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طـالب اخلــبـيــر الـقــانـوني طـارق
ـكــافـحـة حـرب اجملــلس االعـلـى 
الفساد بفتح ملف عقارات الدولة
الذي تشـوبه شبهـات فساد مالي
واداري والسـيــمـا ان اغــلب تـلك
الـعـقـارات ال تــدفع عـشـر الـقـيـمـة
ـقــررة  لـهـا واخـرى االيـجــاريـة ا
تسيـطر علـيها جـهات متـنفذة او
بــيـعـت بـأثــمـان بــخــسـة ال تــكـاد
تذكر. وقال حرب لـ(الزمان) امس
ان (اغـلب الــبـنـايــات والـعـقـارات
ـنـطــقـة اخلـضـراء ـوجــود في ا ا
امـا بال اجرة او تـدفع أيـجـارتـها
بالغ زهيدة ال تكاد تذكر ولذلك
جند هـذه البـنايـات ال تدفع عـشر
ـقررة لـها بل القـيمـة االيجـارية ا
ان قسما منها بيع بأثمان بخسة
وقـسمـا اخـر مـسـتـغل من جـهات
لف ال معينة) واضاف ان (هذا ا
نـطقـة اخلضراء بل يشمـل فقط ا
هـنـاك مــنـاطق كـثــيـرة في بـغـداد
تــضـم عــقــارات تــابـــعــة لــلــدولــة
ـنـصـور كـالـكـرادة واجلـادريـة وا
وتــــؤجـــر الـــبـــنـــايـــات او الـــدور
ـوجـودة فـيــهـا بـأسـعـار رمـزيـة ا
ـنصـور التي وحتى بـنايـة مول ا
ــركــزيــة حــلت مــكــان االســواق ا
ـبالغ زهـيدة) سابـقا  مؤجـرة 
واشــار الـى ان (هــنــاك بـــنــايــات
تـراثــيـة واقـعــة في شـارع حــيـفـا
نظمات والحزاب في ح تؤجر 
ـفـتــرض احلـفــاظ عـلى كـان مـن ا
وجها التراثي الذي اندثر بسبب
وكـشف اسـتــغاللــهــا من هـؤالء) 
حــــرب عن (وجـــود دور تــــابـــعـــة
ـدة اربـع للـدولـة تؤجـر ايـضا 
عامـا  وهذا احلـال ينـطبق ايـضا
مـتد ـشـاتل والكـورنـيش ا على ا
من جسر معسكر الرشيد وصوال
ـنـطــقـة الـدورة من جــهـة سـاحل
الـــنــهـــر الــتي تـــدفع لـــهــا بــدالت
ايــجــارال تــســاوي اجــرة ســيـارة
لـــيـــوم واحــد) داعـــيـــا اجملـــلس
كـافحة الـفساد الى (فتح االعلى 
ليء بشبهات الفساد لف ا هذا ا
ـــــالـي واالداري النـه ســـــهل وال ا
يــحــتـــاج الى ادلــة او شــهــود او
ـــجـــرد تـــدقـــيق ـــا  وثـــائق وا

ــــوجــــودة لـــتــــلك االضـــابــــيــــر ا
الـعــقـارات لــدى امـانــة بـغـداد او
هـيــئـة االسـتــثـمــار وكـذلك دائـرة
عـــقـــارات الــدولـــة والســـيـــمــا ان
ــلف من الــســيــطـــرة عــلى هــذا ا
شأنه ان يدر امـواال للـدولة ومنع
الـــضـــرر من خالل الـــرجـــوع الى
الــســـعــر احلــقــيــقي لــلــعــقــار او
ه من قبل اخلبراء). وبشأن تقو
هـيـمـنــة بـعض اصـحـاب الـنـفـوذ
عــــلى دور مــــالــــكي الــــعــــقـــارات
االصـــلــــيـــة  اكـــد حــــرب انه من
ـــفـــتــرض اعـــطـــاء كل ذي حق (ا
حـــقـه الن اســـتـــغالل الـــدور دون
ـة يـعـاقب عـلـيـهـا وجه حق جـر
ــدة خــمس الــقــانــون بــاحلــبس 
سـنــوات). بـدوره  كـشف عــضـو
ـالية الـنيـابية هـوشيار اللجـنة ا
نطـقة اخلضراء عبدالـله عن أن ا
لـيـست مـجــرد طـريق يـفـتح أمـام
واطن بقـدر ما هو ملف مليء ا
بالفسـاد. وقال عبـد الله في بيان
امس ان (هـــنـــاك عـــقـــارات داخل
اخلضراء بضمنها منازل ضخمة
مـسـتـغـلـة من قـبل مـسـؤولـ في
الــــدورات الــــســـابــــقــــة واخـــرين
حالـيـ بشـكل مجـاني وبـعضـها
اســتــحــوذت عــلــيه شــخــصــيـات
حـزبـيــة مـنـذ عـام  2005ولـغـايـة
الـــيـــوم بال مـــســـوغ قــانـــوني أو
دســتــوري) عــلى حــد تــعــبــيـره 
ولفت الى (وجود فـساد كـبير في
ــلف مـنــذ الــبــدايـة لــقــيـام هــذا ا
مــســؤولـ ســابــقــ  بـشــرعــنـة
استـحواذهـم على هـذه العـقارات
بعد مرور خمس أو عشر سنوات
على انتهـاء مدتهم في مـناصبهم
وبــالــتـالـي يـجب اتــخــاذ خــطـوة
جــــبـــارة من قـــبل الـــســـلـــطـــتـــ
الــتـــشـــريـــعــيـــة والـــتـــنــفـــيـــذيــة
الســـتــرجــاعــهــا واســـتــثــمــارهــا
الســـتـــحـــصـــال إيـــرادات جـــيــدة
خلـــزيــنـــة الـــدولــة) واضــاف ان
(الـشعب أحق بـهـا من مـسـؤول

