
طبعة العراق 

 ∫©ÊU e «® ‡  dO³šË W d²A*« WO UHðù« cOHM²Ð wCLK  ‚«dF « œ— V dð

الــكــويـتــيــة  من مــعـوقــات مــنـعت
تـصـدير الـغاز الـعـراقي إليـها بـعد
أن بـلغ االتـفـاق مـراحلـه النـهـائـية
وقـالت انهـا تترقب رد وزيـر النفط
ثـامـر الغـضـبان.  ونـقـلت صحـيـفة
كــويــتــيـة عـن مـصــادر قــولــهـا انه
(بــــرغـم من أن تــــصــــديــــر الــــغـــاز
الـعـراقي للـكويت كـان قاب قـوس
أو أدنـى إثـر اتـفــاق الـبـلــدين عـلى

لف تعلقة بهذا ا الـتفاصيل كافة ا
 فـأن وزارة النـفط الكـويتـية تـنتـظر
في الـوقت الراهن مـوافقـة نظيـرتها
الـعـراقـيـة الـنـهـائـيـة لـلـمـضي قـدمـاً
ـــــشـــــروع)  واشــــــارت الى ان بــــــا
(االتـــفـــاق عـــلى اســـتـــيـــراد الـــغــاز
الـــعــراقي تـــأخــر نـــتــيـــجــة تـــغــيّــر
احلــكــومــة الـعــراقــيــة بـعــدمــا كـان
اجلانبان قد قطعا شوطاً طويالً من

ظـل األوضـاع الـتي تـواجه الـعـراق
الـــذي يـــقـــوم بــاســـتـــيـــراد الـــغــاز
اإليـراني بـالـتـزامن مع حـرق الـغاز
الــعــراقي في الــرمــيـلــة). من جــهـة
اخــرى   افــاد وكــيل وزارة الــنــفط
لــشـؤون الــتـصـفــيـة حــامـد يـونس
ـصـافي بـارتــفـاع مـعـدالت انـتـاج ا
مـن وقــود الـــبــنـــزين وزيت الـــغــاز
ــنــتــوجــات الــنــفــطــيــة االخـرى وا

ــعـــدالت أنــتــاج الــعــام مـــقــارنــة 
ـاضي.وقال يونس في بيان امس ا
إن (انــتــاج الــبــنــزين شــهــد زيـادة
يـومية بلـغت اكثر من ثالثة مالي
لــتــر يــومــيــا    أضــافــتــهــا الى
ـاضي لـيـرتـفع بذلك انـتـاج الـعام ا
ــعــدل الــيــومي الى  14 مــلــيــون ا
و 293 الـف لتر يـوميا بـعد ان كان
اضي يبـلغ نحو 11 انـتاج العـام ا
مـلـيون و 485 الـف لـتر )  مـشـيرا
الـى ان (انــتــاج وقـــود زيت الــغــاز
شـهـد أيـضا أرتـفـاعـاً ملـحـوظاً زاد
بنحو  4 ماليـ لتر باليوم مقارنة
ــاضي ـــعــدالت أنـــتـــاج الــعـــام ا
لـيرتفع بذلك الى  11مـليوناً و228
الف لـتـر يـوميـا بـعد ان كـان مـعدل
ـاضي يـقـترب من 7 انـتـاج الـعام ا
مالي و 836 الـف لـتر)  واوضح
يـــونـس أن (هـــذه الـــزيـــادة جــاءت
نـتيجـة خلطط الوزارة الـرامية الى
رفع الـطـاقـة اإلنـتـاجـيـة لـلـمـصافي
الـعـراقيـة من خالل اضافـة وحدات
انـــتـــاجــيـــة جـــديـــدة في مـــصــافي
اجلـنـوب والوسط فـضالً عن أعادة
ـصـافي أعــمـار وتــأهـيل عـدد مـن ا
الــــتي تـــعــــرضت الى الــــتـــخـــريب
والـتدميـر في احملافظـات الشمـالية
مـن قـبـل االرهـاب ومــنــهــا مــصـفى
الـصمـود في بيـجي). بدوره   قـال
ـــتـــحــدث بـــاسم الـــوزارة عــاصم ا
جــهـاد إن (هـذه الـزيـادة تـسـهم في
تــغــطــيــة جـزء كــبــيــر من احلــاجـة
احملــلـــيــة لــلــمــواطـــنــ ولــقــطــاع
الـكهـرباء فـضالً عن تقـليـل معدالت
ـنـتـجـات الـنـفـطـيـة من أسـتــيـراد ا
ـا وقــود الــبـنــزين  وزيت الــغــاز 
يـوفـر الــعـمـلـة الـصـعـبـة لـلـخـزيـنـة
االحتــــاديـــة)  وتــــابع ان (قــــطـــاع
ـواً الــتــصــفــيــة يــشــهــد حــالــيــاً 
تـدريجياً مضطرداً بعد سنوات من
الـتحديات االمنيـة واالقتصادية قد
أثــرت بــشـكـل مـبــاشــر عـلـى خـطط
الــوزارة)  الفـــتــا الى ان (الــوزارة
جنــحت في تــصــديــر الـفــائض من
ــكـــثـــفــات الى الـــغــاز الـــســـائل وا
ــيــة بــعــد تــلــبــيــة األســواق الــعـــا
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وازنـة السـنوية ان (تـخصـيصـات ا
تذهب للرواتب التي تعتمد على 93
ئة من ايـرادات النفط  مع وجود بـا
قــوانـ شـرعت بـعـد 2003 مــنـحت
امـتـيازات لـفـئات وقع الـظـلم عـليـها
ســابـقـا تـمـتـد لــثالثـ سـنـة قـادمـة
ال تـستنزف اموال طـائلة لم تترك ا
ـــيـــزانـــيـــة وحتـــد من تـــوفـــيـــر بـــا
تـخـصـيـصـات لـتـعـيـيـنـات جـديـدة).
وتـتجاهل احلكومة معاناة اصحاب
الــكـفـاءات الــعـلـمــيـة واعـتــصـامـهم
وتـعــرض الـكـثـيـر مـنـهم الى حـاالت
اغـمـاء وفقـدان حتت اشـعة الـشمس
احلـارقـة . الى ذلك   تـظـاهـر أهالي
ـثنى قـضـاء السـويـر في محـافـظة ا
لــلــمــطــالــبــة بــتــحــســ اخلــدمـات
االسـاسـيـة وشمـول الـقـضاء بـخـطة
ــســؤولــ في ـــشــاريع واقــالـــة ا ا
قـطـاع جتـهـيـز الـطـاقـة الـكـهـربـائـية
والـدوائـر االخـرى في القـضـاء.وقال
ـشـاركـ بــالـتـظـاهـرة ان عــدد من ا
(مــطــالــبــنــا تــتــركــز عـلـى حتــسـ
اخلـدمـات األساسـيـة والسيـمـا ملف
الـكـهـربـاء)  واضـافـوا ان (الـقـضـاء
الـذي يـسكـنه أكثـر من خمـس الف
نـسـمـة يـفتـقـر لـلـخدمـات األسـاسـية
مـــــنـــــذ  15 عـــــامـــــا)  مــــــؤكـــــدين
(االسـتـمـرار بـتنـظـيم االحـتـجـاجات
ــــــطــــــالب حلــــــ حتــــــقــــــيــــــــق ا

