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ـــتــلك الــثــروات مـن الــذهب فــهــو 
ـــوقع الـــنـــفـــطـــيـــة والـــزراعـــيـــة وا
اجلـغرافي  والـسيـاحي مع مـستوى
صــنـاعي ال بـأس به وبــرغم تـخـلف
بــعض من هــذه الــقــطــاعـات إال أنه
ــــكن مـع خـــطـط اكـــثــــر صــــرامـــة
وتـكـثـيف إجراءات مـحـاربة الـفـساد
ــال الــعــام وكــشف وايــقـــاف هــدر ا
الـــفـــاســديـن واســتـــرجـــاع األمــوال
خـزون احتـياطي ـنهـوبة الـقفـز  ا
ـركـزي الى أرقام الـذهب في الـبـنك ا
اعــلى). ولــفـت االمـ الـى أن (جـزءاً
من ثـروات الـعـراق الـنـفـطـيـة تـهـرب
عـلى يـد مافـيات واسـعة  إذ تـكشف
األجــهـزة األمـنـيـة بـ آونـة وأخـرى
عن الــقـائـهــا الـقـبض عــلى شـبـكـات
كــبـيــرة تـمــتـلك صــهـاريـج تـمــلـؤهـا
بـــالـــنـــفط أو مـــشـــتـــقـــاته من خالل
متـدة ب اآلبار األنـابيب النـفطيـة ا
ــــــصـــــافي أو تــــــلك األنــــــابـــــيب وا
اخملــصـصـة لــلـتـصـديــر نـاهـيك عن
قـيــام بـعض الـعـصـابـات بـعـمـلـيـات
ســطــو عــلى بــعض اآلبـار الــنــائــيـة
وســرقــة الــنــفط مــنــهــا وتــهـريــبه)
مــشـــددا عــلى أن (من أهم واجــبــات
كـافحـة الفـساد هو اجملـلس األعلـى 
ــتــورطــ بــســرقـة الــقــبض عــلـى ا
الـثــروات الـوطـنـيـة والـكـشف عـنـهم
ومــصـادرة مـا بـحــوزتـهم من أمـوال
ـال الـعـام وايــقـاف عـمــلـيـات هــدر ا
والــقــضــاء عــلى الــتــهــريب وكــشف
شــبــكــات الــفــســاد ألن اســتــرجــاع
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أكـد اخلبـير االقتـصادي مالذ االم
امـكـانـيـة زيـادة مـخـزون احـتـيـاطي
ـركزي الـعـراقي الـذهب فـي الـبنـك ا
ـا حتقـق مـؤخرا الـى أرقام اعـلـى 
اذا مــا اتـبـعت خـطط اكـثـر صـرامـة
مـع تـــكــثـــيـف إجـــراءات مـــحـــاربــة
ـال الـعـام  الـفـسـاد وايـقـاف هـدر ا
مـوضحا ان (ارتفـاع مخزون الذهب
يـعـكس تقـدم خطط الـتنـميـة وصنع
فـائض نقدي مكّن من تعـزيز العملة
بــشـراء اطـنـان جـديـدة من الـذهب).
وقــــال االمـــ لـ(الــــزمـــان) امس ان
(ارتــفـاع مـخـزون الـذهب في الـبـنك
ـركزي العراقي يعكس تقدم خطط ا
الـتنـميـة االقتـصاديـة التي ادت الى
صـنع فـائض نـقـدي مـكّن الـبـنك من
تـعزيـز عمـلته بشـراء اطنـان جديدة
مـن الذهب لـتـصـبح مـقـدارها 96.3
طــنـــا) مــضــيــفــا انه (بــرغم مــرور
الــعــراق في الــســنــوات الــســابــقــة
بـحـروب وحتـديـات اثـرت سـلـبا في
بــنـيـته االقـتـصـاديـة اال ان اخلـطط
الـتنمـوية ساهمت بـشكل بسيط في
ـســتـوى الــتـداول حتــقـيـق تـقــدم 
الـداخلي للعملة الوطنية  وكان من
نــــــتــــــائـج ذلك اطـالق الــــــقـــــروض
والـسلف النـشاء مشـاريع متـوسطة
وصــــغـــيـــرة) الفـــتــــا الى ان (تـــلك
ـــــشـــــاريـع وفـــــرت فـــــرص عـــــمل ا
لـلعـاطلـ وسمـحت بتـداول كمـيات
كــبــيـرة مـن االمـوال خــصــوصـا في
ــنـاطق احملــررة الـتـي عـاد إلــيـهـا ا
ســكـانـهــا لـيـمــارسـوا اعــمـالـهم في
حــقـــولــهم الــزراعــيـــة ومــعــامــلــهم
وورشــهـم الــصــغــيــرة ووظــائــفــهم
ومـــحــالـــهم الــتـــجــاريــة). ورأى ان
(حتـريك الـسـوق الـراكـدة وتـنـشـيط
األعــمـــال وتــلــبــيـــة االحــتــيــاجــات
الـضرورية للمواطن وتوفير العمل
 تـعـني حتـريك االموال ضـمن خـطة
مـــدروســة تــعـــود بــالــفـــائــدة عــلى
