـتاج).  بدوره  قـال 
في الـهـيـئـة الـتـنـفـيـذيـة لـلـمـنـظـمـة
حـــســـ كــــاظم بـــور أردبـــيـــلي إن
(طـــــهـــــران وبـــــدعـم من الـــــعـــــراق
وفـنـزويال سـترفض أي مـقـترح من
قــبل الـســعـوديــة وروسـيــا لـزيـادة
اإلنــــتـــاج) مــــؤكـــدا ان (اعـــتـــمـــاد
االقـتـراح سـيـتـطـلب مـوافـقة أوبك
وإذا كــانـت الــســعــوديــة وروســيــا
ـفـردهـما تـريـدان زيـادة اإلنـتـاج 
فـإن اتفاقية التعاون ب دول أوبك
ســـتــنــهـــار). الى ذلك طـــالب نــائب
رئــيس شـركـة لـوك أويل الـروسـيـة
ـنـظـمـة بـتـمـديـد لـيـونــيـد فـيـدون ا
تـخفـيض إنتاج الـنفط حتى 2020
إذا اســــتــــمـــرت زيــــادة اإلمـــدادات
األمـريكيـة.وقال فيـدون إن (الشركة
وهـي ثـاني أكـبـر مـنــتج لـلـنـفط في
روســــيــــا يــــجب أن تــــدعـم فــــكـــرة
الـسعوديـة بتمـديد تخـفيض النفط
حتى2020  ). وكشف وزير الطاقة
الــروسي ألــكـســنـدر نــوفـاك عن إن
مــوسـكــو والـريــاض اتـفــقـتــا عـلى
الـتعـاون في سوق الـنفط واوضح
نـوفـاك ان (هـذه الشـراكـة الـثنـائـية
تـــمــكـــنــهم مـن الــتـــدخل في ســوق
الـنفط كما يرونه مناسباً و بامكان
الــــســـــعــــوديــــة وروســــيــــا زيــــادة

إنـتـاجـهمـا من الـنفط ألن الـدولـت
تـنتجان أقل من طاقـتهما). لكن في
روســــيـــا جتــــد شـــركــــات الــــنـــفط
اخلــاصـــة صــعــوبــة مــتــزايــدة في
تـبريـر عدم زيـادة استـخراج الـنفط
أمـام مـسـاهـمـيـهـا واالسـتـفـادة من
ارتـفـاع األسـعـار وتـوقـعت احملـلـلة
فـي شــركـــة إيـــنـــرجي آســـبــكـــتس
أمــريـتـا سـ في تـصـريح أن (هـذا
االجـتماع سيكون مسـيّساً للغاية)
ـتـحدة وقـالت سـ أن (الـواليـات ا
حـصلت عـلى التـزام من السـعودية
لــــلـــتـــعـــويـض عن نـــقـص الـــنـــفط
ــيــة) االيـــراني في الــســـوق الــعــا
وأضـــــــــــافـت أنـه (فـي ظــل هــــــــــذه
الـــظــروف من الــصـــعب جــداً عــلى
إيـران قبول زيـادة أهداف اإلنتاج).
واعـــــلـن مــــصـــــدر فـي اوبك عن إن
ـنـظـمـة الـلــجـنـة االقـتـصـاديـة في ا
راجعـة توقعـات السوق اجـتمـعت 
وعـرضها على وزراء الـنفط بالدول
صدر في األعضاء في وقت الحق.ا
تـــــصــــريح (إذا اســـــتــــمــــرت أوبك
وحـــلــــفـــاؤهـــا فـي اإلنـــتـــاج عـــنـــد
ا مـستـويات أيار  فـإن السـوق ر
تــسـجل عـجـزا في األشــهـر الـسـتـة
ــقـبـلـة) وتــابع ان (بـعض الـدول ا
ـــــا فـي ذلك اجلـــــزائـــــر وإيـــــران
وفــنـــزويال قــالت خالل االجــتــمــاع
أنـهـا مازالت تـعـارض زيادة إنـتاج
اخلـام). ويـتـوقع أن حتـتـدم أجواء
االجـــتـــمـــاعـــات بــ الـــدول األربع
والــــعـــشــــرين األعـــضــــاء في أوبك
ثـلون أكـثر من وشـركائـها الـذين 
ي ـئة من االنـتاج الـعا خـمسـ با
مـن اخلـام والسيـمـا ان بـعـض هذه
الـــبـــلــدان غـــيــر قـــادر عـــلى زيــادة

