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اكــدت وزارة الــصـحــة انــهــا حتـقق
ـا تـردد بـشـأن شـبـهـات فـساد في
عـقد مطبعة تابعة إلحدى دوائرها 
فـيــمـا اتـهم نـائب  دائـرة الـعـيـادات
الــطـبــيــة الـشــعـبــيــة بـإحــالـة عــقـد
طـبعـة الـتابـعة لـها الى اسـتـثمـار ا
شـركة مقاوالت ال عالقة لـها بأعمال

الطباعة . 
وقــــال الــــنـــاطـق الـــرســــمي بــــاسم
الـــوزارة ســـيف الـــبــدر لـ(الـــزمــان)
ــفــتش امـس االثــنــ ان (مــكـــتب ا
الـعـام في الوزارة يـتـولى التـحـقيق
بـعـقـد اسـتـثـمار مـطـبـعـة الـعـيادات
الــطـــبــيــة) مــؤكــدا ان ( الــقــضــيــة
فـتش العام مـعروضـة امام مكـتب ا
وعـند االنتهاء من التـحقيق ستعلن
ـتــعـلــقـة ـعــلـومــات ا الــوزارة عن ا
ـــوضــوع). ودعــا عــضــو جلــنــة بــا
الـصــحـة والـبـيـئـة الـنـيـابـيـة جـواد
ــــوســــوي وزيـــر الــــصـــحــــة عالء ا
الـــــعــــلــــوان إلـى إجــــراء حتـــــقــــيق
بـخـصـوص شـبهـات فـسـاد في عـقد
مـطبعـة العيـادات الطبـية الشـعبية
مـتهـما اياهـا بإحـالة عقـد استـثمار
ــطـبـعــة الـتـابــعـة لـهــا الى شـركـة ا
مـــقـــاوالت ال عالقــة لـــهـــا بــأعـــمــال
الـطـباعـة   مشـيرا الى رفض جلـنة
حتـــلــيل الــعـــطــاءات قــبــول عــرض
ذكورة لـكونه غير مطابق الـشركة ا
وسوي قررة. وبحسب ا لـلشروط ا
فـإن هيئة استثمار بغداد كان لديها
مـالحــظـــات عــلى عـــرض الــشـــركــة
ودعــت الـى اعـــــــــــــــادة االعــالن عـن
ــشــروع  واتــاحــة الــفــرصــة امـام ا
سـتثـمرة لـلتـقد بـغية الـشركـات ا
اخــتــيــار الــشــركــة االفــضل. ولــفت
ــوسـوي الى وجــود مـحــضـر ثـان ا
لــلـجــنــة الـعــروض بـالــوافـقــة عـلى
ــذكـورة واالحـالـة عــرض الـشـركـة ا
عـــلـــيــهـــا. في غـــضـــون ذلك اصــدر
ــيــاحي مــحــافـظ واسط مــحــمــد ا
تـوجيهات تتعلق باجلانب الصحي
فـي احملـــافـــظــــة  مـــؤكــــدا اتـــخـــاذ
ــراكـز اجــراءات قــانــونــيــة بــحـق ا
الـــعالجــيــة والـــعــيــادات الـــطــبــيــة
ــيـاحي فـي بـيـان اخملــالـفــة. واكـد ا
امـس ان هـذه الــتـوجــيـهــات جـاءت
ـواطـنـ من (بــنـاء عـلى شـكــاوى ا

راكـز العالجـيـة والعـيادات كـثـرة ا
الــطــبـيــة غـيــر اجملــازة واخملـالــفـة
لــلـضـوابط الـقـانــونـيـة واتـخـاذهـا
اســــلــــوب الــــربـح عــــلى حــــســــاب
ـواطنـ من قبل الـساع لـلثراء ا
الـــســريع)  مـــشــيــرا الـى (اتــخــاذ
اجـراءات قـانونـيـة بحق اخملـالـف
ــشــاكل في الــقــطـاع بــعــد تــفـاقم ا
الـصحي اخلـاص ومن اجل حـماية
اهــالـي احملــافــظــة وفق الــقــانــون)
بـحـسب قـوله. من جـهـة اخـرى أكد
الـنـائب عـن حتالـف سائـرون سالم
الــشـمــري االحـد أن حتــالـفـه يـؤيـد
ـفــتـشـ اســتـمــرار عـمل مـكــاتب ا

الــعـمـومــيـ وفق شـروط مــعـيـنـة.
وقــال الــشـمــري في تــصـريح امس
(إنـنـا في حتـالف سـائـرون مع عدم
فـتشـ العمـومي الـغاء مـكاتب ا
لــكن وفق شــروط مــحـددة يــنــبـغي
الـعـمل بهـا بـغيـة تـفعـيل عـمل هذه
كافحة الـفساد) مبينا ان ـكاتب  ا
ـكـاتب يـنـبـغي فـصـلـهـا عن (هـذه ا
الـوزارات وان تـكـون مرتـبـطـة على
نــحــو مــبــاشــر بــهــيــئــة الــنــزاهــة
وبـــاشـــراف مــبـــاشـــر من مـــجــلس
الـنواب بـغيـة اخراجـها من هـيمـنة
وسـطـوة الـوزراء عـلـيـهـا). وصوّت
مـــجــلس الـــنــواب بـــجــلـــســته  في
الــتـاسـع من الـشــهـر اجلــاري عـلى
بدأ بـالغاء صـيغـة قرار من حيـث ا
ــفــتــشــ الــعــمــومــيــ مــكــاتب ا

