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السـيـاسـيـة في اإلقلـيم بـشـأن هذا
قترح). ا

 بــــدوره اكـــــد هــــيــــمـن هــــورامي
مــــــســـــــتــــــشــــــار زعــــــيم احلــــــزب
قـراطي الكـردستاني مـسعود الد
الـــــبــــارزانـي االثـــــنــــ ان حـــــزبه
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اعــــلن رئـــيـس حـــكــــومـــة إقــــلـــيم
كردستان نيـجيرفان البارزاني ان
االقـــلــيـم ســيـــعـــلن عن صـــادراته
ووارداته النفـطيـة بعـد اتفاقه مع
. يتـي متخـصصت شركت عـا
وأكــد الــبــارزاني خالل مــؤتــمــره
الصـحـفي االسـبـوعي الـذي عـقده
بـعد اجـتـمـاعه بـفـريـقه احلـكومي
امس اتــــمـــام عـــمـــلــــيـــة تـــدقـــيق
حسـابات الـصادرات الـنفطـية في
االقــــــلــــــيـم عـــــبــــــر شــــــركــــــتـــــ
.وقـال (لقـد تـوصلـنا الى ـيـت عا
صــيـغــة تــدقـيــقــيـة تــتــنـاسب مع
الــشــفــافــيــة لــصــادرات وواردات
النـفط في كـردستـان عـبر شـركتي
ديـلـوت وارســتـنك) مــوضـحـاً ان
(العـمـلـيـة تمت عـبـر تـدقـيق جرى
باشـراف جلـنـة الـنـفط والـغاز من
خـالل عــــمــــلــــيـــــة بــــدأت الــــعــــام
ـــاضي).وتـــابع (انـــهـــا خـــطــوة ا
مـهــمـة فـي مـجــال الـشــفـافــيـة في
مـجال تـصـديـر الـنـفط وسـنـكشف
عن أرقــام الــصــادرات والـواردات
بـــالـــتـــفـــصـــيل). الى ذلـك اعــرب
البارزاني عن رفضه لقرار مجلس
الــنـــواب اإلحتــادي ايــقـــاف عــمل
شـــركـــة كـــرديـــة بـــحــقـل كـــركــوك
ؤتمر (ليس النفطي.وقـال خالل ا
ـان الـعراقـي اصدار من حق الـبـر
قــرار بــايــقــاف عــمل الــشــركـات)
ـان امس االثـن حـظر وقرر الـبر
الــعــمل فـي حــقــول كــركــوك عــلى
مجـموعـة كار الـهنـدسيـة الكـردية
الـعـراقـيـة وطـلب من شـركـة نـفط
الشمـال احلكـومية تـولي عمـليات
اإلنـتـاج والـتـصـديـر في احلـقـول.
ـان العراقي كما اشـاد بقـرار البر
تـشــكـيل جلــنـة حتــقـيـق بـاحـداث
طوزخورماتو وقال انه (امر جيد
وقـرار مــشـجع لــكن نــأمل ان يـتم
ـا منـتـظر). ويـبدأ عمل الـلـجنـة 
ــان كـردسـتــان خالل جـلــسـته بـر
ـــقــررة غـــدا االربـــعــاء الـــقــراءة ا

ــشـــروع قــانــون االصالح االولى 
الــــــوظــــــيــــــفي الــــــعــــــام ورواتب
ــتــقــاعــدين.وقــال رئــيس كــتــلـة ا
االحتاد الـوطني الـكردسـتاني في
ـان دلير مـاوتي في  تصريح البر
ــان كـــردســتـــان ســيـــبــدأ ان (بـــر
ـشـروع االربـعـاء الــقـراءة االولى 
قـانـون االصالح الـوظــيـفي الـعـام
تـقاعـدين الذي ارسـلته ورواتب ا
ـان بعد حكـومة االقـليم  الى الـبر
ــصـادقــة عــلــيه) مــوضــحـاً انه ا
(بــعـــد الــقـــراءة االولى ســـيــحــال
مــشــروع الــقـــانــون الى الــلــجــان
ـعـنـيـة الـتي بـدورهـا سـتجـتـمع ا
الحظـات التي نـاقشـته وبـحث ا
قـد تــظــهـر حــوله).واشــار مـاوتي
ــان سـيــنــاقش هـذا الى ان (الــبـر
شـروع بـشـكل دقـيق وبالـتـاكـيد ا
ســتــكـون هــنــاك تــغــيــيـرات عــلى
فـقــراته ومــواده وبـعــد مـصــادقـة
ــان عــلـــيه ســيـــدخل حــيــز الــبـــر
التـنفـيذ وسـتقـوم حكـومة اإلقـليم
بــاصـدار الــتــعــلـيــمــات اخلــاصـة
بتنـفيـذه). من جهة اخـرى اقترح
ـــــــقــــــــراطي احلــــــــزبـــــــان الــــــــد
الـكــردسـتــاني واالحتـاد الــوطـني
الــــكـــردســــتــــاني عــــلى األحـــزاب
والـقـوى الــسـيـاســيـة االخـرى في
اإلقلـيم خوض انـتخـابات مـجلس
الـــنــــواب االحتـــادي في قــــائـــمـــة
مـــوحــــدة. وقــــال الـــبــــارزاني في
مـؤتــمـره ان (احلـزبــ لم يـتــفـقـا
عـــــلـى خـــــوض االنـــــتـــــخـــــابــــات
ـان الــتـشــريــعـيــة اخلــاصـة بــبــر
اإلقليم بـقائمـة موحدة) مـوضحاً
انه (كان هناك مقترح في اجتماع
السـلـيـمانـيـة  االحد بـأن نـخوض
االنتخـابات الـتشـريعيـة العـراقية
بقائمة مـوحدة). وتابع البارزاني
وهــــــو نـــــــائب رئـــــــيس احلــــــزب
ــقـراطي (إن تــمـكــنـا من ذلك الـد
فسيـكون امـرا جيـدا ونحن نرغب
بهـذا حـقيـقـة ألننـا سـوف نتـوحد
طـالب) مـضـيـفـا ان (احلـزب بـا
ســيـــفــاحتــان األطـــراف والــقــوى

