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الــعـام لـلـمـصــرف الـزراعي الـتـعـاوني
ال سـابـقـاً و إحـداثه ضـرراً عمـديـاً بـا
الـــعــام يــصل إلى 40 مـــلــيــار ديــنــار.
واشــات الــهــيــئــة في بــيــان امس الى
ُـــدان عـــلى إحلـــاق الـــضـــرر (إقــــدام ا
ال العـام نتيجـة اخملالفات ـتعمـد با ا
نـحه إحدى الـشركات الـتي ارتكـبهـا 
األهــلـيــة قـرضـاً قــدره أربـعـون مــلـيـار

دينار).
مـبينا ان (مـحكمة اجلنـايات اخملتصة
بـقـضايـا النـزاهـة وصلت إلى الـقنـاعة
ُتـهم بعـد اطالعها قـصريـة ا الـتامـة 
ُــتـحــصـلــة في الـقــضـيـة عــلى األدلـة ا
وأصــدرت احملــكــمــة حــكــمــهــا بــحــقه
ـادة 340 من اســتــنــاداً إلـى أحــكــام ا
قــانـون الـعــقـوبـات). واحـبــطت هـيـئـة
الـكـمـارك مـحـاولـة تـهـريب  16سـيـارة

لداخل العراق.
وقـالت الهـيئة في بـيان امس ان (دائر
ـحـافـظـة الــتـحـقـيــقـات في الـنـزاهــة 
الـبصـرة استـحصلت مـوافقـة القاضي
لــلــكـشف عن 4 حــاويـات  شــحـنــهـا
عــلـى انـهــاء اطــارات ســيــارات وبــعـد
الـكـشف اتـضح انـها حتـتـوي على 16

سموح).  وديل ا سيارة دون ا
ـفـتش الـعـام الى ذلك ,اصــدر مـكـتب ا
لـوزارة الـداخلـية بـيـاناً بـشأن تـوقيف
. سؤول مـتهم ظـهر أنه اقارب احـد ا
ـــكـــتب في بـــيـــان امس (نـــود وقــــال ا

تـــوضــيح حـــقــيــقــة مـــا  إثــارته من
تـصريحات بشان قضية اعتقال أقارب
ــســـؤولــ والــذي  ضـــبــطه أحـــد ا
ـشـهـود بـاالبـتـزاز مــتـلـبـسـاً بـاجلـرم ا

والرشا واستغالل النفوذ).
وأضــاف أنه (وردت مـعــلـومـات تــفـيـد
بــقـيــام أشـخــاص يـدعــون بـان لــديـهم
ـــــــســــــؤولــــــ مـــــــعــــــارف وصـالت 
يــضــغــطــون عــلـى جــهــات تــنــفــيــذيـة
لــتـرويـج مـعـامـالتـهم وعــقـد اتــفـاقـات
ومــــســـاومـــات مـــقـــابـل نـــقل ضـــبـــاط
ومــوظـفــ وجـلب مــوافـقــات السـتالم
قـروض مصرفيـة مقابل عـموالت مالية
فـضالً عن اسـتحـصـال موافـقات لـفتح
مــحــطــات وقــود لــقــاء مــبــالـغ مــالــيـة

كبيرة).
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واوضـح الــبــيــان انه (نـــتــيــجــة لــذلك
شــكـلــنـا فــريق عـمل جلــمع الـبــيـانـات
ـعـلـومات وحتـلـيلـهـا حـيث عرضت وا
الـــقـــضــيـــة أمــام قـــاضي الـــتــحـــقــيق
وافـقات اخملـتص بـغيـة اسـتحـصـال ا
األصـولية التخاذ االجراءات القانونية
ــتــهم والــذي بــدوره الـالزمــة بــحق ا
أعـــــطى األذن بـــــاتــــخـــــاذ اإلجــــراءات
احملـــددة قــانــونــاً بــحــقه وقــد قــمــنــا
بـتـقـد األدلـة والـبـراهـ الـتي تـثبت
ـــتــهم بـــكل مـــا تــقـــدم و قــرر تـــورط ا
تهم باجلرم قـاضي التحقيق بـضبط ا

تـفاصيل األحكـام الصادرة بحق ثالثة
مـسـؤول سـابـق فـي وزارة الصـحة
لــســرقــتـهم أكــثــر من ســتـة مــلــيـارات
ُـــــدانـــــ ديــــــنـــــارٍ الفــــــتـــــة الـى ان ا
اســتــحــوذوا عــلى تــلـك األمــوال بــعـد
إقــدامــهم عـلـى اعـتــمـاد قــوائم مُـزوَرة
وصـــرف رواتب لـــعـــنـــاصــر حـــمـــايــة
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واعــلــنت مــحـكــمــة حتــقـيق الــبــصـرة
اخملـتـصـة بقـضـايا الـنـزاهـة عن ضبط
ــادة الـنـفط 13 صــهـريــجـا مـحــمـلـة 
اخلـــام و الــقـــبض عــلى  14مـــتــهـــمــاً