شروعة).  ا
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صدر لـ (الزمان) امس ان وقال ا
(االمـــــر الــــوزاري الـــــصـــــادر من
تضمن توجيه عقوبة الوزارة وا
بـــحـق وكـــيـل الـــوزارة لــــشـــؤون
التوزيع واعـفاء مديـر التصاريح
االمنـيـة من مـنصـــــــــبه صـحيح
وجـاء بعـد حتـقـــيـقـات اسـتـمرت

شهرين). 

تـوجـيه عـقـوبـة لـفت نـظـر لوكـيل
الوزارة لشؤون التوزيع خملالفته
ادة 4 احكـام الـفـقرة ثـامـنـا من ا
في قـــانــون انـــضــبـــاط مـــوظــفي
الـدولــة والــقـطــاع الــعـام رقم 14
واضاف ـعـدل)   لـسـنـة  1991ا
االمـر الـوزاري انه (تـقـرر توجـيه
عــقــوبـــة الــتــوبــيـخ بــحق مــديــر
الـتـصــاريح االمـنــيـة في الـوزارة
خملالـفته احـكام الـفقـرة ثالـثا من
ـادة وكــذلك عـدم الـتـزامه نـفس ا
بـالــسـيــاقـات االداريــة مـتــجـاوزا
راجع كـما تقرر اعفاؤه سلسلة ا
من مـنـصبـه ومنـعه مـن تولي اي
ـــدة ال تــقل عـن خــمس مــنـــصب 
ســنــوات خملــالــفــته الــســيــاقــات
االداريـة فــضال عن عـدم الــتـزامه
بــالــســريــة وافــشــاء مــعــلــومــات
الوزارة) مشيـرة الى (الغاء قرار
ســحب يــد كـر حــطــاب جــعــفـر
وماجد حـمادي عـلي وتنفـيذ هذا
االمـر من تـاريخ صـدوره). بدوره
اكـد مـصــدر في الـوزارة ان االمـر
سؤول الوزاري الصادر بحق ا
جــاء بـعــد حتــقـيــقــات اسـتــمـرت
شـهـرين من قـبل جلـنـة مـخـتـصة

نتيجة مخالفات عدة.
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صـــــادق رئـــــيس الـــــوزراء عـــــلى
تـوصــيـات الــلـجــنـة الــتـحــقـيــقـة
ــشـكــلــة  بــاالمــر الــديــــــــواني ا
رقم  36 ومصادقة وزير النفط ا
ــوجــبــهـا تــوجــيه الــتي تــقــرر 
عـقــوبـة لــوكـيل الــوزارة لـشـؤون
التوزيع واعـفاء مديـر التصاريح
االمـــنــيـــة ومـــنـــعه من تـــولي اي
ـــدة ال تــقل عـن خــمس مــنـــصب 

