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ـان االحتــادي في بــغـداد الــبــر
تــمــكن حــراك (اجلــيل اجلــديـد)
الــذي تـــأسس قـــبل عـــامــ من
احلـصـول عـلى ثـمـانـيـة مـقـاعـد
ــان كــردســتــان بــنــيــله في بــر

 127115 صوتا. 
ـان الـكـردسـتاني ويـضـمن الـبر
 11 مـقـعــدا لألقـلــيـات اإلتــنـيـة
والـــديـــنـــيـــة فـي مـــحـــافـــظـــات
كردستان موزعـة على التركمان
ـسـيـحـي (خـمـسـة مـقاعـد) وا
(خـمـسة مـقـاعـد) ومقـعـد واحد

لألرمن. 
ــــكن لــــلــــحــــزب ونــــظــــريـــــا 
ـــقـــراطي الـــكـــردســتـــاني الـــد
ان من ضمان الـغالبيـة في البر
دون أن يــضــطـر إلى الــتــحـالف
مع أي مـن مـــــــــنــــــــافــــــــســـــــــيه
الــســـيــاســـيــ بل فـــقط بــضم
نــواب األقـــلــيــات بـــحــسب مــا
يـشــيـر خــبــراء. وسـبق حلــركـة
تغيير وأحزاب إسالمية أخرى
أن أعـــلــنت رفـــضــهـــا لــنـــتــائج
االنتـخابات الـتي وصلت نـسبة
ــشـــاركـــة فــيـــهــا إلى  57 في ا
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ــئــة بــحــسب أرقــام رســمــيـة ا
شــكك فـــيــهــا الـــبــعض. وأعــلن
رئيس مفوضية االنتخابات في
اإلقــلـيم هـنـدريـن مـحـمـد صـالح
األحـد أن النـتائج قـابلـة للـطعن
في مـحــكـمــة اسـتــئـنـاف إقــلـيم
كــردســتــان. وســبق ان تــوقـعت
(الــــزمـــان) هـــذه الـــنــــتـــائج في
تغـطية قـام بهـا رئيس التـحرير
من اربـيل عــشـيــة االنـتــخـابـات
حتت عــنــوان ال حـــديث يــعــلــو

فوق حديث االنتخابات.
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ــوقــراطي تــصـدر احلــزب الــد
الــكــردســتـــاني الــذي يــتــزعــمه
مـــســـعــود الـــبـــارزاني نـــتــائج
االنتخابات التـشريعية لإلقليم
حــاصـدا  45 مــقــعــدا من أصل
 111 بــحـسب مـا أعــلـنت امس
األحـد مـفــوضـيـة االنــتـخـابـات.
ـوقـراطي وحــصل احلـزب الــد
الــكـــردســـتــانـي عــلى 686070
صــوتـا وبـالــتـالي  45 مـقــعـدا
ـــانــيــا فــيـــمــا حل االحتــاد بــر
الــوطـني الــكــردســتـاني ثــانــيـا
بـحـصـوله عـلى  21 مـقـعـدا مع
حصوله على  319912 صوتا
وفق النتائج الـنهائيـة الرسمية
التـي أعلـنت بعـد ثالثة أسـابيع
من االنـتـخـابـات التـي جرت في
ــاضي وخــســرت  30 أيـــلــول ا
عارض حركة تغيير (غوران) ا
األكبر لـلحزبـ التاريـخي في
إقلـيم كردستـان نصف مـقاعده
بحصوله على  12 مقعدا فقط.
وبــعـد اقــتــنــاصه مــقـعــدين في

