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وضعت وزارة التجاره ضوابط جديدة
لـعـمل وكالء التـمـوين لتـنـظيم الـعالقة
ب الوكيل والوزارة وهددت اخملالف
بــعــقــوبـات. وقــالت مــديــر عــام دائـرة
تابعة في الوزارة ابتهال الـتخطيط وا
هاشم صابط في بيان تلقته ( الزمان )
أمـس انه (  اصـدار ضـوابط جـديـدة
نــظــمـت فــيــهــا الــعالقــة بــ الــوزارة
ووكـيل التـموينـية كـونه مكـلفا بـخدمة
عـامـة ومن اهـم هـذه الضـوابـط الـتزام
الــوكــيـل بــتــطــبــيق كــافــة الــضــوابط
والـتـعـلـيـمـات الـتي تـصـدرهـا الـوزارة
ـــعــــلـــومـــات وااللــــتـــزام بــــصـــحــــة ا
قدمة  لشركات الغذاء ـستمسكات ا وا
والــدوائـر وااللــتــزام بـتــجـديــد اجـازة
ــمــنــوحـــة لــهــســنــويــا ) الــوكـــالــة ا
واضـافت  (مطلوب مـن الوكيل االلتزام
بــالـتـفــرغ الدارة الـوكـالــة وان اليـكـون
مـوظفا في دوائر الدولة او متقاعدا او
طـالبا او عسكريا او مقاول او صاحب
شـركة واليجـوز منح او تدويـر الوكالة
الـى احـد افــراد عــائـلــة الــوكــيل الـذي
تـلغى وكـالتـه والى الدرجـة الثـالثة اذا
كـــان االلـــغـــاء بـــســـبب الـــعـــقـــوبـــات
ـنصـوص علـيهـا في احكـام الفـقرت ا
الـغرامات والعقوبات  او حكم قضائي
او انــتــمـائـه الى مـنــظــمـات ارهــابــيـة
بـاالضافـة الى عدم احـقيـة افراد عـائلة
الـــوكـــيل )   واوضـــحـت صـــابط (من
ناسب للوكالة كان ا الضروي تهيئة ا
ضـمن مـنطـقة سـكن الـعوائل والـتزامه
بـتـوزيع مـفـردات احلـصـة الـتـمـويـنـية
اجملـــهـــزة من قـــبـل شـــركـــات الـــغــذاء
وتـطبيق شـروط السالمة الـصحية في
ـواد مـحـل الـوكـالـة وعـدم الـتـعـامل بـا
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سابقاً أو ب تشكيل حكومة مهنية
تــرعــاهــا الــكــتل الــســيــاســيـة دون
مــحـاصــصــة). الى ذلك ابـدى تــيـار
احلـكــمـة الـوطـني عـدم خـشـيـته من
