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ركـزية اصـدرت احملـكمـة اجلنـائيـة ا
حـكــمـاً بـاعـدام ست نـسـاء  تـركـيـات
بـتـهمـة االنتـمـاء الى تنـظيم داعش 
فـــيــمــا حــررت قـــوة امــنــيـــة طــفــلــة
مـــخــتـــطـــفــة والـــقت الـــقــبـض عــلى
خـاطفهـا.وقال مصـدر في احملكمة ان
ـركـزية (قـاضي احملـكـمة اجلـنـائـية ا
أصــدر حـــكــمــا بــاالعــدام بــحق ست
نـساء تـركيـات بتهـمة االنـتماء ودعم
تـنظيم داعش فيـما حكم على أخرى
ـؤبد) .وحررت قـوة أمنية بـالسجن ا
طـفلة مـختطفـة وقبض على خـاطفها
وسـط بـغـداد. وقـال بــيـان ان (الـقـوة
االمـنـيـة شكـلت فـريق عـمل وبـاشرت
بــفــرض طــوق امــني عــلـى مــنــطــقـة
شــارع الـسـعـدون وتـنـفـيـذ اجـراءات
الـتـفتـيش بـعد ان وردتـنـا معـلـومات
عن حـالـة اخـتـطـاف لـطـفـلـة تبـلغ من

الــعـمـر خــمس سـنـوات) واضـاف ان
(الـقـوة عثـرت على الـطفـلة في هـيكل
فـارغ والـقت القـبض على خـاطفـها).
وانــتــشــلت الــشــرطــة الــنــهــريــة في
ثنى جـثة غريق. واوضح مـحافظـة ا
بـيان لشرطة احملافظة انها (توجهت
إلى قـضـاء اخلضـر بعـد ورود تبـليغ
عـن حـــدوث حــــالــــة غــــرق لــــشـــاب)
واضــاف ان (الــشــرطــة تــمــكــنت من
الــعـثـور عـلى جــثـة الـشـاب وهـو من
سـكنة القضاء من مواليد 1997 و

انتشالها إلكمال إجراءات التحقيق).
واعـتـقلت سـيـطرة  امـنـية في قـضاء
الـزبيـر  بالبـصرة شـخص احـدهما
مـنتـسب امني بحـوزتهمـا نوع من
اخملدرات تبلغ كميتها  22 غراماً من
مـــادة الــكـــريـــســتـــال اخملــدرة و 40
غـــرامــاً من مــادة الـــتــريــاك اخملــدرة
اضـــافــة الى مـــواد تــعـــاط. ونــفــذت
مـديـرية  شـرطة كـربالء بـتشـكيالتـها

الحــقـة اخملــتــلـفــة حــمــلـة واســعــة 
ـطـلـوبـ ومـتـابـعـة أوامـر القـبض ا
الـصادرة مـن القـضاء. وقـال بيان ان
ــفـارز االمـنـيـة  تــمـكـنت من إلـقـاء (ا
ــتـــهــمــ الـــقــبض عـــلى عـــدد من ا
ـطلوبـ للقضـاء بجرائم جـنائية وا
مـختـلـفة بـينـهم مطـلوبـون على وفق
جـــرائم الــقـــتل الـــعــمـــد والــشــروع
بـالــقـتل وآخـرون بـجـرائم الـتـهـديـد
والــســرقــات واالحــتـيــال والــتــزويـر
ـواد اخملدرة ـتـاجـرة وتـعـاطـي ا وا
ومـخالفات قانونـية اخرى  متنوعة 
فــضـال عن أشــخــاص مــشــتــبه بــهم
وضـبط عجالت ودراجـات ناريـة غير

اصولية). 
وردت الــهــيـــئــة االســتــئــنــافــيــة في
مـحـكــمـة الـتـمـيـيـز االحتـاديـة طـعـنـا
ـقاوالت تـقـدمت بـه إحـدى شـركـات ا
ثـنى ضـد حـكم صدر في مـحـافـظـة ا
ــثـنى. وقـال لــصـالح دائــرة صـحـة ا

