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ــصـادق عــلــيــهـا من بــاالجــازة وا
دائــــرة الــــبــــلــــديــــة) مــــؤكــــدا ان
ــئــة راتب (اســـتــقــطـــاع ســلــفـــة ا
والـتنـفيـذ من الكـفيل فـقط) وتابع
ان (اسـتـثنـاء العـمـر يقـبل الى حد
ـديـر الـعام ـوافـقة ا  70 عـامـا و
حـيث تكون مـدة القرض متـناسبة
ا ال يـتجاوز قـترض و مع عـمر ا
(  80 عــامـا وفـقــا لـعـقــد الـتـأمـ
واشــار الى انه (اذا كــان مـنــطـوق
االجــازة بـنــاء دار طـابــقـ يــكـون
الــــطــــابـق االرض كــــامل واجــــراء
الــكــشف عــلى الــطــابق االول دون
تـغيـير مـنطـوق االجازة خالل مدة
ــا يــحــقق  65 مــتــراً نــفــاذهــا و
ـالـية ـقدرة ا مـربـعاً) وتـابع ان (ا
تـــعـــتــمـــد لـــلـــمــوظـف والــكـــاسب
الغـراض صرف القروض وال مانع
ـقـتـرض في مـن تـرويج مـعـامـلـة ا
حــالــة وجــود حــجــز عــلـى حــصـة
الــشـريك والـذي يـتـطـلب ان يـكـون
مــنـطـوق االجـازة اضــافـة بـنـاء او
انـشاء وحدتـ سكنـيت  اما في
حـــال وجـــود حـــجـــز ثـــان لـــغـــيــر
اغـــراض الـــســـكن فـــيـــجــوز مـــنح
ــوجب الـــشـــريك االخــر قـــرضـــا 
ــانــعــة من اجلــهــة كــتـــاب عــدم 
ـعـنـية بـاحلـجـز مع تـقديـر قـيـمة ا
عني) قترض من الفرع ا حـصة ا
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اكــد صـــنــدوق االســكــان الــعــراقي
ـسـتـفـيـدين عـلى امـكـانـيـة تـقـد ا
قـرض لــعـقـارين مـخـتـلـفـ  فـيـمـا
اشـار الى تـوحـيـد اجـراءات صرف
الـسلف لـلمـواطنـ وفق تـعلـيمات
جــــديـــدة . ونــــصت تــــعـــلــــيـــمـــات
الــصــنـدوق الــتي اطــلــعت عـلــيــهـا
(الـــزمــان) امس عـــلى (امــكـــانــيــة
ـــســتـــفـــيـــد عــلـى قــرض تـــقـــد ا
االســكـان لــعـقــارين مـخــتـلــفـ في
حـالـة وجود اوالد مـؤهـل لـلزواج
او زوجــة ثـــانــيــة او عــنــد ابــطــال
ـعامـلة االولى واليحق االسـتفادة ا
مـن الـــقـــرض مـــرتـــ عــــلى نـــفس
الــعـــقــار) واضــاف انه (يــســتــمــر
ـوظف عـلى راتـبه سـريــان كـفـالـة ا
الـتقـاعدي عنـد احالـة على التـقاعد
قـترض شـريـطة عـلى ان ال يكـون ا
مـتعثر في الـتسديد بعـد اخذ تعهد
خـطي بأستمرار الكفالة على راتبه
الـتقاعدي وتقد الرقم اخلاص به
بــعـد احلــصـول عـلــيه) مـبــيـنـا ان
ـعــامـلـة تـقـبل في حـالـة  الـعـقـار (ا
مـشاع عند تقد اجـازة بناء ثانية
ـا اليـقل او اجـازة اضـافـة بـنـاء و
عن  65 مـــتــراً مـــربــعــاً لـالضــافــة
ـرفــقـة وتــنـفــيــذ خـارطــة الـبــنــاء ا

6

كنيسة السريان الكاثوليك الواقعة في منطقة الشورجة ببغداد

ولـفت الى ان (التـخم يـكون على
شيدات اذا كان البناء االرض مع ا
هـيـكالً مـسقـفـاً اضـافة الى اعـتـماد
كـفالـة جميع مـوظفي دوائـر الدولة
ـالك الـــــــــــدائـم ـن هـم عـــــــــــلـى ا
ـتـقــاعـدين والـدوائـر بــأسـتـثـنــاء ا
الــتي ال تـســتـجــيب لالسـتــقـطـاع)
واردف الـــصـــنـــدوق انه (فـي حــال
حـدوث خالف عـلـى مـرحـلـة الـبـناء
مـن قبل جلـنـة الكـشف فـيـتم عرض
ــعـــاون الـــفــني ـــوضـــوع عــلـى ا ا
البـداء الراي بشأن نـسبة االجناز 
طلوبة ستمـسكات ا وعـند تقد ا
لـــلــقـــرض يــجب ان تـــكــون اجــازة
الـبناء اصلـية) مضيـفا (عدم قبول
كــفــاالت اعــضــاء مــجــلس الــنـواب
واحملـــافـــظـــات  اال اذا  تـــقـــد
اســتـمـارة الـكـفــالـة من الـدائـرة اذا
كـان مـوظف استـنـادا لكـتاب وزارة
ــالــيــة كــمــا تــقــبل كــفــالــة وزارة ا
الــدخـلـيـة والــدفـاع من رتـبـة مالزم
ــــراتب صـــــعــــودا. وامـــــا بــــاقـي ا
ـديــر الـعـام لـلـبت فــتـعـرض عـلى ا

