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وقـــالـت الـــوزارة في بـــيـــان امس ان
(فـوج طوار الـشـرطة الـثـاني عـشر
الـتابع لـقـيـادة شرطـة نـينـوى وبـناءً
عـلى مـعـلـومـات اسـتـخـبـاريـة دقـيـقة
ـواطــنـ تـمـكن من الـقـاء وتـعـاون ا
الــقــبض عــلـى ســبـعــة عــنــاصــر من
داعش وضـــبط عــجــلــة تــعــود الحــد

عناصر التنظيم).
واضـــاف ان (اثـــنــــ مـــنـــهـم كـــانـــا
يــعــمالن في مــا يــســمى بــاحلــســبـة
ـساجد واحدهم كـان يعمل بـديوان ا
والبقـية كـانوا بصـفة مقـاتل بديوان
اجلند خالل مدة سيطرة داعش على

وصل). مدينة ا
وتابع الـبيان انه ( الـقبض عـليهم
في مـنــاطق واحـيــاء عـدن والـزهـراء
والــقـاهــرة  في اجلــانب االيــسـر من
ــديــنــة). وأحــبــطت اســتــخــبـارات ا
قـيادة عـمـلـيات احلـشـد الـشـعبي في
نـــيــــنـــوى بـــاالشــــتـــراك مـع وكـــالـــة
االستـخبـارات عـملـية هـروب عنـصر

بداعش الى سوريا.
»Ëd¼ ◊U³Š«

وقـالت هيـئـة احلـشـد في بـيان امس
أن (فــريـقــا من اســتـخــبـارات قــيـادة
عـــمــــلـــيـــات احلــــشـــد في نــــيـــنـــوى
بـاالشـتراك مع وكـالـة االسـتـخـبارات
احـبـطـا مــحـاولـة هـروب عـنـصـر من
داعش خـارج الــعـراق واعـتــقـاله في
ـوصل). مـخــيم الـسالمــيـة جــنـوب ا
وضــبـطت مــديـريــة شـرطــة الـنــجـدة
سـيـارت مـطـلـوبـت وأسـلـحـة غـير
ـديـرية مـرخصـة في بـغـداد. وقالت ا
في بـيــان ان (دوريـات شــرطـة جنـدة
احملمودية تمكنت من ضبط عجلت

ـتـحـصـلـة (احملـكـمـة وجــدت األدلـة ا
كافية ومقنعة إلدانتهما وفقا الحكام
ـادة 52 /1 / أ من قــانــون الــبــنك ا
ــركـــزي الــعـــراقي رقم  56لــســـنــة ا
2004) وتـــــابع الـــــبـــــيــــان ان (ذات
احملــكـمــة اصـدرت حــكــمـا بــاحلـبس
ـدان ــدة خـمـس سـنــوات  الــشـديــد 
يــعــمل مــعـــاونــا طــبــيـــا قــام بــفــتح
صـــيـــدلــيـــة يـــروج من خاللــــــــــــهــا
لـلمـواد اخملـدرة وفـقا الحـكـام الـقرار
عدل بالقرار 1/39-ج لسنة 1994 ا

135 لسنة 1996). 
وفي ديالى  ,امـرت مـحـكـمـة حتقـيق
بـعـقـوبــة الـتـابـعـة لـرئـاسـة مـحـكـمـة
اسـتـئـنـاف ديـالى اإلحتـاديـة بـحـجـز
مـبــلغ  اكــثـر من 6 مــلـيــارات ديــنـار
مودعة من قـبل مجلس احملـافظة في

تحد لالستثمار.  صرف ا ا
واوضح الـــــــبـــــــيـــــــان ان (األمــــــوال
احملجوزة سبق وأن  جـبايتها من
قـــــبل اجملــــلس عـن طــــريق قــــانــــون
االيـرادات احملـلـيــة الـصـادر عـنه في
عـــــام 2017 كــــــون إيـــــداعــــــهـــــا في
ــصــارف األهــلــيــة يــعــد مــخــالــفــة ا
لـتــعـلـيـمـات األمـانــة الـعـامـة جملـلس

الوزراء).
◊UO²Š« e−Š

وأضــاف ان (احملـكــمــة قــررت ضـبط
تـــــــلك األمـــــــوال ووضـع احلـــــــجــــــز
االحــتــيــاطي عــلـيــهــا وابــقــاءهـا في
تـحـصـلة عن ـصرف مع الـفـوائـد ا ا
ــادة إيـــداعــهــا اســتـــنــاداً ألحــكــام ا