شــــبـــعـــوا الى حـــد الـــتـــخـــمـــة)
وتـــــســــاءل عــــبـــــد الــــلـه (هل من
ــعــقــول ان مــســؤولــ لــيــست ا
لـديـهـم الـيـوم أيـة صــفـة رسـمـيـة
يشغلون عقارات حكومية وبقرار
صاغـوه وأصـدروه بأنـفـسهم في

الدورات الـسـابـقـة? أما ان االوان
ـسـؤول فـور انـتـهاء لـكي يـقـوم ا
مـــهـــامه بـــإخـالء الـــعـــقـــار الــذي
اذا يستغله أسوة ببقية الدول و
ـــســـؤول احلـــالي بـــدل اليـــدفـع ا
ـنــزل الـذي إيــجـار لــلــدولـة عـن ا
يـــشــغـــله? ) مـــؤكــدا (دعـــمه الي
خطوة يقدم علـيها رئيس مجلس
الـنـواب ورئـيس الـوزراء بـاجتاه
ــــلف واســــتـــرجـــاع فــــتح هـــذا ا
سـتـغـلـة بـشـكل غـير الـعـقـارات ا

القانوني).
ــان بـ وطـــالب عــبـــد الــله  الـــبــر
ـهـمـة في (حـسم هـذه الـقــضـيـة ا
جلساته الرسـمية ليس فقط على
مــــســـتـــوى اخلـــضــــراء بل عـــلى
مــســتــوى بــغــداد و احملــافــظـات
ان كافة)  محمال احلكومة والبر

ا احلالي (مـسـؤوليـة حـسمـهـا 
ينـسـجم مع العـدالة االجـتـماعـية
ـصـلحـة الـعـامـة بـحـيث تـعود وا
واردات الــعــقـــارات الى خــزيــنــة
قـال الــدولــة). فـي غــضــون ذلك  
بــــعـض مــــالــــكي الــــعــــقــــارات لـ
(الـــــزمـــــان) امس ان (االجـــــهــــزة
الــتـنــفــيـذيــة عـاجــزة عن تــنـفــيـذ
قرارات لـصـالح مـالكي الـعـقارات
االصلي بسبب هـيمنة اصحاب
مـــؤكـــدين الــــنـــفـــوذ عــــلـــيـــهـــا) 
حصـولـهم عـلى قـرارات قضـائـية
بأعادة عقاراتـهم اليهم واخالئها
لــكن الــذين يـســكــنـون فــيــهـا من
كـاتب احلكومية سؤول في ا ا
واحلـزبــيـة يـرفـضــون اخالئـهـا).
ــكــتـب االعالمي لــرئــيس وكــان ا
ائتالف النصر حـيدر العبادي قد

اصدر توضيحاً حلقائق ما حدث
بشـأن منزل الـعبـادي وما رافـقها
ـكتـبه من تـداعـيـات. وقـال بـيـان 
ــاضي امس ان (يــوم االربــعــاء ا
قـــامت قـــوة من حـــمـــايــة رئـــيس
هدي باغالق الوزراء عادل عبـد ا
اجملـمع الــذي فـيه مــنـزل يــتـخـذه
الـــعـــبـــادي ســـكـــنــــا له وقـــمـــنـــا
ـهـدي ــكـتـب عـبــد ا بـاالتــصـال 
وابلغونا انهم سـيستفسرون عن
االمـــــر ولــــكــــنــــهـم لم يــــعــــاودوا
االتــصـال والــتــوضـيح ) وأشـار
الـى ان (الــــــعـــــــبــــــادي رفض اي
ــــواقع تــــصــــعـــيــــد وانه ســــلم ا
بطريقة سلمية وانه ينهي تسليم
نزل تـعلقـات ومنهـا هذا ا اخر ا
وبــاشــر بــهـذه االجــراءات اال انه
تــفـاجىء من هــذه الــتـصــرفـات)

ـهدي واوضح الـبـيـان ان (عـبـد ا
اتصل وأبـدى أيـضاً رفـضه لـهذه
االجراءات التي كانت بدون علمه
حــــــــسب قـــــــولـه وانـه يـــــــكـن كل
االحـتـرام لـلـعـبـادي الـذي شـهدت
مـــدة حــكــمـه اجنــازات لـــلــعــراق
وشـعـبه) مـشــددا عـلى (ضـرورة
اتبـاع الـسيـاقات الـصـحيـحة في
الـــتـــعـــامل مع عـــقـــارات الـــدولــة
كيال من للجميع وعدم الكيل 
أجل حتـقـيق أهــداف سـيـاسـيـة).
وفي سياق مـتصل افصح كل من
ــهـــدي ووزيــر الـــتــجــارة عـــبــد ا
محمـد هاشم الـعاني عن ذمتـهما
ــــالـــيــــة لــــهــــيـــئــــة الــــنــــزاهـــة ا
سؤول وتسجيـلهمـا من اوئل ا
الـية اللـذان كـشفـا عن ذمـتهـمـا ا

