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ووكـر اخــر فـيه ثالثـة احـزمـة نـاسـفـة
ومـواد لـوجـسـتـيـة واخـرى مـتـفـجرة
كـمــا عـثـرت عـلى خـمس قـنـابـر هـاون
عـيـار  120 مـلم  في حـ  الـعـثور
عـلى ست قـنـابـر هـاون صـاحلة وست
عـبـوات نـاسفـة وتـمت مـعاجلـة عـبوة
اخـرى في قـريـة صـبـيح الـبـگارة و14
عــبـوة نـاســفـة في قـريــة الـبـو رجب 
ـسـاوي في قـريـة الـبـو و 12قـذيــفـة 
جـليب)  مـوكـدا (تـدميـر مـلجـأ بـطول
ثالثــة امـتـار والــعـثـور عــلى عـبـوتـ
)  ولـفت البيـان الى (اصابة نـاسفت
ثـالثـــــــة من احلـــــــشـــــــد خـالل هــــــذه
الــعـمـلــيـات). واصــدر رئـيس الـوزراء
هدي بياناً بشأن العملية. عـادل عبد ا
وقـال في بيان (نشد على أيدي قواتنا
ة الـتي سـتحـقق النـصـر األكيـد بعـز
األبــطـال عـلى داعش وســتـضـيف الى
سـجل انتصـاراتها انتـصارات جديدة
تـسجل بحروف من ذهب). في غضون
ـهـدي أمرا   ذلـك أصدر مـكـتـب عـبـدا
ديــوانـيــاً خـاصـاً بــفـتح شــارع مـطـار
بـــغــداد الــدولي وصـــولًــا إلى صــالــة
ـسافرين.وتضـمنت الوثيـقة (تشكيل ا
جلـنة حكومـية لتسـهيل رفع احلواجز
الكونكريتية عن مداخل مطار بغداد).
 واعــلـنت شــرطـة ذي قــار عن تـنــفـيـذ
عــمـلـيـات اسـتـطـالع لـلـطـريق الـدولي
ـمـتدة من الـسـريع ومنـطـقة الـبـادية ا
أطـــراف احملــــافـــظـــة  . وذكـــر بـــيـــان
لــلـشـرطـة ان (قـوة مــشـتـركـة من فـوج
طــــوار ذي قــــار الــــســــادس و قـــوة
الـواجب مع قـيـادة عـملـيـات الـرافدين
نـفـذتـا اسـتطالعـا وتـفـتـيشـا لـلـطريق
الـســريع من مـنـطـقـة أم عـنـيج وحـتى
ـثـنى باإلضـافة الى حـدود مـحافـظة ا
( الــبـاديـة الـواقـعــة بـ احملـافـظـتـ
مـــشـــيــــرا الى ان (الـــقـــوة االمـــنـــيـــة
اســتـطــلـعـت عـمق الــبـاديــة وطـرقــهـا
ـناطق اجملاورة الـنيـسميـة ورصدت ا
إلطــراف احملـــافــظــة وفــتــشت احملــال
ـطاعم ومـحطـات الوقود الـتجـارية وا
الـــواقــعـــة عــلى الـــطــريق الـــســريع)
وتــابع ان (الـهــدف من الـعــمـلــيـة هـو
ــكــتـســبــات األمـنــيـة احلــفــاظ عـلى ا
ـومة حالة األمن واالستقرار التي ود

تشهدها احملافظة). 
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تحدة عـن أن العراق ابلغ الـواليات ا
بــأن قــدرته عـلـى حـمــايـة خــبــرائـهم
الـعـسـكـريـ سـتـضـعف اذا انـدلـعت
احلـرب مـع إيران.وقـال الـفـيـاض في
تـصـريح مـتـلـفـز امـس إن (احلـكـومة
الـعراقـية قادرة عـلى حمايـة اخلبراء
ـوجودين الـعـسـكريـ األمـريـكيـ ا
ـقـتـضى داخـل األراضي الـعـراقـيـة 
الـتزاماتها الدبلومـاسية والقانونية
 لــكن تــفـجــر الــصـراع ســيــجـعل كل
االحـتماالت مفتوحة وسيغير قدرتها
عــلـى ضــبط األمــور داخــلــيــا نــظــرا
لـطبيـعة العالقة اخلـاصة التي تربط
الـعـراق بـإيـران)  مـؤكـدا ان (األزمـة
فـي مــنـــطـــقـــة اخلـــلـــيج بـــ إيــران
ــتــحــدة تــهــدد الــســلم والــواليــات ا
واالسـتـقـرار الـدولي واإلقـلـيـمي وأن
ـواجـهـة الـعـسـكـرية وصـولـهـا إلى ا
نطقة لن الـشاملة سيتسبب كارثة با
ـكن الــتـنـبـؤ تــسـتـثــني أحـدا  وال 
بــنـتــائج مـا ســيـحــدث فـيــهـا ألن كل
االحــتــمـاالت ســتـصــبح مــفـتــوحـة)
وأشــار إلى أن (بـغـداد نـقـلت رسـائل
مــــتــــبـــادلــــة من طــــرفي األزمــــة إلى
بـعــضـهـمـا الـبـعـض ولـكـنـهـا لم تـقم
بـوساطة بـينهـما وما زالت جـهودها
الحـتواء األزمـة متـواصلـة مع جهات
أخــرى من بـيــنـهـا روســيـا واالحتـاد
األوربـي ودول عربـية)  واضـاف انه
(ال بـــــد من حـل األزمــــة بـــــالـــــطــــرق
الــدبــلــومــاســيـة وأن الــتــطــمــيــنـات
األمـــريــكـــيــة ال مــعـــنى لـــهــا في ظل
تــــواصـل تــــشــــديــــد الــــعــــقــــوبـــات
فـروضـة عـلى إيران) االقـتـصـاديـة ا
ورأى أن (كل السيناريوهات ستكون
مـــطـــروحـــة إذا وصـــلت األمـــور إلى
درجـــة تــصـــفــيـــر تــصـــديــر الـــنــفط
اإليـــراني)  الفـــتـــا إلـى أن (حــوادث
اســـتــهــداف الــنـــاقالت األخــيــرة في
اخلـليج كانت رسائل وإشارات تنبئ
ـكن أن يحـدث في حالـة اندالع ـا 
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شـــدد رئـــيس إقـــلـــيم كـــردســـتــان
نـيجـرفان الـبارزاني عـلى ضرورة
ـشـاكل الـعــالـقـة بـ بـغـداد حـل ا
واربـــيل عـــلى اســاس الـــدســتــور
والسـيما بعـد ان اصبحت العالقة