سنوات. 
وحـصــلت (الـزمــان) عـلى صـورة
لالمـــر الـــوزاري حتــــمل تـــوقـــيع
نـــائب رئـــيس الـــوزراء لـــشـــؤون
الــــطـــاقــــة وزيـــر الــــنـــفط ثــــامـــر
الـغـضــبـان  تـضـمــنت (مـصـادقـة
رئـــيـس مـــجــــلس الــــوزراء عـــلى
تـوصـيـات الــلـجـنـة الـتــحـقـيـقـيـة
ــشــكــلــة بــاالمـر الــديــــــــــواني ا
ــرقم  36 ومــصـــادقــة الـــوزيــر ا
ــثـــبــتـــة عــلـى مــكـــتب رئــيـــس ا
الـــــــوزراء ذي الـــــــعـــــــدد م. ر . و
/س/د 6/4/2601 في الــــســــابع
من الشهر اجلاري والحقا بأمرنا
الـــوزاري ذي الــــعـــــــــــدد 2616
ــاضي تــقــرر في  25 حــزيــران ا

ـديـنـة الـفـلـوجـة واهـلـهـا ـتـعــمـدة  ا
وســــنالحـق قـــضــــائــــيـــا كـل هـــؤالء
الــسـاعـ لـلــفـسـاد في االرض) عـلى
حـد قول الـبيان. مـؤكدا ان (الفـلوجة
سـتبقى البياض الناصع الذي يقض
مـضـاجع الـفاسـدين واخلـونة   كـما
ـديـنـة بـأقـالـة مـدير يـطـالب اهـالـي ا
احلـبانية ومحاسبة مروجي االساءة
لــلـفــلـوجـة مـن الـقـائــمـ عــلى حـفل
عـرض االزيـاء الـفـاضـحـة قـبـل فوات

االوان).
 وتـصـاعـدت حدة اجلـدل في الـعراق
بـشأن حفل افتتاح بطولة غرب آسيا
في مـلعب كربالء  بعد البيانات التي
أصـدرتها جـهات سيـاسية  واعربت
فـيـهــا عن رفـضـهـا لـتـلك الـفـعـالـيـات
دينة بـداعي تعارضـها مع قدسيـة ا
فـيـمـا انـتقـد نـاشـطـون ورواد مواقع
الــتــواصل مــا قــالــوا إنــهــا هــجــمـة
تــعـرض لـهـا مـلــعب كـربالء واجلـهـة

نظمة للحفل.  ا
وشـهـدت احتـفالـية افـتـتاح الـبطـولة
نـزول عـازفـة كـمان   عـزفت الـنـشـيد
الـوطـني الـعـراقي مع بـضع مـؤديات
قـــدمن عــرضـــاً افــتـــتــاحـــيــاً بـــارعــاً
لــلــبـطــولــة األمـر الــذي أثــار غـضب

تشددين. ا

او انـتـشالـهم من قـاع الفـقر)  داع
(رجــال الــدين الـى احــتــرام حــريـات
سوغات ال االخـرين وعدم تقييدهم 
عالقـة لـهـا بـالـقـدسـيـة او غـيـر ذلك).
ـدينـة الـسيـاحـية واقـيم احلـفل في ا
امـس االول في جتــــــربــــــة يــــــراهـــــا
نـاشطون ناجحة بالنتائج. واستنكر
شــيـوخ وعــلــمـاء واعــيـان وكــفـاءات
وشــبــاب واهــالي الــفــلــوجــة عـرض
االزيــاء الــذي وصــفــوه بــالـفــاضح 
ـدينـة الـسـيـاحـية مـتـوعـدين مـديـر ا
الحـقـة الـقانـونـية ومـنـظم احلـفل با

دينة الفلوجة.  الساءتهم 
وقـال بـيـان لشـيـوخ وعـلمـاء واعـيان
وكفاءات شباب اهل الفلوجة اطلعت
عـليه (الـزمان) امس (نـستـنكـر بأشد
ــا يــســمى عــرض عــبـــارات االدانــة 
االزيــاء الــفـاضــحــة والـذي اقــيم في
احلــبـانـيــة وادعى مـنــظـمـوه انه في
الـفـلـوجـة والسـيمـا ان هـذه مـعـروفة
قاومة والصمود ساجد وا ـدينة ا
والــشـهـداء   وان عــوائـلــهـا تــمـتـاز
بـالــعـفـة واحملـافـظـة عـلى اعـراضـهـا
ـالبس الـــســاتـــرة لـــنــســـائـــهــا) وا
واضـــاف الـــبـــيـــان (نـــحـــمـل مـــديــر
احلــبــانــيــة الــتـبــعــات الــقــانــونــيـة
واالعــراف الــعـشــائـريــة في االسـاءة

