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استـبـعـد احملل السـيـاسي هاشم
الــهــاشــمي وصــول اخلالف بــ
االكـــراد بــشـــأن مـــنــصـب رئــيس
اجلمـهوريـة الى العـودة الدارت
في اقلـيم كردسـتان  مشـيرا الى
ــنــصب ســيـشــهــد تـنــافــسـا ان ا
ـرشح فؤاد حس كبيرا ب ا
وبـــرهـم صـــالـح . فـــيــــمــــا حـــدد
ـقـبل مـوعـدا ـان الــثالثـاء ا الـبـر
نــهــائـيــا النــتـخــاب الــرئـيس في
خطوة وصفها البعض باحملرجة
لـلـبـيت الـكـردي. وقـال الـهاشـمي
لـ(الـــزمــان) امس (اســـتــبـــعــد ان
نصب الى يصل اخلالف بشأن ا
العودة الدارت لالقـليم والسيما
ـــقـــراطي ان كال احلـــزبـــ الـــد
واالحتاد الـوطني الكـردستـاني
سـيتـجـاوزان االزمـة احلـالـية الن
كـالهــــمــــا يــــدرك انـه الغــــنى عن
االخـر) واضــاف ان (الـــتــنــافس
نصب سيـكون ب حس على ا
ـــــيـــــول بــــــحـــــسب وصـــــالـح وا
ــؤشــرات ســتــكــون قــريـبــة من ا
صــالح). بــدوره اكــد الـنــائب عن
ـــقــــراطي  بـــشـــار احلــــزب الـــد
الـكـيــكي الـعـمل بــجـد لـلـحـصـول
عـــلى مـــنـــصب الـــرئـــاســـة.وقــال

الـــكــيـــكي فـي تــصـــريح امس ان
(حــزبـه ســبق وان ابـــلغ االحتــاد
ـنصب الوطـني بـرغبـته بـتولي ا
لــهــذه الــدورة قــبل ان يــعــلن عن
تـــــرشـــــيـح صـــــالح) وتـــــابع ان
ـكـون ـنــصب هـو من حــصـة ا (ا
الـكـردي ولـيس حـكـرا علـى حزب
مـــحـــدد والــدلـــيل عـــلى ذلـك هــو
ـرشـحـ وجـود عـدد كـبـيـر من ا
من خــارج احلــزبــ الــرئــيــسـ
باالقليم). وحمل الـنائب عن كتلة
تــغــيــيــر كـاوة مــحــمــد احلــزبـ

مـسـؤولـيــة شق الـصف الـكـردي.
ـنصب وقال في بـيان امس إن (ا
من اسـتحـقـاق االكـراد وهـو جزء
مــهم مـن الــسـلــطــة الــتــنــفــيــذيـة
يشـغله شـخص كفـوء ونزيه وذو
رؤية وطـنيـة بحـيث يكـون خيـمة
لــكل الـعــراقـيــ وحـريـصــا عـلى
تـطــبـيق جـمــيع بـنــود الـدسـتـور
ــواد الـــتي تـــتـــعــلق وخـــاصـــة ا
بــــتـــــحــــقـــــيق الــــشـــــراكــــة بــــ
مـــعـــربــا عـن  أســفه ـــكـــونــات) ا
(لـــتــــعــــامـل احلـــزبــــ مـع هـــذا
نـصب الـسيـادي من مـنـطلـقات ا
حــــزبـــيـــة بــــحـــتـــة) مـــؤكـــدا ان
(احلـزبــ يـرونه عـامالً لــتـقـويـة
نـفــوذهـمـا احلـزبـي والـشـخـصي
عــلى حــسـاب مــصــالح الــشـعب)

