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ـجـال االعـمـار والـبـناء اخملـتـصـة 
لــتــنــفــيــذ مــشــاريع اعــمــار الـبــنى
الــــتــــحــــتــــيــــة لــــلــــمــــحــــافــــظـــات
احملـررة).وسـجـلت الـشـركـة الـعـامة
لـلـسـمـنت الـعراقـيـة حـضـورا بارزا
ــيـز شــهـد ــعــرض بـجــنـاح  في ا

ـعرض من اقـباال واسـعا من رواد ا
مــــســــؤولــــ ورجـــال اعــــمــــال من
شـركات ومقاولـ ومواطن .وزار
جـــنــــاح الـــشـــركـــة مــــعـــالي وزيـــر
عادن صالح اجلبوري الـصناعة وا
يــصـحـبـه وزيـر الـصــنـاعـة االردني
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اصـدرت مــحـكــمـة اجلـنــايـات في
بــغــداد حــكــمــا بــالــســجن عــشــر
ســنــوات بــحق مــدان بــإنــتــحــال
صـفـة قــاض .وقـال بــيـان جملـلس
القـضاء األعـلى امس ان (الـهيـئة
االولى في محكمة جنايات بغداد
/الــكـرخ نــظــرت بــقـضــيــة مــتـهم
بــــإنــــتــــحــــال صــــفــــة قــــاض في
الـعــاصـمــة بـغــداد بـعــد اعـتـراف
ـتــهم امـام مــحـكـمــة الـتــحـقـيق ا
التي أحالت القـضية الى مـحكمة
اجلنايـات) موضـحًا ان (محـكمة
اجلنـايات دقـقت األدلة ومـحاضر
الــضــبط من بــيــنــهــا اعــتــرافــات
ـــــؤجـــــر له في صــــاحـب الــــدار ا
منـطقـة حي اجلامـعة حـيث عرّف
عن نـفــسه بــأنه قــاض في احـدى
كــمــا اســتــمــعت مــحــاكم بــغـــداد
ــــفـــرزة احملــــكـــمــــة الى أقــــوال ا
األمــنــيــة الــقــابـضــة الــتـي أكـدت
تــدوين مــعــلــومـــاته بــأنه يــعــمل
بـــصــــفـــة قــــاض وكـــذلك قــــيـــامه
ـنــطــقـة بـإفــتــتــاح أفـران داخـل ا
اطـــــلـق عـــــلـــــيـــــهـــــا اسم أفـــــران
الـــقــاضـي).وأضــاف الـــبـــيــان ان
(احملـــكـــمــــة أصـــدرت حـــكـــمـــهـــا
بــالــســجن عــشــر ســنــوات بــحق
ـتـهم وفق احـكـام الـقـرار 160/ ا

