
Printed in Iraqwww. azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport)

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22.Issue 6387 Thursday 27/ 6 /2019الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6387  اخلميس 24 من شوال 1440 هـ 27 من حزيران (يونيو)  2019م

صــحــيــة تــبــدأ بــالــكــلى وال تــنــتــهي
ــعــدة ومع تــعـــذر الــعالجــات في بـــا
ـسـتـشـفـيـات احلـكـومـيـة فـإن حـياة ا
ــرضى مـن هـذه الــطــبــقــة ســتــكـون ا
مــعــرضــة لــلــخــطــر). ورأى االمـ ان
(عــلى احلــكــومــة أن تــســعـى جــاهـدة
ـيـاه لـتـوفـيـر الـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة وا
ساكن الـصاحلة للشرب واألدوية مع ا
الئـمـة لـهـذه الطـبـقـة وانقـاذ ابـائـها ا
ـــا يـــتـــعـــرضـــون له مـن أذى جــراء
ارتــفـاع درجـات احلــرارة بـشــكل غـيـر
مـسـبـوق). وقـال تـقـريـر حقـوقي لأل
ـتحدة إن العالم في طريقه إلى فصل ا
مـناخي يشتري فـيه األغنياء خالصهم
مـن أســوأ تـــداعــيـــات ارتــفـــاع درجــة
حـرارة الـكرة األرضـيـة بيـنـما يـتـحمل
الــفـقـراء عـبـئه األكـبــر.ولـفت الـتـقـريـر
الـــذي أعـــده مــقـــرر مــجـــلس حـــقــوق
تحدة اخلاص اإلنـسان التابع لـأل ا
ـدقع فـيلـيب ألـسـتون لـشـؤون الـفقـر ا
ـفـتـرض أن يـؤدي قـطاع الـى إن (من ا
األعـمـال دورا حـيـويـا في الـتعـامل مع
ــكن ــنــاخي غــيــر أنه ال  الــتــغــيــر ا
الـتعول عليه في رعـاية الفقراء).وكتب
ألــســتــون في تــقــريــره يــقــول ان (من
ـمـكن أن يـؤدي اإلفـراط في االعـتـماد ا
عــلى الـقـطـاع اخلــاص إلى سـيـنـاريـو
نـاخي الذي يدفع يـقوم عـلى الفـصل ا
فـــيه األثــريـــاء ثــمـن اإلفالت من احلــر
الـشـديـد واجلـوع والـصراعـات بـيـنـما
عاناة لبقـية العالم).واستشهد تـبقى ا
بـالفئات الـضعيفة من سـكان نيويورك
الـتي (أصـبـحت بال كـهـربـاء أو رعـاية
صـحية عندما اجتاح اإلعصار ساندي
ــديـنـة في  2012 فـي حـ كـان مـقر ا
بــنك االســتــثــمــار غــولــدمــان ســاكس
مــحـمــيـا بــعـشـرات اآلالف مـن أجـولـة
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حــذر خـبــيـر اقــتـصـادي مـن ان حـيـاة
ــرضـى وكــبــار الــسن واالطــفــال من ا
الـطبقـات الفقيـرة عرضة للـخطر جراء
الـظــروف االقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعـيـة
الــصـعـبــة ونـقص الـكــهـربـاء وضـعف
الــبـنى الــتـحــتـيــة وتـهــالك مـنــازلـهم
ـــنـــاخـــيــة مـــشـــيـــرا الى الـــظـــروف ا
االسـتثنـائية وارتـفاع درجات احلرارة
الى ارقـام قـياسـيـة بالـتـزامن مع سوء
الـتيـار الكهـربائي امور من شـأنها ان
زريـة للفـقراء  فـيما تـفاقم االوضـاع ا
يـسورون  بأنـفسهم يـنأى االغنـياء وا
لـيعـيشـوا وضعا مـريحـا بغض الـنظر
عن الـظـروف العـامة لـلـبلـد. وقال مالذ
االمــ لـ(الــزمـان) امس مــعــلـقــا عـلى
تـقرير دولي يتحدث عن تعرض العالم
لـفـصل مـنـاخي يـشـتـري فـيه األغـنـياء
خـالصـهم من تـداعـيـات ارتـفـاع درجـة
احلـرارة  بينـما يتـحمل الفـقراء عبئه
األكـبــر انه (رغم جـمـيع االحـتـيـاطـات
واالحـترازات الـتي اتخذتـها احلـكومة
كن من الـعـراقـية لـتـوفـير اكـبـر قـدر 
الـطـاقة الـكهـربائـيـة للـمواطـن اال ان
الـتـجـهـيـز بالـطـاقـة مـا زال بـعـيداً عن
تـسارع تـلبـية الـطمـوح مع االرتفـاع ا
لـدرجات احلرارة) مـضيفا ( كـما نعلم
فـان نسـبة الـفقـر حسب االحـصائـيات
ـئة في الـعراق الـرسـميـة فاقت  33 بـا
وفـي بـعض احملــافـظــات جتـاوزت 40
ـئـة مـا يعـني ان نـحـو ثـلث سـكان بـا
الـعراق يـعيـشون في ظـروف قاسـية ال
تــــمــــكــــنــــهـم من تــــوفــــيــــر االجــــواء
االصـطـنـاعـيـة لـتالفـي ارتـفـاع درجات
احلــرارة حـ انــقـطـاع تــيـار الــطـاقـة
الــــــوطـــــنـي). واوضح ان (اجـــــراءات
احلــكــومـة اخلــجــولـة لــلــضـغـط عـلى
ولـدات االهلـيـة واحتـساب اصـحـاب ا
اســعــار مــوحــدة ال تــتــجـاوز  8 االف
ديـنـار لالمـبـير و13 الـف دينـار لـلخط
الــذهــبي لم جتــد نـفــعـاً إذ لـم يـلــتـزم
ـولـدات بـهـذه الـتـسـعـيـرة أصـحـاب ا
األمـر الذي عرض العوائل الفقيرة الى
األمـراض واجلهد نتـيجة عدم تـمكنهم
من تـوفـير األجـواء البـاردة لصـغارهم
أو لـكـبـار الـسن) الفـتـا الى إن (بعض
احلـــكـــومـــات احملــلـــيـــة خـــصـــوصــا
ـيـاه اجلـنــوبـيـة لم تـفـلح في تـوفـيـر ا
الصاحلة للشرب وكما هو معلوم فإن
اجلـسم الـبـشـري عـنـد ارتـفـاع درجات
ـياه ـزيـد مـن ا احلـرارة يـحـتـاج إلى ا
لـلحفاظ على حرارة مـستقرة للجسم)
مـنـوهـا الى ان (الـعـوائل الـفـقـيـرة في
تــلك احملـافــظـات ال تــتـمــكن من شـراء
االمـر ـيـاه الـصـاحلـة لـلـشـرب  عـلـب ا
الــذي يـــعــرّض أفــرادهــا الى مــشــاكل
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األســمـنت ومـولــد الـكـهــربـاء اخلـاص
بـه).وقــال الـــتـــقـــريـــر إن (االعـــتـــمــاد
احلـــصـــري عـــلى الـــقـــطـــاع اخلــاص
لـلـوقايـة من الـطقس الـشـديد وارتـفاع
مـستوى البـحار سيؤدي بـالتأكيد إلى
انــتـهـاكــات واسـعـة حلــقـوق اإلنـسـان
وتـلـبـيـة احـتيـاجـات األثـريـاء وإهـمال
الفقراء). وأضاف (حتى في ظل أفضل
الــســيـــنــاريــوهــات ســيــواجه مــئــات
ـاليــــ انـــــعــــدام األمـن الــــغـــــذائي ا
والـــهــــجـــرة الـــقـــســـريـــة واألمـــراض
والـوفـاة).وانتـقـد التـقـرير احلـكـومات
ألنــهـا (ال تــبــذل جـهــدا يـذكــر بـخالف
ؤتـمرات إللقاء سـؤول إلى ا إيـفاد ا
ـتـشــائـمـة رغم أن الــعـلـمـاء اخلــطب ا
نـاخ يدقون أجراس اإلنذار ونـشطاء ا
مـنـذ السـبـعيـنـات).وتابع ألـسـتون في
ؤتـمرات على مدار تـقريره (يـبدو أن ا
ثالثـ عاما لم حتقق شيئا يذكر. فمن
تـورونـتـو إلى نـوردفـيك ومن ريـو إلى
كـيوتو إلى بـاريس تشابـهت العبارات
ــسـتـخــدمـة بــدرجـة مـذهــلـة بـيــنـمـا ا
تـــــــــــواصـل الـــــــــــدول تـــــــــــأجـــــــــــيـل
احلـــسم).وأضـــاف ان (الـــدول ســارت
خــلف كل حتـذيـر وحتـول عـلـمي ومـا
كـان يعـد في وقت من األوقات ارتـفاعا
كــارثـــيــا في درجــات احلــرارة أصــبح
يــــــــــبــــــــــدو اآلن وكــــــــــأنـه أفــــــــــضل
الـسيناريوهات).ومنذ  1980 بلغ عدد
ـنـاخــيـة الـتي مــنـيت بـهـا الــكـوارث ا
ـتحـدة وحدهـا والتي تـبلغ الـواليات ا
خـسـائـرهـا مـلـيـار دوالر أو أكـثر 241
كـارثة بخسائر إجمالية  1.6 تـريليون
دوالر.وقـــد طــرأت بــعض الــتــطــورات
اإليـجـابيـة بـانـخفـاض أسـعار الـطـاقة
ـــتــجـــددة وفــقـــدان الــفـــحم مـــيــزته ا
الـتنـافسيـة وانخـفاض االنبـعاثات في
 49 دولــــة وإعالن  7 آالف مــــديــــنــــة
و 245 إقــلـيـمـا و 6 شــركـة الـتـزامـهـا
ـناخ.ومع ذلك فـرغم إنـهاء بـتـحسـ ا
االعـتـمـاد عـلى الـفـحـم ال تـزال الـص
تـصدّر مـحطـات تعـمل بالـفحـم لتـوليد
الـكهرباء وتفشل في مـعاقبة اخملالف
يـثان في مـا يـتعـلق بانـبعـاثات غـاز ا
عــلى أراضــيــهــا كــمــا أعـلـن الـرئــيس
الــبـرازيــلي جـايــيـر بــولـســونـارو أنه
يـعـتزم فـتح غـابات األمـازون لـلتـعدين
ووضـع نهـايـة لتـحـديـد حدود أراضي
الـسكـان األصلـي وإضـعاف احلـماية

