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اعــلـن الــرئـــيس الــتـــركي رجب
طـيـب اردوغـان عن بـدء عـمـلـيـة
عــســكــريـة في جــبــال ســنــجـار
ــقـــاتـــلـــ االكــراد من لـــطـــرد ا
انــصـار حـزب الـعــمـال الـكـردي
الــتـركي بــعـد يــومـ من اعالن
احلـــزب ســـحب مـــقــاتـــلـــيه من
ـديـنة الـعـراقيـة ذات االغـلبـية ا
االيــزيـديـة فـيــمـا نـفى اجلـيش
الــــعـــــراقي عـــــبــــور اي قــــوات
اجـــنــــبـــيــــة الى ســـنــــجـــار في

محافظة نينوى.
 وتـــأتي هـــذه اخلـــطـــوة بـــرغم
مـعـارضـة احلـكــومـة الـعـراقـيـة
الـتي رأت في الـعمـليـة الـتركـية
خرقـا للـسيادة الـوطنـية . وقال
مــحــلــلــون ان (هــذه الــعــمــلــيـة
فاجـأت اجلميع بـالنظـر لسرعة
الـقيـام بهـا اثـر احتالل الـقوات
الـتــركـيــة كـامل مــديـنــة عـفـرين
الـســوريـة) وكـان اردوغــان قـد
هـدد بـأجتـيـاح مـدن في سـوريا
الحقـة عنـاصر حزب والعـراق 
الــعــمــال الــتــركي الــذي تــقــول
انـقــرة انـهم ارهـابـيـون. وقـالت
اخلــارجـيـة الـتـركـيـة ان  أنـقـرة
وبـــغــداد ســتــشـــنــان هــجــومــا
ـقاتـلـ األكراد مـشـتركـا عـلى ا
في العراق  لكن كـان رد بغداد
هــــــو رفـض  دخـــــول اجلــــــيش
التركي الى االراضي العراقية .
في غـضــون ذلك  كـشف مـصـدر
عن إن اجليش التركي وحلفاءه
ـــســـلــــحـــ الـــســـوريـــ من ا
فرضـوا سيـطرتهم عـلى منـطقة

عفرين بالكامل .
وقـــــال مــــــصـــــدر فـي اجلـــــيش
الــــــتــــــركـي انـه ( حتــــــقــــــيق
السـيـطـرة الـكـامـلـة في مـنـطـقة
عـــفــريـن وعــمـــلـــيـــات الــبـــحث
مستمـرة بحيث يتـمكن السكان
احملليون من الـعودة بأمان إلى
مـنــازلـهم). بـدوره  قـال رئـيس
الــهالل األحــمــر الــتــركي كــر
كــيـنــيك في تــصــريــحـات امس

مــنــاهــضــة ألردوغــان ومــنــددة
بالتطهير العرقي الذى تقوم به
تركيا واجلهادي التابع لها
نطـقة  وكذلك بصمت في تلك ا
اجملـتـمع الـدولي. لـكن اردوغان
ابــــلـغ  نــــظــــيــــره الــــفــــرنــــسي
ــانـويل مـاكــرون  ان الـهـدف إ
من تـلك الـعـمـلـيـات الـعـسـكـرية
هــو البـــعــاد الــتــهــديــدات ضــد
االمن الـقـومي وضـمـان الـسالم

نطقة. في ا
 وابدى اردوغان خالل مـحادثة
هـاتـفـيـة مع مـاكـرون (انـزعاجه
من الـتـعـلـيـقـات الـتـي ال أساس
لـــهـــا بـــشـــأن عـــمـــلــيـــة غـــصن
الـــزيـــتـــون)  مـــشـــيـــرا الى ان
(الـعـمـلـيـة الـتي يـتم شـنـهـا في
ســـوريــــا تــــهــــدف إلى ابــــعـــاد
الـتـهـديـدات ضـد األمن الـقومي