على حـد تـعبـيره . وأشـار محـمد
إلى أن (هذا االسـتـحقـاق كان من
فترض أن يوحد صف األحزاب ا
الـكردسـتـانيـة ويـدفـعهـا لالتـفاق
عـلى شــخـصـيـة كــفـوءة ونـزيـهـة
بعيـدا عن احملاصصـة احلزبية)
مـتـهـمـا (احلـزبـ بـاالسـتـقـتال).
ودعـا رئــيس الـتـحــالف الـوطـني
عـــمــــار احلــــكـــيـم الى االلــــتـــزام
بــتـــوقــيـــتــات انـــتــخـــاب رئــيس
ـكتبه ان اجلمهـورية.وذكـر بيان 

(احلـــكـــيم بـــحـث مع الـــســـفـــيـــر
الــيـابــاني اجلــديــد لـدى الــعـراق
ناوفـومي هاشيـموتـومسـتجداتُ
األوضاعِ الـسـيـاسيـة في الـعراقِ
نطـقة والـعالقاتُ ب الـبلدين وا
واســتـــكـــمـــال االســتـــحـــقـــاقــات
الــدســـتـــوريـــة ومـــلفُ تـــشــكـــيل
احلــــكــــومـــة) وجــــدد احلــــكــــيم
(الـــــتـــــأكـــــيـــــدَ عـــــلـى االلـــــتــــزام
بالتوقـيتات الدستـورية إلنتخاب
رئــيـس اجلــمــهــوريــة وتــشــكــيل

احلـكـومة) مشـيـرا إلى (ضرورةِ
العـمل على تـعزيـزِ العالقـات ب
الـبلـدين واالسـتـفـادةِ من خـبراتِ
الـشــركـات الـيــابـانـيــة في إعـمـارِ
ـان وبـنــاءِ الـعـراق). وحــدد الـبـر
مـوعـدا نـهـائـيـا النـتـخـاب رئـيس
اجلـــمــــهــــوريــــة . وقـــال رئــــيس
ان محـمد احلـلبوسي خالل البـر
جـــلـــســـة امـس ان (اخـــر مـــوعــد
النــتـــخـــاب الـــرئـــيس ســـيـــكــون
ـــقـــبل) مـــبـــيـــنــا ان الـــثالثـــاء ا
قـبلـة سـتشـهد ايـضا (اجللـسـة ا
اختـيار مـقرري مـجلس الـنواب).
ــــــــتــــــــوقـع ان يــــــــغـــــــادر ومـن ا
احللبوسي عـلى رأس وفد نيابي
الى الــكــويت في زيــارة رســمــيـة
اني يبحث خاللـها التعـاون البر
شترك وملف محافظة البصرة. ا
ـان في جلسته على وصوت البر
اعتمـاد النـظام الداخـلي بوضعه

احلالي.
وقال مصدر في تصريح امس ان
(اجملـــلس صــوت عـــلى اعـــتــمــاد
الـــنــــظــــام الــــداخـــلـي بـــوضــــعه
احلالي) واشار الى ان (اجمللس
قرر تشكيل جلنـة برئاسة النائب
االول لــرئـــيس مــجـــلس الــنــواب
حسن الكـعبي إلجراء الـتعديالت
الالزمـة بشـأن هـذا الـنـظام خالل

ـصدر مـدة ١٥ يـوما) واوضح ا
ان (اجلــلــسـة شــهــدت تــضــيـيف
ثالثــة وزراء فـــضال عن حــضــور
احملافظ  اسعد العيداني ورئيس
ناقشة ازمة احملافظة) اجمللس  
الفتا الى انه (تـقرر تشـكيل جلنة
بــــشـــــأن احملــــافـــــظــــة الســـــتالم
قـترحـاتـوالتـصويت عـليـها في ا
جـــلـــســة غـــد اخلـــمـــيس). ودعــا
الــكـــعـــبي الى حـــلـــول عــمـــلـــيــة
وسـريـعـة إلنــهـاء ازمـة  الـبـصـرة
ـــــــــــــلـف مـع ضــــــــــــــرورة ادارة ا
ــيـــاه مع الـــتـــفـــاوضي بـــشـــأن ا
اجلــــــانـب الــــــتـــــــركي بـــــــشــــــكل
مــهـني.ونــقل بــيـان عـن الـكــعـبي
ـائية وارد ا خالل لقائه بـوزير ا
حــــسن اجلـــنــــابي قـــولـه (يـــجب
اتخاذ مـعاجلات سـريعة وعـملية
إلنهاء ازمة احملـافظة  بشان شح
ــيــاه) مــشـــددا عــلى (اهـــمــيــة ا
ـــشـــروعـــة ـــطـــالـب ا احـــتـــرام ا
للـمتـظاهـرين وطمـأنتـهم باتـخاذ
الطرق الـكفيـلة بانـهاء معـاناتهم
التي استمـرت لسنوات) وطالب
(اجلنـابي باسـتمـرار تواجده مع
اخملــتـصــ في احملــافـظــة حلـ
انـتـهـاء االزمـة نـهـائـيـا وتـوحـيـد
اجلــهـود الــتـنــفـيــذيـة في ســبـيل

