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حــــذر خـــبــــيـــر ســـيــــاسي من ان
تــداعـــيـــات مـــحــاولـــة اقـــتـــحــام
الــسـفــارة االمـريــكــيـة في بــغـداد
ســـتــكـــون خــطــيـــرة لن تــنـــتــهي
ــتــظـاهــرين الـذين بــانـســحـاب ا
بـدأوا بنـصب سـرادق االعـتـصام
على ضفاف نهر دجلة من اجلهة
بنى السفارة  وسيعقد قابلة  ا
االمور نـحو االسـوأ. وقال رئيس
اجملـمـوعـة الــعـراقـيـة لـلـدراسـات
السـتراتـيجـية واثق الـهاشمي لـ
(الــــزمــــان) امـس ان (مــــحــــاولـــة
اقـتحـام الـسـفـارة خطـر كـبـير لن
يـــنـــتــهـي بــالـــرغم مـن مــحـــاولــة
ـتـظــاهـرين من امـام انـســحـاب ا
باحـة الـسـفارة وسيـعـقـد االمور
تعثر شهد السـياسي ا في ظل ا
والسائر نحو االسوأ بعد ادخال
العـراق بأتون صـراعات اقـليـمية
ودولــيــة) واضــاف ان (الــعــراق
ـتـلك فـرصـة كـبـيـرة بحـكم كـان 
عالقاته الـواسعـة بإذابـة اجللـيد
بـ واشـنـطن وطـهـران من جـهة
وتــخـــفـــيف حـــدة الـــتـــوتـــر بــ
الـــســـعــوديـــة وايـــران من جـــهــة
اخــــرى لــــكـن تــــشــــتـت الــــقــــوى
السياسيـة وتوسع والءاتها على
ـــصــــلــــحـــة اخلـــارج اضــــرا بــــا
والوطـنـية) وتابع الـهـاشمي ان
ــــتــــحـــدة شــــرعت (الـــواليــــات ا
بـارسـال  750عـســكـريـا لــتـأمـ
مـؤسـسـاتـهـا في الـعـراق وهـنـاك
نـيــة الرسـال قـطــعـات اخـرى الى
نـطـقة يـتـزامن ذلك مع الـضغط ا
الـكـبـيـر الـذي تـواجـهه احلـكـومة
الـعــراقــيـة  كـون االعــتــداء عـلى
البـعثـات الدبلـوماسـية امـرا غير
مــــقـــبـــول الن الـــعـــراق يـــخـــضع
التفـاقيـات دوليـة ومنـها اتـفاقـية
فــيــيــنــا الـتـي حتـتـم عـلـى الـدول
تــأمـــ احلـــمــايـــة لـــلــســـفــارات
ــوجــودة عـلى والــقــنــصـلــيــات ا
ارضـهـا) واسـتـطــرد بـالـقـول ان
(زعـيم الــتـيـار الـصــدري مـقـتـدى
الــصــدر ســبق وان اشــار الى ان
هذه احملـاوالت تـهـدف الى ابـعاد

االنـظـار عن ســاحـات االحـتـجـاج
لـسحـب البـسـاط مـنهـا واذابـتـها
لـــكـن االمـــر ال يــــنـــتــــهي بــــهـــذه
السهولـة دون تشكيل كـابينة من
الـتـكـنــوقـراط ومـحـاربـة الـفـسـاد
فسدين) مضيفا (كان االجدر وا
ـتظـاهرين الـرافضـ للـوجود با
االمريكي في الـعراق الذهاب الى
ـان لــلـتـصـويت عـلى الـغـاء الـبـر
االتـــفــاقــيـــات اخلــاصـــة مع تــلك
الــــدول افــــضل مـن زج الــــعـــراق
بـصـراعـات دولـيـة نـحن في غـنى
عــنـــهــا). الى ذلك  اشــار مـــديــر
مـعهـد الـدراسات االسـتـراتيـجـية
فـي جـــامـــعــة الـــدفـــاع الـــوطـــني
االمـريــكـيـة  ريـتــشـارد هـوكـر في
مقال كتبه الى ان (التطورات في
ـــقـــبـــلــة الـــعـــراق خـالل االيـــام ا
حسـاسـة للـغايـة وحـاسمـة مهـما
كـانـت نـتــيـجــة االزمـة) واضـاف
ـــســـاعـــد (اجـــريت اتـــصــــاال بـــا
الـسابـق لوزيـر الـدفـاع االمـريكي
لشؤون االمن الدولي رابرت كارم
واخـبـرني بـأن انـقالبـا عـسـكـريـا
امـــريـــكــيـــا يــجـــري في الـــعــراق
ونــصــحــيــتي تــشــكــيل حــكــومـة
خـــارج الــــهـــيـــاكـل الـــقــــائـــمـــة).
ـرشـحـة لالنـتـخـابـات ووصـفت ا
الــرئــاسـيــة األمــريـكــيــة تــولـسي
جابـارد الضربـة العـسكـرية التي
نـفـذتهـا أمـريـكـا في الـقائم وادت
الى الهجـوم على الـسفارة بـأنها
(مــتـــهــورة وقــصــيــرة الــنــظــر) 
مــشــيــرة الى ان  (تــرامب يــغـرق
أمــريـــكــا في مــســتــنــقع الــشــرق
األوسط). وفـي كـــردســــتـــان أكـــد
رئـــيس االقــــلـــيم نـــيــــجـــيـــرفـــان
ـــثــــلـي الـــدول الــــبــــارزانـي أن 
والدبـلومـاسـي ضـيوف الـعراق
ويـــــــــــجـب احـــــــــــتـــــــــــرامـــــــــــهـم
وحمـايـتهم.وقـال في بـيان تـلـقته
(الــــزمــــان) امـس إن (الـــتــــجــــمع
ــــدنـــيــــة حق والـــتــــظــــاهـــرات ا
دســـتــوري بـــيـــد ان اســتـــخــدام
الـعنف والـهـجـمات والـتـصـرفات
الالمـــــســـــؤولـــــة الســـــتـــــهــــداف
الــــــســـــفــــــارات والـــــبــــــعـــــثـــــات
الدبلوماسيـة تطور خطير ونحن