االنتاج النفطي.
قـرر  ان جتتـمع أوبك يوم   ومـن ا
غــد اجلــمــعــة في فـيــيــنــا لــدراسـة
ـقترح السـعودي والروسي بشان ا
رفع إنـتـاج الـنفط اسـتـجابـة لـطلب
أمــريـكــا بـزيــادة إنــتـاج الــنـفط من
أجـل تــــعــــويض صــــادرات إيــــران
وفــــنــــزويـال من الــــنــــفط بــــســــبب
ـوقف عــقــوبـاتــهــا لـكن غــمــوض ا

السعودي مازال مستمرا.
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عـبر اهالي منطقة الكرادة الشرقية
فـي بـــغـــداد  عن اســـتــــيـــائـــهم من
اســتــمــرار غـلق الــشــارع الــرئـيس
والـفــروع اجلـانـبـيـة مـنـذ اكـثـر من
عــام بـعـد حـادثـة تــفـجـيـر اجـرامي
ـئـات من الـشـبـاب. راح ضــحـيـته ا
واكـــد االهــالي انـــهم شــبــعــوا من
ـســؤولـ االمـنـيـ تــصـريـحـات ا
ومــجــلس مـحــافــظـة بــغـداد من ان
ــقـبــلــة سـوف تــشــهـد رفع االيــام ا
الـقـطـع الـكـونـكـريـتـيـة الـتي تـقـطع
ـنـطقـة وتـتـسبب في شل اوصـال ا
احلــركـة االقـتـصـاديـة في االسـواق
ــــا دفع الـــعـــديــــد من اصـــحـــاب
احملـــال لـــتــركـــهــا واالنـــتـــقــال الى

مناطق اخرى.
 فـيـمـا اكـد عـضـو الـلـجـنـة االمـنـية
ـطـلـبي ان حملـافـظـة بـغـداد سـعـد ا
رفع احلــواجــز الـكــونـكــريـتــيـة عن
مــنـطــقـة الــكـرادة يـشــجع االرهـاب
ــنــطــقــة. وقــال عــلى اســتــهــداف ا
لـ(الـزمان) أمس ان (احملافـظة تقدر
عـالـيا مـعـاناة االهـالي وكـيف انهم

ــــنــــاســــبــــات وخالل فـي بــــعض ا
تــشـديـد الـرقـابـة االمــنـيـة يـعـانـون
االمـرين فـي الـتـنقـل وركـود احلـالة
االقـتصادية) واضاف ان (االرهاب
يــتــحــ الــفــرص جملــرد تــخـفــيف
االجــراءات والـتــحـوطــات االمـنــيـة
لـلـقـيـام بعـمـلـيـات ارهابـيـة جـبـانة
تــــــزهق ارواح االبــــــريـــــاء لـــــذا ان
ـقبـلة سـتشـهد حتـوطات ـرحـلة ا ا
ـواطني امـنـيـة ومـسـاحـة واسـعـة 
ـنطقة بفتح االزقـة الفرعية بشكل ا
كــــــامل).  مــــــوضــــــحــــــا ان (هـــــذه
االجـــــراءات هي مـن مــــصـــــلـــــحــــة
االهــالـي قــبل كل شي ولــكن نــقــدر
مـــعــانـــاتــهم ايـــضــا). فـــيــمـــا اكــد
مـواطـنـون  في احـاديـث لـ(الـزمان)
أمـس انه (ومــنــذ عــام اعــلن نــائب
رئـيس الـلـجنـة االمـنيـة في مـجلس
ـنـطـقة احملـافـظـة عن خـطـة لفـتح ا
وانـه  تـشــكــيل فــريق من اهــالي
ـنطقة واجـتمعت بعمـليات بغداد ا
وقــدمت  خــطـطــا  بـديــلــة عن غـلق
ــــنـــطـــقـــة مـن خالل اعـــطـــاء دور ا
لـلشـرطة واالسـتخـبارات مع قـيادة
عمليات بغداد والذهاب الى مواقع