الـــســيــاســة الـــنــقــديـــة وتــزيــد من
الــفـــائض الــنــقــدي الــذي يــجب أن
ركـزي لتعزيز قيمة يـستغله البنك ا
الــعـمـلـة الـوطـنــيـة) مـسـتـدركـا انه
(لـيس غريـبا عـلى اقتـصاد بـلد مثل
دخراته الـوطنية الـعراق أن يقـفز 
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األمـوال إلى مـسارهـا الـوطني يـسهم
في تـنـميـة السـياسـة الـنقـدية ويـعزز
االقـتصاد الـقومي ويقـود البالد نحو
الـرفـاهــيـة الـتي يـسـتـحـقـهـا مـقـارنـة
ـتــلـكـهـا الـعـراق). بــالـثـروات الـتي 
ي وكانت بيانات مجلس الذهب العا
قــد كـشـفـت امس عن تـعـزيــز الـعـراق
إلحـتـياطـته من الـذهب.وأظهـر أحدث
ركزية تـقرير للمجلس بـأن (البنوك ا
حـــول الــعـــالم اشـــتــرت خالل 2018
نحو  651.5 طن من الذهب) مشيرا
إلـى أن (روســيـــا وتـــركـــيـــا رفـــعـــتــا
احــتــيــاطـاتــهــمــا مــنه عــلى حــسـاب
الــدوالر).وأضــاف الـتــقــريـر أن (دوال
مـــثـل الـــعـــراق والــــهـــنـــد والـــصـــ
وكــازاخــســتــان كــانت من بــ كــبـار
مــشــتــري الــذهب في  2018 ووفــقــا
لـلبيـانات فقـد زاد العراق احـتياطاته
اضي بواقع  6.45 طن خالل العام ا
لــيـصل إجـمـالي مـا يـحـوزه من ذهب
إلى  96.3 طـنـا). وبـحـسـب الـتـقـرير
فـإن ( إحـتـيـاطـات الـعـراق بـلـغت في
اضي نـهاية الربع الثالث من العام ا
نحو  96.3 طـنا ما سمح له بالتقدم
عـــلى اقـــتــصـــادات عــربـــيـــة غــنـــيــة
ـــــعـــــدن بـــــاحـــــتـــــيـــــاطـــــات هـــــذا ا
الـــــنــــفـــــيس).وهـــــزت الــــتـــــوتــــرات
اجلـيوسياسية والتجارية إلى جانب
سـيـاسـة الـعـقـوبـات الـتي تـمـارسـهـا
واشــنـطن الـثــقـة بـالــدوالر األمـريـكي
خـالل الــســنـــوات األخــيـــرة مــا دفع
ية إلى ركزية العا عـددا من البنوك ا
زيــادة مــشـتــريـاتــهـا مـن الـذهب. في
غــضـون ذلك وصف الـنــائب الـسـابق
عـواد العـوادي ان تهـريب النـفط عبر
ـمـنـهج.وقـال االنــابـيب الـعـراقـيــة بـا
الـعـوادي في تـصريـح امس انه(ليس
جــــديــــدا بــــأن يــــكــــون فـي الــــبــــلـــد
شـخصيات كبيرة جدا عليها شبهات
ـكن ان يتـخلص فـسـاد فالـعراق ال 
مـن تخلف اقـتصـادي واداري والبنى
حـاسـبـة الـفـاسدين) الـتـحـتـيـة اال 
مـضيفا  ان (هيـئة النزاهة اعطت في
تــقـريـر   2018 نــبـذة تــعـريــفـيـة عن
الـهـيـئـة او الـهـيـكل الـتـنـظـيمـي وهو
خــال مـن الـفــاســديـن) مــوضــحـاً ان
(الـــوزراء الـــذيـن عـــلـــيـــهم مـــلـــفـــات
اســتــقــدام خــرجــوا بــبـراءة وبــعض
ــلــفـات طــمــرت واهم مـلـف صـفــقـة ا
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ـشروع نـفذة  بـاشرت الـشركـة ا
ـركـزي الـعـراقي بــنـايـة الـبـنـك ا
الـفـعـلـيـة بـأعمـال الـتـحـضـيرات
إلنـــشـــاء اجلــزء االول لـــقـــاعــدة
ـبنـى اجلديـد في بـغداد هـيـكل ا
عـمارية هـندسـة ا من تـصمـيم ا
الــعـراقـيـة الـراحــلـة زهـا حـديـد.
ــكـونــة من وتــتــألف الــقــاعــدة ا
الـفوالذ واالسمنت عالي اجلودة
الـالزمة الجنـاز اعـلى بـرج حتت
اإلنــشـاء في الــعـراق يــتـألف من
. 37 طـابقـاً وبإرتـفاع 170 مـتراً
ـطـلـة عـلى وتـتـضـمن الـبـنـايـة ا
ـنـطـقـة اجلـادريـة نـهــر دجـلـة 
خــــزائن لــــلــــعـــمــــلـــة والــــذهب
ومـكــاتب وقـاعـات لـلـمـؤتـمـرات
وأخـرى لإلجـتـمـاعـات ومـتحف
ومـساحة مخصـصة لالحتفاالت
ومــواقف ســيــارات ومـســاحـات
خـــــضــــراء ونــــصـب تــــذكــــاري