الكردسـتانـية حتـتاج الى تـوحيد
ارادتهـا في قائـمـة واحدة خـاصة
انيـة العراقية) لالنتخابات الـبر
وتـابع (لــقـد  تـأكــيـد هـذا االمـر
خالل اجتماعنا مع حزب االحتاد

الوطني االحد بالسليمانية). 

واالحتــاد الــوطـــني اتــفـــقــا عــلى
ضـرورة جــمع األطــراف والــقـوى
السـياسـية الـكردسـتانـية بـقائـمة
واحـــدة خلـــوض االنــــتـــخـــابـــات
ـقـبـلـة في الـعراق. الـتـشريـعـيـة ا
وكـــــتب هـــــورامي عـــــلى مـــــواقع

التـواصل االجـتـمـاعي ان (موقف
ـقراطي الكـردستاني احلزب الد
ان هو مع إجراء انـتخـابات للـبر
الــكــردســتــاني قــبل انــتــخــابــات

ان العراقي).  البر
وأضــــاف ان (جــــمــــيع األحــــزاب

 —UIF « bMÝ s  bŽUI²K  5 U;« 5{d²I*« wM¦² ¹ s¹b «d «

 ÎUFÝ«Ë ÎU¹œUB² ≈ ÎU½ËUFð oK ¹ w u¹√ v ≈ Íe d*« ÂULC½≈ ∫©ÊU e «® ‡  dO³š
‰œUŽ ¡ULOý ≠ œ«bGÐ

رأى اخلـبير االقتصادي مالذ االم
ـركزي ان خـطـوة انـضـمـام الـبـنك ا
الى عـــضـــويــة هـــيــئـــة احملــاســـبــة
ــالــيـة ــراجــعــة لـلــمــؤســسـات ا وا
االسـالمـيــة (ايــوفي) يــســاعــد عـلى
تـبــادل اخلـبـرات ومـتـابـعـة قـضـايـا
غـــــســـــيل االمـــــوال. وقـــــال االمــــ
لـ(الــزمــان) امس ان (هـيــئــة ايـوفي
ـية للـتدقيق ـنظمـات العا تـعد من ا
واالســتــفــادة من اخلــبــرات وكــذلك
ي ــعــايـيــر الـنــقـد الــعـا االلــتـزام 
لـتـسـيـير االقـتـصـاد نـحـو االفضل)
صارف واضـاف ان (البنك وحـتى ا
احلـكــومـيـة او االهـلـيـة تـسـعى الى
االرتــبــاط بـجــمــعـيــات ومــنـظــمـات
دولـــيــــة من اجل زيـــادة اخلـــبـــرات
وتــــداول االمــــوال فـــيــــمـــا يــــخص

الــتــجــارة او االسـتــثــمـار)  وتــابع
االمــ ان (هـذا الــتـعــاون سـيــكـون
ـتابـعة عـلى نـطاق واسع ويـسهم 
قـــضـــايـــا غـــســيـل االمــوال وكـــذلك
الـــســـرقـــات الـــتي حتـــدث من قـــبل
ــتـحــايـلــة عـلى بــعض الـشــركـات ا
ــصـارف وتـقـدم خـطـابـات ضـمـان ا
غــيـر صـحـيـحــة). واعـلن الـبـنك عن
انـــضــمـــامه إلى عــضـــويــة هـــيــئــة
ـراجـعة لـلـمـؤسـسات احملـاسـبـة وا
ـالـيـة اإلسالمـيـة. وقـال الـبـنك في ا
بـيان امس انه (حصل على عضوية
الـهـيـئـة الـتي سـتـجـعـله الى جـانب
ـؤسـسات مـجـمـوعـة من البـنـوك وا
ـــالــيـــة اإلسالمــيـــة والــســـلــطــات ا
صارف الـرقابيـة واإلشرافيـة على ا
ـال والـتـأمـ والـتـمويل وأسـواق ا
فـي مجمـوعة مـن الدول وضمـن فئة
اجلــهــات الـرقــابــيـة واإلشــرافــيـة)

