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أكــد الـوكــيل الـعــلـمي لــوزارة الـتـعــلـيم
الـعالي والبحث العـلمي سالم خوشناو
( سـالمـة االجــراءات الــتي قــامت بــهـا 
ـشـكـلـة في الـوزارة الـلـجـنـة الـعـلـمـيـة ا
ــأمـون بــشــأن تـســمــيـة عــمــيـد كــلــيـة ا
االهــلــيــة ســواء عــلى مــســتــوى اجــراء
ـقــابـلـة مع مـرشح الـنـقـابـة أو تـعـيـ ا

الـعـميـد احلالي بـقرار تـسيـير اعـمال ).
وقـال لـ(الـزمان) امس ان (مـرشح نقـابة
نصب عميد في ـعلم الذي يتـمتع  ا
اجلـامــعـة الـتـكـنـولـوجــيـة أتـفـقت عـلـيه
الـلجنـة العلـمية الـوزارية على اخـتياره
كــونه شــخص يــحـمل صــفــات عـلــمــيـة
واخالقـية وقـيادية عـاليـة جعلـته يتربع
ــرشـحــة لـقــيـادة عــلى رأس الــقـائــمـة ا

امون ). منصب عميد كلية ا
وسـوغ (الـسـبب الـرئـيـسي وراء تـأخـير
مـرشح الـنـقـابـة هـو ارجـاء أسـتـحـصال
ـوافـقـات االمنـيـة في شـعبـة الـدرجات ا
ــكـتب الـوزيـر الـتي اخلــاصـة الـتـابـعـة 
امـتـدت نـحـو احـد عـشـر شـهـرا لـتـزامن
ـانـيـة ــوضـوع مع االنـتــخـابـات الـبــر ا
االمـر الـذي جـعـلـني اصـدر امـر تـسـيـير
ـــعــــاون عــــمــــيـــد الــــكــــلــــيـــة اعــــمــــال 
احلـــالي حلـــ اســـتـــكـــمـــال اجــراءات
ـرشح االصـيـل الـذي  االتفـاق عـلـيه ا
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بـحـث رئـيس اجلـمـهـوريـة بـرهم صـالح
مـع الــعـــاهل الـــســـعــودي ســـلـــمــان بن
عــبــدالــعــزيــز ســبل تــعــزيــز الــعـالقـات
الـثنائـية ب الـبلدين واجلـهود الكـفيلة
لــتـخــفـيـف حـدة الــتـوتــر  واالزمـات في
ــنــطــقـة .وقــال بــيـان امـس انه (جـرى ا
ـــبـــاحــــثـــات الــــتي حــــضـــرهـــا خـالل ا
ـــســؤولـــون من اجلــانـــبــ الـــعــراقي ا
والـــســعــودي اســـتــعـــراض الــعالقــات
الـوثـيقـة بـ البـلـدين والسـبل الـكـفيـلة
بــتــعـزيــزهــا وتــطـويــرهــا في مــخــتـلف
اجملـاالت) واضـاف ان (الـلقـاء اكـد على
ضـرورة تـظـافـر اجلـهـود لـلـتـخفـيف من
حـدة الـتـوتـر واالزمـات مع تـغـلـيـب لـغة
احلـوار لضمان عـودة االستقرار واالمن
ـنطقة كما تطـرق اللقاء الى ملفات في ا
الـطاقة وزيـادة التبادل الـتجاري وكذلك
ـنافذ احلدودية).  ووصل صالح امس ا
االحــد الى الــريـاض في زيــارة رسـمــيـة
تـلـبيـة لدعـوة بن عـبد الـعـزيز قـادماً من
ايــران ضـمن جـولــة اقـلـيــمـيـة ابــتـدأهـا
ــاضي بــالــكـويـت . وذكـرت االســبــوع ا
تـقـاريـر ان حجم الـتـبـادل التـجـاري ب
الـعراق والسـعودية خالل عـشر سنوات
بلغ نحو  8 مليار دوالر.وقالت التقارير
ان (الـتــبـادل الـتـجـاري بـ الـسـعـوديـة
والـــعـــراق خـالل الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر
األخـيـرة يـقـدر بــنـحـو  23 مـلـيـار ريـال
تـــــضــــمن الـــــزيــــوت والــــنـــــفط اخلــــام

