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اكد محافظ ذي قار يحيى الناصري
ان االعـــتــصـــامــات والـــتــظـــاهــرات
شـــكــلت عـــامل ضــغـط كــبــيـــر عــلى
ـركزيـة لـتلـبـية احلـقوق احلـكـومة ا
ـشـروعـة للـمـواطنـ . ونـقل بـيان ا
تـلقـته (الـزمان) امس عـن النـاصري
قوله  ان (الـتظـاهر واالعـتصام حق
مــــشـــروع ويــــهــــدف الى حتــــقــــيق
مــصـلــحـة احملــافــظـة كــمـا ويــشـكل
صورة من صـور التكـاتف االيجابي
والــتـعــاون بــ اجملـتــمع من جــهـة
ـسـؤولة من واجلـهـات احلـكومـيـة ا
جـــهــة اخــرى) مــبـــيــنـــا ان (اغــلب
ـعـتـصـمـ ـتـظـاهـرين وا مـطـالب ا
كــانـت ضــمن اولــويـــات احلــكــومــة
احمللية في مباحـثاتها مع احلكومة
ــركـــزيــة الــتي لـم تــســتــجب لــوال ا
الـضــغط الـشـعـبي) مـشـيـرا الى ان
(احلـكـومــة احملـلـيـة  لـم تـنـزعج من
هـــذا الـــتـــحـــرك اجلـــمـــاهـــيـــري بل
اســتـفـادت مـنه كـونه يـشـكل فـرصـة
للحصول عـلى مطالب احملافظة من
بـغداد) واكـد الـنـاصـري ان (مـعظم
ــــكن ــــطـــالـب هي مــــركــــزيـــة ال  ا
حتـقـيــقـهـا اال عن طــريق احلـكـومـة
كــون اغـلــبـهــا مـشــاريع خـدمــيـة او
اليـة  التي مـتوقـفة بسـبب االزمـة ا
شــهــدتــهــا الــبالد) واضــاف (لــقــد
ابــــلــــغــــنــــا ومــــنــــذ اول لــــقــــاء مع
تظاهـرين بأن يكونـوا جزءا مهما ا
وداعما حلكـومة احملافظة واالطالع
 عــلى الـيــات الـعــمل واالمــكـانــيـات
ـــــتـــــاحــــة) واوضح والـــــقــــدرات ا
الــنــاصـري انـه (مــنــذ عـام  2013لم
حتـصـل احملـافـظـة عـلى اي مـوازنـة

مــالـيــة من احلــكــومـة والســيــمـا ان
امـكــانــيـات الــداوئــر الـتــشــغـيــلــيـة
ئة با متـدنيـة وال تسـتلم سوى  25 
ـالية) الفتا الى من استـحقاقـاتها ا
ان (احملـــافــــظـــة رغم كـل ذلك كـــانت
حـريـصـة عـلى تـشكـيل خـلـيـة االزمة
بـعضـوية مـدراء الـدوائر احلـكومـية
لــتـكــون قــريـبــة من هــمـوم الــشـارع
ـشكالت ولـتبـحث مـعهم سـبل حل ا
اخلــدمـيــة). وجنـحت احملــافـظـة عن
غـــيـــرهـــا من احملـــافـــظـــات االخــرى
بــاحلـصـول عـلـى وعـود وضـمـانـات
طالب من بغداد بتلبية العديد من ا
شروعة فضال عن اطالق اخلدمية ا
االالف مـن الـــدرجــات الـــوظـــيـــفـــيــة
نــتــيــجــة الــضــغط الــشــعــبي الــذي
ـواطــنـون خالل الــتـظـاهـر مـارسه ا

الـتــواصل االجــتـمــاعي بــ احلـ
واالخـر اخبـارا عن قيـامـها بـترويج
مـعـامالت مـنح الـسـلف لـلـمـوظـفـ
ـصرف لقاء مبالغ تقاعدين من ا وا

معينة).
تـقاعدين الى وظـف وا  مطـالبا (ا
عـدم التـعـاون مع هذه اجلـهات وان
منح السلف يكون حصرا عن طريق
ـنـتـشـرة في البالد ـصرف ا فـروع ا
والـتـقـد عـلـيــهـا الـكـتـرونـيـا وهي
تـخـضع إلجـراءات قانـونـيـة وصوال
الى اسـتـكـمال مـنـحـها لـلـموظف او

