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بغداد - �صعد جا�صم :  اثنى خرباء على االجراءات احلكومية يف تقدمي قرو�ض �صغرية 
وانعا�ض  البطالة  معدالت  تقلي�ض  على  بالتاأكيد  �صيعمل  ما  للمواطنني  ومتو�صطة 

العديد من املجاالت مبا يخدم انعا�ض االقت�صاد العراقي وتطوره.
فر�ض  خللق  ال�صغرية  امل�صاريع  قرو�ض  اطالق  انطوان  با�صم  االقت�صادي  اخلبري  واأكد 
بدل  ال�صوق  يف  املحلية  ال�صناعة  منتجات  توفري  عن  ف�صال  البطالة  وتقلي�ض  وا�صعة  عمل 
امل�صتوردة, مطالبا بتوزيع القرو�ض ب�صكل عادل بعيداً عن الف�صاد. وقال انطوان بت�رصيح ورد 
)اجلورنال( ان "اطالق امل�صاريع ال�صغرية ي�صكل دعما لالقت�صاد املحلي لكنه يحتاج اىل اياد عاملة 
كبرية ف�صال عن ان متويلها يكون �صهال وغري معقد وال حتتاج اىل م�صتلزمات وال روؤو�ض اموال كبرية". 
وا�صاف ان "امل�صاريع تكون على �صكل ا�رصية ومنزلية وت�صكل ما يقارب من 60 اىل 70 باملئة يف عملها 

من الناجت املحلي االجمايل 
تفا�صيل امللحق االقت�صادي

 اكد خرباء يف جمال القانون ان قرار املحكمة االحتادية 
ببطالن جل�صتي الربملان املتنازع عليهما �صيعيد االمور 
املقالني  ال���وزراء  بامكان  و�صيكون  عهدها  �صابق  اىل 
على  م��رت��ب  ك��ل  لبطالن  منا�صبهم  يف  اال���ص��ت��م��رار 
اجلل�صتني.  وقال خبري قانوين اإن قرار املحكمة االحتادية  
الربملان  بجل�صتي  االعتداد  بعدم  الثالثاء  �صدر  ال��ذي 
منا�صبهم   اىل  املقالني  الوزراء  �صيعيد  عليهما  املتنازع 
اعادة  و  الربملان  لرئا�صة  اجلنابي  عدنان  تعيني  ويلغي 

االأمور اىل ما كانت عليه م�صبقا.
ال��ق��ان��وين ط���ارق ح��رب يف ت�رصيح  واأ���ص��اف اخل��ب��ري 
ل�)اجلورنال( : ان "املحكمة اعتربت جل�صة الربملان ال�14 
غري قانونية وعدم اكتمال ن�صاب اجلل�صة 16 والغت ما 

ح�صل فيها  من الت�صويت على الوزراء اجلدد".
وبني حرب ان "قرار املحكمة قرار نهائي ود�صتوري  وال 
"اقالة  ان  ", مبينا  الوزراء اجلدد د�صتوريا  ميكن اعتماد 
املحكمة  وعقدت  قانونية".  غري  اقالة  ال�صابقني  الوزراء 
االحتادية, ام�ض الثالثاء, جل�صتها للنظر بجل�صتي جمل�ض 
النواب اللتني عقدتا يف �صهر ني�صان املا�صي, وجاء ذلك 
عن   )2016 حزيران   13( يف  املحكمة,  اعلنت  بعدما 
تاأجيل النظر يف دعوى الطعن بجل�صتي جمل�ض النواب اىل 
ام�ض الثالثاء, م�صرية اىل ان اخلرباء طلبوا امهالهم حتى 
الق�صية  ب�صاأن  تقريرهم  لتقدمي  ذاته  ال�صهر  من   26 يوم 
اىل املحكمة. من جانبه اكد اخلبري القانوين ليث االلو�صي 
القانونية  امل�صاءلة  حتت  يقعوا  لن  املقالني  ال��وزراء  اأن 
على  النواب  جمل�ض  ت�صويت  رغم  املن�صب   يف  لبقائهم 