بتهريبها.
وقـال مجـلس القـضاء االعـلى في بيان
تــلــقـته (الــزمـان) امـس ان (فـريــقـاً من
مـحققي الهيئة وباشراف ومتابعة من
قـبل قـاضي مـحـكـمـة حتـقـيق الـبـصرة
تمكن من ضبط صهاريج كانت محملة
ـادة الـنـفط اخلـام لـغـرض تـهـريـبـها
فـي مــنـــطــقــة الـــديــر في احملـــافــظــة),
واضــاف انه ( تــوقـيف 14 مــتــهــمـاً
بـتـهـريب الـنـفط وان احملـكـمـة اتـخذت
اإلجــراءات بـحـقـهـم وصـدقت أقـوالـهم
ادة 3/أوالً من قـضائيـاً وفقاً ألحـكام ا
قـــانـــون مـــكـــافـــحـــة تـــهـــريب الـــنـــفط

ومشتقاته).
وافـصـحـت الـهيـئـة عـن تفـاصـيـل قرار
ـديـر احلــكم اجلــديـد الـصــادر بـحـق ا
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قـــصي الـــســـهـــيل لـــتـــعـــ حـــمـــلــة
اجستير و الشهادات الدكتـوراه و ا
البكالوريوس  تعلن جامعة بابل عن
فــتح بــاب الــتــعــيــ في كــلــيــاتــهــا

سائية). للدراسة ا
فــــــيــــــمــــــا وجــــــهـت الــــــوزارة امس
اجلـــامــعــات والــكــلـــيــات بــااللــتــزام
بـالـتـوقـيـتـات الـزمـنـيـة فـيـما يـخص
ي الوزاري نتـائج االمتـحان الـتقـو
نـتهـيـة وقال بـيان امس للـمـراحل ا
ان (الـوزارة اعــلـنت عــدة تـعـلــيـمـات
فــيـــمـــا يــخـص نــتـــائج االمـــتـــحــان
ي (الـــوزاري) لـــلـــمـــراحل الـــتـــقـــو
ـنـتهـيـة حـيث  يـجب انـهاء عـمـلـية ا
تصحيح الدفاتر االمتحانية وتسليم
النتـائج في فترة اقـصاها عـشر ايام
من تـاريخ االمـتـحـان و تـمنـح ثالثة
ايـام لـغـرض اعـتـراض الـطـلـبـة عـلى
ـــعــلـــنـــة ويـــتم تـــدقــيق الــنـــتـــائج ا
االعـــتـــراض خالل يـــومـــ فـــقط من
تـاريخ انـتــهـاء االعـتـراض) واضـاف
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ؤرخون والبـاحثون بـثورة العـراق الكبرى ثـورة العشـرين أو ما يسـميهـا ا
الن اغـلـب مـنـاطق الـعـراق اجلـنـوبـيـة والــوسـطى قـد شـاركت فـيـهـا وألنـهـا
أجـبرت احملتل االنكليز على حتقيق مطـالب الثوار بتشكيل حكومة وطنية
لك العربي فيصل األول بن الشريف حس  ملكاً على عـراقية وتنصيب ا
الـعراق  فقد رافـقت هذه الثورة أهـازيج شعبيـة لرفع معنـويات الثوار على
قـلـة أعدادهم وقـلة وبـدائيـة أسلـحـتهم ومـعداتـهم في مـواجهـة جيش مـنظم
مـجهز بأسـلحة حديـثة وقتهـا ومختلـفة ب خفـيفة ومتـوسطة وثقـيلة  فكان
لـهـا لـهذه الـهـوسـات واألهازيج  وقـعـاً مـؤثـرا في نفـوس الـثـور ورفعت من

تهم  في التصدي للمحتل االنكليز. معنوياتهم وأعلت هممهم وعز
ــشـهـورة الـتـي  يـعـرفـهــا اغـلب الـعــراقـيـ وحــتى أصـبـحت الــعـشـرين  ا
دفع االنـكليزي شـعاراً للـثورة (الطـوب احسن لو مـكواري ) والطـوب هو ا
الـذي استـخدمه االنـكلـيز لقـصف منـاطق الثـوار وقد غـنم الثـوار احد هذه
ـكـوار هـو سالح اغـلب الـثـور الن ـدافـع واسـتـخـدمـوه ضـد االنـكـلـيــز وا ا
ـكوار هـو عصـا من اخلزيـران القـوي لها رأس الـبنـادق كانت شـحيـحة وا
من االســفـلت الـصــلب  ومن أشـهـر هــوسـات شـعالن أبـو اجلــون مـفـجـر
الـثـورة وقائـدها (حل فـرض اخلامس كـومـوله ) يعـني حل وفرض اجلـهاد

