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شــأنـهـا ان تــسـهم في تــغـطــيـة جـزء
كـــبـــيـــر من احلــــاجـــة احملـــلـــيـــة من
ـشتـقـات النـفـطيـة فـضال عن تلـبـية ا
احـتـيـاجـات محـطـات تـولـيـد الـطـاقة
الــكـــهــربــائــيــة). واوضح الــلــعــيــبي
(الـوزارة وضعـت سقـفـا زمـنـيا من 6
الى 9 اشــــهــــر إلجنــــاز
عــمــلــيــات تــاهــيل تــلك
الـوحـدة حـيث سـيـكـون
تـشغـيـلـهـا نهـايـة الـعام
اجلــــــــاري). داعــــــــيــــــــا
الـشـركـات الـنـفـطيـة في
الــــــشـــــمـــــال والـــــوسط
واجلنـوب الى (تـوحـيد
جــهـودهــا وتـوظــيـفــهـا
لـتـحـقـيق هـدف الوزارة
فـي اعـــــادة تــــشـــــغـــــيل

صفى). ا
 من جهـة اخـرى احالت
الوزارة اربـعـة مـشاريع
لـالســـتـــثــــمـــار . ونـــقل
ــتــحــدث الــبــيـــان عن ا
بـــاسم الـــوزارة عـــاصم
جـــــهــــاد ان (مـــــشــــروع
مـــصــــفى الـــفـــاو الـــذي
يـــتــــضــــمن مــــجـــمــــعـــا
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وأضاف انه ( ضبط باج مزور بحوزة
ذكور).  الشخص ا

مشـيرا الى انـه ( نقـله الى احد مـراكز
الشرطة للتحقيق معه).

وفي ديـالى قال الـدايـني لــ (الـزمان) إن
(عناصـر إجراميـة اغتالت الـشيخ تركي
مــطــلك الـنــداوي وشــقـيــقه الــذي يــعـمل
محـامـيا بـاستـهداف مـركـبتـهمـا بهـجوم

مسلح على طريق بعقوبة - بلدروز).
وأضــاف الـــدايــني إن  (الـــنــداوي احــد
شـيـوخ قـبـيــلـة الـنـدا الـذين لـهم دور في
مـحـاربـة اإلرهــاب والـطـائـفـيـة وتـعـرض
ــاضـــيـــة ألكـــثــر من خـالل الــســـنـــوات ا
مــحــاولــة اغــتــيــال من قــبل اجلــمــاعـات

اإلرهابية).
ودعــا الـــدايــني الــقــيــادات األمــنــيــة في
ديــــالى  الى (فـــتـح حتـــقـــيـق عـــاجل في
ـــة اغــتـــيــال الـــنـــداوي وشــقـــيــقه جــر
واعـتـقـال اجلــنـاة وتـسـلـيـمـهم لـلـقـضـاء

لينالوا جزاءهم العادل) .  
على صـعيـد آخر كـشف النـائب عن كتـلة
احلــكـــمــة مـــحــمـــد الــلـــكــاش عـن عــزمه
اســـتـــجـــواب وزيــر الـــداخـــلـــيـــة قـــاسم
االعــرجي نــيـــابــيـــا بــشــأن مـــلــفــات في
الوزارة , فـيـمـا حـذرت وزارة الـداخـلـيـة
ضــبـاطــهـا ومــنـسـبــيـهــا كـافــة من نـشـر
. طلوب تعليقات التحقيق للمتهم وا
وقال الـلكـاش في بيـان  امس ان (دعوى
ـزعومـة والـباطـلـة التي اقـامـها الـنشـر ا
وزير الداخلية ضـدنا لم ولن تثنينا عن
ــؤســســات اداء دورنــا الـــرقــابي عــلـى ا

احلكومة ومنها وزارة الداخلية).
واضــاف (ســنــقــوم بــاســتــجــواب وزيــر
الداخلية حتت قبـة مجلس النواب حتى
لــــو بــــقي يـــــوم واحــــد في عــــمــــر هــــذا

