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طبعة العراق 
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اطـــلق نــاشــطــون عــلى حــوادث
احلـرائق التي اعـلـنتـهـا مديـرية
ـــدني بـــأنــهـــا (حــرب الــدفـــاع ا
تـــصـــفـــيـــة) عـــلى حـــســـاب امن
واقــــتــــصــــاد الــــبالد  في وقت
اعــلـنت وزارة الــداخـلــيـة عن ان
دني تـكافح حريقا فرق الدفاع ا
انـدلع امس في مـنـطـقـة جـمـيـلـة
الـتــجـاريـة  مـؤكــدة ان اسـبـاب
احلريق واخلسائر الناجمة عنه
افاد ال تـزال مــجـهـولـة. بـدوره  
مصـدر بإن احلـريق اندلع داخل
12 مـخـزنـاً يـضم مـواداً غـذائـية
وكل مـخـزن تقـدر مـسـاحته 300
ـــــصــــدر في مــــتـــــر. وأضــــاف ا
تــصـريح امـس ان (اسـطــوانـات
ــطـاعم الــغــاز انـفــجــرت داخل ا
الـــقـــريـــبــة مـن احلـــريق لـــشــدة
النيران) مشيراً إلى (عدم وقوع
مـصــابـ حـتى اآلن) وتـابع ان
(أكـــثــر من 23 فـــرقــة في مـــكــان
احلادث واستـنفار كـامل جلميع
ــديــريـــات الخــمـــاد احلــريق). ا
ويـعــد هـذا احلـادث هــو الـثـاني
من نـــوعه خالل ســـاعــات حــيث
ــدني تـــمــكـــنت فـــرق الـــدفـــاع ا
صــبــاح امس االحــد من اخــمـاد
حـــــريـق انـــــدلـع داخل مـــــحـــــال
لألقــمـشـة في سـوق الــصـفـافـيـر
وسط بــغـداد. واكـد مــصـدر ثـان
ـدني ان ( 20 فـرقـة من الـدفـاع ا

أخـــمـــدت احلـــريق الـــذي انــدلع
داخل مـحال لألقـمـشـة في سوق
الـصـفـافـير) واشار الى انه (لم
يتم تسـجيل أية خـسائر بـشرية
جـــــراء احلـــــريق). وتـــــمــــكـــــنت
ـــــــــديــــــــريـــــــــة امـس االول من ا
الــســيــطــرة عــلى احلــريق الـذي
ـنـطقـة جـسر انـدلع في مـخزن 
ـــســـاحـــة مـــكـــشـــوفــة ديـــالـى 
تــسـتـخــدم كـمـخـزن يــضم نـحـو
ثالثة االف و 500 عجـلة تـكتك 
مــشــيــرة إلى أن (اخملــزن يــعـود
لـــشــركــة أهــلــيــة) واضــافت ان
(احلــريق انـــدلع في كل األمــاكن
حــيث  اشــتــراك أكــثــر من 20
فرقة حـوضية كونه كـان بالقرب

من انـــــبــــوب الــــنــــفط الــــذي 
تأمينه بالكامل). 

من جـــهــته  كـــشف مــديـــر عــام
ـــدنـي الـــلـــواء كـــاظم الـــدفـــاع ا
ســـــلــــمـــــان بــــوهـــــان ان اغــــلب
احلوادث الـعمـدية كـانت نتـيجة
النـزاعـات علـى عائـدية االرض .
وقـال بـوهــان في تـصـريح امس
(ســجـــلــنــا  15حـــادثــاً عـــمــديــاً
جــــنـــائـــيــــاً من مــــجـــمـــوع 210
حـــــــــوادث حـــــــــتـى  أمس االول
وتــوفـرت األدلــة بـذلك وأســفـرت
) مـبــيـنـا ان عن مـصـرع فالح
(احلـرائق اســتـهـدفت  450 الف
دو فـي الـــعــــراق واالجـــراءات
ــدني االســـتــبــاقـــيــة لـــلــدفـــاع ا
ساهـمت بـانـقاذ اكـثر  425 الف