184/أ/األصولية). 
مـن جـــهــــة اخـــرى اعـــتــــقـــلت وزارة
وصل. الداخـليـة سـبعـة داعش في ا
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ان (مجـلس الصـدر تـخطى الـصيغ
الــتــقـلــيـديــة  حـيـث أنـاط بــهـيــئـة
خاصـة سمّـاهـاهيـئة امـناء مـجلس
ـطـلـوبة جملـلس ـهـمـات ا الـصـدر ا
حضـاريّ مـتمـيز يـتـناغم مع هـموم
رحلة الـراهنة وضـروراتها  وقد ا
ردودات ايجابية جاءت النتائج وا
للغاية  –بحمد الله  –فهو مجلس
واعـد  ونــادٍ مــعـرفيّ رائــد).وتـابع
(واذا كــان البُــدَّ لـــنــا مِنْ تــوصــيفٍ
مُعَيّنٍ لهذا اجمللس أمكن القول انه
الـواحــة الـغـنّــاء بـسـحــرهـا األخّـاذ
وبـاشــذائِـهـا الـنـديّــة) مـضـيـفـا انّ
(مـــجـــلس الـــصــدر لـــيـــتــطـــلع الى
اسـهـامـاتـكم الـفـاعـلـة ومـداخالتـكم
الثريـة وصوالً الى مرافئ الـتنوير)
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يعقد مـجلس الصدر  جلـسة فكرية
جــديــدة عــنــد الــسـاعــة الــســابــعـة
والـــنــــصـف من مــــســــاء يــــوم غـــد
الــثالثــاء في مــقــر مــكــتب الــســيـد
حـسـ الـصـدر بـالـقـرب من سـاحة
عـبــد احملـسن الــكـاظـمي بــبـغـداد .
وقـــال اجملــلـس في بـــطــاقـــة دعــوة
تــلـــقــتـــهــا (الـــزمــان) امس (يـــســرّ
مجلس الصدر ملتقى عشّاق الفكر
عنـي باحلراك الوطني ومنتدى ا
والــثـقــافي أنْ يـوّجـه لـكم الــدعـوة
ـعـتادة  –التي حلـضور جـلـسـته ا
تعقـد مساء الثـالثاء األخير من كل
ن ترغـبون شهر  –مُرّحِـباً بـكم و
أنْ يصـحـبكم مـن األحبّـة) مـضيـفًا

بيروت
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تـكـشـفت أوراق شـركـاء احملـاصـصـة  هـمـهم لـيس الـعـراق  وال مـصـلـحة
طالبة بضرورة التغيير وبنظام وطني على انقاض االف اجلـموع البشرية ا
نـظام التفريق  وال بشعب يريد السالم والبناء واالنحياز للعراق  ومادونه

ليس إال عالقات عامة .
كلف محـمد توفيق عالوي  جاء بعد سقوط عادل فـالسيد رئيس الوزراء ا
ـهدي  وكال الطـرف الـذي جاء والذي رحل  لم يـكونـا برغبـة نظام عـبد ا
ـا نتيـجة إرغـامية لـلضغط الـشعبي احملـاصصة وال بـقبـول مشغـليهم  وإ
الـهائل الـذي قدم حـتى االن الكـثيـر من الشـهداء واجلـرحى بغـية بـناء دولة
ـندوب االمـريكي وطـنيـة مؤسـساتـية واخلالص من كل اشـكال ومـخلـفات ا
ر الذي اشتغل مع مجموع االطراف على تأسيس سلطة طائفية عرقية بـر
دن مثار انشقاق وصراع  وليس تأخي ووئام. وكتبت دستوراً جعل من ا
هـذه اجلـمـاهيـر الـثـوريـة  في واقع احلال الـقـائم  فـرضت عـلى اجلـميع 
حـالة نهوض لم يسبق وان عاشهـا العراق في تاريخه احلديث  ولم تشهد
ـعمـورة  فهي ـنطـقة الـعربـيـة والشـرق اوسطـية وا مـثلـها تـواريخ شـعوب ا
قـدمت االف الشهـداء واجلرحى بانـتفاضـة سلمـية لم يحـمل فيهـا الشابات
والـشـباب سـوى الـعلم وشـعـار نريـد وطـنا  هـذه االنـتفـاضة قـد غـيرت كل
مـفـاهـيم وسـيــاسـات الـبالد  من خالل الـوخـزات الـثـوريـة الـتي دخـلت كل
الـبيـوت العـراقيـة من اقـصى البالد الى اقـصاهـا  وتضـامنت مع اجلـموع

