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ضـربت هزة جديدة بقوة  3.8 درجات ظهر
امس قـضاء تلـعفر في مـحافظـة نينوى من
دون حـــدوث اضــرار او خـــســائـــر. وقــالت
هــيـئـة األنـواء اجلـويــة والـرصـد الـزلـزالي
الـتـابــعـة لـوزارة الـنـقل في تـقـريـر اطـلـعت
عـليه (الـزمان) امس ان مـراصدهـا (سجلت
حــدوث هـــزة ارضــيــة في نــحــو الــســاعــة
الـثـانيـة عـشرة ظـهـرا في محـافـظة نـيـنوى
عـلى بـعد  13 كـيـلو مـترا من قـضاء تـلعـفر
بـلـغت درجتـها  3.8 عـلى مـقيـاس ريخـتر)
مــشـيــرة الى ان (االهـالي شــعـروا بــالـهـزة
شـعــوراً خـفـيـفـا من دون ان تـرد انـبـاء عن
خــســائـر او اضــرار). وكــانت الــهـيــئــة قـد
ــواطـنــ بـأخـذ حــذرت عـصــر اول امس ا
ـاضيـة بـعد احلـيـطـة واحلذر الـلـيلـة قـبل ا
حـدوث هزة أرضية عصر اليوم نفسه و11
تـابعـاً زلزالـياً. وقـالت في بيـان أن (الهزات
الـتي وقـعت اول امس تراوحت قـوتهـا ب
ناطق اجملاورة ب العراق 3- 4.8  في ا
وايـران وقـد جاءت بـعـد الهـزة االولى التي
وقـعت في كـرمـنـشاه عـلى بـعد  130 كـيـلو
مـتـرا عن شـمـال شرق بـغـداد والـتي بـلغت
قـوتـها  5.7 درجـات علـى مقـياس ريـختر)
مـــوضـــحــة ان ( ثالث هـــزات وقـــعت قــرب
واطن الى ). ودعا البيان ا قـضاء خانق
(اخـــذ احلـــيــطـــة واحلــذر واالبـــتـــعــاد عن
االشــاعــات واالخــبــار الــكــاذبــة وااللــتــزام
بـالـوصـايا الـزلـزلـيـة).وشعـر اهـالي بـغداد
وعـدد من احملـافـظـات بالـهـزة الـتي ضربت
مـــنــاطـق غــرب إيـــران ولم تــرد انـــبــاء عن
حـصـول أضـرار.وفي ايـران أعـلن مـسؤول
رصـد الزالزل في محافظـة كرمانشاه -غرب
ايـران فـرهاد فـروزي عن تسـجيل  44 هـزة
ارتـدادية حـتي السـاعة الـسابـعة والـنصف
مـن صـبـاح امس االثـنــ إثـر زلـزال كـيالن
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ـنــطـقــة الـشــمـالــيـة مــضـيــفـة ان (طــقس ا
سـيكـون غائمـاً على نـحو جـزئي مع فرصة
لــتـســاقط زخــات مـطــر خــفـيــفــة يـتــحـسن
تـدريـجـيـا  ودرجات احلـرارة تـرتـفع قـليال
عن الــيـوم الـسـابق ). وتـابـعت (امـا بـشـأن
ـنطقـة اجلنـوبية فـسيكـون الطقس غـائمًا ا
جـــزئــيًــا الـى غــائم مـع ضــبــاب خـــفــيف ,
ودرجـات احلـرارة مقـاربة لـلـيوم الـسابق).
وبـلـغت درجة احلـرارة الصـغرى في بـغداد
امس ثـمـانـي درجـات مـئـويـة والـكـبرى 15

درجة.
ـتــنـبئ اجلـوي  وفي الــشـأن نـفــسه حـذر ا
صـادق عــطـيـة من مـوجـة شـديـدة الـبـرودة
تــبـدأ بـعـد غـد اخلـمـيـس.وكـتب عـطـيـة في
ـوقع الــتـواصل االجـتـمـاعي – صــفـحـته 
وجة يرافقها موجات فـيسبوك امس ان ( ا
صـقيع ليال في جميع مناطق شمال ووسط
وغــــرب الـــبالد ومـــدن الــــوسط والـــفـــرات
االوسط ومدن اجلنوب والبادية اجلنوبية)
واضـــاف ان (مــنــخــفـــضــاً قــطـــبي شــديــد
الـبــرودة يـؤثـر حـالـيـا في دول بالد الـشـام
وتــركــيـا وســيــمـتــد تــأثــيـرة نــحــو الـبالد