كن ـعـارض ورأى انه ال  مـوضع ا
جتـــاوزه في تـــشـــكـــيل االغـــلـــبـــيــة
الـــوطـــنـــيـــة الـــتي تـــلـــبـي طـــمــوح
تحدث الرسمي ـتظاهرين. وقال ا ا
بــاسم الــتـيــار نـوفل أبــو رغـيف ان
ــقــراطــيـة الــتــوافــقــيـة الــتي (الــد
حدثت في العراق بعد  2003 كانت
لـظــروف مـعـيـنـة امـا االن  فـلم يـعـد
لـــهــا مـــســوغ في ظـل الــتـــحــديــات
الــكـبــيـرة الــتي يـواجــهـهــا الـعـراق
ولــــعل األبــــرز مــــنــــهــــا هـــو مــــلف
اخلــدمــات)  داعــيــا جــمــيع الــكـتل
الــسـيـاسـيــة الى (تـشـكــيل حـكـومـة
اغــلـبـيـة وطـنــيـة لـتـحــقـيق مـطـالب
ــــتــــظــــاهــــرين فـي الــــتــــغــــيــــيـــر ا
والـشـخـوص والـبـرنامـج اخلدمي)
مـــشـــددا عـــلى الـــقـــول (ال نــخـــشى
ــعــارضــة كــمـا الــتــهــمــيش بـدور ا
نـسـتـبـعـد ذهـاب اي كـتـلـة لـتـشكـيل
كـتـلـة أكبـر بـدون تـيار احلـكـمة النه
نــقـطـة إلـتــقـاء بـ جـمــيع الـفـرقـاء
)  وأضـــاف ان (كل الـــســـيــاســـيــ
الـتـحـالفـات والـكيـانـات الـسيـاسـية
حـــصـــلت عـــلـى أصـــوات لـــكـــنـــهــا
مـجـتـمـعـة بـتـحـالـفـات ولـيس حـزباً
مـنــفـرداً كـتـيـار احلـكـمـة الـذي يـعـد
مــتـصـدراً لــلـنـتـائـج كـكـيــان مـنـفـرد
بـذاته رغم انه تـأسس قبل  8أشـهر
مـن االنــتــخــابــات)  ومـــضى قــائالً
(عـــلى مــدى  15عـــامــا مــضت كــان
اجلـــمـــيع يـــشـــارك فـي احلـــكـــومــة
واجلــمــيع يــشـتــمــهـا والســيــمـا ان
ـقـراطيـة احلـقـيـقيـة تـقـام على الـد
األكـثرية  النـصف زائد واحد وهذا
مــا نــطـمـح له بـاغــلــبــيـة وطــنــيـة)
وبـشـأن الـتظـاهـرات الـتي تشـهـدها
مــحـافـظـات وسط وجـنـوب الـعـراق
اكــد ابـو رغـيف (تـضـامن تـيـاره مع
ـطـالب الـدسـتـورية ـتـظـاهـرين وا ا
احلـقة) مـستـدركاً (لـكنـنا نـدعو الى
ضـبط النفس واحلفاظ عـلى سلمية