دن الوسطى واجلنوبية . نتفظة في ساحات وشوارع ا البشرية ا
فـبــعـد إن جــاء عالوي بـالــضـغط الـشــعـبي وطــرح مـجـمــوعـة من الالءات 
وارد نـتفـض  منـها ال للـمحـاصصة  وال لـنظام الـنهب  حـسب شروط ا
تظاهـرين ب اجملتمع  وال للـفاسدين في الدولة الـبالد  وال لوجود قتلـة ا
نفلت في كل  وال لالحـزاب فوق الدولة والـقانون واجملتمع  وال لـلسالح ا
االمـاكن  وال للمليشيات اخلارجة عن الـقانون ومصلحة الدفاع عن الوطن
 هـذه االشـتـراطـات وغـيـرهـا تـعـهـد بـتـنـفـيـذهـا عالوي خالل فـتـرة تـسـلـمه
الـسـلطـة  قـد اثـارت غيظ كل شـركـاء احملـاصصـة  فـمـنهم حـسـبـما تـفـيد
ر  اكسبه من نظام بر الـتقارير قد استجاب لها  ومنهم اعتبرها تهد 
ـكونـات  بـغـيـة الـتـصدي واطـلق عـلـيه جتـاوز لـنـظام الـشـراكـة أو حـقـوق ا
ـواطــنـة الـتي يـريــدهـا شـبـاب الــثـورة وكل اجملـتـمع لـلـتــغـيـيـر وبــنـاء دولـة ا

العراقي.
ـنطقت الـكردية والغـربية  يطالب سـياسيو االقـطاعيات تنـفيذ ماجاء في ا
بـالـدستـور وعدم الـتـجاوز عـلى مـكتـسـباتـهم  وهـنا نـسـأل من منـهم الـتزم
بـالـدسـتـور عـلى اشـكـالــيـاته  فـفي الـشـمـال الـنـفط مـنـهـوب  والـشـعب لم
ـوارد  و تـســجـيل عـدد ـنــافـذ احلـدوديــة وغـيـرهــا من ا يـســتـفـيــد من ا
تقـاعدين في كردستان بـنفس عدد اشقائـهم العرب الذين يبلغ ـوظف وا ا
عـــدد نــفــوســهم (32) مـــلــيــونـــا  واالخــطــر مـن كل هــذا وذاك  إن قــادة
االحـزاب الـكرديـة شـركـاء احملاصـصـة السـيـاسيـة يـتـعامـلـون مع االزمات
ـراقب وليس بـطريـقة الـطرف االصـيل  فهم دأبـوا على الـعراقـية بـطريـقة ا
ســيـاسـة اعــطـني وايــدك  وهم لم يــتـعــامـلـو عــلى اسـاس جــزء من االزمـة
ـنـطـقـة الـغـربـيـة ـا كـمـراقـبـ الحـداثـهــا  أمـا في ا الـعـراقـيـة الــراهـنـة وإ
فـاجلـمـبع إال جـزءاً يـسـيــرا مـنـهم وصـلـوا لـلـسـلـطـة عـلى حـسـاب مـعـانـات
عونات نفي من دياره  وكثيرا منهم سرقوا اموال ا االخرين من الشعب ا
ـصـالح ــنـفـيــ عـنـدمــا تـبــدو ا لـلــنـازحـ  ويــتم اسـتــذكـار الـنــازحـ وا
ـناصب الوزارية عـلى االبواب أما جماهـير الوسط واجلنوب االنـتخابية وا
ــعـمـمـ من وعـاظ تـتـقــاذهم مـصـالح االحــزاب والـكـيـانـات الــسـيـاسـيـة وا
ـعانـاة الـبشـريـة للـمـجتـمع اجلـنوبي الـسالطـ  فالـفـقر وصل الى عـمق ا
والـوسط  ولم يـتـذكـر أحـد من هـؤالء الـذيـن صـعدوا لـلـسـلـطـة بـأســــــــــم
ـذهب بـان مـحافــــظـة الـسـماوة الـتي اليـتـجـاوز عدد سـكـانـها الـ (750) ا
ئـة فأي سـلطـة تلك وأي الف انـسان تـبلغ حـــالة الـفقر فـيهـا بنـسبة 55 بـا