اضي.  اكثر اشراقا من ا
وقــال الــبـارزاني خـالل اجـتــمـاعه
مـع وزراء الـكــابــيـنــة احلــكـومــيـة
الــثـامــنـة امس ان (االقــلـيم مــقـبل
عـــلى مــرحــلــة أكـــثــر إشــراقــاً في
الــعالقـات مع بــغـداد ومـا يــهـمـنـا
اآلن هــــو أن تــــدرك بــــغــــداد بــــأن
كــردســتــان إقــلـيـم فـدرالـي حـسب
الـدستـور وأن تعامـلهـا مع اإلقليم
يــــــجـب أن يــــــكــــــون عــــــلـى هـــــذا
األســــاس)  مــــعــــربـــا عـن (دعـــمه
ــكـلف مــسـرور لــرئــيس الـوزراء ا
الـــــبــــارزانـي ونــــائــــبـــــة قــــوبــــاد
الـطـالـبـاني وان بـإمـكـانـهـمـا بـناء
رحلة السابقة مـرحلة أفضل من ا
فـي مجال خدمة شعب كردستان).
وقــرر اجملــلس الــقــيــادي لالحتـاد
الــــوطـــنـي الـــكــــردســـتــــاني خالل
اجـتـمـاعه الـذي انـعـقـد في مـديـنة
الــســلــيــمــانــيــة تـرشــيح عــدد من

الـشخصيات للـمناصب باحلكومة
اجلـديدة.وذكر مـصدر في تصريح
امـس ان (اجملــلس الــقــيــادي قــرر
نصب خـالل اجتماعه الطـالباني 
نـــائـب رئـــيس حـــكـــومــة االقـــلـــيم
ـــنـــصب رئـــيس وريـــواس فـــايق 
ــان كـردســتـان وشــيخ جـعــفـر بــر
ــنـــصب نــائب شـــيخ مـــصــطــفـى 