التظاهر). 
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مـديـنـة احلـويـجـة وثالثـة من مـعـاونيه
.وقـالت القيادة في بيان امس  إن (قوة
امـــنــيــة من مـــديــريــة االســـتــخــبــارات
ومـكـافـحـة االرهـاب في  ديـالى تـمـكنت
بـنـاءً عـلى مـعـلـومات أمـنـيـة دقـيـقة من
اعـتقال أرهـابي كان يعـمل أميـر حسبة
في احلـويـجة وحـالـياً مـسـؤول العـبرة
لالرهـابـيـ واالنـتـحـاريـ فـي بـحـيرة
حــمــريـن  وثالثــة من مــعــاونــيه خالل
عـمـلـيـة امنـيـة  تـنـفـيذهـا في مـنـطـقة
الـطـبج شرق احملـافظـة ومنـاطق اخرى

من احملافظة). 
ونــفـذ الــلـواء  22 بــاحلـشــد الـشــعـبي
عـملية أمنيـة في قضاء الدبس بكركوك
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ســاعــدت امــرأة من ســكــنــة مــحــافــظـة
ديـالى  قـوة امـنـيـة في اعـتـقـال زوجـها
إلنـتــمـائه الى تـنـظـيم داعش وارتـكـابه
جــرائم عـديـدة  من خالل كـمـ مـحـكم
قــرب بـعـقـوبـة. وقــال مـصـدر امـني في
بـــيــان امـس  إن (داعــشـــيــا مـن اهــالي
احملــافــظــة كــان مـخــتــبــئــا في اطـراف
مـــحــافــظـــة كــركـــوك ضــمن مـــايــعــرف
بـاخلاليا النائـمة ويتواصل مع زوجته
الــتي تـسـكن مع اهــلـهـا قـرب بــعـقـوبـة
ويـحـاول جتـنـيـدهـا ويـشـرح لـهـا كـيف
ـكـنـهـا الـذهاب الى اجلـنـة بـالـتـعاون
مـع الــتــنــظــيم)  واضـــاف ان (زوجــته
قـدمت معـلومـات مهـمة عـن نيـة زوجها
الـعودة الـيها قـاطعا مـسافة 100 كـيلو
مــتـر من اجل نــقـلــهـا الى مــكـان اخـر)
مـــشـــيـــرا الى ان (االجـــهـــزة االمـــنـــيــة
اخملـتصـة اعتـقلت الـداعشـي بعـد كم
ـــصـــدر الى ان مــــحـــكم له)  واشــــار ا
(تـــعـــاون الــــزوجـــة اســـهم في ايـــقـــاع
ـتورط بـسلـسلـة طويـلة من الـداعشي ا
اعـمال العنف) مشـيدا بـ(الدور الوطني
لــلـزوجـة الـتي كـانـت حـريـصـة عـلى ان
تــنـــال الــعــدالــة مـن زوجــهــا جــراء مــا
اقـتــرفـته يـداه من جـرائم مـروعـة بـحق
االبـــريـــاء). واعـــلـــنـت قـــيـــادة شـــرطــة
مـحـافـظة ديـالى عن اعـتـقال مـا يـسمى
بــأمير احلسبة  لدى تنظيم داعش  في
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قـــال خــبــيـــر ســيـــاسي ان الــعــراق
اصــبح مـحـطــة الجـهـزة مــخـابـرات
دولــيــة تــعــوق تـشــكــيل احلــكــومـة
ـقبلة لـتصفيـة بعض احلسابات  ا
مـشيرا الى ان التـدخالت اخلارجية
عــامل اسـاس في مــعـادلــة تـســمـيـة
الــــوزارة اجلــــديـــدة. وتــــوقع واثق
الـــهـــاشـــمي في تـــصـــريح امس أن
ــقـبـلــة تـشــكـيل ـرحــلـة ا (تــشـهــد ا
حـكـومـة شـراكة وطـنـيـة دون وجود
أيـة معارضة كمـا حدث باحلكومات
الــســـابــقــة وســيــبـــقى الــعــراق في
تــراجع بـكل احملـاور)  واضـاف ان
وقف (الـعامل اخلـارجي هو سـيد ا
في مـــعـــادلــة تـــشــكـــيل احلــكـــومــة
واخـتـيار الـرئـاسات الـثالث وهـناك
جـهات تعمل بكل قـوة لتحقيق  تلك
الــغـــايــات مــا ادى ذلك الى ضــيــاع
ـصلـحة الوطـنية)  وأشار إلى أن ا
(الــعـراق ومــنـذ عـام  2003 أصــبح
مـحطة لتـصفية حسـابات مخابرات
دول إقــلـيـمـيـة ودولـيـة)  وتـابع ان
(الــضــغط اخلـارجـي يـدفع بــاجتـاه
تــأجــيل تــشــكــيـل احلــكــومــة حلـ

تـــصــــفـــيـــة بـــعـض احلـــســـابـــات)
وأضــاف أن (هـنـاك حتــركـات بـدأت
بــــــــــشـــــــــكـل واضـح مـع إغالق أول
صــــنـــاديق االقــــتـــراع وانـــطــــلـــقت
ــكــوكـيــة لـلــمـســؤولـ الــزيـارات ا
الــســعـودين وااليــرانـيــ واالتـراك
وبـدأت مرحـلة اعادة تـشكـيل البيت
الــشـيـعي والـســني والـكـردي) عـلى
حــد تـعـبــيـره. بـدوره   أكــد عـضـو
حتــــالف الــــفـــتح عــــبـــد احلــــســـ
الــزريـجـاوي أن احملـور الـذي يـضم
ائــتالفــات دولــة الــقــانــون والـفــتح
والــنـصــر وأطـرافـاً كــرديـة وســنـيـة
مــتـقــدم عـلى بــقـيــة احملـاور بــشـأن