خالل العام اجلاري. 
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حــددت وزارة الـتـعـلــيم الـعـالي
والـــبــــحث الــــعــــلـــمـي األجـــور
قبول على الدراسية للطلبة ا
قناة التعليم احلكومي اخلاص
الـصــبـاحي لـلــسـنـة الــدراسـيـة
ــقــبــلــة. وقــال وكــيل الــوزارة ا
لــشـؤون الـبـحث الــعـلـمي فـؤاد
قـاسم محـمـد في بـيان امس إن
(الــوزيــر قـصي الــســهـيل وافق
عـلى حتـديـد األجـور الـدراسـيـة
ـقــبـولـ عــلى قـنـاة لـلــطـلــبـة ا
الــتــعــلـــيم احلــكــومي اخلــاص
الصباحي). الفتا الى انه (تقرر
اعـــــتـــــمـــــاد حتـــــديـــــد االجــــور
الـدراسـيــة عـلى قـنـاة الــتـعـلـيم
احلـكــومي اخلـاص الـصـبـاحي
ابــتــداءً من الــسـنــة الــدراســيـة
2019 / 2020 اذ حــــــــــــــــــددت
األجور الدراسية لـكليات الطب
بـتـسـعـة مالي ديـنـار وكـلـيات
طب االسـنــان بــسـبــعــة ماليـ
و 500 الف ديــــنـــار وكـــلـــيـــات
الـصـيـدلـة بـسـتـة مالي و500
الـف ديـــنـــار واقـــســــام الـــنـــفط
عـماري في كـليـات الهـندسة وا
بـثالثـة ماليـ ديـنـار واالقـسام
ـلـيـونـ الـهـنـدسـيـة االخـرى 

و 250 الف دينار). 
واضـاف ان (االجـور الـدراسـيـة
لـكـلـيـات الـتـقـنـيـات الـهـنـدسـية
ـليـوني دينـار وكلـيات حددت 
الــتـمــريض والــطب الــبـيــطـري
ــــلـــيـــون و 750 الـف ديـــنـــار
بيـنما حـددت األجور الـدراسية
لـكــلــيـات الــتــقـنــيــات الـطــبــيـة
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يبحث رئيس اجلـمهورية برهم
صـــالـح الـــيـــوم اخلــــمـــيس في
الـعــاصـمـة الــتـركـيــة انـقـرة مع
نــظـــيــره رجب طـــيب اردوغــان
ياه ب الـبلدين وتعزيز ملف ا
ـا يـخـدم الـعالقـات الـثـنـائـيـة 
. وقال مصدر مصالح اجلارتـ
لـ (الــــزمــــان) امس ان (صــــالح
يتوجه صـباح اليـوم الى تركيا
لــلـــقــاء اردوغــان لــبـــحث مــلف
ــيــاه بــ الــبــلــدين وتــعــزيـز ا
الـعالقـة في اجملـاالت اخملـتـلـفـة
باالضافـة الى عدد من الـقضايا
ــــشــــتـــرك) ذات االهــــتــــمــــام ا
واضـاف ان (الـزيـارة سـتـناقش
ايـضــا مـلـفــات عـدة من بـيــنـهـا
ـلف االقـتــصـادي ومـســاهـمـة ا
الــشــركـــات الــتــركـــيــة بــاعــادة
ـــنــاطق احملــررة االعــمــار في ا
ـلف االمـني). وأعـلـنت وكـذلك ا

تــركــيـا أن أردوغــان يــســتــقـبل
الـيـوم نـظـيـره صـالح في أنـقرة
ـنـاقــشـة تـعـزيــز الـتـعـاون بـ
الــبـلـدين في مــخـتـلف اجملـاالت
والـقــطـاعــات وتـبــادل وجـهـات
الـــنــــظـــر بـــشــــأن الـــتـــطـــورات
اإلقـلـيمـيـة والـدوليـة . من جـهة
اخرى كشفت وزارة البـيشمركة
عن استمـرار اجلهود مع وزارة
الـدفاع االحتـادية لـتـشكـيل قوة
ـتـنازع ـنـاطـق ا مـشـتـركـة في ا

عليها. 
وقــــال مـــعــــاون رئــــيس اركـــان
البيشـمركة اللـواء قارمان كمال
ان (اجلـــهـــود مــــســـتــــمـــرة مع
الــوزارة مـن اجل تــشــكـيـل قـوة
ــنــاطق) مــشــتــركـــة في هــذه ا
واشــــــار الـى ان (زيــــــارة وفـــــد
الـوزارة بــشـأن تــشـكـيـل الـقـوة
شتركـة الى االقليم لم حتصل ا
قــبل رأس الـســنـة) مــبـيــنـا ان
(اجلـانبـ كـان لهـما  23نقـطة

تـفـتـيـشيـة مـشـتركـة قـبل ظـهور
ـــــــــنـــــــــاطـق ديـــــــــالى داعـش 
ونينوى) واكد كمال (استمرار
ـباحـثـات اليجـاد آلـية تـضمن ا
استتبـاب االمن واالستقرار في
ـنــاطق ومن اجل ايــجـاد تــلك ا
آلــيـة جــديــدة لـتــشـكــيل الــقـوة