رئـيس االقليم وشـورش اسماعيل
ــنـصب وزيـر الـبــيـشـمـركـة ودارا
ــنــصـب وزيـر الــتــعــلــيم الــعــالي
نـصـب وزير وحـمـه حـمه سـعـيـد 
الـثقافة. الى ذلك عد عضو احلزب
قراطي الكـردستاني شيرزاد الـد
قــــاسـم اتـــهــــام جــــهـــات لــــقـــوات
الــبــيــشــمـركــة بـــدعم اجلــمــاعـات
سلحة بأنه دليل على إفالسها  ا
 عـــــادا (نـــــكـــــران تــــضـــــحـــــيــــات
الـبـيشـمركـة هو أمـر محـزن).وقال
قاسم في تصريح امس إن (نكران
تــضــحــيــات قــوات الـبــيــشــمــركـة
والـــتي كــانت احلـــصن احلــصــ
ـنـاطق من حلــمـايـة الــعـديـد مـن ا
زمـر داعش وهي تدافـع عن جميع
ـكـونات الـعـراقيـة دون اسـتثـناء ا
هـو أمـر محـزن ولم نـكن نـتمـناه)
ولــفـت الى ان (الــبــيــشـمــركــة هي
قــوات نـظم عـمـلــهـا دسـتـوريـاً في
ـادة  121 خـامـساً والـتي نصت ا
عـلى أن هـذه الـقـوات تـتـحول إلى
قــوات حــمــايــة لــلــحــدود وتــنــظم
الــعـالقــة مــا بــيــنــهــا وبـ وزارة
الـدفاع بقانون خاص)  مؤكدا ان
(الـقانـون وألسبـاب معـينـة لم يتم
تـشريعه أو تطبيق الدستور حتى
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حــذرت الـــهــيــئــة الــعــامــة لالنــواء
اجلـوية والـرصد الـزلزالي الـتابـعة
لـــوزارة الـــنــقـل من طـــقس شـــديــد
قبلة .وقالت احلرارة خالل األيام ا
الــهـيــئـة في بـيــان امس ان (طـقس
الــيـوم االثـنــ سـيــكـون مـشــمـسـا
ـــنــطـــقــة الـــشـــمــالـــيــة حـــارا في ا
والـــوســطـى وشــديـــد احلــرارة في
نطقة اجلنوبية). وأحدث إعصار ا
مــــفـــاجئ فـي واليـــة نـــيــــوجـــرسي
األمـريـكـيـة حـالـة من الـهـلع بـعـدما
هـب على نحو شـديد وجعل سيارة
تــرتـفع في الـهـواء ثـم تـنـقـلب عـلى
نـفــسـهـا.وكـانت الـسـيـارة مـركـونـة
أمــــام مـــســـتــــودع في مـــقــــاطـــعـــة
بـرلنغتون ح هب اإلعصار الذي
يـعـرف (بـالـتـورنـادو).ويـتـخـذ هـذا
اإلعـصار شكل قمع ويـكون عاصفة
شــــديـــدة ومـــركــــزة في مــــســـاحـــة
مـحـدودة وال تـقل سـرعـتـها عن 64
كـيـلـومـتـرا في الـسـاعـة.وأوضـحت
الـسـلـطات أن اإلعـصـار اخملروطي
الـــــذي لم يـــــدم طــــويـال تــــســـــبب
بـــــأضـــــرار طـــــفـــــيـــــفـــــة فـي أحــــد
ــــســــتــــودعــــات الــــقــــريــــبــــة من ا
ــكـان.وأشـارت الـشـرطـة إلى عـدم ا
وقـوع مصابـ من جراء اإلعصار

فــيــمــا كــشــفت هــيــئــة األرصــاد أن
الـــعــاصـــفــة ســـرعــان مـــا تــبــددت.
واكـتشف العلماء عبر صور األقمار
الـصـناعـيـة وجود بـحـيرة شـاسـعة
مـن احلـمم الــبـركــانــيـة في جــزيـرة
نـائـيـة في الـقـطب اجلـنـوبي. وتـعدّ
هــذه الــبـحــيـرة واحــدة من ثــمـاني
بـحـيـرات بـركـانيـة ثـابـتـة اكـتـشفت
عــــلى األرض بـــواســــطـــة حتــــلـــيل
بـيانات األقمـار الصناعـية والصور
الـفـوتوغـرافـية. وتـأكـد العـلـماء من
وجــود بــحــيــرة ثــابــتــة من احلــمم
داخـل فوهة جـبل مايـكل في جزيرة
سوندرز الواقعة في أقاليم ما وراء
الـــبــحــار الـــبــريــطـــانــيــة. وأوضح
الـعـلـمـاء أن الـبـحـيـرة قـائـمـة حتت
األرض ويــبــلغ قـطــرهـا مــا بـ 90
و 215 مـــتــراً مع حـــمم بــركـــانــيــة
مــصـحــوبـة بــدرجـات حـرارة تــبـلغ
نــحـو الف  درجـة مــئـويـة أو أكـثـر.
ولـــفـت الـــبـــاحـــثــــون إلى أنـــهم (ال
ــلــكــون صــوراً لــبــحــيـرة احلــمم
الــــبــــركـــانــــيـــة فـي حـــال مــــا زالت
مــــوجـــــودة ألن الــــدراســــة تــــؤكــــد
وجــودهـا حـتى عـام  2018 وأنــهـا
في جـزيـرة نائـية يـصعب الـوصول
إلـيـهـا مـا يـجـبـرهم عـلى اسـتـخدام
األقـمـار الـصـنـاعيـة  لـيـتـمـكـنوا من
الــــتــــقــــاط صــــور لــــهــــا حــــتى من

ــدار.وقـال اجلــيــولـوجي ألــيـكس ا
بــيــرتــون جــونــســون من الــهــيــئـة
سح الـقطب اجلنوبي الـبريطـانية 
ــيـزة (يــســعــدنــا اكـتــشــاف هــذه ا
اجلـيـولـوجـيـة الـرائـعـة في اإلقـلـيم
ـــا وراء الـــبـــحـــار الـــبــــريـــطـــانـي 
وســاعـدنــا حتـديــد بـحـيــرة احلـمم
الــبـركــانـيـة عــلى حتـســ فـهــمـنـا
لـلنشاط البـركاني واخلطر في هذه