تـــشــكـــيل الـــكــتـــلـــة األكــبـــر. وقــال
الــزريـجـاوي فـي تـصـريح امس  إن
(احلـــراك الـــســيـــاسي بـــ الـــكــتل
مـوجود لـكنه لم يتـبلور إلى مـرحلة
الـتـحـالـفـات الـرسـمـية)  مـبـيـنـاً أن
(هـنـاك محـوراً أخذ يـتقـدم عن باقي
احملــاور وهـو يــضم دولـة الــقـانـون
والـفتح والـنصر ومـعهم أطراف من
الـتـحـالف الـكردسـتـاني إضـافة إلى
حتـالـف القـوى الـسـنـيـة)  واوضح
الــزريـجـاوي ان (الـتـفـاهـمـات ورغم
نـضـوجـهـا ب أطـراف مـعـيـنـة لكن
هــذا األمـر لــيس كـافـيــا وبـانــتـظـار
ـصادقـة على النـتائج بـغية إعالن ا
الـكتلة األكـبر بشكل رسمي)  ولفت
الـى ان (الــــتــــحــــالــــفــــات لــــيــــست
بـالسهـولة التي كانـت عليهـا سابقا
بـوجود تظـاهرات شعـبية بل عـلينا
الـتـركـيـز عـلى الـبـرنـامج احلـكـومي
ــطــالب و الـــواقــعي الــذي يــلـــبي ا
االتـــــفــــاق عــــلـى خــــارطـــــة طــــريق
قبلة)  وتابع ان لـلسنوات األربع ا
ـضي بــتــشــكـيل (أي طــرف يــريــد ا
احلـكومة عليه أن يـعرف كيف يعيد
ـواطن بالـعملـية الـسيـاسية) ثـقة ا
مــــبـــيـــنــــا ان (احلـــوارات مـــا زالت
مــســـتــمــرة بــ خــيـــاري تــشــكــيل
حـكـومـة على أسـاس نـقاط ومـقـاعد
وحـصص لكل كـتلـة كما كـان يحدث 6
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اعــلن مــجـلس مــحـافــظــة ديـالى عن 
حـاجـة احملـافظـة إلى تـريـليـون ديـنار
لـلخروج من  الكبوة اخلدمية  مشيراً
إلـى توقف قـرابة  500مـشـروع لـلـعام
الـــرابع عــلـى الــتـــوالي بــســـبب عــدم
وجـــود تــمـــويل مـــالي. وقـــال رئــيس
اجملــلـس عــلي الــدايــني  لـ (الــزمــان)
ــلـف اخلــدمي فـي ديــالى امـس إن  (ا
يـعــاني من تـعـقـيـدات كـبـيـرة أبـرزهـا
تـــوقف نــحــو  500 مـــشــروع لــلــعــام
الـــرابع عــلـى الــتـــوالي بــســـبب عــدم
وجــود تــمــويل مــالي بــاإلضــافــة إلى
وجــود مـديــونــيـة عــالـيــة لــلـشــركـات
ـقـاولـ لـم تـسـدد بـعـد) . وأضاف وا

أن  (ديـالى بحاجة إلى تريليون دينار
لــلــخــروج من الــكـبــوة اخلــدمــيـة من
ــالــيـة ــشــاكـل ا نــاحــيــة حل كــافــة ا
وتـــســـديــد الـــديـــون وإعــادة إحـــيــاء
ـتوقـفة) الفـتاً إلى أن  (كل ـشاريع ا ا
احلـــلـــول الـــتي ال تـــتـــنـــاول احـــيــاء
ـتــوقـفـة لن حتــقق شـيـئـاً ــشـاريع ا ا
لـواقع ديالـى وستـبقى ازمـة اخلدمات

على حالها دون تغيير) . 
واكـــد ان  (واقع احملــافـــظــة اخلــدمي
سيء للغاية وامكانيات إدارة اجمللس
ـالـية ضـعـيـفـة لـلـغايـة من الـنـاحـيـة ا
إلعــمــار مــا دمــر)  داعـيــا احلــكــومـة
ـركزيـة إلى  (مراعـاة أوضاع ديالى ا
اخلـدمية كونها مـرت بظروف عصيبة
عقب سيطرة داعش على بعض مدنها
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تنـفي نـقابـتـنا خـبرا ظـهـر في قنـاة الـرافدين وقـنـاة الرشـيد
ـوقرتـ يـسيء الى سـمـعـة مجـلس الـنـقـابة الـفـضائـيـتـ ا
وشــرعــيــتـه وفي الــوقت الــذي نـــكــذب فــيه هــذه االدعــاءات
نـحتـفظ بحقـنا الـقانـوني جتاه هـذه االخبار الـتي تقع حتت

طائلة القانون. 
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ومـا أحــدثه من تـدمـيـر هـائل لم يـجـر
إعـماره حـتى االن) . علـى صعـيد اخر
اعـلـن عـضـو مـجـلس قـضـاء بـعـقـوبـة
قـحـطان الـبـياتي لــ (الـزمان) امس إن
(حـريقا انـدلع في محل للـعطور داخل
ـفرق غـربي بـعقـوبـة وكاد ان سـوق ا
يـــلــتــهـم الــعــشـــرات من احملــال لــوال
شــجـاعـة مــفـرزة من اإلطـفــاء تـدخـلت
وأخـــمـــدت الــنـــيـــران رغم صـــعـــوبــة
ــــوقـف) . وأضـــاف الــــبــــيــــاتي أن ا
(سـرعـة إخـماد احلـريق أنـقذت مـلـيار
ديـنار من البضائع كانت داخل احملال
من نـيران ملتهـبة وأمنت مصادر رزق
الـعـشـرات )  الفـتـا إلـى أن  (األضرار
كــانت مـاديــة دون تـسـجــيل اصـابـات

بشرية) .

