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تـطـلق هـيـئـة الـتـقـاعـد الـوطـنـيـة قـريـبا
الـدفعة االولى من مكافـأة نهاية اخلدمة
ــتـقــاعـدين بــعـد ــراتب ا لــلـضــبـاط وا
 2003 مـن أفراد اجلـيش الـسـابق بـعد
ـالـيـة عـلى ان حـصـول مـوافـقـة وزارة ا
يـكـون الـتسـديـد عـلى دفعـات حملـدودية
الـتـخصـيصـات مـقابل االعـداد الـكبـيرة
كافأة. وقال مدير الهيئة لـلمشمول با
أحـــمــد عـــبــد اجلـــلــيـل الــســـاعــدي في
ـــالـــيــة ـــوازنــة ا تـــصـــريح امس ان (ا
االحتــاديـة لــلـعــام اجلـاري نــصت عـلى
ـتـقـاعـدين من الـضـباط مـنح شـريـحـة ا
ـراتب من منـتسبي ونـواب الضـباط وا
اجلــيش الـسـابق الــذين تـقــاعـدوا بـعـد
عــام  2003 مــكـافــأة نـهــايـة اخلــدمـة)
مــوضــحـا انــهـا (لـن تـشــمل مــنـتــسـبي
ـبـاد االجـهـزة الـقـمـعـيـة ابـان الـنـظـام ا
كــاخملــابــرات والــفــدائــيــ وغــيــرهــا).

ــشـمـولـة من واوضـح  ان (الـشـريـحـة ا
ــراتـب ســيـــتـــســـلـــمــون الـــضـــبـــاط وا
مـــكــافـــآتـــهم عــلـى وفق ســلـم الــرواتب
التقاعدية للعام 2005)  مشيرا الى ان
ـكافـأة سيكـون بحـسب اخلدمة (مـبلغ ا
ـراتب والـرتــبـة بـالـنـسـبـة لـلـضـبـاط وا
ــدة  12 شـــهـــراً ويـــكــون وحتـــتـــسب 
الــتــســديــد عــلى شــكل دفــعــات).ولــفت
الــســاعــدي الى ان (الــهـيــئــة ارتـأت ان
يـكـون الـتسـديـد عـلى دفعـات حملـدودية
ــتــوفــرة في الــهــيــئــة مـقــابل ــبــالغ ا ا
االعــداد الـكــبـيــرة لــلـمــشـمــولـ بــهـذه
ــكــافــأة) مــؤكــدا ان (الــدفـعــة االولى ا
سـتــطـلق لـلـمـسـتــفـيـدين بـعـد ان يـصل
ـتوقع الـية ومن ا الـتمـويل من وزارة ا
ان يـــتم هـــذا االمــر خـالل االســبـــوعــ
). وجردت هـيئة التقـاعد العامة ـقبل ا
فـي وقت ســـــابق  جـــــمــــيـع مــــلـــــفــــات
ـــتــقـــاعــدين مـن مــنـــتــســـبي اجلــيش ا
ـكـافأة كـما الـعـراقي السـابق لـصرف ا
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الـية تأم طـلبت في حيـنه من وزارة ا
ـبـالغ الالزمـة لهـا .وكـان السـاعـدي قد ا
كـافـأة سـيـكـون مع اوضـح ان (صـرف ا
الـرواتب التقاعدية للمشمول بها وعن
طـريق بـطـاقـات الـدفع االلـكـتـروني عـبر
ـــصـــارف لــيـــتـــســـنى ضـــمــان الـــدفع ا
لـلجميع) الفـتا الى انه (سيتـم توزيعها
آلــــيـــا عـن طـــريـق احلـــاســــبـــة من دون
مـراجـعـة هـيـئـة الـتـقـاعد) وكـانت وزارة
ــالــيـــة قــد وجــهت الــهــيــئــة بــصــرف ا
ـكافأة. وجـاء في وثيقة حـملت توقيع ا
الـوزير فؤاد حـس موجـهة الى الهـيئة
ــــادة � 36 من انـه (نــــظــــرا الحــــكــــام ا
مــوازنـة الـعـام اجلــاري تـلـتـزم الــهـيـئـة
نـتسبي بـصرف مـكافأة نـهاية اخلـدمة 
اجلــيـش الــســابق عــلى ان ال يــتــجــاوز
احلـد االقصى مبـلغ عشرة مـالي دينار
لـــلـــدفــعـــة الـــواحــدة اســـوة بـــاجلــيش
احلـــــالي). وكـــــان جـــــمـع غــــفـــــيـــــر من
ــكـافـأة  من ــشـمـولــ بـقـرار صـرف ا ا

