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كردستان تشعروا بقوة الهزة). 
وتــابع الـبـيـان ان (الـهــزة ذاتـهـا شـعـر
بـــهــا ســـكــان مـــحــافـــظـــتي الــبـــصــرة
ومـيـسان)  ولم تـرد انـباء عن حـصول
اضـــرار. بــدوره   قـــال مــركــز الــزالزل
اإليــرانـي إن (زلــزاال بــقـوة  5.7 درجــة
هـز مـديـنـة جنـوب غـرب إيـران وأحدث
ـديـنـة).وأشـار أضــرارا بـاألبـنـيـة فـي ا
الـى ان (الزلزال وقع بالـقرب من مدينة
مـــســـجـــد ســـلـــيـــمـــان في مـــحـــافـــظــة
خـــوزســتــان الـــتي تــبــعـــد نــحــو 450
كــيـــلــومــتــرا جــنــوب غــرب  طــهــران)
مـؤكـدا (اصـابـة أربعـة أشـخـاص جراء
الـزلزال). وقال التلـيفزيون اإليراني إن
ناطق الريفية فـرق اإلنقاذ نشرت في ا

احمليطة أيضا. 
وذكــرت وكـــالــة األنــبــاء اإليــرانــيــة إن
الـزلزال وقع عـلى عمق  17 كـيـلومـترا
وقـد حتـدث الـسـكان عن وقـوع الـعـديد
مـن الـهـزات االرتـداديـة. وافـادت هـيـئة
ـسح اجليولوجي األمـريكية إن مركز ا
الــزلـزال يـبـعـد  28 كــيـلـومـتـرا جـنـوب
ـــــديـــــنـــــة وعـــــلـى عـــــمق 10 شـــــرق ا
كــيــلــومــتــرات.وشــعــر جــمــيع ســكــان
ـنطـقة بالـزلزال والهـزات االرتدادية  ا
حـيث قالت هـيئـة اإلطفاء الـكويـتية إن
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تـوقع مـتنـبىء جوي انـخفـاض درجات
ــــنـــاطق خالل احلــــرارة في عـــدد من ا
ـقـبل. وكـتب صـادق عـطـيـة االسـبــوع ا
فـي صـفــحـته عــلى فــيـســبـوك امس ان
(تــوقــعـات درجــات احلــرارة في الـبالد
تــشــيــر الـى عــدم وجــود مــوجــة حـارة
نــهـايــة االسـبــوع اجلـاري)  الفــتـا الى
(وجـود ارتفـاع طفـيف) متوقـعا (نـهاية
ستوى االسـبوع اجلاري لـكنه اليصـل 
مـــوجــة شــديــدة احلـــرارة  ولن يــكــون
كـبيراً ويقدر بـزيادة درجة الى درجت
تــــقــــريــــبـــا)  واضــــاف ان (االرتــــفـــاع
بـاحلرارة يسـتمر الى  يـومي اخلميس
ـقـبــلـ  ثم تـعـود درجـات واجلــمـعـة ا
احلـرارة الى مـعـدالتـهـا الـطـبـيـعـيـة مع
ــقــبل حــيث نالحظ بــدايــة االســبــوع ا
). وسـجلت الـهـيـئة انـخـفـاضاً واضـحـاً
الـــعـــامــة لـالنـــواء اجلــويـــة والـــرصــد
الــزلـزالي الــتـابـعــة لـوزارة الــنـقل هـزة
حـافـظة الـسـليـمانـيـة.وقالت ارضـيـة 
فـي بـيـان امس إن (هـزة ارضــيـة بـقـوة
7 5 درجـــات وفق مـــقــيـــاس ريــخـــتــر
وبــعـمق  17 كــيـلـومــتـرا م وعــلى بـعـد
 590كـــيــلـــومــتـــرا وقــعـت في مــديـــنــة
الـسليمانـية وجنوب ايران)  الفـتا الى
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بـــعض ســكـــان الــبالد شــعـــروا بــهــزة
خــفـيـفـة نــتـيـجـة الــزلـزال الـذي ضـرب
إيـران. فـي غضـون ذلك   ضـرب زلـزال
بـــقــوة 7.1 درجـــات قـــبــالـــة الـــســاحل
الـشـمـالي الـشـرقي جلـزيـرة سوالوسي
اإلنــدونــيــســيـة.وأصــدرت الــســلــطـات
حتـذيـرا من احتـمال حـدوث تسـونامي

