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كـــشف الـــقـــيـــادي في االحتـــاد الـــوطـــني
الــكـردسـتـاني غـيــاث الـسـورجي عن عـزم
القوات التركية شن عمليات عسكرية ضد
حــزب الــعــمــال الــكـردســتــاني فـي اقـلــيم
ــقــبــلــة . وقــال كــردســتــان خالل االيــام ا
الــسـورجي في تـصـريح  امس إن (الـقـوة
الـبـريـة التـركـية الـتي وصـلت مـؤخرا إلى
ــنــاطق احلـدوديــة مع الــعـراق مــشـطت ا
األراضي احلـدوديـة تـمـهـيـدا لـدخـول قوة
تـركية كبيرة لشن عملية أمنية واسعة في
جــبــال قـنــديل فـي الـســلــيـمــانــيــة وجـبل
الحـقة عناصر حزب وصل  سـنجار في ا
الـعـمـال).و أضـاف أن (الـعـمـلـيـة وشـيـكـة
وســـتـــكـــون بــالـــتـــعـــاون مع احلـــكـــومــة
الحـقة عنـاصر احلزب االحتـادية وإيران 
في جــبــال قــنــديـل الـقــريــبــة مـن احلـدود
اإليـرانــيـة).وتـابع الـسـورجي أن (تـركـيـا
خـططت للعمـلية منذ عـدة أشهر بالتزامن
مع عــمــلــيــات عـفــرين في ســوريــا وبــعـد
االنـتـهـاء من الـسـيـطـرة عـلى عـفـرين جاء
دور ســنــجــار وقــنــديل) مــتــهــمــا تــركــيـا
بـ(الــســـعي نــحــو مــنـــاطق شــاســعــة من
سـوريا والـعراق بذريـعة محـاربة اإلرهاب
وحـزب الـعـمـال الـكـردسـتانـي). من جـهته
اكـد مدير ناحية سيدكـان التابعة حملافظة
أربـيل إحسان جلبـي إن  (مواجهات قوية
ثلث احلـدودي العـراقي التركي شـهدهـا ا
االيـراني بـ اجلـيش الـتـركـي ومسـلـحي
) مــبـيــنـا أن حــزب الـعــمــال مـنــذ يـومــ
(الـــقــوات الـــتــركـــيــة اســـتــخـــدمت خالل
ـواجهات االسلـحة الثقيـلة والطائرات). ا
وأضــاف أن (الــقــوات الــتــركــيــة تـوغــلت
بــعــمـق نــحـو  15 كــيــلــومــتــر الى داخل
االراضي الـعـراقـيـة فـي نـاحـيـة سـيـدكان)
مـضيـفا أن (تـلك القـوات انشـأت نحو 12
ـنـطـقة). وتـابع ثـكـنـة عـسـكـريـة في تـلك ا
ـطـلعـة فإن ـصادر ا جـلـبي أنه (بحـسب ا
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ضـبـطت هـيـئـة الـنـزاهـة  مـديـري زراعة
صـالح الديـن احلـالي والـسـابق بـتـهـمة
تـزويـر مـعـامالت قـروض زراعـيَّـة فـيـما
ــنــافــذ احلـدوديــة عن أعــلــنت هــيــئــة ا
اعـتقال  21 مـسافـرا ايرانيـا مبـينة ان
هــــؤالء يــــحـــــمــــلــــون ســــمــــات دخــــول
مــزورة.وقـالت الـهـيـئـة فـي بـيـان تـلـقـته
(الــــزمـــان) امس  إنـــهــــا (ضـــبـــطت 14
مــعـامـلــة عـقـود زراعـيــة مـزورة صـرفت
ــبـلغ عــلى أســاسـهــا قـروض زراعــيـة 
 786 مليون دينار خالفا للضوابط في
ــــصــــرف الــــزراعـي - فــــرع تــــكــــريت ا
ـحـافـظـة صالح الـدين).وبـيّـنـت دائرة
الــتـحـقــيـقـات في الــهـيـئــة في مـعـرض
حـديـثــهـا عن تـفـاصـيل عـمـلـيـة الـضـبط
ـوجب مذكـرة قـضائـية أن الـتي تـمّت 
(وحـــدة الـــضـــبط الـــقـــضـــائي وجلـــنــة
ــكـتب مــكــافـحــة الـرشــوة الــتـابــعـتــ 
حتــقــيق الـهــيــئـة فـي مـحــافــظـة صالح

