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طبعة العراق 

مدحت احملمود 
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دعـا خـبــيـر اقـتـصــادي احلـكـومـة
ـــشـــاريـع الـــصـــغـــيــرة الى دعم ا
ـتــوسـطـة و تــعـديل الــقـوانـ وا
اخلــاصـة بــاالســتــثــمــار وجتـاوز
الــبـيــروقــراطــيــة في الــتــعـامالت
كونها تسببت بتعطيل الكثير من
ـسـتـثـمـرين . ـشـاريع وعـزوف ا ا
وقال مالذ االم لـ (الزمان) امس
ان (القوان النافذة غير مشجعة
ـتوسـطة للـمشـاريع الـصغـيرة وا
فهو ا فيـها قـانون االستـثمار  
االخــر يــعــاني من الــضــوابط في
ـعـامالت والسـيـمـا انـهـا تـرويج ا
تـــأخـــذ مـــدة طــــويـــلـــة مـــا يـــدفع
ستـثمـر الى التـراجع عن تنـفيذ ا
ـشروع) واضـاف ان (اسـتـمرار ا
اســتــيـــراد الــبــضـــائع من الــدول
اجملـاورة وغــيــرهــا يـؤثــر بــشـكل
ـــعــامل كـــبــيـــر عــلـى اصــحـــاب ا
احملـــلــيـــة ويـــســـبب ضـــررا عــلى

نـتج الوطـني وال تزال اجراءات ا
دعم القطاع اخلـاص خجولة دون
مــســتـــوى الــطــمـــوح في حتــريك
عجلـة االقتصاد) داعيا احلكومة
الى (تــعـــديل الــضـــوابط والــغــاء
الــــروتــــ احلــــاصـل في تــــرويج
ــعــامالت من اجل جــذب رؤوس ا
شاريع استـثمارية تعود االموال 
بـالـفـائـدة عـلى االقـتـصـاد احملـلي
فـضال عن ضـرورة مـنع اسـتـيـراد
ــنـتــجــات). وكـانت الـبــضــائع وا
مــديــرة صــنــدوق الــنــقــد الــدولي
كــريــســـتــ الجــارد قــد اكــدت ان
ـــــتـــــاحــــة فـــــرص الـــــتـــــمـــــويل ا
توسطة للمشروعات الصغيرة وا
بــالـعــالم الــعــربي هي األقـل عـلى
مـســتــوى الـعــالم. وقــالت الجـارد
ـيـة لـلحـكـومات خالل القـمـة الـعا
ـنـطــقـة قـد بـدبي ان (حــكـومــات ا
يغريها إعـطاء أفضليـة للمشاريع
ـهــولـة بــدال من االســتـثــمـار في ا
الــنـــاس وإمــكـــانــيـــات اإلنــتــاج)

ــــشـــروعـــات مـــشــــيـــرة الى ان (ا
ـتـوسـطـة تـمثل 96 الـصغـيـرة وا
ـسـجـلة في ـئـة من الـشـركات ا با
نطـقة الـعربيـة وفرص الـتمويل ا
ــــتــــاحــــة لــــهـــا هـي األقل عــــلى ا
مــســـتـــوى الــعـــالم والســيـــمــا ان
القـروض الـتي تُـقدم ال تـزيـد على
ــــئــــة من اإلقـــراض ســــبـــعــــة بـــا
ـنـطـقـة الـعـربـيـة) ـصـرفي في ا ا
واكدت الجارد انه (بـسبب تراجع
الــعــائــدات ال يــنــخــفض الــعــجــز
ـــــــــالـي إال بــــــــبـطء بـــــــــرغـم من ا
ــهــمــة في جــانــبي اإلصالحــات ا
ـــــا في ذلك االنــــفـــــاق والــــدخل 
ـضـافة تطـبـيق ضـريـبة الـقـيـمة ا
وضــرائب اإلنــتـاج) وتـابــعت ان
(هــذا أدى إلى زيــادة كـــبــيــرة في
ـئة من الديـن العـام من  13 في ا
إجمـالي النـاجت احمللي في 2013
ــــــئــــــة في 2018) إلى  33 في ا
الفــتـة الـى ان (الـضــبــابــيــة الـتي
حتـيـط بـآفــاق الــنـمــو في جــمـيع

ـصــدرة لــلــنــفط عــكـست الــدول ا
أيـضـا حتـرك دول نــحـو الـتـحـول
ــتــجـددة بــســرعــة إلى الــطــاقــة ا
خالل الـعــقـود الـقــلـيـلــة اجلـديـدة
ـا يـتمـاشى مـع اتـفاق بـاريس و
ـناخ) واضافت ان بشـأن تـغيـر ا
(هــنــاك مــجــاال لــتــحــســ األطــر

