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عـام  1997 لـتـعـديل االتـفـاقـيـة الـدولـيـة
ـنع الـتـلـوث من الـسـفن لـعام  1973في
ـعدّلـة ووافق على االجراءات صـيغـتها ا
ـصـرف الـعراقي ـتـخـذة بـشأن قـرض ا ا
لـلتجـارة لغرض اكـمال تمـويل مشروعَي
الـسـمـاوة وذي قـار). بدوره   عـلـق عـبد
ـهدي على رفض بعض فـصائل احلشد ا
من احلل  فــيـمـا اقـر بـعــدم اسـتـطـاعـته
. االيـفـاء بـوعـود الـتعـيـ لـلـمـعـتـصـم
ـهدي في مـؤتـمر االسـبوعي وقـال عـبد ا
دراء عـقب جـلـسة اجملـلس ان (درجـات ا
الـعـامـ بالـوكـالـة اكـثر من  600 درجـة
بـاســتـثــنـاء االمـانــة الـعـامــة لـلــمـجـلس
ووزارة اخلــارجــيــة وعـمــادة الــكــلــيـات
ورئــاســـة اجلـــمــهـــوريــة ومـــفــوضـــيــة
االنــتـخـابـات و 500 من هــؤالء اكـتـمـلت
شــروطــهم)  واضــاف (شــكــلــنــا جلــنـة
بـاسماء هؤالء والية تـثبيتهم ودراستهم
وهـنـاك رؤيـة بـان يكـون تـوازن مـنـاطقي
في درجــات الــوكــالــة لــلــدولـة)  وتــابع
(سـنعـطي فـرصة لـلفـصائل الـتي ترفض
بــاحلل لــلــدخــول او تــسـلــيم الــسالح)
طـالب بالـتعي  عتـصم ا وبـشان ا
هـدي (ال نـسـتطـيع اعـطاء اوضح عـبـد ا
وعـد بـتـعـيـيـنـهم ولـكن نـدرس مـوضـوع
الـعقـود واألجـور اليـوميـة بشـكل جدي).
ـــعــتــصــمـــون من خــريــجي ويــواصل ا
هـندسة النـفط والكهربـاء االعتصام امام
وافقة مـبنى الوزارت في بـغداد بغيـة ا
عـلى تـعيـينـهم. عـلى صعـيـد اخر يـبحث
ـــســؤولــ وفــد حـــكــومي عـــراقي مع ا
االتـــراك في انـــقـــرة تـــبـــادل اخلـــبـــرات
ومـكـافـحـة االرهاب اضـافـة الى الـتـطرق
ـنــطــقــة. وقـال بــيــان لـوزارة لــشــؤون ا
اخلـارجـية امس ان (الـوزيـر محـمـد علي
احلـكـيم تـرأس وفـداً يـضم وزيـر الـدفـاع
ورئـيس جـهـاز اخملـابـرات لـزيـارة انـقرة
ــســـؤولــ هــنـــاك بــشــان وبــحـث مع ا
الـتعاون الثنائي في اجملـاالت السياسية
واألمــنـيــة ومــكـافــحــة اإلرهـاب وتــبـادل

نطقة). اخلبرات وبحث شؤون ا

طبعة العراق 
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واصل مــهــنــدســو الــنــفط والــكــهــربــاء
اعــتـصــامــهم امــام مـبــنى وزارة الــنـفط
جـــالـــســـ حتت خـــيـــام عـــلـى اجلــزرة
الــوســطـيــة لــلــشـارع احملــاذي لــلـوزارة
بــأجتــاه زيـــونــة وسط ارتــفــاع درجــات
احلــرارة  وقـــال مــنـــدوب (الــزمــان) ان
(خـريـجي كـلـيـات هـنـدسـة الـكـهربـاء هم
االخـرون يعـتصـمون امـام مبـنى الوزارة
عـلى امل الـنظـر بـطلـبـات تعـييـنـهم على
ـعـيـنـ الك الـدائـم اسـوة بـأقـرانـهم ا ا
ـاضـية). واقـر مـجلس خالل الـسـنوات ا
الـــوزراء تــوصـــيــات اجملـــلس الــوزاري
لـلــطـاقـة بـشـان تــصـديـر اخلـام وانـشـاء
ـيـاه االقـلـيـمـيـة. جـزيـرة صـنـاعـيـة في ا
وقال بيان امس ان (اجمللس عقد جلسته
ـهدي وافق خاللـها بـرئـاسة عـادل عبـد ا
ــديـــرين الــعـــامــ في عــلـى تــثــبـــيت ا
ادة مـؤسـسـات الـدولة بـحـسب أحـكـام ا
وازنة العامة االحتادية 58  من قـانون ا
ـالـيـة  2019) . واضـاف ان لــلـســــنــة ا
(اجلــلـــســة شـــهــدت اقـــرار تــوصـــيــات
تـوصيات اجمللس الوزاري لـلطاقة بشأن
مـشــروع انـبـوب تــصـديـر الــنـفط اخلـام
الـــعـــراقي ـ االردنـي  وإنـــشـــاء جـــزيــرة
ياه صـناعية لـتصدير الـنفط اخلام في ا
االقـليميـة العراقية)  مـؤكدا ان (اجمللس
وافق عـلى طلب وزارة اإلعـمار واالسكان
ـتـضـمن إنـشـاء جـسـر مـشاة ثـابت في ا
مـنــطـقـة الــكـريـعـات فـي جـداول اخلـطـة
االستثمارية للوزارة  في ما وافق ايضا
عـلى إسـتـثـناء وزارة الـتـربـيـة من كـتاب
اجملـلس لالقتصـاد والسمـاح لها بـإحالة
ستلزمـات التربوية للشركة عـقد توفير ا
ـستـلـزمـات التـربـوية) الـعـامة النـتـاج ا
واشـــار الـى (مـــوافــــقـــة اجملـــلـس عـــلى
الـتـعديل الـثـاني لـقانـون الـطرق الـعـامة
رقم  35لــســنـة  2002 وحتــسـ بـيـئـة
األعـمــال واالسـتـثــمـار كـمــا صـوت عـلى
قـانـون انـضـمام الـعـراق الى بـروتـوكول
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عـدم الـقـدرة عـلى تشـغـيل مـحـطات
االسـالة النقطاع الكـهرباء لساعات
طـويـلة جـدا ) . وأضـاف العـبـيدي
ان ( اكــثـر من  30 الـف نـســمـة في
وضـع يـرثى له في ظـل عـدم وجـود
بـدائل لتام الطاقة الكهربائية ) 
مـؤكدا ان  ( مـوجة الـعطش حولت
حــيـاة اهــالي الـعــظـيم الى جــحـيم
اخــر ) . ودعــا الــعــبــيـدي  ( وزارة
الــكــهـــربــاء الى الــتــدخل في ازمــة
ـعـاجلة الـعـظـيم وايـجاد احلـلـول 
ازمــة الـطـاقـة وتـشــغـيل احملـطـات