وتــــفـــــعــــيل دور االدعــــاء الــــعــــام.
واضـــاف الــــشـــمـــري ان (مـــكـــاتب
ــفــتــشــ يــنــبــغي ابــعــادهــا عن ا
الفئوية والتحزب التي كانت سببا
ـومــة الــفــســاد) مــؤكـدا ان فـي د
ــفـتــشـ حــلـقــة فـعــالـة (مــكـاتب ا
وضـرورية في مـكافـحة الـفساد اذا
مـــا  تــصــويب عـــمــلــهـــا بــشــكل
صـحيح وهو ماسنعمل عليه خالل

قبلة). رحلة ا ا

سيف البدر
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كــشف رئـيس اركـان اجلــيش الـفـريق
ي امس عن أول الـركن عـثـمـان الغـا
ــنــفــذ احلــدودي بــ خــطـط لــفــتح ا

قـبلة  الـعراق وسوريـا خالل األيام ا
شترك مع مـؤكدا ان مركز التـنسيق ا
سـوريـا منع تـسلـسل االرهابـي عـبر
ـشتـركة بـ الـبلـدين. وقال احلـدود ا
ي في مؤتـمر صـحـفي مشـترك الـغـا
مـع نـظـيــريه الـســوري وااليـراني في
دمـشق اعقب اجتـماعا لـهم انه (لدينا
تــنـسـيق مع اجلـيش الـسـوري حلـفظ
شـتركة) مـضيفـاً ان (مركز احلـدود ا
ـشــتـرك مع سـوريـا مـنع الــتـنـسـيق ا
تـسلـسل االرهابـي عـبر احلـدود ب
ي الى ان الـــبـــلــديـن). ولــفـت الــغـــا
(اإلرهـاب اسـتـهدف الـعـالم ومن قاتل
اإلرهــــاب في أشـــرس مــــعـــركـــة هـــو
الـعـراق وسوريـا وإيـران) كاشـفا عن
نفذ قبـلة ستـشهد فـتح ا ان (األيـام ا
احلــدودي بـ الـعــراق وسـوريـا).من
جــانــبه أكــد وزيــر الــدفــاع الــسـوري
ــكــلف بــرئــاسـة االركــان الــســوريـة ا
الــعــمـاد عــلي عــبــد الـلـه أيـوب خالل
ـؤتـمـر إن (هـذه االجـتـمـاعـات كانت ا
مـهمـة للـجميع وهـي ناجحـة بامـتياز
سـتويات وما وعـلى شتى الصـعد وا
تـمخض عنها سيسـاعدنا باالستمرار
في مــواجــهـة الــتـحــديـات واألخــطـار
والــتـهــديـدات الـتي أفــرزهـا انــتـشـار
اإلرهـاب الـتـكـفـيـري وتـمـدده في هذه
ـنطـقة احلـيويـة من العـالم) مضـيفا ا
ان (الــدولـة الـسـوريـة ســتـعـيـد بـسط
ســيـطـرتـهـا عــلى كـامل جـغــرافـيـتـهـا
صاحلات أم عـاجال أم آجال سواء بـا
بــالـقـوة الـعـســكـريـة وإدلب لن تـكـون
اســتـثـنـاء أبــدا فـهي واحـدة من أربع

مــنـاطـق خـفض الــتـصــعـيــد الـتي 
ناطق الثالث حتـديدها حيث عـادت ا
االخــرى الى كــنف الــدولـة الــســوريـة
وهـذا ما سـتؤول إلـيه األمور). بدوره
قــال رئــيس هــيــئــة االركــان الــعــامــة
ـســلـحـة االيـرانــيـة الـلـواء لــلـقـوات ا
مــحــمــد حــســ بــاقــري (سـنــواصل
تـقد الدعم الى الـعراق وسورية في
احلــرب ضــد االرهــاب) مــضــيــفـا ان
(االمــريـكـان والـصــهـايـنــة يـحـاولـون
ــنـطــقــة). وتـابع تــهــديـد اســتـقــرار ا
(نـسـعى الى تـثـبيت جـذور احلـكـومة

مالذ االم

الـسـوريـة ودحـر االرهـاب في جـمـيع
االراضـي). من جــهــة اخـرى كــشــفت
خـــلـــيـــة اإلعالم االمـــني امس عن ان
االشتباكات التي اندلعت في سنجار
مـسـاء اول امس ادت الى اسـتـشـهاد
جــنـديـ واصـابـة آخـري وكـانت مع
مـــجـــمـــوعــة تـــســـلـــلت من االراضي
الــســوريــة وتـلــقت اســنــادا من قـوة
حـمـايـة سـنـجـار. وقـالت اخلـلـيـة في
بـيـان لتـوضـيح حـقيـقـة االشتـبـاكات
الــــتي دارت بــــ قــــوة من اجلــــيش
وعـــــنــــاصــــر مـن حــــزب الـــــعــــمــــال
الـكردستاني (احلاقا ببياننا السابق
بـشأن االعتداء على نقطة تفتيش في
قـريـة حـصاويـك بسـنـجـار من جانب
مــجــمــوعــة تــضم اربــعــة اشــخـاص
تـــســـلــلـــوا من االراضي الـــســـوريــة

بــــاجتــــاه االراضي الــــعـــراقــــيـــة 
تـطويـقهم بـواسطـة كمـ من الـفرقة
 15 فـي قـريـة حـصـاويك) مـوضـحـا
انه (أثـنـاء عمـليـة التـطويق حـضرت
قـوة من حـمايـة سنـجار  –الـيـبشه -
ــســاعـدة االشــخـاص وعــلى اثــرهـا
ــــــا ادى الى حــــــدث اشـــــتــــــبـــــاك 
اســتـشــهـاد جــنـدين وجــرح عـدد من
اجلـنـود ومن قـوة حـمـايـة سـنـجـار).
وكــانت خـلـيـة االعالم قـد أعـلـنت عن
وقـــوع اشــــتـــبـــاكـــات بـــ اجلـــيش
الــعـــراقي وقــوة من عــنــاصــر حــزب
الــعـمـال الــكـردسـتـانـي  في سـنـجـار
ـحافظة نينوى. وقالت في بيان ان
(قـــوة مـن الـــبـــكه كـه اعـــتـــدت عـــلى