تدريجيا ).
 وحـــذر عـــطــيـــة مـن (انــخـــفـــاض درجــات
احلـرارة الى ما دون الصفـر في مدن شمال
الـبـالد اضـافـة الى االنـبـار ابـتـداءً من يـوم
قبل ومن يـوم اجلمعة في باقي اخلـميس ا
ـوجـات ـدن) مـرجـحـاً  ان (يـسـبق هـذه ا ا
ـتـاز بــالـكـثـافـة يـوم غـد هـطــول لـلـثـلـوج 
االربعاء على مناطق عدة من دهوك واربيل
ــا تــشــمل االمــطــار والــســلــيــمــانــيــة ور

وصل). تجمدة بعض مناطق غرب ا ا

غـرب عصـر  اول أمس .وأضاف فروزي في
تـصـريح  امـس ان (اربـعاً مـن هـذه الـهزات
االرتـــداديـــة كـــانت بـــقـــوة أكـــثـــر من اربع
درجــات و 11 هــزة ارتــداديــة بــقـوة ثالث
الـى اربع درجـــات والــــبـــاقي أقـل من ثالث
درجــات) مــضــيــفــا إن (ســتــة االف و450
هـزة ارتدادية وقعت حـتى االن منذ الزلزال
الـذي ضرب بـقوة  7.3 درجـة عـلى مقـياس
ريــخـــتــر مــنــاطق واســعـــة في مــحــافــظــة
ــاضي. (وأوضح أن كــرمـــانــشــاه الــعــام ا
(الـزلزال الذي ضرب كيالن غرب  اول أمس
ثـابـة هزة وبـلـغت قوته  5.9 درجـة  كـان 
ارتـدادية حـسب تعـريف علـوم الزالزل عقب
الـزلـزال الذي بـلـغت قوته  7.3 درجـة الذي
تـسبب فـي حدوث تشـققـات جديـدة في تلك
ــنــاطق) فـي اشــارة الى الــزلــزال الــقـوي ا
الـــذي وقع   12 تـــشــــرين الـــثـــاني 2017
وادى الـى مـصرع  620 شـخـصـا واصـابـة
 12 الف و 386 اخرين في مختلف مدن
مـحـافظـة كـرمـانشـاه خـاصة ازكـلـة وسربل
ذهــاب وقــصـر شــيــرين واسالم ابــاد غـرب
وكـرند وثالث بابـاجاني.كمـا احلق خسائر
ـمـتــلـكـات في  10 مـدن مــاديـة واسـعــة بـا
والف و 950 قــريــة حـيث دمــرت أكــثـر من
 103 الف وحــدة ســكــنــيــة في مــحــافــظـة
كـرمـانـشـاه .من جـهة اخـرى تـوقـعت هـيـئة
االنـواء اجلوية تـساقط زخات مـطر خفـيفة
ــنـطــقـة الـشــمـالـيــة الـيــوم الـثالثـاء . في ا
ـــنــطـــقــة وقـــالت في تـــقــريـــر ان (طــقس ا
الـوسطى سيكون اليوم الثالثاء صحواً مع
تـشكل الضباب في الصـباح يزول تدريجيا
 ودرجات احلرارة مقاربة لليوم السابق )
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ـكـتب االعالمي حملـافظ بـغداد امس أعـلن ا
عن مــصــادقـة احملــكــمـة اإلداريــة ورئــاسـة
اجلـمـهـورية عـلى جـلسـة مـجـلس محـافـظة
بـــغــداد الـــتي  خاللـــهــا انــتـــخــاب فالح
اجلـزائـري مـحافـظـا لـبـغداد وفـيـمـا سارع
عـضـو مـجلـس احملافـظـة  مـحمـد الـربـيعي
الـى نــفي اخلــبـــر أتــهــمـت جلــنــة شــؤون
اجملـــالس في مـــجــلس احملـــافــظـــة رئــيس
اجملــلس بــاســتــغالل مــنــصــبه الــوظـيــفي
وجتــاوزه الــصـالحــيــات بــاصــداره اوامـر
اداريـة بتنصيب محافظ بغداد ونائب فني.
ووصف الـربـيـعي أنبـاء مـصـادقة احملـكـمة
اإلداريـة على جلـسة مجلس احملـافظة التي
 خاللــهـا انـتــخـاب اجلـزائـري مــحـافـظـا
بـ(غـيـر الـصـحـيـحـة) وتـابع (لم يـصدر أي
قـرار من احملكـمة بقـضية احملـافظ ونائبه).
ـكــتب االعالمي حملـافـظ بـغـداد في وافــاد ا
بــيـان تـلــقـته (الـزمــان) امس بـأن ( رئـاسـة
اجلـمهورية صادقت امس االثن على قرار
احملــكــمـة الــذي حـسم مــوضــوع انـتــخـاب
مـحافظ جديد لبغـداد)  مؤكدا ان (الرئاسة
صـادقت عـلى ان يكـون اجلـزائري مـحافـظا
خلفا للمهندس عطوان العطواني الذي فاز
انية بعد تقد استقالته باالنتخابات البر
بـشكل رسمي خالل جلسة انتخاب احملافظ

