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 يـسـتــقـبل رئـيس اجلــمـهـوريـة
برهم صـالح اليـوم االثنـ ملك
االردن عـبــد الــله الــثــاني الـذي
يــزور بــغــداد صــبــاحــا . وقــال
مـصـدر في رئـاسـة اجلـمـهـورية
لـ(الــــزمـــــان) امس ان (صـــــالح
ســيـكـون في اسـتـقـبـال الـعـاهل
االردني صـباح الـيوم في مـطار
بــــغـــداد الـــدولي) واضـــاف ان
(الـــزيــارة تـــهــدف الى تـــمــتــ
الــعالقــة بــ الــبــلــدين وكــذلك
ستـشـهـد مـنـاقـشـة مـلـفـات عدة
ابرزهـا التـبادل الـتجاري وامن
احلــدود وكـــذلك اخلـط الــنـــاقل
للنفط عبر االردن) الفتا الى ان
ـدخل قـصـر (الـرئـاسـة رفـعت 
السالم االعالم االردنـية اضـافة
لالعالم الـــعــراقـــيــة تـــرحــيـــبــا
ـــلك). وكـــان صـــالح قــد زار بــا
عمـان وقد أسـتقـبله ملك االردن
وبـحـثـا سـبـل تـوطـيـد الـتـعاون
ـشـتـرك والـعالقـات الـثـنـائـيـة ا
. حـيث بـ الـبـلـديـن الشـقـيـقـ
شـهــد الـلــقـاء دعــوة الـشــركـات
األردنـــيـــة لالســـتـــثـــمـــار داخل
الــــعــــراق وكــــذلك مــــنــــاقــــشـــة
ـنطقـة العـربية التـطورات في ا
وضـــــرورة الــــعــــمل عـــــلى دعم
وحـدة الـصف الـعـربي وتـقريب
وجـهــات الـنــظـر في الــقـضــايـا
الــتـي تــخـص أمن واســتـــقــرار
ــنــطــقــة فـضـال عن الــتــعـاون ا
احلـثــيث في تــفـعــيل الـشــراكـة
الـستـراتـيجـية الـثالثـية مـا ب
الـــعـــراق واألردن و مـــصـــر في
مـــجـــال الـــنــــقل والـــصـــنـــاعـــة
والــتــجــارة اضــافــة الى إعــادة
األمـــوال الـــعـــراقــيـــة اجملـــمــدة
ــــهــــربــــة من خـالل تــــزويـــد وا

ـتـعـلـقـة ـعـلـومـات ا الـعـراق بـا
ـطلـوبـ للـعـدالة ـهرّبـ وا بـا
وتـفـعـيل الـتــنـسـيق والـتـعـاون
ـعـلـومـات الـعـسـكـري وتـبـادل ا
بــــ األجــــهـــزة األمــــنــــيــــة في
الـــبــلـــدين الى جـــانب  إنـــشــاء
نفذ مدينة صـناعية حرة عـند ا
احلدودي في طريبيل ومشروع
الـــربط الــكـــهــربــائـي الــعــراقي
األردني عن طـــريق مـــحــافـــظــة

األنبار . 
ووصـل امـس االحـــــــــد وزيـــــــــر
اخلـــارجــيـــة االيــراني مـــحــمــد
جــواد ظـــريـف عــلـى رأس وفــد
ـسـتــوى الى بـغـداد في رفــيع ا
زيـارة تأتي بـعـد ايـام من زيارة
قـــام بــــهـــا وزيـــر اخلــــارجـــيـــة
االمــريـكي مــايك بــومــبــيـو الى
الــــعــــراق. وقـــــال مــــصــــدر في
تصـريح امس ان (ظريف وصل
الى بغـداد على رأس وفـد رفيع
ـــســتــوى لـــبــحث جـــمــلــة من ا
شتـركة ب الـبلدين) لـفات ا ا
واضـــاف ان (الـــزيـــارة حتــاول
استـيعاب الـتحـريض االمريكي
الـرامي الى عزل ايـران اقلـيمـيا
والـتاكـيـد على مـتـانة الـعالقات
ــشــتــركــة الـتـي تــربط بــغـداد ا
بـــطــــهـــران) مـــشــــيـــرا الى ان
(ظــريف ســـيــبــحـث في بــغــداد
اربــعـة مـواضـيـع رئـيـسـة وهي
الـية واالتـفاق على التـبادالت ا
ـــوضــوع الـــيـــة بـــشـــأن هـــذا ا
وكذلك الغـاء تاشيـرات الدخول
لـــرعـــايـــا الــبـــلـــدين فـــضال عن
مـناقـشة اسـتكـمال خط احلـديد
الـــذي يـــربـط الـــبـــلــــدين عـــبـــر
الشالمـجة الـبصـرة اضافة الى
الـتــعـاون في اجملـال الـنـفـطي).
وتـــعــقــد غــرفـــة جتــارة بــغــداد
ــــلــــتـــقى الــــيــــوم اجـــتــــمـــاع ا