ــالـــيـــة في الــشـــرق األوسط مع ا
بعض نقـاط الضعف الـناجمة عن
شروعـات قصيرة (التركيـز على ا
ــصـداقـيـة). األجل وعـدم كــفـايـة ا
الى ذلك  شـــــدد االمــــ الـــــعــــام
جملــلـس الــوزراء مـــهـــدي الــعالق
صرفي في على أهمـية التـوسع ا
تــقـــد اخلــدمـــات لــلــمـــواطــنــ
ـركزي واستـثمـار مـبادرة الـبنك ا
ـصرفـية في تسـهيل الـتـعامالت ا

واالقراض. 
وقـال الــعالق خالل افــتـتــاح فـرع
ـصــرف الـصــنــاعي قـرب مــبـنى ا
فوضـية الـعليـا لالنتـخابات في ا
ـصرفي بيـان امس ان (الـتوسع ا
له اهميـة في تقـد اخلدمات الى
ـــــواطـــــنــــ فـي ظل الـــــتـــــوجه ا
احلكومي نـحو النـهوض بالواقع
االقتـصادي في الـبالد واسـتثـمار
مـــبـــادرة الـــبـــنـك ا في تـــســـهـــيل
صرفـية واالقراض). التعـامالت ا
من جــــهــــته  لــــفت مــــديــــر عــــام
ـصـرف بالل صـبـاح حسـ الى ا
ان (افـتـتـاح الــفـرع اجلـديـد يـأتي
إلدخـال األدوات اإللـكــتـرونـيـة في
ـــا يــتـــنــاسب تــقـــد خــدمـــاته 
والـتـطـور احلاصـل في الـصـنـاعة
ـصــرفـيــة حـيث ســيـقــوم الـفـرع ا
ــســاهـمــة في عــمـلــيـة تــوطـ بـا
رواتب مــوظـفي الــدولــة لـلــدوائـر
الـتي تـقـع ضـمن نـطـاق عــمـلـهـا).
واعلن الـبـنك عن تخـفـيض نسـبة
خطـاب الضـمان وأجـور االشراف
تابـعة لـشركـات التـوسط ببيع وا
وشـراء الـعـمالت االجـنـبـيـة.وقـال
البنك في بيان امس إنه (استنادا
الى قرار مجلس ادارة البنك تقرر
تخـفـيض نـسبـة خـطاب الـضـمان
ـقـدم مـن قـبل شـركــات الـتـوسط ا
بـبـيع وشـراء الـعـمالت االجـنـبـية
ال ئـة مـن راس ا لـتصـبح  10بـا
ئـة ومبلغ الشركة بدال من  50 با
التامـينات  50 ملـيون ديـنار بدال
من مئة مـليـون دينار) مؤكدا انه
( ايــــضـــــا تــــخــــفـــــيض اجــــور
ـتابـعة الى  500الف االشراف وا
دينار بدال من مليون دينار وكذلك
اجور تدقيق احلسابات اخلتامية
الى  250 الف ديـــــنــــار بـــــدال من

 500 الف دينار).
 وكــان الـبــنك قــد طــالب شــركـات
الدفع االلكتـروني بأنشاء وحدتي
مـكـافــحـة غـسل االمــوال وتـمـويل
االرهــــاب وادارة اخملـــاطــــر خالل
مـدة  5 اشـهــر حـرصـا عــلى عـدم

تعرضها للمخاطر احملتمــــلة . 

ÊËd¼UE²¹ WO uO « —uł_« »U× √
rNðœUŽSÐ W³ UDLK  œ—«u*« ÂU √

طريق روابط الـكتـرونية). فـيما
ــالـــيـــة عـــلـى مــا نـــفـت وزارة ا
تـنـاقـلـتـه تـقـاريـر بـشـأن اصدار
تعـلـيـمات بـايـقـاف الـتعـيـيـنات
ضـمـن مـوازنـة  .2019واوضح
بــيــان لـــلــوزارة امس بــيــان ان
(هذا اخلبر غير صحيح اطالقاً

وقـــد وجـــهت الـــوزارة جـــمـــيع
الـــــــوزارات والـــــــهـــــــيـــــــئـــــــات
واحملـــافــظـــات ومـــجـــالـــســـهــا
بــاســتالم تــعــلــيــمــات تــنــفــيـذ
ـــــوازنـــــة بــــــدءاً من الـــــيـــــوم ا
) مشيرا الى ان (الوزير االثن
فــــؤاد حــــســـــ وجه جـــــمــــيع

الـــــــوزارات والـــــــهـــــــيـــــــئـــــــات
واحملـــافــظـــات ومـــجـــالـــســـهــا
ــــا ورد في نص بــــااللــــتــــزام 
الــقــانـون وتــعــلـيــمــات تـنــفــيـذ
ــوازنــة فــيــمــا يــخص اطالق ا
الـدرجـات الـدرجـات الـوظـيـفـيـة