شـــؤون اجملــالـس في مــجـــلس احملـــافــظــة
بــالـغــاء االمــر االداري اخلـاص بــتـنــصـيب
مـحافظ بـغداد ومـباشـرته .وقالت فـي كتاب
رســمي مــوجه لـرئــيس مـجــلس احملـافــظـة
ـنـحــكم الـقـانـون ريــاض الـعـضــاض ( لم 
صـالحـيــات اصــدار امـر اداري بــتــنــصـيب
مـــحـــافـظ او مـــبـــاشـــرته  وان الـــقـــانـــون
والـــــدســــتـــــور قــــد اشـــــار الى ان رئـــــيس
ـــرســوم اجلـــمـــهـــوريــة هـــو من يـــصـــدر ا
اجلـمـهوري بـتعـي احملـافظ)  مشـيرة الى
(تـوجـيه رئـيـس اجلـمهـوريـة بـالـلـجـوء الى
الـقـضـاء االداري حلـسم مـوضـوع انـتـخـاب
اجلـزائــري مـحـافـظًـا لـبـغـداد). وتـابـعت ان
(قـيـامـكم بـاصـدار اوامـر اداريـة بـتـنـصـيب
مــــحـــافظ بــــغـــداد ونـــائـب فن هـــو خـــارج
مـنـوحة لـكم وهـو اسـتغالل الـصالحـيـات ا
ـنـصـبـكم الـوظيـفي). وفي وقت الحق وجه
الــنـائب االداري حملـافظ بــغـداد كـر خـلف
مـحمد كـتابًا الى مـجلس احملافـظة رداً على
كـــتــاب ورد الـــيه من اجملـــلس قـــال فــيه ان
ـنتـظمـة في اقليم (قـانون احملـافظـات غير ا
يـــنص عـــلـى وجـــوب صــدور مـــرســـوم من
رئـاسـة اجلـمهـوريـة بـتعـيـ احملـافظ (لكي
ـبـاشـرة في عـمـلـه وليـس كـما يـتـسـنى له ا
قتـضيات مـصلحة جـاء في كتابـكم اعاله ـ 
الــعـمل ولــغـرض ادارة شـؤون احملــافـظـة)
ـذكـور يـنص عـلى مــضـيـفًـا ان (الـقـانــون ا
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وجــود نـائـبـ لــكل مـحـافظ وعــنـد شـغـور
مــنــصب احملــافظ ومــنــصب الــنــائب االول
يـقوم نائب احملافظ بإدارة شؤون احملافظة
وهـذا مــا مـعـمـول به في الـوقت احلـاضـر).
واشـار البيان الى ان (الـنائب االداري يقوم
بــهــذا الــعـمـل فـعـالً في احملــافـظــة حــالــيـاً

بحسب القانون). 
وحـــمل الــكـــتــاب تـــوقــيع الـــنــائب االداري

بوصفه محافظاً لبغداد.