وجوع . انية في هذا البلد ا نظام هذا وأي قوى سياسية وبر
عـاناه ـدفـون في عمـق ا فـاالنـتفـاضـة الشـعـبيـة الـعارمـة هي الـتي حركت ا
االنـسـانـيـة لـكل الـشعـب في الـوسط واجلـنوب والـغـرب والـشـمـال  ومـهـما
كـانت سـياسـة االلغـاءات لـلمـنـتفـض والـرافـض لـصوت
البـس السوداء الـعدالـة في الشـمال واخملـتفـ خلف ا
في الـغـرب  فـأنهـا يـقيـنـاً سـتحـقق اهـداف الـشعب 
وســتـســقط سـيــاسـة احملـاصــصـة الــتي تـشــكل رئـة

ذاهب والعرقيات  تقسيم البالد على ا

صافي العراقية يتابع عملية االنتاج vHB∫  عامل في النفط باحد ا
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عدت وزارة الـنـفط قرار خـفض حـصة
ــالــيـــة من اربــاح الـــشــركــات وزارة ا
النـفـطـيـة يـهدف الى تـمـكـ  شـركات
الـــــوزارة من زيــــــادة االحـــــتـــــيـــــاطي
نشآت الـصناعية والتوسع لتطـوير ا
وازنة تخصيصات التي ال توفر لها ا

مالية.
 ورفــضت  الــوزارة في بــيــان تــلـقــته
(الـزمــان) امس (تـصــريـحـات الــنـائب
عــالــيـة نــصــيـف بـشــان قــرار خــفض
ــالــيــة من أربــاح الــشــركـات حــصـة ا
النـفـطـيـة الـذي  إقـراره  في جـلـسة
ــنــعــقــدة الـثـالثـاء مــجـلـس الـوزراء ا
اضي بـرئاسـة نائب رئـيس الوزراء ا
لـــشــــؤون الــــطـــاقــــة ثــــامـــر عــــبـــاس
الـغــضــبــان) مــشــيـرا الـى ان (إعـادة
ــالـيـة من الـنـظــر في نـســبـة حــصـة ا
ـمــلــوكـة أربـاح الــشــركــات الـعــامــة ا
للـدولـة ومنـهـا شـركات الـنـفط هو من
صالحيـة مـجـلس الـوزراء بـحـسب ما
نص عـلـيه الـقـانون 22 لـسـنة 1997
الن هذا الـقـرار يـنـظم عـملـيـة اقـتـسام
الية األرباح ب الشركات النفطية وا
في حال عجزها عـن تخصيص موارد
لـوزارة الكـهـربـاء وبـقـيـة الـتـشـكيالت
لتسـديد أقـيام الـوقود اجملـهز من قبل

النفط).
مـبـيـنــا ان (شـركـات الــوزارة تـتـحـمل
أعباءً مالية كبيرة نتيجة مسؤوليتها
ومهـامها فـي توفيـر وسد الـنقص في
ـــنــــتـــجــــات الـــنـــفــــطـــيــــة من خالل ا
اسـتـيـرادهـا بـالـعـمـلة الـصـعـبـة الـتي
بـلـغت أقـيـامـها 2,8 مـلـيـار دوالر عام
2019 إضـــافــة الـى الـــتـــزام الــوزارة
بـتـوفــيـر الـوقــود حلـسـاب الــكـهـربـاء
كديـون متـراكمـة عـليـها وعـدم قدرتـها
عـلى تــسـديــد مـا بــذمـتــهـا الــتي فـاق
مجـموعـها  15ترلـيون ديـنار يـضاف

عـلى حـد قـول الــبـيـان . واوضح كـمـا
ـعـلـومات اكدت الـوزارة ان االرقـام وا
الواردة في تصـريحات النـائب عدنان
الـــــزرفي الـــــتي أدلـى بـــــهـــــا إلحــــدى

