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قــويـاً في حــال جنح حتـالـف الـفـتح
بـــتــشــكـــيل الــكـــتــلــة األكـــبــر كــونه
شــخـصــيـة مــعـتــدلـة ومــقـبــولـة من
جــمــيع األطــراف). من جــهــة اخـرى
جــدد رئـيس ائـتالف الـوطـنـيـة ايـاد
عـالوي  دعــــــــــوتـه إلـى إلــــــــــغـــــــــاء
االنــتـخــابـات وفــتح حتـقــيق عـاجل
ـوجــهـة إلى وشــامل بـاالتــهـامــات ا
مـفوضية االنتـخابات.وقال في بيان
تـلـقـته(الـزمـان)  امـس  إن (الـعزوف
الــواسع ألبـنـاء شـعــبـنـا الـكـر عن
ـشــاركـة في االنـتـخـابـات األخـيـرة ا
تــســـبب بــإحــداث شــرخ كــبــيــر في
الـعمليـة السياسـية برمتـها وهو ما
يـتـطـلب الـتوقف لـتـقـو مـا حصل
سـيـمـا وأنـنـا أكــــدنـا مـنـذ شـهر آب
عـام  2016 عـبـر رسـالـة إلـى الـقادة
الـسـيـاسـي ضـرورة ضـمـان إجراء
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وقف بـشأن اليـزال الـغمـوض سيـد ا
خـريـطة الـتحـالفـات لتـشـكيل الـكتـلة
ـؤهـلـة لـتـشـكيل الـنـيـابـيـة الـكبـرى ا
ـقـبـلـة فـفـيـمـا قـال تـيـار احلـكـومـة ا
احلــكـمــة انه تـوصـل إلى تـفــاهـمـات
كـبيـرة مع التـيار الـصدري حتـديداً 
افـادت تـسريـبـات بتـسـابق الفت ب
رئــــيس  حتـــالـف الـــنـــصــــر حـــيـــدر
الـــعـــبــادي  ورئـــيس ائـــتالف دولــة
ـالـكي لـلـنـجـاح في الـقـانـون نـوري ا
تــكـوين الــكـتـلــة الـكــبـرى  واشـارت
تـــوقــعـــات الى امـــكــانـــيــة حـــصــول
الــعـبـادي عـلى  160 مــقـعــداً مـقـابل
ـــالــكي  140 مـــقــعـــداً.وقــال جـــمع ا
عــضــو جلــنــة الــتــفــاوض في تــيــار
احلـكمة عبد الله الزيدي في تصريح
 امـس إن تياره (وصل إلى تـفاهمات
كـبـيـرة مع الـتـيـار الـصـدري حتـديداً
ولـيس سـائـرون) مـؤكـدا أن (الـتـيار
هـو األقـرب إليـنـا ولكـنـنا مـنـفتـحون
عـــــــــلـى اجلــــــــــمـــــــــيـع بـــــــــنــــــــــفس
االجتــاه).وأضـــاف  (انــنــا ســنــبــني
حتـالـفاتـنـا مع من لديه تـقـارب كبـير
مـعنـا ولكن لـيس لدينـا خطـوط حمر
عـريـضـة على أحـد).وبـشـأن امكـانـية
ـشروع الـتـحـاور مع رئـيس قـائـمـة ا
الـــعــربـي خــمـــيس اخلـــنــجـــر  قــال
الـزيدي أنه (ال توجـد لدينا تـفاهمات
مع اخلــنـجـر ولم نـعـقـد مـعه جـلـسـة
تــفـاهـمــيـة) مـؤكــدا (عـدم وجـود اي
نـــوع مـن الـــبـــوادر لـــلـــتـــحـــالف مع
اخلـــنــجـــر). في غـــضــون ذلـك قــالت
مـصادر قريبة من ائتالف النصر أن
االئــتالف يـضع الــلـمـســات األخـيـرة
ـــتـــوقـع مع كـــتـــلــة عـــلى حتـــالـــفه ا
ســائــرون .وتــشـيــر الــتــوقــعـات الى
امـكـانيـة أن يسـتقـطب الـتحـالف ب
الــعـبـادي وســائـرون أطـرافــاً سـنـيـة
وكــرديـة مـخــتـلـفـة وقــد يـجــــــــــــمع