اجلــديـد). وأوضح الـبــيـان  ان (اجلـزائـري
بـاشـر بـأداء مهـمـاته مـحافـظـا لـبغـداد بـعد
تـأديـته للـيـم الـدستـوريـة بصـحـبة نـائبه
الـفني علي هيجل الـذي انتخب في اجللسة
نـفسـها نـائبـا فنـيا لـلمـحافظ خـلفـا جلاسم
الـبـخاتي الـذي فاز هـو اآلخـر باالنـتخـابات
ـكتب ـانـيـة). وفي وقت الحق أصـدر ا الـبـر
تـصـحـيـحا لـلـبـيـان الـسابـق اوضح فيه ان
اجلــزائـري ســيــؤدي الـيــمـ الــدسـتــوريـة
ـدة لـشــغل مـنـصب احملـافظ بـعـد انـتـهـاء ا
ـكـتب فـي الـبـيـان الذي الـقـانـونـيـة. وقـال ا
تـلقته (الـزمان) امس ان (محـكمة اسـتئناف
الــكـرخ أصـدرت كــتـابــا بـتـأديــة اجلـزائـري
الـيـم الـدستـورية لـشـغل منـصب احملافظ
ـدة الــقـانـونــيـة) من دون بــعـد انــقـضــاء ا
تـفاصيل.وانـتخب مجـلس احملافظة في 12
اضي فاضل الشويلي عن كتلة من الـشهر ا
االحـرار مـحـافظـاً والـربيـعي نـائـبا فـنـيا له
بـعد فـوز العـطواني بـاالنتخـابات الـنيـابية
وبـــعـــد عـــشــرة ايـــام عـــقـــدت كــتـل أخــرى
بـاجملـلس جلـسـة في فنـدق الرشـيـد ببـغداد
إلعـادة انـتخـاب احملافظ بـعد ان قـدم بعض
أعـضاء اجمللس طـعناً لدى مـحكمـة القضاء
اإلداري بـجلسة انـتخاب الشـويلي.وطالبت
رئـاسة اجلـمهوريـة في وقت سابق الـقضاء
اإلداري بـالبت في قـانونـية جلـسة انـتخاب
الــشــويـلي. فـي غـضــون ذلك أوصت جلــنـة