اجلـيش التركي يخـطط لشن هجوم واسع
ـــثــلث عـــلى مــواقـع حــزب الــعـــمــال في ا
احلـدودي العـراقي التركي اإليـراني) الفتا
الـى أن (تـوغـل الــقــوات الــتــركــيــة أثـارت
نـطقة).وكان مسؤولون الـفزع ب سكان ا
بــحـكـومــة إقـلـيـم كـردسـتــان قـد أكـدوا في
وقت سـابق  توغل الـقوات الـتركـية بـنحو
خـمـسـة كيـلـو متـر الى داخل االراضي في
ســـــيـــــدكــــان.الـى ذلك قـــــالت مـــــديـــــريــــة
االسـتـخبـارات العـسكـريـة التـابعـة لوزارة
الـدفاع في بيـان تلقته (الـزمان) امس إنها
(وبــعــمــلـيــات تــعــرضــيـة فــعــالــة تــهـدف
لـلسـيطـرة على بـقايا أسـلحـة وعتـاد فلول
ــنـــدحــر وجتــفـــيف مــنـــابــعه اإلرهـــاب ا
وبـعمـلية إسـتخـبارية شـجاعـة نفذت وفق

(تـسـلـيم الـطـفـلـة الى ذويـهـا). مـن جـهة
نافذ احلدودية في اخرى اعلنت هيئة ا
بــيــان  امس عن (اعـتــقـال 21 مــســافـرا
ايـراني اجلـنـسـيـة في منـفـذ الـشالمـجة
احلـدودي بـالـتـعـاون مع مـكـتـب األقـامة
ـنــفـذ).واضــافت ان (هـؤالء وجــوازات ا
يــحــمــلــون فـيــزا مــزورة) مــشــيـرة الى
(إتـخــاذ االجـراءات الـقـانـونـيـة بـحـقـهم

وإحالتهم للقضاء).
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اثــمــر عـن اصــدار اجــراءين االول
الـية جاء بـتـعمـيم مـنهـا لـوزارة ا
دائــرة الــضــريــبــة ووزارة الــعـدل
دائرة الـتسـجـيل العـقاري ووزارة
الزراعـة يتـضـمن ضرورة االلـتزام
بـعـدم شـمـول اقـارب الـسـيـاسـي
الـــتـــابـــعـــ لـــلــنـــظـــام الـــســـابق
ــتــخــذة ضـد تــلك بــالـعــقــوبــات ا
الـشـخــصـيـات وفــتح بـاب تـرويج
ــعـامـالت لـهـم شــأنـهـم شـأن اي ا
مـــــواطـن آخـــــر مـع رفع اشـــــارات
متلكات عن احلجز عن االموال وا
ـواطنـ من الذين العـشرات من ا
شملوا بهـذا االجراء حتت مسمى
ـسـاءلـة والـعــدالـة) مـؤكـداً (حل ا
ــــرتـــبــــطـــ قـــضــــيــــة االقـــارب ا
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أكد القيادي في ائتالف العربية
ال والــنــائب الــســـابق حــيــدر ا
سعـيه اللغـاء حمـيع (العـقوبات
الـسـيـاسـية) الـتـي اتـخـذت ضد
من خدمـوا الدولـة  مشـيراً الى
اعــفـــاء اقــارب الـــشــخـــصــيــات
الـســيـاسـيــة الـتــابـعــة لـلــنـظـام
الـســابق مـن الـعــقــوبــات الـتي
طـــالت اكــــثـــر مـن اربـــعـــة االف
وثلـثـمـائـة شـخصـيـة جـاء بـعد
عـــقـــد اجـــتـــمــاع مـع الـــهـــيـــئــة
الـوطــنــيـة الــعـلــيــا لـلــمـســاءلـة
ـال لـ (الزمان) والعـدالة .وقال ا
أمس ان (االجـتـمـاع مع الـهـيـئة