طبعة العراق 

الية بالتنسيق الـتي تضمنت قيام وزارة ا
ركزي بانشـاء برنامج للتمويل مع الـبنك ا
الــعــقــاري حتــدد به الــفــائــدة بــنــســبــة ال
ئة وتكون مـدة القرض كحد تـتجاوز  2 بـا
اعـــلى  25  ســـنــة عــلى ان ال تـــقل قــيــمــة
القرض عن  75 مـليون دينار ولكل مواطن
ال يـقـل عمـره عن  18 سـنـة)  الفـتـا الى ان
ــطـلـوبـة لـقـطـاع (حـجـم الـتـخـصـيـصـات ا
االسـكـان والـبنـاء في مـوازنة  2020 يـبـلغ
ــشـاريع 5 4 تــرلــيــون ديـنــار تــخــصص 
الــبـنـى الـتــحـتــيـة ولــلــمـصــرف الـعــقـاري
وصـندوق االسكان ولغرض اكمال مشاريع
ــتـلــكــئـة)  واوضـح الـبــيـان ان الــســكن ا
(الـلجـنة  الزمت هـيئة االسـتثـمار الوطـنية
ــعــنــيـة بــاالعالن عـن جـمــيع واجلــهــات ا
ــشـاريـع االسـتــثـمــاريــة وفـقــا لـلــجـدوى ا
االقـتـصـاديـة من اجل خـلـق جـو للـتـنـافس
ستـثمرين وتقـليالً للفـساد واالبتزاز بـ ا
فـضال عن اعـداد خـطـة مـتـكـامـلـة لـتـحويل
ـــنـــاطق الــصـــنـــاعــيـــة واالراضي غـــيــر ا
ـشغولة العائدة ملكـيتها للدولة في مركز ا
الــعــاصـمــة واحملــافــظـات الـى مـجــمــعـات
ـبالغ الالزمة سـكنيـة حضريـة وتخصص ا
لـهـا)  وشـدد الـبـيـان عـلى (دعم وتـشـجيع
الــصـنـاعــة الـوطـنــيـة لـلــمـواد االنـشــائـيـة
وتـسهيل عملية االقـراض لها وايجاد جهة
قـطـاعـيـة عـلـيـا تـنـفـيـذيـة من شـأنـها ادارة
مــشــكـلــة الـســكن ولــديــهـا صالحــيــة نـقل
ــمـــلــوكـــة الي من مــؤســـســات االراضـي ا
الـدولـة لـغـرض بـنـاء اجملمـعـات الـسـكـنـية

للمواطن ). 

بــالـشـركـات االسـتـثـمـاريـة). الى ذلك 
تــوجه رئــيس اركـان اجلــيش الــفـريق
ي الى أول الــــركن عـــثــــمـــان الـــغــــا
الــسـعـوديـة في زيـارة رسـمـيـة تـلـبـيـةً
لــدعــوة نـظــيـره الــفــريق اول الـطــيـار
الـــركن فــيـــاض بن حــامـــد الــرومــلي
ـنـاقـشـة عدد مـن الـقـضـايا ذات وذلـك 

