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أعـرب رئـيس اجلـمـهـوريـة فـؤاد مـعـصـوم
عن امـــله في تـــشــكــيـل حــكــومـــة جــديــدة
وكــفـــوءة وقــويــة  كــمــا شــدد عــلى رفض
مـظاهر الـفساد والـطائفـية. وأكد مـعصوم
خالل كــلـمـتـه الـتي ألـقــاهـا لـدى  افــتـتـاح
الـدورة الرابعة جمللس النواب ثقته في ان
(تـسـتطـيع هذه الـدورة اجلديـدة ان حتقق
ـمارسة مـساهـمة فعـليـة كبيـرة في اثراء ا
ـقــراطـيــة لــبالدنـا) مــضـيــفـاً (انــنـا الــد
ـان صالحـيـة حــريـصـون عـلـى مـنح الـبــر
ـقرر). واعرب ـوعد ا ـارسة مـهامه في ا
مـعـصـوم في كـلـمـته الـتي تـلـقـت (الـزمان)
نـصـها امـس عن امله في تـشـكيل(حـكـومة
كـفوءة وقـويـة ) داعـياً الـسـلـطات جـديـدة 
الـثالث إلى (العمل بشكل تكاملي) مشدداً
عـــلى (ضــرورة رفـض مــظـــاهــر الـــفــســاد
والـطائفـية).من جهـته دعا رئيس الوزراء
حـيـدر الـعـبادي فـي كلـمـته خالل اجلـلـسة
ـــان اجلـــديـــد إلـى (الـــتـــعـــاون مع الـــبــــر
احلـكـومـة التي سـتـتـشكل الحـقـا وتـشريع
همة وايـضا الى التعاهد على الـقوان ا
عـدم احيـاء النـعرة الـطائـفيـة) مشـيراً الى
ــقـبــلــة ســتــتــسـلـم دولـة ان (احلــكــومــة ا
مـــوحــدة ومــحــررة). بـــدوره دعــا رئــيس
مـجـلس الـنـواب الـسـابق سـلـيم اجلـبوري
الى االعـــتــذار لــلــشــعب الــعــراقي لــســوء
اخلدمات وعدم االعمار.وقال اجلبوري في
ـاثـلـة (انـنــا بـحـاجـة الى اجـمـاع كـلــمـة 
وطــنـي لــضــمــان دعم اجملــتــمع الــدولي)
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العملية السياسية الفاسدة التي لن تؤدي
إلـى شيء خـصـوصـاً مـع وجـود عـنـاصـر
فـاسدة)  مؤكـداً ان (االجتمـاعات لتـشكيل
الــكـتـلـة االكـبــر يـتم الـتـنـافـس فـيـهـا عـلى
الــنــسـبــة الــضـئــيــلـة وتــركــوا األغـلــبــيـة
الــسـاحــقـة من الــشـعـب الـعــراقي الـتي لم
تـــشـــارك في االنـــتـــخـــابـــات). كـــمـــا وجه
اخلــالـصي انـتــقـادات لـلــتـدخل اخلـارجي
األمــريـكـي في الـعــراق ووصـفه بــأنه هـو
(الـذي فسح اجملـال وبرر لبـقيـة التدخالت
ـنـطـقـة).  مـن جـانب اخـر زار رئـيس فـي ا
ـنـتـهـيـة واليـته حـيـدر الـعـبـادي الـوزراء ا
مـقر هيئـة احلشد الشـعبي بصفـته رئيساً
سلحة لالطالع لـها وقائداً عاماً للقوات ا
ـكــتـبه عــلى االوضـاع فــيـهــا.ونـقل بــيـان 
قـاتل االعـالمي عنه اشادته بـ(بـطوالت ا
في احلـشـد الـشـعـبي وتـضـحـيـاتـهم الـتي
حــقـقت الـنــصـر عـلى االرهــاب ومـواصـلـة
اجلــهــود من اجل بــنــاء واعـمــار الــبــلـد)
مـــؤكــدا (حـــرصه عـــلى حـــقــوق االبـــطــال
ــقـاتـلـ وتــوفـيـر كل الــدعم لـهم). وكـان ا
الـعبادي قـد أقال رئيس الهـيئة ومـستشار
االمن الـوطـني فالح الـفيـاض من منـاصبه
مـؤخـراً متـهمـا اياه بـاالنـخراط في الـعمل
ــا يــتـعــارض مع مــنــاصـبه الــســيـاسي 

االمنية.

