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عـاشت الـبـصـرة أمس يـومـاً حـزيـنـاً
شــيـعـت خالله سـتــة من شــهـدائــهـا
الـذيـن سـقـطـوا خالل االحـداث الـتي
ــســاء وتـســبب رافــقت تــظــاهــرة ا
ايـضـاً بـإصـابـة  68 آخـريـن وفـيـما
كــانـت شــوارع احملـــافــظــة مـــقــفــرة
واحملـال التجارية قـد اغلقت ابوابها
فـقـد بــدا الـهـاجس األمـني مـهـيـمـنـاً
عـلى الشـارع خشـية حـصول انفالت
اكـبر في االوضـاع في وقت سارعت
ـتــحـدة الى الـتـدخل وتـأكـيـد اال ا
ضـــرورة تـــهـــدئـــة االوضـــاع. وقــال
شـــهــود عــيـــان لـ(الــزمــان) امس ان
(االوضــاع بـاتت غـيــر طـبـيــعـيـة في
الـبصرة والغليـان الشعبي بلغ أعلى
مـــســـتــويـــاته جـــراء االســـتـــهــداف
ـقصود للمتظاهرين) مشيرين الى ا
ان (الـــغــضب اجلـــمــاهـــيــري جــراء
انـعـدام اخلدمـات وقلـة مـياه الـشرب
وتـلوثـهـا اخذ يـتصـاعـد أكثـر فأكـثر
مع انــهــمـــاك الــقــوى الــســيــاســيــة
ـفـاوضـات تـشـكـيل الـكـتـلـة االكـبر
واهـمـالـهم احملـافـظـة). وافـادوا بـأن
ـارة (الــشــوارع كـانـت خـالــيــة من ا
وانــتــشــرت في شــوارعــهــا أطـارات
سـيارات محتـرقة فيمـا اغلقت أغلب
احملـال التجاريـة ابوابها) مـضيف
ان (ســقـوط هـذا الــعـدد الـكــبـيـر من
الـضحـايـا ب مـتظـاهرين يـطالـبون
بـــأبـــسط حـــقــــوقـــهم اربك الـــوضع
االمـني عمومـاً في احملافظـة ما ينذر
بــتـردي االوضـاع). واحـتـشـد اآلالف
مـسـاء الثالثـاء حول مـقـر احملافـظة
وسط احملـافظة وقام بـعضهم برشق
ـبــنى بـقـنـابل حــارقـة ومـفـرقـعـات ا
فــردت الــشــرطــة بــقــنــابل مــســيــلـة
لــلــدمــوع واطالق نــار). وبــدت أثـار
حـرائق عـلى مـبـنى احملـافـظـة. وقال
رئـــيس مــجـــلس حـــقــوق االنـــســان
الـوطني في البصرة مـهدى التميمى
إن (االحـتـجاجـات خلّـفت سـتة قـتلى
وأكـــثـــر من عـــشـــرين جـــريــحـــا من
ــتـظــاهــرين) مــتـهــمــا قـوات األمن ا
بـ(فــــتح الــــنـــــار مــــبــــاشــــرة عــــلى
ـتظاهرين). من جـهتها قالت وزارة ا
الـصــحـة ان الـتـظــاهـرة اسـفـرت عن
اسـتشهاد خمـسة اشخاص واصابة
ـتحـدث الـرسمي 68 آخـرين. وقـال ا
بـاسم الـوزارة سـيف البـدر في بـيان
ان (حـصيلة التظاهرات الشعبية في
الـبصـرة بلغت 68 جـريحـا منهم 41
مـدنـياً و 27 من الـقـوات االمـنـية مع
مـشـيرا ً تـظـاهرين) 5  شـهـداء من ا
الـى ان (الــــــوزارة عــــــلـى تــــــواصل