اً لها. للمعمارية حديد تكر
شـروع من قـبل شـركة  ويـنـفـذ ا
ــيــة نـــفــذت أبـــراج الــلــهب عـــا
ومــــركـــز حــــيـــدر عــــلـــيــــيف في
الـعـاصـمـة االذربـيـجـانـيـة بـاكو.
ــبـرم مع وتــبـلغ قــيـمــة الـعــقـد ا
الـشـركة  800 مـليـون دوالر أما
كــلــفــة الـتــصــمــيم فــبــلـغت 70 

مليون دوالر. 
وكــان الـبـنك قــد وقع في كـانـون

االســتــشــاريــة في الــبــنك بــســبب
الـــتــقــشف ونــفـــقــات احلــرب عــلى
داعـش).  وكـــانت  18 شــــركـــة قـــد
وجب تـقدمت إلجناز التصميم و
تبعة بقيت اإلجـراءات القانونية ا
اربع شــركــات لــلــمــنــافــســة لــيــقع

اإلختيار على احداها.

الـــثــاني  2012 عـــقــداً مع مـــكــتب
حـديـد لـوضع الـتصـامـيم اخلـاصة

بنى.   با
ـهــنـدسـة بـتــصـمـيـمه وقــد قـامت ا
ـيـة فـيـمـا ـبـاني الـعـا لـيــضـاهي ا
ـنـفـذة تـرك أمــر اخـتـيـار الـشـركـة ا
لــــهـــذا الــــتـــصــــمـــيم لــــلـــجــــهـــات
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ـــرور الــعـــامــة أصـــدرت مــديـــريــة ا
تـعـلـيـمات جـديـدة بـشـأن رفع اعـمار
ديرية في مـركبات اإلجرة. وذكـرت ا
بـيـان امس انه (نـظـرا لـلتـحـسـيـنات
البرمجية التي أجريت على منظومة
ركبات ـشروع الوطـني لتسجـيل ا ا
وإجــازات الــســيــاقــة اســتــنــادا الى
الــتــعـلــيــمـات رقم  2 لــســنـة 2018
والــتـي عــدلت الــتـــعــلــيــمــات رقم 1
لـسـنـة  2009  تــقـرر تـعـديل أعـمـار
مــــركــــبــــات األجــــرة والــــصــــالــــون
واالســتـيــشن من تـســعـة ركــاب فـمـا
دون لـــتــكــون  20 ســـنــة). وأضــاف
الـبيان كما ( تعديل أعمار مركبات
األجــرة ســعــة عــشـرة ركــاب فــأكــثـر

لتكون  30 سنة).
الـى ذلك ارتـفـعت ضـرائب إسـتـيـراد
الــسـيــارات بـعــد تـوحــيـد الــتـعــرفـة
الــكـمـركـيــة في الـعـراق بــنـسـبـة 15
ئة. وقال سيروان حس مسؤول با
االعـالم والـعالقــات في مــعـبــر حـاج
عـمـران الـدولي بـ الـعـراق وتـركـيا
فـي تــصــريـح صــحــفـي انه (وبــعــد
تـوحــيـد الـتـعـرفـة الـكـمـركـيـة طـرأت
ـئـة حـول تــغـيـرات بــنـسـبـة  30 بــا
اسـتحصال الضـرائب على البضائع
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قـــضت احملـــكـــمـــة االحتــاديـــة الـــعـــلـــيــا
بــدســتــوريـة آلــيــة إدراج األشــخـاص في
ـشكـلة قـائمـة جتمـيد أمـوال اإلرهابـي ا
ـــوجب الــنـــظــام رقم  5 لـــســنــة 2016
وأشـــارت إلى أن ذلك اإلجـــراء يــتـم بــعــد
تــوفــر أســبــاب مـعــقــولــة وجــديّــة. وقـال
ــتــحــدث الــرســمي لــلــمــحــكــمــة إيـاس ا
الـسـاموك فـي بيـان تـلقـته (الـزمان) امس
إن (احملــكـمــة االحتــاديـة الــعـلــيـا عــقـدت
جلستها برئاسة القاضي مدحت احملمود
وحـضور الـقضاة األعـضاء كافـة ونظرت
طـعناً بعدم دستورية نظام رقم  5   لسنة
 2016 نـظـام جتـمـيـد أمـوال اإلرهـابـي

