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طبعة العراق 
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ـالــيـة الـنــيـابـيـة نــفت الـلـجــنـة ا
وجــود اي مـــســـاع لــتـــخـــفــيض
ــوظــفــ بــقــدر مــا هــو رواتب ا
توجه نحو تطـبيق قانون موحد
لــلـرواتب لــتـقــلـيل الــفـوارق بـ
مــوظـفـي الـوزارات والــرئــاسـات
الـثالث  فـيــمـا شــدد خـبـراء في
الشـأن االقـتصـادي عـلى ضرورة
ساواة واعادة التوزان حتقيق ا
بسلم الرواتب جلميع مؤسسات
الـدولــة بـغـيـة تـقــلـيص الـفـجـوة
. وظـف والتـفاوت الـكبـير بـ ا
وقال رئيس الـلجـنة حنـ القدو
لـ(الـزمـان) امس ان (مـا تـنـاقلـته
ـــواقـع بــــشـــأن ســــعي بـــعـض ا
الــــلــــجـــنــــة تــــخــــفــــيض رواتب
ـوظـفـ غــيـر دقـيق لـكن هـنـاك ا
اقتـراح من اجل توحـيد الرواتب
وحد او تطبيق قانون الـتقاعد ا
عـلى مـؤســسـات الـدولـة لـتـقـلـيل
ـــوظـــفـــ الـــفـــجـــوة مــــا بـــ ا

واالخـرين بـالــرئـاسـات الـثالث)
ــســاس بــرواتب مـــســتــبــعــدا (ا
ـا ـتــقـاعـدين وا ـوظــفـ او ا ا
هي حاجة ملحة لـتقليل الفوارق
الكـبيـرة بالـرواتب وكذلك الـعمل
عــلى تــطــبــيق قــانـون الــتــقــاعـد
ــوحـــد اجلـــديـــد عــلـى جــمـــيع ا
الـــــشــــرائح والي مـــــوظف احلق
ن انــهى  15عــامــا فــمــا فــوق
االحـالة عـلى الـتـقـاعد ودون ذلك
ال يستـحق). وكان عضو الـلجنة
الــنـائب فــيـصل الــعـيــسـاوي قـد
كشف عن توجه نيابي لتخفيض
رواتـب مـــوظـــفـي الـــدولـــة الـــتي
لـيوني دينار ـليون وا تتجاوز ا
. وقـال الـعــيـسـاوي في تـصـريح
امـس ان (رواتـب الـــــــــدرجـــــــــات
ــوظــفــ أصــحـاب اخلــاصــة وا
ــرتـفـعــة  تـخـفـيض الـرواتب ا
رواتـبـهم أكـثـر من مـرة وحـالـيـا
هـناك تـوجه لـتـخـفـيض الرواتب
االعـــلى من مـــلــيــون ومـــلــيــوني
دينار بنـسبة تتـراوح من خمسة
ــئــة)  واوضح الى  عـــشــرة بـــا
العيساوي أن (الـتخفيض يصب
ـــــيــــزانــــيــــة فـي مــــصـــــلــــحــــة ا
ـوازنـة االســتـثـمــاريـة وابــواب ا
ـــــوازنــــة تـــــذهب االخــــرى الن ا
اغلـبـهـا الى الرواتب) مبـيـنا ان
(االســـــتــــقـــــطـــــاع من الـــــرواتب
ســــيــــحــــرك عــــجــــلــــة الــــبــــنـــاء
واالسـتثـمـار ويقـدم له مـزيدا من
الـــــدعم). ونــــفـى الــــنــــائب االول

انــطــوان ان الــتــفــاوت الــكــبــيــر
ـوظـفـ ضـمن الـدولة بـرواتب ا
ــنــصف . وقـال الــواحــدة غـيــر ا
انــــطــــوان لـ (الـــزمــــان) امس ان
(هــنــاك تـفــاوتــا كـبــيــرا بـرواتب
وظف ضمن مؤسسات الدولة ا
الـواحـدة ومـن الـضـروري اعـادة
النظر بذلك لتحقيق التوازن ب
ــوظـفــ سـواء اكــانـوا جــمـيع ا
عـــــــــامـــــــــلـــــــــ في الـــــــــوزارات
اوالــــرئــــاســــات الــــثالث الــــذين
يــــتــــمـــتــــعــــون بـــاالمــــتــــيـــازات
واخملـــــصـــــصــــــات في حـــــ ان
كالهــمــا بــنـفـس الـدرجــة وســنـة
اخلـــدمـــة) داعـــيــــا الى (اجـــراء
هـيكـلـة جديـدة لـلـرواتب وحجب

وظف الذين ال االمتيازات عن ا
يــسـتـحـقــونـهـا اســوة بـاقـرانـهم
االخـرين بـهــدف تـخـفـيف الـعبء