عليه من جانب اجلهات اخملتصة
ــشــهـود من مـتــلــبـســا بــاجلـرم ا
خالل تصـويـره بـواسطـة كـامـيرا
ـبــالغ مــخــفـيــة اثــنــاء تــســلـمـه ا
دان الية) مشـيراً الى (احالة ا ا
الى محكمة جنايات نينوى لينال
جـزاءه الـعـادل). وضـبطـت هـيـئة
نـافـذ احلـدودية عـجـلـة محـمـلة ا
ــواد مــخــالــفــة لــلــضــوابط في
مـــنـــفــذ طـــريـــبـــيل بـــ الـــعــراق
واالردن.وقـالت الـهـيـئـة في بـيـان
امس ان (منفـذ طريبـيل تمكن من
واد طـبية ضبط عجـلة مـحملـة 
مخالفـة للضوابط - مـراهم طبية
ومنـشـطـات جنـسـيـة - من جانب
شـعـبـة الـبــحث والـتـحـري خـارج
احلـــرم الـــكـــمــرگـي بـــعـــد اجنــاز
عاملـة الكمـركية لهـا) موضحاً ا
ــواد(كــانت مــخــفــيــة وغــيـر ان ا
مصرح بـها في أصل الـتصـريحة
الـكــمـركـيــة). واشـار الــبـيـان الى
(اتــخــاذ االجــراءات الــقــانــونــيـة
وإحالة  العجـلة الى مركز شرطة
كــمــرك طــريــبـيـل لــغــرض عـرض
ـــوضــوع أمـــام أنـــظــار قـــاضي ا
محكمة حتقيق الرطبة). من جهة
اخــرى اتــهم عــضــو في مــجــلس
ـفــتش الـعـام في وزارة الـنـواب ا
الصحة والبيئـة بالتستر على ما
وصفه بقضايا فساد في مشاريع
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ووزيـر الـتـجـارة الـعراقـي وكان في
اســتــقــبــالـهـم مـديــر عــام الــشــركـة
ـثـلو حـسـ مـحـسن اخلـفـاجي و
جــنــاح الــشــركــة. واكــد اخلــفــاجي
لــلـضـيــوف ووسـائل اعالم (حـرص
ـشــاركـة في جـمـيع الــشـركـة عـلى ا
احملـافـل والـفـعـالـيـات االقـتـصـاديـة
ومـــنــهـــا مــعـــرض بــغـــداد الــدولي
لـــلـــتـــواصـل مع كل اجلـــهـــات ذات
الـعالقـة بـاسـتخـدام مـادة الـسـمنت
لــفــتح مـنــافــذ تـســويــقـيــة جــديـده
ـنتجـات الشركة اضـافة الى تبادل
اخلــــبــــرات في االمــــور الـــفــــنــــيـــة
والــهـنــدسـيــة والـوقـوف عــلى اخـر
ـسـتجـدات الـتكـنلـوجـية اخلـاصة ا
بــصـنـاعـة الـســمـنت( مـوضـحـاً ان
عاملها الـ 18 (السمنت العراقية 
وبـــالــتــعـــاون مع مــعــامـل ســمــنت
الـقـطـاع اخلاص احملـلـيـة مسـتـمرة
لــلــعــام الــثـــالث عــلى الــتــوالي في
تــغـطـيـة حــاجـة الـسـوق الــعـراقـيـة
بـإنـتـاج عـالي اجلـودة من مـخـتـلف
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أكـد الـرئـيس الــتـركي رجب طـيب
أردوغــان أن بالده تــتــقــدم نــحــو
هـدم مـا وصــفـهــا أوكـار اإلرهـاب
في شمـال العـراق. وقال أردوغان
ـنــاسـبــة ذكـرى في احـتــفــالـيــة 
وفــاة أتــاتــورك فـي أنــقــرة امس
الـــســـبـت إن (تـــركـــيــــا اتـــخـــذت
خطوات مهمة نحو حتقيق األمن
واالســــتــــقـــرار فـي إدلب ونــــحن
نـتـقـدم نـحـو هـدم أوكـار اإلرهـاب
في شـمــال الـعــراق وهـدم قــنـديل
وســـــــــنـــــــــجـــــــــار فـــــــــوق رؤوس
) .  وأضـاف (سـنـحرر اإلرهابـي
ظـلوم في شرق الفرات قريبا ا
الذين يسـتهدفـون زعماء اإلرهاب
في قــنــديل من جــهــة ويــســيـرون
الـدوريـات مع عــنـاصـر الـتــنـظـيم
نفـسه في سوريـا والذين وجـهوا
أفــواه أســلــحــتــهم نــحــو بــلــدنــا
يـعـتـقــدون أنـهم سـيــخـدعـونـنـا).
وأوضح (نـــعـــلم كـــيف يـــتــعـــامل
الــذين رصـــدوا مــكـــافــأة مـــالــيــة
العتقال زعماء اإلرهاب في شمال
الـعـراق مع اإلرهـابــيـ أنـفـسـهم
من خــــلـف الــــســــتــــار).  وتــــأتي
تـصــريـحــات أردوغـان اجلــديـدة
ـا جـاء في كلـمـته له أمام تأكـيدا 
الـكـتـلـة الـنـيـابـيـة حلـزب الـعـدالة
ـان بالعـاصمة والتنـمية في الـبر
ـاضي وهو أن أنقـرة الـثالثـاء ا

تــركــيــا في عــهــد حــزب الــعــدالـة
والتـنـميـة حـققـت أفضل الـنـتائج
في مـــكـــافــــحـــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــات
اإلرهابية.وتـمكنت قـوة أمنية من
قــتل انـــتــحــاري يـــرتــدي حــزامــاً
نـاسـفـاً في بـغـداد فـيـمـا تـمـكـنت
القـوات االمنـية وقـوات التـحالف
الدولي من تـدمـيـر عـدد من اوكار
تـنــظــيم داعش وقــتل مــا اليـقــــل
عن  14 من عنـاصـره في نيـنوى.
وقالـت قيـادة عـمـلـيـات بـغداد في
بيان امس ان(الـقوات األمـنية في
قـيـادة عــمـلـيـات بــغـداد مـتــمـثـلـة
بـالـلواء  59 تـمـكـنت بـاالشـتـراك
مع فوج مغـاوير الـفرقـة الثـانية-

