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اعــلن مـجــلس الـقــضـاء االعـلى  عن
ان مــــحــــكـــمــــة جــــنـح الــــرصــــافـــة
ـتخـصـصة بـنظـر قـضايـا النـزاهة ا
ـــــــة وغـــــــسـل االمـــــــوال واجلــــــــر
االقـتـصاديـة اصـدرت سـبعـة أحـكام
تتراوح ب احلـبس والغرامة بحق
عــــدد من اصــــحــــاب مـــخــــتــــبـــرات
وصيـدليات غـير اجملـازة في بغداد.
وقـــال اجملـــلـس في بـــيـــان امس إن
(محكمة جـنح الرصافة قضت ثالثة
أحــكـام بـالـغــرامـة عن ثالث دعـاوى
قامت بـتحريـكها وزارة الـصحة عن
ثالث مـدانــ لـفـتــحـهم مـخــتـبـرات
رضيـة غير مجازة من للتحـليالت ا
الــوزارة) واضـــاف أن (مـــحـــكـــمـــة
اجلـنح اصــدرت احــكـامــهــا الـثالث
ادة  240 من قـانون وفـقا الحـكـام ا
العقوبات) مـشيرا الى ان (احملكمة
دة أصدرت اربـعة احكـام بالـسجن 
ـزاولـتهم سـنـة عـلى اربـعة مـدانـ 
مـهنـة الصـيدلـة دون احلصـول على
اجازة مـزاولة لـلمـهنـة من الوزارة)
واوضح الــــبــــيــــان ان (احملــــكــــمـــة
ادة اصدرت قراراتها وفقا الحكام ا
/50 اوال من قــانـون مــزاولــة مـهــنـة
الـصـيـدلـة رقم  40 لـسـنة  1970 ) 
ـتـحـدث الـرسـمي بـاسم فـيـمـا اكـد ا
احملـكــمـة االحتـاديــة الـعـلــيـا إيـاس
الـــســــامـــوك إصـــدار حــــكم بـــشـــأن
دير عام مديرية اإلقامة صالحيات 
الـــعـــامـــة في ابـــعــاد االجـــنـــبي من
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أعـلـنـت الـشـركــة الـعـامــة لألسـمـنت
الـــعــراقـــيـــة أحــدى شـــركــات وزارة
ـعـادن عن جتهـيـز سد الـصـناعـة وا
ـــــوصـل بـــــاألســـــمـــــنت اخلـــــاص ا
واصفات بتـحشية الـسدود ضمـن ا
ية اخلاضعة لفحوصات شركة العا
ــســؤولــة عن تــريــفي االيــطــالــيــة ا
صـيـانـة الـسـد. ونـقـل بـيـان لـلوزارة
عن مدير عام الشركة حس محسن
اخلـفــاجي قــوله امس ان (الــشــركـة
وصل عـنيـة عاودت جتـهيـز سد ا ا
بـاألســمــنت اخلـاص بــأسس الــسـد
ـنتج لفـحوصات شركة بعد جناح ا
تــريــفي االيــطــالــيــة والــتي اثــبــتت
نـتج جلمـيع الفـحوصات مطـابقـة ا
ــيــدانــيــة وبــجــودة اخملــتــبــريــة وا
عـالــيــة). وبـ ان (الــشــركـة تــنـتج
مــخـــتــلف أنــواع األســـمــنت والــتي
تــشـمل األسـمـنت الـنـمـطي الـعـادي
ــقـاوم واألبـيض واألســمـنت غـيـر ا
الـــنـــمـــطي أســـمـــنت آبـــار الـــنـــفط