ـتجارة الـتي يتـعارض مع خـزنها او ا
سـتلـمة من ـواد ا فـيـها او اسـتبـدال ا
ـواد مـفــردات الـبـطـاقـة الـتـمـويـنـيـة 
اخـرى )  وتـابـعت ( كمـا ال يـحق الحد
مـن افـراد عـائــلـة الـوكــيل ادارة وكـالـة
اخــــرى اوتــــقــــد لـــغــــرض مــــنح او
اســتــحــداث وكــالــة ثــانــيـة وفـي حـال
اكـتشاف ذلك تلغى الوكـالت وبعكسه
تــــتــــخـــذ بــــحــــقه كــــافــــة االجـــراءات
الــقــانــونــيــة)   مــؤكــدة ان (الــدائــرة
سـتفـرض غرامات مـالية في حـالة عدم
وجـــود لــوحــات داللــة او اغالق احملل
اثـنـاء السـاعات احملـددة لفـتح الوكـالة
اوعـدم تـنظـيم الـوكيل كـارتـات جتهـيز
ونـســخـتـ الـيه ولـلــمـواطن لـتـنـظـيم
ســــجل لــــلـــزيــــارات داخل الـــوكــــالـــة
بـاالضـافـة الى  نظـافـة احملل و جتـديد
اجــازة الــوكــالــة سـنــويــا وخالف ذلك
ســتـضــاعف تـلـك الـغـرامــات  في حـال
عــــــدم ازالـــــة اخملــــــالـــــفــــــة خالل 30
ــرة واحــدة وبــعــدهــا تــلــغى يــومــا و
الـــوكـــالــة). وشـــددت عـــلى ان (دائــرة
الـتخطيط وجهت فروعها على ضرورة
ــواطن وضـع الــبــوســتــر لــتـــعــريف ا
والــوكــيـل بــكل تــلك الــضــوابط حــيث
ســيـتم اتــخـاذ االجـراءات الــقـانــونـيـة
بــحق الـفـروع اخملــالـفـة لــذلك ولـفـتـرة
اقـصاها  30 يـوما من تاريخ االعمام).
وقــررت الـشــركــة الـعــامـة لــلـمــعـارض
واخلـدمـات التـجـارية الـتـابعـة  لوزارة
الـــتــجــارة مــنـح اجــازات االســتــيــراد
ــنــظــومــة وتــســلم الــطــلــبــات عــبــر ا
االلـكـترونـية . وقـال مـدير عـام الشـركة
هــاشم مـحـمـد حـا  في بــيـان تـلـقـته
(الـزمـان ) أمس ان (الـشـركـة مـسـتـمرة
واد نح اجازات االستيراد خملتلف ا
الـغــذائـيـة والـكـيـمـيـاويـة والـسـيـارات

تنوعة الى واد ا واالدويـة فضال عن ا
ـعامالت ـواطـن فـضال عن اتـسلم ا ا
نـظـومة االلـكـترونـية ) ـقـدمة عـبـر ا ا
واضــاف ان (مالكــات الــشـركــة تــعـمل
بـــشـــكل مـــتـــواصـل  الجنـــاز اجــازات
االسـتـيـراد وخـاصة اجـازات اسـتـيراد
الـسـيارات بـنوعـيهـا الشـخصي وذوي
االحـتياجـات اخلاصة في اوقـات وبعد
الـدوام الرسمي والـعطل بغيـة تخفيف
( ــواطـنـ الــزخم احلـاصـل من قـبل ا
واضــاف  ان (عــمـلــيـة تــســلم اجـازات
ـنـظـومـة االكـتـرونـية االسـتـيـراد عـبـرا
يـتـيح لـلـمـواطـنـ والـتـجـاراحلـصـول
عـلى اجـازة االسـتـيـراد بـسـهـولـة ومن
دون مـــعـــوقـــات اومــــشـــاكل من خالل
امـــتالك صــاحـب الــعالقـــة رقم خــاص
وجهة استيرادية معتمد عليها ومثبتة
عـلومات لـدى الشـركة حيث يـتم ملء ا
اخلــاصــة بـاال جــازة ثم تــنـطــلق عــبـر
ــنــفــذ احلــدودي الـذي الــنــظــام الـى ا

