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دان رئـيس اجلـمهـورية فـؤاد معـصوم
اإلعــتــداء االجــرامي الــذي اســتــهـدف
الــعـاصــمـة االفــغـانــيـة كـابـل  مـؤكـدا
تـضـامن الـشـعب الـعـراقي مع الـشعب
االفغاني الصديق. وأورد بيان رئاسي
تــلــقــته ( الــزمــان) امس نـص بــرقــيـة
تـعزيـة بعث بهـا معصـوم إلى الرئيس
األفـغاني مـحمد أشـرف غني دان فـيها
االعــتــداء بــاسـمـه شـخــصــيــا وبـإسم
شـعب جـمـهـوريـة الـعـراق وأعرب عن
ـشاعر العميقة باأللم والعزاء لوقوع ا
ضـحـايـا أبـريـاء. وتـابع (اذ نـؤكد دعم
وتـضامن الـشعب الـعراقي مـع الشعب
األفــغــاني الـصــديق ضــد اجلـمــاعـات
اإلرهــابــيــة اآلثـمــة نــدين بــقــوة هـذه
ــة الـنـكـراء اخملـالـفـة لـلـشـرائع اجلـر
الـديـنـيـة واألعـراف اإلنـسـانـيـة كـافة).
وارتـفعت حـصيلـة التـفجيـر الى مقتل
 95 شــخـصًـا في األقل وإصـابـة 163
آخــــريـن بـــحــــسـب وزارة الــــصــــحـــة
األفــغــانــيــة فــيــمــا قــال مــســتــشــفى
الــطــوار في الــعــاصــمــة أنه مــكــتظ
ـكـنه قـبـول مـزيـد من بـاجلــرحى وال 
.وأعــلــنت حــركــة طــالــبـان ــصــابــ ا
مـسؤوليتهـا عن التفجيـر بعد أسبوع
من هـجومها عـلى فندق انتركـونينتال
فـي كابـل الـذي أودى بـحيـاة أكـثـر من
قر  20 شـخصا.ووقع التفـجير أمام ا
الـقـد لـوزارة الـداخـلـيـة حـيث زرعت
عبوة ناسفة داخل سيارة إسعاف و
تــفـجـيـرهـا بـعــد عـبـورهـا أول حـاجـز
ــــنـــطـــقــــة الـــتي تــــكـــتظ أمــــني في ا
ـــبــاني بـــالــســفـــارات األجــنـــبــيــة وا
احلـكـومـية (تـفـاصيل ص 8) مـن جهة
اخــرى دان نـائب رئـيس اجلـمـهـوريـة
ايــاد عالوي مـحـاولـة االعـتـداء اآلثـمـة

ـرجــعــيـة ــثل ا الــتي تــعــرض لـهــا 
هدي الكربالئي . الـدينية العليا عبد ا
ـــكـــتب عالوي تـــلـــقــته ونـــقل بـــيــان 
(الـزمان) امس عـنه قوله ان (خـطابات
ـرجـعـيـة الـداعـيـة الى وحـدة الـصف ا
ونــبــذ الــتـعــصب والــتــطــرف لم تـرُق
جلـمـاعـات الـعـنف والـغـلـو واصـحـاب
االفــكـــار الــهــدامــة فــعــمــدت الى ذلك
االعـــــتــــداء الــــغــــادر). ولـــــفت الى ان
(تــطــبــيـق الــتــوجــيــهــات الــســامــيــة
لـلمرجـعية الديـنية وحتـص اجملتمع
من افــكـار الـعـنف والــتـطـرف وايـجـاد
بـيـئـة داعمـةٍ لـقـيم التـسـامح والـعيش
ــــشــــتــــرك ومــــحــــاربــــة الــــفــــســـاد ا
ــواطــنـة واحملــســوبــيـة واعالء قــيم ا
سـيـكـون خيـر رد عـلى تلك اجلـمـاعات
ومـحـاوالتهـا الـغادرة) مـشـيراً الى ان
(تـلك مـسـؤولـيـة يـجب ان تـنـبـري لـها
ـعنـية) ـؤسسـات ا جـمـيع اجلهـات وا
وكـــان الــــكـــربالئـي قـــد تـــعـــرض الى
مـحـاولـة اعـتـداء اثـنـاء الـقـائه خـطـبـة
صـالة اجلــــمـــــعــــة فـي كــــربالء اال ان
احملــاولـة بـاءت بـالــفـشل. في غـضـون
ذلك دعــا زعــيم قــبــيــلــة الــعــبـيــد في
مـحافظـة االنبار مـعدي كرب الـسمرمد
الــعـبـيـدي  رئــيس احلـكـومــة الـقـائـد
سلـحة حيـدر العبادي الـعام للـقوات ا
 الـى إصدار قـرار عـاجل وعـلى الـفور
بـإخراج الـقوات االمريـكيـة من العراق
وجتـنـب حـوادث بـشـعـة قـادمـة  بـعـد
ـة الـتي ارتـكبـتـهـا بـحق أهالي اجلـر
نــاحـيـة الــبـغــدادي  وراح ضـحـيــتـهـا
ســـبــعــة  شــهــداء و 19 جـــريــحــاً من
الـنساء واألطفال وضبـاط ومنتتسب
بــــاجلــــيـش والــــشــــرطــــة واحلــــشــــد
ومـسـؤول مـحـليـ . ودان الـعبـيدي
بـأشـد الـعـبارات احلـادث واصـفـا اياه
ــــة مــــتــــعــــمــــدة بــــحق بــــأنه (جــــر
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االنـــســانــيـــة). وتــابع ان (الــطـــريــقــة
الـبشعـة التي قامت بـها قوات اجـنبية
مـحتـلة مـا هي  أال واحدةً من اجلرائم
الــتي اقـتــرفـتـهــا وتـقــتـرفـهــا الـقـوات
االمـريـكيـة اجملـرمة ضـد ابنـاء شـعبـنا
الــــصــــابــــر اجملــــاهــــد  خــــاصــــة ان
ـغـدورين قـاتـلـوا بـشـرف وسـاهـمـوا ا
بـالـدفـاع عن االرض ببـطـولـة). وطالب
الــسـمـرمــد الـذي فـقـد زوجــته وابـنـته
واصـــيب  24 مـن ابـــنـــاء عـــمـــومـــته
بـاحلادث رئيس الوزراء ووزير الدفاع
ة بـ(الـتـقـصي الدقـيق في هـذه اجلـر
الـغـادرة   ولـيس الـتـحـقيق فـقط  بل
تــقـد اجلـنـاة الـى الـعـدالـة لــيـنـالـوا
جـــزاءهم)  مــضـــيــفـــاً ان (عــلى اال
ــتـحـدة اإلسـراع بـاتـخـاذ االجـراءات ا
ـة الـقـانـونـيـة واسـتـنـكـار هـذه اجلـر
ـدنـيـ في ـروعــة بـحق الـعـوائل وا ا
نــاحــيــة الــبـغــدادي  وعــدم الــوقـوف
مــكــتــوفــة تــتــفــرج كــمــا يــحــصل في
انــتـهـاكـات جـرائم سـابق).  وتـابع ان
(عــلى احلـكـومـة ان تـبـادر الى اخـراج
االمـريـكـان من الـعـراق  النـهم الـسبب
الـرئيس فـي مأساة الـشعب الـعراقي)
مـــضـــيـــفـــاً ان (كـل من يـــتـــحـــدث عن
مــسـانــدة ودعم من جــانب االمـريــكـان
فـهو ينـقل صورة غيـر حقيـقية  اذ ان
دمـاء وتضـحيات الـشهـداء من تصدت
وحـــــررت وقـــــاتــــلـت  وبــــقـــــيت دول
الـتـحالف ومـنهـا أمـريكـا تتـفرج  ولَم
تـتوقع شجـاعة وبطـولة قوات الـنخبة
واحلـشد الـشعـبي والعـشائـري  حتى
حتــررت االرض واسـتـعـيـدت الـكـرامـة
والــــشــــرف). ورأى ان (عـــــلى رئــــيس
أركـان اجلـيش وقـائـد جـهـاز مـكـافـحـة
االرهـاب وقف التعـاون والتدريب حاالً
 ألن أمـريـكـا ستـغـدر باجلـمـيع) على
حــد قـوله. وأكـد الــعـبـيــدي ان (قـيـادة