اراضي جـمـهـوريـة الـعـراق مـشـيرا
إلى عـدم تـعـارض تـلك الـصالحـيات
مع الــدســتــور.وقــال الــســامــوك في
بـــيـــان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) أمس إن
(احملكـمـة عـقـدت جـلسـتـهـا بـرئـاسة
الـقـاضي مـدحت احملـمـود وحـضـور
الــقــضـاة االعــضــاء ونــظـرت طــلــبـاً
واد   26و للـحكم بـعدم دسـتوريـة ا
 45 و  47 من قانون اقـامة االجانب
رقم   76 لسنة 2017 ) واوضح  أن
ــطــعـون ـادة  26 من الــقــانــون ا (ا
بــعـدم دسـتـوريـتـهـا تـنص عـلى أنه
للمدير العام أو من يخوله صالحية
اخــــراج االجــــنــــبي الــــذي دخل الى
اراضـي جـمـهـوريــة الـعـرق بـصـورة
غـيـر مـشـروعـة إلى خـارج احلـدود)
وأشـار الـسـامـوك إلى أن (احملـكـمة
وجدت أن منح تلك الصالحيات هي
مـا تـتـطـلـبه أعـمـال مـسـؤولي إقـامة
األجــــانب في الــــعــــراق وأنــــهــــا ال
تــتـضــمن احلــبس أو الــتــوقـيف أو
ـادة احلــجـز وال تــخــالف أحــكــام ا
 /37 أوالً- ب من الـــدســــتـــور الـــتي
تمـنع توقيف أحـد أو التحـقيق معه
ـوجب قرار قـضـائي وبالـتالي اال 
تــقـرر رد الــطــعن من هــذه اجلــهـة)
وأضـاف  أن (الــطـعن الـثـاني تـعـلق
ادة   45 من القانـون التي تنص با
عــــلـى أنه اذا اصــــدرت احملــــكــــمـــة
نصوص حكماً بإحدى العقوبات ا
ـادتـ   41 و  42 من عــلـيــهـا فـي ا
هــذا الــقــانــون فــعــلــيــهــا أن حتــكم
بـــــابـــــعـــــاد االجـــــنـــــبـي من اراضي

األسس عـبــر الـتـحــشـيــة عن طـريق
احلـقن بـالـكونـكـريت وبـشـكل يومي
بــسـبب تــآكل األرضـيــة الـتي أنـشئ
عـليـهـا والـتي تـعـتـبـر غـيـر صـاحلة
إلنــشــاء الـســدود عــلـيــهــا ومــكـنت
عـملـية الـتحشـية مـن احملافظـة على
ـلـحـقـة به ـنـشـآت ا جـسم الـسـد وا

حتى اآلن.
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رأى خــــبــــيــــر اقــــتــــصـــادي ان
احلــفــاظ عــلى الــعــمــلــة اجـراء
احــتـرازي لــدعم الــديــنــار امـام
الـــعــــمالت االخـــرى ويـــجـــعـــله
صامدا امـام الكوارث واالزمات
االقتصادية . وقال اخلبير مالذ
االمـــــ لـ (الـــــزمـــــان) امس ان
ـــركــــزي اســـتـــطـــاع (الـــبــــنك ا
مـواجــهـة الــظـروف الــتي مـرت
بها البالد وسيطرة داعش على
بــــعض احملـــافـــظـــات وانـــفـــاق
عدات االموال على االسلحة وا
ـعـركـة ضـد االسـلـحـلـة الدامـة ا
االرهــــــــــاب) واشــــــــــار الـى ان
(ســيـاســة الـبــنك في مــكـافــحـة
غـســيل االمــوال والــقــدرة عـلى
احلـفـاظ عـلى الـعـمـلـة الـداخـلـة
واخلـــــارجــــة مـن والى الـــــبالد
ســـاهـــمـت بـــشـــكل كــــبـــيـــر في
استـقرار الديـنار امـام العمالت
االخـــــرى) مـــــؤكــــــدا ان (تـــــلك
االجـراءات االحـتـرازيـة تـسـاعد
عـلى ثـبــات الـديـنــار وصـمـوده
امـــــــا الـــــــكـــــــوارث واالزمـــــــات
االقتـصادية). وكـشف البنك عن
امــتالك الـعـراق احـتـيـاطـيـا من
الــدوالر يـبــلغ نـحـو  58 مـلــيـار
دوالر. وقـال أيـسـر جـبـار مـديـر
ـــكـــتب االعـالمي لـــلـــبـــنك في ا
تـصــريح ان (الـديــنـار  مــدعـوم
بـــنـــحــو  58 مـــلـــيـــار دوالر من
إحتياطي العملة وبأكثر من 89
طـنــاً من الـذهب وهـذه عـنـاصـر
تــعــزز من قــوته وحتــافظ عــلى
اسـتـقرار سـعـر الـصرف) الفـتا
الى ان (الــــبــــنك هــــو اجلــــهــــة
ـسـؤول عن تـنظـيم الـسـيـاسة ا
ـالـيــة والـنـقــديـة في الـبالد و ا
مـــاضٍ فـي إجـــراءات احلـــفـــاظ