اطالقـا النه يـعـد مـصـادرة لـلـحـريات
التي كفلها الدستور)  الفت الى ان
(هـناك مـسائل حتـدث وتتـكرر يـوميا
وال نـســمع شـجـبـاً او اسـتـنـكـاراً من
هـــؤالء ولــكن عــنــد اقـــامــة حــفل في
مـلـعب او عـرض لالزيـاء يـعدون ذلك
تـطـاوالً وانتـهاكـاً للـقدسـية   بـينـما
الــقــدســيـــة تــنــتــهك بــحق الــفــقــراء
واحملــتـــاجــ وهــو يــتــجــولــون في
ـسـاعـدتهم الـتـقـاطـعات   فـال دعوة 

يـعـد مصـادرة للـحـريات الـتي كـفلـها
دونـون لـ (الزمان) الـدستـور. وقال ا
امـس ان (حــفل عـــرض االزيــاء اقــيم
والول مـــرة في مــديـــنــة احلــبـــانــيــة
الـسـيـاحـيـة بـعد اعـادة تـأهـيـلـها وال
ثل اي انتهاك للحرمات او لتقاليد
ـدينة او خدش لـلحياء   ومـحاولة ا
تــكـــرار مــا حــدث في حــفل افــتــتــاح
مـلـعب كـربالء بـداعـي تـعارضـهـا مع
الـقدسـية امـر مرفـوض وال نسمح به
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رأى مــدونــون في مــواقع الــتــواصل
االجــتــمـاعي ان عــرض االزيـاء االول
الـذي اقيم في مدينة احلـبانية ضمن
ـحافـظة االنـبار ال قـضـاء الفـلوجـة 
ــثل انـتــهـاكـا يــخـدش احلــيـاء وال 
ديـنة   فـيمـا اشاروا الى حلـرمـات ا
ان انـتقال ماحدث من تداعيات خالل
افـتـتـاح مـلـعب كـربالء ومـا نتـج عنه
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عــزا خـــبــيــر نــفــطـي ســبب تــأخــر
اتـفـاقـية تـصـديـر الغـاز من الـعراق
لــلــكــويت لــهــشــاشـة االوضــاع في
مـنطقة حوض اخلليج الناجمة عن
الـتـصـعـيـد بـ واشـنـطن وطـهران
نـطـقة   مـؤكـدا ان اجلانـب فـي ا
ــقــبــلــة ــدة ا ســيـــشــرعــان خالل ا
ـشـتـركـة لـتـعـزيز بـأدارة احلـقـول ا
االنــــتــــاج . وقــــال بـــيــــوار خــــنس
لـ(الـــــــزمــــــان) امـس ان (بــــــغــــــداد
والـكويت اتـفقـتا على الـية تـصدير
الـغاز من  احلقول الـعراقية وجرى
شتركة ب ذلـك من خالل اللجان ا
الــبـلــدين في احلــكــومـة الــسـابــقـة
ضــمن اتـفــاقـيــة السـتــثـمــار الـغـاز
ــصـاحب لـعـمـلــيـات االسـتـخـراج ا
وتـسديد مـا بذمة الـعراق من ديون
لـــلــكــويـت)  الفــتــا الـى ان (تــأخــر
تـنفيـذ االتفاق بـ اجلانبـ سببه
هــــشــــاشــــة االوضـــاع فـي حـــوض
اخلــلـيج والــتـصـعــيـد والــتـوتـرات
الــنــاجــمـة عن الــصــراع االمــريـكي
ـنـطـقـة)  مـبـيـنـا ان االيــراني في ا
(الـعراق وضع سـقفـا زمنـيا النـهاء
عــــمـــلــــيـــات حــــرق الـــغــــاز وهـــدر
ــــلــــيــــارات يـــومــــيــــا عن طــــريق ا
اسـتثماره من قبل شـركات ليساعد
ذلك فـي تغذية احملطات الكهربائية
الــتي تـعـتـمـد عــلى الـغـاز االيـراني
والســــيــــمــــا ان االزمــــة االخــــيــــرة
والـــعـــقــوبـــات االمـــريــكـــيـــة ألــقت
بـــظاللـــهـــا عـــلـى عـــدم اســـتـــمــرار
ا دفع استيراد الغاز من طهران 
احلــكــومـة الــعــراقـيــة لــلـبــحث عن
حـــلــول ســريــعــة لـــتالفي الــوقــوع
ـنطـقة بـأزمـات قد تـؤدي حلرمـان ا
اجلنوبية من الطاقة)  واكد خنس
ان (الــعـراق والـكـويـت سـيـشـرعـان
قـريبـا باالتـفاق عـلى ادارة احلقول
ــشـــتــركــة لــلــغـــاز او اعــطــائــهــا ا
لـشركات رصينـة لها باع طويل في
هـذا اجملـال بـهـدف تـعـزيـز االنـتـاج
ـــا يـــعـــود بـــالــفـــائـــدة عـــلى كال
الـــبــلـــدين). وشـــكت وزارة الـــنــفط
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ـــعــتـــصـــمــون من حـــمـــلــة اعـــرب ا
الـشـهـادة الـعـلـيـا خالل مـسـيرة الى
االمــانـة الـعـامـة جملـلس الـوزراء مع
عــوائـلــهم واطـفـالــهم عن ســخـطـهم
بـسـبب جتـاهل احلـكـومـة لـلـمـطالب
ـشـروعـة وتـوفـيـر فـرص مـحـدودة ا
لـــلــخــريــجــ مـن اجل االســتــمــرار
بــاحلــيـاة   مــؤكــدين ان احلـكــومـة
عـاجزة عن حتقيق تطـلعات الشباب
واحــتـضـان الـكـفــاءات واسـتـيـعـاب