اإقالتهم, وذاك ان قرار املحكمة االحتادية قد ح�صم االمر 
ببقائهم من خالل عدم اعرافه بجل�صة الربملان اخلا�صة 
"القانون  اإن  اخلبري  وق��ال  اقالتهم.   على  بالت�صويت 
يعطي احلق لرئي�ض جمل�ض الوزراء بتعيني الوزراء اجلدد 
امل�صوت عليهم  مبهام وكيل وزير حلني تاأديتهم اليمني 
الد�صتوري وال ميكن للوزراء املقالني توقيع اأي كتاب او 
اإقالتهم"  اأمر بعد ت�صويت جمل�ض النواب على  اأي  اإ�صدار 
البقاء  بامكانهم  �صيكون  االن  املوجودة  احلالة  يف  لكن 
مبنا�صبهم والغاء كل القرارات التي اتخذها اقرانهم ممن 
برملانية  بجل�صة  النواب  عليهم  و�صوت  مكانهم  اختريوا 

طعن بد�صتوريتها و�رصعيتها.
كتبا  ا�صدر,  العبادي  حيدر  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  وكان 
الكهرباء  ال�صحة عديلة حمود ووزير  وزيرة  اإىل  موجهة 
قا�صم الفهداوي اأكد فيها عدم االعراف بالكتب املوقعة 
للجدد  بال�صماح  وطالبهم  اإقالتهم  بعد  قبلهم  م��ن 

باملبا�رصة يف اأداء مهامهم.
بدورها اكدت جبهة اال�صالح النيابية ,الثالثاء, امتثالها 
الربملان  الغت جل�صتي  التي  لقرارات املحكمة االحتادية 
جلل�صاته  وح�صورها  املا�صي  ني�صان  و26   14 ي��وم 
ك�"جبهة معار�صة" , فيما اعلنت عن عزمها تقدمي طلب 

جديد القالة هيئة رئا�صة جمل�ض النواب.
"جبهة  ان  اللويزي  الرحمن  عبد  اجلبهة  ع�صو  وق��ال 
اال�صالح تعلن امتثالها لقرارات املحكمة االحتادية التي 
املا�صي  ني�صان  و26   14 يوم  الربملان  جل�صتي  الغت 
و�صتح�رص اىل جل�صات جمل�ض النواب ك�"جبهة معار�صة" 
للجبهة  ن�رصاً  يعد   26 يوم  جل�صة  "الغاء  ب��اأن  مبينًا   ,

لكونها هي من قدمت الطعن فيها".

الثالثاء,  العبادي,  الوزراء حيدر  ابدى رئي�ض   
الكهربائية  الطاقة  توزيع  �صوء  من  انزعاجه 

ب�صورة م�صتمرة.
ان  ال��وزراء  رئا�صة  من  مقرب  م�صدر  وق��ال    
توزيع  �صوء  من  انزعاجه  اب��دى  "العبادي" 
البالد  منتظمة يف  ب�صورة  الكهربائية  الطاقة 
اج��راء  ينوي  ان��ه  اىل  م�صريا  بغداد,  وخا�صة 
اعفاء  ف�صال عن  الوزارة  وظيفية يف  تغيريات 
وكالء ومدراء عامني من منا�صبهم او احالتهم 

على التقاعد".