شمول).  تقاعد ا ا

طــريق أدوات الــدفع االلــكــتــروني
ـالي الـتـي تـمت تـعـبـئـة الرصـيـد ا
الــيــهــا). ودعــا الــبــيــان (مــوظــفي
تقاعدين الى عدم دوائر الدولة وا
ــــراكــــز الـــــتــــعــــاون مـع بــــعـض ا
ـؤســسـات االهــلـيـة الـتــجـاريــة وا
ـنـتـشـرة في بـغـداد واحملـافـظـات ا
نح السلف والتي تدعي قـيامهـا 
الـــشـــخـــصــيـــة بـــالـــتــنـــســـيق مع

صرف). ا
ــراكـز واوضح ان (هــنــاك بـعض ا
ؤسسات واجلمعيات التجارية وا
االهــــلـــيــــة تـــنـــشــــر عـــلـى مـــواقع

السـلفـة وذلك بعد ان اسـتكـمل كافة
ـنـحه إيـاها اإلجـراءات الـقـانـونـيـة 
وصــرفــهــا عن طــريق أدوات الــدفع
االلــكــتــروني والــتـي تـمـت تــعــبــئـة
ـــالي الـــيـــهـــا). وكـــان الـــرصـــيـــد ا
ـصـرف قـد اعـلن  عن إطالق دفـعة ا
جــديـــدة من ســلف مـــوظــفي دوائــر
الـدولــةاخلـمـســة ماليـ والــعـشـرة

مالي دينار.
وتــابـع بـيــان ســابق أنـه ( صـرف
دفــعـــة جــديــدة من ســـلف مــوظــفي
دوائر الـدولـة لنـحو  1438موظـفا)
وأضـاف أن (صــرف تـلك الــــسـلــفـة
ــــــــــوظـف  عـن طـــــــــــريـق ابـالغ ا
عــــــــــــبــر إرســاله رســـالــة نــصــيــة
نـحه الـســلـفة وذلك بـعد تـخطـره 
ان اســتـكـمل اإلجـراءات الـقـانـونـيـة
ــنــحه ايــاهــا وصــرفــهــا عن كــافــة 

واالعـتـصـام. الى ذلك اقـدم عدد من
ــواطــنــ فـي قــضــاء اجلــبــايش ا
ـنـع دائـرة الــتــابع لــلــمــحــافــظــة 
مـشـاريع االهــوار الـتـابــعـة لـوزارة
ائية من شق قـناة لتغذية وارد ا ا
االهوار الوسطى شرقي احملافظة .
وقــال مــديــر مــشــاريع االهــوار في
احملافظة عدنان عبد الله  ان (عددا
ـواطـنـ في الـقـضـاء مـنـعـوا مـن ا
االليـات واحلفارات الـتابعـة لدائرة
كـري االنهـار من شق قـناة اروائـية
من نهـر االسحاقـي لتغـذية االهوار
الـــوســـطى في قـــضـــاء اجلــبـــايش
الــتـــابع حملـــافــظــة) ولــفت الى ان
(االهــالي تـذرعــوا بـان شق الــقـنـاة
سـيــزيـد نـسب االغـمـار في االهـوار
ـــربي ويـــحـــولـــهـــا الـى مـــقـــصـــد 

اجلـاموس مـن احملافـظـات اجملاورة
وبــــــالــــــتــــــالي  فــــــأن الــــــوافــــــدين
سـيـقـاسمـونـهم ارضـهم ومـيـاههم)
ــفـــاجئ في االمــر هــو مــؤكــدا ان (ا
مـوقـف االدارة احملـلـيـة في الـقـضـاء
والــتي ايــدت مـوقـف االهـالي وردت
بـكـتـاب رسـمي تـطـالب فـيه بـايـقاف
عـمـل احلـفــارات وبــذات الـذريــعـة)
وتـابع عبـد الـله ان (الـهدف من شق
القنـاة هو انعـاش االهوار الوسطى
ــلــحي فــيــهــا وتــقــلــيل الــتــركــيــز ا
ـــــيــــاه والـــــنــــاجـم عن ازمـــــة شح ا
وارتفاع درجات احلرارة).  وشهدت
مـنــاطق االهــوار جـفــاف مـســاحـات
ـاضيـة نتـيجة واسـعة في االشـهر ا
ـــيــاه وقـــلــة االطالقـــات عــبــر شح ا