ـتــحـدث الـرسـمي جملـلس الـقـضـاء ا
األعـلى القاضي عبد الـستار بيرقدار
فـي بيان امس ان (الـدعوى تـتلخص
بــأن شــركــة اســتـثــمــاريــة كــانت قـد
ـثـنى تــعـاقـدت مع مــديـريـة صــحـة ا
ــنـطـقـة عــلى إنـشـاء مــركـز صـحي 
ـشـروع اجلــربـوعـيــة وبـعـد إتــمـام ا
ـــبـــنى) حـــصــــلت أضـــرار عـــدة بــــا
وأضاف انه (في أثر ذلك حكمت ضد
قاوالت بالـتعويض استنادا شـركة ا
إلـى إخالل األخـيــرة بــبــنـود الــعــقـد
قاول عماري وا هندس ا بـتضم ا
مــا يــحـدث خـالل عـشــر ســنـوات من
تـهـدم كلي أو جـزئي فـيمـا شـيده من

مبان واقامه من منشآت).
 وأوضـح انه (لـــــثــــبـــــوت األضــــرار
بــحـسب تــقـريـر اخلــبـيـر الــقـضـائي
قــررت مـحـكـمـة الـتــمـيـيـز االحتـاديـة
ــمــيــز من قــانـون تــصــديق احلــكم ا

دنية). رافعات ا ا
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فـاز عــبـد الـفـتـاح الـسـيـسي بـواليـة
رئـاسية ثـانية في مـصر بنـسبة 97
ـئة من االصـوات الصـحيـحة في بـا
رابع انـتخابـات رئاسيـة تعددية في
تــاريخ الــبالد بــحــسب مــا أعــلـنت
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لالنــتــخــابـات

. االثن
وفـي مـؤتــمــر صـحــفي  قــال الشـ
ابـراهيم رئـيس الـهيئـة أن (عدد من
أدلـوا بأصـواتهم خالل االنتـخابات
داخـل وخـــــــارج الــــــبـالد بـــــــلغ 24
مـلـيـونـا و 254 الـفـا و 152نـاخـبـا
ـئـة الفـتا بـنـسـبـة مـشـاركة  41 بـا
الى ان نـسبـة األصوات الـصحـيحة
ئـة وبلغ عدد مـنهـا بلغت  92,7 بـا
األصـــوات الـــتـي حـــصل عـــلـــيـــهـــا
الـسـيـسي  21 مـلـيـونـا و 835الـفـا

و 387 صوتا).
قـابل بـلغ عدد االصـوات غـير فـي ا
ــعـتـرف بـهـا مـلـيـونـا و 762 الف ا
ــئـة من صــوت نـســبـتــهـا 7,27 بــا

جـملة األصـوات فيمـا حصد خصم
الـسيـسي الوحـيد مـوسى مصـطفى
ـئـة من مــوسى نــسـبـة  2,92 فـي ا

األصوات الصحيحة.
وفي مـداخلة هاتفـية مساء االربعاء
ـــاضي آخـــر ايــام االقـــتــراع قــال ا
ــؤيــد ــصــري ا مــوسـى لالعالمي ا
لـلحـكومـة أحمد مـوسى على الـقناة
الــفـضـائـيــة اخلـاصـة صــدى الـبـلـد
"كـــنت اتــمــنـى ان أصل لــنــحــو 10
ئـة يعـد  تقـديرات الـنتـيجـة تدل بـا
عـــلى "شــعـــبــيــة كـــبــيـــرة وجــارفــة

للرئيس السيسي".
وعـــــزا مـــــوسـى األصـــــوات غـــــيــــر
ــعــتــرف بــهــا إلى عــزوف "بــعض ا

الشباب" عن التصويت.
ـسجـل وبـلـغت قاعـدة النـاخـب ا
فـي مــــصـــر  59 مــــلــــيــــون نــــاخب
مـوزع على  13الـفا و 687 جلـنة
اقـتـراع عـلى مـستـوى اجلـمـهـورية

بحسب بيانات الهيئة.
في  2013  وبـــعــد ان أزاح ســـلــفه
االسـالمي مـــــحــــمـــــد مــــرسـي اثــــر

تـظـاهرات حـاشدة طـالـبت برحـيله
تـمـكن السـيسي من الـفوز بـسهـولة
بــاالنــتــخـابــات الــرئــاســــــــــيـة في
ـئة الـعام  2014 بـنـسـبة  96,9 بـا

من األصوات.
وفـي االنــتـــخـــابـــات الـــتي أجـــريت
خــــــارج الــــــبـالد في  16و 17و18
اذار وايــــــــام   26 و 27 و 28 مـن
ـاضي داخل الـبالد واجه الـشـهـر ا
الــسـيـسي ( 63 عــامـا) مـوسى (65
عـامـا) وهـو سـيـاسي غـيـر مـعـروف
جــمــاهــيــريــا يــتــرأس حــزب الــغــد
الـصـغـير مـنـذ الـعام  2011 وعُـرف