العاطل .
ــعـتــصــــــمـون لـ (الــزمـان)  وقــال ا
امـس ان (اعتصـامنـا دخل يومه 63
ـطـالب وسـيــسـتـمـر حـتى حتـقـيق ا
ــــشــــروعـــة فـي احلــــصـــول عــــلى ا
الــتـــعــيــ او اي فــرصــة مــحــدودة
لالســتـمـرار بـاحلـيـاة نـسـتـطـيع من
خاللــهـا تـوفـيـر مـتــطـلـبـات احلـيـاة
ـعـيـشـيـة بعـد يـأس وانـتـظـار طال ا
لــسـنــوات) واضـافــوا ان (اجلـهـات
ـعنيـة عاجزة عن حتـقيق تـطلعات ا
الــشـبـاب او ايـجــاد سـبل حـقــيـقـيـة
تـســاعـد عـلى اسـتـيـعـاب الـعـاطـلـ
واخلــريــجــ وحــمــلــة الــشــهــادات
الــعـلـيــا الـذين تـســتـثـمـر طــاقـاتـهم
وابــداعـاتــهم في الــدول الـتي تــقـدر
ـــعـــتـــصــمـــون الى ذلك)  واشـــار ا
(حــــصــــولــــهـم عــــلى الــــدكــــتــــوراه

ـاجسـتيـر منـذ سنـوات لكن وزارة وا
الــتـعــلـيم الــعـالي والــبـحث الــعـلـمي
تــتـذرع بــعـدم وجــود تـخــصـيــصـات
لـقـبـول أسـاتـذة أو مـوظـفـ جـدد ما
يــعـني اجـحـافــاً وتـهـمـيــشـاً حلـقـوق
اخلـــريــجــ الــذي قـــضــوا ســنــوات
طـويـلـة في الدراسـة واحلـصـول على
الــشــهـادة الــعــلـيــا عــلى امل ايــجـاد
فــرصــة تـلــبي الـطــمـوح)  مــجـددين
دعــواتـهم جملــلس الـنــواب الى (عـقـد
جـــلـــســـة طــارئـــة ولـــيس االكـــتـــفــاء
ـوضــوع داخل الـلــجـنـة ــنـاقــشـة ا
ــا طــرح الــنـــيــابــيــة اخملــتــصــة وا
ثلي الشعب اوضـاعهم على جمـيع 
وايـجـاد حـلـول لـتـلك الـدمـاء الـشـابة
والـكـفوءة)  مـؤكـدين انه (من واجب
احلــكـومــة الـعـمـل عـلى ايــجـاد سـبل
تضمن لنا فرص من خالل تقليل سن
الــتــقـــاعــد او زيــادة نــســبــة حــمــلــة
الـــــشـــــهـــــادات الـــــعـــــلـــــيـــــا ضـــــمن
الـــتــخــصـــيــصــات اجلـــديــدة اســوة
بـأقـرانـنـا االخـرين من ذوي الـشـهداء
) مـتسائل ـفصول الـسياسي وا
(الــيس من واجب احلــكـومــة تـوفــيـر
عـيش كـر البـنـائـهـا الـذين يـعـانون
مـن االقـــصـــاء والـــتـــهـــمـــيش وعـــدم
ـشـروعة حـصـولـهم عـلـى حقـوقـهـم ا
الـتي كفلهـا لهم الدسـتور والقانون)
ــعـــتـــصــمـــون ان (هـــنــاك واوضـح ا
اهـماالً وتقصيراً واضـح وتهميشاً

مـتعـمداً الحـتضـان تلك الـطاقات في
بـنـاء الـبالد وهـذه يـعـود الى تـوزيع
الـــــتــــعـــــيــــيـــــنــــات بـــــ االحــــزاب
تحاصصة).  وتتسع االعتصامات ا
واالحـتـجـاجـات في مـحـافـظـات عـدة
بــسـبب تـردي اخلـدمـات واسـتـمـرار
ســيـاسـة احلـكـومــة بـالـتـقــيـد بـفـتح
الـتعينات التي تسببت بفقدان االمل
لـدى اخلــريـجـ والـشـبـاب بـايـجـاد
فــرص عــمل تــنــقــذهم مـن صــعــوبـة
احلـــيــاة وتـــوفــر الـــعــيـش الــكــر