اجمللس). 
وتابع  ان (االدعـاءات الـتي اطلـقهـا احد
اتــــبــــاع الـــــوزيــــر من عـــــلى شــــاشــــات
الـفـضــائـيـات كـلـهــا تـدلـيس وكـذب عـلى
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أعـــلـــنت وزارة الــداخـــلـــيــة عن احـــبــاط
استخـبارات الشرطـة االحتادية مـخططا
فيـما لـفتح مـضـافـة إرهابـيـة في بـغداد ,
كشف رئيس مجلس محافظة ديالى علي
الداينـي تفاصـيل حادثـة طريق بعـقوبة
- بلدروز الفـتا الـنظـر الى أنه أسفر عن
اغتيال احد شيوخ قبـيلة الندا وشقيقه.
وقال الـناطق باسم الـوزارة اللـواء سعد
مـعن في بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(مـفارز اسـتـخبـارات الـشرطـة االحتـادية
الــعــامــلـة ضــمن وكــالــة االسـتــخــبـارات
احبطت مخططا لـفتح ما تسمى مضافة
ــمــارســة أعــمــال ارهـــابــيــة في بــغـــداد 
إجـرامـيـة بـعد الـقـبض عـلى ارهـابي في
منـطقـة الـتاجي  كـشفه نـتيـجة تـدقيق
علومـات االمنيـة والذي اعترف بـتلقيه ا

توجيها من قياداته  بذلك).
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وأضــــــاف أن (اإلرهـــــابـي تــــــولـى عـــــدة
مــنــاصـب في تــنــظــيـم داعش وعــمل في
مــحــافــظــة كــركــوك وانـتــقـل إلى بــغـداد

مؤخرا). 
مـــــؤكـــــدا أنـه ( اتـــــخـــــاذ االجـــــراءات
الـقانـونـيـة اصولـيـا بـحـقه).الى ذلك قال
بـيــان لــقـيــادة عــمـلــيــات بــغـداد تــلــقـته
(الزمان) امس ان (الـقوات االمنـية نفذت
واجب تـطهـيـر في مـنطـقـة العـنـاز ضمن
مناطق حزام بـغداد الغربي).وأضاف ان
(الـــواجب نــتـج عــنـه جــمع  115عــبــوة
نــاســفــة مـــخــتــلــفـــة األحــجــام وهي من

مخلفات عصابات داعش االرهابية). 
مبيـنا انه ( تفجـيرها تـفجيراً مـوقعياً

وبدون اضرار).
وقال مصدر امس ان (قوة امـنية تمكنت
نطقة من خالل نصب سيطرة مشتركة 
زيونـة من اعـتقـال شخص يـنـتحل صـفة
ضابط برتبة نقيب في وزارة الداخلية).

ـرتـبـطـة بـتـلك الـعـمـلـة احلـكـومـيــة ا
رتفعة. وقال البنك تمتاز بالعوائد ا
في بـــيــان امس إنه (وقـع عن طــريق
دائـــرة االســتــثــمــارات الـــتــابــعــة له
اتـفاقـيـة تـرتيـبـات مصـرفـيـة مع بنك

الشعب الصيني).
مبينا ان (االتفاقية تسهم في تطوير
ـصــرفـيـة مع االقــتـصـاد الـعـالقـات ا
ي والسـيما الـصيني) ,واضاف العا
الـبيـان أنه (اسـتـثمـر بـعـملـة الـيوان
الـصـيـني بـعـد إدراجـهـا ضـمن سـلـة
عمالت حـقـوق السـحب اخلـاصة من

قبل صندوق النقد الدولي).

لـلبـتروكـيـمائـيـات تبـلغ طـاقته  300
ــــشــــاريع الف بــــرمــــيـل وهــــو مـن ا
االسـتـثمـاريـة الـتـصديـريـة الـعـمالقة
حافظة الذي يشيد في مدينة الفاو 

البصرة).
ŸËdA  W UŠ«

ـشـروع مـشــيـرا الى انه ( احــالـة ا
) ,مـبـيـنـا ان الى شـركـت صـيـنـيـت
(الـوزارة تـخــطط لـتـحـقــيق االكـتـفـاء
ـشـتــقـات الـنـفــطـيـة من الـذاتـي من ا
خالل إقامـة مـشاريع اسـتـثمـارية في
قــطـاع الــتـصــفـيــة لـغــرض الـتــحـول

التدريجي الى بلد مصدر لها).
كـاشـفـا عـن (وجـود دعـوة لـلـشـركـات
االسـتـثـمـاريـة لـلـمـشـاركـة في تـنـفـيـذ
مـشـروع مصـفى االنـبـار بـطـاقة 150
الف برمـيل بـاليـوم ومصـفى القـيارة
بطاقة 100 الف برميل باليوم فضالً
عن مصـفى ذي قار بـطاقة  150 الف
برميل بـاليـوم ومشاريع اخـرى يعلن
عنها الحـقا).  وفي محافـظة البصرة
اكد مـديـر التـطويـر في حـقل مجـنون
الــنـفــطي ضـيــاء شـاكــر الـعــمل عـلى
هيكلة احلقل واالعـتماد على شركات