سلم انهضوا له . وهو خامس فرض من فروض ا
وشـاركت  الــنـسـاء في  ثـورة الـعـشـرين مـشـاركـة فـعـالـة ومن شـاعـراتـهـا
شهـورة ح عاد الـشاعـرة ( افطيـمة) من عـشيرة الـظوالم و اهزوجـتهـا ا
ـعركـة فـسـألته عن ابـنـهـا فقـال لـهـا (جن الهزيـتي ولـولـيتي ) أخ لـهـا من ا
يـعــني ان ولـدهـا قـد اسـتـشـهـد فـإجـابــته (هـزيت ولـولـيت لـهـذا)  أي إنـني
اخـتـرته لـهذا الـيوم  ,وهـنـاك شاعـرة أخرى اسـمـها (عـفتـه بنت صـويلح )
أسـر االنكليز ولدها وخشيت ان يتعذر من فعلته وحمل البندقية مع الثوار
ضـد االنكـليـز وهو مـار علـيهـا مقـيداً مع االنـكلـيز فقـالت له (بس ال يـتعذر
مـوش آنه) يـعـني انه يـقـول لالنـكلـيـز أنـا لـست من الـثـوار فأجـابـهـا ولـدها
ـوت) ولم ـوت ( راوني ا (حـطـوني بـحـلـكـة وكـلت آنه) أي وضـعـوني بـفم ا
اعـتذر عن كـوني ثائر ,فـما احـوجنـا في هذه االيـام  ايام الـتردي واخلوف
والــضـعـف الى مـثل هــؤالء الـرجــال االبــطـال وهــؤالء الـنــسـوة الــصـلــبـات

ضحيات .  ا
الف رحـمة لـشهـداء ثورة الـعشـرين األبطـال وحتيـة إجالل وإكبـار لقـادتها

وكل من شارك فيها من العراقي على اختالف طوائفهم .

%WO∫ رئيس اجمللس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان يحيي أنصاره في أم درمان

{ اخلرطوم) ,أ ف ب) - قُتل سـبـعة
أشـــــخــــــاص فـي الـــــسّــــــودان خالل
ـطـالـبـة تـظـاهـرات حــاشـدة خـرجت 
دنـيّ اجليش بـنقـل السُـلطـة إلى ا

وفق وكــالــة األنــبــاء الــرســمـيّــة في
وقت جنـحت احلـركــة االحـتـجـاجـيّـة
ـتـظاهـرين في رهـانـهـا عـلى حـشـد ا

رغم انتشار قوّات األمن.
ـليونـيّة" األحد وشكّـلت التظـاهرة "ا
ـنظّـمي االحتـجاجـات بعدَ اختـباراً 
الــعــمـلــيّــة األمــنــيّــة الــدامــيــة الــتي
اســـتــهــدفت ســاحـــة االعــتــصــام في
اخلــرطــوم في  3حــزيـــران/يــونــيــو
وانــقـــطــاع اإلنــتـــرنت الــذي حَــدّ من

تظاهرين. قدرتهم على حشد ا
وكان العشـرات قُتلـوا وأُصيب مئات
بــجــروح عــنــدمـا هــاجم مــســلّــحـون
بـلـبـاس عــسـكـريّ سـاحـة االعـتـصـام
خـارج مـقرّ الـقـيـادة العـامّـة لـلـجيش
وأطلقوا النار عـلى متظاهرين كانوا
ـــــكــــان مـــــنــــذ 6 مــــوجـــــودين فـي ا

نيسان/أبريل وضربوهم.
Í—uNLł dB

واألحد أطـلقـت الشّـرطة الـسودانـيّة
ــــســــيّل لــــلــــدمــــوع عــــلى الــــغــــاز ا
مــتــظــاهــرين اقــتــربــوا مـن الــقــصـر
اجلــمــهــوري تـــلــبــيـــة لــدعــوة قــادة
االحـتـجـاجـات. وأفـاد مـراسل وكـالـة
فـرانس بـرس بــأنّ "الـشّـرطـة أطـلـقت
ــســيل خـــمس عــبـــوات من الــغـــاز ا
للدمـوع على متـظاهرين اقـتربوا من
الــقـصــر اجلــمـهــوري حــتى مـســافـة
تناهز  700متر بـينمـا وصلت نحو
 25من سيّارات مسلّحة تتبع لقوّات

الدّعم السريع شبه العسكريّة".
ونـــقــلت وكــالــة األنـــبــاء الــرســمــيّــة
"سـونـا" عن وزارة الـصـحّـة أنّ هـناك
سبعة قتلى و 181جريحًا بينهم 27
بطلق نـاري في تظـاهرات األحد من
دون أن تــــورد تـــفـــاصــــيل في شـــأن

ظروف وفاة هؤالء.