االقـتــصـادي الـعـراقي االيـراني
ــنــصـور اخلــامس في فــنــدق ا
مـيــلـيــا. وقـالت دعــوة تـلـقــتـهـا
(الـــــزمــــــان) امس ان (غــــــرفـــــة
التـجارة بالـتعاون مع الـسفارة
االيــرانـــيــة فـي بــغـــداد تــعـــقــد
ـلــتـقى االقــتـصـادي اجـتــمـاع ا
الـعـراقي االيرانـي اخلامس في
الــــفـــنــــدق وبــــحـــضــــور وزيـــر
اخلـــارجـــيـــة االيـــراني وزيـــري
الـتــجــارة واالعـمــار واالســكـان

الــعـــراقــيــ ورئــيس الــهــيــئــة
الـوطنـية لالسـتـثمـار فضال عن
بعض الـشخـصيات الـسيـاسية
واالقـــتــصـــاديــة) واضــافت ان
لتـقى سيشهـد ايضا حضور (ا
خــــمـــســـ شــــركـــة ايــــرانـــيـــة
ـــــخـــــتـــــلف الـــــنـــــشـــــاطــــات
والـــقــــطــــاعــــات الــــتــــجــــاريـــة
والــصــنــاعــيــة وغــيــرهـا حــيث
ـــلــتـــقى من ســيـــبــدا اعـــمــال ا
الـسـاعـة الـثـالثـة ظـهـرا ولـغـاية
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مـــلـــيــارات دوالر) واضــاف ان
(لـدى الـعـراق احـتـيـاطي نـقـدي
جيد مع وجود آليات اخرى من
مكن الـلجوء اليـها كبديل عن ا
االقتـراض كاإلدخار االخـتياري
صـارف احلـكـومـية وتـنـشـيط ا
من خالل رفع نــســبـة الــفــوائـد
ودعـة من قبل األفراد للمـبالغ ا
والــشــركــات والــســعي لــزيــادة
االنــتــاج احملــلي ووضع قــيــود
ــنـــتج الــذي عـــلى اســتـــيــراد ا
مشـيرا ـكن توفـيـره محـلـياً) 
الى ان (هـــذه احلــلـــول تـــؤخــذ
بـنـظـر االعـتــبـار في مـثل هـكـذا
ظــروف تــمـــر بــهــا بــلــدان ذات
اقـــتــصــاد مــشــابـه لالقــتــصــاد
الـعراقي) وأوضح عـبـدالله ان
(الـقـروض اخلـارجيـة الـطـويـلة
والـقصـيرة األمد تـترتـب علـيها
فوائد مـرتفعـة وما  اقتراضه
خالل الـسـنــوات الـسـابــقـة هـو
خــــطــــأ فـــادح) الفــــتــــا الى ان
(إيقاف القـروض اخلارجية في
الـــعـــام  اجلـــاري هـــو خـــطـــوة
وطــنـيــة تــتـطــلب دعم وتــأيــيـد
مجلس النـواب). وطالبت جلنة
االقــتـصــاد الـنــيـابــيـة بــايـقـاف
اســتـــيــراد الــبـــضــائع من دول
اجلـــــــوار و الـــــــزام الــــــوزارات
بــالـتـعـاقـد مع وزارة الـصـنـاعـة
حــصـرا دون وســيط لـتــشـجـيع
ـنــتج الــوطــني. وقــال رئـيس ا
الـــسن لــــلـــجـــنــــة حـــسن جالل
الـكـنـاني خالل مـؤتـمـر مـشـترك
إن (لـــقـــاء الـــلـــجـــنــة مـع وزيــر
الصـناعة جـاء من اجل االرتقاء
بـالـصـنـاعـة الـعـراقـيـة لـلـقـطـاع
ا له االثر في العام واخلاص 
تـــوفــيــر فــرص الـــعــمل البــنــاء
الـشعب) وأضـاف أن (الـلـجـنـة
اكــدت ضــرورة اعــادة وتــأهــيل
مـــؤســــســـات الــــصـــنــــاعـــة في
احملــافـظــات كـافــة والـغـاء دمج
الشركات) مشدداً على (حماية
نـتج الوطني الـعام واخلاص ا

لـلــنـهــوض بــالـواقع االنــتـاجي
ودعا والـقضـاء عـلى البـطـالة) 
الكناني الى (تشكيل جلنة على
مسـتوى عال لـلواقع الـصناعي
واالقــــتـــــصــــادي فـي الــــعــــراق
والســــيـــمـــا شــــركـــات الـــوزارة
وهـيــئـة الـتـصــنـيع الــعـسـكـري
الـســابـقـة) مــطـالــبـاً بـ(ايــقـاف
استيراد البضائع كافة من دول
اجلــوار واخلــارج بــاســتــثــنـاء
ــــواد االولـــيـــة الـــداخـــلـــة في ا
ـواد االحـتـيـاطـيـة). االنــتـاج وا
بدوره  شـدد الـنـائب عن كـتـلـة
صادقـون محـمد الـبلـداوي على
اهــــمــــيـــة حتــــقـــيـق الـــعــــدالـــة
ــــــــــســــــــــاواة فـي تــــــــــوزيع وا
وازنة االحتادية تخصيصات ا
كـونات. من بـ احملافـظـات وا
ــان جــانــبـه وعــد رئــيس الــبــر
مـحــمـد احلــلـبــوسي مـحــافـظـة
بــابل بـزيــادة تـخــصـيــصـاتــهـا
وازنة احلالية  مشيرا ضمن ا
الى ان مــوازنــة الـعــام اجلـاري
افــضل من ســابـقــاتــهــا . ودعـا
احلــلـــبــوسي خالل اجـــتــمــاعه
بحكومة بابل الى (االبتعاد عن
ـشـكـالت الـسـيـاسـيـة وتـوفـير ا
كل ما يـحـتاجه اهـالي بابل من
اخلدمات) وأضاف ان (تدهور