سـيـطـرة أمـنـيـة تـابـعـة لـلـفوج االول
لــواء 72 الــتــابع لـقــيــادة عـمــلــيـات
نـيـنـوى بـعـد ان طـالب أحـد اجلـنـود
قـــوات الــــبـــكه كـه بـــاســـتـــحـــصــال
ـوافقات االمـنية بغـية السـماح لها ا
بــاجــتـيــاز الـســيــطـرة فــقــامت تـلك
الــقـوات بـدهس اجلــنـدي واالعـتـداء
عــلى الـســيـطــرة و نـشب فـي اثـرهـا
) مـؤكـدةان اشــتـبــاك بـ الــطـرفــ
االشـتبـاكات (أسـفرت عن اسـتشـهاد
جـــنـــديـــ مـن قـــوات الـــفــوج االول
وإصــابــة خــمــســة من قــوات الـبــكه
كـه).ولم يــــعـــــلق حــــزب الـــــعــــمــــال
الـــكــردســتـــاني عــلى اخلـــبــر حــتى
اآلن.ونــادرا مـا تــقع حـوادث أمــنـيـة
بــ اجلــيش وجــمــاعـات مــســلــحـة
بـاسـتـثـنـاء تـنـظـيم داعش. مـن جـهة
اخـرى افـادت وسـائل إعـالم إيـرانـية
بــأن جـنـديـا مـن حـرس احلـدود قـتل
في اشـتباك مع جماعـة مسلحة قرب
احلـدود الغـربيـة مع العـراق. ونقلت
وكـالة تسـنيم لألنبـاء عن قائد قوات
حــرس احلـدود في إقـلـيم كـرمـنـشـاه
كـيومرث شيخي قوله انه (في حدود
الـسـاعـة الـتـاسـعـة مـسـاء اشـتبـكت
قـــوات حـــرس احلـــدود الــتـي كــانت
حتــاول مـنع مـهـربــ مـسـلـحـ من
دخـول البالد مع عصابـات مسلحة).
وأضــــاف أن (جــــنــــديــــا فـي دوريـــة
ـــنــطــقـــة بــانـه قــتل في حـــدوديــة 

االشتباك). 
ـســلـحـ وبــحـسب شــيـخي فــإن (ا
كـانـوا يـخـطـطـون للـقـيـام بـعـمـلـيات
تـخــريـبـيـة في إيـران) لـكـنه لم يـذكـر
تـفاصـيل ولم يتـحدث عمـا إذا كانوا
عــلى صــلــة بــجــمــاعــات مــســلــحـة.
وعــثــرت قــوة أمــنـيــة عــلى جــثــتـ
تـــعــودان الرهــابـــيــ من داعش في
مـحافـظة كركـوك.وقال الـناطق باسم
وزارة الــداخـلــيـة في بــيـان امس ان
(مـــفــــارز وكـــالـــة االســــتـــخـــبـــارات
والـتـحقـيقـات االحتاديـة في الوزارة
عثرت على جثت لعناصر عصابات
داعـش االرهـــابــــيــــة كـــان طــــيـــران
الـتحـالف الدولي قد قـتلـهما بـضربة
جـويـة داخل احد األوكـار) موضـحا
ان (هـــــذه الــــضـــــربــــة جـــــاءت وفق
ــفــارز وكــالــة مــعــلـــومــات دقــيــقــة 
االســتـخـبـارات في نــاحـيـة الـرشـاد

حافظة كركوك).
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زار رئـيس مـجـلـس القـضـاء األعـلى
الــــقــــاضي فــــائق زيــــدان والــــوفـــد
ـرافق لـه صـبـاح امس الــقـضــائي ا
االثـنـ رئاسـة مـجلس الـقـضاء في

اجلمهورية التركية.
وأفــــــاد بــــــيــــــان صـــــادر عـن اعالم
اجملـلس  تـلـقـته (الـزمـان) امس بأن
(زيـــــدان الــــتـــــقى الـــــرئــــيس االول
لـلمحكمة العليا في تركيا إسماعيل
رشــتــو جــيـريت واعــضــاء مــجـلس
الـقـضـاء الـتـركي) .وأضـاف الـبـيـان
ان (اجلـــانـــبـــ بـــحـــثـــا تـــطـــويـــر
ـشتـركـة ب الـعالقـات القـضـائيـة ا
الـنظـام الـقضـائيـ ورافق الوفد
سـفـير جـمهـوريـة العـراق في تركـيا
الـــســيــد حــســـ اخلــطــيب).وكــان
زيــدانـــا قــد وصل  إلى الــعــاصــمــة
الـتــركـيـة أنـقـرة في زيـارة رسـمـيـة.
وذكــر بــيــان لــلــمــجـلـس ان (زيـدان
وصل الـعاصمـة التركيـة أنقرة على
ـسـتـوى رأس وفــد قـضـائي رفــيع ا
بــنـاء عـلى دعــوة وجـهـهــا الـقـضـاء
الـتركي). واضـاف البيـان ان (الوفد
ضم كـال من قـضـاة الـتـمـيـيـز حـيدر
رديـف وشـــهــــاب احــــمــــد يــــاســـ
ورؤســاء االسـتـئـنـاف عــبـد مـشـحن
حــمــدان رئــيس اســتــئــنــاف صالح
الــدين ومـســلم مـتـعـب مـدب رئـيس
اســتــئــنـاف الــنــجف وغــالب عــامـر

رئـيس اسـتـئـنـاف واسط).وكـان في
اسـتـقـبـال الـوفد امـ عـام مـحـكـمة
الـتـمـيـيـز يـوسف زيـتـون والـسـفـير
الـعراقي لـدى تركيـا حس مـحمود