الـديــكـتـاتــوريـة الـعـســكـريـة". وعـلى
ـطـار انـتـشـرت قـوات األمن طـريق ا
تـظاهرين بـحسب مراسل لتفـريق ا

فرانس برس.
ـاثـلـة في مدن وخـرجت تـظاهـرات 
األبيض ومـدني وخشم الـقربـة على

ما أفاد شهود.
l¹dÝ rŽœ

وانتشر عناصر قوات الدعم السريع
شـبه العـسـكريـة عـلى م شـاحـنات
صغـيرة في مقـدمهـا أسلحـة رشاشة
في العديد من ميادين اخلرطوم كما
أفــادت صـحــافـيــة في فــرانس بـرس

دينة. جالت في ا
وحــــــذّر نـــــــائـب رئــــــيـس اجملـــــــلس
الــعـسـكــري الـفـريـق مـحـمــد حـمـدان
دقلو الـسبت من أنّه لن يَـتسامح مع
محاوالت "التـخريب" التي قـد تتخلّل

تظاهرة األحد.
وقـال دقلـو الـذي يـقـود "قـوّات الدعم
الــســريع" "هــنــاك مــخــربــون هــنـاك
أناس عندهم اجنـدة مدسوسة. نحن

ال نريد وقوع مشاكل".
ـعـتاد ـرور أقل من ا وكـانت حـركـة ا
يــوم األحـــد أوّل أيّــام األســبــوع في

السودان.
لك متجرًا وقال أحمد محمـد الذي 
"لم افتح متجري ألنّني قلق على أمن
تلكاتي. لكنّني سأبقى هنا ألراقب

الوضع".
ـــتـــظـــاهـــرون عن بـــدورهـم أعــرب ا
قـلـقــهم من احـتـمــال حـصـول أعـمـال

عنف مجدداً.
وقـال مـصـطـفى ( 25عـامًـا) الـذي لم
يــفـــصح إال عن اســـمه األوّل "أتــوقع
أعـداداً كبـيـرة (...) من احملـتـمل جداً
أن تسـتـخـدم قوات األمن الـقـوّة ضدّ

." احملتجّ
وقال مـتـظـاهر اسـمه طالل "حـتّى لو
لم تـــخــرج إال بـــضع تــظـــاهــرات في
اخلـرطـوم إال أنـهـا سـتـكـسـر حـاجز

اخلوف وسـيـشـارك مزيـد من الـناس
قبلة". في األيام ا

وأفــاد حتــالف "إعالن قــوى احلــريـة
تظاهرين سينطلقون والتغيير" أن ا
في مسيرات مـتفرقـة من عدة مناطق
باخلرطـوم وأم درمان وسيـتوجهون
تظاهرين الذين نحو منازل بـعض ا
قــتـلــوا في عــمـلــيــة فض االعـتــصـام

مطلع الشهر اجلاري.
وقـــتل نـــحــو  130شـــخـــصًـــا مـــنــذ
العملية األمنـية معظمهم في الثالث
من حـزيـران/يـونـيـو بـحـسب جلـنـة
ــركــزيـــة. وتــشــيــر وزارة األطـــبــاء ا
الـصــحـة من جــهـتـهــا إلى مـقـتل 61

شخصًا يومها في أنحاء البالد.

يُصرّ اجمللس العـسكري احلاكم على
تظاهرين لكنّه أنّه لم يأمر بتفريق ا
أقـرّ بـحـدوث جتـاوزات بـعـدمـا صـدر
أمـر بـتطـهـير مـنـطـقة قـريـبـة تشـتـهر

بتجارة اخملدّرات.
وحــمّـل اجملــلس الــعــســكــري حــركــة
االحتجاج مسؤولية أي عنف قد يقع

األحد.
وجاء في بـيان أصـدره السبـت "ننبّه
إلى خــطـورة األزمــة الـتي تــعـيــشـهـا
بالدنا كـما أنـنا نـحمّل قـوى احلرية
سـؤوليـة الكـاملة عن أيّ والتـغيـير ا
ـســيـرة أو أيّ روح تــزهق في هــذه ا
ـواطن أو خراب أو ضـرر يلـحق با

مؤسسات الدولة".