) الفــــتــــا الى (تــــســــجــــيل دو
أضرار بـأكـثر من  17 الف دو
وهـــو ال يـــشـــكـل أقل من نـــصف
سـاحات ـئة قـيـاساً بـا واحـد با
ـزروعـة وال زلــنـا في مـواقـعـنـا ا

ـوسم نــاجـحـا وســيـكـون هــذا ا
رغم مــا اكــتــنـــفه من تــداعــيــات
ومـــخـــاطــــر وال زلـــنـــا بـــنـــصف
ــوسم ولـن نـســمـح بـوأد حــلم ا
وسم العراقي وسيحقق هذا ا

اإلكتـفاء الذاتـي من احملاصيل)
مـــؤكــــدا ان (أســـبــــاب احلـــريق
مــتـعـددة بــ االهـمـال كــاعـقـاب
سكـائـر واعطـاب أسالك واخرى
جـــنــــائــــيـــة) مــــشــــيـــرا الى ان

(احلـوادث الــعــمــديـة بــعــضــهـا
بـسـبب نـزاعـات مـلـكـية وحـدثت
في كركـوك وهي مسـيطـر علـيها
ونحن في حالة تأهب واستنفار
في احملافظات) وأوضح بوهان

ان (محـافظة صـالح الدين كانت
االكثر تـسجيال لـلحوادث بـنحو
 180 حادثـا وكركوك  39 حادثا
ونيـنوى  31 حـادثـا وديالى 23
) وتابع ان (الـفعل الـعمد حادثاً
ــتـــد الى ان بــعض الــفالحــ
وبـاخفـاقـات في محـاصـيلـهم قد
ــعـايــيـر يــكــون أقل من انــتـاج ا
ـعـروفة او قـلـة وسـوء االنـتاج ا
وال تــــســــتــــلـــــمه مــــنــــهم وزارة
الـتـجـارة فـيـقـومـون بـحـرق هذه
احملـاصــيل بــحـوادث مــفــتـعــلـة
لــلــحــصـــول عــلى تــعــويــضــات

مالية).
 واردف ان (احلـرائق ال حتــتـاج
الى تـقـنيـات كـأجـهـزة حتكم عن
بــعــد بل عـود ثــقــاب او سـكــائـر
كـــفــيـالن بـــاشــعـــال احلـــرائق)
منوهـا الى ان (احلادث الـعمدي
األكـــثــــر ضـــرراً مـن اي حـــرائق
أخـــرى ومن يـــنـــوي الـــعـــمـــد ال
يحتاج الى تقنيات) متوقعا ان
(تـــدفع احلـــكـــومــة تـــعـــويـــضــا
ــتـضــررين من تـلك لــلـفالحــ ا
احلــوادث).  ووصف نــاشــطـون
حـوادث احلرائق الـتي اعـلنـتـها
ـديـريـة بـأنهـا (حـرب تـصـفـية) ا
عـــلى حـــســـاب امن واقـــتـــصــاد
عنية البالد مطالب اجلـهات ا
بــفـتح حتـقــيق مـوسع لــتـحـديـد
هـويـة اجلنـاة وايـقـاف مـسـلسل
احلـــــرائق الـــــذي احلـق ضــــررا
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ان (احلكومة سـتعمل على نصب
محطـات جديدة لتـوليد الـكهرباء
لكـننـا ما زلـنا نـعاني من مـشاكل
الــتــوزيع) وتــابع ان (الـتــعــيـ
بالوكالة سـببه احملاصصة). الى
ذلك دعا رئيس اجلمـهورية برهم
صالح الى تأسيس نـظام اقليمي
مـسـتـقـر يـبـعـد الـعـراق وشـعـوب
ــنـطــقـة عن شــبح الـصــراعـات. ا
وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (صـــــالـح الـــــتـــــقـى ســـــفـــــراء
ــانــيــا بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وا
ونـــاقش مــعـــهم مــوقـف الــعــراق
ـــنـــطــقـــة والــذي جتـــاه ازمــات ا
يـنـطـلق مـن االلـتـزام بـسـيـاسـاته
الـوطــنـيـة ومــصـلـحـته الــعـلـيـا)
وشدد صالح على (اهـمية جتنب
البالد آثـار الـصراعـات واالزمات
ـا يـحـفظ مـصـاحله الـوطـنـيـة و
ــتــحــقق ويـــحــمي االســتــقـــرار ا
ــنـطـقـة) لـلــعـراقـيــ وشـعـوب ا
مؤكـدا ان (العراق يـنطـلق برؤية
واضـــحـــة تـــكـــمـن في اعـــتـــمـــاد