خملـالفته للدستور والقوان النافذة وقد
ـدعي في دعـواه رئـيس مـجـلس خــاصم ا
الـوزراء/ إضـافـة لـوظـيـفـته). وأضاف أن
ـدعي حـصـر دعـواه بـطـلب إلـغـاء نص (ا
ادة 13/ أوالً و خامساً من النظام محل ا
ـــواد 2 /أوالً/ج الــــطــــعن خملــــالــــفـــتـه ا
و13/أوالً وثـــانـــيـــاً و 15و 19/ ثـــانـــيـــاً
وخــامــســاً وتــاســعــاً وعــاشــراً و 47 من
ـدعي طلب إلـغاء الـدسـتور). وتـابع أن (ا
ــطــعــون به وكل نص يــخــالف الــنـص ا
الـدســتـور من الـنـظـام مـحل الـطـعن وقـد
ادة  13مـن النـظـام عـلى تـتـولى نـصـت ا
جلـنـة جتمـيد أمـوال اإلرهـابيـ في شأن
ــوارد جتـــمــيــد أمــوال اإلرهـــابــيــ أو ا

االقــــتـــصــــاديـــة لـألشـــخــــاص الـــذين 
حتـديدهم استناداً إلى قرار مجلس األمن
رقم  1373 لـــســـنـــة  2001 والـــقـــرارات
األخــرى ذات الـعالقــة مـا يـأتي: 13/ أوالً

إعـداد قـائـمـة مـحـليـة تـدرج فـيـهـا أسـماء
األشـخـاص الـذين تـوافـرت فـيـهم أسـباب
مـعقولـة لالعتقـاد بارتكـابهم عمل إرهابي
ـحـاولـة ارتـكـابه أو الـشـروع فـيه أو أو 
االشــتــراك فـــيه أو تــســهــيل ارتــكــابه أو
الـــذين يـــتـــصــرفـــون نـــيـــابــة عـن هــؤالء
األشـخاص أو بـتوجـيه منهم أو هم حتت
مـلكـيتـهم أو سيـطرتـهم بشـكل مـباشر أو
غــيـر مـبـاشــر بـنـاء عـلى طــلب من مـكـتب
غــسل األمــوال أو تـمــويل اإلرهـاب أو أي
جـــهــة مــعــنـــيــة أخــرى). وأشــار إلى أن
ادة  13 نصت على (الـفقرة خامساً من ا
إدراج الـــشـــخص عـــلـى الـــقـــائـــمــة دون
احلـاجة إلى إنـذار مسـبق ويجوز إدراجه
فـي حـال عــدم وجـود حتــقـيق جــنـائي أو
مـــحــاكــمـــة أو حــكم قـــضــائي). وبــ أن
(احملــكـمــة االحتـاديـة الــعـلــيـا ومن خالل
ـطـعــون فـيه من الـنـظـام تــدقـيق الـنص ا
ـــادة  13مـــنـه وجـــدت أن جلـــنــة وهـــو ا
جتـمــيـد أمـوال اإلرهـابـيـ تـقـوم بـأدراج
أســـمــاء األشـــخــاص فـي شــأن جتـــمــيــد
وارد أمـوالـهم أي أمـوال اإلرهابـيـ أو ا
االقـتــصـاديـة لـهم وحتـديـدهم بـعـد تـوفـر
أسـباب معقولة وجديـة لالعتقاد وتعتمد
في ذلـك على تـقـارير رسـميـة من األجـهزة
األمـنـيـة واالستـخـبـاريـة والعـدلـيـة وعلى
ــتــهــمــ في ادوار الــتــحــقــيق إفــادات ا
الـقضـائي الـتي تسـتنـد إلى أدلة مـعتـبرة
ومــقـنــعـة بــاألسـبــاب الـتي تــدفـعــهـا الى
إصـــدار قـــراراتـــهـــا وجتـــمـــيـــد األمـــوال
تحدث الرسمي الية). وذكر ا واألصـول ا
أن (احملـكمـة االحتاديـة العـليـا ذهبت إلى
ادة 13/ خــامـسـاً من الـنـظـام أن نـص ا

