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ة سـرقة أعداد صدقت مـحكمـة حتقيق أبي اخلـصيب أقـوال متهـم اثنـ عن جر
كثيرة من أعمدة الكهرباء وانابيب مياه تعود ملكيتها للدولة في منطقة حمدان.

ـركز اإلعالمي جملـلس القـضاء وذكر ا
األعلى في بـيان تـلـقته (الـزمان) امس
ـتــهــمـ اعــتـرفــوا امــام قـاضي أن (ا
التـحقيـق بسـرقة أنابـيب مـياه عدد 7
وسـرقـة أعـمـدة كــهـربـائـيـة عـدد  6مع
عوازل وقفـائص كهربـائية بـاالشتراك
مع مـــتـــهـــمــ اخـــريـن). وأضــاف أن
(احملكمة صدقت اقـوالهم وفقا ألحكام
ـادة  11/444من قـانــون الـعــقـوبـات ا
العراقي وبصدد إحالتهم على محكمة

وضوع لينالوا جزاءهم العادل). ا
وكشـفت دائـرة الـتحـقـيقـات في هـيـئة
الـنـزاهـة عن ضــبط حـاالت تالعب في
تصـاريح كـمـركـيـة في منـفـذ زربـاطـية
حـافظـة واسط. و أشارت احلدودي 
الــدائــرة في حـــديــثــهــا عـن عــمــلــيــة
الــضــبط إلى أن (فــريق عــمل مــكــتب
حتـقـيق واسط الـتــابع لـلـهـيـأة الـذي
نفذ تمكن من ضبط ثالثة انتقل إلى ا
تـصــاريح كـمــركـيــة لـوجــود فـرق في
الـــرسم الــــكـــمــــركي اخلــــاص بـــهـــا).
وأوضـــحت أنـه ( ضـــبط خــــمـــســـة
متهـم بيـنهم أعـضاء جلنـة الكشف
ـــدقـق الـــذي قــــام بـــتــــدقـــيـق تـــلك وا
ـسـؤول الـبـحث الـتـصـاريح إضـافــة 
والتحـري الذي أجاز خـروج العجالت
احملمـلـة بـالـبـضائـع التي  الـتالعب
بـتــصــاريـحــهــا). وأضـافـت إن (فـريق
الـــعـــمـل تـــمـــكـن من ضـــبـط أولـــيـــات
ومـعـامـلـة الـصـرف اخلـاصـة بـتـأجـير
آلـيــة (حــفــارة) من قـبـل مـديــريــة مـاء
احملافظة لغرض مد شبكات األنابيب
في قضاء النـعمانية بـعد أن توصلت
حتريات الفريق الذي انتقل إلى موقع
الــعــمل إلـى أن إجنــازه  بــواســطــة

ـاء). وبـيـنت أنه ( آلـيـات مـديـريـة ا
تـنــظــيم مـحــضــري ضـبـط أصـولــيـ
ـضـبـوطـات في الـعـملـيـتـ الـلـت با
ـــذكـــرتـــ قـــضـــائـــيـــتــ نُـــفــذَتـــا 

ـتهـم عـلى قضاة وعرضهـما رفـقة ا
الـتــحـقــيق). وأشــارت إلى أن "قـاضي
تهم محكمة التحقـيق قرر توقيف ا
في الـــــقـــــضــــيـــــة األولـى عــــلـى ذمــــة
الـتـحـقيـق فـيـمـا قـرر قاضـي مـحـكـمة
التـحقـيق اخملـتصـة بـقضـايـا النـزاهة
في واسط توقيف ثالثة متهم وفقاً
ـــــادة  316من قــــــانـــــون ألحـــــكــــــام ا

