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دعـا اخلبير االقتـصادي عبد احلس
ـــصـــارف احلـــكـــومـــيـــة ـــنـــذري ا ا
واالهــلـيـة الـى الـعـمل عــلى احلـد من
ــســتــشــري من خالل مــنح الــفــقـــر ا
ــتــوســطـة الــقــروض الــصــغـيــرة وا
حملـتـاجيـها  مـحذراً من عـواقب منح
الـقروض الـبعـيدة االجل وخـطورتـها
ـصارف بـسـبب فقـدان الـعمـلة عـلى ا
ـرور الــسـنــوات. وقـال لــقـيــمــتـهــا 
ـــنــذري لـ(الـــزمــان) امـس ان (عــلى ا
ــصــارف ان تـــعــمل عــلى تــســهــيل ا
اجــراءات مـنح الــقـروض الـصــغـيـرة
ـتوسـطة لـلمواطـن الـراغب في وا
احلــصــول عـلــيــهــا بـســبب احلــاجـة
ـاسـة لـهـا السـيـمـا مع بـلـوغ نـسـبة ا
ئـة وتنامي الـفقـر في العراق  35 بـا
ــشـكالت االجـتـمـاعـيـة جـراء ذلك ) ا
مشدداً على القول ان (الوقت قد حان
ــصـــارف بــدورهــا لـــكي تــضـــطــلع ا
وتـعمل على خفض البطالة من خالل
ــشـاكل الــقــروض لــتـســهم فـي حل ا
ـواطـنـون ولـتحـقق الـتي يـعـانـيـهـا ا
ـرجـوة من ـقـابل االربــاح ا هـي في ا
صارف في عـملها) مـؤكداً ان (دور ا
ــواطـنـ يــنـبـغي ان حـل مـشـكالت ا
يـكون مهـماً وحاسـماً فهي يـنبغي ان
تــمـارس دورهــا االجـتــمـاعـي وتـقـوم
ـسـؤوليـتـها االجـتمـاعـية من خالل
الــتـــدخل االيــجــابي ) مــوضــحــاً ان
ـتوسـطة في (الـقـروض الصـغيـرة وا
ئة الـعالم عموماً تـشغّل بنحو  70بـا
مـن قــوة الـــعـــمل وهـــذا االمـــر غـــيــر

موجود لدينا). 
ــــــنـــــذري ان(اقــــــدام بـــــعض ورأى ا
ـــصــارف احلـــكـــومــيـــة عــلـى مــنح ا
قــروض طـويـلـة االجل يــنـطـوي عـلى
ــصـارف من مــخـاطــر كـبــيــرة عـلى ا
جـراء الـتـضـخم الذي يـعـانـيه الـعالم
اجــمع وألن الـعـمــلـة تـفــقـد قـيــمـتـهـا
ــواطن ـــرور الــوقت ولــهـــذا فــإن ا
يــقـبـل عـلى الــقـروض الــطـويــلـة ألنه
يــدرك انـه لن يــدفع الــشيء الــكــثــيــر
صارف مـستـقبالً) مـشيـراً الى ان (ا
االهــلـيـة مـنـتــبـهـة الى هـذا األمـر فال

ا ـنـح قـروض طـويـلـة وا جتـازف 
تــتــعــاطى مـع الــقــروض الــقــصــيـرة
ــصــارف احلــكــومــيــة لـألجل  امــا ا
ألن الدولـة تنـظر فـتـتغـاضى عن ذلك 
ـنـظـار آخـر وتـوسع ـوضوع  الـى ا
بـالـها عـند تـعـاملـها مع مـواطـنيـها).
ـــصــارف فـي الـــعــادة واوضـح ان (ا
ـخاطـر الـسـيـولة تـواجه مـايـسـمى 
وهي تـتجاوز مـخاطر التـضخم ألنها
عـند انعـدام السيـولة ستـكون عاجزة
ـودعـ اذا رغـبـوا عــلى دفع ودائع ا
في اسـتردادها كما انـها لن تستطيع
هماتها االخرى التي حتتاج القيام 
الى ســيــولــة) مــســتــذكــرا ً( حــادثـة
صـرف االشتراكي في بداية انـهيار ا
نـصـرم بـعد ان تـسـعـينـيـات الـقـرن ا
ـنح قـروض لـلمـواطـنـ وعـند قـام 
تـراجع الـعـمـلـة لم يـتـمـكن مـن تـأم
ــوظــفـ وكــانت الـنــتـيــجـة رواتب ا
انــهـــيــاره).وبــشــأن نــتــائج مــبــادرة
الــخــمـسـة تـريـلـونـات الـتي اطـلـقـهـا
ــركــزي قــبل ســنــوات قــال الــبـــنك ا
ـنذري ان (اخلطة واجهت التلكؤ إذ ا
صـرف الـعـقـاري اما لم يـنـفـذهـا اال ا
ـصــرفـان الـصـنـاعي والـزراعي فـلم ا
يـنـفذاهـا وحتـججـا بـصعـوبـة تنـفـيذ
شـــروط مـــنح الـــقــروض وقـــد جــرى
ذكورين ـصرف ا اسـتبدال مديري ا
ــديـرين جــديـدين ولـكـن االمـر بـقي
ركزي كـما هو ) مضيفاً ان ( البنك ا
ـبـادرة وجـعـلـهـا اضـطـر الى الـغـاء ا

صرف العقاري). تقتصر على ا
 ورداً عــلى ســؤال لـ(الــزمـان) بــشـأن
االفــتـــقــار الى ســيــاســـة مــصــرفــيــة
صرفي  الى واضـحة تسيّر القطاع ا
ــنـذري أنه (قـبل بــر األمـان اوضح ا
صـارف تعـد خطـطها  2003 كـانت ا
ركزي الـسنوية وترسلها الى البنك ا
الـذي يقـوم بدوره بـدراستـها ومن ثم
ـصـارف بـتنـفـيـذها اقـرارهـا لـتقـوم ا
دة سنة ويـتولى هو مراقبة التـنفيذ 
كـاملـة ومثل هذا االمـر اليحدث اآلن)
مـشـيـراً الى ان (مـجـلس اخلـبـراء في
ـالـية هـو من يـتولى تـنـشيط وزارة ا
ـصارف ويـعـطي االرشادات اعـمـال ا
والـتعليمات للمصارف وبدوره البنك

