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خـــريــجي الــدراســة االعــداديــة اي
مـــخــصــصـــات لــلــشـــهــادة ســوى
حـامـلي الـشـهـادات األخـرى الذين

مـــنــحــهم مـــخــصــصـــات تــتــراوح
ـئـة نـسـبـتـهـا مـا بـ  5 و 20 بــا
وهي نــسـب قـلــيــلــة جــدا مــقــارنـة

بـــالــنـــسب اخملــصـــصــة حلـــامــلي
الـشـهـادات الـوظـيـفـية). ولـفت الى
ـــــادة  14 مـن الـــــدســـــتـــــور ان (ا

الـــعــراقي نـــصت عــلـى مــا يــأتي :
الـعراقيون متساوون امام القانون
دون تـميـيز في كـافة اجملاالت ومن

ضـمـنـهـا اجملـال االقـتـصـادي   مـا
ـــالـــيــة يـــوجب عـــلـى الـــلـــجـــنـــة ا
ـانـيــة والـلـجـان الــقـانـونـيـة الــبـر
ــادة رقم 35 ـــعــنـــيــة تـــعــديـل ا ا
ـوحد عـاشـراً من قانـون التـقـاعد ا
رقـم  9 لــــــســـــنـــــة  2014 ومــــــنح
خــــريــــجي الــــدراســــة االعــــداديـــة
مـخـصـصـات شـهادة نـسـبـتـها 25
ـئـة مـن الـراتب الـتــقـاعـدي مع بــا
زيــــادة مــــخــــصــــصـــات حــــامــــلي
الــشـهـادات االخــرى وفق الـنــسـبـة
ـئـة ايـضـاً لـكي ذاتـهـا اي  25 بـا
ـساواة).من تـسـود العـدالـة وتتم ا
جـهة اخرى أكد رئـيس اجلمهورية
أن اإلنـسـان هـو الثـروة احلـقيـقـية
ألي بــلــد وبه حتــقـق األ رقــيــهـا
وتـــطــورهـــا. ونــقل بـــيــان تــلـــقــته
(الــزمـان) امس عن صـالح تـأكـيـده
خـالل استـقـبـاله فـي قصـر الـسالم
ـفوضـيـة الـعـلـيا بـبـغـداد رئـيس ا
ـوسـوي حلــقـوق االنـسـان عـقـيل ا
رافق له (ضرورة متابعة والـوفد ا
الـتـشريـعات الـعراقـية ومـواءمتـها
ــواثـــيق واالتـــفـــاقــات الـــتي مـع ا
ـتـعـلـقـة صـادق عـلـيـهـا الـعـراق وا
بـحـقـوق االنـسـان) مـنـوهاً الى ان
(رئـاســة اجلـمـهـوريـة تـدعم تـقـد

مـشاريع الـقوانـ اخلاصـة بذلك).
ولـــفـت صـــالح الـى (أهـــمـــيـــة دعم
ــــتـــــخــــذة بـــــصــــدد اإلجـــــراءات ا
فوضية الـشكاوى التي تقدم الى ا
بـشأن أي انتهاكات تمارس من أي
جـهة كـانت ومتـابعـتهـا وإحالـتها
عـنية) مـشدداً على الى اجلـهات ا
ـظـالم النـها (ضـرورة االهـتـمـام بـا
ا تـبدأ باشياء صغيرة وتتوسع 
عاجلـتها). يـتطـلب وضع احللـول 
ورأى ان (واجـب احلــــــكـــــــومــــــات
ـدنـية ألبـنائـها صـيـانة احلـقوق ا
الـتي كـفـلـهـا الـدسـتـور من حـريات
ومـــــشــــاركــــة فـي صــــنـع الــــقــــرار
الـسياسي) مـؤكداً (اهمـية إحترام
ـــبــاد وتــوفــيــر الــبــيــئــة هــذه ا
ـــنــاســبـــة لــيــنـــعم الــعـــراقــيــون ا
ـقـابل قدم بـحـقوقـهم كـامـلة). في ا
ــــفــــوضــــيـــة رئــــيس وأعــــضــــاء ا
اســتـعــراضـاً مــفـصالً لــصـالح عن
ـفوضـية وأبرز أنـشطـة وأهداف ا
اجنـــازاتــــهـــا في مـــجـــال ضـــمـــان
ـدنـيـة لـلـعـراقـيـ دون احلـريـات ا

