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تــمـكـن لص من سـرقــة مـبــالغ مـالــيـة
طـائـلـة ومسـكـوكـات ذهبـيـة من مـنزل
ـان اإليــراني عن الـتـيـار عــضـو الـبـر

تشدد تقي كبيري. األصولي ا
وذكــــرت صـــحــــيـــفــــة االنـــدبــــنـــدنت
الـبـريـطـانيـة بـالـلغـة الـفـارسـية امس
ــبـــلغ الـــذي ســرق من االثـــنـــ أن ا
الـنـائب اإليـراني بـلغ اربعـة مـلـيارات
ريــــــال إيـــــراني ( 95 ألـف دوالر) مع
 250 ألف يورو ( 273 ألف دوالر) 
مــشــيــرة إلى أن ”الــســرقــة تــمت في

منزله الذي يسكنه في طهران.
ويـقـطن كـبـيـري منـطـقـة شـهـرك غرب
بـالـعاصـمـة التي تـعـد واحدة من أهم
ــنــاطق الــفــارهـة وتــمــتــلك مــبـاني ا
ضـخـمة وفـيالت سكـنيـة حديـثة و
ـــــوذج بــــــنـــــاؤه فـي األصل عــــــلى 
الـضواحي األمريكية الراقية ويعتبر
الــيــوم أحــد أكــثــر األحــيـاء ثــراءً في

طهران.
ـثل مديـنة خوي وشـيباره والـنائب 
وهي الـدائـرة االنتـخابـية الـثالـثة في
مقاطعة أذربيجان الغربية في إيران.
ــان نــادر وقــال الـــعــضــو  في الــبــر
قـاضي بور في تصـريحات صـحفية
ـسـروقة إن (كـمـيـة ومـقـدار األمـوال ا

مـن مـنـزل كــبـيــري لـيــست هي مـا 
اإلبـالغ عــــــنـه فـي وســــــائـل اإلعالم)
مــشــيــرًا  إلى أن (مــعــظـم الــســرقـات
ـوجـود في مـنزل مـرتـبـطـة بـالـذهب ا

هذا النائب)
ان علي مـن جانبه طالب رئـيس البر
الريــجـاني الــسـلــطـات بــالـتـحــقـيق
الـــســريع في ســـرقــة مــنـــزل الــنــائب
ـتشدد وعـضو مجلس إدارة الـلجنة ا
ــانـيـة اإليــرانـيـة االقــتـصـاديــة الـبـر
ـعـرفـة اجلهـات الـتي تـقف وراء هذه

السرقة.
وبــحـسب الــقـرارات الــتي اتـخــذتـهـا
الــســلــطــات الــقــضــائــيــة اإليــرانــيـة
ركزي في العام بالتنسيق مع البنك ا
ـاضي فإن االحـتفـاظ بأكـثر من 10 ا
ـة وبـهذا آالف يـورو نـقـدًا يـعد جـر
ـتـشـدد تـقي كـبـيـري يـكــون الـنـائب ا
ــة يـــحــاسب عـــلــيـــهــا ارتـــكب جـــر
الــقـانـون.من جـانـب اخـر اعـتـبـر وليّ
الـعــهـد الـسـعـودي األمـيـر مـحـمّـد بن
ســلــمــان في مــقـابــلــة بُــثّت األحـد أنّ
احلــرب مع إيـران سـتـدمّـر االقـتـصـاد
ي وأنّه يفضّل حالً غير عسكري الـعا

للتوتّرات معها.
 وقـال األميـر لبـرنامج 60 دقـيقـة عبر
سـي بي إس إذا لم يـــتّـــخـــذ الــعـــالم
إجــراءً قـــويًّــا وحــازمًــا لــردع إيــران
فـسـنشـهـد مـزيدًا من الـتـصعـيـد الذي
ـيّـة. وأضـاف ـصـالح الـعـا سـيُــهـدّد ا
سـتـتعـطّل إمدادات الـنـفط وستـرتفع

أســعـار الـنــفط لـتـبــلغ أرقـامًــا عـالـيـة
خــيـالــيّـة لم نــشـهــدهـا فـي حـيــاتـنـا.
واعــــتـــبــــر األمـــيــــر أنّ احلـــرب بـــ
الـســعـوديّـة وإيـران سـتـكـون كـارثـيّـة