االوضاع اخلدمية في احملافظة
يـعـود لـسـوء الــتـخـطـيط وعـدم
تـوفـيـر االمـوال الالزمـة الكـمـال
ـتوقفة) مشيرا الى شاريع ا ا
ان (مـوازنة هـذا الـعام سـتـكون
افـضل من سـابـقـاتهـا من خالل
تـوفيـر االموال الـكـافيـة لتـنمـية
االقــالـيم وزيـادة تــخـصـيـصـات
بــــابل). بـــدوره  قــــاطع اغــــلب
اعضاء مجلس احملافظة جلسة
اجملـــــلـس الـــــتـي حـــــضـــــرهـــــا
احلـــلـــبــــوسي . وقــــال عـــضـــو
اجملــــلس فـالح اخلــــفــــاجي في
تـــــصــــريح امـس ان (اعــــضــــاء
اجملــــلس عن حتــــالف االصالح
قـاطعـوا جـلسـة اجملـلس والتي
حــضــرهـــا احلــلــبــوسي لــعــدم
اعــطـــاء شــرعــيـــة الى احملــافظ
اجلـديــد). وفي ســيــاق مــتـصل
ـركـزي عن قـيـمـة اعـلـن الـبـنك ا
ـالــيــة الــتي مـنــحــهـا ــبــالغ ا ا
ــشـــاركــة بــدعم لـــلــمــصـــارف ا
ــــشــــاريع مــــبـــادرة تــــمــــويل ا
ـتوسـطة مـنذ عام الـصغـيرة وا
ـاضي.  2015 وحــتى الــعــام ا
وقـال الـبـنك في بـيـان امس انه
ـساهـمة في دعم (انطالقـا من ا
االقـــتـــصـــاد الــعـــراقي بـــإعالن
الـــبـــنك عن مـــبـــادرته الـــواحــد
تـــريـــلـــيـــون ديـــنـــار لـــتـــمـــويل
توسطة شاريع الصغيرة وا ا
شاركة صارف ا فأنه قد منح ا
ــبـادرة اكــثـر من 33 في هــذه ا
ملـيار ديـنار خالل الـعام 2018
ــواطــنـ الــراغــبـ إلقـراض ا
بإنشاء مشاريع جديدة) مبينا
ـمـنـوحـة ـبـالغ ا ان (اجــمـالي ا
ـــصـــارف مــــنـــذ انـــطالق الـى ا
ـــبــادرة بـــلــغت اكـــثــر من 73 ا
مـلــيـار ديـنـار تـوزعت تـلك عـلى
مخـتلف الـقطـاعات حـيث كانت
نــسـبــة الـقــطــاع الـتــجـاري 59
ــئـة ـئــة واخلـدمـات  25 بـا بــا
ـــــئــــة بــــا والـــــصــــنـــــاعي  12 
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دعـا خـبـيـر اقـتـصـادي اجلـهات
ـــعــنــيــة الـى مــراقــبــة ابــواب ا
ـوازنـة لـلـحد من الـصـرف في ا
حــــاالت الــــفـــســــاد  لــــتـــجــــنب
االقــتــراض اخلـارجي مــشــيـرا
الـى ان دعـم الـــــــقـــــــطـــــــاعــــــات
االنـتاجـيـة يوفـر واردات اخرى
لـلـمـوازنـة.  وقـال اخلـبـيـر مالذ
االمـــــ لـ (الـــــزمـــــان) امس ان
ـاليـة بأيـقاف (شـروع اللـجنـة ا
االقتـراض اخلـارجي يعـد قرارا
ايـــجــابـــيـــا ويـــجـــنب الـــعــراق
ترتبة من تلك الديون الفوائد ا
الــتي بــاتـت تــرهق االقــتــصــاد
بــــــشـــــكـل عـــــام) واضـــــاف ان
(لالقــتــراض مــســاو عــدة من
بـيـنـهـا في حــال مـقـدرة الـدولـة
عــــلـى تــــســـــديــــد الــــديــــون ان
ا يـصعب تتـضاعف الـفوائـد 
تسـديدها في حـال حدوث ازمة
معيـنة وبالتـالي حتمل االجيال
ـقبلـة عبـئا ثـقيال نـتيـجة عدم ا
التخطيط) داعيا الى (ضرورة
مـتـابـعـة ابـواب الـصـرف فضال
مـشـيرا عن مـكـافـحـة الـفـسـاد) 
ـــــوازنـــــة الـى ان (تـــــعـــــزيـــــز ا
بـــواردات اخــرى يـــحـــتــاج الى
تخـطـيط جـيـد يـسـهم بـتـحـفـيز
الـقطـاعات االنـتـاجيـة كالـزراعة
والــــصــــنـــاعــــة وغــــيـــرهــــا من
كن الـصنـاعات االخـرى الـتي 
من خاللــهــا تــغــطــيــة احلــاجـة
احملـلـيـة). وكـشـفت الـلـجـنـة عن
اتفاق يـتضمن الـغاء االقتراض
اخلـارجي ضـمن مـوازنـة الـعـام
احلـــالي النـــقـــاذ االقـــتـــصــادي
العراقي من الغرق. وقال عضو
الـلـجـنـة هـوشــيـار عـبـدالـله في
بــــيـــــان امس ان (اســـــتــــمــــرار
االقـتـراض اخلـارجي هـو خـطـأ
فــادح ســتــدفـع ثــمــنه األجــيــال
ـقـبـلـة والســيـمـا انه  اليـوجـد ا
مـــســــوغ القــــتـــراض نــــحـــو 5