شرطة احتادية مـن قتل انتحاري
يــرتـدي حــزامــاً نــاســفــاً شـمــالي
بــغـــداد بـــنــاءً عـــلى مـــعــلـــومــات
استخبارية) موضحاً ان العملية
تــمت خالل ( مــداهــمــة وكــر كــان
يبـيت فيه أحـد اإلرهابـي وبـعد
مـطـاردتـه  قـتـلـه خـلف مــنـشـأة
ابن سيـنـا على ضـفـاف النـهر في
مـــنــطـــقـــة الـــطـــارمـــيـــة شــمـــالي
بـغـداد).وتمـكـن طـيران الـتـحـالف
الــــدولي من تــــدمــــيــــر  3 أوكـــار
لالرهــابــيـ وقــتل  14عــنــصــرا
منهم بضـربات جوية في سـلسلة
جــبــال عــطــشــانـة فـي مــحــافــظـة
نيـنوى.وقـال النـاطق باسم مـركز
اإلعالم األمــني الــعـــمــيــد يــحــيى
رسول في بيان امس ان (قوة من
الـلـواء 66 في الـفــرقـة الـعــشـرين
نفذت بإشـراف من قيادة عـمليات
نيـنـوى وبـجهـود اسـتـخبـاراتـية
عمـليـة تفـتيش لـلبـحث عن اوكار
عــصـابــات داعـش اإلرهـابــيــة في
سلسـلة جبـال عطشـانة) مضـيفاً
انه(بـــــنــــاءً عــــلـى مــــعـــــلــــومــــات
إستـخـبـاريـة  فـقـد زودت قـواتـنا
األمـــنــــيــــة طـــيــــران الــــتـــحــــالف
عـلـومـات عن أهـداف مـهـمة في
ــنـطـقــة  حـيث  تــوجـيه هـذه ا
ضربـات جـوية نـاجـحة  أسـفرت
عن تدمير ثالثة أوكار لالرهابي
وقـتل  14 عـنــصـرا مــنـهم ). الى
ذلك تـمـكـنت الــقـوات االمـنـيـة من
تـدمـيـر اربـعـة اوكـار لالرهـابـيـ

وتــفــجـــيــر عــبــوات نـــاســفــة في
.وقــال رسـول في نـيــنــوى ايــضــاً
بيان آخر ان (القـوات األمنية في
قـيـادة عـمـلـيــات نـيـنـوى تـمـكـنت
خالل عــمــلــيــة تــفــتـيـش لــلــقـرى
ـنطـقـة عـ اجلحش احمليـطـة 
من الــعــثــور عـــلى ثالث عــبــوات
ناسـفـة وتـدمـير وكـر لالرهـابـي
كمـا عـثرت خالل عـمـلـية تـفـتيش
الـقــرى عــلى الـطــريق الــعـام الى
قـالع على ثالث عـبوات منـطقـة ا
نـاسـفــة من مـخــلـفـات عــصـابـات

داعش االرهـــــــابــــــيــــــة وقــــــد 
تـفـجـيــرهـا وفي قـريــة ابـطـيـشـة
عثرت القوات األمنية في القيادة
ذاتـهـا علـى ثالث عـبـوات نـاسـفة
أيضـا من مـخلـفـات داعش حيث

 اتالفها). 
وتـابع رسـول ان (الـقـوات أجرت
ايضاً عمـلية تـفتيش شرق اخلط
الـــســــريع االســـتــــراتـــيــــجي إلى
قالع أسفرت عن تفجير منطقة ا
ثالث عـبـوات نــاسـفــة عـبـارة عن
أسطـوانة مـحلـيـة الصـنع فضال
عن تدمـير وكـر لالرهابـي  كـما
شرعت بعـملـية لـتفتـيش سلـسلة
جـبــال بــادوش وقـد  الــعــثـور
عـــلى نـــفـق  ردمه بـــالـــكـــامل).
وشن الـتـحــالف الـدولي في وقت
مـبــكــر من صـبــاح امس الــسـبت
قصـفـاً جـوياً عـلى مـواقع تـنـظيم
داعش في جـبل قـرجـوغ بـقـضـاء

مخمور. 

ـــقــدم أحـــمــد صـــديق من وقــال ا
قيادة سف في قوات الـبيشمركة
في تصـريح  امس إن (مـقـاتـلـت
من التـحـالف الـدولي بـاشروا في
الـســاعـة  8:05 من صـبـاح امس
الـسـبت بـشن قـصف مـكـثف عـلى
جـبل قـرجـوغ الســتـهـداف مـواقع
داعـــــــــــــــش) مـــــــــــــــن دون االدالء
بــتــفــاصــيل. وتــمــكــنت مــديــريــة
االســتــخــبــارات الـعــســكــريــة من
حتــريــر اربــعــة مـــخــتــطــفــ في
ـــركــز نــيـــنـــوى .واوضح بـــيـــان 
اإلعالم األمـني ان (رجـال مـديـرية
االســتــخــبــارات الـعــســكــريــة في
الفـرقة  15 تمـكنـوا خالل عـملـية
استخبارية نوعـية اعتمدت الدقة
في التخطيط والتنفيذ من حترير
 اربعة مخطـوف قامت عصابات
تــمــتــهن الـــســرقــة واالخــتــطــاف
بـاخـتـطــافـهم مع عــجالتـهم الـتي
نـطقـة الواقـعة يسـتقـلونـهـا في ا
بـ ربــيـعــة والـعـيــاضـيــة غـربي

وصل).  ا
واضـــاف انه (اثــــر مـــعــــلـــومـــات
استـخـباريـة دقـيقـة  االسـتدالل
عـلى مـنــطـقـة وجــود اخملـطـوفـ
وحتديد مكان احتجازهم في احد
ـهجـورة في إحدى الـقرى الدور ا
ـنــطـقــة الــبـعــاج  حــيث قـامت
مفـارز االسـتـخـبارات الـعـسـكـرية
ــــحـــــاصــــرة الـــــدار وحتــــريــــر
اخملـــــتــــطـــــفـــــ مع عـــــجالتـــــهم