مـشـدداً عـلى (ضرورة اسـتـمرار الـقـيادات
سـبوق الـسـياسـيـة باحلـوار اجلاد غـيـر ا
ـرجع بـالـشـروط ). في غـضـون ذلك أكـد ا
الــديــني جــواد اخلــالــصي ان (مــحـاوالت
االلـتفاف عـلى العملـية السيـاسية إلحداث
شـيء جديـد هي مـحـاوالت فـاشـلـة). ونقل
كتب اخلـالصي تلقـته (الزمان) عنه بـيان 
قـوله خالل لـقـاء حواري مع طـلـبة الـعـلوم
ـيـة في مـكتـبه بـالـنجف الـديـنـية واألكـاد
امس ان (الـكـتـلة األكـبـر قضـيـة هي ضمن
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أعـتـقـلت شـرطـة بـابل قـرصانـا الـكـتـرونـياً
واطن عبر مواقع التواصل (هكر) يبتز ا
االجـتـماعي  بـهـدف احلصـول عـلى اموال.
ــتـــحــدث االعـالمي بــاسـم قــيــادة وأفـــاد ا
شـــرطــة بــابل الـــعــقــيــد احلـــقــوقي عــادل
احلـسـيـني فـي بـيان امـس بـورود شـكاوى
من مـواطـنـ تـشـيـر الى قـيام شـخص من
ســكــنــة احملــافــظــة بــتــهــكــيــر صــفــحــات
الـفــيـسـبـوك الـعـائـدة لـهم من خالل سـرقـة
حساباتهم وصورهم الشخصية ومساومة
بـالغ مالـية. وأوضح أن (قوة اصـحابـها 
خـاصـة من مـكـتب مـكـافـحـة اجـرام الـبـلدة
واطـن من ـسـاعدة أحـد ا بـالـتنـسيق و
ضــحـايـا عـمــلـيـاته شــكـلت فـريـقــاَ امـنـيـاً
وتـمكـنت من حتديـد موقع الـهكـر والقبض
شهود اثناء  تسلم عـليه متلبساً باجلـرم ا
ـسـاومــة بـكـمـ مــحـكم نـصب له مــبـلغ ا
عـلومات وسط مـدينـة احللة) مـضيـفاً ان ا
ـتهـن االبتزاز عـتقل ( االولـية تـظهـر ان ا
ــــســــاومـــة عــــبــــر مـــواقـع الـــتــــواصل وا
االجــتــمــاعي). واشــار احلــســيــني الى ان
عـتقل لـلـتحـقيق مـعه فيـما (الـقـوة نقـلت ا
احـيـلت اوراقه الى قـاضي الـتحـقـيق وامر
ــادة  446 مـن قــانــون بـــتــوقـــيــفـه وفق ا
الـعـقوبـات وتسـلـيمه لـلجـهـات اخملتـصة).