االيـــــرانـي والـــــعـــــراقـي) داعـــــيـــــا
احلـكومـات االخرى لـ (عـدم االلتزام
بـاي حـظـر امـريـكي احـادي اجلانب
ألن اجــــراءات هـــذا احلـــظــــر غـــيـــر
قـانونيـة واحادية اجلـانب). وبشأن
مــــوقف  ايـــران من تــــصـــرـح رئـس
الـوزراء حـدر العـبادي بهـذا الصدد
قـال ان (الـعـبـادي اوضح فـ مـا بـعد
بأنه كان يقصد من االلتزام باحلظر
عـدم الـتـعـامل بـالـدوالر). ورداً عـلى
الـتـلـمـيـحـات االسرائـيـلـيـة االخـيرة
بـشأن بالهجوم على اهداف ايرانية
داخـل االراضي الــــعــــراقـــــيــــة قـــال
مــسـجـدي (انـنـا نـزود الـعـراق بـأي
سـالح يـــريــــده اال ان الــــقــــضــــايـــا
طـروحـة من قبـل الكــيان االخـيـرة ا
الـصـهــيـوني هـدفـهـا اثـارة االجواء
ولـالغراض الدعائية فقط). واضاف
ان (هــذه الــتــهــديـدات تــعــد اهــانـة
لــلــعـراقــيـ وتــدخال في شــؤونـهم
الـــــداخـــــلــــــة ونــــحـن نـــــتـــــوقع من
العراقي ان يردوا بانفسهم وان ال
يـسمحـوا للصهـاينة باالعـتياد على
الــتـــدخل في شــؤونــهم).واكــد بــأن
ـتـازة (لـطـهـران عالقـات وثــيـقـة و
مـع جـــمـــيع االجـــنـــحـــة واالحـــزاب
الــســيـاســيـة الــعــراقـيــة وتـدعم اي
حـكومة يتم تـشكيلـها ) مشيراً الى
(اسـتــعـداد اجلـمـهـوريـة االسالمـيـة
لـلـتعـاون مع احلكـومة اجلـديدة في
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بــدأ وزيـر الــداخـلـيــة  االيـراني عب
دالـــرضـــا رحـــمـــاني فـــضـــلي امس
زيـــارة الى  بــغــداد عــلى رأس وفــد
اداري وأمـني الجـراء مـحـادثات مع
وزيـــر الــداخــلـــيــة قـــاسم االعــرجي
تـتـنـاول اجـراءات زيـارة االيـرانـي
قدسة في العراق خاصة لـلعتبات ا
زيــارة اربــعـيــنــيـة االمــام احلــسـ
والــــقــــضـــايــــا احلـــدوديــــة. ورافق
فــضـلـي في زيـارتـه  الـتي تــسـتــمـر
يــومــا واحـدا مــســاعـده لــلــشـؤون
األمـــنـــيـــة والـــشـــرطـــة حـــســـ ذو
الـــفــقـــاري وقــائـــد حــرس احلــدود
الــعــمــيــد قـاسـم رضـائـي ومـحــافظ
كرمانشاه هوشنك بازوند. من جهة
اخــرى دعــا الـســفــر االيــراني  لـدى
بــغــداد ايــرج مــسـجــدي احلــكــومـة
الـعــراقـيـة لالحـتـجـاج عـلى احلـظـر
االمــــريـــكي احـــادي اجلــــانب عـــلى
ايــران  مـشـيــرا الى أن هـذا احلـظـر
ســــيــــلــــحق الــــضــــرر بــــالــــشــــعب
الـــعـــراقـي.وقـــال مـــســـجـــدي خالل
مـؤتـمر صـحـفي عقـده في بـغداد ان
(مـا نـتـوقـعه من احلـكومـة الـعـراقـة
هــو االحـتـجـاج عــلى هـذه اخلـطـوة
االمـريكية ). واضاف ان (ال احد في
الــعـراق يـدعم احلـظـر الن اجـراءات
احلـظـر غيـر قابـلة لـلتـطبـق اسـاسا
ـصــلـحــة الـشــعـبـ النــهـا تــضـر 
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دعـا كـوبـيش احلـكـومـة االحتـاديـة إلى
(بــذل قــصـارى جــهــدهـا لـالسـتــجــابـة
ـشـروعـة بـتـوفـيـر ـواطـنـ ا ـطـالب ا
ـياه النظيفـة وإمدادات الكهرباء على ا
وجه الــــســـرعــــة) حـــاثــــاً الـــزعــــمـــاء
الـسـيـاسيـ ومـجلـس النـواب اجلـديد
الى (االضـطالع بواجـباتهم والـتصرف
ا في ذلك ـسؤولـية وبـدون تأخـير 
اتـخاذ كـافة اخلـطوات الالزمـة لالتفاق
سـريـعـاً عــلى تـشـكـيل حـكـومـة جـديـدة
وطــنـيـة وداعــمـة لإلصالح من شــأنـهـا
االستجابة بسرعة وفاعلية الحتياجات
ـواطــنـ الـقـائــمـة مـنـذ مــدة طـويـلـة ا
اء وحتـقـيق مطـالـبـهم األساسـيـة من ا
والـكــهـربـاء وحتـقــيق الـهـدف األطـول
ــتــمــثل بــخــلق فــرص الـعــمل أجال وا
ـة). وعزا قائـد عمـليات واحلـياة الـكر
الـبصـرة الفـريق الركن جـميل الـشمري
اســــتــــخــــدام وســــائل فض الــــشــــغب
االعــتــيــاديـــة الى تــعــرض مــواطــنــ
لالعـتـداء. وقال الـشـمري خالل مـؤتـمر
صــحـفي امس (انـهم كــانـوا قـد هـيـأوا
ــــاء والــــورد واالعالم الــــعــــراقــــيــــة ا
ـتــظـاهــرين لـكــنـهم لــتـوزيـعــهـا بــ ا

فـوجئوا بقيام عدد منهم بإلقاء القنابل
الـيـدويـة وحـرق الـعـجالت الـعـسـكـريـة
ومـبـنى ديـوان احملـافـظـة) مـضـيـفاً ان
(الـتـظـاهـرات تـطـورت خالل الـلـيل الى
قـيـام مــجـهـولـ يـسـتــقـلـون عـجـلـتـ
احــداهــمــا بــيـضــاء الــلــون بــتــنــفــيـذ
ـواطـن اغـتـيـاالت واعـتـداءات عـلى ا

االمـــر الـــذي اضــطـــرت مـــعه الـــقــوات
االمنية الى التدخل واعالن فرض حظر
الـتـجـوال) مـحـذراً من ( ظـلـوع جـهات
مـجــهـولـة بـتــنـفـيـذ مــثل هـذه االعـمـال
اليـقـاع الــفـتـنـة في الـبـصـرة واالنـزالق
جتـاه تـداعـيـات خـطـيـرة) مـشـيـراً الى
(حـصـول تغـير في صـيـغة الـتظـاهرات
لـتصبح غير سلمية بعد ان  الترويج
لـذلك عـبـر اجملـمـوعـات(الـكـروبـات) في

مواقع التواصل االجتماعي). 
واكـد ان (حصـيلـة االشتـباكـات اسفرت
عـن مــقـــتل  5 في عـــمـــوم احملـــافـــظــة
وتــسـجـيل  30إصــابـة خـطـرة جـداً في
نـتسبـ االمنيـ باالضافة صـفوف ا
ـدنيـ وذلك بسـبب القاء الى  12من ا
رمـــانـــات يـــدويـــة مـــا يـــؤشـــر وجــود
عـصابات ارتـكبت تلك االعمـال لتأجيج

االوضـاع االمنيـة) بحسب قـوله  الفتاً
الى (عــدم ســقــوط اي جــريح او قــتـيل
قـــرب مـــبــنـى ديــوان احملـــافـــظــة وان
ــوقف الــقــوات االمــنــــــــيــة عــاجــلت ا
بـــطــــرق فض ومـــكــــافـــحـــة الــــشـــغب