مـاكان تعيـ الوزراء اجلدد في حكـومة رئيس الوزراء الـعراقي عادل عبد
ـهدي سيـتم لوال تهديـد زعيم التـيار الصـدري مقتدى الـصدر الذي حدد ا
مـهلة محددة لتعي وزراء في االماكن الشاغرة. كانت هناك عوامل اخرى
طـبعا اهـمها حـاجة رئيس الـوزراء نفسه والـنظام الـسياسي الـعراقي ككل
في الـتحـرك مع تصاعـد درجات احلرارة والـنقمـة الشـعبيـة التي تتـصاعد
مـعـها كل عـام بـسبب نـقص اخلـدمـات احلاد. لن يـؤدي تـعيـ وزراء جدد
لـلدفـاع والداخـلـية والـعدل الى حتـسن في اخلدمـات طبـعا ولـكنـها مـبادرة
ن يتابـع ويريد ان يصـدق ان احلكومـة تتحرك و تـبرز في االخبـار لتظـهر 
عروفة. كمـا انها تظهر تـكتمل وبأنهـا تعمل ما تسـتطيع في ظل الظـروف ا
ـتحكمـة في العراق قد تـواقفت الى حد ما من اجل ان الـقوى السيـاسية ا
تـمرير مرشح لشغل الوزارات الشـاغرة وهي وزارات مهمة جدا بطبيعة
احلـال وان كــانت الـطـريـقـة الـتي جتـري بــهـا االمـور في الـعـراق تـقـلل من
اهـميـة دور من يشـغلـها. فـوزراء الدفـاع والداخـليـة يقـودون قوات تـخضغ
سلحة رئيس فـعليا لسلطة قيادة العمليات اي سلطة القائد العام للقوات ا
ـارسـة الــقـائـد الـعـام لـتـلك الـوزراء ولــسـنـا هـنـا في مـورد بـحـث كـيـفـيـة 
الـسـلـطـة او من يـؤثـر عـلـيه من الـقـوى اخلـارجـيـة والـداخـليـة في ذلـك. اما
وزير العدل فان منصبه اقل اهمية من منصبي رئيس السلطة القضائية و
رئــيس احملــكــمــة االحتـاديــة. لــكن مــهال فــأن االهم هــو ان الــوزراء هـؤالء
ـالـية. يـسـيـطرون عـلى وزراء دسـمـة اي غنـيـة من نـاحيـة الـتخـصـيـصات ا
فــوزيـري الـدفـاع والــداخـلـيـة ســيـكـون لـهم اطـالع دائم و رأي وتـأثـيـر في
الـعقود التسليحـية كما ان وزير العدل سيـكون مسؤوال عن ملف السجون

وارد والعقود هو االخر.  لئ با ا
اذا نـظـرنـا بسـرعـة الى الـشـخصـيـات الـتي استـوزرت فـان رئـيس الوزراء
الـسابق ايـاد عالوي قد اوصل مرشـحه الى وزارة الدفـاع وهذا واحد من
ـنـاصب الـتي يـحصل عـلـيـها عالوي الحـد مـرشـحيه مـنـذ مـدة. لكن اهم ا
الـوزيـر اجلـديـد اجلـنـرال جنـاح الـشـمـري تـعـرض لـهـجـوم سـريع من قـبل
اجلـيــوش االلـكـتـرونـيــة مـتـهـمـة ايـاه بــتـهم مـخـتــلـفـة ابـرزهـا تــتـعـلق بـقـمع
االنـتــفـاضـيـة الـشـيـعـيـة فـي جـنـوب الـعـراق في مـطـلـع تـسـعـيـنـيـات الـقـرن
ـاضي. لكن هذا لن يـؤثر على االغـلب فالصـفقة الـسياسـية تمت ووافقت ا
رشح وسيكون محصنا في الفترة احلالية من تلك االتهامات على تمرير ا

حتى لو كانت صحيحة هي االغلب خاطئة او مسيسة. 
امـا وزير الداخلية حتسـ الياسري فعلى عكس الـشمري حييته االوساط
هدي قرب جدا من عبد ا االعالمـية مرحبة بتعيينه. جاء تعـي الياسري ا
لـيحل عقدة اصـرار حتالف الفتح عـلى تعي فالح الـفياض للـداخلية. لكن
ـناصـب هي اهم فعـليـا من  منـصب وزير ـنصب بل و الـفـياض احـتفظ 
الـداخــلـيـة. اضـيف وزيـر اخـر اذن الى قـائـمــة الـوزراء الـذين عـيـنـهم عـبـد
ــتـنـفـذة. ــهـدي بـنـفــسه ال من تـرشـيـح مـبـاشـر مـن الـقـوى الـســيـاسـيـة ا ا
يدانية في ايامه االولى حظيت بتفاعل ايجابي مـبادرات الوزير الياسري ا
من وسـائل االعالم فالـياسـري معـروف بعالقـات الودية مـع االعالمي في
مـنصبـة السابق في ادارة اجلـنسيـة واجلوازات. لكن الـذاكرة العـراقية لن
تـنـسى انه في مـنصـبه ذاك اصـدر جواز الـسفـر من نـوع جي وتـعهـد بان
عـملية االصدار ستكون شفافة و مهنية لكن ما حصل ان اجلواز جي بيع
ـتعـددة. سيـكون عـلى الوزير ـئات الـدوالرات عن طريق قـنوات الـفساد ا
الــيـاسـري ان يـحـارب تـلك الــقـنـوات ويـثـبت انـه لـيس جـزءا مـنـهـا ان اراد