وبـاتت بـغـداد مـحطـة لـنـصب اخليم
واجلــلــوس عــلـى االرض امــام مــقـر
رئــــاســـة الـــوزراء ووزارات الــــنـــفط
والـــكــهــربـــاء والــتـــعــلــيـم وســاحــة
هندس للمطالبة الـتحرير ونقابة ا
بـــفـــرصــــة مـــحـــدودة لالســـتـــمـــرار
بـاحلـيـاة  بـعـد يـأس وانـتـظـار طال
لــسـنـوات   وال يـطــلب االنـسـان في
الـبالد سـوى بـحق العـمل لـسد رمق
الــعــيـش   ورؤيــة فــقــدان الــعــدالـة
االجــتـمـاعــيـة بــ طـبـقــتـ فــقـيـرة
ستشار وعـالية االمتيـازات . وكان ا
االقـتصـادي للـحكـومة مـظهـر محـمد
صــالح اكـد في بـيـان ان (صـعـوبـات
تــــقف امــــام حل أزمــــة الــــبـــطــــالـــة
وتـعليمـات اخلريج بـوجود أربعة
مـاليــ مـــوظف وثالثـــة ماليــ من
ـشـمـول ـتـقـاعـدين ومـثـلـهم من ا ا
بـالـرعـايـة االجـتـمـاعـية)  ولـفت الى

احلـــاجــة احملـــلــيــة مـــنــهـــمــا). في
غـــضــون ذلك   افـــتــتـــحت شــركــة
ـنـتـجات الـنـفـطيـة مـحـطة تـوزيع ا
تــعــبــئــة وقـود اشــور احلــكــومــيـة
ـحافـظة صالح بـقضـاء الشـرقاط 
الــدين بـعـد االنــتـهـاء من عــمـلـيـات
الـتطوير. وفي الشأن ذاته   قدمت
ــاضــيـة مــنــظـمــة أوبك اجلــمــعـة ا
تـوقـعـات مـتـشـائـمـة لـسـوق الـنـفط
ـتـبقـيـة من عام  2019 مع لـلـمدة ا
تـبـاطـؤ الـنـمـو االقـتـصـادي  حيث
ســـلـــطت الـــضــوء عـــلى حتـــديــات
 2020  فـي الـــوقت الــــذي يـــضخ
زيد من نافـسون ا نتـجون ا فـيه ا
ــا يـســوغ اإلبــقــاء عـلى اخلــام  
اتفاق تقوده أوبك لكبح اإلمدادات.
ـتشـائمـة التي ترجع والـتوقـعات ا
إلـى تـــبـــاطـــؤ االقـــتــــصـــاد في ظل
الــنـــزاع الــتــجــاري بــ الــواليــات
ـــتــــحـــدة والـــصـــ وانـــفـــصـــال ا
بـريطـانيـا عن االحتاد األوروبي قد
ا تـعـزز مسـوغـات أوبك وحلـفـاء 
فـي ذلك روســــيـــــا لإلبــــقـــــاء عــــلى
ســيـاســة خـفض اإلنــتـاج لــتـعــزيـز
ح مـسـؤول األســعـار. وبــالـفـعـل  
سـعودي إلى اتخاذ خطوات أخرى
لــــدعم الــــســــوق. وقـــالـت أوبك في
الــتـقــريـر (بــيـنــمـا تــبـدو تــوقـعـات
الـــعـــوامـل األســـاســـيـــة لـــلـــســـوق
مـتــشـائـمـة نـوعـا مــا لـبـقـيـة الـعـام
بــــالــــنـــظــــر إلى ضــــعف الــــنــــمـــو
ـشـكالت الـتـجـارية االقـتـصـادي وا
ـو ـيــة اجلــاريــة وتـبــاطــؤ  الــعــا
ـهم الـطـلب عـلى الـنـفط  لـكن من ا
ــتـابــعــة الـوثــيـقــة لــلـتــوازن بـ ا
الــعـرض والــطــلب ودعم اسـتــقـرار