ورد  ت�����رصي��ح  يف  امل�����ص��در  وا����ص���اف     
ان  الذي طلب عدم ك�صف هويته,  )اجلورنال(, 
"العبادي يدر�ض مع عدد من امل�صوؤولني مقرح 
اأوروبا  ا�صت�صارية من دول  اال�صتعانة مبكاتب 
وحتديداً اأملانيا مل�صاعدة العاملني يف الوزارة 
الطاقة  توزيع  ان  يذكر  ادائهم".    وتطوير 
الكهربائية يف العراق �صيئ جدا ب�صبب الو�صع 
للوحدات  تخريبية  اعماال  ي�صهد  الذي  االمني 
توفري  على  ال��وزارة  مقدرة  وعدم  الكهربائية  
الكمية املنا�صبة من الطاقة, ومن جهة اخرى 
البلد  بها  مير  التي  املرتفعة  احل��رارة  درجات 

والتي ت�صل اىل اكرث من 50%.

الدكتور  والبيئة  ال�صحة  وزارة  وكيل  ك�صف   
مرتقبة  زي���ارة  ع��ن  ال��ث��الث��اء,  الفالحي  جا�صم 
العراق,  اىل  فرن�صي�ض  البابا  الفاتيكان  لبابا 
واأرب��ع��ة  اأث��ري��ة  م��واق��ع  ثالثة  ادراج  ملف  لدعم 
االأمم  ملنظمة  العاملي  ال��راث  الئحة  على  اأه��وار 
"يون�صكو".  والعلوم  والثقافة  للربية  املتحدة 
اإن  ام�ض:  له  �صحفي  ت�رصيح  يف  الفالحي  وقال 
"اللجنة الفنية امل�صوؤولة عن ملف تر�صيح االأهوار 
على الئحة الراث العاملي قد عملت عليه منذ عام 
2014 عندما قدمت �صك االن�صمام اىل اجلهات 
اأقوى  من  العراقي  امللف  اأن  معترباً  امل�صوؤولة, 
واأهم امللفات التي قدمت اىل مركز الراث العاملي 
طبيعيًا  ان�صانيًا  اإرثًا  ب�صفته  اليون�صكو  ومنظمة 

اأن و�صع االأهوار على  ثقافيًا وح�صاريًا. واأو�صح 
الئحة الراث العاملي مطلب وطني وان�صاين كبري, 
باعتبار اأن تلك املناطق ن�صيج فريد من نوعه من 
الناحية الطبيعية بوجود اأنواع عديدة ونادرة من 
ا�صناف  وجود  عن  ف�صاًل  واحليوانات,  النباتات 
ملاليني  وطنًا  تعد  انها  كما  باالنقرا�ض  مهددة 
اأوروبا,  اىل  اآ�صيا  من  برحلتها  املهاجرة  الطيور 
واإرثًا ثقافيًا متمثاًل باحل�صارة االن�صانية العريقة 
لبالد وادي الرافدين اذ يعد �صكان االأهوار االمتداد 
ح�صارة  القدمية  ال�صومرية  للح�صارة  التاريخي 
بابا  اأن م�صاألة زيارة  يذكر  واريدو.  واأور  الوركاء 
وقد رحب  باجلديدة,  لي�صت  العراق  اىل  الفاتيكان 
العراق دائمًا بزيارة البابا منذ �صنوات عديدة غري 
اأن الظروف االأمنية يف العراق حالت دون حتقيق 

هذه الزيارة.

عن  ,الثالثاء,  النزاهة  هيئة  يف  م�صدر  ك�صف   
ب��وزارة  املتعلقة  الف�صاد  ملفات  ع�رصات  وج��ود 
البطاقة  بتجهيز  م�صوؤولني  وت���ورط  التجارة 
الوزراء  رئي�ض  وان  للنزاهة  احيلت  قد  التموينية 
مع  للتعاقد  مقرحا  ي��در���ض  ال��ع��ب��ادي  ح��ي��در 

�رصكات خمت�صة لتجهيز مفرداتها.   
وذكر امل�صدر بت�رصيح ورد)اجلورنال( ان "هناك 
التجارة  بوزارة  اخلا�صة  الف�صاد  ملفات  ع�رصات 
وعدم  ال�صالحية  املنتهية  امل��واد  ناحية  من 
للمواطن وهناك �رصكات  الغذائية  املواد  اي�صال 

