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للتقو واالمتحانات أصدرت اعماماً
موجهاً للمديريات العامة  للتربية في
بغداد واحملافظات يـلزمهم وبالسرعة
الــقـــصــوى تـــهـــيــئـــة االســتـــعــدادات
اللـوجـسـتيـة والـتنـظـيـميـة من قـبـلهم
بـهـدف اجـراء االمـتــحـانـات الـوزاريـة
لـلمـراحل كـافـة). وأوضح أن (مـن ب
ــســـتــلــزمــات تـــوفــيــر وســائل تــلك ا
الــتـبــريــد وكــذلك األجــهــزة اخلــاصـة
بــكـــشف حــاالت الـــغش االلــكـــتــروني
ـتــخــصــصــة بــعــمــلــيـة واألجــهــزة  ا
الـتـشــويش بـاإلضــافـة الى كــامـيـرات
ـــــراقــــبـــــة). واوضح الـــــبـــــيــــان ان ا
ديـريـات الـعامـة مـطـالبـة بـضرورة (ا
ــعـــوقــات اإلبالغ عن وجـــود أي من ا
التي تُعـوق  سيـر أجرائـها في وقـتها
ناسب  ليـتم معاجلـتها مـسبقاً وان ا
االمـتــحــانــات ســتـجــري في بــنــايـات
ـدارس الــتـابــعـة لــلـوزارة)  واشـار ا
البـيان الى أن (اقـبال  يـولي اهتـماما
ــوضـــوعــة االمـــتــحـــانــات خــاصـــاً 
وتــكــثــيف اجلــهــود الــرامــيــة بــهـدف

اجناح العملية التربوية) .
على صعيد اخر اعلن البيان عن (عدم
ـواعـيـد اخلـاصـة وجـود تـغـيـيـر في ا

بـاالمــتـحــانــات الـنــهـائــيــة لـلــمـراحل
ــنـتـهــيـة أصـدرت ـنـتــهـيــة وغـيـر ا ا
الـــوزارة الــــتـــعـــلــــيـــمــــات اخلـــاصـــة
باالمتحانات) ,مؤكدا ان (احلديث عن
ـــواعـــيــــد اخلـــاصـــة تـــغــــيـــيـــر فـي ا
بـاالمــتـحــانــات الـنــهـائــيــة لـلــمـراحل

ـنتهـية عار نتـهية وغـير ا ا
عن الصحة).
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واضـاف ان (الــوزارة حـددت
احلادي والـعشـرين من شـهر
ـقــبل مـوعـدا ألداء حـزيـران ا
امتحانات السادس االعدادي
بـــكـــافـــة فـــروعه) ,وتــابع ان
راحل (مواعـيـد امتـحـانـات ا
ـنتـهـية حـددت الـثاني غيـر ا
ــــقـــــبل مـــــوعــــدا من أيـــــار ا
المـــــتــــحـــــانـــــات الـــــدراســــة
االبـتـدائـيـة فـيـمـا  حتـديد
قبل اخلامس عشر من آيار ا
مـــوعـــدا ألداء امــــتـــحـــانـــات
ـتوسـطة رحـلة الـثـانويـة ا ا
واإلعـداديـة  لـلــصـفـوف غـيـر
ـنــتــهــيــة) مــشـيــرا الى ان ا
(الـــوزارة جـــعـــلت مـــشـــاركـــة

زورة) ,واضاف مقدمتهـا الشهادات ا
ان (الــوزارة حــريــصـة عــلـى تــرصـ
العمل الوظيـفي والقضاء على حاالت
التـزوير اخملـتلـفة) ,واوضح اقبال أن
(الـــلــــجــــان اخملـــتــــصــــة في الـــوزارة
اسـتــطــاعت خالل شــهـر شــبــاط فـقط
تـسـجـيل اكـثـر من 300 حـالـة شـهـادة
مزورة خملـتـلف اجلـهـات احلـكـومـية),
موضـحـاً ان (الـلـجنـة الـوزاريـة أنهت
زورين احملاضـر الـتـحـقـيـقـيـة بحـق ا
صادقـة عليـها فيمـا قامت بتـبليغ وا
ـتضررة بـاتخاذ اإلجراءات اجلهات ا
الـقــانـونــيـة بـحـق مـرتــكـبي الــتـزويـر

واسترداد احلقوق).
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وشـــــدد اقـــــبـــــال عـــــلى ان (الـــــوزارة
مستمرة في عملها بشكل اقوى وهمة
اعـلى لـلـقـضـاء عـلى ظـاهـرة الـتـزويـر
الـتي تـسـبـبت في تـهـمـيش الـكـفاءات

ودمار البلد ونهب خيراته).
وأوعـز  إقــبــال لــلـمــديــريـات الــعــامـة
لـــبـــغـــداد واحملـــافـــظـــات بـــتـــهـــيـــئــة
االســـــتــــــعــــــدادات الالزمــــــة الجـــــراء