ـركزي يوجه الـتعلـيمات لـلمصارف ا
ـسـؤول احلـكـومـيـة واالهـلـيـة وهـو ا
ـصـارف عـن عـمـلــهـا ). وتــابع  ان (ا
صرفية احلـكومية تتولى العمليات ا
بـــنــســـبــة تـــتــراوح بــ 85 الى 90
ئـة من النـشاط الـعام فـيمـا تكون بـا
ــصــارف االهــلــيـة نــســبــة اســهــام ا
ـئـة) مـشـيـراً الى ب 10 الى  15بــا
ـالية (غـياب الـتنـاغم ب الـسيـاسة ا
والـنقـدية في الـعراق وهـو امر مـقلق
السـيمـا وان القطـاع االقتـصادي مهم

جداً وهو شريان احلياة).
 وتعليقاً على اجراء مصرف النهرين
اإلسـالمي احلـكــومي تــعــديالت عـلى
ضــــوابط قـــروضـه لـــشـــراء وحـــدات
سـكنية وتمديـد مدة التسديد الى 15
ســنـة بـدالً من عـشـر سـنـوات اوضح
ـــنـــذري ان (هــذا الـــتــمـــديـــد لــيس ا

ـقــتـرض إذ نــسـبـة مــشـروطــاً عـلى ا
ـــرابــحـــة تــخـــتــلـف بــحـــسب مــدة ا
الـقرض فإذا كـانت مدة التـسديد 15
ـئة ـرابـحـة اربعـة بـا سـنـة فـنـسبـة ا
ـئـة اذا كان وتـنـخـفض الى اثـنـ بـا
دة خمس سـنوات) الفتاً الـتسديـد 
ـيل الى القروض صرف ال الـى ان(ا
الـطويلة بسـبب مخاطرها لـكنها جلأ
الـــــيـــــهـــــا لــــــكي يـــــرضـي جـــــمـــــيع
الـــرغـــبـــات)وكـــان  مـــديـــر مـــصــرف
الـنـهـرين محـمـد سمـيـر قـد كشف في
تـــصـــريح عن تـــعــلـــيـــمــات جـــديــدة
(تـضـمنت الـقـبول بـكـفيل واحـد بدال
قـترض ـوظف ا مـن اثنـ اذا رغب ا
بـشـراء دار بـقـيـمـة ال تـتـجاوز الـ 75
مـلــيـون ديـنـار  امـا اذا تـراوح مـبـلغ
ــرابـحـة من  75 الى  150 مــلـيـون ا
( ديـنارفـيسـتلـزم منه احـضار كـفيـل

مــشــيـــرا الى(تــمــديــد مــدة تــســديــد
ــرابـحـة الى  15 عــامـا بـدال من 10 ا
ــسـتــفــيــد بـشــأن مـدة مع تــخـيــيـر ا
الـسـداد بـحسـب إمكـانـيـته على ان ال

تتجاوز الـ  15 عاما) . 
وتــابع ان ( الــتــعـلــيــمـات تــضــمـنت
ـئة ـرابـحة  اربـعة بـا اعـتـماد مـبلغ ا
ـتبـقي بعـكس ما ـبلغ ا سـنويـا مـن ا
كـان معموالً به سابقا وهو  8,3 على
ــبــلغ والــســمــاح لــلـمــوظف كــامل ا
بــــشــــراء دار من ذويـه مـن الــــدرجـــة
االولــــى او مــــن االخ واالخــــت واالب
واالبـن واالم وصــــوال الـى الــــدرجــــة
الــرابـعـة بـســبب اسـتـقاللــيـة الـذمـة
ــــالــــيــــة وعــــدم تــــعــــارض ذلك مع ا
الـقوانـ باستـثنـاء شراء الزوج من
زوجـــته وبــالـــعــكـس) مــضـــيــفــاً أن
(الـتـعـلـيـمـات نـصت عـلى جـلب سـند
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اعـلن وزير النـفط جبار علي الـلعيبي
عن حتـقيق صادرات العـراق النفطية
اعــلى مـعــدل تـصـديــر ووصـفه بـانه
غــيــر مـــســبــوق  مــبــيــنــا ان خــطط
الــوزارة تـشــيــر الى تـصــديـر اربــعـة
قبل .وقـال في مـالي برمـيل العـام ا
بـــيــــان امس ان (صـــادرات الـــعـــراق
الـنفـطـية حـققت اعـلى معـدل تصـدير
غـــيـــر مـــســـبــوق حـــيث بـــلغ 3,620
مــلــيـــون بــرمــيل  تــصــديــرهــا من
ؤاني اجلنوبية) . واضاف ان (هذا ا
االجنـاز الـكـبـير حـقـقه الـعـامـلون في
الــقـطـاع الــنـفـطـي بـاجلـهــد الـوطـني
وخـالل فتـرة زمنـيـة قصـيرة وفي ظل
ظــروف وحتــديـات غــيـر طــبــيـعــيـة)
مــبـيــنـا ان (خــطط الـوزارة احلــالـيـة
تــؤكــد عــلى زيــادة الــصـادرات خالل
ـــقـــبل الى الـــربع االول مـن الـــعــام ا
اربـــعــة ماليــ بـــرمــيل يـــومــيــا من
ـــوانئ ومــنــصـــات الــتــحـــمــيل في ا
جـنوب البالد) .واكد اللـعيبي (اهمية
أهــمـيــة شـركــة الـنـفـط الـوطـنــيـة في
ـا لـهـا من تـطـويـر الـقـطـاع الـنـفـطي 
صـالحـيــات واسـعــة بـاالضــافـة الى
دعم تــنـمـيــة األقـالـيـم واحملـافـظـات).
واعــلــنت وزارة الـنــفط في االول من
تـشـرين االول اجلـاري عن تصـديـرها
اكـثـر من  106 مـالي بـرمـيل لـشـهر
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اتــفق الــعــراق وسـوريــا عــلى فـتح
ــعــابــر احلــدوديــة بــ الــبـلــدين ا
ً .وقــال وزيـــر اخلــارجـــيــة قـــريــبـــا
ابــراهـيم اجلــعـفــري خالل مــؤتـمـر
صحفي مشترك مع نظيره السوري
ـعـلم في دمـشق إن (زيارتي ولـيـد ا
ــست إلـى ســوريـــة مــهـــمــة حـــيث 
االسـتـقـرار واألمن بـعـد انـتـصـارها
عـــــلى اإلرهــــاب)  مـــــضــــيــــفــــا إن
(الــعـالقــات الــعــراقـــيــة الــســوريــة
تـاريـخيـة وصـلبـة وقـوية وسـتـبقى
الفــــتـــــاً إلى أن (ســــوريــــة كـــــذلك) 
تــخـطت الــكـثــيـر من األزمــات الـتي
تـــعــرضت لــهـــا وصــمــدت في وجه
اإلرهــاب وحـلـيـفـهــا الـنـصـر).وأكـد
اجلــعــفــري أن (ال أحــد يــســتــطــيع
تـهـمـيـش سـوريـة لـدورهـا احملوري
ــنـطـقـة) وقــال إن (الـتـنـسـيق في ا
مـســتـمـر بـ سـوريـة والـعـراق في
مـــخـــتـــلف اجملـــاالت وخـــاصـــة في
ــائي ومن حــقــهــمـا مــجــال األمن ا
ـــواردهـــمــا االســـتـــثـــمـــار األمـــثل 
ــــائــــيـــة). وأشــــار إلى أن (إغالق ا
ــعـابـر بــ الـبـلـديـن جـاء بـسـبب ا
ظـروف اسـتـثـنـائـيـة جـراء اإلرهـاب
وسـتفتح قريباً) مؤكدا أن (العراق
يــقـدر مــواقف سـوريــة الـداعــمـة له
ولـن يسـمح بأي تـدخل خارجي في
علم عالقـته معها). من جـهته قال ا
أن (انــتـصـار ســوريـة والـعـراق في