نـحو  160  مـقعـداً بيـنمـا حتـــتاج
األغــلـبــيـة  165  مــقــعـداً لــتـشــكـيل
احلـــكـــومـــة.وحتــدثـت مــصـــادر عن
تـفاهـمات جمـعت احلزب الـكردي
الــرئـيـسـ وكـتـلــتي دولـة الـقـانـون
والــفــتح  بــرعــايــة إيــرانــيــة  وسط
تـــســريـــبــات عن احـــتــمـــال جــــــمع
ــالــكي  140 مــقــعــداً.  من جــهــته ا
حــدد  زعــيم تــيــار احلــكــمــة عــمــار
احلــكــيم سـمــات حتــالف االغــلـبــيـة
كـتب احلـكيم الـوطـنيـة.ونـقل بيـان 
عـــنه قـــوله ان الــتـــحــالـف يــجب أن
(يــكـــون وطــنــيــاً من حـــيث الــشــكل
ــضـمــون ويُـشــكل بـقــرار عـراقي وا
مـستقل وأن يحمـل رؤيةً وبرنامجاً
ـرحــلـةِ واضــحــاً إلدارة الـبالد فـي ا
الـــقــادمـــة.وأن يــكـــون مــنـــســجـــمــاً
ومــتــعــاضــداً ومـنــتــظــمــاً في قـواه
ونوابه وأن يحققَ التوازن الوطني
لـطـمأنـةِ الـشركـاء في الداخل ودول
ـــنــــطـــقـــة والـــعـــالـم الـــصـــديـــقـــة ا
لـلعراق).وأشـار احلكيم الى ضرورة
ان (يـكـون هذا الـتحـالف قويـاً قادراً
عـلى صـنـاعـة الـقـرار وعـلى تـنـفـيذهِ
ومــتــابـعــته وقــادراً عـلى أن يــحـول
الـــشـــعــارات إلـى عــمل مـــلـــمــوس).
وكـشف مصدر عـن  ان العبادي  من
ــرشـــحــة لـــتــولي أبـــرز األســمـــاء ا
مــــــنــــــصب رئــــــيس احلــــــكــــــومـــــة
صـدر في تصريح إن ـقبلـة.وقال ا ا
(الـشـخصـيـات األوفر حـظـاً واألقرب
ــنــصب بــحــسب األولــويــة لــنــيـل ا
بـالـقـرب هي الـعـبـادي وبـعـده فالح
الــفــيــاض وبـنــفس الــدرجــة قـصي
الـــــســـــهـــــيل ومـــــحـــــمـــــد شـــــيــــاع
ـــصــدر أن الـــســـودانـي).وأضـــاف ا
(الــتــيــار الــصـدري طــرح اسم عــلي
دواي ثـم تـراجـع عن االسم لــيــطـرح
اسم جـعـفـر الـصدر مـرشـحـاً جـديداً
ــنــصب). مــشــيـراً الى  أن لــشــغل ا
(صـالح احلسناوي سيـكون مرشحاً
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واهـالي قــريــة ام احلـنــطـة الــتـابــعـة
لناحـية جلوالء قـتلت ثالثـة ارهابي
من عــــصـــابــــات داعش االرهــــابــــيـــة
واصابت اثن منهم بجروح خطيرة
الذوا بـــــالـــــفــــــرار ) مـــــوضـــــحـــــاً ان
(االرهابـي حـاولـوا التـعـرض لقـرية
ام احلــنـطــة لــكن مــحــاولــتـهـم بـاءت
بـالــفــشل بــفــضل الــتــصـدي لــهم من
الــقـوات االمــنــيــة واهــالي الــقــريـة )
.وأعلن وقـال مـديـر نـاحيـة الـسـعـدية
في ديــــالى احــــمـــد الــــزركــــوشي عن
احباط اول مـحاولة يقـوم بها داعش
حلـرق مــحـاصــيل احلــنـطــة في قـرى

محررة باحملافظة .