مـــشـــيـــرا الى أن (الـــعـــضــويـــة من
شـأنـها جـعل الـبنك يـتـمتع بـجـميع
ا احلـقوق والواجبات في الـهيئة 
ـهـنــيـة والـفـنـيـة يــخـدم الـعالقـات ا
الــتي تـنـعـكس ايـجــابـيـا عـلى عـمل
الــصـيـرفـة اإلسالمـيـة في الـعـراق).
وبشأن اخر قال االم ان (استثناء
ــقـــتـــرضــ مـــصـــرف الــرافـــديـن ا
احملال الى التقاعد من تقد سند
عـقـار يعـد ايـجابـيـا نتـيـجة اعـتـماد
هيئة التقاعد الوطنية على الوثائق
الـرسمية للمتقاعد)  مشيرا الى ان
(هـــدف حتـــديث الــكـي الــكـــارد هــو
ــسـتـحق عـلى اجــراء الثـبـات بـأن ا
ـصرف قـيـد احلـياة وبـالـتالي قـام ا
بــالـغـاء تــلك احلـلـقــة الـزائـدة الـتي
فـرضـهـا لـضمـان اسـتـرجـاع امواله
واعــطـاء سـلف لـلــمـتـقـاعــد بـكـفـالـة
ـــصــرف الـــهـــيــئـــة). واســـتــثـــنى ا

ـقترض احملال الى التقاعد من ا
ـكــتب تــقــد ســنــد عــقــار. وقــال ا
االعـالمي لـلـمصـرف فـي بيـان امس
ــقــتــرضـ انه (تــقــرر اســتــثـنــاء ا
احملال الى التقاعد من تقد سند
عـقـار ومنـحـهم براءة ذمـة في حـالة
تـقـد تعـهـد مصـدق بـتسـديـد جزء
مـن الــقـــرض من مـــكــافـــأة نــهـــايــة
اخلــدمـة)  واضــاف ان (ذلك يــكـون
بــشـــرط تــقــد كــفــيل مــوظف ثــان
مـدنـي اليـتـجـاوز عـمره  55 عـامـا)
الفـتا الى ان (الفائدة ستكون تسعة
ـتـبـقي من الـقرض ـئـة اذا كـان ا بـا
ئة لـغاية  10 مـالي دينار و 11بـا
ـــتـــبــــقي اكـــثــــر من ذلك اذا كــــان ا
ــبــلغ). ورأى مــتــقــاعـدون ان تــلك ا
االمور تثقل دائرة التقاعد التي هي
ـراجـعـ نـتـيـجـة سـلـفـة مـثـقـلـة بـا

ثالثة  مالي .

وقـــــــالـــــــوا لـ(الـــــــزمـــــــان) امس ان
(االجـراءات االخـيرة الـتي فـرضتـها
ـصــارف عـدم ـطــالـبــة ا الــهـيــئــة 
تـسليم الرواتب للمـتقاعدين اال بعد
حتـديث معلومـات الكي كارد سببت
)  واضاف زخـما كـبيرا لـلمـراجع
ــــصــــارف بـــدأت تــــطــــلب من ان (ا
ـتـقـاعـد مـراجـعـة الـهـيـئـة لـغـرض ا
وضع رقم سري في حال عدم ظهور
الــبــصــمــة وبــالــتــالي تــبــدأ رحــلـة
ـتــعــبـة عـن مـكــان اجنـاز الــبــحث ا
ــعــامــلــة الـتـي تـســتــغــرق جــهـدا ا
وامـواال للتنـقل في ظل قلة الرواتب
تقاعد على وحـتى بعد ان يحصل ا
ـصـرف يـفـاجـأ الـذكـيـة ومـراجـعـة ا
بــأن الــهــويــة غــيــر مــفــعــلــة). وفي
مـحافظـة البصـرة طالب مديـر هيئة
الــتـقـاعـد بــاسل الـعـيــداني مـجـلس
احملـــافــظـــة بـــتــضـــيــيـــفه لـــغــرض

ـــشــــكالت الــــتي اطـالعـــهـم عـــلـى ا
تـــعـــتـــرض عـــمل الـــهـــيـــئـــة. وقــال
الـعيداني في تصريح امس إن (تلك
بنى ـشكالت تتمـثل بعدم أهلـية ا ا
الـذي ال يصلح حتى كسجن  فضال
الكات)  مـشيرا الى ان عـن نقص ا
(الــهـيـئـة حتـتـاج إلى  400 مـوظف
فـي حـــ أن مالكــــهـــا يــــقـــدر 140
مـوظـفـا يـقـومون بـتـقـد اخلـدمات
الكـثـر من الف مـراجع)  مـطـالـبـا بـ
(أن تــكـــون هــنــاك حــوافــز وإربــاح
لــلــمــوظـفــ أســوة بــبــعض دوائـر
الـــــدولـــــة)  وتــــــابع ان (الــــــقـــــسم
اخلـاص بـالشـهـداء الذي افـتتح في
مــــبـــنى الــــقـــصـــور بــــحـــاجـــة إلى
مـالكــــــــات)  مــــــــنــــــــوهــــــــا الى ان
الحـظية التي افتتحت في قضاء (ا
الكـات الـقــرنـة غـيـر مـفـعـلـة لـقـلـة ا

أيضا).  »“ÂUŠœ∫ متقاعدون يتزاحمون في دائرة التقاعد امام شبابيك البطاقة الذكية
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وصـلـية ام واطـنـة ا تـسـلـمت ا
ابـراهـيم التي تـسكـن وعائـلتـها
ـة ــديـنـة الــقـد فـي هـيـكل في ا
وصل راتب الرعاية الشهري بـا
الــــذي خـــصــــصه لـــهــــا رئـــيس
ـــســتـــقل مـــجـــمـــوعـــة االعالم ا
ـدة اربعة االسـتاذ سـعد الـبزاز 
اعـــوام وقــــام فـــريق من قـــنـــاة
(الــشــرقــيــة) بــزيــارتــهــا االحــد
لـتـسـليـمـهـا مبـلغ عـشـرة مالي
ديــنـار لـتــسـتـخــدمه في تـأمـ
سـكن لـلـعـائـلـة مع مـسـتـلـزمـاته
كـافـة بـعـد ان تـهـدم دارها خالل
الـــعــمـــلــيـــات الــتي شـــهــدتـــهــا
احملـافـظـة. وشـكـرت ام ابـراهيم
مـبـادرة الـبزاز الـتي اعـادت لـها

