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وقـال حـسـ في مـؤتــمـر مـشـتـرك مع
احملافظ اسعـد العـيداني إنه (ناقـشنا
مــطــالب احلــكـــومــة احملــلــيــة مــنــهــا
نافذ احلـدودية والكمارك مايتعلق بـا
والـــضـــرائب االحتـــاديـــة واحملـــلـــيـــة
والــــــتــــــعــــــامل مــــــعــــــهــــــا وتــــــوزيع
الـصالحـيــات). مـؤكـدا (االتــفـاق عـلى
ـعـاجلـة الـكـثـيـر من هذه خلـق آليـات 
ـشــاكل) ,واشـار حـســ الى (بـحث ا
ملفات أخرى تتـعلق بالبطـالة وكيفية
تـشـجـيع االسـتـثـمـار) ,مـبـيـنا ان (اي
خـلل يـحــدث بـالـبـصــرة سـيـؤدي الى
شلل النظام االقتصادي في العراق).
تظـاهرين الذين دخلوا وعن مطالب ا
الى باحة فندق الـبصرة الدولي اثناء
ؤتـمر  ,وعد حسـ انه (سيتم عقـد ا
دراسة مـطـالبـهم وفي مـقـدمتـهـا خلق

.( فرص عمل للعاطل
 من جـانــبه اكـد الــعـيــداني أن (نـائب
رئــيس مـــجــلـس الــوزراء اطـــلع عــلى

شـاكل التي تـعاني مـنها العديـد من ا
احملـافـظــة) واضـاف انه (أوعــز بـحل
الكـثـيـر منـهـا وفي مـقدمـتـهـا البـطـالة
واالستثـمار وتـفعـيل القـطاع اخلاص

لبناء الدولة والتنمية). 
ووصل حس على رأس وفد حكومي
ــســتـوى الى احملــافــظـة امس رفـيع ا
طالبة االثن بعد جتدد التظاهرات ا
بـــتـــوفـــيـــر اخلـــدمـــات وفـــرص عـــمل

للعاطل . 
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فوضـية حلقوق الى ذلك دعا مكـتب ا
اإلنـسـان في احملـافـظـة احلـكـومـة الى
الـوفـاء بــوعـودهـا وتــعـهـداتــهـا الـتي
أطـلــقـتـهــا خالل االحــتـجـاجــات الـتي

شهدتها احملافظة.
ـكتب مهدي الـتميمي في وقال مدير ا
ـفـوضـيـة في بـيـان امس إن (مـكـتـب ا
البصـرة يتـابع بقلق بـالغ التـظاهرات
الــتي خــرجت في احملــافــظــة ومــنــهـا
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الهـيئـة فتح باب الـتسـجيل على
ـــريــحــة الــعـــمــرة بــاألقـــســاط ا
وظـفي القـطاع وبدون فـوائد 
احلــكـــومي واخلـــاص وذويــهم
ــــــكـــــاتــــــبـــــهــــــا في بــــــغـــــداد

واحملافظات). 
ـــواطـــنـــ ودعـــا الـــكـــنــــاني (ا
الـراغـبـ بـاداء مـنـاسك الـعـمرة
عن طـريق الـهـيـئـة الـى مـراجـعة
مكـاتبـها في بـغداد واحملـافظات
لـلـتـسـجـيل عـلى احـدى الـبرامج
تـنوعة الـتي تتمـيز بأسـعارها ا
الـــتـــنــافـــســـيـــة وتــقـــد كـــافــة
اخلدمـات للـمعـتمـرين في الديار

قدسة). ا
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أعــلـنت الــهـيــئـة الــعـلــيـا لــلـحج
والــعــمــرة عـن تــســيــيــر رحالت
ــريح عـــمــــــــرة بــالـــتــقــســـيط ا
وبـــدون فــــوائـــد لـــلــــمـــوظـــفـــ
ـواطـنـ وذويــهم فـيـمــا دعت ا
الـــراغـــبـــــــــــ بـــأداء مـــنـــاسك
العمـرة عن طريقهـا الى مراجعة
مـــــكـــــاتـــــــــبــــــهـــــا في بـــــغـــــداد

واحملافظات.  
ونــــــقل بــيــان تـلــقـته (الــزمـان)
امس عن حــسن فــهــد الــكــنــاني
ـوظف الـقول (دعـما لـشريـحة ا
وحتـــقــيــقـــا لــرغــبـــتــهم في أداء
مــنـاســــــــك الـعــمـرة كـمـا قـررت