ي. على االقتصاد العا
ـنـطـقـة تُــمـثّل نـحـو 30 إنّ ا  وقــال (
ــئـــة من إمـــدادات الـــطــاقـــة في فـي ا
ــئــة من الـــعــالـم وحــوالى  20 فـي ا
ـيّـة ونـحـو ـمــرّات الـتـجـاريّـة الـعـا ا
ــئــة من الــنــاجت احملـلي أربــعــة في ا
ي. تـــصـــوّروا أن اإلجــــمـــالي الـــعــــا
تـتـوقّف هـذه األمـور الـثالثة). وأردف
(هـذا يـعـني انـهـيارًا كـلّـيًـا لالقـتـصاد
ي ولـيس لــلـمـمــلـكـة الــعـربـيـة الــعـا
الــســعـوديــة أو دول الــشـرق األوسط
فحسب). وأشار إلى أنّ الهجوم الذي
استهدف في  14 أيلول منشأتَي نفط
سـعوديّـتَ وحمّـلت بالده والواليات
ـتّحدة إيران مسؤوليّته ال هدف له. ا
وأردف (ال يـوجـد هـدف استـراتـيجي.
األحـمق فـقط قـد يُـقـدِم عـلى مـهـاجـمة
ــــئــــة من اإلمـــدادات خــــمـــســــة في ا
ـــيّــة. الــهــدف االســتــراتــيــجي الــعــا
الـوحيد هو إثبـات أنّهم أغبياء وهذا
هـو مـا فعـلوه). وردًا عـلى سؤال عـمّا
إذا كـــان قـــد أمـــر بـــقـــتل وتـــقـــطـــيع
الــــصّـــحــــافي الــــسّــــعـــودي جــــمـــال
اضي خـاشـقجي في تـشـرين األوّل ا
قــال األمــيــر(بــالــطــبع ال. كــانـت هـذه
ـة شنـيـعة. لـكنّـني أحتـمّل كامل جـر
ـــســـؤولـــيّـــة بــصـــفـــتي قـــائـــدًا في ا
الـــســــعـــوديّـــة خـــصــــوصًـــا ألنّـــهـــا
ــة) ارتُـــكِـــبت بــأيـــدي أفــراد (اجلـــر
يــــعـــمــــلــــون حلـــســــاب احلـــكــــومـــة
الـسـعوديّـة). وأضاف (عـنـدما تُـرتَكب
ة بـحقّ مواطن سعـودي بأيدي جـر
مـسؤول يـعملـون حلساب احلـكومة
الـسـعوديّـة فـإنّه يـجب عليّ بـصـفتي

سؤولية. قائدًا أن أحتمّل ا
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بـلغ الـذي بذمـته فائـدة بـنسـبة ا
ـئــة من مــبــلغ الـضــريــبـة  10بــا
ـتــحــقق ويــحــتـسب مـن تـاريخ ا
ارتـكـاب اخملـالـفـة ولغـايـة تـاريخ
التسـديد) واشـار الى ان (احكام
الــقــانــون تــســري عــلى اجلــرائم
الــتي لـم حتــرك فــيـــهــا الــدعــوى
اجلزائيـة في شأنهـا وكذلك التي
لم يـصـدر فيـهـا  حـكـمـا قـضـائـيا
باتا اضـافة الى اجلـرائم التي لم
تـعـقــد الـتـســويـة الـصـلــحـيـة في
شأنها) مضيفا (توقف اجراءات
ــكـلف ـتــخــذة بـحق ا الـدعــوى ا
نهـائيـا عنـد شـموله بـأحكـام هذا
القانـون في أي من مراحلـها قبل
صـدور حــكم بـات فــيـهــا). ويـرى
مــراقـبــون وخــبـراء ان الــقــانـون
فــاحتـة خــيــر لــلــجـمــيع ونــقــطـة
انــطالق جــديــدة لــلــتــعــامل بــ
كـلـفـ والـضريـبـة وان الـعـفو ا
يـــــشـــــمل جـــــمـــــيـع االضـــــافــــات
القـانـونـيـة الـتي كانـت تصل الى
ستحقة ضعفي اصل الضريبـة ا
ـــــــكـــــــلـف اال (اصل وال يـــــــدفـع ا
الــــضــــريـــــبــــة ) فــــقط. وقــــالــــوا
كلف لـ(الزمان) امس ان (على ا
والـشــركـات اخملــالـفــة اسـتــثـمـار
الفرصة احملددة زمنيا اذ ان بعد
ذلك التـاريخ تعـد اخملالـفات غـير
مـشـمـولـة بـالـعـفـو  فـهي تـسـري
على اخملالفات الـتي ارتكبت قبل
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عــد اخلــبــيــر االقــتــصــادي عــبــد
كـلـف ـنذري اعـفـاء ا احلسـ ا
من اخملالفات الـضريبة تـشجيعاً
عــــلـى اعــــادة تــــرتـــــيب اوضــــاع
ـكن ـتـخـلـفـ عن الـتـسـديـد و ا
احلكومة من احلـصول ايراداتها
ــــنــــذري الــــســــنــــويــــة . وقــــال ا
لـ(الزمـان) امس ان (هـذا االجراء
تقـوم به الكـثيـر من الدول عـندما
تـكــون هـنــاك ازمـة اقــتـصــاديـة 
حيـث يسـاعـد عـلى اعـادة تـرتيب
حـــســـابــــات هـــؤالء االشـــخـــاص
ضي نحـو تسـديد ما بـذمتهم وا
لـلـدولـة من مـســتـحـقـات مـالـيـة)
واضــاف ان (االعـــفــاء ســـيــخــدم
ــكــلــفـ شــريــحــة واســعــة من ا
وسيـحقق ايـرادات مـاليـة للـدولة
نع التهرب الضـريبي) مبينا و
ان (اخلـــــطــــــوة تـــــســـــهـم بـــــحل
ـالـيـة وهـيـئـة االشـكـالـيـات بـ ا
الضرائب بعـدها اجراءً تنـظيمياً
ـكن الـدولـة من احلـصـول عـلى
ـفــروضــة عـلى مــسـتــحــقـاتــهــا ا
كلف بالضريبة سنويا). وكان ا
مـجـلس الـنـواب قـد اصـدر عـفـوا
على اخملالـفات الـضريبـة واعفاء
ــكــلـف من جــمــيـع الــعــقــوبــات ا
ــالــيـــة . وبــنــاءً عـــلى مــا اقــره ا
ـــــان  صــــــادق رئــــــيس الــــــبــــــر
اجلــمـهــوريــة بـرهـم صـالـح عـلى
الـقـانـون الــذي جـاء فـيه واحـد /
ــــكـــلف اخملـــالف اوال ( يـــعـــفى ا
ألحكام قانون ضـريبة الدخل رقم
 113لسـنة  1982من العـقـوبات
ــواد ــنــصـــوص عــلــيـــهــا في ا ا
السـادسة واخلـمـس والـسابـعة
واخلــــــمـــــســــــ والـــــثــــــامـــــنـــــة
/ مـكررة من الـقـانون واخلمـسـ
نـصوص عليها في والعقوبات ا
ادة الثالث من قانون  ضريبة ا
الــعــقـــار لــســنــة  1962في حــال
ـكلـف اخملالف طـلـبا الى تقـد ا
ـالـيــة خالل سـنـة من الـسـلــطـة ا
تاريخ نـفاذ هـذا القانـون على ان
ـتـرتب يـسـدد مــبـلغ الــضـريـبــة ا
بذمته) مشيرا الى انه (في حالة
ـكــلف مــا بــذمـته عــدم تـســديــد ا
ــقــررة تـضــاف الى ــدة ا خالل ا