الــلــحــظــة)  وتــابـع أن (اجلــهـات
الــتـي تــتــهم الــبــيــشـمــركــة بــدعم
جــمــاعــات مــســلــحــة هـي جــهـات
حتـمل أجندات خـارجية مـشبوهة
وهـذه البيانـات هي دليل إفالسها
والســــيـــمـــا وان الـــبــــيـــشـــمـــركـــة
وتـــضـــحـــيـــاتـــهم أكـــبـــر من تـــلك
اجلـهـات ألن اجلمـيع يـشـهد لـها).
مـن جــهـتــهــا زفت مــديــريــة مـرور
ـركـبات اربـيـل بـشـرى الصـحـاب ا
مـن ســكــنــة بــغــداد واحملــافــظـات
بــتــحـويل مــلـكــيـة الــعـجالت دون
قـيـود .  وقالت بـيان امس (نـهيب
ــواطــنــ من ســكــنــة بـــاالخــوة ا
احملـافـظات الـوسـطى واجلـنوبـية
ومـن غـيــر الـسـاكــنـ في االقــلـيم
ـــركـــبــات بـــانـه يـــتم تـــســـجـــيل ا
بــــاســـمــــائـــهم دون ايــــة قـــيـــود)
واضـاف انه (اليستوجب جلوئهم
إلـى الـــــوســــطـــــاء والـــــداللــــ او
مـــــنــــدوبـي الــــشـــــركــــات الجــــراء
ـعـامالت لهم)  واضـوح الـبـيان ا
ان (مــا مـطـلــوب مـنـهم لــتـسـجـيل
ـركبـات هو منـفيس وعـقد شراء ا
ــركــبــة غــيـر ــركــبــة اذا كــانت ا ا
مــســجــلــة والــســنــويــة اذا كــانت
ـركبة مسجلة والبطاقة الوطنية ا

او هـــويــة االحـــوال واجلــنـــســيــة
اضـــافـــة الـى كـــارت مـــعـــلـــومــات
اوبــــطــــاقــــة الــــســــكـن فــــضال عن
ـتـانة الـفـحـص الـدوري لـشـروط ا
واالمــان  وكــذلك الـفــحص الــفـني
لــلـمـركـبـة مع طــلب مـقـدم من قـبل
مــــــالك الـــــســـــيـــــارة الـى ضـــــابط
رور الـتسـجيل). وكـانت مديـرية ا
الـــعـــامـــة قـــد اصـــدرت االســـبــوع
ــــنع ـــــاضي قـــــرارا يــــقــــضـي  ا
ــركــبــات الـتـي حتـمل تــســجــيل ا
ديـرية لـوحـات االقلـيم . وذكـرت ا
فـي بـيـان أنه ( ايـقـاف تـسـجـيل
ـركبات الشمالية حسب احملضر ا
ــديـــريــة وحــكــومــة ـــوقع بــ ا ا
كــردســتــان)  ولــفـت الى (ايــقـاف
الــعـمل بــالـفـقـرة  2 لــسـنـة 2016
ـركبـات التي اخلـاصة بـتسـجيل ا
حتـــــمـل لـــــوحـــــات االقـــــلـــــيم الى
رتـبطة بـاقليم). احملـافظات غـير ا

وجــــاء هـــذا الـــقــــرار بـــعـــدمـــا 
ــركــبــات الـتـي حتـمل تــســجــيل ا
لـــوحــات مــحــافــظــات كــردســتــان
بـأسـمـاء االشـخـاص الـذين لـديهم
وكــــالــــة فـي مـــحــــافــــظــــات وسط
وجـنـوب الـعـراق وبـدون الـرجـوع

الى صاحب السيارة األصلي.
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ـشـتـركة ان اكـدت قـيـادة الـعـمـلـيـات ا
عــمـلـيـة (ارادة الـنــصـر) الـتي شـمـلت
ثالث مـحـافـظـات حـقـقت اهـدافـهـا في
مـالحـــقــــة خاليــــا داعش بــــ صالح
الــدين ونـيـنـوى واالنـبـار وصـوال الى

