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طبعة العراق 
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كــشـف الــســـفــيـــر اإليــراني في
بـــغـــداد إيــــرج مـــســــجـــدي عن
وصول حـجم التـبادل الـتجاري
مع العراق إلى ثمـانية مليارات
ـلـيــار دوالر سـنـويـاً. ونــصف ا
وقــــال بــــيـــــان امس ان (نــــائب
رئـــــيس الـــــوزراء لـــــلـــــشــــؤون
االقتـصادية فـؤاد حسـ التقى
مـسـجـدي  وجـرى خالل الـلـقـاء

استعراض العالقات التاريخية
بـ الـبــلـدين وسـبل تــعـزيـزهـا
ـــا فــــيه خـــيـــر وتـــطــــويـــرهـــا 
( ومصلحة الشعب الصديق
واكد حسـ ان (العراق يـتطلع
الى بنـاء عالقـات قويـة ومتـينة
مع جـواره مـبـيـنـة عـلى اسـاس
شتركة).  من جانبه صالح ا ا
قال مسجـدي إن (حجم التبادل
الـتــجــاري بـ الــبــلـدين وصل
إلى ثمانية ونصف مليار دوالر
ســـنـــويـــاً وهـــنـــاك  79شـــركـــة

إيـرانـيـة مـخـتلـفـة االخـتـصاص
تــعـمل في الـعــراق في مـجـاالت
الــطــاقـة والــبــنــاء والـســيــاحـة
والــبـــنى الـــتـــحــتـــيـــة و حــجم
مــشـــاريع تــلك الـــشــركــات بــلغ
عـشـرة مـلـيـارات دوالر). واعـلن
مــــســـاعـــد وزيــــر الـــصــــنـــاعـــة
ــنـاجم والـتــجـارة االيـرانـيـة وا
مـــجــتـــبى خــســـرو تــاج عن ان
صــادرات بالده من الــسـلع الى
الـعـراق خالل االشـهـر الـسـبـعة
ـــاضـــيـــة زادت بــنـــســـبــة 57 ا

ـئة. وقال  خـسرو تاج خالل با
ــــــصــــــدرين حــــــفـل تــــــكـــــر ا
ــنـتــخــبــ من قــبل صــنـدوق ا
ضمـان الصـادرات االيرانـية ان
(سياسات االكتفاء الذاتي التي
اعتـمدتـها ايـران حقـقت جناحا
اكـثــر من تــنـمــيـة الــصـادرات)
واشـــــار الـى (وجــــود  10 آالف
نـــاشط اقــتـــصــادي فـي مــجــال
الـــصــادرات وان  500 شـــركــة
ـئة من تـتـولى تـصـديـر  80 بـا
السلع الى خارج البالد) داعيا

الى (االهـتـمام اكـثـر بالـشـركات
توسطة في مجال الصغيرة وا
ــصــارف الــصـــادرات وعــلـى  ا
بــعـدهــا مــؤسـســات لــلـضــمـان
ــالي ان يـكـون  لــهـا دور مـهم ا
في مجال ضمان الصادرات مع
نــظـرائه فـي الـعــالم في اصـدار
خـطـابـات الـضـمان) مـؤكدا ان
(في االشهـر السـبعة االولى من
الــــــعــــــام  احلــــــالـي حــــــقــــــقت
ــوا الــصــادرات الى الــعــراق 
ـئــة وعـلى هـذا مـقـداره  57 بــا
االسـاس فأن  صنـدوق ضـمان
الـــصــادرات يـــجب ان يــفـــتــتح

فرعا له في العراق).
 الى ذلك حـذر وزيـر اخلـارجـية
التركي مولود تشاووش أوغلو
واشــــنـــطـن من عــــقــــوبـــاتــــهـــا
اجلــديــدة عـــلى إيــران كــونــهــا
مـسـألــة خـطـيــرة. وقـال أوغـلـو
خـالل زيــارته إلى الــيــابــان انه
(في الــوقت الــذي طــلــبــنـا فــيه
ــتــحــدة إعــفــاء من الــواليــات ا
وتـأكـيـدنـا عـلى ان حـشـر إيران
فـي الـزاويـة لــيس من احلــكـمـة
والسيمـا ان  عزلها يـعد مسألة
خطيرة ومن غيـر العدل معاقبة
الــشـعب) وأضــاف أن (تــركــيـا
ضد فـرض عقـوبات وال نـعتـقد
كن الـتوصل ألي نـتيجة بأنه 
مـن خالل الــعــقــوبــات) وتــابع
(أعتـقد أنه بدل الـعقـوبات فإن
اجـراء احلـوار يـعـود بـالـفـائـدة
اكــثــر مـن فــرض الــعــقــوبــات).
ودخــلت الــدفــعــة الــثــانــيــة من
العقوبات األمـريكية على إيران
ـاضي حـيـز الـتـنـفـيـذ االثـنـ ا
والتي تـستهـدف قطـاعي النفط
ـال احلـيـوي في الـبالد مع وا
إعـفاء ثـماني دول بـينـها تـركيا