ـــــــــاضـي  كـــــــــمــــــــا ان  19اب ا
ــــدفـــوعــــة ال تـــتم الـــغــــرامـــات ا
) داعـ ــكـلــفــ اعـادتــهــا الى ا
تـلكـئـة الى (مراجـعة الشـركـات ا
الهـيـئـة ألكـمال اجـراءات تـسـديد
سـتحقـة بذمتـهم بعد الضريـبة ا
تـقـد طــلب بـشـمـولــهم بـقـانـون
العفو) وعن تأثير هذا القانون 
اشــــاروا الى انـه (ســــيــــكــــون له
تـــأثــيـــر ايـــجــابـي لــزرع الـــثـــقــة
ـكلف تبادلـة ب الضـريبة وا ا
وعلى اجلـمـيع االلـتزام بـقـانوني
الضـريبـة والعفـو النه  سيـشجع
ـكـلـف عـلـى تعـديـل اوضاعـهم ا
ارسـة عـمـلـهم بـعد دفع اصل و
الــــضــــريــــبــــة والــــتــــخــــلص من
الـغــرامــات والـفــوائـد وبــالــتـالي
سيـنعـكس عـلى زيادة احلـصيـلة
الـضــريــبــيـة). من جــهــة اخـرى 
طالـبت هيـئة الـتقـاعد الـوطنـية 
ـاليـة بـتـخـصـيص مـبالغ وزارة ا
مــالـيــة لــصــرف مــكـافــأة نــهــايـة
ـــنــــتـــســـبـي اجلـــيش اخلـــدمــــة 
السـابق. واشارت وثـيقـة للـهيـئة
حتمل توقـيع رئيسـها احمـد عبد
اجللـيل اطـلعت عـلـيهـا (الـزمان)
ــادة  36 من قـــانــون امس ان (ا
وازنـة الـعامـة رقم واحـد للـعام ا
اجلــاري قــضت بــألــزام الــهــيــئـة
بـصـرف مــكـافـأة نـهــايـة اخلـدمـة
نـتسـبي اجلـيش السـابق وعلى
ان ال يتجاوز مـبلغ احلد االقصى
الـعــشـرة ماليــ ديـنــار لـلــدفـعـة
الـــــواحــــــدة اســـــوة بــــــاجلـــــيش
احلـــالي) واضـــافت انـه (بـــنــاءا
عــلـى مــا جــاء بـــكــتـــاب الــدائــرة
الـقــانـونـيــة / الـوظــيـفـة الــعـامـة
ــــــــرقم  13454 في  26ايـــــــار ا
ــــــاضي مـن الـــــعــــــام اجلـــــاري ا
كافـأة وفق ما تـضمن صـرف ا ا
ورد بكتاب وزارة الدفاع / دائرة
الـتــقــاعـد الــعـســكـري ذي الــعـدد
 2152 في الـشهـر نـفـسه وامـانة
ــرقم الــســر الـــعــام بــكــتـــابــهــا ا
 27549 في  27 حــــــــــزيــــــــــران
ـــاضي) وطـــالـــبـت الـــوثـــيـــقــة ا
بـ(تـخـصـيص مـبـلغ  400 مـلـيار
دينار ضـمن تخصـيصات الـهيئة
ـدنـية والـعـسكـرية من الرواتب ا
ـكـافأة لـلـعـام اجلـاري الى بـاب ا