االعتيادية). 
ـتظـاهريـن هربوا واضـاف ان (بعض ا
بـاجتــاه عـنـاصـر االمن حلــمـايـتـهم من
جـهـات شـرعت بـعـمـلـيـات اغـتـيال وان
ذلك مـــوثق لــدى الـــقــيــادة مـــا يــؤكــد
تـظـاهرين) الـتـزامهـا بـحمـايـة ودعم ا
مـشدداً على ان (قيادة العـمليات ليست
ـواطـنـ اوتــتـعـمـد فـتح بـالــضـد من ا
تـظاهرين اال ان حماية الـنار باجتاه ا
ـثل خـطا أحـمر ال ـنـشآت احلـيـوية  ا

يسمح بتجاوزه).
وبــشـــأن االوضــاع صــبــاح امس أكــد
الــشـــمــري ان (االوضــاع االمـــنــيــة في
احملـافظـة مستـقرة) موضـحاً ان (عددا
ـتـظاهـرين جتمـعـوا قرب مـشروع من ا
الـبصرة الكبـير وطلبوا الـسماح بلقاء
مـسؤول محلي اليوم اخلميس و
االيــعــاز بـــاتــخــاذ االجــراءات الالزمــة

بهـذا الشأن). 

ـتـابـعـة مـســتـمـر مع صـحـة الـبــصـرة 
األوضــاع الـــصــحـــيــة وســيـــر تــقــد
اخلــدمــات الــطــبــيــة والــصــحــيــة الي
حــوادث خـالل الــتــظـــاهــرات ورفــدهــا
بـكافة احتياجـاتها من األدوية وأكياس
ـســتـلـزمـات الـطـبـيـة الالزمـة). الـدم وا
وجتـدد التظـاهرات امس فيـما سجلت
ـتـظـاهرين حـاالت اخـتـنـاق بصـفـوف ا
وقـطع مـتـظـاهرون في الـزبـيـر الـطريق
الى مـبنى القائممقامية . وقطع آخرون
ؤديـة الى الشـركـات النـفطـية الـطـرق ا
الـواقـعـة في حقـل غرب الـقـرنة 1. وفي
ـنـظـمة وقت الحق انـسـحـبت الـلـجان ا
لــلـتـظــاهـرات واالعـتــصـام في نــاحـيـة
ـؤدية الى االمـام الـصـادق من الطـرق ا
الـشـركـات الـنـفـطـيـة الـواقـعـة في حـقل
غـرب الـقـرنة  1 الـى إشعـار آخـر. وقال
ـتـحـدث االعالمي بـاسم الـلـجـان علي ا
ـنـظـمة ـنـصـوري امس ان (الـلـجـان ا ا
انـسحبت من جـميع الطـرق التي قامت
بــقـطــعـهــا صـبــاح امس) مـشــيـرا الى
(انـها سـتعـود في اي وقت تضـامنا مع
تــظـاهـرات مــركـز احملـافــظـة).  واظـهـر
مـقطع فـيـديو سـيطـرة متـظاهـرين على
مـقـر لـلـجـيش وعـجالت عـسـكـرية . من
جـهـته اعـلن قائـد شـرطـة البـصـرة منع
الـدخـول لـلـمـحـافـظـة واخلـروج مـنـهـا
بـينما شـهد مركز احملافـظة هدوءاً تاماً
وسط انــتـشـار امـني مـكـثف.وفي اطـار
ردود االفــعــال تــظــاهــر الــعـشــرات من
أهــالي مـحــافـظــة مـيــسـان امس وسط
احملـافظة للمـطالبة بإيـقاف العنف ضد
ــتـظـاهــرين في الـبــصـرة.وشـارك في ا
الـتظـاهرة التي نـظمت في شـارع دجلة
. ودعـا ـثـقـفـ والــنـاشـطـ عـشــرات ا
رئـيس اجلـمـهـورية فـؤاد مـعـصوم الى
الــتـــحـــقــيـق الــعـــاجل بـــاســـتــشـــهــاد
ـــتـــظـــاهــريـن كـــمـــا دعــا فـي بـــيــان ا
احلـكــومـتـ احملـلــيـة واالحتـاديـة الى
(الــعـمل اجلـاد والــفـوري لالسـتــجـابـة
ـشروعـة واتخاذ ـتظـاهرين ا ـطالب ا
خـطــوات سـريـعـة وعــمـلـيـة لــتـحـسـ
ـيـاه اخلـدمــات ال سـيـمـا الـكــهـربـاء وا
والـصـحـة واخلـدمـات الـعـامـة) . وحذر
رئـيس ائتالف الوطنية اياد عالوي في
بــيـــان تــلــقــتـه (الــزمــان) امس  من ان
الــتــبــاطــؤ في حل االزمــة ســتـكــون له
ـرجع الـديـني نـتـائج وخـيـمـة . ودعـا ا
جـــواد اخلــــاصي في بــــيـــان تـــلــــقـــته
(الــزمـان) امس  (كل الـشــعب لـلـوقـوف
ــتــظـــاهــرين والـــدفــاع عن الى صـف ا
مـظلـوميـتهم). من جـهتـه اصدر احلزب
الشيوعي العراقي بياناً تلقته (الزمان)
امس طالب خالله بـ(محاسبة من اطلق
ـتــظــاهـرين الــرصـاص الــقــاتل عــلى ا
الــســلـمــيــ من دون ابــطــاء). وطـالب