من االلـتزام بـالعـقوبـات وسمح
ـواصـلة اسـتـيـراد الـنفط لـهـا 
اإليراني. كـما اشـار مصدر الى
السـماح  ا لـلصـ بشراء 360
ألف بـرمــيل يــومـيــا من الــنـفط

دة  180يوما. االيراني 
وقــــال ان االعـــــفــــاء (تـــــضــــمن
شــــروطــــا مـــــثل الــــكـــــشف عن
ـــقـــابـــلـــة ووســـائل األطـــراف ا
التسـوية . واشتـرت الص في
ــــتــــوسط  655ألـف بــــرمــــيل ا
يــومـيـا من إيــران خالل كـانـون
الثاني إلى أيلول وفـقا لبيانات
اجلـمارك الـصيـنـية. وتـراجعت
أسـعــار الــنــفط امس الــثالثـاء
حتت وطـــأة اســـتـــثــنـــاءات من
الـعـقـوبـات منـحـتـهـا واشـنـطن
لـلـسـمـاح ألكـبـر مـشـتـرى اخلام
ـواصلة االسـتيراد  اإليرانى 
فـــضال عن بــــواعث الـــقـــلق من
و تبـاطؤ اقتـصادى قد يـكبح 
الــطـــلب عـــلى الــوقـــود.وكــانت
العـقود اآلجـلة لـلخـام األمريكي
غــرب تـكــســاس الـوســيط عــنـد
تـوقفت  62.90 دوالر لـلـبـرميل
ا يعادل منخفضة  20 سنتا 
ـــئــة عـن الــتـــســـويــة   0.3 بـــا
السـابقـة كما وانـخفـضت عقود
ي برنت 47 خـام القـياس الـعـا
ــــئـــة إلى ســـنــــتـــا أو  0.6 بـــا

 72.70دوالر للبرميل. 
 وقـال احملــلـلــون إن (تـوقــعـات
حـدوث تــبـاطــؤ اقـتــصـادي في
ـقبلـة تؤثر سـلبا على األشهر ا
تــقـديـرات الـطــلب عـلى الـوقـود
بـينـما انـحـسرت اخملـاوف على
عروض بعد أن منحت صعيد ا
واشــنــطن إعــفـاءات لــثــمــانــيـة
ا مستـوردين للنـفط اإليراني 
واصلة الشراء).  يسمح لهم 
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قـــرر مـــجــــلس الـــنــــواب تـــأجـــيل
مـــنـــاقـــشــــة مـــوازنـــة عـــام 2019
ومـفـاحتـة مـجـلس الـوزراء بـشـأن
مالحــــــظـــــات الــــــنـــــواب الجـــــراء
الـتـعـديالت عـلـيـهـا . وقـال مـصدر
ان عقد في تصريح امس ان (البر
جلسته برئاسة محمد احللبوسي
صوت فـيهـا علـى مفـاحتة مـجلس
الـوزراء بـشـأن مالحـظـات الـنواب
طلوب واجراء بعض التعديالت ا
ـــوازنــة لـــغــرض ادرجــهـــا عــلى ا
تـــمـــريـــرهـــا مـن خالل الـــلـــجـــنـــة
ــشـــتــركــة)  واضــاف  انه ( في ا
حــــال عـــــدم ادراج الــــتـــــعــــديالت
ـوازنـة سيـتـحفظ طـلـوبة عـلى ا ا
اجملـــلـس بـــحـق أعـــادة مــــشـــروع
الـقــانـون الـى احلـكــومـة) واشـار
الى ان (اجلـلــســة شـهــدت تـأكــيـد
صــحــة عــضــويــة كل من الــنــواب
بــرهـان الــيــاس وزيــتــون حــسـ

واجـيـال كــر وصـفــوان رشـيـد)
وتـــــابـع ان (احلـــــلــــــبـــــوسـي رفع
اجلــــلــــســـــة الى غــــد اخلـــــمــــيس
ـالـيـة لـلـتـصــويت عـلى الـلـجــنـة ا
انية). بدورها  أكدت النائبة البر
الـسـابــقـة سـروة عــبـد الـواحـد ان
هدي احلكومـة التي قـدمهـا عبـد ا
تـــخــــالف مــــا تـــوقــــعــــته الــــكـــتل