الـعـسكـري الـسابـقـ قد احـتفـلوا في
مــبــنـى الــقــشــلــة في بــغــداد قــبل ايــام
وقـدمـوا شـهـادة تـميـز وتـقـديـر لـلـنائب
الـسابق وثـاب شاكر وعـدوا جهوده في
اصـدار الـقـرار مـوقـفا وطـنـيـا يـسـتحق

االشادة والتوثيق.
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ـالكــــــات الـــــصــــــحــــــيـــــة أضــــــربت ا
والـتمـريضـية في مسـتشـفى الزهراوي

العام في محافظة ميسان امس.
ـستـشفى علي عـاون طبي في ا وقـال ا
الكــــات نــــاصـــــر في تــــصــــريـح (ان ا
الــصـحـيــة والـتـمــريـضــيـة خـرجت من
ـــســـتــــشـــفى الـــزهـــراوي اجلـــراحي ا
ـشروعـة التي ال لـلمـطـالبـة بحـقوقـها ا
تـــنــفـــذهــا احلـــكــومـــة وهي جــزء من
واجـــبــهــا ومـــنــهــا االســـراع بــصــرف
مــخـصـصــات اخلـطـورة أســوة بـبـاقي
ـهن الصحيـة). وطالب (بضرورة رفع ا
الـتسـك الـوظيـفي الن ترفـيع خريجي
ــعـاهـد الـطــبـيـة يـتــوقف في الـدرجـة ا
مرضة في الـرابعة). من جانبها قالت ا
ستشفى علية فنجان ان (فئة الصحة ا
ـــظـــلــومـــة رغم انـــنــا مـن الــشـــرائح ا
مـالمس لالمراض اخلطرة). وأضافت
(وعـــدونــا بـــرفع الـــتــســـكــ وصــرف
اخلــطـورة لـكـنـهـا بــقـيت مـجـرد وعـود
واضـرابــنـا الـيـوم لـتـنـبـيه احلـكـومـة).
وأكــدت ان (اعــتــصـامــنــا لــلـمــطــالــبـة
بــحــقـوقــنـا مـن رئـيس الــوزراء ووزيـر
الــصـحــة ونـأمل ان اليــخـيــبـوا األمل).
وكـــانـت وزارة الــصـــحـــة أعـــلـــنت ان
مـــجـــلس الـــوزراء شـــكل جلـــنــة لـــرفع
الـتسك الـوظيفي وزيادة مـخصصات

اخلطورة.
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بـــدأ وزيــر الـــتـــجــارة والـــصــنـــاعــة
الـكـويـتي خـالد الـروضـان في بـغداد
امس األربــعـاء مـبـاحـثـات مـهـمـة مع
نـظيره الـعراقي محمـد هاشم العاني
تـتضمن  ثماني ملفات ابرزها إنشاء
مـنــطـقـة جتـاريـة حـرة بـ الـبـلـدين
فــيــمــا يــقـوم وفــد جتــاري ســعـودي
ـاثـلـة قـريـبـة الى  الـعـراق بـزيــارة 
لـلـبـحث في انـشاء مـنـطـقة صـنـاعـية
فـي وقت اشــاد خـــبــيـــر اقــتـــصــادي
بـــفـــكــرة إنـــشـــاء مــنـــاطق جتـــاريــة
وصـنـاعيـة مع دول اجلـوار. وقال ان
ايـجابياتها تتعدى اجلانب التجاري
لـتالمس اجلانب االمني والسياسي.
ــــنــــذري وقــــال عـــــبــــد احلــــســــ ا
لـ(الــزمـان) امس مــعـلـقــا عـلى زيـارة
ـناطق الـوزيـر الكـويـتي ان (إنشـاء ا
الـــتــجــاريــة احلــرة مع دول اجلــوار
ــنـاطق الـصــنـاعـيـة وكــذلك إنـشـاء ا
ــشـتــركــة يـعــد مـرحــلــة مـهــمـة في ا
تنشيط حركة التجارة والصناعة مع
دول اجلـوار ألنهـا ستـسهم في تدفق
الـسلع إلى الـسوق الـعراقـية بـاقصر
الـــطــرق وأرخــصــهـــا كــمــا أن هــذه
الـشـراكة تـسهـم في خلق فـرص عمل
جـديدة للشباب باإلضافة إلى تطوير
الـبنى التحـتية للبـلد من طرق دولية
سـريعـة وآمنة وكـذلك تنشـيط حركة
الـنـقل الـبـري الـداخـلي واخلـارجي)
ثل مـضيـفا ان (من الـفوائـد االخرى 
ناطق ايـضا تطـوير اخلدمات هـذه ا
الـلوجـستيـة من حفظ وخزن لـلسلع
الـغـذائـية في مـخـازن صـحيـة مـبردة
بــإشــراف خـبــراء مــخـتــصــ حـيث
دن الـصنـاعيـة على سـتـقضي هـذه ا
ظــاهــرة وصــول الــســلع الــغــذائــيــة
واألدويـة مــنـتـهـيـة الـصالحـيـة الـتي
تــــســـتــــورد في الــــوقت الــــراهن من
ــنـذري ان مــنــاشئ بـعــيـدة). ورأى ا
(الــــقــــطــــاع اخلــــاص الــــصــــنــــاعي
والـتـجاري سـيجـد بالـتأكـيد فـرصته
إلعـــادة دوره الـــفـــعـــال في احلـــركــة
االقــتـصـاديـة لــلـبـلــد بـاإلضـافـة إلى
االفـــادة من اخلـــبـــرات والـــتـــجــارب
احلــديـثـة في الـصـنــاعـة والـتـجـارة
ـــــدن والنـــــنــــــسى أن مـــــثـل هـــــذه ا

