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ـكلف محمد انـتهى رئيس الوزراء ا
تـــوفـــيق عـالوي من تـــســـمـــيــة 16
وزيـرا في حـكـومـته وسـط تـوقـعات
بـأن الوزارات التي من حـصة الكرد
قـــد تــــدار بـــالـــوكـــالــــة. وبـــحـــسب
تــســريــبــات فــإن (هــنــاك نــحـو 16
اســمـاً جـاهـزاً لــلـتـصـويـت عـلـيـهم
وغـــالــبـــيــتـــهم لــوجـــوه لم تـــشــغل
مـنـاصب قـيـاديـة سابـقـاً وبـعـضهم
ســفـراء سـابـقــون ونـواب وأسـاتـذة
جــامـعــات) مـشـيــرة الى أن (حـسم
األســمـاء االخــرى ســيـؤجل بــسـبب
اخلـالفـات مع قـوى كـرديـة وسـنـية
وقـد يصار إلى تسميـتهم فيما بعد
مـن خالل تـوافـقـات مـع تـلك الـكـتل
عــــــلـى أن تــــــدار هــــــذه الــــــوزارات
بـالوكالة). ورجحت التسريبات بأن
الية والتخطيط من (تـكون وزارتا ا
بـــــ الــــوزارات الـــــتي لـن حتــــسم
قــريــبًــا).وكـان عـالوي قـد أعــلن انه
سـيــعـرض تـشـكـيـلـة حـكـومـته عـلى
ـنـحـها ـان األسـبـوع اجلـاري  الـبـر
الـــثــقـــة. وكــتب فـي تــغــريـــدة عــلى
ـاضي (اقـتـربـنا (تـويـتـر) الـسـبت ا
مـن حتقـيـق إجناز تـاريـخـي يتـمـثل
في إكـمـال كـابيـنـة وزاريـة مسـتـقـلة
مـن األكــفـــاء والـــنـــزيــهـــ من دون
تــدخل أي طـرف سـيـاسي).وأضـاف
(سنطرح أسماء هذه الكابينة خالل
األســــبــــوع احلــــالي بــــعــــيــــدا عن
الــشـائــعـات والـتــسـريــبـات ونـأمل
اسـتـجـابـة أعـضـاء مـجـلس الـنواب
والـتـصـويت عـلـيـهـا من أجـل الـبدء
بـتنفـيذ مطالب الـشعب). بدوره أكد
رئــيس كــتــلـة الــرافــدين الــنـيــابــيـة
يــونــادم كـنــا اكــتــمـال الــتــشـكــيــلـة
الـوزاريـة وقال انـها تـكونت من 19
كون الكردي. حـقيبة ماعدا حـصة ا
 واضــــــاف فـي تــــــصــــــريـح ان (من
احملــتـمل ان يــطـرح رئــيس الـوزراء
ـكــلف اكـثـر من ثـلـثـي الـتـشـكـيـلـة ا
الـوزارية فيـما سيـعلن عن احلقائب
ـتـبـقـيـة بـعـد الـتـوصل الـى اتـفاق ا
بــشـأنـهـا). واوضـح كـنـا ان (رئـيس
ـكـلف وضع ثالثـة شروط الـوزراء ا
ــرشـحـ لـلــحـقـائب الـوزاريـة في ا
أولـهما الكفاءة والنـزاهة بينما كان
لــنــا شــرط مــهم من خـالل ســاحـات
الـتـظـاهـر هـو احلـيـاديـة واالبـتـعـاد
عن الـتحـزب في تشـكيل احلـكومة).
وفـي اربــيل كـــشف مـــســـؤول مــلف
بــــغـــداد في مــــقـــر رئــــيس احلـــزب
ـقراطي الـكردسـتاني  عـرفات الـد
كــرم عن مـضـمـون اتــصـال هـاتـفي

جـــرى بــ عالوي ورئــيس احلــزب
مــــســـعــــود الــــبـــارزانـي. وقـــال في
ـــقـــراطي تـــصـــريح امـس ان (الــد
الـكـردستـاني هـو احلزب األكـبر في
قاعد لك أكـبر عدد مـن ا الـعراق و
ـان ومـوقـفه يـتـمـثل بـعدم في الـبـر
ـــشـــاركــة فـي احلــكـــومـــة إذا قــام ا
عـالوي بــــاخــــتــــيــــار الـــوزراء دون
مــبــاحــثــات مــســبــقــة).وأضـاف أن
(مـوقف الكرد والسنـة بشأن تشكيل
احلـكومة العراقية اجلديدة واضح
خـــاصـــة أن الــبـــارزاني أعـــلن عــدم
قـــبــول فــرض أي شــخـص عــلــيــنــا
واخــتـــيــار الــوزراء بــاسم الــكــرد).
وبـحسب كـرم فإن (الـبارزانـي اخبر
عـالوي بأنـه شخـص نزيـه وموضع
احــتـرام بـالـنـسـبــة لـنـا لـكن اآللـيـة
الــتي يـتــبـعـهــا غـيـر نــاجـحـة وانه
يـتــعـامل مـعـنـا اآلن بـشـكل فـني في
حـــ يـــجـب أن يـــكـــون الـــتـــعـــامل
ـاذا يرى ).وتـسـاءل كـرم ( سـيـاسـيـاً
الـشيعة أن من حقهم اختيار رئيس
ـــنــعــون الــكــرد الــوزراء لـــكــنــهم 
والــســنـة مـن اخـتــيــار الـوزراء? في
الـوقت الذي يـعرف اجلـميـع حقـيقة
أن رئـيس الـوزراء جـاء باتـفـاق ب
ســائــرون وحتــالف الــفــتح وكــيف
يــحق لــهم اخـتــيـار رئــيس الـوزراء
ونـحن ال يحـق لنـا اختـيار الوزراء?
هـــذا غــيــر مــقـــبــول). وتــابع (لــدى
الــبــارزاني مـقــولـة يــكــررهـا دائــمـاً
وهـي: أتـمــنى أن يــأتي يــوم يــكـون
فـيـه رئيـس وزراء الـعـراق عـراقـياً
حـــتى مــتى يـــتم تــنــصـــيب رئــيس
وزراء لـلعـراق من اخلارج!).ومضى
قـــائال (فـي كل مـــرة يـــتم اخـــتـــيــار
حـكومة من اخلارج) وبشأن موقف