استثمارية الدارته. 
وقـــال شـــاكــر فـي تــصـــريح امس إن
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يبـدو ان.اإلنـتـخـابـات القـادمـة الـتي سـتـجري في الـثـاني عـشـر من شـهر
ايار2018 ستـكـون ساخـنـة جدا ومـهـمة جـدا وحـاسمـة جـدا ألن علـيـها
تـتــوقف الـكــثـيــر من االمـال وفــيـهــا الـكـثــيـر من الــتـحــديـات. ولــهـذا فـإن
اإلســتـعــداد خلــوضــهــا قـائم عــلى قــدم وســاق من قــبل الــكــتل والــقـوى
واإلحزاب والتـيارات الـسياسـية صـغيرهـا وكبـيرها وكل مـنهـا يحاول ان
ـقــبل الـذي ـقــاعـد في مــجـلـس الـنــواب ا يـحــصل عــلى اكـثــر عـدد مـن ا
سيـتشكل عـقب تلك اإلنـتخـابات والـذي على ضـوء نتـائجـها سـنعرف من
هي الكتـلة او احلزب او الـتيار الـذي سيكـلف بتشـكيل احلكـومة ومن هو
ـفوضـيـة الـعـلـيا رئيـس الوزراء الـقـادم. وبـهـذا اخلـصوص فـقـد اكـمـلت ا
لإلنتخابات استعداداتـها إلجراء اإلنتخابات بشـقيها النيابي واحمللي في
ـستـلـزمات الـضـرورية يوم واحـد كـما ان عـلى احلـكـومة ان تـوفـر كافـة ا
قـبـلة سـتـكون بال شك التي تـكـفل جناحـهـا ونزاهـتـها . ان اإلنـتـخابـات ا
عالمـة فارقـة في تـاريخ احلـركـة الـسيـاسـيـة الـعـراقيـة مـنـذ الـعام 2003
وستكـون نقـطة انطالق مـختـلفة تـمامـا عما سـبقـها من انتـخابـات بعد أن
ـا سيـنعـكس ايجـابا على تسـلح العـراقيون بـالوعي واخلـبرة والـتجـربة 
نتائج تلك األنتخابات التي ستفرز بالتـأكيد طبقة سياسية جديدة تتجاوز
ـألوفة حـاليـا التي لم تـف بتـعهداتـها ولم حتـقق ما الوجـوه الكالسـيكـية ا
وعدت به نـاخـبـيـها مـن أمن واستـقـرار وازدهـار وجتـاوز حالـة اإلحـتـقان
السياسي واألجتماعي اضافة الى ما كان يتطلع اليه العراقيون ويتمنون
ـا يـشـفي الـغـلـيل ويـغـيـر األحـوال مـثل الـقـضـاء عـلى الـفـسـاد حتـقـيـقه 
ــفــسـدين ـســتــشــري في مـؤســســات الـدولــة واجــتـثــاث الــفـاســدين وا ا
ـهم الى الـقضـاء والـتـخلص من احملـاصـصـة البـغـيضـة بـجـانبـيـها وتقـد
الطـائـفي والسـيـاسي ومغـادرة اجـواء اإلرتبـاك واإلضـطراب في الـعـملـية
ـقـراطـيـة عـادلـة.ان اإلنـتـخـابات الـسـيـاسـيـة وبـنـاء دولـة وطـنـيـة مـدنـيـة د
نشود وال الى قيام دولة قراطي ا لوحدها لن تصل بنا الى اجملتمع الـد
ــقــراطـيــة ســلــيــمــة ذلك إلن اإلنــتـخــابــات لــيــست اإل الــيــة من الــيـات د
ا تعنيه قراطيـة  ـقراطية ذاتهـا.اذ أن الد قراطيـة وليست هي الد الد
وترمز اليه هي الـهدف والغايـة وليست وسـيلة من الوسـائل للوصول الى
ـقـراطـيـة كـفـكـر ونـظام هـدف من األهـداف او غـاية مـن الغـايـات. ان الـد
سـيـاسي واجـتـمـاعي تـسـعى إلقـامـة مجـتـمع انـسـاني قـائـم علـى احـترام
ـساواة واذابـة الفـوارق ب الـطبـقات حقـوق اإلنسـان وحتقـيق العـدالة وا
واطنـ جمـيعـا متسـاوين في احلقـوق والواجـبات بظل سلمـيا واعـتبـار ا
ـؤســســات. كـمــا أنــهـا ال تــســمح وال تــتـيـح حلـزب من دولـة الــقــانــون وا
األحزاب أو كتلـة من الكتل أو حتـالف من التحـالفات او مـجموعـة بشرية
قوميـة او دينـية اإلستـئثـار باحلكم والـهيـمنة عـلى السـلطة حتت أيـة حجة
من احلــجج أو ذ ريـعــة من الــذرائع ألنــهـا تــدعــو الى الــتـداول الــســلـمي
ـوجـودة في سـاحـة الـعـمل لـلـسـلـطـة بـ الـقـوى واألحـزاب الـســيـاسـيـة ا
ـثـلي الـسـيـاسي عـن طـريق الـذهـاب الى صــنـاديق االقـتـراع إلنــتـخـاب 
الشعب احلقيـقي بواسطة انـتخابات حرة ونـزيهة وشفافـة التزييف فيها
وال تـزويـر يـفـوز بـهـا من يـفـوز بـجـدارة واسـتـحـقـاق ولـيس بـالـلـجـوء الى
سرقة أصوات الناخب أو شرائها أوجتييرها دون وجه حق لصالح هذا