مسعود البارزاني
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الــكــامــلــة حــول مالبــســات هــذه
الــقـــضـــيــة وإحـــقـــاق الــعـــدالــة
ـتـورطـ الـنـاجـزة ومــحـاسـبـة ا
فــيـــهــا". وعــبــرت احلــكــومــة عن
"صـــــــــادق الـــــــــعـــــــــزاء ألســــــــرة
اخلـــاشــقــحي وذويـه". وبــعــدمــا
أكـدت الـسـعـوديـة أن الـصـحـافي
الــذي اخـتــفى أثــره بـعــد دخـوله
الــقـــنــصـــلـــيــة الـــســعـــوديــة في
اسطنـبول في الثـاني من تشرين
بـنى بـعـد قـليل األول خـرج من ا
عــلـى دخــوله أعــلـــنت الــريــاض
فــجــر الــســبت لــلـمــرة األولى أنّ
جـــمـــال خـــاشـــقـــجي قُـــتل داخل
القـنـصلـية إثـر "شـجار" من غـير
أن تـقــدّم مـعـلـومــات حـول مـكـان
اجلــثــة. وبـالــتــزامن مع اإلعالن
ــلك أمـــر الــعـــاهل الـــســعـــودي ا
سـلـمـان بن عـبـد الـعـزيـز بـإعـفـاء
نــــائب رئـــيـس االســـتـــخـــبـــارات
العامة أحمد عسيري ومسؤول
آخرين فـي جهـاز االسـتخـبارات
ــســتـــشــار في بـــاإلضــافــة إلـى ا
ــلـــكي بــرتـــبــة وزيــر الـــديــوان ا
سعود القحطاني من مناصبهم
فيـما ذكرت الـرياض أنّـها أوقفت
 18سـعوديـاً عـلى ذمـة القـضـية.
ويقـول مسؤولـون أمنـيّون أتراك
إنّ خـاشـقـجي تـعـرّض لـلـتعـذيب
وقتل داخل القنصـلية على أيدي
فــريق سـعــودي جـاء خــصـيــصـاً
إلـى تــركــيــا الغـــتــيــاله ووعــدت
تــركـيـا بــأنـهــا "سـتـكــشف كل مـا

حدث".

وأن يـواجـهـوا الـعـدالة". وقـدّمت
الـوزيرة الـكـنـدية كـذلك الـتـعازي
إلى خـطـيبـة خـاشـقجي الـتـركـية
خــديــجــة جــنــغــيــز وإلى أســرته
ــزّقـــهم" األلم. وأقـــاربه الـــذين "
وكــــانت الـــريـــاض أكّـــدت فـــجـــر
الــــســـــبت لـــــلــــمـــــرة األولى أنّ
خاشـقجي قُتـل داخل قنصـليـتها
باسطنبول إثر "شجار" لكنها لم
تــقــدّم مـــعــلــومـــات حــول مــكــان
اجلـــثـــة. وبـــعـــد  17 يـــومـــا من
اإلنكـار الـشديـد أعـلنت الـرياض
لــلـمــرة األولى فــجـر الــسـبت أنّ
خـاشـقـجـي قُـتل في قـنـصـلـيـتـهـا
بــاســطـنــبــول إثـر وقــوع شــجـار
و"اشـتـبـاك بـاأليـدي" مع عـدد من
األشــــخــــاص داخـــلــــهـــا -- دون
الـكشف عـن مصـيـر جـثـته. ولقي
اإلعالن تـــشــكــيــكــاً من اجملــتــمع
الـــدولي. وكــــانت الـــســــعـــوديـــة

رفــضت مــرارا االتــهــامـات الــتي
وجـهـهـا مـسـؤولـون أتـراك بـقـتل
خــاشــقـجـي عـلـى يـد ســعــوديـ
قـاموا بـتـقـطـيع جثـمـانه مـؤكدة
أنه غــادر الـقــنـصــلـيــة عـلـى قـيـد
احلـيـاة. وكانت فـريالنـد نـفـسـها
نــشــرت في آب تـغــريــدة طــالـبت
فــيــهــا الــســلــطــات الــســعــوديـة
بـاإلفراج عن نـاشـطـ في مـجال
الدفاع عن حقـوق اإلنسان األمر
الـــذي أثــار حـــفــيـــظــة الـــريــاض
وتـسـبّب بـأزمة دبـلـومـاسـيـة ب
البلدين. وردّت الرياض على تلك
التـغريـدة بطـرد السـفيـر الكـندي
ــعـــتــمـــد لـــديــهـــا واســتـــدعــاء ا
ســفــيــرهــا من اوتــاوا وجتــمــيـد
ـــــــبـــــــادالت الـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة ا

واالستثمارات ب البلدين.
وأكدت احلـكومة االردنـية أهـمية
اخلـــطــــوات الــــتي اتــــخـــذتــــهـــا
الـــريــاض فـي قــضـــيــة اخـــتــفــاء
خاشقجي عـادة أياها "ضرورية
في اســـتــجالء احلــقـــيــقــة". وفي
بـــيـــان رســمي صـــدر في ســـاعــة
متـأخرة مـن مسـاء السـبت أكدت
احلكومـة "أهميـة اخلطوات التي
ــمـــلــكــة الــعــربــيــة اتــخــذتــهــا ا
السعودية الشقيقة في ما يتعلق
بالـتحـقيـقات بـقضـية الـصحافي