صري. عنه دعمه للرئيس ا
رشـحون االخـرون احملتـملون أمـا ا
الــذين يــتــمــتـعــون بــثــقل ســيـاسي
حـقيقي فتم حبسهـم بتهمة انتهاك
الــقــانـون او تــراجــعــوا عن خـوض
االنـتخابـات بسبب مـناخ التـضييق
عــلـى احلـريــات.وفـي االنــتــخــابـات
االخــيــرة عــــــــــــــام  2014 بــلـغت
ـئــة بـعـد ـشــاركـة  37 بــا نــسـبــة ا
يـومـ من االقتـراع ثم ارتـفعت الى

ـئـة اثـر تــمـديـد االقـتـراع 47,5  بــا
لـــيــوم ثــالث. وفـي خــطــاب مــوجــز
تـعهد السيسي بان يكون كما عهده
ـــصــري حــريـــصــا عــلى الـــشــعب ا
اجنــاز بــرنــامــجه وان يــعــمل عــلى
ــشــتــركــة بـ ــســاحــات ا زيــادة ا

. صري ا
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الـــــدول أيــــضـــــاً) مــــوضـــــحــــا ان
(احلــكـومــة الـعــراقـيــة اكـدت أنــهـا
وزعـت اســـتــــمــــارات عـــلـى الـــدول
تعهدة في مؤتمر الكويت لغرض ا
ـوضــوع والـبـدء بـوضع تــأصـيل ا
خــطــة لإلعــمــار).وتــابع أن (أغــلب
الـدول تراجع تفاعلـها وهناك فتور
ــــوضـــــوع) مـــــوضـــــحــــا ان فـي ا
(الــعــراق يـســعى حــالـيــاً لــتـبــيـان
مـــواقف تـــلك الـــدول الـــنــهـــائـــيــة
ومــعـــرفــة مــا إذا كــانت ســتــلــتــزم

بوعودها أم ال?).

فـي مـؤتـمـر الـكــويت إلعـادة إعـمـار
الــــعــــراق عـــلـى الـــرغـم من مـــرور
شــهــرين عــلى انــعــقــاده واجلــهـد
الــكــبــيــر الــذي بــذلــته الــســفـارات
والـبعـثات الـعراقـية في تـلك الدول
أخــيـــراً بــاســتــثـــنــاء مــســاعــدات
جــمــعـيــات كــويــتـيــة وقــطــريـة في
مــجــاالت الــتــعــلــيم والــصـحــة في
ـوصل ومنـاطق أخرى الـفلـوجة وا
ــصـدر صُــنـفـت مـنــكـوبــة). وعـزا ا
ســــبب ذلـك الى (جــــوانب فــــنــــيـــة
وأمـور أخـرى تـتـعـلق بـظـروف تلك

ـؤتـمـر مـشـتـرك حول واالشـتـراك 
خـــلق فـــرص الــعـــمل).وأضــاف ان
(رئـيـس الـوزراء سـيـلـتـقي بـرئـيس
وزراء الـــــــــيــــــــابــــــــان وعـــــــــدد من
). ورأى حــــمـــادة ان ــــســــؤولــــ ا
(الـعـراق يـدخل مـرحـلـة جـديدة من
الــعالقـات مع الــعـالم وان طــوكـيـو
ــقـبـلــة). في غـضـون هـي احملـطـة ا
ذلك  نــقـلت صــحـيــفـة قــطـريـة عن
مـصدر مسؤول قوله ان (العراق لم
يــتـسـلم حــتى الـيـوم دوالراً واحـداً
مـن تـعــهـدات الــدول الــتي شـاركت

اجلـــاري).واشــار  الـــبــيــان الى ان
ـيداني ـسح ا (قـاعـدة البـيـانات وا
لـتـسـجيل الـعـوائل الـعائـدة جـارية
عـــــــــــلــى قـــــــــــدم وســـــــــــاق فـي كـل
ـكـتب احملــافـظـات). واعـلن مـديـر ا
اإلعـالمي لــرئــيس الــوزراء  حــيـدر
حـــمــادة في مـــنــشــور عـــلى مــوقع
فــيــســبــوك  ان الــعــبــادي ســيــبـدأ
االســــــبـــــوع اجلــــــاري زيـــــارة إلى
ـلفات الـيابـان لـ(بحث العـديد من ا
في مــــا يـــتـــعــــلق بـــاالســــتـــثـــمـــار
والــشـراكـة والــتـعـاون مع طــوكـيـو