اخلطيب.
الى ذلك عقد مجلس القضاء األعلى
اجــتــمــاعه الــدوري الــثـالث  االحــد
ــنـاقــشــة عـدد من بــرئــاسـة زيــدان 
ـــدرجـــة عــلـى جــدول الـــقـــضــايـــا ا
أعــمــاله.  واوضح بــيــان صـادر عن
ــركــز اإلعـالمي تــلــقــته (الــزمــان) ا
امـس أن (اجملــلس نــاقش عــدداً من
درجة على جدول أعماله الـقضايا ا
تــضـمــنت تـرقــيـة عـدد مـن صـنـوف
( دعـ العـام الـسادة الـقضـاة وا
واقـــر اجملــــلس تـــرقـــيــــته عـــدد من
الـقضاة وأعضاء االدعاء العام وفق
ـصلـحة الـعامـة ومنح مـقـتضـيات ا
ـنـاصـب الـقضـائـيـة الـتي عـدد من ا
يـستوجب منـحها إقرار الـتشكيالت
نـاطق االستئـنافية الـقضائـية في ا
ونــاقش اجملــلس مـا ورد في كــتـاب
مـجـلس الـنـواب بـخـصـوص إعـطاء
الـرأي حـول مـقـتـرح تـعـديل الـفـقـرة
ادة السادسة من األمر (ثـالثاً) من ا
رقم  30 لــــســـنـــة   2005 قــــانـــون
احملــكـمـة االحتــاديـة الـعــلـيـا) وقـرر
وافـقـة وتأيـيد اجملـلس بـاإلجمـاع ا
ـذكور بغـية توحـيد السن ـقترح ا ا
الـقـانوني لـلـتقـاعد جلـمـيع القـضاة
في الــسـلـطـة الـقــضـائـيـة عـلى وفق
أحكام قانون التنظيم القضائي رقم

 160لـسـنـة  1979وقــانـون تـمـديـد
خـــدمــة الـــقــضــاة رقم  39 لـــســنــة
 2012ونـــــاقـش اجملــــلـس كـــــتــــاب
الــلــجــنــة الــقــانــونـيــة فـي مـجــلس
الـنواب بـخصوص اجـراءات تنـفيذ
مـــذكـــرات الـــقـــبـض حتـــديـــداً يــوم
اخلــــمــــيـس بــــقــــصــــد سيء ووجه
الــقــضــاة الــتــعــامل بــدقـة مـع هـذه
الـقـضـايـا وتخـويل الـقـضـاة اخلـفر
االتـصال بـالقـاضي اخملتـص للـنظر
ــتـهم فـي إمـكــانــيـة إطالق ســراح ا
بــكــفــالــة حلـ عــرض أوراقه عــلى

القاضي اخملتص .
كـمــا نـاقش اجملـلس كـتـاب الـلـجـنـة
الــقـــانــونــيــة في مـــجــلس الــنــواب

بــخـصـوص الـتــهـديـدات من بـعض
احملـسـوب عـلى الـعشـائـر في حال
اتـخـاذ االجـراءات الـقـانـونـيـة بحق
ــنــتــمــ لــهــذه الــعــشـائــر ووجه ا
اجملـلس القـضاة باتـخاذ االجراءات
الــقـانـونــيـة الـرادعـة وفـق الـقـانـون
بـــــحـق كل مـن يـــــهـــــدد اجلـــــهـــــات
ـواطـنـ عـنـد تـنـفـيـذ اخملـتـصـة وا

واجباتهم .
وأكـــد اجملـــلس اعـــمـــامه الـــســـابق
بـخـصـوص انـتـقـال الـسـادة قـضـاة
الـتحقيق رفقة أعضاء االدعاء العام
ــوقــوفـ ـواقـف لـلــقــاء مع ا الـى ا
وتــدقـيق أوراقـهم مـيــدانـيـاً التـخـاذ
الـقـرارات احلـاسمـة وفق الـقـانون .
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ألـقت قـوة أمنـية الـقبض عـلى ثالثة
مـتـهـمـ بـخـطف شـاب في اجلـانب
وصل. وقال الناطق دينة ا األيـسر 
باسم وزارة الداخلية في بيان امس
ان (مـديــريـة مـكـافـحـة إجـرام قـيـادة
شــرطـة نـيـنـوى الــقت الـقـبض عـلى
ثالثــة مـتــهـمــ قـامــوا بـإخــتـطـاف
شـاب من مـنـطقـة شـارع الـزهور في
وصل حتت دينة ا اجلـانب األيسر 
تــهـــديــد الــسالح) مــوضــحــا انــهم
(اقـتادوه الى جـهةً مجـهولـة وقاموا
بـــاإلعـــتـــداء عـــلـــيـه ومن ثم اطالق
ســــــراحه فـي مـــــنـــــطــــــقـــــة ســـــوق
الــنـــبي).وأشــار الى (تــدوين أقــوال
ــتــهـــمــ بــاإلعــتــراف إبــتــدائــيــاً ا
وقـضـائـياً وتـوقـيـفهم وفق الـقـانون
وســيــتم إكــمــال جــمــيـع اإلجـراءات
بــحـــقــهم إلحــالــتــهـم إلى مــحــكــمــة

اجلـنايات اخملتـصة) مؤكدا انه (
الــقـبض عـلــيـهم وضـبط بــحـوزتـهم
سـتخـدمة في الـسالح مع الـعجـلة ا
ـة في مــنـاطق مــخـتــلـفـة من اجلــر
اجلــانب األيـسـر ). كـمـا حـررت قـوة
أمـنية مـختطفـة من اهالي بغداد من
عــصـابـة تــضم امـرأة في مــحـافـظـة
كـركوك.وقـال في بيـان ثان انـه (بعد
ـــفـــارز وكـــالـــة ورود مـــعـــلـــومـــات 
االســـتـــخــبـــارات والـــتـــحــقـــيـــقــات