احملــددة لـــهــا).واضـــاف أن (نـــتــائج
الـــصـــفــــحـــة االولى كـــانـت تـــدمـــيـــر
مــضــافــتــ لــداعش وضــبط مــعــمل
تفخـيخ قام اجلهـد الهندسـي للقوات
االمنية بتدميره ). وبحسب العزاوي
فأن (هناك صفـحات اخرى للـعملية).
ونـــفت قـــيـــادة شـــرطـــة ديـــالى امس
صــحــة مــا تــنــاقــلــته بــعض وســائل
االعالم عن وجــــود الـف مــــســــلح من
داعش في اطــراف نــاحــيــة جــلــوالء.
ــــتـــــحــــدث االعالمـي بــــاسم وقــــال ا
الـشـرطـة الـعـقـيــد غـالب الـعـطـيـة في
تـصــريح  إن (االوضــاع االمــنــيـة في
اطــراف جـــلـــوالء مـــســـتــقـــرة وحتت
الـســيــطــرة االمــنـيــة ونــشــاط خاليـا
داعش محدودة جدا واعداد عناصره
قــلــيـــلــة لــلــغـــايــة) وأضــاف  أن (مــا
تناقلته بعض وسائل االعالم احمللية
عن وجــود الف من مــســلــحي داعش
في اطــراف جــلــوالء مـــبــالغ به وهــو
مـحـاولـة لـتـرهـيب االهـالي واالسـاءة
الى االوضــاع االمـــنــيـــة) مــؤكــدا أن
(جــمــيع الــتـــقــاريــر االســتــخــبــاريــة
الرسمـية تـؤكد بـأن خاليا داعش في
اطـراف جـلـوالء اعـدادهم قـلـيـلـة جدا
وان القوات االمنية تطاردهم). وافاد
بـأن ( قــوة امــنـيــة من مــركـز شــرطـة
جـلــوالء وشــعـبــة مــكـافــحــة االجـرام
واالسـتـخـبارات ومـفـرزة امـن االفراد
في شـرطـة احملـافـظـة بـاالشـتـراك مع
قــوات اجلــيـش واحلــشــد الـــشــعــبي
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استـشـهـد مديـر شـرطـة ناحـيـة الـعلم
أثـنـاء تــفـتــيش مـنـطــقـة مــطـيـبــيـجـة
التابعـة حملافظة صالح الـدين  فيما
اعــلـنـت مــصـادر امــنــيــة ان عــمــلــيـة
التـفتـيش التـي انطـلقت امس حـققت
نـتـائـج جـيـدة مـع وصـول الـقــطـعـات
االمـنــيـة الى اهــدافـهــا.وقـال مــصـدر
أمــــني في صـالح الـــديـن ان (مــــديـــر
شرطة نـاحيـة العـلم في صالح الدين
العميد محمد عماش اجلبوري وأحد
افـراد حـمـايـته وضــابط اسـتـشـهـدوا
لدى انفـجار عبـوة ناسـفة في منـطقة
مـطـيــبـيـجـة الــواقـعـة بــ احملـافـظـة
وديـــالى) مـــوضــــحـــاً  أن (الـــعـــبـــوة
انفـجرت عـلى الشـهـداء الثالثـة فيـما
كــــانـــوا يــــؤدون الــــواجب فـي إطـــار
نطقة ). واعلن مركز عملية تفتيش ا
االعالم األمـني ان عـمـلــيـة الـتـفـتـيش
الـتي انـطــلـقت امس فـي مـطـيــبـيـجـة
حــقــقت نــتـــائج جــيــدة. وقــال بــيــان
لـلـمـركـز  ان (الــقـوات األمـنـيـة ضـمن
قـيادة عـمـلـيـات صالح الـدين شـرعت
بـعـمـلـيــة تـفـتـيش وتـطـهــيـر مـنـطـقـة
مـطـيــبـيــجـة ضــمن مـحــافـظـة صالح
الحـــقــة الــديـن من ثالثـــة مـــحـــاور  
الـعـنـاصــر اإلرهـابـيــة وتـعـزيـز األمن
ـنــطـقـة ورفع واالسـتـقــرار في هـذه ا
مخلفات عـصابات داعش االرهابية)