هدي ان اداء الوفد العراقي في ا
قمة مكـة عكس موقف العراق من
ازمة الـراهنة) واضاف ان (أزمة
الــكـهــربـاء مــا تــزال مـعــقـدة رغم
االتــفــاقــات الــتي ابــرمــنـاهــا مع
شـــركــــتي ســـيــــمـــنــــز وجـــنـــرال
الـكـتـريك) ولـفت الـى ان (انـتـاج
الـطـاقـة الـكـهـربـائـية بـلغ 17500
ـهدي مـيـغاواط) واوضح عـبـد ا

االســبــوعي امس ان (احلــكــومــة
االحتـــــاديـــــة لن تـــــقـــــطع رواتب
مـوظفـي االقلـيم بـرغم من انه  لم
يسلم احلـكومة االحتـادية برميل
نفط واحـد كما نـصت علـيه بنود
ـــوازنــة) مـــبـــيـــنـــا ان (هـــنــاك ا
خـالفــات ســـيـــاســيـــة ومن غـــيــر
الصحيح جـعلها مصـدراً لتهديد
الــســلم اجملــتـمــعي) واكــد عــبـد
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اتـهـم رئـيس الــوزراء عـادل عــبـد
هدي اقلـيم كردستان بـالتنصل ا
من اتــفـاق تــســلـيم الــنــفط الـذي
ـوازنة  مؤكدا  ان نصت عـليه ا
احلــــكــــومـــــة لن تــــقـــــطع رواتب
مـــوظـــفي االقـــلـــيم . وقـــال عـــبــد
ـهدي خـالل مؤتـمـره الـصـحفي ا