 WO öÝù«Ë WOÐdF « W¹e d*« XÐ«u¦ UÐ ‚«dF « Â«e² ≈ WOł—U)« d¹“u  bÒ R¹ rOJ(«

qOz«dÝ≈ v ≈ WOÐeŠ œu Ë …—U¹“ ¡U³½QÐ oÒI×¹ ÊU*d³ «
ÍuÝu*« nODK « b³Ž ≠ œ«bGÐ

طـــالب مـــجـــلس الـــنـــواب وزارة
اخلـــارجــيـــة وجلـــنـــة الــعـالقــات
اخلـارجيـة الـنـيـابيـة بـالـتـحـقيق
في أنباء حتـدثت عن زيارة وفود
عراقية الى إسرائيل.وقال النائب
االول لرئيس اجمللس حسن كر
الـكـعـبـي في بـيـان ان عـلى وزارة
ا ورد في اخلارجيـة ان (حتقق 
وسائل اعالم غـربية وصـهيـونية
بشـأن زيـارة ثالثـة وفـود عـراقـية
الى الكيـان اإلسرائـيلي) مـوجهًا
جلـــنــــة الـــعـالقـــات اخلــــارجـــيـــة
النـيابـيـة بـ(التـحقـيق في حـقيـقة
هـــذه الــــزيـــارة ومـــدى دقــــتـــهـــا
ـسـؤولـ والـكـشف عن أســمـاء ا
الـــذين زاروا اإلراضي احملـــتـــلـــة
وباخلصوص من اعـضاء مجلس
النـواب ان صحت الـزيارة).وأكد
الكعبي ان (قـضية الذهاب إلرض
مــحـــتـــلــة خـط أحــمـــر ومــســـألــة
حــســـاســة لــلــغـــايــة بــالـــنــســبــة
لـلــمــسـلــمـ فـي أقـصى مــشـارق
األرض حـتى مــغــاربـهــا). وقـالت
وزارة اخلارجيـة االسرائيـلية في
موقـعـها الـرسـمي على تـويـتر ان
(ثالثــة وفـــود حــزبـــيــة عـــراقــيــة
ضــــــمت  15 شــــــخــــــصـــــا زارت
ـاضي ) إسـرائـيل خالل الــعـام ا
مـــشـــيــرة الـى أن (زيـــارة الـــوفــد
الــــعـــراقـي الــــثـــالـث جـــرت قــــبل
أسـابــيع عـدة ). واســتـدرك وزيـر
اخلارجية محمد علي احلكيم في
بيان تصريحات سابقة نسبت له
بشأن القـضية الـفلسطـينية وحل
الدولتـ مؤكـدا ان ما  تـناقله
(عـــــــــــــارٍ عـن الـــــــــــــصــــــــــــحــــــــــــة
واحلقيقة).وطالب نواب في وقت
ســابق بـــتــضـــيــيف احلـــكــيم في
ـساءلـته بشـأن ما نسب اجمللس 
الــيه مـن تــصــريـــحــات. ويـــعــقــد
اجملـلس الـيـوم الـثالثـاء جـلـسـته
ــنـاقــشـة الــرابــعــة والـعــشــرين  
ــوازنــة الـعــامــة.وقـال مـشــروع ا
بيان لـلدائـرة اإلعالميـة للـمجلس
ان ( جـــدول اعــــمــــال اجلـــلــــســـة
ـقـتـرح يـتـضــمن الـقـراءة األولـى 
قــانــون تــعــديل قــانــون اخلــدمــة