الــتـــركي وضـــمــان الـــسالم في
ــنـــطـــقــة). ورفـــضت تـــركـــيــا ا
االنتـقادات الـتي اسمتـها بـغير
ـــقــبـــولــة من جـــانب االحتــاد ا
االوروبي الـذي دان الـتـحـركـات
ـســتـمـرة في ـشـروعــة ا غـيــر ا
ــرتــبــطـة ــتــوسط وا الــبــحــر ا
بخالفـات مع اليونـان وقبرص.
وقـــــال الــــنــــاطـق بــــاسم وزارة
اخلـــارجــيـــة الــتـــركــيـــة حــامي
اكـــــســــوي في بـــــيــــان امس ان
(بــيــان االحتــاد االوروبي الـذي
اضي يتضمن صدر اخلميس ا
تـصـريـحـات غـيـر مـقـبـولـة ضد
بــــلـــــدنــــا و تــــخــــدم مــــصــــالح
مشيرا  ( القـبارصة الـيونـاني
الـى ان (االحتـــاد دعـم اثــــيــــنـــا
ونـيــقـوســيـا فــقط ألن الـبــلـدين
عضـوان في التـكتل دون الـنظر

في مسألة إن كانتا على حق أم
ال) ورأى ان (االحتــــــاد فــــــقـــــد
ـسـألة حـيـاده في مـا يـتعـلق بـا
الــقـبـرصـيـة). وبـشـأن اخـر اكـد
ـقـررة في اكـســوي ان (الـقـمـة ا
فــارنــا بــبــلــغــاريــا بــ رئــيس
اجملــــــلـس األوروبـي دونــــــالـــــد
ـــفـــوضـــيـــة تــــوسك ورئـــيـس ا
االوروبـيـة جـان كلـود يـونـكر و
اردوغـان مهـمة ونـتـوقع أن يتم
تنـشـيط العالقـات مع االحتاد)
داعـــــيـــــا االحتـــــاد الـى (ابــــداء
ســلـوكــا اكـثــر ايـجــابـيــة جتـاه
بالدنـا الزالـة مـشـاكل الـثـقة في
الـــعالقـــات وعـــلـــيه ان يـــطـــبق
قـراراته بـشأن الـغـاء التـاشـيرة
ــالـــيــة ـــســاعـــدة ا لـالتــراك وا
برم قررة في اتفاق الهجرة ا ا
فـي عـــــــــــام 2016). وكـــــــــــانـت

منـظومـة اجملتـمع الكـردستاني
قد اعلنت عن انـسحاب عناصر
حـــزب الــــعــــمــــال  من قــــضـــاء
نـظـومة في سـنجـار . وذكـرت ا
بــــيــــان امـس ان ( انــــســــحـــاب
عناصر احلزب من سنجار جاء
بـعـد انـتـهـاء مــهـمـتـهـا في تـلك
ـناطق) واضـاف ان  (احلزب ا
أنـهى مـهـامه بـعـد ارسـاء االمن
واالســتــقــرار وتــشــكــيل قــوات

حماية خاصة بها). 
ورحبت حكومة اقليم كردستان
بـخــطـوة االنــسـحــاب وعـدتــهـا
دنـي ويالت مـهمـة لتـجنـيب ا
مــا حــدث في عــفــرين في وقت
ابـــدى قــــيـــاديـــون في االحتـــاد
الـــــوطـــــني الــــــكـــــردســـــتـــــاني
اعـــتـــراضــــهم الـــشــــديـــد عـــلى

ارسات انقرة.
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أعلنت هيـئة احلج والعمرة عن
منح السعودية للعراق أكثر من
 33 ألف مـقـعد لـلـعـام اجلاري
مــــشــــيــــرة إلى إدخــــال بــــعض
الــتــعــديـالت لــلــقــرعــة  مــنــهـا
اخلــاصــة بــكــبــار الــسن وعــدد
ـــــرات لألشــــــخـــــاص الـــــذين ا
تــقـدمــوا لــلــقـرعــة ولم يــفـوزوا
بـهـا.وقـال رئـيس الـهـيـئـة خـالد
الــعــطـيــة في تــصـريح امس ان
(الـسعـوديـة منـحت الـعراق 33
ألـفـا و 690 مــقـعــدا لـلــحـجـاج
العـراقي لـلعـام احلالي  وهو
حــسب الــبــيـانــات الــسـكــانــيـة
الـصــادرة من وزارة الـتـخـطـيط
التى قدرت نسبة سكان العراق
خالل عام  2013 ©¨  فيما وعدت
السعـودية بزيـادة العدد  الذى
ــــمـــكـن أن يــــرتــــفع خالل مـن ا