بـقـيـة األطـراف الـكـرديـة أشـار كـرم
ـــقــــراطي إلـى أن (لـــلــــحــــزب الــــد
واالحتــاد الـوطـني وحــركـة تـغــيـيـر
مـــوقـــفــاً مـــوحـــداً من مـــفـــاوضــات
تـشـكـيل احلـكـومـة الـعـراقـيـة) .وفي
سـيــاق مـتـصل نـفت رئـيـسـة حـركـة
ارادة حــنـان الـفـتالوي مـا تـردد عن
تـرشيحها لـوزارة الصحة . وغردت
الـفـتالوي عـلى مـوقع تـويـتـر قـائـلة
(الـى بعض مـرضى الـنـفـوس الذين
اخـرجوا قـيحـهم وهاجـموني بـحثاً
عـن - الــطــشــة - بــنـــاءً عــلى خــبــر
فــيــســـبــوكي ال صــحــة له وهــو من
صــنـاعــة اجلـيـوش اإللــكـتــرونـيـة).
وتــــابــــعـت مــــتــــهــــكــــمــــة (اهـــدأوا
..نـفس عــمـيـق ...خـوفــاً عـلى قــلـيـالً
صـحتكم.. وأمـنياتي لوزيـر الصحة
ـوفــقـيـة والـنــجـاح كـمـا اجلــديـد بـا
جنـح الـــــذين مـن قـــــبـــــله!). وكـــــان
ــعـروف في ذي قـار عالء الــنـاشط ا
الـركـابي الـذي رشحـته تـنـسيـقـيات
نصب الـتظاهر في محـافظات عدة 
رئــــــيس الــــــوزراء قــــــد اعـــــلـن عن
ـفـتـرض في بــرنـامـجه احلـكــومي ا
حـال تـوليه رئـاسـة الوزراء كـاشـفاً
عن رفـضه تسلم حقـيبة الصحة في
احلــكـومـة اجلـديـدة. وقـال الـركـابي
فـي  تــــصــــريح إنـه لم يــــفــــكــــر في
مـنصب رئاسة الـوزراء (ليس خوفا
ـنــصب ولــكن الــثـورة اهم من مـن ا
أن أطـمع بهكذا منصب) مؤكداً أنه
تـــفـــاجـــأ بـــطـــرح اســـمه لـــرئـــاســة
الــــــوزراء.وأضـــــــاف (لــــــو حــــــصل
الــتـكــلـيـف فـإن اول خــطـوة لي هي
تــشـكــيل جلــنـة اســتـشــاريـة من كل
ســـاحــات االعـــتـــصــام في الـــعــراق
ـناقـشة اخـتيـار الوزراء لـتطرح كل
مــحــافـظــة اســمـاء  30 شــخــصــيـة
كـفوءة لـتشـكيل احلـكومـة وبالـتالي
ســنـحــصل عـلى  19 مــرشـحــا لـكل
وزارة وسـنناقش االكفـأ وفق السير
الـذاتيـة من خالل فريق عـمل وليس
وفـق قــرارات شــخـــصــيـــة). وتــابع
ان(كـل االجهزة االمنيـة سيتم اعادة
الـنـظـر فـيـهـا وسـيـتم وضـع ضـباط
مـهني أمـا الضباط الـذين ينتمون
لـألحــزاب فـــلـن يــكـــون لـــهم مـــوقع
حــســاس كــمــا ســيــجــري تــغــيــيـر
.( احملــافـظــ بــأشـخــاص كـفــوئـ
ونــــفى الـــركــــابي عالقــــته بـــحـــزب
الــفــضـيــلـة أو الــشــيخ الـيــعــقـوبي
واألمـــر ذاتـه لـــلـــتـــيـــار الـــصـــدري
مـــضــيـــفــا  (ال أعــتـــقــد ان الـــتــيــار
الـصدري سـيدعـمني). وعـزا تأيـيده
لــتــرشــيح عالوي إلى (الــرغــبـة في
ـتـظـاهـرين بـسـبب احلـفــاظ عـلى ا
الــدعـم الــداخــلي واخلــارجي الــذي
يــــــــحـــــــظـى به عـالوي) واكـــــــد ان
مـسـتـشـاري مـكـتب عالوي اتـصـلوا
به لـيكون وزيراً للصحة لكنه رفض

ذلك. 
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الـنــفط عـلى الـكـهـربـاء بـهـدفـ
باراة التي أقيمت دون رد في ا
عـــلى مـــلــعـب الــتـــاجي وجنح
مـحمد داود في تـسجيل ثـنائية
الــنــفط إذ سـجل الــهـدف األول
فـي الــدقــيــقـة  21والــثــاني في
الـدقيـقة  46 مـن عالمة اجلزاء
ـيـنـاء في انـهـاء وجنـح فـريق ا
ديــربي الـبـصـرة لـصـاحله بـعـد
الــفـوز بـهـدف دون مــقـابل عـلى
حـسـاب فريق نـفط اجلـنوب في
ــواجــهـــة الــتي اقــيــمت عــلى ا
مــلـــعب الــفــيــحـــاء في مــديــنــة
الـبصرة الرياضية وبهذا الفوز
ــيـــنـــاء الى الـــنـــقـــطــة وصـل ا
ــقــدمـة مـع فـرق الــثــالــثــة في ا
اجلـــويـــة والـــنـــجـف والــزوراء

ونفط الوسط والنفط.
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ـثل الكـرة العـراقية في خـسر 
دوري ابــطــال اســيــا بــكـــــــــرة
الــقــدم  2020 فــريـق الــشــرطـة
بـــــهـــــدف دون رد امــــام فـــــريق
الــوحـدة االمــاراتي في الــلـقـاء
الــذي اقــيم امـس االثـنــ عــلى
مـــلــعب فــرانـــســو حــريــري في
اربـيل حلـساب اجلـولة الـثانـية
مـن اجملموعة االسيوية االولى
وتــوقف رصـيـد الـقــيـثـارة عـنـد
نـقطة واحـدة حصل عليـها بعد
ـاضي امام الـتـعادل االسـبوع ا