اخلــــامـــــســــة مــــســــاء). وكــــان
تحدث باسم وزارة اخلارجية ا
االيــرانــيــة بــهــرام قـاســمـي قـد
أعلن عن ان ظريف سيرأس في
زيـــــارتـه الى الــــــعـــــراق وفـــــدا
ســيــاســيــا واقــتــصــاديـا رفــيع
سـتـوى حيث يـضم فريـقا من ا
رجـــال االعــــمــــال االيـــرانــــيـــ
لــلـمـشـاركـة في نـدوات جتـاريـة
ـدن العراقية تقام في عدد من ا
وحتديدا كربالء والـسليمانية.
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طــالب الـــنــائب مـــحــمـــد شــيــاع
الـــســـودانـي مـــجـــلـس الـــنـــواب
بــضــرورة مـــنــاقــشـــة مــوضــوع
تـنــفــيــذ مــشـروع مــيــنــاء الــفـاو
الــكــبــيــر في أحــدى اجلــلــســات
وذلك ألهـمــيـته االقـتــصـاديـة في
خــلق فــرص كـبــيــرة وحـقــيـقــيـة
للتنمية ومعاجلة البطالة والفقر
. وقـالت وثــيـقـة مـقــدمـة من قـبل
ـان وحتمل الـسـوداني الى الـبـر
توقيع  28 نائبـا تلـقت (الزمان)
نسـخة مـنهـا ان (السـوداني قدم
ـناقـشة مـوضوع ان  طلـبا لـلبـر
تـنــفــيــذ مــشـروع مــيــنــاء الــفـاو
الــكــبــيــر في أحــدى اجلــلــســات
وذلك ألهـمــيـته االقـتــصـاديـة في
خــلق فــرص كـبــيــرة وحـقــيـقــيـة
لـلــتــنـمــيــة ومـعــاجلــة الـبــطــالـة
ـشـروع والـفـقـر) واضـاف ان (ا
يــســـهم فـي تــعـــزيـــز الـــعالقــات
االقـتصـاديـة مع دول الـعالم وان
تـأخيـره سـيمـنع الـفرصـة لـلدول
اجملــاورة بـالــتــفـكــيـر في تــقـد
ـا ـاثــلـة  وتــنـفــيـذ مــشـاريـع 
ســيــؤثـر عــلى جــدوى وحـيــويـة
شروع ) مشيرا الى ان (هناك ا
الكـثـير من الـوعود قـد ذكرت من
خالل احلكومات السابقة وسبق

وان كـــلــفت بــلـــجــنه وزاريــة مع
وزارة الـنـقل وهـيـئـة االسـتـثـمار
ستشارين  وقد اجنزت وهيئة ا
الـلجـنـة التـفاوض مـع الشـركات
شـروع سواء تـقـدمة لـتنـفيـذ ا ا
عن طريق االسـتثمـار او التنـفيذ
ـبـاشر) مـوضـحـا ان (الـلـجـنة ا
قـدمت تـوصـيـات ووجـهـات نـظر
عن الـــضـــمـــانـــات الـــســـيـــاديـــة
ـطلـوبـة من الـدولة) مبـيـنا ان ا
(دور وزارة الـــنـــقل الـــتـي بــدأت
شـروع يكون من خالل بتـنفيـذ ا
اقــامــة كـاســر االمــواج الــشـرقي
والـــغــربي) وشـــدد الــســـوداني
شروع ألنه على (اهمـية تنفـيذ ا
ـثـل مـصــلــحــة وطــنـيــة عــلــيـا
اقتـصاديا واجـتمـاعيا وسـيعمل
على تـوفيـر فرص لـلعـمل واحلد
من الــفـقــر والسـيـمــا ان الـعـراق
احوج إلقامـة مثل هكـذا مشاريع
حـيـوية ومـهـمـة). وكـانت دراسة
أعـدتـها شـركـة ايـطالـيـة تـناولت
عــوامـل اهــمــيـة اخــتــيــار مــوقع
يناء كما شروع ومواصفـات ا ا
وتــطــرقت الـى مــشــروع الــقــنـاة
اجلــافـــة مع الــتـــأكــيـــد ضــرورة
انشائها ليـلتحق العراق بطريق
احلــــريـــــر بــــوصــــفـه الــــطــــريق
ـيـة ـسـتـقــبـلي لـلــتـجـارة الــعـا ا
وكـــذلك تـــنــــاولت الـــتـــأثـــيـــرات