االمل باحلياة.
وكـانت ام ابراهيم قـد استغاثت
بـالـبزاز خالل اعـداد (الـشرقـية)
ن نـيـوز لـتـقـريـر عن اوضـاع ا
ـوصل قائـلة (الـكبـار باعـونا.. ا
الـكـبـار بـاعـونـا).واظـهـر تـقـريـر
الـقـناة  الـدار التي تـسـكنـها ام

تــعــرضـــوا لــلــتــعــذيب من قــبل
عـناصر التـنظيم.وبعـد التحرير
فــروا جـمــيــعـا الى مــحـافــظـات
اقــــلـــيـم كـــردســــتـــان وانــــقـــطع
الـــــــــتـــــــــواصـل بـــــــــ افـــــــــراد
الـعـائــــــــــــــــــلـة فـيـمـا رفـضـت
ام ابـراهيم مغادرة بـيت العائلة
ولـــو كــــان مـــجـــرد ركـــام.وكـــان
البزاز قد اغاث عشرات العوائل
ـنـكـوبـة وتـكـفل بـعالج اخـرين ا
ومـد يـد الـعون لـلـمحـتـاج في

مختلف مدن العراق.

ابـــراهــيم مـع حــفـــيــدتــهـــا وحــجم
الـــــدمـــــار الـــــذي حـل فـــــيه واثـــــار
الـرصـاص وانفـجار الـعبـوات على
جـــدرانه  وال يـــزال بـــدون نـــوافــذ
وابـــواب وغــابت عـــنه الــكـــهــربــاء
فــــضـال عـــلـى وجــــود هــــيــــكــــلـــ
لــســيـارتــ مـحــتــرقـتــ في فــنـاء

الدار.
وألم ابـراهـيم اربعـة اوالد يـعمـلون
في مـفوضـية االنـتخـابات اعـتقـلوا
فـي وقت ســـابق من قـــبل تـــنـــظــيم
داعـش وافرج عـنـهم الحـقـا بـعد ان

 dO³J « dŽUAK  W¹dFý WFz«—

Í“ULNÞ sLŠd « b³Ž
©ÊU e «® w  Î«bſ

V¹dF² UÐ k U;« rN²¹ „u d  fK−  w  uCŽ
ÊU e « ≠ „u d

اتهم عضـو مجـلس محافـظة كـركوك عن حتالف الـتآخي بـابكر
صـديق امس مـحافظ كـركـوك وكالـة راكان اجلـبـوري بـ(انتـهاك
ـناطق.وقـال صديق في الدسـتور) واعـادة التـعريب فـي بعض ا
تصـريح  (في االونة االخـيرة وحتديـدا منـذ شهـر تشرين االول
اضي وجّه احملافظ وكالة عددا من الكتب الى بعض االقضية ا
والـنـواحي كـلـيالن وداقـوق والـدبس وسـركـران وغـيـرهـا يطـلب
فـيهـا اعادة العـوائل العـربية الى مـناطقـها وهـذا مخالف لـلمادة
 140في الدسـتور التي تتضمن رؤية واضحة وخاصة في هذا
االطـار) مـضيـفاً ان (احملـافظ يـريد اعـادة عشـائـر الشـمر وهم
باالصل كانـوا قد سكنوا في كركوك من اجل التعريب والتغيير
وغـرافي وفق عقود سابقة وهذه العقود ملغية وفق قرار 4 الد
ادة 140 ).من جهة اخرى قال اجلبوري بتـوصية جلنة تنفيذ ا

ان احملـافــظـة غــيـر مــسـتــعـدة خلــوض االنـتــخـابــات ودعـا الى
تــأجـيـلــهـا. وقــال اجلـبـوري في تــصـريح انه (الـى االن لم نـعـد
الـنازحـ بشـكل جيـد في كركـوك وكثـيـر منـهم مسـتمـسكـاتهم
دن واالقضية مفقودة ابان دخول داعش خصوصا في بعض ا
كـقضـاء احلـويـجـة). ولـفت الى ان (الـكتل الـسـيـاسـيـة لم تـتفق
حـتـى االن عـلى تـمــريـر قـانــون مـجــالس احملـافـظــات وحتـديـدا
ـتــعـلــقـة بــكـركــوك فـيه). عــلى صـعــيـد آخــر اقـدم الـفــقــرات ا
مسلـحون يرتـدون زيا عسكـريا على سرقـة اموال من منزل في
كركوك.وقـال مصـدر امني ان (مسـلحـ مجهـول يـرتدون زيا
سلح على منزل في حي عسكـريا قاموا مساء االحد بالـسطو ا
ـســلـحـ وعــددهم اربـعـة ــواطن).واضـاف ان (ا ــاس يـعـود  ا
قـامـوا بـتـقـيـد كـافـة أفـراد األسرة وسـرقـوا مـبـلغ 200 مـلـيـون

دينار).