وازنة).  على ا
من جهته  قال اخلبير داود عبد
زايـــــــر لـ(الـــــــزمـــــــان) امس ان (
مـراجـعـة الـرواتب حـاجـة مـلـحـة
والسيـما بـوجود رواتب مـتدنـية
ومرتفعـة وهذا يكون عـبر قانون
يـعـيـد تــوزيع الـرواتب عـلى قـدر
ـــــوظف االداء الــــذي يـــــقـــــدمه ا
النـــصــــاف شـــريــــحـــة واســــعـــة
ولـــتـــحـــقـــيـق الـــعـــيش الـــكـــر
لـلمـواطن) مشـددا عـلى ضرورة
(مــعـاجلــة الــتـفــاوت بـ رواتب
ـــوظف الـــدرجـــات اخلـــاصـــة وا

البسـيط من خالل تطبـيق قانون
يز جهة دون اخرى). عادل ال 
 وتــفـاعل مــئـات من الــنـاشــطـ
على مواقع التواصل االجتماعي
ـاني وطـالـبوا مع الـتـوجه الـبـر
اجمللس بتخفـيض النفقات التي
تُصـرف في أبـواب مخـتـلفـة على
الـنـواب وأبــواب أخـرى خـاصـة
ــوظــفــ أغــلــبــهــا وأن رواتـب ا
مــتـــدنــيـــة. فــيـــمــا هـــدد اخــرين
بــتـنــظـيم احــتـجـاجــات في حـال

. وظف تخفيض رواتب ا
وكـشف مديـر عـام مديـر الـتقـاعد
والضمان االجتماعي علي جعفر
ـتـقـاعـدين في احلـلـو  عن عــدد ا
العراق. وقال احلـلو في تصريح

ـــقــرران يـــصــدر امس انـه من (ا
مـجـلس النـواب قـانـون الـضـمان
االجـــتــمـــاعي الــذي يـــنص عــلى
زيــادة الــرواتب الــتــقــاعـديــة في
الـــقـــطــاعـــ الــعـــام واخلــاص)
وأضاف ان (تعـويضات ضـحايا
االرهــاب نـتــعـامل مــعـهــا حـسب
قــوانــ مـــؤســســة الـــشــهــداء)
ــتــقــاعــدين مــؤكــدا ان (رواتب ا
خط احمـر ولن تتـأثر بأي شيء
ولـــهم االولـــويــة بـــعـــد الــرواتب
وســوف يــتــســلــمــون تــقـاعــدهم
بــشــكـل مــســتــمــر وال تــوجـد اي
مـشـكلـة في ذلك) وكـشف احلـلو
تقاعدين بلغ ثالثة عن ان (عدد ا

مالي و  600 الف متقاعد). 
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بـــــحث وزيــــر الـــــنــــفـط ثــــامــــر
الـــغــــضـــبـــان مع نـــائب وزيـــر
الــطـــاقــة الــتــركـي الــبــارسالن
بــيـــرقــدار تـــعــزيـــز الــتـــعــاون
شـترك بـ البـلدين فـي قطاع ا
الطاقة. وأكد الـغضبان بحسب
بـــيــان امس (ضـــرورة تــعـــزيــز
العـالقات بـ البـلدين في كـافة
اجملــاالت و الســيـمــا في قــطـاع
ــا يــخــدم مـصــلــحـة الــطــاقـة 
البلـدين). من جانبه (هـنأ نائب
وزير الطـاقة التركي الـغضبان
عـــلى تــســـلــمـه مــنـــصب نــائب
رئـيس مجـلس الـوزراء لـشؤون
الطاقة وزيـرا للنفط مـتمنيا له
الـنجـاح في ادارة عـمل الوزارة

واالرتـقــاء بـقــطــاع الـطــاقـة في
الـبالد) مؤكـداً (رغـبة الـشـركات
ـشـاركـة بتـطـوير الـتـركـية في ا

قطاع الطاقة في العراق).
عــلى صــعــيــد اخــر قــال نـقــيب
أصــحـاب الـشـاحــنـات األردنـيـة

مــــحـــمـــد خــــيـــر الـــداود انه 
االتــفــاق مع اجلــانب الــعــراقي
على دخول الشـاحنات االردنية
والـعــراقـيــة وخــروجـهــا ضـمن
ــعـتـادة االنـشــطـة الــتـجــاريـة ا
ــقـبل. ابــتــداء من مـطــلع آذار ا
وأكـــــد الـــــداود فـي تـــــصـــــريح
صـحـفي امس (حـرص الـبـلدين
عـلى تـعــزيـز عالقــات الـتـعـاون
ــشـــتــرك عـــلى صـــعــيـــد نــقل ا
ـا ينعكس وتبادل الـبضائع و
ايجـابا عـلى اقتـصاد الـبلدين).