االصالح فعال.
امـا وزير الـعدل فـاروق الشـواني فقـد ع عن طـريق احلصـة الكـردية في
نـظـام احملـاصـصة الـطـائـفـيـة العـراقي فـيـأتي لـيـؤشـر اتفـاقـا بـ احلـزب
سـيطرين. لكن ضـلع احملاصصة الـثالث وهم العـرب السنة ما الـكردي ا
زال مـكـسـورا فـقـد استـمـر تـخـبط زعـمائـهم اجلـالـسـ عـلى عـرش خراب
نصب وزير قـدمة  رشحة ا ـدن ونزوح اهلهـا وخساراتهم. لم حتصـل ا ا
الـتـربـيـة عـلـيه وبـاتت حقـيـبـة الـتـربـيـة هي احلـقيـبـة الـوحـيـدة الـشـاغرة في
ـهـدي وقـد كتـبـنـا وكـتب غـيـرنـا بـان ذلك اعـطى لـلـصـحـافة حـكـومـة عـبـد ا
ـهدي يتـمناه حلـكومته ولـلصحـافة الـساخرة حتـديدا عنـوانا لم يكـن عبد ا

في ان تكون حكومة بال تربية. 
اشــر تـعـيــ الـوزراء اجلـدد اســتـمـرارا لــنـفس الــصـيـغــة الـتي قـادت الى
ـاضي فـهي نـتـاج لـتـوافق بـاركـته تـشـكـيل احلـكـومـة من االسـاس الـعـام ا
ـرجعـية الـشيعـية في الـنجف بـ كتـلة سائـرون التـابعة ا
لــلـصــدر والـفــتح الــتي تـضم اجلــمـاعــات الـشــيـعــيـة
ـسـؤولـيـة عن ادائـها واداء ـسـلـحـة االخـرى. امـا ا ا
ــيـول رئــيــسـهــا فـتــبــقى ضــائـعــة ومـعــتــمـدة عــلى ا

صالح السياسية والظروف.  وا

العامة بتوفير جميع وسائل التبريد
للـطلـبة مثـمنـاً جهـد وزارة الداخـلية
والــتـــعـــلـــيـم الــعـــالـي واالتـــصــاالت
والــوزارات والــدوائــر االخـرى الــتي
ساهمت باجناح العملية االمتحانية
 مـبــيـنـاً ان الــزيـارة جـاءت لالطالع
عـــلى تـــوفــر اخلـــدمــات األســـاســيــة

الجنــاح الــعــمــلــيــة االمــتــحــانــيــة),
واضـــــاف ان (الـسهـيل دعـا الـطـلـبة
الى اســتــــــغالل اوقـاتــهم لـلـتــركـيـز
ـــــــواد عـــــــلـى الــــــــدراســـــــــــــة فـي ا
ـقبـلة لـتحـقيق درجات االمتـحانـية ا

عالية لهم).
والـقى جهـاز االمن الـوطـني الـقبض

ترئسة نسخة انه ( تسلم اجلامعة ا
الـكــتـرونـيــة من الـنـتــائج الى جـهـاز
االشراف والتقو العلمي في موعد
اقـصـاه  5تـمــوز اجلـاري مـتــضـمـنـا
االحـــصـــاءات الـــتي ســـتــعـــمم عـــلى
اجلامـعات و حتلـل النتـائج من قبل
جهاز االشراف وتعرض على الوزير
لـلـمـصـادقــة عـلـيـهـا ومن ثم نـشـرهـا
ــوقـع االلـــكـــتــرونـي جلـــهــاز عـــلـى ا

االشراف.
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الى ذلك وجه وزيــر الــتـربــيـة وكــالـة
بــتــوفــيــر جــمــيع وســائل الــتــبــريـد
للطلبة  جـاء ذلك خالل تفقد السهيل
وبـرفـقـة مــعـاون مـديـر عـام الـتـقـو
واالمـــتــحــانــات فـي الــوزارة نــعــمــة
ـراكز االمـتـحـانـية حـربي عـدداً من ا
للدراسة االعـدادية في يومـها الثالث
ضمن تـربـية بـغـداد الرصـافة االولى
.وقــال بــيـــان امس ان (الــوزيــر ركــز
على التوجيهات السابقة للمديريات
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كشفت هيئة النزاهة عن سرقات للمال
الـــعــام في دائـــرة اإلصالح  واشــارت
الـى ان مــــديــــر الــــدائــــرة ومــــســـؤول
حساباتها السابق أقدما على تنظيم
وصـوالت وهمـية للـتغـطية عـلى سرقة