وحتى الـبعض مـن احملامـ يقـومون
ـكـتب بـجـلب مـعـامالت لـلــمـتـهم في ا
بـحــكم عالقــاته فــيـقــوم بـإكــمــال تـلك
ــــكـــــتب والـــــتي ــــعـــــامالت داخـل ا ا
يقتـضي إكمالـها بصـورة غير شـرعية
عنـد احلـاجـة الى ذلك اخلـتم) مـبـيـنا
أن (نحو  120معاملة تـقاعدية وجدت
ــكــتـب الــعــائــد لـه لــكــون دائــرة في ا
ـكـتب وان الـتـقـاعــد قـريـبـة جــدا من ا
ــعـــامالت بــحـــاجــة الى أوراق هــذه ا
ــراجــعـ ال طـبق األصـل وان اغـلب ا
عاملة يعلمون بطريقـة التزوير كون ا
تـــبـــقى في عــــهـــدته وهـــو من يـــقـــوم
بـإكــمـالــهـا مـســتـعــيـنــا بـكــتب وخـتم
مــــــزور) فـــــــضـال عـن وجــــــود اوراق
حتقيـقية مـصورة خـاصة بالـتعويض
وعـمـلـيـات االرهـاب تـصل عـددهـا الى
 30خــاصـــة بــثالثـــ مــعـــامــلــة وان
زورة وصل عددها إلى 175 األختام ا

ختما مزورا لكافة الدوائر.
تهـم تولد  1964أفاد بـأنه صاحب وا
مكتب استنساخ مقابل رئاسة محكمة
اسـتـئـنـاف ديــالى االحتـاديـة ويـسـكن

حي التحريـر الذي يعمل فـيه منذ عام
ـاضي  القي  2002وبتاريخ  7تموز ا
الـــقــــبض عـــلــــيه من قــــبل مــــديـــريـــة
استـخبارات ومـكافـحة إرهـاب ديالى
عامالت مشيرا إلى أنه (قام بتنظيم ا
ــزورة الــتـي جـلــبــهــا من بــاالخــتـام ا
بغـداد بسـعر يـتراوح من  75إلى 150
ألف ديــنـــار بـــعــد أحـــداث عــام 2014
ـعــامالت الــتي يــتم نـتــيــجــة كــثــرة ا

كتب). جلبها الى ا
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تـهم أنه (كـان يـقـوم بـتـنـظيم وتابـع ا
زورة عليها عاملة ووضع االختام ا ا
ويحـصل عـلى مـبـالغ مـخـتـلفـة في كل
مـرة) مـبـيـنــا انه (قـام بـوضع أخـتـام
مــزورة عــلـى شــهـــادات وفــاة وصــور
فـقودين وفاة وكـذلك ختم مـعـامالت ا
حـيث يـتم وضع عــلـيـهــا أخـتـام طـبق
األصل مزورة وكذلك تـنظـيم معامالت
تخص الـلجـان الطـبـية حـيث يتم رفع
نسبة اإلصابة عليها فضال عن تنظيم
رور وغيرها من معامالت في دوائر ا

عامالت). ا

وأشـار إلى أنـه ( ضـبط كــارتــونـات
بحـوزته بعـضهـا بـحجم كـبيـر واالخر
صــغــيــر تــخص مـــعــامالت تــعــويض
مسـتنـسخـة ومعـامالت تـقاعـد أصلـية
وشـــهـــداء ومـــتـــوفـــ وبـــخـــصــوص
االختـام فأنـها كـانت في كـيس نايـلون
ــضــبـوطــة فـي الــقــضـيــة والــبــالغ وا
عـددهـا مــئـة وخـمــسـ خـتــمـاً مـزوراً
تـــعـــود لــدوائـــر الـــدولـــة مـــثـل دائــرة
الزراعـة ديالى ومـديريـة خزينـة ديالى
وتقاعد ديالى وقـسم الطب العدلي في
بـعـقـوبــة والـدكـتـور نــاصـر والـرعـايـة
االجــتــمــاعــيــة ديــالى ودائــرة صــحــة
ديـــالى مــــكـــتـب تـــســـجــــيل الـــوالدات
والـوفــيــات وضــريــبــة ديــالى ومــركـز
فـرق وكذلك اخـتام شرقي بـعقـوبـة وا
ـديـريـة جـنـسـيـة ديـالى ودائرة تعـود 
صحـة ديـالى وشعـبـة اللـجـان الطـبـية
وختم حراري ولكلية الـهندسة جامعة
بغداد ختم حراري ومستشفى بعقوبة
التعليمي/ قـسم الطوار وكذلك قسم
قـضـايـا الـشـرطـة ومحـكـمـة الـتـحـقـيق
واالحـوال الــشــخـصــيــة والــبـداءة في