القنوات الفضائية غير دقيقة .
واشـار الـبــيـان الى ان (مـعــدل الـنـفط
اخلام اجملهـز للـمصافي الـعراقـية هو
بكمية 644 الف برميل يـوميا وليس
بـكمـيـة مـلـيـون  بـرمـيل كـمـا صرح به
ـــنــتــجــات الــزرفي ,امــا مــبـــيــعــات ا
الـنـفــطـيــة فـهي تـعــادل مـاقــيـمـته 13
ملـيـار دوالر وليس 23 ملـيار دوالر),
بـيعات الـفعـلية مؤكدا ان (إيـرادات ا
لـلمـنـتـجـات الـنـفـطـيـة قـد بلـغت  1.6
ترلـيـون  ديـنار عـراقي وال تـتـجاوز 2
ترليون ديـنار اما قيـمة االجمالي من
ـــنــتـــجـــات الـــنــفـــطـــيـــة في مـــا لــو ا
اســتــوردت لــســـد احلــاجــة احملــلــيــة
بـالــكـامل فــإنـهــا تـقــدر حـوالي 12.2
مليـار دوالر سنويـاً وان كلفة الـبنزين
ستورد لـسد النقص مـاب العرض ا
والـطـلب فـإنـهـا تـعـادل ماقـيـمـته 1.7
ـوارد مـلــيـار دوالر) ,ولـفـت الى ان (ا
نـتجات النفطية ال بيعات ا ذكورة  ا
تشـمل الـكـلف الـتشـغـيـلـية والـنـفـقات
االخــرى الـــتي مَـــولت من مـــبــيـــعــات
شـتقـات النـفـطيـة  والسيـما رواتب ا
وظـف الـذي يقـدر عددهم نـحو 30 ا
ـنـطق الف مـوظف وعـلـيه لـيس من ا
ـصـافي الن ذلك أفـتـراض غـلق هـذه ا
يـنــطــوي عــلى تــســريح هــذه االعـداد
واسـتــطـرد , ( الـهــائـلـة مـن الـعــامـلـ
الــبـــيــان بــالـــقــول ان (اهـم االســبــاب
الرئـيسـة التي أدت الى زيـادة كمـيات
ــنــتــجـات الــنــفــطــيـة من أســتـيــراد ا
اخلـارج  هـو أرتـفـاع نــسـبـة الـنـقص
والعجز احلاصل فـي االنتاج الوطني
ـنـتـجـات الـنـفـطـيـة بـعـد خـروج من ا
مــصـــفي الــصـــمــود فـي بــيـــجي عــام

ـن فـيـهم من اقـاربــنـا لـكـني ال اعـيـد واجـدد كـل عـام الـرثـاء لـلــمـتـوفـ 
استذكر شـهداء مهـنة الصحـافة ومن ابرزهم زمـيلتـنا في الف باء اطوار
بهجت الـتي قتلـها اجملرمـون في مثل هذا الـيوم من عام 2006 بعد يوم

من اختطافها في طريق سامراء عثر عليها مقتولة. 
اطوار بنت الثالث ( 1976- 2006 ) صحفية ومراسلة وأديبة عملت
معنا في مجلة الف باء وكانت مثاال للمثابرة واجلد والشجاعة في العمل

الصحفي .
بعـد غزو الـعراق 2003 وغلق مـجلة الف
بـاء عـمـلت حلـسـاب عــدة قـنـوات فـضـائـيـة
مــنــهــا قــنــاة اجلــزيـــرة الــفــضــائــيــة الــتي
اسـتـقـالت مــنـهـا احـتـجــاجـا عـلى اسـلـوب
الـعـمل وانـتـقـلت لـلــعـمل في قـنـاة الـعـربـيـة

الفضائية قبل مقتلها بثالثة أسابيع.
اخـتـطفـت واغتـيـلت مـع طـاقم الـعـمل أثـناء
اضاءتـها لـتفـجيـر ضـريح العـسكـري في

سامراء في شباط 2006م.
يقول ماجد عبد احلـميد أحد زمالئها أنها
قتـلت بإطالق عـيارات نـارية إال أن أخـبارا
اخــرى قــالت انــهــا مــاتت مــذبــوحــة وقــد 

اإلمساك بقاتلـيها وحتدث أحدهم في قـناة العربية في 11 آب/أغسطس
2008 عن تفاصيل قتل أطوار. 

ة  هو أحد صادر الرسمية ظهر ان الشخص الذي نفذ اجلر وحسب ا
تـهم الرئيس في قتل اطوار منتسبي مـغاوير الداخليـة في سامراء وهو ا

بهجت. 
اعتـرف اجملـرم بشـكل واضح بـتـفاصـيل الـقتل فـقـال ان زعيم اجملـمـوعة
باشر (أحـد قياديي تـنظيم الـقاعدة في سـامراء) طلب مـنهم تنـفيذ هذه ا

همة التي رافقه فيها شقيقه والسائق. ا
واضاف "اوقفنا سيـارتهم على الطريق الـعام بالقرب من سـامراء وطلبنا