ـصادق وفق مـحـضر الـلجـنة الـعـلمـية ا
من قـبـلنـا والـوزير الـسـابق عبـد الرزاق
الـعيسى). وأوضح خـوشناو ان (اجلهة
ـأمـون لهـا احلق في ـؤسـسـة لـكـلـيـة ا ا
ـــنــصب ــرة واحـــدة فــقط  الـــتــرشـــيح 
الـعميد عند تأسـيس الكلية حصرا وفق
ـدة ســيــاقـات الــوزارة وعـنــد انــتـهــاء ا
تعمل الوزارة على تعي من هو االجدر
لــقـيــادة اي كـلــيـة أهــلـيــة دون الـرجـوع
ؤسـسة حـتى وان تمت مقـابلة لـلجـهة ا
ــرشـــحـــ من قـــبل الـــلـــجـــنــة أي مـن ا
العلمية ). وأستغرب خوشناو من (قيام
ـ بـأطـالق تـصـريـحـات بــعض االكـاد

ــسـتـوى حــسـ امـيــرعـبــد الـلـهــيـان 
الـعالقـات الـقـائـمـة بـ طـهـران وبـغداد
ــــثـــابــــة حــــلـــيف والــــتي وصــــفـــهــــا 
سـتـراتيـجي اليران. وقـال عـبدالـهـان ان
(الـكم الهائل والضغوط واثارة الشكوك
عـلى الـصعـيـدين االقلـيـمي والدولي في
مـناهضـة العالقات الطـيبة بـ البلدين
يــــدلل عـــلـى مـــتــــانـــتــــهـــا وعــــمـــقــــهـــا
الـسـتـراتـيـجي) مـشـيـرا الى ان (صـالح
ـسـؤولـ االيـرانـيـ بـشأن يـتـفق مع ا
وضع االتـــفــاقــات بــ الــبـــلــدين حــيــز
الــتـنـفـيـذ) وتــابع ان (ايـران وقـفت الى
جـانب الـعـراق خالل الـظروف الـصـعـبة
وتـتـوقع مـنه الـوقـوف الـى جانـبـهـا في
ظــروف احلـظـر أكـثـر من أي بـلـد آخـر).
وكــشف الــسـفــيـر اإليــراني في الــعـراق
إيـرج مـسجـدي عن وجود مـساعٍ إللـغاء
الـتأشـيرات بـ البلـدين.وقال مـسجدي
فـي تـــــصـــــريح امـس إن (احلـــــكـــــومــــة
الـــعـــراقــيـــة تـــســعـى إلى اســتـــقـــطــاب
اسـتثمارات أجـنبية لـتنفيذ الف و 200
مــشــروع بــقــيــمــة مــئــة مــلــيــار دوالر)
مـوضـحاً أن ( 79 شـركـة إيرانـية تـعمل
في الــعــراق إلنــشـاء مــحــطـات الــطــاقـة
ـنازل العب وا ـصـافي والـفنـادق وا وا
بــقــيــمـة  8 مــلــيـارات دوالر) مــضــيــفـا
(اتـفـقنـا مع العـراق على إنـشاء مـعرض
دائم لــلــبــضــائـع اإليـرانــيــة فـي بــغـداد
وبـاتت األرضية مهيـئة بعد دحر داعش
ــــزيـــــد من األنـــــشــــطــــة فـي الــــعـــــراق 

االقتصادية ).
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وسط دعــواتـهــا له بــالــتــوفـيق
والرفعة. وقالت (ارفع يدي الى
الـــبـــاري عـــز وجل ان يـــنـــصــر
ن االسـتــاذ سـعـد الـبـزاز وان 
عـلـيه بالـعـافيـة والـرزق الوفـير
لـكي يـواصل مـكـرمـاته لـلـفـقراء