السياسية. وقالت عبد الواحد في
تــــصـــــريـح امس (لـم نــــتـــــوقع ان
تـتــشـكل احلــكــومـة بــهـذا الــشـكل
ساومات وتكون مجتـزأة تخضع 
وضغوط وفرض ارادات) على حد
تـعـبــيـرهــا . الفـتـة الـى ان (الـكـتل
ـناصب السـياسـية متـمسـكة في ا
وشددت عبـد الواحد ( رشحـ وا
عــلى (الـــبــنــاء وســـائــرون حتــمل
هدي في مسؤولـية حكـومة عبـد ا
حــال فــشــلــهـــا بــتــقــد خــدمــات
مـلــمــوســة الى الــشـعـب). وكـشف
القيـادي في ائتالف دولة الـقانون
جـاسم مــحـمــد جـعـفــر عن دراسـة
إلستـحـداث وزارة او شطـر أخرى
ـنـحـهـا ـهـدي  في حـكـومـة عـبــد ا
للـمـكـون الـتـركمـاني. وقـال جـعـفر
(لــست مــتــفــائالً بــتــركــيــبــة هـذه
احلـكـومــة ونـحن حتـركــنـا بـقـوة
لــلـحــصــول عــلى اســتــحـقــاق في
الكـابيـنة اجلـديدة) وتابع جـعـفر
ان (الـكــتل مـتــمـســكـة بـاحلــقـائب
الـوزاريـة وهـنــاك حـوار امـا لـشق
وزارة الـثــقـافــة عن الــسـيــاحـة او
ــرأة من أجل اســتــحــداث وزارة ا
مـنح واحـدة مـنـهـا لـلـمـكـون). الى
ذلك اكــــــد  مـــــصـــــدر انـه لـم يـــــتم
التـوصـل الى اي اتـفاق مـع الكـتل
الـــســـيــاســـيـــة حلـــسم مـــرشـــحي

الوزارات.  

ــصــدر في بـيــان امس انه وقـال ا
(لم يتم التوصل الى اي اتفاق مع
القوى السياسيـة الرئيسية بشأن
ــــرشـــــحــــ أســــمـــــاء الـــــوزراء ا
للـوزارات الـشـاغرة)  مشـيرا الى
انه (من أبـــرز تـــلك الـــوزارات هي
الـدفــاع والـداخــلــيـة والــتـخــطـيط
بــســبب تــعــنت بــعض الــكــتل في
ــرشـحــيــهـا ورفــضــهـا االلـتــزام 
ـــصـــدر ان تـــغـــيــــيـــرهم) ورأى ا
(الكـتل السـيـاسيـة تقـاطـعت فيـما
ـــا يـــخص مـــرشـــحي بـــيـــنــهـــا 
الـــــوزارات األخـــــرى) وتـــــابع ان
عـطـيات الـسـياسـية تـشـير الى (ا
وجود مفاوضات بـ الكتل بشأن
أربعة مرشـح فقط القـناع الكتل

بتمريرهم). 
وأعـــلن الــــنـــائب عن مــــحـــافـــظـــة
الـــبـــصـــرة عـــدي عـــواد أن نــواب
احملــافــظـــة قــرروا جتــمـــيــد قــرار
ان من تعلـيق عضويـتهم في الـبر
أجل فــــسح اجملــــال أمـــام رئــــيس
هـدي الختيار الوزراء عادل عـبد ا
وزيــر مـن احملــافـــظـــــــــــــة. وقــال
عواد في تـصـريح امس إن (هـناك
اســـتـــجـــابـــة من رئـــيس الـــوزراء
وبعض الـكتل لـقـضيـة منح وزارة
للـمـحـافـظة) محـذراً من (انـفـجار
ثــورة بــصـــريــة كــبـــيــرة في حــال
اســتـمــرار تــهــمــيش احملــافــظـة)

ـــفـــتــرض أن وأضــاف (كـــان من ا
تُــعـــلن في جــلـــســة امـس أســمــاء
الوزراء لكن ذلك لم يحصل بسبب
الضـغوطـات). وتـظاهـر العـشرات
ـشــخـاب لــلـمــطـالــبـة من اهـالـي ا
بأبـعاد ابراج االتـصال واالنـترنت
ـناطق الـسـكـنـيـة تـخـوفا من عن ا
منـاشدين االمراض الـسـرطانـية  
هـمـلـة بـعد ان بأنـقـاذ مـدارسـهم ا
تعرض الى كرافانات  مـنذ ثمانية
ســنــوات. مـن جــهــة اخـــرى اعــلن
ــقـراطي الـنــائب عن احلــزب الـد
الـكردسـتـاني جـالل بريـشـاني عن
ا فـيها رفض جميع االمـتيـازات 
الــــســـــائق واحلــــمـــــايــــات.وقــــال
بــــريـــشــــانـي في تــــصــــريح امس
ـمنـوحة (رفضت كل االمـتيـازات ا
ـا فـيــهـا الــسـائق ــانـيــ  لـلــبـر
واحلــمــايــات وكــذلك تــنــازلت عن
ـــاني الني مـــوظف الــراتـب الــبـــر
بــاالســاس) مــبـــيــنـــا (جــئت الى
ـــان كـــردســـتـــان عــلـى دراجــة بــر
هـوائـية النـي ال اسـعى لـلـحـصول
عـلى اي مـكــتـسـبـات شــخـصـيـة)
واضـاف ان (هــذه رســالــة الى كل
ـناصب لـلحـصول البـاحثـ عن ا
عــلى مــكــتــســبــات شــخــصــيــة له
مـــؤكــدا ولـــعـــائـــلــــته واقـــاربه)  
(الــســعي  لــتـــحــقــيق طــمــوحــات

الشعب). 