تدخل منه البضائع).

rFD∫ افتتاح مطعم خاص بالنساء في كردستان

كـما تتعهد دائـرة الكفيل باستـقطاع قيمة
األقـسـاط الـشهـريـة من راتب الـكفـيل عـند
طــلب ذلك من قــبل الــصـنــدوق رسـمــيـاً)
ـقــتــرض يـتــحــمل أجـور الفــتــا الى ان (ا
ئة من اخلـدمات اإلدارية بنسـبة واحد با
مـبـلغ الـقـرض لـصـالـح الـصـنـدوق تـؤخذ
ــرة واحــدة عـنــد صـرف الــدفــعـة األولى
)  مؤكدا على ان توزع كحوافز للموظف
ان (ســـبب إصـــدار هـــذه الـــتــعـــلـــيـــمــات
اجلـديدة في ما يـخص مبـادرة الصندوق
هـو لـوجود  32 الـف معـامـلة مـنـجزة من
ـواطنـ لألعوام الـسـابقـة ولم يتم قـبل ا
صــرف الــقــروض لـهــا بــســبب الــظـروف
ـالـية وعـدم تـوفر الـسـيولـة النـقـدية في ا
الـصـنـدوق). وكـانت احلكـومـة قـد اعـلنت
ـبلغ  800 مـلـيار عـن تعـزيز الـصـندوق 
كـتب رئـيس  الوزراء ديـنـار. وذكر بـيـان 
حـيـدر الـعـبـادي ان االخـيـر(وجه بـتـوفـير
قـروض الـسـكن لـلـمـواطـنـ والـتـي تـقدر
بـــنــحــو  25الـف قــرض جــديــد الغــراض
الـسكن والتي بدورها سـتوفر فرص عمل
لـلمـواطن وتـلبي حـاجاتهم األسـاسية).
ودعـا خبـراء اقتـصاديـون في وقت سابق
احلكومة الى زيادة التخصيصات النشاء
ـواطن مـجمـعات سـكنـية تـلبي حـاجة ا
االسـاسـية فـي توفـيـر سكن مالئم في ظل
االزمـة اخلانـقة الـتي تعـاني منـها البالد.
وقـال مالذ االمـ لـ(الزمـان) في حـينه ان
(ازمـــة الــــســـكن في الــــعـــراق ســـتـــبـــقى
مـســتـعـصـيـة مـا لم يـتم اتـخـاذ اجـراءات
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اصــدرت االمـانـة الـعـامـة جملـلس الـوزراء
بادرة صندوق اإلسكان تـعليمات جديدة 
ـــواطــنــ لــشــراء اخلـــاصــة بــاقــراض ا
ـبـاني وحــدات سـكـنــيـة واعـادة تـرمــيم ا
ـدمرة جراء الـعملـيات االرهابـية . وقال ا
األمـ الـعام لـلـمـجلس مـهـدي العالق في
تــــصـــريح امـس إن (مـــبــــادرة صـــنـــدوق
اإلسـكان تضمـنت ستة بنود مـنها شمول
واطنـ بالقرض ومـنحه لغرض جـميع ا
ـلـك قـطـعة ن  الـبـنـاء أو إكـمـال الـبـنـاء 
أرض ســكــنــيــة عـلـى وجه االســتـقالل أو
مــشــاعـة له وال تــقل عن مــئـة مــتــر مـربع
وتـكون مـساحة الـبناء  65 مـترا مـربعا)
ـنـح لـلـبـناء مـشـيـرا الى ان (الـقـرض ال 
عـلى قطع األراضي الزراعـية والصـناعية
والسـيـما ان الـتعـليـمـات نصت عـلى منح
الـقروض للراغب بـشراء وحدات سكنية
في اجملـمـعات الـسـكنـية االسـتـثمـارية أو
اخلـاضــعـة لـقـانـون االسـتـثـمـار والـتي ال
يـقل صافي مساحتها عن  65مـترا مربعا
ـنح الـقــرض إلعـادة بـنـاء وحـدات كــمـا 
دمرة بسبب العمليات اإلرهابية السكن ا
وحــسب األولــويــة ابـتــداء من الــوحـدات
ـدمرة بالكامل) الـسكنيـة ذات السقوف ا
واوضـح العالق أن (الـشـروط تتـضمن ان
ـستـفيد كـفيال ضـامنـا أو أكثر من يـقدم ا
الك الدائم وان ـثبـت عـلى ا ـوظـف ا ا
تـصدق الـكفالـة من كاتب عدل الـصندوق