ضــرورة تـمـشـيط الــبـسـاتـ ورفع
كـامل لـلـمتـفـجـرات ليـتـسـنى اعادة

احياءها من جديد ) .
 امـا النـاطق الرسـمي بأسـم  قيادة
شـرطة ديالى العـقيد غالـب العطية
فـقد  اعـلن  عن القـاء القـبض على
ــــطـــــلــــوبـــــ وضــــبط عـــــدد من ا
شــاحـنـتـ مـخـالــفـتـ لـلـضـوابط
الـقـانـونـية شـمـال مـديـنة بـعـقـوبة.
وقــال الــعــطـيــة لــ ( الــزمـان )  إن
(مـفـارز من اقـسـام شـرطـة بـعـقـوبة
وجلوالء ومفارز من مكافحة اجرام
ديــالى تـمـكــنت من الـقــاء الـقـبض
عـلى  عشرة مـطلوب لـلقضاء و
اتـــخـــاذ االجـــراءات الـــقـــانـــونـــيــة
لـــعــرضـــهم لـــلــقـــضــاء  ) . واشــار
الـعـطيـة  الى ان  ( سـيطـرة الـناي
الـــــتــــــابـــــعـــــة الـى قـــــسم شـــــؤون
الــســيـطــرات والــطـرق اخلــارجــيـة
ضـبـطت شـاحـنتـ االولى مـحـمـلة
ـواد الغـذائيـة والثـانـية مـحمـلة بـا
بـــزيت احملــركــات وفـالتــر الــهــواء
ـــــــســــــتــــــوردة ال حتـــــــمل اوراق ا
جـــمــــركـــيـــاً فــــيـــمـــا  تــــســـلـــيم
ضبوطة مع سائقيها الشاحنت ا
الـى اجلــهـــات اخملــتـــصــة إلكـــمــال

االجراءات القانونية بحقهم ) .