يف  حرقها  مت  التالفة  االطنان  ومئات  وهمية 
�صنوات ما�صية", مبينا ان "هنالك درا�صة قدمت 
بالتعاقد  العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�ض  قبل  من 
التموينية  البطاقة  جلهيز  خمت�صة  �رصكات  مع 

بعد ف�صل الوزارة يف جتهيزها". 
من  ادي���رت  العقود  "هذه  ان  امل�صدر  وت��اب��ع 
رئي�ض  حكومة  اف�صال  يحاولون  م�صوؤولني  قبل 
من  الكثري  ان  مو�صحا  العبادي",  حيدر  الوزراء 
الوزارة وخارجها  عليا يف  امل�صوؤولني مبنا�صب 
هيئة  وك�صفت  الوزراي".   اال�صالح  �صي�صملهم 
���ص��اب��ق, ع��ن فتح ع��دد من  ال��ن��زاه��ة, يف وق��ت 
عمل  تخ�ض  ف�صاد  ب�صبهات  تتعلق  امللفات 

وزارة التجارة, وفيما حذرت من التالعب بقوت 
كان  مهما  الفا�صد  �صتطال  الهيئة  واأن  املواطن, 
االإ�صالح,  جبهة  عن  النائب  طالبت  و  موقعه.  
جمل�ض  رئي�ض  املا�صي,  اخلمي�ض  ن�صيف,  عالية 
بالتحقق  النزاهة,  وهيئة  العبادي  الوزراء حيدر 
من عقود مواد غذائية ابرمتها وزارة التجارة مع 
جمموعة �رصكات, من بينها �رصكات "اآل حنظل" 

االماراتية يف دبي. 
�صالح  النيابية  ال��ن��زاه��ة  جلنة  ع�صو  وك���ان 
ملفات  فتح  اىل  �صابق  بوقت  دعا  قد  اجلبوري, 
العام منها ملف  الراأي  التي حتمل طابع  الف�صاد 
يف  اجلبوري  وذكر  التموينية.  بالبطاقة  الف�صاد 

واملايل  االداري  الف�صاد  "خطر  ان  له  ت�رصيح 
واملنظمات  الداع�صي,  اخلطر  ي��وازي  بالعراق 
االرهابية, وينخر يف ج�صم البلد", م�صريا اىل ان 
اال�صالحية  اجراءاته  �صمن  اكد  الوزراء  "رئي�ض 
الفا�صدين,  على  حديد  من  بيد  �صي�رصب  بانه 

وتوعد وهدد مبحا�صبتهم".
"هيئة النزاهة وجلنة النزاهة النيابية  وتابع ان 
تعد  ملفات  هناك  لكن  كثرية,  ملفات  احالت 
فتح  والنزاهة  العبادي  وعلى  عام,  راأي  ق�صية 
هذه امللفات من بينها ملف البطاقة التموينية", 
هذه  يف  تكمن  الف�صاد  "روؤو�ض  ان  على  م�صددا 

امللفات".

من  كبرية   اع��داد  عن  االمنية  االجهزة  افرجت   
�صهر  ق��راب��ة   منذ  املحتجزين  الفلوجة  اه��ايل 
كرحوت  �صباح  املحافظة  جمل�ض  رئ�ض  وق��ال 
املكلفة  اخلما�صية  "اللجنة  ان  ل���)اجل��ورن��ال( 
الفلوجة   اه��ايل  من  املحتجزين  مع  بالتحقيق 
اطلقت �رصاح  14 الف �صخ�ض و�صلمت الفني اىل 
االجهزة االمنية لثبوت عالقتهم بتنظيم داع�ض",  
اآالف حمتجز يف مركز االحتجاز   5 "بقاء  موؤكدا 
بعامرية الفلوجة  �صيخ�صعون الجراءات حتقيقية 
القليلة  االي���ام  غ�صون  يف  ���رصاح��ه��م  الط���الق 