نهري الفرات والغراف.
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تــوقع خـــبــيــر قــانــوني تــأخــر
تـشكـيل الـكتـلة الـنـيابـية االكـبر
حـتى بـعـد عقـد اجلـلـسة االولى
جمللس الـنواب اجلـديد بـسبب
ـــطـــالب عــــدم االتـــفـــاق عـــلـى ا
طـروحة مشـيـرا الى ان قرار ا
احملـــكــمــة االحتــاديـــة الــعــلــيــا
ـان يـرفـض بـقــاء جـلــســة الـبــر
مـــــفـــــتــــوحـــــة مـن اجل حـــــسم
مــوضــوع هــذه الــكــتــلــة. وقـال
اخلبـير طـارق حرب لـ (الـزمان)
امس ان (الــدســتـــور لم يــحــدد
مـدة مــعـيـنــة لـتـشــكـيل الــكـتـلـة
االكـبــر من الـنـواب ولـكن هـنـاك
قـرارا من احملـكمـة يـرفض بـقاء
ـان مـفـتـوحـة لدفع جـلـسـة الـبر
الــكــتل نــحــو االســراع بــحــسم
الــتــحـــالــفـــات وتــشــكـــيل هــذه
ـوعد الكـتلة) مشـيرا الى ان (ا
احملــدد لــبـــدء اجلــلــســة االولى
ان غيـر كاف العالن الكتلة للبر
االكــبـر بـســبب االخـتالف الـذي
ـكــونـات الـسـيـاسـيـة تـشـهـده ا
وانتظار بـعض القوى  في عدم
الدخـول بتـحالـفات حـتى حسم
الـنـواة االكـبـر بـغـيـة الـتـفاوض
مع من يــشــكل احلــكــومـة عــلى
ـسائل الـدستـورية نـاصب وا ا
االخـــرى) مـــؤكـــدا ان (الــــكـــتل
الــســيــاســيـة امــام حتــد كــبــيـر
ومــوقف حــرج لـــتــشــكــيل هــذه
الــكـتــلـة) وبــشـأن ادراج فــقـرة
ان ونائبيه انتخاب رئيس البر
فـي جـــدول اعـــمــــال اجلـــلـــســـة
اوضح انه (ال يـتــرتب عـلى ذلك
اي اثــر قـانـونـي او دسـتـوري)
وعـــــــلق حـــــــرب عــــــلـى دعــــــوة
ـفــوضـيـة الى االحـزاب الـذين ا
يـــرومــون تــشـــكــيل حتـــالــفــات
ـانـية لـغـرض تـسجـيـلـها ان بـر

(هذه الدعوة ابتـعدت كثيراً عن
أحـكـام الــدسـتـور والســيـمـا ان
ادة  76 لم تـشـتـرط االنـدماج ا
والـتـحالف بـ الـكـتل لتـحـقيق
الــكـتــلــة االكـبــر وال عالقــة لــهـا
بــاالحـزاب  اذ قــد ال تــكـون من
ــــــــا مـن نــــــــواب احــــــــزاب وا
انــــســـــحــــبـــــوا من أحـــــزابــــهم
وحتــالـــفـــاتــهم) الفـــتــا الى ان
ـانـيـة هي بـ (الــتـكـتالت الـبـر
نـــــواب ولــــيـس بــــ االحــــزاب
الـذيـن ينـطـبـق عـليـهـم الـقـانون
ـفـوضــيـة في الـذي اعــتـمـدتـه ا
بـيـانهـا الـذي يـخالف الـدسـتور
والـقــانـون) عـلى حــد تـعــبـيـره.
واضـيــفت فـقـرة جلـدول اعـمـال