واضــاف ان (الـــزيــارة األخـــيــر
للوفد االردني الى بغداد حققت
عــــددا من االهــــداف ووضــــعت
حلوال ملموسة لالشكاالت التي
ستثمرين تواجه االستثمـار وا
ب البلدين) مـؤكدا (استجابة
اجلـــــانب الـــــعـــــراقـي ألهــــداف
الـــزيــارة والـــســعـي لــتـــطــويــر
اجلـــــوانب الــــلـــــوجــــســــتــــيــــة
ـشــتـركــة). وقـال إن (الــزيـارة ا
كـانت هادفـة وتـصب في إحـياء
اجلهـود واالتفـاق على حتـس
اداء قـــطــــاع نـــقـل الـــبــــضـــائع
وصــوال الى اســـتــدامــة حــركــة
الـقـطـاع وحتـديــدا الـشـاحـنـات
األردنــيـــة والــعــراقـــيــة وإبــرام
اتفـاقيـات مشـتركة تـعزز الـنمو

في قطاع النقل).
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ضــبـطـت الـشــرطــة االحتــاديـة
جتــاوزا عـــلى أحـــد األنـــابــيب
الـنـاقـلة لـلـمـشـتـقـات الـنـفـطـية
ـــمــتــد من مــحـــطــة جــمــبــور ا

اجلنوبي الى كركـوك.
وذكــــر بــــيــــان قــــيــــادة قــــوات
الــشــرطـــة االحتــاديــة امس ان
(قـوة من الـفوج الـثـاني الـلواء
 19 اثـنـاء عـمـلـيـات الـتـفـتيش
في مــنــاطق وقــرى مــحــافــظــة
كـركــوك عــثـرت عــلى كــسـر في
احـــــد االنــــابــــيـب الــــنــــاقــــلــــة
للـمشـتقـات النفـطيـة من حقول
جنـبور الى مـخازن شـركة نفط
الشمال). وأضاف ان (التجاوز
عـــــبــــــارة عن وضـع انـــــبـــــوب
بـالسـتــيــكي بــطـول  20 مــتـراً
ــشـــتــقــات لـــغــرض تـــهــريـب ا
الــنــفــطــيــة و رفع الــتــجـاوز

ومـــعـــاجلـــة الــكـــســـر). وأشــار
الــبـيـان الى ان (الـقــوة تـمـكـنت
أيـضــاً من الــقـاء الــقــبض عـلى
ــــادة  456 من مـــــتـــــهم وفـق ا
قـانـون الــعـقـوبـات في مــنـطـقـة
الـــتـــون كـــوبـــري قـــرب شـــركــة
ــركـز كــروجني و تـســلــيــمه 
شرطة التـون كوبري).وضبطت
قوة امنية مرأبـا لتهريب النفط
في محافظة بابل. وقال الناطق
باسم وزارة الـداخلـية في بـيان
امـس ان (مـفــارز اســتـخــبـارات
نــفط الــوسـط الــعــامــلــة ضــمن
وكــــــالـــــة االســــــتــــــخــــــبـــــارات
والــتــحــقــيــقـات االحتــاديــة في
وزارة الــداخــلــيــة وبــعــد ورود

معـلـومـات اسـتـخـبـاريـة دقـيـقة
ضبطت مرأبا يستخدم لتهريب
النـفط والقـاء القـبض على احد
ـتــهـمــ عـلى اخلط الــسـريع ا
الــدولي بــالــتـــحــديــد مــنــطــقــة
الـشـومـلي في مـحـافـظـة بـابل).
وأشــــار الى انه (وجـــد بـــداخل
ــرأب صــهـــريج مــحــمل هــذا ا
ــادة اخلـام األسـود وخــمـسـة
خــزانـات كـبـيـرة مـدفـونـة حتت
ـــلـــؤة األرض ثـالثـــة مـــنـــهـــا 
بـــالـــنـــفط وخـــمس مـــضـــخــات
ســـحب) وتـــابـع انه ( ضـــبط
ــــــوجـب وصل ــــــواد اعـاله  ا
ــتـهم ضــبط اصـولـي وإحـالـة ا

للقضاء).
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خرج فـريق الشرطة بكرة القدم امس االحـد  بفوز مثير بهدف من دون
باراة التي احتـضنها اد الشعب الدولي  في ا رد على فـريق احلدود
رحـلة االولى للدوري وذلك ضمن مـنافسـات اجلولة الثـالثة عـشرة من ا
ـمـتاز . وتـقـدم فـريق االقـيـثارة بـهـدف في الـشوط الـثـاني جاء بـتـوقيع ا
الالعب عالء عـبـد الزهـرة في الـدقيـقة 71 بـعد اكـمـال الكـرة الرتـدادها
ــبــاراة طــرد العب فــريق من حــارس مــرمى اخلــصم فــيــمــا شــهـدت ا