تمييز.
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اكــد رئـيس اجلــمـهـوريــة بـرهم صـالح
أهـمـية اسـتـمـرار التـنـسيق والـتـشاور
بـ الـدول الـعـربيـة في اجملـاالت كـافة
الســـيـــمـــا مــــا يـــتـــعـــلق بـــتـــطـــورات
ومـــــــســـــــتــــــــجـــــــدات األوضـــــــاع في
ـنطـقة.ونقـل بيان تـلقـته (الزمان) عن ا
صـالح قـوله خالل اسـتـقبـاله في قـصر
الـسالم بـبـغداد امـس وزيري خـارجـية
ن مـــصــر ســـامح شـــكــري واألردن أ
الـصـفـدي ان (الـعـراق يـعـطي أولـويـة
لــعالقـاته مع أشــقـائه وفـقـاً لــسـيـاسـة
االنـفتـاح عـلى محـيطه الـعربي وعـمقه
اإلسالمـي التي نحرص على ترسيخها
مـن خالل تبـادل األفكـار والرؤى بـشأن
الـقـضـايا واألحـداث الـراهـنة) مـشـيراً
إلـى (أهــمــيــة تـــطــويــر أسـس الــعــمل
ـشـتـرك لـتـحـقـيـق الـرفـاهـية الـعـربي ا
واالزدهــار االقــتــصــادي لـشــعــوبــنـا).
وأشـــاد رئــيس اجلــمـــهــوريــة بـــعــقــد
االجـتـماع الـثالثي بـ وزراء خارجـية
الـعـراق ومـصر واألردن بـبـغـداد. وقال
انه ( يجسد الرغبة والسعي بأن يكون
بــــلـــدنــــا ســـاحــــة لــــتالقي األشــــقـــاء
ـشتركة صالح ا واألصـدقاء وتبـادل ا

ـا يُـسـهم في حتقـيق أمن واسـتـقرار
ـنطـقة) مـشدداً على (أهـميـة متـابعة ا
تــنــفــيـذ مــخــرجــات قـمــة قــادة الـدول
الـــثالث الــتـي عُــقــدت فـي شــهــر آذار
ـــاضي في مـــصــر).بــدورهـــمــا جــدد ا
الـوزيران رغبة بلـديهما بتـطوير آليات
الـــتــعـــاون والـــتــكـــامل في مـــخـــتــلف
اجملاالت ووقوفهما إلى جانب الشعب
الـعـراقي في حتـقـيق آمـاله في الـعيش
بـــسالم وأمـــان وتـــطـــور دائم.وجــرى
خـالل الـــلـــقـــاء الـــذي حـــضـــره وزيـــر
اخلـارجية محمد علي احلكيم مناقشة
ســـبل تــعـــزيــز الـــعالقـــات الــعـــربــيّــة
ومـساعي التوصل إلى حـلول سياسية
ـنطـقة ودعم لألزمـات التـي تشـهدها ا
ـــنــاطق الـــعـــراق في إعـــادة إعــمـــار ا
احملــررة مـن ســيــطــرة تــنــظــيم داعش
اإلرهــــابـي. وتـــضــــمـن جــــدول زيـــارة
ـاثـل مع الـوزيـرين اجـراء  لـقـاءين 
ـــهــدي رئـــيس الـــوزراء عــادل عـــبــد ا
ورئـــيس مـــجـــلـس الـــنـــواب مـــحـــمــد
احلــلــبــوسي .وفـي شـأن مــتــصـل أكـد
الـوزراء الـثالثـة امـس األحـد مـواصـلة
ــشــتــرك بــ الــدول الــثالث الــعـــمل ا
لـتعزيز التعاون والعالقـات فيما بينها
نطقة. والسعي خلفض التصعيد في ا