 .. رشح أو ذاك من االحزاب أوا
ان شعبنا العراقي الباسل الذي قدم التضحيات الكبرى من أجل حترير
فـدى من رجس اإلرهـاب الـداعـشي الـهـمـجي وصـبـر طويـال على وطنـه ا
اء والـكهـرباء والـصـحة والـتعـليم تردي اخلـدمات وخـاصة فـي مجـاالت ا
وعـانى كـثـيـرا من الـبـطـالـة والـتـهـميـش وعـدم االهـتمـام بـحـقـوقه وشـؤونه
وشجونه والـذي نهب الـفاسدون ثـرواته الوفيـرة وخيـراته التي ال حتصى
ا تـرك أعدادا غـفـيرة من شـبابه وخـاصـة اخلريـج مـنـهم على قـارعة

الـطــريق بالعـمـل نـهــبـا لـلــهـمــوم والـهــواجس سـيــثـبت
ـدويـة وجـوده وحـضــوره بـقـوة وســيـعـلـن كـلـمــته ا
الــصــريــحــة بــوضــوح في اإلنــتــخــابــات الــقــادمـة
وسـيـقــلب كل احلــسـابـات رأســا عـلى عــقب حـيث

سيضع كل شيء في مكانه الصحيح...

تداولت مواقع التواصل االجتماعي مقطع فديو لرجل كر من اهلنا في
جـنـوب الـعــراق وهـو يـدعـو عــبـر احـدى الـفــضـائـيـات الـى عـدم انـتـخـاب
تربع على قمة السلطة بقوله عبارة اليصح ذكرها واعادها الفاسدين ا
عـدة مـرات لاللم الـذي يـشـعـر به وقــد انـتـقل هـذا االلم الى كل من اطـلع
ـقطع . وبـالرغم من ان هـذه االلفـاظ اليستـسيـغهـا البعض اال على هذا ا
ان هــذه الـعــبــارات مــنــتـشــرة في كــثــيــر من دول الــعـالـم لـلــتــعــبــيـر عن

االستهجان  .   
ان هـذا الــرجل الــشـجــاع واالمــ قـد حتــدث بـلــهــجـة اهل اجلــنـوب اي
آسي بالعامـية ليوصل الـفكرة الى اكـبر عدد من النـاخب بعـدم تكرار ا

وانتخاب نفس الشخوص او من على شاكلتهم .
 ان هذه الـصـرخـة سـوف لن تمـر مـر الـكـرام فكـلـمـة شجـاعـة واحـدة قد
رأة الـعـمـوريـة التي اسـرهـا الـروم فـصرخت تغـيـر وجه الـتـاريخ . مـثل ا
عـتصم بـالـله فجـهـز جيـشا وامعـتـصمـاه . فانـتـقل اخلبـر الى اخلـليـفـة ا
ـرأة . وانـتـصـر لــهـا . ان في الـعـراق رجـاال ودخل عـمـوريـة وفك اســر ا
عتـصم بالله ولـكن الرعاع الـفاسدين قـد تزاحموا اليقلـون شجاعـة عن ا
سؤولية بدال منهم . على موائد التآمر ولم يعطوا فرصة للـشرفاء لتبوء ا