االمتحانات الوزارية.
ــديـريــة الـعــامـة وتـابع الــبــيـان ان (ا
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وقال في بيان عـلى مواقع التواصل
ــنـــخــفض االجــتـــمــاعــيـــامس ان (ا
اجلوي يـعـرف بأنه جـزء من الـهواء
فوق منطقة معينة من األرض يتميز
بـضــغط أخــفض من ضــغط الــهـواء
ــنـــاطق احملـــيــطـــة به تــظـــهــر في ا
نخـفضـات اخلماسـينـية في فصل ا
الــربـيـع يـصــاحــبــهــا هــبــوب ريـاح
تسمى اخلماسـ وهي رياح نشطة

ومغبرة).
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واضــاف (ألن حــرارة مــيــاه
ـــتــوسط في هــذا الــبــحــر ا
الوقت تـكـون أقل من حرارة
اليابسة كما أن موقع جبهة
ـتوسط الـتي تنـشأ البـحر ا
ـنـخـفـضات علـيـهـا مـعـظم ا
يـــكــون قـــد تـــزحـــزح نـــحــو
اجلــــــنــــــوب الـــــغــــــربـي من
الصـحـراء الـكـبـرى وتـتـعزز
نخفضات احتماالت تكون ا
اخلمـاسيـنـية عـنـدما يـغطي
هواء قـطبي بـارد كل البـحر
تد جنوباً نحو توسط و ا
الصحراء الكبرى). واوضح
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ــنــبـئ اجلــوي في الــهــيــئــة تــوقع ا
الـعــامــة لالنــواء اجلـويــة والــرصـد
الــزلــزالي الــتــابــعــة لــوزارة الــنــقل
ــنــطــقـة صـادق عــطــيــة ان اجـواء ا
العربـية ومن بـينـها العـراق متـجهة
نخفضـات اخلماسينية الى ظهور ا
في فصل الـربيع أي لـلمـدة من شهر
اذار الى اسـابيع اخـرى يـصـاحـبـها
هبوب رياح تسـمى اخلماس وهي

رياح نشطة ومغبرة. 
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الـطـالب فـي االمـتـحــانـات الـنــهـائـيـة
ـتـوسط والسـادس االعدادي للـثالث ا
تــشـمل جــمــيع الــطــلــبـة الــنــاجــحـ
ــكـــمـــلــ بـــثالثـــة دروس وعـــشــر وا
درجات فيما يعـد الطالب ما عدا ذلك
ــــكــــنه اداء راســــبــــا في صــــفـه وال 
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يـبدو ان من (بركات ) االحـتالل االمريكي للـعراق وشبابه خـاصة حالة ترويج
الــسـمــوم واخملــدرات واحلـبــوب اخملــدرة بــحـيث غــدت تــلك الــظـواهــر عــاديـة
دمن بعـد ان اصبحت حدود العراق بعد 2003 مـفتوحة من ومـتداولة ب ا
كل االجتـاهات امام مراى االجهزة ذات العالقة صـحية كانت ام امنية  وحال
نافـذ احلدوديـة مع دول اجلوار خـاصة حـتى غدت عدد الـتراخي في بـعض ا
من مدن الـعراق من شمـاله الى جنوبه مـحطات اسـتيراد وتـصدير لـلمخدرات
ـقاهي واصبـحت ظـاهـرة انـتـشـار تـعاطـي اخملدرات بـ فـئـات الـشـبـاب في ا

دارس واجلامعات. وا
ويـرى محلـلون سيـاسيون  ان (تـنامي ظاهـرة جتارة اخملدرات يـعود الى عدم
ـتـعـاط وجـود إجراءات صـارمـة من قـبل اجلهـات اخملـتـصة عـلى الـتـجار وا
اضــافـة الى ان اجلــهـات الــصـحــيـة لم تــتـخــذ االجـرءات احلـازمــة لـلــحـد من
الظـاهرة بـحيث اقتـحمت اخملـدرات اجلامـعات كمـا أن البـطالة وانـعدام فرص
نزلق العـمل امام الـشبـاب وخاصـة اخلريـج دفـعت العـديد مـنهم الى هـذا ا
اخلطـيـر عـلى تـعاطي تـلك  الـسـمـوم و ترويـج استـيـرادهـا وانتـشـارهـا بـشكل
عـلني دون خـوف من الـعـقاب وفي احـدث احـصائـيـة اظـهرت ان ( بـعـضاً من
ـتــعـاطـ الـشــبـاب الــذين تـتــراوح أعـمــارهم بـ 18 إلى 30 سـنــة هم من ا
للـمخدرات) اي حتـول  العراق من بـلد مانـع لتجارة اخملـدرات إلى بلـد متعاط
مـا يـهـدد حـيـاة االالف من الـشـبـاب اجلـامـعـيـ بـعـد ان وصل احلـال الى ان
تبـاع عـلى أرصـفة بـعض الـشـوارع وبأسـعـار زهيـدة جـداً مـا شجع الـشـباب
لسـهولـة الوصول ألـيهـا وتنـاولها و غـياب واضح لـدور اجلهات الـرقابـية..لذا
البـد من الـوقـوف مـلـيـا ازاء هـذه الـظـاهـرة الـتي تـسـتـهـدف فـئـة الـشـبـاب تـلك
ـشاركـة لبـناء الـوطن بالـعلم ـفتـرض ان تكـون فاعـلة في ا الطـاقات الـتي من ا
والـعـمل بـدال من تـعـطـيـلهـا والـتي تـعـد مـصـدر قـوة كل اجملتـمـعـات نـحـو الـنو
والـبناء  والن ضـعف الرقـابة من اجلـهات ذات العالقـة اسهم بـطريق او اخر
الى بـاســتـفـحـال هـذه الـظــاهـرة اخلـطـرة لـكـي يـعـطـلـوا الـطــاقـات الـشـابـة من