عـمـلـيـات اجلـزيـرة والـبـاديـة والـفـرقة
الـــســـابـــعـــة والـــقـــوات االمـــريـــكـــيــة
واألجــنـبـيـة مـوجــودة عـلى بـعـد 5 كم
فـقط من نـاحـية الـبـغـدادي وتسـاعـدنا
بــالــعــ اجملــردة  ومن يــتــحــدث عن
خـطـأ  واهم ومراوغ والـعمـليـة خطط
لـها  كـون السـيارات والبـيوت مـعرفة
وتـعـود لـلـقـوات االمـنـيـة والـرسـمـية 
وحــتى األعــمى يــعــرفـنــا ويــعــلم بـأن
الـــبــغـــدادي لم يــحـــتــلــهـــا الــدواعش
الـغـادرون  ليـكـون األمريـكان وداعش
ـة فـجر أمس). صـورة واضـحـة بجـر
واورد الـبيان اسمـاء الشهداء الـسبعة
من بـينـهم شقيـقان  واسـماء اجلرحى
ومن بـينهم والـد الشهـيدين الشـقيق
واربـعة من اوالده ايضاً باالضافة الى
قائد الفوج الثاني حشد شعبي ومدير
نـــاحــيـــة الـــبــغـــدادي مـــديــر شـــرطــة
©≤’ qO UHð ®               .البغدادي

عبد الفالح السوداني
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دعــا اعـضـاء في مــجـلس الـنـواب الى
تـطبيق القـانون على اجلميع من دون
اسـتثـاء وال سيـما الـفاسـدين الكـبار
مـطالب بأن يكـون التحقيق مع وزير
الــــتــــجــــارة األســــبق عــــبــــد الــــفالح
تهم بقضايا فساد شفافاً السوداني ا
ومـعلناً أمام الشعب العراقي ووسائل
اإلعـالم . ووصل السودانـي الى مطار
اضي قادماً بـغداد الدولي اخلمـيس ا
من بـيروت بـعد تـسلـمه من االنـتربول
الـــدولي  وكــان بـــرفــقــتـه ضــبــاط في
وزارة الـداخلـية واعـضاء في الـنزاهة
كـانوا قـد اقتـادوه بطـائرة من بـيروت
الى بـغداد. ورأى عضو جلـنة النزاهة
الــنـيــابـيـة رحــيم الـدراجـي أن (إلـقـاء
الــقــبـض عــلى الــســوداني واجملئ به
ـــــا هـــــو إنـــــصــــاف إلـى بــــغـــــداد إ