 .( واحملتاج
واضــافت الـسـيــدة الـتي فـقـدت
مـعـيــلـهـا مــنـذ نـحـو  45 عـامـا
وتفـرغت لتـربيـة ابنـها الـوحيد
حتى كبر ورزق بـستة ابناء هم
ثالثــــــــة اوالد وثالث بـــــــنـــــــات
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مـــنـح االســتـــاذ ســـعـــد الـــبــزاز
رئـــــيس مـــــجـــــمــــوعـــــة االعالم
ستـقل مبلغ  12مليـون دينار ا
لسـيدة من بـغداد اسـتجارت به
ونـاشـدته مــسـاعـدتــهـا لـتـدارك
ظـروف حـيـاتيـة صـعـبـة تواجه
ــكـونـة من ثــمـانـيـة عـائــلـتـهـا ا
افــراد. وســلــمت ادارة جــريــدة
(الـــزمــان) مـــنــحــة الـــبــزاز الى
السيـدة فريال عـبد القادر امس

(الـشرقـيـة) قد زار هـذه الـعائـلة
حـيـث تـأوي في فـسـحـة الـسـلم
بعد ان اغلقتـها بجدار متهالك
كي تـــمـــنع عــيـــون الـــنــاس عن
مــتــابــعــة حــيــاتــهــا الــيــومــيـة
اخلاصـة. وعـلم فريق االمل  ان
الــعـائــلــة مــكـونــة من اب فــاقـد
لبصـره وزوجة واالبنـة غصون
التي تركت مدرستها لتتخذ من
هـوايـتـهـا بـاجناز اشـكـال فـنـية
بــاسـتــخــدام اخلــرز واخلــيـوط
ـلونـة وسـيـلـة لـتـوفـيـر لـقـمة ا

مــــازالــــوا في طــــور الــــدراســـة
واالعــتــمــاد عـــلى جــدتــهم الن
والدهم عاجز عن الـعمل بسبب
اصابـة في ساعـده يشـكو مـنها
ـستـأجر. كـما ـنزل ا واقـعدته ا
اغاث البزاز عائلة (ابو اسامة)
من االعـظـميـة الـتي تسـكن مـنذ
عام  2006 في فسحـة صغيرة
ـبـاني بتـأم حتت سـلم احد ا
ســكن الئق لــهـا. وكــان اعـضـاء
الـــبــرنـــامج االنـــســانـي (فــريق
االمل) الـــــذي تـــــقـــــدمه قـــــنــــاة
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فتـحت محـافـظتـا بغـداد وميـسان
بـاب الـتـعـيـ عـلى مالك مـديـريـة
الــتــربـــيــة بــعــد مــصــادقــة وزارة

الية على مالكهما. ا
ــديــريـــة الــعــامــة فـــقــد اعــلــنـت ا
لـلـتـربـيـة في مـيـسـان امس االحـد
عن  توفر درجات وظيـفية شاغرة
للتعيـ على مالكها الدائم. وقال
ــــديـــر الــــعــــام ريـــاض مــــجـــبل ا
الـــســــاعـــدي في بــــيـــان إن (هـــذه
الـدرجــات الـوظـيــفـيــة نـاجتـة عن
الك) مضيـفاً ان (التقد حركة ا
على هـذه الـدرجات سـيـبدأ الـيوم
دة عشرين يوما االثن ويستمر 
مـن تــــاريخ الــــنــــشــــر). واضــــاف
ــســتــمــســكــات الــســاعــدي ان (ا
ـــطــلــوبــة لـــلــتــقـــد عــلى هــذه ا
الدرجات هي البطاقة الوطنية او
اجلنـسيـة وشهـادة اجلنسـية في
حال عدم وجود البطاقة الوطنية
والـبـطـاقـة الـتـمـويـنـيـة او بـطـاقة
الـنــاخب اصل وصـورة وبــطـاقـة
السـكن مع تـأيـيـد سكـن موقع من
اخملتـار ورئيس الـوحدة االدارية
ووثيقة دراسية وتأييد تخرج مع
عدل رقمـاً وكتابةً بـالنسبة ذكر ا
للمتزوجـ ولديهم بطـاقة وطنية
يـجب ارفـاق نـسـخـة من الـبـطـاقـة

الــوطــنــيــة الــزوج / الــزوجــة مع
نـسـخه من عــقـد الـزواج). وتـابع
(امــا بـالــنــسـبــة لــذوي الـشــهـداء
ن سيـحصل على واحملاضـرين 
ضـافة امتـيـاز الدرجـة والنـقـاط ا
الــتي تــأشــيــرهــا يــجــلب الــكــتب
ـراجـعـة من الـثـبـوتـيــة وتـكـون ا