شاركة في بناء مجتمعهم . ا
ـاني ـانيـة البد ان يـكون من مـهام الـبر لذا والـعراق مـقبل عـلى انتـخابـات بر
اجلـدد وضع هـذه القـضـيـة اخلـطـر ة في اولـويـات بـرامـجـهم االنـتـخـابـية  اي
االهـتـمــام بـفـئـة الـشـبـاب سـواء في ايـجـاد فــرص عـمل مـنـاسـبـة  مع تـشـديـد
الـرقـابــة في مـنع تـفـشي ظـواهـر خـطـرة مـن بـيـنـهـا احلـد من انـتـشـار ظـاهـرة
اخملـدرات بكل انـواعهـا  واليتحـقق ذلك اال بـاختـياراالكفـاء جمللس الـنواب من
ـيـ واصــحـاب االخــتـصـاص واخلــبـرات لــيـكـون اجملــلس فـاعال في االكــاد
تـشــريـعـاته الــسـديـدة والـكـشـف عن الـفـاسـديـن الـذين يـتـســتـرون عـلى جتـار

روجة لها. اخملدرات واجلهات ا
ـان لـكـشف االحـزاب ان مـســؤولـيـة الـشـعب الـدقـة في اخـتـيــار االصـلح لـلـبـر
نـافذ احلـدودية والـتي تفـرض هيـمنـة كامـلة عـلى تلك تـنفـذة التي تـتحـكم بـا ا
ـوانيء واجلهـات التي تـسهل مـهام جتـارة وتعـاطي اخملدرات الـتي انتـشرت ا

في العراق.
ئـات من حـاالت االدمـان عـلى اخملـدرات وهـناك سـتـشـفـيـات سـجلـت ا فـفي ا
ُعلن عنها..خاصة ان العراق لم يكن على خط مسار تعاطي أرقـام اعلى من ا
تـخـذة أنذاك وتـرويج اخملدرات قـبل االحـتالل االمـريكي بـسـبب االجـراءات  ا

وقد تصل للمؤبد ولالعدام.
ـفـروض علـى العـراق في ذلك الـوقت جـعل الـعـراق خارج كـما ان احلـصـار ا
نـطـاق أن تـصــبح اخملـدرات ظـاهـرة كـمـا نـعـهـدهـا الـيـوم الـيس من مـسـؤولـيـة
الـسـلـطة الـتـشـريعـيـة بـدال من االهـتمـام بـقـرارات هامـشـيـة  ليـست لـهـا عالقة
صـالح فئـوية وحـزبية ضـيقـة بدال من اتـخاذ  قرارات ا  ـواطنـ وا بحـياة ا
دمرة للعقول للـقضاء على مروجي ومتـعاطي اخملدرات وكذلك محاربة االفـة ا
لـكن من آمن الـعـقـاب أساء االدب لـذلك انـتـشـرت اخملـدرات في الـعـراق بـهذا
الــشــكل والن الــشــارع الـعــــــــــراقـي يـطــالب بــالــتــغــيــيـر
نـاسب يـقيـننـا ان القـادم سـيكـون فيه االمل واالخـتيـار ا
مـهـــــــــما كـان قـلـيال فـانه تـغـيـيـر الى امـام وضوء في
ــظـلم الـذي عــاشه الـعــراقـيـون مــنـذ االحـتالل الـنـفق ا

االمريكي البغيض ونحن منتظرون..
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فوضية فوض في ا أعلن  مجلس ا
ـستـقلـة لالنـتخـابات عن  إن العـليـا ا
فوضيـة ملتـزمة بالـقانون اخلاص “ا
بـاحلـمالت االنـتــخـابـيـة لــلـمـرشـحـ
التـي ستـنـطـلق في الـعـاشـر من شـهر
دة شهر ,فيما اعرب قبل و نيسان ا
مـواطـنون عـن خـشـيتـهـم من احـتـمال
ـقبـلة ـانـية ا تزويـر االنتـحـابات الـبر
ـة وعـدم بـاعـتــمـاد الــبـطـاقــات الـقــد
ــفــوضـيــة اســتـبــدالــهـا اسـتــطــاعـة ا
ببـطاقـات الكـترونـيـة  محـدثة مـنتـجة
في ايـطـالــيـا بـحـجــة عـدم تـوفـر وقت
ــــشـــمــــولـــ كـــاف وعــــدم حتــــديث ا
بـيـانــاتـهم الـشــخـصـيــة. وقـال عـضـو
ــفـــوضــيـــة  ســـعــيـــد كــاكـــائي  في ا
ـفوضيـة ستكون تصريح امس  ان (ا
عـقـوبــاتـهـا صــارمـة بـحق الــكـيـانـات
رشحـ الذين يـباشـرون  بتـعليق وا
الصور او الترويج قبل هذا التاريخ),
كـتفـ بـتعـليق رشـحـ ا محـذرا ( ا
صورهم في الـتـقـاطعـات او الـشوارع
من غـيـر ذكـر اسم الـكـيان او رقـمه او
رقــمـه الــتـــســلـــســـلي ضــمـن قــائـــمــة
رشـح من  ان الـعـقوبـات ستـكون ا
ــرشـحـ صـارمـة وســتـطــال هـؤالء ا
والــتي قــد تــصل الى حــد حــرمــانــهم
شـخـصــيـا او الـكــيـان الــسـيـاسي من
ــشـــاركــة في انـــتــخـــابــات مـــجــلس ا