العقوبات).
وصـدقت مــحــكــمـة حتــقــيق بـعــقــوبـة
الـتـابـعـة لـرئـاسـة مـحـكـمـة اسـتـئـنـاف
ديــالى االحتــاديـــة اعــتــرافـــات مــتــهم
ضبـطت بـحـوزته أخـتـام مـزورة تـعود
خملـتــلف دوائــر الــدولـة بــعــدمــا الـقي
القـبض علـيه في شـارع احملافـظة و
اتخـاذ اإلجراءات كافـة بحـقه اسـتنادا
ـــــادة  281من قــــــانــــــون ألحــــــكــــــام ا

العقوبات.
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ويقـول القـاضي األول حملكـمة حتـقيق
بـعـقـوبــة مـحـمـد عــدنـان الـذي اشـرف
على عمـليـة القبض بـشكل مـباشر أنه
(بـنـاء عـلى مـعـلـومـات اسـتـخـبـاراتـية
ــتــهم س. ع. ح الــقي الــقــبض عــلى ا
(صـاحب مــكــتب اســتـنــســاخ) مــقـابل
مـحـكـمـة اسـتــئـنـاف ديـالى االحتـاديـة
بعد أن تمت مداهمة منزله في الساعة
الثالـثة فـجرا بعـد ورود معـلومات من

صادر). خالل احد ا
وأكد عـدنـان أنه ( االنتـقـال مبـاشرة
ـكــتب الـعــائـد له بـعــد اعـتــقـاله إلـى ا
زورة عامالت ا للبحث عن األختام وا
و ضــبط تــســعــة فالشــات حتــتـوي
اذج على مـعـلومـات مـخـتلـفـة منـهـا 
هويات أحوال مدنية فارغة وسنويات
عجالت فـارغـة و التـحـقـيق معه عن
عـامالت فاخـبرهم انه كيفـية تـنظـيم ا
ـعــامالت الــتي يـتم يـقــوم بـتــنــظـيـم ا
جـلــبــهــا إلى مــكـتــبه وبــعــد الــتــعـمق
بالتحقيق معـه اخبرهم بوجود أختام
ومـعـامالت مـزورة يـحـتـفظ بـهـا داخل
ـكـتـبه وان مـرآب الـربـيـعـي واجملـاور 
األخـتــام مــحـفــوظــة داخل مــخـزن في
داخل الــــــكـــــراج دون عــــــلم صــــــاحب
زورة الكـراج الفـتا إلى أن (األخـتـام ا
والـتي هـي فـقط اجلــلــدة الـتـي حتـمل
االسم ولـيس اخلــتم بــأكـمــله كـجــهـاز
ختـم ويكـون اسـتـعـمـالـهـا بـاسـتـخدام
اصـطـمـبة احلـبـر والـتـي  احلـصول
ـنــاطق الــتـابــعـة عـلــيـهــا من احــدى ا
ديـنة بغـداد مقـابل مبـالغ مالـية وهي
مــزورة في االســـاس ولـــيس أصــلـــيــة
وهي مـقـلـدة ومـقـاربة الي خـتـم يـعود

ألحد دوائر الدولة).
ـراجـعـ ـعـقـبـ وا وأشـار إلى أن (ا

بـعـقـوبـة واخـتـام خـاصـة بـالـشـركـات
مــثل شــركــة وادي الــنــســور وشــركـة
روافـد االعــمـار وشــركـة قــمـة الــبـريق
وشركة ابناء ديالى وشركة نهر الوند
وشـركـة مـبـاني االبـداع وشـركـة دعـاء
اذج ـقدادية و النور وشركـة انهار ا
فـارغـة لــهـويـة احــوال مـدنــيـة وكـذلك
اخـتــام الســمـاء مــوظـفــ في الــدولـة

واختام باسم القضاة).
ـزورة شـمـلت كـمـا بـ أن (األخـتــام ا
ـركزي للـتقـييس والسـيطرة اجلهاز ا
الـنـوعـيـة ودائرة كـاتـب عـدل بـعـقـوبة
وهيـئة الـتـعلـيم الـتقـني وكـذلك معـهد
تـقــني بـعــقـوبــة وكــذلك أخـتــام بـاسم
مـحـقـقــ ودائـرة الـرعـايــة الـصـحـيـة
االولية وخـتم مديـرية كـمارك طـريبيل
ـنــطــقـة الــوسـطى ومـديــري كـمــارك ا
وكـاتب عــدل بـغــداد اجلـديــدة ومـركـز
شـرطــة الــرشــاد في بــغــداد اجلــديـدة
ــقــداديــة الــعـام وخــتم مــســتــشــفى ا
ومــديــريـــة تــســـجــيل عـــقــاري ديــالى
ودائـرة كــاتب عــدل خـانــقـ واخــتـام

كثيرة مزورة تعود لدوائر الدولة).