جمال اخلاشقحي". 
وأوضـــــــحـت احلـــــــكـــــــومـــــــة إن
ملكة "اإلجراءات التي اتخذتها ا
الــعـربـيــة الـسـعــوديـة الـشــقـيـقـة
ضروريـة في اسـتـجالء احلقـيـقة
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اكــد خـــبــيــر ســيـــاسي ان رئــيس
ـهدي ـكلف عـادل عـبد ا الوزراء ا
يواجه ضـغوطا وحتـديات كـبيرة
مـن قـــــــبل االحـــــــزاب والـــــــكـــــــتل
السـياسـيـة الستـيزار شـخصـيات
تـــابــعــة لـــهــا مـــا يــنـــذر بــعــودة
سـيـنـاريـو احملـاصـصة مـن جـديد
قبلة . وقال رئيس في احلكومة ا
اجملـمـوعــة الـعـراقـيــة لـلـدراسـات
االسـتـراتــيـجـيـة واثـق الـهـاشـمي
لـ(الـــزمــان) امس ان (احلـــكـــومــة
ــقـبــلـة حــكــومـة مــحـاصــصـة ال ا
نـاصب الوزارية محال وتـوزيع ا
ـكـونات سـيكـون بـ االحـزاب وا
بسـبب الـضـغـوط التي تـمـارسـها
الــكـــتل الــســـيــاســيــة عـــلى عــبــد
ــهــدي) واضــاف ان (الـــنــافــذة ا
االلكتـرونية الـتي اعلن عنـها عبد
هـدي السـتـيزار شـخـصـيات من ا
التـكنـوقراط يـبدو انه غـير مـعني
لـــتــلـك الــكـــتل بـــســبب الـــصــراع
ـكــونـات لـلـظـفـر ـوجـود داخل ا ا
بــاحلــقـــائب الــوزاريــة) واوضح
قراطي الهاشمي ان (احلزب الد
الـكـردسـتـاني اشـتـرط بـأن تـكـون
احلــقــائب الـــوزاريــة من حــصــته
وابعاد االحتاد الوطني حلصوله
عـلى مـنـصب رئـيس اجلـمـهـورية
هدي اقناعهم وهنا يحاول عبـد ا
ـستقلة). بتسلم بعـض الهيئات ا
مـستـبـعـدا (االعالن عن الـكـابـيـنة
الـــوزاريـــة الـــكـــامــلـــة خـالل هــذا
االســــــبـــــوع) وتــــــابع ان (عــــــدم
اســـــتــــيــــزار شــــخـــــصــــيــــات من
الـتـكـنـوقــراط سـيـعـيـد سـيـنـاريـو
احملـــاصــصـــة ويـــكــون الـــصــراع
احلـزبي هـو احلــاضـر بـاالضـافـة
الى الـــتـــدخالت اخلـــارجـــيـــة مــا
ــواطن). يــنــعــكس ســلـبــا عــلى ا
بدوره  طالب عضو تيار احلكمة
مــحـمــد الــلـكــاش رئــيس الـوزراء
ـكـلـف بـفـضح الــكـتل واألحـزاب ا
الـــــــتـي تـــــــريــــــد الـــــــعـــــــودة الى