ادة ).  لغرض تنفيذ احكام ا
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وجه مـجـلس الـقضـاء االعـلى بالـتـحري
عـلومات فـقودين وجـمع ا عن مـصيـر ا
مـن اجلـهــات اخملــتـصــة لالنــتــقـال الى
جميع االماكن التي يشتبه أن تكون مقر
الحـتــجـازهم   فـيـمـا اعـلن  عن حتـديـد
أمـاكن مـشـاهـدة الطـفل احملـضـون.وقال
بـيـان تـلقـته (الـزمـان) امس ان (اجمللس
عـقد جلسته  بـرئاسة فائق زيدان ناقش
ن انــفـصل خاللــهــا قـضــيـة األطــفـال 
أبـــواهم حــيث جـــرى تــكـــلــيف رؤســاء
مـحـاكم االسـتـئـناف الـتـوضـيح لـقـضاة
األحــوال الـــشــخــصــيــة بــان االصل في
دعـاوى مشاهدة احملـضون هو ان يكون
ـكان بـحسب اتـفاق الطـرف وبـعكسه ا
ـشاهـدة من قـبل احملـكـمة يـتم حتـديـد ا
ـكـان خـارج احملاكم ويـراعى ان يـكـون ا
ـــراعــاة نــفــســيــة ودوائــر الـــتــنــفــيــذ 
احملــضـون)  الفــتــا الى ان (االجـتــمـاع
بـــحـث مـــا يـــثـــيـــره الـــبـــعض بـــشـــأن
ـفــقـودين والـتــأكـيـد عـلى االشــخـاص ا
مـتـابـعـة نـتـائج عـمل مـحـاكم الـتـحـقيق
الـتي كـلفت بـالـتحـري عن مـصيـر هؤالء
علـومات من اجلهـات اخملتصة وجـمع ا

وتـكلـيف أعضـاء االدعاء الـعام لالنـتقال
الى جـميع االماكن التي يشتبه أن تكون
ـفـقـودين)  مـبـيـنـا ان مــقـر الحـتـجـاز ا
(اجلـــلـــســـة شـــهـــدت تــوجـــيـه رؤســاء
االســتـئـنـاف بـعـقــد نـدوات شـهـريـة مع
ختـلف االختـصاصات قـضاة احملـاكم 
لـــلــتــوصل الـى أفــضل الــســـبل حلــسم

ــا يــراعي الــدعــاوى وفق الــقــانــون و
ـواطــنـ فــضال عن اجـراء مــصـلــحـة ا
ركـز االعالمي في اجمللس تـنسـيق مع ا
هـمة التي تـستوجب لـتوضـيح االمور ا
اطالع الـرأي الـعام عـليـها وحـقيـقة دور
الـــقـــضـــاء في احلـــفـــاظ عـــلى حـــقــوق
ال العام )  مشيرا ـواطن وحماية ا ا
الـى ان (اجملـــــــــلـس خـــــــــول رؤســــــــاء
االســتـئـنــاف بـتـشــكـيل مــحـاكم اجلـنح
رور والـتحقيق اخملتصة بنظر قضايا ا
حــسب مــا يــقــضـيـه الـقــانــون وايــضـا
الــتـأكـيــد عـلى احملـافــظـة عـلـى قـدسـيـة
ـراقـد الـديـنـيـة   اضــافـة الى تـكـلـيف ا
ـنطقـة االستئـنافية هـؤالء ومدعي عام ا
وقـاضي التحقيق اخملتص بنظر قضايا
نافذ احلدودية الـكمارك واالنتقـال الى ا
لالطـالع على سير عملها والوقوف على
حــاالت خـرق الــقـانــون فـيــهـا)  وتــابع
الـبـيان ان (اجلـلـسة تـطرقـت الى تقـرير
رئـاسـة هيـئة االشـراف القـضائي بـشأن
ــزورة لــلـــمــطــالــبــة ـــعــامالت ا عــدد ا
بـالـتعـويض جراء الـعمـليـات احلربـية 
عامالت حـيث تقـرر أعادة النـظر بتـلك ا
وتــكــلــيف الــقــضــاة ورؤســاء الــلــجـان
الــفـرعــيـة بــاجـراء الــكـشـف من قـبــلـهم