مــنــطــقــة الــزعــفــرانــيـة). وفـي خــتـام
محاضرته قدم نـصائح لتجنب مرض
الـســرطـان ومن اهــمـهـا اإلبــتـعـاد عن
الـتـدخـ واســتـخـدام االكل الـصـحي
واحلــــمــــايــــة مـن اشـــعــــة الــــشــــمس
بـــاالضــافه إلـى أهــمـــيــة اخـــتــبــارات
الثـدي. فيـما الـقت احملاضـرة الثـانية
زيـــنه عــبـــد احلـــمــيـــد عن اعــراض و
الـــــوقــــايه مـن االصــــابـــــة من مــــرض
ســـرطــان الــثـــدي بــعــنـــوان ســرطــان
الـــثـــدي.. الـــتـــشـــخـــيص والـــوقـــايــة
والعالج. وشرحت احملاضرة اعراض
ـرض وكــيـفـيــة اكـتـشــافه وخـطـورة ا
االصــابـة بــهـا. وحــثت عــلى (اهـمــيـة
الفحص الدوري لـيتم اكتشـافه مبكرا

وعالجه بصورة تامة).

ــــواد الـــــســــودانـي عن مـــــخــــاطـــــر ا
الــكـيـمــيـائــيـة في حــيـاتـنــا الـيــومـيـة
ـسرطـنة لـوثـات البـيـئيـة ا بعـنـوان ا

وسبل خفضها ومعاجلتها. 
÷d*«  UHK

ـسـبــبـة لـلــسـرطـان ــواد ا واكـد ان (ا
بصورة مـباشرة او عـلى مدى البـعيد
مــتـنــشـرة بــشـكل واسع في حــيـاتــنـا
الـيـومـيـة ومـنـهـا الـسـكائـر واالراكـيل
وانـــواع كـــثـــيــر مـن اصـــبــاغ وحـــتى
ـــة وانـــواع ـــيـــاه الـــقـــد انـــابــــيب ا
كـيـاج) وتطـرق ايـضا رخيـصـة من ا
ـصانع ـعـامل وا الى (وجود بـعض ا
رض  الـتي تسـبب مـخـلفـاتـهـا الى ا
واكـد ان بـعض مـنـاطق بـغـداد تـتـاثـر
بـصـورة سـلـبــيـة بـعـمـلـهـا وال سـيـمـا
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نظمت كـلية عـلوم الطـاقة والبـيئة في
جـامعـة الـكـرخ لـلـعلـوم بـالـتـعاون مع
مـركز  الـزيـتـون الـصـحي ورشـة عمل
تــخــصــصــيــة عن مــخــاطــر االصــابـة
بالسرطـان (سرطان الثـدي) وعالقتها
ـلوثـات في العـراق. وبدأت بارتـفاع ا
الـورشـة  بـكـلــمـة عـمـيـد الـكـلـيـة رافع
عبـاس  الذي اكـد اهمـية هـذه الورش
الـــتي تـــســـلـط الــضـــوء عـــلـى مــرض
الــسـرطـان وتــاثـيــر الـتــلـوث الـبــيـئي
ـواطن بانتـشاره وضرورة تـوعية ا
بذلك. كما اشاد بالتعاون مع اجلهات
عـنـيـة في وزارة الصـحـة والبـيـئة . ا
وقـدم احملــاضــرة االولى في الــورشـة
رئـيس قـسـم الـبـيـئـة إبــراهـيم مـهـدي
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لم تتضح الصورة ..في موضوع الغضب العارم  الذي كان يسري مفعوله في
أنحـاء الـعـراق  مـنـذ سـنـوات  مـثـلـمـا اتـضح  يـوم الثـالثاء فـي االول من شـهر
أكتوبر .. وسيذكر التاريخ انها ( االنتفاضة الكبرى )  التي مألت االفاق  بكل
ما تـعنيه  االنتـفاضات الوطنـية من  معنى  و صـمود  وحتد  و موقف عمالق