رئيس حتالف سائرون حسن العاقولي
بــفـتح حتـقــيق عـاجل بــاألحـداث.وأكـد
الـعـاقولي فـي بيـان (تـضامن الـتـحالف
ـشـروعـة ـطـالب ا ــطـلق مع ا الـتـام وا
ألحـبتـنا في الـبصرة ولـتظـاهراتهم من
اجل تـوفـيـر احلـد االدنى مـن اخلـدمات
الالئــقـة بــاحلـيــاة االدمـيـة) . واعــلـنت
وزارة الـتجارة في بيان تـلقته (الزمان)
امس عـن انــطالق الــقــافــلــة االولى من
الـشاحـنات احملـملة بـكمـيات كـبيرة من
مـياه الشرب الى البصرة وتضم خمس
شــاحـنـات مع مـواصــلـة ارسـال قـوافل
ــقــبــلـ . من اخــرى خالل الــيــومـ ا
ــمـثـل اخلـاص لـألمـ جــهــته أعــرب ا
ــتـحـدة في الــعـراق يـان الــعـام لأل ا
كــــوبـــيـش عن قــــلــــقه الــــشــــديـــد إزاء
االحـداث.ودعـا كـوبـيش في بـيـان امس
إلى (الــتـهــدئـة وحـث الـســلـطــات عـلى
ـنـاسـبة جتـنب اسـتـخدام الـقـوة غـير ا
ــتـظــاهـرين وتــوفـيـر والــقـاتـلــة ضـد ا
احلـماية الالزمة ألهل الـبصرة وضمان
حــقــوق اإلنــســان في ســيــاق حــمــايــة
الـقانـون والنـظام والـتحقـيق مع أولئك
ـسؤول عن انـدالع أعمال عـنف).كما ا
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قـال وزيـر اخلـارجـيـة األمـريـكي
مـايك بومبيو الثالثاء إن سفير
ـتـحـدة السـابق إلى الـواليـات ا
ــاي خــلــيــلـزاد أفــغــانــســتـان ز
سـينضم إلى الوزارة كمستشار
بـــشــأن أفــغــانـــســتــان.وجــاءت
تـصريحـات بومبـيو مع توجهه
إلـى باكستان لبحث دور إسالم
ابــــــاد في إنـــــهــــــاء الـــــصـــــراع

األفغاني. 
وقــال بــومــبــيـو لــلــصــحــفــيـ
ـــرافــقــ له في األمـــريــكــيــ ا
الــرحــلــة (ســيــنــضم الــســفــيــر
خــــلــــيــــلــــزاد إلى فــــريق وزارة
ساعـدتنا في جهود اخلـارجية 
ــصــاحلــة ســيــأتي ويــصــبح ا
الــشـخـص الـرئــيـسي في وزارة

اخلارجية لذلك الغرض). 
وفــاز جنـم الــكــريــكت الــســابق
عـــمــران خـــان بــاالنـــتــخـــابــات
الــعـامـة الــبـاكـسـتــانـيـة في 25
تـمـوز. وقـال اجلـيش األمـريـكي
فـي اآلونة األخـيـرة إنه سـيـلغي
مــسـاعـدات لـبـاكـســتـان بـقـيـمـة

ــســاعـدة فـي إنـهــاء الــصـراع ا
األفــــــغـــــــاني أطــــــول حــــــروب
أمـريكـا.ويشـير تـعيـ خلـيلزاد
إلـى أن اإلدارة األمريـكـيـة جادة
بــشـأن عـمــلـيـة سالم أفــغـانـيـة.
فــعالوة عـلى خـبـرته في تـقـد
ــشـورة والـعـمل لـصـالح أربع ا
إدارات أمـــريـــكــيـــة ومـــعـــرفــته
بـالـلـغـات الـرئـيـسـيـة والـثـقـافـة
والــســيـاســة األفــغــانـيــة فــهـو
يـــنـــتـــمي أيـــضـــا إلى عـــرقـــيــة
الـبـشـتون الـتي تـمـثل األغلـبـية
فـي الـــبـالد.وعــــمل مــــســــاعـــدا
لــلـرئــيس جــورج دبـلــيـو بـوش
حـــيث ســـاعــد في الـــتــخـــطــيط
لـلــغـزو األمـريـكي ألفـغـانـسـتـان
بـعـد هجـمات  11 أيـلول 2001
الــتي نـفــذهـا تــنـظــيم الــقـاعـدة
الـــذي كــان مــتــمـــركــزا في هــذا
الــبـلــد. وأطــاح الـغــزو بـحــركـة
طـــالــبــان الــتي حـــكــمت الــبالد
بـداية من عام 1996. كـما تولى
ـتــحـدة في ســفــارة الـواليــات ا
الـــعــراق بــعـــد نــيــســان 2003
ولـــدى كــــبـــار الـــســــيـــاســـيـــ
العراقي عالقات وطيدة به.

 300 مـلـيون دوالر بـسبب تـقاعس
إسـالم ابــاد عـن الــتـــحـــرك بــشـــكل

تشددين. حاسم ضد ا
 وتـــتـــهم إدارة الـــرئـــيـس دونـــالــد
تــرامب إسـالم أبــاد بــتـوفــيــر مالذ
ـتمـردي أفغـانسـتان وهـو ما آمن 
تـنـفيه بـاكسـتـان.وقال بـومبـيو إنه
سـيـؤكـد في اجـتـمـاعـاته في إسالم
ابــاد عـلى أنه يــنـبـغـي لـبـاكــسـتـان