نـاطق التجارية احلرة الـصناعية وا
سـتعزز أواصر الـعالقات ب العراق
ودول اجلـــوار ســـعــيـــا لـــلـــتــكـــامل
االقـتـصـادي واالجـتـمـاعي والـتـفاهم
ـنطـقـة سواء مع ـشـترك بـ دول ا ا
الـــكـــويت ام الـــســـعـــوديــة أم االردن
ــنـطــقـة). وشـدد وغــيـرهــا من دول ا
ـصـالـح االقـتـصـادية عـلى ان (هـذه ا
ســتــكــون ســبــبًـا فـي خـلـق مـصــالح
وتــنـسـيـقـات وتــفـاهـمـات لــتـخـفـيف
االضـــــطــــرابـــــات الـــــســــيـــــاســـــيــــة
واالقــتــصــاديــة وحــتى األمــنـيــة في
ــنــطــقــة). ورحب الــعــانـي بــفــكـرة ا
إفــتــتـاح مــنــطــقـة جتــاريــة حـرة مع
ـنـطـقة الـكـويت آمال ان تـكـون هـذه ا
بــوابــة لــتــنــشـــيط حــركــة الــتــبــادل
الــتــجــاري بــ الــبــلــدين .وقــال في
تـــصــريح عــلـى هــامش اســتـــقــبــاله
الـروضـان في بغـداد صـباح امس ان
(زيــارة الـوفـد الـكـويــتي من شـأنـهــا
كـسر اجلمود في العـالقات التجارية
بـــ الــبـــلــدين واالرتـــقــاء بـــهــا الى
مــــســـتــــويـــات أعــــلى). واضـــاف ان
(الـعراق يـرحب بفـكرة انشـاء منـطقة
حـرة بـ الـبـلـدين النــهـا سـتـضـيـف
ـواطــني الــبـلــدين وتــعـزز الــكــثـيــر 
الـتـعاون الـتجـاري بيـنـهمـا ) مبـديا
ـنــطـقـة (رغــبـة الــعـراق في تــوسـع ا
احلـرة الى منطـقة صنـاعية مـشتركة
أســوة بـتـلك الـتي افــتـتـحت مـؤخـرا
بـــــــ الــــــعـــــــراق واالردن إذ ان من
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وذكـر بيان انه (وإسـتجابـة لطلب وزير
الـصـحـة والـبيـئـة عالء الـدين الـعـلوان
وجّـه رئــيس مـــجـــلس الــوزراء أثـــنــاء
إجتماع اجمللس الثالثاء بتشكيل جلنة
ــعـــنــيــة لــرفع وزاريـــة من الــوزارات ا
ــهن الـــتـــســكـــ الــوظـــيـــفي لـــذوي ا
الـصحية وزيادة مـخصصات اخلطورة
لـهم وتـقـد توصـيـات الـلجـنـة جمللس