احلدود العراقية السورية. 
وذكـــرت الــقــيــادة فـي بــيــان امس ان
ـسـلـحـة تـواصل وبـإسـناد (الـقـوات ا
مـن طـيــران اجلـيش والــقـوة اجلــويـة
وطـيران التحالف الدولي عملية إرادة
الـنـصـر الـتي انـطلـقت امس لـتـطـهـير
ــنــاطق الــواقـعــة بــ صالح الـدين ا
ونــــيــــنــــوى واالنــــبــــار الـى احلـــدود
الــعــراقــيــة الــســوريــة)  واضــاف ان
(نـتـائج الـعـمـلـيـة اسـفـرت عـن تـنـفـيذ
ضــربــتــ جـويــتــ من قــبل طــيـران
الــتــحـــالف الــدولي وتــدمــيــر وكــرين
لــداعش   كــمــا  تــفــتـيـش مـنــاطق
ــاحلـة وام الـطـوس وقـد خــنـيـفس وا
نـتج عنها تـدمير ثالثة أوكـار وتفجير
ثـماني عبوات ناسفة واالستيالء على
)  مـبيـنا ان (الـفرقة دراجـت ناريت
الـسابعة وقـوة من حشد حديـثة قامتا
بـتفـتيش مـناطق كـويس والكوين وام
الـعظام وكـانت النتـائج تفجـير خمس
عـبـوات نـاسـفـة  في مـا كـانت نـتـائج
الــفــرقــة الــثـامــنــة وقــوة من احلــشـد
ـســكـار تــفـتــيش مــنـطــقــة الـســدة وا
ـناطق احمليطة وأسفرت عن تدمير وا
ثـالثة أوكـار وخنـدق شقي)  مـضـيـفا
(أمـا قطعـات احلدود  فقـد تمكنت من
تـفــتـيش مـسـافـة عـشـرة كـيـلـومـتـرات
خـلف خـط احلدود)  واوضـح الـبـيان
ان (قـــوة من احلـــشـــد ضـــمن قـــيــادة
عـمـليـات نـينـوى عـثرت عـلى مـعسـكر
لـلــدواعش يـحـتـوي عـلى خـيم ومـواد
تــمـوين وجتـهــيـزات كـمـا  تــفـجـيـر
عـبـوة ناسـفـة والعـثـور على دراجـت
وجتــهـيــزات عـسـكــريـة من قــبل لـواء
ــشــاة الــسـتــ فــضال عن  تــفــكـيك ا
عــجــلــة مــفــخــخـة مـن قــبل احلــشـد)
وتــابـع أن (قـوات احلــشــد فـي قــيـادة
عـــمـــلـــيــات صـالح الـــدين انـــطــلـــقت
بـعـملـيـات الـتفـتـيش وكانت الـنـتائج
الـعثور على وكر واربع عبوات ناسفة

نيجرفان البارزاني
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هــدد مـتــقــاعـدون بــاالعـتــصـام
امـــام مـــبــنى شـــركـــة كي كــارد
احــتـجـاجـا عـلى سـوء اخلـدمـة
والـــــتــــبـــــاطـــــؤ في الـــــدفع مع
اخــتالف في مـبــلغ الـراتب بـ
شـهر واخر   مـتهـم الـشركة
ـصـارف حلمل بـالـتـواطؤ مع ا
ـتــقــاعـديـن عـلى ــوظــفــ وا ا
تــســلم الــرواتب من مــنــافــذهـا
االهــلــيـة  فــيــمـا اكــد اخلـبــيـر
الـــقـــانـــوني طـــارق حـــرب حق
ـتــقـاعـد رفع دعـوى قـضـائـيـة ا
لـلـمـطـالبـة بـحـقـوقه من اجلـهة
التي سببت له الضرر بعد رفع
تـظلم الـى هئـية الـتقـاعد. وقال
حــــــرب لـ(الـــــــزمــــــان) امس ان
(صــرف الــرواتـب الــتــقــاعــديـة
مــسـألــة مــعـقــدة جـدا نــتـيــجـة
تـدخل اطراف اخرى بعيدة عن
ــتــقـــاعــدين وهي الـــهــيــئـــة وا
الـــشــركــات الـــتي ال تــهــدف اال
حتـــقـــيـق الـــربح والـــفـــائـــدة)
مـؤكدا ان (بـإمكـان رفع دعاوى
ضـــد اجلـــهـــات الـــتي ســـبـــبت

الـكـهـربـائـيـة وبـحـوزتـهم عدداً
زورة التي ستـمسكـات ا مـن ا
أقـــدمـــوا عـــلى ســـرقـــتــهـــا من
ــــوظـــفـــ  وقــــد  تـــدوين ا
أقــــوالــــهـم ألكــــمــــال اوراقــــهم

التحقيقية). 

ضــررا لــلــمــتــقــاعــد امـام احملــاكم
االداريـة بعد رفع تظـلم الى الهيئة
يـوضح فـيه مـبلغ االسـتـقطـاعات)
واشـار الى ان (الـشـركـات تـعـتاش
ـــــتـــــقــــــاعـــــدين مـن خالل عـــــلـى ا
االسـتقطاعات الشهرية ومن خالل
مـا يـتـداول حالـيـا والبـعض يـؤكد
ان مــبــلغ االســتــقــطــاع يــصل الى
خــــمــــســـة االف شــــهــــريــــا من كل
متقاعد  بحيث يصل اجملموع الى
 60 مـلـيار ديـنـار سنـويا)  وتـابع
ان (هــذه الـشـركـات تــسـتـغل قـوت
الــضــعـفــاء بـشــكل واضح لــكـسب
االمـوال). وبـشـأن االخـتـالف الذي
تقاعدين على حـدث ب الهيئة وا
فــقـدان راتب شـهـر  اوضـح حرب
انـه (اذا كــــان صــــرف الــــراتب في
بـــــدايــــة الـــــشــــهـــــرين ال فـــــقــــدان
لـلمـستـحقات   امـا اذا كان نـهاية
الـشــهـرين فـيـمـكن الـقـول بـضـيـاع
راتـب الـشـهر   حـيـث ان الـتـحول
من نـظام للـصرف الى نـظام جديد
تـكـون احلـالـة االولى هي االصح).
ــتـقــاعـدون مـن جـانــبـهم   هــدد ا
بـاالعـتـصام امـام مـبـنى شـركة كي
كـارد احتجـاجا على سـوء اخلدمة