استقالل طهران.
وتـعـقـدت حظـوظ الـشرطـة بـعد
ان فـرط بـنـقاط مـبـاراة الـوحدة
مـن خالل اضـاعـة الفـرص عـلى

مـــدار الــشـــوطــ فـــيــمـــا شــهــدت
الــدقــيــقــة  88احــراز هــدف الــفــوز
لـلـفـريق الـضـيف عـن طريـق راسـية
احملــتـــرف خــوســيه مــبــوكــو الــتي
اخـذت طـريقـهـا الى شبـاك احلارس
احـمـد باسل لـيرفـع الفـائز رصـيده
الـى اربع نقـاط.  وضـمن منـافـسات
اجلـولـة االولى من الدوري الـعراقي
ــمــتـاز بــكــرة الـقــدم تــمـكـن فـريق ا
الـقـوة اجلويـة من الـفوز عـلى فريق
نـفط مـيـسـان امس االثـنـ بـهـدف
مـقابل هـدف واحد  فـي اللـقاء الذي
أقــيم عـلـى مـلــعب الـشــعب الـدولي
هاجم حمادي واحـرز هدفي الفوز ا
احـمد في الدقيقت  13و 63 فيما
حــمل هــدف نــفط مــيـســان تــوقـيع
الـالعب احــــمــــد عـــبــــد الــــرزاق في
الدقيقة 32.وفي مباراة ثانية تغلب
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ـتحـدة جـيـن ـثـلـة األ ا أدانت 
هـــيــنــيـس بالســخــارت اســـتــخــدام
اســــلـــحــــة صـــيــــد الـــطــــيـــور ضـــد
ـــتــظـــاهــريـن مــشـــــــــــــــيــرة الى ا
اصـــابــة  200 شـــخص في بـــغــداد
وكــربالء من بــيـنـهم  50 فـي بـغـداد
اصــــيــــبـــوا خـالل االيــــام الـــثـالثـــة
صـادمات ـاضيـة  فيـما جتـددت ا ا
ــتـظـاهـرين والـقـوات االمـنـيـة بـ ا
وسـط بـــــــــغـــــــــداد امـس. وقــــــــــالت
بـالسخارت في بيـان إن (بعثة األ
ــسـاعــدة الــعــراق تــلـقت ــتــحــدة  ا
مـــعـــلـــومـــات ذات مـــصــداقـــيـــة عن
ـ اســتــهــداف مــتـظــاهــرين مــســا
بـبـنادق صـيد الـطيـور على الـطريق
بـــ مـــيـــدان الــتـــحـــريـــر ومـــيــدان
اخلـالني في بغـداد مـســـاء ايام 14
و  15 و  16  شــبــاط  مــا أدى إلى
إصـــابــة  50 شـــخــصًـــا عــلى األقل
فـــضال عـن اصـــابــة عـــدد مـن أفــراد
األمـن بــاســـتـــخــدام الـــكـــريــات من
بـنادق الصيـد أو احلجارة أو قنابل
ـولوتـوف) مضـيفـة أن (معـلومات ا
وردت مـن كـربالء بــشـأن اســتـخـدام
ـا تــسـبب في ـاثـلــة  مــقـذوفــات 
إصـابـة أكـثـر من  150 مـحـتـجًـا في
شـهـر كـانون الـثـاني وحده). ودانت
بالسـخارت (بشـدة استخـدام بنادق
صــيــد الـطــيـور الــتي تــســبـبت في
وقــوع أعـداد كــبـيــرة من اإلصـابـات
فـي االحـتـجـاجــات األخـيـرة) داعـيـة
الـسلطات إلى (منـع استخدام القوة
ــسـؤولــ عن إسـاءة ومــحـاســبـة ا
اســتــخـدامــهـا ) الفــتــة الى أن هـذا

االمـر يعد (مـصدر قلق أمـني خطير
يــجب الـتــعـامل مــعه بـشــكل عـاجل
وحـــاسم) مــشـــددة عــلى (حـــمــايــة
ـتـظـاهـرين الـسـلـمـيـ في جـمـيع ا
األوقــات). في غــضــون ذلك جتـددت
الـصدامات ب متظاهرين والقوات
األمـنية قرب نفق التحرير  من جهة
اخلـالني في بــــغــــداد ظـــهــــر امس
بـحسب مـصدر فـي الشـرطة اكد ان
الــقـوات األمــنـيــة جلـأت الى اطالق
ـسـيــلـة لــلـدمــوع بـشـكل الــقـنــابل ا
مـتقـطع. ونفى النـاطق باسم الـقائد
سـلحة اللواء الركن الـعام للقوات ا
عــبـد الـكــر خـلف امس وجـود أي
نـيــات النـهـاء الـتـظـاهـرات بـالـقـوة.
وقـــــــال خــــــلـف في تـــــــصــــــريح إن
(الـــتــظــاهــر حـق كــفــلـه الــدســتــور
والــقــانـون).وأضــاف أنه (ال تــوجـد
أي نــيـات لــلـقـوات األمــنـيــة النـهـاء
الـتـظـاهـرات بـعـد تـصـويت مـجـلس
الـنـواب على حـكومـة محـمد تـوفيق
عـالوي). في غــــضــــون ذلـك أفـــادت
نـقـابـة احملـامـ بـصـدور إعـمام من
وزارة الـــعــــدل لـــتـــســـهــــيل مـــهـــام
احملــامـ عــنـد زيــارتـهم الــسـجـون
ــوكـلـيـهم.وقـالت وتــأمـ لـقـائـهم 
رئـيـسـة جلـنة الـعالقـات الـعـامة في
الــنـقـابـة شــهـد الـدلـيــمي في بـيـان
امس إن (دائرة االصالح والسجون
الــتـــابــعــة لــوزارة الــعــدل اصــدرت
اعـماماً إلى االقسام السـجنية كافة
لـتسـهيل اعـمال احملـام بـناءً على
طـلب من جلنـة العالقات الـعامة في
الــنـقـابـة يـتـضـمـن تـسـهـيل أعـمـال
احملـامـ عـنـد مـراجـعـتـهم األقـسام
الـسجنية التابعـة للمديرية وتقد