ذلك).
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احلــــد مـن الــــســـــرقــــات الـــــتي
تــتـعــرض لـهــا يـومــيـا انــابـيب
الــنــفط في بــعض احملــافــظــات
بــســـبب االنــشــغــال بــتــشــكــيل
ان الى احلـكـومة) داعـيـا الـبـر
(الـقـيـام بـواجــبه ومـتـابـعـة كل
ـعـنـيـة بـأدارة قـطـاع اجلـهـات ا
النـفط لـتحـقيق ايـرادات افضل
من الـتـي اعـلن عـنـهـا) وبـشـأن
قـرار اوبك بـعـدم زيـادة االنـتاج
اكــد خــنـس ان (بــقــاء االتــفــاق
ـنــظـمـة ـاضي بــ اعـضــاء ا ا
ورفـض اي زيـــادة في االنـــتــاج
حقق بشـكل مباشـر ارتفاعا في
االسعار). واعـلنت وزارة النفط
عن مجموع الصادرات النفطية
ـتحـققـة لشـهر آب وااليرادات ا

ـــــاضي  مـــــشــــــيـــــرة الى ان ا
ـصدرة  حتـميـلها الـكمـيات ا
ـية.وقال من قبل  37 شركـة عا
ـتـحـدث بـاسم الـوزارة عاصم ا
جــــــهــــــاد في بــــــيــــــان امس ان
صدرة من (مجـموع الكـميـات ا
اضي من النفط اخلام الـشهر ا
احلــقـــول الــنــفــطـــيــة في وسط
وجنوب العراق شهدت ارتفاعاً
ــصـدرة من حــيث الــكــمــيــات ا
ـتــحـقــقـة ــالـيــة ا واإليـرادات ا
ـاضــيـة حـيث ـدة ا مـقـارنــة بـا
بـلغت  111 ملـيـونا و 61 الف
بـــرمـــيـل بـــإيـــرادات بــــلـــغت 7
مليارات و 735 مليونا و 548
الف دوالر) مـــــشـــــيـــــرا الى ان
(االحصـائيـة التي اعـلنت عـنها

شــــركــــة ســــومــــو لم تــــســــجل
الـصادرات من حـقـول محـافـظة
كــــركـــوك) واوضـح جـــهـــاد ان
(مـعـدل سـعـر الـبـرمـيل الـواحـد
بـــــلغ اكـــــثـــــر من   69 دوالراً)
صدرة  مبيـنا ان (الكمـيات ا
حتــمـيـلــهـا من قـبل  37 شـركـة
يـة مخـتلـفة اجلـنسـيات من عـا
موانئ محـافظة الـبصرة وخور
الـعـمـيـة والــعـوامـات االحـاديـة
عـلى اخللـيج). ويـصدر الـعراق
وانى النـفط اخلام حـاليـا من ا
اجلــنـوبــيــة في الــبـصــرة بــعـد
تــوقف الـصــادرات الــشـمــالــيـة
نــتـــيـــجــة عـــدم الــتـــزام اقـــلــيم
كردسـتان بـاالتفـاق النـفطي مع
احلـكومـة االحتـادية. ورد مـدير
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دعا الرئيس االمريكي دونالد
ـــتــحــدة تـــرامب امــام اال ا
امس الــــثالثــــاء حـــكــــومـــات
العـالم إلى عـزل ايران مـتهـما
قـــيـــادتــهـــا بــزرع (الـــفــوضى
ـــوت والــدمـــار). وقــال في وا
كــــلـــمــــته أمـــام اجلــــمـــعــــيـــة
ــتــحــدة الـــعــمــومــيــة لأل ا
(نطـلب من جـميع الـدول عزل
ا اسـتمر النـظام اإليراني طـا
في عــدوانه). وتــوعــد تـرامب
بـــــــرد أمــــــريــــــكـي في حــــــال
اســتــخـدام جــديـد لـألسـلــحـة