البيئية .
 ورجــحت هــيـئــة االنـواء اجلــويـة في
وزارة الــنـقل ارتـفـاع درجـات احلـرارة
الى  50 درجـة مئـوية الـيوم اخلـميس
ـنـطقـة اجلـنوبـية فـيـما اليـحصل في ا
ــنــطـقــتــ الــشـمــالــيـة تــغــيـيــر في ا
والــوسـطى بـعــد ان ارتـفـعت احلـرارة

في الشمالية امس االربعاء.
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عـنيـة بـ (االسراع مـطـالبـة اجلهـات ا
في اقــرار مـسـودة قــانـون مـنــاهـضـة
الـــتــعـــذيب حلــفـظ كــرامـــة االنــســان
وقـيـمـته االنـسـانـيـة). واشـار الـبـيـان
الـى انه (في هذا الـيـوم نحـيي جـميع
مـن عــمل ويــعــمل مـن اجل تــخــفــيف
مـعـانـاة ضـحـايـا الـتـعذيـب وأسرهم
سـتمـرة الستـئصـال آفة وجـهـودهم ا
الـتعذيب لتـأم مستـويات عادلة في
مــجـتــمـعـاتــنـا وحتــقـيق حــيـاة حـرة

.( ة البناء شعبنا الكر كر
ـــفـــوضـــيــة  وأوضـح الــبـــيـــان ان (ا
ـظـلـة الـرسمـيـة لـرعـاية بـاعـتـبـارها ا
وحـمــايـة حـقـوق اإلنـسـان تـدعـو الى
ـهـنـية ـعـايـيـر الـقـانـونـيـة وا وضع ا
ـتهم ويـتم تطبيـقها اثنـاء اعتقال ا
وجـلــسـات الـتـحـقـيق والـوصـول إلى
احلـــقــائق دون الــلـــجــوء إلى الــقــوة
وأسـتخدام العنف الـلفظي واجلسدي
ـعتقل ويـعتـبر ذلك انـتهـاكا حلـقوق ا
). وأكدت انهـا (استـقبلت او الـسجـ
ـاضـيـة  155شـكـوى خـالل الـفـتـرة ا
تـتعلق بادعـاءات التعذيب مـن بينها
شــكـاوى تــضـمـت ادعـاءات لــتـعـرض
اكـثر من شخص للـتعذيب  حيث بلغ
عــــدد االشــــخــــاص الـــذيـن يــــدعـــون
ـعامـلة تـعـرضهم لـلتـعـذيب واساءة ا
 181 شـخص بينهم  11 امـرأة لعام
 2018 و 231 شـــكـــوى بـــادعــاءات
تـعـذيب لـلـعـام اجلاري) وتـابـعت (من
هـنا فـإننا عـازمون عـلى نشر وتـعزيز
وحـمـايـة حـقوق اإلنـسـان في الـعراق