عن شــــريـــحـــة كــــبـــيـــرة شــــمـــلت
ـذكـور). ولـفت الى ان بـالقـانـون ا
(االتفاق االخيـر تمحـور حول عقد
اجتماعات خالل االسبوع اجلاري
سـعيـا لـلـوصـول الى االرادة الـتي
نـسـعى الـيـهــا وهي الـغـاء جـمـيع
الـعـقـوبــات الـسـيـاســيـة بـحق من
خدم الدولة والشعب خالل النظام
السـابق ونـظـرا ألن قـانـون الـغاء
احلـجـز يحـتـاج الـى موافـقـات من
مجـلس الـنـواب) مـعـرباً عـن أمله
في (ان يــصـــدر قــرار تـــفــســـيــري
يــحــاول ان يــقـلـل نــطــاق احلــجـز
والســــيـــــمــــا ان اغــــلـب الــــنــــواب
مــــــنـــــشــــــغــــــلــــــون بـــــاحلــــــمالت
االنـتـخـابيـة).مـن جـهتـهـا وجـهت

بالشـخصـيات السـياسـية التـابعة
للنظام السابق وابعادهم عن قرار
احلـجــز. وقــد  حـصــر االســمـاء
ـتــبـقــيـة بـ  900 سـيــاسي فـقط ا
وسـتـتم مـنـاقــشـة قـضـايـاهم عـلى
اساس ما قدموه من خـدمة للدولة
العـراقـية). ورأى ان (هـؤالء زجوا
بــقـانــون مــجــحف بــحق الــشــعب
يعـاقب من كـان يـقدم خـدمـة عـامة
البـــنـــاء الــوطـن)  مـــوضـــحــاً  ان
(االجـراء الـثانـي الـذي  االتـفاق
علـيه يشـيـر الى معـاجلـة القـانون
رقـم  72 مــن خــالل اصــــــــــــــــــدار
ــســاءلــة تــعــلــيــمــات من جلــنــة ا
انيـة تفسر ارادة صاحلة الـبر وا
ـشــرع وحتــاول ان تــرفع الــغـ ا

إلـى أن (احلكم جاء استـناداً إلى أحكام
ـادة  289مـن قـانـون الـعــقـوبـات). في ا
غـضـون ذلك قالت شـرطـة بابل في بـيان
ان  (قـــوة مـن قــسـم مـــكـــافـــحـــة اجــرام
مـحافـظـة بابل تـمكـنت من حتريـر طفـلة
مـختـطفـة تبـلغ من الـعمر  11عـاماً بـعد
ســاعــات قـلــيـلــة من اخــتـطــافــهـا وسط
احللة).واضافت ان (العملية نفذت وفق
مـعـلـومات اسـتـخبـاريـة دقـيقـة) مـؤكدة

الـدين تـمكّـنتـا بـعد االنـتقـال لـلمـصرف
عـامالت من تنــفّـيـذ العـملـيّة وتـدقيـق ا
الـتي أسفـرت عن ضبط 14مـعامـلة عـقد
زراعـي بـغــيــة احلــصــول عـلـى قـروض
ّ ضبط ستمسكات مزوّرة و زراعـيّة 
مــديـري الــزراعـة احلـالي والــسـابق في
ـديـر ومـديـر قـسم احملـافــظـة ومـعـاون ا
األراضي لـــــقــــيـــــامـــــهم بــــعـــــمــــلـــــيّــــة
الـتزويـر).وأشارت الى (تنـظـيم مـحضر
ــضـبـوطـة; ـبـرزات ا ضــبط أصـولي بــا
ـتّـهـمـ على بـغـيـة عـرضهـا بـصـحـبة ا
قــاضـي الــتــحــقــيق اخملــتص). الى ذلك
ـتـحدث بـاسم مـجـلس القـضـاء األعلى ا
الـقاضي عـبد الـستـار بيـرقدار فـي بيان
امس ان (الــهـيـئـة الـثـانـيـة في مـحـكـمـة
جـنـايـات بابل أصـدرت حـكـماً بـالـسجن
 10ســـنـــوات بـــحق مـــوظف فـي دائــرة
الـتسـجيل الـعقـاري في احلـلة).وأضاف
ــتــهم اعـتــرف بــتـزويــر مــعـامالت أن (ا
عـقارية لنقل عقارات تعود لبلدية احللة
إلى آخـرين بـطرق غـير مـشروعـة) الفتا