الكيـميائـية في سوريـا منددا ب
(الــفـوضـى) الـتي يــتــسـبب بــهـا
قادة البالد. وقـال (إنهم ينـهبون
مـــوارد أمــتـــهم) . وكــانـت قــاعــة
االجـتــمـاع قـد ضـجـت بـالـضـحك
عــنــدمــا افــتــتح تــرامب كــلــمــته
بــالــقــول ان (مــا حــقــقــته ادارته
خالل سنـة فـاق جمـيع مـا حتقق
بــالـنــســبـة لالدارات الــسـابــقـة).
وتــوقف مــبـتــسـمــا ثم اســتـأنف
كـــلــمـــتـه. واســـتــعـــرض تـــرامب
مـبــادرته (اجلـريـئــة) لـلـسالم مع
كــوريــا الـــشــمــالـــيــة. وحــذر في
الـوقت نــفـسه من أن الــعـقـوبـات
الـدولـيـة ضـد بـيـونغ يـانغ تـبـقى

(قـائـمــة الى حـ نـزع االسـلـحـة
ـنبـر ذاته الـنـوويـة). ومن عـلى ا
كـــان هــاجم قـــبل ســنـــة الــزعــيم
الكوري الشـمالي كيم جونغ اون
مـهــددا (بـتـدمـيـر كــامل) لـكـوريـا
الـــشــــمـــالــــيـــة. وطـــالـب تـــرامب
ــــبــــادالت جتـــــاريــــة (عــــادلــــة
ومـــتــــوازنـــة) مــــبــــررا قـــراراته
االقــتـــصــاديـــة األخــيـــرة بــشــأن
الـــصـــ خـــصـــوصـــا. وقـــال إن
ـيـزان الــتـجـاري مع اخلـلل فـي ا
ــكن حتـــمــله). وقــال بـــكــ (ال 
ـقـراطـيـة تـرامب ان (الـدول الــد
هي التي يـتـحقق فـيهـا السالم).

وهاجم كال من كوبا وفنزويال.
وأعـلن ترامـب امس الثـالثاء إنه
ال يـعتـزم لـقـاء الـرئـيس اإليراني
حــــسـن روحــــاني عــــلى هــــامش
أعــمـال اجلـمــعـيـة الــعـامـة لال
ـــتـــحـــدة رغم وجـــود "مــطـــالب ا
بذلك". وكـتب ترامب عـلى تويـتر

"ال أنـــوي لــقــاء الــرئـــيس حــسن
روحــــاني رغم وجــــود مـــطـــالب"
ا يـوما ما في بذلك مـضيفـا "ر
ـسـتـقـبل. أنـا مـتأكـد بـأنه رجل ا
رائع!". وجــاءت الــتــغــريـدة قــبل
ســاعـات من كــلـمــتي الـرئــيـسـ
أمـــام اجلــمــعــيــة الــعــامــة لأل
تـحدة وبـعد أربـعة أشـهر على ا
انـــســحـــاب تــرامب مـن االتــفــاق
الــنـووي اإليـراني. فــيـمــا ألـتـقى
وزيــــر اخلــــارجــــيـــــة إبــــراهــــيم
ــديــرة الـتــنــفـيــذيـة اجلــعــفـري ا
ــنــظــمــة الــيــونــيــســكــو أودري
أزوالي في ســـيــاق اجــتــمــاعــات
ـتـحدة اجلـمعـيـة الـعامـة لأل ا
في نـيـويـورك وجـرى في الـلـقاء
بـحث دعم الـيـونـيـسـكـو لـلـعـراق
والــتـأكــيـد عــلى ضـرورة تــأهـيل
دن األثرية.  وأوضح اجلعفري ا
ـــكـــتـــبه امس أن بـــحـــسب بـــ 
(الـــعــراق بــلــد تـــضــرر وعــانى