وافــاد الــوزيـر احلــكـيـم خالل مـؤتــمـر
صــحـفـي مـشــتـرك عــقـده مـع نـظــيـريه
ـصـري واالردني عـقـب عـقـد اجـتـماع ا
ثـالثي أن (االجـتـمـاع خـرج بـتـوافـقات
ايـجابـية).بـدوره قال شـكري إن (مـصر
ســتـواصل الـعــمل مع الـعـراق واالردن
مـن اجل تـطـبـيق مـا  الـتـوافق عـلـيه
فـي اجـتـمـاع شـرم الــشـيخ بـ رئـيس
ــهـدي والـرئـيس الــوزراء عـادل عـبـد ا
ـــصــري عــبــد الـــفــتــاح الـــســيــسي ا
والــعــاهل االردني عــبــدالــله الــثـاني)
مـشـيرا الى ان (اجـتمـاع بـغداد تـكمـلة
شترك). بدوره أكد الصفدي لـلتعاون ا
نطقة . الـسعي خلفض التصعـيد في ا
ـؤتـمـر (نـحن في مـنـطـقة وقـال خالل ا
اخلـلـيج الـعـربي متـفـقـون عـلى خفض
الـــتـــصـــعـــيـــد وااللـــتـــزام بـــاحلـــوار
الـسـياسي الـذي يضـمن احتـرام اآلخر
وحـــسـن اجلـــوار وعـــدم الـــتـــدخل في
الــــشـــؤون الــــداخـــلــــيـــة لــــلـــبــــلـــدان
االخــرى).وأضـاف ان (امــنـنــا الـعـربي
واحــد ومـتــمــاسك واي تـهــديـد لــهـذا
االمن هـو تـهـديد لـنـا جمـيـعا) مـنـوها
ـنـطقـة كلـهـا متـماسـكة وأي الى أن (ا
ـنـطـقـة نـدفع ثـمـنـهـا جـمـيـعـا ازمـة بـا
وبـالـتـالي كـلـنـا نـريـد ان نـعـمل النـهاء

االزمـة والـتوتـر).وتابع أن (لـقاءنـا كان
مثمرا وايجابيا واحلوار كان صريحا
ونــحن نـريــد ان نـعـمـل بـشـكـل مـكـثف
ونـســيـر بـخـطـوات عـمـلـيـة لـيس فـقط
خلـدمـة مصـاحلنـا كدول شـقيـقة ثالث
لـكن ايـضا لـتحـقـيق األمن واالستـقرار
عـــلى االسـس الـــتي نـــتـــفق عـــلـــيـــهــا
جـميـعا). واتـفق الوزراء الـثالثة خالل
ـواقف في االجــتـمــاع عـلى تــنـســيق ا
احملــــافل الــــدولـــيــــة واالقـــلــــيـــمــــيـــة
واالضــطالع بـدور ايـجــابي يـسـهم في

حل االزمـات في ليبيـا واليمن وسوريا
وتـبادل الرؤى واالفكار بـشأن القضايا
اخملـتـلفـة ودعم القـضيـة الـفلـسطـينـية
واالتـفاق على عقد وزراء الدول الثالثة
ـعني بالـطاقة والصنـاعة والتجارة ا
ـقبل فـي بغداد واالسـكان اجـتمـاعهم ا
فــضال عـن اتــفــاقـات اخــرى.مـن جــهـة
اخــرى دعـــا رئــيس اجلــمــهــوريــة الى
شترك ضـرورة توسيع آفاق التعاون ا
.ونــقل بـــيــان رئـــاسي عن مـع الــصـــ
صـالح تـأكـيده خالل اسـتـقـباله سـفـير
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لك عبدالله حيّا العاهل االردنـي ا
الثـاني قـوات الدرك االردنـيـة على
موقـفـهـا الـنـبـيل لـتلـبـيـة مـنـاشدة
مواطـنة عـراقية مـقيـمة في االردن
امس االول نشرت على صـفحتها
في (فـيـســبـوك) اسـتـغــاثـة تـطـلب
الـفــزعـة لـتــشـيــيع ودفن والــدتـهـا
الــتي شــاء الــقـــدر ان تــتــوفى في
مـركــز احلـســ لـلــسـرطــان لـعـدم
وجود اقارب لـها في عـمان. وجاء
الرد من قـائـد قـوات الـدرك حـس
احلــواتــمــة بــااليــعــاز الى جــهــاز
الـــدرك االردني الغــــاثـــة الــــفـــتـــاة
وتـشـييـع ودفن والـدتـهـا والتـكـفل
ــــصــــاريف لــــلــــعــــزاء بــــكــــافــــة ا
ـــواطـــنــة واحـــــــــــــــتـــيـــاجــات ا