احلــرب عـلى اإلرهـاب ســتـسـتــفـيـد
ـنـطـقـة والـعـالم) مـنـه جـمـيع دول ا
مـشيرا الى إن (سورية لـها موقعها
فـي الــــعــــالم الــــعــــربي ويــــجب أن
تــمــارس دورهــا الــعـربـي ومن هـذا
ـنطلق نحن نستجيب ألي مبادرة ا
علم ( نأمل عربية أو دولية).وقال ا
بـفـتح مـعـبـر الـبـوكـمـال مع الـعراق
قـريبـا بعد إغالقه بـسبب اإلرهاب)
مــؤكــدا أن (إدلب كــأي مـنــطــقـة في
سـوريـة سـتـعود حـتـمـاً إلى سـيادة
الـدولة السورية وإذا لم يـتم تنفيذ
االتــفـاق حـول إدلب فـسـيـكـون لـدى
الـــــدولــــة الـــــســـــوريــــة خـــــيــــارات
ـعـلم إن (الـواليـات أخــرى).وتـابع ا
ـــتــحـــدة دمـــرت الــرقـــة بــذريـــعــة ا
مــــحـــاربـــة إرهـــابــــيي داعش وهي
تـــواصل دعم الــتــنـــظــيم اإلرهــابي
ونــقل عـنــاصـره إلى شــرق الـفـرات
لـتنـفـيذ مـخطـطاتـها الـعدوانـية في
ســوريــة) مــشـيــرا الى ان (جــبــهـة
النصرة اإلرهابي مدرج على لوائح
ــتــحــدة وال بـد اإلرهــاب في األ ا
مـن استئـصاله مـن آخر معـاقله في
ـسلـحة جـاهزة في إدلب وقـواتـنا ا
مــحـيط إدلب السـتــئـصـال اإلرهـاب
في حـال عـدم تـنـفـيـذ االتـفـاق حـول
إدلـب).من جـهـة اخـرى أعـيـد امس
ـعـبــر الـوحــيـد بـ االثــنـ فــتح ا
سـوريـا والـقسم احملـتل من هـضـبة
اجلــوالن الــواقع حتـت الــســيــطـرة
ــغـلق مــنـذ أربع اإلســرائـيــلـيــة وا

ســـــنــــــوات بـــــســـــبـب احلـــــرب في
سـوريا.ويأتي ذلك نتـيجة اتفاق 
الــتـوصل إلـيه اجلـمـعـة بـ األ
ــتـحـدة وإســرائـيل وســوريـا.وقـد ا
اجـتــازت سـيـارتـان تـابـعـتـان لأل
ـتحدة السياج الذي فتح أمامهما ا
مـن اجلانـب اإلسـرائيـلـي من مـعـبر
عبر الـقنيطـرة.وتشكل إعادة فـتح ا
مـــؤشــرا جـــديــدا عـــلى اســـتــعــادة
الـنظام السوري إلى حـد كبير زمام
األمــــور في ســـوريــــا بـــعــــد ســـبع
سـنـوات من احلـرب.وجـاء ذلك بـعد
اســـتـــعــادة الـــقـــوات احلــكـــومـــيــة
الـــســوريــة بــدعـم من روســيــا كل
مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة الــســوريـة
عبر تـقريبا.وسيـقتصر استـخدام ا
فـي مـرحـلـة أولى بـحـسب اجلـيش
اإلسـرائـيـلي عـلى القـوات الـدولـية