الـــتــصـــريــحـــات تــأتي فـي مــجــال
الـدعـايـة االنـتـخـابـيـة الـتي يـحاول
بــعض الــســيــاســيــ من خـاللــهـا
ايــــهــــام اجلــــمــــاهــــيــــر والــــلــــعب
بعواطفهم عن طريق محاولة الغاء
دور الـوزارة في اداء مهـامها جتاه
فـــئــات عــنــايـــتــهــا مـن الــنــازحــ
والـــعـــائــدين) مـــضـــيــفـــة  انه (في
الـوقت الذي تـؤكد فـيه الوزارة بأن
ـنح لم ولن تـسلم الى احملـافظات ا
وانــهــا مــاضـيــة في اداء واجــبــهـا
وازنة للعام ومهامها وفق قانون ا

احملـــافــظـــة).وأشـــار الى (أهــمـــيــة
ـــــشــــــاريع اخلـــــدمـــــيـــــة إجنـــــاز ا
والـصحيـة في احملافظـة والتوجيه
تابعتها وتلبية احتياجات ابناء
ـمكـنة). وفي احملـافـظة بـالـسرعـة ا
هــذا الــشــأن نــفـت وزارة الــهــجـرة
ــهـجــرين صـحــة مـا يــصـدر عن وا
ـنح بــعض الــسـيــاســيـ بــشــأن ا
ـاليـة اخلاصة بـالعوائل  الـعائدة ا
من الـــنــزوح  والــبـــالــغــة مـــلــيــون
ـــلـــيـــون ديـــنــار.وقـــالت ونـــصف ا
الــوزارة في  بــيــان  امس ان (هـذه

ــكــتــبه االمــنــيــة.وبــحــسب بــيــان 
فــــقـــد( خالل االجـــتــــمـــاع بـــحث
مــلـفـات األمن واالســتـقـرار وإعـادة
ـاء الــنـازحـ ومـشـاريع خـدمـات ا
والــكـــهــربــاء والــبــنـى الــتــحــتــيــة
ـدارس والـطرق ـسـتـشـفيـات وا وا
واجلــــســـور).ونــــقل الــــبــــيـــان عن
الــــعــــبــــادي تــــأكــــيــــده ان (عـــودة
الــنــازحــ مـوضــوع اســاس بــعـد
الـتـحريـر ويجب مـواصـلة اجلـهود
لـتثـبيت األمـن واالستـقرار وتـعزيز
اجلــــــهـــــد االســــــتــــــخـــــبــــــاري في

ة بداعش والقصاص احلاق الهز
من مــجــرمــيــهــا وحتــريــر أرضــنــا
ومـدننـا بوحدتـنا وشـجاعة قـواتنا
االمـــنــيــة) مــشـــدداً عــلى (وجــوب
مـــواصــلــة الــعـــمل بــنـــفس الــقــوة
ـــنع عـــودة االرهـــاب ـــة  والـــعــــز
واحلــفــاظ عــلى وحــدتـنــا وامــنــنـا
واسـتقرارنا). وعـقد العبادي خالل
زيـارته  احملافظـة اجتماعـاً موسعاً
في مـقـر مـجـلس احملافـظـة حـضره
احملـافظ ورئـيـس واعـضاء مـجـلس
احملـــــــافــــــــظـــــــة والــــــــقـــــــيـــــــادات
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 زار رئيس الوزراء  حيدر العبادي
ــة ســبــايــكـر في امـس مـوقـع جـر
ــحـافــظـة صالح مــديـنــة تـكــريت 
الـــــــــدين وهـي األولـى لـه بــــــــعــــــــد
االنــتــصـــار عــلى  تــنــظــيم داعش.
ـناسـبة واكـد العـبادي في كـلمـة با
ان (هـذه الـدماء الـطـاهرة واالرواح
الــبــريــئــة هي الــتي هــزمت داعش
وصـنعت النـصر وان افضل رد من
جــانــبــنـا  عــلى هــذه اجملــزرة كـان
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تــــســـلـم وزيــــر اخلـــارجـــيــــة ابـــراهـــيم
اجلــعــفــري نـســخــة من أوراق اعــتــمـاد
قيم في بغداد سـفير كوبا اجلديد غير ا
ألـكــسـيس بـانـدريش فـيـغـا وبـحث مـعه
الـعالقـات الـثنـائـيـة ب الـبـلـدين وسبل
االرتــقـــاء بــهــا إلى مــا يـــحــقق طــمــوح
الــشــعـــبــ . ونــقل بــيــان لــلــوزارة عن
اجلـعفري  قوله أنَّ (احلـكومة تتجه إلى
تــرويج فـرص االســتـثــمـار فـي الـعـراق
وبـإمـكان الـشـركات الـكوبـيـة االستـفادة
ـــــســـــاهـــــمــــة فـي إعــــادة مـــــنـــــهــــا وا
اإلعـــمــار).ونــوه الى (أهـــمَــة الــتــعــاون
الـعـلـمي والثـقـافي بـ بـغداد وهـافـانا
وتــوقـيع مـذكــرات الـتــفـاهم في مـخـتِف
اجملـــاالت).ودعـــا اجلــعـــفـــريّ (اجلــانب
الــكــوبي إلى الــتــعــاون مع الــعـراق في
ـترتبة مـعاجلة مـلف الديون العـراقـية ا
ـرّ الـعـراق بـظـروف فـي ذمـة كـوبـا; إذ 
اسـتــثـنـائـيَّـة بـســبب انـخـفـاض أسـعـار