لــلـمـظـلـومـ ولــلـمـال الـعـام الـذي 
هـــدره في زمن هــذا الــوزيــر الــذي 

ـبلغ 50 تـهـريبه من الـعراق بـكفـالة 
مـلـيون ديـنار بـينـمـا هو تـسبب بـهدر
وســـرقــــة أكـــثـــر من مـــلـــيـــاري دوالر
أمـــــريـــــكـي) وأضـــــاف الـــــدراجي في
تــصــريح أن (إجــراء حتـقــيق شــفـاف
ومـعلن أمام الشـعب العراقي ووسائل
اإلعـالم ســـوف يــــؤدي إلى انـــهــــيـــار
مــنـظـومــة الـفـســاد بـالـكــامل وسـيـتم
االطـالع عــلى كـل الــلـــصـــوص الــذين
تـسببوا بكل هذا الهدر والسرقات ألن
الـسوداني يعرفهم جـيدا) مشيراً الى
ــدة أن (الــتـــدخل الــســيــاسي خالل ا

االنــتـــربــول كــونه قــد عـــلم مــســبــقــا
بـتـصـفـيـة جـمـيع قـضـايـاه ولم يـتـبق
مـــنــــهـــا ســـوى واحـــدة أو اثـــنـــتـــ
ال تـستـوجب حضوره تـتعلق بـهدر ا
الــعـام ولن يُــتـخــذ عـلى أســاسـهـا أي
ــا قـــد يــصــدر إجـــراء بــحـــبــسـه وإ
ـال الــقــضـاء فــقط أمــراً بـاســتــرداد ا
تعـلق بتلك القـضية منه وذلك الـعام ا

بـناءً على قـانون العفـو العام الذي 
تــشــريــعه عـام  2017  والــذي فـسح
ن ارتكـبوا جرائم اجملـال للـكثيـرين 
ــثــلـوا ــالي واإلداري أن  الــفــسـاد ا
أمــام الـــقــضــاء الــعــراقي من دون أي
حـساب) مشيرة الى ان (هـناك الكثير
ــتـــهــمــ قـــد طــالب مـن األمــوال و ا
العراق االنتربول بإحضارهم من دول
مـحددة إال انه لم يتـم إحضارهم حتى

اآلن).
 وكـانت هيـئة الـنزاهـة قد أعـلنت  عن
اســتــرداد الـســوداني من الــسـلــطـات
الــلـبـنـانـيــة ووصـوله إلى مـقـر دائـرة
الـتحقـيقات في الهـيئة. وقالت الـهيئة
فـي بــيــان تــلــقـــته (الــزمــان) امس إن
(جـهـودها تـكـللت بـالـنجـاح في تـسلم
ـــدان الـــســودانـي وزيــر الـــتـــجــارة ا
األســبق من الــسـلــطــات الـلــبــنـانــيـة
والـذي صـدرت بـحـقه أحـكـام غـيـابـيـة
ال العام) مؤكدة بـالسجن إلضراره ا
(وصـــــــوله اآلن إلـى مــــــقـــــــر دائــــــرة

التحقيقات في الهيئة). 
وأوضــحت أن (جـهــودا اسـتــثـنــائـيـة
بـذلتهـا الهيـئة على مـدى سنوات عدة
ـلـفـات اخلـاصـة في إعـداد وجتـهـيـز ا
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ـاضــيـة وضـعف مـنـظـومـة الـقـضـاء ا
آنــــذاك كـــانــــا ســـبـــبًــــا في تــــهـــريب
الـسـوداني ومـحـاولـة تمـيـيع قـضـيته
كنا السكوت عليه). وهو ما لم يعد 
 وبــشـأن عـلى عـزم رئــيس اإلنـتـربـول
ـــدة الـــدولـي زيـــارة الـــعـــراق خالل ا
ـقبلة  قال الدراجي إن (هناك اتفاقا ا
عــراقـيـا مع جـهـات دولـيــة بـضـمـنـهـا
ـحـاربـة الـفـساد اإلنـتـربـول تـقـضي 
وغسل األموال ولذلك أتوقع أن األيام
ـقبلة سوف تشهد محاسبة واضحة ا
لـكـبار الـفاسـدين من أصحـاب البـنوك
ـقـاولـ الـكـبـار وسـواهم األهـلــيـة وا
ـن فـي ذلـك عـــــــــــدد مــن الــــــــــوزراء

). من جـهـتـهـا أكـدت عـضـو الـهـاربـ
ــالـيــة الــنـيــابــيـة مــاجـدة الــلــجـنــة ا
الـتمـيمي في تـصريـح (أهميـة تطـبيق
الـقـانون عـلى اجلـميع ولـكل من سرق
ـــال الــــعــــام وال ســـيــــمـــا أو أهــــدر ا
الـفـاسـدين الـكـبـار لـكي نـرسـل رسـالة
اطـمـئنـان للـشعـب العـراقي بأن هـناك
مــحـاسـبـة لــكل فـاسـد كــبـيـرا كـان أم
صـغيـرا). وأضافـت أن (العـراق اليوم
بـــلــد مـــؤســســات وقـــد اســتـــفــاد من
األخـطاء السابـقة التي أدت إلى إفراغ
ــديـونــيـة اخلــزيـنــة وارتـفــاع حـجم ا
وتــأثـيـراتــهـا الــسـلـبــيـة عـلـى مـجـمل