ـقــبــلـة) واضـاف أن األشــهــر ا
(القرعة التى ستجرى ستشمل
احملافظات عدا أقليم كردستان
وأن الــــــــــعــــــــــدد اخملــــــــــصص
ـــئـــة ســـيـــنـــتـــقص مـــنه 15بـــا
ـؤسـسة ) وتابع ان لـشـهـداء ا
(الـــــهــــيـــــئــــة  اجـــــرت  بــــعض
الـتـعـديـالت عـلى الـقـرعـة مـنـها
اخلــاصــة بــكــبــار الــسن وعــدد
ـــــرات لالشــــــخـــــاص الـــــذين ا
تــقـدمــوا لــلــقـرعــة ولم يــفـوزوا
بـــهـــا) واوضح الـــعـــطـــيـــة ان
(مجموع الفائزين في السنوات
ــــقــــررة اجــــراؤهـــا اخلــــمـس ا
ســيــكـــون بــحــدود  113 الــفــا
و 860 مقعدا فيـما يبلغ العدد
الـكـلي لـلـذين سـيـفـوزون لـلـعام
احلالي  22 الفا و 772حاجا)
مـشـيـرا الى  ان ( الـعـدد الـكـلي
لـلـمـتقـدمـ للـسـنـوات اخلمس
بـلغ  870 الف حـاج) واضـاف

ان ( الــــهـــيـــئــــة اجـــرت بـــعض
الـتـعـديـالت عـلى الـقـرعـة مـنـها
اخلــاصــة بــكــبــار الــسن وعــدد
ـــــرات لالشــــــخـــــاص الـــــذين ا
تــقـدمــوا لــلــقـرعــة ولم يــفـوزوا
بها) وتابع انـه (  منح كـبار
ـئـة  وبدون قـرعة السن  60 با
وبواقع  86 الفا و 315 مقعدا
ـئة فـيمـا ستـكـون نسـبة 40 با
تـبقية وبواقع جلميع الـفئات ا
 45 الف و 545 مقعدا) وتابع
 ان ( السعـودية منـحت العراق
 33 الـــــفـــــا و 690 مـــــقـــــعـــــدا
لـلــحــجــاج الــعــراقــيــ لــلــعـام
احلـالـي وهـو حـسب الـبـيـانـات
الـســكـانـيـة الـصـادرة من وزارة
الـتــخـطـيط الــتي قـدرت نــسـبـة
ســـكـــان الـــعـــراق خـالل الـــعــام
 2013 وان الـســعـوديـة وعـدت
ـمكن بزيـادة العـدد والتي من ا
قبلة). ان ترتفع خالل االشهر ا
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ــــــئــــــات من اإلجــــــراء قــــــطـع ا
اليومي العامل في مديريتي
البلديـة والبلديـات في محافظة
الـبــصــرة الـطــريق الــقـريب من
مـبــنى  ديــوان احملــافـظــة امـام
ركـبات لـلمـطالـبة بدفع حركـة ا
ـتــأخـرة مــنـذ مــسـتــحـقــاتــهم ا
أشـــــــهــــــــر عـــــــدة  وذلـك خالل

تظاهرة  نظموها .
وقــــــال مـــــــتـــــــظــــــاهـــــــرون في
تـــصــــريـــحـــات امـس (انـــهم لم
يتسلموا رواتـبهم منذ اكثر من
ــســؤولـ ثالثــة اشـهــر وان ا
ــعــنــيــ لم يــتــخــذوا اجــراء ا
الية جدياً لـدفع مستـحقاتـهم ا
ـرون بضائقة خاصة  وانهم  
مـادية) مـشـيـرين الى ان ( احد
ــتـظـاهـرين تــعـرض لالعـتـداء ا
من قــبل احــد عــنــاصــر األمن)

حسب قولهم. 
 ونــــظم مــــوظــــفـــو  الــــعــــقـــود
واألجـور الـيومـيـة في مـحـطات
الكهرباء في محافظة الديوانية
 تظـاهـرة للـمـطـالبـة بـتـثبـيـتهم
الك الدائم. وقـال شـهود عـلى ا

ــــتــــظـــاهــــرين نــــظــــمـــوا ان (ا
تــظـاهـرتـهم أمــام مـبـنى ديـوان
احملــافــظـــة مــطــالــبــ  رئــيس
الوزراء حـيدر الـعبـادي و وزير
الــكــهـربــاء قــاسم الــفــهـداوي 
ـتـأخرة مـنذ بـإطالق رواتبـهم ا
أربعـة أشهـر وعدم تـأخيـرها )
مـشـيـرين الى انـهـم ( يـطـالـبون