شتركة). ا

وطـــــالـــــبـت كـــــتـــــلـــــة احلـــــزب
ــقـراطي الـكـردسـتـاني في الـد
ـان االقليم بـضرورة تـشكيل بر
حــكـومـة كـردسـتـان وعـدم خـلط
ـــــبــــــاحــــــثـــــات ــــــلــــــفــــــات  ا
الـتـشكـيل.وقـالت بـيان امس ان
(الكتلة تطالب بضرورة تشكيل
كـابــيــنــة الــتــاســعــة حلــكــومـة

ـلـفـات كــردسـتـان وعـدم خــلط ا
ــبــاحــثـات  ونــحن مع خـالل ا
تـنازع مـناقـشة وضع كـركـوك ا
عــلــيـــهــا بــ جــمــيع االحــزاب
الـكـرديـة وتـطـبيـع االوضاع في
ــــنــــاطق) واضــــاف ان تــــلـك ا
ـــنــاطق مع (خــلـط مــلف تـــلك ا
تــشـــكــيل احلـــكـــومــة اليـــســهم

بتسريع تشكيلها).
 الـى ذلك اسـتــبـعـد الــنـائب في
حتــالف ســائــرون رائـد فــهــمي
إكـمال الـتشـكيـلة احلـكومـية اال
في حالـة واحـدة. وتوقع فـهمي
في تــــصــــريح امـس (ان عــــبـــد
هدي ال يـدعو الى عقـد جلسة ا
تشكيـلة الكابيـنة احلكومية اذا
ما عرضت ذات األسـماء ويجب
ان اليـسـتـغرق إكـمـال الـكابـيـنة
وقـــــتـــــاً أكـــــثـــــر ألن الــــوزارات
داعيا ـتبـقـية لـيـست كثـيرة)  ا
ـهـدي الى (تـوخي الـدقـة عـبـد ا
ـقبلة وتالفي في الترشـيحات ا

األخـــــطـــــاء الـــــتي حـــــدثـت مع
مــرشـــحــة وزارة الــتـــربــيــة من
خالل تــــــمـــــحــــــيص وفــــــحص
ــــعــــلـــومــــات واخلــــلـــفــــيـــات ا
الـــســــيـــاســــيـــة لـــكـل مـــرشح)
وأضـــاف (حــتى االن لـم نــطــلع
عــلى جـــدول اعــمــال اجلــلــســة
ـقـبـلـة ونـستـبـعـد ان تـتـضمن ا
اكمـال الـتـشـكـيـلـة احلـكـومـية)
ورجح فهـمي (عقد اجلـلسة في
حــالـة واحــدة اذا مــا اســتــبـدل
رئــــــيـس الــــــوزراء األســــــمــــــاء
ـتبـقـية). اخلـاصـة بالـوزارات ا
فــيــمــا رجح الــنــائب عن كــتــلـة
اإلصالح واإلعـمـار ستـار جـبار
الـــعـــتـــابي تـــصــويـت مــجـــلس
الــنــواب عــلى مــشــروع قــانـون
ـالــيـة خالل الــشـهـر ـوازنــة ا ا
ـوازنـة ريـعـية اجلـاري.  عـادا ا
وال تـلــبي الـطــمـوحـات بــسـبب
قــيـمــة الــعــجـز الــذي يــبـلغ 27

ترليون دينار.
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تـعـرض لــهـا الـطــفل الـبــريء . ولـكـونــهـا تـعــد خـرقـا
ـعـنيـة بـحـقوق قـانونـيـا مـنـافيـا لالتـفـاقـيـات الدولـيـة ا
الـطــفل الــتي صـادق عــلــيـهــا الـعــراق نــدعـو رئــاسـة
سؤول االدعـاء العـام لتحـريك شكـوى جزائـية ضـد ا
عن احلــادثـة من ذوي الــطـفل)  وطـالــبت الـوزارة في
ـنع تـرويج مـثل الـبـيـان (هـيـئـة االعالم واالتـصاالت 
هـكذا مقاطع. وان الـوزارة ماضية في تـشريع قانون
ا ـا يـؤمن بـيـئـة آمـنـة لـلـطـفـولـة و حـمـايـة الـطفـولـة 

يتالءم مع قيم مجتمعنا).
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اكـدت وزارة العمل والشؤون االجتمـاعية انها تابعت
بـقلق مـا  تـداوله عبـر مواقع الـتـواصل االجتـماعي
من مـقطـع يظـهر االسـاءة الى طفل من خالل اظـهاره
ـظهـر غـير الئق في احـد االمـاكن العـامـة ليـلة راس
الـسـنة . وقـالت في بـيان تـلـقـته (الزمـان) امس (انـنا
ومن مـوقع مسؤوليتنا في رئاسة هـيئة رعاية الطفولة
في الـعراق نبدي اسفنا حلـدوث مثل هذه االنتهاكات
الـصـارخـة جتـاه الـطـفـولـة ونـسـتهـجـن احلادثـة الـتي