احملــاصـصــة. وقــال الــلــكـاش في
بــيــان امس ان (هــنــاك ضــغــوطـا
ـهدي كـبـيـرة تُـمـارس عـلى عـبـد ا
من قــبل بـعض الــكــتل واألحـزاب
السـيـاسيـة بتـكـريس احملاصـصة
احلـزبـيـة والـفـئـويـة في كـابـيـنـته
الـــــــــوزاريــــــــة) واشـــــــــار الى ان
(الــبـعـض مـنــهم يــفــرض اســمـاء
بـعــيـنـهــا لـغـرض شــغل مـنـاصب
وزارية ما ادى الى إبقاء الكابينة
ـــــطــــــالــــــبـــــات  22 وزارة رغـم ا
بـتــرشــيـقــهـا الى  12 وزارة).من
جانبه  كشف مصـدر عن ان عبد
هـدي رفض اسمـاء قدمت له من ا
كــــتل ســـيـــاســـيــــة كـــمـــرشـــحـــ
ــصــدر في في لــلــوزارات.واكـــد ا
ــهـدي تـصــريح امس ان  (عــبـد ا
رفض أســمـــاء عــدة قـــدمت له من
قبل قـوى سنيـة وكرديـة وشيـعية
مخـتلفـة وطالـبهم بـتقـد غيرهم
ـسـبـقة بـهم من بـسبـب معـرفـته ا
خالل تولـيهـم منـاصب سابـقة أو
بـسـبب حــزبـيـتـهم) واضاف انه
(طـــلب مـــســاعـــدة مــســـتـــشــارين
ومـســؤولـ ســابـقــ في دراسـة
أســمــاء مــرشـحـي الـكــتـل لـشــغل
مـنــاصب الــوزارات في حـكــومـته
وخـلـفـيـتـهـم الـفـكـريـة وتـاريـخـهم
الــســيــاسي أيــضــا) مــبــيــنــا ان
(األحــزاب الـســيــاسـيــة وخــاصـة
الكـبـيرة مـنـها ذات الـنـفوذ تـعمل
عــلى اســتـقــطــاب الــشـخــصــيـات
ـعـروفـة من ضـبـاط اجملـتـمـعـيـة ا
وأصحاب شهادات عـليا ووجهاء
هم كمرشح مستقل في لتقد
الـكــابـيــنـة احلـكــومـيــة) عـلى حـد

قوله
 الى ذلك اعــلن الـنــائب عن كــتـلـة
احملور الـوطـني فـالح العـيـساوي
عن وصـــول احلـــوارات مع عـــبــد
ـكون ـهـدي بـشـأن اسـتـحـقـاق ا ا
االنـــتــخـــابي ضـــمن الـــكـــابــيـــنــة
الــوزاريــة إلى مــراحل مــتــقــدمـة.
وقــال الــعــيـــســاوي في تــصــريح
امـس إن (احلـــــوارات مـع عـــــبـــــد

ــهــدي مـا زالت مــســتــمــرة وقـد ا
وصلت إلى مراحل مـتقـدمة حيث
ـثال ــكـون الــســني  أن حـصــة ا
بــاحملـور الــوطــني هي  6وزارات
اثــنـتــان مــنـهــا ســيــاديـة واألربع
الـــبــاقــيـــة خــدمـــيــة إضـــافــة إلى
وزارتــــ أخـــــرى يــــتـم احلــــديث
حولهما حـتى اللحظة) الفتا الى
ان (الوزارات سيتم توزيعها على
ـنــضــويــة حتت عــنـوان الــكـتـل ا
احملــور وســـيــتم فـــيــهـــا مــراعــاة
األحــــزاب واحملـــافــــظــــات ضـــمن
التوزيع) واوضح العيساوي أن

(مجـلس الـنـواب لم يحـدد مـوعداً
النـعـقـاد جـلــسـة الـتـصـويت عـلى
ـهدي مـنح الـثـقة لـكـابـيـنـة عـبـد ا
وبأنـتظـار حسم اخلـيارات كـاملة
لـتــحـديـد مــوعـدهـا) واضاف ان
(أيـة جتـزئـة لـلــكـابـيـنـة الـوزاريـة
سيـمـثل فـشالً واضحـاً لـلحـكـومة
ـقـبـلـة ازاء الــدعم الـكـبـيـر الـذي ا
حـــصــلت عـــلـــيه من قـــبل الـــكــتل
الـســيـاسـيــة). واكـد الــقـيـادي في
حتالف الـبنـاء عـلي الصـجري ان
ــــالــــيــــة هي مـن حــــصـــة وزارة ا
مـكن التـنازل عـنها كـون ومن ا ا

لالكــــراد .وقـــال الــــصــــجـــري في
تصريح امس ان (الوزارة هي من
ـمكن التنازل كون ومن ا حصة ا
عـنـهـا لالكـراد بـشـرط ان يـديـرهـا

هوشيار زيباري).
 مـشـيـرا الى انه (بـعـكس ذلك فال
كن لـلمكـون التـنازل عـنها). في
غـضـون ذلك دعــا رئـيـسـا ائـتالف
ــالـــكي دولـــة الـــقــانـــون نـــوري ا
وائــتالف الــوطــنــيـة ايــاد عالوي
الى اإلســراع بــتـشــكــيل حــكــومـة
قوية قـادرة على حتـقيق تطـلعات