الكلمة الشجاعة اقوى احيانا من السالح. 
وهـذا الـرجل الــعـراقي الـشــريف لم يـقــصـد الـبـذاءة او اهــانـة احـد  بل
ـوجـعة لـيـضع حـدا لـتـمادي واسـتـهـتار الـقـائـمـ على صرخ صـرخـته ا
رأس السـلطة لـلتـنحي وفـسح اجملال لـلرجـال النـزيهـ والكـفوئ الدارة
احلكم بدال من هـذه الطـغمة اجلـاهلة والـفاسـدة والتي جعـلت من العراق
خرابا ودمارا من شماله الى جنوبه وسرقت مليارات الدوالرات من دون
سكـ . لقد حان وقت الـتغيير الـفعلي حقا رحمة بالوطن وال بـالشعب ا
سـواء بـصـنـاديق االقـتـراع او بـغـيـرهــا فـنـحن لـيس لـديـنـا عـمـر اضـافي
النتـظـار خـمـسة عـشـر عـاما اخـرى لـتـصـحيح الـوضع وتـنـصـيب الرجل
ناسب الدارة احلكم ادارة علـمية ونزيـهة . فسنغـافورة وماليزيـا ليستا ا
افـضل من الـعـراق ورجـالـهـمــا الـذين قـادوهـمـا نـحـو الـتـطـور واالزدهـار

ليسوا بافضل من رجال العراق النجباء .
ان الـدولـة الـعــمـيـقـة في الــعـراق تـقف حـجــر عـثـرة امـام تـغــيـيـر الـوضع
السياسي واالقـتصادي في البـلد للحفـاظ على مصالـح فئات محددة من
ـشـعــوذين الـذين يـرهـبـون الـنـاس بــوسـائل ديـنـيـة ومـدنـيـة الـنـصـابـ وا
متعددة وعلى رأس هذه القوى ادعـياء الدين الذين انكشفت اوراقهم ولم
ـتـعـلمـ اجلـهـلة يعـودوا يـسـتـغفـلـون اال الـنـاس البـسـطـاء واالميـ  اوا
ـنـاصب احلـكـومـيـة . ان من يـدعـون انهم ـوائـد وا الالهـثـ وراء فتـات ا
ـان العـراقي لم يعـملـوا شيـئا لـصالح الـشعب او ثـلو الـشعب في الـبر
صلحة احلـقيقية للشعب كما لم يعدلوا الدولة ولم يسنوا القوان ذات ا
الـدسـتـور الـذي يـخــرقـونه جـهـارا نـهـارا رغم انـه اس الـبالء لـهـذا الـبـلـد
ا تضمـنه من تقسيمات طائـفية وقومية. وحصـر السلطات بيد الصابر 

قراطية. رئيس الوزراء من اجل خلق دكتاتورية فردية حتت الفتة الد
ان حـتــمـيـة الــتـغــيـيــر اصـبـحـت واجـبـة عــلى كل فــرد من ابـنــاء الـشـعب
سـيرة الـسـياسـية بالـعزوف عن انـتـخاب الـوجـوه الكـاحلة الـتي رافـقت ا
منـذ خمـسـة عشـر عامـا والى يـومنـا احلاضـر . واقصـد بـها كل الـوجوه
ـوجودة االن عـلى الـسـاحـة الـسـيـاسـيـة من كل الـطـوائف والـقـومـيات  ا
ـال الـعام الـذين يـبيـعـون ويشـترون هؤالء االمـيـون والفـاسـدون وسراق ا
ناصب احلكومية دون وازع من دين او ضمير او انسانية . الوزارات وا
وان عـلى كل مـواطن حتـكـيم ضـمـيره وعـقـله في مـن يجـب ان يصـوت له

فان ذلك امانة في عنقه . 
واذا لم يجـد من هـو اهل لـتمـثـيـله فلـيـضع الـبطـاقـة دون اسم ويـسقـطـها
افيـات احلكـومية بشطـبهـا بقـلم غير قـابل للـمسح  . واذا اراد مـرتزقـة ا
واحلزبية تزويرها فعليهم لعنة التاريخ والضمير االنساني ويحملون وزر

مايفعلون الى يوم الدين

ـعــدل الـتي الـعــقـوبــات  لـســنـة  1969ا
قضت بـعقـوبة احلـبس مدة ال تـزيد على
ثالث سـنـوات علـى كل مـوظف او مـكلف
بخدمة عامـة أفشى أمراً وصل الى علمه
ــقــتــضى وظــيـفــته وتــكــون الـعــقــوبـة
السجن اذا كان من شـان هذا اإلفشاء ان