العراقية.
ـلـك عـبـدالـلـه في حـسـابه وكـتب ا
عـلى مـوقع الـتـواصل االجـتمـاعي
تويتر (أحيـي نشامى قوات الدرك

عـلى مـوقـفـهم الـنـبيـل في تـرجـمة
تـوجــيـهــاتــنـا لــتـلــبـيــة مـنــاشـدة
مواطـنـة عراقـيـة لتـشـييع جـثـمان
والـدتـهـا الـتي تـوفـيت في األردن
رحمها الله فهذا العمل اإلنساني

الــصـ لـدى بـغـداد تــشـانغ تـاو(عـمق
الــعالقـات الـتــاريـخـيـة بــ الـبـلـدين)
داعــيــا إلى ( تــوسـيـع آفـاق الــتــعـاون
ا ـشترك بـينهـما في اجملاالت كـافة  ا
).من يخدم تطلعات الشعب الصديق
جـــهــته جـــدد تــاو حـــرص بالده عــلى
(االرتـقاء بـحجم التـبادل التـجاري ب
الــبـلـدين وخـاصـة فـي مـجـاالت الـنـفط
والـطـاقة وسـكك احلـديد) مـؤكداً (دعم
حــكــومـته لــلــعـراق لــتـحــقــيق أهـدافه

بالتنمية والتطور).
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االخـرين من ابناء ذي قار الذين حققوا
ــعــدل وهم كـل من (الــطــالــبــة نـــفس ا
سـجى حسن مـكطوف عـبيـد وزميلـتها
دعـاء فـاضل مـوازي جـابـر مـن ثـانـوية
ــتــمــيــزات االهــلــيــة لــلــبــنــات وهج ا
والـطالب كاظم مـعروف احمد داود من
اعــداديـة اجلـمــهـوريـة في الــنـاصـريـة
والــطـالب مـحـمـد بــاقـر نـوري سـلـمـان
حـمـود من ثـانـويـة الـسـبـطـ االهـلـية
ـذكـورين مـن ب لـلـبـنـ واخلـمـسـة ا
افـضل  29 طـالـبـا وطالـبـة في الـعراق
ـعـدل. مـن جـهـة اخرى حـقـقـوا نـفس ا
فتش العام لوزارة التربية رائد اعلن ا
كـاظم احلـداد عـن إجراءات جـديـدة في
مـتــابـعـة نـتـائج اإلمــتـحـانـات الـعـامـة
ـنـتــهـيـة مــؤكـدا ضـرورة لــلـصـفــوف ا
إعــادة مـراجـعـة اخملـرجــات الـتـربـويـة
دارس وتـقو النتائج النهائية لفرز ا
ـتـمــيـزة. وقـال احلـداد في والــكـوادر ا
ـكتب بـيـان تـلـقـته(الـزمـان) امس ان (ا
ــديــريـات قــام بــتــوجـيـه إعـمــام الى ا
الـعامة لـلتربـية في بغـداد واحملافظات
بــإفـــتــتــاح دورات تــقــويـــة لــلــطــلــبــة
ــدارس احلــكــومــيـة والــتالمــيــذ فـي ا
بـــأجــور رمــزيـــة بــعـــد أوقــات الــدوام
الـرسمي وفـي العـطلـة الصـيفـية لـلحد
مـن ظــاهــرة الـــتــدريس اخلـــصــوصي

واإلبتزاز).

الــذي يــسـكــنه وتــمــســكه الـعــيش في
الــقــريــة لــفت االنــظـار وظــلت وســائل
االعـالم تالحـقـه الى حــيث يـعــيش في
الـقــريـة الـتي ذاع صـيـتـهـا بـعـدمـا ظن
ـتـرف هـو وحده الـبـعض ان الـعـيش ا
من يــحـقق الـتـفــوق والـنـجـاح ولـزامـا
عــلــيـنــا ان نـحــيي زمالء سن االربــعـة