بغداد
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تــظـــاهـــرات الـــعــاطـــلـــ عن الـــعــمل
ـتــعـاقـدين), ــعـلــمـ ا ـدرسـ وا وا
الفــتــا الـى ان (الــوعــود احلـــكــومــيــة
تـعـلقـة بتـحـس اخلـدمـات وتوفـير ا
فـرص الـعـمل لم تـشـهـد تـقـدمـاً يـدعـو
ـكـتب الى االطـمــئـنـان). مــبـيـنــا ان (ا
يطالب احلكومة بتـحمل مسؤولياتها
الــوطــنــيــة ازاء مـــا وعــدت به أهــالي
احملــافــظـــة وذلك من خالل مـــراجــعــة
تـعلقـة بتوفيـر فرص العمل الوعود ا
والنظر في ملف العمالة في الشركات
الـنــفــطــيـة واطـالع الـبــصــريــ عـلى
تعلقة باخلدمات اجلهود احلكومية ا
يـاه التي األساسـية وخـاصـة قطـاع ا
مـا زالت نــسب تـلــوثـهـا ومــلـوحــتـهـا
عـالـيــة). واضـاف انه (مـن الـضـروري
التعامل بجدية عالية مع ملف التلوث
وارتـفــاع مــعـدالت االصــابــة بـاألورام
السرطانية). وبرغم من تكرار الوعود
احلكومية بـتلبية مـطالب البصرة اال
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ودعنا نحن أسرة جريدة (الزمان) أحـد أبرز أقالمها  وسكرتيرها وأحد
ـرحوم صباح عبـد الغفور اخلالدي القامات الصـحفية الكـبيرة الزميل ا
الذي تـلقـيت نبـأ رحيـله وانا بـصدمـة كبيـرة والول مرة فـي حياتـي اشعر
ؤلم اعتصر قلـبي فيما اغرورقت عيناي بالدموع ذلك الشعور الغريب وا

حلظة ابالغي بخبر رحيله وكأن والدي توفي.
ـنــزلـة الـصـديق واالخ واالب وحـتى اقـرب من ذلك ال فـقـد كـان الـفـقـيـد 
شـورة والنصح وكـذلك توجيهي نـحو الصواب يتوانى حلظـة عن تقد ا

وسلك الطريق الصحيح.
 كيف اسـتـطيع حتـمل رحـيلك وذكـريـاتك وابتـسـامتك تـعيـش معي حلـظة
بلحظـة خسرنا طـاقة صحفـية وادبية كـبيرة في مجـال الفنون الـصحفية

اخملتلفة.
سات مقاالته الساخرة والثقافية وغيرها اذ كانت الصحيفة ال تخلو من 
ؤلفات التي كـانت تصل اليه ويقوم بنشرها فضال عن دوره في  تقو ا
هنـية التي تمتد لـعشرات االعوام فهو بعد اشباعهـا من غزارة جتربته ا
صحفي خلوق وانـسان طيب متواضع مـحب للجميع مـواظب بعمله حتى
اليـوم االخـيـر من حـيـاته وبرغـم اشتـداد حـالـته الـصحـيـة خالل الـيـوم
ـاضــيـ لم يـرض لــنـفــسه اجلـلــوس او الـتـهــاون بل عـلى الــعـكس ظل ا

واد ...  مواظبا على عمله يرفد الصفحات با
انتـقل الفـقيـد الى عـالم البـقاء وتـرك ارثـا كبـيرا البـنائه واحـفاده ,وطوال
مدة عمـلي في اجلريدة  كـنت االحظ ابا اسـامة هادئـا لم اسمع في يوم
ـناسـبات التي من االيام صـوته النه كان يـهمس بـهدوء حـتى في بعض ا
نـاسبة تقيـمهـا (الزمان) لالحـتفـاء بالكـتاب يبـادر الفـقيد لـيكـون عريف ا
ابـتـهاجـا بـاحملـتـفى بـهم ,رحل الـفقـيـد ولـكن يـبـقى ذكره عـطـرا حـيـا ب
ثابرة واالخالص واجلد في العمل زمالئه يستذكرون زميال تعلمنا منه ا
ـرض الـصــعـبـة خــاصـة ونـحـن جـيل الـشــبـاب الـذين حـتى في ظــروف ا