الية فؤاد حس خالل لقائه السفير االيراني في بغداد UI¡ ∫ وزير ا

ÁUO Ë ‰uO « ¡«dł Àœ«uŠ WK KÝ

 UE U;« w  —UD _«
 ÍdLA « b³Ž ÂöÝ ≠ v U¹œ

 ÊU e « ≠ WO½«u¹b «

عـزلـت الـسـيـول اجلـارفـة الـقـادمة
مـن احلـدود الــعـراقــيـة اإليــرانـيـة
نـــاحــيــتــ عن مــركــز مــحــافــظــة
ديـــــالى ودعــــا الــــنــــائب هــــمــــام
الـتميمي رئيس الوزراء عادل عبد
ــهـدي إلى تــدخل عـاجل إلرسـال ا
ــســـاعــدة الــعــوائل فـــرق اغــاثــة 
ـــنــكــوبــة. وقــال الـــتــمــيــمي في ا
تـــــصــــريـح امس ان (الـــــســــيــــول
اجلـــارفــة من احلــدود الــعــراقــيــة
االيــرانـيـة عـزلت نـاحـيـتي مـنـدلي
وقـزانيـة عن مركز احملـافظة وسط
لــذا نـدعـو اضــرار مـاديـة كــبـيـرة 
الـى تــدخـل عــاجل مـن قــبل عـــبــد
ـــــهــــدي الرســــال فــــرق اغــــاثــــة ا
نكوبة). وافاد ـساعدة العوائـل ا
مـــصـــدر في احملـــافــظـــة  أن فــرق
ــدني انـــقــذت عــددا من الـــدفــاع ا
ــــواطـــنـــ جـــراء الــــفـــيـــضـــان ا
والــــســــيــــول الــــتي شــــهــــدتــــهـــا

صدر ان (فرق احملـافظة.واضاف ا
االنـــقــاذ مـن مــركــزي دفـــاع مــدني
مــنــدلي وبـلــدروز وبــالـتــعـاون مع
طـيران اجليش ساهـموا في انقاذ
ـواطن في سبع قرى في ناحية ا
مــنــدلـي تـعــرضـت الى الــفــيــضـان
جـراء الـسـيـول واالمـطـار الـغـزيرة
الـــتـي هــطـــلت عـــلى احملـــافـــظــة).
وأنـقذت شرطة محافـظة الديوانية
عائلة بعد سقوط سقف منزلها في
احملـافظة.وقـال بيان لقـيادة شرطة
احملــافـظــة امس  انه (وبـنــاءً عـلى
اتــــصــــال هـــاتــــفي مـن قـــبـل أحـــد
ـواطنـ تمـكنت دوريـات شرطة ا
الـــنــجــدة بــأمــرة الـــعــقــيــد جنــاح
مــحـمــود سـلـطــان تـسـانــدهـا فـرق
االنـقاذ التـابعة إلى مديـرية الدفاع
ـدنـي من انـقاذ أحـد الـعـوائل في ا
ـناسب بـعد سقـوط سقف الـوقت ا
ـســتــمـر ــنــزل جــراء الـهــطــول ا ا
لـألمـطـار في مـنـطـقـة الـتـجـاوز في
احلـي العسـكري بالـقرب من جامع
زيـن الـــعــابـــدين ع) كـــمـــا تـــعــطل

ــــدارس الـــــدوام الـــــرســـــمي فـي ا
واجلـامعات في محافظات وصالح
الــدين وبـابل واالنـبــار مع انـهـيـار
ـــدن. ـــنـــازل فـي تـــلك ا عــــدد من ا

(تفاصيل على صفحة 2).
واعـــلن رئــيـس مــنــظـــمــة االغــاثــة
واالنـقاذ االيرانية مرتضى سليمي
أن الــــســـيــــول اجـــتـــاحـت خـــمس
مـحافظات في البالد جراء االمطار
الـغـزيـرة الـتي هـطـلت خـالل االيام
االخـيرة. وقال سليمي في تصريح
امـس إن (الــــســــيـــــول اجــــتــــاحت
احملـــافـــظـــات اخلــمـس هي فــارس
وبــــوشـــهـــر وايالم وخـــوزســـتـــان

وجهارمحال وبختياري).
 واشار الى (تقد خدمات االغاثة
لـلمـتضررين في  15 مـدينـة وقرية
ومـــنـــطـــقـــة عـــشـــائــريـــة فـي هــذه