 . العراقي

الكي في بيان امس وقال مكتب ا
 إن (اجلــانـــبــ بـــحــثـــا الــوضع
الـــســـيــــاسي الـــراهـن في الـــبالد
ـنـطـقـة كــمـا  مـنـاقـشـة افـاق وا
ـــقــبـــلــة) تـــشــكـــيل احلــكـــومــة ا
وأضــــاف ان (اجلــــانــــبــــ أكــــدا
ضـــرورة اإلســــراع في تـــشــــكـــيل
حكومة قوية قادرة على النهوض
باالستحـقاقات الوطـنية وحتقيق
تـطـلــعـات الـشـعب فـي اسـتـكـمـال
عـمـليـة الـبـنـاء واإلعـمـار وتـعـزيز
االسـتــقـرار األمـني واالقــتـصـادي

وتوفير فرص العمل). 

uIÝ◊∫ رياح رافقت امطار امس تسببت بسقوط نخلة على سيارة مواطن في بغداد
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واضـاف ان ( عــمـلـيــة الـقـبض تــمت بـعـد اســتـحـصـال
وافـقات الـقضـائيـة وتشـكيل فـريق عمل مـختص جنح ا

في القاء القبض عليه وسط بغداد). 
فـيـمــا كـشـفت قـيـادة شـرطـة مــحـافـظـة بـابل عن دوافع
خـطـيـرة وراء مـحـاولـة اغـتـيـال ضـابط اسـتـخـبـارات في
احملــافـظـة. وقـال  بـيـان امـس ان ( ضـابـطـاً في جـهـاز
االسـتــخـبـارات جنــا من مـحـاولــة اغـتـيـال وسـط مـديـنـة
احللـة) مشـيـرا إلى إن ( الدافع انـتقـامي لـتمـيز جـهود
سؤولة ستـهدف في الكشف عـن العصابـة ا الضـابط ا
ـديـنـة). عن تـنـفـيـذ عـمــلـيـة االغـتـيـال الـتي تـمت داخل ا
واضـاف ان (ضــابط اسـتــخـبــارات حتـقــيق ومـكــافـحـة
ارهـــاب في بـــابل  جنـــا من مـــحـــاولـــة اغــتـــيـــال بـــعــد
استـهداف عـجلـته بعبـوة ناسـفة ) مـوضحـا ان (عمـلية
تفـجيـر الـعبـوة حـصلت بـعـد نزول الـضابط مـن مركـبته
مـتـوجـهـاً الى ســكـنه ). وتـابع الـبـيـان ان (الـتـحـقـيـقـات
األوليـة تـفـيـد بوجـود عـمل ارهـابي من خالل اسـتـخدام
الـعـبـوة الـنـاسـفـة وأشـارت الى أن الـدافع هـو انـتـقـامي
ــســتـهــدف في الــكـشف عن لـتــمـيــز جــهـود الــضـابط ا
سؤولـة عن تنفيـذ عمليـة االغتيال العـصابة اإلجرامـية ا

التي تمت داخل مدينة احللة).
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صــدّقت مــحــكــمـة حتــقــيق الــدورة بــبـغــداد اعــتــرافـات
منـتسب في مديرية استخبـارات ومكافحة اإلرهاب ابتز
ـــبــالغ مــالـــيــة بــدواعي وجــود أصــحـــاب الــصــيــرفــة 
معـلومات وتقارير حولهم تتعلق بدعمهم لإلرهاب. وقال
مـجــلس الــقـضــاء االعـلى في بــيـان امـس ان (مـحــكـمـة
حتــقــيق الــدورة صــدقت أقــوال مــتــهم ابــتــز أصــحـاب
الصـيرفـة بعـد إبراز تـقاريـر غيـر حـقيـقيـة مكـتوبـة بخط
اليـد تدينهم بدعـمهم لإلرهاب لقاء احلـصول على مبالغ
ــتـهم  الــقـبض عـلــيه بـاجلـرم مـالــيـة). واضـاف ان (ا
ـشـهــود خالل تــسـلــمه مـبــلـغــا مـالــيـا) مــوضـحـا ان ا
(احملــكـمــة صـدقت اقــواله و اتــخـاذ االجــراءات كـافـة
ادة  307 من قـانون العـقوبات ). بـحقه وفقـا ألحكام ا
نـظمـة الـقبض عـلى تاجـر اثار ـة ا والقت مـفـارز اجلر
بــحــوزته ست قــطع اثـــريــة اخــتــام  في  بــغــداد. وقــال
ـتـحـدث بـاسم الـداخـلـيـة الـلـواء سـعـد مـعن فـي بـيان ا
نظمة العاملة ضمن وكالة ة ا امس  ان ( مفـارز اجلر
االسـتـخـبـارات والـتـحـقـيـقـات في وزارة الـداخـلـية الـقت
ـشهـود يتـاجر بـبيع الـقطع القـبض على مـتهم بـاجلرم ا
األثــريـة وبـحــوزته ست قـطع اثــريـة عـبــارة عن اخـتـام).