والتعينات).
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قـائـمــة الـدول الـراعـيـة لإلرهـاب
كي يـسـتـطيـع تطـويـر اقـتـصاده
وبناء شراكات وتبادالت جتارية

مع الــدول الـعـربــيـة واألجـنــبـيـة
ــــضي قــــدمـــاً فـي بـــرامج وأن 
الـتــنـمــيـة في قــضـايــا الـتـعــلـيم

والـصــحـة والــبــنـيــة الـتــحـتــيـة
ومــعــاجلــة مــشـكـالت الــبــطــالـة
والـــــفــــقــــر وحتــــســـــ الــــواقع

عـيـشي لشـعبه) االقتـصـادي وا
الفتا الى ان (السودان نفذ خطة
ـتفق عـليـها سـارات اخلمس ا ا
ـتحـدة األمـريكـية مع الـواليات ا
بشـأن مـكافـحـة اإلرهاب وإحالل
الـــــــسالم فـي دولـــــــة جــــــنــــــوب
الــــســـودان وتــــعــــزيـــز حــــقـــوق
ــســاعــدات اإلنــســان وتــقـــد ا
اإلنـســانـيـة ومــعـاجلـة األوضـاع
ـنـاطق في مـنـاطق الـنـزاعـات وا
احملــتــاجــة ومــا تـــضــمــنــته من
إشادات عربية وإقليمية ودولية
ــا حـقـقــته دولـة الــسـودان من
تــــقــــدم في هــــذه اجملـــاالت). من
جـانـبه  اوضح رئـيس اجملـلس
الـــوطــني الـــســوداني ابـــراهــيم
احــمــد عــمــر خالل اجلــلــسـة أن
(الــســـودان يــدين اإلرهــاب بــكل
أشـــكــاله ويــبـــذل مــا في وســعه
حملـاربته واسـتـئصـال مـسبـباته
ـــســـتـــوى من جـــذورهـــا عـــلى ا
الـداخــلي او بـالــتـعـاون مع دول

اجلــــوار ومــــحـــيــــطـه الـــعــــربي
واالفــريــقي والــعـــالم عــمــومــا)
مــســتــعــرضــا (اخلــطـوات الــتي
اتـخـذهـا الـسـودان في مـكـافـحـة
اإلرهاب والـتواصل مع اجلـهات
واضاف ـعـنـيـة بـهـذا الـشـأن)  ا
ان (هــنـــاك اجـــراءات اتــخـــذهــا
اجملــــــــــلـس مـن خـالل اصـــــــــدار
تــشــريــعـــات وقــوانــ صــارمــة
كافحة اإلرهاب ). وتمخض عن
اجلـــلـــســـة بـــيــــان تـــضـــامن مع
السودان ورفعه من قائمة الدول
الـراعـيـة لالرهـاب بـعـد الـتوقـيع
ـــشـــاركــ في عــلـــيه من قـــبل ا

جلسة االستماع.
 وأكـد الـبيـان (أحـقـيـة الـسودان
في االنـــخــراط بــشــكلٍ كــامل في
اجملـــتــمـع الـــدولي واســـتـــعــادة
اندماجه السياسي واالقتصادي
ـــســـتـــويــات الـــعـــربـــيــة عـــلى ا
واإلقلـيمـية والدولـية بـعده دولة
وضـرورة كـــبــيــرة ومــحــوريــة  

اســتــفــادة اجملــتــمع الــدولي من
جــهــود وإمـكــانــيـات ومــبـادرات
الـــســودان إقـــلــيـــمـــيــاً ودولـــيــاً
ــواجـهـة الــظـواهـر الــتى تـهـدد
وقع األمن اإلقليمي والدولي فا
اجلــغـــرافي لــلــســودان واألدوار
السياسية واألمنية التي يلعبها
ـنطـقة الـعربـية واألفـريقـية في ا
تـعــزز من جـهـوده احلــثـيـثـة في
إطـــار احملــافـــظـــة عــلـى الــســـلم
واألمـن في مــحــيــطـه اإلقــلــيــمي
ــوقـعـون وفي الــعـالم). واعــلن ا
عـلى البـيـان الـتضـامن الـتام مع
السودان في مطـلبه العادل وفق
احلـجـج واألسـانـيـد الــقـانـونـيـة
الــتي تُـــثـــبت أحـــقــيـــته في رفع
اسـمه من قـائـمـة الـدول الـراعـية
لـإلرهــاب مــطــالــبــ الــواليــات
تـحـدة برفع اسم الـسودان من ا
قـــــائـــــمـــــة وزارة اخلـــــارجـــــيــــة
األمـــريـــكـــيــة لـــلـــدول الـــراعـــيــة

لإلرهاب.
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(تـــمت إعـــادة  109 نـازحـ من
مــخـيــمــات الـنــزوح في عــامــريـة
الـفــلـوجـة إلى مــنـاطق ســكـنـاهم
األصلـيـة بـالـقـضاء) وأضاف أن
(مالكــات الــوزارة في احملــافــظــة
استقبلت العائدين بالتنسيق مع
وزارة الـنـقل واحملــافـظـة األنـبـار
والقـوات االمـنـية بـعـد استـكـمال
اإلجــراءات اإلداريــة واألمــنــيــة).