الـنـفط وتـكـلـفـة احلـرب ضـد عـصـابـات
داعـش اإلرهابـيّة) مـوجـها دعـوة رسميَّ
لــنـظــيــره الـكــوبي  لــزيـارة الــعـراق.من
جـهته أكـَّد فـيغا اسـتعداد بالده لـتعزيز
ُخـتلِف اجملاالت الـعالقات مع الـعراق 
واســتــعــدادهـا  لــتــلــبــيـة احــتــيــاجـات
الـعراق. واكد الـسفيـر الباكـستاني لدى
بــغــداد سـاجــد بالل ســعي بالده اجلـاد
لــتـــعــزيــز الــعالقـــات االقــتــصــاديــة مع
الـــــعــــراق.وقـــــال بــــيـــــان لــــلــــوزارة ان
(اجلــعـــفــري تــســلم نــســخــة من أوراق
اعـتــمـاد بالل مُـبـديـاً اسـتـعـداد الـوزارة
لـتـقـد كل الـدعـم إلجناح عـمـل الـبـعـثة
الـدبـلـومـاسـيَّـة في الـعـراق).وأضاف ان
(اجلــانـبــ بـحـثــا عـلى هــامش مـراسم
تـــســلـــيم اوراق االعـــتــمـــاد الـــعالقــات
الـثنـائية بـ بغـداد وإسالم آباد وسبل
ا يـحقـق مـصالح الـشعـب تـعزيـزهـا 
).ونـقل البـيـان عن اجلعـفري الـصـديقـ
قـوله ان (عليـنا تكثـيف اجلهود لـتفعيل
ـشـتـركـة ومـواجـهـة اخملـاطر ـصـالح ا ا
ـشتركة والتـنسيق في اجملاالت كافة ا

وأهـمها التعـاون األمني واالستخباري
لـلـحـد من انـتـشـار اإلرهـاب وفي مـجال
الـــســيـــاحــة الــديـــنــيـــة وزيــادة أعــداد
ـقـدســة) مـعـربـاً الــزائـرين لـلــعـتـبــات ا
عن(رغـبـة بغـداد في االرتقـاء بالـعالقات
مع بـــاكــســتـــان إلى مُــســـتــوى طــمــوح

.( الشعب الصديق
 مـن جــــانــــبـه أكـــــد بـالل أن (الــــعــــراق
وبـاكـسـتان يـتـمـتعـان بـصـداقة عـمـيـقة
ولــديـنــا جـذور عــمــيـقــة مـشــتـركــة بـ
شـعـبـيـنـا) مـضـيـفـا ان (بـلـديـنـا واجـهـا
وحـشية اإلرهاب وانتـصرا في محاربته
ودحـره وعلـينا االسـتمرار في الـتعاون
ــجـال مــكـافــحـة في تــبـادل اخلــبـرات 
اإلرهــــاب). وتــــابع ( ســــنــــبـــذل كـلّ مـــا
بـوسعـنا لتـعزيز الـعالقات االقتـصادية
والـتجـارية واالسـتثـماريـة والزراعـية

والعلمية). 
عــلى صـعـيـد اخــروصل رئـيس مـجـلس
الـــنـــواب ســـلـــيـم اجلـــبـــوري امس الى
ـصـريـة الـقـاهـرة حلـضـور الـعــاصـمـة ا
ـاني الـعربي. اجـتـمـاعـات االحتـاد الـبـر