قـضى بأدراج الشخص عـلى القائمة دون
احلـــاجـــة إلـى إنـــذار مـــســـبق وأن هـــذا
اإلجـراء تـقـرر بـهـذا الـشـكل بـغـيـة سـرعـة
تـنـفيـذ الـقرارات الالزمـة بـاحلد من يـقوم
بـتـمـويـل اإلرهـاب وهـو إجـراء احـترازي
الية يـتضمن جتميـد األموال واألصول ا
وعـدم السـماح بـإيصالـها إلى اإلرهـابي
لـلقيـام باألعمال اإلرهـابية). ولفت إلى أن
(احملــكـمــة االحتـاديــة الـعـلــيـا أوردت في
ـادة 7/ ثــانـيــاً من الــدسـتـور حــكــمـهــا ا
حـاربـة اإلرهاب ونـصـها تـلـتزم الـدولـة 
بــجـمــيع أشـكــاله  وتـعــمل عـلى حــمـايـة
راً أو اراضـيـهـا مـن ان تـكـون مـقـراً أو 
ساحة لنشاطه وحيث أن جمللس الوزراء
صالحـيـة إصـدار األنـظـمـة والـتـعـلـيـمـات
والــقـرارات تـهـدف إلـى تـنـفـيــذ الـقـوانـ
وذلـك وفـــقـــاً لــــلـــمـــادة 80/ ثــــالـــثـــاً من
الـــدســــتـــور). ويـــواصل الـــســـامـــوك أن
(احملــكـمــة أكـدت أن إصــدار هـذا الــنـظـام
جــاء اســتــنــاداً لــلــمــادة  22 مـن قــانـون
مـكـافـحة غـسل األمـوال وتـمـويل اإلرهاب
ـادة رقم  39 لــســنـة  2015 وحــيـث أن ا
7/ ثـانـيـاً من الـدستـور قـد ألـزمت الـدولة
ــحـاربـة اإلرهـاب بـجــمـيع إشـكـاله لـذا
جتـد احملكمـة االحتادية العـليا أن إصدار
ــدعى عــلــيه لــلــنــظــام مــحل الــطــعن ال ا
يــتـعـارض مع أحـكــام الـدسـتـور). واشـار
الى أن (احملـكـمـة االحتـادية الـعـلـيـا قالت
ــواطن في إن هــذا الــنــظـام حــصّن حق ا
الـنـظـام بـحق الـطـعن فـي الـقـرار الـصادر
من جلـنـة جتمـيد أمـوال اإلرهابـي وذلك
بـــاالعــتــراض أمــام مـــحــكــمـــة الــقــضــاء
اإلداري). وأوضـح الساموك أن (احملكمة

ـتـقـدمـة قـضت بأن وبـالـنـظـر لألسـباب ا
ادة 13/ أوالً وخـامساً من الـنظام محل ا
الـطعن ال تتقاطع مـع أحكام الدستور بل
ادة 7/ثـانياً منه جـاءت متفقـة وأحكام ا
ـــدعي بـــصـــدد ذلك فـــاقــدة وأن دعـــوى ا
ا يستوجب ردها). لـسندها الدستوري 
ـــدعي ومــــضى إلـى الـــقــــول أن (طـــلـب ا
بـإلـغاء الـنـظام أو إلـغـاء النـصـوص التي
تـخالف الدسـتور. فأن احملكـمة االحتادية
الـعـلـيـا وجدت أن هـذا الـطـلب غـير وارد
ألنـها مقيّدة بالطـلب الوارد في عريضتها
بــعـد حــصـرهــا وهـو طــلب احلـكـم بـعـدم
ـادة 13/ أوالً و خـامـسـا من دسـتـوريـة ا
الـنظام موضوع الطعن لذا ولكل ما تقدم