باراة . وشهـدت ا احلدود سـيف جاسم حلصـوله على بـطاقتـ ملونـت
صـراعـا كـبـيـرا عـلـى الـعالمـة الـكـامـلـة من اجل احـتالل صـدارة الئـحـة
التـرتـيب من قـبل الـفريق االخـضـر بـالرغم من تـاخـره في الـشوط االول
وعـدم قـدرتـه عـلى تـســجـيل هــدف الـســبق حـتى قــيـام مـدرب الــشـرطـة

باجراء التغييرات الالزمة حلسم النتيجة لصاحله.
وبهـذه النـتيـجة يـتربع فـريق الـشرطـة على عـرش الصـدارة برصـيد 30

ركز السابع. نقطة فيما بقى فريق احلدود في ا

∫¡UI

وزير النفط
ثامر الغضبان
خالل لقائه
نائب وزير
الطاقة التركي
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اصدر رئـيس الوزراء عـادل عبد
ـهــدي أمـرا بــتـمــديـد ســاعـات ا
ـنطـقـة اخلضـراء امام افـتتـاح ا
ـــواطــــنــــ حـــتـى الـــســــاعـــة ا
اخلامسة صباحا. فيما اصدرت
الــســفــارة االمـريــكــيــة بــبــغـداد
انذارا امنيا جديدا تضمن عددا
من الـتوجـيهـات بـهدف احلـفاظ
ــســتــوى عــلى مــا وصـــفــته بــا
االمـــــني حملــــــيط الـــــســـــفـــــارة.
واوصـت مـواطـنــيـهـا بــاحلـفـاظ
على مـستوى امـني فيمـا يحيط
ــرور وتـــوخي احلـــذر اثـــنـــاء ا

العابر للمنطقة الدولية.
هدي وقال بيان امس ان (عبد ا
نطقة أمر بتمديد ساعات فتح ا
اخلضـراء من السـاعة الـتاسـعة
مـساءا حـتى اخلامـسـة صبـاحا
). واعــادة فـرق ــواطـنــ امــام ا
ـدني افـتـتـاح الـطـريق الـدفــاع ا
ؤدي الى ساحـة كهرمـانة بعد ا
اغالقـه امـس االول حتـــــســـــبـــــا
النـهيـار بـنايـة في ذات الـشارع
ــتـواجـدة حــيث اخـلت الــفـرق ا

بناية تابعـة للوقف الشيعي من
شــاغــلــيــهــا لــتالفي حــدوث اي
اصـابـات.  وانـدلع حـريق داخل
كــرفـانــ في مــنــطـقــة الــكـرادة
وسـط بــغــداد.وقــال مــصــدر في
تــصـريح امس إن (فــرق الـدفـاع
ـدني تتـوجهـت الخمـاد حريق ا
انـدلع داخل كرفـانـات اثـن في
ـنـطـقة سـاحـة عـقـبـة بن نـافـع 
الـكرادة). وتـشـهد بـغـداد وعدداً
من احملافـظات بـ مدة وأخرى
انـدالع حـرائق عـدة السـيـمـا في
دوائــــــر الــــــدولــــــة واألســــــواق
الــتــجــاريـة فــيــمــا تــعــزو فـرق
ــدني غـالــبــيـتــهـا إلى الـدفــاع ا
حــدوث تــمــاس كــهــربــائي. الى
دني ذلك نـفت مديـريـة الدفـاع ا
في الــنـجـف حـدوث أي انــهـيـار
سجـد الكوفة في بنايـة تابعـة 
فــــيــــمــــا أوضــــحت أن اجلــــهـــد
الـهــنـدسي يــقـوم ومــنـذ عــشـرة
أيـام من عـمـلـيـات الـهـدم وازالـة
البناية لقدهـما وتهالكها.وقالت
ــديــريــة في بــيـان امـس (نـفي ا
حــدوث أي انـهـيـار في الــبـنـايـة
التابعة لالمانـة مسجد الكوفة 

كــمــا انه اليـــوجــد اي خــســائــر
بــشــريـة) واضــاف ان (اجلــهـد
الـهــنـدسي يــقـوم ومــنـذ عــشـرة
أيـام من عـمـلـيـات الـهـدم وازالـة
البـناية وذلك لـقدهمـا وتهالـكها