على سعر الصرف كونه يسعى
الن يــكــون الــديــنــار مــســتــقــراً
وثـــابـــتـــاً رغـم كل مـــا يـــشـــهـــد
الـعــراق من أحــداث ســيـاســيـة
واقتصادية) واوضح جبار ان
(الــــبــــنـك اتـــخــــذ جــــمــــلــــة من
ـهمـة للـحفـاظ على االجراءات ا
ســــعـــر الـــصــــرف في الـــســـوق
احملـلـيـة وكـان أبــرزهـا تـطـويـر
عمل نافذة بيع العـملة الصعبة
في الـبالد) مــبــيـنــا ان (نــافـذة
بيع العملة هي التي يبيع فيها
الـــبـــنك الــــدوالر لـــلـــمـــصـــارف
احلكـوميـة واالهلـية الـتي تقوم
بــدورهـــا بـــبــيـــعه لـــلــشـــركــات
الراغبة بـاالستيراد بـالعملة او
للـمـواطـنـ الـراغـبـ بـالـسـفر
الى اخلارج إلغراض العالج او
الــدراسـة وغــيـرهـا) وتـابع انه
(من أهم إجـراءات تطـويـر عمل
الــنــافــذة هي انـتــهــاج طــريــقـة
ـبــاشـر مع الـوثـائق الــتـعـامل ا
ـقـدمة مـن الزبـائن أو الـتـجار ا
الــــراغــــبــــ بــــشــــراء الــــدوالر
وتدقـيق قـوائم وفواتـير الـسلع
راد استـيرادها لـيضمن بذلك ا
وصـــول الـــدوالر الى الـــتـــاجــر
مـبـاشـرة ويقـضي عـلى حـلـقات
الــوسـاطـة الـتـي كـانت تـتالعب
بـسـعـر الـصرف) واشـار جـبار
الى ان (التـاجر كان يـضطر في
الـســابق التـبــاع عـدة خــطـوات
حــــــــتـى يـــــــصـل الـى الـــــــدوالر
لـيــسـتــورد الـبــضـائع وهــو مـا
فتح اجملـال حينـها أمام الـكثير
زايـدة التي لـلقـيـام بعـملـيـات ا
تــؤدي لـــرفع ســعـــر الــصــرف)
مــؤكـدا (جنـاح الــبـنك في احلـد
من عمـليات غـسل األموال التي
تـعـد سـبـبـاً من أسـبـاب تـذبـذب
ســــعـــــر الــــصـــــرف فـــــضال عن

مخاطرها االمـنية واالقتصادية
األخــرى والسـيـمــا ان هـذ االمـر
ــالي دفع مــجــمـــوعــة الــعــمل ا
راقبة غسيل عنيـة  الدولي  ا
االمــوال وتــمـويـل االرهـاب الى
إخراج الـعراق من قائـمة الدول
اخلـاضـعـة لـلـمـراقـبـة) مـنـوهـا
الى ان (الــعــراق أجنــز جــمــيع
تــوصــيــات مــجــمــوعــة الــعــمل
الـــدولي وعـــالـج مـــتـــطـــلـــبـــات
ـكـافـحـة غـسـيل سـتـراتـيـجـيــة 
األمـــــوال وتـــــمـــــويـل االرهــــاب
بـاالضــافـة الى قـيـامه بـتـشـريع
قــانـــون خــاص بـــذلك).  وعــلى
الصعيد ذاته نفى البنك صدور
راقـبة مـصـارف عراقـية قـوائم 
مـن جـــهـــات خـــارجـــيـــة. وذكــر
الــنـاطق الـرسـمـي بـأسم الـبـنك
بـاسم عــبــد الــهـادي حــسن في
بـيـان (ننـفي مـا تـداولـته بعض

الكونكريتـية في أسس السد. ويُلزم
الـعـقد الـشـركـة اإليـطـالـيـة بـالـقـيام
بـأعمـال الصـيـانة والـتحـشيـة للـسد
ــــدة  18شــــهـــــراً وجــــرى في اذار
ـاضي تـمــديـد الـعـقـد مــعـهـا لـعـام ا
ـوصل آخـر. وكــانت مـشــكـلـة ســد ا
بـدأت بعـد االنـتـهاء من إنـشـائه عام
 1986عـنـدمـا بدأت عـمـلـيات تـقـوية