صلحة الدولة). يضر 
وأضـاف انه (وبـنــاءً عـلى مـا تـقـدم وجه
وزيــر الــداخــلــيــة قــاسم األعــرجي كــافـة
ضـبــاط ومـنـتـسـبي الــوزارة والـعـامـلـ
فـيـهـا بـااللـتـزام الـتـام بـاحـكـام الـقـانـون
وجتنب هذه التـصرفات الـتي من شأنها
وكـلة بوزارة ـهام ا ان تؤثر عـلى سير ا
الداخـليـة وفق احـكام الـقانـون وبعـكسه
سيـتم إتخـاذ االجـراءات القـانونـية وفق
ـادة أعاله وإحـالـة اخملالف الى أحكـام ا

القضاء لينال جزاءه العادل).

والنفـط فانهـا ستتـعرض لالنـهيار),
ــنـــذري ان (جلــوء الــبــنك واوضح ا
نحـو استثـمار اليـوان الصـيني جاء
ـيـة عـلى الـص بـعـد ضـغوطـات عـا
من اجل وضـع الــــعـــــمــــلـــــة  ضــــمن

العمالت الدولية).
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مبينا ان (فائدة تلك العملة اعلى من
ـمكـن استـخدامـها في الدوالر ومن ا
الــتـــبــادل الــتــجــاري الــدولي وتــعــد
وسـيـلـة ايـضـا لـتـكـون احـتـيـاطـيـات

لعدد كثير من الدول االخرى).
 واعــــلن الـــبــــنك عن ان الــــســـنـــدات
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وصـف اخلــبــيــر االقـــتــصــادي عــبــد
ــنـــذري خــطـــوة الـــبــنك احلـــســـ ا
ــركـزي بــاسـتـثــمـار عــمـلــة الـيـوان ا
الصيـني باخلطوة الـذكية السـهامها
في احلــفـاظ عـلى اســعـار احــتـيـاطه
الـنـقــدي من الـعـمالت االجــنـبـيـة في
حال تدهور سعر عملة معينة  ,فيما
اطـــلق مــصـــرف الــرفــديـن قــروضــــا
ــوظـفي بـنــحـو 50 مــلــيـون ديــنــار 

وزارة العدل. 
ــنــذري لـ (الــزمــان) امس ان وقــال ا
(دول الــــــعــــــالم تـــــــســــــعى مـن اجل

احملــافـــظــة عــلى احــتــيــاطــاتــهــا من
الــعـــمـــلــة االجـــنــبـــيــة حـــيث تـــقــوم
بتنويعها للـحفاظ عليها من اخملاطر
ــركـزيـة الى ولــهـذا تـتــجه الـبــنـوك ا
تــنـــوع الـــعـــمالت واالســـتـــثـــمــارات
االجـــنــبـــيــة حتـــســبـــا الي طــار او
تــعـرض عـمــلـة مـعــيـنـة لالنــهـيـار او

االنخفاض).
الفتا الى ان (هـذا االجراء يهدف الى
احلـــفــاظ عــلـى االحــتــيـــاط الــنــقــدي

للعمالت االخرى).
واضاف (اذا لم تـكن الـعمـلـة احمللـية
مؤمـنـة بالـعمالت االجـنـبيـة والذهب

مـشيـرا الى ان (االسـتـثـمـار ياتي من
اجل تـنويع أالحـتـياطـيـات األجنـبـية
وتـنــويع سـلـة الــعـمالت في احملـافظ
االســتـــثــمـــاريــة فـــضال عن أهـــمــيــة
التـوزيع اجلغرافي السـتثـمارات هذا
الـــبـــنك). مــوضـــحـــا ان (الــســـنــدات
رتـبـطـة بـعـمـلـة الـيوان احلـكـومـيـة ا
ـرتـفــعـة مـقـارنـة تـمــتـاز بـالـعــوائـد ا
ثـيالتهـا من العـمالت االخرى ومن

ضمنها الدوالر). 
ـنـذري عـمـلـيـة وبـشـأن اخـر وصف ا
توط الرواتب باحلضارية وحتافظ

عليها من السرقة . 
وتابع ان (توط الـرواتب جاء بأمر
من رئــيس الــوزراء حـيــدر الـعــبـادي
كونـهـا وسيـلـة حضـارية مـسـتخـدمة
فـي دول الــعـــالـم اضـــافــة الـى انـــهــا
ـــواظــفــ من حتــافـظ عــلى امــوال ا
الـــســرقـــة او حــاالت الـــســطـــو عــنــد