كن). الوزراء بأسرع وقت 
وكــشف الـنـائب االول لــلـمـحـافظ عـادل
ئة الـدخيلي عن حـسم أكثر من  70بـا
مـن اجــراءات حتـويـل اســمــاء االجـراء
الـيومـي الى عـقود في مـديريـة صحة
ذي قــار. وقــال الـدخــيـلـي ان (مـديــريـة
الـصحة شكلت جلنـة خاصة تعمل على
تـــدقــيق اســمـــاء االجــراء الــيـــومــيــ
لــتــحــويـــلــهم الى عــقــود حــسب قــرار
مــجـلس الـوزراء الـعــراقي) مـبـيـنـاً ان
ـقـبلـة سـتشـهـد حسم (االيـام الـقلـيـلة ا
ــهم لـــرفع االســـمــاء الى ــلـف ا هـــذا ا
ـاليـة العـراقيـة). واشار الى ان وزارة ا
(احملــافـظـة وجـهت دوائـرهـا بـضـرورة
االلـــتــزام بـــقـــرارات مــجـــلس الــوزراء
اخلـاصة بأنهاء مـلف االجراء اليومي
في كـافة الـدوائر وحتـويلـهم الى عقود
وان تــتــولى الـدائــرة تــكـيــيف أوضـاع
ـتعاقدين بالشكل الـذي ينطبق عليهم ا
الك الدائم كـمـا ينـطبق عـلى موظـفي ا
ـوجب الـقـوانـ والـقـرارات الـنـافـذة
ومساواتهم في احلقوق والواجبات).
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ـهـمـة في الـعالقـة ب االسـاسـيـات ا
الـبـلـدين وجـود صـنـاعـة مـشـتـركة)..
ــــقـــابـل  قــــال الــــروضـــان ان فـي ا
(مــســتـوى الــتــبــادل الـتــجــاري بـ
ــسـتـوى الــبـلـديــا حـالـيــا ال يـرتـقي 
تـطورة بينـهما والبد من الـعالقات ا
الــنــهــوض بـه وتــطــويــره ) مــؤكـدا
(وجــود ارادة حـقــيـقـيــة من اجلـانب
الــكـويـتي بــتـويـجـهــات  سـامـيـة من
امــيـر الــبالد الـشــخ صـبــاح االحـمـد
اجلـابـر الـصـباح لـتـطـويـر الـعالقات
الـــتـــجـــاريــة ). وحتـــدث الـــروضــان
عـوقات امام عن(وجـود الكـثيـر من ا
تـطوير احلركة التجارية ) مؤكدا ان
(الـزيارة تعـكس الرغبـة الصادقة في
عوقات). وتستغرق حلحلة كل تلك ا
زيـــارة الـــروضــان يـــومــ يـــلـــتــقي
خـاللهـا مع الرئـاسـات الثالث وكـبار
ـسـؤولـ لـبحث تـطـويـر الـعالقات ا
الـتجـارية بـ البـلدين وعـقد لـقاءات
مشتركة مع القطاع اخلاص العراقي
ورجـال االعـمـال ورؤسـاء االحتـادات
الســيـمــا وان الـوفــد يـضم قــطـاعـات
جـاالت كـثيـرة. وكشف عـدة عـاملـة 
الـــروضــان خالل مـــؤتــمــر صـــحــفي
مــشــتــرك مع الــعــاني عـن  ثــمــانــيـة
محاور مهمة سيناقشها اجلانبان). 
واضيع التي  واوضح أن (من أهم ا
يــحـمـلــهـا الـوفــد الـكـويــتي  انـشـاء
مـنـطـقـة للـتـبـادل الـتجـاري وتـطـوير
مــنــفـذ صــفــوان وتـطــويــر الـتــجـارة
الـــبــيــنــيـــة واالتــفــاق عـــلى آلــيــات
الـتــطـويـر وطـرح مـجـاالت لـلـتـعـاون
ـختلف اجملاالت فضال عن تنشيط
االجـــراءات وزيــادة حــجـم الــتــبــادل
الـتـجـاري وخـلق فرص االسـتـثـمار)
مـؤكـدا رغـبـة الـكويـت في (تذلـيل كل
الــعـقـبـات وحل كل الــقـضـايـا وخـلق
فــــرص االســـتــــثـــمــــار في الــــعـــراق