وفـي كل يــوم وفـي كل حلـــظــة اشـــكــر
الـبـاري عـز وجل الـذي مـنـحـنـي الـقوة
والــصـبــر وحتـدي الــظـروف الــقـاهـرة
والــتـغــلب عـلـيــهـا). وقــال لـ (الـزمـان)
امـس (كـانت رحـلــة شـاقـة بــكل مـعـنى
الكلمة منذ الدراسة االبتدائية الى يوم
اعـالن نـتــائج االمـتــحــانـات الــوزاريـة
ـــاضي الـــذي ســـيـــبـــقى اخلـــمـــيـس ا
مــحـفــورا بـذاكــرتي مـا دمت حــيـا ولم
ـعـيشـيـة الـصـعـبة تـمـنـعـني ظـروفي ا
ــهـنـدس وسط عــائـلــة يـديــرهـا اخي ا
الــــذي يــــعـــــمل ســــائق تـــــاكــــسي من
مــواظــبـــتي عــلى مــواصــلــة دراســتي
ـدرس وعـلى نفسي بـاالعتـماد على ا
ـتابـعة اليـومية وفي في الـتحـضير وا
قــراءة مــواد تــصل الى اكــثــر من ست
سـاعات يوميا من دون الدخول في اية
ــدرس دورة عـــامــة او االســتـــعــانــة 
خـصـوصي والن ثـقـتي عالـيـة بـنـفسي
وفي الـتـعـويل عـلى مـدرسي الـثـانـوية
درسة الذين لم يألوا جهدا مع طالب ا
كـما هـنالك متـابعـة خاصة من شـقيقي
عــلي وسـيـبــقى جنـاحي مــصـدر فـخـر
لـلعـائلة وابـناء القـرية واشـعر بالـفخر
وانـا احقق هذا التفوق الكبير واقترب
ان شـاء الـله من حتـقـيق حـلـمي في ان
اصـبح طبيـبا عبـر التقـد الى جامعة
وقع ـعيشـية وا بـغداد). حـالة حسن ا
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ـــتــفـــوق االول عـــلى مــدارس اهـــدى ا
الـــعــراق بـــالـــفــرع الـــعــلـــمي الـــقــسم
االحــيـائي فـي االمـتــحـانــات الـوزاريـة
لـلعـام الدراسي احلالي الـطالب حسن
مــحــسن مــعــيــوث الــذي حــقق مــعـدل
 99.86 تــفـرده بـنــجـاحه الــبـاهـر الى
والـده العاجز وعـائلته وادارة مدرسته
ثــانــويـة الــطف في قــريــة اجلـوس في
ـحـافـظـة ذي قـار قـضـاء قـلـعـة سـكـر 
بــعــدمـا حتــدى كل الـصــعــاب لـيــتـوج
جهوده بالنتيجة الباهرة التي اشعلت
مــواقـع الــتــواصل االجــتــمــاعي عــبــر
تـــعــلـــيـــقــات االشـــادة بــابـن الــقـــريــة
احملــرومــة من ابـسـط اخلـدمــات حـيث
الــطــريق الــتــرابي وزادت مــطــالــبــهـا
بـحقهـا من اخلدمات بعـدما لفت حسن
االنـظـار الـيـهـا من اقـصى الـعـراق الى
اقـصاه وكأنه اصبح ولـدا لكل العوائل
وزهـرة تعـطر كل الـبيـوت عنـدما رسم
طـريق الـشـهرة بـنـفسـه ويصـنع مـجدا
وفــــخـــرا. واضـــاف (اقـــطـع الـــطـــريق
الــتـرابي الــذي يـربط دارنــا الـطـيــنـيـة
ـــدرســـة عــلـى بــعـــد مـــســـافــة 11 بـــا
كـيلـومتـرا مشـيا علـى االقدام في احلك
الـظروف حيث الـبرد الشـديد واالمطار
الـتي لم تـمـنـعـني من مـواصـلـة الدوام

بـتــفــعـيل اجلــانب االســتـخــبـاري
ـواطن وزيـادة الـتـعـاون مـا بـ ا
ورجل األمـن). مـن جـــــهـــــتـه أكـــــد
عــــضــــو جلــــنـــة األمـن والــــدفـــاع
الـنيـابـيـة عـبـاس صـروط ضرورة
دعم الـقـوات الـبــحـريـة الـعـراقـيـة
بـزوارق قتـالـيـة مـتـعـددة حلـمـاية
ــنــطــقــة الـــبــحــريــة والــنــاقالت ا
الـنـفــطـيـة الــعـراقـيــة في اخلـلـيج
وشط العرب بـسبب زيادة الـتوتر
ـــنـــطـــقــة.ولـــفت واخملـــاطـــر في ا
صـروط في بـيـان الى إن (الـعـراق
يـعـتـمـد بـنـسـبـة كـبيـرة جـداً عـلى
صادراته النفطية لتمويل واردات
وازنة وان أغلب خزينة الدولة وا
الـصــادرات الـنــفـطــيـة الــعـراقــيـة
تـذهب من اخلـلـيج عـبـر النـاقالت
الـنـفـطـيـة الـبـحـريـة). وأضـاف أن
(الـعــراق لـيس جــزءاً من احملـاور
ــنـطــقـة لــكن حـجم والـصــراع بـا
ــوجــودة حــالــيــاً فــيــهــا األزمــة ا
والتـهـديدات قـد تـؤثـر سلـبـاً على
الـبالد وتـهـدد أمـنـنـا االقـتـصـادي
وقع االستراتـيجي للبلد بسبب ا