مبلغ 14 مليار دينارٍ . 
وقـال بيان امس ان (دائرة الـتحقيقات
فـي الــهــيـئــة أشــارت إلـى تـمــكـن أحـد
وجب أمر ـؤلف  فـرقهـا التحـقيـقية ا
ـفـتش وزاري بــالـتـنـسـيق مع مـكـتب ا
الـعام في وزارة الـعدل من الـكشف عن
ســرقـات وهـدر لـلـمـال الـعـام في جلـان
ـشتـريات اخلـاصة بـالدائرة) ,مـؤكدا ا
(قـــيـــام الـــفــريق بـــأعـــمــال الـــتـــحــري
والـتـحـقـيق والـتـدقـيق عن عـمـل دائرة
اإلصالح) ,واضــاف ان (الـتــحـقــيـقـات
التي أجراها الفريق توصّلت إلى قيام
مـديـر دائرة اإلصالح الـعراقـية ومـدير
احلـسـابـات الـسـابـقـ فـيـهـا بـتـنظـيم
وصــوالت وهـمـيـة والـقـيـام بـعـمـلـيـات
تـالعب بالـوثائق لـلتـغطـية علـى سرقة

مبلغ أربعة عشر مليار دينار).
 وتـابع الـبيـان ان (الـفريق الـتـحقـيقي
وكـلـة إليه هـام ا أوصـى بعـد إجنـاز ا
ـقـصـرين فـي عـمـلـيـة سـرقـة بــإحـالـة ا
ـــال الـــعـــام إلـى الـــقـــضـــاء التـــخــاذ ا
ـــنــاســـبــة اإلجـــراءات الـــقــانـــونــيـــة ا
بـــحـــقـــهم).وافـــصـــحت الـــهـــيــئـــة عن
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شعار هيئة النزاهة

عـــلى اثــنـــ يــســتــخـــدمــون الــغش
األلكـتـروني للـطـلبـة في االمـتحـانات

للسادس االعدادي.
ــتــهــمــ  وقــال بــيــان امس  وان (ا
ضـبط بـحــوزتـهم االجـهـزة اخلـاصـة
بـالــغش حــيث  اتـخــاذ اإلجـراءات

القانونية بحقهم).

قصي السهيل

وأضــــافت الــــوكـــالــــة أنّ هـــنـــاك 10
إصــابــات أيـضــاً بــصـفــوف الــقـوّات
الـنـظامـيّـة األحـد بـيـنهم  3إصـابات

بصفوف قوّات الدّعم السّريع.
وفي وقت سـابق كـانت "جلـنـة أطـبّاء
ـقـرّبة مـن قادة ـركـزيّـة" ا الـسّـودان ا
االحـتـجاجـات قـد أكّـدت في حـصـيـلة
أولى أنّ هــنـاك خــمـســة مـتـظــاهـرين
ـــســـيـــرات عـــلـى األقل قُـــتِـــلـــوا في ا

احلاشدة األحد.
وقال نائب رئيس اجملـلس العسكري
الــسـوداني الــفــريق مـحــمـد حــمـدان
دقلو األحد إنّ "قـنّاصة" أطلـقوا النار
عـــلى خــمـــســة مـــدنــيـــ وثالثــة من
"قــــــوات الـــــدعـم الــــــســــــريع" شــــــبه
العـسكريـة. وأضاف "هـناك مـندسّون

يُريدون تغيير التقدّم احلاصل".
واســــتـــخــــدمت قـــوّات األمـن الـــغـــاز
سيّل للـدموع في منطـقة بحري في ا
شـــمـــال اخلــرطـــوم وفي مـــنــطـــقــتَي
مـعمـورة واركـويت بـشرق الـعـاصـمة
ـــتـــظـــاهـــريـن الـــذين كـــانـــوا ضـــدّ ا

يهتفون" "حكم مدنيّ حكم مدني!".
ـسـيّل كــمـا أطـلــقت الـقــوات الـغــاز ا
تـظـاهرين في مـديـنة لـلدمـوع عـلى ا
الــقـضــارف في شــرق الـبـالد حـسب

شهود.
وأتت الــتـظــاهــرة اجلـديــدة في وقت
تُـجــري إثـيـوبـيــا واالحتـاد اإلفـريـقي
وســـاطـــة بــ احملـــتـــجّــ والـــقــادة
. ودعـا االحتاد االوروبي العـسكـريّ
ودول غربية ومـنظمات حـقوقية عدّة

قادة اجليش إلى تفادي العنف.
وقـال مـراسل فـرانس بـرس إنّ مـئات
الـرجـال والـنـسـاء نـزلوا الـى شوارع
حي الـشفـاء حـاملـ أعالم الـسودان