مـؤكـداً ان (الــعـمــلـيــة حـقـقـت نـتـائج
ـركـز جـيـدة). وفي بـيـان آخـر أعـلن ا
عن تــفـــكــيك ســـبع عــبــوات نـــاســفــة
وتــــدمـــــيــــر مــــضـــــافــــة لـــــداعش في
مطـيبـيجة.واوضـح البـيان ان (قوات
احلــشـــد الــشـــعــبي تـــمــكـــنت ضــمن
محورها خالل عمـلية تفتـيش منطقة
مطيبيـجة التي انطـلقت صباح امس
ـــــحــــوري ديـــــالـى وصالح الـــــدين
ــشــاركــة الــقـــوات األمــنــيــة ضــمن
عــمـــلــيـــات صالح الـــدين وبــاســـنــاد
طـيـران اجلـيش تـمــكـنت من تـفـكـيك
سبع عبوات نـاسفـة وتدمـير مـضافة
لعصابات داعش االرهابية ) مضيفاً
ان (الــقــوات االمــنــيـــة قــامت ايــضًــا
ــــبــــازل ذات ــــعــــاجلــــة عــــدد من ا
االشجـار الكـثيـفة الـتي قد تـستـغلـها
الـعـنـاصـر اإلرهـابـيـة اثـنـاء تـسـلـلـها
لـلـمــنـاطق اآلمــنـة). بـدوره أكــد قـائـد
عمـلـيـات ديـالى الـفـريق الـركن مـزهر
الــعـــزاوي حتـــقـــيق جـــمــيـع اهــداف
الصـفـحـة االولى من عـمـلـيـة مـطاردة
داعش عــلـى احلــدود مع مـــحــافـــظــة
صالح الـدين.وقال فـي تصـريح امس
إن (الــصـــفــحـــة االولى من عـــمــلـــيــة
مـطــاردة خاليــا داعش عــلى احلـدود
بــــ ديــــالـى وصالح الــــديـن ضــــمن
ـيـتـة وسـبـيـعـات واحلاوي مـنـاطق ا
ـطــيــبــيـجــة اســفــرت عن حتــقـيق وا
ـــرســـومـــة لـــهـــا جـــمـــيع االهـــداف ا
بوصول القطعات االمنية الى النقاط
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نـظومـة تـباعـاً وبالـتدريــــــــج الى ا
وبـواقع  250 مـيـكــاواط كل اسـبـوع
ـتطـلـبـات الـفـنـيـة لـلـشـركة وحـسب ا
ستـثمرة).ولـفت البيـان الى (إكمال ا
ــبــرمــجــة لــلــوحــدات الــصــيــانــات ا
الــتــولـــيــديــة في عـــدد من احملــطــات
والـبـالـغــة الـفي مـيـكــاواط مـنـتـصف
ـقـبل مـع اسـتـمـرار شـهـر حـزيــران ا
مساعي الوزارة لـعودة خط استيراد
الطاقـة الكـهربائـية مـيرساد  –ديالى

بطــــــاقة  400 ميكاواط).
وأشـار الى ان (مــنـظـومــة الـكــهـربـاء
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أعــلـــنت وزارة الــكـــهــربـــاء أن أزمــة
التـيار الـكهـربائـي احلالـية سـتنـتهي

جزئياً بدءاً من ظهر امس السبت.
وذكر بيـان امس ان (الوزارة تواصل
اعــمـــال تـــصــريف أحـــمـــال مــحـــطــة
بـسـمــايـة االسـتــثـمـاريــة إضـافـة الى
نـظومة الطاقـات التي سـتدخل الى ا
ـبــرمــجـة بـعــد إجنــاز الــصـيــانــات ا
والـــســـعي إلعـــادة خط مـــيـــرســـاد –

ديالى).

