
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21.Issue 6016 Thursday 19/4/2018الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6016 اخلميس 3 من شعبان 1439 هـ 19 من نيسان (ابريل) 2018م

w  …—U¦OIK  W³F  WLN

W³KD «Ë —uIB «Ë uš«“

VFA « —UE½√ X%

s¹—u O*« wM¦² ðË s¹bŽUI²*«Ë ¡«dIH « oŠöð WšËdA  W½«uDÝ√ ∫©ÊU e «® ‡  ÊuMÞ«u  

طبعة العراق 

5¹ö  …dAF « WHKÝ oKD¹ s¹b «d «
ÎUO½Ëd²J √ WOÐd² « wHþu* —UM¹œ

s¹bK³ « 5Ð wŽU b « ÊËUF² « WM−K  ŸUL²ł≈ ‰Ë√ ÂU¾² ≈

U¹—uÝ vKŽ  UL−N « Y×³  œ«bGÐ w  w½«d¹ù« ŸU b « d¹“Ë 

سـنت لكنهم لن يفلتوا ونقول انه لو
بــقـوا عــشــرات الـســنـ ســنالحــقـهم
وجنـلبـهم للـقضـاء ونحـن مسـتمرون
الحــقـة الـفـاسـدين وقـد تـتـفـاجـأون
ــــســـتــــقـــبل بــــأســـمــــاء أخـــرى في ا
الــقـريب).ولــفت الى (تـوقـف مـشـاريع
خــدمـيــة كـثــيـرة بــسـبب تــراكم ديـون
ــــقـــاولــــ الـــتـي كـــانت 7.5 الى 8 ا

ــراجـعـة  تــريـلـيــون ديـنــار وبـعـد ا
تـخـفيـضـها الى  5 تـريـليـونات ديـنار
ئـة كدفـعة واطـلقـنا مـنهـا نحو 40 بـا
ــئـة أولـى وسـلــمــنــا مــؤخـراً  30 بــا
وسـنصـرف البـقية لـهم وال نريـد كسر
ـقـاولـ ونـريـد مـسانـدتـهم من اجل ا
تـوفـيـر اخلـدمـات والـبـنـاء واالعـمار).
مـن جــهـــة اخـــرى أكــد الـــعـــبــادي أن
الــقــوات األمــنــيــة ســتالحق تــنــظــيم
نـطـقة ولـيس في الـعراق داعـش في ا
فــقط.وقــال خالل كــلـمــة الــقـاهــا لـدى
لــقــائه بــشــيــوخ عــشــائــر مــحــافــظـة
الــديــوانــيــة الــتي زارهــا امس (انــنـا
عـازمـون عـلى حتـقيـق نصـر ثـانٍ بـعد
ــتـهـا وهــو نـصـر كــسـر داعش وهـز
هـمة ليست سهلة الـبناء واإلعمار وا
لـكـنـنـا سـنـصـنع مـعـجـزة أخـرى بـعـد
مـعجزة النصر الكبير ولن نتوقف عن
مـالحقـة داعش لـيس في الـعـراق فقط
ـــــنـــــطـــــقـــــة).وأضــــاف ـــــا فـي ا وا
ة (سـنـواصل الـعـمل بـالهـمـة والـعـز
نـفـسـهمـا إلكـمـال هذه الـنـجـاحات في
اجملـــاالت االقــتــصــاديـــة والــزراعــيــة
وجــلب االســتـثــمــارات وتـوفــيـر آالف
فـــرص الــعــمل لـــلــشــبــاب ). واجــرى
الـــعــبــادي جــولـــة في احملــافــظــة زار
خاللــهـا مــحـطــة كـهـربــاء الـديــوانـيـة
وتـعهـد بـ(ضمـان حقـوق العـامل في
قــطـاع الـكـهـربــاء في احملـافـظـة). الى
ذلـك أكـد الـعــبـادي الـعــزم عـلى اعـادة
جـميع الـنازحـ الى ديارهم.وقال في
ـؤتـمر كـلـمـة الـقاهـا خالل حـضـوره ا
الــعـاشـر لالحتـاد الــدولي جلـمـعـيـات
الــصــلــيب األحــمــر والــهـالل األحــمـر
ـــنـــطــقـــة الــشـــرق االوسط وشـــمــال
افــريـقـيـا في بـغــداد ان (الـنـصـر عـلى
داعش جـاء نـتـيـجة وحـدة الـعـراقـي
ووقـوف العـالم معنـا وهو جناح ألنه
أنـقـذ الـعراقـيـ من عـصابـة إرهـابـية
مـجرمة تسـببت بضحـايا كثيرة خالل
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) ولفت الى ان (النسبة األعظم من حـكماً
هـذه األحــكـام طـالت عـنـاصـر في تـنـظـيم
داعش اإلرهـابي ثـبت قـيـامـهم بـعـمـلـيات
إجـرامية بعد محاكمات علنية جرت وفق
( تـهم الـقانـون وتوفـرت فيهـا حقـوق ا
مـبيناً أن (احملكمة أصدرت أيضاً أحكاما
مــخـتــلـفـة مــنـهـا  341 حــكـمــا بـاحلـبس
ن لم ـــؤقت و 112 حـــكــمــا بـــاإلفــراج  ا
تـثبت ادانتهم)  على صـعيد اخر ضبطت
هـيئـة النـزاهة مـستـندات صـرف متالعب
فـيها في دائرة صحة األنبار مشيرة إلى
ـبـالغ التي  الـتالعب  فـيهـا  كانت أن ا
مـخصصة للحشـد والنازح وتبلغ نحو