نـــنــظــر بـــقــلق بـــالغ الـ االحــداث
االخـيـرة والـهـجـوم عـلـ الـسـفـارة
االمـريــكـيـة في بــغـداد وانه عـمل
غــيــر مــقــبــول ومــرفــوض كــلــيــا
ويــــعــــرض مــــصـــــالح الــــعــــراق
لـلـخـطر) مـبيـنـا ان (االمـريـكـي
حـــلــــفــــاء واصـــدقــــاء لـــلــــعـــراق
وكــــردســـتـــان وكـــانـــوا شـــركـــاء
رئـــيـــســـ في حتـــريـــر الـــعــراق
واالنتصار عـلـ القاعدة وداعش).
بـــدوره اكــــد نــــقــــيب احملــــامـــ
الـعــراقـيــ ضـيـاء الــسـعـدي في
بـــيــــان تـــلـــقــــته(الــــزمـــان) امس
(ضـرورة احتـرام سـيـادة الـعراق
ورفض ان تكون اراضيه مسرحا
للـصراعات االقـليـمية والـدولية)

وشـــدد عـــلى  اهـــمـــيــة ازالـــة كل
األســـبــــاب الـــتي يــــتـــذرع بــــهـــا
االمـــريـــكـــيــون لـــلـــعـــدوان  عــلى
اراضي الـــعــراق مــبـــديــا ادانــته
الـشـديـدة لـلـضـربـات الـعـسـكـرية
االمــريـكــيـة الــتي نـالت مــواقـعى
عــــراقـــيــــة في الــــقـــائـم ).واعـــلن
تـظـاهرون فـي ساحـة الـتحـرير ا
بـــــراءتـــــهـم من األحـــــداث الـــــتي
نـطقة اخلضراء. وقال تشهدها ا
بــيــان تاله أحــد الــنــاشـطــ من
ـــطــــعـم الـــتــــركي) إن مـــبــــنـى (ا
(اعـــتـــصـــامــنـــا هـــو في ســـاحــة
ناطق الـقريبة عليها التحرير وا
وليس لـنا عالقـة باخلـضراء وما
يــحــدث امــام مــبــنى الــســفـارة).

ـــــعـــــتـــــصـــــمـــــون امس وبـــــدأ ا
بــاالنـســحـاب من أمــام الـســفـارة
االمـريــكـيـة تـلـبـيــة لـدعـوة هـيـئـة
احلـشــد الـشـعـبـي. وأفـاد مـصـدر
بــــبــــدء انــــســـــحــــاب تــــدريــــجي
لـلـمـعـتـصـمـ من أمـام الـسـفارة
تلبية لدعوة احلشد التي صدرت
عـبـر بـيـان رسـمي. واصـيب عـدد
تـظـاهرين بـحـاالت اختـناق من ا
بعد قيامهم بحرق االطارات امام
ــــا دفع الــــقــــوات الــــســــفــــارة 
االمـريــكـيـة بـالـرد بــقـنـابل الـغـاز
ــسـيــلــة لـلــدمـوع  مـا ادى الى ا
اصـابـة ســتـة اشـخـاص بـحـاالت
اخـتـناق. وتـنـاقل نـاشـطـون على
مـــواقع الـــتــواصل االجـــتـــمــاعي