وأضاف ان (مالكات وزارة الكهرباء
تــواصل اعــمـال قــطـع وربط خــطـوط
نــقل الـــطــاقــة الــكـــهــربــائـــيــة ضــمن
جـهـودهـا لــتـصـريف احــمـال مـحـطـة
بــســمـايــة االســتــثــمــاريــة اجلــديـدة
وسـيـحــصل حتـديــد جـزئي لـالنـتـاج
والـتــجـهــيـز من الــسـاعــة اخلـامــسـة
صباحـاً لغـاية الـساعـة الثـانيـة عشر
ظـهـرا  امس الـسـبت بـعـده سـيـعـود
انتـاج وحمل مـنـظومـة الـكهـرباء الى
وضـعه االعـتــيـادي وسـيــبـدأ دخـول
االنتاج اجلديـد البالغ  الـف ميكاواط

الـوطـنــيـة ســتـشـهــد اضـافــة طـاقـات
تــولـيــديــة جــديــدة تــصل الى 3500
ميكاواط بشكل تدريـجي لغاية نهاية
ـــقـــبل قـــبـل فــتـــرة حـــمل حـــزيــران ا
الذروة مـاسيـنـعكس إيـجـاباً بـزيادة
ساعات التجهـيز وبشكل مرضي الى
ــواطـــنــ في الـــعــاصـــمــة بـــغــداد ا

واحملافظات).
ونــــاشــــدت الــــوزارة (احملــــافــــظـــات
بااللتزام بحصصها من اجل احلفاظ
عـلـى مـنــظــومـة الــكــهـربــاء وضــمـان

استمرارية عملها).
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اطــلق مـصــرف الـرشــيـد نـســبـة من
اضي من ستعمل للعام ا الـرصيد ا
تـخصيصات الـتسهيالت والقروض
والـسـلف بـأنواعـهـا عـازيًا ذلك الى
ـالـية في مـصـادقـتـها تـأخـر وزارة ا
عـلى اخلـطة االئـتمـانيـة. وقال مـدير
ـصـرف وكـالـة رشـاد خـضـيـر عــام ا
وحـيد في رد رسـمي تـلقتـه (الزمان)
امـس بــشـــأن دعـــوة خـــبـــيـــر عـــبــر
صرف (الـزمان) الى تعـزيز رصيـد ا
ان(مـجـلس االدارة وافق على اطالق
سـتعمل نـسبة 1/ 12مـن الرصيـد ا
لـــــــعـــــــام  2017 مـن مـــــــخـــــــصص
الــتــسـهــيالت والــقـروض والــسـلف
ـصـادقـة بـأنــواعـهـا بـسـبب تـأخـر ا
عــلى اخلـطــة االئـتــمـانــيـة لــعـام من
ـالـيــة) مـوضـحـاً ان جــانب وزارة ا
ـارسة هـذا االجـراء جـاء (لـغـرض 
ـصــرف جـمــيع انـشــطـتــهـا فــروع ا
االئـتـمانـيـة). واشار وحـيد الى  انه
ــــــاضي تــــــمت (فـي االول من آذار ا
ـصــادقـة عـلى اخلـطـة االئـتـمـانـيـة ا
لــلــمــصـرف ) مــؤكــدًا (تــخــصـيص
الـسـقـوف االئـتمـانـيـة جلـمـيع فروع
ـــصــرف لـــغــرض تـــرويج جـــمــيع ا
ـــعـــامالت كـــالــقـــروض والـــســلف ا
والـتـسـهيالت). وكـانت (الـزمـان) قد
نـــشـــرت بــعـــددهــا في  28 كـــانــون
ـاضي تــقــريـراً صــحـفــيـاً الــثـانـي ا
بــعــنــوان (عــلى احلــكــومــة تــعــزيـز
رصـــيـــد الـــرشـــيـــد إلطـالق قــروض
) تـضــمن دعـوة اخلــبـيـر ــواطـنــ ا
االقــتـصــادي مالذ االمـ احلــكـومـة
الى تـعـزيـز رصـيد مـصـرف الـرشـيد
إلطالق قروض او سلف للمتقاعدين
ــصـــارف االخــرى. وكــان اســـوة بــا
مــصــرف الـرشــيــد قـد قــرر في وقت
سـابـق إلـغـاء شـرط الـكـفـيل لـسـلـفـة
صـرف في بـيان ـتـقاعـدين.وقـال ا ا
ـاضي إن (مـجلس إدارة اخلـمـيس ا
ـتــقـاعـدين من ــصـرف قـرر مــنح ا ا
حـامـلي بـطـاقـة مـاسـتـر كـارد نـخيل
سـلـفة تـتراوح مـاب 2 -  3 مالي
بـــدون كــفــيل بــاالتـــفــاق مع شــركــة
الـــتــأمـــ الــوطـــنــيـــة).وأضــاف أن
ـصـرف سيـبـاشر بـاصـدار بطـاقة (ا
مـاسـتـر كـارد نـخـيل لـلـمـتـقـاعـدين).
ــــصــــرف في عـــام 2016 واطــــلق ا