فيها). 
وتـبلغ قيـمة القـروض التي تصرف
ـوظف ضمن قانون لـلمواطن وا
صـــنــدوق االســكــان   35 مـــلــيــون
ــدة تــســديـد  15 عــامــا ديــنــار و
ئـة .  وكان وبـخدمـات ادارية  2بـا
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بحث وزير اخلارجيـة محمد علي
ن احلـكـيم مع نـظـيـره األردني أ
الصفدي  االرتقاء بالعالقات ب
البلدين. وقـال بيان للوزارة امس
ان (اجلانـب بـحثـا هاتـفيـا سبل
االرتقـاء بـالعالقـات الثـنـائيـة ب
مــــؤكـــــدين بـــــغــــداد وعـــــمــــان)  
تـبادل عـلى تطـويرها (احلرص ا
في جـمـيع اجملـاالت) واضاف ان
(االتصـال نـاقش آلـيـات الـتـشاور
ـشـترك في مـا يخص والتـعاون ا

الــقــضـــايــا ذات االهــتـــمــام عــلى
ـسـتـويـ اإلقــلـيـمي والـدولي). ا
ووصـلت الـعالقــات بـ الـبـلـدين
الى مـــراحل مــتـــقــدمــة ومـــنــحت
زخماً استثنائياً كبيرا بعد زيارة
الـــــعـــــاهـل االردنـي الى بـــــغـــــداد
ـتـبـادلـة والسـيـمـا ان الــزيـارات ا
تــصب فـي صــالح تـــطــويــر هــذه
ـا يـعـود بـالـنفـع على الـعالقات 
وفتح ـنطـقة   العـراق وشعـوب ا
آفـــاق امـــام االقــــتـــصـــاد األردني
وتـــمــكـــيـــنه من عـــرض الـــفــرص
ـــــزايــــا الــــتـي حتــــظـى بــــهــــا وا

نـتجات والترويـج للصـناعـات وا
مـقـابل االسـتــفـادة من االمـكـانـات
ـوارد االقـتـصــاديـة الـعـراقـيـة. وا
ـــلـك عـــبـــد الــــله في وقت واكـــد ا
سابق   وقوف االردن الـى جانب
الــعــراق فـي احلــفــاظ عـــلى أمــنه
واسـتــقــراره وحتـقــيق تــطـلــعـات
ـــزيـــد من الـــتـــقـــدم شـــعـــبه فـي ا
ـســتـوى واالزدهـار واعــتـزازه بــا
ـــــتــــقــــدم الـــــذي وصــــلـت إلــــيه ا
الــعـالقــات األردنـــيــة الـــعــراقـــيــة
واحلـرص عـلى االرتــقـاء بـهـا إلى
ـستـويـات . ووقع البـلدان أعلى ا
اتــفــاقــيــة مــشــروع مــد االنــبــوب
الـنـفـطي الى الـعـقـبـة. وقال نـائب
رئـــيس الــــوزراء االردني رجـــائي
عـشـر خالل مـؤتمـر مـشـترك مع ا
ـــالــيـــة فـــؤاد حـــســ ان وزيـــر ا
(الــعــراق يــقــوم حــالــيــا بــدراسـة
ـشــروع بــشـكل كــامل ومن بــعـد ا
شروع ذلك سيـتم التـوقيع عـلى ا
لــتــنــفــيــذه قــريــبــا). ووصل وفــد
ـعشر الـى بغداد اردني برئـاسة ا
ـيـاه ـاضـيـة وضم وزراء ا ـدة ا ا
ـالية والـصناعة والري والنقل وا
والـتــجـارة والــتـمــوين و الـطــاقـة
ــعــدنـيــة واالتــصـاالت والــثـروة ا
عـلومـات و الزراعة وتكنـلوجـيا ا
و الـبـيـئـة بــاالضـافـة الى مـحـافظ

ركـزي االردني وام عام البـنك ا
وزارة الــــصـــنــــاعـــة والــــتـــجـــارة
والتـمـوين ومـساعـد االمـ الـعام
باحثات للشؤون الـفنية الجـراء ا
مع اجلــانب الــعـراقـي ومـنــاقــشـة
ــســتــقــبـلـي بـ اطــر الــتـعــاون ا
الــبــلــدين ووضع جــداول زمــنــيـة
الدخال الـفـقـرات الـتي  االتـفاق
ـباحـثـات الـتي سبق علـيـهـا في ا
ان اجـــريـت مع الـــعــــاهل االردني
ورئـــيس الـــوزراء لـــتـــدخل حـــيــز
الـتـنــفـيـذ الـفــعـلي. ومن بـ هـذه
عـابر احلدودية االتفاقيـات فتح ا
الــعــراقـيــة االردنــيــة امــام حــركـة
النقل ومنح التسـهيالت للبضائع
ــسـتــوردة عن طـريق الـعــراقـيـة ا
مـيـنـاء الـعـقــبـة والـتي مـقـصـدهـا
الـنهـائي الـعـراق خـصـمـا مـقداره
ــئـــة من الـــرســـوم الــتي   75 بـــا
تتقـاضاها سـلطة الـعقبـة وانشاء
مـديـنــة صـنـاعــيـة مـشـتــركـة عـلى
احلــــدود الـــعــــراقــــيـــة االردنــــيـــة
واالتـفـاق عـلى الـربط الـكـهـربـائي
االردني الـعـراقي من خالل شـبـكة
الربط واالتـفـاق على االنـتـهاء من
االتفـاقيـة االطـارية النـبوب الـنفط
الـعـراقي االردني والــذي سـيـمـتـد
من الــبـــصــرة عــبــر حـــديــثــة الى

العقبة وغيرها من االتفاقات. 