مــــعــــاجلــــتـــهــــا حــــتى االن حــــسب
احـصاءات دائرة شـؤون االلغام االمر
الـذي يـنـذر بكـارثـة انسـانـيـة وبيـئـية
ـسـتـوى الـوطـني). وأشار إلى عـلى ا
(دور دائـرة شـؤون االلـغام جلـهـودها
احلــثـــيــثــة في مــعـــاجلــة اخملــلــفــات
احلـربيـة وااللغـام وجمعـها لـلبـيانات
واالحـصـاءات) موضـحا انه (بـالرغم
مـن ذلك حتـتـاج الى امـكـانـيـات اكـبـر
ـعـاجلـة هذا الـكم الـهـائل من االلـغام
واخملـلفات احلربية الذي بلغ اكثر من
ا يـسـتـدعي تظـافـر اجلـهود مـلـيـار 
ـــؤســســات الـــوطــنــيــة من جـــمــيع ا
لـالســراع فـي فــتـح ومــعـــاجلـــة هــذه
ـنـاطق اخلطـرة حـفاظـا عـلى سالمة ا
ـــواطــنــ من فــقـــدان حــيــاتــهم او ا
اصـابـتـهم بـاعـاقـة دائـمـيـة). وطـالب
نـظمات بـ(تـكثـيف اجلهـود من قبـل ا
ــعــنــيـــة بــإزالــة االلــغــام الــدولـــيــة ا

نفلقة).. واخمللفات احلربية غير ا
عـــلـى صـــعـــيـــد اخـــر اعــــلن مـــكـــتب
ـفوضيـة في البصـرة عن وفاة شاب ا

جراء عضة كلب في الزبير. 
ــكــتب في بــيــان انه (احلــاقـا وقــال ا
بــبــيــانـنــا في االول من آيــار التــخـاذ
خــــطـــوات ازاء انــــتــــشـــار اآلالف من
الـكالب السائبـة وماتشكـله من تهديد
ادة حلـيـاة االفـراد وهـو مـايـخـالـف ا
33مـن دسـتـور جــمـهـوريــة الـعـراق).
وأضــاف ان (شـابـا بـعـمـر  24 عـامـا
تــوفي جــراء عــضــة كــلب فـي قــضـاء

الزبير).

ـوجب ـمـنـوحـة لـنـا  وفق الــواليـة ا
الـــقـــانـــون رقم 53 لـــســـنــة 2008� 
سـاهمـة الفـاعلة ـا يضـمن ا ـعدل  ا
في تـــرســـيخ الـــقـــوانـــ وتـــنـــفـــيــذ
ـعاهدات الدولية التي صادق عليها ا
الـــعــراق خملـــتــلـف مــلـــفــات حـــقــوق

اإلنسان).
ــفــوضــيــة عـن حــصــيــلـة وكــشــفت ا
ـنــفـلــقـة في ضــحـايــا األلـغــام غـيــر ا
ـفــوضـيـة الــعـراق. وأعــرب عـضــو ا
فـيــصل عـبـدالـله بـدر في بـيـان امس
عـن (قــــلــــقه جــــراء ارتــــفــــاع اعــــداد
االشـــخــــاص ذوي االعـــاقـــة بـــســـبب
األلــغــام واخملــلــفـات احلــربــيــة غــيـر
ـنفـلقة الـتي بلغت  22685 ضـحية ا
حــسب االحـصــاءات االخـيـرة لـوزارة
الــصـحــة والـبــيـئــة الـعــراقـيــة دائـرة
شـؤون االلغام). وب أن (عدد الذكور
بلغ  20975 فـي ح بلغ عدد االناث
710).  واضـاف أن (هذه األرقـام تعد
مـــؤشـــرا خـــطـــيـــر فـي زيـــادة اعــداد
االشـخـاص ذوي االعـاقـة في الـعراق
فـي ح بـلـغت اعـداد الـوفـيـات جراء
االلــغـام الـغــيـر مــنـفـلــقـة واخملــلـفـات