النواب ).
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واضـاف (انـنــا وفي  الـوقـت نـفـسه ال
نسـتـطيع مـنع عـشائـر او شـخصـيات
عامـة من مبـاركـة ترشـيح شـخصـيات
ـــكن اتــخـــاذ اجــراء ألن أخــرى وال 
مـــثـل هــــذه احلـــاالت لـم تـــأت ضــــمن
القانـون. وعلى الـصعـيد نـفسه اعرب
ـواطـنـ عن خـشـيـتـهم من عـدد من ا
ـانية احتمـال تزوير االنـتحابـات البر
ة قـبـلـة باعـتـماد الـبـطـاقات  الـقـد ا
فـوضية استـبدالها وعدم استطـاعة ا
ببـطاقـات الكـترونـيـة  محـدثة مـنتـجة
في ايـطـالــيـا بـحـجــة عـدم تـوفـر وقت
ــــشـــمــــولـــ كـــاف وعــــدم حتــــديث ا

أشـخـاص مـسـتـقـلـ إال أن اخملاوف
تساور األوساط السياسية والشعبية
من حصول حاالت تزوير خاصة وأن
فوضية كانوا مدعوم أعضاء تلك ا
ـواطن من كـتل ســيـاسـيــة).و كـشف ا
جبـار عـواد من مـديـنـة الـرمادي ( عن
وجــود تالعب فـي إصــدار الــبـــطــاقــة
االنـــــتــــخـــــابـــــيـــــة بــــعـــــدد مـن مــــدن
ــفــوضــيــة االنــبــار وان  ا مــحــافــظــة
مـــســـؤولــــة حلل تـــلـك اخملـــالـــفـــات),
واضاف  إن (مـدن احملـافـظـة  سـجلت
حـاالت فـقـدان لـلـعـديـد من الـبـطـاقـات
االنتـخـابيـة دون وجـود أي إجراء من
قـبل مـفـوضـيـة االنـتـخـابـات) مـشـيرا
ـــواطـــنــ لم إلى أن (الـــكــثـــيـــر من ا
يتـسلـموا بـطـاقاتـهم االنتـخابـية دون
معرفة األسـباب  واجلهـات التي تقف
ـــــــواطـن كـــــــامل وراء ذلك). وقـــــــال ا
األنـبــاري إن (حــالــة جـديــدة ظــهـرت
ــــاضــــيـــة وهـي أخـــذ خالل األيــــام ا
ــواطــنــ وعــائالتــهم الــعــهــود من ا
للتصويت لشخص مع مقابل هدايا
ـــرشـــحــ وهـــبـــات وان  عــددًا مـن ا
قـامـوا بــطـبـاعـة أوراق حتــتـوي عـلى
جـداول وتـعــهـدات حـيث تــمـنح لـرب
األسـرة لــتـعــبـئــتـهــا ثم إعـادتــهـا إلى
ـرشح مقـابل هـدايا أو عـهود مكـتب ا
بــاحلـــصـــول عــلـى تــعـــيـــ في حــال

ـــواطن ســعـــد كــر الــفـــوز). وقــال ا
مــتـقــاعــد ان  ( بــعض الــســيــاســيـ
يـعـلــمـون بـأن عــودتـهم إلى الــسـاحـة
مـجـدداً أمـر مـسـتـحـيل كـون الـشـارع
نـاطـق احملررة عـلى خـصوصـا فـي ا
ـثـلـهم سـيـاسيـاً هم من يقـ أن من 
أوصلوهم إلى هذه الكارثة التي حلت
ناطق الغربية والشمالية من بأبناء ا
الـعـراق) ,واضـاف ان (تـصــاعـد حـدة
الــتــســـقــيط واألعـــذار واحلــديث عن
عـــمـــلـــيـــات تـــزويـــر مـــحـــتـــمـــلـــة في
االنـتـخـابـات أو أن احلـشـد الـشـعـبي
سـيـؤثـر عـلـى إرادة الـنـاخـبـ أو أن
الـقــوات األمـنـيــة سـتــعـمل عــلى طـرد
األصــوات الـــوطـــنــيـــة من الـــســـاحــة
ـنـاطق وغيـرها السـياسـيـة في تلك ا

