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أعلـنت مـفوضـيـة االنتـخـابات عن
انــتـهــاء عــمــلــيـات الــعــد والــفـرز
ـــبــــاشـــرة حملــــافـــظــــة دهــــوك وا
بـصنـاديق نـيـنـوى. وقـال الـناطق
ــفـوضــيــة لـيث الـرســمي بــأسم ا

جـــــبـــــر في بـــــيـــــان امس إنه (
االنتهـاء من عمـليـات العـد والفرز
لـــلـــمـــراكـــز واحملـــطـــات الـــواردة
بــشــأنـــهــا شــكـــاوى وطــعــون في

دهوك).
ـفـوضـ الفـتـا الى ان (مـجــلس ا
نتـدب اشرف على من القضـاة ا
عـــمـــلـــيـــة اعـــادة الـــعـــد والـــفـــرز
الـــيـــدوي) مـــؤكـــدا ان (اجملـــلس
سـيـتــوجه الى مـحـافــظـة نـيـنـوى
لـلـبـدء في عـمــلـيـات الـعـد والـفـرز
لـلــمـراكــز واحملـطــات الـتي وردت
بــشــأنـــهــا شــكـــاوى وطــعــون في
احملافظة) وتابع انه ( االنتهاء
من اعــادة الــعـد والــفــرز الــيـدوي
لـلــمـراكــز واحملـطــات الـتي وردت
بشأنهـا شكاوى وطعـون حملافظة
صالح الــدين في مــعـرض بــغـداد

الدولي). 
واتــــــــفـق االحتـــــــاد الــــــــوطــــــــني
قراطي الـكردستـانيان على والد
تــشـكــيل جلــنـة مــشــتـركــة العـداد
مسودة مـشروع وطني لـلتفاوض
مع الـكـتل الـســيـاسـيـة في بـغـداد
ـقـبـلـة بـشـأن تـشـكـيل احلـكـومـة ا
بعد اعالن النتائج. وقال القيادي
في االحتــاد ســعـــدي بــيــرة خالل
مــؤتـــمــر مــشـــتــرك مع الـــقــيــادي
ــقــراطي مــحــمـود بــاحلــزب الــد
محمد امس أن (اجـتماع احلزب
بــحث تــشــكــيل جلــنــة مــشــتــركـة
إلعــداد مــســـودة مــشــروع وطــني
للتفاوض مع االطـراف السياسية
في بغداد بشـأن تشكـيل احلكومة
قـبلة)  واضاف انه (ذلك يـكون ا
بــعـد اعـالن نـتــائج االنــتــخــابـات
الرسـمـية) الفتـا الى (عـدم وجود
فــيـــتـــو كــردي عـــلى أي طــرف أو
مـشـددا شـخــصــيـة في الــعـراق) 
عــلى أن (إدارة الــعــراق ســتــكـون
كونات صعبـة بدون توافق بـ ا
الرئـيـسـة). من جـانبه اكـد مـحـمد
(أهمـية مشـاركة االكـراد في صنع

مشـيرا وتنـفـيـذ القـرار الـعراقي) 
الى أن (الــتــعــاون بــ احلــزبــ
يـــصب فـي مـــصـــلـــحـــة الـــشـــعب
الكـردسـتانـي). واجتـمع احلـزبان
في أربــــيل بـــهــــدف الـــتـــنــــســـيق
والتشاور مع االطراف الـسياسية
في بـغداد لـتـشـكـيل احلـكـومة من
خالل اعـداد مــســودة تـتــكـون من
 16نــــقـــطـــة خــــاصـــة بــــحـــقـــوق
ومـسـتـحـقـات االكـراد اضـافـة الى
تـنازع نـاطق ا مسـائل تتـعلق بـا
عـلـيــهـا. وبـشـأن اخــر أعـلن وزيـر
ـالــيــة واالقـتــصـاد فـي حـكــومـة ا
االقـلـيم ريـبـاز حـمالن عن وصـول
مبلغ  317 مليـار دينـار من بغداد

الى أربيل.
وقال نـائب رئـيس احتـاد مـعـلمي
كــردســتــان احــمــد كــرمــيــاني في
تـصــريح امـس ان (حـمـالن  اعـلن
خالل اجـتــمــاعه بـوفــد من احتـاد
معلمي كردستان عن وصول مبلغ
 317 ملـيـار ديـنـار من بـغداد الى
اربـيل ولم يـبق سـوى أمـر صـرف
بلغ) مبينا انه (وعد ايضا بعد ا
 20 من الـشـهـر اجلـاري بـاالعالن
عن الــقــائــمـة الــثــانــيــة لـلــرواتب
وســتــكـــون اولى الــوزارات الــتي
تتقاضى رواتبها وزارتي التربية
والـــتـــعـــلـــيـم الـــعـــالي والـــبـــحث
العلمي) وكشف كرمياني عن انه
(وبقرار مـن مجلـس وزراء االقليم
ـقــبل وبــعـد ســيـتم فـي الـشــهــر ا
وزارة الـبـيـشمـركـة تـوزيع رواتب
وزارة الـتـربـيــة). في غـضـون ذلك
تـوقع الـقـيـادي في حـركـة تـغـيـيـر
الــكـــردســـتــانـــيــة كـــاروان هــاشم
وصول مـوجة االضـطرابـات التي
تـشـهـدهـا احملـافـظـات اجلـنـوبـيـة
إلى كـــردســتـــان.وقــال هـــاشم في
تصريح (نسانـد تظاهرات جنوب
الــــعــــراق وهي بــــدايــــة إلحــــداث
تغـيـيـرات في العـراق وكـردسـتان
واحلكـومـة والـقوى الـعـراقـية من
ــارســة الـــضــغط إلجــراء خالل 
االصالحــــات) واضــــاف انه (من
ـسـتـبعـد أن جتـتـاح مـوجة غيـر ا
االضــــطـــرابــــات كــــردســــتـــان ألن
ــواطـني األسـبــاب الــتي دفــعت 
اجلنـوب لالحـتـجـاجـات مـوجودة