والتـقـاعد الـعـسكـري لـقوى االمن
الــداخــلي رقم  3  لــســنــة 2010
بـــاإلضــافـــة الـى الــقـــراءة األولى
ــقــتــرح قــانـــون تــعــديل قــانــون
اخلـدمــة والــتــقـاعــد لــقـوى االمن
الداخـلي رقم  18لـسـنة  2011)
مـضـيــفًـا ان (اجلـلــسـة سـتــشـهـد
استمـرار منـاقشـة مشـروع قانون
ـــوازنــــة الـــعــــامـــة االحتــــاديـــة ا
ـالية جلمهـورية العـراق للـسنة ا
2019).وفــــــيــــــمــــــا خال جــــــدول
االعـــمــال من فـــقـــرة اســتـــكـــمــال
الكـابيـنة احلـكومـية الـتي تواجه
عــقـبــات بــســبب اخلـالفـات عــلى
حقيبتي الداخلية والدفاع تقد
أســـــــــتـــــــــاذة جـــــــــامـــــــــعـــــــــيــــــــة
ـوصل كــمـرشــحـة جــديـدة من ا
حلقـيبـة التـربيـة  وقال الـتقـارير
ـرشـحة اجلـديدة ان (طرح اسم ا
سيـكون بـعد تـعـذر تأديـة شيـماء
احلـيــالي الـيــمـ الــدسـتــوريـة).
ونقـلت الـتقـارير عـن مصـدر قوله
ـان يـسـتـعـد السـتـئـناف ان (الـبر
جـــلــــســـاته الــــثالثـــاء عــــلى وقع
اســتــمــرار اخلـالفــات بــشــأن مــا
تـــــــــــــــــبــــــــــــــــقــى مــن وزارات فـي
حــــــــكــــــــومـــــــة عــــــــادل عــــــــبـــــــد
ـــــهـــــدي وعـــــددهـــــا أربع وهي ا
الـــدفـــاع والـــداخـــلـــيـــة والـــعـــدل
والتربية) مبينا انه (ال يلوح في
األفق مـــا يـــؤكـــد تــوصـل الــكـــتل
الـســيـاســيــة خالل مـدة الــعـطــلـة
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نشـرت صحيفة الغارديـان البريطانية امس
حتـقـيـقــا بـعـنـوان أحالم كــبـيـرة: مـؤشـرات
استـقرار بينما تقـترب بغداد من أن تصبح
مـديـنة ضـخـمة.  قـالت فـيه  إنه (بـعد رحـلة
مضـنية عبر ضواحي بغداد الضخمة التي
يــكـســوهـا الـغــبـار تــلـوح في األفق مــديـنـة
بـسمـاية اجلـديدة بـألوانـها الـرقيـقة ويـسبق
مدخلـها بوابـتها األنيـقة) مبـينة أن (األبراج
ـديـنـة الـتي أصـبح بـعـضـهـا مـشـغـوال في ا
بــالـســكــان بـيــنــمــا مـا زال الــبــعض اآلخـر
ــثــابــة تــغـيــيــر صــادم في شــاغــرا تــأتي 
األجواء الـفوضوية لـبغداد).  واضافت (أن
ديـنة األحالم من إنـشاء لـقبـة  بسـمايـة ا
شـركــة كـوريــة وإنــهـا عــنــد إتـمــام بــنـائــهـا
ستـتسع لـنحو مـئة ألف شـخص) الفتا الى
(أن بسـماية الـتي تهدف إلى إقـامة عائالت
ـتــوسـطــة تـقــدم رؤيــة مـحــتـمــلـة الــطـبــقــة ا
ـسـتقـبل بغـداد التي تـستـعد لـدخول نـطاق
دن الـضخـمة حيث يـقارب عـدد سكـانها ا
عـشـرة ماليـ شـخص). ويـرى أن (بـغداد
تتغـير فبعـد هيمنـة العنف علـيها طوال 15
عـامـا عـنف صـاحب الـغـزو األمـريـكي عام
 2003 ثـم أعـــــوام من أعـــــمـــــال الــــعـــــنف
الطائـفية التي تراجعت ليحل محلها العنف
الــذي تــســبـب فــيه تــنــظــيم داعش). ويــرى
كـاتب الـتـحـقيق أن (تـقـويض تـنـظيم داعش
ـديـنــة بـغــداد ان تـلـتــقط أنـفــاسـهـا ســمح 
وأصـبــحت بـغــداد تـبــدو طـبـيــعـيــة ومـلــيـئـة
بــاحلــيــاة). ويـــقــول إن (حــديـــقــة الــزهــراء
تـنزه ومتنـزهها لأللـعاب أصبح مـليئـا با
ناطق األكـثر ثراء في والعـائالت كمـا أن ا
ـديـنـة مــثل الـكـرادة واجلـادريـة أصـبـحت ا
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ـان إلى نـتائج الـتشـريـعـيـة لـلـبـر
بشـأن الـوزارات الـشاغـرة بـسبب
عــــمـق اخلالفــــات بـــــ الــــقــــوى
الـســيــاســيـة) .من جــهــة اخـرى 
نـــاقش رئـــيـس حتـــالف اإلصالح
واإلعـمـار عـمــار احلـكـيم ورئـيس
ائـتالف الـنــصـر حـيــدر الـعـبـادي
ورئـيـس إئـتـالف الـوطــنــيــة ايـاد
عالوي مــــســـــتــــجــــدات الــــوضع
الــســـيـــاسي ومـــلف إســـتــكـــمــال
الـكــابـيــنـة احلــكـومــيـة وضـرورة
ــمـكـنــة.كـمـا حـســمه بـالـســرعـة ا
ناقشوا (دعم احلـكومة في تـنفيذ
بـرنـامـجـهـا الـتنـمـوي واخلـدمي
وأهــمــيـــة تــكــلـــيف وزراء اكــفــاء
ــتــازون بــالــنــزاهــة والــكــفــاءة
والــــقــــدرة عــــلى االدارة وأكــــدوا
أهــمـــيـــة هــذا األمـــر). ووجـــهــوا
ــكــتـب احلــكــيم بــحـــسب بــيـــان 
(دعوة جلـمـيع الـكـتل السـيـاسـية
الى حتـمل مـسـؤولـيـاتـهـا إلنـهـاء
حـــالـــة االنـــســداد الـــســـيـــاسي)
مـشــددين عــلى (اهـمــيــة انـفــتـاح
حتـالف االصالح واالعــمـار عـلى
الـســاحـة الــسـيــاسـيــة الـوطــنـيـة
الســيــمـــا نــحــو حتــالـف الــبــنــاء
وكــذلك اهــمـــيــة تــوحــيــد الــرؤى
بـشـأن الـقـضــايـا الـتي تـصب في
صـلحـة الوطـنـية الـعلـيا). وفي ا
لقاء آخر بحث احلكيم مع رئيس
اجلـمــهـوريــة بـرهـم صـالح خالل
لقائـهما في قـصر السالم بـبغداد
ــسـتــجــدات الــسـيــاســيـة امس ا
ومـــلف إســتـــكـــمــال الـــكـــابــيـــنــة
الـوزاريـة.ونـقل بـيـان رئـاسي عن
صـالـح تـأكــيــده خالل الــلــقـاء ان
(االســتـــحــقـــاقــات الـــدســتـــوريــة
ـقــبــلـة ومــاتـشــهـده لـلــمــرحـلــة ا
ـنـطـقــة من تـطـورات يــتـطـلـبـان ا
تـــوحــيـــد الـــرؤى واالفـــكـــار بــ
الــقـوى الــســيــاســيـة الــعــراقــيـة
والـعـمل بـروح وطـنــيـة لـتـحـقـيق
).من آمـال وتـطــلـعـات الـعــراقـيـ
جــهـــته دعـــا احلـــكـــيم الى (دعم
احلــــكــــومــــة من أجـل تــــنــــفــــيـــذ
بـرنـامـجـهـا الـتنـمـوي واخلـدمي
والـعـمل عـلى تـلـبـيـة احـتـيـاجات
ـشـروعـة). ـواطــنـ ا ومـطـالب ا
الى ذلـك اكــــد احلــــكــــيم (مــــوقف