‚«dFK  WÐÒdN   Uðu×M  bOFð UO½UD¹dÐ

Y³F « W1dł w³Jðd  …U{UI0 Êu³ UD¹ Êu¹—UŁ¬

ÊU¹d « W OM  Ê«—b−Ð
 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

كــشـــفت وزارة الــثــقــافــة عن قــيــام
شــركـة مـجـازة من االمــانـة الـعـامـة
جملــلس الـوزراء بــالـعــبث بـجـدران
كـنسية السريان الكاثوليك االثرية
فـــيــمـــا طــالـب اثــاريـــون اجلــهــات
ة قاضـاة مرتكبي اجلر ـعنية  ا
بـعـد الـكـشف عـن اسـمـاء الـفـاعـل

لــتــجـنـب اسـتــغالل مــواقع اخـرى.
وقـال الوزير عـبد االميـر احلمداني
فـي تــصــريـح مــتـــلــفـــز ان (شــركــة
مــجـازة من األمـانـة الــعـامـة عـبـثت
بــكــنــيــسـة الــســريــان الــكــاثـولــيك
وقــامـت بـطـالء اجلــدران االثــريـة)
وعـــد اثـــاريــون الـــعـــبث بـــجــدران
ــة يـجب مـقـاضـاة الــكـنـسـيـة جـر
مـرتكبيهـا  وشددوا على القول ان
(كـشف اسـمـاء الـفـاعـ سـيـسـاعـد
عـــلى جتـــنب اســـتــغـالل الــشـــركــة
ـواقع اخرى) وطالـبوا بـ (حرمان
هـذه الشـركة من الـعمل فـي العراق
بــالـنــظـر لالضـرار الــتي احلـقــتـهـا
بــتــراث ال يـقــدر بــثــمن).  واضـاف
احلـمداني ان (شارع الـرشيد يضم
الــفي مـبـنى مـنـهـا  820 تـعـرضت
لــلـتـهـد واحلـرق) واشـار الى ان
(الــــــغـــــاء االمـــــر الــــــديـــــواني 55
والـصـادر عن األمانـة الـعامـة بـهدم

مـبـان اثريـة وبـناء جـديـدة أخرى)
وكـــشـف احلـــمـــدانـي عن (الـــكـــنـــز
ـتـكـون من تـمـاثـيل الـلـورسـتـاني ا
واوانـي فـضــيــة ونــحـاســيــة الـذي
تحف الـوطني العراقي سـرق من ا
عام  2014 حـيث ان هناك دعاوى
مــقـامـة واسـتـدعـاءات الشـخـاص)
مـبـينـا ان (الكـنز ثـم جـداً ويجب
اعـــادتـه الى الـــعـــراق) ولـــفت الى
ـتحف (سـرقة  15الـف قطـعـة من ا
ئة  فقط وعمليات اعيد منها  4 با
الــنــهب والــسـرقــة اكــثـر كــانت في
ـــواقع االثـــريـــة) وبـــشــأن ادراج ا

ي اردوا وضع بـابل الــتـراث الــعــا
أيـــــضــــا حتت اخلـــــطــــر بـــــســــبب
الـــتـــحــفـــظـــات لــكـــنـــنــا جنـــحـــنــا
ـــنـــجــز يـــحــسب بـــاإلجــابـــات فــا
لــــلـــجـــمــــيع) ورأى ان (مـــا حـــدث
لالهــوار أيــضـا يــعـد مــنـجــزاً لـكن
لـألسف تــوافق ذلـك مع عــمـــلــيــات
الــقــضــاء عــلى داعش) وتــابع انه
(  تـخـصـيص  15 مـلـيـار ديـنـار
لـــتــأهــيل االهـــوار واثــار الــوركــاء
واور ومـــــتــــــحف الــــــنـــــاصـــــريـــــة
والــســيـــاحــة تــعــمل عــلى تــوفــيــر
ــسـتــثــمـر ــنـاســبــة وا األرضــيــة ا
يـشرع بـعملـية االجناز) واردف ان
(هـــنـــاك  15الـف مـــوقع اثـــري في
الـعراق اغـلبـها مـحمي بـشكـل جيد
وقــدمــنـا قــائــمـة تــمــهـيــديــة تـضم
مـواقع مـهـمة مـنـهـا مقـبـرة الـنجف
ئة فقط وساوة) مضيفا ان ( 2 با
واقع االثـريـة الـعراقـيـة جرى مـن ا
تــنـقـيــبـهــا وتـنـقــصـنــا الـتـقــنـيـات
احلــديـثـة). عــلى صـعـيــد مـتـصل 
ــتـحف الــبــريـطــاني اعـادة أعــلن ا
قـطع أثـرية عـراقيـة وأفغـانيـة تمت
مــصـــادرتــهــا في بــريـــطــانــيــا إلى
بـلـدانـها بـعـد الـتأكـد من مـصـدرها
ـتـحف أنه مـن قـبل خـبـراء. وقـال ا
(يـعـمل مع سـلطـات إنـفاذ الـقـانون
ـــــا فـــــيــــهـــــا شـــــرطـــــة احلــــدود