.
الول مرة .. يـخـرج الـشـباب  الـعـراقي  في مـظـاهرة غـيـر مـسـيسـة  لـيس لـها
اجـندات  وليس فيها حضور الي من االحـزاب واجلماعات   التي تمثل زعماء

يلشيات  . الفتنة  وا
انـهـا مـظـاهـرات وطـنـيـة عـراقـيـة  بـامـتـيـاز / ال شـرقـيـة وال غـربـيـة .. مـظـاهرات
لـشـبـاب آمـنوا بـهـذا  الـوطـن  الـذي  يـرونوه .. وقـد حتـول الـى شـبـاك تـذاكر ..
ن رهنوا انفسهم لدول  القشامر . فاصبح لقمة سائغة الحزاب الچنابر  .. 
ـتلكون كل اصـرار االحرار   وكل أسلحة هـؤالء الشباب الذيـن شاهدناهم .. 

تطلع الى مستقبل  بحجم  النهار  . ؤمن  وا الثوار  .. وهي أسلحة ا
ظلـوا  بـانتـظار االمل .. لم يـهاجـروا  ولَم يـخونـوا   ولَم يتـسكـعوا عـلى ابواب
الـسـفارات .. عـلى الـرغم من الـعـوز واجلـوع واجلـور  الـذي احاط بـهم    وهم

هارات . الذين حصلوا على  اعلى الشهادات  وافضل  وا
انهـا مظاهرات  االمل .. في  تغـيير طبقـة سياسية طـفولية  انتـهازية  وصولية

 متعفنة  استخفت بالشعب وقدراته  .
انـها مظـاهرات  الـدرس االخيـر  و احلسـاب االخيـر ...نرصـدها وقـد اجتاحت
معـظم احملـافـظات الـعـراقـية .. لم نـر فـيـها شـعـارات وهـتافـات غـير الـتي تـمـجد
الـعراق .. لم ترفع فيها صورة .. سوى صورة ابن العراق  الفريق عبد الوهاب
ـصادفة  الـقدر .. ان يسـتشهـد فيهـا اول شاب شهـيد .. هو السـاعدي ... ويا 

محمد حبيب الساعدي .
ترهلة .. تصدر  قرارها بتأليف جلنة .. وما اكثر كل هذا يـحدث .. واحلكومة ا
اللـجان وأسـهلـها  وأغـباهـا .. وكأن  الـفاعل الـذي اطلق الرصـاص احلي  على
تـظاهرين الـعزل مجـهوال  .. ولَم يكن هـو الذي كان يصـطاد الشـباب العراقي ا
ــطـعـم الـتــركي .. يـا لــلـعــار .. الم تـخــجـلــوا من كــذبـكم  من من عــلى بـنــايـة ا

سفاهاتكم .. من تماديكم .. من سقوط اخالقكم  .
الشـعب  يعرف مناوراتكم  وتزويـدكم  وتضليلكم   .. لكـنكم لم تعترفوا بعد 

بعجزكم  وخبثكم ..  وعدم وضوح قراراتكم .
ـواطنـ .. في كل حلظة  ودقـيقة  كم هـو .. سيل الرسـائل التي تـصلكم من ا
ويوم .. كـم هو سيل الشكـاوى التي تسمـعونها .. ام ان عـلى آذانكم حشاشة 

وعلى عيونكم غشاوة . 
ارحـلوا.. ألنكم  لم ترتـبطوا  بـهذا الوطن  وشـعبه .. لقـد ارتبطتم

بعقيدة من يريد شرا ودمارا للعراق  .
ارحـلوا.. ألنكم لستم من طينـة هذا الشعب .. ارحلو قبل
ان  تـقتـرب  الـسـاعة.. ويـنـشق بـكم  الـعراق  ..  يـومـها
ســـوف تــغــلـق كل االبــواب  .. وال ســـبــيل لـــلــهــروب من

العقاب.