دني تكافح حريقا نشب في منطقة جميلة شرق بغداد امس o¹dŠ∫ فرق الدفاع ا

متى مرَّ فيكَ العيد حتى تعيّدا
وبابكَ عنّا قد لقيناهُ موصدا

ظننتَ بأنّ الدهر ينصفُ مرّةً 
وعمركَ في وهم الظنون تبدّدا

هل العيد إلّا أن يعود بغائبٍ
وهل تاه عنّي العيد إلّا تعمّدا 

هل العيد إلّا أن أعزّى بفقدها 
ني  من ردّ قولي مفنّدا ويؤ

فوا أسفاً قد ضاع عمري بدونها
كمنْ ضلَّ في دربٍ إليها وما اهتدى

بلى فاتني منها جميل وداعها 
ولم تدرِ حتى الريح عن ذاكَ موعدا

لقد تركتْ في القلب غصّة عاشقٍ
ولآلن هذا القلب لم يتنهّدا 

تنام عيون الفارغ من الهوى 
ضي مسهّدا  وجفني  طوال الليل 

أكابرُ ال ألقى زماني بذلّةٍ 
وإنْ قلَّ ما عندي أالقيهِ سيّدا 

مشيت طريقاً موحشاً غير سالكٍ 
وت كان معبّدا  وليس سوى با

أردتُ من الدنيا الذي ليس عندها 
وما قدرها حتى أمدَّ لها يدا 

كأنّي بها تعطي عبيد زمانها 
فماذا ستعطي من عليها تسيّدا 

مضيت نبيّاً شرّع القوم قتلهُ 
وعشت غريباً بينهم ومشرّدا 

أقمت صالة احلبّ في غير وقتها 
فلم ألقَ إن حلّتْ  صالتيَ مسجدا

أصارع دهراً ما تدرّعت دونهُ
هنّدا  وليس سوى قلبٍ يالقي ا

ولم أدرِ أنّ احلرب ميدان صولةٍ 
وأهون ما فيها الوثوب على العدا

أبيت من األنذال عوناً خلوضها 
فأفديت نفساً كي الى اجملد أصعدا 

وهل أشتكي  رمي السهام ألهلها 
وأعلمُ من فيهم تصدّى وسدّدا

حتمّلت طعْنات الزمان  وما اكتفى 
يريد بأنْ أمضي إليه مقيّدا 

تصبّرت كالبركان غيظاً وما اشتكى 
فأبقيتهُ ب اجلوانح مُخمدا

زرعت بذور احلبّ في كلّ موسمٍ
أقاوم عصف الريح عنها لتحصدا 

وفيتُ وما قصدي الوفاء جلاحدٍ
فينكرهُ من كان منهُ مجرّدا 

ليرجع غدراً من دمائي مخضّباً
وهل أتّقي سيفاً بدا  ليَ  مغمدا 

أسامحُ من يأتي بذنبيَ مثقالً 
فأنزلُ عنهُ احلمل  مهما  تكبّدا 

ثالثون عاماً ما نسيتَ زمانها 
لتبني لها صرحاً من الوهم شُيّدا 

ثالثون عاماً ترتدي ذكرياتها 
قميصاً من األحزان لم يتجدّدا 

ثالثون عاماً ما نظرت لغيرها 
فهل كنت أعمى عن سواها أم ارمدا 

ائها  تمرّ سن العمر ظمأى 
وفي وصلها أيقنت للقلب موردا 

رّةٍ  تودّ بأن تأتيكَ حلماً 
وجفنكَ  فجر صار للّيل موقدا 

تفرّدت في حبٍ ولم  يكُ عابراً
ومن قبلُ لم نسمعْ سواكَ تفرّدا 

تصلّي اذا ما قمت عشراً ونصفها 
لها تدّعي قرباً وليس  لتُعبدا

ال في احلبّ حاكم  أتزعمُ أنّ ا
فما لكَ لم تظهر إليه تودّدا 

على الفقر لم تنهضْ بسيفكَ فارساً 
تناجزهُ ندّاً جترّأ واعتدى 

تقول بأنّ احلظّ خانكَ دائماً
وحاولتَ سعياً لم تكن متردّدا 

وأنّكَ أرسلت احتجاجكَ  للسما 
دموعاً فلم تهطلْ عليكَ لتحمدا 

تذكّرني فيها االماكن كلّها
كأنّ لها أبقتْ ببغداد مشهدا

تألّقَ فيها احلبّ حتى وجدتُه 
نشيد حياةٍ في هواها جتسّدا

لعلّي بهذا الشعر أبلغ غايتي 
اذا سمعتْ منهُ اجلميل مردّدا 
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اعـلن ديـوان الـوقف السـني عن
مراقبـة هالل شهر شـوال اليوم
االثـن  فــيــمــا كـــشف مــكــتب
ـــــــــرجع الـــــــــديــــــــنـي عـــــــــلي ا
الـسـيـستـاني عن تـوقـعه لـرؤية
الهالل مساء غـد الثالثاء. وقال
مــصــدر في الــوقف لـ(الــزمــان)
امس (نـــتـــرقب مـــســـاء الـــيــوم
االثــنـ في جـامع ابـى حـنـيـفـة
الـــنـــعـــمــــان رؤيـــة هالل عـــيـــد
ـرجع الــفـطـر). وتـوقـع مـكـتب ا
الديـني علـي السيـستـاني رؤية
ـبـارك لـهـذا هالل عـيـد الـفـطـر ا
الـعـام مسـاء غـد الـثالثـاء.وجاء
فـي كـــراس مــــواقــــيت االهــــلـــة
الـصـادر عن مكـتـبه انه (يـتوقع
ان يـكـون هالل شـهـر شوال في
مـساء يـوم غدا  فـي افق مديـنة
الـنــجف عـنـد غـروب الـشـمس)
مشـيرا الى ان (في هـذه احلالة
يتوقع ان يُرى الـهالل ضعيفا)