مـعلـومات دقـيقـة تمـكن أبطـال الفـرقة 20
من ضـبط كـدس كـبـيـر لـلعـتـاد في مـنـطـقة
ـوصل).واوضـحت ان الــشـورى جـنـوبي ا
(الـكـدس يحـتـوي على  458 قـنـبـرة هاون
مـحـليـة الـصنع كـانت مـعدة إلسـتـخدامـها
كـعـبوات نـاسـفة و 62 عـبـوة ناسـفـة على
شــكل صـفـائـح حـديـديـة و 9 قــنـاني غـاز
خـاص بـصـناعـة الـعـبوات) .وقـالت قـيادة
عـمليات بغـداد في بيان امس ان (القوات
األمـنـيـة تمـكـنت باالشـتـراك مع مـفرزة من
مـكـتب مكـافحـة إجرام بـغداد اجلـديدة من
الـقـاء القـبض عـلى فتـاة متـهـمة بـاخلطف
شـتل  والـقـاء الـقـبض على في مـنـطـقـة ا
دائن/ البـانوراما وفق مـتهم في مـنطقـة ا
ـادة 4 إرهـاب).وأضـافت انه (  تـنـفـيذ ا

واجب تــفــتـيـش ضـمن مــنــاطق الــعـبــيـد
احـرابة الـبو عـوسج ضمن قـاطع جنوبي
بــغــداد نـتـج عـنه الــعــثــورعـلى عــبــوتـ
نــاسـفـتـ و 12 قــنـبــرة هــاون مـخــتـلــفـة
الـعيار ومخـلفات حربيـة لعصابات داعش
ــــــواد بــــــدون االرهــــــابــــــيـــــــة و رفع ا
حـــادث).وقــــال مـــصـــدر امس ان (عـــبـــوة
نـاسفـة مزروعـة على جـانب طريـق منـطقة
الـسيد عبـد لله التابـعة لقضـاء احملمودية
انـفجرت مـا أدى الى إصابة ثالثـة مدني
بـجروح مـتفاوتـة).وأضاف ان (قوة أمـنية
ـواطـنـ مـن االقـتـراب من مـكـان مــنـعت ا
االنـفـجـار فيـمـا نـقلت سـيـارات اإلسـعاف
ـسـتشـفى الـقـريب لـتـلقي ـصـابـ الى ا ا

العالج).

الهيـئة ايضـاحاً رسـمياً امس الى
ـالـيـة والـعـدل والـزراعـة وزارات ا
ـشــمــولـ اكـدت فــيه ان الئــحــة ا
ـنقـولـة وغـير صـادرة االمـوال ا
نقولة  يبلغ عددهم  52 شخصاً ا
 تــبـدأ بــالــتــســلــسل رقم  1 عــبـد
حمود مـحمـود التكـريتي وتـنتهي
بــالـــتـــســلـــسل رقم  52 خــمـــيس
ســـرحــــان احملـــمـــود مـع شـــمـــول
اقـاربـهم لــغـايـة الــدرجـة الـثــانـيـة
ووكالئـــــهم الـــــذيـن اجــــروا نـــــقل
ـلــكــيـة . وجــاء في االيــضـاح ان ا
نقولة شمول بحـجز االموال ا ا
نقولة  يبلغ عددهم 4752 وغير ا
شخصـاً بدءاً من التـسلسل رقم 1
ابــتــســام عــطــا حــمــيــد الــعــجـاج

وانتهاءً بالتسلسل  4752 يونس
هـــلـــيل عـــلـــيـــوي الـــســـويـــعـــدي
واليـجــري احلــجــز عــلى اقــاربـهم
واوالدهم وزوجــــاتـــهـم.  الى ذلك
كـشــفت الــهــيـئــة عن مــطــالـبــتــهـا
مـجــلس الـنــواب  بـإصــدار قـوائم
طلـوب استثناؤهم من باألسماء ا
ـذكـورة لـغـرض أعـداد الـقـرارات ا
مــراجــعــة كـــامــلــة لـــلــقــوائم وفق
القـانون رقم  72 واعداد الـقائـمة
الــنــهــائــيــة واالســراع بــتــشــكــيل
اللجنـة اخلاصة بـتطبـيق القانون
في االمانة العامة جمللس الوزراء
مــؤكـــدة أنــهـــا قـــامت بــتـــطـــبــيق
الـــــــقـــــــانـــــــون رقم  72 من خالل
ـــــصـــــادرة إصـــــدارهـــــا قـــــوائم ا