لـلحـيلـولة دون تـفاقم االزمـة" الفتا
الـى ان (كل نـــداءات االســـتـــغـــاثـــة
لـلـمـسؤولـ لم جتـد اذانا صـاغـية
حـــتى االن ) . الى ذلك اكــد عــضــو
مــجــلـس مــحــافــظــة ديــالى احــمــد
ارزوقـي الـربــيـعي أن أربــعـة االف
فـالح فـــقـــدوا مـــصـــادر رزقـــهم في
حـوض زراعي شمال شـرق بعقوبة
بـسـبب حتولـهـا إلى مالذ لداعش .
وقــال الــربــيــعي لـ ( الــزمـان )  إن
(االضـطرابات االمنـية التي ضربت
حـــــوض الــــوقـف  شــــمـــــال شــــرق
بـعقـوبة مـنذ  2006 وحـتى يـومنا
هــذا سـاهــمت في فــقـدان اكــثـر من
اربــعــة االف فـالح مــصــادر رزقــهم
بـسـبب حتـول الـبـسـاتـ الى مالذ
لــــداعـش الــــتي حــــاولـت من خالل
ــبـاشــر او تــفـجــيـر االســتــهـداف ا
الـــعـــبـــوات ابـــعــاد الـــفالحـــ عن
بـسـاتـيـنـهم ) . واضـاف الـربـيـعي
انـه  ( رغم جنـاح الـقــوات االمـنـيـة
في فـرض سيطرتهـا على البسات
بــشـكـل شـبه كــامل اال انـهــا التـزال
خــطـــرة بــســبب وجــود الــعــبــوات
وااللـغـام االرضيـة الـتي كانت وراء
مـــقـــتـل واصـــابـــة الـــعـــشـــرات في
الــســـنــوات االخــيــرة  داعــيــا الى
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 اكـــد اجملـــلس احملـــلي  لــنـــاحـــيــة
الـــعــظـــيم  في مـــحـــافــظـــة ديــالى
اسـتـمـرار  مـوجـة الـعـطـش احلادة
في الــنــاحــيــة  مـشــيــرا الى انــهـا
حـولت حياة االهـــــالي الى جحيم.
 وقــــال رئـــيـس اجملـــلـس مـــحــــمـــد
ضــيـفــان الــعـبــيـدي لـ ( الــزمـان )
امـس إن (  ناحـية الـعـظيم تـعاني
لـألسـبـوع اخلــامس عـلـى الـتـوالي
من موجة عطش حادة جدا بسبب
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اصــدرت وزارة الــداخــلــيـة تــنــويــهـاً
فصول والهارب من بـشأن تقد ا
مـــنـــتـــســـبـــيـــهـــا عــلـى االســـتـــمــارة
االلــكـــتــرونــيــة.وذكــر بــيــان امس ان
(مـــديـــريــة ادارة الـــتـــطـــوع وحــسب
تـوجـيـهـات الـوزيـر يـاسـ الـيـاسري
والـــوكـــيل االقـــدم عـــقـــيـل مـــحـــمــود
ـتــابــعـة مــبــاشـرة من اخلــزعــلي و 
وارد سيـتم فتح استمارة مـدير عام ا
ـوقع االلكــــــتروني الـكترونـية على ا
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قبـلة لغـرض اكمال خالل الـساعـات ا
ـفـصـولـ من مالك قـاعــدة بـيـانـات ا
الــوزارة الــداخــلــيــة). وشــهـد طــريق
ـثنى فـي بغـداد ومركـز تطوع مـطار ا
ــفـــصــولــ كـــركــوك طـــوابــيــر مـن ا
الـراغبـ بالـعودة الى وظـائفـهم بعد
مـوافقـة احلكـومة عـلى طلب اعـادتهم
الــة اخلــدمــة.  فــيــمــا أوصى مــكــتب
ــفــتش الــعــام لــلــوزارة الــداخــلــيـة ا
مـديـريـة شـرطـة مـحـافـظـة الـديـوانـية
بـإعادة مـبلغ مـليارين و  327 مـليون
ديــنـــار الى خــزيــنــة الــدولــة صــرفت
ـنـتــسـبـ كــأجـور نـقل لــلـضـبــاط وا
ــكــتب في خـالفـاً لــلــضــوابط.وقــال ا
بــيـان امـس إن (جلـنــة تـدقــيـقــيـة من
ــتـابــعــة حـســابـات ــكــتب كـلــفت  ا
مــديــريــة شـرطــة احملــافــظـة مـن قـبل

ـفـتش الـعـام جـمـال األسـدي كـشفت ا
عـن وجــود مــخــالــفــات في اجــراءات
ـتـعـلقـة بـأجور صـرف اخملـصـصات ا
الـنـقل)  واضــاف (اتـضح لـلـجـنـة أن
ــديـريــة تــقــوم بــصـرف حــســابــات ا
ــوقع اجلـغـرافي مــخـصـصــات نـقل ا
نتـسب خالفاً للضوابط لـلضباط وا
والــتـعـلـيـمــات ودون سـنـد قـانـوني)
ـــكـــتب أعـــد واوضـح الـــبـــيـــان ان (ا
تـقريـراً مفصالً بـالقـضية الى مـديرية
ضـمنه تـوصيـة باسـترجاع الـتفـتيش
ـصـروفـة دون سـنـد قـانوني ـبـالغ ا ا
وايـجـاد اآللـيـة الـكفـيـلـة لـذلك اضـافة
ـعـرفة الى تـشـكـيـل جلـنـة حتـقـيـقـيـة 
ــقـصــرين بـغــيـة اتــخـاذ االجـراءات ا
الـقانونية واالداريـة بحقهم). بدوره 
ـفــتش الـعـام لــوزارة االعـمـار أعــلن ا
واالسـكـان والـبـلـديـات الـعـامـة مـاجد
الــصــاحلي عن مــنع هـدر 14 مــلــيـار
دينار عراقي قيمة 109عقار في بلدية
بـابل.وقـال الـصـاحلي فـي بيـان امس
ـالكـات الــرقــابــيــة في مــديــريـة إن (ا
تــفـتــيش بـابل تــمـكـنت مـن مـنع هـدر
مــبــلغ ١٤مــلــيـار ديــنــار قــيــمــة قـطع
اراضـي يـــبـــلـغ عـــددهـــا 109 عــــقـــار
خملـالفـتها الـضوابط والـتعلـيمات في
الـتـخـصـيص والـتـوزيع والـتي تـعود
ملكيتها الى بلدية احملافظة)  مشيرا
ــديـريـة الـى ان (جـهـود رقــابـيـة في ا
مـكـنـهـا مـن ايـقاف 109 قـطـعـة ارض