امس صورا تظـهر انتـشار جنود
أمـــريـــكـــيـــ عـــلى اســـطـح أحــد
الـقـصـور الــقـريـبـة من الـسـفـارة.
وبـعد االنـسـحـاب من امـام مـبنى
ـنطـقة اخلـضراء  السـفارة في ا
اكــــد شــــهــــود عــــيــــان بــــنــــصب
ـــتــــظـــاهـــرين ســـرادقـــهم عـــلى ا
ضــفــاف نــهــر دجــلــة في اجلــهـة
ـبـنى الـسـفـارة. ودعت ـقـابـلــة  ا
هــيــئــة احلــشــد  في وقت ســابق
احملـــتــجــ قــرب الـــســفــارة إلى
االنـــســـحـــاب احـــتـــرامـــاً لـــقــرار
احلـــكــومــة  مـــؤكــدة ان رســالــة

تظاهرين وصلت.   ا
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قـــالت صــــحـــيـــفــــة الـــغـــارديـــان
البـريطـانيـة واسعـة االنتـشار ان
الهـجوم على الـسفـارة االمريـكية
في بـــــغــــداد يــــظـــــهــــر إخــــفــــاق
الستـراتيجـية األمريـكية . وقالت
الصحـيفـة في تقريـر لهـا تناولت
ـا من خالله هـذا احلـدث إنه (طـا
كـان الهـجـوم عـلى مـقر لـلـسـفارة
أو تـعــرضـهـا لـلـتــفـجـيـر مـؤشـرا
ـتـحـدة عـلى تــدهـور الـواليــات ا
وبهذا تـمثل مشـاهد تعـرض مقر
السفارة األمريكية للهجوم نهاية
ولفت ـنـتـهي)  مالئـمــة لـلـعـقــد ا
كــاتب الــتــقــريــر الى أن (أحــداث
بــغــداد لــيـست حــاســمــة بــنـفس
الـدرجـة الـتـي كـان عـلـيـهـا إجالء
السفـارة في سايـغون عام 1975
ــــروحــــيــــة أو بــــالــــطـــــائــــرات ا
االستيالء عـليـها في طهـران بعد
ذلك بــأربـــعــة أعــوام) وتــابع ان

ـتـظـاهــرين الـذين كـانـوا حتت (ا
إمرة كـتائب حـزب الله مـروا عبر
نقـاط تفتـيش حكـوميـة) على حد
قـوله.  ويـضـيف أن (قـوات األمن
الــتي لم تــتـوان فـي الـســابق عن
ــهـاجــمـة إطالق عــبــوات الـغــاز 
عـارض ـتظـاهـرين ا جمـاجم ا

وقفت دون اكتراث تشاهد إطالق
ـولوتوف عـلى السفارة عبوات ا
األمــريــكــيـة) ويــرى الـكــاتب أنه
ـثل الـهـجوم (بـالـنسـبـة إليـران 
عـلى الــسـفـارة فـي بـغـداد أحـدث
إجــراء مــتـعــمــد لــزيـادة تــبــعـات
وتـكـالـيف الـوجـود األمـريـكي في
العراق وبث الفرقة ب احلكومة
تـحدة الن العـراقـية والـواليـات ا
التنـافس بينـهما عـلى النفوذ في
الـعراق كـان يـجب أن يـتـزايد مع

تراجع تهديد تنظيم داعش).
ــرشــد األعـلى ــقــابل دان ا  في ا
لـلـثـورة اإليـرانـيـة علـي خـامنـئي
بـشـدة الـغــارات األمـريـكـيـة الـتي

استهدفت مواقع احلشد الشعبي
في العـراق.وقـال ان (األمريـكـي
في الــعـراق وسـوريــا يـنـتــقـمـون
لـداعش مـن احلـشـد).  وال تــكـمن
أهـمــيـة الـســفـارة األمـريــكـيـة في
بـغــداد بــقــيـمــتــهــا الـســيــاســيـة
ومـوقـعـها وسـط الشـرق األوسط
فحسب فالسـفارة التي تعرضت
لـالقــــتــــحــــام اول امـس من قــــبل
محـتـجي احلشـد الشـعـبي لديـها
خــصـائـص جتـعــلـهــا فــريـدة من
نـوعـها. وبـحـسب تـقـرير لـشـبـكة
فوكس نـيوز  فـأن (السـفارة تـعد
األكــــبـــر فـي الـــعــــالم إذ تــــمـــاثل
مـساحـتـها نـفس مـسـاحة مـديـنة