وأنها غير صاحلة للسكن). 
وتـمــكــنت الــقـوات االمــنــيـة في
قـيــادة عـمــلـيــات نـيــنـوى خالل
عــمــلـــيــة فـي ســلـــســلـــة جــبــال
عـطـشـانـة من الـعـثـور علـى نفق
بــداخـله مـجـمــوعـة من عـنـاصـر
داعش  فــيـمــا اعـلــنت مــديـريـة
االســتـخـبــارات الـعـســكـريـة عن
اعــتـقـال ارهـابـيـ تـسـلـلـوا من
ـــركـــز ســـوريـــا . وقـــال بـــيـــان 
اإلعـالم األمــني انه ( تـــدمــيــر
الــنــفق بــضــربــة جــويــة وغــلق
الفتـحات التي كـانت تؤدي إليه
والسيما ان العملية أسفرت عن
قتل 4 من عنـاصر داعش كـانوا
بداخل النفق) وأضاف ان (قوة
مــشـتـركـة ضـمن الـقـيـادة ذاتـهـا
الــقـت الــقــبـض عــلى مـــطــلــوب
بــقــضـــايــا إرهــاب عـــلى طــريق
تــلـــعـــفـــر مــوصل)  الفـــتــا الى
(تــمـكن قــوة اخـرى من الــعـثـور

على 3 رمـانـات محـلـيـة الـصنع
و3 رمـــانــات طـــائـــرة مــســـيــرة
وعــبــوتـ نــاســفــتــ ومــخـزن
وصل كالشنيكوف في منطقة ا
ـة)  واعــتـقــلت مـديــريـة الـقــد
االســـتـــخــبـــارات الــعـــســكـــريــة
ارهـــــابـــــيــــ تـــــســـــلــــلـــــوا من
ديريـة في بيان سوريا.وقـالت ا
امس ان (مـفــارز االسـتـخـبـارات
ـشاة 66 الـعـسـكـريـة في لـواء ا
الفرقة  20 بناءا على معلومات

استخبارية دقـيقة القت القبض
عـلى اثـنـ من االرهـابـيـ بـعد
نـطقة نصب كـم مـحكم لـهم 
ـــــــوصل) ـن ا بـــــــادوش في ا
واضــاف ان (هـــؤالء تـــســلـــلــوا
وانــــدســـــوا بــــ الـــــنــــازحــــ
الــقـادمـ من مـخــيم الـهـول في
ـــطـــلـــوبــ ســـوريـــا وهم مـن ا
ـوجب مـذكـرة قـبض لـلـقـضـاء 
ـادة  4إرهــاب). وبــشـأن وفق ا
ـــديــريـــة عن قــتل ذاته افــادت ا

 430 قيـاديا في داعش وتـدمير
 200 مــركـز قـيـادة لــلـتـنـظـيم و
 170مــضــافــة. واضــافت خالل
الـبيـان ان (مديـر االسـتخـبارات
ـعـلـومـات رئـيس مـركـز تـبـادل ا
الــربــاعي الـــلــواء الــركن ســعــد
ديرية قر ا مزهر العالق عقـد 
ؤتـمر الـسنوي الـرابع للـمركز ا
الــــذي يـــضـم روســـيــــا وايـــران
وسـوريـا والـعـراق حـيث اكد ان
ـــركــز قـــام بــتـــزويـــد اجلــيش ا

العـراقي والسـوري باكـثر من 5
االف و  780احــداثــيــة والــفــ
و 75مـعلـومـة اسـتخـبـارية ادت
الى مــقــتل االالف من الــدواعش
بــــيــــنـــهم  430قـــيــــادي لــــتـــلك
الـــعـــصـــابـــات بـــاالضـــافـــة الى
تــــدمــــيـــر 200 مـــركــــز قــــيـــادة
وســــيـــطـــرة و 301مــــســـتـــودع
اسلحة و 196 معمال للـتفخيخ
و 170 مـــــضـــــافـــــة فـــــضال عن
ـدرعات ـئات من الـعـجالت وا ا
واالســــلـــحــــة والـــعــــشـــرات من
سيـرة). في غضون الطائـرات ا
ذلك ضــبــطت الــهـيــئــة الــعــامـة
لـلـكــمـارك مـعـسل وفـحم اراكـيل
مـخبـأة حتت شـحنـة خـضروات
في ســــيــــطــــرة اخلـــازر.وقــــالت
الــــهــــيــــئـــة فـي بـــيــــان امس ان
نطقة الشمالية (مديرية كمرك ا
تـمـكـنت ومن خالل مـنـتـسـبـيـها
ـوجـودين في سـيـطـرة اخلازر ا
ــــــوصل مـن ضـــــبط شــــــمـــــال ا
شـاحـنـة مـحـمـلـة بـشـحـنـة مواد
ـــنــــوعـــة من مـــعــــسل وفـــحم
األراكــيل كــانت مـــخــفــيــة حتت
شـحـنـة خـضـروات في مـحـاولـة