ام ابراهيم
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دعـا وزيـر اخلارجـيـة االيرانـيـة محـمد
جــواد ظــريف امـس اجملـتــمع الــدولي
الـى ايالء االهـــمـــيـــة الالزمـــة إلعـــادة
إعــمـار الـعـراق وســوريـا.وقـال ظـريف
خـالل مـؤتـمــر طـهـران األمــني الـثـاني
(انــنــا ســعــداء أنــنــا كــنــا إلى جــانب
قاوم الـشعب العـراقي والسوري ا
فـي احلــرب الـتــاريــخــيــة ضــد داعش
االرهـــابـي) مـــشـــيـــراً إلى أن (إعـــادة
إعــمــار الـعــراق و ســوريــا من األمـور
همة التي يجب على اجملتمع الدولي ا
االهــتــمــام بــهــا وهــذا يــعــزز الــسالم
ــنــطــقــة). واتــهم ظــريف واألمـن في ا
ـنطقة أمـريكا بـأنها(ال تهـتم بحقائق ا
وتـواصل سياساتها اخملربة من خالل
وجـــودهـــا في األراضـي الـــســـوريــة)
مـــشــيـــراً إلى أن (اعـــتــراف الـــرئــيس
األمــريـــكي دونــالــد تــرامب بــالــقــدس
عــاصـمــة إلســرائـيل عــداوة صـريــحـة
لـلشـعوب والـدول اإلسالمية).ورأى أن
نـطـقـة يـكـمن (حتـقـيق مـصـالـح دول ا
فـي حتـقـيـق مـصـالـح جـمـيـع دولـهـا)
ـكن ألي دولة أن مـشـدداً عـلى أنه (ال 
تـوفـر األمن لـنـفسـهـا من خالل زعـزعة
أمـن جــيـرانــهــا)  واضــاف أن (أعــلى
مـتوسط لشراء األسلحة في العالم هو
ــنـطــقــة). من جـهــة اخـرى فـي هـذه ا
نـــفى مــديـــر وكــالـــة االســتـــخــبــارات
ـركزيـة االمريكـية (سي اي ايه) مايك ا
بـومبـيو أي ضـلوع لـوكالـته في حركة
االحـــتــجــاج الـــتي شــهــدتـــهــا ايــران
اضي.وقـال بومـبيـو لقـناة االسـبـوع ا
فـوكـس نـيـوز مـعـلـقـا عـلى االتـهـامـات
(هـذا ليس صحـيحا فـالشعب اإليراني
هـــو من قـــام بـــهـــا وهـــو كم بـــدأوهــا
وواصـلهـا) واضاف ان االحـتجـاجات
كـانت (للـمطالـبة بظـروف عيش افضل
وبـالـقـطـيـعة مع الـنـظـام الـديـني الذي
يـعـيـشـون في ظـله مـنذ 1979). وكـان
الـنـائب الـعـام االيـراني مـحـمـد جـعـفر
مـنتـظري قد اتـهم واشنـطن واسرائيل
والــسـعــوديـة بــالـوقــوف وراء اعـمـال
الــعـنف الـتي اوقـعت  21 قــتـيال عـلى

تظاهرين منذ 28 االقل مـعظمهم من ا
ـاضي .ونــقـلـت وكـالـة كــانــون االول ا
شروع ايـسنا عن مـنتظـري قوله ان (ا
الشــاعـة انـعــدام االمن واالضـطـرابـات
فـي ايـــران بـــدأ قـــبل اربع ســـنـــوات)
مــضــيــفـاً ان(مــهــنــدسه الــرئــيس هـو
ــــســـؤول في سـي اي ايه عن ايـــران ا
مـايــكل دانـدريـا).واعـرب بـومـبـيـو عن
اعــــتـــقــــاده بـــأن الــــشـــعـب االيـــراني
سـيـسـتـمـر في ثـورته  وشـدد على ان
الـتـظـاهـرات (لم تـنـته). وسـاد الـهدوء
اضي فـي عمـوم ايـران منـذ الـثالثـاء ا
فــيـمـا نـظم مـؤيـدو الــنـظـام مـسـيـرات
مـنـاهضـة لـلـتظـاهـرات. وعقـد مـجلس
الـشورى االيـراني جلسـة مغلـقة األحد
ــنــاقــشــة االوضــاع. وكـشـف الـنــائب
اإلصالحي غالم رضا حيدري الشورى
عـن (إطالق سـراح مــعـظم األشــخـاص
الــذين اعــتـقــلـوا خالل الــتـظــاهـرات)
مـستنداً الى  تأكيدات مسؤولي األمن.
واســتـمع الـنــواب خالل اجلـلـسـة إلى
وزيـر الـداخـلـية عـبـد الـرضـا رحـماني
فـضـلي ووزيـر االستـخـبارات مـحـمود
عــلــوي وأمـــ اجملــلس األعــلى لألمن

الـقومي علي شـمخاني للـحديث بشأن
الـتظـاهرات. وقال الـنائب محـمد رضا
ـــعــتـــقـــلــ هم كـــشـــوي أن مــعـــظم ا
(أشــخـــاص عــاطــلــون عن الــعــمل وال