شترك . االهتمام ا
 مـن جــــهـــــة اخــــرى    وجـه رئـــــيس
ــان مـحــمــد احلـلــبــوسي دعـوة الــبــر
رســمـيـة لـنــظـيـره الـقــطـري احـمـد بن
عـبدالله آل محمـود لزيارة بغداد. جاء
ذلـك خالل لــقـــاء ســفــيـــر الــعــراق في
الـــدوحــة عـــمــر الـــبــرزجني بـــرئــيس
مـجـلس الشـورى الـقطـري. وذكر بـيان
ان (الـبرزجني سلم خالل اللقاء رسالة
ــوجــهــة احلـــلــبــوسي الى الـــدعــوة ا
نـظـيـره القـطـري لـزيارة الـعـراق  كـما
جـرى خالل اللقاء بـحث سبل التعاون
ـاني وتثـمـ وتـطويـر الـعالقات الـبـر
).من جانبه قدم بـ البلدين الـشقيقـ
رئــــيس مـــجــــلس الـــشــــورى شـــكـــره
وامـتنانه لهذه الدعوة ووعـد بتلبيتها
ـكن   مشـيـداً بالـعراق بـأقـرب وقت 
حـكومـة وشعـباً والـتأكـيد عـلى حرص
دولـــة قــطــر عـــلى تــعــزيـــز وتــطــويــر
الـــعالقـــات مع الــعـــراق. واضــاف انه
ـلفات (كـما جـرى بحث مجـموعة من ا
الــثـنـائـيـة والـسـبل الـكـفـيـلـة بـتـدعـيم
وتـطويـر العالقـات والروابط الـعمـيقة
الــتي جتـمع الـبـلــدين واهم الـقـضـايـا
نـطقه حـيث  التـأكيد الـتي تـخص ا
عــلى اهـمــيـة الــتـهــدئـة واحلـوار حلل

نطقة).  االزمات التي تشهدها ا

بــعــد الــزلــزال الــقـوي الــذي وقع عــلى
عمق 10 كيلومترات  حسب السلطات

اإلندونيسية. 
عـهد اجلـيولـوجي األمريكي إن وقـال ا
قــوة الــزلــزال كــانت 6.9 درجــات عــلى
مــقـــيــاس ريــخــتــر.ولم تــرد حــتى اآلن

معلومات عن وقوع ضحايا.
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اكـد سـفيـر االردن لـدى بغـداد مـنتـصر
ــلـك عــبـــدالــله الـــزعــبـي  تــوجـــيه ا
بوضع جميع امكانات بالده في إعادة
اعـمار الـعراق بشـكل عام وبـغداد على
وجـه اخلـصــوص. وقـال بـيــان تـلــقـته
(الـزمان) امس ان (محافظ بغداد فالح
اجلـزائري بـحث مع الزغـبي فتح افاق
الـتعـاون االستـثمـاري ب الـبلدين من
خـالل مــشــاركــة الــشــركــات االردنــيــة
الــرصــيـنــة في اعــادة اعــمـار الــعـراق
فــــضال عـن تـــقــــد اجلــــانب االردني
ـرضى العـراقـي الـتـسـهيالت لـنـقل ا