احملـــافـــظـــات) مـــضـــيــفـــاً أنه (
ــنـكـوبـ اســكـان عـدد كــبـيـر من ا
اضــطــراريـا من قــبل فـرق االغــاثـة
ـيــاه الـتي غـمـرت وجــرى سـحب ا

عددا من الوحدات السكنية).
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اكـــد خــــبــــيــــر امــــني ان تــــعـــدد
الـــســيــطــرات والـــقــطــوعــات في
شوارع الـعاصـمـة يشـكل ضغـطا
ا وطن   نفسيا يوميا على ا
دفع رئيس مـجلس الـوزراء عادل
هدي لدعـوة قيادة عمليات عبد ا
بـــغـــداد الى اهـــمـــيـــة ان تـــراعي
الــقـوات االمـنــيـة عــدم مـضــايـقـة
ـواطـن فـي تنـفـيـذهـا لـلـخطط ا
االمـنـيـة واالعـتـماد عـلى اجلـانب
االسـتـخـبــاري ومالحـقـة اخلاليـا
االرهـــــابــــيـــــة والـــــعــــصـــــابــــات
االجرامـيـة. وقـال اخلبـيـر االمني
عــمـاد عــلــو لـ(الــزمـان ) أمس ان
(تــعـدد الــسـيـطــرات االمـنــيـة في
شوارع بـغداد يـنعـكس بالـضعط
ـواطـنـ الـنــفـسي عـلى حــركـة ا
ـــا يــــولــــد الــــتـــذمــــر من تــــلك
ظـاهر) واضاف ان ( عـمـلـيات ا
بـغـداد مشـكـورة في رفع عـدد من
السيطرات وفتح بعض الشوارع
لـــكن مـــا تـــزال اشــكـــال الـــزحــام
موجودة في الـشوراع خاصة مع
بـــدء الـــدوام الــرســـمي لـــطــلـــبــة
دارس واجلـامعـات وكثـرة عدد ا
ـا يـحـدث اختـنـاقات الـعجالت 
ـواطنون ) كبـيرة يعـاني منـها ا
واوضح عـلـو ان (هـذا االمـر دعـا
هـدي قـائد عـملـيات بـغداد عبـد ا

الى تـخـفـيض الـسـيـطـرات وعدم
واطن ) واضاف ان مضايقة ا
( اخملــاطـر فـي الـشــوارع لــيـست
فــقـط من االرهــاب خـــاصــة بــعــد
ـنظمة واخلطف ة ا تفاقم اجلر
وجتـــار الــسـالح هي تــهـــديــدات
ـــــوضــــوع جـــــديــــدة تـــــضـــــاف 

االرهاب).
 وتـابـع عـلـو ( مــطـلــوب في هـذه
ــــرحـــلــــة تــــفـــعــــلــــيل اجلــــهـــد ا
علومـاتي لتجيف االستخبـاري ا
ـهـام مـنـابع االجـرام وان تـوكل ا
االمــنـــيــة الى مـــؤســســات وزارة

الداخلية حـصرا الن هذه القوات
اي االمـنــيـة مـدربـة بــشـكل دقـيق
في تــنــفــيــذ الــواجــبـات بــدال من
ـسـلـحـة الـتي مـهـامـهـا الـقـوات ا
مــعـروفــة في الــدفـاع عن ســيـادة
.( الوطن وحـدوده ضد الـطامـع
ــكــتب رئـيس فــيــمـا قــال  بــيـان 
ــهـدي الــوزراء امس  ان (عــبــد ا
خالل زيــارته لــقــيــادة عــمــلــيـات
بـــغــــداد أجـــتـــمـع بـــالــــقـــيـــادات
العـسـكريـة واالمـنيـة حـيث تمت
مــنـاقـشــة سـيــر اخلـطط االمــنـيـة
وضــــرورة  ان تــــراعي الــــقـــوات

واطـن االمنـيـة عدم مـضايـقـة ا
في تــنـفــيــذهـا لــلـخــطط االمـنــيـة
واالعــــــتـــــمــــــاد عــــــلى اجلــــــانب
االسـتـخـبــاري ومالحـقـة اخلاليـا
االرهـــــابــــيـــــة والـــــعــــصـــــابــــات
االجـرامـية). فـيـمـا شـكـلت جرائم
اخلــطـف في الــعــاصـــمــة بــغــداد
خــطــراً كـبــيــراً في مـدد ســابــقـة
حـتى أصـبـحت تـهديـدا حـقـيـقـيا
واطنـ لكن إجراءات يحدق بـا
قــضـائـيــة سـريــعـة اســهـمت  في
إطـــــاحــــة الـــــكــــثـــــيــــر مـن هــــذه
العـصابات الـتي انتـحل بعـضها