في االقليم).
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الـــعــديــد من الـــرحالت اجلــويــة
قبلة من امس. خالل الساعات ا
وذكـــــر بــــيـــــان امـس ان (وزيــــر
الـنــقل كـاظم فـنــجـان احلـمـامي
وصل صـبـاح امس االثـنـ الى
ــطـار بــرفـقــته وفـد من ســلـطـة ا
ــــدني واخلـــطـــوط الـــطـــيـــران ا
اجلــــويــــة الـــعــــراقــــيــــة). وأكـــد
احلــمـامي بـعـد جـولــة مـيـدانـيـة
ــــطــــار إجــــراءهــــا فـي اروقــــة ا
ـــطــار الســتـــقــبــال (جــاهـــزيــة ا
الــرحالت اجلـويــة). وأضـاف ان
(الـوزارة تـبــذل جـهـودا واعـمـاال

كـــبــيــرة من اجل تــقــد جــمــيع
الـــــتــــســــهــــيالت امــــام حــــركــــة
طـار بـاعـتـباره الـطـائرات الـى ا
ثل حـلقـة التواصـل مع العالم
ـطـارات وجدت اخلارجي وان ا
ــــواطـــنــــ وزائـــري خلــــدمـــة ا

مدينتي النجف وكربالء).
وأشـار احلـمـامي الى ان (مـطـار
النجف اسـتقبل يـوم امس رحلة
جــويــة قــادمــة من بــيــروت وفي
ـقـبـلـة هنـاك الـعـديد الـسـاعات ا
من الـــــرحالت اجلـــــويــــة الـــــتي
يسـتقبـلهـا ضمن جـدول خملتلف

تلك الرحالت). وكان مـتظاهرون
اضية اقتحموا مسـاء اجلمعة ا
طـار وأوقـفوا احلـركة اجلـوية ا
ـطـار عـمـلـيات فـيه كـمـا شـهـد ا
ـطـار تـخــريب. وأتـهــمت إدارة ا
ــــــنــــــحـل ةمـن وصــــــفــــــتـــــــهم ا
ـؤامرة مـن بعض بـ(مـهـنـدسي ا
ـسـؤول احلـكـومـيـ وبعض ا
األحـــــــــــــــزاب ذات األهـــــــــــــــداف
االقـتــصـاديـة الــتي سـعت طـوال
ســنـتــ مــتــتـالــيــة لــلـســيــطـرة
اقــتـصـاديــا عـلى مـطــار الـنـجف
بتوجـيه بعض اخملربـ لدخول
ــــطــــار وتــــخــــريـب االجــــهـــزة ا
ا عدات وإشـاعة الـفوضى  وا

طار). تسبب بإغالق ا
واعـــلن مــحــافـظ كــركــوك راكــان
سـعـيـد اجلـبـوري ان وفـدا فـنـيـا
مـن وزارة الــــــنـــــــقـل ســــــيــــــزور
احملـافـظـة الجـراء عـمـلـيـة كـشف
لتحـديد موعد هـبوط اول طائرة
في مـطــار كـركـوك الـدولي واكـد
ان شـــركــــة فـــرنــــســـيــــة هي من
ـطـار. وقـال سـتـتـولى تـشـغـيل ا
اجلـبـوري لـلـصـحـفيـ امس إن
(وفـــداً فــنـــيـــاً من وزارة الـــنـــقل
سـيـصل غـداً الى كـركـوك الجراء
كــشف وحتـديــد مـوعـدا لــهـبـوط
اول طــائــرة مـدنــيــة عــلى مـدرج
مــطـار كــركـوك الــدولي) مـبــيـنـا