األنشطة االقتصادية).
 ولـفـتت الى ان(فـساد وزارة الـتـجارة
واطن مرتبط ارتباطا وثيقا بقوت ا
ويالحـظ االنـحـدار الــكـبـيـر فـي كـمـيـة
ونـوعيـة مـفردات الـبطـاقة الـتمـوينـية
ــا جـعل الــكـثــيـر من بــعـد  2003  
فـردات قبل ـواطنـ يقـارنون تـلك ا ا
سـقوط الـنظام وبـعده مع األخذ بـنظر
وازنـات االنـفجـارية االهـتـمام حـجم ا
والـتـخــصـصـات الـضـخـمـة لـلـبـطـاقـة
الـتموينية وهو ما يـجعلنا نشدد على
عـدم الـتهـاون في محـاسبـة الفـاسدين
واتــخــاذ كـل اإلجــراءات الــقــانــونــيـة
بحقهم). لكن النائبة عن دولة القانون
عـــالــيــة نــصــيـف رجــحت  ان يــكــون
إحــضـار االنـتــربـول لــلـسـوداني  إلى
بـــغـــداد جــــاء بـــإرادته وبـــنـــاءً عـــلى
مـطالـبات الـقضـاء العـراقي. واضافت
فـي تـصــريح انه (كــانت هــنـاك رغــبـة
طـوعية لدى الـسوداني للحـضور عبر
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استـبعـد اخلبـيـر اإلقتـصادي عـبد
نـذري ان يسـفر مـؤتمر احلسـ ا
ــقــرر عــقــده في اعــمــار الـعــراق ا
قبل عن جمع الكويت في شبـاط ا
قدر بـ  100مليار طلوب ا بلغ ا ا
ـــــنــــاطق دوالر العــــادة اعــــمــــار ا
ــانــحـ احملـررة  مــوضــحـاً ان ا
ية  تتخوف بوجه والشركات العا
خـاص مـن ان يـصـل الــفـســاد الى
مـنوحـة ويؤثـر سلـباً في بـالغ ا ا
ـــشـــاريـع الفـــتـــاً الى ان اجنـــاز ا
ؤتمر سيكون في جميع االحوال ا
فـرصـة جـيــدة وسـيـبــعث بـرسـالـة
لــلـــعــالم بـــضــرورة الـــوقــوف الى
جـــــانب الـــــعـــــراق الـــــذي حــــارب
االرهــاب بـــالــنـــيـــابــة عـــنه. وقــال
ـــــنــــــذري لـ(الـــــزمــــــان) امس ان ا
(السـفـارة االمـريـكيـة هي من رعت
ـؤتــمــر الـذي كــان الــغــرض مـنه ا
نـاطق احملررة فقط اعادة اعمـار ا
ولــــكـن رئــــيـس الــــوزراء حـــــيــــدر
العبـادي واحلكومـة العراقـية اكدا
ان العـراق كله قـد تضـرر منـذ عام
 2003 ولــــغــــايــــة احلـــــرب عــــلى
عــصـابــات داعـش وبــالـتــالـي فـإن
البـنى التـحتـية لـلبـلد قـد تضررت
وتعـرضت لـلـتـدميـر وهي بـحـاجة
الى اعادة تأهيـل) مشيراً  الى ان
(العـراق  عمومـاً بحـاجة الـى بناء
مـــنــــشـــآت جــــديــــدة ومـــحــــطـــات
كهـربائـية ومـدارس ومسـتشـفيات
وغـيــر ذلك). وبــشـأن مــا تـردد عن
مــشــاركــة اكــثــر من  400 شــركـة
ـيـة وامريـكـية  قـال ان (دخول عا
هـــــذا الـــــعــــــدد من الــــــشـــــركـــــات
ومـســاهــمــتــهــا في اعــادة اعــمـار
ـثابـة رسالـة للـعالم بأنه العراق 
يجـب الـوقوف الـى جـانب الـعراق
اقتـصاديـا وسيـاسـيا كـونه حارب
بالـنـيابـة عن الـعـالم حتى انـتـصر
عـــــــلـى داعـش اضـــــــافــــــــة الى ان
الــشــركــات االمــريــكــيــة مــعــروفــة
كانتها ورصانتها واستخدامها

تـقــنــيــات حــديـثــة) مــوضــحـا ان
ــــيـــة  ســـواء (الـــشــــركـــات الــــعـــا
االمـــريـــكـــيـــة ام غـــيـــرهـــا وكـــذلك
احلكومات متخوفة من امر هو ان
ـبـالغ الـفسـاد قـد يـصل الـى هذه ا
شاريع) ويؤثر سـلباً في اجنـاز ا
الفــتــاً الى ان (بــريــطــانــيــا قــامت
نح العراق  13 مليار دوالرعلى
شكل قرض لتضمن نزاهة التنفيذ
وطـــلــــبت ان تــــقــــوم الـــشــــركـــات
ـشاريع على البريـطانيـة بتنـفيذ ا
تتولى  احلـكومة الـعراقيـة حتديد
ــشـــاريع الـــتي حتــتـــاج الــيـــهــا ا

بالغ التي ترصد لها). وا
ؤتـمـر الـكويت  وبشـأن تـوقـعاتـه 
ــنــذري (ان رئــيس الــوزراء قــال ا
حيـدر العـبادي صـرح بأن الـعراق
بــحــاجــة الى  100 مــلــيــار دوالر
ـدن احملـررة ولـكن العـادة اعمـار ا
ــبـلغ في هل سـيــجـمع مــثل هـذا ا
ـؤتــمــر?) واجــاب عــلى تــسـاؤله ا
بــالــقــول (بــحــسب اعــتــقــادي قــد
ـبــلغ ـؤتــمــر في جــمـع ا يـنــجـح ا
ــــذكـــــور وقـــــد يـــــكـــــون اقل من ا
تخمـينـنا ولـكن النتـوقع الوصول
الى هــذا الــرقم). وعــاد الــعــبــادي
اجلمعة الى الـعراق بعـد مشاركته
ي في نتدى االقتصادي العا في ا