وافــاد مـصــدر مـقـرب مـن اجلـبـوري في
تـصـريح امس  ان (الزيـارة تأتي بـهدف
ـــشـــاركـــة فـي اجـــتـــمـــاعـــات االحتــاد ا
اني الـعربي التي سيـحضرها  من الـبر
انات العربية) موضحاً أن رؤسـاء البر
ـــــواضــــــيع الـــــتـي ســـــتـــــتم (مـن اهم ا
مـنـاقشـتهـا في االجـتمـاع الـتعـاون ب
انات الدول العربية من اجل حتقيق بـر
الـتـنمـيـة ومـكافـحـة االرهاب والـتـطرف
بــاالضـــافــة الى تــبــادل االفــكــار بــشــأن
االزمــات الـــســيــاســيـــة واالقــتــصــاديــة
ـنـطـقة). واالجـتـمـاعـية الـتي تـمـر بـها ا
وفـي كربالء  أكـد وزيـر الـداخـلـيـة قاسم
األعــرجي  وجــود تــعــاون بــ الــعـراق
والـسـعـوديـة والكـويت واألردن من أجل
شـتركة مـشيراً مـسك وتأمـ احلدود ا
إلى أن مــرحـلــة مـا بــعـد تـنــظـيم داعش
تــتـطــلب مـسك احلــدود وتـفــعـيل الـدور

االستخباراتي. 
وقـال األعـرجي فـي كـلـمة  الـقـاهـا خالل
ـنتـوجات افـتتـاح مـعمل الـكونـكريت وا
اإلنــشــائـيــة الـتــابع حلــرس احلـدود إن
(عــام 2018 ســيــكــون عــام دعم حلـرس
احلـدود واالسـتخـبارات وفـتح التـعاون
مع جميع الدول).وأضاف أن (مرحلة ما
بـعــد داعش تـتـطـلب مـنـا مـسك احلـدود
وتـفـعـيل الدور االسـتـخبـاراتي) مـؤكداً
أن (هـناك تعاوناً مع عدد من الدول مثل
ــسك الـــســعــوديـــة والــكـــويت واألردن 

وتأم احلدود معها).
 وقـال األعـرجي إن (الـوزارة تـعـمل على
تـأمـ االنـتخـابـات ومـراكزهـا وحـمـاية
) مــشــيــراً الى ان (الـووزارة ــرشــحـ ا
غـير تـابعـة لقـائمـة أو حزب أو كـيان أو
مـــرشح وســنــتـــعــامل مع مـن يــخــالف
الــتـعـلـيــمـات اخلـاصـة بــاالنـتـخـابـات).
وشـدد األعـرجي عـلى حـتـمـيـة (الـقـضاء
ــفـــســدين في الــبالد عــلـى الــفــســاد وا
وإعـادة أمـوال العـراق ) مـضيـفـاً (نحن
فـي وزارة الـــداخــلـــيـــة عـــازمـــون عـــلى
مالحـقة الفاسدين ولن نـسمح بالفساد

ال العام وال عقود التسليح).  با
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خــفــضـت حــكــومــة اقــلــيم كــردســتــان
رواتـب موظـفي الـدرجات اخلـاصة من
ـــئـــة الى 50 نـــســـبـــة ادخـــار  75 بـــا

ئة . با
الية واالقتصاد ووفـق جدول لوزارة ا
فـي حــكـــومــة االقـــلــيـم  فــإن مـــوظــفي
الـدرجات الـعلـيا الـذين يبـلغ راتبهم 5
ماليــ ديـنـار ومـا فــوق سـتـنـخـفض
نــسـبـة االدخــار في رواتـبـهم ا من 75
ئة .ويظهر اجلدول ئة الى   50 بـا با
ان عــدد االشـخـاص الـذين يـتـقـاضـون
رواتـب الـدرجات اخلـاصـة  يـبـلغ 936
مــوظـفــا وراتــبـهم يــتـعــدى اخلـمــسـة
ماليـ دينار.وشهدت محافظات اقليم
كـــردســتــان تـــظــاهـــرات لــلــمـــوظــفــ
احـتـجـاجـاً عـلى قـرار حـكـومـة االقـلـيم
فــرض ادخـار اجــبـاري عـلـى رواتـبـهم
بـعد ان أطـلقـتهـا احلكـومة االحتـادية.
ـــــوظــــفــــ وجتــــددت تـــــظــــاهــــرات ا
ـعـلمـ في االقـليم امـس للـمـطالـبة وا
بـــإلــغـــاء االدخــار االجـــبــاري وصــرف
رواتـبهم كامـلة. وتظاهـر العشرات من
وظـفـ ومنـتسـبي دوائر ـعـلمـ وا ا
الــصـحـة في الــسـلـيـمــانـيـة وحــلـبـجـة
وكــفــري لـلــمــطـالــبــة بـإلــغــاء اإلدخـار
وأطــلــقــوا شــعــارات تــطــالب بــإجـراء
االصـالحـــات وأكـــدوا مـــواصــــلـــتـــهم
االحـــتـــجــاجـــات حلـــ االســتـــجـــابــة
ـطـالبـهم. ودعا مـدير تـربـية مـحافـظة
علم السليمانية دلشاد عمر امس  ا
والـتدريـسي الى انـهاء االعتـصامات
واالحـتجاجـات محذرا من ضـياع عام
دراسـي في احملافظـة.وقال عمر  خالل
مـؤتمر صحفي امس فيما كانت عيناه
ـعــلــمـ الــبـدء تــدمــعـان (أرجــو من ا
بـالـدوام في مـدارسـهم إبـتـداءً من يوم
قـاطعـة) محذرا من الـثالثاء وإنـهاء ا
(ضـــــــــــــــيــــــــــــــاع عـــــــــــــــام دراسـي فـي