املقبلة". 
وكان رئي�ض احلكومة  حيدر العبادي امر بت�صكيل 
جلنة ت�صم ممثلني عن خم�ض جهات امنية تاأخذ 
الفلوجة   اهايل  مع  التحقيق  مهمة  عاتقها  على 
ملعرفة املن�صمني اىل تنظيم داع�ض او املتعاونني 

لتقدير  املحلية  االنبار  حكومة  واأو�صكت  معه.   
اال�رصار باملمتلكات اخلا�صة يف ق�صاء الفلوجة,  
لتعوي�ض   العقارية  امل�صارف  اعتماد  واقرحت  
املت�رصرين. وقال ع�صو جمل�ض املحافظة حممد 
املحلية  االنبار  "حكومة   )اجلورنال(  ل�  يا�صني 
براجمها  تنفيذ  تعرقل  مالية  م�صاكل  ت��واج��ه 
املتعلقة باعادة النازحني اىل  احيائهم ال�صكنية 
يف ق�صاء الفلوجة , �صكلت جلانا لتقدير اال�رصار 
باملمتلكات اخلا�صة لغر�ض تعوي�ض  املت�رصرين 
من  العمليات الع�صكرية,  وخالل لقاءات احلكومة 
اعتماد  املحافظة  اقرحت  املركزية  مع  املحلية 
امل�صارف العقارية  يف تعوي�ض املت�رصرين من 

اهايل الفلوجة". 
يف   حمليون  وم�صوؤولون  امنية  م�صادر  وكانت   
يف  اال����رصار   ن�صبة   انخفا�ض  اعلنوا    االنبار 
الرمادي  مركز  الفلوجة  مقارنة  مبدينة  ق�صاء 

املحافظة.   

بعد قرارها ببطالن جلستي البرلمان المتنازع بشأنهما

)الجورنال(: قرار المحكمة االتحادية سيعيد الوزراء المقالين إلى مناصبهم خبراء قانونيون لـ

الكشف عن تورط مسؤولين في فساد التموينية والحكومة تدرس التعاقد مع شركات مختصة لتجهيزها

إطالق سراح 14 ألف محتجز من أهالي  الفلوجة واالحتفاظ بـ 5 آالف رهن التحقيق

العبادي منزعج من سوء توزيع الكهرباء 
وإقاالت تنتظر مسؤولين بالوزارة

بابا الفاتيكان سيزور العراق قريبا
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)الجورنال(: وزارة الدفاع تسعى الشراك الحشد الشعبي  والبيشمركة وحشد النجيفي في معركة الموصل  مصادرلــ
اأكدت م�صادر مقربة من وزارة الدفاع العراقية ام�ض 
اأن اجتماع��ا مو�صعا عقد بح�صور وزير الدفاع خالد 
العبي��دي, واالأم��ني الع��ام ملنظمة بدر قائ��د احل�صد 
ال�صعبي هادي العامري وجمموعة من امل�صت�صارين 
املرتقب��ة.  املعرك��ة  تفا�صي��ل  لبح��ث  الع�صكري��ني 
وقال��ت امل�صادر اإنه مت االتف��اق يف االجتماع على 
ي�ص��ارك احل�صد ال�صعبي بق��وة واأن يقوم وزير الدفاع 

العراق��ي بات�ص��االت مكثف��ة مع القي��ادة امل�صركة 
لق��وات البي�صمركة الكردية, وقي��ادة احل�صد الوطني 
ال��ذي يقوده حمافظ نين��وى ال�صابق اأثي��ل النجيفي 
بالتن�صي��ق مع امل�صت�صارين االأتراك, لرتيب وتنظيم 
خط��ة حترير املو�ص��ل. واأك��دت امل�ص��ادر اأن مهمة 
العبيدي م��ع القيادة امل�صرك��ة للبي�صمركة واحل�صد 
�صتك��ون �صعب��ة,  االأت��راك  الوطن��ي وامل�صت�صاري��ن 
متوقع��ا ع��دم جناحه��ا نظ��را للتوت��رات ال�صيا�صية 
نين��وى  يف  امل�صرك��ة  القي��ادة  ب��ني  والع�صكري��ة 