احلربية  29859 ضحية). 
ا يـقبل زيـادة هذه اعداد واكـد أنه (
الــــــــضــــــــحــــــــايــــــــا هــــــــو وجــــــــود
 1,738,571,086 مـن االلــــــــغــــــــام
والــعـــبــوات الــنــاســـفــة واخملــلــفــات
ـغــلـقـة الـتي ــنـاطق ا احلــربـيـة في ا
وزعـت عـــلـى جـــمــــيع احملــــافــــظـــات
الــعـراقــيــة بـنــسب مـخــتــلـفــة لم يـتم
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ـــفــوضــيــة الــعـــلــيــا حلــقــوق دعت ا
االنـسان في العـراق الى اقرار قانون
مـنـاهضـة التـعذيـب وطالـبت بالـعمل
ــنـظـمـات الـدولـيـة حلـظـر ومـنع مع ا
هـذه الظاهـرة. وذكر بيـان للمـفوضية
ية امس (تمر علينا اليوم مناسبة عا
ــنــاهــضــة الــتــعــذيب بــكل اشــكــاله
والـوانه واسالـيبه الالنـسانـية وهذا
يـدعونا الى التأكـيد على ضرورة بذل
ــــشـــتــــرك مع اجلــــهــــود والـــعــــمل ا
ـنـظـمات الـدولـيـة حلظـر ومـنع هذه ا
ـنافية لـكل القيم واالعراف الـظاهرة ا
وحـــــقــــوق االنــــســــان). وأضــــاف أن
ـفـوضـيـة تـعـرب عن قـلـقـهـا لـورود (ا
الــعــديـد مـن الـشــكــاوى الـيــهــا حـول
وجـــود حـــاالت تـــعــذيـب او تــوجـــيه
هـيـنـة ضد لـلـعـقـوبات الـقـاسـيـة او ا
االشـخـاص بـغيـة انـتزاع االعـتـرافات
او احلـــصـــول عـــلى مـــعـــلـــومــات او
مـعـاقـبه عـلى عمل مـرتـكب او يـشـتبه
بـه او اشاعة الرعب واخلوف لإلرغام
عـلى تـصـرف مـعـ او الي سبب من
االسـباب ويقوم على الـتمييز). وتابع
ـــنـــاســبـــة جتــدد الـــبــيـــان (بـــهــذه ا
ـفــوضـيـة الـتـزامـهـا الـتـام والـكـامل ا
ـنــتـهـكـة بــرفض هـذه الـسـلــوكـيـات ا
ـفـوضـية حلـقـوق االنـسـان و تؤكـد ا
ـمارسات سـعيـها اجلاد لـرصد هذه ا
الــسـلـبـيـة ومـنـع تـكـرارهـا وانـصـاف
ضـحـايا الـتعـذيب ومـعاقـبة اجلـناة)
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أكــد رئــيس مــجــلس الـنــواب مــحــمـد
ــسـؤول احلــلــبـوسـي امس األربـعــاء 
امـريكي رفـيع اهـمية اسـتقـالل العراق
وسـالمــــته ووحـــــدة أراضــــيه ودوره
ـنـطـقـة خلـفـض الـتـوتر الـريـادي في ا
والـتـصـعـيد وإقـامـة عالقـات مـتـوازنة
مـع مــحـــيـــطه الـــعـــربـي واإلقــلـــيـــمي
والــدولـي.وبــحــسب بــيــان لــلــمــكــتب
اإلعالمـي لـلـحــلـبـوسـي فـقـد اســتـقـبل
رئـيس مـجـلس الـنـواب نـائب مـسـاعد
وزيــر اخلــارجــيـة األمــريــكي لــشـؤون
الــعــراق وإيــران انــدرو بـيـك يـرافــقه
الـسـفـيـر األمـريكي لـدى بـغـداد مـاثـيو
تــــولـــر ونــــاقش مــــعه (الـــتــــطـــورات
الـسـياسـيـة في البالد وجنـاح مـجلس
الـنواب بـاستـكمـال الكـابيـنة الـوزارية
والـتصـويت عليـها كمـا بحث الوضع
ـنـطـقـة) مـضـيـفـا ان الـســيـاسي في ا
الــلـقـاء بـحث ايـضـا (أهــمـيـة تـنـشـيط
الـتعاون االستثماري واالقتصادي ب
الـبلدين فـي مجاالت عـدة منهـا الطاقة
ــا يــســهم في تــوفــيـر والــكــهــربـاء 
اخلـــــدمــــات وتـــــأمــــ فـــــرص عــــمل
). وأكـد احلـلبـوسي خالل لـلـمـواطـنـ
الــلـقــاء (اسـتــقالل الـعــراق وسالمـته
ووحــدة أراضــيه ودوره الــريـادي في
ـنـطـقـة خلـفض الـتـوتـر والـتـصـعـيد ا
وإقـامـة عالقـات مـتـوازنـة مع مـحـيطه
الـعـربي واإلقـلـيـمي والـدولي) مـثـمـنًا
(دور الـــتــحــالف الـــدولي في الــعــراق

ودعمه للقوات األمنية العراقية).
مـن جانبه أكـد بيك حـرص بالده على
(دعـم العـراق واسـتـقالله لـيـكـون دولة
آمـــــنــــة وقــــادرة عـــــلى الـــــنــــهــــوض
ـسـؤوليـاتـها جتـاه شـعبـهـا) مبـديًا

االستعداد الكامل لـ(زيادة التعاون في
جـميع اجملاالت االقتصادية والتنموية
واألمـــنـــيـــة).وفي لـــنـــدن اكـــد رئـــيس
اجلـمهوريـة برهم صالح رغـبة العراق
ـتـحدة ـمـلـكة ا بـتـطـوير عالقـاته مع ا
شترك في اجملاالت وتـعزيز التعـاون ا
كــافـة. ونـقـل بـيـان رئــاسي عن صـالح
تـأكــيـده خالل لـقـائه وزيـر اخلـارجـيـة
ي هـانت ( ضرورة الـبـريـطاني جـيـر
الـتـنسـيق والـعمل بـ الـبلـدين بـشأن
تــكــثــيف جــهــود تـرســيخ الــسالم في
ــنـطـقـة وحتـقــيق االسـتـقـرار واالمن ا
ـا يحقق التـقدم والرفاهيـة للبلدان و
والـشعوب) من جـهته جدد هانت (دعم
بالده لـلـعـراق عـلـى مخـتـلـف الـصـعد
وســعـيـهــا لـتــوثـيق عُـرى الــصـداقـة)
مـشـيداً بـ(دوره احملـوري ازاء االزمات
ـنطـقة) مـؤكدًا (اهـميـة مواصـلة في ا
الـتنسيق والتشـاور ب البلدين حيال
مـــخــتــلـف الــقــضـــايــا والـــتــطــورات
ـسـتجـدة عـلى السـاحـت اإلقـلـيمـية ا

والدولية). 
وأكــد صـالح إن الـعــراق ال يـرغب بـأن
يـكون مسرحا ألي عمل عدائي ضد أي
ا فـيها إيران. من الـدول احمليطـة به 
وردّ صــالح خالل مـقــابـلـة مع مــحـطـة
سـي ان ان االمــريــكــيــة  عــلى ســؤال
بـشــأن تـصـريـحـات نـظـيـره األمـريـكي
دونـالـد تـرامب ورغـبتـه بإبـقـاء قـاعدة
أمـريـكيـة في العـراق ألنه يريـد مراقـبة
إيـران بـالقـول (حـينـها أصـدرنـا بيـانا
بـوضـوح في احلـكـومـة الـعـراقـيـة بأن
الـقوات األمريكيـة وقوات التحالف في
الـعـراق موجـودة بدعـوة من احلكـومة
الـعــراقـيـة بـغـرض حـصـري هـو قـتـال
داعـش وال نـريــد ألراضـيــنـا أن تــكـون
مــسـرحـا ألي عـمل عـدائي ضـد أي من

ــا فــيـــهم إيــران وهــذا جـــيــرانــنـــا 
بـالتأكـيد ليس جـزءا من االتفـاقية ب
احلـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة والـــواليــات
ــتـحـدة).وأضــاف ان (صـدام حـسـ ا
كـان ديـكتـاتورا فـريـدا واقتـرف جرائم
تــطــهــيـر عــرقي وانــخــرط في أعــمـال
ـنــطـقــة ومـثّل خــطـرا عــدائـيــة عـبــر ا
مــبـاشـرا عـلى شـعــبه وجـيـلي عـاصـر
ذلك) مـشيرا الـى ان (العراقـي كانوا
يـتوقون لـتغيـير حقيـقي اما بالـنسبة
لـلدينـاميكـيات داخل إيران فـهي تعود
لـــلــــشـــعب اإليـــرانـي).ومـــضى قـــائال
(بـالنسبة للعام  2003 وصدام حس
اعـــتــقـــد أنه كـــان حــالـــة خـــاصــة في
تـشـابـهـة هي الـتـاريخ ولـكـن األمـور ا