قبلة).  السوق في األشهر ا
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{ دكــــــار- ا ف ب: أعــــــلن الــــــرئــــــيس
الـــســنــغـــالي مـــاكي ســال أنّ مـــواطــنه
الـسـياسـي والدبـلـوماسي جـاك ضـيوف
الـذي شـغـل ب  1994و 2011 مــنـصب
ــتــحـدة ــنــظــمــة األ ا ــديــر الــعـام  ا
لألغــذيـة والـزراعـة (فـاو) تـوفي الـسـبت
عن  81 عــامــاً. وقـال ســال في تــغــريـدة
عـلـى تـويـتـر إنّ (الــسـنـغــال فـقـدت أحـد
أغــلى أبـنــائـهــا بـوفــاة مـواطــنـنــا جـاك
ضـيوف) مـقدّماً تـعازي لـعائـلة الراحل.
وضـــيــوف الـــذي وُلــد فــــــي االول مـــن
ـديـنـة سـان لـوي في شـمـال آب  1938
الــسـنــغــال كــان دبـلــومــاســيـاً اشــتــهـر
بـبراغـماتـيته وقـد توفي في فـرنسـا بعد
ــرض بــحــسب مــا صــراع طــويـل مع ا
نــقـلت وســائل اإلعالم الــسـنــغـالــيـة عن
نـظمة التابعة عـائلته. وترأّس ضيوف ا
تـحـدة طوال  18عـاماً أي ثالث لـأل ا
واليات كاملة مدّة كل منها ست سنوات.
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اصـــدرت رئـــاســـة اجلـــمـــهـــوريــة
صـادقـة على مـرسـومـا يقـضي بـا
تــعـيـ عـادل الـدخـيــلي مـحـافـظـاً
ـرسوم لـذي قـار. وجـاء في نـص ا
الـذي يحـمل توقـيع الرئـيس برهم
صـالح (إستـناداً الى أحـكام الـبند
ادة  73 من الدستور سابعاً من ا
ـــادة  26 من والــــبـــنــــد أوال من ا
ـنتـظـمة قـانـون احملافـظـات غيـر ا
فـي إقـلــيم رقم  21 لــســنــة 2008
وبـــنــاءً عــلى مــا عـــرضه مــجــلس
مــحــافــظــة ذي قــار  يــعــ عـادل
نـصب محافظ ذي قار الـدخيلي 
ـرســوم من تــاريخ ويُــنــفــذ هــذا ا
صـــدوره ويُـــنـــشـــر فـي اجلـــريــدة
الــرسـمـيـة). وكـان احملـافظ وكـالـة
ابـاذر عـمـر الـعـمـر قـد اصـدر امـرا
اداريـا يقضي بـتعيـ اكرم جودة
ـــنـــصب الـــنـــائب االول شـــيـــال 
لــلــمـحــافظ.وجــاء بـحــسب كــتـاب
رســمي صـادر من مـكـتب احملـافظ
انه ( قـبـول اسـتـقـالـة الـدخـيـلي
وتـعـي جـودة خلـفـا له بنـاءً على
قــــراري مــــجـــــلـس احملـــــــافــــظـــة
ــرقــمـ  8262 و8263). وقــرر ا
مـجـلس احملـافـظة فـي وقت سابق
تـكـلـيف الـنائـب الثـاني لـلـمـحافظ
ابـاذر عمر الـعمر بـإدارة احملافظة

جاك ضيوف
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ـــبــاحـــثــات والــنـــقــاشـــات الــتي ا
وصـلت حـد اخلـوض في الكـمـيات
ــفــتــرض أن تــبـدأ الــتي كــان من ا
بــنــحـو  50 مــلــيـون قــدم مــكـعــبـة
يـومـيـاً عـلى أن تـتـدرج لـتـصل إلى
عــتـبـة  200 مــلـيــون قـدم مـكــعـبـة
يــومــيـاً بــســعــر مـقــارب لألســعـار
ـصـادر ـيـة)  واســتـبـعـدت ا الــعـا
(حتـقـيق تـقـدّم بـالوقـت الراهن في

dO…∫ حملة الشهادات في مسيرة نحو مبنى مجلس الوزراء 
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حـــددت وزارة الـــتـــربـــيـــة في اقـــلـــيم
ــقـبل كــردســتــان مـنــتــصف ايــلــول ا
مـوعـدا لـبـدء الـعـام الـدراسي اجلـديـد
ـراحل الــدراسـيــة. وقـال فـي جـمــيع ا
مــديــر عـام االمــتـحــانــات في الـوزارة
كـــر لـــطـــيف في تـــصـــريح امس ان
(الـعـام الـدراسي اجلديـد يـبدأ في 15
قبل)  مـؤكدا (عدم وجود اي ايـلول ا
قــرار بـشـأن تـأجــيل بـدء الـدراسـة في
كــردســتــان)  ولــفـت الى ان (الــســنـة
ـــراحل تـــبــدأ الـــدراســـيــة جلـــمـــيع ا
ــقـبـل والـوزارة مــنــتــصف الــشــهــر ا
عــمـمت كــتـابــا الى جـمــيع مــديـريـات
الــتــربــيــة بــشــأن مــوعــد بــدء الــعــام
الـــدراسي اجلـــديــد). واعـــلــنت وزارة
الـتربـية االحتـادية عن مـوعد مـباشرة
الـهيـئات الـتدريـسيـة للـعــام الدراسي
ـقـبل.وقالت الـوزارة في وثيـقة إنـها ا
(حــددت الــعــاشــر من أيــلــول مــوعـداً
ـبـاشـرة الهـيـئـات التـدريـسـية لـلـعام
قـبل  ونـفـت الـوثـيـقـة (ما الـدراسـي ا
تـداولـته بـعض الـصـفـحـات الـوهـمـية
فـي مــواقـع الـــتــواصـل االجـــتــمـــاعي
ـوعد)  داعـيـة إلى (مـتابـعة بـتـقد ا
واقع الـرسمية للوزارة األخـبار عبر ا
واالبــتـعـاد عن الـصـفــحـات الـوهـمـيـة
الـتي تنشـر االخبار الـكاذبة). الى ذلك
اعــلـنـت الـوزارة عن نــتـائج الــدراسـة
االبـــتــدائــيـــة الــدور الـــثــاني لـــلــعــام
الدراسي اجلاري في احملافظات كافة.