احلـــوار الـــبـــنـــاء بـــ االطـــراف
عـاجلة االزمـات وايجاد عـنيـة  ا
احللول النـاجعة واجلـذرية لها)
مــــشــــيــــدا  بـ(جــــهــــود االحتــــاد
ختلف االوربي في دعم العراق 
اجملـــاالت والســـيــمـــا في مـــجــال
اعادة النازح وتقد يد العون

لهم). 
مـن جــانـــبه اكـــد ســـفـــراء الــدول
االوربية الثالث ارتياحهم لتطور
الـــعـالقـــات مع الـــعـــراق وســـعي
دولهم لتـرسيخ وزيادة الـتعاون
مـشـيـدين بالـسـيـاسـة اخلـارجـية
ـتــوازنـة لـلــعـراق والـدور الـذي ا
يــلـــعـــبه في مـــحـــيــطـه الــعـــربي
واالقـليـمي. كـمـا بحـث صالح مع
القائم باعمال السفارة االمريكية
في بـغــداد جـوي هــود الـعالقـات
الثـنـائيـة ب الـبـلدين وتـطورات
ـنــطـقـة. واشـار الــبـيـان الى ان ا
(الـــلــقــاء تــنــاول مــنــاقــشــة آخــر
ــســتـجــدات الــسـيــاســيــة عـلى ا

الصعيدين االقليمي والدولي).

مـبـيــنـا ان (هـذه احلــسـابـات ال
ـــرجــعــيــة بل هي تــمــثل رأي ا
مجرد تـوقعات فـلكي ألنّ بداية
الشـهـور الـقـمـريـة تـعـتـمـد على
ثـبـوت رؤيـة الـهالل شـرعـاً لـذا
ــؤمـنـ كــافـة رصـد نــأمل من ا
أهـلـة الـشـهـور وفـقـاً لـلـبـيـانات
وإعالمـــنـــا بــالـــرؤيـــة إن أمــكن
ذلك). كـمــا حـدد مــكـتـبـه مـقـدار
زكاة الفطرة لـهذا العام. واشار
الى ان (مــقـــدار زكــاة الــفــطــرة
لهـذا الـعام 1500 ديـنار لـلـفرد
الـواحـد وذلك بـدالً عن الـطـح

كحد ادنى). 
ناسـبة تهـنئ (الزمان) وبهـذه ا
ـسـلــمـ في جــمـيع الـعــرب وا
ــعـمـورة مــتـمــنـيـة ان ارجـاء ا
يكـون العـيد مـناسبـة للـتصالح
ـشـتـرك والــصـفح والـتـعـايش ا

وبناء النفوس واالوطان.
وسـتــحـتـجب اجلـريـدة بـدء من
يـوم غــد وتـعـاود الـصـدور يـوم

قبل باذن الله. االحد ا
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ردت هيـئة الـتقـاعـد الوطـنيـة على
الــشــكــاوى بـــشــان تــوزيع رواتب
ـدنــيـ واتــهـامــهـا ـتــقـاعــدين ا ا
ـاضي. واكد بتـغيـيب شـهر ايـار ا
رئيس الـهـيئـة احـمـد عبـد اجلـليل
الــســاعــدي فـي تــصــريح امس ان
ـتقـاعـدين (الـهيـئـة تـدفع رواتـب ا
للـمـدنـيـ او الـعـسـكـريـ مـقـدما
ويختـلف ذلك بالـنسـبة لـلمـوظف
الــذيـن يــتـــقـــاضــون الـــرواتب مع
نـهــايــة كل شــهـر) واشـار الى ان
ـدنيـ تدفع تـقاعـدين ا (رواتب ا
في االشهر الزوجية في ح تدفع
تقـاعدين الـعسـكري في رواتب ا
االشــهـــر الـــفـــرديــة) مــبـــيـــنــا ان
ـــدنــيـــ كـــانــوا ــتـــقـــاعـــدين ا (ا
يتسـلمـون راتبـ في شهـر شباط
الـذي يــعــود لــشـهــر شــبـاط واذار
ومن ثم يتسلمون في شهر نيسان
الذي هـو عـبـارة عن راتـب شـهري