كــاآلتي ان من الـسـهـل الـبـدء بـاحلـرب
ولـكن من الصـعب جدا انـهاء احلرب).
الـى ذلـك حــــــــذر صـــــــــالـح  من أن أي
ــنـطــقـة قــد يـؤدي إلى تــصـعــيـد في ا

حروب جديدة. 
ونــقل بــيــان رئـاسي عـن صـالح خالل
حـضوره حـفل استقـبال ومأدبـة عشاء
ـرافق له اقـيـمت عـلى شـرفه والـوفـد ا
فـي النـكــســتــر هــاوســإن ان (الــعـراق
حـريص على تـطوير عالقـات الصداقة
تـحدة في اجملـاالت كافة ـملـكة ا مع ا
ا السـيـما االقـتصـاديـة والتـجاريـة و
ـشـتـركـة لـلـبـلـدين) ـصـالح ا يـخــدم ا
مـشدداً على ان (من اولـوياتنا في هذه
ـرحلة إعـادة إعمار الـعراق وحتس ا

).واشار مـستـوى اخلدمات لـلعراقـي
الـى ان (تــنــظــيم داعش االرهــابي قــد
ثل تهديداً هـزم عسكرياً لكنه مازال 
حـقــيـقـيـاً وعـلـيه يــجب الـتـركـيـز عـلى
عركة معه).وأضاف محاربته وحسم ا
كن ان يؤديا أن (الـعراق وبريطانـيا 
ــنــطــقـة) دوراً فــاعالً فـي اسـتــقــرار ا
مـحــذراً من ان (اي تـصـعـيـد فـيـهـا قـد
يـــؤدي الى حــروب جــديــدة).وحــضــر
ـأدبة وزراء الدفاع والتجارة الدولية ا
والــتـنــمـيــة واألمن ومــسـتــشـار األمن
الـقـومي لرئـيـسة الـوزراء البـريـطانـية
ووزيــر شـؤون اخلــارجـيــة فـضالً عن
شـخـصيـات سيـاسـية مـهتـمـة بالـشأن
الــعــراقي والـشــرق االوسط.وبــحـسب
سؤولون الـبيان فقـد رحب الوزراء وا
الــــبـــريـــطــــانـــيـــون بـ(زيــــارة رئـــيس
اجلـمهـورية الى بـلدهم) مـشيرين الى
انــهـا (سـتـسـهم في تــعـزيـز الـعالقـات
الــثـنــائــيـة وتــطـويــر اسس الـتــعـاون

شترك ب البلدين). ا
 وحـــددت وزارة اخلـــارجـــيـــة شـــروط
ـنصب سـفير في الـترشـيح للـتعـي 
الــــوزارة.ومـن بـــ الــــشــــروط الــــتي
تـضـمنـتـها وثـيـقة صـادرة عن الوزارة
رشح عراقي اجلنسية وان ان يـكون ا
ال يـقـل عمـره عن  35 سـنـة وان يـكـون
حــاصال عــلـى الــشــهــادة اجلــامــعــيـة
االولـــيــة او مـــا يـــعــادلـــهــا ومن ذوي
اخلـــبــرة واالخـــتــصـــاص والــكـــفــاءة
وحــسـن الــســيــرة والـــســلــوك وغــيــر
ــسـاءلـة والـعــدالـة وغـيـر مــشـمـول بـا
مــحـكـوم بــجـنـايــة غـيـر ســيـاسـيـة او
جــنـحــة تــمس الـشــرف . وجـاء اعالن
الوزارة لهذه الشروط في اطار االعداد
لـالئــحـــة ســـفــراء جـــديـــدة تــضم 70

مرشحاً.
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وافـق مــجـــلـس الــوزراء فـي جـــلــســـته
االعــــتـــيــــاديــــة امس عــــلى تــــثـــبــــيت
)  عـلى الدرجات احملـاضرين (اجملـاني
الـنـاجتة من حـركة مالك وزارة الـتربـية
في احملـافظات كافة .وقال وزير التعليم
الــعــالي وزيــر الــتـربــيــة وكــالــة قـصي
الـــســهـــيل ان (مــجـــلس الــوزراء خالل
جــلـســته االعــتـيــاديـة بــرئـاســة رئـيس
ـهـدي قـد مـجــلس الـوزراء عـادل عـبـد ا
وافـق على تـثـبيـت احملاضـرين بـاجملان
الك عـلى الدرجـات الناجتـة عن حركة ا
فـي احملــافــظــات كـــافــة وذلك ومن اجل
انــصـافــهم وضــمـان جــمـيـع حـقــوقـهم
ــا قـدمــوه من جـهــود طـوال وتــقـديــرا 

سنوات خدمتهم وبصفة تطوعية ).
واعــلـنـت وزارة الـتــربـيــة عن مـشــاركـة
 465,409 طـالـباً من كـال اجلنـس في
االمـتحانات النهائية للمرحلة االعدادية
لـــلــــعـــام الـــدراسي اجلـــاري مـــؤكـــدةً
اســتـكـمـال (مــسـتـلـزمــات االمـتـحـانـات
والـتــحـضـيـرات الـنـهـائـيـة إلجنـاحـهـا)
ودعـت في إلى االبـــتـــعــاد عـن (جــمـــيع
احلـاالت السـلبـية التي تـسيء للـعمـلية
الــتــربــويـة).وقــال بــيـان (ان 465,409
طـالـبـا وطـالـبة سـيـؤدون امـتـحـانـاتهم
الـنـهائـيـة لـلمـرحـلة االعـداديـة للـفـرع
االدبـي والــعـــلــمـي واخلــارجـي وكــذلك
خـارج العراق اليوم)  الفتاً أن (الوزارة
ـراكـز االمـتـحـانـيـة في وجـهـت مـدراء ا
ـديريـات التـابعـة لهـا بضرورة جـميع ا
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اقـــال مـــجــلـس مـــحــافـــظـــة ذي قــار
احملــــافظ يــــحـــيـى مـــحــــمـــد بــــاقـــر
الـناصري  من مـنصبه  الـذي يشغله
مـنذ افتـتاح الدورة االخـيرة جملالس
ـنعـقدة احملـافـظات وذلك بـجلـسته ا
ــوافــقـة  21 صــوتــا مــقـابل امـس 
رفـض ثالثـة أعـضـاء الــتـصـويت من
مــــجــــمـــوع 24 عــــضـــوا حــــضـــروا
اجلــــالـــســـة  من اصل  31 عـــضـــوا
ـثـلـون الـهـيـئـة الـعـامـة لـلـمجـلس.
وقـال مصدر  في اجملـلس ان (االقالة
تــاتي عـلى خـلـفـيــة  شـبـهـات فـسـاد