وتسليمهم لذويهم ).
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طبعة العراق 

اوال لـــســـنـــة 1983  اســـتـــنـــادا
ادة 182/أ االصولـية) الحكـام ا
مـــشــــيـــراً الى ان (الــــقـــرار قـــابل
لــلـــطــعن الـــتــمــيـــيــزي). الى ذلك
وصل صدقـت محـكـمـة حتـقـيق ا
أقـوال مـنتـسـب يعـمـل في شـرطة
نفط نينوى قام بـإبتزاز مواطن
ـبــالغ مـالــيـة. وقــال بـيــان آخـر
جمللس القضـاء امس ان (محكمة
ـــوصل صــدقت أقــوال حتــقــيق ا
مـتـهم يـنـتــمي الى شـرطـة الـنـفط
في نــيـنــوى بــعـد إلــقــاء الــقـبض

رجب طيب اردوغان

وسوي جواد ا
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وصل وزيـر الـطـاقــة والـصـنـاعـة
ـعــدنــيــة الــســعـودي والــثــروة ا
خالد الـفالح الى بـغداد امس في
زيــارة بـحـث خاللــهـا  امــكــانــيـة
مشاركة الـشركات الـسعودية في
مـشـاريع االسـتـثـمـار في الـعـراق
والســيــمـــا الــعــامــلـــة مــنــهــا في
مـــجـــاالت الـــنـــفط والـــكـــهـــربـــاء
والـصــنـاعــات الـبــتـروكــيـمــاويـة
واسـتـثـمـار الـغـاز. وتـأتي زيـارة
الـفــالح غــداة دخـول الــعـقــوبـات
االمــريــكــيـــة عــلى ايــران  حــيــز
ـاضي الـتـطـبـيق مـنـذ الـثالثـاء ا
ومـنح الـعـراق اسـتثـنـاء من تـلك
العـقـوبات حلـ حتـقيق كـفـايته
من الطـاقـة وامـكانـيـة استـغـنائه
عن الـكــهــربـاء الــتي تـزوده بــهـا
ايــران. وبـحـث الـفــالح مـع وزيـر
الــنــفط  ثــامــر الــغــضـبــان ســبل
اســتـــقــرار الـــســوق الـــنــفـــطــيــة
ــــيـــة وعــــمل الـــشــــركـــات الــــعـــا
الـسـعـودية فـي الـعراق بـحـسب
ـتــحـدث بــاسم الــوزارة عـاصم ا
جـهـاد الــذي اوضح في تـصـريح
باحـثات ركزت علـى تعزيز ان (ا
العالقات والتفاهم ب البلدين)
موضحا ان (الطرف اكدا اهمية
الــــتـــعــــاون في مــــجـــال الــــنـــفط
والــــكــــهــــربـــاء والــــصــــنــــاعـــات
البتروكـيماويـة ومجال اسـتثمار
الـــــغـــــاز واشــــراك الـــــشـــــركــــات
السـعوديـة ومنـها شـركة أرامـكو
وسـابك الـســعـوديـتـان وضـرورة
الــــتـــعــــجـــيـل بـــوضع مــــذكـــرات
ـوقــعـة بــ الـبــلـدين الـتــفـاهـم ا

موضع التنفيذ). 
وتـابع ان (الـطـرفـ بـحـثـا كـذلك
في الـــتـــنـــســـيق بـــ الـــبـــلـــدين
ؤتـمـر منـظـمة أوبك للـتـحضـيـر 
الــذي ســيــنــعــقــد في الــرابع من
ــقـــبل في شــهـــر كــانـــون األول ا
فيـيـنا وضـمان اسـتـقرار الـسوق
النفطية وثبات األسعار) مشيراً
الى (تــــطــــابـق وجــــهــــات نــــظـــر
الطـرفـ في ما يـتـعلق بـالـسوق
واإلنتاج ). ونقل عن الفالح قوله
خالل الــــلـــقـــاء ان (االســــتـــقـــرار