والكويت).
 وفـي مـســار آخـر أعــلن الــعـاني عن
شـــــراء  الــــعــــراق  120ألـف طن من
األرز الـــفــــيـــتـــنـــامـي خـــارج نـــظـــام
ـية.وقـال العاني إن ـناقـصات الـعا ا
(الـعراق سيعلن قريـبا عن مناقصات
ـيــة وصـفــقـات مــبـاشــرة لـشـراء عــا
الـقـمح واألرز). وبـاشـرت السـعـودية
الـتـحـضـيرات الـالزمة الفـتـتـاح أكـبر
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جنــا فــريق الــزوراء مـن كــمـ
فـريق الديـوانيـة حيـنمـا تمكن
جــــبـــار كـــر من ادراك هـــدف
الـتعادل الثـالث في الدقيقة 95
مـن عــمــر الــلـــقــاء الــذي جــرى
مــــســـاء امس االربــــعـــاء عـــلى
مـلعب الـشعب الـدولي حلساب
ـرحلة الـدور الثـامن عشر من ا
ـمــتـاز لــكـرة االولـى لـلــدوري ا

القدم. 
ـبـاراة سـتـة اهداف وشـهـدت ا
تـقـاسـمـهـا الـفـريـقـان إذ وضع
عـبد الله عـبد االمير الـديوانية
ـقـدمــة في الـدقــيـقـة  16 ثم بــا
ادرك الــزوراء الـتـعـادل بـعـدهـا
بـدقيـقت بـاقدام مـسجل هدف
الـديـوانـيـة ثم جنح فـالح عـبد
الــــكــــر فـي احــــراز الــــهـــدف
الـثـاني لـلـديـوانـيـة وعـزز عـبـد
الــــله عــــبــــد االمــــيــــر رصــــيـــد
الـديـوانيـة بـالهـدف الـثالث في
الــــدقـــيــــقـــة 45 وفـي الـــشـــوط
الـثاني استـخدم مدرب الزوراء
ايـوب اوديشو كل اوراقه حتى
تـــمــكن الـــفــريق من تـــســجــيل
الــهـدفــ الـثـاني والــثـالث عن
طـريق عالء عبـاس في الدقـيقة
 81والـــبــديـل جــبـــار كــر في

الوقت بدل الضائع.
ووصـل الزوراء الى النقطة 36
ركـز الـثالـث والديـوانـية فـي ا
ـــركـــز  16بــــرصـــيـــد 15 فـي ا
نــقـــطــة. وفي مــبــاراة ثــانــيــة
تـعـادل فـريـقـا احلـدود وضـيفه

خالد الروضان 
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تــرأس وزيـر الــنــقل عـبــدالـلـه لـعــيـبي
ــشــارك الــثـالثــاء  الــوفــد الـــعــراقي ا
بــاعـمــال اجلـلــسـة 81 لــلـجــنـة الــنـقل
ــــنـــبــــثـــقـــة عـن اجملـــلس الـــداخــــلي ا
قر االقتصادي واالجتماعي في اوربا 
ــتـحــدة في جـنــيف.وقــال بـيـان األ ا
تــلـقـته (الـزمــان) امس ان (وزيـر الـنـقل
اعــــرب عن ســـعــــادته حلــــضـــور هـــذه
اجلـلسة من اجل طـرح تطلـعات وخطط
وزارة الـنقل الـعراقـية لـتطـبيق االتـمته
ـاط النـقل سواء كـان بريا في جـميع ا
او بـــحــريـــا او جــويـــا).وقــدم عـــرضــا
بــالـتــحــديـات الــتي تــواجه الــعـمل في
ضــعـف اســتــخــدام الـــتــكــنـــولــوجــيــا
احلـديثـة. وعدم ربط تـشكـيالت الوزارة
في جــمـيع ارجـاء الـعـراق مع بـعـضـهـا
وكـذلك مع مـركـز الوزارة).وأكـد لـعـيبي
ـــســـتـــمــرة ان (ضـــعف الـــصـــيـــانـــة ا
لـلمنظومة وكذلك البنى التحتية بسبب
اليـة  وبذلك فان الوزارة ـوارد ا شح ا

حتــتـاج حتـديث نــظـام خـدمــة الـزبـائن
ــركــزي). وفي خــتــام الـكــلــمــة اعـرب ا
الــوزيـر (عن امــله بـاالســتـجــابـة لــتـلك
ـقتـرحات وان الـوزارة جادة لـتحـقيق ا
تطلبات التـكنولوجيا احلديثة جـميع ا
لألرتـقاء بالعمل). يشار إلى ان اجللسة
حــضــرتــهــا وفــود حــكــومــيــة رفــيــعـة
ــسـتــوى تـمــثل وزراء الــنـقل  وكــبـار ا
ــــســـؤولــــ في الـــدول الــــعـــربــــيـــة ا

واالوربية.