التحقوا مؤخرا بالعمل.
فقد نهلنا من جتربة زمالء سبقونا في جتربة صاحبة اجلاللة وكيف هي
ـهنة بـرغم الصـعاب الـتي نواجـههـا في العمل سلوكـية الـعمل واحـترام ا
ـصـاب ونـدعـو الـبـاري ان يـتـغـمده .نـعـزي انـفسـنـا واهل الـفـقـيـد بـهـذا ا
وت حق مـكتوب برحمـته ورضوانه وأصـلح ذريته جمـيعـاً والسيمـا ان ا
عـلى اجلمـيع وهـو طـريق مـسـلـوك ومـنـهل مـورود وقـد مات الـرسل وهم
ـوت ولقوله أشرف اخللق عـليـهم الصالة والسـالم فلن يسـلم أحد من ا
ـا تــوفـون أجـوركم يـوم الــقـيـامـة فـمن ـوت وإ تـعـالى (كل نــفس ذائـقـة ا
زحـزح عن الــنـار وأدخل اجلــنـة فــقـد فــاز ومـا احلــيـاة الــدنـيــا إال مـتـاع

الغرور).. 
 قـريـر الـعــ لـقـد وفـيـت وكـفـيت وانت تـضـع بـصـمـتك فـي الـصـحـافـة

اضي. احمللية منذ القرن ا
وداعـا  ايـهـا الــغـائب عن مـشــهـد احلـيـاة بــصـمت حـزنـا
لفراقك وقد غدا قسم سكرتاريـة التحريرموحشا بعد
واضـيع واالعـمدة الـصـحفـيـة تتـذكر رحيـلك وتـلك ا
قصـة رجل ضـحى وقـدم عـطـاء حـتى اخـر حلـظات

حياته (وانا لله وانا اليه راجعون).

W∫  اعضاء منظمة اوبك خالل احد اجتماعاتنهم Kł
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رأى خــــبـــيــــر نــــفــــطي ان اخلـالفـــات
اخلــلـيــجــيــة مع دولــة قــطـر مـن ابـرز
االسبـاب الـتي دفـعت النسـحـابـها من
ـصـدرة لـلـنفط اوبك منـظـمـة الـدولة ا
فضال عن ان انتاجهـا النفطي قليل ال

يتوازن من الدول االخرى. 
وقال اخلبـير بيوار خـنس لـ (الزمان)
امس انه (كــان هـــنــاك بــوادر مــنــذ 5
اشـهــر حملــاولــة اضــعــاف دور الـدول
صدرة للنفط من خالل الضغط على ا
بـــعـض االعـــضــــاء لالنــــســــحـــاب من
ـنـظــمـة مـقــابل ادخـال دول اخـرى), ا
متـوقـعا ان (اخلالفـات اخلـليـجـية مع
همة التي قطر هي من ابرزاالسبـاب ا
ادت الى االنسـحـاب من اوبك).مـبـيـنا
ان (هــنــاك 13 دولــة كــانـت مــصــدرة
للـنفـط حتولت الى مـسـتهـلـكة بـسبب

عدم كفاية وارداتها).
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واكـد خـنـس ان (الـكـمــيـة الــتي كـانت
تصـدرهـا قطـر تـبلغ 690 الف برميل
يومـيا وهـي تعـد قلـيـليـة جـدا مقـارنة
بالـدول االخرى لـكنـهـا تتـميـز بانـتاج
الــغـــاز الــســـائل وتــفـــوق في ذلك عن
ؤمل الدول االخرى) ,وتابع انه (من ا
ان تعقد اوبك اجتماعا طارئا وخاصا
ناقـشة تـدهور اسعـار النـفط والعمل
عـلـى تـخــفــيض االنــتـاج الى مــلــيـون
و 400برمـيل يـومـيـا العـادة الـتوازن

الى سوق النفط). 
ـصـدرة أن واعـلـنت مــنـظـمــة الـدول ا

ـقـبل لـكـنـهـا سـتـحـضر بـداية الـعـام ا
ـنـظـمـة.  وقـال الـكعـبي في اجتـمـاع ا
تصـريح امس ان (الـغـرض من الـقرار
أن تركـز الدوحـة عـلى تعـزيـز مركـزها
كأكبر مُصدر للغاز الطبيعي السائل).
مــشــيـرا الـى أن (قــطــر اسـتــمــرت في
ـــدة 57 عـــامـــا وســــتـــحـــضـــر أوبك 
ـنــظــمـة وإنــهــا سـتــلــتـزم اجـتــمــاع ا