ـمـلـكة) وعـالجـهم في مـسـتـشـفـيـات ا
واضــــاف انـه (جــــرت خالل الــــلــــقـــاء
مـناقشة البـيئة االمنة الـتي تتمتع بها
بــغـداد جلــذب االسـتــثـمـارات)  واكـد
اجلـزائري ان (احلكومة احمللية تطمح
مـن خالل حــمـــلــة بــغـــداد شــرف لــنــا
ــيـة لـالنـفــتــاح عـلـى الـشــركــات الـعــا
والــعـربـيـة الــرصـيـنـة واسـتــقـطـابـهـا
بــــهـــدف االســـتـــفــــادة من اخلـــبـــرات
والــتـطـور الـعـلــمي الـذي وصـلت الـيه
هــذه الـشــركـات إلعــادة بـنــاء واعـمـار
الــعــراق). من جــهــته اشــاد الـســفــيـر
االردنـي بـ (الـنــهـضـة اخلــدمـيــة الـتي
تـشهدها بغداد والسيما بعد استتباب
االمـن ودحر االرهاب)  واثـنى الزعبي
عـلـى (رؤيـة مـحـافظ بـغـداد لـلـنـهوض
بـواقع الـعـاصـمة)  مـؤكدا دعم االردن
لـلـحـكـومـتـ احملـلـيـة واالحتـاديـة في
اجملــاالت كـافـة   كــمـا وجه دعـوة الى
اجلـــزائـــري لــزيـــارة االردن والــلـــقــاء
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رفـع مــجــلس الـــنــواب جــلــســـته الى يــوم
ــقــبل بــعــد الــتــصــويت عــلى اخلــمــيس ا
ــوازنـة   كــمـا الــتــعــديل االول لــقـانــون ا
عطلة . نـاقش عددا من القضايا اخلدمية ا
ـان مـحـمـد احلـلـبوسي ووجه رئـيس الـبـر
الـيـة ورئيس بـتـضـييف وزيـري الـنفـط وا
الـية بشـأن تصديـر النفط ديـوان الرقـابة ا
مـن اقـلـيم كـردســتـان. وقـال بـيـان امس ان
(اجملـلس صـوت بـرئـاسة احلـلـبـوسي على
ــوازنـة إلتــاحـة الــتـعــديل االول لـقــانـون ا
الـوقت امـام احلـكـومـة الخـتـيـار اشـخـاص
نـاصب القـيادية كـفؤين ومـهنـي لشـغل ا
الـعـلـيـا التي تـدار بـالـوكـالة)  واضـاف ان
(اجلــلـسـة شـهـدت اجنــاز الـتـصـويت عـلى
ان مـقـتـرح تـعـديل الـنـظـام الـداخـلي لـلـبـر
وتــشــكــيل جلـنــة مــســتــقـلــة بــأسم جلــنـة
االتــصـاالت واالعالم وتــنـقل صالحـيــاتـهـا
ومـهـامـهـا من جلـنـتي اخلـدمـات والـثـقـافة
واالعـالم)  ووجـه احلــــــلــــــبــــــوسـي خالل
ـالية اجلـلسـة بتضـييف (وزيـري النفط وا
ــثـل رئـيـس الــوزراء وديــوان الــرقــابـة و
ـقـبل بــشـان مـوضـوع ــالـيـة اخلـمــيس ا ا
تـصديـر النفط وفي حـال عدم تقـد إجابة
مقنعة   فـسيتم اتخاذ االجراءات الرقابية
ـعـتـمـدة من قـبل اجملـلس جتـاه أي طرف ا
ـوازنـة لم يــلـتـزم بـتـطـبــيق مـواد قـانـون ا
الـعـامــة بـشـان االلـتـزام بـكـمـيـات تـصـديـر
الـــنــفـط من االقــلـــيم). وتـــابع الــبـــيــان ان
(اجملــلس نـاقش في اجلـلــسـة الـتي تـرأس