كـانت مـعـدة لـلـتوزيع بـطـريـقـة حتوم
حــولـهـا شـبـهــات فـسـاد في الـشـروط
الــعـامـة لــلـضـوابط والــتـعـلــيـمـات )
ـكـلف بـهذا مـؤكـدا ان (فـريق الـعمل ا
ـــوضـــوع كـــشف عن وجـــود تالعب ا
وشـــبـــهـــات فــــســـاد في الـــيـــة عـــمل
اجـراءات الـتـخـصـيص والـتـوزيع من
قــبل جلــنــة الــتــوزيع فـي الــبــلــديـة)
وتــابـع انه ( الــغــاء الــتــخــصــيص
والـتوزيع لـهذه الـقطـع واعادة الـنظر
بــــآلــــيــــة الـــتــــوزيـع وفق الــــشـــروط
ـوصل اعــتـقـلت الــقـانــونـيـة). وفـي ا
الــداخــلــيــة احــد عـنــاصــر داعش في
ـدينة عـملـية امـنية بـاجلانب األيـسر 
ـوصل. وقـال بـيان إن (فـوج طوار ا
الـشـرطـة الـرابع عـشـر الـتـابع لـقـيادة
شـرطـة نيـنوى وبـنـاءً على مـعلـومات
اسـتخبـارية دقيـقة القى الـقبض على
احــد عـنـاصـر داعش)  ولــفت الى ان
ــعــتـقل كــان يــعـمل مــقــاتالً في مـا (ا
يــسـمى بـــجـيش الـعــسـرة خالل مـدة

ـوصل حيث  سـيطـرة داعش على ا
الـقبض علـيه في منطـقة حي احلدباء
بـاجلانب األيسر للـمدينة).في غضون
ذلك   اكــد الـــنــاطق الــرســمي بــأسم
قــيـادة شــرطـة ديــالى الـعــقـيــد غـالب
الـعـطـيـة الـقـاء الـقـبض عـلى عـدد من
ـــطـــلـــوبـــ وضـــبط شـــاحـــنـــتـــ ا
مــخــالـفــتـ لــلــضـوابط الــقــانـونــيـة
بـبعقوبـة.وقال العطـية في بيان امس

إن (مـفـارز من اقـسام شـرطـة بعـقـوبة
وجـلـوالء ومـفـارز من مكـافـحـة اجرام
ديـالى تمـكنـوا من القـاء القـبض على
عــشـرة مـطـلـوبـ لــلـقـضـاء و اتـخـاذ
االجـــراءات الــقـــانــونــيـــة بــحـــقــهم)
واشـارالى ان (سيطـرة الناي الـتابعة
الـى قسم شـؤون السـيطـرات والطرق
اخلـارجـية ضـبـطت شاحـنـت االولى
ـواد الـغـذائـيـة والـثـانـيـة مـحـمـلـة بـا
محملة بزيت احملركات وفالتر الهواء
ـســتـوردة ال حتـمل اوراقـا كـمـركـيـة ا

حـــيـث  تـــســـلـــيـم الـــشـــاحـــنـــتـــ
ــضـــبــوطــتــ مع ســـائــقــيــهــا الى ا
اجلـهـات اخملتـصـة الكمـال االجراءات
الـــقــانـــونــيــة).واعـــتــقـــلت مـــديــريــة
االســتـخــبـارات الــعـســكـريــة داعـشي
وضـبط مـواد متـفـجرة داخـل مضـافة
اثــــنــــاء مــــداهــــمــــتــــهــــا بــــقــــضـــاء
ديريـة في بيان انه ـقدادية.وقـالت ا ا
(بــنـاءً عـلى مـعــلـومـات اسـتــخـبـاريـة
دقـيــقـة داهـمت قـوة من مـفـارز خـلـيـة
االســتــخـبــارات ومــكـافــحــة اإلرهـاب
ـهمات الـتابـعة وبـاالشتـرك مع فوج ا
ـهمـات لـلمـديـرية ذاتـها األول  لـواء ا
ـقداديـة) مبـينا مـضافـة لداعش في ا
ان (الــقــوة الــقت الــقــبض عــلى أحـد
همـ بداخلـها وهو من اإلرهـابيـ ا
الــذين شـاركــوا بـتـنــفـيـذ الــعـديـد من
مــاتــسـمى بـــالــغـزوات ضــد الــقـوات
ــرتــ األمـــنــيـــة و إصــابــــــــــــتـه 
عـامي 2013 - 2014 أثـنـاء عـمله في
ـــطــلـــوبــ واليـــة ديــالـى وهــو من ا
ـوجب مـذكـرة قـبض وفق لـلــقـضـاء 
ادة 4 إرهـاب). الى ذلك أفاد أحـكـام ا
ــحـافــظـة مــيـســان بـوقـوع مــصـدر 
حــــادث ســــيــــر عــــلى طــــريـق اجملـــر
صـدر في تـصريح بـاحملـافظـة.وقـال ا
امـس ان (حادث سيـر مروع وقع على
طـريق اجملـر مـقابـل مرقـد ابـو سدرة
ــــا اســــفـــر عـن إصــــابـــة صــــاحب

السيارة بجروح بليغة).