قصي السهيل 
ــلــيــونـ و 250 الف ديــنــار
وكلـيات الـعلوم والـتخـصصات
ليون و500 العلـمية االخـرى 
الف ديــنــار وكــلـيــات الــقــانـون
ــــلـــيـــون و 200 الف ديـــنـــار
والكلـيات اإلنسـانية  900 الف
ديــنــار وكـــلــيــات الــتـــقــنــيــات
عاهد ليون دينار وا االدارية 
لـيوني دينار التقـنية الطـبية 
ليون عاهد الـتكنولوجـية  وا
و 200الف دينار وكذلك حتديد
عاهد األجور الدراسية لـبقية ا

بـ  750 الف دينار). 
وتـــابع  انـه (ســـيـــتم اعـــتـــمــاد
األجـــور الـــدراســيـــة اجلـــديــدة
الحـتسـاب أجور طـلـبة الـتعـليم
احلـكــومي اخلـاص الـصـبـاحي
ــــعـــتـــمـــدة وفــــقـــا لـــلــــنـــسب ا
الســتـــيـــفــائـــهــا) مـــشـــيــرا الى
(إحـتــســاب األجـور الــدراســيـة
لـلــطـلــبـة الــراسـبــ في بـعض
الدروس عـلى وفق عدد وحدات

الـدرس الـواحـد مـقـسـومـا عـلى
مــجــمــوع عــدد وحــدات دروس
الــســنــة الــدراســيــة مــضــروبــا
بالـقسط الـسنـوي). كمـا وافقت
الـــوزارة عـــلـى اعـــادة طــــلـــبـــة
ــرقـــنــة الــدراســـات الــعـــلــيـــا ا
قـيــودهم الى مــقــاعـد الــدراسـة
عـلى ان يـشـمل الــقـرار الـطـلـبـة
الذين رسـبوا بـاكثـر من مادت
ـعدل في الـدور الثاني او او با
الذين ادوا االمـتحان الـتكـميلي

ولم يحققوا النجاح. 
 وذكـرت وثــيـقــة حتـمل تــوقـيع
ــديــر الــعــام لــدائــرة الــبــحث ا
والـتـطـويـر غـسـان  حـمـيـد عـبد
اجملـيـد إن (الـسـهيل وافـق على
إعـادة طلـبـة  الدراسـات الـعلـيا
ــرقـنـة قـيـودهم الـذين رسـبـوا ا
ـعدل في بـاكثـر من مـادت وبـا
الـــدور الـــثـــاني او الـــذين ادوا
االمـــتـــحـــان الـــتـــكـــمـــيـــلي ولم
يـحــقـقـوا الــنـجـاح واالحــتـفـاظ
قاعدهم الدراسية وحتويلهم

الى النفقة اخلاصة).
 الفــتــة الى ان (هـــذا الــتــعــديل
يــــشـــمل طــــلـــبـــة األعـــــــــــــوام
2017/2016 و2018/2017

و2019/2018 ).
 وتـابعت الـوثيـقـة ان (السـهيل
اوعــــز بــــتــــشــــكــــيل جلــــان في
ـســاعـد اجلـامــعـات بــرئـاســة ا
الــعــلـمي لــلــنــظـر في مــعــاجلـة
رقن لالعوام  الدراسية قبل ا
السنة  الدراسية 2017/2016
والـذين لـديـهم حاالت انـسـانـية
عــلى ان تــنــفـذ بــعــد مــصــادقـة

رؤساء اجلامعات).

…dO³  ÊU³  vKŽ –u×² ð …cÒHM²   UNł 
f Ð sL¦Ð ŸU³ð Ë dÒłRð Èdš√Ë

—WKŠ∫ شبان من مناطق عراقية خالل رحلة لتسلق جبال في اربيل مغطاة بالثلوج

تـزويـر اخلــتم اخلـاص بـالـوزارة
الشـركة الـعامـة لتـسويق األدوية
ـسـتلـزمـات الـطـبيـة وبـجـهود وا
وتعاون ب جـهاز األمن الوطني
وشـــعــبـــة الــبـــحث والـــتــحــري)
ـوضوع واضاف انه ( إحـالة ا
إلى الــقـضــاء التـخــاذ اإلجـراءات

القانونية). 
وأعـــلــنـت وزارة الــداخـــلـــيــة عن
ضــبط ثالث شــاحــنـات مــحــمــلـة
بـسـلع ومواد غـذائـيـة مـسـتوردة
ومـهـربـة قـادمـة من شـمال الـبالد
باجتاه بغداد. وقالت الوزارة في
ــفــتش بــيــان امـس إن (مــكــتب ا
الــــعــــام لـــــلــــوزارة ضـــــبط ثالث
شـاحـنـات مـحـمـلـة بـسـلع ومـواد
غذائيـة مستـوردة ومهربـة قادمة
من احملافظـات الشـماليـة باجتاه
بـــغــداد) واضـــاف ان (عــمـــلـــيــة
الضبط جاءت على خلفية صدور
ـنع اسـتـيـراد أوامـر حـكـومــيـة 
عـــدد مـن الـــبــــضـــائـع والـــســــلع
نـتوج احمللي الغـذائيـة لكـفايـة ا
ودعـــمه وتـــشــجـــيع الـــصــنـــاعــة

والزراعة الوطنية). 