بتعهداتها).
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مـؤكـدا (انـسـحـاب بالده من عـضـويـة
ــصـدرة لــلــنـفط في مـنــظــمـة الــدول ا
نـظمة ـقبل بعـد إبالغ ا بداية الـعام ا
بــالـــقــرار) عـــازيــا ســـبب ذلك الى ان
(دولـته تـضع جــهـودا ومـوارد ووقـتـا
نظـمة وهي العب صغـير للـغاية في ا
وعمـليـا هـذا أمر غـير فـعـال وبالـتالي
بالنسبـة لنا من األفضل الـتركيز على

إمكانية النمو الكبيرة لدينا).
نافيـا ان (يكـون القـرار سيـاسيـا لكنه
يرتبط بـاستـراتيـجية الـبالد الطـويلة
األجل وخطط تطويـر قطاع الـغاز بها
وزيادة إنـتـاج الـغاز إلى 110 مالي

طن بحلول 2024).
بـدوره قـال مــصـدر في أوبك إن (قـرار
نتج قطر رمزي كونهم ليسوا من ا
الـكبـار لـكـنـهم لـعـبـوا دورا كـبـيرا في

تاريخ أوبك).
 وال يـزيـد إنــتـاج قـطــر الـنــفـطي عـلى
600 ألف بـرميـل يومـيـا بـيـنـمـا يـبلغ
إنتـاج الـسـعـودية  11مـليـون بـرمـيل
يـومـيـا.لــكن الـدوحـة طــرف مـؤثـر في

ـيـة بـطـاقة سـوق الغـاز الـسـائل الـعـا
قدرها 77 مليون طن سنـويا اعتمادا
على احـتـيـاطاتـهـا الـكبـيـرة من الـغاز
في اخلـلـيج. من جـهـتـها قـالت رئـيس
حتليالت النفط لدى إنرجي أسبكتس
لالســــتــــشــــارات أمــــريــــتــــا ســــ إن
(انسحـاب قطر ال يـنال من قدرة أوبك
على الـتـأثيـر إذ أن قـطر العب صـغـير
جـدا).وفـرضت الـسـعـوديـة واإلمارات
العضوان في أوبك والـبحرين ومصر
مـقاطـعـة سـيـاسـيـة واقـتـصـاديـة على

قـطــر مــنـذ حــزيـران 2017 مـتـهـمـ
الدوحـة بدعـم اإلرهاب وهـو ما تـنـفيه
ـقـاطـعـة تـهـدف إلى قـطـر وتـقـول إن ا
ـتـوقع أن الـنـيل من سـيـادتـهـا. ومن ا
ن فــيــهم تــتــفق أوبـك وحــلــفــاؤهـــا 
روســــيـــا عــــلى خــــفـض اإلنـــتــــاج في
اجتماع هذا األسبوع في مسعى لدعم
أسعار النفط التي انخفضت نحو 30
اضي. ئة منذ شهر تشرين األول ا با
الى ذلك قـال الـرئــيس اإليـراني حـسن
ـتحدة روحاني إنه ينـبغي لـلواليات ا

كان الصديق الراحل اعالميا مـرموقا ومحبوبا كـلما اسافر جنلس معا
ألحـدثه عمـا شـاهـدته في تـلك الـدول وهـو يـحـدثني بـإنه قـد سـافـر الـيـها
عـنـدما كـان يـعـمل في وكـالـة االنـبـاء الـعـراقـيـة وهـو مـحدث لـبق ذاكـرته
قـويـة حــيـنـمـا عــدت من اذربـيـجــان ويـسـمع مــني مـا رأيت من شــعـبـهـا

الطيب.
بدأ يـتكـلم عن ذكـرياته عـندمـا سـافر الى اذربـيجـان حـينـما كـانت احدى
جـمـهـوريـات االحتـاد الـســوفـيـتي وهـو الـذي يـجـيــد الـلـغـة الـتـركـيـة ومـا
صادفه من تـرحـيب واستـقـبال من قـبل الـشعب االذري ألنـهم احـسوا به
قـريـبـا مـنـهم وعن ذكـريـاتـه حـول بـيالروسـيـا (روسـيـا الـبـيـضـاء) كـانت
تعة ! كان مـرحا يبتسم عـندما يلقي الـتحية كلـما تعمقت جميلة جـدا و