االلـتزام بالتـعليمـات لتالفي الوقوع في
اخـطـاء تــنـعـكس سـلـبـا عـلى الـعـمـلـيـة
االمـتــحـانـيـة والـتي تـتـعـلق بـواجـبـات
ــراقب ـــركـــز االمــتـــحــانـي وا مـــديــر ا
ـغلـفات ـشـرف وكيـفيـة الـتعـامل مع ا ا
واسـتالمـها والـيـة التـعامـل مع الدفـاتر
األمـتحانية).واعربت الوزارة (عن أملها
بـأن يُحـقق جمـيع الطالب األعـزاء اعلى
نـسب الـنـجاح الـتي تـتـنـاسب مع حجم
االسـتـعـدادات واجلهـود الـتي بُذلت من
قـبل االسرة التـربوية).وكان الـسهيل قد
اعــلن امس عن  أنــتــهـاء األمــتـحــانـات
توسط الـنهائيـة لطلبة الـصف الثالث ا
لـــــلــــدور األول ومن دون اي مـــــشــــاكل
اوخـروقات امتـحانيـة وقال (ان الوزارة
اسـتـطـاعت بـكـل جدارة احملـافـظـة عـلى
ســــريـــة االســــئـــلــــة وبـــذلـت جـــهـــوداً
اسـتثـنائيـة وواصلت الـليل بالـنهار من
اجـل اجنـــاح االمـــتـــحـــانـــات بـــكـــافـــة
جـوانبـها). ووافق مجـلس الوزراء على
قـطع االنـتـرنت في انحـاء الـعراق خالل
االمـــتــحـــانـــات الــعـــامــة. ودعت وزارة

قصي السهيل
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ـنـتــخب الـنـيــجـيـري الى تــأهل ا
الـــدور الـــثــانـي في مــنـــافـــســات
الـنـسـخـة  32لــبـطـولـة كـأس أ
أفــــريــــقـــيــــا بــــعـــد فــــوزه امس
األربــعـاء عــلى مـنـتــخب غـيــنـيـا
بــهــدف دون رد في الــلـقــاء الـذي
اقـيـم في مـديـنـة اإلسـكـنـدريـة في
ثــــاني مــــبـــاريــــات الـــفــــريـــقـــ
نتخب باجملموعة الثانية.ورفع ا
الـنيـجيـري رصيده إلى  6 نـقاط

لــلــوصـول الـى الـشــبــاك وتـضم
اجملـمـوعـة ايـضـا مـدغـشـقـر التي
لــديـهـا نـقــطـة بـعـد تــعـادلـهـا في
الـدور االول مع غيـنيـا وستـلتقي
مـع بــورنــدي الــيـــوم اخلــمــيس.
وكــان االحتـاد الـنـيــجـيـري لـكـرة
بلغ الذي الـقدم تسلم جزءا من ا
ـشــاركـة خــصـصــته احلــكـومــة 
ـنـتخب الـوطـني في كأس األ ا
اإلفـريقية 2019  وسـط تهديدات

من الالعب باالحتجاج.
Æ©∑’ WK Uý WODGð®

بـينما جتمد منتـخب غينيا في نقطة
بـاراة الوحـيد واحـدة وجاء هـدف ا
ــدافع أومــيــرو بـضــربـة بــتــوقـيع ا
رأســـيـــة في الـــدقــيـــقــة 73. وســـبق
لـنيـجيريـا ان تغـلبت في الدور االول
عــــلى مـــنــــتـــخب بــــورونـــدي بـــذات

النتيجة.
باراة  وفـرض الفائز سيطرته على ا
وسـنحت لالعبيه الـعديد من الفرص
غير انه اضاعها جراء التسرع وعدم
الـتـركيـز فـيمـا اعـتمـدت غـينـيـا على
ـــرتـــدة في مــحـــاولــة الـــهــجـــمــات ا

يحيى محمد باقر الناصري

ال الـعـام وسوء اسـتـخدام وهـدر بـا
الــســلـطــة  من مــجــمـوع   26 مــلف
اســتـجــواب قـدمت لــلـمـحــافظ الـذي
رفـض  حضور جلـسات االستجواب
ـهــلــة الـتي حــددتــهـا هــيــئـة بــعــد ا
اجملـلس). وقال ان (الهـيئة لم تـقتنع
بــاجـابـات الـنـاصــري الـتي ارسـلـهـا
مــكـتـوبـة  بـعــدمـا رفض احلـضـور).
واضـــــاف ان (اربــــعـــــة اشــــخــــاص
رشـحوا لـشغل مـنصب احملافظ وهم
كـل من  رحـــيم اخلـــيـــكـــاني رئـــيس
اجملـلس مـن كـتـلة سـائـرون  وحـسن
الـــوائــلـي ورزاق كــشـــيش من دولــة