نطقة وحتى االمـنية الدخول الى ا
لـلسيارات خاصـة خالل عيد الفطر
الـــذي كـــان الـــقـــطع مـن الـــســـاعــة
الــســابــعــة مــســاء الى الــســادســة
نطقة في تلك ا جعلت ا صـباحا 
ـبـاركـة مـقـطـوعة عـن باقي االيـام ا
مـناطق العاصمـة بحيث ساد ركود
شـبه تـام بـعـمـلـيـة الـبـيـع والـشراء
حلـاجات ومسـتلزمـات العيد ودون
وقال صاحب محل اسـباب مقنعة )
نطقة الـبسة سعد رجب ان (غـلق ا
يـعـد مجـحفـا بحق اهـلهـا وان مدة
الـغلق التـي جاوزت العام ادت الى
حتـولـها الى مـديـنة اشـبـاح تفـتـقر
الي مـظـاهـر لالحـتـفـال الـتي كـانت
ا انعكس نطقة  تـمتاز بها هذه ا
سـلبا على احلركة الـتجارية فيها)
واضـــــاف ان (ايــــجـــــارات احملــــال
الـتجارية باهـظة ولعدم وجود بيع
وشـراء حتى في مـناسبـات االعياد
دفـع الـكــثــيــر من اصــحــاب احملـال
الـى غلق مـصـادر رزقـهم  والـتوجه
لــفـتـحــهـا في مـنــاطق اخـرى وكـأن
اجلـهـات ذات الـعالقـة تـريـد احلاق
ــنـــطـــقــة من دون االذى بـــاهـــالي ا

ـواطن بولص مـسـوغ). فيـمـا قال ا
ـسـيحـي ايـضا كـوركـيس (نحن ا
ـنـطـقة حلـقـنـا حـيف  جـراء غـلـق ا
حـيث تغلق  القوات األمنية منطقة
أمـام حـركـة العـجالت خالل  أعـياد
ـــا جــعل فـــرحــنــا رأس الـــســنــة 
نـــاقـــصــا عـــلى اســـاس ان الـــغــلق
ــواطــنـ الــذين لــتــامــ حــركــة ا
ــنـاســبـة) وقــال ســيـحــتــفـلــون بـا
ـــتــــقـــاعـــد حــــمـــادي مـــولـــود ان ا
(ســــيــــارات الــــنــــقل الــــعــــامـــة اي
الــكـــوســتــر هي االخــرى تــســتــغل
ـنـطـقـة بـحيث ـوقف خالل غـلق ا ا
تـصل الى سـاحة كـهرمـانة وتـطلب
مـن الركـاب التـرجل وتـعود راجـعة
ـا شكـل عبـئا نـطـقة  الى داخـل ا
عــلـى االسـرة الــتـي تــروم الــذهـاب
الى مــنــطـقــة الـبــاب الـشــرقي لـكي
تـسـتـقل سـيـارات اخـرى وتـكـالـيف
جـــديــدة مـع ان خط - كــوســـتــرات
الـكرادة يجب ان ينتهي الى ساحة