يحملون شهادات جامعية).
وأعـــلـــنت الـــشـــرطـــة في وقت ســـابق
عـتقـل إال إطالق سـراح الـعديـد من ا
أنـهــا أكـدت أن مـثـيـري االحـتـجـاجـات
الـرئـيسـ (في قبـضة الـعدالـة). ودعا
اجملـلس الـوطـني للـمـقـاومة االيـرانـية
الـى اطالق جـــــمـــــيع احملـــــتــــجـــــزين
. ونـقل بيـان تـلقـته(الـزمان) ـعـتقـلـ ا
امس عن عضو اجمللس مهدي عقبائي
ئة من احملتجزين هم طالب ان  53 با
ــئـة مــنـهم دون سن مــدارس و 90 بــا

اخلامسة والعشرين .
 واكـــد عــقـــبــائـي اهــمـــيــة ان تـــبــادر
ـعـنــيـة بـحـقـوق الــهـيـئـات الـدولــيـة ا
االنـــســان الى (اتــخـــاذ اجــراء عــاجل
شروط وفـاعل لإلفراج السريع وغير ا
عن مـعتقـلي االنتفاضـة  السيما طالب
ـــدارس واجلــامــعـــات).وفي الــشــأن ا
اني نـفـسه  أعلن وزيـر اخلـارجيـة األ
ســـيـــجــــمـــار غـــابـــريـــيل أن االحتـــاد

األوروبـي قـــــــرر دعـــــــوة ظـــــــريـف إلى
بـروكـسل قـريبـا  لـبـحث االحتـجـاجات
األخــيــرة في بالده.وقــال غــابـريــيل في
مــقـابــلـة مـتــلـفــزة (اتـصــلت بـنــظـيـري
ــمــثــلــة الــعــلــيــا لـالحتـاد اإليــراني وا
األوربي لـلـشـؤون اخلارجـيـة فـيديـريـكا
مــوغـريــني واتـفـقــنـا عــلى دعـوة وزيـر
اخلـارجـيـة اإليراني إذا أمـكن األسـبوع
ــقـبل)  من دون أن يــعـطي تــفـاصـيل ا
إضـافـية  مـكتـفـياً بـالقـول (قـلنـا بوقت
مـبكر جدا إنّنا نؤيد حرية التظاهر وإنّ
الـــدولـــة يـــجـب ان تـــدعم ذلك). ورفض
ــاني  أن يــحـذو وزيــر اخلــارجــيــة األ
ـتـحـدة الـتي اتـهـمـهـا حـذو الــواليـات ا
بـاسـتغالل الـوضع بـإيران  قـائال (لـقد
حــذرنــا  وكـــذلك الــرئــيس الــفــرنــسي
ــــانـــويل مــــاكـــرون  مـن مـــحـــاوالت إ
اسـتغالل الصراعات الـداخلية بإيران).
عـلى صـعـيـد اخر   قُـتل أكـثـر من ألفي
مـتـطـوّع أفـغاني واصـيب ثـمـانـية آالف
ـن دربـتـهم ايــران في سـوريـا  خالل
مـشاركتهم في القتال الى جانب النظام
الـــســـوري خالل الـــســـنـــوات اخلـــمس
ــاضــيـة  بــحـسـب مـا نــقــلت وسـائل ا

اعـالم ايـرانــيــة عن مـســؤول أفــغـاني.
( ويـنـتـمي هؤالء إلى (لـواء الـفاطـمـي
ــؤلف من مــجــنـدين أفــغــان شـيــعـة ا
والـــذي يــعــتـــبــر من بـــ الــقــــــــوات
الـرئيسية التي دربـها ضباط ايرانيون

للقتال في سوريا.
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رفـع مــجــلس الـــنــواب جــلـــســته الى
ـقـبل وقـد ادرج فـيـهـا قـوان االحـد ا
ـــوازنـــة واالنــتـــخـــابــات احملـــلـــيــة ا
والـنـيابـيـة بعـد الـتصـويت عـلى قرار
ـهــرب من مــحـافــظـة بــشـأن الــنــفط ا
كـركـوك وآخر يـلـزم احلكـومـة باعـمار
مـدن متضررة في محـافظة البصرة  
  فــيــمــا حــذرت الــلـجــة الــقــانــونــيـة
الــنــيـــابــيــة من الــذهــاب الى قــانــون
االقتراع النافذ الحتوائه على اخطاء.
ان وقـال بـيـان امس ان (جـلسـة الـبـر
شـهدت تشابكا بـااليدي بعد اعتراض
كـــتــلـــة االحــرار عـــلى دخــول مـــثــنى
الـــســــامـــرائي الـــبـــديـل عن الـــنـــائب
ــسـتــقـيل مــطـشــر الـســامـرائي الى ا
ــــان)  واضـــــاف ان (رئــــيس الـــــبــــر
ــان سـلــيم اجلــبـوري حـاول ان الــبـر
تـستمر اجللسة لـكنه تقرر رفعها الى
ـقـبل الــتي ادرج عـلى جـدول االحــد ا
ـوازنة واالنـتخـابات اعـماله قـوان ا
احملـــلــيـــة والــنـــيــابـــيــة) الفـــتــا الى
(الــتـصـويت عـلى قــرار بـشـأن الـنـفط
ــهـرب من احملـافـظــة بـاالضـافـة الى ا
تـشكيل جلنة حتقيقية بأحداث قضاء
طـوزخرماتـو والزام احلكومـة باعمار
تـضررة في الـبصـرة)  مبـينا ـدن ا ا
ان (اجلــلـسـة شـهــدت ايـضـا الـقـراءة
االولى لـتعديل قانون سلطة االئتالف
ـنـحـلة رقم  2 لـسـنـة 2003 ـوحـد ا ا
كــمــا اجنــز الــقــراءة االولـى لــقــانـون
مــعــاجلــة الــتــجــاوزات الــســكــنــيـة)
وتــابع انـه (تــقـرر رفـع اجلــلـســة الى
ناقشة عدد من القوان قبل  االحد ا
ــهـمــة). بـدورهـا تــسـلــمت الـلــجـنـة ا
الـقـانـونـيـة الـنـيـابـيـة نـحـو خـمـسـ
ـزدوجي تــوقــيـعــا لــعــدم الـســمــاح  