ـوجودة في هضبة اجلوالن.وكان ا
ـواطنون الدروز السوريون الذين ا
يـعـيـشـون في اجلـانب اإلسـرائـيـلي
ـاضـي لـلـعـبور يـسـتـخـدمـونه في ا
إلـى بالدهم لــلــزواج أو لــلــدراســة.
وفـي ســيـــاق مـــتــصـل أعــلـن وزيــر
الـداخــلـيـة الـسـوري الـلـواء مـحـمـد
إبــراهـيم الـشــعـار أنه ( االتـفـاق
مـع اجلــــانب األردني عــــلـى إعـــادة
فـتح مـعبـر نـصيـب جابـر احلدودي
بــــ الـــبــــلـــديـن ابـــتــــداءً من يـــوم
امـس).وقـال الــشــعــار في تــصـريح
امس إن (الـلـجـنة الـفـنـية الـسـورية
األردنـــيــة اجــتـــمــعت اول أمس في
مـركـز جابـر احلدودي عـلى احلدود
الــســوريــة األردنــيــة و االتــفــاق
عــــلى الـــتـــرتــــيـــبـــات واإلجـــراءات
اخلـاصة إلعادة فتح مـعبر نصيب ـ

جـابـر بـ الـبـلـدين ابـتـداءً من يوم
امـس).وكـــانت الــــنــــاطـــقــــة بـــاسم
احلـكومة األردنـية جمـانة غنـيمات
قـد قـالت اول أمس إن مـعبـر جـابر
نـــــصــــــيب احلـــــدودي بـــــ األردن
وسـوريا سـوف تتم إعـادة افتـتاحه
.وكـان اجلـيـش الـسـوري قد االثـنـ
ـــعـــبــر ـــاضي ا حـــرر في تـــمـــوز ا
احلــدودي من اإلرهــاب وأعــاد إلـيه

األمن. 
وبـاشـرت الـورشـات الـفـنـيـة أعـمال
ـــعــــبــــر وإصالح الــــتــــرمــــيم فـي ا
الـطـرقـات الواصـلـة إليه من مـديـنة
درعــــا إضـــافــــة إلى اســــتـــكــــمـــال
اإلجــراءات الــلــوجـســتــيــة الالزمـة
إلعــادة تـشـغــيـله بـهــدف اسـتـعـادة
حـركـة الـنـقل الـبـري وتـسـهـيل نـقل
الركاب والبضائع ب البلدين
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ـعـدل تـصـديـر بلغ ـاضي و ايـلـول ا
 3.560 مــلـيــون بـرمــيل يـومــيـا).من
جـانب اخر الـقت مديـرية شـرطة نفط
الـوسط القبض عـلى اربعة اشخاص
جـنـوب بـغداد قـامـوا بـالتـجـاوز على
ديرية في االنـابيب النفطية. وقالت ا
ــتــابــعــة خــاصـة بــيــان امس إنـه (
وإشــــراف مـــبــــاشـــر من قــــبل وزيـــر
الـداخلية قـاسم األعرجي شرعت قوة
ديرية ديريـة بآمرة مديـر ا من مـقر ا
الــعــمــيــد الــركن مــالك عــبــد الــرضـا
ــالـكي بــرفـقــة مـديــر اسـتــخـبـارات ا
ـديرية و القاء القبض على اربعة ا
مــتــهـــمــ قــامــوا بــالــتــجــاوز عــلى

األنابيب النفطية)
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فـتش العام لـوزارة العدل  أعـلن ا
كــر الـغــزي عن إصــدار مـحــكـمـة
جـــنـــايــات الـــرصــافـــة اخملــتـــصــة
بــقـضـايـا الـنـزاهـة حــكـمـاً غـيـابـيـاً
بـالـسجن  7 سـنـوات بـحق موظف
بـاحـدى دوائـر التـسـجيل الـعـقاري
فـي بـغــداد.وقــال الـغــزي في بــيـان
ـــوظف - أ.ش.م - قـــام امـس ان (ا
ــال الــعــام من بــإحــداث ضــرر بــا
خـالل تالعبه بـإضـبارة عـقـار ألحد
شمول بالقرار باد ا أزالم النظام ا
 88 لــســنــة  2003 واحملــجــوز من
ـــالـــيـــة) وأضــاف أن قـــبـل وزارة ا
ـــوظف قــام بـــتــرويج مـــعــامــلــة (ا
مزورة لتصحيح صنف العقار من
حـق الــتـــصـــرف الى مـــلك صــرف
األمــر الــذي أدى الـى بـيـع الــعــقـار
ــال احملـــجـــوز وحــدوث ضـــرر بـــا
الـــعــام). كــمــا اصــدرت  مــحــكــمــة
ـة بــقــضــايــا اجلــنـــايــات اخملــتــصـَّ
الـنـزاهـة في بـغـداد حـكـمـاً غـيـابـياً
ـدة سـبع سنـوات بحق بـالـسجن 
ــفـي وزارة الـــتــــجـــارة أحــــد مــــوظـَّ
الرتـكابه عـمداً مـا يخـالف واجبات
بـه بـإحـداث ضرر وظـيـفـته وتـسـبـُّ
ال الـعـام.وقـالت الهـيـئة عـمـدي بـا
دان الـهارب فـي بيـان امس  أنَّ (ا
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شـكا عضو مجلس محافظة نينوى
عـايــد الـلـويـزي من تالعب الـتـجـار
بـاسـعار الـسـلع بـعد افـتـتاحِ مـنـفذٍ
كـمـركي في ناحـيةِ تـلـكيف الـتابـعة

الى احملافظة . 
 واوضـح الــلـــويـــزي في تـــصــريح
ـعـمول امـس ان (قانـون الـكـمارك ا
بـه في كـل دول الــــعــــالـم يــــفــــرض
رسـوما كمركـية على البـضائع عند
ـنافـذ )  مـشـيرا الى ان دخـولـهـا ا
(مــا يـحــدث في الــعـراق هــو تـعـدد
ــنـافـذ ومـضـاعــفت نـسـبـة رسـوم ا
ـفـــــروضـة عـلى الـتـجار الـكـمـرك ا
مـــا انـــعــكس ســـلـــبــا عـــلى حـــيــاة