قضت برد الدعوى).
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تـمكنت قوة من اجليش من حترير خمسة
أشــــخـــاص أخــــتــــطــــفـــتــــهم عــــنــــاصـــر
تنظيم داعش مؤخرا في محافظة االنبار.
وقـــال قــائــمـــمــقــام قـــضــاء راوة حــســ
الــعـكـيـدي في تــصـريح امس ان (قـوة من
اجلـــيش انـــطــلـــقت فـــجـــر امس وحــررت
ـواطـن اخلـمسـة من مكـان خطـفهم في ا
مـشـيـراً الى ان (الـبـحث ـدهم)  مـنــطـقـة ا
جــار عن مـخـتــطـفـ آخـريـن).واخـتـطـفت
ــاضي عـــنـــاصــر مـن داعش اخلـــمــيـس ا
خـمـسـة أشخـاص من راوة خالل جـمـعهم
ـحـافظـة االنـبار ـدهم  الـكـمـأ في قريـة ا
كـمـا جـرى إخـتـطـاف ثالثـة شـبـان بـيـنـهم
مــديـر مــدرســة من قـضــاء حـديــثـة أثــنـاء
جـمـعـهم للـكـمـأ أيضـاً في الـقـريـة نفـسـها
وكــانت خــلـيــة اإلعالم االمـنـي قـد أعــلـنت
مـسـاء اول أمس األثنـ عن إختـطاف 12
شـخـصـاً أثـنـاء قـيـامـهم بـجـمع الـكـمـأ في
ـنـاطق الـصحـراويـة في قـضاء الـنـخيب ا
ـحافظة األنبـار احملاذي حملافظة كربالء
فـي احــدث حــوادث اخلــطف.  من جــهــته
ـيـالي اعــلن نـائب مــحـافظ كـربالء عــلي ا
امـس عن اعـدام تــنــظــيم داعش ســتـة من
ـيالي في اخملـتـطـفـ في النـخـيب.وقـال ا
تـصـريح إن (داعش اقـدم على اعـدام سـتة
مـن اخملـتــطــفــ وهم من اهــالي احلــيـرة

ـحافـظة الـنجف اخـتطـفهم الـتنـظيم في
الـنخـيب) مؤكدا ( الـتعـرف على اجلثث).
كـما أعـلن شيخ عشـيرة الـعنزة في نـاحية
الـنـخـيب الـشـيخ عـبـد الـله هـذال الـعـنزي
امـس عن الـــعــــثــــور عـــلى ســــتــــة جـــثث
ـغــدورين خـطـفـهم داعش غـربي االنـبـار.
واعـلن والـد اثنـ من مـختـطـفي النـخيب
عـن اطالق ســراح اثـــنـــ من ابــنـــائه في
قـرية قـرب قضاء الـرطبـة امس وقال والد
الـشقـيق ان (مـسلـح قامـوا باخـتطاف

اثـن من ابـنائي خـالل جمعـهم الكـمأ في
منطقة تابعة للنخيب) مضيفا ان (اطالق
سـراحهما جاء لعدم حملـهما مستمسكات
شــخـصـيـة) وتـابـع ان (اثـنـ آخـرين من
ابــنــائه مــا زاال مــخــتــطـفــ حلــمــلــهــمـا
ـستـمسـكات الـرسمـية). في غـضون ذلك ا
حـذر النائب االول لـرئيس مجـلس النواب
حــسن كـر الـكـعـبـي من تـصـاعـد حـاالت
اخــتـطــاف داعش لـلــمـدنــيـ في مــنـاطق
مــخـتــلـفــة ومن مـحــاوالت الـتــسـلل داخل
ـكتب االراضي الـعـراقـيـة.وبحـسب بـيـان 
الــكــعـبـي فـقــد ألــتـقـى االخـيــر في ســاعـة
مـتــأخـرة من لـيـلـة اول امس بـنـائب قـائـد
ـشـتـركـة الـفـريق الـركن عـبد الـعـمـلـيـات ا
االمــيـر رشـيــد يـار الـلـه في مـقـر الــقـيـادة
لـبحث (جهود محاربة االٍرهاب واالوضاع
االمـنــيـة في بـغـداد واحملـافـظـات السـيـمـا
احملـررة منها). وطـالب الكعبي بـ(ضرورة
الــتـحــرك االمــني الـعــاجل إلنــقـاذ جــمـيع
ــتــورطـ اخملــتــطــفـ والــقــبض عــلى ا
والــتـخــلص من اخلاليــا االرهـابـيــة الـتي
بــدأت تـنــضج بـعــد فـقـدان داعـش جـمـيع
االراض الـتي كان يسيـطر عليـها) مشددا
ـبـادرة عــلى (وجـوب الـبـدء بــأخـذ زمـام ا
ـباشـرة بعـمليـات استـباقيـة بالـتعاون وا
مع جــمــيع صـنــوف وتـشــكـيالت الــقـوات
االمـنيـة وخاصـة طيران اجلـيش للـتحرك
نـحـو األمـاكن الـصـحـراويـة والـقـريـبة من