ــقـرر عـقـدهـا اجلــلـسـة االولى ا
ـقــبل فـقــرة انـتــخـاب االثـنــ ا
رئيـس مجـلس النـواب ونائـبيه
اســــتــــنــــادا لــــلــــمـــادة  55 من
الدسـتور والتي سـتشهـد ايضا
تولي اكبر االعضاء سنا رئاسة
اجللـسة وقـراءة أسمـاء أعضاء
مـــــجــــلـس الـــــنــــواب لـــــلــــدورة
االنـتـخـابـيـة الـرابـعة ألداء نص
اليم الدستورية. بدوره  اكد
عــضـــو ائــتالف الــفـــتح حــنــ
الـــقــــدو ان حـــوارات تـــشـــكـــيل
الـكـتـلـة االكــبـر صـعـبـة. واشـار
الـقـدو  الى ان (احلـوارات التي
جتـري لـتشـكـيـل الـكـتـلـة االكـبر
صـعـبـة ومكـثـفة وفـيـهـا الكـثـير

من التـعقـيدات نـتيجـة للـتقارب
بـ القـوى الـفائـزة اضـافة الى
دد الـدستورية التي الدخول با
تـلـقـي بـضـغــوط اضـافــيـة عـلى
ـتــحـاورة) مــبـيــنـا ان الــكـتـل ا
(بـــعض الـــقـــوى الــســـيــاســـيــة
ومـــنــهـم االكــراد مـــتــمـــســكــون
بسـقوف مطـالبـهم وشروطهم)
واوضـح قــــــــــدو ان (االكــــــــــراد
يــراهــنــون عــلى الــوقت بــغــيــة
تـحاورة معها احراج احملاور ا
ــــزيـــد من ـــا يــــحـــقق لــــهم ا
ـكـاسب الـسـيــاسـيـة الـكـبـيـرة ا
ـصلـحـة العـامة) عـلى حسـاب ا
على حد قوله.  من جانبه  رأى
عـضــو ائــتالف دولــة الــقــانـون
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خــــصص مـــجـــلـس الـــوزراء قـــطع
اراض ســـكـــنــــيـــة لـــلـــريـــاضـــيـــ
احلــــاصــــلــــ عــــلى اوســــمــــة في
الـبـطوالت الـدوليـة كـما وجه بـفتح
حتــقــيق بـأنــخـفــاض نــسـبــة مـادة
ـيــاه الـتي تـوزع بـ الــكـلـور من ا
اهــالي الـبـصــرة. وقـال بـيـان امس
ان (اجملـلس عـقـد جـلسـته بـرئـاسة
حـيدر الـعبـادي خصص فـيهـا قطع
اراض لـلرياضـي احلاصـل على
اوســـمــة في الــبـــطــوالت الــدولــيــة
فـــضـال عن مـــنــــاقـــشـــة الـــقـــرارات
ياه في عاجلة مشكلة ا اخلـاصة 
الــبــصـرة وتــوجـيه وزارة االعــمـار
واالســـكــان والــبـــلــديــات الـــعــامــة
بــالـتـحــقـيق في انــخـفـاض نــسـبـة
ـيـاه الـتي توزع مـادة الـكـلـور من ا
بـــ االهـــالي في احملـــافـــظــة). من
جــهــته اكــد الـعــبــادي ان مـشــكــلـة
ــلــحي في شط الــعــرب الــلــســـان ا
تـعـود الى عـقـود وان شـح االمـطار
فـاقم االزمة. واشـار العـبادي خالل
مــؤتـمـره االســبـوعي عـقـب جـلـسـة
اجملـــلس الى (االتــفـــاق مع شــركــة
ســيـمـنــز  لـتـطــويـر قـطــاع الـطـاقـة