الطيران).
وكـانت القـوات االمنـية قـد سمحت
ــركــبــات في شــارع ــرور ا امـس 

كرادة داخل.
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طلبي  سعد ا

لـسـيطـرات ابـعد الـتي تـقع بالـقرب
مـن الـزيــوت الــنــبــاتــيــة وشــارعي
الـــنــضـــال والــســعـــدون لــتـــصــبح
الـكـرادة على شـكل طوق كـبيـر بدال
مـن االغالق الصغير) واضافوا ان
(شــيـئـا مـن ذلك لم يـتــحـقق ونـحن
بـــدورنــا نـــنـــاشــد رئـــيس الــوزراء
حــيــدر الــعــبــادي ان يــوجه بــفــتح
ـنـطقـة ورفع الـكتل الـكونـكـريتـية ا
ومـع كل مـنــاســبــة تـشــدد الــقـوات
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دعـا خبـير نفـطي منـظمة اوبك الى
صدرة عدم رفع الطاقة االنتاجية ا
ـــتـــفق عـــلـــيـــهــا مـن قــبـل الــدول ا
االعــضـاء لــلـحـفــاظ عـلى مــسـتـوى
الـــتــوازن في الــســـوق الــنــفـــطــيــة
ية مـتوقعا وجـود ضغوطات الـعا
ــنــظـمــة لــزيـادة ســيــاسـيــة عــلى ا
ــصــدرة. وقـال حــصص االنــتــاج ا
اخلــبـيـر بــيـوار خــنس لـ (الـزمـان)
امس ان (العراق اكد التزامه بقرار
ـنـظـمة بـخـفض طاقـة االنـتاج مع ا
ـنــظــمـة من الــدول اخلــارجـة عـن ا
اجل الـسـيـطـرة على اسـعـار الـنفط
فـي الوقت الراهن والسـيما ان هذا
االمـر يصب في مصلحة تلك الدول
حـيـث وصل سـعـر اخلـام لـلـبـرمـيل
الــــواحــــد الى نــــحـــو  70 دوالرا)
واضــاف ان (هــنــاك عــوامل اخـرى
تـسهم بـارتفـاع االسعـار كاالوضاع
الـــســـيـــاســـيـــة والـــعالقـــات غـــيـــر
ـسـتقـرة ب بـعض الدول اضـافة ا
ــــــــصـــــــدرة ومن الـى ان الـــــــدول ا
ضــمـنــهـا فــنـزويال بــدأت بـايــقـاف
انـــتــاج الـــنــفط) داعـــيــا اوبك الى
لء مـكـان (ضــرورة ايـجـاد حــلـول 
فـنزويال ولـيس لزيـادة االنتاج النه
يـحدث خلال باالسعار) مشيرا الى
ان (الــضـغـط احلـاصل عــلى ايـران
ـتـحـدة دفـعـهـا من قــبل الـواليـات ا
الـى االجتـــاه نــــحــــو الــــبــــحث في
حـوض اخلليج عن حقـول مشتركة
لــلـمــشـاركـة فــيـهــا لـكــنـهـا في ذات
الــوقـت تــهــمل مــعــاجلــة احلــقــول
ـشــتـركـة مع الـعـراق الـتي حتـقق ا
مــنـهــا خـمــسـة مـلــيـارات دوالر في
الـعـام الـواحـد) الفــتـا الى انه (من
مـصلـحة اوبك احلـفاظ عـلى توازن
ي للـنفط والسـيما ان الـسوق الـعا
قـــرار رفـع االنـــتـــاج ســـيـــؤدي الى
هــبــوط االســعــار الـى مــســتــويـات
مـتدنية وبـالتالي يؤثر بـشكل كبير
عــلى الــدول االعــضــاء من بــيــنــهـا
الـــعـــراق الــذي هـــو بـــحـــاجــة الى
امـــوال العـــمـــار مــا دمـــره داعش)
مــتـوقـعــا (وجـود ضـغــوطـات عـلى
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نــور عــلي حــمــود نــاجي مــوسى
خـزعـل حـمـود خـبـو سـتـار جـبـار
ســعــدي عــبــد سالم الزم مــحـسن
سـلـيم جبـار غـريش شـاه حـامد
سـوادي الـسبـعاوي صـفـاء سعـيد
ذيـاب عبد الـرحمن علـي قادر عبد
الـله حمـود حسن عـدي احمـد عبد
احلـميد عواد هالل عبد الله غا
جنـم زعيزع فـاضل كمـال ابراهيم
لـطـيف جاسم مـوفق عيـسى جواد
كـاظم الركابي مـجيد حـمد صباح
مـحمد حويص مزعل باشي ناصر
مـحمد احـمد شمس الـدين فياض
احـمد صبيح جـاسم حسن حاضر
حـمـود علـوان حيـدر جبـار محـمد
ذيــاب شـاهـر طـالـب عـبـد الـوهـاب
حـسن عادل هادي جواد النعيمي
عـالوي عـيـدان عـبـود فالح حـيـدر
فــهـد هــيـثم كــر جـمـعــة مـوسى
مـحمـد فرج او قاسم فـرحان نايف
مـــحـــمـــد حـــرامي نـــوري مــخـــلف
جـــاسم حـــمــد هـــادي جــاسم اسم
اجلـد يعتـقد احمـد ياس مـحمود
محمد خالد نوري سالم عبد الله
سـمير انـور ضيدان صـالح حس

الـلويزي طـالب احمد طـالب جبار
عـبـاس علي حـسـ عمـر مـصلح
فــاضل بـنـور هـادي فــاضل عـطـيـة
حـسـ كـاظـم جـواد عـمـران كر
غـــيـــدان مــتـــرب ابــراهـــيم احـــمــد
خــضـر جـبـار بـدر درويش جـمـال
عـبـد الـلـطيف حـازم عـبـد الـواحد
مـحسن فـرحان جـزاع حسـ علي
احـمـد حـمـيد رشـيـد حـسن خـليل
حـا حـسـ سـعـد صـبـار عـجـاج
دويــر اجلــنــابي ســعــدي مــحــمـد
صــدام مــخــيــلف ضــاري خــلــيــفـة
رحــال عـلي هـادي عـلـوان عـيـسى
مــحـــمــد خــضــر فـــاضل مــحــمــود
حـــمـــادي فـــتـــحـي عـــبـــد اجلـــبــار
احلــديـــثي كــاظم او كــاطع عــبــود
عـلي كر عبـد كر محـمد اسود
مــحــمـود مــحــمـود حــســ غـافل
مـحـمـد فضل سـلـطان نـاظم رشـيد
بـاهض حـسـن عـلي خـلـيـفـة زمان
عقيل جعفر ضياء منير امير عبد
ـوجـود احمـد عـماد صـالح عـبد ا
مـيالد ابـو ثـامـر عـنـاد نـاجـح عـبد
عــطــيــة طه عــلـي اجلـنــابـي عــبـد
الـسادة حسن تعبان علي وشاش