بـتـخــصـيص درجـات وظــيـفـيـة
الك لـغــرض تــثـبــيــتـهـم عـلى ا
الــدائم أسـوة بــبـاقي الـوزارات
خـاصــة وأنـهم يـتـعـرضـون الى

اخلطورة اثناء عملهم).
وانـطـلـقت تـظــاهـرة كـبـيـرة في
مــنــطـقــة ســبع الــبــور شــمـالي
بـغــداد  لـلـمـطــالـبـة بــتـحـسـ

اخلــــــدمـــــات فــــــيــــــمــــــا هـــــدد
ـتـظـاهـرون بــإقـامـة اعـتـصـام ا
مـفــتـوح في حــال عـدم حتــقـيق

مطالبهم.
وقـال بــيـان امس  إن( تـظـاهـرة
كبيرة انطلقت في منطقة سبع
الـبور لـلمـطـالبـة باخلـدمات في
مـنــطـقـتــهم وهـددوا بــتـحـويل
التـظاهـرة إلى اعتـصام مـفتوح
فـي حـــــــال عــــــــدم حتــــــــقــــــــيق

مطالبهـم).
وشــــهــــدت عــــدد مـن مــــنــــاطق
العاصمة بغداد خالل االسابيع
األخـيـرة تـظـاهــرات لـلـمـطـالـبـة

بتحس اخلدمات.
وعلى صـعيـد اخر أقـامت جلنة
الـــنـــفـط والـــغـــاز فـي مـــجـــلس
مــحــافــظــة الــبــصــرة مــعــرضـا
للـوظائف بالـتنـسيق مع احدى

ية . نظمات العا ا
قـال رئـيس الـلـجـنـة عـلـي شداد
في بــيــان امس ان (الــهـدف من
ـعــرض هـو تـسـويق مـهـارات ا
الــشـبـاب أمـام اغـلب الـشـركـات
ـيـة والـعـربـيـة واحملـلـية) الـعـا
ــتــقــدمـ واضــاف  ان (عــدد ا
وصل الـى نـــحــــو ثـالثـــة آالف

عـرض لـلتـخـفيف حـيث يـأتي ا
ــؤســـفــة الــتي ــشــكـــلــة ا عـن ا
يعـانيهـا  العراق بـصورة عامة
واحملـافـظـة بـشـكل خـاص وهي
الــبــطـــالــة) ونــقل الــبــيــان عن
الـناشط بـسـام العـلـوجي قوله
ـعـرض امـتـداد لـلـمـعرض أن (ا
األول والــذي تــمـــيــز بــاإلقــبــال
الـشديـد  من قبـل الشـباب نـحو
ألف ومـئـتي شـاب و ان بـعض
ـتـقـدمـ حـصل عـلى وظـائف ا

في الشركات).
ــنـــظــمــة  مــوضـــحــاً ان (دور ا
يـــصب في تـــفـــعـــيـل الـــقـــطــاع
اخلــــاص وتــــســــهـــيـل وصـــول
الــشــبـاب لــلــشـركــات وتــهـيــئـة
االرضــيــة لـتــســويق الــطــاقـات

الشبابية).
ـعرض من جـانبه بـ مـنسق ا
مــهـنـد احلـســني أن (أكـثـــر من
 18 شــــــــركـــــــــة شــــــــاركـت في
ـــــــــعــــــــــــرض ووصـل عـــــــــدد ا
ـتـقـدمـ فيه بـالـنـسبـة لـلـعام ا
2700 اجلـــــــاري أكــــــــثــــــــر من 
شخص  ملء االستمارات من
قــبـــلــهم والـــتي أطـــلــقت عـــبــر

االنترنت).
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الواقعـة خارج إدارة اإلقليم
والـــبـــيـــئـــة واالســـتـــثـــمــار
والــــــنــــــزاهــــــة فــــــضـال عن
مــفـــوضــيـــة االنـــتــخـــابــات
واالســـــتـــــفـــــتـــــاء ووزارات
ــائــيــة ـــوارد ا الــزراعــة وا
والــثـقـافـة والـشـبـاب ايـضـا
واألوقاف والشؤون الدينية
ومــؤســســة األمن ورئــاســة
ـان اإلقــلـيـم ورئـاســة الــبــر
وكــذلـك مـــجــلـس الــوزراء)
مــبـــيــنــا ان (غـــدا الــثالثــاء
يشـهد تـوزيع رواتب  قيادة
الــزيـرفــاني والـبــيــشـمــركـة
والـــــــدفــــــاع والـــــــطــــــوار