في معرفته كلما ازداد حبك له وجدت به الوداعة واحملبة الصادقة.
عند سفري الى دمشق تنحى بي جانبا وقال لدي في دمشق شقة اريد
ان اقضي بـها بـاقي العـمر حـياة هـانئة وهـادئة لـكن الوضع فـي سوريا
ـثـابـر ـكن لـلـصـحـفي ا جـعـلـني اقـوم بـتـأجـيل مـشـروع الـتـقـاعـد وهل 

صباح ان يتقاعد ? 
وظل يـحــدثـني عن اقــامـته في دمــشق وكـيف بــدأت احلـرب هــنـاك وكـان

العراقيون ال يهابون التفجيرات ألنهم تعودا عليها.
كان صباح اخلـالدي شخصـية اعالمية مـثقفة فـنيا وقد نشـر حلقات عن
ــقــابالت جنــوم الــغــنــاء في الــعــراق كــمــا انـه له الــقــدرة عــلى أجــراء ا
لك فهـو صحـفي محـترف  قـاالت الساخـرة  السيـاسيـة وكذلك كـتابـة ا

ناصية الفكر واللغة.
في لقـاؤنا قـبل يـوم كـان لي معه حـديث مـتشـعب حـول (البـطالـة) التي
عاهـد كمـا تكلـمنا عن يعاني مـنهـا الشبـاب خاصة خـريجي الـكليـات وا
تقاعـدين ورواتبهم وقروضهم وعن خدمـات الكهرباء واالمطار معاناة ا
واضيع وهو يطـلب منك ان تكتب وانت في احلديث مع الفقـيد تتشـعب ا
ـوضوع او ذاك او هـو يكتـب عنه كـان التعـامل معـه في جريدة في هذا ا

الزمان سهال وسلسال.
رض اشـعر بـاحلزن صديـقي وانا اسـمع بك مـتوعـكـا او غائـبا بـسبـب ا
الشـديد فكـــــــــيف وانت اصـبحت في ذمـة اخللود
هل لنـا اال ان نذرف الـدموع ونـبـــث الشـجون وانا
لــله وانــا الــيه راجـــعــون وفي ذمــة الــوفــاء يــا اعــز

الزمالء. 
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الـيـة فؤاد حـس االتـفاق اكد وزيـر ا
مع حـكــومــة الـبــصــرة احملـلــيــة عـلى
شـكالت التي عـاجلـة ا ايجـاد اليـات 
تعـاني منـها احملـافظـة وتوفـير فرص
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الية فؤاد حس خالل مؤتمر صحفي مع محافظ البصرة dLðR∫ وزير ا

أمينها الـعام محمد سـنوسي باركندو
تـلـقـى رسـالـة من دولــة قـطـر تــخـطـرة
بــعــزم الـدوحــة عــلـى االنـســحــاب من
عضـويـتـهـا وفـقـا للـمـادة الـثـامـنو من

النظام االساسي للمنظمة.
وقالت اوبك في بيان امس ان (السالة
ــوجـهــة من وزيـر الــدولـة الـقــطـريــة ا
لـشؤون الـطـاقـة سـعـد الـكـعـبي عـبرت
عن خالص تقـذيرها لـلبلـدان االعضاء
ــنــظــمــة وانه لــكل دولــة عـــضــو في ا
احلق السـيـادس في االنسـحـاب منـها
ــنـــظم) دون احلــاجـــة الـى قــرار مـن ا
ـنـظـمة حتـتـرم الـقرار ولفت الى ان (ا
الذي اتخذته قـطر وتعـرب عن شكرها

نظمة لعقود عديدة). لدعم ا
ـنـظـمة  وقررت قـطـر االنـسـحـاب من ا

أن تعلم إذا لم تـستـطع إيران تـصدير
النفط  ,فلن يكـون بوسع أي بـلد آخر
تـصديـره مـن اخللـيـج. واكد روحـاني
ــســؤولـ في كــلــمـة مــتــلــفــزة  ان (ا
األمـريـكـيـ يـقـولون إنـهـم يـعـتـزمون
وقف صادرات الـنفط اإليـرانيـة تمـاما
في مــســعـى لــكــبح بـــرنــامج طــهــران
الــصــاورخي ونــفــوذهــا اإلقــلــيــمي),
مــؤكـــدا ان (الــشـــعب االيــرانـي حــقق
انـتـصـارات قـل نـظـيـرهــا عـلى الـعـدو