االقتصادية احملتملة للميناء في
ـو االقـتـصـاد مـجـاالت تــفـعـيل 
الــوطـنـي وجـذب االســتـثــمـارات
األجــنــبــيــة وتــعــزيــز الــتــجــارة
ـيناء في اخلارجـية مـوكدة ان ا
حــال إجنــازه وتـــشــغــيـــله فــإنه
سـوف يــوفـر فـرص عــمل بـنـحـو
ســبـعــ الف فـرصــة). كـمــا قـدم
السوداني مقترح قـانون لتنظيم
ــــفـــــتــــشــــ عـــــمل  مـــــكــــاتـب ا
الـعـمــومـيـ وربـطـهـا مع هـيـئـة
النـزاهـة من اجل تعـزيـز الرقـابة
ضـد الـفــسـاد . وقـال الـسـوداني
انـه (أســـــتـــــنـــــادا الى أحـــــكـــــام

ادة 60 ثانـيـا قدمـنا الدسـتور ا
طلبا الى  رئاسة مجلس النواب
بـشـأن تــشـريع مـقـتـرح الـقـانـون
الــقــاضـي بــتــنــظــيم عــمل وربط
ـفتـشـ الـعـمـوم مع مـكـاتب ا
مـشـيـرا الـنــزاهـة بـدل الـوزارة) 
ـفتـش الى ان (وجـود مكـاتب ا
ال يـــتــقـــاطع مع وجــود تـــشــريع
مـــــكـــــاتـب االدعـــــاء الـــــعـــــام في
ـفـتش الـعام الـوزارات الن دور ا
يكون في نـطاق اداري فضال عن
قــــيــــامه بــــتــــلــــقي الــــشــــكـــاوى
والــبـالغــات وقـــيـــامه بـــأعـــمــال
الــرقـابه والــتـدقــيق والـتــفـتـيش
وتــــقــــو األداء والــــتـــحــــقــــيق
االداري في حــ ان دور االدعـاء
العام يكـون في نطاق قضائي )
وأضــاف الـــســوداني ان (تــعــدد
االجــهـزة الــرقـابـيــة يـعــد تـعـددا
تـكــامــلــيــا حــيث يــتـولـى ديـوان
ـالـيـة االحتـادي بـعـده الـرقـابـة ا
جهـة تدقـيق خارجـية و الـنزاهة
تـتــولى الــتــحــقــيق في قــضــايـا
الـــفــســـاد حتت إشـــراف قــضــاة
الـتـحـقـيق اخملـتـصـ وبـالـتـالي
فــلــكل مـن تــلك اجلــهــات قــانـون
خــاص بـــهــا يــنــظم دورهــا دون
ـــــثل وجـــــود اي تــــقـــــاطـع بل 
اســتــمــرار  وتــكــامل في الــعــمل
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تلـقته (الـزمان) امس أن (الـهيـئة
الثـانيـة حملكـمة جـنايـات ذي قار
نظرت بقـضية ثالثة مـتهم عن
ــة االشــتــراك فـي تــفــجــيـر جــر
ـديـنـة احلـلـة سـيـارة مــفـخـخـة 
شــــــــارع  60 والـــــــــذي ادى الى
اسـتـشــهـاد واصـابـة الـعـديـد من
ـواطـنـ حـيث حـكـمت عـلـيـهم ا
ــوت) بــاالعـــدام شــنــقــا حــتى ا
واضاف (احملكـمة نـفسهـا نظرت
ة قـضـية إرهـابـيـاً آخـر عن جـر
ــسـلح االشــتـراك في الــهــجـوم ا
عــلـى قــوات اجلــيـش في بــغــداد
منطقة الـطارمية والذي ادى الى
استـشـهاد خـمسـة عشـر مواطـنا
وبدوافع ارهـابـية وحـكمت عـليه
ــوت) بــاالعـــدام شــنــقــا حــتى ا
واشـار الى أن (الـهـيـئـة الـثـانـيـة
لـلـمـحـكـمـة نـظـرت أيـضـاً قـضـية
ـــة ثالثـــة مــــتـــهـــمــــ عن جـــر
ــسـلح االشــتـراك في الــهــجـوم ا
عـلى نـاحيـة الـوجيـهـيـة التـابـعة
حملـافـظــة ديـالى والـذى ادى الى
اسـتـشــهـاد واصـابـة الـعـديـد من
ـــواطــنــ وبــدوافـع ارهــابــيــة ا
وحـكـمت عـلـيـهم بـاالعـدام شـنـقا
ـوت) ولـفت الـبـيـان الى حـتى ا
ان (االحكام صدرت وفـقا الحكام
ادة الرابعة من قـانون مكافحة ا
االرهاب رقم  13 لسنة 2005 ).