والــتـبـاطـؤ فـي الـدفع مع اخـتالف
فـي مبلغ الـراتب ب شـهر واخر .
تـقاعـدون لـ (الزمان) امس وقـال ا
ـصارف ان (الـشـركـة تتـواطـأ مع ا
ـتـقـاعديـن على ـوظـفـ وا لـدفع ا
تـــســـلم رواتـــبـــهم من مـــنـــافـــذهــا
االهـليـة وال سيمـا ان تكرار اطالق
الـراتب بعد نهـاية الدوام الرسمي
دلـــــــيل واضـح عــــــلـى ذلـك بــــــرغم
سـتـمرة طـالـبـات ا ـنـاشـدات وا ا
بــــضـــرورة اســــتالم الــــرواتب من
ـتقاعد ـصارف حتى ال يـتحمل ا ا
تكاليف تشكل عبئاً عليه) على حد
تــعــبـيــرهم.  واضــافـوا ان (هــنـاك
تـبـاطـؤاً في عـمـلـيـات الدفـع فضال
عـن اختـالف في مـبلـغ الراتـب ب
شـهـر واخر وهـذا االمر يـحدث مع
ـــتـــقــــاعـــدين الـــذين كـــثــــيـــر من ا
يــحـاولـون مـرارا وتـكـرارا ايـصـال
ــعــنــيــة صـــوتــهم الى اجلــهـــات ا
لـلـتـحـقيق في تـلك اخملـالـفـات لكن
دون جـدوى او اسـتجـابـة او حتى
رد النـهاء تلك التجاوزات) بحسب
قــولــهم. واكــدوا ان (مــسـتــحــقـات
ــــتـــقــــاعـــديـن ال تـــتــــحـــمـل تـــلك ا
االســتـقــطـاعـات الــتي تـعــد سـرقـة

مـقننة)  واشـاروا الى ان (الشركة
بـ مـدة واخـرى تـقوم بـإسـتـبدال
ـتـقـاعـدين وتـبـلـغ كـلـفة بـطـاقـات ا
اصـدارها عـشرة االف ديـنار وبـعد
ــتــقــاعــدين من انــتــهــاء جـــمــيع ا
اصـــدار تــلك الـــبــطــاقــة   اوقــفت
الـــشــركــة االصـــدار وتــوجـــيــهــهم
استر كـارد الستحصال بـإصدار ا
مـبـلغ من مـعاشـات الـشريـحـة مرة
اخرى)  متسائل (ما الفائدة من
هـــــــذا االجـــــــراء ســـــــوى ارهــــــاق
ــتــقــدمــ بــالــسن ــتــقــاعــدين ا ا
وســـحب مــبــالـغ اضــافــيـــة مــنــهم
مــقـابل اصـدار بـطـاقـات جـديـدة ال
جــــدوى مـــنـــهـــا   والســــيـــمـــا ان
ــتــقــاعــد ال يــحــتــاج الــيـهــا النه ا
بـحاجة مـاسة الى الراتب لتـغطية
نــفــقــات الــعالج او مــســتــلــزمــات
اخـــرى)  مـــطـــالـــبــ احلـــكـــومــة
بـ(الــــتـــدخل الـــعــــاجل والـــفـــوري
هـزلة التي اصبحت اليـقاف هذه ا
تقاعـد الذي افنى زهرة تـتحكم بـا
شــابه في خـدمـة الـدولـة وضـرورة
قـصـرين الـذين فـتح حتـقـيق مـع ا
يــــحـــتــــالـــون ويــــســـرقــــون قـــوت
الضعفاء من تلك الشريحة التي ال

تـمتلك سـوى معاشـا ال يكفي اليام
ــــــتـــــقـــــاعـــــدون عـــــدة)  وهـــــدد ا
بـ(االعـتـصـام امـام مـبـنى الـشـركـة
احــتــجــاجـا عــلى ســوء اخلــدمـة).
تقاعد بدوره   حتـدث الصحفي ا
ـقـيم فـي لـبـنـان مــحـسن حـســ ا
ضــمن زاويــة بــلــد الــعــجــائب عن
ـــعـــانـــاة الـــتي يـــتـــعـــرض لـــهــا ا
ـتقاعدون بـسبب البطـاقة الذكية ا
ومـشـاكل الـبـصـمـة . وقـال حـسـ
فـي رسـالـة عــبـر الــواتـسـاب امس
انـه (في بـلـد الـعـجـائب والـغـرائب
لـيس الـعـراق الـذي نـعـرفه نـسـمع
الـعـجب الـعـجـاب مـثـل الـلـصوص
ـا سـرقـوه من الـذين ال يـكـتـفـون 
الـــنــاس بل يـــحــلـــو لــهم تـــعــذيب
ضــــحـــايـــاهـم وهـــذا مــــا يـــحـــدث
لـــلــمــتـــقــاعــدين   فـــهم ضـــحــايــا
يــــواجــــهــــون بــــ مــــدة واخـــرى
اجـــــراءات الـــــتــــعـــــذيـب ومن ذلك
الـبطـاقة الـذكيـة ومشـاكل البـصمة
ـاستركارد بـديال عن البطاقة ثم  ا
الـذكية)  واضـاف (كما هـو معلوم
ـــــكــــــنه ـــــتــــــقــــــاعــــــد ال  فــــــان ا
ـاستـركـارد معـرفـة الرصـيد وال بـا
يـستطيع سحب مستحقاته وعليه