{ لــــــــنــــــــدن (أ ف ب) - قــــــــالت
بــــريــــطــــانـــــيــــا امس األحــــد إن
ـــقــتل الــتـــفــســـيــر الــســـعــودي 
الـصحـافي جـمـال خـاشـقجي في
قنـصـليـة بالده في اسـطنـبول "ال
كن تـصديقه ويـجب محـاسبة"
ـتـورطـ في األمـر. وقـال وزير ا
بريكست دوميـنيك راب "ال أعتقد
ـكن تـصـديـقه" مـضـيـفا أن أنه 
هناك "عالمة استفهام جدية على
الرواية التي أعـطيت. نحن نؤيد
التـحقيـقات الـتركيـة بهـذا الشأن
واحلـكومـة الـبريـطـانيـة تـريد أن
تـرى أن أشــخـاصــاً يـحــاسـبـون"

على مقتل خاشقجي.
ودانت كنـدا مـساء الـسبت مـقتل
خـاشــقـجي عـادة الــوقـائع الـتي
ســردتــهـا الــريــاض فـجــر الــيـوم
نـفـسه في مــعـرض تـأكـيـدهـا أنه
قـــتل داخل قــــنـــصـــلـــيـــتـــهـــا في
اسطنبول "غير متماسكة وتفتقر
صداقـية" ومطالـبة بإجراء إلى ا
"حتـقــيق مــعـمّق". وقــالت وزيـرة
اخلــارجـيـة الــكـنـديــة كـريـســتـيـا
فريالند في بـيان إن "التـفسيرات
الـــتي قــدّمـت حــتى الــيـــوم غــيــر
مــــتــــمــــاســــكــــة وتـــفــــتــــقــــر إلى
ـــصــداقـــيــة". وأضــافـت "نــكــرّر ا
ـطالـبة بـتـحقـيق مـعمّق يـجري ا
بـالـتعـاون الـكـامل مع الـسـلـطات
الــتــركـيّــة وبــسـرد كــامل ومــتـ

ـالبــســـات مــقـــتل خــاشـــقــجي"
مشـدّدة على "وجـوب أن يحاسَب
ــة ــســـؤولــون عن هــذه اجلــر ا
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الـسلـع غيـر الـنـفـطيـة لـلـعـراق قد
سجلت خالل الستة اشهر االولى
من الـعـام اجلـاري اكـثـر من 618
طنـا بلـغت قيـمتـها  564 ملـيون
ا دوالر وحـققـت تقـدمـا قـيـاسـا 
ــدة مـن الــعـام ســجل في نــفس ا
اضي  فيما بلـغت قيمة السلع ا
الـتي  تــصـديــرهـا الـي الـعـراق
ـــواد  850 مـــلــــيـــون دوالر من ا
البالستيـكية وانـواع السلع التي
 تصنيعهـا من الفلزات العادية
 650  مــــــــلـــــــــيــــــــون دوالر ومن
الــــصــــنــــاعــــات االخـــرى  و600
ــــنـــتـــجـــات مــــلـــيـــون دوالر من ا
الــغــذائـــيــة ومــشــتــقــات االلــبــان
ـشـروبات الـغـازية والعـصـائر وا
اما السلع التي شـكلت اقل نسبة
هي الـزيــوت الـنـبـاتــيـة واجلـلـود
والــزيــوت الـصــنــاعــيــة والــسـلع
ــة والـنـفـيــسـة الـتي التـقل الـقـد
قــيــمـة كـل سـلــعــة مــنــهـا عن 10

مالي دوالر. 