قـانـونـيـة).  الى ذلك أفـاد مـصـدر
في مـحـافـظـة بـابل بـصـدور قـرار
قــضــائي يـقــضي بــحــبس مــديـر
بــلــديــة احلــلــة الــســابق الدانــته
ال العام.وقال بقضايـا تتعلق بـا
ـــصــــدر في تـــصــــريح امس إن ا
(محكمة جنح احللة قررت حبس
دة مـديـر بـلـديـة احلـلـة الـسابـق 
ســنــة واحــدة الدانــته بــقــضــايــا
ـال العام) واضاف ان تتعـلق با
(احملكمة اوصـت بإحالة الـقضية
إلى مــحـكــمـة الـبــداءة لـتــضـمـ

سجون بسببه).  بلغ ا ا
نـافذ احلدودية وضبطت هـيئة ا
حـاويــتـ حتـمالن أدويــة بـخـتم
مـزور في مــيـنـاء أم قــصـر. وقـال
إعالم الـهـيـئة فـي بيـان امس إنه
( ضـبـط حـاويـتــ مـحـمــلـتـ
بـــأدويــة طــبـــيــة مــتـــنــوعــة ومن
ـية مـخـتلـفـة مخـالـفة مـناشئ عـا
لـــلـــضـــوابط وبـــدون مـــوافـــقــات
رســمــيــة من وزارة الــصــحــة في
حافظة البصرة) مشيرا نفذ  ا
الى ان (ذلـك جـــاء بـــعــد تـــدقـــيق
ـعامـلـة الـكمـركـيـة حـيث اتضح ا

مديريـة االستخـبارات العـسكرية
عن الــقــبض عـلـى عـنــصــر امـني
جاسـوس لـداعش ينـقل حتـركات
الــــــقـــــطـــــعــــــات االمـــــنــــــيـــــة في
وصل.وقالـت في بيان امس إن ا
ـديـريـة وبـالـتـعـاون مع (مـفـارز ا
اسـتــخـبــارات الـفــوج االول لـواء
شاة  43 تمـكنت من اسـتدراج ا
عنصر امني لـلدواعش عبر كم
نصب له في منطقة حمام العليل
ـوصل) الفـتـا الى ان ( الـقـوة با
تـمـكـنت مـن الـقـبض عـلـيه). كـمـا
تـمــكـنت قــوة اخـرى من اعــتـقـال
مــطـلــوبــ اثـنــ في مــحـافــظـة

صالح الدين . 
ـركــز االمـني ونـقـل الـبـيــان عن ا
قــوله  إن (الـــقــوات األمــنــيــة في
قـيـادة عـمـلـيـات سـامـراء تـمكـنت
من تــفــجــيـر 3 عــبــوات نــاســفـة
وجلـكان وقنـبرة هـاون عيار120
مـلم ورمـانـة وقـذيـفـة مـدفع عـيار
ـســؤولــيـة)  155ضــمن قــاطع ا
مـبيـنـا ان (مقـر مـسـيطـر الـدجيل
تـــمــكن من إلـــقــاء الــقـــبض عــلى
ـطـلــوبـ وفق مـواد اثـنــ من ا

بـهـجـوم مسـلح نـفـذه مـجـهـولون
ـصدر في شـمالي بـغـداد. وقـال ا
تـــصـــريح امـس ان (مـــســـلـــحــ
مـــجـــهــــولـــ فـــتــــحـــوا نـــيـــران
اسلـحتـهم باجتاه شـخص مدني
في احلي الصنـاعي ضمن قضاء
الـتـاجي مـا أسـفـر عن مـقـتـله في
ـسـحـل احلال) الفتـا الى ان (ا
كـانـوا يـحــمـلـون اسـلـحـة كـاتـمـة
للـصوت). وألقت الـقوات األمـنية
الـقــبض عـلى مـســؤول عـمـلـيـات
اغتـيال اخملـاتيـر في داعش غرب

وصل. مدينة ا
وقـــال مـــركــــز اإلعالم األمـــني إن
(مـفــارز اسـتـخـبــارات ومـكـافـحـة
إرهــاب نـيــنـوى الــعــامـلــة ضـمن
وكـــالـــة االســـتـــخــــبـــارات ألـــقت
القبض على متهم ينتمي لداعش
ــديــنـــة يــعـــمل مــســؤول غـــرب ا

عــمــلـيــات اغــتــيـال اخملــاتــيـر 
الـتـوصل لـه من خالل اعـتـرافـات
) وأضاف أنه ( عرضه متهم
أمـام أنــظـار الــقـضـاء و تــوقـيـفه
ــادة الــرابــعــة من قــانــون وفق ا
مــــكـــافـــحـــة اإلرهـــاب).واعـــلـــنت
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اعتقلت القوات االمنية في بغداد
ــتـــهــمـــ وفق مــواد عـــددا من ا
قـانونـيـة مخـتـلفـة بـينـهم سـج
هــارب. وقــالت قــيــادة عــمــلــيـات
بغداد  في بيان امس إن (القوات
األمـــنــــيـــة في الـــلـــواء اخلـــامس
شـــرطـــة احتـــاديـــة تــمـــكـــنت من
اعــتـــقــال مــتــهم ضــمن مــنــطــقــة
الشـعـلة هـارب من سـجن بادوش
ـؤبـد وبـحوزته مـحـكوم عـلـيه بـا
مــتـمــسـكــات مـزورة) مـؤكـدة ان
شاة (قوة من الـلواء  44 فرقـة ا
الـــســادســة تـــمــكــنـت ايــضــا من
اعـــتـــقــال اثـــنـــ اخــريـن ضــمن
سـريع مـحمـد الـقـاسم لـقيـامـهـما
بسرقة حـقيبة نـسائية من احدى
واطـنات باإلضـافة الى اعـتقال ا
اربـعــة مـتــهـمـ من احــد فـنـادق
مــنـــطــقــة الـــبــتـــاوين اعـــتــرفــوا
بـــانـــتــمـــائـــهم الى داعـش واليــة
نينوى  تسـليمهم الى اجلهات