مليار دينار. 
وقـالت الهـيئة في بـيان امس ان (مالكات
مــكــتب حتــقــيق الــهـيــئــة في احملــافــظـة
بالغ تـمكنوا من ضبط مسـتندات صرف 
ــلــيــار ديــنــارٍ  الــتالعب تــزيــد عــلـى ا
ـتالعب ـبـالغ ا فــيـهـا). وأوضـحت  أن (ا
في مـسـتنـدات صـرفهـا عن طـريق تـغيـير
ـستفـيدة حـيث كانت مخـصصة اجلـهة ا
) ولفت البيان الى ان لـلحشد والنـازح
(االمـوال  تـسـلمـهـا من احلـسـابات في
دائــــرة صــــحــــة األنــــبــــار حلــــســــابــــهم
ـا كــانت مـخـصـصـة الــشـخـصي خالفـاً 
لـه). وأضافت أن (مالكـات مـكتب حتـقيق
الــهـيـئـة في احملـافـظــة عـرضـوا مـحـضـر
ـبـرزات ضـبـط أصـولـيـاً تـضـمن جـمـيع ا
ضبوطة على قاضي التحقيق اجلرمية ا
اخملــــتص بــــغــــيـــة اتــــخــــاذ اإلجـــراءات
الــقــانــونــيــة الالزمــة). وأعــلــنـت هــيــئـة
الــنــزاهـة امـس عن إعـادة مــلــكـيــة عــقـار
ـاً في محـافظـة كربالء مـساحته  20 دو
إلى الـدولـة مشـيـرة إلى أن قيـمـة العـقار
تـبـلغ  150 مـلـيـار ديـنار. وقـالت الـهـيـئة
في بـــيــان إن (مــعــلـــومــات وردت تــفــيــد
بـتزوير معاملة انتقال ملكية العقار الذي

مـنـتـمـيا الـى تنـظـيم الـقـاعـدة اإلرهابي)
ــتـهم كـان يـقـوم بـتـهـديـد وأضـاف أن (ا
ـوصل من أجل الـقـضـاة الـعـامـلـ في ا
الـتخلي عن عملـهم والتنحي عن منصب
الـقضـاء وأثبـتت التـحقـيقـات مشـاركته
في عــمــلــيـات اغــتــيــال الـعــديــد مــنـهم)
واوضـح ان (احملـــــاكــــــمــــــة تـــــمـت وفق
ادة الـضمانات القانونية ووفق أحكام ا
الــرابــعــة مـن قــانــون اإلرهــاب). واشـار
بـيـرقـدار الى ان (مـحكـمـة اجلـنـايات في
اسـتـئنـاف نـينـوى االحتاديـة أعـلنت عن
أعــداد دعــاواهــا احملــســومــة واألحــكـام
الــصـادرة فـيــهـا مـنــذ الـتـحــريـر وعـودة
ــــــوصل) وأضـــــاف أن احلــــــيـــــاة في ا
(اإلحـــصـــائــيـــة الـــصـــادرة من مـــحــاكم
اجلــنـايـات بــيـنت أن أعـداد احملــكـومـ
بـلـغت  815 فـيـمـا كـانـت أعـداد األحـكام
الـصادرة بحكم اإلعدام  212 حـكماً أما
ـؤبد فقـد بلغت 150 األحـكام بـالسجن ا
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أصــدرت مـحـكـمـة اجلــنـايـات اخملـتـصـة
بـقـضـايا الـنـزاهة حـكـمـا بالـسـجن سبع
ســـنــوات بــحـق مــوظف في مـالحــظــيــة
الـتـسـجـيل الـعـقـاري فـي سـامـراء فـيـما
حـكـمت جـنـايـات نيـنـوى بـاالعـدام بحق
مــحـام مــعـروف كــان يـعــمل في تـنــظـيم