دافوس بـسويـسرا  فـيمـا حتدثت
تـقــاريــر صـحــفــيـة عن امــتــعـاض
ـنـتـدى الـعـبـادي خالل حـضـوره ا
نـتـيــجـة تــنـصل بــعض الـدول عن
التزاماتها ووعودها ازاء مساعدة
الـعـراق في وقت ســعى الـعـبـادي
ـنـتدى  في الى استـثـمـار فرصـة ا
انـح التـمهـيد إلجنـاح مـؤتمـر ا

في الكويت وزيادة فرص جناحه .
نـتدى كـلمة وألقى الـعبـادي في  ا
حتدث فيهـا فيهـا  عن السعي الى
إجنــاح مــؤتـمــر الــكــويـت إلعــمـار
العراق وتقـدم بالشكـر للدول التي
ســتــســهم فـــيه وقــال ان الــعــراق
يــــعــــمل عــــلى تــــهــــيــــئــــة فــــرص
االســتــثــمــار. وحتــدث ايــضــاً عن
مــحــاربــة الــفــســـاد بــكل اشــكــاله
(وجنـحــنــا في ذلك والــفـســاد قـد
تـقـلص بـشـكل كـبـيـر ومـسـتـمرون
حاربته) باالضـافة الى  محاربة
االرهــاب والــتـــحــول الى الـــبــنــاء
ورفض الــــتـــدخـل في شــــؤونــــنـــا
الـداخلـيـة ودعـم التـعـاون مع دول
اجلــــوار وتــــوطــــيـــــد الــــعالقــــات
السـيـاسـية واالمـنـية مـعـهـا فضالً
دن التـي دخلها عن حاجة ابـناء ا
االرهاب الى اخلـدمـات إعادة بـناء
وإعمـار مدنـهم وكـذلك جمـيع مدن
الـــعــــراق االخـــرى . وفي الــــشـــأن
نفسه اعلن السفير االمريكي لدى
بــغــداد دوغـالس ســيــلـــيــمــان عن
مــشــاركــة اكــثــر من  400 شــركـة
ـؤتمـر.ونـقل بـيان عن ـيـة في ا عا
سـيــلــيـمــان قــوله في خالل لــقـائه
وزير الـتخـطـيط سلـمـان اجلمـيلي
ان (بالده ســتــكــون داعــمــة بــقـوة
ــؤتــمــر الــكـــويت وحــشــد الــدول
ـطــلـوب لـلــحـصــول عــلى الـدعـم ا
للـعراق) واضـاف ان ( هنـاك اكثر
ـية بينـها اكثر من  400 شركة عا
من مـئــة شـركــة امـريــكـيــة كـبــيـرة
ـؤتــمـر مـســتـعــدة لـلــمـشــاركـة بــا
والدخول واالستثمار في العراق)
من جــــانـــبـه قـــال اجلــــمــــيـــلي ان
(احلــكـــومـــة الـــعــراقـــيـــة اكــمـــلت
ــؤتـمـر اذ اسـتـعــداداتـهــا لـعــقـد ا
سـيـتم عـرض الــوثـيـقـة الــوطـنـيـة
ــنـــاطق احملــررة العــادة اعــمـــار ا
اضـافـة الى تــقـريـر شــامل بـحـجم
وتقو االضرار الـتي حلقت بتلك
ـــثل الـــفـــرص ـــنـــاطق ومـــلف  ا
ـتاحـة في العراق) االستثـمارية ا

واشـــار إلى ان (مــــرحـــلــــة اعـــادة
االعمار ستـعتمد بـنحو كـبير على
الـشـراكـة مع الـقـطـاع اخلـاص في
شـاريع االسـتـراتيـجـية) تنـفـيـذ ا
داعـيـا ( الـدول الــصـديـقــة ومـنـهـا
ـتـحـدة االمـريـكـيـة الى الـواليـات ا
تقـد الـدعم لـلـعراق في عـمـلـيات
ــســتــوى الــدعم اعــادة االعـمــار 
الـذي قدمـتـه خالل مـرحـلـة احلرب
ضــد االرهـــاب). وطـــالب الـــعــراق
ـتـرتـبة بـولـنـدا بـإطـفـاء ديـونـهـا ا
بــذمــته.  وبــحــسب بــيــان لــوزارة
اخلـــارجــــيــــة فــــقــــد بـــحـث وزيـــر
اخلارجـيـة إبـراهـيم اجلـعـفري مع
سفيرة بولندا اجلديدة لدى بغداد
بياتـا بيـنكسـا لدى تسـلمه نـسخة
من أوراق اعــتـــمــادهــا الـــعالقــات
الثنـائية وسـبل االرتقاء بـها ونقل
الـبيـان عـن اجلعـفـري قـوله (نـحن
لن نــنــسى الــدول الــتي تــقف إلى
جـانـبـنـا وسـتــكـون لـهـا األولـويـة
بــاالســتــثــمــار بــالــعــراق) داعــيـاً
(بـولــنـدا لــلــمـشــاَركـة فـي مـؤتــمـر
زمع عقده في الكويت) انح ا ا
مُـــضِــيـــفـــاً ان (داعـش تـــرك آثــاراً
ـنـاطق التـي كانت تخـريـبـيـة في ا
تسـيـطر عـلـيـها عـصـابـاته ونأمل
أن تؤدي بـولنـدا دورها في إعـمار
العـراق). وتـابع (لـبولـنـدا في ذمة
الــعـراق ديــون مــالــيــة ونــأمل أن
تــعــفـــيــنــا عن ســـدادهــا في إطــار
مساعـدتنا في جتـاوز احملنة) .من
جهتـها أكـدت بينـكسـا أن (العراق
ة ويـحـظى بـاحـتـرام قـوة إقـلـيـمـيـَّ
أوربا لدحره اإلرهاب ونتطلَع ألن
يسـترد مـكانـته الدولـية) مـضيـفة
ساعـدة العراق (نحن مسـتعـدون 
في إعادة اإلعـمار وسـتقوم وزارة
الــثــقــافــة والــتـــاريخ في بــولــنــدا
ـساعـدة في إعادة إعـمار بتـقد ا
ـوصل). وكــشـفت عن ان مـديـنــة ا
(التحضيرات جارية للمشاركة في
مــؤتــمــر الــكــويـت  ونــحن نُــولي
أهــمـــيــة قـــصـــوى لــدعم وإعـــمــار
ـنــاطق الـتي مــا ا الـعـراق والســيـَّ
دمـــــرهــــــا اإلرهــــــاب). وأضــــــافت
دربـينا في العراق نرى (بالنسبة 
أن هـنــاك حـاجــة لـتــغــيـيــر نـوعي
الـتـدريب الـذي يـقــدمـونه لـلـقـوات
العراقـية ونحن مـستعدون لتلقي
مـقـتَـحات الـعـراق بـشـأن حـاجـاته