أهـمـيتـهـا وهي مـجـلس الـقـضاء
واحملـكـمـة االحتـاديـة  ومـحـكـمـة
الــتــمــيــيــز االحتــاديــة  وجــهــاز
االدعـاء الـعـام  وهـيـئـة االشـراف
الـقــضـائي  واحملــاكم االحتـاديـة
االخرى  ومن هـذا النص يـتضح
جــلــيـاً أن مــجـلـس الـقــضـاء ورد
ذكــره قــبل احملــكــمــة االحتــاديــة
وبـــذا هــو يــتــقـــدم في االهــمــيــة
والعـلويـة عـلى االحتاديـة وليس
كمـا ورد في الـتـصريح االعالمي
لـلـمـتـحـدث.وفي سـيـاق اخـر دعا

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

عـــقــد مـــجـــلس إدارة جـــمـــعـــيــة
الــــقــــضــــاء الــــعـــــراقي بــــدورته
اجلديدة اجـتمـاعه األول في مقر
اجلمعية ببغداد النتخاب رئيساً
للجمـعية ونائـباً له .  وقال بيان
ــكــتـب اعالم مــجــلس الــقــضــاء
االعلى تلـقته (الزمان) امس ( ان
(مــجــلس ادارة اجلــمــعــيــة عــقـد
اجـــتـــمـــاعه االول وجـــرى خالله
انــتـخــاب الــقـاضي غــالب عــامـر
الــغــريـــبــاوي رئـــيس مــحـــكــمــة
اســـتـــئـــنـــاف واسـط االحتـــاديــة
رئـيـساً لـلـجـمـعـية) وأضاف انه
(  انـــتــخـــاب الــقـــاضي ذكــرى
جـــاسم داخل نـــائــبـــاً لــلـــرئــيس
ـرة األولى الـتي لـتـسـجل بـذلك ا
ــرأة فــيــهــا عــضــواً في تــكــون ا
جمـعية الـقضـاء العراقي ونـائباً
لرئيسها). وكـان مجلس القضاء
قــــد صـــحـح مـــا ورد فـي حـــديث
ـتحـدث االعالمي مـنـسـوب الى ا
للمحكمة االحتـادية العليا بشأن
أن احملـــكــمـــة هي أعـــلى هــيـــئــة
قضائيـة في السلطة الـقضائية .
ــادة 89 وقــال الـــبــيــان ان (أن ا
من الدستور لسنة  2005 نصت
عــلى تـعــداد مـكــونـات الــسـلــطـة
الــقـضــائــيــة بــحــسب تــســلــسل
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حجز منـتخب قطر بـطاقة التأهل
إلى الـــدور الـــثـــاني أمـس االحــد
بـعد فـوزه عـلى كوريـا الـشمـالـية
بنصف دزينة من االهداف مقابل
ــبـــاراة الـــتي جــرت الشيء فـي ا
عــلى مــلـــعب  هــزاع بن زايــد في
مـــديــنـــة الــعـــ ضــمـن اجلــولــة
الثـانـية من مـنافـسـات اجملمـوعة
اخلـامـسـة في كـأس آسـيا 2019

في اإلمــارات. وســجل الالعــبـون
ـعــز عـلي في الــدقـيـقـة  9 و11 ا
و 55 و  60 بـوعـالم خـوخي في
الدقـيـقة  43 وعبـدالـكـر حسن
في الــدقــيــقـة 68 أهــداف الــفـوز

للمنتخب القطري.
وأكمل مـنـتخب كـوريـا الشـمالـية
باراة بـعشرة العـب عقب طرد ا
جــونـغ ايل-غــوان في الـــدقــيــقــة
تــسـعــ نـتــيـجــة حـصــوله عـلى

اإلنذار الثاني.

ـنتـخب ومن جـهـة اخـرى حـقق ا
الياباني فـوزا مثيرا لـلجدل على
نـظـيـره الـعـمانـي بهـدف من دون
رد بـــضــــربــــة جـــزاء مــــشــــكـــوك
بصـحتـها جـاءت بتـوقيع الالعب
جـينـكي هـاراغـوتـشي  بالـدقـيـقة
(28). وحــــــــسـم مــــــــنــــــــتـــــــــخب
الساموراي  تـأهله رسمـياً للدور
الـثــاني بـعـدمــا رفع رصـيـده إلى
سـتــة نـقـاط فــيـمـا بـقـي مـنـتـخب