الــتـسـهـيالت الـالزمـة لـهم وضـمـان
جنـاح عملـهم ) مشددة عـلى (اهمية
تــــســـهـــيـل عـــمل احملــــامـــ عـــنـــد
مــراجــعـتــهم لــلـســجـون وتــســهـيل
اإلجــــراءات اخلـــــاصــــة بــــإكــــمــــال
ــوكــلــيـهم). وكــاالتــهم أو الــلــقـاء 
واشــــــارت الـــــدلـــــيــــــمي إلـى (حق
احملــــامي في دراســــة أي قـــضــــيـــة
ـتـهـمـ والـلــقـاء بـاحملـكـومـ أو ا
ـوقوف  حتى قبل التوكل إعماالً ا
ــادة 27/ أوالً مـن قـــانــون لـــنـص ا
احملـــامــاة الــنـــافــذ) مـــوضــحــة  أن
ــقـدم إلى دائـرة االصالح (الــطـلب ا
والـــســجــون نص عــلـى اســتــثــنــاء
احملـامـ من أي مـواعـيد لـلـزيارات
الــــتي تـــضـــعــــهـــا دوائـــر اإلصالح

والسجون بالعادة).
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تـــوقــعت هــيـــئــة االنــواء اجلــويــة
والـرصـد الزلـزالي الـتـابعـة لوزارة
الـنـقل ارتـفـاع درجـات احلرارة في
ــنـطـقـتـ الـوسـطى والـشـمـالـيـة ا
نـطقة اجلنوبية وانـخفاضها في ا

اليوم الثالثاء. 
وبــحـسب تـقـريـر لـلــهـيـئـة اطـلـعت
عـلـيه (الـزمـان) امس فـإن (الـطقس
نـطقة ـتوقع الـيوم الثـالثاء في ا ا
الــوسـطى صـحـو الى غـائم جـزئي
يـتحول تدريـجياً ليال الى غائم مع
فـرصة لتسـاقط زخات مطـر خفيفة
فـي اماكـن متـعـددة مـنـهـا ودرجات
نـطقة احلـرارة ترتـفع قلـيال وفي ا
الــشـمـالـيـة طــقس غـائم جـزئي مع
تـــســاقط زخـــات مــطــر خـــفــيــفــة 
ودرجــات احلــرارة تـرتــفع درجـات
ـنطـقة عـدة)  مـضيـفا ان (طـقس ا

اجلــنـوبــيـة غـائم جــزئي الى غـائم
مـع تـساقـط زخات مـطـر في امـاكن
مــــــتـــــعــــــددة ودرجـــــات احلـــــرارة

 .( تنخفض ليالً
وبــشــأن طــقـس يــوم غــد االربــعـاء
تــــوقع الـــتـــقــــريـــر ان (يـــكـــون في
ـــنــطــقــة الــوســطى غــائم جــزئي ا
واحــيـانـاً غـائم مع تـسـاقط امـطـار
تـكون متوسطـة الشدة في االقسام
الـغربيـة منهـا مع حدوث عواصف
رعـديـة احيـاناً  ودرجـات احلرارة
نـطقة تـرتفع بـضع درجات وفي ا
ــطــر وتــكـون الــشــمــالــيــة غــائم 
االمـــطـــار مــتـــوســطـــة الـــشــدة مع
حــدوث عـواصف رعـديـة احـيـانـاً 
درجــات احلــرارة تـنــخــفض بـضع

درجات. 
ـنـطـقـة اجلـنــوبـيـة الـطـقس وفـي ا
غـــائم جـــزئي واحــيـــانــاً غـــائم مع
تـسـاقط زخـات مـطـر خـفـيـفة خالل

الـــلـــيل تــكـــون رعــديـــة احــيـــانــا 
وتـــرتـــفع درجـــات احلـــرارة بــضع
درجـات) اما بشأن طقس اخلميس
فـجاءت توقعـات التقريـر كما يأتي
نطـقة الـوسطى طـقس غائم (فـي ا
جــزئي واحـيـانـاً غــائم مع تـسـاقط
زخـات مـطـر تـكـون رعـديـة احـيـانـا
يــتــحــول الــطــقس تــدريــجــيــا الى
صـحو ابتداءً من االقسام الغربية
واحلـرارة تـنـخـفض درجـات عدة 
طر نطقة الشمـالية غائم  وفـي ا
مـع حدوث عواصف رعديـة احياناً
 درجــات احلــرارة تـرتــفع قــلـيال)
ــنــطــقـة مــشــيــرا الـى ان (طـقـس ا
اجلــــنــــوبـــيــــة غــــائم جــــزئي وفي
االقـسام الـشرقـية غـائم مع تساقط
زخـات مـطـر تـكـون رعـديـة احـيـانـاً
يــتـحــول الـطـقس خـالل الـلـيل الى
صـــحـــو واحلـــرارة تـــنــخــــــــفض

بضع درجات).
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صــــــــــرف العـراقي للتجارة أعـلن ا
عن مـؤشـرات أداء استـثنـائـية وغـير
مــسـبــوقـة لــعـام  2019 الــذي شـهـد
واً كـبيراً في زيـادةً في اإليرادات و
الـيـة الرئـيسـة لـلمـصرف ـعـدالت ا ا
بـتحقيـقه أرباحا صافـية قدرها 556
مــــلـــيــــون دوالر أمـــريــــكي بــــزيـــادة
ـئـة  عن ايـرادات نــســـــبـتـهـا 12 بــا
ه عــام  2018 مـــشــيـــرا الى تـــقــد
قــروضــا لـلــمــؤسـســات احلــكـومــيـة
بـقيمة اجمالية تبلغ  91 مليار دوالر
أمـــريـــكي وقــروضـــا لـــلــمـــواطـــنــ
قـيمـــــتها  434  مـليـون دينار خالل
صـرف في بيان الـعام نفـسه. وقال ا
تــلــقـته ( الــزمــان) امس انه (أخــتـتم
عـــام 2019 بـــنـــجـــاح بـــزيـــــــــــــادة
ـئــة في االيـرادات عن قــدرهـا 12 بــا