وجـود مخـتصـ كون هذا الـعمل يـحتاج
الـى جهاز ضخم في ظل وجود اآلالف من
ــهــنــدســـ الــعــاطــلــ عن الــعــمل من ا
اخلريج اجلدد   فـيما ان عملية البناء

هن).  تسهم بتشغيل جميع ا
 ولـــفت الى ان (اطـالق قــروض لــلـــســكن
يــخــلق فـرص عــمل لــلـعــاطــلـ ويــسـهم
شـردين والفـقراء وتـوفيـر سكن بـإيـواء ا
مـالئم لـــهم كـــمـــا يـــســـهـم في تـــنـــشـــيط
االقــتــصــاد ويـبــني اســسًــا ســلــيــمـة في
ــزايـا الــصــنـاعــة والســيــمـا ان جــمــيع ا

االنشائية متوفرة في البلد). 

عنية جـريئة من قبل احلكومة والدوائر ا
كــوزارة االســكـان واالعــمــار والـبــلــديـات
الـية والـبنك وهـيئـة االستـثمـار ووزارة ا
الن الــبالد بـحــاجـة الى  3 مـاليـ وحدة
ســكـنـيــة قـبل حـلـول 2020)  مــبـيـنـا ان
(الــظــروف الــتي شــهــدتـهــا الــبالد خالل
ـاضـيـة اعـاقت تـنـفـيذ خـطط الـسـنـوات ا
احلــكـومــة في هــذا الـشــأن والسـيــمـا في
احملــافــظـات الــتي وقــعت حتت ســيــطـرة
داعـش  في حـــ اســـتـــمــــر الـــعـــمل في
مـشاريـع االسكـان التي تـبنـتهـا احلكـومة
والـهيئة باحملـافظات االمنة)  مشيرا الى
قامـة حاليا في ان (اجملـمعات الـسكنيـة ا
بــغـداد وعــدد من احملـافــظـات الـتي الزال
قــــسم مـــنــــهـــا حتـت االجنـــاز اســــهـــمت
بـتـقـلـيص ازمـة الـسـكن). من جـانـبه  اكد
اخلــبـيــر االقــتـصــادي بـاسم انــطـوان ان
(نــسـبـة الـزيــادة الـسـنــويـة تـقــدر بـنـحـو
مليون نسمة وبالتالي نحتاج كمعدل الى
اكـثر من  220 الـف وحدة سكـنية في ظل
ازمــة جتــاوزت الـثالثــة  ماليــ ونـصف
ـلـيـون وحـدة سـكـنـيـة)  مـشيـراً الى ان ا
وضـوع اهمية كـبيرة في الـتقليل (لـهذا ا
من الـبـطـالـة والـفقـر والسـيـمـا ان حتريك
ـصارف االمـوال افـضل من وضـعهـا في ا
الــتي قـد يـعــرضـهـا لـلــحـرق او الـسـلب)
داعـيـا الى (زيادة الـتـخصـيـصات النـشاء
وحـدات سـكـنيـة تـقلـل من االزمة الـراهـنة
والســـيــمــا ان احلـــكــومـــة قــصــرت خالل
وضوع لعدم اضية في هذا ا الـسنوات ا
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ـــهـــاجــر اإلرهـــابي والـــذي يـــلــقـب بـــا
والــذي اشـتــرك بـجــرائم نـحــر عـدد من
ــتــحـــدث الــرســمي . وقـــال ا ـــدنــيــ ا
جملــلس الـقـضــاء األعـلى عـبــد الـسـتـار
بــيـرقــدار في بــيـان امس ان ( الــهـيــئـة
الـثانـية في احملكـمة قضت بـإعدام احد
ــنـتـمــ لـتــنـظـيم داعش اإلرهــابـيـ ا
ــهــاجــر) اإلرهـــابي والــذي يــلــقـب بـــا
دان اقـدم على نـحر عدد واضـاف ان (ا
ـدنـيـ من الــرجـال والـنـسـاء في مـن ا
قـضاء سنجـار فضالً عن قيامـه بالقتال
ضـد الــقـوات األمـنـيـة والـعـسـكـريـة في