واطاللته على اخلليج).

لـه). واضـــــــافت انـه (مـن الـــــــذين
شـاركــوا بـتــفـجـيــر مـركــز شـرطـة
الفـلـوجـة إبان سـيـطرة عـصـابات

دينة). داعش االرهابية على ا
ووجه وزيــر الـــداخــلــيـــة يــاســ
الـــيــاســـري بـــتـــنــشـــيط اجلـــانب
االستخـباري وتـقلـيل الروت في
دوائر محافـظة االنبـار.وقال بيان
ــكــتـــبه االعالمـي ان (الــيــاســري
وصل صـــبــاح امـس الى األنـــبــار
عــلى رأس وفــد ضـم قــائــد قــوات
حـــرس احلـــدود الـــفــــريق الـــركن
حـامـد احلــسـيـني ورئــيس هـيـئـة
نـافـذ احلدوديـة  كاظـم العـقابي ا
.( وعـــددا مـن الـــقـــادة األمــــنـــيـــ
والـتـقـى الـيـاســري خالل الـزيـارة
بقائد شرطة األنبار الفريق هادي
رزيــج وكـــــــــــبـــــــــــار الـــــــــــقـــــــــــادة
والـــضـــبـــاط.ونـــقـل الـــبـــيـــان عن
الياسـري تأكـيده (أهـميـة احلفاظ
نجز األمـني وعدم السماح على ا
بزعـزعـة أمن محـافـظة األنـبار من
جــديــد)  داعــيــاً إلى (مــضــاعــفـة
ـة اجلـهـود لــلـقـضـاء عــلى اجلـر
ومـكـافـحـة اخملـدرات واالسـتـمرار

عمـليـات إنزال جـوي بإسـناد من
القـوة اجلـويـة الـعراقـيـة وطـيران
اجليش وطيران الـتحالف الدولي
في مــــنـــاطق غـــربـي احلـــويـــجـــة
والــرشــاد ونـــاحــيــة الـــعــبــاسي)
وأضـاف ان (لـعـمـلـيـة الـتي اطـلق
عليـها الـفجـر اجلديـد اسفرت عن
قتل عـدد من اإلرهـابيـ والعـثور
عـــلى مــجـــمـــوعــة مـن الــعـــبــوات
واالحزمـة الـناسـفـة وتدمـيـر عدد
من األوكــار واالنـــفــاق الـــتي قــتل
بـــــداخـــــلــــهـــــا أيـــــضــــاً عـــــدد من
االرهـابـيــ بـواسـطــة الـضـربـات

باشرة). اجلوية ا
واعـلــنت مـديــريـة االسـتــخـبـارات
العـسكـريـة امس عن القـبض على
ارهــابي شــارك بــتــفــجــيــر مــركـز
ـديـرية شـرطـة الـفـلـوجـة.وقالـت ا
في بــــيــــان ان (مـــفــــارز شـــعــــبـــة
االســتــخــبــارات الــعـســكــريــة في
الــــفــــرقـــة  10 بــــالــــتــــعــــاون مع
شاة 41 القت استخبارات لواء ا
القـبض عـلى احـد االرهـابـي في
ــــؤدي إلـى مــــديــــنـــة الــــطــــريق ا
الفـلوجـة بـعد نـصب كـم مـحكم