ـــبــلغ  673 مـــلـــيــون عـــام  2018 
دوالر أمـــريــكي وبـــأربــاح صـــافــيــة
وصـــــلت الى  556 مــــلــــيــــون دوالر
ــو وتــوسع أمــريــكـي لــيــتــواصل 
ـصـرفـيـة مـسـجالً زيـادة مـعــامالته ا
ـئـــــــة عن مــلـحـوظـة قـدرهـا  68 بــا
عـام   2018 ومــحـقـقــاً بـذلك إجنـازا
فـذاً سـيـما مع مـا كـشـفتـه البـيـانات
ـنتهي في 31 ـاليـة االوليـة للـعام ا ا
كــــانـــون االول  2019مـن زيـــادة في
ـصــرف وصـــــلت إجــمـالي أصــول ا
إلى  29 مـليار دوالر أمريكي بزيادة
ـئـة  مــقــــــــــــــارنـةً بــنـسـبـة  27 بــا
بـعـام  2018) مــشـيـرا الى ان (هـذه
ــبــهــرة قــادت حلــصــول الــنــتــائج ا
ــصـرف عـلى الـعــديـد من اجلـوائـز ا
خـالل الــعــام من ضـــمــنــهـــا جــائــزة
الـتـميـز من جي بي مـورجان وثالث
جـوائز لـلتمـيز ضمن حـفل جوائز ذا

بـانـكـر أووردز   لـلـعـام  2019 الـذي
أقــيم مــؤخــراً في لــنـدن). وتــابع انه
ـــتــــســـارعـــة يـــعـــد (مـع اجنـــازاته ا
ـصــرف الـعـراقي لـلـتـجـارة احملـرك ا
الــرئــيس لــلــتـطــويــر في االقــتــصـاد
صرف الـعراقي خـاصة مـع جهـود ا
لـدعم االقتـصاد الـعراقي ومـشاركاته
فـي مشاريع إعادة اإلعـمار بإجمالي
قــروض  1.9 مــلــيــار دوالر أمــريـكي
مـــــنــــحـت خالل عــــام  2019 لـــــدعم
ــؤسـسـات واألجـهـزة احلـكـومـيـة) ا
سـؤولية االجتـماعية الفـتا الى ان (ا
والـدور الوطني للمـصرف كانا جزءاً
أســـاســـيــاً مـن خــطـــطه ومـن رؤيــته
لـالســتــدامـــة خالل عــام  2019 وإن
ــتـعـددة مــشـروعــاته ذات اجملـاالت ا
مـنــهـا الـصـحـة والـتـعـلـيم والـزراعـة
والـكـهـرباء والـبـنيـة الـتـحتـيـة تمس
ـــــواطــــنــــ اليـــــ من ا حـــــيــــاة ا

). ونــوه الــبـيــان الى ان الــعــراقــيــ
ـصـرف كـان قـد وجـه جـزءاً كـبـيراً (ا
مـن قــــروضه خلـــــدمــــة وتـــــطــــويــــر
ــبــادرات احلــكـومــيــة في االرتــقـاء ا
بــالــبــنـــيــة الــتــحــتــيــة والــتــطــويــر
ـثـال; قـام اجملــتـمـعي عـلى ســبـيل ا
ـــنح ـــصـــرف خـالل عــام  2019  ا
قـرض لـوزارة الـكهـربـاء بقـيـمة 452
مــلـيـون دوالر -  535 مــلـيــار ديـنـار
صرف عراقي -  تخصيصها من ا
الـعـراقي لـدعـم جـهـود تـنـمـيـة قـطاع
الــطــاقــة ورفـع مــســتــوى اخلــدمـات
قدمة للمواطن العراقي. وفي العام ا
ـصــرف بـتـرتـيب قـرض نــفـسه قـام ا
لــلـشـركــة الـعـامــة لـتـجــارة احلـبـوب
الـــتــابـــعـــة لــوزارة الـــتــجـــارة قــدره
تـرليون واحد واربـعمئة مـليار دينار
عـراقي اي مـا يـعـادل مـلـيـارًا ومـئتي
مـليـون دوالر امريكي لـغرض تـسديد

مـســتـحـقـات الـفالحـ الـعـراقـيـــــ
لـعام  2019 مـن محـصولـي احلنـطة
والـــــــشـــــــلـب واقـــــــــــــــراض وزارة
الزراعة  300 مـليار دينار عراقي اي
ما يعادل  254 مـليون دوالر امريكي
لـــدفع مـــســتـــحــقـــات الــفـالحــ عن
مـحـصـول الـشعـيـر). وكـشف الـبـيان
عـن أن (الـقـروض الـشـخــصـيـة الـتي
صرف زادت في عام 2019 مـنحها ا
لــتـبـلغ  434 مــلـيــون دوالر أمـريـكي
بـإجـمالي 290 25 قـرضـاً سـاهمت
و االقتصاد احمللي من خالل بـدفع 
ـواطـنــ الـعـراقــيـ من أجل دعـم ا
تــأســيس وتــطــويــر احــتــيــاجـاتــهم
الــشــخــصــيــة في الــبــنــاء واغـراض
الي; اخـرى). وفي سـيـاق الشـمـول ا
ـصرف حـرص على قـال البـيان ان (ا
ــالـيــة لــلـفــئـات تــوفـيــر اخلــدمـات ا
اخملــتـلـفــة من اجملـتـمـع الـعـراقي من