وكـانت وزارة اخلزانـة االمريكـية قد
ـــاضي مــصــرف ادرجـت الــثالثــاء ا
الــبالد عـلى الئـحـة االرهـاب. وقـالت
فـي بـــيـــان  انه ( ادراج مـــصـــرف
الـــبالد االسالمي الــعـــراقي الــتــابع
آلراس حـبيب عـلى الئـحة االرهاب)
ـصـرف بـ(حتـويل ماليـ مــتـهـمـة ا

الـدوالرات إلى حزب الـله اللـبناني).
من جـهة اخرى اعلن صندوق النقد
الـدولي ان معـدل بطـالة الـشباب في

ئة.  العراق يبلغ اكثر من  40 با
وقــال في تــقــريـر  امس ان (بــطــالـة
عـاييـر الدولـية الـشبـاب مـرتفـعة بـا
فـي كثير من البلدان الشرق االوسط
وشــمــال افــريــقــيــا وافــغــانــســتــان

وباكستان).
واضـاف ان (مـعـدل بـطـالـة الـشـباب
في الـبلـد النـفطي العـراق تبـلغ اكثر
ـئــة فـيــمـا يــبـلغ مــعـدل من  40 بــا
الـنساء خارج القوى الـعاملة فيه ما
ئـة) موضـحا ان يـقارب من  85 بـا
ـــرتــبــة االولى في (قـــطــر احــتــلت ا
ــــعـــدل اقل من 5 االقـل بـــطـــالـــة و
ئة) مـشيرًا عـلى ان (اعلى معدل بـا
بـطـالـة لـلـشـبـاب مـوجـودة في دولـة
ـعــدل يـبــلغ اكــثـر من 50 عــمــان و
ـعدل 48 ـئـة تـسبـقـهـا لـيبـيـا و بـا
ـئة).وأكـد التـقريـر (ضرورة قـيام بـا
الــدول بــتـوزيع ثــمــار الـرخــاء عـلى
اجلـمـيع من اجل الـتـقلـيل من مـعدل
الــبـطــالـة) الفــتــا الى (قـيــام بـعض
الــدول بـاعــمــال مـشــجـعــة لــتـقــلـيل
الـبطالـة مثل دولة اإلمارات الـعربية
ـتحدة من خالل استـثمارات مهمة ا
لــلـتــعـلــيم واالبـتــكـار كـمــا وضـعت
إيـران برامج خللق وظـائف للشباب

والنساء).

سـلـفـة للـمـتـقـاعدين مـقـدارهـا ثالثة
ماليـ كـحـد اعـلى بـكـفـالـة موظف.
وفـي شـأن ذي صــلــة قـرر مــصـرف
الــرافـدين قــبـول الـكــفـالـة الــثالثـيـة
وظفي احتاد الغرف التجارية عند
مــنــحــهم ســلـفــة اخلــمــســة ماليـ
ـــــكــــتـب اإلعالمي ديـــــنــــار.وقــــال ا
لـلمـصرف في بـيان امس انه ( تمت
ــوافــقــة عـلـى الـكــفــالــة الــثالثــيـة ا
وظفي احتاد الغرف التجارية عند
مــنــحــهم ســلـفــة اخلــمــســة ماليـ