راسلة الترجل من السيارة". بطاقاتهم وطلبت من ا
سـافة  800متـر توقـفنـا على جـانب الطـريق اطلق واضاف "اقـتدنـاهم 
ـصور عدنـان عبـد الله محـمود وغـزوان النار عـلى ا
ومـهـندس الـصـوت خـالـد مـحـسن بـسالح الـبي كي
سي وقـمت انـا بـإطالق الــنـار عـلى اطـوار بـالـرأس

والعنق والصدر".
الى رحمة الله
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اطوار بهجت

بغداد  –الزمان 
أصــدرت مـحــكــمـة جــنح الــكـوت في
رئـاسـة اسـتـئـنـاف واسط االحتـاديـة
ستـة عـشر حـكـما بـاحلبـس البـسيط
دة اربعة اشهر تنفذ بالتعاقب على
مـدان يـعـمل بـصـفـة مـشـاور قانـوني

في مديرية بلدية الكوت. 
وقــال مــجــلـس الــقــضــاء االعــلى في
بيان تلقته (الزمان) امس ان (نظرت
قـضـية مـدان اقـدم عـلى ابـرام مـلحق
عارض سـاطحـة اخلاصـة  عقـود ا
الـــــســــيـــــارات خـالفــــا لـــــلـــــجــــدوى
االقـــتـــصـــاديـــة الـــذي ســـبـب ضــررا
باجلهة التي يعمل حلسابها) ,مبينا
تـحصلة ان (احملكمة وجـدت االدلة ا
ــدان وفـقـا كــافـيـة ومــقـنــعـة الدانـة ا
ــــادة 331 من قـــــانــــون الحـــــكـــــام ا

العقوبات العراقي). 
وقـضت مـحـكـمـة جـنـايـات الـرصـافـة
اخملتصة بقضايا النزاهة في رئاسة
مــحـــكــمــة ?اســـتــئــنـــاف الــرصــافــة
االحتـاديـة حـكـمـاً بـاحلـبس الـشـديـد
ـدانـ اثـنـ يـقـومـان ـدة سـنـتــ 
ـزيـفة في بـغداد. ?بتـرويج الـعمـلة ا
ـدان اعـتـرفا واوضح الـبيـان ان (ا
الـــقـــيـــام بــتـــرويـج عـــمـــلـــة الــدوالر
ــزيــفـة مـن خالل االقـدام االمــريـكي ا
على شـراء مئـة وخمـس الف دوالر
?مقابل خمسة وسبع ألفا من هذه
الـعــمــلـة) ,واضـاف انه ( الــقـبض
فـارز االمنـية ـدان من قـبل ا على ا
وبــاشـراف مــبــاشــر من قـبـل قـاضي
الـــتــحــقـــيق اخملــتص  وبـــحــوزتــهم
?مـبــلغ قـدره خــمـسـة االف دوالر في
مـــنــطـــقــة الـــكــرادة) ,واشــار الى ان
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الى ذلك كلف وأعـباء مـاليـة أخرى عن
تـــــزويــــــد الـــــعــــــديـــــد مـن الـــــوزارات
والـتـشـكـيالت واحملـافـظـات والـدوائـر
اخلـدمــيــة بــالــوقـود ديــنــاً أو بــالـدفع
اآلجل) ,واكـد الــبـيــان ان (الــهـدف من
الـقــرار هــو تــمـكــ شــركــات الـوزارة
ذات الــعالقــة من زيـــادة االحــتــيــاطي
ــنـــشــآت والــتـــوســعـــات لــتـــطــويـــر ا
ـوازنة الصـنـاعيـة الـتي ال توفـر لـها ا
تـخـصـيــصـات مـالـيـة  وهـي مـعـضـلـة
تـواجـهـهـا مـعـظم الـشـركـات مـنـذ عـام
2014) الفـــتـــا الى ان (عـــدم اتـــخـــاذ
اإلجـراءات الـالزمـة والــتــلـكــؤ في ذلك
يـؤدي الى  عـجــز في تـلـبــيـة احلـاجـة

احمللية). 
qOKCðË „öN²Ý«

واوضح البيـان ان (هذه التـصريحات
تدخل في خانـة االستهالك والـتضليل
االعالمي واالبتزاز السياسي وتشويه
واطن  والرأي العام احلقائق على ا
 فــــضـالً عن  اجلـــــهل بـــــالــــقـــــوانــــ
والـتـعـلـيـمـات الـنـافـذة والـصالحـيـات
نظمـة لعمل الوزارات ومـنها النفط) ا
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ـي والـــبـــحــــثي والــــطالبي واالكـــاد
شترك. وقال بيان للجامعة العراقية ا
تـــلـــقــــته (الـــزمــــان) امس ان (رئـــيس
اجلامعـة العراقـية علي صـالح حس