تضـررة بغية متلـكات ا مـباشرة عـلى ا
الـدقة في تـقديـر منح التـعويض حـفاظاً
ــال الـعــام واسـتــدعــاء الـلــجـان عــلى ا
كلفة بـاعداد التقارير اخلاصة الـطبية ا
صابـ للتـأكد من صحـتها)  مـؤكدا بـا
ان (اجملـــلس نــاقش تـــقــريــر الـــلــجــنــة
الــقـضـائــيـة الـتي زارت مــجـلس قـضـاء
االقـــــلــــــيم وتـــــوصــــــلت الـى عـــــدد من
الـــتــوصــيـــات الــتي مـن شــأنــهـــا مــنع
اسـتغالل الـقضـاء باقـامة الـدعاوى غـير
الـصـحـيـحة سـواء في احملـاكم الـتـابـعة
لـلقضاء االحتادي او للقضاء في االقليم
ووضع الـيـة مـنـاسـبـة لـتـنـسـيق الـعـمل
). وصــدقت الــقــضــائي بــ اجلــانــبــ
مــحـكـمـة حتـقـيـق الـرصـافـة في رئـاسـة
مــحـكـمــة اسـتــئـنـاف بــغـداد الــرصـافـة
ــة االحتـــاديــة اقـــوال مــتـــهم عن جـــر
انتحاله صفة لواء في الداخلية. واردف
ـتـهم اعـتـرف امـام قـاضي الـبـيـان ان (ا
الـــتـــحــقـــيق بـــانه كـــان يــرتـــدي الــزي
الــعـســكـري وبــرتــبـة لــواء ويـذهب الى
مـحــال الـصـيـرفـة في بـغـداد وإيـهـامـهم
بـوجود تـعـييـنات بـصفـة شرطي مـقابل
مـبالغ مـاليـة اضافـة الى عمـليـات نصب
أخــرى بـطـرق مـخــتـلـفـة)  مــضـيـفـا ان

ـتـهم اسـتـحـصل مـبـلغ  6 آالف دوالر (ا
من ثـالثــة أشــخــاص بـــحــجــة تــعــيــ
أوالدهـم في الـــداخــــلـــيـــة)  وتــــابع ان
(احملــكـمـة صــدقت اقـواله وفـقــا لـلـقـرار
ــرقم  160لــســنــة  1983 مـن قــانـون ا
الـعـقوبـات العـراقي وسـتتم احـالته الى
احملـكمة اخملتصة لـينال جزاءه العادل).
وفـي كـركوك   اعـلـنت احملـكمـة الـقبض
عـلى عـصـابـة تـتـاجـر بـاآلثـار والـزئبق.
واوضـح البـيان ان (احملـكـمة حـققت في
أقـوال أفراد عصابة ضبطت في سامراء
ـتـاجرة بـاآلثـار والـزئبق) ـة ا عن جـر
مـــشــيـــرا الى ان (احملــكـــمــة كـــانت قــد
أصــدرت أمــرا ســابــقــا بــالـقــبض عــلى
أفــرادهـا بــعــد ورود مـعــلـومــات عـنــهـا
ادة  40 أوال من اسـتـنـادا إلـى أحـكـام ا
قـــانــون اآلثــار رقم  55 لـــســنــة2012)
مـبينـا ان (العصـابة متـكونة من ثـمانية
أشـخـاص بـيـنـهم مـنـتـسـبـون في وزارة
الـداخـلـية اسـتـغـلوا صـفـتهـم الرسـمـية
ة وتـهريب مـادة الزئبق الرتـكاب اجلـر
ــة)  مــؤكــدا (الــعــثــور واآلثــار الــقــد
بـحوزتـهم عـلى مسـكوكـة ذهبـية ثـميـنة
حتــمل شــكل عـمــلــة أمـريــكــيـة اعــتـرف

أحدهم بجلبها من إيران). 
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اكد وزير العمل والشؤون االجتماعية
بـاسم عـبـد الـزمان أن وضع الـطـفـولة
نحدر خطير  ودعا ر  في الـعراق 
ـــعـــنــيـــ إلى تـــشــريـع الــقـــوانــ ا
وتــســـخــيــر اجلــهـــود بــهــدف إنــقــاذ
الـطـفـولـة.وقـال عـبـد الـزمـان في بـيان
تـلقته (الزمان) امس (نتابع بقلق بالغ
مـا يجري من انـتهاكـات صارخة بحق
ـر يوم إال الـطـفـولة فـي العـراق وال 
ويــرمى طـفـل هـنــا وتـغـتــصب طــفـلـة
هـنــاك كـان آخـرهـا الـطـفل الـذي وجـد
وصل) وأضاف مـرمياً في الشـارع با
ـر أن (وضـع الـطــفـولــة في الـعــراق 
ـنحدر خطير يـتطلَّب وقفة جادة من
قـبل جـميع أصـحاب الـشأن والـقرار)
واوضـح عـبـد الـزمــان انه (في الـوقت
الـذي نـستـهـجن فيه حـدوث مـثل هذه
االنـتهاكات واالعتـداءات الدخيلة على
مـجتمعـنا ندعو إلى تـشريع القوان
وتـسخير جهود السلطت التشريعية
والـتنفيذية إلنقـاذ الطفولة في العراق
ؤلم واحلـفـاظ عـلى تلك مـن واقعـهـا ا
الــركـيـزة االجـتـمــاعـيـة الـبــريـئـة كـمـا