وصل).  ا
الـى  ذلك اصــدرت مــحــكــمــة جــنــايـات
مـحـافظـة ذي قار حـكمـا بالـسجن عـشر
سـنـوات وغرامـة مـاليـة قـيمـتـها عـشرة
ـدان محمد جاسم ماليـ دينار بحق ا
ة حيازة اخملدرات محمد الرتكابه جر
ــديـريـة ــتـاجـرة.وقــال بـيـان  بــقـصـد ا
شــرطـة احملـافـظـة  ان(مـكــتب مـكـافـحـة
مـخـدرات سـوق الـشـيـوخ كـان قـد الـقى
ـدان مطـلع شـهر شـباط الـقـبض على ا
ــاضي وضــبط بــحــوزته الف و 380 ا
ــعــروف مــحــلــيــا قــرصــا مـن الــنــوع ا
بـالكبتي). وافاد البيان بـ (إصابة رجل
بــالــعــقــد اخلــامس من الــعــمـر وجنــله
الـــبــالغ  19 عــامـــا أصــيــبــا بــعــدد من
االطالقــات الـنـاريــة عـلى خـلــفـيـة نـزاع
بــشـأن مـلـكـيـة جــدار فـاصل بـ مـنـزل
اجلــاني واجملــنى عـلــيــهـمــا بـقــريـة ال

كاظم في  ناحية النصر).

.وقـال بـيان العالم بـحـثـاً عن مـطـلـوبـ
احلــــشــــد امس  ان( قــــوة مـن الــــلـــواء
نـفذت عمـلية امـنية بـحثاً عن مـطلوب
في مـناطق اجلـبال الـقريبـة لقـرى مامة
ــمـتـدة لـنـهـر ــلح وبـعض الـنـاطق ا وا
الـزاب االسـفل الـتـابعـة لـقـضـاء الدبس
نـاطق اصبحت وكرا وان بـعض هذه ا
لالرهابي الفارين من مواجهة احلشد
والــــقـــوات االمــــنـــيـــة )  واضـــاف  ان
(الــعــمـلــيــة اسـفــرت عن تــطـهــيــر هـذه
ــنـاطق الــتي كـانت تــعـد عـائــقـا امـام ا
ــرابــطـــة هــنــاك). وفي حــادث نـــقــاط ا
مـروري في بغداد لقيت امرأة مصرعها
جـراء السرعة الـزائدة. وقال مصدر في
الـــشـــرطـــة في بـــيــان امـس إن (حــادث
اصـطـدام وانـقالب مركـبـة صـالون وقع
ـطار من جامع ام الـطبول عـلى شارع ا
ـــطـــار حي بـــإجتــــاه مـــخـــرج شـــارع ا
الـعـامل ما ادى الى وفـاتهـا بـعد نـقلـها

ــســـتـــشــفى)  واضـــاف  انه ( الـى ا
اجـراء الكشف على محل احلادث  و
مــعــرفــة اســبــاب احلـادث حــيث كــانت
ـركبـة تقـود مـركبـتهـا بسـرعة سـائـقة ا
طار  ما ادى وهـي خارجة من طريق ا
الى اصــطـدامــهـا بـاجلــزرة الـوســطـيـة
ــطـــار وطــريق الـــتي تــفـــصل طـــريق ا
اخلـروج مـنه بـاجتـاه اسـفل جـسر حي
ركبة). من العامل  وادى الى انقالب ا
جـهـة اخـرى أصـدرت مـحكـمـة جـنـايات
مـحافـظـة نيـنوى حـكمـاً باإلعـدام شنـقاً
ـوت بـحـق احد عـنـاصـر داعش حـتى ا

عبد الستار بيرقدار
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