واحلــــجـــــز عـــــلى أمـــــوال اركــــان
النظام السابق. ونقل بيان للهيئة
عن رئـيس مـجـلس الـنـواب سـلـيم
اجلــــبـــــوري قــــولـه خالل لـــــقــــائه
مـثـلي الـهيـئـة في مـكـتبه  امس
أن (الـقـرار رقم  72 لـسـنـة 2017
أقـــــر في مـــــجـــــلـس الــــوزراء و
أرسـاله الى مـجـلس الـنـواب الذي
نـاقشـته وإجراء الـتعديالت قام 
عــلــيه ومن ثـم الــتــصــويت عــلــيه
وإقـــراره و نـــشـــره في اجلـــريـــدة
الـرســمــيــة م وطـلب مـن الـهــيــئـة
تــنـفــيــذه من خـالل أصـدار قــوائم
) مـشـيراً الى ـشـمولـ بأسـمـاء ا
ان(الـهـيــئـة قـامت بــإصـدار قـوائم
بـعد االسـمـاء الـتي ضـمت 4257 

أن كــــانت تــــشــــمل  49700
ن ـا يــتــيح لـآلالف  اسم 
حـــــجــــــزت أمــــــوالـــــهـم وفق
القرارات والـقوان الـسابقة
بـالــتـصــرف بــهـا بال قــيـد أو
شرط). وبـحـسب الـبـيـان فـقد
ـثـلـو الـهيـئـة مـجلس طالب 
الــــنــــواب  بـ(إصــــدار قــــوائم
طلوب استثناؤهم باألسماء ا
وتـزويـد الـهـيــئـة بـهـا لـغـرض
أعــداد مــراجــعــة كــامــلــة وفق
واعـــداد الـــقــــانــــون رقم   72 
الـقـائـمــة الـنـهــائـيـة واالسـراع
بــتـشــكــيل الــلــجــنــة اخلــاصـة
بـتـطـبـيق الــقـانـون في االمـانـة

العامة جمللس الوزراء).

∫©ÊU e «® ‡  ö*«Ë rNzUM¦²Ý≈ »uKD*UÐ rz«u  —«b ù ÊU*d³ « uŽbð W ¡U *« W¾O¼

dNý√ cM  v Ë_« …dLK  qOÐ—√ —UD  w  ÊUÒD% WOð«—U ≈Ë W¹œuFÝ ÊUðdzUÞ

 UÒI×² *« nB½ l œ ¡«dł 5Hþu*« ÂUB²Ž≈ jÝË Vð«Ëd « rÒK ²¹ rOK ù«
ÍuÝu*« nODK « b³Ž ≠ œ«bGÐ

s Š b¹d  ≠ qOÐ—«

ــالــيــة فـي حــكــومـة أعــلــنت وزارة ا
إقــلـيم كـردســتـان عن وصـول رواتب
مـوظـفـيـهـا من احلـكـومـة االحتـاديـة
مـؤكـدةً الـبـدء بـصـرف هـذه الـرواتب
امس االثـنـ واليـوم الـثالثـاء فيـما
أطــلـقت احلـكــومـة االحتـاديـة رواتب
جــمـيـع مـوظــفي االقـلــيم بــضـمــنـهم
الـبـيـشـمـركـة في وقت حـطت طـائرة
قـادمـة من الـسـعـوديـة صـبـاح  امس
فـي مــطــار أربــيل الـــدولي بــعــد رفع
احلـــظــر عن الــرحـالت الــدولــيــة من
وإلـى مـطــاري اإلقــلـيـم.وقـالت وزارة
مـالـيـة كـردسـتـان في بـيـان امس  إن
ركزي العراقي وجه (مـحافظ البنك ا
الـيـة في حكـومة رسـالـة إلى وزارة ا
كـردســتـان نـصت عـلى حتـويل مـبـلغ
 317.540.465 مـلـيـار ديـنـار مـنـهـا
مــبـلغ  281.724.634 مــلـيـار ديـنـار
ــــــوظـــــــفي اإلقــــــلـــــــيم عــــــدا وزارة
الــبـيـشــمـركــة ومـبـلغ 35.815.831
مــــــــلـــــــــيــــــــار ديـــــــــنــــــــار لــــــــوزارة
الــبــيــشـمــركــة).وأضــافت أن (إقــلـيم