(انـنا عـقـدنا اجـتـماعـاً االسـبوع
ـــــاضـي و االتـــــفــــــاق عـــــلى ا
ـــطــار). واضــاف ان تـــشــغـــيل ا
ــوافـقـات حــصـلت من (جــمـيع ا
وزارة الـنـقل بـتاريـخ الثـامن من
ـــاضـي وكــــذلك أمــــانـــة ايــــار ا
مــجــلـس الـوزراء عــلـى افــتــتـاح
مـشـروع مـطـار كـركوك الـدولي)
مــشــيــرا الى انه ( االتــفـاق 
مع وزيــر الــنــقل عــلى ان يــكـون
الـتـشـغـيل خالل اسـبـوعـ بـعـد
زيــارة الـــوفـــد الــفـــني لـــلــوزارة
درج). وهبوط أول طائرة على ا
وتــابع ان (شـركــة فـرنـســيـة هي
ــطــار من ســتــقــوم بــتــشــغــيل ا
وســيــكــون ادارته لاليــام االولى
من قـبل وزارة الـنـقل) الفـتا الى
ان (إعـــادة فــتح مـــطــار كــركــوك
الــــدولـي امــــام الــــرحـالت مــــهم
لـكـركــوك حـيث سـيـقـدم خـدمـات
ليون نسمة من ليون ونصف ا
أبـنــاء احملـافـظــة وثالثـة ماليـ
ـواطــني ديـالى وصالح نـســمـة 
ــوصل). واكـد الــدين وجـنــوب ا
ان (ادارة احملــافــظــة خــصــصت
بــعض االمــوال لـغــرض تــنـفــيـذ
اعـمــال ســريــعـة لــلــمــطـار وهي
مـــــوقع اســـــتــــقــــبـــــال وتــــوديع
ـــدارج ـــســـافـــريـن وجـــمـــيع ا ا

والرادرات جاهزة فنياً).
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كــــشف وزيـــر الــــداخـــلـــيــــة قـــاسم
االعـرجي عن اصابـة اكثر من 200
بــــــ ضــــــابـط ومــــــنـــــتــــــسـب في
ـظـاهرات الـتي انـدلعت بـعدد من ا
تـظاهرين احملـافظـات  فيمـا دعا ا
الـى اعـطـاء فــرصـة لــلـحــكـومـة من
أجـل توفـيـر مطـالـبهم بـعـد وصول
رســـــالــــتــــهم.وقــــال األعـــــرجي في
تـصريح خالل زيارته الى مـحافظة
ـصــابـ  كــربالء امس ان (عــدد ا

فـي الـــقــــوات االمــــنــــيـــة بــــلغ261
مــصـابـا بـ ضـابط ومـنـتـسب في
الـــتــظــاهــرات اجلــاريــة بــعــدد من
مــنــاطق الــعـراق) مــشــيـرا الى أن

( 38 بــــ مـــنـــتـــسب وضـــابط 
االعــــــتـــــداء عــــــلــــــيـــــهـم من قــــــبل
ـــــتــــظــــاهــــريـن في احملــــافــــظــــة ا
).وأضــــاف األعـــرجي (لـم نـــســـمح
ـــنـــتـــســـبـــ بـــاالعــــتـــداء عـــلى ا

وبالنسبة للمندس الذين ينتمون
جلـــهــات مــعــروفــة ســـنالحــقــهم)
ــتـظـاهـريـن (رسـالـتـكم مــخـاطـبـا ا
وصـلت واعـطـوا فـرصـة للـحـكـومة
لــتــوفــيـر مــطــالـبــكم). واســتــمـرت
الــتـظـاهـرات االحـتـجـاجـيـة لـلـيـوم
الــتــاسع  في عــدد من احملـافــظـات
اجلــنــوبــيـة  مــطــالــبـة بــتــحــسـ
اء اخلدمات في مجال الكهرباء وا
وتـــــوفــــيــــر فــــرص عـــــمل الفــــواج
الــعـاطـلـ من الـشـبـاب ومـكـافـحـة
الـــفــســاد في دوائــر الــدولــة. فــقــد
تـــظــاهـــرة مـــئــات األشـــخــاص في
قــــضـــاء أبـي اخلـــصــــيب الــــتـــابع
حملـافظـة البصـرة  وقطعـوا شارعاً
رئــيـسـيـاً في الـقـضـاء .وقـال بـيـان
ــتــظــاهـــرين  طــالــبــوا امـس ان (ا
بــتـحــسـ اخلــدمـات في الــقـضـاء
).كما وتـوفير فـرص عمل لـلعاطـل
ـئات قرب مـبنى مـحافظة تـظاهر ا
ذي قـــار لــلــمـــطــالـــبــة بــتـــحــســ
اخلـــدمــات وان الـــقــوات االمـــنــيــة
تظاهرين . واكدت قـامت بتفريق ا
مـديريـة شرطة مـحافـظة ديالى  ان
وجـهاء العشائر لـبوا الدعوة بعدم
إقـامـة تـظـاهرات النـشـغـال الـقوات
الحـقـة (داعش) فـيـمـا االمــنـيـة  
اشـــــارت الى ان مــــطــــالـب أهــــالي
احملـــافــظـــة  تــتــلـــخص بــتـــوفــيــر
ـاء ومفـردات البـطاقة الـكهـرباء وا
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ـــــصـــــرف الــــعـــــراقي كـــــشف ا
لـلـتجـارة عن قـرب اطالق مـنتج
مصـرفي بأسـم جمـانة وافـتتاح
مـؤكدا فـرع له في الـسـعـودية  
الــعــمل عــلـى تــقــد مــحــفــظـة
استـثماريـة مجزئـة تعتـمد على
الــــســــنــــدات الــــتي اصــــدرهــــا
الــــعــــراق. وقـــــال مــــديــــر عــــام
ــصــرف فـيــصـل الـهــيــمص لـ ا
(الزمـان) االحد خالل احـتفـالية
ـنــاسـبـة مـرور  15 عـامـا عـلى
ـــصـــرف ان (ابـــرز تـــأســـيـس ا
ـصـرف هو حـصوله اجنازات ا
عـلى تـصنـيف من مـجـلة بـانـكر
ز ضمن مـجموعـة فاينـشال تا
وايـضـا عـمـلــنـا ولـلـمـرة االولى
عــلـى ان نــكـــون مــديـــر اصــدار
سـنـدات عـراقـيـة دولـيـة طـرحت
ـاضـيـة بـاالضـافة الى الـسـنـة ا