اخملتصة). 
ــــقـــتـل مـــدني وافــــاد مــــصـــدر 

بــنــســبــة بــلــغت ثالثــة اضــعـاف
خالل األشـــهــر االخـــيــرة لـــلــعــام
ـاضي. واضـاف في بـيان امس ا
ان (هذا اإلجناز جاء عـبر اتباعه
وسـائل واعـمـال جـديـدة سـاعدت
عــلى جـذب وتــشــجـيع اخلــطـوط
الحـيــة والـشـركـات والــنـاقـلـ ا
لـــلـــرســـو بــــســـفـــنـــهـم وتـــفـــريغ
يـناء) مـؤكدا ان حمـوالتهـم في ا
(مــيــنـاء ابــو فــلــوس حـقق 809
مالي و 708 الف ديــنــار خالل
الثـالثة أشـهـر االخيـرة من الـعام

اضي). ا
 وأكـــــد انه ( تـــــوجــــيه االدارة
اجلديدة لـلموانئ بـدراسة كيـفية
اتـــبـــاع االســـالـــيب الـــعـــلـــمـــيـــة
والــعـمـلــيـة احلـديــثـة لـلــنـهـوض
ـيـنـاء لــيـكـون جـاذبـا وتـطــويـر ا
ومشـجعـا للـناقـل بـهدف تـفريغ
بــضـائــعــهم فـيـه  يـذكــر ان وزيـر
وانئ النقل وافق مجلس إدارة ا
ـــــنـح كل فـي قـــــراره اخلـــــاص 
مــوظف مــبــلغ خــمــســمــائــة الف
دينـار من موظـفي الشـركة الـبالغ
عــــددهم تــــســـعـــة األلـف مـــوظف
كونهم يواصلون العمل الليل مع

النهار وبشكل مستمر).

مـلــيـارات و 99 مـلــيــونـاً و662
ألف دوالر). وبـــ إن (مــجـــمــوع
ـصــدرة من احلـقـول الـكــمـيــات ا
الـــنـــفـــطـــيــة فـي وسط وجـــنــوب
العـراق بلغ  112 ملـيونا و450
ألـفـاً و 367 بـرمــيالً فــيـمــا بـلغ
ـصـدرة من مـجــمـوع الـكـمــيـات ا
احلـقــول الـشـمـالـيــة عـبـر مـيـنـاء
جــيــهــان الـــتــركي ثالثــة ماليــ

و 67 ألــــفــــاً و 607 بــــرامــــيل).
وأوضح أن (معدل سعـر البرميل
الـــواحـــد بـــلغ  52 دوالراً و803
سـنـتـات من الـدوالر) مـشيـراً الى
ــعـدل الــيـومـي لـلــصـادرات أن (ا
النـفطـية من جـنوب الـبالد بلغ 3
مالي و 726 ألف برمـيل فيـما
ـعـدل الــيـومي لــلـصـادرات بـلـغ ا
ــنـفــذ الـشــمـالي  99 ألف عــبـر ا
بــــرمــــيـل). ونــــوه الى أن (وزارة
ــــانـــــهــــا الــــنـــــفط ومن خـالل إ
بـــضـــرورة إطالع الـــشــعـب عــلى
عـمــلـيــات الـتـصــديـر واإليـرادات
ــتـــحــقـــقـــة مــنـه اتــخـــذت هــذا ا

اإلجراء الشهري).
على صـعيد اخـر قال وزيـر النقل
عـبـد الــله لـعـيـبـي ان مـيـنـاء ابـو
فلـوس حـقق زيـادة في االيرادات

الية ومفيدة تـعزز من القـدرات ا
واالقتصادية للبالد

وكــشـــفت الــوزارة عـن مــجــمــوع
الـصـادرات الـنـفـطـيـة واإليرادات
ــتــحـقــقــة لــشـهــر كــانـون األول ا
ــاضـي بــحــسب اإلحــصــائــيــة ا
األولــــيـــة الـــصــــادرة من شـــركـــة
تسـويق النـفط العـراقيـة سومـو.
وقـال جــهـاد ان (مــجـمـوع كــمـيـة
الـصـادرات من الـنـفط اخلـام بـلغ
 115 مليوناً و 517 الفاً و974
بــرمــيالً بــإيـرادات بــلــغت ســتـة

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ارتـفـع إنـتـاج الــغـاز الــسـائل في
جـنــوب الـعـراق الى مــعـدل أكـثـر

من اربعة اآلف طن باليوم.
تحدث بإسم وزارة النفط وقال ا
عـاصم جـهـاد في بـيـان امس (ان
انتـاج الـغاز الـسـائل لـشركـة غاز
الــبـصــرة في جــنـوب الــبالد الى
مــعــدالت غــيــر مــســبــوقــة حــيث
جتـاوزت فـيـهـا مـعـدل الى اربـعة
اآلف و 814 طـنــاً بـالــيـوم وهي
خــطـوة مـهــمـة لــتـعـزيــز االنـتـاج
الـوطني من وقـود الـغـاز الـسائل
وصوالً لالكتـفاء الـذاتي من جهة
وتـعـزيـزاً لـلـصـادرات اخلـارجـيـة
ــا يـــحــقق من جـــهــة أخـــرى و