كــردسـتـان يـحـتـاج إلى  590 مـلـيـار
وظف بنظام ديـنار لصرف رواتب ا
االدخــار) مــؤكـدة أنــهــا (سـتــصـرف
رواتـب وزارات الـصــحــة والـتــربــيـة
والــبـــلــديــات والــداخــلــيــة وشــؤون
ؤنفل الشهداء وعوائل الشهداء وا
ــالـيـة والــسـجــنـاء الـســيـاســيـ وا
ودائـرة اجلـنـسـيـة وبـاقـي الوزارات
يــومي االثـنـ والــثالثـاء).وبـحـسب
الـبـيان فـإن (حكـومة اإلقـليم سـتعـقد
اجــتـمــاعـاً بـعــد عـطــلـة عــيـد نـوروز
ـبـالـغ الـتي سـتـحـول من لــتـوحـيـد ا
احلـكـومـة االحتاديـة وواردات الـنفط
وظف إلعادة النظر بقوائم رواتب ا
وتـسـخـيـر جـميع اجلـهـود لـتـحـس
ــعــيــشـيــة لــلــمــواطــنـ األوضــاع ا
). وفي هـذا الـسـيـاق بـدأ ــوظـفـ وا
مـــــوظــــفــــو دوائـــــر الــــصـــــحــــة في
الـسليمانية وحـلبجة امس اعتصاماً
عـن الــدوام إحـــتـــجــاجـــا عـــلى عــدم
صــــرف رواتــــبـــهـم كـــامــــلــــة. وقـــال
ـشاركون في االعـتصام إن (الـعديد ا
ـسـتــشـفـيـات من دوائــر الـصـحــة وا
بـالـسلـيمـانيـة اعـلنـوا االعتـصام عن
الـــدوام بــســبب قـــرار وزارة مــالــيــة

حـكـومـة االقـلـيم اإلسـتـمرار فـي قطع
أكـثر من نـصف رواتبنـا فيمـا أعلنت
احلـــكــــومـــة االحتـــاديـــة عن صـــرف
رواتب قـطاعي الصـحة والتـعليم في
اإلقــلــيم كــامــلــة) مــطــالــبــ بــغــداد
بـ(تـوضيح موقفها من صرف رواتب

مـنتسبي صـحة االقليم). مـن جانبها
ـــالــيـــة االحتـــاديــة أطـــلـــقت وزارة ا
ـا رواتـب جـمــيع مـوظــفي االقـلــيم 
ــتـحـدث فــيـهم الــبـيــشـمـركــة.وقـال ا
ــــكــــتب االعالمـي لـــرئــــيس بــــإسم ا
الــوزراء ســعــد احلــديـثـي في بــيـان
ــالــيـــة االحتــاديــة امـس ان (وزارة ا
أرسـلت  317 مـليـار دينـار الى إقليم
كــردســتــان وهــذه االمـوال هـي لـكل
الـوزارات ومـنـهـا وزارة البـيـشـمـركة
والـــقــوات االمــنـــيــة ولــيـــست فــقط
لــوزارة الـتـربــيـة والـصــحـة) مـؤكـداً
(اسـتـمـرار الـتدقـيق لـضـمـان وصول
الـــرواتب الى مـــســتـــحــقــيـــهــا). من
ـــالــــيـــة جــــهـــتــــهــــا قـــالـت وزارة ا
واالقــتـصــاد في حـكــومـة االقــلـيم ان
(حـكومـة كردسـتان بـحاجة الى 900
مـلـيـار ديـنـار لـتوزيـع رواتب جـميع
الــوزارات بـدون نـظـام ادخـار رواتب
ـــوظــفـــ ولــتــوزيـع الــرواتب مع ا
نـــظــام اإلدخــار فـــحــكــومـــة اإلقــلــيم
بـــحـــاجـــة الى  590 مـــلـــيـــار فـــإذا
اضــــافت  273 مـــلــــيـــار ديـــنـــار من
عـائدات وزارة الـداخلـية الى األموال
الــتي أرســلــتــهــا بـغــداد  فــعــنــدئـذ