ستقل حسن السنيد). القانون وا

ـرقنـة قيودهم الـتعـليم العـالي الطـلبة ا
في اجلـامـعـات والكـلـيـات كافـة ابـتداءاً
مـن الـعام 2010/2009  صـعـوداً الذين
يـــرغـــبــون بـــالــعـــودة الى مـــقـــاعــدهم
الـدراسـيـة مراجـعـة اجلـامـعة اوالـكـلـية
الــتي  تـرقــ قـيــدهم فــيـهــا لـغـرض
تـقد طلبات اإلعـادة للدراسة وإن اخر
مــوعـد لــتـقـد الــطـلــبـات هـواالول من
ـقـبل.وافـتتح الـسـهـيل مـعرض تـمـوز ا
قــسم هـنـدســة الـعـمــارة الـذي اقـيم في
الــقــسم لالعــمــال الــفـائــزة بــاجلــوائـز
ـــيــة وكــذلك مــشــاريع الــتــخــرج الــعــا
ـنــتـهـيــة ومـشـاريع بــقـيـة لــلـمـرحــلـة ا
ـراحـل االربـعـة . وقـد ابـدى اهـتـمـامـا ا
ـطـروحـة كـونـهـا ـعـمـاريـة ا بـاالفـكـار ا
شـاكل الواقـعية مـنبـثقـة من معاجلـة ا
واكـد الـسهـيل عـلى اهمـيـة  التـصـاميم
ــعــمــاريـــة وطــرق االظــهــار والـــرؤى ا
والـنظم االنشائيـة والتشكيـالت الكتلية
ـساحـات اخلضـراء وضوابط الـبناء وا
ـعـتمـدة في الـتصـمـيم وقد ـعـاييـر ا وا
اوضح الـــطــلــبــة لــســيــادته بــالــشــرح
والــتــفــصــيل افــكــارهم وتــشـكــيالتــهم
ـعمـارية الـهنـدسيـة وبحـسب مقررات ا
ــنـاهـج الـدراســيـة الــتـابــعــة لـلــقـسم ا
ـعمـاري.كمـا حضـر السـهيل  مـناقـشة ا
ماجستير للطالبة رسل باسم محمد في
ـعمـاري ودار حـديث مع جلـنة الـقـسم ا
ـناقشة والباحثة التي كان موضوعها ا
حـول ازمات اجملمعات السكـنية وكيفية
تـطـويرهـا . وقال الـسـهيل (ان االنـسان
الـعـراقي بـحاجه الى سـكن مـريح يـليق
بــوضــعه االقــتــصــادي واالجــتــمــاعي
فــالـــعــراق بــلــد غــنـي ومن حق الــفــرد
ـا يتـناسب الـعـراقي التـمـتع بثـرواته 
مع الـتـوجهـات الـتنـمـوية لـلـبلـد وابدى
مـــعــالـــيه مالحـــظــات وافــكـــار تــخص
ــثل ــوضــوع قــيــد الــبــحث والــذي  ا
ـزيــد من مــســالــة واقــعــيــة تــتـطــلـب ا
االهـــتــمــام من اجل الـــنــهــوض بــواقع

السكن احلالي).
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كـشفت مديرية شرطة محافظة االنبار
ــة قــتـل بــشــعــة ذهب امـس عن جــر
تهم ضـحيتها اب وزوجة اب نفذها ا
ديـريـة في بـيان بـآلـة حـادة. وقالـت ا
إنــهــا (أجــرت كــشف داللــة لــلــمــتــهم
ة قتل شنيعة ع.ح.ش الذي قام بجر
لــكل من والـده وزوجــة والـده اجملـني
عـلـيهـا بواسـطة طـبر) مـؤكدة (إلـقاء
ـــتـــهم في االول من الـــقـــبض عـــلى ا
الــــشــــهــــر اجلــــاري  يــــوم ارتــــكـــاب
ة  في مدينة الصقالويةمنطقة اجلر
الـزغـاريت).واضـاف البـيـان أنه (بـعد
ــتــهم  ومــجــابـهــته الــتــحــقــيق مع ا
بــاالدلـــة اعــتــرف صــراحــةً بــقــيــامــة
ـة قتل اجملـني عـليـهمـا وسرقة بـجر
مبالغ مالية قدرها ثالثة مالي دينار
عـراقي ومصـوغات ذهـبيـة عائدة الى
زوجــة ابـيـه) مـشــيـرا الى (ضــبـطــهـا
حـضـر ضبط ـصـوغـات الذهـبـيـة  ا
ــــــتـــــــهـم الى اصـــــــولي بـــــــداللـــــــة ا
مــكــانــهــا).وتــابع أن (كــشـف الــداللـة
للمتهم اجري من جاني قاضي اجرام

االنــبــار ســعــد داود بـحــضــور قــائـد
شــرطـة احملـافــظـة الـفــريق احلـقـوقي
هــادي رزيـج كــســار وصــدقت اقــواله
ابـتدائيا وقـضائيا).والـقت قوة امنية
الــقـبـض عـلى مــجــرمـ اثــنـ بــعـد
تــســلـيب عــجــلـة بــنــصف ســاعـة في
ــوصـل.وقــال الــنــاطق بــاسم وزارة ا
الـداخلية  في بـيان امس ان ( مديرية
شـرطة تـلكـيف التابـعة لـقيـادة شرطة
نـــيــنـــوى وبــنـــاءً عـــلى اخــبـــار أحــد
ـواطـنـ تـمـكـنت من إلـقـاء الـقبض ا
عـلى مـجـرمـ إثـنـ قـامـا بـتـسـلـيب
ــواطـــنــ مع جــهــاز عــجـــلــة أحــد ا
ـسـتــمـسـكـات الــثـبـوتـيـة مــوبـايل وا
الــعــائــدة له) مــؤكــدا (الــقــبض عــلى
اجملـرم وضـبط العـجلة بـحوزتـهما
بـعد نصف سـاعة من وقوع الـتسليب
عــلى الــشـارع الــعـام مــفــرق تـلــكـيف
ــوصل).وصــدقت مـحــكـمـة شــمـالي ا
حتــــقـــــيق الــــكـــــرخ امس االربــــعــــاء
اعـتـرافات مـتـهم انـتحل صـفـة ضابط
اسـتـخبـارات البتـزاز مواطـن مـبالغ
مـالــيـة في بـغـداد.وقـال بـيـان جملـلس
الـقـضاء االعـلى تـلقـته (الـزمان) امس

ــتـهم الـقي الــقـبض عـلــيه بـنـاء ان (ا
عـلـى اوامـر قـضـائـيـة بـعـدمـا انـتـحل
صـــفــة ضـــابط اســـتــخـــبــارات وقــام
بـابتـزاز مواطنـ عن طريق إيـهامهم
بـــوجــــود أوامـــر قـــبض بــــحـــقـــهم).