والــــــوصــــــول به الـى جتــــــهــــــيـــــز
ـــدة  24 ســـــاعـــــة) ــــواطـــنــــ  ا
واضـــــاف ان (انــــتـــــاج الــــطـــــاقــــة
الــكــهــربــائــيــة وصل الى  16 الف
مـيـغا واط) وبـشـأن ارتـفاع نـسـبة
ــلــوحــة فـي مــيــاه الــبــصـرة رأى ا
لحي الـعبادي ان (مشكلة اللسان ا
فـي شط الــعــرب يــعـود الـى عــقـود
وان شـح االمـطــار فـاقــمت االزمـة)
ومـضى بالقول ان (التعديل الثالث
لـقانون االنتخابات ادى الى ايقاف
فوض حل اكمال عـمل مجلس ا
الـتحقيـقات التي ما زالـت مستمرة
حــــــتى االن) داعــــــيـــــا الـى (عـــــدم
اسـتخـدام الوسـائل غير الـقانـونية
او االخـالقــــيــــة لـــــلــــضــــغـط عــــلى
ـــرشــحـــ الــفــائـــزين من قـــبــيل ا
الــتــهــديــد واالبــتـزاز) مــبــيــنــا ان
(مـحـاربـة الـطـائـفـيـة ومـنع تـقسـيم
رجعية الـبالد كانت من اولويـات ا
الـديـنـيـة عـام  2014 وقـد حتـقق
هم منها) وتـابع (شكلنا اجلـانب ا
ركزي للنظر جلـنة برئاسة البـنك ا
بــكـيــفـيـة الــتـعــامل مع الـعــقـوبـات
االمـريـكـيـة عـلى ايـران كـمـا نـعـتزم
ارسـال وفد المـريكـا للـتفـاهم بشأن

الية مع طهران).  التعامالت ا
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صـــرف مـــصــرف الـــرافـــدين دفـــعــة
جـديـدة من سـلـفـة ضـعف وضـعـف
دنـيـ والعـسكـري لـلمـتـقاعـدين ا

عن طريق أدوات الدفع االلـكتروني.
كتب االعالمي لـلمصرف في وقال ا
تلـقته (الـزمان) أمس انه ( صرف
دفـــعــة جـــديــدة من ســـلــفـــة ضــعف
ـدنــيـ وضــعـفــ لـلــمـتــقـاعــدين ا
والـعسـكريـ ألكـثر من عـشرة آالف
مــتــقــاعــد) وأشــار الـى ان (ســلــفـة
ضعف وضعف تكون حسب تقدير
ــتــقــاعــد وتــتــراوح مــا بــ راتب ا

ثالثة مالي وسبعة مالي دينار)
وأوضح الــــبـــيـــان ان (صـــرف تـــلك
ـتقاعد السلـفة  عن طريق إبالغ ا
ـنـحة عـبـر رسالـة نـصـية تـخـطره 
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مــؤيـــد الـــعـــبــيـــدي أن الـــقــوى
الـســيـاســيــة امـام خــيـارين إذا
ارادت الـنجـاح بتـشـكيل الـكتـلة
ـقبـلـة.وقال االكـبـر واحلكـومـة ا
الـعـبـيـدي في تـصـريح امس إن
(احملـــادثــات الـــتـي جتــري االن
لــتــشــكــيل الــكــتــلــة االكـبــر هي
مــحـــادثـــات مــكـــثـــفــة وجـــديــة
ونــتـــوقع ان تــفــضي عن اعالن
الـكتـلـة االكبـر خالل مـدة قريـبة
جــــدا) واضــــاف ان (الـــــقــــوى
الـســيـاســيــة امـام خــيـارين في
حـال ارادت الــنـجـاح او الـفـشل
اولـهما  تـشكـيل كـابيـنة وزارية
يــتم فـيـهـا مــنح رئـيس الـوزراء
احلرية الـكاملـة الختيار وزرائه

و الـــثــانـي هــو طـــريق الـــفــشل
والعـودة لتـكريس احملـاصصة)
عــلـى حــد زعــمه.  الى ذلك دعــا
رئـيس التـحـالف الوطـني عـمار
احلـــكــيـم  الى ضـــرورة إبـــعــاد
ـناكفات قبـلة عن ا احلكـومة  ا
والتدافع السـياسي .ونقل بيان
كبته عن احلـكيم تأكيده خالل
لـقـائه وفد اجلـبـهة الـتـركمـانـية
بــرئــاســةِ أرشــد الــصــاحلي ان
(أهـمـيـةَ األغـلـبـيـة الـوطـنـية في
رحلةِ القـادمة خيار قادر على ا
حتقيقِ تطلعاتِ الشعب وتقد
اخلدمات  كما ندعو الى إبعاد
ـناكـفات قـبـلة عن ا احلـكومـة ا
والـتـدافع السـيـاسي وأن تـكونَ