واطن). ا
 وقــــال الـــــلــــويــــزي (ان مــــجــــلس
ـاضي احملــافــظــة عـقــد األربــعــاء ا
جـــلــســة اســـتــضف فـــيــهـــا مــديــر
الـكــمـارك واسـتـوضح مـنه الـكـثـيـر
مـن األمور وخـرجـنـا بـقـرار مـوحد
يــتــضـــمن الــزام مــحــافظ نــيــنــوى
ـــفــاحتــة احلـــكــومـــة االحتــاديــة
ـنـفـذ في احملـافـظـة حل إليـقـاف ا
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{ انـقرة - ا ف ب:  أعلنت الرئاسة
الــتــركـــيــة أنّ الــرئــيس رجب طــيّب
أردوغـان بحث خالل اتّـصال هاتفي
ـلك سلـمان مع الـعـاهل السـعودي ا
بن عـبـد الـعـزيـز قـضـيـة الـصـحافي
الـســعـودي جـمـال خـاشـقـجي الـذي
فُـقد أثره بعد دخـوله قنصلية بالده

في اسطنبول.
وقـال مـصـدر في الـرئـاسـة الـتـركـيّة
طـــالــبــاً عــدم نـــشــر اســمه امس إنّ
لـك الـسـعودي الـرئـيس الـتـركـي وا
بــحـثـا في "مـســألـة جالء مالبـسـات
قــضــيــة جـمــال خــاشــقــجي" وأكّـدا
أيـضاً على "أهـمّية إنـشاء مجـموعة

عمل مشتركة في إطار التحقيق".
وكـانت أنقرة أعلنت في وقت سابق
مــوافـقــتـهــا عـلى مــقـتــرح سـعـودي
بـتـشـكـيل مـجـمـوعـة عـمـل مـشـتـركة
لـلتحقيق في قضـية خاشقجي لكن
لم تـرشح إلّـا تـفـاصـيل قـلـيـلـة حول
شتركة كـيفية عمل جلنة التحقيق ا

هذه.
ـــــصــــدر الـــــرئــــاسي وأتـى إعالن ا
الـــتــركـي بــعـــيــد تـــغــريـــدة لــوزارة
اخلـارجـية الـسـعوديـة أعـلنت فـيـها
ــلك ســلــمــان اتّــصـل هــاتــفــيـاً أن ا
بـــأردوغــان وأكّــد له عـــلى "صالبــة"

العالقة ب البلدين.

لك سـلمـان أكّد وقـالت الـوزارة إنّ ا
ـــمـــلــكـــة عــلى ألردوغـــان "حــرص ا
عالقـاتـهـا بـشـقـيـقـتـهـا تـركـيـا بـقـدر
حـرص جـمـهـوريـة تـركيـا الـشـقـيـقة
عـــلـى ذلك وأنّه لن يـــنـــال أحـــد من

صالبة هذه العالقة".
كـــمـــا شــكـــر الـــعــاهل الـــســـعــودي
الــرئـــيس الــتــركي "عـــلى تــرحــيــبه
مـلكة بتـشكيل فريق عمل ـقترح ا
مــشـتــرك لـبـحث مــوضـوع اخــتـفـاء
ـــــواطـن الـــــســــــعـــــودي جـــــمـــــال ا

خاشقجي".
وفُــقـد أثــر خـاشـقــجي بـعــد دخـوله
قـنصـليـة بالده في اسطـنبول في 2
تـشـرين االول اجلاري. والـصـحافي
الـذي يــعـتـبـر مـعـارضـاً لـسـيـاسـات
األمـير محمد بن سلمان منذ تسلّمه
مـــــــنــــــــصـب ولي الــــــــعـــــــهــــــــد في
حـــزيــران 2017 كـــان يــفــتــرض أن
يـحـتـفل بـعـيـد مـيالده الـسـتـ يوم

السبت.
وأعــلن مــسـؤولــون أتـراك لــوسـائل
إعـالم مـحــلــيّـة أنّ خــاشــقـجـي قُـتل
داخل مـــبـــنى الـــقـــنــصـــلـــيـــة. لــكنّ
الــريـاض وصــفت عــلى الـفــور هـذه
ــزاعم بــأنّــهـا "ال أســاس لــهـا" من ا

الصحّة.
وأوفــدت الـريـاض إلى أنـقـرة فـريق

عــمل وصل اجلـمــعـة ويــفـتـرض أن
يــجــري مــحــادثــات مـع مــســؤولـ
أتـراك لـكنّ أنـقـرة اتّـهـمـت الـرياض
السبت بعدم التعاون في التحقيق.
وتـصـرّ الريـاض عـلى أنّ خاشـقجي
غـادر مـبــنى الـقـنـصـلـيـة لـكـنـهـا لم
تـــقـــدّم دلـــيال عـــلى ذلك وقـــالت إنّ
ــراقـبـة لم تــكن تـسـجّل كــامـيـرات ا
يـوم اختـفاء الـصحـافي الذي يـكتب

مقاالت في "واشنطن بوست".
واعـتـبـر الـرئـيس االمـيـركـي دونـالد
كن أن تـرامب السبت أنّ الرياض 
تــكــون وراء اخــتــفــاء الــصــحــافي
مــتـوعّــداً إيّـاهـا بـ"عــقـاب قـاس" إذا
صـحّ ذلك رغم الـعـالقـات الــوطـيـدة
الـــــــتي جتـــــــمـع إدارة الــــــرئـــــــيس
اجلــمـهـوري بـالــقـيـادة الــسـعـوديـة

وفي مقدّمها ولي العهد.
ورفـضت السعـودية األحد تـهديدها
بـالـعـقوبـات بـسـبب قـضيـة اخـتـفاء
الـصحـافي مؤكّدة أنّـها سـتردّ على
أي خــطـوة تُـتّــخـذ ضـدّهــا "بـإجـراء

أكبر".
وتـركـيـا حلـيف رئـيـسي لقـطـر أحد
أبـرز خصـوم السـعوديـة في الشرق
االوسـط. والـعالقـات مـقـطـوعـة بـ
الـرياض والدوحـة منذ اخلامس من