أعلى مردود مالي). 
وأضـاف جـهــاد ان (نـائب رئـيس
الــوزراء لــشــؤون الــطــاقــة وزيــر
النـفط ثـامر عـباس الـغـضبـان قد
ثـمن جـهـود الـعـامـلـ في شـركة
غــاز الــبــصــرة) مــطــالــبــاً إيــاهم
ــضى قـدمــاً لــتــنـفــيــذ خـطط (بــا
الوزارة باالستـثمار األمـثل للغاز
ــــصـــاحـب وحتـــويل الــــطـــاقـــة ا
احملـــروقـــة الى طــاقـــة مـــنــتـــجــة
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رجـحت الـهيـئـة العـامـة لالنواء
اجلـــويـــة والـــرصـــد الـــزلـــزالي
الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل تـسـاقط
ناطق كافة امطار خفيـفة في ا
فـيــمـا حــذر مـنــبىء من مــرتـفع
جـوي قــادم يـحــمل مـوجــة بـرد
دة اسـبـوع يؤدي الى يـستـمـر 
انخفـاض درجات احلرارة  في
وقت ارتـــفع عـــدد الـــقــتـــلى في
الفـلـب الى  85 شـخـصا و20
ـــفـــقـــودين اخـــريـن في عـــداد ا
بـــســـبب انـــهـــيـــارات ارضـــيـــة
وسيـول مدمرة . وقـالت الهـيئة
في بــــــيــــــان امس ان (حــــــالـــــة
ـــنـــطـــاق كـــافــة الــطـــقـس في ا
سيكون غائمـا جزئيا مصحوبا
بـأمـطـار خـفـيـفـة كـمـا تـتـسـاقط
رتـفعات اجلبلية الثلوج على ا
لـيتـحـول الطـقس تـدريجـيا الى
صـــــحـــــو و درجـــــات احلــــرارة
تـــنـــخـــفض قـــلـــيال عـن الـــيــوم
الـسـابق وحـركـة الـريـاح تـكـون

جـنــوبـيـة شـرقــيـة خـفــيـفـة الى
مـعــتـدلـة الــسـرعــة تـتـراوح من
 21-11 كـيـلـومـتـر بـالـسـاعـة و
مدى الـرؤية   6-8 كـيلـومـترا).
ــنــبىء اجلـوي بـدوره  كــتب ا
صادق عـطـية في صـفحـته على
الـفـيـسـبــوك امس ان (مـرتـفـعـا
جـــويــا بــاردا يـــســيـــطــر  عــلى
ــنع مــنــخــفض جــوي الــبالد 
اخـر من الـتـأثيـر ويـجـبـره على
االنـزيــاح نـحــو تـركــيـا يــسـبب
هنـاك عاصـفه ثلـجيـة و تساقط
ا ثلـوج كثـيفة غـد اجلمـعة ور
تــشــمل مــنــاطق شــمــال دهــوك
ثلـوجا خفيـفة ليـستمـر سيطرة
ـرتـفع لـغـاية نـهـايـة االسـبوع ا
قبل). الى ذلك قـال مسؤولون ا
في الــفــلــبـ إن عــدد ضــحــايـا
االنـهيـارات أالرضيـة والسـيول
ــدمـــرة الــتي شـــهــدهــا وسط ا
الـبالد بـسبب مـنـخـفض مداري
ارتـــــفع إلى  85 قـــــتـــــيال و20
مـفـقـودا  فــيـمـا يـتـوافـد عـمـال
ناطق التي اإلنقاذ ببطء عـلى ا

عـــزلــتـــهــا االنـــهــيـــارات. وذكــر
دير التـنفيذي ريكاردو جـاالد ا
لـــلــــوكـــالـــة الــــوطـــنـــيـــة إلدارة
الــكـوارث أن (أغــلب الـضــحـايـا
ومن بيـنهم أطفـال لقوا حـتفهم
عــنـــدمــا طـــمـــرت االنــهـــيــارات
األرضــيـة مـنـازلـهم بـعـد أمـطـار
غــزيـــرة في أقــالـــيم عــدة وسط
) واضاف (إذا لم نـعثر الفـلب
ــفـقــوديـن أو وجـدنــاهم عــلى ا
موتى سـيرتـفع العدد إلى 105
ــــنـــــخــــفض قــــتــــلـى).  وأدى ا
ــــداري إلى هــــطـــول أمــــطـــار ا
غــزيـرة تـسـبــبت في انـهـيـارات
أرضـيـة وســيـول في مـنــطـقـتي
بــــــيــــــكـــــول وفــــــيـــــســــــايـــــاس
الــشــرقـــيــة.واســتــخــدمت فــرق
اإلنــقـــاذ الــتـي تــشـــارك فــيـــهــا
الشـرطة واجلـيش معـدات لرفع
األحمال الثقيلـة لتطهير الطرق
ـــواقع االنـــهـــيـــارات ــــؤديـــة  ا
ـنـاطق التي غـمـرتـها ودخـلت ا
ـــيـــاه بـــاســتـــخـــدام الــزوارق ا

طاطية. ا
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