ســـاحــة لــلــتـــبــادل الــتـــجــاري عــلى
حـدودها الـشمـاليـة مع العراق خالل
قبلـة بالتزامن مع األشـهر األربعـة ا
ـنــفـذ عـرعـر من االفــتـتـاح الــرسـمي 
جـانب العراق الـذي تعهـدت الرياض
بــإنـشـائه بـجـمــيع جتـهـيـزاته. وقـال
الـسـفـير الـسـعـودي لدى بـغـداد عـبد
الـعزيز الشمري في تصريح امس أن
(مـــجـــلس الــتـــنـــســيـق الــســـعــودي
الـعراقي سـينـعقـد في بغداد في آذار
ـنـتظـر تـوقيـع الكـثـير ـقـبل ومن ا ا
مـن االتـفـاقـيــات وإطالق مـشـروعـات
عـــدة بــــ الـــبـــلـــدين عــــلى هـــامش
االجــتــمــاع والســيــمــا ان الــعـالقـات
الــعـــراقــيــة الــســعـــوديــة في أفــضل
حـاالتـهـا) كـاشـفـاً عن (زيـارة قـريـبـة
ـــــــــســــــــؤولـــــــــ عـــــــــراقـــــــــيــــــــ
لـلسعودية).واضاف (خالل الشهرين
ـقبـل سـيتم ايضـا منح تـأشيرات ا
لــلــعــراقــيــ من بــغــداد واالفــتــتـاح
الــرســمي لـلــقــنـصــلـيــة الــسـعــوديـة

هناك). 
ــنـفـذ عـرعـر  قـال وفي مــا يـتـعـلق 
الـشـمـري أن (بالده أوفـت بـتـعـهـدها
ـنـفـذ من اجلـانب الـعـراقي إنـشــاء ا
وأن الــعــمــلــيــات اإلنــشــائــيــة بـدأت
بـالفعل عبر شركة سعودية) متوقعاً
(إجنــاز الــعــمل في أقل من  4أشــهـر
ـنــفـذ بــشــكل رسـمي في وافــتـتــاح ا
ـــــــقــــــبـل).وأوضح أن حـــــــزيــــــران ا
(الــسـعـوديــة تـعــهـدت بـبــنـاء مــنـفـذ
عـــراقي كــامل وجتـــهــيــزه بـــجــمــيع
ـتطـلبـات التي يحـتاجـها أي مـنفذ ا
من بـنيـة حتتـية وجتهـيزات مـكتـبية
وفـــنــيــة وأجــهـــزة فــحص وخالل 4
نـفذ جاهـزاً) مشيرا أشـهر سيـكون ا
نـفـذ احلـدودي مع الـعراق الـى أن (ا
سـيـضم  أكـبـر سـاحـة تـبـادل جتاري
بـ الـبـلـدين وسـتـكـون في اجلـانب

السعودي) 
ـنـفذ .وأوضح الـشـمري أن(افـتـتاح ا
يــــعـــــني ان كـل الــــبــــضــــائـع الــــتي
يـسـتـوردهـا الـتـجـار الـعـراقـيـون من
السعودية ستقل تكلفتها اذ بدالً من
دخـولـهـا عـبر دول مـجـاورة سـيـكون
دخـول هـذه الـبـضائع مـبـاشـرة كـما
ســــيــــنـــعــــكـس ذلك عــــلى احلــــركـــة

االقتصادية داخل العراق) .
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مـصادقته على انتخاب الشويلي محافظا
لبغداد . 

وكــان رئــيس اجلــمــهــوريـة قــد طــلب من
احملـــكــمــة الـــرأي الــقــانــونـي والــبت في
قــانــونــيــة جـلــســة انــتــخــاب الــشـويــلي

محافظاً.
 وانــتـخب مـجــلس احملـافــظـة اجلـزائـري
بـعـد فـوز محـافظ بـغـداد السـابق عـطوان
الـعـطـواني باالنـتـخـابات الـنـيـابيـة فـيـما
عـقـدت كتل أخـرى جـلسـة ثانـيـة انتـخبت
فـيها الـشويلي مـحافظـاً ومحمـد الربيعي
نـائبـا فـنيـا للـمحـافظ. واعلـنت احملافـظة
فـي بـيــان امس عـن مـصــادقــة احملــكــمـة
اإلداريـة على شـرعية جـلسـة اجلزائري .
كـما ارجأت جلسة احملكمة جلستها للبت
ـياحي من بـقـرار إعفـاء احملـافظ مـحمـد ا