حزيران2017  .
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قــام بـتـوجــيه كـتـاب بـتــوقـيـعه من
ـواد الــشــركــة الــعـامــة لــتــجــارة ا
ــصـرف الــعـراقي الــغــذائـيــة إلى ا
لـلتجـارة يتضـمَّن صرف مبلغ 552
مــلـيـونـاً و 150ألـف دوالٍر أمـريـكي
ـفــوض الـسـابق ــديـر ا حلــسـاب ا
قاوالت دون وجه إلحـدى شركات ا
ـبــلغ يــعـود حـق) مـوضــحــة أنَّ (ا
ـا أدّى حلــســاب شــــركــة أخــرى 
ــــبـــــلغ إلى إلـى تــــكـــــرار صــــرف ا
ال الـشـركـتـ وإحـداث الـضـرر بـا

العام). 
وأضــاف ان (احملـكـمـة وصـلت إلى
هم ُـتـَّ الـقــنـاعـة الـكـافـيـة بـتـجـر ا
ادَّة  340 من قانون وفـقاً ألحكام ا
الــعــقــوبــات بــعــد اطالعــهــا عــلى
مثـل القانـوني لـلشركة أقـوال ا
ة ـواد الـغــذائـيـَّ الــعـامــة لـتـجــارة ا
ـــصــرف الـــعــراقـي لــلـــتــجــارة وا
ومـحضر اللجنة التحقيقيَّة فضالً
ــتـــهم الــتي عـن قــريــنـــة هــروب ا
وجـدتـهـا كـافـيـة ومـقـنـعـة إلدانته)
مـــــشــــيـــــرة الى ان (قـــــرار احلــــكم
تـضمـن إصدار أمـر قبض وإجراء
ـتـهم الــتـفـتـيش األصـولي بـحق ا
نقولة وغير وتـأييد حجز أموالـه ا
ــنــقـولــة مع االحــتـفــاظ لــلـجــهـة ا
ة لتـجارة ـتـضررة الـشركـة الـعامـَّ ا
صـرف العراقي ـواد الغذائـيَّة وا ا

لــلــتـجــارة بــحق طـلب الــتــعـويض
دنـيَّة بـعد اكـتساب أمـام احملاكـم ا
ة). قــرار احلــكم الــدرجـة الــقــطـعــيـَّ
وأصـــدرت احملـــكـــمــة اجلـــنـــائـــيــة
ــركــزيــة فـي رئــاســة اســتــئــنـاف ا
بـغـداد الـرصـافـة االحتـاديـة حـكـما
دة خمسة عشر عاما مع بـالسجن 
غـــرامــة مــالــيــة مـــقــدارهــا عــشــرة
مـاليـ دينـار بـحـق مدان ضـبـطت
بـــــــحـــــــوزته مـــــــواد مـــــــخــــــدرة -
الــكــرســتــال.واضــاف بـيــان العالم
ــــدان ضــــبــــطت الــــقـــــضــــاء أن (ا
ــــواد اخملــــدرة بــــعـــد بــــحــــوزته ا
مــداهـمــة مـنـزله فـي مـنـطــقـة سـبع
قــصــور) مــبـيــنــاً ان (احلــكم صـدر
ــادة /28 اوال من وفـــقــاً ألحـــكــام ا
قـانـون مكـافحـة اخملـدرات). أمنـياً
أطــلق احلـشــد الـشـعــبي واجلـيش
الحقة امـس االثن عـمليـة أمنيـة 
فـلول داعـش االرهابي شـرق قضاء
طــوز خـورمـاتـو شـمـالي مـحـافـظـة

صالح الدين. 
وقــــال  بــــيــــان العالم احلــــشـــد ان
(الـــلــواء  52 فـي احلــشـــد وقــوات
اجلـيش شرعا صباح امس بعملية
الحقـة فلول داعش أمـنية واسـعة 
شرق طوز خورماتو وتأم طريق
الـزوار الرابط ب بـغداد  كركوك)
مــشـيــراً الى ان (الـعــمـلـيــة جـاريـة

ـنــاطق الـواقـعـة شـرق لــتـمـشـيط ا
الــطــوز بـالــكـامل وتــطــهـيــرهـا من

فلول وأوكار داعش). 
وألـقت قوة أمنية القبض على 15
عـــنـــصــراً يـــنـــتـــمــون لـــداعش في
ـوصل.وقـال النـاطق باسم وزارة ا
الــــداخــــلــــيــــة في بــــيــــان امس ان
(مــديـريــة مـكـافــحـة إجــرام شـرطـة
نــيــنــوى وبــنــاءً عــلـى مــعــلــومـات
إسـتـخـبـاريـة دقـيـقـة ألـقت الـقبض
عــلى  15عـــنــصــراً مـن عــصــابــات
داعـش اإلرهابية مطلوب قضائياً
وصـــادرة بــحـــقــهم أوامـــر قــبض)
وأضـــاف ان من بـــ االرهــابـــيــ
(شـبـكـة مـكـونـة من  8 مـتـهـم 
تـفكـيكـها والـقبض عـلى عنـاصرها
حـيث كانوا يقومـون بتوزيع مبالغ
مـالية  ب عـوائل عناصر داعش).

واوضـح ان (مـن بـــــــ الـــــــذين 
الــقـبض عـلـيـهم من كـان يـعـمل في
مــا يــســمى بــاحلــســبــة واألمــنــيـة
وبـالشرعية والـبقية كانـوا مقاتل
فـي ما يـسـمى بـديـوان اجلـنـد ايام
ـــوصل) ســـيـــطــــرة داعش عـــلى ا
مـشـيراً الى انـه ( عمـليـات الـقبض
عــلى االرهـابـيـ تــمت في مـنـاطق
وصل مـتفـرقة من جـانبي مـدينـة ا
ـن واأليــــســــر وكـــــذلك قــــريــــة األ

وصل). الدرناج في ا

الــعـقــار من الـبــائع لـلــتـأكــد من عـدم
حــجــزه وصـحــة صــدوره فـضال عن
صـحة صدور تـأييد اسـتمرار الـكفيل