استالم الرواتب). 
ـكـتب االعالمـي لـلـبـنك وكـان مـديــر ا
ايـــســـر جـــبـــار قـــد اعـــلن عـن جنــاح
تـوطــ رواتب تـربـيـة مــحـافـظـة ذي

قار. 
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وقـال جـبار انه (تـنـفـيـذاً لتـوجـيـهات
األمــــانـــة الـــعـــامـــة جملـــلس الـــوزراء
ـــوجب الـــقـــرارات 313 لـــســـنـــة و
2016 وقــــرار 281 لســـــنة 2017
وبعـد استـمرار جنـاح عمـليـة توط
وظـفـ في عدد من وزارات رواتب ا
ودوائر الدولة جنحت مديرية تربية
احملافظة بتوط رواتب موظفيها).
الفتا الى ان (عمـلية استالم الرواتب
تــكـون عــبــر الـبــطـاقــة االلـكــتـرونــيـة
رتـبطـة بـحسـاب مصـرفي التي من ا
ــوظــفــون خـاللــهــا ســوف يــتــمــتع ا
ـصـرفـيـة بـاخلــدمـات واالمـتـيــازات ا

كافة).
ــقـبــلـة مــتـوقــعـا ان (تــشـهــد االيـام ا
اضافة دوائـر الصـحة والكـهرباء في
احملـافظـة ذاتـها الـى مشـروع تـوط

الرواتب). 

ـصـرف سـلـفـاً من جـهـة اخـر اطـلق ا
ــوظــفي احتــاد بـــنـــحــو 10ماليــ 

الغرف التجارية.
وقــال بــيـــان امس انه (تــقــرر قــبــول
كفـالـة موظـفي االحتاد كـفـالة ثالثـية
عن صــرف ســـلــفــة 5 ماليـ ديــنـار
ــــدة ثالث ســـنـــوات وبـــضـــمـــانـــة و
االحتــاد ذاته بــاالضــافــة الى قــبــول
كــــفـــالــــة مـــوظـف مـــدنـي من احـــدى
الـدوائـر عـنـد مـنح سـلـفة 10 مالي
ــصــرف  قــذ اطــلق ديــنــار). وكـــان ا
وظـفي وزارة العدل قروضـا وسلفـا 

بنحو 50 مليون دينار .
وافقة على وتابع البيان انه (تـمت ا
صـــرف قـــرض إســـكــان بـــنـــحــو 50
ـوظـف مـليـون ديـنـار للـمـحـام وا
في الـوزارة) ,الفـتـا االنــتـبـاه الى ان
صـرف قرر أيـضا اقـراضهم سـلفا (ا
مــقــدارهــا 10 ماليــ ديــنــار أسـوة
بــأقــرانــهم من وزارات ومــؤســسـات
الدولة) ,مؤكـدا انه (بأمـكان مـحامي
الوزارة االستـفادة من تـلك اخلدمات
ــصـرف والــتــقـد الــتي يــقــدمـهــا ا

عليها وفق شروط محددة). 
ـصـرف عـلى صـعـيــد مـتـصل  فـعل ا
ـــالــــيـــة ـــبــــالغ ا خـــدمــــة حتـــويـل ا
لــلـمـواطــنـ الـكــتـرونـيــاً بـ فـروع
ـصـارف احلـكـومـيـة و االهـلـيـة في ا

بغداد واحملافظات.

نذري عبد احلس ا

مؤكـدا ان (الـشركـة تـعمل عـلى زيادة
ـشـتـقـات الـنـفـطـيـة وفق ـنـتج من ا ا
متطلبات السوق وتغطية االستهالك
احملـلي وبنـوعـيـات جـيـدة تتالءم مع
احملركات احلديـثة من خالل مشاريع
االزمـرة ومــشــاريع وحـدات حتــسـ

البنزين).
مـــشــيــرا الـى ان (هــنــاك  مـــشــروعــا
لتحـس زيت الـغاز والـنفط األبيض
ركـبات الكـبريتـية منه ما إلزالة كل ا
ســـــيـــــجـــــعـل اإلنـــــتـــــاج احملـــــلي ذا