بـــاالضــافـــة لـــواء الـــنــفط)
وتـــــابع الـــــبـــــيـــــان انه (
ـقبل حتـديد يـوم االربـعاء ا
لـتـوزيع رواتب وحـدات 70
و 80الــــتـــــابــــعـــــة لــــوزارة
الـبـيــشـمـركـة كــمـا سـيـكـون
ـــقــبـل  تــوزيع اخلــمـــيس ا
رواتب ديان وألوية الوزارة

ذاتها).  

مــؤكــداً (عــدم صــدور اي قــرار
بــشـأن تــغــيــيــرات في االدخـار
حـالـيـا). في غـضـون ذلك اعدت
ـالــيــة واالقــتــصـاد في وزارة ا
كردسـتان جـدوال جديـد لتوزيع
31 ــــــوظــــــفــــــ في   رواتـب ا
وزارة وهــيـئــة لــشـهــر تــشـرين

اضي.  الثاني ا
وقـــال بــيــان امس انه ( يــوم
امس تـــــــــوزيـع رواتب وزارات
الــتـــعـــلــيم الـــعـــالي والـــبــحث
العـلـمي وكذلك الـعدل و الـعمل
والــــشــــؤون االجــــتــــمــــاعــــيــــة
والـــــتـــــخـــــطــــيـط والـــــثــــروات
واصالت الطـبيعـية والـنقل وا
واإلعمـار واإلسكـان والصـناعة
والـــتــــجــــارة بــــاالضـــافــــة الى
مـجلس الـقضـاء واخملصـصات
االجــتـمـاعـيــة ومـجـلس األمن)
مـشــيـرا الى ان (الـيـوم االثـنـ
ســـيــكــون تــوزيع رواتب وزارة
الكهرباء ومؤسسة رفع األلغام
الية وهيئات وديوان الرقابة ا
ناطق حقوق اإلنـسان وإدارة ا

وتــابع ان (الـكــتـلـة ســتـقف مع
مـطـالب الـشـعب و حـقوقـه بكل
الــوسـائل الـقــانـونـيـة وان هـذا
االعـتداء لـن يزيـدنـا اال اصرارا
ــؤمل ان يــعــقــد وقــوة). ومن ا
مجـلس وزراء االقلـيم اجتـماعا
لـبـحث تغـيـيـرات بنـظـام إدخار

. وظف رواتب ا
وذكر مـصدر في الـوزارة ذاتها
ان (مـــــجــــلـس وزراء االقــــلـــــيم
ــقـبــلـة ســيـعــقـد خالل االيــام ا
اجـتـمــاعـا بـشــأن نـظـام ادخـار
ـبالغ الـتي ترسـلها الرواتب وا
احلكـومة االحتـادية لـلمـوظف
وكــــــذلـك ايــــــرادات االقـــــــلــــــيم

االخرى).
الفـــــتـــــا الى ان (االجـــــتـــــمــــاع
سـيبـحث احداث تـغيـير بـنظام
االدخار بعد االطمـئنان بالتزام
بـــــغـــــداد بــــارســـــال الـــــرواتب
ــصـدر ان شــهــريـا) وأوضح ا
(اسـتمـرار إرسـال بغـداد لـقسم
من رواتب مـوظــفي االقـلـيم من
شانه احـداث تغـييـر بالـنظام)

االفالس الـــــســـــيـــــاسـي الــــذي
وصلت الـيه السـلطـة في اربيل
كـــمــــا يـــفــــنـــد كل ادعــــاءاتـــهم
ـــقـــراطـــيـــة و ســـيـــادة بـــالـــد
الــقـانــون) عــلى حــد تـعــبــيـره.