الفاتيكان).
 وافـتـتـحـت الـسـفـارة في كـانـون
الثاني عام   2009 بعـد سلـسلة
من عـمـلــيـات اإلنـشـاءات تـخـطت
تــكـلــفــتــهـا  750 مــلــيـون دوالر
حـيـث تـســتـوعب نــحـو  16 ألف
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ضبطت وزارة الداخلية مجموعة
عـــجالت حتــمـل مــواد مــخـــالــفــة
لـلـضـوابـط والـقـوانـ واعـتـقـلت
ســـائــــقـــيــــهـــا فـي مـــحــــافـــظـــات
مخـتـلفـة.وقـالت الوزارة في بـيان
امس ان (مــــــفــــــارز مــــــديــــــريــــــة
ـنـظـمـة ــة ا اسـتــخـبـارات اجلـر
العـامـلة ضـمن االسـتخـبارات في
ــنـــتــوج الـــوزارة وبــهـــدف دعم ا
الـــوطــــني وحـــمــــايـــة الــــقـــطـــاع
الــــصــــنــــاعـي والــــزراعي نــــفــــذ
واجـبــات عـدة لـضـبـط اخملـالـفـ
حيث  ضبط عجـلة براد وإلقاء
الـقبـض على سـائـقـهـا وقـد كانت
ـواد غذائـيـة مسـتوردة محـمـلة 
مـخــالـفـة لــلـضــوابط في بـغـداد)
ـفـارز تـمـكـنت من واضـافت ان (ا
ضبط عجلة أخرى والقت القبض
على سائقـها في محافـظة نينوى
وضـطت عجـلـتـ مع سـائقـيـهـما
في علوة لبيع اخلضار في قضاء
هـيت االنـبـار فـضال عن عـجـلـت
أخـرين مع سائـقـيـهمـا في قـضاء
حـافظـة صالح الدين) الدجـيل 
وبـحـسب البـيـسـا  (فـقـد  كذلك

مـتلـبـسا وضـبط شـعبـة مـكافـحة
اجـــــــرام الـــــــقـــــــرنـــــــة الـــــــسالح

ستـــــخدم ).  ا

ـادة ــدان وفق ا كــافـيــة إلدانــة ا
الـــرابــعــة من قــانـــون مــكــافــحــة
اإلرهاب بـعد إلـقاء الـقبض عـليه

ـشــتـكي) كــهـربـائــيه وســيـارة ا
وأضـــاف ان (احملـــكـــمـــة وجــدت
ـضـبـوطات تـحـصـلة وا األدلـة ا

مــــا يـــســـمى بـــاحلـــســـبـــة خالل
ســــيـــــطــــرة الــــتـــــنــــظــــيـم عــــلى
دينة.وقـال بيان امس إن (فوج ا
طــوار الـشــرطــة الـثــاني عــشـر
الــتـابع لــقـيــادة شـرطــة نـيــنـوى
وبناءً على معلومات استخبارية
دقـيقـة ألـقى القـبض عـلى اثـن
من عـنـاصـر داعش في مـنـطـقتي
الـزهـراء والـنــهـضـة في اجلـانب
واشار ـوصل)  ـديـنـة ا األيـسـر 
الـى ان (أحـــدهــمـــا كـــان يـــعـــمل
بـالتـفـخـيخ واآلخـر يـعـمل في ما
يـسمى بـاحلـسـبة خالل سـيـطرة
ـديــنـة). وأصـدرت داعش عـلـى ا
مــحــكــمــة جــنــايــات الــقـرنــة في
محافظة البصـرة حكما بالسجن
ــدة خــمــسـة عــشــر ســنــة بـحق
ـــة الــــدكـــة مــــدان أرتــــكب جــــر
العشائـرية وفقـا لقانون مـكافحة
اإلرهاب النافذ.وقال بيان لقيادة
دان شـرطـة الـبـصرة امـس ان (ا
ـواطـنـ اسـتـهـدف مـنـزل احـد ا
بــإطالق الــعـيــارات الــنــاريـة في
قـضـاء الـقـرنـة مـا ادى الى الـقاء
الــرعـب بــ الــنـــاس وتــعــريض
ـتــلـكـاتـهم لــلـخـطـر حـيــاتـهم و
ــــــحــــــوالت وإحــــــداث ضـــــــرر 

ضبط عجـلة والقـاء القبض على
سائقـها في ربـيعة كـانت محـملة
واد زراعـيـة مخـالـفة لـضوابط
االســتــيـراد والــتــصــديــر وكـذلك
االطـــــاحــــة بــــثالث عـــــجالت في
واد بناء مخالفة ديالى محملة 
لضوابط االستيـراد والتصدير).
واعلـنت الهـيئـة العـامة لـلكـمارك
عن قــيــام مـركــز كــمـرك ام قــصـر
اجلــــنـــوبـي بـــإتالف إرســــالـــيـــة
تـــتـــكـــون مـن ٣٦ طـــنـــاً من كـــيك
مــسـتــورد مـنــتـهـيــة الـصـالحـيـة
مـحـمـلــة في حـاويـتـ حـجم ٤٠
قـدمًـا . وفي بـغداد  افـاد شـهود
عيان بـاندالع حريق داخل بـناية
للتجـهيزات الريـاضية في شارع
الـرشـيـد.وقـال الـشـهـود إن (فرق
ـــدني تـــكـــافـح حــادث الـــدفـــاع ا
حــــريـق انــــدلـع داخل بـــــنـــــايــــة
للتجهيزات الرياضية في منطقة
ـشاركة اكثر من شارع الرشيد 
 7فـرق اطـفــاء وانـقـاذ وأسـعـاف
ــدني). في تــابـعــة الى الــدفـاع ا
غـــضــــون ذلك  ألــــقت الــــقـــوات
االمـنـيـة الـقـبض عـلى داعـشـيـ
ديـنة اثنـ في اجلـانب األيسـر 
ـوصل أحـدهـمـا كـان يـعـمل في ا