وفـقِ الـشـروط الــتي وضـعــتـهـا
رجـعيـة الديـنيـة). في غضون ا
ذلك بـحث رئيس حـكـومة إقـليم
كردسـتان نـيجـيرفـان البارزاني
مع مـبـعـوث الـرئـيس األمـريـكي
لــــلــــتـــــحــــالف الــــدولـي بــــريت
مــاكــغـورك تــشــكــيل احلــكــومـة
قبلة. وقال بيان ان (اجلانب ا
ـباحـثـات اجلاريـة ب نـاقشـا ا
األطراف السـياسيـة وكردستان
بـهــدف تـشـكـيل احلـكـومـة). من
جـــهــة اخـــرى افـــصح مـــجــلس
الــقـــضــاء االعـــلى عن دوره في
تطبـيق التعـديل الثالـث لقانون
انتخابات مجلس النواب. وقال
بيـان امس ان (مجـلس القـضاء
شــــكـل جلــــنــــة انــــتــــقـــــلت الى
فـوضيـة لالنتـخابات لالطالع ا
عــلى تــفــاصــيــل عــمـلــهــا بــعـد
التصويت على القانون من قبل
ـــان) مـــشــــيــــرا الى ان الــــبــــر
ــنــتـدب ــفــوضــ ا (مــجــلس ا
بـاشـر بـاجـراءات عـمـلـيـة الـفرز
والعد اليدوي بـحضور مراقبي
ــــــتـــــــحــــــدة وعـــــــدد من اال ا
الـســفـراء ومــراقـبي الــكـيــانـات

السياسية).
 واشــار الـــبـــيـــان الى ان (عــدد
الـطـعـون الـتي وردت عـلى قرار
ــنــتــدب ــفــوضـــ ا مــجـــلس ا
بـخـصوص نـتـائج الفـرز والـعد

الـيــدوي بـلـغت  248 طـعـنـا 
تــدقـــيــقـــهــا مـن قــبل الـــهــيـــئــة

القضائية لالنتخابات).
 وتابع ان (نتائج عمليـــة الفرز
والــــعـــد الــــيـــدوي لــــلـــمــــراكـــز
واحملـــــطــــات االنــــتـــــخــــابــــيــــة
لـــلـــمـــحـــافـــظـــات اســـفـــرت عن
متـغيـرات بالـنتـائج التي طرأت
ـــرشــحــ ضـــمن نــفس عــلى ا
القائمـة وكذلك انتقـال مقعد من

قائمة الى أخرى). 

تظاهرين في احملافظة امس مثلي ا »ŸUL²ł∫ محافظ ذي قار خالل اجتماعه 
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تعـهد الـرئيس اإليـراني حسن روحـاني بأن تـتغـلب حكـومته عـلى العـقوبات
شـاكل االقتصادية تحدة عـلى طهران. وقال إن ا التي فـرضتها الواليـات ا
في إيران بـدأت عنـدما أعـادت واشنـطن فرض الـعقـوبات عـلى بالده. ومثل
ــان لــلـرد عــلى أســئـلــة الــنـواب بــشــأن تـردي روحــاني االثــنـ أمــام الــبـر
األوضاع االقـتصاديـة وارتفـاع معدالت الـبطـالة. وقال الـرئيس اإليراني إن
ــعــادين إليـران فـي الـبــيت األبــيض" سـيــرون أن الــعـقــوبـات ــســؤولـ ا "ا
ــا نـقــلـته وكـالــة رويـتــرز. وأضـاف: "ال نـخــشى الـواليـات ســتـفــشل وفـقـا 
شاكل" وتواجه حكومة شاكل االقتصـادية وسنتجاوز هـذه ا تـحدة وال ا ا
ان روحاني مـشاكل اقتصاديـة مع تراجع قيمة الـعملة اإليرانـية. وكان البر
اإليراني قـد صوت مؤخرا لصالح عـزل وزير االقتصاد مسـعود كرباسيان
من منـصبه. وفاقم من األزمة في إيران قرار واشنطن إعادة فرض عقوبات
وقع مع طـهران في علـيهـا بعـد االنسـحاب األمـريـكي من االتفـاق النـووي ا
اضي مظاهرات واسعة النطاق 2015 . وشهـدت إيران في كانون األول ا

دن وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى. شملت عشرات ا