ان جـانبا منها النـائب الثاني لرئيس البر
بـشـير احلـداد عددا من الـقـضايـا اخلدمـية
ــطـروحــة من قــبل الــنـواب ومن ــهــمـة ا ا
اهـمـها تـسهـيل اجـراءات اختـبار خـريجي
كـلـيات الـصـيـدلة الـذين اكـملـوا دراسـاتهم
اجلـامعية خـارج العراق ورفض االقتراض
اخلــارجي ومــطـالــبـة حــكـومــة كـردســتـان
بـتنفيـذ بنود موازنة  2019 بـشأن تصدير
نــفط االقـلـيم )  مــؤكـدا (الـسـعـي لـتـعـديل
قـانـون  59 لـسـنـة  2017 ألنـصـاف حـمـلة
الـشهـادات العـليـا واخلريـج اضـافة الى
مـخـاطـبـة وزارة العـدل بـزيـادة احلـراسات
في ســـجـن احلــوت وعـــدم تـــقـــلـــيـــصـــهــا
وضـــرورة اعـــادة فـــتح دوائـــر مـــؤســـســة
الــسـجـنــاء الـسـيــاسـيــ ومـوظـفــيـهـا في
مـحافظة نينوى مع الدعـوة لتفعيل اللجان
الـنـيـابـيـة اخلاصـة بـالـتـحـقيـق في أحراق
احملــاصــيل الـزراعــيـة ومــنع عــودة بـعض
ناطقهم واطالق صرف الرواتب الـنازح 
دخرة منذ 2014 ). مؤكدا انه (تقرر رفع ا
نـاقشة ـقبـل  اجلـلسـة الى يوم اخلـميس ا
). وانــســـحــبت كــتــلــة عــدد مـن الــقــوانــ
احلـكـمة الـنـيابـيـة من جلـسـة اجمللس بـعد
تـسـجـيـلـها اعـتـراضـا عـلى الـتـعديل االول
لـلـمـوازنـة. بـدورها   قـدمت جلـنـة مـراقـبة
تـنــفـيـذ الـبـرنـامج احلــكـومي والـتـخـطـيط
الـسـتـراتـيـجي بـرئـاسـة مـحـمد عـلي زيـني
الـتـوصـيـات التـي اعدتـهـا بـشـأن حل أزمة
الــسـكن في الــعـراق . وقــال بـيـان امس ان
(الـلجنـة ناقشت خـالل االجتمـاع الذي عقد
في مـقرها الـفقرات الواردة في الـتوصيات

نح). بدوره الـشهر الذي يلي تاريخ ا
ـركـزي الـعـراقي سقف   رفـع البـنك ا
الـــقــروض لــلــمـــشــاريع الـــصــغــيــرة

توسطة إلى مليار دينار. وا
 واشـــار بــيــان لــلــبـــنك امس الى إنه
ـــمـــنـــوحــة (رفـع ســقـف الــقـــروض ا
ــــشـــاريع الــــصـــغـــيـــرة لـــتــــمـــويل ا
ـبـادرة إلى ـتـوسـطـة ضـمن هـذه ا وا
مـــلـــيـــار ديــنـــار)  مـــؤكـــداً أن (هــذه
الـقـروض سـتشـمل جـمـيع القـطـاعات
عـدا قطاع اإلسكان مع إعطاء مساحة
أكـبر للـقطاع الـصناعي والزراعي)
مــــوضـــحـــا ان (ذلك جــــاء تـــعـــزيـــزاً
لــلـنـجـاحـات الــتي حـقـقــتـهـا مـبـادرة
تـرلـيون ديـنـار وسـعيـاً من الـبنك إلى
ـــشـــاريع ـــزيـــد من ا اســـتـــيـــعـــاب ا
االسـتـثـمـارية)  ولـفت الـبـيان الى ان
(الـبنك أصدر مـجموعـة من الضوابط
اخلــاصـة بــهــذا اإلقـراض أكــد فـيــهـا
إمـكانيـة أن يقدم كل مـصرف مشاريع
تـصل قـيمـتـها إلى  5 مـلـيارات ديـنار
عــراقي دفــعـة واحــدة اعــتـمــاداً عـلى
ـرســلــة اخلــاصــة بـكل االســتــمــارة ا
مـشروع)  واضـاف ان (البنـك سيقوم
شاريع التي سيتم تمويلها بـتدقيق ا
بــعـد ســتـة أشــهـر من تــاريخ تــغـذيـة
ـصرف حـدا اقصى من دون حـساب ا
دة)  ونـوه البيان الـسمـاح بتمـديد ا