ـشـاركـة في االنتـخـابات اجلـنـسـية ا
ـقبلة   محذرة من الذهاب للقانون ا
الـنـافـذ الحـتـوائه عـلـى أخـطـاء.وقال
رئـيس اللـجنة مـحسن الـسعدون في
تــصـريح امس إن (الــلـجـنــة نـاقـشت
قـوانـ مـهـمـة تـتطـلب سـقـفـا زمـنـيا
إلقــرارهــا من ضـمــنــهـا بــعض مـواد
قــانـون انـتــخـابـات مـجــلس الـنـواب
وقـــانــون رقم 21)  مـــشــيــراً الى أن
(احلـكـومـة أرسـلت قـانـونـا يـتـضـمن
تـــقـــلـــيص عـــدد أعـــضـــاء مــجـــالس
احملــافــظـات ولـم يـحــسم حــتى هـذه
الـلحـظة)  منـوها الى (اسـتالم نحو
زدوجي  50 تـوقيـعا بعـدم السـماح 
اجلـنسية للمشاركة في االنتخابات)
  الفـــــتـــــاً الى أن (تـــــلـك اإلجــــراءات
يــنـبــغي أن تــكـون ضــمن حـســابـات
ـفوضـية واحلـكومـة بأن مـناقـشات ا
الـلـجان الـنيـابـية مـستـمـرة للـخروج
بـقـانـون انـتخـابي مـتـكـامل يـتـضمن
جـــمــيع الــفــقـــرات واجلــوانب الــتي

ـرتكـبة قبل  10 حـزيران الـتي نشأ ا
عـــنــهــا قـــتــله او اصـــابــته بـــعــاهــة
ـعــنى ان الـذي يـخـطط ـة  مــسـتـد
ـول مـشمـولـ بالـعـفو) عـلى حد و
قـــولـه. مــشـــيـــرا الـى ان (الـــقـــانــون
ـصوت عليه أكد عدم شمول كل من ا
ة ارتكب جرائم قتل او عاهة مستد
ـؤسسـات الدولة ة تـخريب  او جـر
ة ة محاربة القوات وكل جر وجـر
ساعدة ارهـابية سـاعد بارتكـابها بـا
او الـتـحريض او االنـفاق)   مـطالـبا
بـ (الـتحقيق بتلك القضية الن وجود
ــادة والـعـمل بـهــا من قـبل مـجـلس ا
الــقــضــاء   قــد ســبــبت االفــراج عن
) عـلـى حـد الــكــثــيــر من االرهــابــيــ
تـعـبـيـره. عـلى صـعـيـد اخـر اصـدرت
احملـكــمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا االثـنـ
حـكـماً بـعـدم جواز تـعـطيل الـقـوان
الـــنــافــذة بـــحــجـــة الــطــعـن بــهــا او
بـدستـوريتهـا.  وكان مجـلس النواب
قـد طلب من احملكمة تـوضيحاً بشأن
ـــؤســـســات عـــدم تـــنــفـــيـــذ بــعض ا
الــتـنــفـيــذيـة احلــكـومــيـة لــلـقــوانـ
ـشـرعـة بـحـجـة الـطـعن بـيـهـا.وقال ا
ــتـحــدث الـرســمي بــاسم احملـكــمـة ا
إيــاس الــســامــوك في بــيــان تــلــقــته
(الـزمان) امس إن (توجـهات احملكمة
وفـق احلـكم الــصـادر عــنــهـا بــالـرقم
75/ 2015 تـؤكـد أن القـوان تـبقى
مــلــزمـة وواجــبـة الــتــنـفــيــذ من قـبل
الــســلـــطــات حــتى وأن كــانت مــحالً
لـلطـعن بعـدم دستوريـتهـا)  مضـيفًا
ان(احملـكـمـة اشـارت فـي هـذا الـصدد
ـــادة  129  مـن الـــدســــتـــور). إلـى ا
ــذكــورة عــلـى نــشـر ـادة ا وتــنـص ا
الــقــوانــ في اجلــريــدة الــرســمــيــة
والـعـمل بهـا من تاريخ نـشرهـا ما لم

ينص على خالف ذلك. 
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ــقــبــلـة)   وحــذر ــرحــلــة ا تــخــدم ا
الـسـعـدون من (الذهـاب الى الـقـانون
الــنـافـذ لــوجـود أخــطـاء كـثــيـرة فـيه
مــنـــهــا الــعــد والـــفــرز الــذي أصــبح
الــكــتــرونــيــا). في غــضــون ذلك رأى
الــنـائب كــاظم الــصـيــادي ان قـانـون
مـــعـــاجلـــة الـــتـــجـــاوزات ســـيـــمـــلك
ــــنــــاطق الــــعــــشــــوائــــيــــات داخل ا