اجلـبـوري مع رئـيس جـامـعـة الـكـتـاب
أيـاد بـرزجنـي وقـعـا إتــفـاقـيــة تـعـاون
) مــوضـحـا انه عـلـمـي بـ اجلـانــبـ
ـوجب االتـفـاقـيــة سـيـتم فـتح آفـاق )
ي والبحثي للتعاون العلمي واالكاد
ــــشــــتــــرك وفي جــــمــــيع والــــطالبي ا
اجملـــاالت ذات الــصـــلـــة بـــالـــتـــعــلـــيم
العـالي). وجـاء تـوقـيع هذه االتـفـاقـية
خالل زيارة قـام بهـا وفد من اجلـامعة
الـعـراقـيـة بـرئـاسـة رئـيـسـهـا جلـامـعة
. الـكـتـاب في كـركـوك اسـتـمـرت يـوم
وبـحــسب الــبــيـان فــقــد اعــرب رئـيس
اجلـــامــعـــة الـــعـــراقـــيــة عـن اعــجـــابه
تـطـور جلامـعـة الكـتاب سـتـوى ا بـ(ا
ــسه خالل زيــارته لــلــجــامــعــة الــذي 
والـتــجــول في مــبـانــيــهــا ومـرافــقــهـا
وقـاعـاتــهـا الــدراسـيـة ومــخـتـبــراتـهـا
الـتــعـلــيـمــيـة ومـســتـشــفى كـلــيـة طب
االســـنـــان وغـــيـــرهــــا واالطالع عـــلى
ـتقدم ي ا مستـواها الـعلـمي واألكاد
من خالل لــقـــائه بــعـــشــرات االســمــاء
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وقـعت اجلـامــعـة الـعـراقــيـة وجـامـعـة
الكـتـاب إتفـاقـية تـعـاون علـمي بـهدف
فــــتـح آفــــاق الــــتـــــعــــاون الــــعـــــلــــمي

ـهـمة من أعـضـاء الـكادر ـيـة ا االكاد
الـتـدريسـي فـيـها) . ونـقـل البـيـان عن
رئـيس اجلـامـعـة أن (جـامـعـة الـكـتاب
اخـتـطت لـنـفـســهـا خـطـاً واضـحـاً في
مواكـبة حـركة الـبحث الـعلـمي وكذلك
تـطـورة لـلجـامـعات برامج الـتـعـليـم ا
الرصـيـنـة). وجتـول الـوفـد الـزائر في
أروقة كـلـيـات جـامـعـة الـكـتـاب واطلع
ـشروع مـدينة راحل الـنهـائية  على ا
الــكـتــاب اجلــامــعــيــة.من جــانـبـه اكـد
برزجني ان (جامـعة الكـتاب منـفتحة
عـــلى الــــتـــعـــاون مـع واحـــدة من اهم
اجلامعات احلكومية في بلدنا العزيز
وهي اجلامـعـة الـعـراقيـة السـيـما في
مجـاالت التـخـطيط والـبحـوث واعداد
ـنـاهج لــطـلـبـة الــدراسـات االولـيـة) ا
مضـيـفـا ان (اجلامـعـة تفـتح ذراعـيـها
الى كل اجلـــامـــعــات لـــتـــقـــد الــدعم
ـا هـناك قـواسم مـشـتـركة والعـون طـا
تــعـــمل عــلى خـــدمــة الـــتــعــلـــيم عــلى

مستوى العراق باكمله). 

عالية نصيف

 2014عن االنــتــاج بــســبب تــعــرضه
لـلـتـدمــيـر والـتـخــريب من قـبل داعش
وخسـارة طـاقـة تكـريـريـة تقـدر بـنـحو
ــــشـــتـــقـــات 300 الف بـــرمــــيل  من ا
الـنـفـطــيـة فـضالً عـن خـروج مـصـاف
أخرى في مـحافـظـات نيـنوى وصالح
الـدين وكـركـوك و االنـبار عـن اخلـدمة
الـتي يـتــراوح انـتـاج الـواحــدة مـنـهـا
ماب 10- 30 الف بـرميـل مع االخذ
بنظـر االعتبـار الزيـادة احلاصلـة بعد
ـنـتـجـات ذلك في مـعـدالت أسـتـهالك ا
الـــنـــفـــطـــيـــة بــعـــد حتـــريـــر عـــدد من