األمني في العراق بـعد االنتصار
الـذي حـقــقه عـلى تــنـظـيم داعش
ا سيدفع يعد انتصاراً كـبيراً 
دول العالم ومنها السعودية الى
االسـتـثــمـار في الـعــراق والـعـمل
شـتـرك سـواء أكان في الـقـطاع ا
احلكومي أم اخلاص) مؤكدًا ان
(الـعــراق يــؤدي دورًا كــبــيـرًا في
مـــنـــظـــمـــة أوبـك بـــوصـــفه احـــد
نـظمـة واحد منـتجي مؤسـسي ا
الـنــفط الــكــبــار في الـعــالم). الى
ذلك أستقبل رئيس الوزراء عادل
ــهــدي  الــفــالح والــوفــد عــبــد ا
رافـق له وبـحث مـعه الـعالقات ا
الـثـنـائـيــة بـ الـبـلـدين وفـرص
الـتـعـاون في قـطـاع الـطاقـة عـلى
وفق بـــيــان لـــلـــمــكـــتب االعالمي
لرئيس الوزراء. وسـجلت أسعار
الـنـفط امـس الـسـبت انــخـفـاضـاً
كـبــيـراً نــتـيـجــة ارتـفــاع اإلنـتـاج
الصخـري األمريكي بـعد سلـسلة
من االرتـفـاعـات شــهـدتـهـا بـدايـة
ـاضي. واغلـقت العـقود الشـهر ا
اآلجلة خلام برنت حتميل كانون
الـــــثـــــاني عـــــلى  69. 64 دوالرا
للبـرميل مـنخفـضة بنـسبة 43.1
ـئـة بـعد ان المـست سـعر 84 با
دوالر في بــدايـــة شــهـــر تــشــرين
األول .فيما اغلقت العقود اآلجلة
خلــام غــرب تــكــســاس الــوســيط
األمــــريــــكـي عــــلى 58. 84 دوالر
للبرميل مرتفعة  83 سنتا او ما
ــئـــة بـــعــد ان يــعــادل 1. 37بـــا
المــــــست  76دوالر في بــــــدايـــــة

تشرين األول. 
وقـــالـت شـــركـــة بـــيــــكـــر هـــيـــوز
خلــــدمــــات الـــــطــــاقــــة اول امس
اجلمعـة في تقريـرها األسبوعي
 إن شـركــات احلـفــر االمـريــكـيـة
أضـافت  12حــفــارا نــفـطــيــا في
ـنتـهي في التاسع من األسبوع ا
تــشــرين الــثـــاني لــيــصل الــعــدد
اإلجمالي إلى  886 حفارا وهو
أعـلى مـسـتـوى مـنـذ آذار 2015.
وعدد احلفارات النفطية النشطة
ـــتـــحـــدة وهـــو في الـــواليــــات ا
مــؤشـــر أولي عـــلى اإلنـــتــاج في
ستقبل أعـلى من مستواه قبل ا
عـام عــنــدمــا بـلغ  738 مع قــيـام

شـركـات الـطـاقـة بـزيـادة اإلنـتـاج
لالستـــــفادة من صعود األسعار

في 2018. 
وتوقعت إدارة مـعلـومات الـطاقة
ـاضي أن األمـريـكـيــة األسـبـوع ا
يرتـفع متـوسط اإلنتـاج السـنوي
األمـريـكـي إلى مـسـتــوى قـيـاسي
يبلغ 10. 9 مليـون برميل يـوميا
في  2018 وإلى 12. 1 مــلــيــون
برميل يوميا في  2019 من 4.9

ملـيون بـرمـيل يومـيا في 2017.
من جـــهــة اخـــرى يـــبـــدأ رئــيس
اجلـمـهـوريـة بـرهم صـالح الـيـوم
االحد جولـة خليـجية هي االولى
منذ توليه منصبه تلبية لدعوات
رسمـية تـلـقاهـا من قادة وزعـماء
عـــدد مـن الـــدول اخلـــلــــيـــجـــيـــة.
ويـفـتتـح صالـح جولـته مـن دولة
الكـويت تـلـبيـة لـدعـوة وجهت له
في وقت سابق من امـير الـكويت

صباح االحـمد الصبـاح بحسب
بيان رئاسي اوضح  ان (الزيارة
تتـضـمن مـناقـشـة مـلفـات عـديدة
ابرزهـا بحث الـعالقات الـثنـائية
وسـبل تطـويـرهـا بـ الـبـلدين).
واضــــــاف ان(جــــــولـــــــة رئــــــيس
اجلمـهوريـة اخللـيجـية ستـشمل
ـتـحدة دولة االمـارات الـعـربيـة ا
الشقـيقـة باالضـافة الى عدد من

الدول اجملاورة لها). 

واوضح ان جــولـة صــالح تــأتي
في اطار(سعي العراق نحو بناء
افــــضـل الــــعالقــــات مـع عــــمــــقه
الـعـربي واخلـلـيـجي والـتـعـاون
مع اشـــقــائه فـي ارســاء قـــواعــد
حــــــسن اجلــــــوار والـــــتـــــكــــــامل
ــــــــائي االقــــــــتــــــــصــــــــادي واال
ا ـشترك  والنهوض الـثقافي ا
ــنـطـقــة ويـعـزز يـخــدم شـعـوب ا