افـــتــتــاح مــكــتب تـــمــثــيــلي في
االمـارات بــعــد احلــصــول عـلى
تــرخــيص مـن ســوق ابـو ظــبي
ي) واضـــاف ان ـــالي الــــعـــا ا
ــــصــــرف اســــتــــطــــاع مــــنـــذ (ا
تـــأســــيـــسـه في عـــام  2003أن
يـحقـق الكـثـير من خالل تـعـزيز
ــتــعـامــلــ والــشــركـاء رضى ا
ـكتب في والسـيمـا ان افـتتـاح ا
ابو ظبي يدل  على ريادة البنك
وكشف ـسـتـمرة)  وجنـاحـاته ا
الهيـمص عن (قرب افتـتاح فرع
لـلـمـصـرف فـي الـسـعـوديـة بـعد
مـــوافــــقـــة مـــؤســـســــة الـــنـــقـــد
الـــســعــوديــة وحـــالــيــا بــصــدد
التـحضـيرات الفـتتـاحه والعمل
على تـأسيـسه قبل نـهايـة العام
اجلاري فضال عن اطالق شركة
في مجـال الدفعـات االلكتـرونية
اســـتــحــصــال مــوافـــقــة الــبــنك
ــــــركـــــــزي من اجـل تــــــقــــــد ا

اخلــدمـــات لــلــمـــصــرف وكــذلك
للبنوك الراغبة بالتعاقد معها)
الفــتــا الى (قـــرب اطالق مــنــتج
جمانـة وهو حسـاب متخصص
في فــرع تــكــون فــيه اخلــدمــات
مـحددة لـلنـسـاء حصـرا سيـقدم
خـدمــات مـتــمـيــزة لـلـنــسـاء في
محافظـة النجف خلصـوصيتها
الديـنية) مضـيفا (نـعمل حـاليا
على تقـد محفـظة تعـتمد على
ســنـدات الـعــراق الـتي اصـدرت
بــالــتــعــاون مع مــؤســســــــتــ
دولــتــ و بــيــعـهــا عــلى شــكل
جتــــــزئــــــة لــــــوجــــــود رغــــــبـــــة
لــشــــــــــــــراء تـلـك الــســنـدات 
ـصرف تـقد كل حيت ارتـأى ا

جديد). 
وتابع الهمـيص خالل االحتفال
ـصــرف اجنـز الـعـديـد من ان (ا
ـهـمـة في ـشـاريع الـكـبـيـرة وا ا
مدن العراق بقيمة   55 تريلون
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بــدأت الــهــيــئــة الــعــلـيــا لــلــحج
والــعــمـــرة بــتــأشـــيــر جــوازات
واطن الفائزين بالذهاب الى ا
قـدسة بـسمـات الدخول الديـار ا
فيـزا اخلـاصة بـاحلج بـالتـعاون
مع الـــســفـــارة الــســـعـــوديــة في

األردن.
ـتـحــدث الـرســمي بـاسم وقــال ا
الـهـيـئـة حـسن فـهـد الكـنـاني في
بـيـان امس ان (الـهـيـئـة بـاشـرت
بـــتـــأشـــيـــر جـــوازات احلـــجــاج
الفائزين بقرعة احلج لهذا العام
بـسـمات الـدخـول فـيـزا اخلـاصة
بــاحلج في الــعـاصــمـة األردنــيـة

عمان).
وأكـد ان (الــهـيـئــة أوفـدت كـادرا
مـــتـــخــــصـــصـــا الى الـــســـفـــارة
الــســعـــوديــة في األردن من أجل
إكمـال تأشـير اجلـوازات بعد ان
اتخـذت جـميع الـتـدابيـر الالزمة
إلجناح مهـمتهـا بالشـكل الدقيق

وسرعة اإلجناز).
وأوضح الــكــنـاني ان (الــهـيــئـة
أكــمـــلت اســـتــعـــداداتــهـــا لــهــذا
ــــوسم وســــتـــوفــــد جلـــانــــهـــا ا
اخملـتـلفـة الى الـسـعوديـة نـهـاية
االســبــوع اجلـــاري الســتـــقــبــال

ؤمل وصولهم قوافل احلجـاج ا
ــــقــــبل الـى الــــديـــار االثــــنــــ ا
قدسة لـتهيئـة جميع اخلدمات ا
الـتي تــصب في سـبــيل راحـتـهم