القاعدة.
فـتش العـام لوزارة الـعدل حسن وقـال ا
حــمـود الـعـكـيــلي في تـصـريح  امس ان
ـدان  (م.ط.س) كان يعـمل مالحظا في (ا
مالحـــظــيـــة الــتــســـجــيل الـــعــقــاري في
ســامــراء أحــدث ضــررا بــاجلــهـة الــتي
يـعـمل بـهـا من خالل نـقـله مـلـكـيـة عـقار
بـــكـــتب مـــزورة ونـــسب إصـــدارهـــا الى
مـديـريـة عـقارات الـدولـة وذلك بـاالتـفاق
واالشـتـراك مع مـتـهـم آخـر). وأضاف ان
تحصلة تشير الى ان معامالت (األدلـة ا
االفــراز والــبـيع الــتي جــرت عـام 2014
كـانت بدون موافقـات أصولية ومع هذا
لـكية دان بـإجراء تـصرفات نـقل ا قـام ا
دون اتـباع السيـاقات القانـونية) مؤكدا
ـتــهم عــلى ضـوء ان (احملــكــمـة ادانـت ا
ـتـوفـرة لــديـهـا وحـكــمت عـلـيه االدلــة ا
بــالــســجن  ســبع ســنــوات) داعـيــا الى
ـكننة (اكـمال مشـروع الوزارة باعـتماد ا
ـعــامالت الـعــقـاريـة االلــكـتــرونـيــة في ا
لـوقف عمليات التزوير التي تطال أمالك
ـــواطــنــ والــدولـــة) فــيــمــا اصــدرت ا
مـحكـمة جنـايات نـينوى حـكمـا باإلعدام
بـــحق مــحــام مـــعــروف كــان يـــعــمل في
ـتحـدث الرسمي تـنظـيم القـاعدة. وقال ا
جملــلس الـقــضـاء األعــلى الـقــاضي عـبـد
الــسـتـار بــيـرقـدار فـي تـصـريح امس ان
(مـحكـمة جنـايات نيـنوى أصدرت حـكما
ـدينة بـاإلعدام عـلى محـام معـروف في ا
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ــاً وقــيــمــته تــبــلغ مــســاحــته  20 دو
الـتقـديرية  150 مـليـار دينـار حيث قام
فــريق عــمل مـن مـكــتـب حتـقــيق كــربالء
بـاالنتـقال إلى دوائـر التسـجيل الـعقاري
في احملـافظة لتدقـيق السجالت والقيود
اخلـــاصـــة بــــالـــعـــقـــار) مـــضـــيـــفـــة أن
(الـتحقـيقات األولـية قادت إلى أن مـلكية
الـعـقار تـعود لـوزارة الصـناعـة ومشـيد
عــلـيـهـا مـصــنع تـعـلـيـب كـربالء الـعـائـد
لــــلــــوزارة وفي عـــام  1989  بــــيـــعه
ـكـائـنه ومـعـداته إلى إحـدى الـشـركات
األهــــلـــيــــة شـــرط بــــقــــاء األرض بـــاسم
الــوزارة حـيـث نُـقــلت عـائــديـتــهـا عــبـر
الــــتــــحــــايل والــــتــــزويــــر في ســــجالت
الــتــســـجــيل الــعــقــاري من الــوزارة إلى
تعـاقدة معـها).وأشار الـشركـة األهليـة ا
الـبـيـان الى أن (اإلجـراءات الـتـحـقـيـقـيـة
ــتــابـعــات الـتـي قـامت بــهــا مالكـات وا
مـكتب حتقيق الهـيئة في كربالء أفضت
إلـى إعادة تـسـجـيل الـعـقـار باسم وزارة
الــصــنــاعــة) مــؤكــداً أن (الـوزارة لــيس
لـديهـا أي علم بـشأن نـقل عائـدية الـعقار
لـغايـة قيـام الهـيئـة بالـبحث والـتدقيق).
وقـرر مجلس محافظة كربالء إيقاف نقل
الــنــفــوس إلى احملــافــظــة. وقـال رئــيس
مـــجـــلـس احملـــافـــظـــة نـــصـــيف جـــاسم
اخلـــطـــابي في بـــيــان امـس إن اجملــلس
ـصلحـة العامـة إيقاف قتـضيات ا (قـرر 
نـــقل الــنــفـــوس إلى مــحــافـــظــة كــربالء
والـتأكـيد عـلى قرارات اجملـلس السـابقة
ــوضــوع).وأضــاف أن (اجملــلس حــول ا
شـكل جلنة منه لوضع آلـية محددة لنقل
ـسـتـقـبل بـاإلضـافـة إلى الـنــفـوس في ا
تــكــلـيف الــلــجـنــة األمـنــيــة في اجملـلس
بــإجــراء حتـقــيق بــشــأن نـقل الــنــفـوس
بــالـــفــتــرة الـــســابــقــة خـالفــا لــقــرارات