مفاهيم التعاون الدولي ).
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رفـع مجلس الـنواب جـلسته  امس الى
يــوم غــد االثـنــ بـعــد أن صــوّت عـلى
ــانـيـة الى 22 تــقـلـيـص الـلـجــان الـبـر
جلــنــة بــدال من  27 واجنــز تــســمــيــة
اعـضـاء اللـجان كـمـا صوت عـلى اعادة
عـــمل مــجـــلس مــفـــوضي مــفـــوضــيــة
االنــتــخـابــات الـســابق. وقــرر اجملـلس
خـالل اجلــلـــســـة الـــتي الـــنـــائب االول
لـرئيس اجمللس حـسن الكعـبي تقليص
عـدد الـلـجـان من 27 الى  22 من خالل
دمـج بعض الـلجان اذ جـرى دمج جلان
الـثــقـافـة واالعالم والـسـيـاحـة واالثـار
ودمـج شــؤون األعــضــاء مـع اجملــتــمع
ـدني وحـقـوق االنـسـان مع الـشـهداء ا
والـــســــجـــنـــاء والـــعــــمل والـــشـــؤون
ـهجـرين ودمج جلان االجـتـماعـية مع ا
صاحلة. الـعشائر والشؤون الدينية وا
ــان جلــنــة جـديــدة هي واضــاف الــبــر
الـنقل واالتـصاالت. كمـا صوّت اجمللس
عــلى تـعـديل الــنـظـام الـداخــلي بـجـعل
احلـد االدنى للـجـــــــــــانه 21 .الى ذلك
ـنـاقـلة خـول اجملـلس هـيئـة الـرئـاسة 
االعـضـاء بـ الـلجـان وحـذف االسـماء
ــكــررة فـيــهـا .وصــوّت اجملــلس عـلى ا
جلــان الـتــخـطــيط ودراســة الـبــرنـامج
احلــكـومي والـتـعـلـيـم الـعـالي والـعـمل
والـشؤون االجتـماعيـة والزراعة والري
واخلـــــدمـــــات واالعــــــمـــــار والـــــنـــــقل
والــنــزاهــة والــعــشــائــر واالتــصـــاالت

وشؤون ـصاحلـة والشؤون الـدينـية وا
االعــضــاء وجلــنــة الــريــاضــة وجلــنــة
الــصــحــة والـبــيــئــة واالمن والــدفـاع
والـثـقافـة والسـياحـة واالثار والـلجـنة
ـالـيـة والـنـفط والـغاز  الـقـانـونـيـة وا
والــتـربـيـة واالقــتـصـاد واالســتـثـمـار
والـشـهداء وحـقـوق اإلنسـان واالقـاليم
واحملــافــظـات والــعالقــات اخلـارجــيـة
ـرأة) . وصـوّت اجمللس ايـضـاً  على وا
ـفـوض في اسـتـئـنـاف عمل مـجـلس ا
ـستقلـة لالنتخابات ـفوضية الـعليا ا ا
واصـدر قــراراً بـذلك بـعـد انـتـهـاء عـمل
. وأعـلـنت رئـاسة ـنـتـدبـ ـفـوضـ ا ا
ان عن تـسـلمـهـا طلـبـا موقـعا من الـبـر
 نــائـبــا لــتـعــديل قـانــون انـتــخـاب 52
مــجـالس احملـافـظـات واالقـضـيـة خالل
ـوضـوع انـتـخـابات مـنـاقـشـة اجملـلس 

اجملالس احمللية. 
وقـال الكعبي خالل اجلـلسة ان (رئاسة
ـان تـسـلمت طـلـبـا مـوقـعا من 52 الـبـر
نــائــبـا الصــدار قــرار بــتـعــديل قــانـون
انتخابات مجالس احملافظات) من دون
االدالء بـتفـاصيل. فـي مسار آخـر كشف
الـــنــائب عـن حتــالف الـــبــنـــاء حــامــد
وسوي عن قيام رئيس الوزراء عادل ا
ـهدي بـإبالغ الـكـتل الـسيـاسـية عـبـد ا
بــــأنه يـــرفـض (تـــقـــســــيط) الـــوزارات
ـتبـقيـة. واوضح في تصريح امس ان ا
(هـنالك حـراكا مـستـمراً من جـانب عبد
ــهـدي ومـعـه الـكـتل الــكـبــيـرة حلـسم ا
ـتبقيـة من كابينته احلـقائب الوزارية ا
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انــطـلـقت امـس فـعـالــيـات  مـعـرض
بــغــداد الـدولـي بـدورته اخلــامــسـة
شاركة  18دولة واكثر واالربـع 
من  700 شـركـة  فـيـمـا اكـد رئيس
ــهــدي الــذي الــوزراء عــادل عــبــد ا
ـشـاريع حـضـر حـفل االفـتـتـاح ان ا
االســــتــــثــــمــــاريـــة التــــزال تــــواجه
الــعـــقــبــات مــشــدداً عــلى ضــرورة
تـوفـيـر بـيـئـة استـثـمـاريـة مـنـاسـبة
هدي خالل لـلمـشاريع .وقـال عبـد ا
ـعرض كـلـمة الـقـاها لـدى افـتتـاح ا
ان (مـن اولـــــويــــــات احلـــــكــــــومـــــة
االسـاسـيـة هـو العـمل عـلى تـطـوير
االقـتـصـاد الـعـراقي ويـجب تـوفـير
بـيـئـة اسـتـثمـاريـة مـنـاسـبة الطالق
ــشـاريع) مـضـيـفــاً ان (الـعـقـبـات ا
ــشـاريع مــاتـزال قــائــمـة لــلـقــيـام 
ـهـدي اســتـثـمــاريـة). ودعـا  عــبـد ا
ـسـاهـمــة في اعـادة االعـمـار الـى( ا
لـتـحـقيق الـفـائدة لـلـجـميع السـيـما