الـبـريـطـانـيـة وشـرطـة لـنـدن إلعادة
الــقـطع االثـريـة الـتـي  تـهـريـبـهـا
خـالل مدة النـزاع األخيرة). بدوره
ـتحـف هارتـفـيغ فـيـشر اكـد مـديـر ا
ان (هــذا الـعـمل ضــروري أكـثـر من
أي وقـت مضى). ومن ضمن القطع
األثــــــريـــــة الــــــتي ســــــتـــــرسـل إلى
أفـغانـستـان منحـوتات جـاندهاران
الـتي  تـهـريـبـهـا عـلـى نـحـو غـير
قــانـوني إلى بــريـطـانـيــا في الـعـام
2002 . وهناك قطعة أخرى مهمة
سـتعاد إلى العراق عبارة عن 154
نـــصــا من بالد مـــا بــ الـــنــهــرين
مــكـتـوبــة عـلى الـصــلـصـال بـاخلط
ـــســـمـــاري أحـــد أقـــدم أنـــظـــمــة ا
الـكتابة وقد تمت مصادرتها اثناء
دخولها بريطانيا في العام 2011.
وكتبت هذه النصوص ب القرن

ـــيالد. الــــســـادس والـــرابع قــــبل ا
ـتحف عمل واشـار فيـشر الى ان (ا
عـن كثب مع وكـاالت إنفـاذ القـانون
سـروقة من لـلـتعـرف على الـقـطع ا
الـــعـــراق وأفـــغـــانـــســـتـــان اثـــنـــاء
الـنزاعـات احلديـثة وإعـادتها وهي

اذج رائعة). 
ـتحف وسـيـتم تسـليم الـقطع إلى ا
الـعــراقي في بـغـداد لـيـتم عـرضـهـا
كـــجـــزء من الـــتــــراث الـــثــقــــــــافي

للبالد. 

ي  بـابل ضمن الئـحة التـراث العا
اكـد احلـمـداني ان (بـابل عـلـى قـمة
ي وهـذا يـعـد الئــحـة الـتـراث الـعــا
نـصرا ومنـجزا عراقيـا) معربا عن
امـــلـه ان (تــكـــون بـــابـل عـــاصـــمــة
الـــســيـــاحــة الـــعــربـــيــة في 2021
تحف العراقي متاحف ويـضاهي ا
الـعالم لـيعود الى فـتح ابوابه امام
الـــزائـــرين) مـــنـــوهــا الـى (وجــود
قـــائــمــة عـن مــواقع اثـــار احلــضــر
واشــور وســامــراء وضــعت الحــقـا
حتـت اخلـطــر بــعـد ادراجــهــا عـلى
الـالئحـة) مؤكـدا ان (أعضـاء جلنة
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اعــلـنت الـشـركـة الـعــامـة لـلـخـطـوط
اجلـويـة الـعـراقـيـة الـتـابـعـة لـوزارة
الـــنــقـل عن حتــديـــد غــد اخلـــمــيس
مــــــــوعــــــــد انـــــــطـالق اولـى رحالت
ـــقـــدســة  احلـــجـــاج الى الـــديــار ا
مــشــيــرة الى إتــمـام االســتــعـدادات
اخلــاصـة بـنــقل احلـجـاج لــلـمـوسم
اجلـــــاري . وذكـــــر بــــيـــــان امس ان
(االسـتعدادات شملت تهيئة صاالت
الـتفـويج في جمـيع احملطـات بغداد
و الــــبـــصـــرة و الـــنــــجف و اربـــيل
والـسـليـمـانيـة اضـافة الى جـاهـزية
اسـطـول الـنـاقل الـوطـني فـضالً عن
اســتـنــفـار جـمــيع مالكـات الــشـركـة
لـلـعـمل عـلى مـدار الـسـاعـة لـتـوفـير
سبل الراحة للحجاج) الفتا الى ان
(غـــدا اخلــمــيس ســـيــكــون مــوعــداً
ــبــاشـرة النــطالق اولـى الــرحالت ا
لـلـنـاقل الـوطـني والـتي سـتـنـفذ من
مـحـطـة مـطـار الـبـصـرة الـدولي الى
مــطـار مــحـمـد بن عــبـد الــعـزيـز في
نـورة تلـيهـا ثالثة رحالت ـدينـة ا ا
مـبـاشـرة اخـرى من مـحـطـات اربيل

والـنجف  والـسليـمانـية) وتابع ان
(مــعـدل الــرحالت االولي لـلــخـطـوط
اجلـــويـــة ســيـــكـــون بــواقـع خــمس
رحالت يـومـياً بـالتـنسـيق مع هيـئة
احلج الســتـيـعـاب االعـداد الـكـبـيـرة
لـلـحـجـاج ونقـلـهم بـيـسـرٍ وسالمة).
بــدورهـا  اطـلــقت الـهـيــئـة الـعــلـيـا
لــلــحج والــعــمــرة تــطــبـيـق  احلـاج
الـعـراقي ألجـهـزة الـهـواتـف الـذكـية
لـلتواصل مع احلـجاج ورفع الوعي
ــتــحــدث الــرســمي لــديــهم. وقــال ا
بـاسم الهيئة حسن فهد الكناني في
بــــــــــيــــــــــان امـس انـه (فـي اطــــــــــار
مـسؤولياتهـا جتاه ضيوف الرحمن
حـرصت الهيئة على تـطوير وتنفيذ
مـشـاريع تـقـنـيـة تـواكب من خاللـها
مــســيــرة الــنـهــضــة في خــدمــاتــهـا
ـقدمة للحجاج) مـبينا ان (الهيئة ا
أنــتــجت تــطــبــيق احلــاج الـعــراقي
ألجـهزة الهواتف الذكية يقدم حزمة
مـن اخلــدمـــات الـــتي يـــحــتـــاجـــهــا
احلــجـاج خالل رحـلـتـهم في الـديـار
ــعـــلـــومــات ـــقـــدســة وتـــوفـــيـــر ا ا
اإلرشــاديــة والــتــوعــويــة وتــعــزيــز
ــبــاشــر بــ الــهــيــئــة الــتــواصل ا