عاملة) بالوظيفة للبدء بترويج ا
. واوضـح ان (جلنـة مخـتـصة تـتولى
تـخم سعر الدار ثم يلي ذلك مرحلة
ـــالي ودفع رصـــد الــــتـــخـــصـــيـص ا
ئة من مبلغ العقار ـسـتفـيد  15 بـا ا
الى الـبـائع تـمهـيـداً لـفتح الـبـيان في
دائـرة الـتـسجـيل الـعـقاري اخملـتـصة
ومـراجعة دوائر الـضريبة والـبلدية)
ـتــبـقــيـة ــراحل ا مــشـيــراً الى ان ( ا
تـتـمثل في االقـرار والـتنـازل لـيتـسلم
تـبقـية ئـة ا الـبـائع نسـبة الـ  85 بـا
ـسـتـفـيـد من ســعـر الـعـقـار ويـقـوم ا
صرف بـوضع اشارة حـجز لصـالح ا
حلـ االنـتـهـاء من تـسـديـد االقـسـاط
).مـن جـــهـــة اخــــرى حـــدد مـــصـــرف

الـرافـدين عـدداً من الفـروع في بـغداد
لـــلـــحـــصـــول عــلـى قـــروض مــجـــمع
ــكــتب بــســـمــايــة الــســكـــني.وقــال ا
اإلعـالمي لـــلــمـــصـــرف في بـــيــان إن
ــنح قــروض (الــفـــروع اخملــصــصــة 
ــعــرفــة والــفـردوس بــســمــايــة هي ا
ـسـتـنـصـر وحـي الـزهراء واألمـ وا
واخلـلــفـاء وبـراثـا والـقـصـر األبـيض
وحـي الــــــعـــــربـي وحي الــــــعــــــامل)
مـوضـحـاً ان (هذه الـفـروع استـقـبلت
ــواطـــنــ الــراغــبــ الــعـــديــد من ا
بــاحلــصــول عــلـى الــقــروض لــشـراء
الـــوحــدات الـــســكـــنــيـــة في مـــجــمع
بــســمـايــة الـســكــني وفق الــضـوابط
يسرة بهدف اإلسهام في والـشروط ا
دعـم اإلسكـان ومـعاجلـة أزمـة الـسكن
ضـــمن الـــتـــوجه احلـــكـــومي  بـــهــذا

الشأن).

إيـجـاد الـيـة مـنـاسـبـة). وأشار الى
ــفـــروض ان تــكــون انـه (كــان من ا
نفذ ألعمار احملافظة ولكن أمـوال ا
ــبــالغ حـــتى االن ال نــعـــلم حــجـم ا
ـدة الــتي اســتــحــصــلت في هــذه ا
والـكـثيـر يسـتـغله الـتـجار) مـؤكداً
(الــزام احملـافظ بـتــوقف الـعـمل في
ــنــفــذ). واكــد (احلـاجــة الى هــذا ا
تــــفــــعـــيـل الــــدور الـــرقــــابي عــــلى
الـــتــجـــارة) الفــتـــا الى ان (اخلــلل
الـرئــيـسي يـكـمن بـوجـود اكـثـر من
مـــــنـــــفــــذ كـــــمـــــركي فـي اإلقــــلـــــيم

واحملافظات ).
وأعـلن النـائب عن نـينـوى شيروان
جـــمــال آغــا الــدوبـــرداني عن عــزم
مــجــلـبـس الـنــواب الــتـصــويت في
جــلـسـة امس عـلى الــغـاء الـتـعـرفـة
الــكـمـركــيـة بـ احملــافـظـات. وقـال
الـــدوبــردانـي في بـــيــان انه (بـــعــد
حـملـة جمع الـتواقيع الـتي أطلـقها
نـــواب نــيـــنــوى إللــغـــاء الــنـــقــطــة
ان الـكمـركيـة في نينـوى فأن الـبر
ســيــصـــوت بــجــلــســته عــلى قــرار
بــالـغــاء الـتــعـرفــة الـكــمـركــيـة بـ

احملافظات).
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صــــوّت مــــجـــــلس الــــنــــواب خالل
جـلسـته التي ترأسـها امس رئيس
اجملــلس مـحــمـد احلـلــبـوسي عـلى
جلـــانه الـــدائـــمــيـــة وعـــددهــا  27

جلنة. 
وقـال الـنـائب عن ائـتالف سـائرون
ــعــمــوري  في تــصــريح بــرهـــان ا
امس ان (اغــلب الـلـجـان الـنـيـابـيـة
عـادت لوضـعهـا القـد بحـسب ما
كـان معـمول به بالـدورة السـابقة)
مـــــشـــــيــــراً الـى ان (جلــــنـــــة االمن
والـــدفـــاع بـــقـــيت جلـــنـــة واحــدة
وكــذلك احلــال بـالــنــسـبــة لــلـجــنـة
االقــتـصـاد واالسـتـثـمـار). واوضح
ــهــجــرين الــنــيــابــيــة أن (جلــنــة ا
ــغــتــربــ اضــيــفـت لــهــا كــلــمــة ا
). واعــلن الــنــائب عن والــنـــازحــ
احملـور الـوطـني جـاسم جـبارة عن
جـمع تواقيع لـتشريع قـانون فصل
كــوادر الـــتــعــلــيم الـــصــبــاحي عن
ـسـائي مـشيـرا الى انه سـيـتابع ا
ــوضــوع لــتــقــلــيل جــيـوش هــذا ا

الـعاطلة عن العمل.وقال جبارة في
مــؤتــمــر صــحـفـي عـقــده  امس ان
ــارس الــتــدريس في (هــنـــاك من 
اجلــامــعــات األهــلــيــة ويــتـقــاضى
راتـبـا في وقـت يـوجد الـعـديـد من
اجلـــــــيــــــوش الــــــعـــــــاطــــــلـــــــة عن
الـعـمل).واضـاف (جـمـعـنـا تـواقـيع
44 نــائـبــا لـتــشــريع قـانــون فـصل
كــوادر الـــتــعــلــيم الـــصــبــاحي عن