وإن احلــــروب قــــد دمــــرت الـــبــــنى
الـتحتـية) مشـددا على ان ( العراق
ال يـتحمل مـسؤولية الـبناء وحده).
وخــلص الى الــقـول ان (مــعـركــتـنـا
الـيـوم هي لفـرض النـظـام وتطـبيق
الـقانون وال نـريد اقتـصاد السـلعة
الــواحــدة). من جـهــته  اكــد  وزيـر
الـتجـارة محـمد هـاشم العـاني على
ـعرض (اسـتـعداد هـامش افـتتـاح ا
الـــســوق الـــعـــراقــيـــة الســـتــقـــبــال
االسـتـثـمـارات اخلـارجـيـة) مـشـيرا
الى ان (الـقـطـاعـات العـراقـيـة بدأت
خـطـوات جـدية لـلـتـطـوير من خالل
اسـتثمـارات الطاقـات والتعاون مع
ــيـــة). وبــحــسب الـــشــركــات الـــعــا
الـــعــاني فــإن (اكــثــر من  17 دولــة
و 20 جـــهــة مــحــلـــيــة شــاركت في
مــعـرض بـغــداد بـدورته احلــالـيـة).
عرض وتـعقد الدورة اجلديدة من ا
حتـت شعـار (عـازمـون عـلـى الـبـناء
واالعـمار كـما التـحرير واالنـتصار)
لـلـمـدة من 10- 19 تـشـرين الـثـاني

ـعرض اجلـاري. بـدوره قال اعالم ا
في بـيان إن (الدورة الـراهنة تـتميز
ـشاركة  18 دولـة واكثر من 700
شــركـة تــمـثل قــطـاعــات مـخــتـلــفـة
اضـافة الى مشاركة كبرى الشركات
احملــلــيــة والــعــربــيــة واالجــنــبــيــة

هدي خالل استقباله في بغداد امس وزير الطاقة السعودي »U³I²Ý‰∫ رئيس الوزراء عادل عبد ا
احلــكـومـيــة الـبـالـغــة ثـمـاني وزارات)
ـهـدي ارسل رسـالة مـضـيـفـا ان (عبـد ا
واضــحـة الى الـكـتل الـســيـاسـيـة الـتي
ه اربع وزارات اآلن حتــدثت عـن تـقــد
والــبــقـيــة في وقت آخــر بــأنه اليــقـبل
راحل عدة) واوضح تـقسيط الوزارات 
ـوسوي ان (رئيس الوزراء ابلغ الكتل ا
الــسـيـاسـيــة بـأن بـرنـامــجه احلـكـومي
يـتـضمن تـوقيـتات زمـنيـة محـددة وهو
مــلــزم بـهــا امــام الـقــوى الــسـيــاســيـة
والـشـعب الـعـراقي وبـالتـالي فـيـنـبغي
ـتــبـقــيـة حــسم الــكـابــيـنــة الـوزاريــة ا
بـأسرع وقت للمضي بتطبيق البرنامج

احلكومي).

أنـواع السـمنت وبـاسعار تـنافـسية
لم تــصل الــيــهـا اســعـار الــســمـنت
بـهذا االنخفاض من عام 2003 الى
حــد قـــبل عــام تــقــريــبــا.( واضــاف
اخلـــفــاجي ان (الـــشــركــة جتــاوزت
مـرحـلـة انتـاج الـسمـنت الـنـمطي -
ـقـاوم - عـنـدمـا تـمـكنت الـعـادي وا
من اضــافــة انـتــاج الــسـمــنت غــيـر
الـنــمـطي اخلـاص بـآبـار الـنـفط في
مـــعـــمل ســـمـــنـت بــابـل) مـــشـــيــراً
الى(جتـهيز الشركات الـنفطية بهذا
ـنـتج بـصـنـفـيه  B ,G وقـد اثـبت ا
جنــاحه بـالـفــحـوصـات اخملــتـبـريـة
ـيـدانيـة لـتلك الـشـركات اضـافة وا
الـى انـــتــــاج الـــســــمــــنت اخلـــاص
بـتحشـية السدود في مـعمل سمنت
ــنــتج احلــدبــاء وقــد  جتــهــيــز ا
ـسـؤولـة عن لــلـشـركـة االيــطـالـيــة ا
ــوصل (مــعـلــنـا عن صــيـانــة سـد ا
(تـخفـيض اسعـار السـمنـت العادي
ـــقــاوم لــلـــمــنـــاطق احملــرره من وا
جـمـيع مـعـامل الـشركـة دعـمـا لـهذه