االحتــاديــة بــوجـود مــخــتــطــفـة من
اهــالي بـغــداد في كــركـوك تـمــكـنت
مـفارز الوكـالة بالـتعاون مع مـديرية
اســـتــخــبــارات ومـــكــافــحــة ارهــاب
كــركــوك في الــوزارة بــعــد تــشــكــيل
فريق مشترك من القاء القبض على
عـصـابـة مـكـونة من أربـعـة مـتـهـم
شهود حيث بـينهم امرأة باجلـرم ا
 حتـريــر اخملـتـطـفـة) مـشـيـرا الى
(ضـبط مـبـلغ مـن الـعـملـة عـبـارة عن
). وأعـلـنت ـتـهـمـ لـيـرات بـحـوزة ا
أمـانـة بـغـداد عن فـتح شـارع رئـيس
ـنـطـقـة الـكـرادة في بـغـداد  ضـمن
احملــلـة   903   كــان مــغــــلـقــا مــنـذ
الـعام 2003 . وقـالت في بيان امس

كــــان يـــقــــيم في دهــــوك وقـــد عـــاد
ـنـاسـبـة عـيـد نوروز لـلـمـحـافـظـة 
وكــان يـقـود الـسـيــارة بـنـفـسه وقت
وقــوع احلــادث) مــضـيــفــاً(ال نــعـلم
كـيف وقع احلـادث بـدقة لـكـنه ليس
مـحل شك لديـنا في الـوقت الراهن).
وتــابع أن (الـلـجــنـة الـتي شـكــلـتـهـا
بـغـداد لـلـتـحـقيـق في احلـادث تضم
أعــــضــــاء مـن هــــيــــئــــة الــــنــــزاهـــة
ومــسـتـشــاراً في وزارة الـداخــلـيـة)
مــضـيـفـا انــهـا (بـدأت الـتــحـقـيـقـات
وحـــصـــلت عـــلى مـــخــطـط احلــادث
وصـور وفيـديو لـساعـة وقوعه كـما
فـاحتت شـرطة دهـوك وشرطـة مرور
ـزيد).بـدوره قال عـرفة ا احملـافظـة 
ـتـحـدث بـاسم شـرطـة مـرور دهوك ا
ـقدم احلقوقي آزاد طه ان ( شرطة ا
ـرور بـدأت بـالـتـحـقـيق فـور وقـوع ا
احلــادث وتـبــ أن الـســيـارة الـتي
اصــطــدمت بــســيـارة جــعــفــر كـانت

تسير بسرعة كبيرة).
 وأفـاد مـصدر في شـرطة دهـوك بأن
(سائق السيارة االخرى هو شخص
عـــربـي وقــد أصـــيـب بـــجــروح و

تــوقـيــفه ويــجـري الــتـحــقــيق مـعه)
مـضـيـفاً ان (الـتـحقـيـقـات مسـتـمرة
ــكـن اإلدالء بــتــفــاصــيل أكــثــر وال 
حــالـيـاً). والــراحل كـردي من أهـالي
قــريــة ربــتــكي فـي دهــوك ولــد عـام
ــــوصـل حــــصـل عــــلى  1970فـي ا
شـهادة بكالوريوس في القانون قبل

ان (دائـرة بـلـديـة الكـرادة بـالـتـعاون
مع قـيـادة عـمـلـيات بـغـداد افـتـتحت
صـبـاح امس االثنـ شارعـاً حيـوياً
عـنـد مـدخل مـحـطـة ابو اقـالم ضمن
مـحـلـة  903 يـربـط مـنـطـقـة الـكرادة
داخـل بالـكـرادة خارج) مـشـيرة الى
(افـــتــتـــاح زقــاق رقم  واحـــد ضــمن
احملـلة  905  فـي الكرادة داخل).من
جـهـة اخـرى كشـفت مـديريـة شـرطة
مـــحـــافـــظـــة دهـــوك عن مـالبـــســات
مـــصـــرع رئــيس هـــيـــئــة الـــنـــزاهــة
الــــقـــاضي عــــزة تـــوفـــيـق جـــعـــفـــر
ـاضـي بـحــادث مـروري اخلــمــيس ا
الـتي اثـارت شـكوكـاً دعت احلـكـومة
الـى ارســال جلــنــة حتــقــيــقــيــة إلى
دهــوك. وقــال مـقــرب من جــعــفـر أن
(الـلـجـنـة بـاشرت مـهـامـهـا وجـمعت
األدلــة الالزمــة إذ افــادت الــشــرطـة
بــأنه في الــسـاعـة  9:45 مـن مـسـاء
ـاضـي وقع حـادث يــوم اخلــمــيس ا
ــديــنـة تــصــادم في شــارع مــالـتــا 
دهـوك بـ سـيـارتـ إحـداهـمـا من
نــوع تـويـوتــا النـدكـروزر والــثـانـيـة
هـيونـدا كان يـستـقلـها رئـيس هيـئة
النزاهة حيث لقي مصرعه باحلادث
فـيـمـا أصيب سـائق سـيارة تـويـوتا
بـجروح كمـا أحلق احلادث أضرارا
بـسبع سيارات أخـرى كانت مركونة