ومـالكاتها واحلـاج العراقي) ولفت
الـى ان (الـتــطــبــيـق يــقــدم خــدمـات
مــهــمــة جــدا أبـرزهــا مــعــرفــة مـنح
الــتـأشـيـرة حـال صـدورهـا  خـارطـة
قدسة احلـدود الشرعيـة للمشـاعر ا
ــديـنـة و مــواقع سـكـن احلـجــاج بـا
ومــكــة مع شـرح أعــمـال وواجــبـات
احلـج والــعــمــرة خــطــوة بــخــطــوة
وغـيـرهـا من الـتـفـاصـيل). مـن جـهة
اخــرى  بــاشـرت الــشــركـة الــعــامـة
ألدارة الــــنـــقل اخلـــاص بــــحـــمـــلـــة
ـــنـع الـــنــــقل اجلــــائـــر مــــوســـعــــة 
ـــرآئب في والــــعـــشـــوائي خــــارج ا
بغداد بالتنسيق مع القوات األمنية
ـرور. واكـدت الـشـركـة  فـي بـيان وا
امـس ان (هـذه احلـمـلـة جـاءت بـعـد
الــعـديــد من مـنــاشـدات الــسـائــقـ
ــواطـنـ بــسـبب حـدوث حـاالت وا
ـروريـة والـزحـام مـن االخـتـنـاقـات ا
في الـطرق الرئيسة) مشيرا الى ان
(مـنـسـوبي الـشـركـة بـالـتـنسـيق مع
ـرور اجلــهـات االمـنــيـة ومـديــريـة ا
ـنع قــامـوا بــتـنــظـيـم عـدة حــمالت 
الـــظــواهـــر الــســلـــبــيـــة في أوقــات
مختلفة) واردف البيان ان (احلملة

شــمـلت جــوالت مـيـدانــيـة اجــرتـهـا
ادارة الـــشــركــة الى مـــنــطــقــة بــاب
ــعـظم وكـذلك قــاطع الـكـرخ ولـقـاء ا
سؤولة ـفارز ا مـسؤولي القاطع وا
ـنطقة لـتنسيق الـعمل وتنظيم عن ا
ـــرور مـن اجل تـــكـــثـــيف حـــمالت ا
ــنع الــتــجــزأة ــيــدانــيــة  ــفــارز ا ا
وزيــادة الـتــعـاون مع مــفـارز الــنـقل
نع عودة النقل اجلائر من اخلاص 

رآئب).  خارج ا

ن الصفدي ا

ألقت ثمرة 
وانـســحـبت فـي زاويـة الـبــسـتـان

الشجرة كانت تتلفّتُ 
تبحث عمّن يجرحُ تلك الصخرةَ 

عمّن يستنطقها 
اءْ .. عمّن يستدرك عذبَ ا

منها … 
كان دخان اسودُ يستغرقها 

كان الليلُ يحاورها .. 
عن طارقة تأتي 

تذهبْ 
مـتـنكّـرةً في زيّ فـراشات الـفـجرْ

أو في زيّ طيور البحرْ .. 
راكبةً ..
راجلةً  

طائرةً فوق شجيرات الليمونِ
تراود ُ صمتَ الشرفاتْ .

ألقت ثمرة .. 
وانــكــفــأت في زاويــة الــبــســتــان

الشجرة 
غرقت لؤلؤة التاج بقعر الكاسِ
حتالف شوك الصبير على اآلسْ

ذاك غروب لم يحفظ مقعدنا 
حتت األغصانِ 

نـسيمُ الليل يـفّتح جرحَ األشجارْ
سقطت راقصة فوق األوتار

واغـــتــــربت فـي صـــاالت احلـــزنِ
العتبهْ 

القاعةُ فارغة 
إال من نافورة دمْ .. 

الـــقــــاعــــة فـــارغــــة إال من خــــيط
 ... الضوء األصفرْ

القاعة فارغة 
لكنّ الضوضاءْ 

حتصبُ جلبابَ القاضي
بكرات حمراء …

القاعة فارغة 
لكةْ ..  لكنّ ا

خانتها الشبكةْ 
هبطت مركبة وسط القاعةِ 

غادرها اجلمعُ احلاشدُ مرتبكا..
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أعـــلن مـــحــمـــد حــمـــيـــد الــبـــيــاتي
الـسكـرتير الـشخصي لـلقائـد العام
ـســلـحــة  بـدء اخلــطـوة لــلـقــوات ا
االولى لـرفع الكتل الكونكريتية عن
شــارع مــطـار بــغـداد الــدولي.وقـال
الــــبـــيـــاتـي في تـــصــــريح امس أن
ـرحلـة االولى تتـضمن رفـع نحو (ا
مــئــتي كــتـلــة ابــتـداءً مـن جـامع ام
الــطـبـول وصـوالً لــتـقـاطع مــنـطـقـة
ــهـديـة) واضـاف ان (فـتح شـارع ا
ـطـار سـيكـون تـدريـجـياً مـشـابـها ا
ــنـطـقــة اخلـضـراء). ــراحل فـتح ا
ووجـهت احلـكـومـة بتـشـكـيل جلـنة
لـالشراف علـى عمـليات فـتح شارع
نطـقة اخلضراء ـطار . وفتـحت ا ا
ـواطـنـ بـشــكل كـامل بـعـد أمــام ا
 16 ســنــة عــلى إغالقــهــا وحــصـر
دخـــولــــهـــا عـــلـى فـــئـــات مـــحـــددة
وبـبطاقات تعريف خاصة  وتشهد
بـغداد حتـسنا امـنيا مـلحوظـا بعد
دحــر داعش في احملــافــظــات الـتي
سيطر عليها في عام  2014 االمر
الـذي دفع احلـكومـة الى رفع الـكتل
ـنـاطق الـكـونـكـريـتـيـة احملـيـطـة بـا
ــهــمـــة واحلــيــويــة . والـــوزارات ا