تقدم للتعي حصرا). قبل ا
فـيـمــا اكـدت مـحـافــظـة بـغـداد في
بيـان تلقـته (الزمـان) عبـر الفـايبر
ان مـديريـة تـربـيـة الكـرخ الـثـالـثة
دة سـتـتـسـلم طـلـبـات الـتـعـيـ و
عشرة ايـام. وقال الـبيان امس ان
(احملافظ عطـوان العطواني وافق
على فـتح باب الـتعيـ على مالك
مديـرية تربـية الـكرخ الثـالثـة بعد
ـــالـــيـــة عـــلى مـــصــــادقـــة وزارة ا
ـديـريـة ســتـتـسـلم مالكـهــا وان ا
دة عـشرة ايام) طلـبات التـعيـ 
واضاف ان (الوزارة صادقت على
مـالك مـــديــريـــة الـــتـــربـــيـــة بـــعــد
مـطـالـبـات مـسـتـمـرة وضـغـوطات
من قـبـل الـعــطـواني وخالل ســنـة
كــامـــلــة من اجل احلـــصــول عــلى
استـثـناء لـلـمحـافـظة و االتـفاق
ــالـيــة عـلى وبـشــكل نــهـائي مع ا
اطالق الـدرجـات الوظـيـفـيـة لـهذه
ــديــريـة) ,واضــاف انه  (ســيـتم ا
اعالن مواعيد اخرى تـباعاً لباقي

ديريات ). ا الية فؤاد حس امس UI¡∫ رئيس تيار احلكمة عمار احلكيم خالل لقائه وزير ا

ـــصــــدر في تـــصــــريح امس ان وقــــال ا
(هــنــاك زيــارات أخــرى ضــمن بــرنــامج
مـتفق عـليه مـسبقـا مع رئيس احلـكومة
ـــــهــــدي) واضـــــاف ان عـــــادل عـــــبــــد ا
(الـزيارات للدول اخلمس لم تتضمن أي
اتـفاقيات أو تـفاهمات كـونها ليست من
صالحية صالح لكنها تهدف إلى طمأنة
الـــدول اجملــاورة مـن أن الــعـــراقــيــ ال
يـــرغــبــون بـــلــعب أي دور ســـلــبي ضــد
ـــســتـــقــبل الـــقــريب) عــادا أحـــدهم بــا
(الــعالقــة األخــويـة الــتي جــمــعت عــبـد
ـهدي في السنوات السابقة مع صالح ا
تـــصب بــشــكـل إيــجــابي فـي مــثل هــذه
الـزيارات). الى ذلك أشاد مساعد رئيس
مــجــلـس الــشــورى االسالمي في ايــران

ومـنتجاتهـا ومخاليط العـصير وااللبان
 فـيـما تـسـتورد الـسـعوديـة من الـعراق
نـيوم والـصموغ إضـافة إلى خـالئط األ
حــاويـات الـنـقل) الفــتـة الى ان (صـالح
ــســؤولــ ســيـــجــري مــحــادثـــات مع ا
الـسـعـوديـ بـشأن الـعالقـات الـثـنـائـية
إلى جـــانـب الـــتـــطـــورات اإلقـــلـــيـــمـــيــة
والـــدولــيــة) واوضـــحت الــتــقــاريــر ان
(زيــارة صــالح تــاتي كــمــسك خــتـام في
إطــار جــولــة إقــلــيــمــيــة شــمــلت األردن
والـكويت واإلمـارات وايران حـيث بحث
فـي الــدول الـــثالث تـــعــزيـــز الـــعالقــات
والـتعاون االقتصادي).. الى ذلك افصح
مــصـدر عن الـهـدف الــرئـيـسي لـزيـارات
صــالح الى عـدد من الـدول االقــلـيـمـيـة .