اجمللس).
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أبـــدى مــــواطـــنـــون اســـتــــيـــاءهم من
ـستمـر بإمكـانية الـتلـويح احلكومي ا
حــــدوث عـــجـــز في تــــســـديـــد رواتب
ـوظف  معرب عن استغرابهم من ا
ان الــعـجـز اليــشـمل سـوى الــطـبـقـات
ـــوظـــفــ الـــبــســـطــاء الـــفــقـــيــرة وا
ـتـقـاعـدين. وتـسـاءلوا فـي احاديث وا
لـ(الـزمـان) عن مغـزى اطالق مـثل هذه
ـواطـنون الـتـصـريحـات كـلـما طـالب ا
بـحقوقـهم  داع اجلهات احلـكومية
ـــواطـن وإيـــضــاح الـى مـــصــارحـــة ا
احلـــقــائـق بــشـــأن أســبـــاب الــعـــجــز
ـوازنــة الــعـامــة بـرغم ــفــتـرض بــا ا
إرتــفـاع اســعـار الــنـفط وزيــادة حـجم
الــصــادرات الـنــفــطـيــة. وكــان رئـيس
الـوزراء حيدر العـبادي  قد حذر خالل
مــؤتــمـره الــصـحــفي األســبـوعي اول
ـا يــحـصل امـس الـثالثــاء من انه (ر
عـجـز في تـسديـد الـرواتب في شـهري
تـشرين الثاني او كـانون االول بنهاية
الـــعـــام) مــوضـــحـــاً ان ( احلــكـــومــة
أضــافت تـريــلـيـونـي ديـنـار كــمـوازنـة
تـكميليـة للموازنة االحتـادية لسد هذا
ـواطن شـاكـر حـمـود الـعـجـز). وقـال ا
(بـغداد   – الـطالبـية) لـ(الزمان) امس
ــا (هـــذه اســطــوانـــة مــشــروخـــة طــا
ســمـعــنـاهــا في اوقــات سـابــقـة وهي
ـتقـاعدين التـسري اال عـلى الفـقراء وا
كـلـمــا طـالـبـوا بـحـقـوقـهم) مـتـسـائالً
ـاذا اليـعـالج رئـيس الـوزراء االهدار )
ـتعمد في حـكومته وماهي اجراءاته ا
ـا اكـد في ـكــافـحـة الـفـسـاد الـتي طـا
مـناسبات سـابقة عديـدة انه سيضرب
فـسدين بقوة ولـكننا لم نر الـفساد وا
شــيـئــاً مـهـمــاً من ذلك ). وقــال خـلـيل
ابــراهــيـم (بــغـداد  – الــنــعــيــريـة) ان
ـســتـمـر بـإحــتـمـال عـجـز (الــتـلـويح ا
احلــكــومـة عن تــســديـد الــرواتب امـر
يـثير االستغراب وهو نوع من احلرب