لتهريبها) واضاف ان (شاحنة
اخلضروات كـانت تنوي جتاوز
ـــغــــادرة بـــأجتـــاه ســــيـــطــــرة ا
ــوصل الى انه  ضـبــطـهـا و ا
احــالـــة اوراقــهــا الى الـــقــضــاء
ألتــخـاذ األجــراءات الـقــانـونــيـة

بحقها). 
وفي مـحافـظة الـسلـيمـانيـة لقي
جنـل الـــقــــيــــادي الــــســــابق في
االحتــاد الـوطـني الــكـردسـتـاني
شــوان مـــام رش مـــصـــرعه اثــر
حـــــادث ســـــيــــــر عـــــلـى طـــــريق
جــمــجــمــال بــاحملــافــظــة. وقـال
شيرزاد مـحمـد عن اعالم شرطة
مــرور جــمــجــمــال في تــصــريح
امس ان (حــادث الـســيـر اســفـر
عن مصـرع جنل القـيادي شوان

مام رش).  
من جانبه قال ايوب حمه غريب
نـائب مديـر صحـة جـمجـمال ان
(مــسـتــشـفى الــشــهـيــد بـيــشـرو
اســتــقــبل شـخــصــ االول كـان
جــريـــحــا واالخــر اســـمه تــولــة
شوان قـد فارق احلـياة).  وأفاد
ـقتل مـدني في اعـتداء مـصدر 
ـصدر مـسلح في بـغـداد. وقال ا

في تصـريح امس إن (مـسلـح
مـــجـــهـــولـــ فـــتـــحـــوا نـــيــران
اسلحتهم الكاتمة باجتاه مدني
بالـقرب من مـرور احلسـينـية ما
اسفر عن مقتله في احلال).فيما
أصدرت محكـمة جنايات واسط
ـدة  15عـامـا حـكــمـاً بـالـسـجن 
ــدان بـتــجـارة وغـرامــة مــالـيــة 
ــــركـــز ــــواد اخملـــدرة.وقــــال ا ا
اإلعالمي جمللس القضاء األعلى
في بـــيـــان امـس إن (مـــحـــكـــمــة
جنـايات واسط بهـيئـتها االولى
ــدانــ نــظـــرت قــضــيـــة احــد ا
ــــواد اخملـــدرة في بــــتـــجــــارة ا
احملـــافــظـــة وأصـــدرت قـــرارهــا
دة  15سنـة وغـرامة بالـسـجن 
مــالــيــة قـــدرهــا عــشــرة ماليــ

ـادة28 ديــنــار وفــقــاً الحــكــام ا
اوالً مـن قــــــــانـــــــون اخملـــــــدرات
ؤثرات العـقلية) مشيرا الى وا
ان (مـــتـــهـــمـــاً آخـــر بـــتـــعـــاطي
وجتـــارة اخملــدرات  الـــقــبض
عـــلــــيـه في قــــضـــاء خــــانــــقـــ
ــحــافــظــة ديــالى و اتــخــاذ
اإلجـــراءات بـــحـــقـه وتـــصـــديق
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ركبات تسلك ا
طريقا داخل
نطقة اخلضراء ا
بعد افتتاحها

ـوضــوع أكـبـر من يــأخـذ هــذا ا
حــجـمـه كـمــا أبــدى اســتــعـداد
ــزيـد مـن الــتـوضــيح الــكـويـت 
ـوضــوع).وكـانت بـعض لــهـذا ا
مواقع الـتواصل االجتـماعي قد
ــــاضي تــــداولـت األســــبـــــوع ا
مقـطع فيـديو يـظهـر فيه شرطي
كـويـتي يــفـيـد بـأن عــنـاصـر في
الداخـليـة الكويـتيـة أعدمت عام
 1991خـمسـ مـواطنـا يـعتـقد
حــسب مــا تــداولــته صــفــحــات
الـتواصل أنـهم عـراقيـون كـانوا
مـقــيـمــ في هــنــاك وعـقب ذلك
طــــالـــــبت وزارة اخلـــــارجـــــيــــة
نــظـيـرتــهـا الــكـويـتــيـة بــتـقـد

إيضـاح بـشأن مـزاعم إعدام 50
مـدنـيـا عـراقـيــا كـانـوا مـقـيـمـ

هناك.