نـطـالب اجلـهات األمـنـيـة والقـضـائـية
إلى تـشـديـد الـعـقـوبـة بحـق من تـثبت

ثل تلك اجلرائم). إدانته 
 فـي تــطــور الحق وجه عــبــد الــزمــان
ـرض الـدم بــشـمـول  750 مــصـابــا 
ـع الـوراثي في الـديـوانـيـة بـراتب ا
ـتفـرغ . على صعـيد متـصل  اعلنت ا
الــــوزارة اطـالق أســــمــــاء الــــدفــــعــــة
ـشمـولـة براتب اخلـامـسة من األسـر ا
اإلعـــانـــة االجــتـــمـــاعــيـــة في بـــغــداد
ن هـي دون خط الفـقر واحملـافـظات 
والـتي سبق وان تـقدمت الى الـشمول
منذ عام 2016. ولفت عبد الزمان الى
ـشــمــولــة تـوزعت ان (اعــداد االســر ا
حـــسب احملـــافــظـــات االنــبــار 4687 
والــبــصـرة 1285 والــديــوانــيـة 987
ـثـنى 3800 والـنـجف 317  وبـابل وا
2374 وبـغداد 3597  وديـالى 7911 
وذي قـــــار 11978   وصـالح الـــــدين
543  وكـــربالء 578 ) الفـــتـــا الى ان
شمولة في كركوك بلغت (عدد االسر ا
703  ومـيسان 3740  ونـينوى 916 
وواسط 1348  إذ بـــــلغ مــــجــــمــــوع

الدفعة 44764 ).
راجـعات بدأت إلكمال  مـوضحا ان (ا

إجـــراءات الـــشـــمــول). و حـــدد عـــبــد
الـزمـان الـيوم الـثالثـاء مـوعدا إلطالق
تفرغ ع ا الـدفعة الثالثة من راتب ا
لـلمشمولـ السابق و15 مـن الشهر
ذاتـه إلطـالق الــــــــــدفــــــــــعــــــــــة األولى
لـلـمشـمولـ اجلدد . ونـقل البـيان عن
عــبــد الــزمــان الــتــأكــيــد ان (الــوزارة
حــددت الـيـوم مـوعــدا إلطالق الـدفـعـة
الـثالـثة لـلمـستـلمـ السـابقـ لراتب
ـتفرغ في بـغداد واحملـافظات ـع ا ا
فـي مـا حـددت مـنـتــصف الـشـهـر ذاته
مـــــوعـــــدا إلطـالق الـــــدفـــــعـــــة األولى
لــلـمــشـمــولـ اجلــدد لـلــعـام2019) 
مـبـيـنـا ان (هـيئـة رعـايـة ذوي اإلعـاقة
واالحـــتـــيــاجـــات اخلـــاصـــة أكــمـــلت
ـالـية اإلجـراءات الـفـنـيـة واإلداريـة وا
الـالزمـــة إلطالق الـــدفــــعـــة األولى من
الــراتب لــلــمـشــمــولـ اجلــدد لــلـذين
أكـملـوا إجراءات إصـدار بطـاقة الدفع
ـنـجـزة ــاسـتـركــارد وا االلــكـتـروني ا
تـــقـــاريــرهم الـــطـــبــيـــة في حـــزيــران
ــــاضـي) مــــوضــــحــــا ان (بــــقــــيــــة ا
ـاضي ـشـمـولـ من بـعـد حـزيـران ا ا
سيتم اإلعالن عن دفعات رواتبهم بعد
اجنــاز مـعـامالتـهم اخلـاصـة بـإصـدار

ـــــاســـــتـــــركـــــارد وفي مـــــا يـــــخص ا
ـنجزة تقاريـرهم الطبية ـستفيدين ا ا
اضي ولـغاية 30 مـن كانون الـثانـي ا
حـــزيــران ولم تــظــهـــر أســمــاؤهم في
الــنـشـر اخلــاص بـإصـدار الــبـطـاقـة 
فالعمل مستمر إلكمال معامالتهم). 
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اعـــلن عــضـــو ســابق في الـــقــيــادة
الـقطريـة حلزب البـعث في اجلزائر
وهــو مـقـرب من الــرئـيس الـعـراقي
الـسـابق صدام حـس عن تـرشحه
ـقررة في لالنـتـخـابات الـرئـاسيـة ا
ـــقـــبل. وأودع  12كــــانـــون األول ا
أحــمــد شــوتــري وهــو أسـتــاذ في
كـــلــيــة الـــعــلــوم الـــســيـــاســيــة في
اجلـــزائــر ويـــجــاهــر بـــدعم حــزب
الـبـعث احملـظـور بـالـعـراق رسـالـة
نـيـة الـتـرشح لـدى الـهـيـئـة الـعـلـيـا
لـالنـتـخـابـات وسـحب اسـتـمـارات
الــتـــواقــيع في خــطــوة قــال إنــهــا
ضــمن (مــشــروع نــهـضــوي يــبــعـد
األمـــة عن مــخـــطــطـــات الــتــفـــكــيك
والـــتـــشـــكـــيك وضـــرب الـــلـــحـــمــة
االجـــتــمـــاعــيـــة لــلـــشــعـب ونــسف

مقومات الدولة الوطنية). 
وأطـــلق شــوتــري عــلـى بــرنــامــجه
االنـــتــخــابي اسـم (نــحــو مــشــروع
وطــني لــبـنــاء الــدولـة واجملــتـمع)
ـاضي ودعــا إلى (الــقــطـيــعــة مع ا
وســلـبـيــاته ورمـوزه وانــحـرافـاته
الــسـيـاسـيــة وسـلـوكـاته الــسـيـئـة
والـقضـاء على تـأثيراته الـسلـبية).
ويـعـد شوتـري من مؤسـسي خاليا
حـــزب الــبـــعث في اجلـــزائــر مـــنــذ
الــســبــعـيــنــيــات لـكن الــســلــطـات