ـسائي) الفـتا الى (انـنا سـنتابع ا
ـوضـوع لــتـقـلــيل اجلـيـوش هــذا ا
الـــعــاطـــلــة عن الـــعــمـل).وشــهــدت
جلسة امس تضييف وزير التعليم
الــعـــالي والــبــحث الـــعــلــمي عــبــد
ـنـاقـشـته بـشـأن الـرزاق الــعـيـسى 
الـــواقع الـــتـــعـــلـــيـــمي وخـــطــــــط

القبول. 
مـن جهة اخـرى أكد رئـيس مجلس
الــنـواب مـحـمــد احلـلـبـوسي امس
ضــــرورة إجـــراء تــــعـــديـالت عـــلى
قــــانــــون وزارة الــــعــــمـل وإشـــراك
الــقــضــاء حلــفظ حــقــوق الــنــســاء

عنفات في العراق.  ا
ـكتب اإلعالمي في بـيان إن وقـال ا
احلـلـبـوسي (اسـتـقـبل في مـكـتـبه
ـــتـــحـــدة ـــثـل صـــنـــدوق األ ا
ي لــلـــســكــان في الــعــراق أولــور
رافق له وجرى سوجنرو والوفد ا
خـالل الــلـــقــاء مـــنــاقـــشــة أوضــاع
الــنـاجـيــات من الـعــنف في الـبالد
الذات اآلمــــنــــة لـــهن وتــــوفـــيــــر ا
بــــالـــــتــــعــــاون مـع وزارة الــــعــــمل
والـشـؤون االجـتمـاعـيـة فضال عن

تـوفير الغطاء الـقانوني) موضحا
أن (الـوفد الزائر اقـترح عقد ورشة
عـمل تشـاورية بـرعايـة احللـبوسي
وحــــضـــور الـــرئــــيس اإلقـــلــــيـــمي
لــلـصــنــدوق لـدراســة األمـر بــشـكل
تــفـصـيـلي عـلـى أن يـكـون تـوقـيت
الــورشـة خالل حــمـلـة الـ 16يــومـا
ــقـبل مـن شـهــر تــشـرين الــثــاني ا
ــنــاهــضـة الــعــنف االجــتــمـاعي).
ونـقل الـبيـان عن احلـلبـوسي قوله
أن (لـــلـــمــرأة مـــكـــانــة مـــهـــمــة في
اجملــتــمع الــعــراقي وهي مــصــانـة
قــانــونــيــا وديــنــيــا) مــشـيــرا إلى
(حــدوث اسـتـهـداف نــوعي لـفـئـات
مـن اجملـتـمع وهــذا األمـر يــتـطـلب
تــفـعــيل الـقــوانـ بـشــكل صـارم)
مــــشـــــدداً عــــلى (ضــــرورة إجــــراء
تـعديالت عـلى قانـون وزارة العمل
والــشـؤون االجــتـمـاعــيـة وإشـراك
الــقــضــاء; لــضــمــان تــوفــيــر آلــيـة
رســمـــيــة حلــفظ حــقــوق الــنــســاء

عنفات في العراق). ا
عـــلى صــعـــيــد اخــر بـــحث رئــيس
كـلف عـادل عـبد مـجـلس الـوزراء ا

ـهدي مع رئـيس الوزراء الـقطري ا
عـبـد الـله بـن نـاصر بـن خـلـيـفة آل
ثـاني تعزيز العالقـات الثنائية ب
الـبلـدين والسـبل الكـفيـلة لـالرتقاء
بــــهــــا فـي مــــخــــتــــلف اجملــــاالت .
وبـحـسب بـيان حـكـومي فقـد تـلقى
ـهدي إتـصاالً هـاتفـياً من آل عـبد ا
ثـاني قـدم له خالله الـتـهـاني لـعـبد
نـاسبـة تكـلـيفه بـتشـكيل ـهـدي  ا
احلـكــومـة وتـمـنى له ولـلـحـكـومـة

قبلة النجاح والتوفيق.  ا
وذكـر الـبـيـان ان اجلـانـبـ (بـحـثا
خـالل االتـصــال تــعـزيــز الــعالقـات
الــثـنــائـيــة بــ الـبــلـدين والــسـبل
الـكـفيـلـة لالرتقـاء بـها في مـخـتلف
اجملـاالت اضـافـة الى االوضـاع في

نطقة).  ا
وحــذر الــنـائب عن تــيــار احلـكــمـة
عـلي البـديري من عواقب اسـتمرار
مـطالب بعض الـكتل السيـاسية ما
ـهـدي يــؤدي الى انـسـحـاب عـبـد ا
مـن الـتــكــلـيـف في حـال اســتــمـرار

الضغط عليه. 
وقــال الـبــديـري في تــصـريح امس

إن (بـعض الـكتل الـسيـاسيـة بدأت
تـغـير اسـماءهـا وتسـتقـطب بعض
الـنـواب الـيـهـا لـضـمـان حـصـولـها
عــلى حـقــيـبــة وزاريـة بــاحلـكــومـة
ــقـبـلــة) مـوضـحــا ان (الـعـمــلـيـة ا
الـسيـاسيـة على مـفتـرق طرق فـاما
ان تـستـمر او تـنهـار بشـكل نهائي
نــتـيـجـة لــلـضـغـوطــات اخلـارجـيـة

والداخلية) . 
واضـــــــاف ان (الـــــــضـــــــغــــــوط اذا
هدي فسيعلن اسـتمرت على عبد ا
انـسحـابه من التكـليف واذا حصل
هـذا االمـر فـسـيـمـثل انـتـقـال الـبـلد
الـى مـتـاهــات وسـيـكــون رصـاصـة
الـرحـمة عـلى الـعمـلـية الـسـياسـية
بــالـعــراق اجلــديـد) داعــيـاً الــكـتل
الــسـيـاسـيـة الـى ( عـدم االنـصـيـاع
لـلـضغـوط اخلـارجيـة وان تـخفض
كن من سـقوف مـطالـبهـا التي ال 
حتـــقـــيــقـــهـــا في هـــذا الــوقت وان
ــــصـــالـح الـــعــــلــــيـــا هي جتــــعل ا
ــرحــلـة احلــرجـة االســاس بــهـذه ا
قــبل فــوات االوان وخــروج االمـور

عن السيطرة).
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