وأسمـنت حتـشيـة السـدود(. وكانت
احلكومة العراقية وقعت في الثاني
من آذار  2016عـــــقـــــدا مع شـــــركــــة
تــريــفي االيــطـالــيــة; لــصـيــانــة سـد
ــبـلغ  273مـلــيـون يـورو. ـوصل  ا
وجـرى تـمـديـد الــعـقـد في الـسـادس
اضي لسنة إضافية بعد من تموز ا
ان أجنـــز اخلط األول من الــســتــارة

ـادة 41 جـمــهــوريـة الــعــراق وأن ا
شـار اليهـا العـقوبات الـناجتة عن ا
عدم االلتزام بـاالجراءات التنـظيمية
اخلـاصة بـدخول االجـنبي واقـامته
ــشـار الـيـهـا فـأنـهـا ـادة  42 ا أمـا ا
تـتـعلق الـعـقوبـات النـاجتـة عن عدم
ـقيم جواز الـسفر جتديـد االجنبي ا
بــعـد  30 يـومــاً من تــاريخ انــتــهـاء
نفاذه وعدم مراجـعة ضابط اإلقامة
ـــذكــــورة لــــتـــثــــبـــيت ــــدة ا خالل ا
مــشــروعـيــة إقــامــته في حــالــة عـدم
وجـود تـمـثـيل دبـلـومـاسي لـدولته)
وأوضح الـــســامــوك  أن (احملـــكــمــة
وجــدت أن وضع تــلك الـصالحــيـات
خيـار تشـريعي جملـلس النواب وفق

ـنــصـوص عــلـيه في اخـتــصـاصـه ا
ـادة  /61 أوالً  من الــدســتـور وال ا
ادة  88 منه ومن تـخالف احـكـام ا
ثم تـقـرر رد الـطـعن مـن هـذه اجلـهة
) وتــابع أن (الـطـعـن الـثـالث ايــضـاً
ادة  47 من القانون التي يتعلق با
ديـر العام أو تنص عـلى انه منـح ا
مـن يـخــوله صالحــيـة قــاضي جـنح
وفـــــقــــاً الحــــكــــام قــــانــــون اصــــول
احملاكمـات اجلزائية فـرض الغرامة
ـنــصــوص عـلــيــهـا فـي بـعض من ا
ـواد  38 و  39 و  40 و  41 و 42 ا
و  43 و  44 من هــــذا الــــقــــانـــون)
واوضح الـــســامـــوك ان (احملــكـــمــة
سـبق أن قــررت في حـكـمـهـا رقم 21
ومـوحــداتـهـا  /38 احتـاديـة/ 2018
ادة ذلك ألن برد الـطـعن على تـلك ا
ــديــر الــعـــام أو من يــخــوله مــنـح ا
ـادة ســلـطـة قـاضي الـتـحـقـيق في ا
 47مـن الـــــقــــانـــــون هي ســـــلـــــطــــة
مــــحــــصــــورة ومــــحــــددة بــــفــــرض
ــنـصــوص عـلـيــهـا في الـغــرامـات ا
ـذكـور وهي صالحـيـات الـقــانـون ا
وجبها لغرض تنظيم انيطت لهم 
امـور تــتـعــلق بــاقـامــة االجـانب في
الـعـراق وتـدخل في صـمـيم عـمـلهم
وال تتضمن احلبس أو التوقيف او
ـا تـتـطـلـبه احلـجـز وأن مـنـحـهـا 
اعــمــال مــســؤولي مــديــريــة اقــامــة
االجـــانـب في الـــعـــــــراق لـــتــــأمـــ
الـسـرعـة في اجنـاز تـلك االجراءات
ومن ثم ردت الـطـعن لـسـبق الـفصل