وكان نـوروز قـد اكـد إغالق مـخيم
نزراوا  للـنازحـ في كركـوك بعد
إعـــــادة آخــــر  402 شـــــخص في
اخملـيم إلى مــنـاطق ســكـنـاهم في
قـضـاء احلــويـجـة. واشـار الى ان
(فــريق عــمل الــوزارة في كــركــوك
قـام بــنـقل  402 نـازح من مــخـيم
نـزراوا الـتــابع إلى نـاحــيـة لـيالن
في  كـركوك إلى مـنـاطق سـكـناهم

األصلية احملررة من قبضة داعش
في احلــويــجــة فــضالً عن تــوزيع
مبـينا مساعـدات غذائـية بـينهم) 
ان (الــعــوائل الـــعــائــدة هي آخــر
األســـر الـــتي كــــانت قـــاطـــنـــة في
اخملـــيم واغــلـق بــعـــد عـــودتــهم)
ــقــبـلــة سـوف وتـابـع ان (األيـام ا
تشهـد اخمليمات فـي كركوك عودة
أغلب األسـر الـنازحـة إلى مـناطق
سـكـنـاهـا األصـلـيـة احملـررة). الى
ذلك اعلن وزيـر اإلعمـار واإلسكان
والبلديات بنـك ريكاني االنتهاء
من إعــمـــار جــمــيـع اجلــســور في
ـــوصل نـــهــايـــة الــعــام مــديـــنــة ا
اجلاري.وقـال ريـكـاني في مـؤتـمر
عـقب اجـتـمـاع أجـراه في نـيـنـوى
إن (زيـارتــنــا لـلــمـحــافـظــة جـاءت
تلـكئة شـاريع ا لغرض مـتابعـة ا
اخلاصـة بـالوزارة مـنهـا مـشاريع
اء واجملاري حيث وعدنا رئيس ا
مـجــلس نـيــنـوى واألعـضــاء بـأنه
ـشاريع بـاشـرة بجـميع ا ستـتم ا
ـتـوقـفـة) مـؤكـدا ان (الـتـنـسـيق ا
سـيــكـون عــلى أعـلى مــسـتــويـاته
ــــدمـــر ـن ا إلعــــادة اجلــــانب األ
وكـذلك العـمل عـلى شـبـكـة كـبـيرة
من الـطرق لـتـقـد خدمـة لـسـكان

وصل).  ا

مالذ االم 
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اوقف نادي الـنجف سلسلة جناحـات الشرطة متصدر
ــمـــتـــاز بــكـــرة الــقـــدم الــتـي امــتـــدت لــست الـــدوري ا
ـثله انتـصارات مـتتـاليـة وفرض التـعادل عـليه بـهدف 
فـي الـلــقــاء الــذي جــرى عــلى مــلـعـب الـشــعب الــدولي
حلـسـاب اجلـولة الـ 16 فـيمـا جتـرع الـكـرخ الـوصيف

كأس اخلسارة على يد اربيل بهدف دون رد امس.
وتقـدم حسـ سلـمان لـلنـجف في الدقـيقة  26 وعادل
الـنـتــيـجـة احملـتــرف في الـشـرطـة مــعـروف يـوسف في
الـدقـيـقة  63 وارتـفع رصـيد الـقـيـثارة الى  37 نـقـطة
ــركـز الـ 11 وفي لــقـاء والــنـجف الى  18 نـقــطـة في ا
ــبـاراة الــوحـيـد مـن ركـلـة اربـيل والــكـرخ جــاء هـدف ا
جزاء نـفذها محمد جفال في الدقيقة  29 ورفع أربيل
ـركز التاسع فـيما بقى رصـيده إلى النـقطة  22 في ا

رصيد الكرخ عند النقطة 33 .
وجنح فـريـق الـديـوانــيـة في ادراك الــفـوز في الـدقــيـقـة
باراة التي أقيمت االخيـرة على حساب البحـري في ا
ـبـاراة في الـدقـيـقة عـلى مـلـعب الـزبـيـر وحمل هـدف ا
. ورفع األخـــيـــرة تــوقـــيع الـالعب فالح عـــبـــد الــكـــر
ـركز اخلامس الديـوانية رصـيده إلى الـنقطة  13 في ا
عشـر فيما جتمد رصيد الـبحري عند النقطة  12 في
ـركـز الـسـابع عـشر. وسـجل نـفط الـوسط انـتـصارا ا
صـعـبـا عـلى ضـيفـه فريق احلـسـ بـهـدف دون مـقابل
ـبـاراة الــتي اقـيـمت عـلى مـلـعب الـنـجف الـدولي في ا
وسجل هدف الفوز علي سعد في الدقيقة  67 ليصبح
ركز الـعاشر واخلاسر رصـيد الفائز  20 نقـطة في ا