صفة جهات أمـنية.وقال القاضي
جبار عبد دلي  في بيان امس ان
( الـقــضـاء اوكل بــالـتـحــقـيق في
هــــذه اجلــــرائم إلى مــــحــــكــــمــــة
ـركــزيــة اخملــتــصـة الــتــحــقــيق ا
ــة بـــقــضـــايـــا اإلرهــاب واجلـــر
ـنـظمـة وبـعـد عـمل اسـتـثـنائي ا
بـالـتـنـســيق مع اخلاليـا األمـنـيـة
أفـضت اجلــهـود الـقــضـائـيـة إلى
نظمة انخفاض جرائم اخلطف ا
ـئة ) في بـغـداد بـنـسـبـة 100بـا
واضــــاف  دلي وهــــو الــــقــــاضي
اخملتص بـقضـايا خـليـة مكـافحة
اخلطف والـهيـئـة التـحقـيقـية في
قيادة عمليات بغداد الذي أوكلت
الـــيه مـــهـــمـــة الـــنـــظـــر في هـــذه
الـقـضـايـا أن (االحـكـام الـصـادرة
الــــتـي طــــالـت عــــنـــــاصــــر هــــذه
الـعـصـابـات كـان اغـلـبـهـا اإلعدام
شـــنــقـــاً  وان  أغــلـب عــمـــلــيــات
اخلـــطـف كـــانت تـــتـم في جـــانب
وتابع الـرصـافـة من الـعـاصـمة) 
ان (خلية مكافحة اخلطف تتكون
ثلي األجهزة االسـتخبارية من 
كافة ويـترأسهـا ضابط من قيادة
عمـليـات بغـداد وترتـبط بالـهيـئة
الـتــحـقـيــقـيـة في الـقــيـادة ذاتـهـا
وبــــإشــــراف قــــاضي حتــــقــــيق)
واوضـح ان (جـــــــرائـم اخلـــــــطف
تـصــاعـدت في بـغــداد في فـتـرات
ســابـــقـــة الســـبــاب عـــدة مـــنـــهــا

االنــــفـالت االمــــني الــــذي أعــــقب
ــــدن احــــتـالل داعش لــــبــــعض ا
وانـــشـــغـــال الـــقـــوات األمـــنـــيـــة
ــعـــارك ضــد اإلرهــاب وكــذلك بــا
بسبب تشريع قانون العفو الذي
صدر مـؤخـراً الـذي  شـمل جرائم
اخلــــطف بـــأحـــكـــامـه مـــا اســـهم
بـــخــروج مــعـــظم مــرتــكـــبي تــلك
اجلـــــرائـم وأدى ذلك لـــــتــــكـــــوين
عــصـــابــات مــتــخــصــصــة حلــ
تعديل هذا القانـون ليستثني كل
جــــرائم اخلــــطف من الــــشـــمـــول
بــالــقـانــون واإلفــراج عــنـهـم لـكن
الـــفــتـــرة بــ إصـــدار الــقـــانــون
وتــعـديــله كــانت كـفــيـلــة خلـروج

.( دان كثير من ا
واكـد ان (اخلـلـية اطـاحت بـ374
مـــتـــهـــمـــاً مــــوزعـــ بـــ شـــكل
عــصــابـــات مــنــظـــمــة لـــلــخــطف
ويـتـراوح معـدل افـراد الـعـصـابة
الـواحـدة  3ـ   14فرداً وان 638
حـكـمـا قـد صـدر بـحـقـهم من قـبل
محـاكم اجلـنـايات كـون كل مـتهم
ة وان اغلب ارتكب اكثر من جر
هذه االحـكام االعـدام شـنقـاً حتى
ئة  والـبقية وت بنـسبة 90 با ا
ـؤبـد كـانـت احـكـامــاً بـالـســجن ا
ا اسهم  بانخفاض نسبة هذه
اجلــرائم في مـنــاطق الــعـاصــمـة

بغداد بشكل كبير).
 مــشـيــرا الى ان (اخلـلــيـة وعــنـد

ـــبــاشــرة بــأعــمـــالــهــا اطــاحت ا
بــالــعــديــد من هــذه الــعــصــابـات
ـنـظـمـة فـقـد القـي القـبض عـلى ا
 148 مـــتــــهــــمــــا مـــوزعــــ الى
مــجـامــيع مـنــظـمـة مــتـخــصـصـة
ا باخلطف خالل العام  2015 
ـــة اســــهم بـــانـــخـــفـــاض اجلـــر