وسالمتهم".
وكانت الهـيئة قـد حددت االثن
قبل موعـدا النطالق اول رحلة ا
جويـة لـلحـجاج من مـطار بـغداد
الـدولي الى مطـار االمـير مـحـمد
نورة". دينة ا بن عبد العزيز با
واشارت الى ان تفويج احلجاج
ــطــارات جــوا ســيــكـــون عــبــر ا
الـعــراقــيــة اخلـمــســة (بــغـداد –
الــنــجف –الــبــصــرة  –أربـيل –
الـــســلـــيـــمــانـــيـــة) وبــواقع 5-4
رحالت يـومـيــا عـلى ان تـنـتـهي
عمـليـة التـفويج في يـوم التاسع

قبل. من آب ا
وبـيـنت ان "مـوعـد انـطالق اولى
قـــــــوافـل احلـج الــــــبـــــــريـــــــة من
احملـافــظــات عـبــر مــنـفــذ عــرعـر
نورة دينة ا احلدودي بأجتاه ا
ســيــكــون فـي يــوم اجلــمــعـة 27
تموز اجلاري بواقع  350 قافلة
ــعــدل اكـثــر من  50 حــافــلـة و
يـومـيـا عـلى ان تـنـتـهي عـمـلـيـة
تــفــويج حـجــاج الــبـر في  9 آب

قبل. ا
وأعــلـنت وزارة الــنـقل ان مــطـار
النجف الدولي يستعد الستقبال
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أصـدرت محكـمة مخـتصة بـقضايا
الــنـزاهـة أحــكـامـا بـالــسـجن بـحق
دة مـوظفة في التسـجيل العقاري 
جتــــــــاوزت نـــــــصـف قــــــــرن وذلك
ـشاركـتهـا ضمن عـصابـة حتايلت
ـصـارف احلـكـومـيـة وجنم عــلى ا
عـنهـا سرقة  67 مـليار ديـنار.وقال
ـفتـش العام لـوزارة العـدل حسن ا
حـمود العكيلي في بيان امس  إن
(احملاكم اخملتصة بقضايا النزاهة
أصــدرت احـكــامـا بــالـســجن بـحق
مـــوظـــفـــة في دائـــرة الـــتـــســجـــيل
ـدة جتاوزت نصف قرن الـعقاري 
بـسـبب مـشـاركـتهـا ضـمن عـصـابة
صـارف احلكومية حتـايلت على ا
وجنـم عــنــهـــا ســرقــة  67 مـــلــيــار
ديـنار) وأوضـح العـكـيلي ان (13
حـكـمـاً بـالـسـجـن لـفـتـرات مـتـفـرقة
ــــدعــــوة و.ي.ك. صـــــدرت بــــحـق ا
وكـانت تشغل منصب معاون مدير
بـاحـدى دوائر الـتسـجـيل العـقاري
فـي بـــــغــــداد ووصـل مــــجـــــمــــوع
دة االحكام حتى اآلن إلى السجن 
ـدانـة وأشـار الى ان (ا  51 عــامـا)
كـانت تمـنح سنـدات عقـارية وكتب
صـحة صدور مزورة وتتالعب في
مـساحـة وجنس وملـكية الـعقارات
الـتي اسـتـخـدمـها افـراد الـعـصـابة
كــضــمـانــات عـقــاريـة لــقـروض من

ـصارف احلـكومـية وتـمت سرقة ا
 67 مــلـيـار ديــنـار جـراء عــمـلـيـات
الــتـزويـر ) وأضــاف ان (عـمـلـيـات
الـتـزويـر طـالت ايـضا امالك وزارة
دانـة بـتـحـويل ـالـيـة اذ قـامـت ا ا
مـلكـية عـدد من العـقارات بـسندات
مـــزورة الى مـــواطـــنــ وهـــو مــا
ـكــلف من مــكـتب كــشــفه الـفــريق ا
ـــفـــتش الــعـــام خالل عـــمــلـــيــات ا
الـــتــدقـــيق في دائـــرة الــتــســـجــيل
ــــدائن) ودعـــــا الـــــعـــــقــــاري فـي ا
ـكــنــنـة الــعــكــيـلي الـى (اعـتــمــاد ا
االلـكـتـرونـية والـتـقـنيـات احلـديـثة
فـي التعـامالت العقـارية الن أغلب
اســبـاب عـمــلـيـات الـتــزويـر تـكـون
ـــعــامالت نـــتـــيــجـــة اســتـــخــدام ا
الــورقـيـة في االجـراءات الـعـقـاريـة
والـــتي تـــكـــون غــالـــبـــا مــعـــرضــة
لـلتزويـر من قبل اصحـاب النفوس

الضعيفة). 
وقـررت احملكـمة االحتاديـة العـليا
ـــواد عــــدم دســــتــــوريــــة احــــدى ا
الـية ـوازنـة ا الـواردة في قـانون ا
لــــلـــعـــام احلـــالي مـــوضـــحـــة  أن
ـادة يكـلف نـحو 26 تـطـبيق تـلك ا
ـتحـدث باسم مـليـار دينـار. وقال ا
احملـكـمة إيـاس السـاموك في بـيان
تـلقـته (الزمان ) امس إن (احملـكمة
ـقامـة من مجلس نـظرت الـدعوى ا
الــوزراء بـالـطـعن بـعـدم دسـتـوريـة
ـوازنة االحتادية مـواد في قانون ا