دينار).
واشـار الى ان (مـنح سلـفـة العـشرة
وظـفي االحتاد يكون مـالي دينار 
بـضـمان احتـاد الغـرف الـتجـارية ).
صـرفي ايضًا  فرض وفـي الشأن ا
ـركـزي الـعـراقي الـوصـايـة الـبــنك ا
عـلى مـصـرف الـبالد اإلسـالمي بـعد
ادراجـه عــــــلى الئــــــحــــــة اإلرهــــــاب
االمـريـكيـة.وجـاء في وثيـقـة رسمـية
حتـمـل تـوقـيع نـائب مـحـافظ الـبـنك
ـركزي وكالة منذر عبد الشيخلي ا
ـــصــرف أن (إدارة مـــوجـــهـــة الـى ا
ــركــزي قــررت في جــلــسـة الــبــنك ا
عـقـدت في  17 أيـار اجلـاري فرض
الـــوصـــايـــة عـــلى مـــصــرف الـــبالد
اإلسـالمي وفـقـا لــلـمـادة 1/59/د 
ـادة ذاتـها من والـفـقرة - و -  من ا
ــصـــــــــــــــــــارف رقم 94  قــانـون ا
ـركزي لـسـنة 200). وعـيّن الـبنك ا
بــحــسب الـوثــيــقـة (احــمــد يـوسف
صـرف ويخول كـاظم وصيـا على ا
الــــصـالحــــيــــات احملــــددة قــــانـــون
صارف أعاله) موضحا ان (جلنة ا
الوصاية تضم كالً من رسول زيدان
خـلف ومـنـاهل زهـير مـتي وحـيدر
جـبار كـعيـد وايفان عـزيز عـليوي).
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شـاركة نخـبة من السـياسي اضي  نـتدى اخلمـيس ا باإلقلـيم.وانطلـقت فعالـيات ا
ي وسبل تعـزيز التعاون االقتصادي مع واالقتـصادي لبحث مشاكل االقـتصاد العا

روسيا. 
ـيـر بــوتـ ويـحـضـر ـنــتـدى بـشـكل ســنـوي الـرئـيس الــروسي فالد ويـشـارك في ا
ـانـويل مـاكـرون ورئـيس الـوزراء الـيـابـاني ـنـتـدى هـذا الـعـام الـرئـيس الـفـرنــسي إ ا
نتدى الذي شيـنزو آبي إضافة إلى مديرة صندوق النقـد الدولي كريست الغارد.وا

انهى اعماله امس عقد هذا العام حتت شعار (بناء اقتصاد الثقة).
 وشملت أعماله أكثر من تسع فعالية. الى ذلك تبحث شركة غازبروم نفط الروسية
مع شـركـة اسـبـانـيـة تـنـفيـذ مـشـاريع فـي اقـلـيم كـردسـتـان.وذكـرت وكـالة إنـتـرفـاكس
الروسـية ان (الشركة الروسية جتـري مباحثات مع شركة ريـبسول بشأن مشروعات

مشتركة تسيطر عليها شركة النفط اإلسبانية العمالقة في كردستان ). 
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وقع وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان آشتي هورامي على اتفاقيت
في مـجــال الـنــفط والـغــاز مع شـركــة الـنـفط الــروسـيــة الـعـمـالقـة روسـنــفت لـتــطـويـر

احتياطياته من الغاز الطبيعي وبناء خط ألنابيب الغاز. 
وقـال هـورامي الـذي يشـارك في مـنـتدى سـان بـطـرسبـورغ االقـتصـادي بـروسـيا في
تـصـريح أنه ( الـتـوقـيع عـلى إتـفاق مـع شركـة روسـنـفت الـروسـيـة لـبـناء خـط ناقل
ـدير الـتـنفـيذي لـروسـنفت ايـجور لـلغـاز الـطبـيعي بـإقـليم كـردسـتان).من جـهته قـال ا
سيتـش ان (الشركة تـعمل على مشاريع عديـدة في االقليم منهـا مد خط ناقل للغاز
الـطـبــيـعي وسـنـسـتـمـر بـالـعـمل وتـطـويـر الـعالقـات أكـثـر وأكـثـر مع اإلقـلـيم). وقـالت
ـبـكـرة خلط أنـابيـب غاز في روسـنـفت إنـها سـتـجـري دراسـة الـهـنـدسة والـتـصـمـيم ا
كـردســتــان ضـمـن خـطــتـهــا لــبـنــاء ســلـســلــة جتـاريــة مــتـكــامـلــة في أنــشــطـة الــغـاز