ســتــتــمــكـن من دفع رواتب مــوظــفي
جـــمــيع الــوزارات مـع إتــبــاع نــظــام
ـــقــــابـل اكــــد وزيـــر االدخــــار). فـي ا
الــتــخـطــيط وزيــر الــتـجــارة وكــالـة
ســلـمــان اجلـمــيـلي  امـس ان بـغـداد
سـتبذل مساعيها لتسديد مستحقات
الــفالحــ في االقـلــيم اسـوة بــبـاقي
فـالحي الــعــراق . وأبــلـغ اجلــمــيــلي
وفــــــدا من فـالحي االقــــــلـــــيـم بـ(دعم
احلــــكـــــومــــة االحتــــاديــــة لـــــفالحي
كـردستـان وسعيـها لـتوفيـر الظروف
ـــســتــحــقــات ــنـــاســبــة لــصــرف ا ا
ــتــأخـرة لــلـســنـوات 2017-2014 ا
ـمكـنـة) بـحسب عـلى وفق االلـيـات ا
ـكـتـبه قـال ان لـقـاء اجلـمـيـلي بـيــان 
بـــوفــــد فالحي كــــردســـتـــان (شـــهـــد
ـالـية سـتـحـقات ا مـنـاقـشة قـضـيـة ا
ـتـراكمـة لـلسـنوات لـفالحي االقـليم ا
ـاضية عن تـسلم محصـول احلنطة ا
ـئـة من والــبـالـغـة نــسـبـتـهـا  17 بــا
ـستحـقات العـامة لفالحي مـجموع ا
زيد الـعراق).ودعا الوزير إلى (بذل ا
شـتركـة بـ احلكـومة من اجلـهـود ا
االحتـاديـة وحكـومة االقـليم لـتسـوية
ــلــفــات الــعــالــقــة ومــنــهــا جــمــيع ا

) مـوضـحا ان مـسـتـحـقات الـفالحـ
شـكلة هو (احـد اسباب نـشوء هذه ا
ـا يـؤدي إلى عــدم ضـبط احلــدود 
حـــدوث حــاالت لــتــهـــريب احلــنــطــة
ـــــســــــتـــــوردة ووصـــــولــــــهـــــا إلى ا
الـسايلوات على انها حنطة محلية )
ولـفت الى ان (هـذا الـوضع هـو الذي
دعـا احلكومة االحتادية إلى االصرار
نع اي عـلى الـسيـطـرة على احلـدود 
حـاالت تهريب سـواء للحـنطة او الي
مــواد وســلع اخــرى غــيــر مــطــابــقـة
لــلـمـواصـفـات الــوطـنـيـة). وأصـدرت
مــحـافــظــة أربـيل تــوضـيــحـا بــشـأن
إجـراءات الدخـول إلى احملافظـة بعد
اإلعـالن عن إلـــغــــاء شـــرط اإلقــــامـــة
واطني احملافظات العراقية األخرى
وقـال إعالم احملـافظـة في بـيان امس
(نـحيـطـكم علـما بـأنه أساسـا لم تكن
ا هـناك شروط إلقامة العراقي وإ
كــانـت إجــراءات أمــنــيــة احــتــرازيـة
بـالنـسبـة للعـراقيـ من غيـر ساكني
اإلقـليم للـضرورة كون شـرط اإلقامة
يـشـمل األجـانب حـصـرا).وأضاف ان
(مــا جــرى تــأكــيـده الــيــوم من خالل
تـصـريحـات محـافظ أربيل أنه تـقرر

عـد تلك اإلجراءات االحترازيـة ملغية
ومـن اآلن فـصـاعـدا يـتم الـتـأكـد فـقط
مـن الـهـويــة في مــنـافـذ الــدخـول من
دون أي إجـــــراءات أخـــــرى).وشـــــدد
الـبـيـان عـلى أن (مـا أشـيع عن إلـغاء
اإلقــامــة هــو فــقط إلــغــاء اإلجـراءات
االحـــتـــرازيـــة من  جـــانب  الـــدوائــر
ــواطـــنــ األمـــنــيـــة عـــنــد دخـــول ا

واجملــامـيع الـسـيــاحـيـة إلى أربـيل)
مـؤكدا أن (الدخول غـير مشروط بأي
إجـــــــراءات أخــــــرى).وكـــــــانت إدارة
احملـافـظة قـد اعلـنت اول امس عـليى
لـســان مـديـر إعالم احملـافـظـة حـمـزة
حــــامـــد عن إلـــغــــاء شـــرط اإلقـــامـــة
ـــواطــنـي احملــافـــظــات الـــعــراقـــيــة
الـراغبـ بزيارة احملـافظة مـوضحاً
أن اإلقـامـة سـتـشمـل غيـر الـعـراقـي
فــقط. من جـهـة اخــرى حـطت طـائـرة
قادمة من السعودية صباح امس في
مـطار أربـيل الدولـي بعد رفـع احلظر
عـن الــــرحـالت الــــدولــــيـــــة من وإلى
مـطاري اإلقلـيم قبل أن تقلع في وقت
جموعة الحـق من يوم امس عائدة 
ـعـتـمـرين إلى السـعـوديـة.وكان من ا
مـــديـــر عــــام مـــجـــمـــوعـــة شـــركـــات