ورافع عالمات النصر.
وقالت زيـنب البـالغة  23عامـا "نحن
هــنــا مـن اجل شــهــداء اعــتــصــام (3
حزيران/يونيو). نريد حكومة مدنية
تضمن حرّيتنا. نريد ان نتخلّص من

ـــــهــــنـــــيــــ وقـــــد أعــــلـن "جتــــمّـع ا
" أنّ قـــوة عــســـكــريــة الـــســودانـــيــ
اقـتـحـمت الـسـبت مـقـرّه ومنـعـته من

عقد مؤتمر صحافي.
وال يزال التوتـر شديدا بـ الطرف
مــنــذ عـمــلـيــة فض االعــتــصـام بــعـد
انهيار احملادثات جرّاء اخلالف على
مـســألـة إن كـانت الــشـخـصــيـة الـتي
ستـقود هيـئة احلكـم اجلديدة مـدنية

أم عسكرية.
وقـدّمت إثـيوبـيـا واالتّـحـاد اإلفـريقي
اقـتــراحًـا لـتـشـكـيل هــيـئـة انـتـقـالـيـة
دني اعتبَر مكونة بغالبيـتها من ا
قــادة اجملــلس الــعــسـكــري أنــهــا قـد
تشكّل أساسًا الستئناف احملادثات.

Issue 6391 Tuesday 2/7/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6391 الثالثاء 29 من شوال 1440 هـ 2 من تموز (يوليو) 2019م

ـــنــفــذ بـــعــد فــشـــلــهــا فـي الــفــحص ا
ـــســـتـــورد). اخملــــتـــبـــري وأخـــتالف ا
واعـــلــنت هــئــيــة الــكــمــارك عن اعــادة
اصــدار ارســالـيــة ادوات احــتـيــاطــيـة
مـخـالـفة في مـنـفـذ ام قصـر اجلـنوبي.
وقـالـت الـهـيـئـة في بـيـان ان (الـسـلـطة
الـكمـركيـة في مركـز ام قصـر اجلنوبي
اعــــــادة اصــــــدار ارســـــالــــــيـــــة ادوات
احـتياطية للسيارات مخالفة لضوابط
وتـعلـيمات االسـتيراد) ,مـشيرا الى ان
(االرسـالية جاءت محملة داخل حاوية
حــجم 40 قــدمـا بــحـمــولـة تــقـدر 997
بــكج وقـد  اعـادتـهــا لـكـونـهـا ادوات
مستعملة غير مسموح باستيرادها). 
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فتحت جامـعة بابل باب الـتعي في
ـسـائـيـة وقـال كـلـيـاتــهـا لـلـدراسـة ا
بيـان امس ان (جامـعة بـابل وحسب
تــوجـيــهـات وزيــر الـتــعــلـيم الــعـالي
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تـعقـد جـمـعـيـة مـكـافـحـة الـتدرن
واالمراض الـصدريـة في العراق
ــقـبــلــة اخلـامس من اجلــمـعــة ا
تمـوز اجلاري ندوتـها الشـهرية
واشار رئـيس اجلمعـية الـدكتور
ظـافـر سـلـمـان هـاشم فـي بـطـاقة
دعوة تـلقـتهـا (الزمان) امس (ان

ياه واهـمية محـور الندوة هـو ا
تـعـقـيمـهـا بـاألوزون بدل الـكـلور
وســيـلـقي احملـاضــرة الـصـيـدلي
زهـيـر الـراوي وذلك في الـسـاعـة
الــســادسـة مـن مـســاء اجلــمــعـة
ــرحــوم ــقــبـــلــة عـــلى قــاعـــة ا ا
الـدكتـور أديب الفـكـيكي في مـقر

نصور). اجلمعية الكائن في ا
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ــشـهـود  كــمـا فـاحت ســيـادته شـركـة ا
االتـصـاالت لـلـتعـرف عـلى عـائـدية رقم
ـتـهم الــهـاتف الـذي كـان يـسـتـخـدمه ا
ـسـاومـاته  فـضالً عن عقـد صـفـقاته 
وقــد وردت اجــابـة شــركـة االتــصـاالت
الـى الـقاضـي واوضـحت في اجـابـتـها
إن عائدية الرقم تعود للمتهم نفسه). 
ـــنــافـــذ احلــدوديــة واعـــادت هــيـــئــة ا
إرســالــيــة 400 طــنــاً من احلــديــد إلى
اجلـــانب اإليـــراني غـــيــر مـــســتـــوفــاة

نفذ الشالمجة. للشروط 
وذكــر بـيــان لـلـهــيـئـة انـه (تـمت إعـادة
ارســـالــيــة  400 طـن من مــادة حــديــد
تـــســلــيح الى اجلــانب االيــراني عــبــر

زهير
الراوي