s Š b¹d  ≠ qOÐ—«

ادت امس الـكـابيـنـة الوزاريـة اجلـديدة
القليم كردستان وهي التاسعة برئاسة
مـسـرور الـبـارزاني الـيـمـ الـقـانـونـية
ؤلــــــفة من  23 وزيرا ان وا امـام البر
بـيـنـهم ثـالث نـساء   واحلـكـومـة الـتي
ــان ثـقـته بــهـا مـؤتــلـفـة من مــنح الـبـر
االحزاب الكردية الرئيسة التي وضعت
لـهـا بـرنـامج عـمل ضـمـن وثـيـقـة شرف
لــتــصب في مــصــلــحــة ابــنــاء االقـلــيم
ؤسـسات ومـحاربـة الفـساد وتـطويـر ا
ورفـع سقف اخلـدمات . وتـرأس جلـسة
ان فاال مـنح الثقة للحكومة رئيس البر
فـريد التي ادت اليم الـقانونية ضمن
الـكابينة الوزاريـة اجلديدة ومن بعدها
ان بديال عـنها . وحصل سـيختار الـبر
الـبـــــــــارزاني اصوات  88 مـن اعضاء
ان   وقـوبـاد الطـالبـاني على 73 الـبـر
صـوتا لـيكون نـائبا لـرئيس الوزراء ثم
ــان اســمــاء بـــعــد ذلك   عـــرض الــبــر
الـكابينة الـوزارية للتصويت   فحصل
فـرست احـمـد عـبـدالـله على 84 صـوتـا
لـيكون وزيرا للـعدل وشورش اسماعيل
عــبـدالـله وزيـرا لــشـؤون الـبـيــشـمـركـة
بـحصـوله على  73 صـوتا كـما وحصل
ريــبــر احــمــد خــالـد عــلى  76 صــوتــا
لـيــكـون وزيـرا لـلـداخـلـيـة واوات شـيخ
جـناب وزيرا للـمالية بواقع  81 صـوتا
وســـامــان حـــســـ الــبـــرزجني وزيــرا
لــلـصـحــة بـحــصـوله عـلى  81 صــوتـا
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وئاالن حمه سعيد وزيرا للتربية بواقع
 صــوتــا ودانــا عــبــدالــكــر حــمه 85
صـالح وزيـرا لالشـغال واالسـكـان التي
حــصــلت عــلى  80 صــوتــا وســاســان
عـثـمـان عوني حـبـيب وزيـرا لـلبـلـديات
والــســيــاحــة بـواقع  85 صــوتـا وارام
مـحمد قادر امـ وزيرا للتـعليم العالي
والــبــحث الـعــلــمي بـواقع  76 صــوتـا
وحـصل دارا رشيـد محمود  75 صـوتا
لـيـكـون وزيـرا للـتـخـطيـط وكولـيـسـتان
عــبـــدالــله مــعـــروف وزيــرة لــلــشــؤون
االجـتمـاعيـة بواقع  74 صـوتا ومـحمد
سـعـيـد عـلي وزيـرا لـلـثـقـافـة والـشـباب
بــــواقع  75 صـــوتــــا بـــاالضـــافـــة الى
الـتصـويت على عـبدالل محـمود مـحمد
ـؤنــفـلـ وزيــرا لـشــؤون الـشـهــداء وا
والـذي حـصل على  85 صـوتـا وبيـكرد
الـطــالـبـاني وزيـرة لـلـزراعـة بـواقع 83
صــوتــا وكــمـال مــســلم قــره ني وزيـرا
لـلـتجـارة والصـناعـة بواقع  85 صـوتا
ـسـيح وزيـرا لـلـنقل وانـو جـوهـر عـبدا
ــــــواصـالت بــــــواقع 80 صــــــوتــــــا وا
وبـــشــتــيــوان صـــادق وزيــرا لــشــؤون
االوقـاف والـشـؤون الـديـنـيـة بواقع 77
صوتا وكمال محمد صالح خليل وزيرا
لــلـكـهـربـاء بـواقع  85 صـوتـا   فــيـمـا
حــــصل  وزراء شـــؤون االقـــلــــيم عـــلى
ـان وهـم خـالـد اصــوات اعـضــاء الـبــر
سـالم سـعــيـد شـــــــــــــــــواني عـلى 68
صـوتا وايـدن معروف  78 صـوتا وفاال
فـريد ابـراهيم  83 صـوتا .  وادى بـعد
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ذلك اعـضاء الكابـينة التاسـعة حلكومة
اقـلـيم كـردسـتـان الـيمــــــ الـقـانـونـية
ــان بـــعـــد نــيل ثـــقـــة اعــضــــــــــاء بـــر
كــردســتــان . واشــاد  الـبــارزاني خالل
اجلـلسة بـ(التضحيـات الكبيرة للشعب
الــــــــــكـــــــــردي مـن أجـل احلــــــــــريـــــــــة
ـقـراطـية)  مـؤكـدا ان (احلـكـومة والـد
اجلـديـدة ستـواصل عـملـها بـالـتنـسيق
والـتـعـاون مع احلـكـومـة االحتـادية من
أجـل بـنـاء غـد جـديــد وعالقـات اخـويـة
لـبناء العراق وكـردستان وادعو االكراد
الـى دعم احلــكــومـة اجلــديــدة من اجل
ـســار وجتــاوز اخلالفـات تــصــحـيـح ا
والـــشــروع بـــالــبـــنــاء والـــتــطـــلع الى

ستقبل). ا
 بــــدوره   اكـــــد عــــضـــــو في احلــــزب
قـراطي الكردسـتاني الـتزام حزبه الـد
برمة مع االحتاد بـاالتفاقات السابـقة ا
الوطني الكردستاني  داعياً لعدم خلق
االزمــات او وضع الـعـقــبـات في طـريق
اجنـاح الـعـمـلـيـة السـيـاسـيـة بـاالقـليم.
وقـال شـيـرزاد قـاسم في تـصـريح امس
ـقـراطي الـكـردسـتـانـي مـلـتزم إن (الـد
بـجميع االتفاقات التي ابرمها مع باقي
الـقـوى السـياسـيـة ومن بيـنهـا االحتاد
الـوطـني)  وأضـاف ان (ابـواب احلـزب
مـفتـوحة عـلى مصراعـيهـا للـتحاور مع
ـؤمـنـة جـمــيع الـقـوى الـكـردسـتـانـيـة ا
ـقراطـية في بـالعـملـية الـسيـاسيـة الد