اجلـزائرية ظلت تـرفض السماح له
بـالـنشـاط حيـث توجه إلى الـعراق
فـي الـــتـــســــعـــيـــنــــات هـــروبـــاً من
ـالحـــقـــات األمــــنـــيــــة وكـــان من ا
قـربة من صدام حس الـقيادات ا

حــيث عـمل في بـغــداد في الـقـيـادة
الـقـومـية حلـزب الـبـعث وشارك في
اجـتماعات حـضرها صدام قبل أن
يــغــادر الـعــراق بـعــد نــيـســان عـام
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اكـد رئيس حكومة اقـليم كردستان
مـسرور البارزاني تقد تسهيالت

عـــمل لــلــمــســتــثـــمــرين في اقــلــيم
كـــــردســــتــــان  مـــــشــــيــــرة الى ان
احلــكـومـة تــولي اهـتـمـامــا كـبـيـرا
لـتـنـميـة اقـتـصاد كـردسـتـان. ونقل

بـــيــان تــلــقــتـه (الــزمــان) امس عن
الـبـارزاني خالل افـتـتـاح الـنـسـخة
 13 لــلـمــعـرض الـتــجـاري الـدولي
الـشـامل في اربـيل الـقـول (فـرحون

عرض الـذي تشارك فيه بـافتتـاح ا
 300 شـــــركـــــة من  24 دولـــــة من
امـريـكـا وأوربا وأفـريـقيـا والـشرق
االوسـط وآســـيـــا) واشـــار الى ان
(احلـكومـة اعطت اهمـية بـالغة في
بـرنـامـجـهـا لـتنـمـيـة االقـتـصاد في
كــردسـتــان  ونـأمل أن يــكـون هـذا
ــعـرض مـقـدمـة النـدمـاج الـتـجـار ا
ال ـستثمرين وأصحاب رأس ا وا
مـن داخل وخـارج إالقــلـيم لــتـأمـ
واردات مــتـنـوعـة وعـدم  االعـتـمـاد
عـلى مـصـدر دخل واحـد) واضاف
(لـنـنـتوانى في تـقـد مـا بوسـعـنا
ـسـتـثـمرين لـدعم وتـسـهـيل عـمل ا
ورجــــــال األعـــــمــــــال وأصـــــحـــــاب
ــشـاريـع في إالقـلــيم) مـبــيـنـا ان ا
(احلــكـومــة سـتـعــمل عـلى تــفـعـيل
الـــقـــوانـــ والـــقـــرارات الـــتي من
شــأنــهــا أن تــســهّل عــمل الــتــجـار
ــســتــثــمــرين والســيــمـا فـي مـا وا
يـتعلق بتسـجيل الشركات) وتابع
(ســـــنــــبــــذل اجلــــهــــود لــــتــــقــــد
الـتسـهيالت الالزمـة ونعـمل جلعل
إالقــــلـــيم مــــركـــزاً لـــلــــتـــجـــارة في
ـنـطـقـة). وعـلى صـعـيـد مـتـصل  ا
ــان تـــســـتـــمــر زيـــارات جلـــان بـــر
ـقـرر كــردسـتـان إلى بـغـداد ومن ا
ـاثـلة أن تـقـوم الـلـجان بـزيـارات 
لـهـا في مجـلس النـواب االحتادي.
وأعــــلن رئــــيس جلــــنـــة الــــطـــاقـــة
ـان والــثـروات الــطـبـيــعـيــة في بـر
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االقــلـيم بـلـ إسـمـاعـيل أن (جلـان
ـان ســتـبــحث في زيـارة الى الــبــر
ـمـاثلـة لـها بـغـداد ولـقاء الـلـجان ا
فـي مجلس الـنواب االحتادي خلق

تـنـسيق في مـجـال العـمل حيث 
مــفــاحتـة الــنـائب الــثـاني لــرئـيس
ـان بــشـيـر حــداد بـشـأن هـذا الــبـر
ــرحــلـة ــوضــوع) مــبــيـنــا ان (ا ا
األولـى من هـذه الــزيـارات ســتـبـدأ
بــلــقـاء أربع جلــان) مـوضــحـاً أنه
ــتــعــلــقــة (قـــبل بــدء احملــادثـــات ا
وازنـة العـامة االحتـادية بـقانـون ا
الية للسنة  2020 سـتقوم جلان ا
والــطـاقــة والـثــروات الـطــبـيــعـيـة
ــنـاطق الــواقــعـة والــقــانــونـيــة وا
خـارج إدارة إالقليم بزيارة بغداد).
مـن جـهــتـهــا  تـوقــعت الـــلــجـــنــة
ــان االحتـادي ـــالـــيــة فـي  الــبـر ا
انـخفاض الـعجز في مـوازنة العام
ـقـبل.وقــال عـضـو اللـجـنـة احـمد ا
مـظهـر اجلبـوري في تصريح امس
إن (الــلــجــنـة عــكــفت عــلى دراســة
ـقــبل مــنـذ شــهـر مــوازنــة الـعــام ا
تــــقـــريـــبـــا عـــبـــر اجــــتــــمــــاعــــات
ـاليـة حيث مــســتـمــرة مع وزارة ا
ان  الـتوقعات تـشير الى ان حـجـم
الـــــعــــجــــز فــي مـــــوازنـــــة 2020
يــبــلـغ  40 تـرلـيـون ديـنـاربـعـد ان
كـان مـتـوقع ان يـصل الى أكـثر من
) الفــتـــا الى ان  70 تـــريـــلـــيـــونـــاً
(الـحـكـومـة بـحـاجـة الـى تـهـيـئـة