ســــــابق إلحــــــدى الـــــقــــــنـــــوات
التلفزيونية عن إعدام  50بريئا
يعتـقد أنهم عـراقيون خالل تلك
احلـــرب.وقــــال اجلـــار الــــله في
تـصـريح امس ( نـتـابع مـا نـشر
خالل هذا الشريط وردود الفعل
في الـــعـــراق واســـتــطـــعـــنــا أن
نحصل من وزارة الداخلية على
ـوضـوع) تـقــريـر بـشـأن  هـذا ا
ـقابلة ال مبيـنا ان (ما ورد في ا
يـــشــــيــــر إلى أن الــــقــــتــــلى من
ـتـحدث اجلـنـسـيـة العـراقـيـة وا
عــنـدمـا سـئل عـن أن الـضـحـايـا
مـواطنـون عراقـيـون مدنـيون أم
من اجلــيش الــشــعــبي كـان رده
بـعدم حتـديد اجلـنـسيـات وقال
إنــهم من األبــريــاء دون حتــديـد
جـنـسـيـاتـهم) داعـيا إلى ان (ال

نهائي). بدوره  اكد نائب وزير
اخلارجيـة الكويـتي خالد اجلار
الـله وجــود تـواصل مع بـغـداد
بــشـــأن روايــة شــرطـي كــويــتي

وعـضـويــة اجلـانــبـ الــعـراقي
والـكـويـتي اضـافـةً الى حـضـور
ــثـــلي دول كـل من الـــواليــات
ـتـحـدة االمريـكـيـة وبريـطـانـيا ا
وفرنـسـا والسـعوديـة فضال عن
ــسـاعـدة ـتــحـدة  بـعـثــة اال ا
الـــعــراق يـــونــامي) مــؤكــدا ان
(العراق شدد على اهـمية تقد
الـدعم الــفـني من قـبل الـواليـات
ـتـحـدة ــتـحـدة وبـعـثـة اال ا ا
ــشـــاركــة  لـــتــزويــده والـــدول ا
بصور من االقـمار االصطـناعية
ـواقع وجـود الرفـات والـتقـنـية
ـعدات الـالزمة لـلـحفـر لـعمق وا
اكـثـر من خــمـسـة امـتــار فـيـهـا
االمــر الـذي يــســهل بــالــتــعـرف
ـفـقودين والـكـشف عن مـصيـر ا
ـلف بشكل وبالـتالي غـلق هذا ا
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طــــالـــــبت وزارة اخلـــــارجـــــيــــة
الـــعـــراقـــيـــة اجملــتـــمع الـــدولي
تــزويـدهـا بـالــصـور من االقـمـار
ــواقـع رفــات االصـــطـــنـــاعـــيـــة 
العـراقيـ  خالل حرب اخلـليج
الــثــانـــيــة عــام 1991 . وقــالت
الــــــوزارة فـي بــــــيــــــان امس إن
(الـعــراق شـارك في اجـتـمـاعـات
الـــلـــجــــنـــة الـــثـالثـــيـــة رقم 47
ــفـــقــودين واالســرى لــشــؤون ا
ــــفـــقــــودين الــــكــــويـــتــــيــــ وا
الـعــراقـيـ ابـان حـرب اخلـلـيج
الــــثــــانــــيــــة والــــذي عــــقــــد في
الــــــــــكــــــــــويـت) واضــــــــــاف ان
(االجتـماع عقـد برئـاسة اللـجنة
الــدولـــيــة لـــلــصـــلــيب االحـــمــر

ـعارضـة حـتى استـعادت مـقـاتلي ا
الـقـوات احلكـومـية الـسـيطـرة على
مـنطقة الغوطـة الشرقية في هجوم
ـــرصــد دعـــمـــتـه روســـيـــا. وقـــال ا
الــسـوري حلـقـوق اإلنـسـان إن ذلك
الـــهــجــوم خــلف  1600 قـــتــيل من

. دني ا
وعـلى مدار سـنوات احلـرب تسبب

يالد التي لم تنظم منذ سنوات. ا
وقــالت لـ دروبي الـعـازفـة بـفـرقـة
الــكـــشــافــة (صــار فـي فــرح كــبــيــر
وحــــــتـى األوالد صــــــاروا يــــــجــــــو
عــالــكـنــيــسـة ومــا نــخـاف عــلــيـهم

واألهالي صاروا مطمئن أكثر).
وحتـمل الطرف الـشرقي من دمشق
الـوطـأة األكـبـر لـلـقـصف من جـانب
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ـيالد لــلــمـرة ظــهــرت زيـنــة عــيــد ا
األولـى مـــــنــــــذ ســـــنـــــوات فـي حي
بـدمـشق كـان أحـد جـبـهـات الـقـتـال
فـي احلـرب األهـلـيــة الـسـوريـة إلى
أن قـضت الـقـوات احلـكـومـيـة عـلى
آخـر جيب للمعـارضة في العاصمة

في وقت سابق هذا العام.
وقــال حـنــا الـســعـد وهــو صـاحب
يالد في مـتجر لهدايـا وزينة عيد ا
حي القصاع الذي كثيرا ما تعرض
لـلقـصف من منـطقـة جوبـر القـريبة
تازة و ما ان (الـتحضيـرات جدا 