ركز االخير بـ 11 نقطة. في ا
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تـظـاهـر الـعـشـرات من اصـحاب
وارد االجور الـيوميـة بوزارة ا
ائـية للـمطـالبة بـاعادتهم الى ا
الــعـمـل بـعــد مــنــحــهم اجـازات

اجبارية. 
وقال متظاهر في تصريح امس
إن (الـــعــــشـــرات من اصـــحـــاب
األجور الـيومـية تـظاهـروا أمام
مــــبــــنى الــــوزارة مـــطــــالــــبـــ
بإعادتـهم إلى العمل وشـمولهم
بـقــرار مـجـلس الـوزراء رقم 12
وحتــــــويــــــلــــــهـم إلى عــــــقــــــود
واحــتــســـاب اخلــدمــة). واعــلن
الـــنــائب االول حملـــافظ ذي قــار
رئيس مـكتب التـشغيل الـنفطي
عـادل الـدخيـلي عن تـوفـيـر عدد
جـــديـــد مـن فـــرص الـــعـــمل في
الـشركـات النـفطـية الـعامـلة في

احملافظة .
وقــال الـدخـيــلي في بـيـان امس
ان (مكتب التشغيل النفطي في
ديــــوان احملـــافـــظـــة فـــتح بـــاب
الــتــقــد عـــلى عــدد من فــرص
الــعــمـل في شــركــة بــتــرونــاس
النفطية) الفتا الى ان (التقد
عـلى هـذه الـفـرص سـيـكـون عن
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هجرين اعلنت وزارة الهجرة و ا
عن عـــودة اســـر من مـــخـــيـــمــات
النزوح في عـامريـة الفـلوجة إلى
مـــنــاطـق ســكـــنـــاهـــا في الـــقــائم
حافـظة األنـبار.وقال مـدير عام
دائــرة شـؤون الــفــروع بــالـوزارة
سـتـار نــوروز في بـيـان امس إنه

الـــعــالـم لــلـــتــعـــريف بـــأهــمـــيــة
الـوســائل الـوقـائــيـة الـتي تـدعم
االسـتقـرار وتـقطع الـطـريق على
اإلرهــــــاب من ان يــــــنــــــفــــــذ الى
اجملتـمعات) معربـا عن امله في
أن (تــنـــتج هـــذه الـــلـــقــاءات عن
وفـاق عـربي حــقـيـقي في جـمـيع
لفات وعلى األصـعدة اخملتلفة ا
وأن تـــســـهم فـي إنـــهـــاء حـــالـــة
اخلـــصـــومـــة والـــتـــجـــافي بـــ
االشـــقــاء ضـــمن اطـــار بـــيــتـــنــا
الـعـربي الـكـبـيـر من خالل إدامـة
الــتـفـاهـم الـفـعــال واجلـاد داخل
ثل شعوبنا ان الـذي  قبة البر
احلــيـة الـتـي تـتـطــلع إلى وحـدة
عربـيـة قادرة عـلى صنـاعة حـالة
من الـتـقـدم وتـضـيـيق الـفـجوات
في عــالـم يــتـــجه الى الـــتــعــاون
والـتـشـارك). بدوره  اكـد رئيس
ـان الـعـربي مـشعـل بن فهم الـبر
السلمي في كلمته أن (الوقت قد
حــــان لـــرفع اسـم الـــســـودان من