في اربـــيل بــســـبب مــشـــاركــته
ودعـمه ومـسـانـدتـه لـتـظـاهرات
) مــبـــيــنـــا ان (هــذا ــوظــفـ ا
االعـــتــداء الـــســافــر عـــلى احــد
ـــثـــلـي الـــشـــعب دلـــيل عـــلى
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الــتـهم  حــريق كـبــيـر عـددا من
احملــال الــتـــجــاريــة في شــارع
سـبح ببغـداد امس متسـببا ا
بـاضـرار مـاديـة جـسـيـمة  دون
. وقـال ــدنـيــ إصـابــات بـ ا
ــدني في مــصــدر في الــدفـاع ا
ـدني بــيــان ان (فـرق الــدفــاع ا
تــمــكــنـت من الــســيــطــرة عــلى
احلــريق الـذي انــدلع نــتــيــجـة
تـمـاس كهـربـائي) مـشـيرا إلى
(حدوث أضـرار ماديـة جسـيمة
في عــدد من احملـال الــتـجـاريـة

دون إصابات بشرية).
من جهته أكد مجلس محافظة
بــــغــــداد فـي بــــيــــان امس  أن
(أكــثــر مـن عــشــر فــرق إطــفــاء
شــاركت في إخــمــاد الــنــيـران
التي اندلعت في مواقع للخزن
ولم الــعـشــوائي وسط بــغـداد)
يـتــسن لـ(الــزمــان ) احلــصـول
عـــــلى تـــــفـــــاصـــــيـل اوسع عن
اسـبـاب احلـريق رغم االتـصـال
ــتــحــدث بـاسم الــهـاتــفي مع ا
ــدني . فــيــمـا تــوفي الــدفــاع ا

اربــعــة   أشــخــاص عــلى االقل
بـيـنـهم  3 أطـفــال جـراء حـريق
إنـــدلـع في مـــركــــز تـــســـوق في
ـدينة الـصنـاعية (كيـميـروفو) ا
في وسـط ســيــبـــيــريـــا وقــالت
جلـنـة الــتـحـقـيـق الـروسـيـة في
بيـان امس أن (احلصـيلـة حتى
االن  4 قــــتــــلى هم  3 أطــــفـــال
وامـــرأة" الفــــتـــة إلـى نـــقل 26

ـــســـتــشـــفى) شـــخـــصـــاً إلى ا
واضــاف ان (الـعــنـاصـر االولى
لــلـتـحـقـيق أظـهـرت أن احلـريق
إنــــدلع فـي صـــالــــة ســــيـــنــــمـــا
وقـــــــــد أتى على اكثر من الف
ـركـز الـتـجاري مـتـر مـربع من ا
و أجالء نحو  200 شخص
وفـــق وســــــــــــــــــــــــــائـــل اإلعــالم

الروســـية).

االســـايـــيـش في اربـــيل .وقـــال
رئيس الكتلـة احمد حمة رشيد
ة في بيان امس (نستنكر جر
االعــتــداء عـلـى الــنـائـب سـلــيم
همزة من قـبل قوات االساييش

حــــاشــــدة عـــــلى عــــدم صــــرف
رواتبـهم كامـلة وسط تـهديدات
بـاالسـتـمـرار في االحـتـجـاجات
ـطــالـيـبـهم حلـ االسـتــجـابـة 

والغاء نظام االدخار. 
وقـال مصـدر في تـصريح امس
ان (الــــتـــــظــــاهــــرات شـــــمــــلت
الـســلـيــمـانــيـة وأربـيـل وكـويـة
وسـيـد صادق وكالر لـلـمطـالـبة
بإلغـاء نظام االدخـار اإلجباري
) مـبــيـنـا ان ـوظـفـ لـرواتب ا
تـظاهـرين هددوا االسـتمرار (ا
في االعـــتـــصــامـــات وتـــوســيع
رقـــعـــة االحـــتـــجـــاجـــات حلــ
وتابع ـطـالـبـهم)  االسـتـجـابـة 
أن (أطـــبـــاء ومــنـــتـــســـبــ في
الـــقـــطـــاع الـــصــحـي أعـــلـــنــوا
االضراب عن العـمل في العديد
ــراكــز ــســتـــشــفــيـــات وا مـن ا

الصحية في االقليم).
من جـــهـــة اخــرى دانـت كــتـــلــة
اجلـــــــمـــــــاعـــــــة االسـالمـــــــيــــــة
الكردستانية االعتداء على احد
نــــــوابــــــهــــــا من قــــــبـل قـــــوات

ـالــيـة ووضع حــلـول عــاجـلـة ا
ـلف باالضافة الى النهاء هذا ا
الغاء نـظام االدخار) مبـينا ان
(تـطـبـيق قـرارات دون الـرجـوع
ـــان يــعــد مـــخــالــفــا الى الــبــر
لـــلــقــانــون والـــدســتــور وعــلى
حـكــومـة االقـلــيم مـعــاجلـة ذلك