لـلـعام  2018وكـانت احـدى فـقرات
ذلـك الـــطــــعن تــــنص عــــلى قــــيـــام
مـجـلس الـنواب بـتـخصـيص مـبلغ
ـفــوضــيــة الــعـلــيــا حلــقـوق إلـى ا
االنــسـان نــفـقــات لـهــا بـحـدود 26
مليار دينار) وأضاف أن (احملكمة
وجـــدت أن هــذا الــنص  وضــعه
ان  دون وازنـة من قـبل البـر فـي ا
الـرجـوع إلى مـجـلس الـوزراء وفق
ـادة  /62 ثــانــيــاً  من مــا تــلــزمـه ا
الـدستـور وبنـاء علـيه قررت احلكم
ـادة مــوضـوع بــعــدم دسـتــوريــة ا
الــطـعن).واشــار الـبــيـان ان ( هـذه
ــادة هي الــثــالـثــة الــتي تــقـضي ا
احملــكــمـة بــعـدم دســتــوريـتــهـا في
اليـة لعام 2018  وازنـة ا قـانون ا
بـــــعــــد ان قــــضت في  10 تــــمــــوز
اجلـاري بـعـدم دسـتـوريـة مـادة في
ـان ـوازنــة تــخـوّل الــبــر قــانــون ا
ـلـيـاري ديـنـار تــشـيـيـد مـبـنى له 
كــــمــــا قـــضـت احملـــكــــمـــة بــــعـــدم
/ دسـتـوريـة شق في مادة  /2ثـانـياً
وازنـة الـتي تنص  19مـن قانـون ا
ان - تـــكــون جــمــيـع الــضــمــانــات
ــــــشــــــاريع الــــــســــــيــــــاديــــــة عن ا
ــوافـقــة مــجـلس االســتــثــمـاريــة 
الـوزراء ومصـادقة مـجلـس النواب
أضـافـهـا مـجـلس الـنـواب الـسـابق
دون الـرجوع جمللس الوزراء ومن
ــشـاريع شــأنـهــا عـرقــلـة تــنـفــيـذ ا

االستثمارية).

ديـنـار خـدمـة لـلـقـطـاعـ الـعـام
واخلــــاص وكـــــان لــــلـــــبــــنــــوك
ــراســلـة الــدور الــكــبـيــر مــنـذ ا
ساندتنا تأسيسه وحتى االن 
دعم التجـارة اخلارجيـة للعراق
عـبــر دول الـعـالم) مـشـيـرا الى
(احلـــصــول عـــلى الـــعـــديــد من
اجلــوائــز وهي  جـــائــزتــان من
مــــــجــــــلـــــة  اي . ام . اي . أي .
كأفضل بنك محلي واستثماري
في العـراق وكـذلك جائـزتان من
قبل مؤسسـة ذا . بنك . ميديا .
ايـست كافـضل مـصـرف جتاري
كــمــا حـازعــلـى جـائــزة  افــضل
شخـصيـة مصـرفيـة خالل العام
اجلــاري فـــضال عن احلـــصــول
عـلى تـســهـيالت ائـتــمـانـيـة من
ـؤسـسـة الـداعـمـة لـلـصـادرات ا
ـانـية) مـنـوهـا الى ان (هذه اال
اجلوائـز والتـصنـيفـات من قبل
مـؤسسـات دولـية جتـعـلنـا امام

سيرة مسؤولية كبيرة الكمال ا
الــــتـي بــــدأنــــا بــــهــــا ومن اجل
الـنـهـوض بـاالقـتـصـاد احمللي).
بدوره  اشـاد مـسـتـشـار رئيس
ـالية  مـظهر الوزراء لـلشوؤن ا
ـصرف مـحـمد صـالح بـجهـود ا
رتـبة الربع االول من ووصوله 
ـصـارف الــدولـيـة . وقـال بــ ا
صــــالح  لـ (الـــــزمــــان) امس ان
صرف احتل الربع االول ب (ا
ـــصـــارف في الـــعـــالم افـــضل ا
ــــصــــارف ويــــعـــــد من طـالئع ا
الـــــعـــــراقـــــيـــــة الـــــتي ادخـــــلت
ـتقدمة ـعلومات ا تكنـولوجيا ا
بشـكل مبـكر بـاحلداثـة  كما انه
يـتعـاطى مع الـصيـرفـة الدولـية
ـصـارف بــشـكل مـيـســر عـكس ا
ـصرف االخرى) واضاف ان (ا
حتـــول من تـــمـــويـل الـــتـــجــارة
اخلارجيـة للحكـومة الى تمويل
ــــــشــــــاريـع ودخــــــول ســــــوق ا