اســتــطــاعـــوا ان يــؤدوا مــهــمــة
تـــاريــخـــيـــة بــالـــنـــيــابـــة عن كل
الشـرفـاء في العـالم في مواجـهة
اإلرهـاب والـنـصـر الـنـاجـز علـيه
وقـدموا الـغـالي والـنفـيس مـهرا
لـــهـــذا الـــنــصـــر وثـــمـــنـــا لألمن
واالســـتــــقـــرار الــــذي يـــنــــعم به
مـشـيرا ـنـطـقة االن)  الـعـراق وا
إلى (دعم العـراق لكل اإلجراءات
التي تـعزز اسـتقـرار األشقاء في
السـودان وتمنـحهم الـفرصة في
ــقــراطي تــعــزيــز الــنــظــام الــد
وتـمــكن الــسـودان من اداء دوره
ـواجـهة مع الـشـركـاء الـدولـيـ 
مــحــركــات الــتــطــرف والــوقـوف
بـــوجـه كل مــــســـبــــبـــاتـه ومـــنح
اخلرطـوم الـفرصـة الكـافيـة لدرء
الـتهم الـتي طـالتـهـا هنـا وهـناك
في ادعـــاء دعـــمـــهـــا لإلرهـــاب)
مـؤكدا (اسـتـعداد بـغـداد لتـقد
الـدعم والـعـون واإلسـنـاد ألبـنـاء
االمــة الــعـربــيــة واألصــدقـاء في
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انات العربية اجمع رؤساء البر
والـــــــدولــــــيــــــة عـــــــلى رفـع اسم
الــــســــودان من الئــــحــــة الــــدول
الــداعـــمــة لالرهـــاب ومــفـــاحتــة
تحـدة بذلك لـتمـيكنه الواليـات ا
من االنـــخــراط بــشــكلٍ كــامل في
اجملــتــمع الــدولي  فــيــمــا شـدد
رئــيس مـجــلس الــنـواب مــحـمـد
احلـلـبـوسي عـلى ضـرورة انـهاء
اخلـصـومـة بـ االشـقـاء الـعرب
من خالل ادامـة الـتفـاهم الـفـعال
مـؤكدا ـان الـعـربي   داخل الـبـر
استعداد العـراق لتقد االسناد
والــدعم  لالشــقــاء فـي اجـراءات
تـعــزيــز االســتــقـرار ومــكــافــحـة
االرهاب. وقال احللبوسي خالل
جـلــســة اســتــمــاع في الــقــاهـرة
مـخـصــصـة لـرفع اسم الـسـودان
مـن قـــائــــمـــة الــــدول الـــراعــــيـــة
لـإلرهــاب امس ان (الــعـــراقــيــ

وارد بتظاهرة للمطالبة باعادتهم الى اخلدمة d¼UEð…∫ اصحاب االجور اليومية في وزارة ا
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السعـودية عبـد العزيـز الشمري
ان (الـشـبـاب الـعـراقي يـسـتـحق
مـنـا الوقـوف مـعه كـوننـا شـعـباً
واحداً وسـتـكون هـناك خـطوات
واضحـة للـصرح الـرياضي بـعد
اكـــــتــــــمــــــال االمــــــور االداريـــــة
واللـوجسـتية) فـيمـا قال رئيس
ـشــرف عـلى وفــد الــسـعــوديــة ا
ـشـروع عبـد الـرحـمن بن حـمد ا
ـشـرفـة احلـركـان (ان الـلـجـنـة ا
ــــــلـــــــعب بـــــــدأت أولى عــــــلـى ا
خـطواتـهـا مع اجلـانب الـعراقي
لعب الهدية وأن من أجل بناء ا
وزيــــر الـــشــــبـــاب والــــريـــاضـــة
الـــعــراقـي قــدم مـــقـــتـــرحــاً إلى
ـلعب الـلـجـنـة من أجل تـغـيـيـر ا
إلـى مـديـنـة ريـاضـيـة مـتـكـامـلـة
واجلــانب الــسـعــودي ســيـدرس
األمــر وسـتــتـوضح الــكـثــيـر من

قبلة). دة ا األمور خالل ا
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قررت مـحـكمـة جنـايـات الرصـافة
في رئــاسـة مــحــكـمــة اســتـئــنـاف
بـغــداد االحتـاديــة تـســلـيم مــتـهم
مالـيزي اجلـنسـية إلى الـسلـطات
الـقـطـريـة انـسـجـامـا مع اتـفـاقـيـة
الـــريـــاض. واكـــد بـــيـــان تــلـــقـــته
(الـــزمــــان) امس ان  (احملــــكـــمـــة
قــررت تـــســلــيم مــتـــهم مــطــلــوب
للسلطات الـقطرية بعد أن وجدت
ـبـلغ مالي قـيامه بـتـحـريـر صك 
مـسـحـوب من بـنك قـطـر الـوطـني
وهي اجلـهــة الـطـالــبـة لـلــشـكـوى
ضـده وصـدر حـكم غــيـابي بـحـقه
مـن مـــحـــكـــمـــة جـــنح الـــدوحـــة)
واضــاف ان (احملـــكــمـــة اصــدرت
ــــتــــهم الى قــــرارا بــــتــــســــلــــيم ا
السلطات القضائية في قطر وفق
ــادة  40 من اتــفــاقــيــة احــكــام ا
ـــادة  / 361 د من الــــريــــاض وا
قـــــانــــون اصـــــول احملــــاكـــــمــــات
اجلــزائــيــة الــعــراقي وتــســلـيــمه

واضـحـة حلـجم الـعـمل الـكـبـير
واوضحنا العديد من االمور مع
الوفد السعودي الشقيق ونأمل
ان تـكــون اخلـطـوات مـتـسـارعـة
شروع النور باقرب حتى يرى ا
وقت).  من جــهــتـه اكــد ســفــيــر