الـى ان (مدة القرض تصل إلى خمس
سـنـوات قابـلـة للـتمـديـد إلى سبع في
ــقــرض ذلك). ــصــرف ا حــال طـــلب ا
وسـجل مؤشـر سوق الـعراق لألوراق
ـالـيـة تـداول اسهـم وصلت قـيـمـتـها ا
الى  152 مــلــيــار ديــنــار وذلك خالل
الـــنـــصف األول من الـــعـــام اجلــاري
مـؤشـرا ارتفـاعـا قيـاسا بـاخـر جلـسة
لـشـهـر كانـون الـثـاني من الـعام ذاته.
ـديـر الـتــنـفـيــذي لـلـسـوق طه وقــال ا
احـمـد عـبـد الـسالم في بـيان امس إن
(الـسوق نـظم خالل النصف األول من
الـعـام   121 جـلـسـة تـداول بـاالوراق
ـالية ضمن التوقيتات التي نظمتها ا
تـعليمات وقواعـد التداول االلكتروني
فـي الــسـوق)  مــبــيــنــا ان (الــتــداول
اقــــتـــصــــر عـــلـى اســـهم  75شــــركـــة
مـساهـمة لـوجود  20 شـركة مـتوقـفة
عـن الـتداول بـقـرار مـن هـيـئة األوراق
ـالــيـة بـسـبب عـدم تـقـد اإلفـصـاح ا
الــسـنــوي او الـفــصـلي)  واكــد عـبـد
ـــدرجـــة الـــسـالم أن (عـــدد األســـهم ا
بــلـغت  12175 مــلــيـار ســهم السـهم
درجة البالغة  103 شركة الشركات ا
تداولة 237 فـي ما بلغ عدد األسـهم ا
مــلـيـار سـهم خالل الـنـصف األول من
 2019 حــيث بـلغ قـيــمـة تـلك األسـهم
152 مـليار دينار)  وتـابع ان (مؤشر
تداولة اقفل في اخر أسـعار األسهم ا
جـــلـــســـة في شـــهـــر حـــزيـــران عـــلى
 496.31 نـقــطـة في جـلـسـة مـرتـفـعـا
ئة عن اغالقه بـنسـبة طفـيفة  0.8 بـا
في شـهر كـانون الثـاني  كمـا بلغ عدد
ــنــفــذه 82  942عــقــدا) الـــعــقــود ا
واوضـح عــــبـــــد الــــسـالم ان (ســــوق
الــعــراق قـدم مــقـتــرحــا الى الــهـيــئـة
لـتـنظـيم تـداول اسـهم الشـركـات التي
تـتـأخـر في تـقد اإلفـصـاح الـسـنوي
من خـالل تبويبهـا وتصنيـفها كسوق
ثـالث ووفق الـيـات مـقـترحـة تـقـتـصر
الـــتــداول عـــلى ســـاعــة واحـــدة فــقط
وافقة ة وسيتم تنفيذه عند حصول ا
ـقـتـرح وعــدم إيـقـاف الـتـداول عــلى ا

عليها مستقبال). 
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اعـلنت وزارة النقـل عن استكمال
جـميع  االستعدادات اللوجستية
لـتفـويج احلجـاج العـراقيـ عبر
ـــطــارات . وقــال مـــديــر مــطــار ا
بـغــداد الـدولي عـلي مـحـمـد تـقي
فـي بــيـــان امـس انه (اســـتـــنــاداً
لــتـوجــيـهــات مـديــر عـام ســلـطـة
دني باسـتنفـار جميع الـطيـران ا
اجلــــهـــود والـــطــــاقـــات من اجل
ستلزمات االساسية توفير اهم ا
بـهدف تفويج احلجـاج العراقي
مـن خالل تــوفـيــر االحــتــيــاجـات
الــضـروريـة لـهم مـنــذ الـلـحـظـات
ـطــار وحـتى االولـى لـدخـولــهم ا
ـقـدسة) مـغـادرتـهم الى الـديـار ا
واضـاف ان (جهودا مضاعفة من
طار من خالل قـبل العامل في ا
شتركة مع تنسيق أدوار العمل ا
ـعـنــيـة بـغـيــة تـوفـيـر اجلــهـات ا
جـــمـــيع الـــتـــســهـــيالت الـالزمــة
ووسـائل الراحة للـحجاج إضافة
ــنــشــآت اخلــدمــيـة إلـى تـأمــ ا
االخـرى). وكانـت سلـطة الـطيران
ـــدني قـــد افــادت  بـــجــاهـــزيــة ا
ـطـارات لـتـفـويج احلـجـاج عـبر ا
ـنافذ اجلوية للبالد. واكد مدير ا
عـام سـلـطـة الطـيـران عـلي خـليل
ــطــارات ابـــراهــيم (جـــاهــزيـــة ا
احملـــلــيــة الـــعــراقـــيــة لــتـــفــويج
احلــجـيج الــعـراقـيــ والـتي من
ـــؤمل انــطـالق  اولى الــرحالت ا
ـقـبـلـة)  مـوكداً أن خـالل االيام ا
(اجملــــمـــوع الــــكــــلي لــــلـــرحالت
ســتــكــون اكــثــر من مــئــة رحــلــة
مـوزعة ماب  80 رحـلة لـلمـدينة
و   25 رحــلـة جلـدة وتـفـويـجـهـا
ـطـارات ســيـكــون من مـخــتـلـف ا
وضمن توقيتات محددة)  وتابع
ـسـتوى ان (هـنـاك تنـسـيق عال ا