فالح اجلزائري
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اجــرى مـصــرف الـرشــيـد تــعـديالت
مــهــمــة لــقــروض إســكــان مــوظــفي
ـسـمـاة 100 راتـب اسمي. الـدولـة ا
وقـــال في بـــيــان امس ان (مـــجــلس
إدارة مــصـرف الــرشـيــد قـرر اجـراء
تــعـديل عــلى تــعـلـيــمـاتـه الـســابـقـة
لـقروض إسكان مـوظفي الدولة من
ـــقـــتـــرضــ الـــذين خـالل إعــفـــاء ا
صـرفت لـهم قـــروض اإلسـكان 100
راتـب اسمي سـابـقـا من تـقد رهن
ـتـبـقي من الــعـقـار في حـالـة كــون ا
مـبـالغ تـلك الـقروض ال يـتـجاوز 20
مـلـيون ديـنـار). واضاف انه (سـيتم
قـبول كفيل ثـاني من موظفي الدولة
إضــافـة إلى كـمـبـيــالـة حـ الـطـلب
بـــدال عن الـــعـــقـــار). واشــار الى ان
قـترض (الـتعـديل سيسـري على ا
الـذين قدمـوا ضمـانة عـقاريـة كرهن
لـلمصرف فبـاإلمكان فك الرهن عند
وصــــول مــــبــــلغ الــــقــــرض الى 20
مـلـيـون ديـنـار سـواء كـان الـوصـول
عن طـريق الـتسـديدات الـشهـرية او
ـبـكــر). وحـذر مـصـرف الــتـسـديــد ا
الــــرافـــدين مـن وجـــود صــــفـــحـــات
وهـــمــيـــة ومــحــتـــالــة عـــلى مــواقع
الـتواصل االجتـماعي تدعي مـنحها
قـروض وسـلف سـريـعـة لـلـمـوظـف

ــتـقــاعـدين حلــامـلـي الـبــطـاقـات وا
ـكتب االعالمي االلـكتـرونيـة. وقال ا
فـي بــيـــان امس ان (هـــنـــاك مــواقع
لـلـتواصل االجـتمـاعي تـنقل أخـباراً
تـتنـاول فيـها وحـود سلف وقروض
.( ــوظـفـ فــوريـة لـلــمـتــقـاعـدين وا
وأشـــار الى ان (هـــذه الــصـــفــحــات
وهـمـيـة ومـحـتـالـة ومـظـلـلـة الـهدف
ـــوظـــفــ مـــنـــهـــا ســرقـــة أمـــوال ا