ئة انـتخابـات نزيهـة بدرجة  65 بـا
عـــلى أقل تـــقـــديــر وأن تـــســتـــبــدل
ـفوضيـة العليـا بهيئـة من القضاة ا
والــقــانــونــيــ وبــعض الــكــفــاءات
ـفــوضـ الـسـابـقـ الــنـزيـهـة من ا

ولــيـس وفق قــاعــدة احملــاصــصــة).
وأضاف (لقد آن االوان اليوم إلعادة
الـنظر بالـعملية الـسياسيـة برمتها
ســـيــمــا وأن الــعـــراقــيــ أضــحــوا
يـكـتشـفون يـومـاً بعـد آخر االنـحدار
الـكـبـيـر الـذي وصلت الـيه الـعـمـلـية
هازل والفضائح التي السياسية وا
تـرافق مـسـيـرتـهـا ولـعل مـا تـنـاقـله
ــان يــوم الــنـــواب داخل قــبــة الــبــر
اخلــمــيس ومـا تــســرب إلى وسـائل
اإلعـالم والــذي يــتــحــدث عن تالعب
ـفـوضـية وتـواطـؤ واضح من قـبل ا
ـــســيـــســـة لن يــكـــون األخـــيــر في ا

ســلـــســلــة الــفــضـــائح والــفــضــائع
والـنكبات) على حد قوله. وتابع  أن
(مـا أثـيـر حـول وجود عـمـلـيـات بيع
راكـز النـاخبـ في اخلارج وشـراء 
والــداخـل وكــذلك وجــود صــفــقــات
لـتـزويـر ارادة الـنـاخـبـ بـتـصـعـيـد
مـرشح على حـساب آخـر وما صدر
عـن جـلـسـة مـجــلس الـوزراء وغـيـر
ذلـك الـكــثـيــر من األدلــة والـشــواهـد
يـؤكد ما ذهبنا اليه منذ اليوم األول
بــضـرورة الــغـاء هــذه االنـتــخـابـات
نـظـرا حلجم اخلـروقـات واخملالـفات
الــتي حــقـلت بــهــا). ومـضى عالوي
الى الــقــول (انــنــا اذ جنـدد ثــقــتــنـا
ـسـتقل وبـقدرته بـقـضائـنا الـعادل ا
عـلى فضح الفـاسدين وإنزال اقصى
الــعـقـوبــات بـحـقـهم ,فــانـنـا نـدعـوه
لـفتح حتقـيق عاجل وشامـل بجميع

االتـــــهـــــامـــــات الـــــتـي وجـــــهت الى
مــفـوضــيـة االنــتـخــابـات واجلــهـات
ــتـواطـئــة مـعـهـا). وفــشل مـجـلس ا
الـــنــــواب امس في عــــقـــد جـــلـــســـة
اسـتـثـنائـيـة لعـدم اكـتـمال الـنـصاب
الــقـانـوني اذ وصـل عـدد احلـضـور
الى  149 نـــائــــبـــا.  وقـــال  رئـــيس
مـجـلس الـنواب سـلـيم اجلـبوري ان
عــدم اكـــتــمــال الــنـــصــاب النــعــقــاد
نع  اجمللس من اتخاذ ان لن  البر
وســائل رسـمــيـة قـانــونـيـة لــتـقـو
الــعـمـلــيـة االنــتـخـابــيـة وتــصـحـيح
ــســار.وشــكــر اجلــبــوري (جــمــيع ا
الـنواب الذين حضروا اليوم وهناك
صـيـغـة بـيان حـول اخلـروقـات التي
حــصــلت في نـتــائج االنــتـخــابـات).
ان عـقـد جلـسة وقـررت رئـاسة الـبـر

. استثنائية يوم غد االثن
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