الـسفـر الى الـعـراق. وقـال قـنديل
خالل اجـــتــمــاع مع الــنــاشــطــ
االقـــتـــصـــاديـــ فـي احملـــافـــظــة
ـركـزيـة انه (بـفـضل الـتـخـطـيط ا
اجلـيـد تـمــكـنـا من الـتـعـرف عـلى
الـعــديـد من الـطــاقـات ونـأمل ان
سـتقبل بـزيارات اكبر نقوم في ا
الى هـــــذه احملـــــافـــــظـــــة ألنـــــنــــا
مــتــفــائــلــون بــتـأســيس عـالقـات
جتـاريــة لـلــغـايـة مع احملــافـظـة)
ــنــيـوم وتــابع ان (صــنــاعــات اال
وصـــــنــــاعــــات االلــــبـــــان هي من
الــصـنــاعــات اجلـيــدة جــدا الـتي
ـكن لـلعـراق ان يـسـتـفيـد مـنـها
ومن الضـروري كـذلك ان نـحصل
عــلى مـعــلـومـات بــشـأن الــقـطـاع
الزراعي بـهذه احملـافظة) واشار
الى ان (الـعـراق لـديه االسـتـعداد
الالزم إلصدار التأشـيرات طويلة
االمــد لـرجــال االعـمــال والـتــجـار
االيـرانـيـ ولـكن عـلى الـراغـب
تـقـد الـطــلـبـات من خالل غـرفـة
الــتــجـــارة وان يــشــرحــوا ســبب

الزيارة الى العراق). 

من جــهــة اخــرى اعــلن الــرئــيس
االيـــراني حـــسـن روحـــاني امس
اســتــعــداد بالده لــلــتـفــاوض مع
ـتـحـدة في حـال أقرت الـواليات ا

بخطئها.
 وقـــال روحـــاني خالل افـــتـــتــاح
ـــطــار أردبـــيل اجملـــمع الـــثـــاني 
الدولي شـمـال غربي الـبالد(نحن
مــسـتـعــدون لـلــتـفـاوض عــنـدمـا
يـعـودون إلى نـقـطـة الـبـدايـة فإن
إيـــران جـــاهـــزة) وأضـــاف(لـــقــد
ــــتــــحـــدة وضـــعـت الــــواليــــات ا
األمـريكـيـة مـؤامرات ضـد بـلـدانا
ـة عظمـة إيران حيث كانت لهز
ؤامرات فاشلة يجب على هذه ا
أعـــدائـــنــــا أن يـــتـــراجــــعـــوا عن
طـــــريـــــقـــــهـم اخلـــــاطئ وغـــــيـــــر

الصحيح).
وكـان الـرئـيس األمـريـكي دونـالـد
تــرامب قــد أكـــد في وقت ســابق
من يــوم امس أنه ال يــريـد حــربـا
مع إيران الـتي تتـهمـها الـواليات
ــهــاجــمــة الــســفــارة ــتــحــدة  ا

األمريكية في بغداد.
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أصــــــدرت وزارة الـــــنــــــفط امـــــرا
بـاحـالة  14مـسؤوال فـي الوزارة
الى الــتــقــاعــد لــبــلــوغــهم الــسن
القانونية. وطـلبت وثيقة صادرة
ـاليـة في عن الـدائـرة االداريـة وا
الـــوزارة  من شـــركــات الـــقـــطــاع
الــنـــفـــطـي ومـــعــاهـــد الـــتـــدريب
الــــنــــفـــــطي ومــــراكـــــز الــــبــــحث
ــركــز والـــتــطـــويــر الـــنــفــطـي وا
الـثـقــافي الـنـفـطـي( تـأيـيـد بـراءة
ــــشــــمــــولــــ من امــــوال ذمــــة ا
ـــتــلـــكــات الـــدولــة فـي حــالــة و
ـتـلــكـات تـابـعـة لـهم وجـود اي 
بـــــــذمـــــــتـــــــهـم واعالم الـــــــوزارة
بذلـك).وبحـسب الـوثيـقـة فإن(من
بـ الـذين  احـالـتـهم لـلـتـقـاعد
وكــــــــيـل الـــــــــوزارة لــــــــشــــــــؤون
االستـخراج فـياض حـس نـعمة
ووكــيـل الــوزارة لــشــؤون الــغــاز
مـعـتـصم اكـرم حـسن ومـسـتـشار
الــــوزارة فالح جــــاسم مــــحــــمـــد
ومـــســـتـــشـــار الـــوزارة لـــشــؤون