ـتقاعدين بطريقة غير مشروعة). وا
ـنح واضـاف ان (اجلـهـة الـوحـيـدة 
الـــــســــلف والـــــقــــروض هي فــــروع
ـــنـــتـــشــرة فـي بـــغــداد ـــصـــرف ا ا
واحملــافـظــات وبـإمــكـان اَي مـواطن
زيــارة تـلك الــفـروع والـتــقـد عـلى

السلف).
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هـدي فجـر امس األثنـ شارع  زار رئيس مـجـلس الوزراء عـادل عبـدا
هدي أطـلع على االعمال ـكتبه ان (عبـد ا الرشـيد في بغداد. وقـال بيان 
اجلاريـة العادة احليـاة الى الشـارع ورفع الكتل الـكونـكريتـية). وأضاف

واطـن الـذين عــــــــبـروا عن ارتيــــاحهـم جلهود انه (التـقى بعـدد من ا
ـنـاطق الـتـراثـيـة في ـزيـد من الـطــرق وتـنـشـيط الـعـمل وإحــــيــاء ا فـتح ا
العاصـمة بغداد). واعلن مصدر عن حملة كبرى لرفع الكتل الكونكريتية

همة منها. عن مناطق بغداد والسيما ا
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منـعت وزارة الـزراعة اسـتـيراد مـحـصول اخلـس لوفـرته مـحلـيـاً وقالت أن
ـتـحـدث باسم مـنـوعـة من االسـتيـراد بـلغ عـشـرة. وقال ا عـدد احملـاصـيل ا
الـوزارة حــمـيــد الـنـايـف في بـيــان امس إن (الـوزارة قــررت مـنع اســتـيـراد
ـنافذ احلـدودية ابتداء مـن اخلامس من شهر محـصول اخلس عبـر جميع ا
نتج ـنع جاءت نتيجـة لوفرة ا كانـون الثاني اجلاري). وأضاف أن (عـملية ا
احملـلي)  مـوضـحـاً أن (القـرار مـنح عـشرة ايـام لـلـمـستـوردين احلـاصـل
سـتوردة على مـوافقـة مسـبقـة الذيـن قامـوا بإدخـال جزء من االرسـاليـات ا
ـنـحـهم الـوقت الـكــافي السـتـكـمـال مـا تـبـقى مـنـهـا). وتـابع أن (عـدد وذلك 
منوعة من االستيـراد وصل إلى عشرة محاصيل زراعية وهي احملاصـيل ا
( الـطــمـاطــة والــبـاذجنــان واجلـزر والــنـبق والــبــطـاطــا والـشــجـر والــلـهــانـة
والقـرنابيط والـذرة الصـفراء واخلس لـوفرتـها مـحليـا) مبـينـا بأن (سـياسة
ـسـتـهلك مـن جانب ـنتـج احمللي مـن جانـب وحمـايـة ا الـوزارة هي حـمـايـة ا

اخر ومن خالل تطبيق الروزنامة الزراعية).

الــعــراق الـــثــابت من الـــقــضــايــا
ــــركـــــزيــــة لألمــــة الـــــعــــربــــيــــة ا
واالسـالمـــــــــيـــــــــة)  مـــــــــشـــــــــددا
عـلى(ضــرورة ابــعـاد الــعـراق عن

احملــاور الــدولــيـــة واالقــلــيــمــيــة
وانــطالق الــعــراق من مــصــاحله
ـــــشـــــتـــــركـــــة).جـــــاء ذلـك خالل ا
استقـباله وزير اخلـارجية مـحمد

عـــلي احلـــكـــيـم امس حـــيث اكـــد
ايـــــضًـــــا(ضـــــرورة االهـــــتـــــمـــــام
باجلاليـات العراقيـة وتفعيل دور
السـفارات فـي اخلارج وان تـكون

لـكل الـعـراقــيـ  والـعـمل اجلـاد
واحلثيث لعودة مـحورية العراق
ـنـظـمـات والـهـيـئـات في جـمـيع ا

الدولية واالقليمية).

حسن كر الكعبي