االئـتــمـان ولـذلك له الـريـادة في
ــــوضـــوع) عــــادا ايـــاه هــــذا ا
(نـقـطـة الـوصل مـا بـ الـقـطاع
ــصــرفي االهــلي واحلــكــومي ا
ــصــرفــيـة ويــجــعل الــســاحــة ا
و مـتـجـانـسـة اكـثر) وبـشـأن 
االقتصاد العراقي بعد اخلروج
ـالـية اكـد صالح ان من االزمة ا
(العـراق في مرحلـة انتقـال بعد
خـــروجه مـن عـــنق الـــزجـــاجـــة
ـالـية ويـتـجه نـحو االسـتـقرار ا
لــعـــدم وجــود مــعـــانــاة انــيــة)
وتابع ان (حتسن اسـعار النفط
انـعــكس بــشــكل ايــجـابـي عـلى
االوضاع باالضـافة الى التوجه
الفـتـا نــحـو الــبـنــاء واالعـمـار) 
الى ان (االسـتـقـرار االمنـي مهم
في بنـاء االستـقرار االقـتصادي
والتنمية ونـتوقع اقبال العراق
على تطور اخـر خالل السنوات

قبلة).  ا

يـروق لبعض اجلـهات وان واجبنا
ـتـظـاهرين األسـاسي هـو حـمـايـة ا
ــــــعــــــلــــــومـــــات واالكــــــثــــــار مـن ا
االسـتـخـبـاراتـيـة من خالل انـتـشار
مكثف لألجهزة األمنية في صفوف
ـــــتـــــظـــــاهـــــريـن لـــــلـــــبـــــحث عن ا
).حــسب الــبـيــان .فـيــمـا ــنــدسـ ا
ذكــــرت تــــقـــاريــــر ان  تـــعــــزيـــزات
عـسكرية كبـيرة وصلت الى جنوب
الـعراق حلـمايـة السـجون حتـسبا
القــتــحـامــهـا من قــبل مــتـظــاهـرين
.ونـقـلت عن مصـدر  امني غـاضـب
قـوله ان (تعـزيزات عسـكرية كـبيرة
وصـلت مـؤخـرا حلـمـايـة الـسـجون
التي تتركز بالغالب في احملافظات
اجلـــنـــوبـــيـــة بـــعـــد مــخـــاوف من
ــتـظــاهـرين اقــتــحـامــهـا من قــبل ا
الـغاضـب وان هـناك خـطرا كـبيرا
يــكـمن في الـسـجــون بـاحملـافـظـات
اجلــــنــــوبــــيـــة) واضــــاف ان (أمن
الـــســجــون في خـــطــر وقــد يــقــدم
ـــتــظـــاهــرون عــلـى اقــتــحـــامــهــا ا
وإطـالق السـجـنـاء ما قـد يـتـسبب
بــحـدوث حــالـة فــوضى خــطـيـرة)
مـشيرا الى ان (التعـزيزات الكبيرة
ـركـزي تـركـزت عـلـى الـسـجـنـ ا
فـي الـبــصــرة وذي قـار فــضال عن
تـأمـ الـسـجـون األخـرى في بـقـية

احملافظات).
اوضـــحت وزارة الــنــفط حــقــيــقــة
األوضــــاع فـي حــــقل الــــقــــرنــــة/2
ومـــصــيــر عـــمــاله األجـــانب بــعــد
وردود مـعـلـومـات عن اجالئـهم من
ـوقع.وقال الـوزير جبـار اللـعيبي ا
تـظـاهرين حـاولوا في بـيـان ان ( ا
ـواقع وقـت سـابق اقــتــحـام احــد ا
الـنـفطـية في حـقل غـرب القـرنة /2
و تـسببـوا في احراق بعـض أبنية
الــبـوابــة اخلـارجـيــة والـكــرفـانـات
واحــراق سـيـارة لـلـشـرطـة وإتالف
بـعض األجهزة الكهربائية والعبث
بــــهـــا واتالفــــهـــا).نـــافــــيـــا  اجالء
ــوظـفـ االجـانب ) مــشــيـرا الى ا
(اســتــمــرار عـمــلــيــات االنــتـاج في
احلــقل) مــؤكـدا (احــتـرام الـوزارة
حلــــريــــة الــــتـــعــــبــــيـــر عـن الـــرأي
والـتظـاهر الـسلـمي  لكـنهـا ترفض
رفـــضــــا قـــاطـــعـــا االعـــتـــداء عـــلى
ــنــشــآت الــنــفــطــيـة الــتـي تـمــثل ا
ـصدر االقتصـادي الرئيس للبالد ا
وتـعـد ذلك مسـاسـا باالمن الـوطني

واالقتصادي).
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ـصـابـ في كـشف الـنـاطق بـاسم وزارة الـصـحـة سـيف الـبـدر عن حـصـيـلـة اجـمـالـيـة لـعـدد ا
تــظـاهــرات احملـافــظـات. وقــال في مــؤتـمــر صـحــفي خلـلــيـة االعـالم احلـكــومي امس ان (عـدد
ؤسسـات الصـحية في الـبصـرة واحملافظـات يبلغ 56 صـاب الذين يـرقدون حـتى االن في ا ا

اصابة 7 منها في حالة خطرة).