ــكــتب االعالمي لــلــمــصـرف في ا
بيان امس ان (عدداً من الشركات
صـرف في مـنح يـتـعـامل مـعـهـا ا
قــروض الـســيــارات بــالـتــقــسـيط
واضاف  ( ـوظف للـمواطـن وا
ان (تــلك الــشــركــات هي شــيــرين
وسـاز وعــطــاء الـرحــمن و طـريق
ــنــصــور الــعــراقــيـة االقــواس وا
وســمــا الـغــربــيــة ووهج الــثــريـا
ـتــحـدة بــاالضــافـة الى والـبـالد ا
انـوار بـابل ونـهج الـعـراق فـضال
عن الـــشــركـــة الــعـــامــة لـــتــجــارة
ــعـدات والــشــركـة الــسـيــارات وا
الـــعـــامـــة لـــتــجـــارة الـــســـيــارات
ــــــكــــــائـن وشـــــــركــــــة ابــــــداع وا

البعـــــاج).
من جـهـة اخـرى حـقـقت صـادرات
السلع غير النـفطية االيرانية الى
االسـواق الـعـراقـيـة قـفـزة نـوعـيـة
وفقـا لالحصـاءات التي سـجلـتها
مؤسسـة الكـمارك االيرانـية حيث
وصلت بنحو 4.5 مليارات دوالر
اضية. وقال خالل الستة اشهر ا
ــلــحق الـــتــجــاري االيــراني في ا
الـعــراق نـاصـر بــهـزاد انه (خالل
الـنـصف االول من الـعـام اجلـاري
حـــقـــقت الـــصـــادرات االيـــرانـــيــة

لالسواق العراقية من السلع غير
الــنـفــطـيــة قـفــزة نـوعــيـة قــيـاسـا
ـاضي رغم ـدة لــلـعــام ا بـنــفس ا
وجود نـسبـة ارتفـاع سعـر صرف
الــدوالر الـــتي بــلـــغت نــحــو  44
ـئــة وهـذا يـشـيــر الي حتـقـيق بـا
تــــــطــــــور مــــــقــــــبـــــــول في هــــــذا
واشـــار الى ان (ايـــران اجلـــانب)
ـئة تقـوم حالـيا بـتصـدير  60 با
من مجموع صـادراتها من السلع
غــيــر الــنــفـطــيــة الي  3 دول هي
الــــصــــ والــــعــــراق واالمــــارات
وتشكل نسبة تصدير هذه السلع
ــئـة) لــلــعــراق بــنــســبـة  20 بــا
واضــاف انه ( تــصـديــر الف و
900 نــوع من الـســلع االيــرانــيـة
ـواد الى الـعــراق واغـلــبـهــا من ا
البالستيـكية والـفلزية والـغذائية
واحلــيــوانـــيــة ومــعــادن الــبــنــاء
ـــكــــائن واآلآلت واالنــــســــجــــة وا

وغيرها).
وكـانت الـصــادرات االيـرانـيـة من
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اطـلق مــصـرف الــرشـيــد قـروضـاً
هـن الصـحـيـة بـنـحو 80 لـذوي ا
مليون ديـنار كحد اعـلى للموظف
ـــكـــتب ــــوظف. وقـــال ا وغـــيـــر ا
االعالمي للمصرف في بيان امس
إنه (تـــقـــرر مـــنـح قـــروض لــذوي
هن الصحيـة تتراوح ماب 30 ا
الى 80 مـلـيــون ديـنـار لــلـمـوظف
وظف) واضاف ان (مدة وغيـر ا
تـسـديــد الـقـرض خــمس سـنـوات
ـــــنـح لـــــفــــــتح الــــــعـــــيـــــادات و
والـصــيـدلــيـات ومــذاخـر االدويـة
ومـخــتـبــرات الـتــحـلــيل واالشـعه
ــفــراس) واوضح والــســونــر وا
البيان ان (التعليمات حددت الية
منح القرض والضمانة حيث يتم
مــنح مــبـلغ 30 مــلـيــون بــكـفــالـة
مـــوظـف واحـــد واكـــثــــر من هـــذا
بـلغ بكـفالـة موظـف اثـن وما ا
زاد عن 45 مليون ضمانة عقارية
وكـفــالــة مـوظـف واحـد). الى ذلك
أعلن مصرف الرافدين عن أسماء
الشـركات الـتي يتـعامل مـعها في
مـــنح الــســـيــارات لـــلــمـــواطــنــ
ــوظــفــ بــالــتــقــســيط. وقــال وا
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