غـير مسؤولـة عبر بعض وسائل االعالم
مــفـادهــا بـقــيــام الـوزارة بــعـمــلـيــة بـيع
ا امون  نصب عميد كلية ا مـشبوهه 
دفـعـني زيـارة الـكلـيـة مع مـدير الـتـعـليم
االهـلي لغرض تفنيد هذه االكذوبة التي
تـمس العمـلية الـتعليـمية بـرمتها). ومن
ـعـلـمـ عـباس جـانب اخـر اكـد نـقـيـب ا
الــسـوداني ان (االمــانـة الـعــامـة جملـلس
الـوزراء انصـفت النقـابة بعـد مفاحتـتها
من قــبـلـنـا بـاالجـراءات الـتي قـامت بـهـا
وزارة الـتعـلـيم العـالي والبـحث العـلمي
ـأمـون عـبر بـشـأن تـعـيـ عـميـد كـلـيـة ا
تــــوجـــيه كــــتـــاب رســــمي مـن الـــدائـــرة
الــقـانـونـيـة جملــلس الـوزراء يـنص عـلى
ارتــكـاب الـتـعـلـيم جــمـلـة من اخملـالـفـات

القانونية بهذا الصدد).
واشـار السوداني ان (الدائرة الـقانونية
فـي االمــانـــة الـــعـــامـــة جملــلـس الــوزراء
ادة  18/1 مـن قانـون التـعـليم فـسـرت ا
رقم  25 لـسـنة  2106 واكـدت االهـلي ا
ـؤسـســة بـتــعـيـ في احــقـيــة اجلـهــة ا
رة واحدة أمون والتمديد  عـميد كلية ا
فـقط بـعـد اللـجـوء الى سـبعـة قـضاة في
ــادة عـلى خـالف جـمـيع تــفـســيـر هـذه ا
اخلــطـوات الــتي قـام بــهـا الــتـعــلـيم في
تـشــكـيل جلـنـة عـلـمـيـة او اصـدار كـتـاب
تـسـييـر اعمـال واحلـاقه بكـتاب االصـالة

عاون الكلية غير القانوني).

ونـفى السـوداني ( السبب الـرئيسي في
تـأخير تـسمية مـرشح النقـابة في توليه
ـامون الى شـعـبة مـنـصب عـميـد كـليـة ا
الـدرجات اخلاصـة كونهـا حسمت خالل
ـمـاطـلة شـهـر ونـصف لـكن الـتـأخـيـر وا
اســـتــمــرت مـن تــشــريـن الــثــاني 2017
ولــغـايـة اب  2018 فـي دائـرة الـتــعـلـيم

االهلي) .
مــتـمـنــيـا ان (ان يـعــود الـقـائــمـون عـلى
الــتــعــلـــيم االهــلي الــعــمل بــاالجــراءات
الــقــانــونــيــة الــصــحــيــحــة وتـصــحــيح
مـــســارهـم الــذي يـــصب في مـــصــلـــحــة

العملية التعليمية .
وعـبر السوداني عن ( امتعاضه الشديد
ـا تـقوم به الـوزارة من االصـــرار على
الـتفسير اخلاطئ للـمادة القانونية التي
تـمنحنا احلق الكـامل في تسمية مرشح
ـأمــون وتـســمـيــة شـخص غــيـر كــلـيــة ا
مــرشح تـزامــنـا في الـوقـت ذاته تـوجـيه
كـتاب رسمي الى اجلامعة الـتكنولوجية
يــطـلـب فـيه اعــفـاء مــرشح الــنـقــابـة من
مــنـصـبـه لـيـتــسـنى تــكـلـيــفه لـلــمـنـصب

اجلديد خالل  48 ساعة ).
ـعـلـمـ  مـفــصـحـا عن ( اجتـاه نـقـابـة ا
نــحـو الـطــرق الـقـانــونـيــة الـتي كـفــلـهـا
ـوضوع وتـقد كـافة الـدستـور حلسم ا
االثـباتـات التي تـنص على احـقيـتنا في

تعي عميد الكلية ).