واضاف ان (عـدد الوفيات الناجمة عن االحداث التي رافقت التظاهرات بلغ  8 اثنان منها في
ـثنى وواحـدة في كربـالء) واكد (ان مالكـات الصـحة البـصرة ومـثـلهـا في النـجف وثالث في ا
فقدت فـي البصرة سـائق سيارة اسـعاف نتـيجة حادث وتـعرض مسـعف الى اصابة بـليغة في
ـستشـفيات ـراكز الـصحيـة االولية وا الرأس). ونفى تـعطل او تـعليق اخلـدمات الصـحية في ا

. واشار الى انها تعمل بكامل طاقتها وتؤدي مهماتها اليومية للمواطن

ـؤسـسة الـى الـعبـادي عـن طـريق ا
االمـنـيـة) مـشـيـرا  الى ان (مـطالب
أهـالي احملـافظـة تـتلـخص بـتوفـير
ـاء ومفـردات البـطاقة الـكهـرباء وا
ــائـــيــة ـــوارد ا الـــتـــمــويـــنــيـــة وا
وتـخـصـيـص الـدرجـات الـوظـيـفـية
ـــعــامل احلـــكــومـــيــة وتـــشــغـــيل ا
ــعـــطــلـــة) وتــابع ان واالهـــلــيـــة ا
(شــيـوخ ووجـهــاء الـعـشــائـر لـبـوا
الـدعوة على عدم اقامة التظاهرات
 النــشـغــال الـقـطــعـات االمــنـيـة في
الحقة تـنفيذ عملياتـها العسكرية 
فــلـول عـصـابـات داعش االرهـابـيـة
خـــارج حــدود احملــافــظــة). واعــلن

عــضـو مـجــلس احملـافـظــة  مـحـمـد
مــهــدي الــســعـدي عـن أن اجملـلس
ـنـاقـشـة ســيـعـقـد جــلـسـة طـارئــة  
مــــلـــفـي اخلـــدمــــات واألمن. وقـــال
الـــســـعــــدي في تـــصـــريح امس إن
(مـــجــلـس احملــافـــظــة يـــنــاقش في
جـلـسـته الـطـارئـة مـلـفـي اخلـدمات
واألمـن وستخرج اجللسة بقرارات
وتــوصــيـات هــامـة).وكــشف مــديـر
ـعـنـوي لـوزارة الـدفـاع الــتـوجـيه ا
الـــلـــواء حتـــســ اخلـــفـــاجي عن
مـــعـــلــومـــات بــشـــأن من وصـــفــهم
ـنـدسـ فـي الـتـظـاهـرات. وقال بـا
اخلـــفـــاجـي في تـــصـــريح امس ان

(اجـتـماعـاً أمنـيا مـهـما ضم جـميع
األجــهــزة األمــنــيــة عــقــد بــرئــاسـة
سلحة حيدر القائد العام للقوات ا
الـعـبادي واتـخـذ عدد من الـقرارات
ـــهــمــة اهــمــهــا الـــتــشــديــد عــلى ا
ـتـظـاهـرين ضــرورة الـتـعـامل مع ا
ــطـالــبــة بـحــقـوقــهم وحـذر من وا
ـنــدسـة الــتي حتـاول الــعــنـاصــر ا
ـطـالـبـ اإلســاءة لـلـمـتـظـاهــرين ا
بـحـقـوقـهم وفـق مـا اقـره الـدسـتور
كما حذر من سحب القوات األمنية
فـي اعــمــال الــتـــخــريب) وأضــاف
(لــديـنــا األجـهـزة الــتي تـمــكـنـا من
الــــتــــحـــقــــيق الــــكـــامـل مع هـــؤالء

ـــواطـــنــ ) داعـــيـــا ا ـــنـــدســـ ا
(لـالبـالغ عـن الـــــــذيـن يـــــــريـــــــدون
الــفـوضى ولــيـست لــديـهم مــعـرفـة
ـــتــظـــاهــريـن) وتــابع ـــطـــالب ا
اخلــفـاجـي ان( الـقــيـادات األمــنـيـة
ـــهـــنــيـــة مع مـــطــالب تـــعـــامــلت 
ــتــظـاهــرين وقــامت بــإيـصــالــهـا ا
) مشـيرا الى ان ( بعض لـلمـعنيـ
ــنـدسـ يـحــاولـون حـرف مـسـار ا
ـــطـــالـب الـــشـــعـــبـــيـــة وعـــرقـــلــة ا
احلــــــــــقــــــــــوق) وأشــــــــــار الـى ان
(االســـتــقــرار األمــني الــذي حــصل
بـــــعـــــد طــــرد عـــــصــــابـــــات داعش
اإلرهـابيـة من األراضي العـراقية ال

الــتـمـويـنــيـة. وقـال قـائــد الـشـرطـة
الــلـواء فـيـصل كــاظم الـعـبـادي في
بـيـان امس انه ( عقـد مؤتـمر مع
شـــيـــوخ ووجـــهــاء ديـــالى حـــسب
تــوجـيــهـات رئـيس الــوزراء حـيـدر
الـعـبادي ووزيـر الداخـليـة لتـأجيل
اقـامـة الـتـظـاهـرات في هـذا الـوقت
ــنـــدســ ــنـع ا لـــدواع امـــنــيـــة و
الـدخول فيـها وحرفهـا من أهدافها
ــنــاقــشــة االوضــاع االمــنـيــة في و
احملــافــظــة). واضــاف ان (شــيــوخ
ووجــهـاء الــعـشــائـر في احملــافـظـة
وافـقوا على عدم اقـامة التطاهرات
ـشـروعة  وسـيـتم نـقـل مـطـالبـهـم ا
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