احملـافـظـة).وأكـد أنه (يسـانـد مـطـاليب
ـعـلمـ وسـينـضم الى االعـتصـامات ا
في حــال عـدم إتـخــاذ حـكـومــة االقـلـيم
اخلــطـوات الالزمــة لـتــعـديل لــلـرواتب

مستقبال). 
وفي هـذا الشأن طالب النائب عن كتلة
 تـغــيـيـر  الـكـرديـة هـوشـيـار عـبـد الـله
امس احلـكومة االحتـادية بإيـجاد آلية
فـعلـية لـتطـبيق مـا أعلـنت عنـه مؤخراً
بـشأن مـطالـبة حكـومة اإلقـليم بـإيقاف
سـيـاسـة اإلدخـار اإلجـبـاري.وقـال عـبد
الـــله في بــيــان  انـه (في الــوقت الــذي
نـــثـــمن فـــيه اســـتـــجـــابـــة احلـــكـــومــة
ـتكـررة بالـضغط طـالبـنا ا االحتـاديـة 
عـلى حـكـومـة االقـلـيم إليـقـاف سـيـاسة
االدخــار االجـــبــاري لــرواتب مــوظــفي
كــردســتـان ومــطــالـبــتــهـا عــلى لــسـان
الــنـاطـق بـاسم مــكـتب رئــيس الـوزراء
سـعد احلديـثي بصرف رواتبـهم كاملة
ــوازنـة مـن خالل حـصــة االقـلــيم من ا
الى جــانب الـواردات الـنـفــطـيـة وغـيـر

وظـفي اإلقليم الـنفـطية نـعطي احلق 
في قــلــقـهم من احــتـمــالـيــة بـقــاء هـذه
الـتــصـريـحـات مـجـرد تـسـجـيل مـوقف
عــــبـــر وســــائل االعـالم أو كـــإســــقـــاط
فـــرض) مــشــيـــراً الى  ان (الــقـــضــيــة
ا تـتطلب الـتعامل معـها بجديـة نظراً 
تـــنــطـــوي عــلـــيه من مـــخــاطـــر تــهــدد

اجملتمع الكردستاني في الصميم). 
وتـابع أنه (فـي حال اكـتـفـاء احلـكـومة
بـإعالنهـا عن موقفـها هذا عـبر وسائل
االعـالم وعــدم اتــخــاذهـــا أيــة خــطــوة
جـديـة  فـسـتـتـرتب عـلـيـهـا مـسـؤولـية
تـضـعـهـا في خانـة واحـدة مع حـكـومة
االقــلــيم ألنــهــا عــلى درايــة تــامــة بـأن
هــنـاك امـكـانــيـة لـدى حـكــومـة االقـلـيم
لـتـوزيع الـرواتب كـاملـة ). وشـدد على
(ضرورة أن تكون هناك آلية فعلية من
احلــكــومـة االحتــاديــة إللـزام حــكــومـة
ة االقـليم بـإيقاف هـذه السـياسة الـظا
وظف وتوزيع رواتبهم كاملة جتـاه ا
مع االسراع بتسديد كافة مستحقاتهم

بـأثر رجعي للشهور السابقة) مؤكدا(
وجـود قلق لدى مـوظفي اإلقليم من أن
ال تـتـعدى هـذه الـتصـريـحات تـسـجيل