الظالم والطاغي امريكا).  
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الـثـقــافـات نـدوة بــعـنـوان " في أي
عـالم نعـيش"? وسـيلـقي بـدعوة من
جـامـعــة بـارمـا وفي مـديــنـة بـارمـا
ــشـاركــة من مـنــظـمــات مـدنــيـة و
وثــقـافــيـة مــحــاضـرة عن " حــقـوق
اإلنــســـان والــلّــاعــنـف في الــشــرق

األوسط". 
ÊU ½ô« ‚uIŠ

وبــاســتــضــافــة من مــركــز الــسالم
وبالتـعاون مع بلديـة بولزانو ومع
هــيــئــة الــسالم وحــقــوق اإلنــسـان
الــتــابــعـة لــلــمــجــلس الــتــمــثـيــلي
لــلـــمــحـــافــظــة يـــلــقي د. شـــعــبــان
مـحاضـرة عن " ثقـافـة اللّـاعنف في
بـيـئـة احلرب" وفي مـديـنـة تريـنـتو
وبـدعوة من هـيئـة السالم وحـقوق

اإلنـــســـان الـــتــابـــعـــة لـــلـــمــجـــلس
التمثيلي للمـحافظة- يلقي شعبان
محاضـرة عن مسارات فكـر وثقافة
الـــلّــــاعـــنف فـي الـــفـــكــــر الـــعـــربي
اإلسالمي.  ويتـناول شـعبان خالل
ية كـأستاذ محاضر زيارته األكاد
غير متفرغ كل مـا له عالقة بفلسفة
وثـقـافـة الـلّـاعـنف وسـبـل مـواجـهة

العنف واإلرهاب. 
ويــخـتــتم اجلــولــة بـاالنــتــقـال إلى
تــونس لـلـمـشــاركـة في نـدوة حـول
ـعهد دنـية " بـدعوة من ا "الدولـة ا
ـقراطـية الذي يـتولى الـعربي لـلد
الــوزيــر الـــســابق خــالــد شــوكــات
إدارته كما يتولـى شعبان رئاسته
ويـشارك بـعدهـا في حلـقة نـقاشـية

عن الــتــكـــامل اإلقــلــيــمي في إطــار
إعالن عن تـأسـيس مـنـتـدى باالسم
ذاته  سـيـتم تــنـظـيم فــعـالـيـته في

بيروت.
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ـفكر الـعراقي ونائب رئيس يلقي ا
جــامـعــة الـلّــاعـنف (بــيـروت) عــبـد
احلـــســــ شــــعـــبــــان ســــلـــســــلـــة
مـــحـــاضــــرات في إطــــار أســـبـــوع
ــعــاهـد دراسي في اجلــامـعــات وا

اإليطالية.
ـية ونـظّـم هـذه الـفـعـالـيـة األكـاد
ـؤســسـات عـدد من اجلــامـعــات وا
الثـقافيـة ومراكز األبـحاث العـلمية
دني.  وبعض منظمات اجملتمع ا
فـــفي مــديــنــة مــوديـــنــا نــظــمت له
جــامــعـــة مــوديــنــا رجـــو أمــيــلــيــا
وبالـتعاون مع عـدد من اجلمـعيات
الـثــقــافـيــة الــكــبـرى فـي إيـطــالــيـا
ــــديـــنـــة ودار عبد احلس شعبان(أرجي) وبـــلــــديـــة ا

ان اخملـــــــاوف مـن جتــــــــدد انــــــــطالق
ـطالبة بتـوفير اخلدمات التظاهرات ا
في احملـافـظـة بـاتت تـؤرق حـكـومـتـها

احمللية.
وأشـار مـصـدر في تـصـريح امس الى
(تـــخــوف حـــكـــومي مـن شـــرارة هــذه
التظاهـرات وامتدادها إلى مـحافظات
أخرى وال سـيمـا أن األزمة امـتدت من

اء والكهرباء إلى السيول).  ا
ـانـية وكـان عضـو كـتـلـة تـغـيـيـر الـبـر
الــنــائب هــوشــيـار عــبــدالــله قــد ربط
جنــاح احلـكــومــة اجلــديــدة بــايــجـاد
حلـول سـريعـة للـمـشاكل الـتي تـعاني
مـنـهـا احملـافـظـة  مـؤكـدا انه من دون
ـكن الــتـقـدم الـنـهــوض بـالـبــصـرة ال
خطوة جـيدة باجتـاه تصحـيح العمل
احلكومي كون البـصرة تعيش وضعا
مــــأســــاويــــا هــــو دلــــيـل عــــلى فــــشل
ـتـتـالــيـة الـتي تـعـاقـبت احلـكـومـات ا

على حكم العراق بعد 2003.