وقع). في ا
ـقــدم عـلي نـوري  مـن جـهـته قــال ا
ــرحـوم وهــو ابن عم الــفــقـيــد ان (ا
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حــذر خــبــيــر اقــتـصــادي من ان اي
خـلل في بـنـية مـنـتـجي النـفط يـؤثر
بـشـكل كـلـي في اقـتـصـاديـات الدول
ــنـتــجـة ومــنـهــا الـعــراق  مـؤكـدا ا
ضـرورة التزام العراق بقرار خفض
االنــتــاج لــلــحــفــاط عــلى مــســتـوى
االســعـار فــيـمــا تـتــدارس مـنــظـمـة
ـصـدرة لـلـبـتـرول (أوبك) الـبــلـدان ا
ـزمع في نيـسان إلـغـاء اجتـماعـها ا
عــلـى أن تــقــرر بــدال من ذلك مــا إذا
كـانت ستمدد تخـفيض إنتاج النفط
فـي حــــزيــــران. وقــــال مالذ االمــــ
لـ(الــــزمــــان) امس مــــعـــلــــقًـــا عــــلى
راقـبة الـوزارية اجـتـماعـات جلنـة ا
ــنــعـقــدة في بــاكـو ان ــشــتـركــة ا ا
(احملـــافـــظـــة عـــلـى اســـعـــار اخلــام
الــسـائــدة اآلن الـتـي تـخــدم حـقـوق
ستهـلكة على حد نتجـة وا الـدول ا
سـواء هـو الهـدف من االجـتمـاعات

والــتــشـاورات داخـل بـيت مــنــتـجي
ـنــعـقــدة حـالــيـا في بــاكـو الــنـفـط ا
عـاصمة اذربيجـان) مضيفًا ان (اي
خـلـل في بـنـيـة هـذا الـبـيت سـيـؤثـر
بـشـكل كـلـي في اقـتـصـاديـات الدول
ـنتجة ما يتطلب االتفاق وااللتزام ا
بـنتـائج وتوصـيات الـدراسات التي
ـتـخـصـصـة في ـعـاهــد ا تــقـدمـهـا ا
الـسوق الـنفـطيـة) .ولفت االم الى
ان (الـتطورات التكنولوجية وتتابع
ـــولــدات الــطــاقــة - ــكـــتــشــفــات  ا
الـنـظـيـفة-  تـشـيـر الى ان الـنفط لن
يـتـسـيـد عرش الـطـاقـة لـوقت طويل
وانـه خالل الـعــقـد ونــصف الـعــقـد
ــقـبل لن يـكـون مـطــلـوبـا كـمـا هـو ا
احلـــــــال االن) مــــــنــــــوهـــــــا الى ان
(الـتوجـهات الراهـنة تؤكـد ان العلم
ــــــا ســـــيــــــكـــــتــــــشف احلــــــديث ر
اسـتخـدامات جـديدة لـلخـام االسود
تـعيد له الطلب السابق في السوق)
 وكــــان اجملـــلس الــــوزاري لـــلـــدول

ــنــتــجــة لــلــنــفط قــد اســتــمع الى ا
ـنبـثقة تـقاريـر اللـجان اخملتـصة وا
ــنــتــجــ حــيث عن اجــتــمــاعــات ا
تـضـمن اسـتـقراءً لـلـسـوق النـفـطـية
ـــيـــة ومــراجـــعـــة لــلـــجــداول الـــعــا
والـتـقـارير وبـيـانـات االنتـاج لـلدول
األعــضـــاء  وذلك لــغــرض حتــقــيق
هـدف التـزام األعضـاء بقـرار خفض
االنـتـاج  والـوصـول بـهـا الى نـسب
مـتـقـدمة فـيـمـا سـيبـحث االجـتـماع
ـقبل ـقرر عـقده الـشـهر ا الـوزاري ا
في فـيـيـنـا  واالجـتـمـاع الـذي يـعـقد
ــقـبل اتــفــاق خـفض فـي حـزيــران ا
ـناسب من االنـتاج واتـخاذ الـقرار ا
ـا يـؤدي الى جــانب وزراء الـنـفط 
مــزيـــد من االســتــقــرار في الــســوق
ية.وشـدد االم على الـنفطـية العـا
انـه (لـيس امــام الـعــراق اال االلـتـزم
بـقـرار خفض االنـتاج لـلـحفـاط على
االسعار وعليه ايضا تقع مسؤولية
حـماية ثـروته النفـطية من الـتهريب

خـصوصا من عـمليات الـسطو على
انـابـيب نقل الـنـفط او سرقـة الـنفط
مـن االبــــار دون عـــــلم احلـــــكــــومــــة
االحتـــاديــة) مــؤكــدًا (وجــوب مــنع
الـهـدر بـالـثـروة الـنـفـطـيـة والـغـاز).
وكــان الــعــراق قـد اكــد عــلى لــسـان
وزيـر الـنـفط ثـامـر الـغـضـبـان  بـانه
ســـيــخــفض صـــادراته خالل شــهــر
وانه خالل  اذار اجلــاري نـــيــســان 
ـقدار  220 ألف خـفض صـادراته 
بـرميل يـوميا مـقارنـة بشهـر شباط.
وكــــــشـف مـــــصــــــدر في أوبـك امس
االثـــنــ إن جلـــنــة وزاريــة من دول
نظمة وخارجها أوصت بأن تلغي ا
نظمة مـجموعة أوبك+ التي تـضم ا
ــتــحـالــفــ مــعـهــا اجــتـمــاعــهـا وا
ــقــرر في نــيــسـان. لــلــســيــاســات ا
ـــراقــبــة الــوزاريــة وتـــضم جلــنــة ا
ـشتركة اجملتمعة حاليا في باكو ا
الـسـعـودية وروسـيـا وتـراقب سوق
الـــنـــفط ومـــســـتـــويـــات االمـــتـــثــال

لــتـخــفـيـضــات اإلمـدادات. وتــعـتـزم
ـزمع في أوبـك إلـغـاء اجــتـمـاعــهـا ا
نيسان على أن تقرر بدال من ذلك ما
إذا كـانت ستمـدد تخفيـضات إنتاج
الــنـفط في حــزيـران عــنـدمــا تـكـون
األســواق قــادرة عــلى تــقــيـيـم األثـر