نـيــســان وايــار و يـتــســلــمـون في
شـهــر حـزيــران اي راتب حــزيـران
وتموز وكـذلك يتـقاضـون دفعة اب
تـمـثلـة بـشهـري اب وايـلول كـما ا
يتسلمون دفعة تشرين االول الذي
هو عـبـارة عن شـهـر تـشرين االول
وتشرين الثاني ومن ثم يتقاضون
في كــانــون االول دفـــعــة كــانــوني
االول والـــــثــــــانـي). بـــــدوره  رأى
اخلبير القانوني علي التميمي ان
للمـتقـاعدين  احلق في رفع دعوى
قضائية ضد الهيئة بسبب تغييب
راتب شهـر ايار عـنهـم وتسـليـمهم
راتب شــهــر نــيـــســان فــقط. وقــال
الــتــمـــيــمي في تـــصــريح امس ان
ـتـقـاعـدين يـتـسـلـمـون رواتـبـهم (ا
لــكل شــهــرين في حــ تــســلــمـوا
مؤخـرا رواتب شـهر حـزيـران فقط
ـــالـــيــة بـــنــاء عـــلـى قـــرار وزارة ا
بـصـرف الـرواتب شـهـريـا بـدال من
كل شـهـرين) الفـتـا الى ان (هـنـاك
مــــشــــكــــلــــة في صــــرف الــــرواتب

والســيـــمــا ان الـــهــيـــئــة بـــاشــرت
بــصــرف راتـب واحــد في حــ ان
ـتـقــاعـدين لــديـهم راتـبــان بـذمـة ا
احلـكـومة ) مـبـيـنـا ان (هـذا االمر
يــحـــتـــاج الى مـــراجـــعــة مـن قــبل
احلـكـومــة من اجل صــرف حـقـوق
ـتقـاعـديـن بالـكـامل) واشار الى ا
ان (للمتقاعدين احلق برفع دعوى
قـضـائـيـة ضــد الـهـيـئــة يـطـالـبـون
ـتبقي) وتابع فيهـابدفع راتـبهم ا
الـتـمـيـمـي ان (هـنـاك ثالث جـهـات
تستطـيع معاجلـة موضوع رواتب
ان ومجلس تقاعـدين وهي البـر ا
الوزراء او اقامة دعـوى قضائية).
وكان رئـيس اجلـمـعـية االنـسـانـية
لـلـمـتــقـاعـدين عـبــد الـرضـا شـيـاع
احلـفـاظي قـد اكـد انه ال اشـكـالـيـة
ـــدنــيــ بــصــرف رواتـب دفــعــة ا
خالل الــــشـــــهــــر اجلــــاري. وقــــال
احلفاظي لـ (الـزمان) انه (ال توجد
ــوضــوع صــرف اي اشــكــالــيـــة 
ـدنـي ـتـقـاعـدين ا رواتب دفعـة ا

خالل الـــــشـــــهـــــر اجلـــــاري كـــــون
الرواتب تدفع لكل شهرين مقدما)
واضـــاف ان (الـــتـــســـاؤالت الـــتي
تـقـاعـديـن بـشـأن الـية يـطـرحـهـا ا
صـرف الــرواتب غــيــر صــحــيــحـة
وتـأتي من ســوء فـهـم لـلــمـوضـوع
حـيث قــمــنـا بــاالجــابـة وشــرحــنـا
وجبها صرف االلية التي يكـون 
الــــرواتب  اي ال اثــــر قـــــانـــــوني