الــــــظــــــروف لـــــدعـــم انــــشـــــطــــة
االصــــالح االقــــــــــــتــــــــــــصـــــــــــادي
واســـتــغاللــهــا واعــــادة االعـــمـــار
والتركيز على االصالحات الفورية
وتـوفير الـوسائل الكـفيلـة بانعاش
ـصـرفي واعــادة الـنـظـر الــقـطـاع ا
بــــاخلـــطط في مــــجـــالي الـــزراعـــة
واالســكـان). بـدوره  كـشف عـضـو
الـلـجـنـة عـبـد الـهـادي الـسـعداوي
ــنع تـــمــريــر ــانـي  عـن تــوجه بـــر
ـقبـلة فـي حال تـضمـنها ـوازنة ا ا
حـصـة كردسـتـان.وقال الـسـعداوي
فـي تــصــريح امـس إن (إالقــلــيم لم
يـلتزم بأي اتـفاقات حصـلت سابقاً
ـا يـخـص تسـديـد مـا عـلـيـهم من
الـــتــزامــات مـــالــيــة وهـــو حــالــيــا
يــســتـفــيـد من واردات أكــثـر نــحـو
مـلـيـون بـرمـيل نفط يـومـيـاً مـا ب
تــصــديـر أو اســتــهالك مــحـلي وال
يـــــصل مــــنــــهـــــا إلى احلــــكــــومــــة
االحتـاديـة أي شئ) عـلى حـد قوله
مؤكدا ان (األمر اآلخر يتعلق بعدم
ا عليه من التزامات تقد اإلقليم 
ـــنــــافـــذ احلــــدوديـــة مـن واردات ا
والــكــمــارك والـرســوم كــمــا ال يـتم
ـالـيـة الــسـمـاح لــديـوان الـرقـابــة ا
بــالـدخـول إلى كـردسـتـان وتـدقـيق
احلـــســـابـــات) وتـــابع ان (هـــنــاك
وازنة نع تمرير ا انيا  توجها بر
ــقـبـلـة بـحـال كـانت فـيـهـا حـصـة ا
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تـعرض مـبنى سفـارة العـراق في البـرازيل الى عمـليـة سطـو مسلح من
ـتـحدث بـأسم الـوزارة احمـد الصـحاف قـبل عصـابـة مجـهولـة . وقال ا
في تـصريح امس ان (عـمليـة السـطو الـتي تعرضـت لها الـسفـارة فجر
ـاضي لم تـشهـد سـرقة أي مـبلغ مـالي أو وثـائق مُهـمة) يـوم اجلمـعة ا
واضـاف ان (وثــائق الـســفــارة مـؤمــنـة بــشـكل كــامل وعــمل الـســفـارة
ـوقع احملـيط أسـتـأنف بـشـكل طـبــيـعي والـسـلـطـات الـبـرازيــلـيـة أمـنت ا
بـالسفـارة) مبيـنا ان (اجـراءات التحـقيق ما تـزال مسـتمرة بـعد إعداد
مـحضـر رسـمي لدى الـشـرطة الـبـرازيلـية) وكـانت وثـيقـة حتمل تـوقيع
ـؤقت بسـفارة الـعراق في الـبرازيل جـميل كـامل عبد الـقائم بـاالعمال ا

اجلـبار قد افادت بـ (تـعرض مبنى الـسفارة الى عـملية سـطو مسلح من
اضية  اذ  اقتحام السفارة واحتجاز قـبل عصابة من فجر اجلمعة ا
بـنى الرئـيس وثالث مكاتب حـارسها الـتابع لـشركة امـنيـة وكسـر باب ا
اضـافة الى سـرقة قـاصة عائـدة حملاسب الـسفـارة مع محـتويـاتهـا كافة
ومن ثم نـقــلـهــا الى جـهــة مـجــهـولـة) واضــافت انه ( ابالغ الــشـرطـة
الـبـرازيـلـيـة بـاحلـادث فــورا بـعـد ابالغـنـا من حـراس الـسـفـارة  وبـدأت
الـشرطـة بـعد وصـولـها لـلـمبـنى بـالتـحـري والتـفـتيش). وافـادت مـصادر
لـ(الـزمان) ان (عملـية السطـو تمت في السـاعة الثانـية من بعـد منتصف
الليل وان ال جديد بشأن حدوث مستجدات باستثناء ما ورد في وسائل

االعالم).
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