من التدريب).

U¹U² O*« w  gO UH)« œUDB¹ wJK*« ÍœUM «
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

باراة احرز ريال مـدريد انتصارا مـهماً بتغـلبه على مضيـفه فالنسيـا بنتيجة 4 - 1 في ا
ـيستـايا ضمن مـنافسـات اجلولة  21 من الـدوري االسباني التي جـمعتـهما عـلى ملعب ا
أحرز أهـداف ريـال مدريـد كال من كـرسـتيـانـو رونالـدو  الـدقيـقـت  16و 38 من ضـربتي
جزاء ومارسيلو في الدقيقة  84 ثم كروس في الدقيقة  89 فيما أحرز سانتي مينا هدف
لكي  للنقطة  38 ويظل فالنسيا في الدقيقة  59 من ضربـة رأسية.ليرتفع رصيد الفريق ا

ركز الثالث. ركز الرابع وجتمد رصيد اخلفافيش عند النقطة  40 في ا في ا
بدأ اللـقاء بـوتيرة هـادئة من جـانب الفـريق مع سـيطـرة واستحـواذ من ريال مـدريد حيث
كروس ومودريـتش مسـؤوليـة تمـرير الـكرات القـصيـرة في وسط ملـعب فالـنسـيا من خللق
ثغرات بـ قلبي الدفاع.نـشط وسط ملعب الضيوف بـالتعاون مع كرستـيانو رونالدو الذي
انـهك مونـتـويا بـسـبب حتركـاته ومن هـجمـة مـرتدة اسـتـلم الدون الـكـرة من منـطـقة فـريقه
ـا الـذي اعادهـا له من جـديـد بـكـرة بـينـيـة رائـعـة تمـكن مـنـهـا رونـالدو حـتى وصلـت لبـنـز
احلـصـول عـلى ركـلـة جزاء بـعـد عـرقـله مـونـتـويـا لـيـعـلن عن الـهـدف األول.جاءت ردة فـعل

اخلفافـيش سريعـة عندما تـمكن رودريجـو مورينـيو من مراوغة كـاسيمـيرو ثم فاران ولكن
مرت تسـديدته بجوار القـائم ثم عاد كوندوجبـيا بتسديدة قـوية تصدى لهـا نافاس ببراعة
وسط ضـغط شـديـد عـلـى وسط مـلـعب ريـال مـدريــد.واصل مـونـتـويـا أخـطــائه الـقـاتـلـة في
ا مـن الظهـر ليضـاعف رونالدو الدفاع لـيتـسبب في ضربـة جزاء جديـدة بعـد دفعه لبـنز

النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 38. 
هاجم اإلسباني سانـتي مينا من تقليص الـفارق عند الدقيقة  59 بعد أن حول استـطاع ا
لكـي لينتفض جـمهور على أمل رمى وسط مشـاهدة دفاع ا ركنـية باريخو بـرأسه داخل ا

ادراك هدف التعادل.
ا ومن عاد ريال مـدريد لالستحواذ على الكرة مجددا بعـد دخول أسينسيو بدال من بنز
ـواجـهـة أول كـرة تــرك الـشـاب اإلسـبــاني بـصـمـته فـي الـلـقـاء بـعــدمـا  أوصل مـارسـيــلـو 

احلارس نيتو ليعلن البرازيلي عن الهدف الثالث للميرجني.
وفي الـدقيقة  89 تمـكن كروس من تسـجيل الهدف الـرابع بعدمـا استقـبل تمريـرة بالكعب

من كوفاسيتش ليسددها بقوة على يسار نيتو وينتهى اللقاء بفوز ريال مدريد.
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دعـا اخلـبـير االقـتـصـادي مالذ
االمـ احلـكــومـة الى تــعـزيـز
رصيد مصـرف الرشيد الطالق
قروض او سـلف لـلـمـتـقـاعدين
ـــصـــارف االخــرى  اســوة بـــا
فـيــمــا قــرر مـصــرف الــرافـدين
تقاعد بدال من اعتماد بصمة ا
الــــكــــفـــــيل فـي صــــرف ســــلف
الـثالثــة ماليــ ديـنــار . وقـال
االمـــــ لـ(الـــــزمـــــان) امس ان
ـصـارف (الـرافـدين يــعـد اول ا
احلـكـومـيـة الـتي تـأسـست في
ـتــلك خـبــرة طـويـلـة الـبالد و
ــصـــرفـــيــة في الـــتـــعــامـالت ا
بــاالضــافــة الى انـه تــمــكن من
جذب رؤوس االموال من خالل
عالقاته الـتي يـقـوم بتـدويـرها
كقـروض او سـلف لـلمـواطـن