عُمان بدون أي نقطة.
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رجح مــنــبـىء جــوي تــســاقط كــثــيف
لـلـثـلـوج في مـحـافـظـتي الـسـلـيـمـانـيـة
ودهــوك مـا يـتـسـبـب بـتـوقف احلـركـة
قبل مـشيرا ـناطق عدة اخلميس ا
الـى ان حـالـة الـطـقس تـسـتـمـر بـعدم
. وكــتب االســـتــقـــرار الــيـــوم االثــنـــ
صـــادق عــطـــيــة في صـــفــحـــته عــلى
فــيــســبــوك امس ان (هــنــاك فــرصــة
لـــتـــســاقط امـــطـــار رعــديـــة في مــدن
شـمال البالد واالنبار ووسط وجنوب
وصل) واضـاف ان (حالة الطقس ا
تسـتمر بعدم االستقرار حتى اليوم)
مـرجـحـا (تـسـاقط كـثـيف لـلـثـلوج في
دهـوك والـسـلـيمـانـيـة يتـسـبب بـتوقف
ـنــاطق). الى ذلك احلــركــة بــبـعـض ا
أفادت بـيـانـات هـيئـة الـرصـد اجلوي
واجليـوفيزيـائي الوطنـية أن األرخبيل
اإلنــدونــيــسي تــعــرض إلى 11557
اضي من بـينها هزة أرضـية العـام ا
 297 هـزة أرضية زادت قـوتها على
ـقــيـاس ريـخــتـر. وقـال  5 درجــات 
رئيس الـهيئة دويكوريتا كارناوتي إن
(متوسط عدد الزالزل السنوي خالل
اضي بلغ نحو   6االف هزة العقد ا

أرضية)
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يـــنـــاقش مـــجـــلس الـــنـــواب في
جـلـسـته الـيـوم االثـن عـددا من
مـــشــــاريع الـــقــــوانـــ ابـــرزهـــا
الـتعـديل االول لـقانـون اسـترداد
امــوال الــعــراق وكــذلك الــكــسب
ـشـروع. وقـال مـصدر  ان غـيـر ا
ـناقـشة ـان يعـقد جـلـسته  (الـبر
عــدد من الــقــوانــ من بــيــنــهــا
الـتـعـديل االول السـتـرداد امـوال
الــعــراق وكــذلك الــقــراءة االولي
لــتـعـديل قــانـون هـيـئــة الـنـزاهـة
ـشـروع وقــانـون الـكــسب غـيــر ا
بــاالضــافــة الى تـــعــديل قــانــون
الــشـركــات). وبــحــثـت الــنــزاهـة
النـيابـية تـعديل قـانون صـندوق
استرداد االموال وحتديد موعدا
النـتـخـاب رئاسـتـهـا .وقـال بـيان
للـجنـة امس ان (اللـجنـة ناقشت
تعـديل قانـون صنـدوق استرداد
األمــــوال رقم 9 لــــســــنــــة 2012
وحتـديــد مـوعـد اخــتـيـار رئـيس
ولفت ونـائـبـه ومـقـرر الـلـجـنـة) 
الـى ان (االجــتــمـــاع تــطــرق الى

االتــفــاق عــلـى حتــديــد مــوعـد ال
النتـخاب رئـاسة الـلجـنة).واعلن
نـــائب رئــيـس مــجــلـس الــنــواب
حـسن الـكعـبي عن أن مـفـوضـية
االنــتـــخـــابـــات حـــددت يــوم 16
ـقــبل مــوعـداً تــشــرين الــثـانـي ا
إلجـــراء انــتـــخـــابـــات مــجـــالس
احملافـظـات. وقال الـكـعبي خالل
ـفـوضـية تـرؤسه اجـتـماعـا مع ا
ــــفـــوضــــيـــة حـــددت امس إن (ا
ـقــبل مــوعـدا تــشــرين الــثـانـي ا
إلجـــراء انــتـــخـــابـــات مــجـــالس
احملــافـــظــات وعـــلى احلــكـــومــة
تـهـيـئـة اإلجـراءات الالزمـة لـهـذا
ـان ــوعـد) واضــاف أن (الـبــر ا
سـيمـضي بـالـتعـديالت اخلـاصة
بــقــانــون انــتــخــابــات اجملــالس
االخـــيــر رقم 12 لـــســـنــة 2018
ومنهـا فصل انـتخابـات مجالس
األقــــــضـــــــيـــــــة عن مـــــــجـــــــالس
احملــــافـــظــــات). بـــدوره  اشـــار
ــفـوضـ عـلي رئـيـس مـجـلس ا
ــفـوضــيـة الــهــيـتــاوي الى أن (ا
لـديـهـا مـجـمـوعـة من االجـراءات
الجـراء االسـتـحـقـاق االنـتـخـابي

كــمــا أن هــنــاك جــداول زمــنــيــة
كــــــانـت مــــــحـل نــــــقــــــاش داخل
ــتــطـلــبــات الـتي ـفــوضــيـة وا ا
يـــحـــتــاجـــهــا) واضـــاف (نــحن
بــحــاجــة الى تــعــديل الــقــانــون
ـــالـــيـــة ـــيـــزانـــيـــة ا ووصـــول ا
لالنـطالق بـاجـراءاتـهـا الـفـنـية)
فـوضيـة تعـمل بعد مؤكـدا ان (ا
انتـهاء اي انتـخابـات في عمـلية
االســتـــعــداد حلـــدث انــتـــخــابي