خـوشـنـاو حـاجي رسـول خـوشـناو
قرر قـد أعلن في وقت سابق أن من ا
أن تـبـدأ االثـنـ أولى رحـالت شـركة
فـالي ناس من مـطـار جـدة إلى مـطار
أربــيل الـدولي وانـه سـتـكــون هـنـاك
أربـع رحالت ذهاب وإيـاب أسبـوعية
بـ أربيل وجـدة. كما وصـلت طائرة
تــابـعـة لـشـركـة فالي دبي إلى أربـيل
عـصر امس وهي تـقل مئـة راكب قبل
ان تـعود إلى دبي بـ 164 راكـباً.على
صـعيد آخر أعلن محافظ السليمانية
هــفــال أبــوبــكــر احلــداد  3 أيــام في
احملـافظـة وإلغـاء االحتـفاالت بـأعياد
نـــوروز بـــســبب ســـيـــطــرة الـــقــوات
الـــتـــركـــيـــة عـــلى مـــديـــنـــة عـــفـــرين
الـسوريـة.وقال أبـو بكـر في بيان إنه
(بــسـبب األوضــاع في عـفـريـن نـعـلن
احلـداد الـعـام لثالثـة أيـام في جـميع
أرجـاء احملافـظة كـما أطـلقـنا اسم -
ـقـاومــة- عـلى عــيـد نـوروز نــوروز ا
هــذا الــعـــام  تــضــامــنــا مع مــديــنــة
عـفرين).وأضاف (ستلغى االحتفاالت
قـرر إقامـتها والـفعـاليـات التي مـن ا
ـنـاسبـة األعيـاد كمـا سنـطلق اسم
عـفــرين عـلى تـقـاطع داخل مـحـافـظـة

السليمانية).من جهتها قالت رئاسة
حـــكــومــة اإلقــلـــيم أن إعالن احلــداد
تـعـاطـفـا مع مـديـنـة عفـرين لـيس من
صالحــيـات مــحـافظ الــسـلــيـمــانـيـة
مـؤكدة أن هـذا القرار يـخص مجلس

وزراء اإلقليم. 
وجــاء في بــيـان لــرئـاســة احلـكــومـة
انـه(في مـا يــتــعــلق بــإعالن مــحـافظ
الــســلــيــمــانــيــة احلــداد ثالثــة أيــام
تـضـامنـا مع عـفرين نـعلن تـعـاطفـنا
ومــسـانــدتـنــا ألهـالـي عـفــرين الـذين
يــواجـهــون احلـرب والــنـزوح إال أن
هــــذا األمــــر لــــيس من صـالحــــيـــات
احملــافظ من الــنــاحــيــة الـقــانــونــيـة
واإلداريــة).وأضــافت أن (الــقــرار من
صـالحيـات مجـلس الوزراء حـصرا).
واعـلن قـضـاء خـانـقـ فـي مـحـافـظة
ديــــالى امـس عن تـــعــــطــــيل الـــدوام
الــرسـمي ثالثـة ايــام بـدءاً من الـيـوم
ـنـاسبـة اعـياد الـثالثـاء في الـقضـاء 
نــوروز.وكـانت حــكـومــة اإلقـلــيم  قـد
اعـلنت اول  امس  عن تعطيل الدوام
ـدة ثالثـة أيـام الــرسـمي في اإلقـلـيم 
ـنـاسـبـة ابـتــداً من الـيـوم الـثالثـاء 

أعياد نوروز.

سلمان اجلميلي
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تـتـقـدم (الـزمان) بـالـتـهـاني واالمنـيـات الـصـادقة
الى الـــشـــعـب الـــعـــراقي عـــامـــة والى مـــواطـــني
كــردســتــان خـاصــة بــحــلـول عــيــد نــوروز الـذي
يصـادف غدا وتتمـنى من العلي القـدير ان يكون
عيـد افراح دائـمة ووحـدة وطنـية راسـخة. وبـهذه
ــنــاســـبــة حتــتـــجب اجلــريــدة عـــلى ان تــعــاود ا

قبل.   الصدور يوم اخلميس ا

ـدينة للـمشاركـة في بطولـة الصداقـة الدولية    u‰∫ فريق سوريـا لكرة الـقدم في صالـة مطار الـبصرة حلـظة وصوله ا Ë