عـمل لــلـعــاطـلـ  ,فـيــمـا دعــا مــكـتب
فوضـية العـليا حلقـوق اإلنسان في ا
احملافظة احلكـومة الى االيفاء بوعود
حتس اخلدمات التـي اطلقتها خالل

اضية.  االحتجاجات ا

الـثـعـالـبـة شـمـالي بـغـداد مـا ادى الى
مــقـــتـــله في احلـــال).فــيـــمـــا  صــدقت
مـحــكــمــة حتــقـيـق الـكــرخ اخملــتــصـة
بقضايـا اإلرهاب اعترافـات أبو حمزة
الـكــردي عن اجلـرائـم الـتي ارتــكـبــهـا

سؤول عنه.  ضمن القاطع ا
وقـال الـكـردي في مـعـرض اعـرتـافـاته
(نــصـبـت الـوالـي الـعــســكــري لــواليـة
شـــمــــال بـــغــــداد المـــتالكـي اخلـــبـــرة
العـسـكـريـة الـكافـيـة وبـعـد ذلك عـينت
والـيــا لـواليــة شــمـال بــغــداد من قـبل
ـفوضة في داعش), مسؤول اللـجنة ا
مبيـنا ان (الـهدف الـهدف من الـتجول
بأسرى قـوات البيـشمركـة في اقفاص
حـديـدة هـو لـرفع مـعــنـويـات مـقـاتـلي

داعش).
عازيـا اجراء ذلك الى (اخلـسائـر التي
تعرض لها التنظيم وهبوط معنويات
مـقــاتــلـيـه).واعـلــنت مــديـريــة شــرطـة
مـحـافــظـة ذي قـار عـن اعـتـقــال مـتـهم

ــيــاه ألحــد وضع الــسم في بــرادات ا
ـديـنـة الـنـاصـريـة. وقـالت اجلـوامع 
ديرية في بيـان امس ان (قوة امنية ا
تمكـنت من اعتـقال مـتهم يـرمز السمه
م.ع.ح ويـبلـغ من الـعـمر 27 عـامـا قام
ـيـاه بـوضع مـادة الـسـم في بـرادات ا
ــديـنـة الــنـاصـريـة), ألحـد اجلـوامع 
مبينا ان (هذه احلادثة هي االولى من
نــــوعـــهــــا فـي ذي قـــار) ,واضـــاف ان
ـتــهم يــعــمل مــوظـفــا بــدائــرة نـفط (ا
ته احملافـظـة واعتـرف بـارتكـاب جـر
واجـري كـشـف الـداللـة الــقـانــونـيـة له

وجاء مطابقا العترافاته).
W¾JK²  l¹—UA

من جـــهـــة اخـــرى افـــصـــحت هـــيـــئــة
ـتلـكئة ـشاريع ا النـزاهة عن مـجمل ا
في مـحـافـظـة كـركـوك والـبـالغ عـددهـا
. وقــالت الــهــئــيــة في  197مــشــروعــاً
ـشـاريع تـنوَعت تقـريـر لـهـا ان (تـلك ا
ــســتــشــفــيـات بــ الــطـاقــة وبــنــاء ا
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العب الـــــريـــــاضـــــيــــة ـــــدارس وا وا
واجملـمــعــات الـســكــنـيــة والــتـجــاريـة
اء والسياحية والفـنادق ومجمعات ا
وشبكات اجملـاري وغيرها) ,الفتا الى
ــشـــاريع إنـــشــاء انه (من بـــ تــلـك ا
مستـشفيـ في احملافظـة بسعة 600
ســـريـــر من قـــبل شـــركـــاتٍ مـــحـــلـــيَّــة
وأجــنــبــيــة بــأكــثــر من  170مــلــيـون
ــشـاريع دوالر) ,واضـاف ان (كــلــفــة ا
ــتــلــكــئــة في مــديــريــة مــاء كــركــوك ا
جتاوزت 131 مليار دينار إضافة إلى
نـحو 140 مـلـيـار ديـنـار كـلـفـة دراسة
ـرحـلة األولى من وتصـمـيم وتـنـفيـذ ا
محطَّـات معـاجلة مع شـبكـات األمطار
ـيـاه الـثـقيـلـة ومـحـطَّـات الـرفع في وا
ُحال إلحدى مشروع مجاري كـركوك ا
الشـركات األجـنبـية) ,وكشف الـتقـرير
عن (وجود تلكؤ فـي مشاريع بناء 71
مـدرسةً تـمَّـت إحالـتـهـا من قـبل وزارة
التربية واحملـافظة ضمن خطـة تنمية
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تـســبب انـفــجـار انــبـوب لــلـغــاز قـرب
حـافـظة كـركوك الى ناحـية سـركـان 
اصـابـة عـدد من افـراد شـرطـة حـمـاية