احملافظات).
واعـــربت الـــوزارة عن اســـتـــعـــدادهــا
طـلوبة (لتوفـير البـيانات والـوثائق ا
الطالع االجـهـزة واجلــهـات الـرقــابـيـة

ـهـتمـ واعـضـاء مـجـلس ـعـنـيـة وا ا
الـــنــــواب  واالجـــابــــة عــــلى جــــمـــيع
االستفسارات بشفـافية عالية من أجل
جتنـيـبـهم الوقـوع في احملـظـور وعدم
ـعـلـومـات غـير التـداول والـتـصـريح 

دقيقة). 
واعــلن الــنـــائب عن كــتـــلــة صــادقــون
الــنـائـب ثــامـر ذيــبــان عن رفـع دعـوى
ــالـيــة وشـركـة قـضــائـيـة عــلى وزيـر ا

سومو.
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ـالـيـة بـ(التالعب واتهم ذيـبـان وزير ا
بـأمـوال بـيع الــنـفط) وبـصـرف امـوال
وازنة اقليم كردستان خالفـا لقانون ا

العامة االحتادية لعام 2019.
من جهـة اخـرى أعلـنت الـنائـبـة عالـية
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ـــطـــلــوبـــة  ضــمن مـن الــســـيــارات ا
منطـقة احملمـودية). واضاف انه (
الـقبض عـلى شـخص يـحـمل سالحا
غـيـر مرخص ضـمن مـنـطـقـة الـشعب
وكـــذلك االطـــاحــة بـــســارق حـــقــائب

نسائية في منطقة الدورة).
الى ذلك  ,تــــمـــكــــنت  مـــفــــارز قـــسم
مـــكـــافـــحــــة االجـــرام في كـــربالء من
احكـام قبـضتهـا على عـصابـة خطرة
مـكـونـة من 3 اشـخـاص احـدهم قـام

داهمة. باالنتحار اثناء ا

وذكـر بـيـان لـشـرطـة احملـافـظـة امس
انه (بــعــد ورود مــعــلــومــات امــنــيــة
دقيقة بـشأن وجود عصـابة استغلت
ر بها البلد الظروف الراهنة الـتي 

لتنفيذ مآربها االجرامية الدنيئة ,
تــشـكــيل فــريق عـمل امــني مــخـتص
هم لـتـنفـيـذ عـملـيـة االعـتقـال وتـقـد

الى العدالة).
مبـيـنا ان (اجلـهـود احلثـيـثة اثـمرت
بالقبض على العصابة التي اعترفت
ة سطو بتنـفيذهـا اكثر من  20جر

مـــســـلح حملـــال جتـــاريـــة فـــضال عن
ــــة قــــتـل في مــــنـــــطــــقــــة حي جــــر
الـــقـــادســــيـــة) واردف الــــبـــيـــان ان
(الـعـصـابـة اعـتـرفت ايـضـا بـاصـابـة
ــواطــنــ اثــنــاء تــنــفــيـذ عــدد مـن ا
عـملـيـاتـها االجـرامـيـة ضمـن منـطـقة
حي احلس والشـبانات وفي احياء
مـــــتـــــفـــــرقـــــة مـن قـــــضـــــاءي احلــــر
واحلسـينـية وضـبط بحـوزتهم عددا
ـواد الـتي تسـتـخدم من االسـلحـة وا

في اجلرائم)

نـصـيـف عن رفـعـهــا دعـوى قـضــائـيـة
أمام احملـكـمة االحتـاديـة ضد حـكـومة
ـسـتــقـيل عـادل عـبـد رئـيس الـوزراء ا
ـهــدي بــســبب (خــرقــهـا لــلــقــانـون) ا
واتخاذها قراراً لـيس من صالحياتها
يــؤدي الى عـــجــز الــدولـــة عن صــرف
ـتـقاعـدين. وقالت وظـف وا رواتب ا
ـؤقت في بـيـان ان (مـجـلس الـوزراء ا
عـقــد اجـتــمـاعــاً بـرئــاسـة الــغـضــبـان
كـلف مـحـمد بغـيـاب رئـيس الـوزراء ا
تــوفــيق عالوي وفـي هــذه اجلــلــســة
اتـخـذ اجملـلس قــراراً خـطـراً وكـارثـيـاً
بـحق مـوارد الــدولـة يـتــضـمن خـفض
ــــالـــــيــــة من أربــــاح حــــصــــة وزارة ا
ـئة الى الشـركات الـنـفطـية من 45 با

ئة فقط وبدون أي مبرر). 5 با