مع الــهـيـئـة الــعـلـيـا لـلــحج والـعـمـرة
ــطـــارات احملــلــيــة من اجل اجنــاز وا
ـقـدسـة خــطـة الـتــفـويج الى الـديــار ا
لــلــمـوسـم احلـالي2019) . فـي تـطـور
الحـق  بــحث إبـــراهــيـم مع  عــدد من
أعــضــاء مــجــلس الــنـواب واقـع عـمل
الـسلـطة وأهـمية االنـفتـاح والتواصل
مـع مخـتـلف دول الـعالم. واشـار بـيان
تـلــقـته (الـزمـان) امس الى ان (الـلـقـاء
بــحث واقع عــمل الــسـلــطــة وأهـمــيـة
االنـفـتاح والـتواصـل مع مخـتلف دول
الــعــالم الن الـعــراق يــعـد االن  بــيــئـة

ـيـة جــاذبـة خملــتـلف الــشـركــات الـعــا
وشـركــات الـقـطـاع اخلـاص الـتي لـهـا
دور كـــبــيـــر في تـــعــزيـــز الــتـــنــمـــيــة
االقــتــصـاديــة في اوسع مــجـاالتــهـا)
واكــد ابـــراهــيم ان (الــســلــطــة اتــمت
ـطارات اسـتـعـداداتـهـا في مـخـتـلـف ا
الــعــامــلــة لـتــقــد افــضل اخلــدمـات
لـلــحـجـاج الـعـراقـيــ عـبـر اسـتـنـفـار
عـنية الكـات الفـنيـة والهنـدسيـة وا ا
بــذلك من اجل اعـطـاء صــورة مـكـمـلـة
جلــهــدهــا اخلــدمي الــذي يـهــدف الى
تـوفـير اخلـدمات الـضـرورية لـلسـفر)

الفــــتــــا الـى (وضع خــــطــــة عــــمل
لـتسهـيل دخول واهتـمام إجراءات
احلجاج بسهولة ويسر). بدورهم
 اعـــرب الـــنـــواب عن ارتـــيــاحـــهم
(لــــلــــتــــطــــور احلــــاصـل في واقع
ــــنـــضـــبط ـــطــــارات والـــعـــمل ا ا
ــقــدمـة والــدقــيق فـي اخلــدمــات ا
لـلــمـسـافـرين إضـافـة إلى مـسـاعي
الـــســلـــطــة التـــمــام الـــتــوجـــهــات
احلـكومـية بـتسـهيل عـملـية دخول
ـــســـافــــرين الى مـــطـــار بـــغـــداد ا
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عثرت القوات االمنـية على جثة شاب
قضى غرقاً في كربالء.