اي خليلزاد ز
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ــــركــــزي الــــعــــراقي عــــزز الــــبــــنك ا
احـتـياطـاته من الـذهب بـستـة اطـنان
ونـــصف الـــطن لـــيــصـــبح رصـــيــده
اإلجمالي من الذهب  96 طناً ويأتي
ذلـك في إطـــــــار ســـــــيـــــــاســــــة إدارة
االحـتـياطـيات الـتي ينـتـهجـها الـبنك
في تــنــويع األصـول االســتــثـمــاريـة.
وقــال مــصــدر في تـصــريح  امس ان
عدن (الـبنك استـثمر هـبوط أسعـار ا
الـنفيـس لتنـفيذ عـمليـة شراء الكـمية
اإلضــافـيـة الـتي تـمـت بـالـتـعـاون مع
ـركـزي الــفـرنـسي). في هـذه الــبـنك ا
االثــنـــاء ســجـــلت أســواق الــعـــمــلــة
األجــنــبـيــة في بــغـداد صــبـاح امس
األربعاء إرتفاعاً طفيفاً بسعر صرف
الــدوالر االمــريـــكي مــقــابل الــديــنــار
الــعـــراقي. وبــلغ ســـعــر الــســوق في
بـــورصــة الـــكـــفــاح بـــبـــغــداد 1207
دنانير للدوالر الواحد أي  120 ألفاً
و 700 ديـــنــار لـــلـــمــائـــة دوالر. أمــا
أســــعــــار بــــيع وشــــراء الــــدوالر في
شـركات الصيرفة فـكانت: سعر البيع
لــلـدوالر الـواحـد  1210 دنـانـيـر أي
 121 ألف ديـــنـــار لـــلـــمـــائــة دوالر.

وســـعـــر الـــشـــراء لـــلــدوالر بـ 1200
ديـنـاراً أي  120 ألف ديـنـار لـلـمـائـة
دوالر. امـا أسعـار العـمالت األجنـبية
والــذهـب والــنــفط فــبـــلــغت الــيــورو
ي:  100 يـــورو = الــــســـعــــر الــــعـــا
 115.73دوالر الــــبـــاونـــد الــــســـعـــر
ي:  100 بـــــاون = 128.42 الــــــعـــــا
دوالر والــلـــيــرة الــتـــركــيــة الـــســعــر
669.97 ي:  100 دوالر =  الـــــــعـــــــا
لـيرة تركـية وسعـر أونصــــــة الذهب
. وســعــر ــيــاً =  1193.10دوالراً عـــا
بـرمـيل نـفط خـــــــام برنــت = 77.57
دوالر وســـعـــر بــــرمـــيل نـــفط اخلـــام
االمـريـكــي =  69.56 دوالر. وشـددت
احلـكـومـة عـلى مـراقـبـة أسـار صـرف
صارف اخملالفة. الدوالر ومحاسبة ا
وذكـر بيان لوزارة التخطيط امس ان
(جلـنة الشؤون االقتـصادية الوزارية
بــرئـاســة وزيـر الــتــخـطــيط سـلــمـان
اجلـــمـــيـــلي ثـــمـــنت دور الـــبـــنك في
احلـفاظ عـلى استقـرار سعـر الصرف
وتـقـوية الـدينـار ومـسانـدة احلكـومة
في اخلـروج من االزمـة االقـتصـادية 
نـطقة فـضال عن اخراج الـعراق من ا
ـتــابـعـة ضـمن الــرمـاديـة ومـنــطـقـة ا
الي الدولية تـصنيف منظمة العمل ا

ــكـافـحــة غـســيل االمـوال ــعـنــيـة  ا
وتـمـويل االرهـاب بـفـضل االجراءات
ـركزي في هذا الـتي اتخـذها الـبنك ا
الــشـأن). وأضــاف ان (الـلـجــنـة دعت
في إجـــتـــمــاعـــهـــا أمس إلى اتـــخــاذ
االجـراءات الالزمـة لـلـمـحـافـظـة عـلى
اســتـقـرار ســعـر الــصـرف واحلـد من
الــفــروقـات فـي الـســعــر ومـحــاســبـة
ـــصـــارف الــتـي تــخـــالف ضـــوابط ا
تبعة من قبل البنك). وأشار الـعمل ا
الى ان (جلـنـة الـشـؤون االقـتـصـاديـة
الــوزاريـة "وافـقت عــلى بـدء تــطـبـيق
ــشـروع الــوطـني إلنــتـاج الــطـحـ ا
الـصفر وحـصر االستـيراد باالعـتماد
ـــســتـــنــدي وان تـــتــولى اجلـــهــات ا
الـــقــطـــاعــيـــة في وزارتي الـــتــجــارة
تابعة راقبـة وا والـصحة عمـليات ا
فـيـمـا تكـون الـشركـة الـعـامة لـتـجارة
احلـــبـــوب فـي وزارة الـــتـــجـــارة هي
ـــواصــفــات ـــعــنــيـــة بــتـــطــبـــيق ا ا
ــسـتـوردة او والــفـحص لــلـحـنــطـة ا
ستـخدمة في انتاج ـنتجة محـليا ا ا
الـطـحـ الـصـفـر). ومـنـحت الـلـجـنة
ـالك (حق اسـتيراد احلـنطة لـغير ا
لـلـمـطـاحن كـمـا انـهـا لـم تـشـترط ان
ـلـوكة لـلـمسـتورد طـحـنة  تـكـون ا

والــتـأكـيــد عـلى ان يـتــولى اصـحـاب
ــطــاحن انــشــاء ســايــلــوات خلــزن ا
احلـبـوب). كمـا اتخـذت اللـجنـة عددا
من الــقـرارات والــتـوصــيـات االخـرى
عروضة على جدول بـشان القضايا ا
ــنـتـجـات االعــمـال بـيـنــهـا حتـديـد ا
ــصـنــعـة مــحـلــيـا ومــنع اسـتــيـراد ا
مــثـيالتـهـا وإجــراءات اخـرى بـشـأن