سؤولة).  من التصريحات غير ا
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ـان نــيـازي مــعـمـار وقـال مــقـرر الـبــر
فوضية اوغلولـ(الزمان ) امـس أن ( ا
لم تتـمكن من الـسيـطرة عـلى بطـاقات
الــنـــاخــبـــ حــتى فـي االنــتـــخــابــات
السـابقـة ومـا قبـلهـا والـكل يعـلم ماذا
ـتـبـقـيـة الجـراء هـذه ـدة ا حـدث في ا
االمور اللـوجسـتيـة وكان هـناك ارباك
يـرجع سـبـبه الـى تـأخـر اقـرار قـانـون

انتـخـابـات مـجالس
احملافظات وتـشكيل
فوضية اجلديدة), ا
واضـاف ان ( هـنـاك
مــــخـــــاوف الى االن
في كـيـفــيـة تــطـبـيق
النظـام البايـومتري
لــــــلـــــــبــــــطــــــاقــــــات
االلـــكــتـــرونـــيـــة في
قـبـلة االنتـخـابـات ا
ومن جــــهــــة اخـــرى
هــــــــنــــــــاك عـــــــزوف
واهـــــــــــــمــــــــــــال مـن
الـنـاخـبـ انـفـسـهم
في مـراجـعـة مـراكـز
الـتـحـديث واسـتالم
الـبــطـاقـة) ,واوضح
اوغــلـــو ان (مـــعــنى

ـشـاركـة وهذا ذلك هـنـاك تـذبـذب في ا
التذبذب يشـير الى ان هناك محاوالت
اســـتــغـالل وتـــزويــر عـــلـى صــنـــاديق
االقـــتـــراع وحــــتى االن لـــيـس هـــنـــاك
تـوجــيه رســمي الجــراء االنــتــخــابـات
وفق البـطـاقـات االلـكتـرونـيـة). وبحث
ـفوضـية مجـلس القـضـاء األعلى مع ا
ــســتـــقــلـــة لالنــتـــخــابــات الــعـــلــيـــا ا
االسـتـعــدادات اجلـاريــة لالنـتــخـابـات

قبلة . ا
وقال بيـان للـمجـلس امس  ان (رئيس
مجـلس الـقضـاء القـاضي فـائق زيدان
بـــحث مع رئـــيس وعـــدد مـن اعـــضــاء
فوضية العليا فوض في ا مجلس ا
ـستـقـلـة لالنـتـخـابـات االسـتـعدادات ا
ـقـبلـة).  فـيـما اجلاريـة لالنـتـخابـات ا
بحـث رئيس الـتـحـالف الـوطـني عـمار
احلكـيم مع نـائب رئـيس اجلمـهـورية
إيـــاد عـالوي مـــســــتـــجــــداتُ الـــوضع
الـسـيـاسيّ واالسـتــحـقـاقُ االنـتـخـابيّ
َّ ـــقـــبل . وقــــال بـــيـــان امس  انه ( ا
الـتـأكـيـدُ خالل الـلـقـاء أهـمـيـةِ الـهـدوء
إلجــــراءِ االنـــــتــــخــــابـــــات في أجــــواءٍ
تــــنــــافــــســــيــــةٍ عـــلـى وفقِ الــــبــــرامجَ
االنــتــخــابــيــة بــعـــيــداً عن الــتــجــريحِ
والــتــســقـيـطِ الــسـيــاسـيّ والــتـعــمــيمِ

وتابع عـطيـة ان (هذه اخلـماسـينـية
يــغــلب عــلــيـهــا اجلــفــاف في اغــلب
االوقــــات وجتــــلب مــــعــــهــــا غــــبـــار
الصحراء االفريقية االصفر واحيانا
هــطــول زخــات طــيـــنــيــة واحــيــانــا

شديدة) .
فيمـا توقـعت الهـيئة في بـيان تـلقته
(الـزمـان ) أمس (اســتـمـرار االجـواء
ب صحو وغائم اليوم االربعاء ب
صـحـو وغــائم مع ارتـفــاع قـلـيل في
ــــنــــطــــقــــة درجــــات احلــــرارة فـي ا
الـوسـطى والــشـمـالـيــة غـائم جـزئي
وفي اجلـنــوبـيــة صـحــوا مع بـعض
الـغـيـوم و درجـات احلـرارة مـقـاربـة
لـــلـــيــــــــــــوم الــــســـابق  والـــريـــاح
جنوبـية شـرقية خـفيفـة الى معـتدلة
الــســـرعــة 10-20 كــيـــلــو مـــتــرا في
الـسـاعـة ومـدى الـرؤيـة 8-10 كـيـلـو

مترات ).
واضاف ان (طقس يوم غد اخلميس
سـيــكــون في الـوســطى صــحـوا مع
ظــهـورقــطـع من الــغــيــوم و درجـات
احلـرارة تـنـخـفض قــلـيال عن الـيـوم
الـســابق وحــركـة الــريـاح شــمـالــيـة
غربـية خـفيـفـة الى معـتدلـة السـرعة