احملــــــافـــــظـــــات مـن دوائـــــر دولـــــة
وشــركـات ومـواطــنـ لالسـراع في
اعـادة ما دمره االرهاب وماتاله من
عـــمـــلـــيــات عـــســـكـــريــة ). وكـــشف
اخلــفـاجـي عن (عـزم الــشـركــة عـلى
ـتوقـفه تـشـغـيل جـمـيع مـعـامـلـهـا ا
نـتـيـجـة االعـمال االرهـابـيـة بـعد ان
اســتــطـاعـت من اعـادة خــمــسـة من
مـجمـوع تسعـة بعد اكـمال عمـليات
حتـــريــر نـــيـــنــوى حـــيث جتــاوزت
بـــعض مـــعـــامـل الـــشـــركـــة هـــنــاك
الـطاقـات التصـميـميه ليـصل انتاج
مـعمل سـمنت بادوش الى  80 الف
و 600 طـن في شــــــهــــــر واحـــــد )
مــشــيـراً الى ان (الــشــركـة بــاشـرت
بـاعادة تـنظـيم العـمل مع الـشركات
ـعـاملـهـا وقـد  ابرام ـسـتـثمـره  ا
مــــلـــحـق عـــقــــدين مـع الـــشــــركـــات
عملي كبـيسه وسنجار ـستثمـرة  ا
وســيــبــاشــران اعــمــال الــصــيــانــة
والــــــتــــــأهـــــــيل خـالل الــــــشــــــهــــــر
ـــــقــــبل).ولـــــفت الـى ان (شــــركــــة ا

الــسـمــنت الــعـراقــيـة دخــلت ضـمن
الــشـركـات الــرابـحــة وفق الـدراسـة
ـعــدة من الـوزاره بـعـد حتـقـيـقـهـا ا
طـفـرات انتـاجـية وتـسـويقـية خالل
عــــام  2018 حــــيـث اســــتــــطــــاعت
مـضاعفة االنتاج في اغلب معاملها
بـعـد اعـادة تـأهيـل بعض مـعـامـلـها
ـــتـــوقـــفـــة وصـــيـــانـــة اخلـــطــوط ا
نـتـجة في ـعـامل ا االنـتـاجيـة في ا
احملــافـظـات اجلــنـوبــيـة) مـطــالـبًـا
ــســـؤوله بـ(تــخـــفــيض اجلـــهــات ا
عامل اسـعار النفط االسود اجملهز 
ومـة هذه الـسـمنت اذا مـاارادت د
الــصـنــاعــة احلـيــويـة ودعم حــركـة
الـبـنـاء واالعـمـار بـعـد ان اصـبـحت
ـئـة من كـلـفـة الـوقـود تـشـكل 40 بـا
كـلـفـة االنتـاج وتـسـتنـزف مـايـقارب
 مـــلـــيــار ســـنـــويـــا من ايــرادات75
الــشــركــة بـعــد رفع اســعــار الــنـفط
االســود بـدايـة الــعـام اجلـــــــــــاري
من 100 ديــنــار الى  150  ديــنــارًا

للتر الواحد).

بـنــاء مـســتـشــفـيـات لــلـوزارة في
ست محافـظات بقـيمة  95مليون
دوالر. وقــــــال الــــــنــــــائب جــــــواد
وسوي فـي كتاب رسـمي موجه ا
ـان حـمل الى هـيـئـة رئـاسـة الـبـر
عنـوان (تـشكـيل جلـنة حتـقـيقـية)
امس انـه (حــــــصـل عــــــلـى ادلــــــة
ووثـائق تـشــيـر الى شــبـهـات في
ــفـــتش الــعــام في وزارة تــورط ا
الـــصــحـــة في مـــحـــاوالت لــغـــلق
ال ملفات فـساد وهدر كـبير في ا
ــلـــفــات الــعـــام) مـــوضــحـــاً ان ا
ـذكـورة (تـتـعـلق بـعـقـود انـشـاء ا
مستشفيات سعة  400 سرير في
ـقدسة محافـظات بـابل وكربالء ا
والــبـــصــرة وذي قـــار ومــيـــســان
والـــنــــجف االشـــرف).وبــــحـــسب
ــوسـوي فــإن(الــقــيـمــة االولــيـة ا
ـــــهــــدورة كـــــانت لـــــلــــمـــــبـــــالغ ا
بــحـــــــــدود  95 مــلــيـون دوالر)
فـتش العـام في الوزارة متـهمًـا ا
بـ(جتــــاهـل جــــمـــــيع الـــــقــــرارات
الــصـــادرة عن االمـــانـــة الــعـــامــة
جملـلـس الـوزراء بــصــدد تــثــبـيت
حق وزارة الصحـة في استرجاع
ــهـدورة وعـدم حتـديـده ـبـالغ ا ا
ــــــقــــــصــــــرين) . ولـم يــــــتــــــسن ا
لـ(الزمـان) احلصـول عـلى تعـليق
مـن وزارة الـــــصــــــحـــــة بــــــشـــــأن

ذكورة. االتهامات ا
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