ـالحـقة عـمـلـيـة (الـفـجـر اجلديـد) 
جيـوب داعش في كـركوك مـؤكدة
مقتل ارهابي بإنزال جوي.وقال
عـلومات بيـان للخـليـة انه (وفقـاً 
اسـتخـبـاريـة دقـيـقـة نـفـذت قوات
جـهاز مـكـافـحـة اإلرهـاب الـبـطـلة
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قـتل ثالثـة شـبـان بـاعـتـداء نـفـذته
مجـموعـة مجـهولـة تسـتقل عـجلة
دفع ربـاعي فـي مـنـطــقـة الـشــعـلـة
بــبــغــداد امـس بــحــسب مــصــدر
ــســـلــحــ فـــتــحــوا اوضح ان (ا
نيران أسلحـتهم في وضح النهار
صوب الشباب واردوهم قتلى في
نـطقـة وتـمكـنوا الشـارع العـام بـا
بــعـدهــا من الــفــرار) مــشــيـرا الى
(عدم التعرف في حينه على هوية
الـضــحـايـا). لــكن مـصـدرا امــنـيـا
قـتل شخص واصـابة آخر أفـاد 
اثن آخرين جـراء نزاع عشائري
ـــصــدر في في الـــشــعــلـــة.وقــال ا
تصريح إن (نزاعا عـشائريا نشب
امس بـ عدد مـن االشخـاص في
مـــنــطـــقـــة الــشـــعــلـــة تـــطــور الى
اســــــــتـــــــخــــــــدام االســـــــلــــــــحـــــــة
اخلـفــيـفـة).وأضــاف أن (احلـادثـة
اسفرت عن مقتل شخص واصابة

اثن آخرين).
من جــهـــة اخــرى اعــلــنـت خــلــيــة
االعالم االمـــــــنـي امس عـن إطالق
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تـنتـظـر حكـومة اقـليم كـردستـان فتح
مـقبـرت جمـاعيتـ لضحـايا حمالت
االنـفـال في صـحـراء بـاديـة الـسـمـاوة
ـثـنى بـعـد عـطـلـة عـيد في مـحـافـظـة ا
ـقـابر االضـحـى. وقـال مـديـر شـؤون ا
اجلــــمـــاعــــيـــة فـي وزارة الـــشــــهـــداء
ــؤنـفـلـ ســيـروان جالل في بـيـان وا
امـس (أخـــــرجـــــنـــــا رفــــات  170 من
قابر اجلماعية في السماوة ضحايا ا
حـتى اآلن منـها رفات  74 طفال و97
امــرأة وأرسـلــنـاهـا إلـى دائـرة الـطب
الـعـدلي  بـهـدف أخـذ عـيـنـات إلجـراء
فـحص احلمض النووي). واضاف ان
(فرق خاصة ستقوم بعد العيد بفتح
نـطقة مـقبـرت جمـاعيتـ في نفس ا

فـي صحراء السماوة تــــــــــضم رفات
ـــؤنـــفـــلـــ الـــكـــــــــرد خالل عـــامي ا

 .(1988-1987
وكـان قد افتتحت في منطقة الشيخية
اضي بـبـاديـة الـسـمـاوة في تـمـوز ا

ــعــنى احلــقــيــقي ألردن يــعــكس ا
النخوة).

مضـيفـا(ومـا يجـمـعنـا من عالقات
محبـة وأخوة باألشـقاء العـراقي
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مـقبرة جـماعيـة تضم رفات  75 امرأة
وطـفالً كرديـاً أعدمـهم النـظام الـبائد .
قـابر وأشـار فـريق من جلنـة شـؤون ا
اجلـــمــاعـــيــة إلـى وجــود مـــقــبـــرتــ

نطقة ذاتها. جماعيت في ا
 5²M¹b  w  —U½ ‚öÞSÐ ÎUB ý ≥π ŸdB  ∫sDMý«Ë

‚uÞ uÐ« wÝd  ≠ sDMý«Ë
وقع إطالق نـار في شـيكـاغـو امس أسـفـر عن سـقـوط ضـحـايا
وذلك بـعــد أقل من  24 سـاعــة عــلى إطالق الــنـار في تــكــسـاس
وأوهايو. وجاء هـذا الهجـوم بعد سـاعات من عمـليتي إطالق نار
شـخـصـاً أسـفـرت عن مــقـتل وجــرح الـعـشــرات حـيث لـقي  29 
مـصــارعــهم في إل بــاســو في واليـة تــكــســاس فـيــمــا قـتل 10 
آخرون فجـر األحد في إطالق نـار في دايتـون في أوهايـو شمال