وفي الــشــمــالــيــة غــائــمــا جــزئــيـا 
ودرجـــات احلـــرارة تـــنــــخـــفض عن
الــيــوم الـــســابق وفي اجلـــنــوبــيــة
غـائــمــا جــزئـيــا و درجــات احلـرارة

مقاربة لليوم السابق).
 ويــذكـر ان اجــواء الــعــراق تــشــهـد
ـنـاطق مـوسـمـا أنـتـقـالـيـا تـعـيـشه ا
الـشـمـالــيـة والـوسـطـى واجلـنـوبـيـة
هـذه االيـام في مـرحـلـة اعـتاب وداع
ــراصــد فــصل الـــشــتــاء واشـــارت ا
اجلـويـة في بــيـان ســابق ان (هـنـاك
سـحــبـا ركــامـيــة مـحــلـيــة الـتــكـوين
نــاجتــة من تـــســرب هــواء بــارد في
طـبــقــات اجلـو الــعــلـيــا في مــنـاطق
محدودة من مدن العراق تطور قسم
مـنــهـا فـي مـحــافـظــة مــيـســان مـثال
وتســــــبـبت بهـطـول زخات سـريـعة
ــــتــــوقع ان من االمــــــــــطــــار ومـن ا
ـقــبـلــة ارتـفــاعـا في تـشــهـد االيــام ا
درجات احلرارة واالمطـار تتركز في
مـنـاطــق مـتـفــرقـة من مـدن الـشـمـال
فــقـط في اقـــلــيـم كــردســـتـــان االيــام

قبلة).  ا
عـهد الـقومى لـلبـحوث فيـما اعـلن ا
الفـلـكيـة واجلـيوفـيـزيقـيـة ان يشـهد

عــطـــيـــة أن (ذلك يـــؤدي إلى تـــكــون
ضــــغط جــــوي مــــرتــــفع فـي اجلـــزء
ـــتـــوسط الـــشــمـــالـي من الـــبـــحــر ا
ـنـخفـضـات اخلـماسـيـنـية ويجـعل ا
نـخفـضات الوحـيدة الـتي يحـتمل ا

تكونها في تلك الظروف).
ـنـخـفـض يـتـحـرك عـلى وتـابع ان (ا
طول اخلط الـذي يفـصل ب الـهواء
توسط والهواء البارد فوق البحر ا
احلار فـوق اليـابس اإلفريـقي مرورا

بليبيا ومصر والشام ثم العراق). 
واضـاف عـطـيـة انـها (سـمـيـت بـهذا
االسم ألن مـدة ظهـورهـا ونـشـاطـها
يقـع في حدود 50 يومـاً تـقريـباً وال
يعني أن تأثيرها يستمر لـ 50 يوماً
بل تـــنــشـط في يـــوم أو يــومـــ في

 .( األسبوع تقريباً
ــــــنـــــــخــــــفـــــــضــــــات واوضـح ان (ا
اخلماسينية تعد من أنظمة الضغط
الـرئـيـسـيــة الـتي تـؤدي إلى حـدوث
موجات احلر حيث يقـتصر تأثيرها
غالـبـاً أبـتـداءا من نـهـايـة شـهر اذار
وأشهـر نيـسـان وأيار وبـدايـة شـهر
حزيـران حـيث يـتـوقف تـأثـيـرها في

العادة بعد هذا التاريخ). 

سعيد كاكائي

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

وزعت وزارة الـتـربـيــة الـدفـعـة االولى
من الـهويـات الـوزاريـة بـ مـنـتـسبي
تربيـة محافـظة نيـنوى  وذلك تنـفيذاً
لتـوجـيـهـات الـوزارة وبعـد اسـتـكـمال
اجــراءات اجنـــاز الــهـــويــات مـن قــبل

اللجنة الوزارية اخلاصة .
وقـال بـيـان لــلـوزارة تـلــقـته (الـزمـان)
أمس أن  الـدفـعـة  االولى شـمـلت 500
هوية وزاريـة  فيمـا سيتم االسـتمرار
بالـتوزيع تـباعـا  بعـد توجيـه الوزير
محـمد اقـبال  بـوجود جـهاز الـبصـمة
الكات في احملافـظـة  للـتخـفـيف عن ا
التـربـوية وعـدم تـكـلفـهم عـناء الـسـفر
واضاف ان (عـمل اللـجنة الى بغداد) ,
الــوزاريـــة مــســـتــمـــر من اجل اجنــاز
. فـيـمـا ـنـتـســبـ الـهـويـات جلــمـيع ا
كشفت الوزارة عن 316 شهادة مزورة
لشهـر شباط خملـتلف موظـفي الدوائر
تـضررة السـترداد وأبلـغت اجلهـات ا

حقوقها. 
وقال اقـبـال في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
أمس ان (اخلـــطــة الـــتي أطـــلـــقــتـــهــا
الـوزارة مــسـتــمـرة مـن أجل الـقــضـاء
عـــلـى جــــمـــيـع اوجه الــــفـــســــاد وفي