اثــنـاء مـروره ضـمـن مـنـطـقــة جـسـر ديـالى
.وألـقت قــوة أمــنـيــة الــقـبـض عـلى الــقــد
شــخص بــحـوزته كــتب أثـريــة مـســيـحــيـة
ـوصل. وقال نـهـبـتـها عـنـاصـر داعش من ا
ـركز االعالم االمـني  امس ان (مكتب بـيان 
ـديـرية مـكـافـحـة سرقـة الـسـيارات الـتـابع 
مـكـافحـة اجـرام شـرطة نـيـنوى وبـنـاء على
مـعـلومـات اسـتـخبـاريـة ألقى الـقـبض على
مــتـهم وبــحـوزته ثالثــة كـتب أثـريــة تـعـود
سـيـحيـة قـامت عصـابات داعش لـلـديانـة ا
اإلرهـابـيـة بـسـرقـتـهـا ونـهـبـهـا من مـتـحف
كــنــيــســة مــار تــومــا في مــنــطــقــة الــنــبي
ة) كـمـا ألـقت وصـل الـقـد جـرجـيس فـي ا
قـوة أمنية الـقبض على ثمانـية من عناصر
ركز اإلعالم وصل.وقال بـيان  داعـش في ا
األمـني امس ان (فـوج الرد الـسريع الـثاني
الـتـابع لـقـيـادة شـرطـة نـيـنـوى وبـناءً عـلى
مـعلـومات إستـخبـارية دقيـقة ألـقى القبض
عـلى ثـمـانـيـة عنـاصـر من عـصـابات داعش
ـطـلـوبـ قــضـائـيـاً والـصـادر اإلرهـابــيـة ا
ـــادة 1/4 بـــحــــقـــهم أوامـــر قــــبض وفق ا
إرهـاب) موضحاً ان (أحدهم كان يعمل في
ما يسمى باألمنية واآلخرين كانوا يعملون
في مـا يـسـمى ديـوان اجلـند بـصـفـة مـقاتل
أيــــام ســـــيــــطــــرة داعش األرهــــابـي عــــلى

وصل). ا
واســتــشــهـد مــدني واصــيب آخــران جـراء
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بـاعـتداء ارهـابي تعـرضه له مصـلون خالل
خـروجـهم من مسـجد احلـكـنه في الشـرقاط
فـي مــحــافــظــة صالح الــدين بــعــد أدائــهم
صـالة الـعــشــاء مـســاء اول امس بــحـسب
ـركز االعالم االمـني قـال ان (الـقوات بـيـان 
األمـنـيـة في الـشـرقاط جتـري عـمـلـيـة بحث
وتــفـتــيش عن الـعــنـاصــر اإلرهـابـيــة الـتي
) واستشهد واطن تـعرضت إلى عدد من ا
مـدنيان وأصـيب ثالث جراء فـي اثر اعتداء
شـنته عناصر من تنظيم داعش على  منزل
في مـنطقـة زخيخة الـقريبـة من قضاء هيت

غربي محافظة األنبار.