الــطــاقـة ضــيــاء جــعـفــر ومــديـر
هدي العقود والـتراخيص عـبد ا
حـمـيــد  اضـافـة الى  9 مـديـرين
اخـــريـن يــــعــــمـــلــــون فـي دوائـــر

ومشاريع الوزارة االخرى).
من جهة اخـرى أعلن وزيـر النفط
ثــامــر الـغــضــبـان امس اعــتــمـاد
أسالـيب حـديثـة ومتـطـورة للـحد
ـنـتـجـات الـنـفـطـية. من تـهـريب ا
وقـال الـغـضــبـان في تـصـريح إن
(الــوزارة وقــعت عــقــدا العــتــمـاد
ونـــصـب  مـــنــــظــــومــــة لـــكــــشف
الـنـضـوحــات والـتـجـاوزات عـلى
االنــابــيب الـنــاقـلــة لــلـمــنـتــجـات
الـنــفـطـيـة ) مـوضــحـا ان(الـعـقـد
ـــــــــذكـــــــــور فـي مـــــــــرحـــــــــلــــــــة ا
الـتـنـفـيـذ).واشـار الى أن (جـمـيع
األنـابيب الـنـفـطيـة داخل الـعراق
ستعـمل بنـظام اجلي بي أس ما
ـــعـــنـــيـــة  من ـــكّـن اجلـــهــات ا
مــــراقـــبــــة ومـــتــــابــــعـــة حــــركـــة
الـصــهـاريـج  في أنـحــاء الـبالد 
والـــــكـــــشـف عن الـــــتـــــجـــــاوزات
واخلـروقات الـتي قـد حتـدث هـنا

وهــنــاك فــيــمــا ســيــتـم اعــتــمـاد
مـــنــظـــومـــة اإلســـكـــادة لـــكـــشف
الــتــجــاوز عـــلى أنــابــيب الــنــفط
اخلام بـهدف الـسـرقة وغـير ذلك
مــا يــســاعـــد اجلــهــات الـــفــنــيــة
والــهـنــدسـيــة لـلــتـحــرك بـصـورة
ـعاجلة احلـاالت الطارئة سريعة 
والسيـطرة عـليه فـضالً عن قيام
شرطـة الطـاقـة واجلهـات األمنـية
ـتـورطـ بـإلــقـاء الـقـبض عــلى ا

بوقت قصير).
وأوضح أن (أي صـهــريج يـحـمل
وقود الـنـفط األسود يـعـد مهـرباً
بــاســتــثــنــاء صــهـاريـج شـركــتي
ـنـتـجات الـنـقل الـبـري وتـوزيع ا
الـــنــــفـــطــــيـــة) مــــشــــيـــرا الى ان
(الــتــعــاقــدات األخــيــرة بــحــصـر
تـســويق الـنــفط االسـود بــشـركـة
سومـو وعملـيات الـنقل بـشركات
وزاري الـنـقل والـنـفط مـا يحـقق
أرباحاً للشركـات الوطنية ويحد
من عـمـلـيـات التـهـريب). الى ذلك
ـالـيـة أعـلن مـسـتـشـار الـشـؤون ا
لــرئـيس الــوزراء مــظـهــر مـحــمـد

صــالح أن الـشــركـات الــصـيــنـيـة
ــشــروعــ اســتــأنـــفت الــعــمل 
وهـــمــا من كــبـــيــريـن لــلـــطــاقـــة 
ـشــاريع الـتي لـم تـسـتــكـمل في ا
الـسـنـوات الـسـابـقـة.وقال صـالح
فـي تـــصـــريح إن (االتـــفـــاق بـــ
الــــعـــراق والــــصـــ دخـل حـــيـــز
الـــتــنــفـــيــذ ابـــتــداءً من األول من
تــشـــرين األول من الـــعــام 2019
عـــنــد تــدفـق الــبـــرمــيل األول من
ـــصـــدر عـــلى حـــســاب الـــنـــفط ا
برم والقاضي بتصدير االتفاق ا
 100ألف برميل يومياً يخصص
لتنفيذ مشاريع كبرى في البالد)
موضـحـا أنه (عـند إقـرار مـوازنة
 2020ســــتـــدرج ســــلـــســــلـــة من
همـة في مجـال البنى شاريـع ا ا
التـحتيـة السيمـا في مجـال بناء
ياه والزراعة دارس وشبكات ا ا
وتـــشــغــيل مــشـــاريع صــنــاعــيــة