خـالل الـتـوسع اجلـغــرافي وافـتـتـاح
فــروع مـتــعـددة داخل الــعـراق وصل
عــددهـا إلى  26 فــرعــا كـمــا تـوسع
ـصـرف خـارجـيـا حـيث افـتـتح أول ا
مـــكــتـب تــمـــثــيـــلي لـــلــمـــصــرف في
الـــعــاصـــمــة اإلمـــاراتـــيــة أبـــوظــبي
وافـــتــتـــاح أول فــرع خـــارجي له في
ـمـلـكة الـعـربيـة الـسـعوديـة ويـعمل ا
ـــصــرف عـــلى تــوســـعه اخلــارجي ا
لــتـنــويع مــصـادر دخــله وايـراداته).
ـصـرف العـراقي لـلـتـجارة ويـعـمل ا
مــنـذ تــــــــــــــأسـيـسه في عـام 2003
ــركـــزي الــعــراقي عــلى مـع الــبــنك ا
ستوى الـتعليمي تـطوير وحتسـ ا
والــثـقـافي واالقــتـصـادي والــضـمـان
االجـتـماعي ألفـراد اجملـتمع وذلك من
ـتنوعة وقد خالل تـوفير اخلدمات ا
ـبـادرات لـتـمـويل طـرح الـعـديـد من ا
ا تـوسطـة  ـشـاريع الصـغيـرة وا ا

يـتناسب مع جميـع قطاعات االعمال
صرف العراقي للتجارة ويستحوذ ا
ـئـة  من أعـمـال عـلى حـوالي  80 بــا
الـــتــمـــويل الــتـــجــاري فـي الــعــراق
ـرتـبـة األولى بـ الـبـنـوك ويـحــتل ا
الـعربيـة من حيث معـدل التكـلفة إلى
ـصرف الـدخل.ونـقل الـبـيان رئـيس ا
ورئــــيس مــــجـــلـس إدارته  فــــيـــصل
صـرف العراقي الـهيـمص قوله ان (ا
ـواً متـسـارعـاً على لـلـتـجارة شـهـد 
ـالي واالستـثـماري خالل الـصـعيـد ا
عــام  2019) مــضــيــفــا انه (لــديــنـا
خــطــة طــمــوحــة لــتــوســعــة أعــمــال
ـصرف محـلياً ودوليـاً بهدف زيادة ا
نـســبـة اإليـرادات الـتي يـحـقـقـهـا من
ـصـرفيـة لألفـراد مـحـلـياً اخلـدمـات ا
وكذلك من العمليات الدولية لتحقيق
ــئـة ــعـدل  30 بــا زيــادة ســنـويــة 
ـصــرف بـحـسب ســنـويـاً اليــرادات ا

خــطــة الـعــمل لــلـســنـوات من 2020
الــى 2023 ونـحن نرى أن أي إجناز
ــــصـــرف هــــو جـــزء من يــــحـــقــــقه ا
إجنـــــازات االقــــتــــصــــاد الـــــعــــراقي
كـــكـل).وأضـــاف (ســـنـــواصل الـــدفع
ـبـادراتـنـا لـتـطويـر الـتـكـنـولـوجـيا
ــصـرفـيـة وتـعـزيــز خـدمـة الـعـمالء ا
لــتـحـسـ خـبــرة عـمالئـنـا وخلـفض
الــتــكــالـيـف كـمــا نــســعى جــاهـدين
لتشجيع وتأم االستثمار األجنبي
والــتــرويج لالســتـثــمــار في الـداخل
الــعــراقي وتــقــد خـدمــاته كــخــيـار
مـوثــوق لـلـمـسـتـثـمـرين). وخـــــــالل
ــصــرف الــعـراقي عــام  2019 فــاز ا
صرف األكـثر أماناً لـلتجارة بـلقب (ا
فـي الـعـراق)  في اسـتـطالع حـصـري
أجــرته  مــجـلــة جـلــوبــال فـايــنـانس
الــشــهــيــرة كــجــزء من تــصــنــيــفــهـا
صارف في العالم. السنوي ألفضل ا
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ركزية في قـضت احملكمة اجلنـائية ا
رئــاسـة اسـتـئـنــاف بـغـداد الـرصـافـة
االحتـاديـة حـكـمـاً بـاحلـبس الـشـديـد
دان انـتحل صفة طبيب ـدة سنت 
ـزاولة الـعمل فـيزيـائي وفتـح عيادة 
ـــركــــز االعالمي فــــيــــهـــا. وأوضـح ا
جملــلـس الــقــضــاء االعــلى في بــيــان
ــدان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امـس أن (ا
انــتــحل صـفــة طــبـيب فــيــزيـائي من
خالل فـتح عيادة تخصصية بالعالج
الــفـيــزيـائـي ومـزاولــة الـعــمل فـيــهـا
بـقيـامه بانـتحـال صفـة طبـيب خالفاً
لــلــحــقـيــقــة كــونه خــريج اجلــامــعـة
الـتكـنولوجـية قسم الـفيـزياء الطـبية
ــرضى). ـــوت احـــد ا مـــا تـــســبب 
ـــــدان اعـــــتـــــرف في وأضـــــاف أن (ا
مـــرحــــلـــة الـــتــــحـــقـــيـق االبـــتـــدائي
والــقـضــائي بـتــنـظم جــلـسـات عالج
طـبـيـعي للـمـجنـى علـيه اال ان حـالته
الـصحية سـاءت فطلب من ذويه نقله
ستشـفى وفعال  نقله اال انه الـى ا
فـارق احليـاة). وأشار الـبيان إلى أن
ـتـحـصـلـة (احملـكــمـة وجـدت األدلـة ا
ـدان وفـقـا كــافـيـة ومـقــنـعـة إلدانــة ا
/ 1لــســنـة ألحــكــام الــقـرار /160اوالً
ــعــدل). واصــدرت مـحــكــمـة 1983 ا
جـنـايـات واسط/ الـهـيـئـة اجلـنـائـيـة
األولى حــكـمـاً بـاإلعــدام شـنـقـاً حـتى
ـة ــوت عـلـى مـدان بــإرتـكــاب جـر ا