ــنـتـظــمـة بـاقــلـيم رقم  19 لــسـنـة غــيـر ا
 2013الـــتي نــصت عـــلى ان االغــلـــبــيــة
تــتـحـقـق بـأكـثــر من نـصف عــدد اعـضـاء
اجملـــلس  فــيـــمــا ان قــرار االقـــالــة جــاء
ــوافــقـة  14 عــضــوا من مــجــمـوع 27
عــضـوا . واضـاف ان اجلــلـسـة انــعـقـدت
بــحــضـور  14 عــضــوا من مـجــمـوع 27
عـــضـــوا . كــمـــا اشـــار قــرار احلـــكم الى
مـخالفات اخرى من بيـنها ان قرار االقالة
ـنـصوص لم يـذكـر االسـبـاب احلصـريـة ا
ذكور كما لم يسبقه عـليها في القانون ا
اســتــجـواب. الى ذلك حــســمت احملـكــمـة
الـنزاع عـلى منصب مـحافظ بـغداد لفالح
اجلـزائري عـلى حسـاب فاضل الـشويلي.
وردت احملــكــمــة امس دعــوى تـقــدم بــهـا
الـشـويـلي عـلى رئـيس اجلمـهـوريـة لـعدم
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عــزا اخلـبــيــر الـقــانـوني طــارق حـرب رد
مــحـكـمــة الـقـضـاء االداري قــرار مـجـلس
مــــحــــافــــظــــة كــــربـالء اقــــالــــة احملــــافظ
عـقيل الـطريحي الـى عدم التـزام مجالس
احملـافـظـات بـضـوابط وتعـلـيـمـات قـانون
نـتظمـة باقلـيم وخرقها احملـافظات غـير ا
لـلدستـور والقانون.وقـال حرب لـ(الزمان)
امـس ان (مــجــلس مــحـــافــظــة كــربالء لم
ـواد قــانــون احملــافـظــات غــيـر يــلــتــزم 
ــنـتـظـمـة بـاقـلـيم رقم  19 لـسـنـة 2013 ا
خالل جـلسته الـتي اقال فيهـا الطريحي)
مــضــيـفــا ان ( احملــكـمــة االداريــة وجـدت
نـفسهـا ملزمة بـرد القرار). واوضح حرب
ان (تـــصــــويت مـــجـــلـس احملـــافـــظـــة في
اجلـلسة االولى لم يـستنـد الى استجواب
ســابق وال الى مــؤشـرات ادانــة واضـحـة
ــا جملــرد تــهــمــة لم يــتم الــتــأكــد من وا
صـحتـها فـضالً عن اخلروقـات التي اشار
الـيـهـا نص حكم  احملـكـمة). وعـنـد سؤال
(الـزمان) عن سبب قـيام مجـلس احملافظة
بـخـرق الــقـانـون وهـو سـلـطـة تـشـريـعـيـة
اولى بـه ان يكون قدوة للـمواطن البسيط
رد بـالقول ان ( وجود مجالس احملافظات
في الــوقت الـراهن ومــزاولـتـهــا لـعـمــلـهـا
اصال غـيـر شـرعي وغـيـر دسـتـوري  فـقد
انـتهت واليتها مـنذ سنت ولـكنها التزال
تـكـبـد الـدولـة امـواال طـائـلـة). واضاف ان
(وجــود مـجــالس احملـافــظـات لــيس امـرا
ضـروريـا الى هـذه الدرجـة فـدول متـقـدمة
عـديدة تـعمل بـنظـام الواليـة  وليس فـيها
مــجــالـس مــحــافــظــات).  وجــاء في نص
احلــكم الـذي اصــدرته مـحــكـمـة الــقـضـاء
االداري امـس ان قـــــــــــرار مــــــــــجــــــــــلـس
كـربالء بشأن اقالة الطريحي كان مخالفا
لـلمادة 1/  تـاسعـا من قـانون احملـافظات

ــــقــــررة امس إلـى الــــيـــوم مــــنــــصــــبه ا
اخلـــــمــــيـس.وقــــال عـــــضـــــو مــــجـــــلس

واسـط غـــــالب الـــــرديـــــنـي امس  إنه 
ياحي (تـأجيل جلسة البت بـقرار إعفاء ا
ـصـادقة عـلى غضـنفـر البـطيخ إلى أو ا
من دون االدالء الـــــــيــــــوم اخلـــــــمــــــيـس)