موقف فقط عبر وسائل اإلعالم). 
مـن جـهــة اخــرى أعــلن رئــيس احلـزب
ـقــراطي الـكــردسـتــاني مــسـعـود الــد
الـبـارزاني امس رحيل دلـوفان ادريس
الـــبــارزانـي شــقـــيق رئـــيس حــكـــومــة
اإلقـليم نيجيرفان البارزاني اثر جلطة

قلبية في اربيل.
 وقــال مـسـعــود الـبـارزاني فـي بـرقـيـة
تـعـزية (بـبالـغ من األسى توفي صـباح
االثـنـ دلـوفـان ادريس الـبـارزاني اثر
جــلـطــة قــلـبــيـة ). ودلــوفـان هــو تـوأم
رئـيس حكومة اإلقـليم ومن مواليد 21

أيلول 1966 .
ـثل رئيس وزراء وقـد شـغل مـنـصب 
اإلقـليم لـلشؤون االجـتمـاعية كـما كان
مـهـتـمـاً بأرشـفـة أحـداث ووقـائع ثورة
كــــردســـتـــان مــــنـــذ انــــطالقـــتــــهـــا في

اضي. االربعينات من القرن ا
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دعت هـيــئـة احلج والــعـمــرة الـفــائـزين
قـبلة بقـرعة احلج  لالعـوام اخلمسـة ا
الى مراجـعتها  إلستكمال معامالتهم
فـيـما اعـلن مـكـتب الهـيـئة في الـبـصرة
عن ان  تــكـلــفــة احلج لـلــعــام اجلـاري
تـــبـــلغ  4 مالي و 950 الف ديـــنـــار
حلـجـاج اجلو و 3 مالي و 950 الف

دينار حلجاج البر.
ـتحـدث الرسـمي باسم الـهيـئة  وقال ا
حـسن فـهــد الـكـنــاني في بـيـان تــلـقـته
(الــزمــان) امس ان (الــهــيـئــة ســتــفـتح
مكـاتبهـا في بغـداد واحملافظـات ابتداءً
ــوافق الـثـالث من من الــيـوم الـثالثـاء ا
نـيـسـان السـتقـبـال الـفـائـزين بـالـذهاب
الى بـيت الله احلرام هذا العام الكمال

معامالتهم).
 وأضـاف انـه (عـلى الـفــائـزين بــقـرعـة
ـقبـلـة ايـضا احلـج لالعوام اخلـمـسـة ا
مــراجـعــة مــكــاتب الــهـيــئــة ابــتـداءً من
الــيـوم مـسـتـصـحـبـ مـسـتـمـسـكـاتـهم
الــثـبـوتــيـة لـتــثـبــيت أسـمــائـهم وإجنـاز

معامالتهم)
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ـناسـبـة صدور تـلـقت(الزمـان) امس االثـن تـهـنـئة الـزمـيلـة جـريدة طـريق الـشـعب الغـراء 
العدد  6000. وقال رئيس حترير طريق الشعب في برقية تهنئة موجهة الى رئيس حترير
(الزمـان) والـعـامـلـ فـيـهـا (يـسـعدنـا وجـريـدتـكم الـعـزيـزة تـتـجـاوز خط اآلالف الـسـتة في
زيد اعدادها الصـادرة حتى اآلن ان نبعث الـيكم اطيب التهـاني مقرونة بعـاطر االماني با
ـتمـيز) مضـيفـاً( لقـد قطـعتم درباً من الـتقدم والـنجـاح في جهـدكم الصـحفي واالعالمي ا
ـتألق وسط طـويالً وحـافالً بـاالبداع والـعـطـاء الـصحـفـيـ حتى احـتـلت الـزمـان موقـعـهـا ا
اسـرة الـصحـافـة الـعراقـيـة الـعامـرة ومـازالت تـشق الـطريـق متـقـدمـة ومؤثـرة في وسـطـنا

الصحفي العراقي بأسره) . 
وخـلص اجلزائـري الى التـعبـير عن خـالص امنـياته بـالتـوفيق والـتألق الـدائمـ لـ(الزمان)
ولـصـانـعيـهـا ونـاشريـهـا. وذيل بـرقيـته بـتـوقيـع حمل عـبـارة(زمالؤكم في طـريق الـشعب –

d¼UEð…∫ معلمو وموظفو السليمانية في تظاهرة لليوم اخلامس على التواليعنهم رئيس التحرير مفيد اجلزائري).