كما قررت الوزارة تأجيل موعد اجراء
ـوهـوب االخـتـبـار الـثـاني لـلطـلـبـة ا
قـبل . واكد الـبيان أن لـيوم الـثالثاء ا
ــوهـــوبــ حــددت (هـــيــئــة رعـــايــة ا
ـقبـل موعـد اجراء االخـتبار الـثالثاء ا
ـوهـوب في كل من الـثـاني لـلطـلـبة ا
بـغـداد والـبـصـرة ومـيـسـان و االنـبـار
ونـــيــنــوى وذي قــار والـــنــجف حــيث
ستنطلق االمتحانات في تمام الساعة
الـثامـنة صبـاحا).  وكان مـركز فحص
لــلــدراســة االعــداديــة فـي الــوزارة قـد
ـراكـز االمـتـحـانـيـة كـافـة اوعـز الـى  ا
ـتابعة الدفتر االمتحاني للطالب في
حــال االنـتـهـاء من االمــتـحـان عـلى ان
تـكون بصـمة الطـالب باربع اماكن في

الدفتر .
ــكــتب االعالمـي لـلــوزارة انه  وقــال ا
ـتـخـذة من قبل (لـرصـانـة االجراءات ا
الـلجنة الدائـمة لالمتحانـات وللحفاظ
عـلى انـسيـابـية الـعمـلـية االمـتـحانـية
اتخذت عدد من االجراءات اهمها اخذ
بــصــمـة الــطـالـب عـلى غـالف الـدفــتـر
ــكـــان اخملـــصص االمـــتـــحـــاني فـي ا
لـبـصـمة االبـهـام االيـسر وفي صـفـحة
الــــســــؤال  3 والـــــصــــفـــــحــــة رقم 6
واجلـزء الـعلـوي االيـسر وفي صـفـحة
الــــــــــــســــــــــــــــؤال  5 ورقـم 10 وفـي
مـنتـــــــــــــصف الصفحة 16  ) مبينا
ـــسـح دفـــتـــره ان (الــــطـــالب الــــذي 
االمـــتــحـــاني او يـــتــركه دون اجـــابــة
ســيـتـعـهـد بـتــوقـيع خـطي ويـوقع من
شرف ركز االمـتحـاني وا قـبل مديـر ا

ومراقب القاعة). 

ـرسـوم اجلـمـهوري حلـ صـدور ا
بتعي احملافظ اجلديد.

وقــررت مـحــافــظـات كــربالء وبـابل
وذي قــار والــبــصـرة والــديــوانــيـة
وواسـط ومـيـســان تـعــطـيل الـدوام
ناسبة عيد الـرسمي غدا الثالثاء  
الــغـديـر . وقـالت مـصـادر  امس ان
(مـجالس محافظات كل من  كربالء
و ذي قـــــار والــــــبـــــصـــــرة وواسط
والـديـوانيـة وبـابل وميـسـان قررت
تــعـطــيل الـدوام الــرسـمـي يـوم غـد
ـناسـبة عـيد الـغديـر والتي تـشمل
جـمـيع الـدوائر بـاسـتـثنـاء األمـنـية

منها والصحة).
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ـــنــبـــر الــعـــراقي ايــاد بـــحث رئـــيس ا
عالوي في مــكـتــبه بـبــغـداد مع مــاثـيـو
ـتحدة االمريكية تولـر سفير الواليات ا
لــدى الـــعـــراق الــعـالقــات الـــثـــنــائـــيــة
ـنـطقـة. وأكد عالوي خالل وتـطورات ا
اللقاء بحسب بيان امس (أهمية تعزيز
ــشــتــرك بــ الــتــعــاون والــتــنــســيق ا
الـبلدين في دعم وتقوية قدرات القوات
الـــعـــراقـــيــة ومـــنع اي فـــرص لـــعــودة
اإلرهــاب). كــمــا شــدد عـلـى (ضـرورة
احـــتــرام الـــســيـــادة وعــدم الـــســمــاح
بـالتـدخل في شـؤون البـلـدان األخرى)
مــوضـحـا ان (الـعــراق يـرفض بـشـكل
قاطع ان يـكـون مـنطـلـقا لالعـتـداء على
اي دولــة أخـرى أو ســاحـة لــتــصـفــيـة
صـالح ب الـدول). كمـا بحث الـلقاء ا
(مـــجــمـل االوضــاع الــتـي تــشـــهــدهــا
نـطقة وضـرورة التهدئـة واللجوء الى ا
ـنع اي احلـوار ودعم قــوى االعــتــدال 
تصـعيد محتـمل قد ينعـكس سلبا على
). وفي خـتـام ـيـ االمـن والـسـلم الـعــا
الـلــقـاء قـدم عالوي (تــعـازيه لـلــسـفـيـر
االمـريـكي بـوفـاة والـدته داعـيا الـله ان

يتغمدها بواسع رحمته).
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عارضة ازياء
تقدم زياً
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