ا  كـردسـتان)  مـؤكـدا ان (االلتـزام 
التوصل اليه في االتفاقات السابقة هو
االمــــر االســـاس في أي حــــوارات يـــتم
ـضي بها وهو ما نعمل من خالله في ا
هـا من قـبـلـنا) أي مـبـادرات يـتم تـقـد
وتـابع ان (هناك اتفاقيـت  ابرامهما
مـع االحتـاد احـدهـمـا سـيـاسي واالخـر
يــرتــبـط بــتــشــكــيل احلــكــومــة ونــحن
مــلـتـزمـون بـهــمـا بـشـكل كــامل كـونـهـا
اتـــفـــاقــات شـــامـــلــة تـــخـــــدم جـــمــيع

االطراف). 
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طـالب متـقاعدون احلـكومـة بأعادة
ـبالغ التي استقطعتها شركة كي ا
كــارد وحتـمـيـلـهــا مـسـؤولـيـة هـذا
الــتــصـرف الالمــقــبـول بــعــد قـرار
هــيـئــة الــتـقــاعـد الــقـاضي (بــعـدم
اجــبــار اي مـتــقـاعــد عــلى اصـدار
ــاســتــر كــارد دون رغــبـة مــنه)  ا
فـــضال عن فـــتح حتـــقــيق نـــيــابي
لــلـوصـول الى حــقـيـقــة الـتـصـرف
وانـهاء اي عـمولـة تتقـاضاهـا عند
خـدمة دفع الرواتب   فـيما كشفوا
عن وجـود اسـتقـطاعـات كبـيرة في
مــكــافـأة نــهــايـة اخلــدمــة وصـرف
ـــوجب ـــقـــرر  مـــبـــالـغ اقل من ا
الــــقـــــانــــون . وتــــقــــوم كي كــــارد
بـإسـتـقطـاع مـبـلغ غيـر مـنـظور من
راتـب كل مـــتـــقـــاعـــد قـــدره 3500
ديـــنــار   عـــنــدمــا كـــان الــدفع كل
شــهــرين   لــكــنــهــا واصــلـت هـذا

االسـتقـطاع بـعد شروع الـتقـاعد بدفع
ـا يثـيـرالـتـصرف الـرواتب شـهـريـا 
شـكـوكـا ومـخـاوف بـامـكـانـيـة حـدوث
ــــتـــقــــاعـــدين ســــطـــو عــــلى رواتب ا
وبـتـواطؤ مـقـصود . وقـال مـتقـاعدون
لـ(الـزمـان) امس ان (اسـتقـطـاع مـبالغ
شــهـريـة مـن كل مـتـقــاعـد يـعــد سـرقـة
لالسـتـحقـاق والسيـما ان كل مـتقـاعد
دفع اجــور اصـدار الـبـطـاقــة لـلـشـركـة
مـقدمـا وبالتـالي اي قطع دون مـوافقة
صـاحب الـشـأن بـعـد احـتـيـاالً وسـرقة
ـلكون من حـقوق الـضعفـاء الذين ال 
ســوى هـذا الــراتب الــبـســيط الـذي ال
يـكفي تـغطيـة نفـقات العالج لـلمرضى
وغــيـرهم من الــذين لـديـهـم الـتـزامـات
اسـرية اخرى)  واكـدوا ان (الشـريحة
كــانت تــتــســلم الــرواتب كــامــلـة قــبل
اصـدار الـبـطاقـة الـذكيـة الـتي كان من
ـفترض ان تسهل عجـلة الدفع لكنها ا
اصـبـحت نـذيـر شـؤم عـلـى الـشـريـحة
النـها تـنهب مسـتحـقاتهم دون عـلمهم

ــوضــوع امــر واقع بــســبب وجــعـل ا
ـعـنـية عن مـحـاسـبة غـيـاب اجلـهات ا
الـشـركـة الـتي بـدأت تـسـيء لـشـريـحة
قـــدمت وخـــدمت الـــدولـــة لـــســـنــوات
ـتـقـاعـدون احلـكـومـة طـوال)  ودعـا ا
ـالـيـة الى (الـتدخل مـتـمـثـلـة بـوزارة ا
ـبالغ من الـشـركة وحتـمـيلـها العـادة ا
نــتــائج هــذا الــتــصــرف الـالمــسـؤول
فــــضال عـن فــــتح حتــــقــــيق نــــيــــابي
لـلوصول الى حـقيقـة تصرف كي كارد
وانــهــاء اي عـمــولـة تــتــقـاضــاهـا عن
خـدمـة دفع الـرواتب)  مـشـددين عـلى
(ضـــرورة الــزام مـــصــرفي الـــرافــدين
والــرشــيــد بــتــشــكــيل فــرق تــفـتــيش
ـتـابـعـة اداء مـنـافـذ تـوزيع مـيــدانـيـة 
الــرواتب االهـلـيـة وحــصـر اخملـالـفـ

لـضـوابط احلـصـول عـلى الـعـموالت)
واشــاروا الى انه (البـد من الـتـعـجـيل
ـقترح هيئة التقاعد القاضي بأنهاء
اي عـمـولـة للـشـركـة قـبل نهـايـة الـعام
اجلــاري عــلى ان يــشــمل الــتــحـقــيق