والقي��ادة امل�صرك��ة يف ببغ��داد, باالإ�صاف��ة اإىل اأن 
بغ��داد تعار���ض تدخ��ل اجلان��ب الرك��ي يف �صوؤون 
الع��راق وتطال��ب انق��رة باإنهاء تواجده��ا الع�صكري 
يف �صمال العراق قريبا من مدينة املو�صل. وحذرت 
ق��وات البي�صمرك��ة واحل�ص��د الوطن��ي ب�ص��كل مبا�رص 
و�ص��ارم احل�ص��د ال�صعبي م��ن امل�صارك��ة يف معركة 
حتري��ر املو�ص��ل. يذك��ر اأن ا�صام��ة النجيف��ي رئي�ض 
الربملان ال�صابق ورئي�ض ائتالف متحدون لالإ�صالح 
و�صقيقه اثيل النجيفي حمافظ نينوى ال�صابق وقائد 

قوات احل�صد الوطني املكونة من مقاتلني �صنة لدعم 
جمه��ودات حكومة العبادي يف احل��رب على تنظيم 
داع���ض يرف�ص��ان بق��وة م�صاركة احل�ص��د يف حترير 
املو�صل وكذلك احتاد القوى من خالل بيان او�صح 
فيه ان اجلي�ض العراقي هو من يحرر املو�صل ولي�ض 
احل�ص��د ال�صعبي. ويق��ول مراقب��ون اإن معركة حترير 
املو�ص��ل �صتك��ون ا�صد تعقيدا م��ن كل املعارك التي 
بالق��وات  مدعوم��ة  العراقي��ة  احلكوم��ة  خا�صته��ا 
االأمني��ة والع�صكري��ة النظامية, لك��ون املدينة فيها 

كثاف��ة �صكاني��ة كب��رية اإ�صافة اإىل تع��دد مكوناتها 
العرقي��ة والديني��ة. م�ص��ادر امنية عراقي��ة مطلعة, 
اك��دت  اأن قائ��د فيل��ق القد���ض يف احلر���ض الث��وري 
االإي��راين قا�ص��م �صليم��اين غ��ادر مدين��ة الفلوج��ة, 
ومعه اأربعة م��ن امل�صت�صارين االيراني��ني اإىل بغداد 
للتح�صري ملعركة حترير املو�ص��ل. وتعترب املو�صل 
مركز حمافظة نينوى, ث��اين اأكرب مدينة عراقية من 
حي��ث ال�صكان بعد بغ��داد حيث يبلغ تع��داد �صكانها 
اأك��رث من مليوين ن�صمة. من جانب اخر اكد  التحالف 

ال��دويل, ام�ض اأنه ق��دم الدعم للق��وات العراقية التي 
ح��ررت الفلوج��ة بعملي��ات قتالية معق��دة و�صعبة 
ج��دا, من خ��الل ال�رصب��ات اجلوي��ة واال�صتخبارات 
وامل�ص��ورة وامل�صاع��دة, م�ص��ريا اىل ان داع���ض خ�رص  
40 باملائ��ة من االأرا�ص��ي التي احتله��ا بالعراق, 
واأخ��رى يف �صوري��ا خ��الل االأ�صهر ال�صت��ة املا�صية, 
وتكب��د التنظي��م نح��و 25 األ��ف قتيل. ج��اء ذلك يف 
بي��ان للتحال��ف الدويل "هن��اأ فيه الق��وات العراقية 

لتحريرها مدينة الفلوجة من داع�ض" 

بغداد – سعد جاسم

ن�صاط ملحوظ يف اال�صواق العراقية القتناء م�صتلزمات عيد الفطر املبارك