وفي كـربالء ألـقت قـوة أمنـية الـقـبض على
نـصاب ينتحل صفة ضابط في جهاز األمن
ركز االعالم االمني ان الـوطني. وقال بيان 
(مـفـارز جـهاز األمـن الوطـني ألـقت الـقبض
عــلى نـصـاب يــنـتـحل صـفــة ضـابط ضـمن
ـحـافظـة كربالء صـفـوفه في كمـ مـحكم 
بــعــد ورود مــعــلـومــات اســتــخــبـاريــة عن
تـرويجه معامالت تعي لقاء مبالغ مالية)
ـتــهم إلى اجلـهـات مــشـيـراً الى (تــسـلـيم ا
الـقضائية اخملتـصة لتدوين أقواله واتخاذ
اإلجـراءات الـقـانـونـيـة الالزمـة بـحـقه) من
ـعتقل. دون ان يـعطي تـفاصيل عـن هوية ا
وألــقت قـوة أمـنـيــة الـقـبض عــلى عـصـابـة
ـــشـــوبــات ـــواد اخملـــدرة وا تـــتـــاجـــر بـــا
الـكحـوليـة في بغـداد بحـسب بـيان لـقيادة
عــمـلـيـات بــغـداد اكـد (ضـبط  780 قــنـيـنـة
مــشـروبـات كــحـولـيـة و 240حــبـة مـخـدرة
بـحـوزتـهمـا) مـشيـراً الى (تـسـليـمـهـما مع
ــــــــضـــــــــبــــــــوطــــــــات الـى اجلــــــــهــــــــات ا
اخملـــتـــصـــة).وأصـــيب  ثـالثـــة أشـــخــاص
بـجروح جراء نزاع اندلع ب عشيرت في
ـنطـقة الـشعب في حي الـبـساتـ التـابعـة 
بــغــداد تـــطــور إلى اســتــخــدام األســلــحــة
ـتـوسـطـة مـا أدى إلى إصـابـة اخلـفـيـفـة وا
ثالثـة أشخاص بجروح . وفي بغداد ايضاً
 قـتل مـدنـي عـلى يـد مـسـلـحـ مـجـهـول
فـتحـوا نيـران أسلـحتـهم الكـاتمـة باجتاهه
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اســتـمـر مـسـلـسل اخلالف واالدعـاء
بتشكيل الكتلة االكبر ب االئتالف
ـتنافس حتى مع انعقاد اجللسة ا
ان اجلـديـد بإعالن كل االولـى للـبـر
محور اسم جديد إلئتالفه ومكوناته
ـلتحـقة به على انـه الكتـلة االكبر  ا
األمـر الذي اضطـر معه رئيس السن
جملــلس الـنــواب مـحـمــد عـلي زيـني
الى احــالــة الـقــضـيــة الى احملـكــمـة
ـوضوع االحتـاديـة الـعـلـيـا حلـسم ا
بـعـد ان قـال حتالـف القـانـون الـفتح
ـه حتالـف الـنـصـر سـائرون ان غـر
قـدّم تـوقيـعات حتـمل اسمـاء رؤساء
كـتل وقيادات سياسية وإنه هو من
شـكـل الـكـتـلـة االكـبـر بـعـد انـضـمـام
نـواب من حتالف النـصر اليه. وكان
مــحــور الـنــصــر ســائـرون بــزعــامـة
حـيـدر العـبـادي ومقـتـدى الصـدر قد
اضيـة عن جمعه اعـلن اللـيلة قـبل ا
تـواقيع  177 نـائبـا لتـشكـيل الكـتلة
االكـــــــــــــبـــــــــــــر حتـت اسـم اإلصـالح
واألعـمـار فـيـما أعـلن مـحـور الـفتح
الــقـانــون بـزعـامــة هـادي الــعـامـري
ــالـكي عـن انـضــمـام 145 ونــوري ا
نـائـبـا  الى حتـالف الـبنـاء لـتـشـكيل
ـالـكي خالل الــكـتـلـة االكـبــر. واكـد ا
مـؤتـمر صـحفي مع قـادة ونواب من
كــتل نــيــابــيــة أخــرى عن (تــشــكــيل
الـكتـلة األكبـر باسم حتالف الـبناء).
واكـد الـعـامـري امس تـقـد تـواقيع
 150نائبا الى رئيس السن جمللس
الــنـواب لــتـشــكـيل الــكـتــلـة األكــبـر.
وشـدد على الـقول أن (الـتواقيع هي
لــلــنـواب انــفــسـهم ولــيس لــرؤسـاء
الـكتل الـسيـاسيـة). ويعـتقـد حتالف
الــبــنــاء انه هــو األقـرب مـن حتـالف
الـعبـادي الصـدر إلى تشكـيل الكـتلة
األكـــبــر ألن الـــعــبـــادي (قــد وقع مع
حتـالف سائرون علـى جميع اعضاء
النصر مع ان عدداً كبيراً من النصر
انــضم الى دولــة الــقـانــون والــفـتح