ـاني الــكــيـفــيــة الـتي تــتم بــهـا الــبــر
االسـتـقـطـاعات   كـون الـشـركـة تـمنح
ـتـقـاعـد مبـالغ اقل من اسـتـحـقـاقاته ا
ــكـافـاة نــهـايــة اخلـدمـة) بــالـنـســبـة 
ــتــقـــاعــدون ان (مــوضــوع واوضـح ا
اخـتالف مبـلغ الـراتب ب شـهر واخر
تـقاعـدين الذين يـحدث مع كـثيـر من ا
يـــحــاولــون مــرارا وتـــكــرارا ايــصــال
عنية للتحقيق صـوتهم الى اجلهات ا
فـي تلك اخملالـفات لكن دون جدوى او
اسـتـجـابـة او حـتى رد) واضـافوا ان
(قـــيـــام الـــشــركـــة بـــ مـــدة واخــرى
تـقـاعـدين التي بـاسـتـبدال بـطـاقـات ا
تـبلغ كلفة اصـدارها عشرة االف دينار
خــــيـــر دلــــيل عـــلـى االضـــرار بــــتـــلك
ــتـــقــاعــدون الـــشــريــحــة)  واشـــاد ا
بـ(خـطـوة هيـئـة التـقاعـد الـتي اوقفت
مـــهـــزلــة اجـــبـــار كـــبــار الـــسن عـــلى
ـاسـتر اسـتـبـدال الـبـطـاقـة الـذكـيـة بـا
كـــارد وانـــهــاء حـــالـــة اجلـــشع الــذي
يـسـتـحـوذ عـلى الـشـركـة واسـتـهـداف

الـشـريحـة الفـقيـرة). والزمت الـتقـاعد
ــتــقـاعــدين بــاســتــمــرار دفع رواتب ا
بـبطـاقة كي كـارد وعدم اسـتبـدالها اال
ـتقـاعد  مـشيـرة الى اعـتماد بـرغـبة ا
ـاسـتر كـارد في دفع رواتب احملـال ا
اجلــدد. وقـالت الــهـيــئـة في بــيـان انه
نعقد (بـناءً على االجتـماع التداولـي ا
ـركـزي العـراقـي حلـصول مـع البـنـك ا
مـوافـقـته عـلى اعـتـمـاد مـنـتج مـاسـتر
ـــتـــقــاعـــدين  كـــارد في دفـع رواتب ا
تـقـرر اسـتـمرار دفع الـرواتب بـبـطـاقة
الـــدفع االلـــكــتـــروني كي كـــارد وعــدم
اســتـبـدالـهــا بـبـطــاقـة اخـرى اال عـلى
ـتـقـاعـد وبـطـلـب حتـريري رغـبـة من ا
مـــنه وعـــدم اجـــبـــار اي مــنـــهم عـــلى
اسـتبدال البطاقة)  الفتة الى (اعتماد
بـطاقـة الدفع االلـكتـروني ماسـتر كارد
بــصــمــة مع رقم ســري  الــصـادرة من
مـــصــرف الـــرافـــدين بــالـــتـــعــاون مع
يـة لـلبـطـاقة الـذكـية في الـشـركة الـعـا
تقاعدين اجلدد احملال دفـع رواتب ا

الى الــتـقـاعــد). وكـان رئـيس الــهـيـئـة
احـمد عبد اجللـيل الساعدي قد كشف
عن تشخيص اخملالفات التي يتعرض
تقاعدون بسبب البطاقة الذكية. لها ا
وقــال الـسـاعـدي في تـصــريح مـتـلـفـز
امـس االول ان (احلــــــديـث عـن قــــــطع
الـــراتـب يـــخص شـــركـــات الـــقـــطـــاع
ـركزي الـذين قرروا اخلـاص والـبنك ا
تـوط الرواتب وفتح بـاب للمصارف
بــــتــــوطــــ الـــرواتـب دون اخـــذ رأي
ــصـارف الــهــيــئـة)  مــشــددا عــلى (ا
تـشخيص االستغالل الذي يتعرض له
ـنــافـذ ــتــقـاعــدون من قــبل بـعـض ا ا
االهـليـة بغـلقهـا مع سحب الـرخصة)
ــــاســـتــــر كـــارد   كــــشف وبــــشـــان ا
الـــســاعــدي عـن ان (جــمــيـع حــركــات
ـاستـر كارد تـذهب الى امريـكا وأمن ا
الـبيانات مفـقود في توط الرواتب)
ـوطنـة لـلرواتب مـؤكـدا ان (اجلهـات ا
لـم تتـعـامـل بنـظـام اي تـي ام اخلاص
ــنع اخــذ امــوال بــالــبــطــاقــة الــذي 

اضــــافـــيـــة وهــــذا من واجب الــــبـــنك
ـركـزي)  وتـطـرق الـسـاعـدي الى ان ا
ــشـمــولـة ــنـحــلـة ا (مــلف االجــهـزة ا
دني بول وجب احلـاكم ا بـالتـقاعـد 
ـــر الــذي حل تــشــكــيالت عــدة  بــرا
حـيث قـررت احلـكـومة احـالـة الـبعض
عــلى الـتـقـاعـد)  مــبـيـنـا ان (الــهـيـئـة
تـشرع بتنفيذ خطـة تسهم بفتح بناية
في كـل مــنـــطــقـــة لــتـــخــفـــيف الــزخم
احلـاصل عليهـا حاليا والـتوجه نحو
كنـنة عـبر تطـبيـقات على اسـتخـدام ا
االجـهزة الذكية التي توضح اجراءات
ـــعـــامــلـــة وتـــوفــر مـــجـــمـــوعــة من ا
االسـتـفسـارات ولكن بـسبب االنـترنت
والــكـهـربـاء لم يـتم تــفـعـيل اخلـدمـة).
وكـانت كي كـارد قـد اعـلنـت عن توقف
اصـــدار الـــبـــطــاقـــات في الـــتـــقـــاعــد
ـاسـتـر كارد واسـتـبـدالهـا بـبـطـاقات ا
الــــصـــادرة من مـــصــــرف الـــرافـــدين.
ـتـقـاعدين في وقت وابـلـغت مـصادر ا
سـابق ان الـشـركـة تـتـعـرض لـالبـتزاز