وسيكـون العمل بـشكل تدريجي
ووفق مـعـلـومـات تفـصـيـلـية من
اجـل حــــــسم جــــــمـــــيـع االمـــــور
ــتــعــلــقــة واخــتــيــار الــشــركـة ا
ـنــفــذة لــلــمــشــروع). واضـاف ا
الــــعـــبـــيـــدي ان (لـــديـــنـــا رؤيـــة
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قــال وزيـر الــشـبــاب والـريــاضـة
ــلــعب احــمــد الــعــبــيــدي (ان ا
مـلـكة قـدم هـديـة من ا الـدولي ا
الـعــربــيـة  الــســعـوديــة تــشـكل
مبادرة تـستحق االشـادة وتؤكد
عـمق الــعالقـة الـتـاريـخـيـة الـتي

تربط البلدين).
ـــؤتــمــر وقــال الـــعــبـــيــدي في ا
ـشـتـرك مع السـفـير الـصـحفي ا
الـسـعـودي في بـغـداد والـلـجـنـة
ــلـعب ــشــرفـة عــلى مــشـروع ا ا
الـريـاضـي في بـغـداد وحـضـرته
(الزمان) امس االحـد ان (الهدف
من الـلـقـاء هـو وضع اخلـطـوات
الـــعـــمـــلــــيـــة القـــامـــة الـــصـــرح
الـرياضي الـكـبيـر في الـعاصـمة
ـوقع بغـداد وتمت مـناقـشة ا
ـقـترحـ الـلذين سـيـتم تنـفـيذ ا
ـشــروع الــريــاضي عــلـيــهــمـا ا
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للشرطة العربيـة والدولية لتنفيذ
الـــقـــرار بـــحـــقه). كـــمـــا اصــدرت
محـكـمتـا جـنايـات مـحافـظتي ذي
قـار والــنـجف أحـكــامـا مـخــتـلـفـة
ـالـيـة بحق بـالسـجن والـغـرامـة ا
ــروجــ ــتــاجــرين وا عــدد من ا
لـــلـــمـــخــدرات.وقـــال الـــبـــيــان ان
(مـحـكـمـة ذي قـار أصـدرت حـكـماً
دة عـشر سنوات فضالً بالسجن 
عن غـــرامـــة مـــالـــيـــة قـــدرهـــا 10
مالي ديـنار بـحق مدان ضـبطت
بـحـوزته مـواد مـخـدرة في قـضاء
ـتاجـرة بـها) اجلبـايش بـقصـد ا
الفــتـا الـى ان (احملـكــمــة اصـدرت
دة خـمس حـكـمـاً آخـر بـالسـجـن 
ســنــوات وشــهــر واحــد وغــرامـة
مـالـيــة قـدرهـا  10 ماليـ ديـنار
ـــدان ضـــبـــطت بـــحـــوزتـه مــواد
مخـدرة في النـاصرية) مبـينا ان
(جنـايـات الـنجـف اصدرت حـكـماً
ــدة عـــشــر ســـنــوات بـــالــســـجن 
وغرامـة مالـية قـدرها  10 مالي
ديـنار ايـضـا بـحق مـدان ضـبطت

بـــــحـــــوزتـه مـــــواد مـــــخـــــدرة في
الـــكـــوفــة) واشـــار الـــبــيـــان الى
(صـدور حــكم بـاحلــبس الــشـديـد
ـدة اربع سـنـوات مع غـرامـة 10
ــــدان ضـــبـــطت ماليــــ ديـــنـــار 
بــحـــوزته مــواد مـــخــدرة في حي
األنـصـار). في غــضـون ذلك اعـلن

رئيس احملـكمـة االحتـادية الـعلـيا
الـــقـــاضـي مـــدحت احملـــمـــود عن
إصدار عشرات األحكام في مجال
ــتـحـدث حـقــوق اإلنـســان.وقـال ا
الــرســمي بــأسم احملــكــمــة إيـاس
الــــســــامـــوك فـي بـــيــــان امس إن
(احملمـود زار عـلى رأس وفد ضم
أعـضـاء احملـكـمـة مـعـرض بـغـداد
الدولي لـلـكـتاب واكـد ان الـغرض
عرض من مشـاركة احملـكمـة في ا
ـعـرفة لـتكـون مع بـقـيـة أجنـحـة ا
وأحـــد يــنـــابــيـع الــثـــقــافـــة كــون
الـقـضـاء الــدسـتـوري في الـعـراق
ـــــواطن حـــــريص عـــــلـى إثــــراء ا
بـحـقــوقه والسـيـمــا ان  احملـكـمـة
أصدرت عـشرات األحكـام في هذا
اجملـــــال والــــتي تـــــدعم حــــقــــوق
اإلنــــــســــــان فـي الــــــعــــــراق وهي
حـــريــصــة عـــلى حــمــايـــة حــريــة
التعـبيـر عن الرأي). وفي مـيسان
 ضــبــطـت دائــرة الــتــحــقــيــقــات
الـتـابـعة لـهـيـئـة الـنـزاهـة أولـيات
ــصـرف ابــتــيــاع حــوالــتـ فـي ا