وأن اإلصـالح واألعـمـار حـصل عـلى
تـواقـيع الـكـيـانـات الـسـيـاسـية دون
الـــنــواب الــفــائــزيـن وانه قــد تــقــدم
بـتواقيع وليس نواباً). وقال النائب
حسن سالم ان (نواب حتالف البناء
ســيـواصـلـون مــقـاطـعـتــهم جلـلـسـة
مـجـلس النـواب األولى لـعدم إعـطاء
الــفــرصـة بــإعالن تــشـكــيل الــكـتــلـة
األكـبر) الفتا إلى إن (حتـالف البناء
تـمكن من جمع  153 تـوقيعا لنواب
فــائــزين بــالـدورة اجلــديــدة جملـلس

النواب).
 ويـــــحــــتـــــاج أي حتــــــــــــــالف إلى
أصوات  165 نـائباً  من أصل 329
يـشكـلون قـوام اجمللس لـيتـمكن من
تشكيل الكتلة االكبر.وبحسب هشام
فـإن ـالـكي الــركـابي مـديـر مـكــتب ا
(حتـالف البناء يـضم  باالضافة الى
الــفــتح والــقــانــون كالً مـن الــنــصـر
فـالح الـفـياض والـقـرار واجلمـاهـير
والـوطنـية واالنبـار هويـتنا وصالح
الــدين هــويـتــنــا وارادة وبـابــلــيـون
والـكـفـاءات).ورأى نـواب من حتالف
الـبــنـاء أن مـسـألـة الـكـتـلـة األكـبـر ال
ــكن حـلــهـا إال من خالل احملــكـمـة
االحتــاديـــة فــيــمــا انــتــقــد حتــالف
ســـائــرون تــوجُّه رئـــيس الــسن إلى
احملـكـمة لـلفـصل بـالقـضيـة ووصفه
ـنطـقي) بعـد تقـد حتالف بـ(غـير ا
االصـالح واالعــمــار الــعــدد الــكــافي
لــتـشـكـيل الــكـتـلـة االكــبـر. وشـهـدت
ـان اجلــديـد اجلــلـســة االولى لــلـبــر
امـس لــغــطـــاً بــعــد أن اعـــلن كل من
التحالف خاللها أن كال منهما هو
الـكـتـلـة األكبـر فـبـعـد ان قـال رئيس
حتـالف سائرون حـسن العاقولي أن
مـحـور سـائـرون والنـصـر واحلـكـمة
والـوطنية شكل الكتلة األكبر سارع
حتـالف البناء الى التأكيد ان الكتلة
االكـــبــر عــدداً بــحـــوزته اعــقب ذلك
انـسـحاب نـواب البـنـاء من اجللـسة
ـالـكي قال ان ـتـحـدث بـاسم ا لـكن ا
مـــغـــادرة الـــنــواب  جـــاءت من اجل

حتـالف الـبـنـاء عن انـضمـام نـائـب
عن اجلــبـهـة الـتـركـمـانـيـة واالحتـاد

االسالمي الكردستاني اليه. 
وقـال مـصدر في الـبـناء في تـصريح
ـــكــون االيــزيــدي أن (الـــنــائب عن ا
صــائب خــدر والــنـائـب عـمــانــوئـيل
خـــوشــابـــا انـــســحـــبــا مـن حتــالف
االصـالح واالعمار وانضما لتحالف
الـبـنـاء) مـوضـحـاً ان (عـدد الـنـواب
ـوقـعـ ضمن حتـالف الـبنـاء بـعد ا
انـضمـام هذين الـنائـب ارتفع ).في

هـــــــذه االثــــــنـــــــاء اعــــــلـن احلــــــزب
ـقـراطي الـكـردسـتـاني عـن عدم الـد
تـــوصل األحــزاب الـــكــرديــة إلى إي
اتـفـاق بشـأن تـشـكيل الـكـتلـة األكـبر
حـتى اآلن وأكد أن مفـاوضات الوفد
الـــكـــردي ال تــزال مـــســـــــتـــمــرة في

بغداد. 
واليــســتــبــعــد مــراقــبــون تــفــضــيل
ـعـارضـة األحــزاب الـكـرديـة خــيـار ا
داخـل مجـلس النـواب إن لم تتـحقق
ـتـحـدث مـطــالـبـهم. من جـهـته أكـد ا