ـــبــالغ مـن اطــراف نـــافـــذة وان ا
(الــرشـا) الـتي تـدفــعـهـا الى تـلك
االطـراف تعـمل علـى استـقطـاعها
ـتــقـاعـدين. بــهـذه الـصــورة من ا
وتـداولت مواقع الـتواصل تـقريرا
يــــوضـح ان اجــــراء اســــتــــبــــدال
اسـتر كارد هو الـبطاقـة الذكيـة با
لــلـتــغـطــيـة عـلـى الـسـرقــات الـتي
حـدثت من قـبل بـعض االشـخاص.
وتـقوم كي كـارد منذ اشـهر بحـملة
دعــائــيــة وصــفت بــأنــهــا ســاذجـة
وتــســتــخــدم وسـائل غــيــر فــاعــلـة
لـتـجـمـيل صـورة خـدمـاتـهـا االخذة
بــــالـــتــــراجع. مـن جـــهــــة اخـــرى 
اصـدرت مـديـريـة خـزيـنـة مـحـافـظة
مـــيــــســـان شـــروط وتـــعــــلـــيـــمـــات
لـلـمـفـصـول الـسـيـاسـيـ وعوائل
ديـريـة في بـيان الـشـهـداء. وقالـت ا
ان (شـروطا وتـعليـمات واليـة تقد
لــلـمــشـمـولــ بـالــفـصل الــسـيـاسي

فضال عن عوائل الشهداء). 
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ديـر التـنفـيذي لـوحدة أعـمال كـشف ا
حـلول الشبـكات الكهربـائية في شركة
جـنرال الكتريك للشرق االوسط محمد
مــــحــــيــــسـن عن قــــرب دخــــول ثالث
مــحـطــات حتـويـلــيـة لــلـخــدمـة. وقـال
مــحـيـسـن في بـيـان صــحـفي امس إن

(احملــطــات الــثالث هـي ســلــمــان بـاك
والــبــلـديــات والــعـمــاري في بــغـداد)
مــبـيــنـاً أن (هــذه احملـطــات الـفــرعـيـة
سـتعمل على فك االختناقات احلاصلة
حــول الــعــاصـمــة ونــقل الــطــاقـة من
مــحــطـات االنــتــاج وخــاصـة مــحــطـة
واطن وهذا تطورة الى ا بـسماية ا
ــتـواصـل مع كـوادر وزارة بــالــعــمل ا

الــكـهــربـاء وحتت تــوجـيـهــات رئـيس
ـهـدي). وأضـاف الـوزراء عـادل عـبـد ا
أن (إدخـال تـلك احملطـات هـو جزء من
الـتزام الشركـة بدعم العراق في اعادة
تــأهـيـل الـبــنـيــة الــتـحــتـيــة لــلـطــاقـة
الــكـهـربـائـيـة واالعــتـمـاد في تـطـويـر
ـشاريع علـى توفير أفـضل التـقنيات ا
واخلـبـرات الالزمة في جـميع مـفاصل

ـشـروع). وب أن (الـشركـة سبق ان ا
افـتـتـحت مـحـطـة شـمـال غـربي بـغداد
وشمل نـطاق عـمل جنرال الـتحـويلـية
شـروع احملـطة الـتـحويـلـية إلـكـتريـك 
ـعزولة بالغاز وبقدرة 400/132/11 ا
وتصنيع كـيلوفـولت كالً من التصمـيم
ــوقع وأعــمــال وتــســلــيم ا ــعـــدات ا
الــتــركـــيب واالخــتــبــار والــتــكــلــيف

) مـؤكـداً (اشـراف ـوظـفــ وتــدريب ا
مـهـندسـ عـراقيـ من شـركة جـنرال
إلــكــتــريك بــالــتــعــاون مـع مــقــاولـ
شروع وتـركيبه عـراقيـ على بنـاء ا
واخـتباره وتـوفير خـدمات التـكليف).
ـكن لـهذه احملـطة أن ولـفت إلى أنه (
تــغـــذي نــظــيـــراتــهــا الـــتــحــويـــلــيــة
بـــقـــــــــــــدرة  132 كـــيـــلـــوفـــولت في

الكاظمية والشعلة والصابيات فضالً
عـن خمس مـحـطـات فرعـيـة أخرى من
ــقــرر تــطــويـرهــا مــســتــقــبالً كــمـا ا
سـتساعد احملطة عـلى توصيل الطاقة
الــكــهــربــائــيــة من مــحــطــة كــهــربــاء
ومـحــطـة كــهـربــاء الـتـاجي بــسـمــايـة
تـنقلة إلى الـغازية ومـحطات الـغاز ا

الشبكة الوطنية).
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