تحدة. ودان الرئـيس االمريكي دونالد ترامب ما غرب الواليات ا
ـأسـاة و بـالعـمل اجلـبـان. وكتـب في تغـريـدة لن يـكون وصفه بــا

هناك أبدا أسباب تبرر قتل أشخاص أبرياء. 
ـاثلة مرارا وهي تـحدة عملـيات إطالق نار  وتشهد الـواليات ا
تـطـال مـدارس أو أمــاكن عـبـادة وعــمل وتـرفـيه ومــتـاجـر. وألـقى
محللون بـالالئمة على  تـرامب واتهموه بـاشاعة خطـاب الكراهية

هاجرين. ضد ا

 حسن محسن معيوث
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اجلمهورية
مستقبال
الوفد
الوزاري
االردني  s∫الدرك االردني يـسهـم في دفن مواطـنة عـراقيـة تقـطعت بـها الـسبل في عـمان  œ
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دعـا مـتـقاعـدون الى تـعـديل قـانون
ــا يـــضــمن ــوحـــد  الـــتــقـــاعــد ا
كـرامـتهـم وحقـوقـهم بحـيث يـكون
احلــد االدنـى لــلــراتب الــتــقــاعــدي
 600 ألف ديـنار شهـريا فيـما أكد
رئــيس اجلــمـهــوريـة بــرهم صـالح
ضــرورة مـــتــابــعــة الــتــشــريــعــات
ــــــواثـــــيق ومــــــواءمـــــتـــــهــــــا مع ا
واالتــفـاقــات الــتي صـادق عــلـيــهـا

تعلقة بحقوق االنسان. العراق ا
ـديـر وقــال حـبـيب زيـدان عــطـيـة ا
ـــتــــقـــاعـــد في طـــلـب مـــوجه الى ا
مــجـلـس الـنــواب تـلــقـته (الــزمـان)
امـس  ان (من الــضـــروري تــعــديل
مـواد قـانـونيـة في قـانـون التـقـاعد
ـوحـد رقم  9 لـسـنـة  2014 ومن ا
ادة 21 رابـعـا ) مقـتـرحا بـيـنهـا ا
ان (يـــكـــون احلـــد االدنى لـــلـــراتب
الــــتــــقـــاعــــدي خلــــريج الــــدراســـة
االبــــتــــدائــــيـــة  600 ألـف ديــــنـــار
ـتـوسـطة 700 شـهـريـا وخلـريج ا
الـف ديــنـــار  وخلـــريج االعـــداديــة
 800 الـف ديـنـار ولـلــحـاصل عـلى
الــــــدبــــــلـــــوم  900 الـف ديــــــنـــــار
والــبــكـالــوريــوس مـلــيــونـا ديــنـار
ومــــلــــيــــونـــا و 100 ألـف ديــــنـــار
لــلـمــاجـســتـيــر والـدبــلـوم الــعـالي
وحلـامل شهـادة الدكتـوراه ملـيونا
و 200 ألـف ديـنـار عـلى ان تـكـون
ـعــيـشــة من ضـمن مــخـصــصـات ا
الـراتب) . وطالب عطية بأن (يكون
وظف احملال عـلى التـقاعد راتـب ا
الكماله السن القانونية او السباب
عـيل الثـن تـقـاعـد ا صـحـيـة او ا

او اكـــثــر من افـــراد عــائـــلــته 700
ألف دينار في حد ادنى). 

وكــان عــطــيــة قــد اقــتــرح في وقت
ـادة  35 عـاشـراً ســابق بـتـعـديل ا
مـن قانون الـتقـاعد .وقـال في طلب
ــاثل (أود الــتـذكــيــر بـأن قــانـون
رواتـب مـوظــفي الـدولــة والـقــطـاع
الـعـام رقم  22 لـسـنـة  2008 مـنح
خــــريــــجي الــــدراســــة االعــــداديـــة
مـخـصـصـات شـهادة نـسـبـتـها 25
ئـة من الراتب الـوظيـفي ومنح بـا
حـــــامــــلي الـــــشــــهــــادات االخــــرى
مـخـصـصـات تـتراوح نـسـبـتـهـا ما
ـئة. امـا قـانون ب  35 و 100 بـا
ـــنح ـــوحـــد  فـــلم  الـــتـــقـــاعــــد ا