حــاالت االعـتــداء).واكـد (ضــرورة تـفــعـيل
اجلـانب االسـتـخـباري وعـدم الـتـهاون مع
ــعـــلــومــات الــتي تـــصل قــيــادة وأفــراد ا
شـتركـة والتـعامل مـعهـا بكل الـعمـليـات ا
ــهم جــديــة وحــزم) مــنــوهـا الـى (الـدور ا
ـنـاطق في ـكن ان يـؤديه اهــالي ا الــذي 
الــتــواصل الــدائـم مع األجــهــزة االمــنــيـة
شـبوهـة واإلخبـار عنـها لـرصد احلـاالت ا
ــمـكــنـة). وصـدقـت مـحــكـمـة بــالـســرعـة ا
حتـقـيق الشـعب الـتابـعة لـرئـاسة مـحكـمة
اســتــئـنــاف بــغـداد الــرصــافـة االحتــاديـة
اعـتـرافات اربـعة مـتهـمـ بيـنهم امـرأتان
شـكــلـوا عـصـابـة لـتــسـلـيب الـعـجالت في
ـــركــز بـــغـــداد.وقـــال بـــيـــان صـــادر عـن ا
اإلعـالمي جملـلس الـقــضـاء األعـلى تــلـقـته
(الــــزمـــان) امس أن (الـــقــــوات االمـــنـــيـــة
ـتـابـعـة واشـراف من الـقاضـي اخملتص
الـقت القبض على اربـعة متهـم ارتكبوا
عــمــلــيــات ســلـب لــلــعــجالت في مــنــاطق
الـرصافة من العاصمـة بغداد) مضيفا أن
ـتهم كانـوا يقومون بتـأجير سيارات (ا
األجـرة من مـناطق الـكـرخ بواسـطة نـساء
والـذهـاب إلى مـنـاطق الـرصافـة لـيـقـوموا
بــســلب الـعــجــلـة هــنــاك). وافـاد الــبــيـان
ـتـهـمـ بـتـصـديق احملـكـمـة العـتـرافـات ا
األربـعـة واتـخـاذ االجـراءات كـافـة بـحـقهم
ــادة  442 مـن قـــانــون وفـــقـــا ألحـــكـــام ا

العقوبات العراقي.

ـتـفـجـرات فأيـن هيـئـة الـنـزاهة عن ا
ـــلـف اخلـــطـــيـــر?).وتـــابع ان هـــذا ا
(تــقــريــر هــيــأة الــنــزاهــة ال يــشــمل
ـئــة  من حــجم الـفــسـاد خــمـســة بــا
ـفـروض ان يـشـمل ــوجـود وكـان ا ا
حـجم األموال التي  اسـترجاعها)
مـشـيـرا الى انه (إلى االن ال يـعــــــلم

ايـن ذهــــبـــــــــــت أمــــوال مـــــوازنــــة
2014 ). وخـــــلـص الـــــعـــــوادي الى
الـقـول انه (كـان عـلى رئـيس الوزراء
ـــهــدي عــنـــدمــا شــكّل عـــادل عــبــد ا
ـكـافحـة الـفـساد ان اجملـلس األعـلى 
يـضع برنامج عـمل للمـجلس ) الفتا
ــلــيـشــات الـوقــحـة تــعـمل الى ان (ا

بـتهريب النفط عبر االنابيب بطريقة
ــنــهـجــة وهـيــئــة الـنــزاهــة لـيس
بـوسـعهـا ان تعـمل شـيئًـا سوى رفع
ــلـفـات الـى الـقـضــاء). في غـضـون ا
ذلـك أعـلـنت الــكـمـارك االيــرانـيـة عن
سـماحها بـادخال العمالت االجـنبية
مـن دون ســقف مــحــدد لالشــخــاص
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والـــســلـع). واشــار حـــســ الى انه
(لـيس هـنـاك تـغـيـيـرات كـبـيـرة عـلى
اســـتــحــصــال الـــضــرائب اال انــهــا
شـمـلت بـعض الـبـضـائع). وبـحـسب
ـعلـومات الـواردة من كمـارك معـبر ا
حـــاج عـــمـــران فــان اســـتـــحـــصــال
ـرتـفـعة الـضـرائب عـلى الـسـيارات ا
ـرسـيدس الـثـمن مـثـل النـدكـروزر وا
ـئـة) فـيـما ارتـفـعت بـنـسـبة  15 بـا
قـــال مــاجـــد جالل عـــضــو الـــغــرفــة
الـتجـارية والـصنـاعيـة في أربيل في
تـصـريح امس ان (تـوحـيـد الـتـعـرفة
الــكـمـركــيـة في الـعــراق لن يـكـون له
تــأثـيـر مـبـاشـر عــلى حـركـة الـسـوق
ومـستـوى اإلستـيراد والـتصـدير في
االقـليم). واشار جالل الى انه (حتى
ـسـتـقبل لـو كـان هـنـاك تـاثـيـر في ا
فـــانه لن يــكـــون كــبـــيــراً يــؤدي الى
ارتـفاع او انـخفـاض سعـر البـضائع
والـــــســــلع وســـــيــــتــــوضـح ذلك في