فيه). 
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وافق مــــجــــلس الــــوزراء عــــلى
تــخــصـيـص درجـات وظــيــفــيـة
الك  كــمـا نــاجتـة عن حــركـة ا
حـدد ايـام عـطـلـة عـيـد االضحى
ــبـارك .وقــال سـعــد احلـديـثي ا
كتب االعالمي تحدث باسم ا ا
لــرئــيـس الــوزراء لـ ( الــزمـان )
أمس  ان (اجمللس عقـد جلسته
بـرئاسـة حيـدر الـعبـادي صادق
فــيـهـا عـلى تــخـصـيص درجـات
الك وظيفيـة ناجتة عن حركة ا
كــمـا وافق عــلى حـزمــة جـديـدة
من الــقــرارات القـامــة وتــوفــيـر
اخلـــدمــــات في احـــدى عـــشـــرة
مـــــحــــــافـــــظـــــة ) واضـــــاف ان
(اجلـلـسـة شهـدت مـنـاقـشة رفع
ـــصــــارف احلـــكــــومـــيـــة اداء ا
والــــتــــصــــويت عــــلـى إتــــخـــاذ
ـنــاسـبـة بــشـأنـهـا االجـراءات ا
ودراسـة اعــادة هــيـكــلــة بـعض
ـصـارف ودمج الـتـخـصـصـيـة ا
مـــنــهـــا الــصـــنــاعـي والــزراعي
والعـقاري لـتكـون حتت تسـمية
مـصـرف الـتـنمـيـة الـوطـني كـما
جــرى بــحث تــخــفــيض الــرسم
الـكمـركي على االجـهزة الـطبـية
ــــســـتـــلــــزمـــات الــــزراعـــيـــة وا
واالنتاجية) واوضح احلديثي
ان (اجملـلس صـوت ايـضـا عـلى
تـخصـيص مبـلغ مـالي لتـغطـية
مـخـصــصـات مـنـتــسـبي جـهـاز
مــــكــــافــــحــــة االرهــــاب وكــــذلك
التـعديل عـلى قرار اجمللس رقم
 182 للعام اجلاري بشأن دمج
ـــهــــني مع دائــــرة الــــتـــدريـب ا
الـتشـغـيل والـقروض في وزارة
الـعـمل لـتـكون حتـت اسم دائرة
الفتا هني)  العـمل والتـدريب ا
الى (الــتـــصــويت عـــلى تــأمــ
ــــــشـــــروع الــــــدفـــــعــــــة االولى 
اخملـــصص في مـــوقع الـــطـــمــر
الــــصــــحـي في الــــبــــوعــــيــــثــــة
ــبـادرة والــتــوجــيه بــتـنــفــيــذ ا

ولــيـس االلــتــزام بــالــعــقــوبــات
االمـــريــــكـــيـــة) واشـــار الى ان
ــراجــعــة (احلـــكــومــة تــســـعى 
كـامـلـة لـعـمـلـيـة خـزن الـسالح)
مــؤكــدا (ضــرورة اجلــلـوس مع
الـدول اجملاورة لـلـتفـاهم بـشأن

ياه).  ا
على صـعيد اخـر توقع الـقيادي
في ائـــــتالف الـــــفـــــتح احـــــمــــد
الكنـاني حظوظ  رئـيس مجلس
الـوزراء حـيـدر الـعـبـادي لـوالية
ثــانــيــة بــاتت ضــعــيــفــة .وقــال
الـكـنـاني إن (الـكتل الـسـيـاسـية
بـدأت بــعــد اعالن نـتــائج الــعـد
والــــفـــرز الــــيـــدوي بــــحـــوارات
سـريـعة لـتـشـكيل الـكـتلـة االكـبر
ــضي بـتــشـكـيل احلــكـومـة) وا
مشيرا الى أن (تلك الكتل تشعر
ـتـظـاهـر بـاحلــرج من الـشـعب ا
لـلـمـطـالـبـة بـحقـوقه) وتابع ان
(ائـتالفه سـبق ان طـرح مـبـادرة
ــرجــعـيــة الــتي بــعــد خــطــبــة ا
تــضـمـنت االصالح الــتـشـريـعي
والـتنـفيـذي ومـحاربـة الفـساد)
ـبادرة واكـد الكـنانـي أن (هذه ا
القت مـقـبـولـيـة من اغـلب الـكتل
الــســيـــاســيــة والــتي ســتــكــون
شـــرطـــا اســـاســـيــا فـي جــمـــيع
احلــوارات الـــتي جنـــريـــهــا مع
بــاقي االطــراف الـــســيــاســيــة)
مــــــنــــــوهــــــا الـى ان (جــــــمــــــيع
احلـوارات جتـري االن لـتـشـكيل
الــكـتـلـة االكــبـر ووضع بـرنـامج
مـتـفق عـلـيه وبـعـدهـا يـتـم طرح
ـرشحـ ضمن الـكتـلة اسـماء ا
ــنــصب رئـيس مــجـلس االكــبـر 
الوزراء) الفـتـا الى ان (حـظوظ
الـعـبــادي هي ضـعــيـفــة بـتـولي
رئــاســة ثـــانــيـــة بــعــد خـــطــبــة
ــــرجـــعـــيـــة والـــشـــروط الـــتي ا
وضـــعـــتـــهـــا لـــشـــخص رئـــيس
الـــوزراء اضــافـــة الـى مــواقـــفه
التي نعـتقد انـها مخـيبة لالمال
لغالـبية ابـناء الشـعب) على حد

تعبيره.