ووعـد رئيس مـجلـس الوزراء عادل
ـهـدي في أكـثـر من مـنـاسـبة عـبـد ا
ــنــطـــقــة اخلــضــراء أمــام بــفـــتح ا
ـــواطــنـــ وأعــلن عـن فــتـــحــهــا ا
وبـــشــكل رســـمي خالل االحـــتــفــال
بــعـيـد الـفـطـر  إال أن أحـد شـوارع
ـنـطقـة بـقى مغـلـقا وهـو الـشارع ا

القريب من السفارة األمريكية. 
فـي غـضــون ذلك  قــطـعت الــقـوات
ـؤديـة الى االمــنـيـة امس الــطـرق ا
مــلـعب الـشـعـب الـدولي اسـتـعـداداً
ــبـــاراة الــكالســيـــكــو بــ الــقــوة

اجلوية والزوراء. 
وقـــــال مــــصــــدر فـي تــــصــــريح إن
(الــقــوات االمـنــيــة بـاشــرت بــقـطع
ـؤديـة الى مـلـعب الـشعب الـطـرق ا
الــدولـي قــبل انــطالق مــواجــــــهــة

القوة اجلوية والزوراء).
 وكـانت قـيـادة عـملـيـات بـغـداد قد
اعــلـنت في وقت سـابق أن الـقـوات
ؤدية الى االمـنية ستقـطع الطرق ا
ـــلــــعب من الـــســــاعـــة الـــرابـــعـــة ا
والــنــصف حــتى الــعـاشــرة مــسـاءً
لـــتـــأمـــ مـــرور اجلـــمــاهـــيـــر الى
ـــلـــعب.مـن جــانـب اخـــر أصــدرت ا
ـركــزيـة في احملــكــمـة اجلــنـائــيــة ا
رئـاسـة اسـتئـنـاف بـغداد الـرصـافة

ـؤبـد االحتـاديـة حـكـمـا بـالـسـجن ا
ـا يـســمى افـراد ــدان بـاالنــتـمــاء 
جـــــــــــــيـش اجملـــــــــــــاهـــــــــــــديـن فـي
الــفــلـوجــة.وقـال مــجــلس الـقــضـاء
االعــلى في بــيـان تــلــقـته (الــزمـان)
ـــــتــــــهـم أعـــــتــــــرف في امـس ان (ا
الــتـحــقـيـق االبـتــدائي والـقــضـائي
ـا يسـمى جيـش الثوار بـانتـمائه 
فـي بـاد االمـر ومـن ثم الى جـيش
اجملـاهـدين وشـارك فـي العـديـد من
الــعـمـلـيـات ضـد قـوات اجلـيش في
مـنطـقة ذراع دجـلة والكـرمة ومـنها
الـهجوم على مركـز شرطة الكرمة)
وأضـــــاف أن (احملــــكـــــمــــة قـــــضت
تهم بعد ان ؤبد بحق ا بـالسجن ا
ه وفقا وجـدت االدلة كـافية لـتجـر
ـادة الــرابـعــة من قـانـون الحــكـام ا

مكافحة االرهاب). 
وحـكمت جـنايات الـنجف بـالسجن
تاجرة ـة ا ـؤبد على مـدان بجر ا
ـــواد اخملـــدرة فـي احملـــافـــظــة. بـــا
واكــد الـبـيــان ان (احملـكـمــة نـظـرت
قـضية مـدان القي القـبض عليه من
قــبل مـفـارز الــشـرطـة قــرب مـكـاتب
اسـتعالمات الـدفن في مقبرة وادي
الــسالم وحــكــمت عـلــيه بــالــسـجن
ـؤبـد بـعـد اعـتـرافه بـحـيـازة هـذه ا

ـواد بـقـصـد الـتـجـارة والـتـوسط ا
ـــدان لـــبـــيـــعـــهـــا) وأضـــاف أن (ا
ضـبطت بحوزته اكثر من  70 الف
قــرصـا طــبــيـا حتــتـوي عــلى مـادة
االمــفـيــتـامــ اخملـدرة) وتـابع ان
(احلـــكم بـــحـــقـه يــأتـي اســـتـــنــادا
ـادة /28 أوال مـن قـانـون ألحــكـام ا
ـؤثـرات الـعـقـلـية رقم اخملـدرات وا

 50 لسنة 2017 ). 
ـرحـلـة الـثـانـيـة في ونـظـم طـلـبـة ا
ـعهد القضائي الدورة  40 زيارة ا
ـديرية حتقيق األدلة اجلنائية في
بـغــداد لالطالع عـلى طـبـيـعـة عـمل
ــــديـــريـــة. كـل قـــسم مـن أقـــســـام ا
واوضح الـبيان ان (الطلبة والبالغ
عددهم  19 شـخصا  قاموا بزيارة
ـديرية واطلعوا على طبيعة عمل ا
مـــخــتــبـــر دي .ان . اي واخملــتــبــر
الــكــيــمــيــاوي واقــســام األســلــحـة
اجلـرمية وااليفس و طبع األصابع
ومـخـتـبـر اخملـطـوطـات) الفـتا الى
(اطـالعـــــهم ايـــــضـــــا عـــــلى قـــــسم
الــتـسـجـيل اجلـنــائي الـتـشـخـيص
ـة وشـعبـة استالم ومـسـرح اجلر
الـعـيـنـات و اظـهـار اآلثـار وشـعـبـة
ــا يـخـدم اجلــرائم االلـكــتـرونــيـة 