التعرفة الكمركية وغيرها.
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غي الـعملية السـياسية تسعى الى
ـشـاركـة في الـعـمـلـيـة الـسـيـاسة ا
عمول بها خاطئة). ـفاهيم ا وان ا
واضـاف في تصريح (لم نصل الى
مــرحـــلــة ان حتــكم كــتــلــة واخــرى
شاركة تـعارض فاجلميع يـرغب با
واخـذ حصة من الكعكة) الفتا الى
عـمول بـها خـاطئة ـفاهـيم ا ان (ا
وأن الــــتـــصـــعـــيــــد احلـــاصل هـــو
اخلـــــــــــوف مـن الــــــــــذهــــــــــاب الـى
ـــــعـــــارضـــــة).ورأى ان (الـــــكـــــرد ا
يبحثون عن مصاحلهم ومن يلبي
مــطـالــبـهم ســيـكــون قـريــبـاً مــنـهم
واالمـــور تــســيـــر بــهــذا االجتــاه).
واضـــاف الــدنـــبــوس ان (الـــعــامل
ـــشــــهـــد اخلــــارجي مــــوجــــود وا
الــســاسـي يــتــأثــر به في عــمــلــيــة
تـرتيب االوضاع الـداخليـة) منوهاً
الى ان(هـنالك عامل رئيس هما
امـريكا وايـران والعوامل الـثانوية
هي تـــركــيــا والــســعــوديــة وقــطــر
واالمــارات) مــشـيــراً الى ان (هـذه

انـه (وقّـع مـع حتــــــــــالـف اإلصـالح
واإلعـمـار وال نـعـرف حـتى اآلن من
الـــذي زور تــــوقـــيـــعـــنـــا بـــدعـــوى
االنـضـمام لـكـتلـة الـبنـاء) مـضيـفاً
انـه وقع عـــلـى مـــذكـــرة لــــلـــدائـــرة
انيـة حلذف أسمه من حتالف الـبر
الــبـنــاء. وهـدد بـ(مـقــاضـاة كل من
يـتـهمـنا بـالتـوقيع لـلطـرف اآلخر).

وأضـــاف ان (ثـــمـــانـــيـــة نـــواب 
تــزويــر تـــوقــيــعــاتــهم في حتــالف
الــبـنـاء وجـرى تــوقـيـعـهم من دون
عـــلــمـــهم) مـــشــيـــرا الى (ضــرورة
فـــرض الــعـــقــوبـــة عــلـى كل نــائب
مـــنــســحـب دون مــوافــقـــة رئــاســة
الـــكــتـــلــة كـــونه أخــذ مـــوقع قــد ال
يـستـحقه).تابـع (سنتـخذ اجراءات
قــانــونــيــة وإداريــة ســريــعــة ضــد
ـــزورين قــبل انــعـــقــاد اجلــلــســة ا
ـقـبـلـة يـوم  15 أيـلـول اجلـاري). ا
مـن جهته قال القيادي في ائتالف
الــوطـــنــيــة عــدنــان الــدنــبــوس ان
ـشاركة (جـميع الـكتل الـسياسـية ا
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تــوقع نــائب عن تـيــار احلـكــمـة أن
تــــفــــصح احملــــكــــمــــة االحتــــاديـــة
الـعـلـياعن إجـابـتهـا بـشـأن تفـسـير
الـكتلة النيـابية األكبر خالل عشرة
أيــــــام. وقــــــال الــــــنــــــائـب حــــــسن
ــســعــودي في تــصــريح امس ان ا
(رأي احملــكـمــة االحتـاديــة في عـام
 2010 كــــان لـــصــــالح الــــكـــتــــلـــة
الـنيابية االكـبر عدداً داخل مجلس
الـنواب وهـذا ينـطبق عـلى حتالف
اإلصـالح واإلعــمــار واألفــضــلــيــة
الــقــانـــونــيــة هي لــكــتــلــة حتــالف
االصـالح واالعمار كون اآللية التي
تـشكـلت بها الـكتـلة هي من رؤساء
الـكتل)وأضاف ان (جـواب احملكمة
ــانــيـة عــلى ســؤال الــدائــرة الــبــر
بـشأن تـشكـيل الكـتلـة األكبـر سيرد
خـالل عـشـرة ايـام) في اشـارة الى
انه سـيـكـون قـبل مـوعد اسـتـئـناف
ان عـقـد جلـسـته االولى وأكد الـبـر

االنـتخـابات هي األعـقد الـتي مرت
فـي العراق ألن الـتزويـر وصل بها
الـى مـراحل كـبـيـرة بـاالضـافـة الى
ـئـة من الـشعب عن عـزوف  80 بـا
االنــتــخــابــات كــمــا ان مــخــرجـات

العمل غير صحيحة).
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الية ومتابعة اعلنت جلنة الرقابة ا
الـتخـصيـصات في مـجلس الـبصرة
عـن اتالف جـــمــيـع الــوثـــائق الـــتي
تـدين الفاسـدين جراء احلريق الذي
تـعرض اليه مبـنى ديوان احملافظة.
وقــالت في بـيــان امس ان (احلـريق
الــذي طـال مـبـنـى ديـوان احملـافـظـة
اول امـس أتــلف جـــمـــيع الـــوثــائق
الـتي تدين الـفاسدين) مـوضحة أن
احلـريق (طال قسم التخطيط فضال
ـالــيــة وقـسم عـن دائـرة الــشــؤون ا
الــهـنـدســة بـالـكـامـل بـاالضـافـة الى
الـقسم الـقانوني فـضال عن احتراق
اولـــيــــات خـــاصـــة بـــاحلـــســـابـــات
الــتـشــغـيـلــيـة وجــمـيع اخملــاطـبـات
ــذكـورة خالل ــوجـهــة لالقــسـام ا ا
ـدة االخـيـرة كـما احـتـرقت نـسـبة ا
لـيست بالقليـلة من وثائق احملافظة
ــهــمــة وأرشــيـفــهــا وقــد جتـددت ا
) مشيرة الى (خلو الـنيران صباحـاً
ديــوان احملـافــظــة حـالــيـاً ووثــائـقه
ــتـبـقـيـة مـا يــؤشـر تـوقف اعـمـاله ا
ــقـبــلـة) الفــتـة الى ان ـدة ا خـالل ا
قبلة نتيجة إخالء احملافظة دة ا (ا
صالح لـوثائـقهـا ستشـهد تـعطـيالً 
ــواطـنـ خـصــوصـاً بـعـد اصـدار ا
قـرارات احتـادية تـستـثـني البـصرة
ــــــشـــــــاريع مـن قــــــرار إيـــــــقــــــاف ا
ـــشــاريع وإســـتــئـــنــاف الــعـــمل بــا
ـتـوقـفة واحـالـة مشـاريع جـديدة). ا
دني في بـدوره كشف مدير الدفاع ا