مختلفة).
وأشـــار صـــالح إلى أن (اجلـــانب
الـــصــــيـــنـي قـــدم  تــــســــهـــيالت
ائــتــمــانــيــة مــســاعــدة كــتـمــويل

مــشـتــرك يــصل سـقــفــهـا الى 10
ملـيارات دوالر قـابلـة للـزيادة مع
زيـادة مــبـيـعـات الــنـفط الـعـراقي
وجب االتفاق الذي الى الص 

تد الى نحو عشرين عاماً).
ووقــعت احلـكــومـتــان الـعــراقـيـة
والـصــيـنـيـة في بــكـ في أيـلـول
ـــاضي ثــــمـــانـي اتـــفــــاقـــيـــات ا

ومذكرات تفاهم.

أنه لقي حتفه.وارتفـعت حصيلة
قـتـلى مـفقـودي حـرائق الـغـابات
ـدمـرة في أسـترالـيـا بـعـد وفاة ا
ــا أكـدته شـخـص ثـالث  وفــقـا 
ســـــلــــطـــــات الـــــبالد. وضـــــربت
احلـــرائـق مـــنـــطـــقــــة الـــســـاحل
اجلنـوبي الشـرقي هذا األسـبوع
بيـنمـا سارعت الـقوات الـبحـرية
ساعدة في لتقد اإلمـدادات وا
عمليات اإلجالء.وتأكد حتى اآلن
مـقـتل  12شــخـصــا في حـوادث
تــتـــصل بــاحلـــرائق في أنـــحــاء
البالد منذ اشتعـالها قبل بضعة
أشـهـر بـيـنـهم ثالثـة مـتـطـوعـ
مـن رجــال اإلطـــفــاء بـــعــد ثالث
ســــنــــوات من اجلــــفــــاف. وأتت
أعــمــدة الـنــيــران الـتـي أجـجــهـا
ارتـــفـــاع درجــات احلـــرارة عــلى
مـنـاطق بـأكـمـلـهـا يـومي االثـن
ــا دفع ــاضـــيــ  والـــثالثــاء ا
آالف الـــســكــان إلى الـــبــحث عن
مالذ عـــــلى الـــــشـــــواطئ. ووقف
ـيـاه الــضـحـلـة الــكـثـيــرون في ا
هـربـا من ألـسـنـة الـلـهب.ودمـرت
احلرائق أكـثـر من عشـرة مالي
فــدان وتـنــدلع يــومــيــا تــقــريــبـا
حـرائـق جـديـدة بـســبب الـطـقس

احلار والعاصف.

مــبـنــيـ فـى بـوجــور حـســبـمـا
نــــقــــلـت وكــــالــــة بـــــلــــومــــبــــرج
لألنـبــاء.وأضـافت أنه ( إغالق
مــــطـــار فـى جـــاكــــرتـــا بــــســـبب
الـفيـضـانـات). وفي الـوقت الذي
تــســارع فـيه الــقـوات الــبـحــريـة
ساعدة في لتقد اإلمـدادات وا
عــــمـــــلــــيــــات اإلجـالء أعــــلــــنت
الـسـلطـات األسـتـرالـية امس عن
وفــاة شــخص ثــالث في حــرائق
ـدمــرة الــتي ضـربت الــغـابــات ا
السـاحل اجلـنوبـي الشـرقي هذا
األسبوع وفُـقد رابع من احملتمل

جـنـوب البالد). وشـهـدت مـديـنة
جــــاكـــراتـــا فـي انـــدونـــيــــســـيـــا
فــيــضــانــات وأمــطــارا غــزيـرة .
وذكــرت هــيــئــة األرصــاد أنه من
ـــتــوقع أن يــتـــواصل هــطــول (ا
األمـطـار فى جـاكرتـا ومـحـيـطـها
بــعــد أن تــعـرضت مــنــاطق بــهـا
لفـيضـانات في الـساعات األولى
من صباح امس). وتلـقت الهيئة
بـالغـــات عـن أن بـــعـض مـــنـــازل
ياه جاكرتا وبيكاسى غمرتها ا
بـينـمـا تـسبـبت الـفيـضـانات فى
حدوث انهيارات أرضية ودمرت
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تـوقـعت الـهـيـئـة الـعـامة لـالنواء
اجلـــويــــة والــــرصـــد الــــزلـــزالي
الـتـابعـة لـوزارة الـنـقل ان يـكون
طــقس الــيـوم اخلــمــيس غـائــمـا
ودرجـــة احلــرارة الـــعــظـــمى في
بغداد  17مئويـة. وقالت الهـيئة
في بـيـان امس ان (طـقس الـيـوم
نـاطق كافـة غائم اخلمـيس في ا
الى غـائم جـزئي وحـركـة الـرياح
شمـاليـة غربـية مـعتـدلة الـسرعة
وال تــغـــيــر في درجــات احلــرارة
حيث ستكون العظمى في بغداد