العامل في السلك القضائي).
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مـصرف الـرافدين قد اطـلق قروضا
ـوظـفـ تـصل الى لـلــمـواطـنـ وا
مـئـة مـلـيـون ديـنـار لـشـراء وحـداث
سـكنيـة في اجملمعـات االستثـمارية
عــلى ان يـكــون الـتــسـديــد شـهــريـا
ونـسبـة الفائـدة تتراوح من  3 الى

ئة.  5 با
ـــركـــزي الــعـــراقي  ورفـع الــبـــنك ا
ســــقـف الـــقــــروض لــــلــــمــــشــــاريع
ـتـوسـطـة إلى مـلـيار الـصـغـيـرة وا
ديـنـار. واشـار بيـان لـلـبنك الى إنه
ــمــنــوحـة (رفـع ســقف الــقــروض ا
ـــشـــاريع الـــصــغـــيــرة لـــتـــمــويل ا
بادرة إلى ـتوسطة ضمن هذه ا وا
مـــلــيــار ديـــنــار) مـــؤكــداً أن (هــذه
الـقروض ستشمل جميع القطاعات
عـــدا قــطـــاع اإلســـكــان مع إعـــطــاء
مـساحـة أكبـر للـقطـاع الـصناعي

والزراعي). 
 عــلـى صــعــيــد اخــر انـــهى الــبــنك
ركزي مزاد امس بارتفاع 20.26 ا
مــلـــيــون دوالر.وأظــهــرت بــيــانــات
البنك (ارتفاع قيمة مبيعات العملة
ـزاد إلى 179.64 األجــنــبـيــة في ا
بيعات مزاد مـليون دوالر مقارنة 
اول أمـس البـالغة  159.38مـليون
دوالر بـنـمـو قـيـمته  20.26مـلـيون
دوالر) واضـاف ان (سـعر الـصرف

بلغ  1190 ديناراً لكل دوالر). 
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ـنــافـذ احلـدوديـة ضــبـطت هـيــئـة ا
مـسافرا ايرانيا بحوزته  13 جواز
سـفر معدة للتهريب في الشالمجة.
وقــالت الــهـيــئـة في بــيـان امس إن
(مــفــارزهــا تــمـكــنت مـن ضـبط 13
جـواز سـفـر ايـراني معـد لـلـتـهريب
مـن الـــعــــراق إلى إيــــران بــــحـــوزة

ـــنـــفـــذ في مـــســـافـــر ايـــراني في ا
مـحافـظة البـصرة)  مبـينا ان (ذلك
جــاء اســـتــنــاداً إلى كــتــاب جــهــاز
اخملـابـرات الـوطـني الـعـراقي حيث
اتـــــــضح أن اجلـــــــوازات مــــــعــــــدة
لـــلــتــهــريب إلـى اجلــانب اإليــراني
لــغــرض اسـتــحــصـال الــفــيـزا وان
ـلــصـقــة في اجلـوازات الــفـيــزات ا
غـيـر منـتهـيـة الصالحـية)  مـشـيرا
ـــضـــبـــوطـــات وفق الـى (احـــالـــة ا
مـحـضـر اصـولي إلى مـركـز شـرطة
ـنفذ  التخاذ اإلجراءات القانونية ا

الالزمة بحقه). 
 وتـمـكنت هـيئـة الـنزاهـة من ضبطٍ
حـــالــة جتـــاوز عــلى قـــطــعــة أرضٍ
عـائـدة لـلـدولـة في البـصـرة بـقـيـمة
تــســعــة مــلــيــارات ديــنــار. واكــدت
الــهـيــئـة فـي بـيــان امس ان (فـريق

عـمل من مـديـريـة حتـقـيق الـبـصرة
قــام بـضـبط مــتّـهم اسـتــحـوذ عـلى
أرضٍ مـساحـتها  8400 مـتر مربع
وتبلغ قيمتها تسعة مليارات دينار
دون ســنــدٍ قــانـوني واســتــغاللــهـا
إلنــشـاء بــنـايـة مــؤلـفــة من طـوابق
عـدة)  الفـتـا الـى ان (األرض تـعود
ـديـريـة بـلـديـة الـبـصرة مـلـكـيـتـهـا 
وتقع في مركز احملافظة في منطقة

مــنــاوي بــاشــا)  واضــاف انه (
تــنـــظــيم مــحــضـــر ضــبط أصــولي
ـوجب مـذكرة ـنـفـذة  بـالـعـمـلـية ا
تهم قـضائـية وعـرضهـا بصـحبـة ا
عــلى قــاضـي الـتــحــقــيق اخملــتص
التـــخــاذ اإلجـــراءات الــقـــانــونـــيـــة
ـفتش ـنـاسـبة). وضـيف مـكـتب ا ا
الـعام لـوزارة العدل في مـقر شـعبة
ــنــطـقــة الــشـمــالــيـة  فـي كـركـوك ا