Wý—Ë∫ جانب من ورشة العمل التخصصية عن مخاطر اإلصابة بسرطان الثدي

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6470 Thursday 3/10/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6470  اخلميس 4 من صفر 1441 هـ 3 من تشرين األول (اكتوبر) 2019م

ÊU e «≠  œ«bGÐ

بـلـغ مـجــمــوع الــصــادرات واإليـرادات
ـتــحــقــقــة لـشــهــر أيــلـول الــنـفــطــيــة ا
ـاضي 107مالي  276ألــفـاً و327 ا
برميالً بـايرادات بـلغت أكثـر من ستة

مــلــيـارات و 345مــلــيــونـاً و 289ألف
ـــتـــحـــدث بـــاسم وزارة دوالر وقـــال ا
الـنـفط عــاصم جـهـاد أن (مــعـدل سـعـر
البـرميـل الواحـد بلغ  59.149دوالرا).
وأضاف جـهـاد أن (مـجـمـوع الـكـمـيات

صدرة من الـنفط اخلـام لشهـر أيلول ا
اضي من احلقول الـنفطية في وسط ا
وجـنــوب الـعـراق بــلـغت  103مـلـيـون
و 10آالف و 306بـــــرمــــــيالً امــــــا من
حقول كركوك عبر مـيناء جيهان بلغت
صدرة  3مليون و 166ألفاً الكميات ا
و 848بـرمـيالً فـيـمـا بـلـغت الـكـمـيـات
ـصـدرة من حــقل الـقـيـارة  877ألـفـاً ا
و 196بـرمـيالً فـيـمـا بـلـغت الـكـمـيـات
ـصــدرة إلى األردن  221ألـفـاً و977 ا
ــعــدل الـيــومي ). وتــابع أن (ا بــرمـيـالً
الكـلي لـلصـادرات بلغ  3مالي و576
ـعدل الـيومي ألف برمـيل حيث كـان ا
لـلـتـصــديـر من مـوانئ الــبـصـرة ثالثـة
مالي و 434ألف برميل ومن جيهان
عـدل الـيـومي  106ألف بـرميل كـان ا
ــعــدل الــيــومي من حــقل فــيــمـا كــان ا
ـعـدل الـقـيارة  29ألف بـرمـيل وبـلغ ا
الـيـومي لــلـتــصـديـر إلى األردن  7ألف

برميل).
ــنـــتــجــات وحــقـــقت شــركـــة تــوزيـع ا
النفطيـة خالل النصف االول من العام

احلالي  2019أعـلى نـسـبـة أربـاح من
مبـيـعاتـها لـكـافة مـشـتقـاتـها الـنـفطـية
مـقــارنــةً مع الــنــصف األول من الــعـام
ـاضي  2018إذ بـلــغت  530مـلــيـار ا
ديـنار نـتـجت عن مـبـيـعـاتـهـا الـفـعـلـية
للمـنتـجات النـفطـية في كافـة منـافذها
ـــنــتـــشــرة فـي عــمــوم الــتـــوزيــعـــيــة ا
احملــافــظـات إضــافــةً الـى كـمــيــات من
الـــوقــــود مــــجـــهــــزة الـى الـــشــــركـــات
االســتـــثــمـــاريــة وكـــذلك اجملـــهــز الى
النـازح مـجاناً والـتي تـدفع أقيـامها
الحــقــاً من قــبل جلــنــة االغــاثــة  كــمـا
تشمل اجملهز باآلجل لوزارة الكهرباء
بــاإلضــافــة الى مــبــيــعــات الــكــمــيــات
صـدرة من النـفـثا ووقـود الطـائرات ا
. وكـشف مـدير وبنـزين عـالي األوكـتـ
عـام الـشـركـة كـاظم مـسـيـر يـاسـ عن
أرباح الشـركة خالل الـنصف األول من
 2019مبـيـنـاً أنهـا  بـلـغت تريـلـيـون
و 176مــلـــيــار ديـــنــار  فـــيــمـــا كــانت
األرباح خالل النصف االول من 2018
تريلـيونا و 648ملـيار مشـيراً الى ان