اخملصصة للسكن. 
وقـال الصيـادي في تصريح امس ان
(مـجلس النواب انهى القراءة االولى
لـلـقـانون)  وتـابع ان (الـعـشـوائـيات
ـنـاطق اخملــصـصـة ســتـمـلـك داخل ا
لــلـسـكن) الفــتـا الى انه (ســيـتم رفع
ــنـاطق ــقــامـة عــلى ا الــتــجـاوزات ا
اخلـدمـيـة وتـعـويـضـهـا بـقطع اراض

اخرى بأسعار منخفضة).
 الى ذلـك أعلنت النائبة عن التحالف
الـكردستـاني جنيبـة جنيب عن جمع
تـواقــيع لـشـمـول مـحــافـظـة حـلـبـجـة
ــــنــــاطق بــــتــــخــــصــــيـص أمــــوال ا
ـتضررة. وقـالت جنيب في تصريح ا
امس ان ( 52 تـــواقـــيـــعــا  قـــدم الى
ــان بـــغـــيــة شـــمــول رئـــاســة الـــبـــر
احملــافـظـة بــقـرار تـخــصـيص أمـوال
ـتــضـررة من احلـروب). لــلـمـنــاطق ا
فــيــمـا كــشف الــنـائب عن الــتــحـالف
الـوطني حـسن سالـم عن وجود مادة
ــان تـشـمل لم يــصـوت عــلـيـهــا الـبـر
امــراء داعش بــالـعــفـو . واكــد سـالم
(تـفاجأنا بـنشر القـانون في اجلريدة
الرسمية وفيه مادة لم يصوت عليها
مــجـلـس الـنـواب)  مــبــيـنــا ان (تـلك
ـان هي ــادة الـتي اســقـطــهـا الـبــر ا
ــة الــتي هـي مــسـتــثــنــاة من اجلــر
قـانون مكافـحة االرهاب هي اجلرائم
ـنصوص علـيها في قانـون مكافحة ا
االرهــــــاب رقم  13لـــــســـــنـــــة 2005
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ـصـرف ضـبـطت هـيـئـة الـنـزاهـة مـعـامالت قـروض زراعـيـة بـعـقـود مـزورة في ا
حافظة ديـالى فيما اكد رئيس مجـلس محافظة ديالى علي الزراعي الـتعاونيِ 
الـدايـني  أن أحـداث منـطـقة الـنـدا في قضـاء بـلدروز كـشـفت عن خطـأ جـسيم
يــتـمـثل بـحـرمـانـهـا من حـصـتـهــا بـقـدرات احلـشـد الـعـشـائـري. وقـال الـدايـني
لــ(الزمـان) امس إن  (استـقالليـة احلشـد العشـائري في ديـالى على احملك في
ظل وجـود ضـغوط سـيـاسيـة واضـحة مـن قبل قـوى مـتنـفـذة حتاول تـسـييـسـها
ـنـاطق). وأضـاف وجـعـلـهـا مـحـددة ضـمن مـنـاطق نـفـوذهـا وحـرمـــــان بـقـيـة ا
الدايـني  (لن نسمح بـأية هيـمنة سـياسيـة على احلشـد العشـائري  ويجب أن
ـناطـقية نـاطق وفق االولويـة األمنـية ولـيست السـياسـية وا يكون احلـشد لـكل ا
صـالح) . واكد أن (أحداث منطقـة الندا كشفت عن خـطأ جسيم في حرمان وا
ـنطـقة من حـصتـهـا في احلشـد رغم انهـا تـمثل نـقطـة مـهمـة في مواجـهة تـلك ا
قبلة تـتطلب توزيعا عادال ـرحلة ا تنـظيم داعش االرهابي)   مشددا على ان (ا

واجـهة خاليـا داعش  والعـمل على تـعزيز االمن نـاطق  لقـدرات احلشـد ب ا
واالستقرار بعيـــــدا عن االهداف السياسية).

 وقالت الـهيئة في بيان لـها تلقته (الزمـان) امس ان (معلومات وردت الى دائرة
التحـقيقات التـابعة للهيـئة   تفيدبـوجود قروض زراعية مصـروفة بعقود مزورة
صـرف الزراعي التعـاوني بديالى). واضـاف ان (مالكات مكتب الـتحقيق في ا
ـوجبـها في احملـافظـة تمـكنـوا من ضبط  20 معـاملـةً لقـروض زراعيَّـة صرِفَ 
مـبلغ مـقدارُه 1.315  ملـيار ديـنار). مـشيـرةً إلى (تنـظيم فـريق العـمل حملضر
ـضبوطـة). وقال مصدر امس بـرزات اجلرمية ا ضبط أصـولي تضمن جـميع ا
ـسلـحـ مجـهـول يـستـلـقون عـجـلة مـدنيـة اقـدموا عـلى سـرقة مـبلغ 44 ان (ا
مـلـيون ديـنـار من احـد مـكاتب الـعـقـار وسط ناحـيـة هـبهـب بديـالى حتت تـهـديد
كـتب) مـبـيـنـا (انـهم تـوجـهـوا الى مـكـان مـجـهول). الـسالح وتـقـيـيـد صاحـب ا
واضاف ان (الـقوات االمنية طوقت الناحية وفتحت حتقيقا في احلادث وال زال

البحث مستمرا عن العصابة).

محمد جواد ظريف