الــنـــفــســيــة الــتي يـــتــعــرض الــيــهــا
ـواطن) مضيفاً ان ( هذا التحذير ال ا
ــا يـحـدث  في دول يــأتي بـالــعـكس 
اخـــرى إذ تـــعــمـل احلــكـــومـــات عــلى
تـطمـ مواطنـيهـا وبعث في نفـوسها
ـسـتـحـيل من روح الـتــفـاؤل وتـعـمل ا
اجـل ان التصل الى طـريق مسدود مع
مـواطـنـيـهـا . امـا حـكـومـتـنـا  فـتـهـول
ــواطـن يــعــيش في االمـــور وجتــعل ا
حـالة قلق وترقب مستمرين). واضاف
ان (هـــذا الــتـــصــريح يـــأتي في إطــار
الـدعـايـة االنتـخـابـية فـرئـيس الوزراء
يــريـد ان يـفـهم اآلخـرين بـأن الـرواتب
ــــكن ان تـــتـــوقـف لـــو لم يـــقم كـــان 
بــإضــافــة مــوازنـة تــكــمــيــلــيــة تـبــلغ
تـــرلــيــونـي ديــنــار) مـــشــيــراً الى ان
ــوازنـة الــعــامـة اقــرت عـلى مــعـدل (ا
سـعر  44 دوالراً كـما اعتـقد وهو اآلن
اقـــتـــرب من الـ 70 دوالراً فـــأين ذهب
الــفـرق وأال يــشـكـل هـذا االمــر عـوائـد
اضافية ?). وتابع ان (االمر لم يتوقف
عـنـد هذا احلـد إذ ان هنـاك مسـاعدات
ومــنح وقـروض تـقـدم لــلـعـراق فـضالً
عن اقـامة مؤتـمرات للـمانحـ كما ان
احلـــــرب تــــوقـــــفت ولـــــكن اجــــراءات
الـتقشف ماتزال مسـتمرة) مضيفاً ان
ــوازنــة الـعــامــة تــضـمــنت ايــقـاف (ا
ــوظـفـ االســتـقـطــاعـات في رواتب ا
واعــادتـــهــا بــأثــر رجــعي ابــتــداءً من
ـاضي وصـدر كـتـاب كــانـون الـثـاني ا
رسـمي من مجلـس الوزراء بذلك ولكن
الـوزارات والـدوائر احلـكـوميـة لم تقم
ـستـقطـعة لـلمـوظف ـبالغ ا بـإعادة ا
حـــتى اآلن ولـــو كـــان االمــر يـــتـــعــلق
بــإسـتــقـطــاعـات  لـقــامت عـلـى الـفـور
بــعـمــلـيـة اإلســتـقــطـاع) مــشـيـراً الى
ـتقـاعدين ايـضاً يـعانـون االمرين ان(ا
بــســـبب االجــراءات احلــكــومــيــة فال
رواتـبهم الـتي يقبـضونهـا كل شهرين
تــكـفي لــسـد مـتــطـلـبــاتـهم كــمـا انـهم
مـحـرومون من مـكـافأة نـهـاية اخلـدمة
ــقـررة لـهـم قـانـونــاً فـلم يــتـسـلــمـهـا ا
الـكثير منـهم حتى اآلن برغم تقاعدهم
كـافأة مـنـذ شهـور عديـدة وكأن هـذه ا
).وكان  العبادي مـنّة وليس استحقاقاً
قـد أشار خالل مـؤتمـره الصـحفي الى
ان (الـــفــاســديـن يــتــصـــورون ســرقــة
االمـوال ويتنـعمون بـها خالل سنة او

عـــدوانــهـــا وتــضـــحــيـــات اخــرى في
عــمـلـيـات الـتــحـريـر) مـضــيـفـاً (انـنـا
نـواصل اخلـطـى إلكـمال إعـادة جـمـيع
الــنـازحـ لـديــارهم ومـدنـهم احملـررة
ومــازلـنـا مـلـتـزمـ بــإعـادتـهم بـشـكل
طـــوعـي ومـــنع داعش مـن إحــداث اي
ــوغـرافي والـغــاء الـتـنـوع تــغـيـيـر د
الــــذي نــــعـــتــــز به ونــــشــــأت عـــلــــيه
احلــضـارات). وكـان الـعـبـادي قـد أكـد
لـلمـبعوث اخلـاص للرئـيس االمريكي
ـنطقة بـريت مكورك اهـمية اسـتقرار ا
ومـنع أسـبـاب الـتـوتر والـتـركـيـز على

الـيــة وضـوابـط مـعــيـنــة. ووجـهت
جلنـة التـربـية الـنـيابـيـة كتـابا الى
رئــيس الـــوزراء حــيــدر الـــعــبــادي
لـــلـــمــوافـــقـــة عـــلى دخـــول شـــامل

لالمتحانات الوزارية.
وتـضـمن الــكـتـاب الــذي اعـلن عـنه
عضـو الـلـجـنـة رياض غـالي امس
(نــظــرا لــلــظــروف االســتــثــنــائــيـة
واالوضـاع الـصـعـبــة الـتي يـعـاني
مـنـهـا الـشـعب الـعـراقي وشـريـحـة
الــطــلــبــة بــشـــكل خــاص نــطــالب
بـــدخــــول شـــامـل لالمــــتـــحــــانـــات

الـــــوزاريــــة الـــــثـــــالث مـــــتـــــوسط
والسادس االعدادي).