عبد جياد خلف عبد عباس حسن
ضـميد عـبود عمر ابـراهيم علوان
مـحـمـد عبـد الـرحمـن سالم مـحـمد
سلو صادق سعد كنعان ابراهيم
لــؤي مــســعــود اســمــاعــيل رحــيم
عــبـود عـبــد الـله او رحـيـم عـلـيـوي
عــبـد الــله لـيث مــحـمــد زكي عـلي
محسن سلمان كاظم عجيل رشيد
ــعــمـوري جــبــار حــســ عــبــود ا
صــاحب احـسـان دحــام عـبـد عـلي
لـفتة ياس علوان علي منصور..
ردام جـاسم مـحمـد الشـمري عودة
بــــدر حـــركــــان حـــمــــزة مـــجــــيـــد
اسماعيل عبد الرحمن جميل عبد
جــبـار هالل حــسـون عــلي حـسـ
عــبــاس مــهــدي جنم لــفـتــة مالزم
طـــيـــار/ احــمـــد الـــعــراقـي هــوبي
رزوقـي مـــحـــمـــد صــــبـــاح صـــالح
حـمـيد حـمزة حـسـ علي حـس
عـطـية نـاصر نـادر عيـسى حاجي
صــاحب مــجــيــد حــلــبــوس قــاسم
مــانع فـهــد مـحــمـد حــسن مــحـمـد
الــبــغــدادي كــمــال احــمــد خــلــيل
جـعـفر حـس هـادي خلف فـرحان
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دعـت وزارة الــدفـــاع ذوي شـــهــداء
احلـــرب الــــعـــراقـــيــــة  اإليـــرانـــيـــة
لــلـمـراجــعـة لـغــرض اسـتالم رفـات
ذويــهم من الــشــهـداء. وذكــر بــيـان
ـــســـتـــشــار امـس (تــدعـــو دائـــرة ا
الـقـانـوني الـعـام فـي الوزارة ذوي
ـرفـقـة أسـمـاؤهم أدناه الـشـهـداء ا
مــراجــعــة شــعــبــة شــؤون اســتالم
وتـسليم الشهداء في مقرها الكائن
ـحــافــظـة الــبــصـرة في الــزبــيــر 
لـــغــرض تـــســـلم رفــات ذويـــهم من
الــشـهـداء الـذيـن  أكـمـال فـحص
عـينات دي ان اي اخلـاصة بهم من
قـبل دائـرة الـطب الـعـدلي".وشـملت
قــوائـم وزارة الــدفـاع  128 أســمــاً

وهم: 
ابـراهـيم خلف مـحمـد احمـد قاسم
مـحـمـد عـلي بـاسم جـواد مـحـسن
جـاسـم لـفـتـة جـبـار جـاسم مـحـمـد
شــهــاب جــمــعــة نــصــيف جــاسم
حـامد صـالح محمـد جرسي حجي
سـرحـان حسـ حـسن خالـد ثـامر
سـلـيم حـسـ مـحـمـد عـلي حـمزة
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 اكـــدت مــحــافــظــة بـــغــداد ان حــريــقــا حــدث اول امـس بــاحــد مــرائب
الـسيارات نافية اندالعه بقسم العقود. وقال في بيان امس ان (تقارير
تـنـاقـلت خــبـرا تـضـمن تــعـرض الـطـابق األول في مــبـنى احملـافـظـة الى
حـريق وحتـديـداً في قـسم الـعـقـود)  مـوضـحا  ان (احلـريق حـدث في
الـطابق األرضي في احد مرائب السيارات بسبب تماس كهربائي ادى
الى احــتــراق جــزء مـن الــســقــوف الــثـــانــويــة دون حــدوث أي أضــرار
جـسيمة) واضـاف البيان  ان (الكـراج كان في حينهـا يخلو من وجود
أي عـجـلـة) مــشـيـرا الى ان (قـسم الـعــقـود لم يـتـعـرض ألي حـريق أو

عبث حيث ان مكان القسم في الطابق الثامن وليس األرضي).
وكـان احلـريق قـد انـدلع فـي مـبـنى احملـافـظـة  وقـال  مـصـدر امـني في

بنى إلخماده ). دني هرعت الى ا بيان  ان (سيارات الدفاع ا