من اجل فائـدة بسـيطـة) واضاف
ان (مـــصـــرف الـــرشــــيـــد تـــأسس
حديـثـا وهو ايـضـا حكـومي لـكنه
يـــــفـــــتــــقـــــر الـى رؤوس االمــــوال
وبـالـتـالي عـلى احلـكـومـة تـعـزيـز
رصيده ليتمكن من اطالق قروض
تـقـاعـدين اسوة للـمـواطـنـ او ا
ـصـارف االخرى) مـشـيـرا الى بـا
ان (تـلك الــشــريـحــة بـحــاجـة الى
دعـمهـا بـتـلك الـقـروض بـرغم قـلة
ــبــلغ اخملــصـص اال انه يــســهم ا
بتـغطـية حـاجة مـعيـنة او عالج)
مـثــمـنــا مـا تــنـشـره (الــزمـان) من
(تـقـاريـر اخـبـاريـة بـشـأن مـعـاناة
ـتقـاعـدين ونـقـلـهـا الى اجلـهات ا
ـعــنـيـة الــتي كـانـت لـهـا نــتـائج ا
صرف من ايجابـية في تخفـيف ا
اجـراءاته جتـاه تـلـك الـشـريـحـة).
وكـانت (الـزمـان) قـد نـشـرت عددا
من التغـطيـات التي تـنقل مـعاناة

ـتـقـاعـدين داخل هـيـئـة الـتـقـاعد ا
ومطـالبـتهم رئـيس الوزراء حـيدر
ـعـاناة ـعـايـشـة تلـك ا الـعـبـادي 
جراء الـروتـ الثـقـيل في حتديث
عـلـومـات وتـأخر صـرف مـكـافأة ا
نــهــايـة اخلــدمــة لــلــمــحـالــ الى
التقاعد رغـم مرور اشهر على ذلك
بــاالضـــافــة الى االجـــراءات الــتي
ــصــرف عــنــد صـرف يــتــخــذهــا ا
الـســلــفـة . واوضــحـوا ان (رحــلـة
ـتـعــبـة عن مـكـان اجنـاز الـبـحث ا
صرف ومن ثم عاملة تـبدأ من ا ا
الى دائـرة الـوثـبـة وقـد تـسـتـغـرق
تلك العملية جـهدا وامواال للتنقل
في ظل قـلــة الـرواتب) واكـدوا ان
تـقـاعدين (اغلب كـبـار السـن من ا
يـخــرجـون مـن الـهــيـئــة ووجـوهم
يعلوها احلزن واحلسرات بسبب
عاملة  خالل ساعات عدم اجناز ا
الدوام الرسمي) واشاروا الى ان

(موظفي الـكي كارد يردون بـكتاب
صرف بتعذر اصدار رسمي الى ا
الذكية لـلمتـقاعد واسـتمراره على
الــصـــرف الـــيــدوي بـــســـبب عــدم
ظـــهــور بـــصـــمـــة االصـــابع عـــنــد
ــصــرف الى االصــدار مــا يـــدفع ا
ــــتـــقـــاعــــد مـــرة اخـــرى ارســـال ا
خلــوض مــعــتــرك جــديــد بــحــجـة
اسـتـبــدال الـبـطــاقـة او وضع رقم
لــــتــــأكـــيــــد صــــاحب الــــهــــويـــة)
ــعــقـول ان مـتــســائـلــ (هل من ا
نتـسلم الـرواتب وفق تـلك الهـوية
دون وجـــــود رقم ســـــري وعـــــنـــــد
التـقـد لـطلب الـسـلـفة يـطـالـبون
بـوضـع رقم مـوالــيــد او غــيـر ذلك
ا يعد ابتـزازا للمتـقاعد وسرقة
راتـــبـه بـــطــــريـــقــــة او بـــاخـــرى)
وتــابــعــوا ان (حـمــايــات عــدد من
ــــصــــارف تــــتـــــدخل في اجنــــاز ا
ــتـقــاعـدين من مـعــامالت بـعض ا

خالل الــــتـــنـــســــيق مع مــــوظـــفي
ــصـارف لــقــاء مــبــالغ لــتــسـلــيم ا
الـهـويـة) مــنـوهـ الى ان (اغـلب
صـارف غـير دقـيـقة في مـواعـيد ا
تــســلــيم الــرواتب لــلــمــتـقــاعــدين
بحيث تـتأخـر الكثر من اسـبوع
في بــعض االحـــيــان دون مــســوغ
وبحجة فرز الصكوك واالسماء) 
مـؤكـديـن  (تـعـمــد الـهـيــئـة والـكي
واطـن ـصارف بـاذالل ا كارد وا
واالسـاءة لـهم من خالل االهـانـات
والكـلـمات اخلـشنـة).  في غـضون
ذلك قرر مصـرف الرافدين اعـتماد
ـتقـاعـد في مـنح السـلـفة بصـمـة ا
ـــكــتب بـــدال عن الــكـــفـــيل.وقـــال ا
االعالمي للمـصرف في بيان امس
ان (اســـتـــقـــطـــاع مـــبـــلغ ســـلـــفـــة
تـقـاعـدين الـبالـغـة ثالثـة مالي ا
ديــنـــار يــكـــون عن طـــريق تـــســلم
تـقاعـد راتبه الـشهـري بواسـطة ا