عيش للعائلة وان كانت ضئيلة
 بالـتعـاون مع شقيـقهـا اسامة
الـذي يبـيع الـكتب عـلى ارصـفة
االعــظــمــيــة فــيــمــا يــغــيب عن
العائلة ابن اخر في عمل خارج
بـــغــداد. واشــار االب الى انــهم
تــنــقـــلــوا في امــاكن عــدة مــنــذ
تـهـجـيـرهم من مـنـطـقـة الـشعب
ـــكــان لــيـــســتـــقــروا فـي هــذا ا

تهالك منذ  عام 2006 . ا
 وقام الفريق بايعاز من البزاز
بـتــأمـ ســكن الئق لــهم تــمـثل

بـشـقـة مـؤثـثـة ومـجـهـزة بـكـافة
ـنـزليـة مع شراء ـستـلـزمات ا ا
مالبـس جـديـدة لـهـم ومـنـحـهم
ـال لتـغطـية نـفقات مـبلـغا من ا
احتـياجـاتهم امـورهم اليـومية.
ومـنح االبـن سـيـارة اجـرة نـوع
بـيـجو لـيـتخـذهـا مصـدرا امـناً

عيشة عائلته. 
وشــكـرت الــعـائــلـة وسط دمـوع
الــفـــرح الــبــزاز عــلـى اغــاثــته
سائلـ الله تعـالى ان  يجازيه
بكل خير على اعماله االنسانية
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ـتــواصـلـة. ودأب الـبـزاز عـلى ا
ـواطـن االسـتـجابـة لـنداءات ا
من مـخـتـلـف احملـافـظـات فـيـما
واصلت قنـاة (الشرقيـة) بايعاز
مــنه بــرامــجــهــا االنــســــــانــيـة
لـنـجـدة احملـتـاجـ ومـقـطـوعي
ـرضى وااليـتام كـما الـسبل وا
واصــلـت زرع االمل في نــفــوس
الـعــوائل الـتي وقــعت ضــحـيـة
جــــرائم داعش والســــيــــمـــا في
ـدن ــوصل وبــقــيــة ا مــديــنــة ا

سعد البزازاحملررة.   
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طالـبت كتـلـة سائـرون بـإلغـاء بدل
اإليـجــار لــســكن أعــضــاء مـجــلس
النواب  والوزراء  مع إيجاد سكن
مناسب ومالئم لنواب احملافظات.
ودعت الـكــتــلــة في تـصــريح امس
واطـنـ الى (االبالغ عـن حاالت ا
الفـسـاد عـبـر رقم  خـصص لـذلك)
مطالـبة بـ(الغـاء بدل ايجـار لسكن
ان والـوزراء وايجاد اعضـاء البـر
سـكن مالئـم لـنــواب احملـافــظـات).
ان محمد وواجه قرار رئيس البـر
احللبوسي بتخصيص مبلغ ثالثة
مالي ديـنـار بـدل إيجـار ألعـضاء
ـان رفــضـاً من قـبل األوسـاط الـبـر
الشعـبية والـسيـاسية بـعده زيادة
في اإلنفـاق مع وجود حـاجة لـتلك
األمـوال في أبــواب صـرف أخـرى.
وهـــدد زعـــيم الـــتـــيـــار الـــصـــدري
مـقــتـدى الــصـدر اعــضـاء مــجـلس
النواب بسـحب دعمه لهم في حال
عدم تـرك مصـاحلهـم الشـخصـية .
وقــال الــصـــدر في تــغـــريــدة عــلى
حــســـابه بـــتــويـــتـــر (يــا أعـــضــاء
صاحلكم ان كفاكم تـصويتا  البر
ومخصـصاتكم فـإن لم تنـتهوا عن

ذلك سلـبـنـاكم دعمـنـا وسـيسـلـبكم
الـشـعب صـوته). ورد احلـلـبـوسي
ضــمــنــيــاً عـــلى الــصــدر قــائال ان
ان لم يُضف أي مخصصات (البر
لــنــوابه ولم ولن يــتــخــذ أي قــرار
ـنح نـفــسه امـتـيــازات إضـافـيـة)
واضـــاف ان (بـــنــــاء مـــؤســـســـات
الدولـة وإصـالحـها هـدف اسـاسي
لن نحيـد عنه وسنـعمل خالل هذه
الدورة الـنـيـابيـة عـلى انـهـاء ملف
ادارة الـدولـة بـالـوكـالـة ومـحـاربـة
ـــفــســدة). الــفــســـاد و الــعــوائل ا
وتشوب عمـلية االيجار الـكثير من
حاالت االحـتيـال والـتزويـر . وقال
اني سابق لـ (الزمان) امس ان بر
(بعض نـواب احملافـظات يـزعمون
انـهم اسـتـأجـروا شـقـقـا او مـنازل
في بغداد ويـقدمون عـقود االيجار
ـــدة ســـنــة لـــكـــنـــهـم اليـــدفـــعــون
الصحابها سوى بدل شهر فقط ثم
يغـادرونها  فيـما يحـصلـون على
مــــبـــــالـغ الــــعـــــقـــــد كـــــامــــلـــــة من
ان)على حد تعبيره . ويقترح البر
خبـراء ان جتري عمـليـات تفـتيش
دورية للـتأكـد من مصـداقيـة اقامة
ــــانـي في الــــعــــقــــار الـــذي الــــبـــر
ـدفوع يـسـتـأجـره وقـيـمـة الـبـدل ا