تـحدة الـكـامل لعـقوبـات الواليـات ا
عـلى إيران واألزمـة في فنزويال. من
جـهته اعرب وزير الطاقة السعودي
خالد الفالح عن ثقته من أن منتجي
الــــنـــفـط في أوبك والــــشــــركـــاء من
خــارجـــهــا ســيــبــلـــغــون مــســتــوى
االمـتـثـال الـكـامل لـلـتـخـفـيضـات بل
ـقبلة. سـيتجـاوزونه في األسابيع ا
وتـابع الـفـالح لـصحـفـيـ في بـاكو
راقبة الوزارية قـبل اجتماع جلنـة ا
ــشـتـركـة أن (مـسـتـويـات اخملـزون ا
واالســتــثـــمــارات الــنــفــطــيــة هــمــا
الــــعـــامالن األســــاســـيــــان الـــلـــذان
يـــوجـــهـــان حتــركـــات مـــجـــمـــوعــة
) الفـتـا الى ان (تـقـديرات ـنـتـجـ ا
قــطــاع الـنــفط تــظـهــر احلــاجـة إلى
اسـتـثـمـارات بـقـيـمـة  11 تـريـلـيـون
ـقـبـلـ دوالر عـلـى مـدى الـعـقـدين ا

ــو الـطـلـب عـلى اخلـام). لــتـلــبـيـة 
واضـاف ان(مـا سـمـعـنـاه من اتـفاق
عـام هو أن نـيسـان سيـكون مـوعدا

مــبـــكــرا التــخــاذ أي قـــرار يــتــعــلق
بـاإلنـتاج لـلنـصف الـثاني من الـعام
ا تـرتفع مستـويات اخملزونات فـطا
ــســتــويــات ونــحـن بــعــيــدون عن ا
الـعاديـة سنـظل على مـسار تـوجيه
الـــســوق نــحـــو الــتـــوازن). وتــزيــد
ـتــحـدة صــادراتــهـا من الــواليــات ا
الـنــفط في األشـهـر األخـيـرة بـيـنـمـا
تـــفــرض عـــقــوبـــات عــلى فـــنــزويال
وإيــران عــضــوي أوبك في مــســعى
لـتــقـلـيل شـحـنـات هـاتـ الـدولـتـ
ـية. وفرضت سياسات لـلسوق العا
واشـــنـــطن مـــســـتـــوى جـــديـــدا من
الـتعقيد أمام أوبك في الوقت الذي
نظمة صعوبات لتوقع تواجه فيه ا
. وردا ـيـ الــعـرض والــطـلـب الـعــا
عــلى سـؤال عـمــا إذا كـان يـتـعـرض
ــتــحــدة لـــضــغــوط من الـــواليــات ا
لـزيـادة اإلنـتـاج قـال الـفـالح (لـسـنا
حتـت ضغط سـوى ضـغط الـسوق).
ويـنـتـقـد الـرئـيس األمـريـكي دونـالد

تــرامب أوبك عـلـنــا مـلـقـيــا عـلـيـهـا
بــالـلـوم في ارتــفـاع أسـعــار الـنـفط.
ويـقـول الـعديـد من أعـضاء أوبك إن
سـياسات الـعقوبات الـتي ينتـهجها
تـــرامب دفــعت الـــســوق لالرتــفــاع.
واتـفقت أوبك وحـلفاؤهـا في كانون
ــاضي عـلى خــفض اإلنـتـاج األول ا
ـقـدار  1.2 مـلـيـون بـرمـيل يـومـيا
ي) ــئــة من الــطــلب الــعـا ( 1.2 بــا
خـالل الـنـصف األول من هـذا الـعـام
في مـسعى لتعزيز األسعار. ويتع
عـــلى دول أوبـك بـــحــسـب االتـــفــاق
ــقـدار  812 ألف خــفض اإلنــتـاج 
بـرمــيل يـومـيـا فـيــمـا يـنـبـغي عـلى
ــشــاركــ الــعــشــرة الــبــاقــ في ا
ـقـدار الــصـفـقـة خـفض إنــتـاجـهم 
 383 ألـف برمـيـل يـومـيـا.وتـعـهدت
روســـيــا الــتـي لــيــسـت عــضــوا في
قدار 228 أوبـك بخفـض اإلنتـاج 
ألـف بـرمـيل يـومـيـا ضـمن االتـفـاق
ـصمم حتى النصف األول من عام ا

 2019 مـع إمـكـانــيـة مـراجــعـته في
قبل.وبسؤاله ما إذا كانت نـيسان ا
لـــديه مـــعــلـــومــات عـــمـــا إذا كــانت
اإلدارة األمـريكية سـتمدد اإلعفاءات
ـــشــتــري اخلــام الـــتي مــنــحـــتــهــا 
ـقرر أن تـنـتهي اإليـراني الـتي من ا
فـي أيــار قــال الــفـــالح (حــتى نــرى
.. حتى نرى سـتهلك أنـها تضر با
الـتـأثـير عـلى اخملـزونات.. لن نـغـير
ــســار) مـضــيــفـا أن (مــخــزونـات ا
ـتـقـدمـة تـواصل الـنــفط في الـدول ا
الـتـقـلب). وتـابـع ان (هدفـنـا خـفض
ـية إلى مـسـتويـات اخملزونـات الـعا
ـستويـات العادية واألهم من ذلك ا
الـوقايـة بشـكل استـباقي من حدوث
تـخـمـة). وفي تـصـريح سـابـق اشار
الـفـالح اول امس إن (الـسـوق تـبدو
ـعــروض حـتى نــهـايـة مــتـخــمـة بــا
الـعـام لـكن نيـسـان سـيكـون مـوعدا
مـبـكـرا جدا التـخـاذ أي قرار يـتـعلق