يـــــــتـــــــرتـب عـــــــلـى ذلك) واوضح
احلـــفـــاظـي ان (مـــوضـــوع زيـــادة
ـــتـــقـــاعـــدين مـــطـــروحــة رواتب ا
لـلـتــعـديل في جلـنــتي الـقــانـونـيـة
اليـة النـيابـيت حيث طـالبـنا وا
وزانة بأضافة الزيادة عند اقرار ا
التـكميـليـة وان يكـون احلد االدنى
لـــلــــرواتب  500 الف ديــــنـــار مع
عيشة وجعلها زيادة نسبة غالء ا
ئـة عـن كل سـنـة خـدمـة بدال  2 بـا
من الـنـسـبـة احلالـيـة الـتي تـشـكل
ــــئـــة فــــقط) داعـــيـــا الى  25 بـــا
(ضـرورة تـوحـيـد رواتب احملـالـ
عـلى الــتـقــاعــد قـبل شــهـر كــانـون
الــثــاني عــام  2008 مع احملـالـ

علـى التـقـاعـد بـعـد هـذا الـتاريخ).
ـدنـيـون ان ـتـقـاعـدون ا ويـشـعـر ا
هـــنـــاك خـــطـــأ فـي دفع رواتـــبـــهم
الـتــقـاعــديـة هــذا الـشــهـر بــعـد ان
اصـبح الـدفـع شـهـريــا ولـيس لـكل
شــهـــرين. وقـــالــوا فـي احــاديث لـ
(الـزمــان) (تــسـلــمــنـا في نــيــسـان

اضي راتـب وتـفـسيـر الراتـب ا
ـــتــقـــاعــدين انـــهــمــا راتب عــنــد ا
ــاضــيــ اي شــبــاط الــشــهــرين ا
واذار الن احلــكـومــة تــدفـع عــرفـا
وقانـونـا رواتب االشـهـر الـسـابـقة
ويـرى ــقــبــلـة)  ولــيس االشــهــر ا
ـتــقــاعــدون انــهم (يــســتــحــقـون ا
ـاضـي حالـيـا راتـبي الـشهـرين ا
نـيــســان وايــار وان مــا يـدفـع لـهم
ـنـتـهي حـالـيـا هـو راتب الـشـهـر ا
ايـار ولــيس شــهــر حــزيــران فـاين
راتب شـهـر نــيـسـان?) واكدوا ان
(الهيئة تفسر ذلك بانها دفعت في
ــاضـي راتـبـي نــيــسـان نــيـســان ا
ـعـنـى ان هـيـئـة الــتـقـاعـد وايـار 
مـتـهـم تـدفع الــرواتب مـقــدمـا) 
شـــركــــة كي كــــارد والــــهـــيــــئـــة بـ
باشر (التواطؤ مـع مراكز الدفـع ا
سـتحـقـات نهـاية نتـيجـة صـرف ا
الــدوام الـــرســمي اضـــافــة الى ان
ـــبــالـغ عــنــد هــنـــاك نــقـــصــا في ا

التسليم).
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وجــهت وزارة الـتــربـيـة تــعـلــيـمــاتـهـا
ـراكـز االمـتحـانـية إلدارة ومـراقبي ا
ــديـريـات الــعـامــة لـلـتــربـيـة في في ا
احملــــافــــظــــات كــــافـــة عــــدا أقــــلــــيم
كـــردســـتـــان وذلك لـــقـــرب انـــطالق
االمــتــحـانــات الــعــامــة لــلــدراســتـ
ـتـوسـطـة واالعـداديـة حـفـاظـاً عـلى ا

رصانتها التربوية. 
ــكــتـب اإلعالمي لــلــوزارة وأوضح ا
بــأن (من تــوجــيــهـات الــوزارة لــهـذا
الـــعـــام حــــرمـــان الـــطــــالب من اداء
ــدة ســنــتــ اذا قـام االمــتــحــانـات 
ــــركـــز بــــاالعــــتـــداء عــــلى مــــديــــر ا
ـــراقب) مـــؤكـــداً األمــــتـــحـــاني او ا
(ضـــــرورة تـــــطـــــبـــــيـق الـــــضـــــوابط
والــتـعـلـيـمـات اخلــاصـة بـاخـتـيـارهم
نع حـدوث حاالت الغش ب تالفـياً 
الطـلبة كـون عمليـة الغش تؤثـر سلباً

ستقبل الدراسي للطلبة).  على ا