الوضع).
كــــمـــا  دعـــا عـــدد من أعـــضـــاء
ـان كــردســتــان الى تــعـديل بــر
قــانــون الـــرواتب والــتــقــاعــد .
وقـالت مـذكرة مـوجـهة لـرئـاسة
ـان حتمل تـواقـيع خمـسة الـبر
عشر من أعضائه (نطالب بعقد
ان جـلـسة غـير اعـتـياديـة لـلبـر
بأسـرع وقت تـهدف الى تـعديل
قـــانــون الـــرواتب و الــتـــقــاعــد
ـصـادقـة عـليه واالمـتـيـازات وا
وتـــطــبـــيـــقه) مـــشـــددين عـــلى
(ضــرورة الــغــاء قــرار االدخــار

االجباري للرواتب).
ـوظـفون ـعـلـمـون وا  واحـتج ا
في مـــــــحــــــافــــــظــــــتـي اربــــــيل
والـسـليـمـانـية خالل تـظـاهرات
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طالبت حـركة تغيـير الكردية
ـان االقـلـيم بـعـقـد جـلـسة بـر
اسـتــثـنــائـيــة لـوضع حــلـول
ــالــيــة وكـذلك لــلـمــشــكالت ا
الــغــاء نـــظــام ادخــار رواتب
وظف  فيمـا شهدت مدن ا
االقـلــيم احــتـجــاجـا واســعـا
ضـــد تــلـك االجــراءات. وقــال
الـنـائب عن احلـركـة بـسـتون
فـــائق لـ (الــــزمـــان) امس ان
(هـذا الــنـظــام غــيـر قــانـوني
ـان وطــبق دون مــوافــقـة بــر
االقــلــيم مـــا يــعــد مـــخــالــفــا
للدسـتور واستـغالال حلقوق
وظف الـبسـيط الذي عانى ا
ـاضــيـة االزمـة ـدة ا طــوال ا
ـــالــــيـــة الـــتـي مـــرت بـــهـــا ا
ــان كــردســتــان) داعـــيــا بــر
االقــلـــيم الى (عــقـــد جــلــســة
نـاقشـة اوضاع اسـتثـنائـيـة 
ــــوظــــفــــ وكـــذلـك االزمـــة ا

(نــــحـــاول إعـــادة احلــــيـــاة إلى
طـبيـعـتهـا في األجلـ الـقصـير
نطقة توسط في قرى تـلك ا وا
كـمــا ونـريــد ان تـصــبح االمـور
عـلى ما يـرام لتـمكـ االسر من
الــعـودة الى مـنــازلـهم). وبـدأت
الـقــوات الـتــركـيــة ومـســلـحـون
سوريـون عمـليـاتهم الـعسـكرية
ـاضي بـعـد في عـفــرين األحـد ا
حملـة استمـرت ثمانـية أسابيع
لــطـرد وحـدات حـمــايـة الـشـعب
الـــكــرديـــة. في حــ اجـــتــاحت
ــــدن تـــــظـــــاهــــرات عـــــدد مـن ا
االوربية اعتراضا على العملية
الـعسـكرية الـتركـية فى عـفرين.
ـــتــظــاهـــرون الــبــالغ وشــارك ا
عــــددهـم نــــحـــــو اربــــعــــة االف
ـنــظــمــ  في وقــفـة بــحـسـب ا
بشـمال بـاريس حامـل الفـتات
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صادق  رئيـس اجلمهـورية فؤاد
مــعــصــوم عــلى قــانـــون شــركــة
الـــنــفـط الــوطـــنـــيــة الـــذي اقــره
ـان في وقت سـابق . فـيـمـا الـبـر
عــد خـبــيـر اقـتــصـادي الــقـانـون
مـجـاال لــتـطـويـر صـنـاعـة الـنـفط
وزيــادة االنـــتــاج وحتـــســـيــنه .
وقـال اخلـبــيـر االقـتـصـادي مالذ
االم لـ(الـزمـان ) أمس أن (هذا
كن الـعراق من القـانون مـهم و
اجـراء االسـتـكـشـافـات الـنـفـطـية
والـبــحـث في تــطــويــر صــنــاعـة
الـنفط وتـسـويقه بـشـكل مـتيـسر
ودون قيود ) واضاف (كما يعد
خـطـوة مــهـمـة الى امـام في رفع
ــا ســـقف االنـــتـــاج لـــلـــخـــام و
ينعـكس ايجابـيا على االقـتصاد
يـزانية العامة الوطني لصالح ا
ولـلرقـي بصـنـاعة الـنـفط والـغاز