ية). مواصفات عا

(الهـدف من االعتـماد عـلى الشـركات
االسـتـشـاريـة هـو لـتـخفـيـض الكـلف
ــئــة إلى جــانب ــالــيــة إلى 30 بــا ا
الكات احمللية في احلقل). تشغيل ا
الفـــــتـــــا الى ان (شـــــركـــــة كي بي آر
االسـتـشـاريـة سـتـتـولى إدارة أعـمال
تصعيد الـطاقات االنتاجـية) منوها
الـى (وجـــــــود شــــــــركـــــــات أخـــــــرى
اســـتــشــاريــة لـــغــرض إدارة احلــقل
لــكــنـهــا قـيــد الـدراســة والــتـخــطـيط

وإعداد العروض). 
في غضون ذلك كـشف  نائب محافظ
ذي قـــار عــادل الـــدخـــيــلـي عن قــرب
صـفى اضـافـة وحـدة أنـتـاج رابـعـة 
الــنـــاصــريـــة الـــنــفـــطي لــتـــغــطـــيــة

االستهالك احمللي.
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وقـــال الــدخــيــلـي في بــيــان تـــلــقــته
(الــزمــان) امس ان (شــركــة مــصــفى
الـنـاصريـة تـسـعى إلى زيـادة إنـتاج
شـتقات النـفطية عن مصافيـها من ا
طريق اضـافة وحـدة إنتـاجيـة رابعة
لتلبية احتياجات السوق احمللية).
مبيناً ان (الـوزارة وضعت اللمسات
االخيـرة للـمشـروع وستـبدأ الـتنـفيذ

قبلة). خالل األيام ا

 ‰œUŽ ¡ULOý —  œ«bGÐ

بـاشرت وزارة الـنـفط بـتـأهـيل وحدة
صالح الـدين االنـتـاجـيـة الـثـانيـة في
حافظة صالح الدين مصفى بيجي 
كما اعـلنت عن احـالة اربعـة مشاريع

لالستثمار . 

وقال الوزير جبار الـلعيبي في بيان
تــلــقــته (الــزمـان) امـس إن (الـوزارة
بـاشرت بـتـأهيل الـوحـدة االنتـاجـية
الثانية في مصـفى بيجي باحملافظة
الـتي تـبلغ 70 الف برمـيل بـالـيوم),
واضـاف ان (الـوحـدة االنـتـاجيـة من

مصفى بيجي النفطي
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وهاب الطائيمحمد اللكاش

مـحــمـد الـلـكـاش اتــهم وزارة الـداخـلـيـة
بالوقوف وراء جيش الكتروني وتهديده
بالقـتل على خـلفيـة انتقـاده الداء الوزير

قاسم االعرجي بحسب قوله. 
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الى ذلك حــذرت وزارة الــداخـلــيـة كــافـة
ضبـاطهـا ومنـسبـيهـا من نشـر تعـليـقات
ـطلـوبـ  وذكر الـتحـقـيق لـلمـتـهمـ وا
بيـان للـمـكتب االعالمي لـوزير الـداخلـية
تـــلــقــته (الــزمـــان)  امس (نــظــراً لــبــروز
نتـسب ظاهرة قـيام بـعض الضبـاط وا
العامل في وزارة الداخلية بنشر صور
وامور تتعلق بـقضايا حتقيـقية حصلوا
عــلــيـهــا بـحــكم وظــيــفـتــهم عــلى مـواقع
الــتـواصل االجــتــمـاعي الــفــيس بـوك او
نشر مـخاطبات رسـمية خـاصة بالوزارة
ـــا يــــتــــعـــارض مـع احـــكــــام قــــانـــون

عامة النـاس وتذكرنـا باالعالم الصدامي
الالمـهني الـبـغيض في االشـادة بـالقـائد
الـــــضـــــرورة وســــــوف نـــــحـــــاسـب ذلك
الـــــشـــــخـص الـــــذي ظـــــهـــــر في احـــــدى
الــفــضــائـيــات وفق الــقــانــون). بــحـسب

البيان.
وكــانت وزارة الـداخــلـيــة قـد اعــلـنت عن
اقامة دعوى قـضائية ضد الـنائب محمد
ــســتـــشــار االعالمي الـــلــكــاش.  وقـــال ا
لوزير الداخـلية وهاب الـطائي في بيان
امس (اتبـعنـا طريق الـقضـاء للـدفاع عن
تضحـيات ابنـاء الداخلـية باقـامة دعوى
قضائية ضد الـلكاش).  وأضاف الطائي
(نــتـمـنى ان تُــبـعــد وزارة الـداخــلـيـة من
ــزايـدات الــسـيـاســيـة والــتـصــريـحـات ا

الالمهنية).
وكـــان الــنــائب عـن الــتــحــالـف الــوطــني

جبار اللعيبي