ان يــثـبـت انه عـلى قــيـد احلــيـاة)
واوضـح حـسـ ان (هـنــاك عـائـلـة
مـتكونة من ثالثة اشـخاص مقيمة
في لـبنان بعـيدة عن بيروت  حيث
صـرف الرافدين وبعد يـوجد فرع 
اطـالعـــــهـــــا عـــــلى بـــــيـــــان اطالق
الــرواتب لـلـمـدنـيــ والـعـسـكـرين
تـوجهوا الى بيروت واكتشفوا ان
الـــــرواتب لم تـــــصل وان االجــــراء
اجلــديـد هـو صــرف الـرواتب عـلى
دفـعات متجزئة). وابلغت مصادر
ــتـقـاعـدين ان كي كـارد تـتـعـرض ا
لـالبــتـــزاز من اطــراف نـــافــذة وان
ـبـالغ (الـرشـا) التي تـدفـعـها الى ا
تــــــلـك االطــــــراف تــــــعــــــمـل عــــــلى
اســتـقــطـاعـهــا بـهــذه الـصـورة من
ـــتــــقـــاعـــدين. وتــــداولت مـــواقع ا
الـتواصل تقريرا يوضح ان اجراء
استر اسـتبدال البـطاقة الذكيـة با
كـارد هـو للـتغـطـية عـلى السـرقات
الــــــتي حــــــدثت مـن قـــــبـل بـــــعض

االشخاص. 
وتـقوم كي كـارد منذ اشـهر بحـملة
يـون بأنـها دعـائيـة وصفـها اكـاد
ســاذجــة وتــســتــخــدم ادواة غــيــر
فـاعـلـة لـتـجـمـيل صـورة خـدمـاتـها

االخـذة بـالتـراجع. الى ذلك  القت
وزارة الـــداخــلـــيــة الـــقــبـض عــلى
عـصابة مكونة من مـتهم بسرقة
. وافاد بيان امس وظف رواتـب ا
ـتـهـمـ يــقـومـون بـتـزويـر بــان (ا
ــوظـفــ وشـراء مــسـتــمـســكـات ا

مـواد واجهزة كهربائية بالتقسيط
عــــلى ان يــــســــتــــقـــطـع من رواتب
ـوظـفـ بــدون عـلـمهم)  واشـار ا
الـى انه ( الـقـاء الـقـبض عـلـيـهم
ـشـهـود في فـي بـغـداد وبـاجلــرم ا
احــــدى شـــركــــات بـــيـع األجـــهـــزة

مـواجــهـة شـامـلـة بـ طـرفي األزمـة
وأن الــطـرفـ يـسـتــشـعـران خـطـورة
ـرحـلة رغم رغـبة الـوصـول إلى تلك ا
بـعض األطـراف األمريـكيـة في اندالع
احلرب)  وتـابع ان (هناك رأيا عربيا
متناميا يدعو إلى ضرورة حل األزمة
بـــ إيــران من جــهـــة والــســعــوديــة
واإلمـارات من جـهـة أخـرى عن طريق
احلـوار)  مــبـيـنــا ان (عـودة الـعـراق
إلـى احلــضن الــعــربـي لن تــكــون من
خـالل بوابة إشـعال حـرب جديدة في
ــنـطـقـة  وأن هـذا مـا أكـده الـعـراق ا