في قذائف).
ويــجـري تــزيـ حي الــعـبــاسـيـ

ــورتـر الــذي اســتـهــدفـتـه قـذائف ا
بصورة منتظمة وأجزاء قريبة من
ـــيالد ـــديـــنـــة بـــأضـــواء عـــيـــد ا ا
وأشـجاره بـينـما استـعد الـعازفون
ـسـيرة عـيد بـفـرقة كـشافـة مـحلـية 

عـارضة في مـقتل قـصف مـقاتـلي ا
نـحو ألفي شـخص في دمشق وفقا
جملــمــوعــة عــلى فــيــســبـوك وثــقت
الـــهـــجــــمـــات. وبـــعـــد اســـتـــعـــادة
الـسيطرة على الغوطة الشرقية في
أبـــريـل نـــيـــســـان تـــقـــدمت قـــوات
احلــكـــومــة الــســوريــة الســتــعــادة
الــسـيـطـرة عـلى مـنــطـقـة الـيـرمـوك
ـا أعاد دمشق جـنوبي العـاصمة 

بأكملها لسيطرة الدولة.
وقــالت عــبـيــر إسـمــاعـيل وهي من
ســكــان حي الــقــصــاع الـقــريب من
بــلـدة جـوبــر الـتي كـانـت خـاضـعـة
لـسـيـطرة جـمـاعة مـسـلـحة (الـسـنة
ــاضـيـة مـا كــنـا نـســتـرجي نـنـزل ا
كـتيـر الكـهربـا كانت مـقطـوعة وما
كـنـا نـشـوف أضـواء وزيـنـة... هاي
الـسـنـة... الـعـالم عم تـزين الـبـيوت
وحــاســ بــاألمــان أكــتــر... كــتــيـر
مــتـحــمــسـ وبــتـخــيل الـبــلـد راح

تكون كتير حلوة باألعياد).

nz«cI « ÍËœ sŽ Î«bOFÐ œöO*« bOF  s¹e²ð oA œ

حن القدو 
لــرئـيس مــجــلس الـنــواب حـسن
كـــر الـــكـــعـــبي االنـــبـــاء الـــتي
حتـــــدثـت عـن وجـــــود مــــــســـــاع
ـــوظـــفــ لــتـــخـــفـــيض رواتب ا
ـتـقـاعــدين بـاسـتـثـنـاء رواتب وا
الدرجـات اخلاصـة من مديـر عام
ووكــــيـل ووزيـــر ونــــائب ضــــمن
مــوازنــة  2019 نـــتــيـــجــة قـــلــة
ـالــيـة .وكـتب الــتـخــصـيـصــات ا
الـــكــــعـــبي عــــلى صـــفــــحـــته في
الـتـواصل االجـتـمـاعي فـيـسـبوك
ان (اجلـــمــيـع مــتـــفق عـــلى عــدم
ــــوظـــفـــ ـــســـاس بــــرواتب ا ا
ــتــقــاعـــدين  بل نــســعى إلى وا
تـنــشـيط االقـتـصـاد عــبـر تـفـعـيل
الـقـطــاع اخلـاص والـعـام وخـلق
فــرص عـمل اضـافــيـة وتــشـجـيع
االســـتـــثـــمــار) مـــنــوهـــا الى ان
(الـــدســــتـــور نص عـــلى وجـــوب
تـامـ الـعـيش الـكـر لـلمـواطن
كـما يـجب االنـتـباه الى مـسـتوى
الــدخل احلــقـيــقي لــلـفــرد اي مـا
يــســتــطــيع احلــصـول عــلــيه من
ســلـع وخــدمــات مــقــابل راتــبه 
وهـــنــا لن نــســمح ألنــفــســنــا ان
ـستوى نكـون سببـا في تراجع ا
عيشي ألبناء بلدنا  بل نسعى ا
عـيشة ) الى حتسـ مستـوى ا
وتـابع  الكـعـبي ان (هنـاك الـيات
كن ان تتبعها احلكومة عديدة 
لزيـادة عـوائد اخلـزينـة  واهمـها
مـحـاربــة افـة الـفـسـاد الـتي بـات
خطرهـا اكبر واكـثر تأثـيرا حتى
من االرهاب  كـما يـجب االنتـباه
الى تـفـعـيل قطـاعـات اقـتـصـادية
مهمـة منها الـسياحة والـصناعة
ـــــــكن ان والـــــــزراعـــــــة الــــــتـي 
تــســـتــقـــطب اعـــداد كــبـــيــرة من
االيــدي الــعـامــلــة). بـدوره  رأى
اخلـــبـــيـــر االقــــتـــصـــادي بـــاسم
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