دان الـقتل العـمد. وذكر الـبيان أن (ا
قـام بــاالشـتـراك مع مـتـهـمـ آخـرين
مـتـفرقـة قـضـاياهم بـإطالق الـنار من
بــنـــدقــيــة نــوع كالشـــيــنــكــوف كــان
يـحـمـلـها مـا أدى الى قـتل شـخـص
وإصابة آخر على خلفية عداء سابق
ســـبــبه قــيـــام شــقــيـق أحــد اجملــني
ــدان). عـــلـــيـــهـــمـــا بـــقـــتل ابن عـم ا
وأضــــاف أن (احملـــكـــمـــة وجـــدت أن
تهم تـحصـلة كافـية إلدانـة ا األدلـة ا
واحلـكـم عـلـيه بـاالعـدام شـنـقـا حـتى
ادة / 1/ 406 ز ـوت وفق أحـكـام ا ا
من قـانـون الـعـقـوبـات وبـداللـة مـواد
االشـتراك  47 و 48 و 49 مـنه). كما
أصــدرت مـحـكــمـة جـنـايــات الـنـجف
أحـكامـا مخـتلـفة بـحق مدانـ اثن
واد ضـبـطت بحـوزتـهمـا كـميـة من ا
اخملـدرة. وبحـسب البـيان فأن (األول
دة ثـماني  احلـكم عـليه بـالسـجن 
سـنوات مع غرامة مالية مقدارها 15
مـلـيـون دينـار بـعدمـا ضـبط بـحوزته
ـثيل امفـيتام 19 غـراما من مادة ا
دان ). وأضاف أن (ا وامـبوالت تعاطٍ
الـــثـــاني حـــكــمـت عــلـــيه احملـــكـــمــة
ـدة ست ســنـوات بـعـدمـا بــالـسـجن 
ضبط داخل داره   246 قـرصا طـبيا
مـن مــادة االمـــفــيـــتــامـــ اخملــدرة).
بــدورهـا أصـدرت مـحـكــمـة جـنـايـات
مـيـسـان أحـكـامـا عـلى ثـالثـة مـدان
بـالـسـجن سـبع سـنـوات مع غـرامات
ة حيازة مواد مخدرة مالية عن جر

ــتــاجــرة فــيــهــا. واوضح بــقـــصــد ا
الــبــيـان أن احملــكـمــة ( نــظـرت ثالث
ـــــواد قـــــضــــــايـــــا تــــــتـــــعــــــلـق بـــــا
وحـــكــــمت عـــلـى كل مـــدان اخملــــدرة
بـالـسـجن سـبع سـنـوات مع غـرامات
مـالية بحـقهم مقدارهـا عشرة مالي
ديـنار وفي حـالة عـدم الدفع حـبسهم
ــدة سـنــة واحـدة). من جــهـة اخـرى
أفصحت هيئة النزاهة االحتادية عن
مـجمل عمـليات الـضبط التي نـفذتها
مـديريـات ومكاتب الـتحـقيق التـابعة
لـهـا مشـيرة إلى تـنـفيـذها اكــــــــــثر
من  40 عـــمــلــيــة ضـــبطٍ في بــغــداد
واحملـــافــظـــات خالل شـــهــر كـــانــون
اضي.  ونـقل بيـان للـهيـئة الـثـاني ا
تـــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس عن دائـــرة
الـــتــحـــقـــيــقـــات فــيـــهـــا قــولـــهــا أن
(مــديــريــاتــهــا ومــكــاتب الــتــحـقــيق
الـتـابـعة لـهـا في بـغداد واحملـافـظات
نـفذت 41عـمـليـة ضـبط بلـغت أقـيام
الــفـسـاد فـيــهـا أكـثـر من  44 مــلـيـار
ديــنـار) مـبـيـنـة أن (أبــرزهـا عـمـلـيـة
ضــبط بـدالــة السـلــكـيــة في مــديـريـة
اتـصاالت وبريد الـبصرة  شراؤها
بــأكــثـر من  14مــلــيـار ديــنــار ضـمن
بـرنامج تـنمـية األقـاليم لـسنة 2012
وبــقــيت مـتــروكــة في مــخـازن بــريـد
الـبـصـرة بـالـرغم من تـسـلُّم الـشـركة
ـاليـة كـافة سـتـحـقاتـهـا ا ُـجـهـزة  ا
وضـبط األوليات اخلـاصة بشراء 64
ـبـلغ  14مـلـيـار خــزانـاً - تـنـكـراً - 

ديـرية ماء نـينوى). وأضافت ديـنار 
الـدائرة إن (من بـ العـملـيات ضبط
أكـثـر من  6 مـلـيـارات ديـنـار خـاصـة

بـــاإليــرادات احملــلــيــة
جمللس محافظة ديالى
ـنحل  اسـتيـفاؤها ا
وجــبـايـتـهــا من مـنـفـذ
الــصــفــرة مــودعــة في
مــصــرف أهـلـي خالفـاً
لــضـوابط وتـعـلـيـمـات
ـالـيـة إضـافـة وزارة ا
إلـى ضـبط مـسـتـنـدات
صـرفٍ وصـكـوك شراء
جــــهــــازاً طـــبــــيـــاً 63
ــســتــشــفــيــات دائـرة
ــبـلغ ـثــنى  صــحــة ا
مـليارين و 435مـليون
ديـــنــار وضـــبط كــتب
صــــــــادرة عـن مـــــــرور
صــالح الـــــــــــــــــــــــديــن
بـــخـــصـــوص صـــحـــة
َّ صـــدور ســنـــويــاتٍ 
تـنظيـمها بـصورةٍ غير
رســـمــيـــةٍ ومــخـــالــفــةٍ

للقانون).
 وبــيَّــنت أن (مــديـريـة
حتــــقــــيق الــــبــــصـــرة
نـــفـــــذت  15عـــمــلــيــة
ضـــبــطت خاللــهــا 12
مــتـهـمــاً فـيـمــا نـفـذت
مــــديــــريــــة حتــــقــــيـق