◊U³ý dNA  …—ÒËe  …œUNý 316 sŽ nAJ «
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ـــقــبل بـــدايــة االعـــتــدال الــثـالثــاء ا
الـــربـــيـــعي فـي دول نـــصف الـــكـــرة
األرضية الشمالي حيث سيتساوى
عــدد ســاعــات الــلـــيل والــنــهــار 12
سـاعــة لـكل مــنـهـا فــيـمــا سـيــشـهـد
نـــصـف الـــكـــرة اجلــــنـــوبـي بـــدايـــة

االعتدال اخلريفي. 
wFOÐd « ‰«b²Ž«

ــعـهـد الــقـومى حـا وقـال رئـيس ا
عـــــــــودة في تـــــــــصـــــــــريـح امس ان
(االعتدال الـربيعي سـيحدث يوم 20
آذار اجلـاري حــيث تــكـون الــشـمس
منـطبـقـة تمـامـا على خط االسـتواء

وسـتـشــرق الـشـمس عــنـد درجـة 90
تمـامـا وهـو ما يـعـد عـنصـرا مـهـما
لـلـتـعـرف عـلى نـقـطـة الـشـرق بـدقـة
بـيــنـمــا تـغــرب الـشــمس تـمــامـا في

نقطة الغرب احلقيقية).
وأضاف ان( االعتدال بشكل عام هو
الزمن الذي يتساوى فيه طول الليل
والـــنــــهــــار ويـــصــــادف االعــــتـــدال
الــربـــيــعـي واخلــريـــفي يـــومــ في
الــســنـــة عــنـــدمــا تــكـــون الــشــمس
عـمـودية فـوق خـط االسـتواء بـشـكل

مباشر).  شعار هيئة االنواء اجلوية

بيانـاتهم الـشخـصية ,فيمـا عبـر مقرر
ــان نــيــازي مــعــمــار اوغـلــو عن الــبـر
ــفـوضــيـة مـخــاوفه من  عــدم تـمــكن ا
السيطرة على بطاقات الناخب حتى
في االنتـخابـات الـسابـقة ومـا قـبلـها .
ـواطـنــون لـ(الـزمـان) أمس انه واكـد ا
(بـالــتـزامـن مع اقـتــراب مـوعــد إجـراء
االنـــتـــخـــابــات بـــدأ بـــعـض الـــنــواب
بــــاحلـــديـث عن إمــــكــــانـــيــــة تــــزويـــر
االنــتـــخــابــات فـي احملــافــظـــات الــتي
شهدت عـمليـات عسـكرية في نـينوى
واألنـــبــــار وصالح الــــدين وديــــالى
مـطـالـبـ بـتــدخل الـقـوات األمـريـكـيـة
وقال حلـمايـة الـعـمـلـيـة االنـتـخـابـية) ,
ـواطن جـاسم شـلش صـاحب مـتـجر ا
في مــنــطــقـــة الــكــرادة في بــغــداد  أن
ـشـاركـ في االنـتـخـابـات يـرغـبـون (ا
في الـتـغـيـيـر وهــنـاك نـيـة لـلـمـشـاركـة
بـشـكل فـاعل عــكس مـا أشـيع وأبـنـاء
الكـرادة  سـيشـاركـون في االنتـخـابات
من أجل تغييـر الوجوه السـابقة التي
لم تـقــدم شـيــئـا لــلـنــاخـبــ ). وقـالت
وظفة سلوى مـحمد ان (لدى العراق ا
سجل حافل بـاتهـامات تتـعلق بـتزوير
االنتخابـات التي طالـت في السنوات
الـسـابـقـة سـيـاسـيـ ورؤسـاء أحزاب
كبارا ورغم اخـتيـار مفـوضيـة جديدة
اضي من لالنتـخـابـات نـهايـة الـعـام ا

) ,واضــاف ان (الــلــقــاء دعـا الـســلــبيّ
اجلمـيع الى  حتملِ مـسـؤوليـاتهم كلٍّ
ـثـالـيـة من مـوقـعهِ إلعـطـاءِ الـصـورة ا
ـقـراطيـةِ والـتـعاون عن العـمـلـيةِ الـد
إلجنـاحِ االنـتـخـابـات بالـطـريـقـةِ الـتي
قراطية ). تعكسُ نضجَّ التجـربة الد
وعلى الصعيد نفسه قال نائب رئيس
اللـجـنة األمـنـية في مـجـلس محـافـظة
ــطــلــبي في تــصــريح بــغــداد سـعــد ا
ســـابق ان ( عـــدداً من نـــواب قـــدمـــوا
طـلـبــاً لـلـتــحـالف الـدولي بــأن يـتـولى
دن مهـمـة مـراقـبـة االنـتـخـابـات في ا
ـطـالب بـحـجج احملـررة) عـادا تـلك (ا
بـكرة) مشـيرا الى إلعالن اخلسـارة ا
ان (الكـثيـر من نـواب من مـكون مـع
ـتـقـدم يـتـخـوفون خـصـوصـاً اخلط ا
من أن ال أمل لهم بـتـحقـيق نـتائج في
قـبـلـة بـسـبب الـرفض االنـتـخـابـات ا
اجلـمــاهــيـري لــسـيــاســتـهم),واوضح
طلبي إن (الشارع السني غير راضٍ ا
ــثـــلـــيه في عن أداء ســـيـــاســيـــيـه و
ــان) وكــشف عن (تــولي قــوات الــبــر
اجليش والـشـرطـة االحتاديـة إضـافة
إلى الشرطة احمللية مـسؤولية حماية
ـــنــاطق ــراكـــز االنــتـــخـــابــيـــة في ا ا