هـذه الـزيــادة جـاءت نـتــيـجـة تــضـافـر
ــبـذولــة من قـبل ـتــمـيــزة ا اجلـهــود ا
ـنـتـشرة في فروع وهـيـئـات الـشـركـة ا
كـــــافــــة احملـــــافـــــظــــات بـــــإداراتـــــهــــا
كافأتهم على ومنتسبيها) مـوجهاً (
ما حقـقوه من إجنـازات  من خاللها
حتقـيق أرباح تـعـود فائـدتهـا لـلشـركة

  .( معنوياً ومادياً
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ـنـتـجــات الـنـفـطـيـة وبـلـغت كـمــيـات ا
بـأنــواعـهــا الــتي حـقــقت مــبـيــعـاتــهـا
ذكـورة خـالل النـصف االول األربـاح ا
من  2018أكثـر من  17مـلـيارا و135
مليون لـتر  فيما بـلغت الكمـية لنفس
ــــدة في عــــام  2019أكــــثــــر من 18 ا
مــلــيـارا و 788مــلــيــون لــتــر شــمــلت
الـبــنــزين . بـنــزين عــالي االوكــتـاين .
الــنـــفط االبـــيض . زيـت الــغـــاز . زيت
الوقـود . زيت الـوقود احملـسن . وقود
الــديــزل . وقــود الــطـائــرات بــنــوعــيه
ــدني والــعــســكــري. خــلـيـط . نــفــثـا ا

.كازول معامل).
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رعـيد افـتتـح محـافظ نيـنوى مـنصـور ا
جــســر ســنــحـــاريب الــواقع عــلى نــهــر
نفذ من قبل احدى شركات اخلـوصر وا
ـرعـيـد على ـقـاوالت احملـلـيـة.  وقـال ا ا
هـامش قصه لشـريط االفتـتاح ان (خطة
ــتـبــعـة في تــنـفــيـذ مــشـاريع االعــمـار ا
تـأهيـل اجلسـور اعدت بـرنامـجا عـملـيا
إلكـمال العديد من مشاريع االعمار قبيل
مــــواجــــهـــــة مــــوسم االمـــــطــــار ومــــنع
ـروريــة). ولــفت الى ان االخــتــنــاقــات ا
(نـهايـة العـام اجلاري سيـتضـمن اكمال
مشروع تأهيل اجلسر الثاني في مدينة
ـوصل وجـسور اخـرى سيـتم اكـمالـها ا
في وقـت اخر . مـؤكـدا ان هـناك الـكـثـير
تعلقة بالطرق واجلسور شاريع ا من ا
سـيـتم االنتـهاء مـنهـا في فـترة قـياسـية
نفذة لها بزيادة بـعد توجيه الشركات ا
شـاريع). وعـقد وتـيـرة العـمل في تـلك ا
مـحافظ كربالء نصـيف جاسم اخلطابي
ار اجـتماعا مع مدير بلدية احملافظة ا
ــنــفـذة ــثــلـي الــشــركــة ا الــرفــيــعي و
ـشـروع مبـزل اجلـابر. ونـاقش احملافظ
ــعــوقـات ــشــاكل وا خالل االجــتــمــاع ا
ـشـروع والـتي تـعـتـرض الـتـي تـواجه ا
اجنـــازه في الــوقت احملـــدد كــمــا جــرت
ــعــرقالت الــتـي طــرحــتــهـا مــنــاقــشــة ا d¹bBð∫ حقول نفطية تواصل تصديرها للنفط اخلام
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ـنـفـذة). فـيـمـا اكـدت الـشـركـة الـشـركـة ا
ـنفذة بـإكمال االعـمال التـرابية وفرش ا
مـادة الـسـبـيس وتـهـيـئـة الـشـوارع قـبل

 .( زيارة االربع
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ــثل دائــرة اجملـاري انه فـي حـ اكــد 
(سـيتم تشـغيل محطـة رفع حي الشرطة
). الى ذلك وجه خـالل مــدة اســـبـــوعـــ
احملـافظ بعقد اجـتماع اخر بـعد توجيه
الــدوائـر بــأكـمــال تــقـاريــرهـا اخلــاصـة
ـشـروع.  كـما كـشـفت مـديـريـة زراعة بـا
كــربالء عن جتـهـيــز مـربي الـدواجن في
احملـافظة بأكثر من  1812طـنا من مادة
ـــكس كــأعالف لــلــدواجن. وقــال الــبــر
ـهـنـدس رزاق مــديـر زراعـة احملـافــظـة ا