بتفاصيل.  
وصــوّت  مــجـــلس واسط  في  تــشــرين
ـيـاحي ـاضي عــلى اخـتـيــار ا الــثـاني  ا
مـحافـظاً خـلفاً لـلمـحافظ الـسابق مـحمد
عــبـد الـرضــا طالل الـذي فـاز بــعـضـويـة
ـان.وأعلن عـضـو مـجلس احملـافـظة الـبـر
وسـوي في وقت الحق تـصويت مـهـدي ا
اجملـــلـس عـــلى إلـــغــــاء قـــراره الـــســـابق
ـيــاحي مـحـافــظـاً واخـتـيـار بــانـتـخـاب ا

نصب احملافظ. البطيخ 
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ـتــحـصــلـة (احملــكـمــة وجـدت ان األدلــة ا
ـادة ــتــهم وفق احـكــام ا كــافـيــة إلدانـة ا
الـثـانيـة من قـانون مـكـافحـة اإلرهاب رقم

 13 لسنة 2005).
وفـي مــحـــافــظـــة ذي قــار الـــقت شـــرطــة
الـشطـرة القبض عـلى متهم بـارتكاب دگه
ديـريـة شـرطة ذي عـشـائـرية.وقـال بـيـان 
قــار ان( مــركـز شــرطـة الــفــتـاحــيــة الـقى
الـقبض عـلى متهم يـرمز السمه - جـ .ث.
ع /  49 عــامـا /يـسـكن الـبــدعـة بـقـضـاء
الـشطـرة التهامه بـارتكـاب دگة عشـائرية
ـتـهم ـاضـي) مـوضـحــا ان(ا األســبـوع ا
صــادر بـحــقه أمــر الـقــاء قـبض قــضـائي
ـادة ثـانـيـا من قـانون اسـتـنـادا إلحـكـام ا
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أصـدرت مـحـكمـة جـنـايات مـيـسان امس
دة خمسة عشر االربـعاء حكماً بالسجن 
ـة (الـدكة) عـامـا بـحق مـدان ارتكب جـر
الـعــشـائـريـة في الـعـمـارة. وقـال مـجـلس
الـقـضاء االعـلى في بيـان تلـقته (الـزمان)
امس ان (مـحـكمـة اجلنـايـات في ميـسان
نـــظــرت قـــضــيـــة مــدان بـــارتــكـــاب دكــة
عـشـائـريـة بـعـد أن اسـتـهـدف مـنـزل احـد
ــواطــنــ بــاطالق عــيــارات نـاريــة من ا
ـنزل نـتيـجة بـنـدقيـة كالشنـكوف جتـاه ا
حــدوث مـشـاجــرة بـيــنـهـمــا في مـنــطـقـة
اجلــمـعــيـات في الــعـمــارة) مـضــيـفـاً ان

مــكـافــحـة اإلرهـاب). وفـي الـشـأن نــفـسه
اعـلــنت قـيـادة عـمـلـيـات بـغـداد امس عن
احــبــاط (دكــة عــشــائــريــة) في مــنــطــقــة
الـكـرادة.وقـال إعالم عـمـلـيـات بـغـداد في
بـــيــان أن(الــقـــوات األمــنــيـــة في قــيــادة
عـمـليـات بـغـداد متـمـثلـة بـاللـواء الـثالث
الـفرقة االولى شرطة احتادية تمكنت من
احــبــاط مــحــاولــة لــدكــة عــشـائــريــة في
الـــكــرادة  وإلــقـــاء الــقــبض عـــلى ثالثــة
اشـخاص مـختبـئ في احدى الـعمارات
ويحملون أسلحة خفيفة متهيئ لتنفيذ
مـا يـسمى بـالـدكة الـعـشائـريـة) مضـيـفاً
أنـه ( احالـتـهم الى اجلـهات اخملـتـصة

التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم).

الـــبــحــري امـس االربــعــاء بــدون
اهـــداف فـي الـــلـــقـــاء الـــذي جـــرى
بـــيــنــهـــمــا عــلـى مــلــعـب الــتــاجي
الـــريــاضي وارتــفـع رصــيــد فــريق
احلدود الى  24 نـقطة مـتقدما الى
ـركز التاسع بيـنما وصل رصيد ا
فـــريـق الــبـــحـــري الى  14نـــقـــطـــة

ـركـز  16بـجـدول مــتـقـدمــا الى ا
ــمــتــاز. تــرتـــيب فــرق الــدوري ا
وانــطــلق الـدور  18 مـن الـدوري
ـــــمـــــتـــــاز انـــــطـــــلق اول امس ا
الــثالثــاء حــيث فــاز فـريـق نـفط
الـوسط على مضيفه فريق اربيل

بهدف مقابل هدف واحد.
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