 وقـال مـصـدر فـي تـصـريح امس ان
(الـقــوات االمــنـيــة عــثـرت عــلى جــثـة
شـــاب قـــضـى غـــرقـــا في مــــنـــطـــقـــة

البوبيات).
 وأضـاف ان (الـقـوات االمـنـيـة نـقـلت
اجلـــــثــــــة الى الــــــطب الــــــعـــــدلـي في
مستـشفى احلـس الـطبي). ويـشهد
الصيف في جميع احملافظات حاالت
غرق بسـبب ارتفاع احلـرارة وفقدان
االمـاكن االمـنـة كـاحـواض الـسـبـاحة
ـمــارسـة هــذه الـريــاضــة. واعـتــقـلت
قيادة عمليات بغداد متهم بالسرقة
واخلطف واخملدرات. وقالت في بيان
امس إن (القوات األمنيـة في عمليات
بغداد تمـكنت من القـاء القبض على
متهم اثن بجرائم السرقة أحدهم
اثـــنـــاء مـــحـــاولـــته ســـرقـــة دار أحـــد

واطن في منطقة احلرية). ا
 واضافت انه ( اعتقال متهم وفق
ادة 32  مخدرات في منطقة شهداء ا
الــعــبــيــدي كــمــا  اعــتــقــال مــتــهم
بجرائم اخلـطف في منـطقة حي اور
و تـــــســــلـــــيـــــمــــهـم الى اجلـــــهــــات

اخملتصة).
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اطـــلق مـــصــرف الـــرافــدين قـــروضــاً
وظف تصل الى 100 لـلمواطنـ وا
مـليـون دينـار لشـراء وحداث سـكنـية
في اجملـمـعـات االسـتـثـمـاريـة عـلى ان
يـكون التسديد شهـريا وبنسبة فائدة
ـئـة. وقـال تـتـراوح بـ  3 الى  5 بــا
صـرف لـ (الـزمان) امس مـصـدر في ا
انـه (اسـتــنـادا لــقـرار مــجـلس االدارة
ـــصـــرف وإنـــطـالقـــاً من ســـيـــاســـة ا
واطن وظف وا الـهادفة إلى دعم ا
تــقـرر مـنح الــقـروض لـشـراء وحـدات
ـشــاريع االسـتـثـمـاريـة ســكـنـيـة في ا
السكنية)  واضاف انه (في حال كان
طــالب الـقــرض مـوظـفــاً فـيـتـم مـنـحه
ـئـة مـليـون كـحـد أعلى   أمـا قـرض ا
فـي حال كـان طـالـب الـقـرض مـواطـناً
فـيتم مـنحه  50 مـلـيونـاً كحـد أعلى)
الفــتــا الى ان (الــشــروط والــضـوابط
ـــوظف ـــطـــلـــوبـــة هي ان يـــكـــون ا ا
مـسـتـمرا بـاخلـدمـة بـكتـاب تـأيـيد من
دائـــرته مـــوشــحـــاً بــتـــوقــيـع رئــيس
الــدائـــرة اضــافــة الى ان يــغــطي 50
ئة من راتبه مبلغ القسط والفائدة بـا
ـــصــرف عــلى الـــشــهــريـــة) وشــدد ا
ن (ضـرورة ان يكون طـالب القرض 
لم يـتسـلم قرضـا سكـنيـا من الرافدين
او الـرشـيد)  مـضـيـفا (امـا بـالنـسـبة
ن اكمل 18 لـلـمواطـنـ فان يـكـون 
سـتـمسـكات الـثـبوتـية عـامـا ويقـدم ا
االربعة مع تعهد يؤيد بعدم منحه اي
ــصــدر ان قـــرض ســابق )  وتـــابع ا
(نـسبـة الفـائدة سـنويـا تتراوح من 3
ــئــة وحتــتــسب بــطــريــقـة الى  5 بــا
الــقــسط الــثـابـت وتـســدد ابــتـداء من
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