ستقبل). ا
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حس العكيدي

وكــان صــالـح مــاهــود ســلــمـان
مـــديـــر عـــام اإلدارة في الـــبـــنك
أشـــار إلى أن (ردة فـــعل حـــديــد
كـانت إيجـابية جـداً ومتحـمسة
ألن تصميم بناية البنك كان أول
مـشـروع تـقوم بـتـصـمـيمه داخل

العراق).

.واكـدت الــطـبـيـعــيـ واالعـتــبـاريـ
اجلـمـارك في بـيـان امس أن (أجـهزة
نافذ االمن والـشرطة والكـمارك في ا
نع ادخال ـطارات غـير مـخولـة  وا
وجـب هذا القرار) الـنقد االجـنبي 
مـحـذرة (من يخـالف ذلك سـيتـعرض

للمساءلة االدارية).
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والـبـنى التـحتـية وقـطاعـات أخرى)
مـشـيـرا إلى أن (احملـافـظـة تأمل في
ــؤتــمـــر اإليــطــالي في أن يـــســهم ا
تـشـجيع الـشركـات الـراغبـة بالـعمل
فـي مـحـافـظـة ذي قـار خالل الـفـتـرة
ـقبلة).كما وقعت احلكومة احمللية ا
فـي احملــافــظـــة مــذكــرة تـــفــاهم مع
شـــركــــة هـــانـــســــوم الـــصـــيــــنـــيـــة
ـتـخصـصـة بـتطـويـر قطـاع الـبنى ا
الـــتـــحـــتـــيـــة. وقــال الـــنـــائب األول
لـــلـــمـــحـــافظ عـــادل الـــدخـــيـــلي في
تـصـريح امس ان (احملـافـظـة وقعت
مــذكــرة تــفـاهـم مع شـركــة سي جي
هــانـــســون لــتــطــويـــر واقع الــبــنى
الـتـحـتـيـة في احملافـظـة) مـبـيـناً ان
ـشمولة بـالتطوير هي (الـقطاعات ا
الــــصــــحـــة والــــطــــرق واجلــــســـور
والـــصــرف الــصــحي). وأضــاف ان
ـذكرة نصت على تـطوير مشاريع (ا
الــبـنى الـتـحـتــيـة في احملـافـظـة من
أمـوال الـقـرض الـصـيـني التـي منح
لـلحكومة األحتادية) مشيرا الى ان
ــشـــاريع ســيـــكــون (تـــوزيع هـــذه ا
حــسب احلـاجـة ونـسب احملـرومـيـة

في احملافظة).
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أعـلن السفـير اإليطـالي لدى العراق
بــرونـــو بــاســكــويــنــو إعــداد بالده
ـــؤتــمـــر اســـتــثـــمــاري مـــوسع في
الــــعـــاصـــمــــة اإليـــطـــالــــيـــة رومـــا
بـالـتـنـسـيق مـع الـسـفـارة الـعـراقـية
وهـيـئة االسـتثـمار الـوطنـية وجلـنة
ـشـتركـة ب الـعالقـات احلكـومـية ا
الــبـلـدين. وقــال بـاسـكــويـنـو خالل
ـــحـــافظ ذي قـــار يـــحـــيى لـــقـــائه 
الـــنــاصـــري في ديـــوان احملــافـــظــة
امـس إن (الـــســـفـــارة اإليـــطـــالـــيــة
وجـهت الـدعـوة إلى إدارة مـحـافـظة
ـؤتـمر ذي قـار لـلـمشـاركـة في هذا ا
مـن خـالل عـــــــــــرض الـــــــــــفــــــــــرص
االسـتـثـمـاريـة; لـتـشـجـيع الـشـركات
اإليــــطـــالـــيــــة في دخــــول الـــســـوق
ـؤتمر احملـلية) الفـتا إلى أن (هذا ا
ســـيــكــون خـــطــوة أولى لــتـــطــويــر
ـشـتـركـة بـ الـبـلـدين). الـعالقـات ا
مـن جـهــته أكـد الــنـاصــري (وجـود
الــعـديـد من الــفـرص االسـتــثـمـاريـة
بــاحملـافـظــة في مـجــاالت مـخـتــلـفـة
منها الصناعة النفطية واخلدمات