الــــزراعي بــــاحملــــافــــظـــة.وقــــالت
الدائـرة في بـيان امس إن (فـريـقا
من مكـتب حتقـيق ميـسان الـتابع
ــصــرف لـــلــهــيـــئــة انـــتــقل إلـى ا
الـــــزراعـي و تــــمـــــكـن من ضـــــبط
أولـيـات ابـتـيـاع احلـوالتـ الـتي
 حتــويــلـــهــمــا إلى أحــد فــروع
صـارف احلـكـوميـة في بـغداد) ا
مـبـيـنـا ان ( الـتـحـقـيـقـات األولـية
الـتـي أجـراهــا الـفــريق قـادت إلى
الـكـشـف عن أن احلـوالـتــ تـبـلغ
مـلـيـارت قـيــمـتــهـمـا اكــثـر من  5 
ديـنـار) مـوضــحـا ان (إحــداهـمـا
مـزورة واألخــرى كــانت إجـراءات
إصـدارهـا مــخـالـفـة لـلــتـعـلـيـمـات
الــنـافــذة). كـمــا تـمــكــنت مالكـات
مكتب حتـقيق كربالء في الـنزاهة
من ضبط عملـيات تالعبٍ وتزويرٍ
في حتويل مـلـكيـة أحـد العـقارات
ـاً الـبــالـغــة مـســاحـته  153 دو
العـائد إلى مـديـرية الـبلـديات في
احملافظة والـذي تبلغ قيـمته اكثر

من  7 مليارات دينار. 

WOKLF «  «uD)« l{Ë b R¹ ÍbO³F «
œ«bGÐ w  w Ëb « VFK*« ¡UM³

dLðR∫ وزير الشباب والوفد السعودي خالل مؤتمر صحفي مشترك في بغداد

ÎUÐuKD  ÎU¹eO U  rK ¹ ¡UCI «
  «—b<« włÒËd  o×Ð ÎU UJŠ√ —bB¹Ë dDI

 —UD _« j U ²  W d Ë rzUſ fID « ∫ ¡«u½_«
نـطقـة اجلنوبـية غـائمـا الى غائم جـزئي ودرجات ا
احلـرارة تــكـون مــقــاربـة لــلـيــوم الــسـابق ايــضـا).
وضـــربت هـــزة ارضـــيـــة بـــقــوة  5.2 درجــة عـــلى
مقيـاس ريخـتر امس االحد مـينـاء الفت في جزيرة
قـشم الـتــابـعـة حملـافــظـة هـرمـزكــان جـنـوب ايـران.
ووقعت الـهـزة االرضـية في الـسـاعـة الثـانـية و 24
دقيـقـة في عـمق  10 كـيلـومـتـر من سـطح االرض.
وقـال رئــيس مــنـظــمـة االغــاثــة واالنـقــاذ االيـرانــيـة
مرتضى سليمي ان (الـهزة لم تسفر عن وقوع اي
ــا اقـتــصــرت عـلى اضـرار بــشــريـة او مــاديــة وا
انهيار  5وحدات سكنية مبنية من الطوب الل في

قرية بُل اثر الهزة االرضية واالمطار).
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تـوقـعت الــهـيـئــة الـعـامــة لالنـواء اجلــويـة والـرصـد
الـزلـزالي الـتـابـعـة لوزارة الـنـقـل ان يكـون الـطـقس
اليوم االثن غـائما وفرصـة لتساقط امطـار خفيفة
نـطقتـ الوسـطى والشـمالـية . وقـالت الهـيئة في ا
في بــيــان امس ان (الــطـــقس غــائــمــا مــصــحــوبــا
ـنـطـقـتـ بـتـسـاقط امـطــار خـفـيـفـة ومـتـفــرقـة في ا
الـوسـطى والـشـمـالـيـة امـا درجـات احلـرارة تـكـون
مقاربة للـيوم السابق وحـركة الرياح تكـون شمالية
غربـيـة الى معـتـدلة الـسرعـة تـتراوح من 20 – 10
كــيــلـــومــتــر بـــالــســاعــة ومـــدى الــرؤيــة من 8 – 6
كــيــلــومــتــرات) واضــاف ان (حــالــة الـــطــقس في

U³—»…∫ فريقا النجف والشرطة في مباراتهما على ملعب الشعب. (تصوير قحطان سليم)