وتطوير مختلف قطاعات الطاقة
األخرى في الـعـراق). وقال بـيان
كـتب  رئـيس اجلـمهـورية امس
ان (هــذا الــقــانــون الــذي صـوت
عــلـيـه مـجــلس الــنـواب في وقت
سابق استناداً إلى أحكام البند
ـــادة   61 والــــبــــنـــد أوالً  من ا
ـــــادة   73 من ثـــــالــــــثـــــاً  مـن ا
الدستور) وأضاف ان (الـقانون
لـــغــرض ضـــمـــان اســتـــكـــشــاف
وتـــطـــويـــر وإنــتـــاج وتـــســـويق
ــوارد الــنــفــطــيــة في احلــقـول ا
واألراضي اخملــــصــــصــــة لــــهــــا
ــوجـب الــقـــانــون نـــيـــابــة عن
الدولة العراقـية ولزيادة اإلنتاج
وتـطــويـر الــصــنـاعــة الـنــفـطــيـة
ـنـشـئـات ـرافق وا والـغـازيــة وا
ذات الــعالقــة وأســالــيب الــعـمل
ــرونـة عــلى أســاس الـكــفـاءة وا
والـتنـافـسيـة لـتعـظـيم اإليرادات
لـــصــــالح الــــشـــعب الــــعـــراقي)

واوضح الــبــيـان انه (عــلى وفق
ـعـتـرف بـها ـعـايـيـر الـدولـيـة ا ا
ا يتطـلب تشكيل شـركة النفط
الوطـنيـة العراقـية كـشركـة عامة
لوكة بـالكامل للـدولة وتعكس
مــفـهـوم مـلــكـيـة الـشــعب لـلـنـفط
والـغــاز واسـتـحــداث تـشـكـيالت
مــتــخــصــصــة ضــمن هــيــكــلــهـا
ا يـتناسب ودورها التنـظيمي 
في إدارة وتــــطـــويــــر احلــــقـــول
ـنــتــجـة الــنـفــطــيـة والــغــازيــة ا
كتشفة للرقي بصناعة النفط وا
والغاز وتطوير مختلف قطاعات
الطاقـة األخرى في العراق) كما
أشــــار الـــــبــــيـــــان الى ان (هــــذا
الـــقــــانـــون أرسل لـــلــــنـــشـــر في
اجلريدة الرسمـية).وعلى صعيد
اخر أغـلقت أسـعار الـنفط امس
االول  عـلى ارتـفاع كـبـيـر لـتصل
الى أعــلى مـــســتــويــاتــهــا مــنــذ
ـاضي أواخــر كـانــون الـثــاني ا

بـيـنـمـا سجـل مزيـج برنـت أعلى
من  70دوالراً.وقـــــــــال  وزيـــــــــر
الطـاقـة السـعودي خـالد الـفالح
في تـصـريـح امس  انه (يـتـطـلب
أن تــــواصل الـــــدول األعــــضــــاء
ـــصــدرة ــنـــظــمـــة الــبـــلــدان ا
لــلــبــتـرول أوبك  الــتــنـســيق مع
روسـيــا ومـنـتـجــ آخـرين غـيـر
ـــنـــظــمـــة فـي مــا أعـــضـــاء في ا
فـروضـة على يـتعـلق بـالقـيـود ا
ـعـروض في  2019 لـتـقـلـيص ا
ـية) هذا مخـزونـات النـفط الـعا
واغــلــقت عــقــود خــام الــقــيــاس
ي مــزيج بـرنت عـلى 1.45 الـعـا
ــئـة لــتـبـلغ دوالرا أو  2.10 بـا
عــنــد الــتــســويـة  70.36 دوالرا
للبرمـيل فيما اغـلقت عقود خام
القيـاس األميركي غـرب تكساس
الــــوســـيط عـــنـــد  65.81 دوالرا
لـلبـرمـيل مرتـفـعة  1.51 دوالرا

ئة. أو  2.35 با