ـتـهـمـ الذين  لـيـصبح عـدد ا
القبض عليهم خالل العام 2016
  85 مــــتـــهـــمـــا اي انـــخـــفـــضت
ـئة و ان ـة بـنسـبة 50 با اجلر
اغـــلب عــمــلـــيــات الــقـــبض عــلى
ــتــهــمــ يــصـاحــبــهــا حتــريـر ا
وتابع اخملـطـوف او الــضـحـيـة) 
ــاضي دلي ان (شــهــر حــزيـران ا
شـهـد عـمــلـيـة الـقـبض عـلى آخـر
عصابة للـخطف ومنذ ذلك احل
انخفضت نسبة هذه اجلرائم من
قـبـل عـصـابـات مــنـظـمـة بــنـسـبـة
ـــئـــة  فـي الـــعـــاصـــمـــة 100 بـــا
بغـدادوان ما يـحدث من عـملـيات
لــلــخــطف مــعـدودة وهـي لـيــست
مـــنــظــمــة ولــدوافـع مــخــتــلــفــة)
واضـاف ان (بــعض الـعــصـابـات
كـــانت تــنــتــحـل صــفــة األجــهــزة
األمـــنــيــة عـــبــر ارتـــدائــهم الــزي
الــعـســكـري ويــحـمــلـون أســلـحـة
وهـويــات مـزورة واســتـخــدامـهم
ـا عـجالت دفع ربــاعي مـظــلـلـة 
يـــســهل عـــمــلــيــة مـــرورهم عــبــر
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كـــشف مـــديــر عـــام شــركـــة تــوزيع
ـنــتـجـات الـنـفـطــيـة كـاظم مـسـيـر ا
يـاســ عن خـطـة جتـهـيـز الـشـركـة
نتوج زيت الغاز ( الگاز) ألغراض
ـولـدات الـسـكنـيـة في مـحـافـظات ا
بـغداد و النجف وكـربالء والبصرة
ـــثــــنى و مــــيــــســـان و ذي قــــار وا
والـديوانية و بابل وديالى وواسط

و كركوك . 
وقـال بيان للشركة تلقته ( الزمان )
أمـس أن (حـــصــة شـــهـــر تـــشـــرين
ـذكورة ادة ا الـثـاني اجلاري مـن ا
وبـــكـــمـــيـــة  10 لـــتــــر لـــكل كي في
ومقابل ثمن  امتثاال لتوجيه وزير
الـنـفط  ثـامـر الـغـضـبـان ومـتـابـعـة
وكـــيل الــوزارة لــشـــؤون الــتــوزيع
ســعــيــاً لـتــقــد أفــضل اخلــدمـات
لـلمواطن من خـالل توفير الوقود

بأنواعه ).
واضـاف اما (الـكميـات اجملهزة من
مـــنــتــوج زيت الـــغــاز لــلـــمــولــدات
الــــعــــائــــدة لــــدوائــــر الــــدولــــة في

ـــذكـــورة حـــيث  احملـــافــــظـــات ا
جتـهيزها بكميـة خمسة لترات لكل
كـي في  وبالـسعـر الـرسمي أيـضاً
كــمـا  يـتم أيــضـاً جتـهــيـز مـولـدات
الــقـطـاع اخلـاص واخملــتـلط  لـتـلك
احملـافـظـات من الراغـبـ بكـمـية 5

لـــتــر لـــكل كـي في  من زيت الـــغــاز
بــالـســعـر الــتـجـاري   الــبـالغ 700
ديــنــارلـلــتـر ومــثــلـهــا لــلـمــولـدات
الــســكــنــيـة اخلــاضــعــة الى نــظـام
اخلـصـخصـة في محـافـظة بـغداد)
واوضـح مسـيـر انه  (تـقرر جتـهـيز
األقــضــيــة والــنـواحـي احملـررة في
مــحـافـظـات نـيـنـوى وصالح الـدين
واالنـبـار بـكـمـيـة   15 لـتـر لـكل كي
فـي  من مادة زيت الـغاز لـلمـولدات
ـناطق التي ال جتهز الـسكنية في ا
بــالـكـهـربـاء الـوطـنـيـة  و  10 لـتـر
لـكل كي في  للمولدات السكنية في
عدل   5 الى ـناطق التي جتهز  ا
10 ســاعــات كــهــربــاء وطــنــيـة  و
خـــــمــــســـــة لـــــتــــرات لـــــكـل كي في
ـنـاطق لـلـمـولـدات الـسـكـنـيـة  في ا
ـــعــدل  15الى 20 الـــتي جتـــهــز 
سـاعــة كـهـربـاء وطـنـيـة  فـضالً عن
جتــهـيـز دوائــر الـدولـة بـ  10 لــتـر
لـكل كي في  من زيت الغاز وحسب
ــــولــــدات الــــضــــوابـط  أمــــا عن ا
الـعـائـدة لدوائـر الـدولـة التي فـيـها
كـهرباء وطـنية بـأنها تُـجهز حسب
ساعات القطع) وتابع ان (مجموع
ـولـدات دوائر مـا جـهـزته الـشركـة 
الـدولة والسكنيـة ومولدات القطاع
اخلـــاص واخملــتــلط بـــلغ نــحــو94
مــلــيـون لــتــر من زيت الــغـاز خالل