ـصـري الـعـبـادي يـدعـو اجلـانب ا
لـلـتـعــرف عـلى فـرص االســتـثـمـار

تاحة في العراق ا
جلس بـغداد تعد جلنة الـتربيـة 
إخالء متـوسـطـة الـكمـيت "سـابـقة
خـــطـــيـــرة" وتـــطــــالب الـــعـــبـــادي

بالتدخل
واضــــاف ان (ذلك جــــاء التــــاحــــة
الـفـرصـة امـام الــطـلـبـة في اكـمـال

سيرة التعليمية). ا
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اعلن مصـرف الرافدين عن إطالقه
ســلـــفــة الــعـــشــرة ماليـــ ديــنــار
وظـفي وزارة الـتـربـيـة عن طريق
الــبــطـــــــــاقــة االلــكــتــرونــيــة (كي

كارد).
ـكـتب االعالمي لـلـمـصـرف وقـال ا
في بــيــان امـس انه (تــقــرر إطالق
ســلـــفــة الــعـــشــرة ماليـــ ديــنــار
بــاالضـافــة الى ســلــفــة اخلــمــسـة
ــــوظــــفي وزارة ماليــــ ديــــنــــار 
الــتــربـيــة) مــبــيــنــا ان (الــتــقـد
سـيـكـون عـبـر الـرابط االلـكـتـروني

اخلاص بالوزارة).
ـوظـف الــذي يـبــلغ واضــاف ان (ا
راتــبه االســـمي اقل من  500 الف
دينار فـسيتم مـنحه سـلفة خـمسة
ــوظف الـذي ماليـ ديــنـار امـا ا
يبـلغ راتـبه االسـمي اكـثر من 500
الف ديـنـار فــسـيـتم مـنــحه سـلـفـة

العشرة مالي دينار).
ــصــرف قــد بــاشــر خالل وكــان  ا
ـنح قـروض ـاضـيـ  الـعـامـ ا
واطـن عبر وسلف للمـوظف وا
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توقـعت هيئة االنواء اجلوية والرصد الـزلزالي أن يشهد الطقس ارتفاعا في
درجـات احلـرارة مع فـرصـة لـتـشـكل قـطـعـا من الـغـيـوم في بـغـداد.  وقـالت
الـهـيـئـة في بـيــان امس ان (الـتـقـاريـر اجلـويـة تــشـيـر الى ارتـفـاع بـدرجـات
احلـرارة في بغداد  لتكـون اليوم اخلميس  32 درجـة مئوية بـينمـا الصغرى
ـقـبل في  18 درجـة مـئــويـة) واوضح ان (الـطــقس سـيـكــون يـوم اجلـمـعــة ا
ـنـطـقـة الـوسطـى صحـوا لـتـعـود درجـات احلـرارة بـاالنـخـفـاض تـدريـجـيا ا
قبل مع فـرصة لتـشكل قطع الـغيوم وامـطارا رعدية خالل خالل االسبـوع ا

يوم اخلميس) ,واضاف ان (مدى الرؤيا  9,7 كيلومتر في الساعة) 

كـتبه إنـهاء االرهـاب. وبحـسب بيـان 
فـــقــد أســتـــقــبل الـــعــبــادي اول امس
مـكورك ومـسؤول ملف شـؤون العراق
ـتحدة وإيـران في خارجيـة الواليات ا
االمــريـــكــيــة أنــدرو بــيـك والــســفــيــر
االمـــــريــــكـي لــــدى بـــــغــــداد دوغالس
سـيـلـيمـان و(جـرى خالل اللـقـاء بحث
الــعالقـات بـ الــبـلـديـن والـتـطـورات
الــسـيـاسـيـة واالمـنــيـة واالقـتـصـاديـة
ومـرحـلـة الـبنـاء واإلعـمـار في الـعراق
نـطقـة والقـضاء على واالوضـاع في ا
مـــا تـــبـــقى من خاليـــا الـــعـــصـــابــات

االرهـابية).واكد العبادي  خالل اللقاء
(اصـــرار الــعــراق عــلـى الــنــجــاح في
تـوحيـد العـراقي نـحو هـدف اإلعمار
ـناخ اجلـاذب لالسـتـثـمار) وتـوفـيـر ا
نـطقة مـشددا عـلى (اهميـة استـقرار ا
ومـنع أسـبـاب الـتـوتر والـتـركـيـز على
ــقــابل  اشـار إنــهــاء االرهــاب). في ا
تحدة ترى مـكورك الى ان (الواليات ا
ان الـــعـــراق اآلن يـــســـيـــر بـــاالجتـــاه
الـصحيح) مجـددا (دعم بالده للعراق
في مـرحـلـة اإلعـمـار والـبـنـاء وتـعـزيز

األمن). 