بـاسم االحتاد الـوطني الكـردستاني
سـعـدي أحـمـد بـيـره عـدم االنـضـمام
إلـى أي من حتـــــالــــفـي الـــــكــــتـــــلــــة
األكـبر.وقال بـيره في تصريح  امس
(اتـخذنـا موقـفاً مـحايـداً ولم ننضم
إلـى أي طـرف ) مـؤكـداً أن(الـوثـيـقة
ــكـتب الــتي نــشــرت بـاسـم عـضــو ا
الـــــســــــيـــــاسي لـالحتـــــاد شـــــورش
إسماعيل التي تشير إلى االنضمام
لـــلـــكـــتـــلـــة األكـــبـــر مـــزورة وغـــيـــر

صحيحة).
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اتـفق ائــتالف الـوطـنــيـة مع الـوفــد الـكـردي
فـاوض في بغـداد على اسـتمـرار التداول ا
لـلـوصول الى شـراكـة حقـيقـيـة . وقال بـيان
لـلـوطـنيـة تـلـقتـه (الزمـان) امس ان الـقـيادي
ــطـلك (اســتـقـبل في في االئــتالف صـالح ا
مكـتبه امس وفد احلزبـ الكردي االحتاد
ـــقـــراطي الـــوطـــني الـــكـــردســـتـــاني والـــد
الـــــكــــــردســـــتـــــاني الـــــذي ضـم عـــــدداً من
ــفـاوضـ بـرئـاسـة فـاضل الـسـيـاسـيـ وا
مـيـراني) مـوضحـاً انه (الـلـقاء جـرى بُـعـيد
ـان وفـتح باب انـتـهـاء اجلـلسـة االولى لـلـبـر
الـتــداول بـ الــكـتـل الـســيـاســيـة الخــتـيـار
التـشكيل الـنيابي االكـبر). ونقل الـبيان عن
ـطــلك قـوله ان (الـبـالد تـتـجه الـى مـرحـلـة ا
جـديــدة نـأمـل ان تـعــلـو خـاللـهــا االصـوات
الوطـنية وينتصر احلـق على الباطل وينهزم
). وبـحسب الفـاسدون فـي مقـابل الوطـنـي
الـبـيان فـقـد (اتفـق الطـرفـان على اسـتـمرار
الــتـــداول في أطــر وطـــنــيـــة لــلـــوصــول الى
شـراكـة حقـيـقيـة تـرضي طـموحـات الـشعب
الـعــراقي كـكل) .  بـدوره أكـد رئـيس تـيـار
احلــكــمــة الـــوطــني عــمــار احلــكــيم لــلــوفــد
الـــكــــردي اهـــمـــيــــة مـــشــــروع االغـــلــــبـــيـــة
الــوطــنـيــة.ونـقل بــيـان عـن احلـكــيم قـوله إن
(الــلــقــاء شـــهــد بــحث احلــوارات اجلــاريــة
لـتــشـكـيل الـكــتـلـة االكـبـر) مــؤكـدا (اهـمـيـة
ثل حال مـشـروع االغـلبـيـة الـوطنـيـة الـذي 
شاكل التي يعاني منها واقعيا للكثير من ا
العـراق سياسيا وخدميا). وبحسب البيان
فــقـــد رأى الـــوفـــد الــكـــردي أن (مـــشــروع
االغــلـبــيـة الــوطــنـيــة مـشــروع نــاجح وقـابل
لـلتـطـبـيق) مؤكـداً (اهـميـة تـشـكيل حـكـومة

قوية قادرة على خدمة الشعب العراقي).
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ان الـتفـاهم على اسمـاء رئيس الـبر
ونـائـبيه. وقـال الركـابي في تغـريدة
عـــلى تـــويـــتـــر إن (مـــغـــادرة نــواب
حتـالف البـناء هـو لتحـقيق الـتفاهم
رشح واالتـفاق مع الكـتل بشـأن ا