شعار مجلس القضاء االعلى 

ــواقـع بــشـــأن صـــدور قــوائم ا
ــراقـبــة مــصـارف عــراقــيـة من
جـهــات خـارجــيــة في مـحــاولـة
خلـــــلـق االربــــاك فـي الـــــســــوق
واضـــاف وســــعـــر الــــصـــرف) 
(الــبــنك هــو اجلـهــة الــرقــابــيـة
ـسـؤولـة عـن مـتـابـعـة أنـشـطة ا
ـالـيـة ـؤسـسـات ا وفـعـالـيـات ا
ــصـرفــيــة في الــبـلــد وأنــهـا وا
تـخـضع لـرقـابـته والـتـعـلـيـمات
الـصـادرة عـنه). وكـانت تـقـارير
قـــــد اشــــــارت الـى ان الـــــبــــــنك
الــفـــيــدرالـي األمــريـــكي يالحق
خمسة مصارف عراقية جديدة.
ونــقــلت الــتــقــاريــر عن مــصـدر
قـــولـه إن (الـــبـــنك الـــفـــيـــدرالي
يالحق  5مــــصـــارف عــــراقـــيـــة
جديدة) واضاف ان (فـريقاً من
ـــســـتـــشـــارين األمـــريـــكـــيـــ ا
ـتابـعة مـوجودين  فـي العـراق 

ـصارف الـتي قد تـخضع هذه ا
لـنـفس الـعقـوبـات الـتي فرضت
عـلى مـصرف الـبالد اإلسالمي)
عــــلى حـــد قـــوله  مـــبـــيـــنــا ان
(الـتـحقـيـقـات بشـأن عالقـة هذه
صارف أو استغاللها من قبل ا
ـالــيـة إيـران في الــتـحــويالت ا
بدأت منذ عهد الرئيس السابق
بــاراك أوبـــامـــا لـــكـــنه اكـــتـــفى
الحـقـة مـصـرف واحـد فـقط)
ووفـقا لـلمصـدر (فقـد  تفـعيل
الـــتــحـــقــيـــقــات خـالل األشــهــر
ـاضـيـة وتـشـمل الـتـحـقـيـقـات ا
الـنـقل الـنـقـدي لـألمـوال إضـافة
ـثـيرة ـالـية ا إلى الـتـحويالت ا
للشكـوك إلى لبنان ومن ثم إلى
سوريا إلى جـانب بعض الدول
اآلسـيـويـة وأوروبـا الـشـرقـيـة).
في غــضــون ذلـك قــرر مــصــرف
الـــرافــدين شــمـــول مــتــقــاعــدي

مؤسـسة السـجنـاء السيـاسي
من حـــــامـــــلـي الـــــبـــــطـــــاقـــــات
االلـكـتـرونـيـة بالـسـلف الـبـالـغة
نحـو ثالثة ماليـ دينـار .وقال
بـــــيــــان لــــلـــــمــــكــــتـب االعالمي
لـــلــــمـــصــــرف انه ( شــــمـــول
ـــتــــقـــاعــــدين من مــــؤســـســـة ا
السـجنـاء السيـاسيـ بالسـلفة
عـن طـــــــــــريـق ادوات الـــــــــــدفـع
االلكـتروني) واضاف (بـإمـكان
تقاعدين الذهاب الى محطات ا
ــــصــــرف االصــــدار لــــفـــــروع ا
اخملــصــصــة لــغــرض الــتــقـد
عـلـيـهـا الـكـتـرونـيـا واسـتـكـمال
اجــراءات مـنـحـهــا). كـمـا اطـلق
صرف دفعـة جديدة من سلف ا
مـوظـفي دوائـر الـدولـة تـتـراوح
مـــا بــ اخلـــمــســة والـــعــشــرة
ماليـ ديـنار عـن طريق ادوات