زايدة االنـتخابي في العراق وفي ظلّ ا
بـــالـــورقـــة الـــطــائـــفـــيـــة بـــ األحــزاب
ــسـؤولـ عــلى حـد سـواء) مــشـيـرا وا
ـلف سـيرحّل إلى مـا بـعد الـى ان (هذا ا
االنـــتـــخـــابـــات وتـــشـــكــيـل احلـــكـــومــة
اجلـديدة).وكـان السـفير الـبحـريني لدى
الـكي قـد أعلن في شـهر بـغـداد صالح ا

احلـــكــيـم عــنـه قــوله خـالل الــلـــقــاء أن
(الـشـعـبـ العـراقي وااليـراني لـديـهـما
تـاريخ وحضور إنساني فاعل وساهما
بــإثــراء اجملـــتــمع االنــســاني بــالــفــكــر
ـــعـــرفـــة فـــضال عن أدوارهـــمـــا في وا
احلـــــضـــــارة اإلسـالمـــــيـــــة).وبـــــشــــأن
ـنطقـة دعا احلكيم الى الـتطورات في ا
(الـهـدوء والـتـحـلي باحلـكـمـة واعـتـماد
احلــوار مــنــهــجــا حلل اإلشــكــالــيـات)
مــجـدداً (الـتــأكـيـد أن جـلــوس اجلـمـيع
عـلى طاولة حوار حـقيقي كفيـلة بإنهاء
ــنــطــقــة). األزمــات الــتـي تــعــيــشــهــا ا
وافـادت تقاريرصـحفية بـفشل البحرين
في استرداد  40 مطلوباً من مواطنيها
مـوجـودين في بـغـداد عـازيـة االمر الى
ـنامة اختارت توقـيتاً غير صحيح ان ا
لـلــمـطـالـبـة بـهـؤالء تـزامن مع الـسـبـاق
االنــتـخـابي.ونــقـلت صــحـيـفــة الـعـربي
اجلــــديــــد عـن وزيــــر عــــراقي قــــوله ان
(اخلـارجية البحرينية فشلت بجهودها
اضي السترداد الـتي أطلقتـها الشهـر ا
 40 مــطــلــوبــاً من مــواطــنــيــهــا بـتــهم
اإلرهــاب مــوجــودين فـي الــعــراق مــنـذ
ســنــوات) مــبــيــنــا ان (ذلك جــاء بــعــد
مــعــارضــة واســعــة من جــانـب أحـزاب
).واضاف ان وقـياديـ بارزين عراقـي
ـنـامة اخـتارت تـوقـيتـاً غـير صـحيح (ا
لــلــمـطــالــبـة بــهم تــزامن مع الــســبـاق
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بـحث وزير الدفاع االيراني العميد امير
حــاتـمـي خالل زيـارتـه الى بـغــداد الـتي
بــدأهــا امس الــهـجــمــات الـصــاروخــيـة
االخـــيــرة عــلى ســـوريــا كــمـــا شــهــدت
الـــزيــارة عــقــد أول اجـــتــمــاع لـــلــجــنــة
الـتـعاون الـدفـاعي ب الـبـلدين. ووصل
حــاتــمـي  صــبــاح امس الى بــغــداد في
زيـــارة تـــســــتـــغـــرق يـــومـــ وكـــان في
ـطـار بـغـداد الـدولي االمـن اسـتـقـبـاله 
الـــعــام لــوزارة الــدفــاع الـــفــريق الــركن
مــحـمــد جـواد كــاظم.وقـال الــوزيـر لـدى
ـــطــــار ان (الــــهـــدف من وصــــوله الـى ا
الـزيـارة هو تـطويـر التـعاون الـعسـكري
واالمـــني بـــ الــبـــلـــدين وكــذلـك بــحث
ـــنـــطـــقـــة الـــتـــطــــورات االخـــيـــرة في ا
والـــهــجــوم الــصــاروخـي االخــيــر عــلى
ســوريـا). وبـارك حـاتـمي (االنـتـصـارات
الـــتي حـــقــقـــهــا الـــشـــعب واحلــكـــومــة
).من جـهــة اخـرى اســتـقـبل الــعـراقـــيـ
رئـيس الـتحـالف الوطـني عـمار احلـكيم
وزيـر الثـقافـة واالرشاد االيـراني عباس
ـرافق له وبـحث معه صـاحلي والـوفـد ا
آفـاق الـتـعاون بـ الـبلـدين السـيـما في
اجملـاالت الثقافية وسبل تعزيز التعاون
ـشتـركات الـثقـافي بـ البـلدين بـحكم ا
كتب . ونقل بيان  الـكبيرة ب الشعـب

ـــــاضـي عن أن بـالده (تــــقـــــدمت آذار ا
لـوزارة الداخلية العراقية بالئحة تضم
أسـمــاء مـطـلـوبـ لـلـبــحـرين يـقـيـمـون
حــالـــيــاً في الــعــراق ومـــطــلــوبــ من
اإلنــتـربـول الـدولـي) مـؤكـداً أن (هـنـاك
جــهـــوداً تــبــذل من جــانـب الــداخــلــيــة