الــطـائـي انه ( تـوزيع  1812طــنـا من
ربـي الدواجن في ـكس كـأعالف  الـبـر
كــربـالء). مــوضــحــا ان (هــذه الــكــمــيــة
شــمــلت  174الـف فــرخــة من الــدواجن
ـدة الواقـعة بـ منـتصـف تموز خالل ا
وحـتى مـنـتـصف اب مـن الـعـام اجلاري
2019 ). مـــضــــيـــفـــا ان (ســــعـــر الـــطن
ربي الدواجن الـواحد من فول الصويا 
يـــبـــلغ  108الـف ديــنـــار وهـي اســـعــار
مــدعـومــة من قــبل الـوزارة وان الــهـدف
مـنـها هـو لدعم مـربي الدواجن من اجل
ســد حـاجـة الـسـوق احملــلـيـة من بـيض
ــائــدة والـلــحــوم الـبــيــضـاء لــتــقــلـيل ا
االســـتـــيـــراد من خـــارج الـــبالد ولـــدعم

االقتصاد الوطني).

إفتتاح جسر سنحاريب الواقع على نهر اخلوصر في محافظة نينوى
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ـسيـلة البس السـود الذين يـطـلقـون النـار والـغازات ا ـني موقف أهـل ا مثـلـما أ
ـنـي حـد الـتـوتـر واالسى ــتـظـاهـرين أ ــيـاه احلـارة عـلى ا لـلــدمـوع وخـراطـيم ا
ثقف الذين كتبوا ضد قراطية من الـكتاب وا موقف بـعض مُدعي اليسار والد
ـنـشـوراتهم ـتظـاهـرين نـاسـب لـهم شـتى الـنـعوت واألوصـاف  التـظـاهـرات وا
تظاهرين وهذه ظاهرات وا والتي أحتفظ بنسخ منها  واآلن يكتبون تمجيداً با

... اللحظة أنا أقرأ كتاباتهم الثورية... أقول لهم كفاكم خزياً وعاراً
اضيكم التليد٠٠ أخرسوا وإصمتوا وكفاكم إدعاء 

لقد إنكشفتم على حقيقتكم فالصمت لكم أولى
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ـتـظـاهـرون وليـخـسـأ كل رعـديدٍ جـبـان من الـسـياسـيـ ورؤسـاء الـكتل عاش ا
ثـقف احملسوب على القوى الذيـن يدعون األصالح وكذلك قسم من الكتاب وا
تظاهرين ووصفوهم بأبشع األوصاف وبإن قراطية الذين نعتوا ا الوطـنية والد
ـنـدسـ الـذين هـنــاك جـهـات داخـلـيـة وخـارجـيـة تـقـف وراءهم وبـإن هـنـاك من ا
تظاهرون سيـركبون موجة التظاهرات ويحرفوهـا إلى غير مسارها لقد أثبت ا
ـشـروعـة أُحـييـكم أنـهم أبـنـاء الـعـراق احلـقـيـقـيون الـذين يـطـالـبـون بـحـقـوقـهم ا
ياشـرفاء اللـعنة على كل مَنْ وجه بـندقيـته إلى صدوركم البريـئة وأسالَ دماءكم
الزكـيـة على أرض سـاحـة التـحـرير وفي مـنـاطق العـراق األخـرى وكل العـرفان
غـداً سـأكون مـعـكم وأدعو كل والتـقـدير لـلـشـرطة واجلـنـود الذين وقـفـوا معـكم 
ن أمـر قـواته األمنـيـة بـتـوجيه شريـف  عراقي لـلـوقـوف مـعكـم  اخلزي والـعـار 
الـرصاص احلـي لقـتـلكـم ٠٠٠٠ اخلزي والـعـار لكـل من وقف ضدكم 
سـتـتحـول دمـاؤكم الـطاهـرة الـتي سـالت عـلى أرض الوطن
إلى صـرخةٍ مدويـة بوجه النـظام وعـناصره وزبـانيته وكل

مَنْ ساهم وشاركَ بتوهينكم أخيراً أقول:
وللحرية احلمراء باب بكل يدٍ مضرجةٍ تُدقُ

حي على التظاهرات