ـتـطـلـبـات جـديـد وبـعـد دراسـة ا
واجلـداول الزمـنـيـة واخذ بـنـظر
االعـتـبــارات الـعـطل الـرسـمـيـة)
مـبـيـنـا أن (رئـيس الـوزراء عادل
ــفــوضــيــة ــهـــدي دعــا ا عــبــد ا
لــلــجـلــوس مع مــجـلس الــنـواب
لــتـحــديـد مــوعـد االنــتـخــابـات).
ودعــــا الــــقــــيـــــادي في حتــــالف
ســائـرون عالء الــربـيــعي رئـيس
مجلس بـغداد رياض الـعضاض
الى التركيز على واقع العاصمة
خــدمـــيــا وعـــدم االنــزالق نـــحــو
الـــتـــنــــاحـــر الـــســـيـــاسي.وقـــال
الـــربــــيـــعـي في بــــيـــان امس ان
(الـعـضـاض اسـهم بـشـكل كـبـيـر
بتحول مجلس بغداد الى ساحة
صراعات سـياسـية دون التـركيز
على واقع بغداد اخلدمي اضافة
الى جتـاوز صالحــيـاته االداريـة
والـدستـوريـة والـقانـونـيـة) على

حد قوله .
 واضــاف ان (الـــعــاصــمــة ذاقت
االمــرين نـتــيـجــة الـفــسـاد الـذي
ضرب جـمـيع مفـاصل احلكـومة
فــــــــــأدى إلى انــــــــــعـــــــــدام األمن

واخلدمـات ونـقص فرص الـعمل
وانــهــيــار الــتــعــلـيـم والــصــحـة
وغــيــاب الــتــخـــطــيط ومــراقــبــة
ــشـاريع) مــبــيـنــاً ان (اخــفـاق ا
الــــــــعــــــــضــــــــاض في اداء دوره
الـــرقــابي أدى الى تـــراجع عــمل
الـكـثـيـر من الـبـلـديـات وانـتـشـار
الفـسـاد وسيـطرته بـشكل مـطلق
عــلـى أمـانــة بــغــداد الــتي بــاتت
ـــــواطن جـــــزء مـن مــــعـــــانـــــاة ا
الــبــغـدادي) وطــالب الــربــيــعي
بـ(فــتح حتـــقــيـق شــامل بـــشــأن
ـــشــاريـع في مـــجـــلس بـــغــداد ا
وحتــويـلـهـا الى هـيــئـة الـنـزاهـة
شاريع والعقود جزءا من كون ا
.( لــعــبــة تــغــيــيــر احملــافــظــيــ
ـيـاه وبـحــثت جلـنـة الــزراعـة وا
واالهــوار الــنــيــابــيــة مع هــيــأة
سـتـشارين فـي رئاسـة الوزراء ا
زيادة الـتنـسيق لـتفـعيل الـقطاع
الزراعي. وذكر بيان للجنة امس
ان (اللـقاء بـحث تعـزيز الـتعاون
وزيــادة الــتـــنــســيـق بــ هــيــأة
ـسـتـشـارين والـلـجـنـة لـتـفعـيل ا
جميع اشكال القطاع الزراعي). 

ـتـاجـرة بـاالرواح من عـمـلــيـات ا
خالل مـنع اسـتـخـدام نـظام كي .
تي . في  بـاجـهـزة غـسـيل الـكلى
الذي يـحدد مـدى كفـاءة الغسل)
عـادا (هــذه واحـدة من عـمــلـيـات

رضى).  تاجرة بارواح ا ا
فيـما قضـت محكـمة جـنايات ذي
ـوت قـار بـاإلعـدام شـنـقـاً حـتى ا
بــحق ســبـــعــة إرهــابـــيــ بــعــد
إدانتهم بارتـكاب جرائم مخـتلفة
ركز في ثالث محـافظات. وقـال ا
االعـالمي لــلـــمــجـــلس في بـــيــان

عــضـو جلـنـة الــصـحـة والــبـيـئـة
ـــوســوي ـــانـــيــة جـــواد ا الــبـــر
االدعـــاء الــعـــام الى الـــتــحـــقــيق
بــواحـــدة من كــبـــرى عــمـــلــيــات
رضـى. وقال ـتـاجـرة بـارواح ا ا
وسوي في بيان امس ان (على ا
االدعــاء الــعــام فـتـح حتـقــيق مع
وزيـرة الـصـحة الـسـابـقـة عـديـلة
حــمـــود وشـــركــات بـــيع خـــدمــة
الــغـــســـيل الـــكــلـــوي) عـــلى حــد
تــعــبـــيــره. مــشـــيــرا الى ان (مــا
يـــحـــدث هــو واحـــدة من كـــبــرى
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حسن الكعبي 

الكرة ب اقدام
العبي فريقي
اليابان وعمان