العراقية من أجل تسليمهم).
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شـكلـة وانـصافـنا كـما الـعـقبـات وحل ا
ــقــاولــ ومــســاءلــة هــيــئــة انــصـف ا
الـتـقـاعـد عن اسبـاب عـدم الـصـرف وما
اذا كـــان االمــر يـــتــعــلـق بــعـــدم تــوفــر
الـتـخصـيـصات) مـشـيرة الى ان (مـدير
هـيئـة التـقاعد كـان يعـزو االمر الى عدم
ــوازنــة الــعـــامــة  واآلن بــعــد اقـــرار ا
اقـرارهـا بـأشـهـر لم يـسـتـجـد جـديد في
ـكـتـب االعالمي لـرئـيس االمــر). وكـان ا
الـــوزراء قــد اعـــلن في وقـت ســابق عن
ـبـالغ تــوجـيه االخـيـر بـاطـالق جـمـيع ا
اخملــصــصـة لــلــمـقــاولــ بـنــســبـة 30
ــئــة.وقـال في بــيــان إنه(بــنــاءً عـلى بــا
تـــوجـــيــهـــات رئـــيس الـــوزراء حـــيــدر
ـاليـة وكـالة  إطالق الـعـبادي وزيـر ا
بالغ اخملصـصة وفق السندات جـميع ا
ـئة الـوطـنيـة لـلمـقاولـ بـنسـبة  30بـا
ـوازنة االحتـادي لـعام بـحـسب قانـون ا
 2018 وجلـميـع احملافـظات والوزارات

رتبطة بوزارة). واجلهات غير ا

ـــتــقــاعـــدة أم يــاســر الى ان (هـــيــئــة ا
ـعـامالت الــتـقـاعـد التــسـمح بـتــرويج ا
الـتقاعدية في بعض احلاالت اال بعد ان
ـوظف قـبل تــتـسـلم ايــة مـبـالغ بـذمــة ا
احـالته علـى التقـاعد ومنـها التـوقيفات
تـرتبة بذمته ألي سبب كان الـتقاعدية ا
وهـي ال تـقـبـل حـتى بــتـعـهــد خـطي من
تقاعد بالتسديد حال تسلم رواتبه او ا
مـكافأته التقـاعدية لكنـها تغض الطرف
ـكـافـأة بـعـد ان تـتـسـلم عن مــنح هـذه ا
ــعـامــلـة)  تــلك الــتـوقــيـفــات وتـروج ا
ـتــقـاعــدين يـواجــهـون مــضـيــفــة ان (ا
مـشكلة حـقيقيـة لعدم تمـكنهم من تأم
مـبالغ التوقـيفات التـقاعدية فـيضطرون
الى االسـتـدانـة او الى بـيع مـقتـنـيـاتهم
ــــكـــافــــأة ومن ثم عــــلى امـل تـــســــلم ا
). وطــالــبت الــتـــســديــد الى الــدائـــنــ
الـعـبـادي بـ(التـدخل شـخـصيـاً بـوصفه
عــلى رأس هـرم الــسـلــطـة الـتــنـفــيـذيـة
ووزيــراً لــلـمــالــيـة بــالــوكــالـة لــتــذلـيل
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أبـدى مـتقـاعدون حتـفـظهم عـلى صدور
قـرارات حكـومية تـنصف بعض الـفئات
ــفـارقـة دون أخــرى مـشــيـرين الى ان ا
تــكـمـن في ان تـلك الــقـرارات تــكـون في
ـيــسـورة  الــغـالـب بـصــالح الــفـئــات ا
مـطالـب رئيس الـوزراء حيدر الـعبادي
بـالتدخل شخصياً لصرف مكافأة نهاية
توقفة منذ اشهر. اخلدمة للمتقاعدين ا
ـتـقـاعـد ابــو سـمـيـر لـ(الـزمـان) وقــال ا
امـس ان (رئيس الوزراء حيـدر العبادي
ترتبة ستحقات ا  وجّه امس باطالق ا
بـذمة اجلهات احلكومية للمقاول لكنه
لم يـوعز بـإطالق مكـافأة نـهايـة اخلدمة
ستمرة) للمتقاعدين برغم مناشداتنا ا
مـسـتـدركـاً (انـا ال اعـتـرض عـلى اعـطاء
ـقــاولــ وال اريــد ان ابـخس حــقــوق ا
حـــقــوقــهـم ولــكن ايـن حق الــطـــبــقــات
?). ولـفتت الـفـقـيرة والـنـاس احملـتاجـ
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