نشأت النفطية .  ا
وقــال مـــصـــدر في تـــصـــريح امس ان
(عـــددا مـن افـــراد شــــرطــــة حـــمــــايـــة
ـنــشــأت الـنــفــطـيــة اصــيـبــوا جـراء ا
انـفــجـار انــبـوب لــلـغــاز قـرب نــاحـيـة
سركان باحملـافظة). والقت قـوة أمنية
القبض علـى عصابة مـختصـة بسرقة
الـــدور في قـــضـــاء تــلـــكـــيف الـــتـــابع
حملافظة نينوى والـذي يسكنه أغلبية

مسيحية .
وقـال الـنـاطق بـاسم وزارة الـداخـلـيـة
الـلـواء ســعـد مـعـن في بـيـان امس ان
(مـديـريـة شـرطـة تــلـكـيف وبـنـاءً عـلى
ـستـمرة تـابعـة ا ـعلـومـات وا جمع ا
ألقت الـقبض عـلى عصـابة مـكونة من
أربعة متـهم مـختصة بـسرقة الدور
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واحملالت) ,وأضــــاف انه ( تــــدوين
ـتـهـمـ إبـتـدائـيـاً وقـضـائـيـاً أقـوال ا
ـسـنـدة بـإرتـكـابــهم جـرائم الـســرقـة ا
إلـــــيـــــهم). وكـــــشـف مـــــصـــــدر عن ان
مـسـلـحـ مـجـهــولـ سـرقـوا مـبـلـغـاً
مـالـيـاً ومــصـوغـات ذهـبــيـة من مـنـزل

يخلو من ساكنيه شمال بغداد. 
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ــصــدر فـي تــصــريح امس إن وقــال ا
(مـسـلـحـ مـجــهـولـ سـرقـوا مـبـالغ
ومصوغـات ذهبية لـم تقدر ثمـنها من
منـزل خالٍ من سـاكـنيه ضـمن مـنطـقة
ـــســـلـــحــ حي اور) ,واضـــاف أن (ا

الذوا بالفرار إلى جهة مجهولة).
 الى ذلك افاد مـصدر ثـان  بـان مدنـيا
قــــتل بـــــهــــجــــوم مــــســــلـح شــــمــــالي
ـصـدر في تـصـريح الـعـاصـمـة.وقـال ا
امس ان (مسلـح مـجهـول اطـلقوا
النـار من اسـلـحـتـهم الكـاتـمـة بـاجتاه
ــنــطــقـة مــدني بــالـقــرب من مــنــزله 

األقـالــيم واخلـطــة االسـتــثـمــاريـة إلى
شـركـاتٍ مـحـليـة وأجـنـبـيـةٍ فـضالً عن
 111مـشـروعـاً مُــحـاالً من قـبـل هـيـئـة
اســتـثــمــار كــركــوك من ضــمــنــهـا 86
مـشـروعـاً بـلـغت نـسـبـة اإلجنـاز فـيـها
صـفـراً تــضـمَّـنـت مـجـمــعـات سـكــنـيـة
وجتـــــــاريــــــــة وفـــــــنــــــــادق ومـــــــوالت
ومــســتـشــفــيــات وجــامــعــات أهــلــيـة

وغيرها). 
ــــشــــروعـــات وأوضح أنّه مـن (بـــ ا
إنشاء بـنايـتي محطـة كهـرباء ونصب
مـــــعـــــدات مـــــحـــــطــــة  33/11كي في
ومديرية تـوزيع كهربـاء كركوك فضال
ـبي ـلــعب األو عن مـشــاريع تـرمــيم ا
وإنـشـاء مـلـعبٍ بـسـعـة الـفـ مـتـفـرج
ومــنــتـــديــاتٍ لــلـــشــبــاب) ,مــؤكــدا ان
ــعــنــيــة أرجــعت أســبــاب (الــدوائــر ا
الية التلكـؤ إلى عدم توفـر السيولـة ا
لـدى احملـافــظـة وضــعف اإلمـكــانـيـات

نفذة).  ادية للشركات ا ا