¡UIK  ÊUJOðUH «Ë U Ë— w  w½«“—U³ « —Ëd

UÐU³ «Ë 5O UD¹ù« 5 ËR *«
Âö « Õö  ≠ U Ë— 

واصل رئـيس حـكومـة إقلـيم كردسـتان
مــســرور الــبـارزانـي امس لـقــاءاته مع
ـسـؤولـ االيـطـالـيـ في اطار كـبـار ا
زيـارتـه لـرومـا والـفـاتـيـكـان عـلى رأس
وفـد رفـيع. وغـادر الـبارزاني اول امس
األحـد ميـونيخ مـتوجهـا إلى العـاصمة
ـســؤولـ اإليــطـالــيـ رومــا لـلــقــاء ا
والـبـابا فـرنسـيس في زيارة تـستـغرق
يــومــ بــعـد مــشــاركــته في مــؤتــمـر

انيا على مـيونخ لألمن الذي عقد في أ
مـــدى ثـالثـــة ايـــام. ويـــتـــألف الـــوفـــد
الـــوزاري الــــذي يـــرافق رئـــيس وزراء
االقــلـيم وزراء اإلعـمـار واإلسـكـان دانـا
عـــبــد الـــكــر حــمـه صــالح والـــنــقل
ـســيح عــبــدوكـا ــواصالت عــبــد ا وا
واالوقـاف والشـؤون الدينـية بشـتيوان
صــادق ووزيـر اإلقـلـيـم خـالـد شـواني.
ويـــتـــضــمن بـــرنـــامج الـــزيــارة عـــقــد
سؤول اجـتماعـات ثنائـية مع كبـار ا
في احلــكـومــة اإليـطــالـيــة وال سـيــمـا

رئــــيس الـــوزراء جــــوزيـــبي كــــونـــتي
ـنـاقـشـة الـتـعـاون الـثـنـائي فـي مـجال
مـكافحة اإلرهاب وبـحث سبل تشجيع
الـشركـات اإليطـالية وتـقد تـسهيالت
اإلسـتثـمار لهـا للعـمل في االقليم. وفي
الــفـاتــيــكـان يــلـتــقي رئــيس حـكــومـة
ـنـاقـشة اإلقـلـيم مع الـبـابـا فـرنـسـيس 
ـكـافحـة االضطـهاد الـتـزام كردسـتان 
الـديـني وتشـجـيع احلوار بـ األديان.
وكـان البـارزاني قد اعلن أنه (سـيبحث
مع قــداسـة الــبـابــا اهـمــيـة الـتــعـايش
الـــديــنـي في كـــردســتـــان ومــواجـــهــة
) مضيفًا (لـنا الفخر لسعي اإلرهـابي
إقـليم كردستـان جاهداً لتـعزيز احلوار
الئـمة بـ األديـان وتـهـيـئـة األجـواء ا
ـمـارسـة ألتــبـاع الـديـانــات اخملـتـلـفــة 
طــقــوسـهم فـي اإلقـلــيم). وكــان رئـيس
وزراء اإلقـليم قـد التـقى اول امس كبار
ؤتـمر مـيونخ ـشاركـ  ـسـؤول ا ا
األمـني. وبـحث رئـيس حـكومـة اإلقـليم
مـع وزيـر اخلــارجـيــة الــتـركي مــولـود
تــشـاويش أوغـلـو خالل لــقـائـهـمـا اول
ؤتمـر (سبل تعزيز امس عـلى هامش ا
الــعالقــات والــتــبــادل الــتــجــاري بــ
اإلقـلـيم وتركـيـا) كمـا اسـتعـرضـا (آخر
الــتـطــورات عـلى الــسـاحــة الـعــراقـيـة
ـــنـــطـــقــة بـــصـــورة عـــامـــة). واكــد وا
اجلــانــبــان خالل االجــتـمــاع (أهــمــيـة
ـشـتـركـة لـتـحـقـيق تـضــافـر اجلـهـود ا
االســتـقـرار في جــمـيع أنــحـاء الـعـراق

). كما اجـتمع مسرور ـنطقـة عمومـاً وا
الــــبــــارزانـي امس أيــــضــــاً مع وزيــــر
اخلارجية اإليراني محمد جواد ظريف
واسـتعـرض معه (آخـر التـطورات على
ـنـطـقـة بـصورة الـسـاحـة الـعـراقـية وا
عــامــة) وجــرى خالل الــلــقــاء تــأكــيـد
(أهـمية التهدئة وضرورة تخفيف حدة
الـــتــوتــرات).واتــفق اجلـــانــبــان عــلى
(أهـمـيـة إرسـاء عالقـات جـيـدة مـبـنـيـة
عــلى مــبــدأ حـسن اجلــوار واالحــتـرام
ــتـبـادل). كـمـا الــتـقى امس مع وزيـر ا
اني نيلز الدولة للشؤون اخلارجية األ
آنـ عـلى هامـش أعمـال اليـوم الـثالث
ــؤتــمـر الــذي تــضــيـفه واألخــيــر من ا
ـانيا ونـاقش معه (مجمل مـستجدات أ

ـنـطـقـة بـشـكل عـام كـما  الـعـراق وا
انيا بـحث سبل تعـزيز العالقات بـ أ
وإقــلـيم كـردسـتــان). وشـدد اجلـانـبـان
خـالل االجتماع على (ضرورة مواصلة
الـدعم والتنسيق ب قوات البيشمركة
واجلــيش الـعـراقي لـلــتـصـدي خملـاطـر
تـهـديـدات تـنـظـيم داعـش).وأشـاد آن
بـتجـربة إقلـيم كردسـتان في استـتباب
األمـن واالزدهـــار بــــقـــوله ان (إقــــلـــيم
ــوذج مـشـرق لــلـحـكم في كــردسـتـان 
الـعـراق).كـمـا الـتـقى الـبـارزاني بـوزير
شـؤون مجـلس الوزراء مسـتشار االمن
الــوطـني الــبـريــطـاني مــارك سـيـدويل
وبـــحث مـــعه تـــطـــورات االوضــاع في

نطقة. العراق وا
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نــــيـــنـــوى 8 عــــمـــلـــيــــات ضـــبـــطت
خـــــــاللـها  16 مـتـهـمـاً من مـجـموع
الـعمليات البالغ عددها  41 عـمليـــة
.( التي أسفــــرت عن ضبط 41 متهماً

≤’ مسرور البارزانيالبابا فرنسيس
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