ـتـهم اعـتـرف بـابـتـزاز واضــاف ان (ا
ــواطـنـ ومن بـيــنـهم نـسـاء وأخـذ ا
مـبالغ مـالية كـبيـرة لقاء ذلك ) مـشيراً
إلـى ان  (احملكـمـة اتـخـذت االجراءات
ـتــهم وجــرى تــصـديق كــافــة بـحـق ا
اعــتــرافـاتـه قـضــائــيــاً وفـقــاً الحــكـام
الـقرار 160 لـسنة   1983). وافادت
احملــكـــمــة االحتــاديــة الــعــلــيــا امس
االربـــعـــاء بـــحـــســـمـــهـــا  75دعـــوى
دسـتـوريـة مـنذ بـدايـة الـعـام اجلاري
كــاشـفــة عن تـزايــد مـلـحــوظ في عـدد
ــتـحـدث الـرسـمي جــلـسـاتـهـا.وقـال ا
لـلـمـحـكـمة إيـاس الـسـامـوك في بـيان
تــلــقــته( الــزمــان) امـس إن احملــكــمـة
(عقدت منذ بداية العام اجلاري لغاية
ـعـدل نـهـايـة حـزيـران  24 جـلـسـة 
جـلـسـة واحدة اسـبـوعيـا)  الفـتا الى
ان (هــذا الــعــدد من اجلــلـســات يــعـد
قـياسياً منذ تـأسيس احملكمة في عام
 2005 وكــبــيــراً مــقــارنــة بــاحملــاكم
نـطـقة) مـضيـفا أن الـدسـتوريـة في ا
(مـــجـــمـــوع مـــا  حـــســـمه في تـــلك
اجلـلسـات هو  75 دعـوى دستـورية
ـا  ــثل الـنــســبـة االكــبــر  وهــو 

عـــــرضه خـالل االشـــــهــــر الـــــســـــتــــة
ـاضيـة).ورأى السامـوك أن (الزيادة ا
ـــســـتـــمـــرة في اجلـــلـــســـات وعــدد ا
الــدعـاوى احملــسـومـة يــعـكس الــثـقـة
بــالــقــضــاء الــدســتــوري في الــعـراق
وقـدرته عـلى اصـدار احكـام تـتفق مع
) مـشـيرا إلى الـدسـتـور نـصاً وروحـاً
أن (احملـــــكـــــمـــــة اصـــــدرت في تـــــلك
الــدعــاوى احــكــامـاً وقــرارات مــهــمـة
ـارسـة الـسـلـطـات ـبـاد  تـعـلـقت 
عـمـلـهـا وفـقـاً لـلـدسـتـور).واضـاف ان
(عـــدداً مـن تـــلك االحـــكـــام اســـهم في
صـون استـقالل القـضاء حـيث قضت
بــعــدم دسـتــوريــة مـواد كــانت تــمـثل
جتـــــاوزاً عــــــلى اخــــــتـــــصـــــاصـــــات
وصـالحـيـات الـقــضـاة) مـوضـحـا ان
(احـــكـــامــاً اخـــرى صـــدرت تـــعــلـــقت
بــالــتــطــبــيق الــصــحــيح لــلــدســتـور
والــقــوانــ االنــتــخــابــيــة والــنــظـام
ـقاعد االنـتخـابي بخـصوص تـوزيع ا
الــنـيـابـيــة واحـكـامـاً تــخص تـنـظـيم
الـعـالقـة الـدسـتـوريـة بـ الـسـلـطـات
االحتـــاديــــة واالدارات احملـــلـــيـــة في

ارسة االختصاصات). مجال 
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ـهدي اكـد رئـيس الوزراء عـادل عـبد ا
ــركــزيـة عــلى عــقـد عــزم احلــكـومــة ا
اجـــتــمــاعـــات مــســـتــمــرة مـع إقــلــيم
لفات العالقة ب كـردستان لتسوية ا
اجلــانــبـــ ومن بــيــنــهــا مــا يــخص

القطاع النفطي.
ـــؤتـــمـــر ـــهـــدي فـي ا وقـــال عــــبـــد ا
الـصحفي االسبـوعي الذي عقده عقب
جـلسة مجلس الـوزراء مساء الثالثاء
ــركــزيــة ســتــعــقــد ان ( احلــكـــومــة ا
اجـــتــمــاعـــات مــســـتــمــرة مـع إقــلــيم
لفات العالقة ب كـردستان لتسوية ا
) مــضــيـفــا ان (من واجب اجلــانــبـ
االقــلــيم ان يــسـلم  250 الـف بـرمــيل
ــوازنــة االحتــاديـة) نــفـط بـحــسـب ا
مــؤكــدا (اهـمــيــة ان يــلـتــزم اجلــمـيع

ـوازنة). وفي شـؤون اخرى بـقـانون ا
هـدي عن التصويت على كـشف عبد ا
 70 مـديـراً عـامـاً امس  واكـد الـتزامه
بـتقد مـرشح جديد حلقـيبة الـتربية
لــغـرض الـتــصـويت عـلــيه داخل قـبـة
ــان الــيــوم اخلــمــيس.واتــخــذ الــبـــر
مــجــلس الـوزراء عــددا من الــقـرارات
وافقـة على تثبيت ـهمة من بيـنها ا ا
احملـاضرين اجملـانيـ علـى الدرجات
ـالك في الـــــنـــــاجتــــــة عن حـــــركـــــة ا
ديـرين العام احملـافظات وتـثبيت ا
في مـؤسـسات الـدولـة بحـسب أحـكام
ـوازنـة الـعـامة ـادة 58 مـن قانـون ا ا
ــالــيــة  2019 االحتــاديــة لــلــســنــة ا
ـوافـقـة عـلى تـوصـيـات االجـتـمـاع وا
رقم 15 لـلمـجلس الـوطني لـإلسكان 
ــــوافـــقــــة عـــلـى حـــسم الـى جـــانب ا
اخلـالف حـول مـوضـوع تــنـفـيـذ قـرار

مـــجـــلس الـــوزراء رقم  394 لـــســـنــة
 2012 بـــشـــأن حتـــديـــد ســـعـــر بــدل
االراضي اخملـصصة لبـناء اجملمعات.
مـن جهـة اخـرى أعـلن رئـيس مـجـلس
الـنواب محـمد احللـبوسي عن خفض
رواتـب الـدرجــات اخلـاصــة وأعـضـاء
ان.ونـقل بيان للـدائرة االعالمية الـبر
ـانــيـة عن احلــلـبـوسي تــأكـيـده الــبـر
(عــدم مــنح أي امــتــيــازات ألي نــائب
ســــابق او حــــالي ســــواء مــــنـــحــــهم
سـيارات او مبـالغ ماليـة) مشيرا الى
(خـــفض رواتب الــدرجـــات اخلــاصــة
وشـمول مـجلس الـنواب بـذلك اضافة
الى تــخـفـيض عـنـاصـر احلـمـايـة الى
الـــنـــصف دون أي اعـــتـــراض)وتــابع
ان(إمــتــيــازات احملـافــظــ واعــضـاء
مجالس احملافظات بحكم عملهم أكثر

من اعضاء مجلس النواب).

هادي رزيج كسار

هدي عادل عبد ا
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