احملــافــظــة الــعـقــيــد حتــســ عـلي
ـئـة من ســاري عن احـتـراق  30 بــا
مــــبــــنى ديــــوان احملــــافـــظــــة خالل

التظاهرات. 
واوضـح سـاري في تــصـريح  امس
ان (مـا احـتـرق من ديوان احملـافـظة
ـــبـــنى هـــو اجلـــانب األيـــســـر من ا
بطوابقه االربعة فيما لم حتدث اي
ـن أضــــــــــــرار فــي اجلــــــــــــانـب اال
مــنـه).وقــرر رئــيس الــوزراء حــيــدر
الـعبادي زيارة البصرة قريبا برفقة
وزراء وعـقـد اجـتـمـاع مع احلـكـومة
ــوقف بــحـسب احملــلــيــة لـتــدارك ا
الـنـائب عن البـصـرة فالح اخلـزعلي
الـــذي اضــاف ان (نــواب الـــبــصــرة
طـالـبـوا الـعبـادي خالل اجـتـمـاعهم
مـــعـه اول امس الـــثالثـــاء بـــإقـــالـــة
الـــقــيـــادات األمــنــيـــة ومــحـــاســبــة
ـقصرين والضالع بقتل عدد من ا
ـتظاهرين وإرسال جلنـة حتقيقية ا
لــــلــــوقـــوف عــــلى مــــا يـــجــــري في
احملـــافــــظـــة فـــضالً عـن مـــطـــالـــيب
اخــرى). وكــان مـجــلس الــوزراء قـد
قـرر خالل جـلـسـته االسـبـوعـية اول
ــالــيـة ـســتــحــقـات ا امـس اطالق ا
لــلــمــحــافــظـات مــنــذ بــدايــة الــعـام
اجلـــاري. ونــفت وزارة اإلتــصــاالت
صــحـة مـاتـردد بــشـأن نـيــتـهـا قـطع
خدمة األنترنت عن البصرة. وأكدت
فـي بـــيـــان امس أن (هـــذه األنـــبـــاء
مـلـفقـة وعـارية عن الـصـحة ونـهيب
ـواطـنـ عـدم تــصـديق األخـبـار بــا
الـتي تـنـشـر بـدون مـصدر من إعالم

الــوزارة). في غـضــون ذلك كـلـفت
رئـاسة محكمة استئناف البصرة
االحتادية محكمة حتقيق العشار
بــــالـــتـــحـــقــــيق في جــــرائم قـــتل
ديـنة ـتظـاهـرين في ا الـشـهداء ا
واالعـتـداء عـلى األجـهـزة األمـنـية
ـواطـنـ ومــؤسـسـات الـدولـة وا
ـــتــــحـــدث الــــرســـمي واضــــاف ا
جملـــلس الـــقــضـــاء األعــلى عـــبــد
الستار بيرقدار في بيان امس أن
(قــضــاة الـتــحــقــيق سـيــتــخـذون
اإلجـــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة بـــحق
الـفاعل ومن سـاهم فيها أو دفع
بـأي وسـيلـة شخـصـاً على تـنفـيذ
ــة ــكـــوّن لــلـــجـــــــــــر الـــفــعـل ا
تــطــبــيــقــا لـلــقــانــون وحتــقــيــقـا

للعدالة).

2≠2    Í—uNL'« dBI « v ≈ W¹UNM « dB  s

 ∫W³FB « ÂU¹_« WB  ©ÊU e «® ‡  œd ¹ VO¼Ë w½U¼

U  «c¼Ë X¹uJ « ‰ušœ l  fO  Â«b  >
ÕUO²łù« bFÐ tO ≈ t²K

ÍUA « ¡U ²Š≈ VM−²¹ w½«bL(« ÊU½bŽ >
Â«b  b¹ s  …uNI «Ë

÷—_« w  «uŁUŽ pÐ—U √ fOzdK  XK  >
Î«œU

3

فالح اخلزعلي

WO eM  œ«u Ë  UſuB  vKŽ –u×² ð VB½ WÐUBŽ pJH¹ qÐUÐ Â«dł≈

¡öÐd  œËbŠ w  5 uN− Ë gO'« 5Ð W×ÒK   U U³²ý≈
بـتــنـفـيــذ عـمـلــيـات مـشــابـهـة مع
شــريـكه الــذي  الــتــعــرف عـلى
هـويتـه وإحالـته لـلـقـضـاء لـيـنال
ـواطن جزاءه الـعادل) داعـيا ا

 473 نـزيالً من سـجـون الـوزارة
في بـــغـــداد واحملـــافــظـــات خالل
ـاضي تـوزعـوا ب 52 الـشـهـر ا

من النساء و 421 من الرجال 
االفـــراج عـــنـــهم بـــعـــد انـــتـــهـــاء
محـكومـياتـهم). وأعلـنت مديـرية
اجـرام بـابل عن تـفـكـيك عـصـابـة
لـلــنـصب واالحــتـيــال تـســتـحـوذ
عـلـى مـصــوغـات ذهــبـيــة ومـواد
منزلية.وقال مدير مكتب مكافحة
قـدم حيدر علي في بيان البلدة ا
ــــكـــافـــحـــة وبـــعـــد ان (مـــفـــارز ا
اسـتــحـصــال أمـر قـضــائي حـول
تهـم تـمكـنت من وضع كم ا
محكم الى عصابة اثناء تنفيذها
عـمــلـيـة احــتـيـال بــتـقـد اوراق
مزورة الستحواذ على مصوغات
ذهبـيـة ومواد مـنـزليـة من شـركة
تعاونية استـهالكية داخل مدينة
احلــلــة) مــؤكــدا (اعــتــقــال احــد
افــرادهــا فـــورا وضــبط عــدد من
الــكــتـب الــرســمــيـــة والــهــويــات
ــــزورة ـــــســـــتــــمـــــســـــكـــــات ا وا
بـــحـــوزته).واوضح الـــبـــيـــان ان
ـعـتـقل عـنـد مـواجـهتـه بـاألدلة (ا
والـــبـــراهــ اعـــتـــرف صـــراحــة