مؤخرا خالل قمة مكة االخيرة). 
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اكـد رئـيس اجلـمـهـوري بـرهم صالح
سـعـي الـعـراق إلى انـتـهـاج سـيـاسـة
مـــتـــوازنـــة مع اجلـــمـــيع تـــرمي إلى
تـــقــريب وجــهـــات الــنــظــر بــ دول
ـنطقة لتخـفيف حدة التوتر الراهن ا
وايـجــاد تـسـويـة سـيـاسـيـة الوضـاع
سـوريـا. وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
ـبـعـوث امـس ان (صـالح بـحث مـع ا
األمــــريــــكـي اخلــــاص إلى ســــوريــــا
جـيـمس جيـفـري والسـفـير األمـريكي
لــدى الـعـراق مـاثـيــو تـيـولـر عالقـات
الــصــداقــة والــتــعــاون بــ الــعـراق
تـحدة وتطويـرها خدمة والـواليات ا
لـلـمصـالح الـعلـيـا للـبـلديـن وتعـزيزاً
ــنـــطــقــة) لـألمن واالســتــقـــرار في ا
مـــؤكــدا (أهــمـــيــة اعــتـــمــاد احلــوار
اإليــجـابي بـ جــمـيع االطـراف حلل
ـا الــقـضــايـا الــعـالــقـة واألزمــات و
يــسـاعـد عـلى تـرسـيخ أسس الـسالم
ي)  واشـار الى (سعـي العراق الـعا
النـتهاج سياسة متوازنة مع اجلميع
تـرمي إلى تقـريب وجهات الـنظر ب
ـنـطـقـة لـتخـفـيف حـدة الـتـوتر دول ا
الـراهن)  وشـدد صالح عـلى (أهـمية
إيـجاد تسوية سياسية لالوضاع في
ســوريـــا وأنــهــاء مــعــانــاة االشــقــاء
الـسوري ومساعدتهم على مواجهة
االرهــــاب مـع الــــتــــأكـــــيــــد عــــلى أن
أولـــويــاتـــنــا حــمـــايــة أمـن الــعــراق
واسـتقراره وسيادته)  بدوره  جدد
ـتـحـدة جــيـفـري (حـرص الــواليـات ا
عـلى توطيـد عالقاتهـا مع العراق في
اجملـاالت كـافة)  مـجـددا رغـبة بالده
فـي (تــــوســـــيـع ســـــبل الـــــتـــــعــــاون
ـلـفات ـشـتـرك بـشـأن ا والـتـنـسـيق ا
ستجدة على الصعيدين والـقضايا ا
االقـليمي والدولي). الى ذلك   كشف
مــســتـــشــار االمن الــوطــني ورئــيس
هـيئة احلـشد الشـعبي فالـح الفياض
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رحلت احدى اربع ارامل سبق ان استجرن بكم لكن بدون ان حتظى بـنهاية سعيدة حلق كفله لها
ـا يـتـسـيـر من سـلـطـة الـقـضـاء. اربع سـنـوات او اكـثـر ومـازالت مـعـامـلـة الـقـانـون ودافـعت عـنه 
نطقـة اخلضراء اليها. لكن ال استعادة مبلغ دفعـته هذه االرامل على امل عودة منزل الـعائلة في ا
نـزل اعيـد بقـوة االنصـاف والرأفة ـوجب القـانون وال ا مبلغ  80 ملـيون دينـار الذي دفـعته اعـيد 
سلوبة امالكها. هذه صرخة جديـدة تناشدكم التدخل النهاء معاناة ارامل تقطعت بهن واطنة ا با

ستعان. الية (دائرة عقارات الدولة). والله ا السبل ب اروقة احملاكم وروت وزارة ا
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ـزيد اجلـزيـرة النـائيـة واخـبرنـا با
ـيـزات الـنادرة و تـطـوير عـن هذه ا
تـــقـــنـــيــات لـــرصـــد الـــبــراكـــ من
الـفــضـاء. بـدورهـا قـالت الـبـاحـثـة
دانــيــيل غــراي مـن جــامــعــة لــنـدن
كـوليدج ان (جـبل مايكـل هو بركان
فـي جـــزيــــرة نـــائــــيـــة فـي احملـــيط
اجلــنــوبي ومن الــصــعب لــلــغــايـة

الوصول إليه ). 
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بــاشـــرت امــانــة بــغــداد بــحــمــلــة
وصـــفـــتـــهـــا بـــالـــكـــبـــيـــرة الزالـــة
الـــتـــجـــاوزات عـن شــارع  13 في

منطقة بغداد اجلديدة. 
وقـــــال بــــيــــان امـس ان (مالكــــات

بـــلـــديــة بـــغــداد اجلـــديـــدة قــامت
بـحـمـلـة كـبيـرة الزالـة الـتـجاوزات
ـذكـور أمام حـركة وفـتح الـشارع ا
رور والـذي اغلق بـفعل الـسيـر وا
الـتـجـاوزات اجلسـيـمـة ضمن حي
بــغـداد اجلـديــدة). واضـافت انـهـا
تجـاوزين إنذاراً نهـائيا (أنـذرت ا
ــاضــيـــة لــتــبــاشــر خـالل االيــام ا

بـحمـلة اإلزالـة بعـد عدم امـتثـالهم
لـإلنـــذار). وفي كـــركــــوك كـــشـــفت
مـديـريـة مـاء  احملـافـظـة عن سـبب
ــــيــــاه في بــــعض احــــيــــاء شـح ا

احملافظة. 
ديريـة في بيان امس ان وذكـرت ا
(انـقطاع الكهرباء عن محطات ري
كـركـوك وايقـافهـا عن الـعمل لـعدة

ســاعـات أدى الـى نـزول مــسـتـوى
ــاء اخلـام فـي قـنــاة ري كـركـوك ا
ـــشـــروع مـــاء ـــغـــذي  ـــصــــدر ا ا
كــركـوك وبــالـتــالي عـدم امــكـانــيـة
ـشـروع بـكـامل طـاقـته). تـشـغـيل ا
واضــافت ان (هـذا االنــقـطـاع ادى
الـى حدوث شحة مـائية في بعض

دينة كركوك). االحياء 
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