 17مئوية). 
مـن جــهـــة اخـــرى ضـــرب زلــزال
بـقـوة  5.4درجــة عـلـى مـقــيـاس
ريختر ميناء بندر عباس جنوب
إيران.ويـعـد هذا الـزلزال الـثاني
مـن نـــوعـه في أقـل من أســــبـــوع
بعـدما ضـرب زلزال بلـغت شدته
 5.1درجــة مــنــطــقــة قــريـبــة من
مــحــطــة بــوشـهــر الــنــوويــة في
إيـران. وأفاد مـوقع روسـيـا (بأن
الــــزلــــزال وقـع عــــلـى عــــمق 20
كـيـلـومـتـر ومـركـزه مـديـنـة قـلـعة
قـاضي الــتـابـعـة حملـافـظـة بـنـدر
عـــبـــاس في إقـــلـــيم هـــرمـــزكــان
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ـهـجـرين عن عـودة أكـثـر أعـلـنت وزارة الـهـجـرة وا
من مـــلـــيـــون و 350 ألف نـــازح إلى مـــنـــاطـــقـــهم
ـاضي. وقــال مـديــر عـام األصـلــيـة خالل الــعــام ا
دائـرة شؤون الـفـروع في الـوزارة عـلي عـبـاس في
بيـان امس إن (أكـثـر من مـلـيون و 350ألف نازح
وبـواقع ــنــاطــقـهـم األصـلــيــة عـام  2019  عـادوا 
240  ألفا و 140 عائلة مـن مخيمـات النزوح في
مـحـافـظـات الـبالد إلى مـنـاطق سـكـنـاهـا األصـلـيـة
بـاحملــافـظــات احملـررة).  مــوضـحــا أن (مـحــافـظـة
األنبار تصـدرت الئحة احملافـظات األكثر اسـتقباالً
للـعـائـدين خالل الـعام 2019 حيث شـهـدت عودة
89 ألـفـا و 224 أسـرة عـائـدة إلى مــنـاطـقـهـا في

جمـيع أقـضـية احملـافـظـة وتلـتـها مـحـافـظة صالح
الـدين بــعـودة 61 ألـفـا و 55 أسـرة فــيـمــا حـلت
ـرتـبـة الـثـالـثـة من حـيث عـودة مـحـافـظـة نـيـنـوى بـا
األسـر الـعـائــدة والـبـالـغـة 44 ألـفاً و 383 أسرة
).واضاف أن (عدد العـائدين إلى محافـظة كركوك
بلغ 19ألفاً و 132أسرة وإلى محافـظة ديالى بلغ
عـدد األســر الـعــائـدة  13  ألـفـاً و 926  أسـرة
وتـذيــلت مـنــاطق أطــراف بـغــداد الئـحــة الـعــائـدين

بعودة 3 آالف و 420 أسرة عائدة).

سعد جواد قنديل 
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افاد السفير العراقي لدى طهران
ســعـد جــواد قـنــديل بــاسـتــعـداد
العـراق إلصدار تأشـيرات طـويلة
االمــد لـرجــال االعـمــال والـتــجـار
االيـرانيـ بـعـد تقـد طـلب عـبر
غــرفــة الـتــجــارة مع شــرح سـبب
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صرفية لتقد افضل اخلدمات ا
نتسبي الوزارة). 

ـــصــــرف قـــد اعــــلن عن  وكــــان ا
ــــتــــقـــــاعــــدين حتــــويل رواتـب ا
ـقــيـمـ في اخلــارج عن طـريق ا
فـــروع في خـــارج الـــعـــراق خالل

هذا العام . 

لـــلـــمـــصـــرف في بـــيـــان امس ان
(مــنـتــسـبـي الـوزارة مــشـمــولـون
بـأنـواع الـسـلف والـقروض الـتي
ــصـرف بـعــد تـوطـ يــطـلـقــهـا ا
استر رواتبهم ومنـحهم بطاقـة ا
كــارد الــدولــيـة) مــشـيــرا الى ان
ــصـرف وضع خــطـطــا كـفــيـلـة (ا
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اعــــلـن مــــصــــرف الــــرافــــدين عن
امــتــيــازات وتــســهــيالت مــالــيــة
ـنـتـســبي وزارة الـداخـلـيـة حـال
حـــــصـــــولـــــهـم عـــــلـى الـــــســـــلف
كتب االعالمي والقروض.وقـال ا