الدفع االلكتروني. 
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في بــيـان تــلــقـته  (الــزمـان) امـس ان  (سـيــطـرة الــعــمـلــيـات في
دنـي بوجـود حـادث حريق احملـافـظـة اخبـرت مـديـرية الـدفـاع ا
في ستـة بسـات في قـرية احلـاج سهـيل) واضاف  ان  (رجال
مــركــز بـعــقــوبــة اجلــديــدة تــوجـهــوا الـى مـوقـع احلـادث وتــمت
الـسـيـطـرة عـلى احلـريق بـجـهودهـم في وقت قـياسـي دون توسع

احلادث الى البسات اجملاورة).
 وافاد مـصدر امني في بـغداد بـأن حريقـا اندلع قرب فـرقة الرد
ــصــدر في الــســريع والــدفــاع اجلـــوي في الــعــاصــمــة. وقــال ا
تـصـريح ان (حريـقا انـدلع في حـشائش مـنطـقة الـبـكريـة بالـقرب
ــطـار بـغـداد من فـرقـة الــرد الـسـريع والــدفـاع اجلـوي احملـاذي 
ـدني تــمـكـنـت من اخـمـاد الـدولي) واضــاف ان (فـرق الــدفـاع ا

احلريق).
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ا ادى الى صفى النفطي في كربالء  ندلع حريق كبير داخل ا
وقــوع خـسـائـر كــبـيـرة . وقـال  شــهـود عـيـان ان (حــريـقـا انـدلع
داخل مــصــفى لــلــنــفط وادى الى وقــوع خــســائــر مــاديــة تــقـدر

 .( الي با
ديـنـة قبل نـحـو يومـ تـسبب وكـان حـريق قد الـتـهم فنـدقـا في ا

بوفاة شخص نتيجة استنشاق الدخان .
ـدني في مـحـافظـة  ديـالى عن اخـماد واعـلـنت مـديريـة الـدفاع ا
حـريق انـدلع في سـتـة  بسـاتـ بـاحـدى الـقـرى التـابـعـة لـقـضاء
ديرية بعـقوبة فيـما اكدت انه  اخمـاده بوقت قياسي. وقـالت ا

ي كونات العراقية يرددون النشيد الوطني في مؤتمر للشباب العا ½bOA ∫ شباب من ا

سعد احلديثي 
الــتـعــلــيـمــيــة لـتــعــيـ حــمــلـة
الــــشـــــهـــــادات الــــعـــــلــــيـــــا في
احملافـظات التي تـعاقدت مـعها
ـــــــوجـب مــــــا حتــــــدده وزارة
الــتـــعـــلـــيم الـــعــالـي والــبـــحث
الـعـلمي وايـضـا تعـيـ الطـلـبة
الـثالثـة االوائل في الـكـلـيـات )
وتـــابع احلــديـــثي ان (اجملــلس
قـرر تـخـفـيض اجـور الـسـيـاحة
لـــــزوار االربــــــعـــــيــــــنـــــيــــــة من
اجلـنــسـيـات كــافـة لـهــذا الـعـام
فـقط فضال عـن التـصـويت على
تـعـديل نــظـام جـوازات الــسـفـر
جملـــــلـس الـــــقـــــضــــــاء االعـــــلى
ـوافــقـة ايــضــا عـلى تــعـديل وا
فائدة الـقرض السـويدي وكذلك
البت بتوصية الهيئة التنفيذية
مول من شروع ماء الـبصرة ا
الـقرض الـبريـطـاني). كمـا حدد
اجملـلس عــطـلــة عـيــد االضـحى
بـتــعــطـيل الــدوام الــرسـمي في
ــؤسـســات كــافــة ابــتـداءا من ا
ــوافق احلـادي يــوم الــثالثــاء ا
والــــعــــشــــرين مـن اب اجلـــاري
لـغــايـة  26 من شــهـر ذاته. من
جـــانـــبه اكـــد الـــعـــبـــادي رفض
االعـــتـــداء عـــلى دول اجلـــوار .
وقــال الــعــبــادي خالل مــؤتــمـر
االسبوعي عفب جـلسة اجمللس
ان(التـزامنـا في موضـوع ايران
هو عدم الـتعامل بعـملة الدوالر
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