لــلــحـــد من عــمـــلــيــات االحـــتــيــال
والــتــزويـــر. الى ذلك بـــحث زعــيم
تـيــار احلـكــمـة الــوطــني مع وزيـر
الـيـة فؤاد حـسـ موازنـةُ الـعام ا

قبل.  ا
 وقــال بـيــان امـس ان (اجلــانــبـ
بحثـا ضرورة االرتـقاء بـالسـياسةِ
ــعــايــيــر ــالــيــةِ لــلــعــراقِ وفقِ ا ا
احلديـثـة ومغـادرة الـبـيروقـراطـية
اإلداريــــة الــــطــــاردة لـــــلــــتــــطــــورِ
واإلبــــداع) ودعــــا احلـــــكـــــيم الى
(إدخـالِ الـتــكـنـولــوجـيـا احلــديـثـة
كــاحلـــوكـــمـــة االلـــكـــتـــرونــيـــة في
ـصرفية للـقضاءِ على التعامالتِ ا
الفسـادِ وجتفيفِ مـنابعه) مجددا
مــوقـــفه (الــداعـم لــلـــحــكـــومــةِ في
حتـقــيق بــرنـامــجـهــا احلــكـومي).
وأكـد الــنــائب عـن الـتــحــالف ذاته
جـمـال فـاخـرعــزم مـجـلس الـنـواب
ــالـيـة ـوازنـة ا إضـافـة مــادة في ا
لعام  2019 تلـزم وزارة الكـهرباء
بتثـبيت مـوظفي الـعقـود العـامل
فيها.وقال فـاخر في تصريح امس
إن (هنـاك مـطـالـبـات مـسـتـمرة من
مــوظــفي الــعــقــود الــعــامــلــ في
الـوزارة مـنـذ ســنـوات لـتـثــبـيـتـهم
ـالك الــــدائـم ومــــنـــــحــــهم عــــلى ا

احلـقـوق الــكـامـلــة كـونــهم قـدمـوا
الـكـثـيـر من الـتـضـحـيـات وعـمـلوا
ـجـال خـطـر جـداً) مـشـددا عـلى
ــان الــعــمل بــقــوة من اجل (الــبــر
وازنـة العام انصـاف العـراقيـ 
ـوازنة قـبـل من خالل تـضـمـ ا ا
مـادة  تــلــزم احلــكـومــة بــتــثــبـيت
الــعــقــود لــلــعــامــلــ في الــوزارة
ومـنـحــهم كـامل حــقـوقـهم). فــيـمـا
نفى النائب علي البديري ما نسب
له بشأن اتـهامه لسـائرون والفتح

بافشال احلكومة.
 وقال الـبـديـري في بـيـان امس ان
(مــــا نــــقــــله بــــشــــأن اتــــهــــامي
سؤولـية عن لسـائرون والفـتح بـا
فشل او اخفاق احلكومة هو بعيد
كل الـبــعــد عن احلــقـيــقــة ولم يـتم
االشـارة من قــبـلـي لـهــذا الـكالم ال
من قريب وال من بـعيد) مبـينا ان
(كل مـــاحتـــدثـت به هـــو ان تـــيـــار
احلـكـمـة مـنح حــكـومـة عـادل عـبـد
هـدي مـئة يـوم لـلـخروج بـنـتائج ا
اولـيــة بــطـريق االصـالح كـمــا قـام
ـهـدي ايـضا ـنح  عـبـد ا الصـدر 
مـــدة زمـــنـــيـــة لالصالح وتـــقـــد
اخلـــــدمـــــات ولـــــو بـــــشـــــكل اولي

وبنسبة معينة). 
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