بسياسة اإلنتاج).
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أكد رئيس اجلمهورية برهم صالح
لــلـــمــبــعــوث الــرئـــاسي االمــريــكي
كافحة اخلـاص بالتحالف الـدولي 
اإلرهــاب جـيـمس جــيـفـري أهــمـيـة
الـتــنـسـيق بـ الـعـراق والـواليـات
سـتجدات االمـنية ـتحدة بـشأن ا ا
والـسياسيـة. وقال بيان رئاسي ان
صــالح اســتـقــبل جـيــفـري والــوفـد
ـرافق له امس االثـنـ في مـديـنة ا
الــسـلــيـمــانـيـة  حــيث (جـرى خالل
الـلـقـاء استـعـراض آخر الـتـطورات
الــــســـيـــاســــيـــة واالمــــنـــيــــة عـــلى

الــصـعــيـديـن الـعــربي واالقـلــيـمي
وتــأكــيـد ضــرورة حتــقـيـق الـسالم
واالســـتــــقـــرار وايـــجـــاد احلـــلـــول
لـالزمات والصراعات التي تعصف

نطقة).  با
ونــقل الــبــيـان عـن صـالح تــأكــيـده
(حـرص الـعـراق على تـوسـيع آفاق
ــشــتــرك بــ الــعــراق الــتـــعــاون ا
ــتــحــدة فـي اجملـاالت والــواليــات ا
كـــافــة وأهــمــيـــة الــتــنـــســيق بــ
ــســـتــجــدات اجلـــانــبـــ بــشـــأن ا
االمــنــيــة والــسـيــاســيــة) مــشــيـداً
ـتــحـدة لـلـعـراق بـ(دعـم الـواليـات ا
فـي مخـتـلف اجملاالت والسـيـما في

احلـرب على االرهاب و مسـاهمتها
ـتـضـررة).من ـنـاطق ا فـي إعـمـار ا
جـهته جدد جـيفري (تـصميم بالده
عــلى اســتــمــرار دعــمــهــا لــلــعــراق
ومـسـاندتـهـا له في حتـقيق الـتـقدم
يادين كافة واخذ والـنهوض في ا
نـطقة) مـشيداً دوره الـريادي في ا
بـ(اإلنـــتـــصـــار الـــذي حتـــقق عـــلى
عــصــابــات داعش اإلرهــابــيـة). من
جــهـة اخــرى اكـد وزيـر اخلــارجـيـة
اإليــراني مــحــمــد جــواد ظـريف إن
زيـــارة الـــرئـــيـس االيـــراني حـــسن
روحـــانـي الى الـــعـــراق األســـبـــوع
ــاضـي كــانت نــاجـــحــة لــلــغــايــة ا

وحـققت إنـفراجـاً في العـالقات ب
الـبلـدين.واشار ظـريف في تصريح
خـالل زيــارته إلى مــديــنــة قم امس
االثـنـ الى (فـتح آفـاق واسـعة في
الـعالقات ب طـهران وبغداد خالل
زيـــارة الــوفـــد اإليــراني لـــلــعــراق)
مــوضـحـاً إن (جتـريف شط الـعـرب
ورفـع الرسوم من تـأشيـرة الدخول
لــلـزوار بـ الـبـلــدين ومـد خـطـوط
ســــكـــة حـــديــــد بـــ الـــشـالمـــجـــة
ـشـاريع الـتي والــبـصـرة هي من ا
كانت مطروحة لسنوات عديدة ب
الـبـلـدين و االنـتـهـاء مـنـهـا خالل

هذه الزيارة).
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ان يـــنــتــقل إلـى بــغــداد عــام 1998
عـهد القـضائي.باشـر عمله إلكـمال ا
قـــاضـــيـــاً عـــام   2000 فـي بـــغــداد
وشـغـل مـنـصب نـائب رئـيس هـيـئـة
الــنــزاهــة ثـمــاني ســنــوات قـبل أن
يـتـولى مـنـصب رئـيـس الـهيـئـة قـبل

. عام
حـاسـبة وهـددت وزارة الـداخلـيـة 
اي جــهـة تـرفض اعــتـمـاد الــبـطـاقـة
ـــوحـــدة عـــنـــد اجنـــاز مـــعـــامالت ا
ـــواطــنـــ مــشــيـــرة الى ان هــذه ا
الــبـطــاقـة صــادرة بـأمـر مـن رئـاسـة

الوزراء. 
ـركـزي وقـال مــديـر قـسم الـتـدقـيق ا
ــديــريـــة اجلــنــســيــة الــعــامــة في
الـوزارة الـعمـيـد سرمـد حـسن كاظم
خـالل مؤتمـر صحـفي امس ان (عدم
اعـتماد بعض دوائر الـدولة البطاقة
ـــــوحــــدة فـي اجنــــاز مـــــعــــامالت ا
ـواطن يعود لعدم اكتمال قاعدة ا
الـبـيانـات) مؤكـدًا (ضـرورة اعتـماد
الــبــطــاقــة النــهــا صــادرة بــأمــر من
رئــاسـة الــوزراء). وهـدد كــاظم بـأنه
(سـيـتم مـحـاسـبة اي جـهـة ال تـلـتزم
ــوحـدة عــنـد بــاعـتــمــاد الـبــطـاقــة ا

اكتمال قاعدة البيانات).
 مـن جـهــة اخــرى أكــتــشــفـت جلــنـة
فتش العام كـتب ا تـفتيشيـة تابعة 
لــلــوزارة تــأخــر حـسم  155 دعــوى
حتــقـيـقـيـة وعــدم تـنـفـيـذ  112 أمـر

قبض في محافظة كركوك.  
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