اإلجــتـــمــاع الــدوري الــذي أقــامــته
هــيـئـة الــنـزاهــة الـعـامــة . وتـنـاول
اإلجــتــمـاع نــقــاطـاً اســاســيـة  من
أهـمها توسـيع التعاون والـتنسيق
ــشـتــرك بـ اجلـهــات الـرقــابـيـة ا
والـــتـــأكـــيـــد عـــلـى عـــدم احملـــابــاة
واحملـسـوبيـة واجملامـلة في الـعمل
ـهـني  كمـا تـطرق االجـتـماع الى ا
ضـــــرورة الـــــســـــرعـــــة فـي إجنــــاز
الـقضايا التحقيقية غير احملسومة
وأهمية اإلخبار عن حاالت الفساد.
واشــاد مـــديــر مــكــتب حتــقــيــقــات
كــركـوك صالح مـحـمـد صـالح عـلى
ـارسه مكـتب مفتش (الـدور الذي 
نطـقة الشـمالية من الـعدل شعـبة ا
خالل الـتنسـيق العالي مـع النزاهة
ـشترك حلسم الـقضايا والـتعاون ا

التحقيقية العائدة للوزارة). 

اجلــديــدة الـقــسم الــدســتـوري إذ
سـيـتضـمن جدول أعـمـال اجللـسة
(مـــنح الـــثـــقـــة لـــرئــيـس مــجـــلس
الـــوزراء الـــذي تـــمت تـــســـمـــيـــته
ــــوجـب الــــقــــرار رقم  7 لــــعــــام
ان وكلف عن  2019 من قبل البر
رئـاسـة اإلقلـيم بـتشـكيل الـكـابيـنة
احلــــكـــــومــــيــــة الــــتـــــاســــعــــة في

كردستان). 
وسـتــشـهـد اجلـلـسـة أيـضـا قـراءة
أســمـاء الــوزراء بـحــسب تـكــلـيف
رئــيس مـجـلس الـوزراء ومـنـحـهم
الـــــــثــــــقـــــــة ومـن ثم أداء رئـــــــيس
احلـكـومـة ووزرائـه اجلـدد الـيـم

الدستورية. 
وكــلف رئــيس إالقـلــيم نــيـجــرفـان
الــبـارزاني مـسـرور الـبـارزاني في
ــــاضي بــــتــــشــــكــــيل حــــزيــــران ا
ــدة احلـــكــومـــة اجلــديـــدة خالل ا
الـقانـونيـة احملددة بـثالث يـوما.
رحلة وقـال البارزاني ايـضا انّ (ا
ـقـبلـة سـتكـون اكـثرا اشـراقا مع ا

احلكومة العراقية في بغداد) .
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ـان اقــلـيم كــردسـتـان يــصـوت بــر
الــيــوم االربــعــاء عـلى الــكــابــيــنـة
الـوزارية اجلديـدة بعد رفع رئيس
الـوزراء مـسـرور البـارزاني قـائـمة
ؤلـفة من 23  اسـمـاء التـشكـيلـة ا
ــنـــحـــــــهم ــان  وزيـــرا الى الــبـــر

الثقة. 
ـرشــحـة من وتــتـألف احلــكـومــة ا
 20 وزيــرا وثالثــة وزراء اقــلـيم 
وتـبدأ الـقائـمة بالـبارزاني رئـيساً
ونـائبة قـوباد الطـالباني وفرصت
احـــمــد عـــبــدالـــله وزيـــرا لــلـــعــدل
وشـورش اسماعـيل وزيرا لشؤون
الـبـيـشـمـركـة و ربـيـر احـمـد خـالـد
وزيــرا لــلــداخــلــيــة واوات جــنـاب
نـــوري صـــالح وزيـــرا لـــلــمـــالـــيــة
واالقـــتـــصـــاد و ســامـــان حـــســ
الــبـرزجني وزيـرا لـلـصـحـة و االن
حـمه سعيد وزيـرا للتربـية اضافة
الـى دانـــا عــــبــــد الــــكــــر وزيـــرا
لـالعــمـــار واالســـكـــان و ســـاســان

عــثـمــان عـوني وزيــرا لـلــبـلــديـات
والــســـيــاحــة وارام مــحــمــد قــادر
وزيــرا لـلـتـعـلـيـم الـعـالي والـبـحث
الــعــلــمـي و دارا رشــيــد مــحــمـود
وزيـرا للتـخطيط وكذلك كـويستان
مـحــمـد عـبـد الـله وزيـرا لـلـشـؤون
االجـتـمـاعيـة ومـحـمد سـعـيـد علي
وزيـرا للثقافة والشباب وعبد الله
مــحـمـود مـحــمـد وزيـرا لــلـشـهـداء
ـؤنفـل و بـيكـرد دلشـاد وزيرا وا
ــائـيـة وكـمـال ـوارد ا لــلـزراعـة وا
مــســلم ســعــيــد وزيــرا لــلــتــجــارة
والـصـنـاعة و انـو جـوهر عـبـدوكا
ـــــواصالت وزيــــــرا لـــــلــــــنـــــقـل وا
وبـشتيـوان صادق وزيرا لالوقاف
والـشـؤون الديـنيـة  وكمـال محـمد
صــالح وزيــرا لـلــكــهـربــاء وخــالـد
سـالم سعيد وزيرا لالقليم و ايدن
مــعـروف وزيــرا لالقـلــيم و اخـيـرا
فــاال فـريـد ايـضــا وزيـرا لالقـلـيم .
ــان اإلقــلــيم ووجــهـت رئـاســة بــر
دعـوة ألعـضائه حلـضـور اجللـسة
الـــتي ســتـــشــهــد أداء احلـــكــومــة
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