اضي). شهر أيلول ا
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طـالب اخلـبـيـر االقـتـصـادي داود
ركـزي بأصدار عبـد زاير البـنك ا
الئـحـة تـعـلـيـمـات وضوابـط حتد
من اســتــغالل االمــوال بــطــريــقـة
اخرى من قـبل بعض االشـخاص
ضـمن نـافذة بـيع الـعـمـلـة . وقال
عــبــد زايــر لـ (الــزمــان) امس انه
(فـي الـــــوقت الـــــراهـن ال حتــــدث
هــكــذا حـاالت والســيــمــا ان فـرق
بــيع الـعــمـلــة في الــسـوق او عن
طريق الـنافـذة بسيط عـلى عكس
مــا كــان عـــلــيه خالل الــســنــوات
ـثل ارباحـا تقدر اضـية الذي  ا
اليـ الدوالرات) واضـاف ان
(نـافـذة بــيع الـعـمـلــة تـفـتـقـر الى
الــتــعــلــيــمــات والـــشــفــافــيــة في
الــتــعــامالت ويــجب عــلى الــبـنك
ــنع اصــدار الئــحــة تــعــلــيــمــات 
اســـــتــــــغالل االمــــــوال من قــــــبل
االخــرين بــطـريــقــة او اخـرى من
قـبـل اشـخــاص). من جـانــبه أكـد
اخلبيـر االقتـصادي عبـد الرحمن
ــــشـــهــــداني ان هـــنــــاك بـــعض ا
ــصـارف الــوثــائق عــلى بــعض ا
التي تـقوم بالـتعـاون مع شركات
الـســيـاحـة لـســحب خـمـسـة االف

دوالر على أسم صاحب اجلواز .
ــشــهـداني  ان (هــنـاك وأضـاف ا
وثائق بـشـأن تسـوية هـذا األمور
ـبـالغ ضـخمـة تـصل الى 400 وا
و 500 مـلــيـون دوالر كـمــا تـعـمل
مصـارف كـثيـرة بـنفس األسـلوب
وهي جــزء من االعــمـال لــغــسـيل
األمـوال خـارج الـعـراق) علـى حد
قوله.  مـضيـفا في تـصريح امس
(كــان يـنــبـغـي حتـجــيم دور هـذه
النـافذة وتـنـظيم عـملـها) وأشار
الـى ان (تـــصــــفــــيـــة هــــذه األمـــر
ألصـحاب الـشـركـات لـيس بـاألمر
الـــــســــهل واألشـــــخــــاص الــــذين
يـراجـعـون دوائـر الـضـريـبـة كـان
األجدر بـهم رفع دعاوى قـضائـية
صارف كونه جزء من ضد هذه ا
الــنــصب واالحــتــيــال). وكـشــفت
بـــعض شــركـــات الــصــيـــرفــة عن
اسـتــغالل مـزاد بــيع الـعــمـلـة من
ــــصـــارف . وقـــال قــــبل احـــدى ا
صاحب احـدى شركـات الصـيرفة
الذي رفض الـكـشف عن اسمه ان
ــصــارف تــقــوم (هــنــاك بـــعض ا
بــــأســــتـــغـالل الـــزبــــائن من دون
زاد) علـمهم لـشراء الـعمـلة من ا
ـصـرف أشـترى واشـار الى ان (ا
الدوالر باسم  438 زبوناً عنده)

واضــاف انه  (بــ عـامي 2010
ــصــرف مــئـة و 2011 أشــتـرى ا
مليـار دينار وحـول للخارج 232
مــــلــــيــــون دوالر اي بــــنــــحــــو 3
أضعـاف) على حـد تعـبيـره. الفتا
الى ان (في نـهـايـة عـامي  2015
و 2016 وجدنا بأسماء شركاتنا
مبـالغ تدعـو للسـخريـة وتوجـهنا
الـى هـــيــــئـــة الـــضــــرائب احـــدى
صارف لكـنهم رفضـوا تزويدنا ا
ـعـلـومات حـتى الـبـنك ورفض بـا
هو اآلخر ذلك) مؤكـدا ان (هناك
الـكـثـيـر ال يـعـلم انه  اسـتـغالل
ـزاد الـعـمـلـة).  من جـهة اسـمه 
ــصــرف ا اخــرى وضع الـــبــنك  
تحد لالستثمار حتت الوصاية ا
لـعــدم الـتــزامه بـقــراراته. واشـار
كـتــاب رسـمي لــلـبــنك مـوجه الى
ــــــصــــــرف الـى (وضـــــعـه حتت ا
الوصـاية وتشـكيل جلـنة بالـقيام
ــهـام الــوصـايــة عـلى ان يــقـدم
الـوصي والــلـجـنــة تـقـريـرا خالل
 30 يــومـا من تــاريخ الــقـرار عن
ونوه ـالي لـلـمـصرف)  الـوضع ا
الى ان (عمـاد عبـد احلسن جـياد
ــــهــــام الــــوصي عــــلى يــــقــــوم 
ــصـرف ويــخـول الــصالحــيـات ا

صارف).  احملددة في قانون ا
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