ألقت القبض عـلى إرهابية كانت
تـــنــتـــمي إلى عـــصـــابــات داعش
ادة 4 اإلرهابـيـة مـطلـوبـة وفق ا
إرهـاب) مــوضـحـاً ان الــعـمــلـيـة
تمت اثـناء (وجـودها في مـنطـقة
ن من ـــطـــاحن بـــاجلــــانب اال ا
وصل). ونفذت قوة من احلشد ا
الـشـعبـي باالشـتـراك مع قـوة من
ـغـارات اجلـيش  عــمـلـيــات دهم 
وانـفــاق يــسـتــخـدمــهــا عـنــاصـر
داعش لـتـنـفـيـذ عـمـلـيـاتـهم غـرب
وصل.وقال بيان العالم احلشد ا
ان (قـــــــوة مـن الـــــــلــــــواء 44 في
احلشد الـشعبـي وبالتـنسيق مع
الفرقة  20 باجليش أجرت امس
عــمــلــيــات تــفــتــيش في مــنــاطق
اجلــــزيــــرة وقـــرى الــــصــــجــــمـــة
والــدحــلــة وعـ اجلــحـش غـرب
ـوصل) مـوضـحـاً ان (الـقـوت ا
داهــــمـــتــــا مــــغـــارات وانــــفــــاقـــاً
يـسـتـخـدمـهــا الـدواعش لـتـنـفـيـذ
ـــنــاطق عــمـــلــيـــاتــهـم في هــذه ا
واغـالقــــهـــــا بــــالـــــكــــامـل ومــــنع
).من جــهــة اســتــغاللــهــا مــجــدداً
اخــرى أعـــلــنـت دائــرة اإلصالح
التابعة لوزارة العدل عن (اطالق
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انــدلــعت اشــتــبــاكــات مــســلــحـة
عـــنــيـــفـــة بـــ قــوة مـن اجلــيش
ومـســلـحــ مـجــهـولــ رافـقــهـا
تــفـجــيـر انــتــحـاري بــالــقـرب من
بـحـيـرة الـرزازة بــ مـحـافـظـتي
كـربالء واالنــبـار امس االربــعـاء.
وافــــــاد مــــــصـــــــدر امــــــني بــــــأن
(احلصـيـلة األولـيـة لالشتـبـاكات
استـشهـاد عـنصـرين من اجليش
واصـابــة عـدد من اجلــرحى بـعـد
أن فـــجــــر إنـــتــــحـــاري نــــفـــسه)
مـوضــحـاً ان (قــوة من عـمــلـيـات
ساندة القطعات).  االنبار هبت 
ــصــدر (فــقــد تــدخل وبــحــسب ا
طـيـران اجلـيش في االشـتـبـاكات
فــــيــــمـــــا اصــــبح الـــــوضع حتت
الـســيـطــرة). وألـقت قــوة أمـنــيـة
الـــقـــبض عــــلى إمـــرأة تـــنـــتـــمي
ن من لـــداعـش في اجلـــانـب األ
ــــوصل. وقــــال بــــيــــان لـــوزارة ا
الــــدفـــاع ان (مــــفــــارز مـــديــــريـــة
اســـتــــخـــبـــارات وأمـن نـــيـــنـــوى
ـديـرية ـيـدانـيـة الـتـابـعة الـى ا ا
الــعــامــة لالســتــخـبــارات واالمن

ــــثل هــــذه الــــذيـن تــــعــــرضــــوا 
ــبـنى احلـوادث إلى (احلــضـور 
ــــديــــريـــة والــــتــــعــــــرف عــــلى ا

عتقل).  ا
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هـبــطت أســعــار الــنــفط امس بــفــعل زيــادة اإلمــدادات من أوبك والــواليـات
جرد تشديد ا بدد اخملاوف من أن هبـوط إنتاج إيران سيؤثـر  تـحدة  ا
ـقـبل. فـيـمـا قـالت وزارة الـنـفط الـعـقـوبـات األمـريـكـيـة في تـشـريـن الـثـاني ا
السـعودية انها حريصة على استـقرار  اسعار النفط عند حاجز 80 دوالرا
في اصعب االوضـاع. وبحـلول امس سجـلت العـقود اآلجـلة خلام الـقياس
ي مـزيج برنت 77.70 دوالرا لـلبـرمـيل بـانـخـفـاض بـلغ  اكـثر من21 الـعـا
ـئة عن سعر التسوية السابقة. وسجل خام غرب تكساس سنتا أو  0.3 با
الـوسـيط األمـريكي  69.17  دوالرا لـلبـرمـيل بـانخـفـاض بـلغ اكـثر من 18
ـئة عن سعر الـتسويـة السابقـة. وأظهر مـسح لرويترز أن سـنتا أو  0.3  با
ـصـدرة للـبـترول (أوبك) ارتـفع  220  ألف بـرميل إنتـاج مـنـظمـة الـبلـدان ا
يومـيـا في الـفـتـرة من تمـوز وآب إلى مـسـتـوى قـيـاسي في عام  2018 بـلغ
 32.79 ملـيون برميل يومـيا. عزز زيادة اإلنـتاج انتعاش اإلنـتاج الليبي في

 . ح حققت صادرات جنوب العراق رقما قياسياً
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