وتأم عملية االقتراع).  
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 بيـان اذار الذي تال اتفـاقيته لـهو عقـد سياسي سـاهمنـا به ككورد وساهم
به حكـام العـراق وقـتهـا وهو اتـفاقـية مـتمـيـزة في تاريخ حـركتـنا في الـعراق
ومنـجـز كـبيـر لـطـرفيه فـي وقته وان كـنـا نـحن من اضـطر بـغـداد لـصيـاغـتـها

ولكنه يؤشر على مدى تأثير احلاكم سلبا وايجابا.
واقول ان حـكام بغـداد في بيان اذار كانـوا اثروا ايجابـا ثم سلبا في نـقضها

او باالدق فسخها من طرف واحد.
لم يأت اتـفـاق اذار من فـراغ نـحن وقـبلـنـا بـعض من الـتنـظـيـمـات السـيـاسـية
اوجـدت طبقات من ارض تنفع لتأسيس اتفاقنا في عام 1970 مع اجلهة التي
كـانت حتكم في بغـداد وهي حزب الـبعث الذي جـرى حله وحظـره بعد 2003.
ـضمـون احلـزبي خالل فـتـرة احلـرب الـباردة ـفهـوم الـسـيـاسي والـشـكل وا ا
تد ا هـي عليه االن وهذا احلال  تسـجل تفاعال مع قضايـا الشعوب اكثر 

ؤثرة. نظمات الدولية واالقليمية ا حتى الى ا
عدالـة قضيـتنا وقـوة حزبنـا وغاية الـسلطـة للبـقاء في مركـز الصدارة بـبغداد
يومـها السيمـا بعد االنقالب عـلى الراحل عبدالـرحمن عارف وايضـا ايجابية
الـتـعـامل الـعـربي اجتـمـاعـيـا وسـياسـيـا ومـرجـعيـا كـانت عـوامل مـسـاعدة في
وضع ديبـاجة ومـ وختام االتـفاقـية  والتـوقيع عـليـها والفـرح الشـعبي بوقف

نزف القتل الرسمي ضدنا وضد كل من وجد انه مغبون احلق في العراق.
المــجــال لـــلــتــواضـع والــزهــد فـي ذكــر دور مــصـــطــفى الـــبــارزاني واحلــزب
ـقـراطي الـكـردستـاني في الـعـراق احلديث واال فـقـد الـتاريـخ معـنـاه وبدا الد
هزيل الـتفاصيل هذا اذا لم يشحنه اخرون بـتفاصيل تفيد اخلصم ولذا قلت
واكـتب انه في تفـصـيلـة اذار كـان حلزبـنا ورئـيـسه الدور االكـبـر في اخراجه

للوجود.
ايلول في اندالعها عام 1961 وضعت كل من علم بها امام حقيقة انه البد من
ال على السالح الى انفاق حل ينجح في حتويل الشد الى هدوء وفي انفاق ا

على التأهيل والتنمية وبدل العداوة والشحناء الصفو و التقارب.
لـست اريد ان اخوض في احلـديث عن نيـات البعث وافـعاله الحقـا لكني ارى
ان اتفـاقية اذار لم تكن لوال ثورة شعبنا ولوال ميل احلاكم للتأثير ايجابا وقد

كانت وكان ووقع االتفاق واعلن من بغداد.
من كل الذي تقدم

السؤال الذي يطلب اجابة فعلية ال كالمية واجلواب يفصح عن السؤال وهو
اذا ? العقلية التي حتكم العراق وكيف عليها ان تفكر و

ا نـحن نعـرف اجلـواب وعمـلنـا لـيكـون ولـكن لم ننـجح لالن ذلك ان االخـر ر
ا من عـنـده كان ـا البـقى في حـسن النـيـة يحـبـذ صيـغـة التـفـرد ر واقول ر
القـرار او من خالل من يـحيـطون به ومـا يـجعـلنـا نرضى الـبـقاء في مـسعـانا
لتـأدية واجبنا جتاه كردسـتان والعراق دون التشاؤم من نـتائج الفشل مسبقا

هو قول يختصر حالنا:
رء ان يسعى ملء جهده على ا

رء ان يكون موفقا. وليس على ا

قراطي كتب السياسي للحزب الد { سكرتير ا
الكردستاني

االمتحانات النهائية) ,واضاف البيان
ان (دخـول طـلـبة الـسـادس االبـتـدائي
سيـكـون لـلـذين حصـلـوا عـلى الـسعي
ـفــصـولـ الـســنـوي عــدا الـطــلـبــة ا
ـــشــاكل ـــتــورطــ  بــالـــغــيــاب او ا

تربوية).
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نيازي معمار اوغلو

فوضية العليا لالنتخابات UI¡∫  رئيس مجلس القضاء االعلى خالل لقائه اعضاء ا