ـان ونـواب الـرئيس  لـرئـاسـة الـبـر
وايـــضـــا لــــلـــتـــداول داخل حتـــالف
الــبــنــاء) مــؤكــداً ان (كل مــايــشــيع
عــكس ذلك عــار عن الـصــحـة).وكـان
زيــني قــد افــتــتح أعــمــال اجلــلــسـة
ــــــان اجلــــــديــــــد األولـى لــــــلــــــبـــــــر
بـــحـــــــــــــضـــور  297 نـــائـــبـــاً من
أصــل  329 وشـهدت اجللسة تأدية
الـنـواب للـجدد لـليـم الـدستـورية.
ــقــرر  ان تـــشــهــد اجلـــلــســة ومـن ا
ان االولى تـسمية رئيس جـديد للبر
واعالن الـكـتلـة االكـبر غـيـر ان زيني
ـدة ساعة اضـطر الى رفـع اجللـسة 
لــلـتــداول بـعــد إنـســحـاب الــقـانـون
والـفـتح وعنـد استـئـنافـها في وقت
الحـق استـمـرت اخلالفـات ليـضـطر
الى ابـقاء اجلـلسة مـفتـوحة على ان
تــسـتـأنـف الـيـوم الــثالثـاء وارسـاله
كـتـاباً الى احملـكمـة االحتـادية لـلبت

وضوع. في ا
 واعـلن رئـيس السن تـسـلمه أسـماء
ان هم سـتـة مرشـح لـرئاسـة البـر
كل مـن مـحـمـد احلـلبـوسـي ومـحـمد
تــمـيـم وأسـامــة الـنــجــيـفي ورشــيـد
الــعـزاوي وأحـمــد اجلـبـوري وطالل
الــزوبــعي. وحــضــر جــلـســة االمس
الــرؤســاء الــثالثــة والـقــوا كــلــمـات

ناسبة.  با
ونــفـى الــنــائب عـن تــيــار احلــكــمــة
سعودي انـضمامه إلئتالف حـسن ا
ـســعـودي في بـيـان الــبـنـاء. وقـال ا
مــكـتـوب بـالـيـد امس إنه ( تـقـد
اســمي وتــوقــيــعي ضــمـن االســمـاء
ـوقـعـة على الـكـتلـة االكـبـر لقـائـمة ا
الــفـتح والـقـانــون وهـذا الـتـوقـيع ال
مــؤكـداً يــنــتــسب لي عــلـى االطالق)
(احــتـفــاظه بــحـقه الــقــانـوني).وفي
وقـت الحـق من يـــــــوم امـس أعـــــــلن
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صرف مـصرف الرافدين دفعة جديدة من سلفة ضعف
دنـي والـعسـكريـ عن طريق وضعـف لـلمـتقـاعـدين ا

أدوات الـــدفع االلــكـــتـــروني. وقـــال بــيـــان امس انه (
صــرف دفـــعــة جــديـــدة من ســلـــفــة ضــعـف وضــعــفــ
دنيـ والعسكري ألكثـر من ثمانية عشر للـمتقاعدين ا
الف مـتقـاعد). وأشـار الى ان (سـلفـة ضـعف وضعـف

تقاعد وتـتراوح ما ب ثالثة تكـون حسب تقديـر راتب ا
وسـبعـة مالي ديـنار). وأوضـح البـيان ان (صـرف تلك
ـتقاعد عـبر إرساله رسالة السـلفة  عن طريق ابالغ ا
نـحه الـسـلـفـة وذلك بـعـد ان اسـتـكمل نـصـيـة تـخـطـره 
ـنـحه ايـاهـا وصـرفـهـا عن كـافـة اإلجـراءات الـقــانـونـيـة 
طــريق أدوات الــدفع االلــكــتــرونـي والــتي تــمت تــعــبــئــة

الي اليها). الرصيد ا

عادل احلسيني
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