أدوات الــــــدفع االلــــــكــــــتــــــروني)
واضــاف انه ( اســتـــخــدام تــلك
التـقنيـة احلديـثة بـاعتـماد بـصمة
تـقاعد فـي منح الـسلفـة بدال عن ا
الـكــفـيل) الفــتـا الى (تــنـفـيــذ تـلك
االلية الكترونـيا وليس يدوياً قلل
ــصـرف). من اخملــاطــر في عــمل ا
ـصـرف فروعه وبشـان اخـر دعـا ا
في بـــــغــــداد واحملــــافـــــظــــات الى
(اإلســـــراع في إجنـــــاز واكـــــمـــــال
وافـقـات الـتي قدمت الطـلـبـات وا
في وقت ســــابق مـن قـــبـل بـــعض
دوائـر ومـؤســسـات الـدولــة فـيـمـا
يــتــعـــلق بــالــقـــروض والــســلف)
مــشــيــرا الى ان (بــعض مــوظــفي

دوائـــر ومـــؤســـســـات الـــدولــة 
توطـ رواتـبهم واجـراء مـقاطـعة
بـيــانـاتـهم لــلـتــأكـد من أســمـائـهم
وصـحــة مـعـلــومـاتــهم لـشــمـولـهم
بـالـسـلف). وفي مـحـافـظـة ذي قار

نذري عبد احلس ا

تـقاعدين وزارة ناشـد لفيـف من ا
ــــالـــيــــة و مـــصــــرف الـــرشــــيـــد ا
ـتــقــاعـدين بـشــمــولـهم  بــســلف ا
الــبـــالــغـــة ثالثـــة ماليــ ديـــنــار.
وقـالـوا في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امس (نـنــاشــد الـوزارة ومــصـرف
الـــرشـــيـــد بـــشـــمــــولـــهم بـــســـلف
تقـاعدين الـتي تصـرف إلقرانهم ا
ن يتسلمون رواتبهم عن طريق
الرافدين)  معربـ عن املهم في
ــعـنــيـة ان (تـســتـجــيب  اجلــهـة ا
لطـلـبهم  بـسـبب ضـعف  الرواتب
ومن اجل اســـتـــثـــمــار الـــســـلـــفــة
إلغراض تدبـيريـة  منـزلية  او في
اعـمـال  جتــاريـة لــتـدارك امـورهم
عيشية) مـتسائل عن (اسباب ا
صـرف الـســلـفــة في مـصـرف دون
اخر  ويـحـرم مـنـها عـدد كـبـير في
عيـشيـة الصـعبة). ظل الظـروف ا
ـصـرف فـرعا له الى ذلك  افـتتح ا

ــــــــــــوصـل فـي ا
الجناز معامالت
.وقـال ـواطـنـ ا
بــــيـــــان امس ان
ـصرف افـتـتح (ا
فــــرع خــــالــــد بن
الولـيـد الـتابع له
فـي اجلـــــــــــــــانـب
ن للمـدينة ) اال
مــشـــيـــرا الى انه
(وضـع خــــــــطــــــــة
العـــادة افـــتـــتـــاح
فــــروعه بــــعــــد ان
تــعــرضت لــلــدمـار
من قـبل االرهـاب)
واوضح البـيان ان
ـــصـــرف بـــاشــر (ا
بــــــاســـــتــــــقــــــبـــــال
ـــواطـــنـــ كـــافــة ا
الجناز معامالتهم).

 

ـتـضـمـنـة قـرارات ـدان ا بـاســتـرداد ا
األحــكـام الـصـادرة بـحـقه والـتي نـال
اجلـزء األكـبر مـنهـا الدرجـة القـطعـية
ــنــظــمـة ــلــفـات إلى ا وإرســال تــلك ا
الـــدولــيـــة لــلـــشــرطـــة اجلــنـــائــيــة –
تحدة ملكة ا اإلنـتربول- فضال عن  ا
ـدان جـنسـيـتهـا والتي الـتي يـحمل ا
ستوى من الهيئة زارهـا فريق عالي ا
ـنـصـرمـة لـتـفـعـيل مـلف في األشـهـر ا
االســـتــرداد). واضـــافت الـــهــيـــئــة أن
(جـــــهــــودهـــــا أثــــمـــــرت عن إصــــدار
اإلنــتــربــول الــنــشــرة احلـمــراء في 2
حـزيران   2014 الـتي تـعني تـوقيف
أشــخـاص مـطــلـوبــ عـلى الـصــعـيـد
الـدولـي اسـتـنـادا إلى مـذكـرة تـوقـيف
ـفـعـول أو إلى قـرار وطـنــيـة سـاريـة ا

محكمة). 
وكـانت الـنـزاهة قـد اعـلـنت  أن دائرة
االســـتـــرداد فـــيــهـــا بـــالـــتــعـــاون مع
االنــتـربـول الــدولي وشـعـبــة اتـصـال
بــيــروت تــمــكـــنت من الــقــبض عــلى
اضي الـسـوداني بـتاريخ  7 ايـلـول ا
في مـطار رفيق احلريري ببيروت بعد
إعـمــام الـنـشـرة احلـمـراء عـلى جـمـيع
دول الـعـالم وإذاعـة الـبـحث الـعـربـية.
وشـــغل الـــســـوداني  مـــنــصـب وزيــر
الـتجارة من حزيران  2006 الى أيار
 2009 وصـدرت بحقه ثمـانية أحكام
غــيـابـيـة تــقـضي بـالــسـجن واحلـبس
عـمد الـشـديد جـراء خلـفـية إضـراره ا
ــال الــعــام في قـضــايــا اســتــيـراد بــا
مـفـردات الـبـطـاقـة الـتـمـويـنـيـة خالفـا

. للضوابط والقوان