واكــــتــــوى بــــنــــيــــران اإلرهـــاب
وواجـهه وانـتـصـر علـيه وعـلى
نظمات الدولية بلدان العالم وا
ـــســاهـــمـــة في إعــادة دعـــمه وا
إعــمـار الـبــنى الـتــحـتـيــة لـلـمـدن
الـعـراقـيـة الـتي تـضـررت بـسبب
اإلرهاب).  وأضاف (العراق مهد
ية وتتهدد اليوم احلضارة العا
ه احلــــضـــاريـــة; بـــســـبب مـــعـــا
ـيـاه; وهو انـخفـاض مـنـاسيب ا
ما يتـطلـب مسانـدة اليونـيسكو
يـاه; للـحفاظ وحث دول منـابع ا
ـائيـة للـعراق). على اإلطالقـات ا
واوضح اجلـعــفـري أن (الـعـراق
ـنظـمة الـيونـيسـكو تقـدم بـطلب 
لـدرج مــديـنـة بـابـل األثـريـة عـلى
ي وعــلى الئــحــة الــتــراث الــعــا
دول الـعالم دعـمـنـا; حفـاظـاً على
عــمــقــهــا احلـــضــاري) مــوجــهــاً
الـــــــــدعــــــــوة إلى (أودري أزوالي
ـزيد من لزيـارة العـراق; لـبحث ا

السـبل الكـفيـلة بدعـم العراق في
مـختـلف اجملـاالت).  من جانـبـها
أكـدت أزوال (نعـمل عـلى حتـشـيد
دول الـــعــالم; لـــتــوفـــيــر األمــوال
الـالزمـــــــة إلجنــــــــاح مـــــــبـــــــادرة
الــيـونــيـســكـو اخلــاصـة بــإعـادة
ـدن األثـرية تـأهـيل الـعـديـد من ا
الـــعـــراقـــيـــة).  وأضـــافت (نـــحن
مـــســـتـــمـــرون في دعـم الـــعــراق
ونتطـلـع للـمزيد من الـتعاون من
احلكـومة الـعراقـيـة; لتـنفـيذ عدة
مــبـادرات تــسـعى الــيـونــيـســكـو
دن لـتـحـقيـقـهـا في الـعـديـد من ا
الـعـراقــية) كـاشـفـة انـهـا سـتزور
ـقبـلة; في ـرحلـة ا (العـراق في ا
إطـار دعم اليـونـيسـكـو للـعراق).
وأكدت (نـعمل عـلى حتشـيد دول
الـعـالم; لـتـوفـيـر األموال الـالزمة
إلجنــاح مــبــادرة الــيــونــيــســكــو
اخلـاصـة بـإعـادة تـأهـيل الـعـديد

دن األثرية العراقية). من ا
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عـنـدمـا عـلم ان تـركـيـا اكـمـلت بـناء
ســـد الـــيـــســو) وتـــابـع انه (مـــنــذ
اواسط  2017 تــــوفــــرت لــــديــــنـــا
مــــعـــلــــومــــات عن االزمــــة والـــشح
ـوضـوع عـلى الـعـبـادي وطــرحت ا
عـندما عـلمنا ان تـركيا اكـملت بناء
ســد الــيــســو). واضــاف اجلــنــابي
(انـنا كـررنا كـوزارة حتذيـراتنا من
ســنـة شــحـيـحــة وقـدمــنـا خــطـطـا
ـواجـهـة الـشح واول تـوصـيـاتـنـا
ائي وخـططنـا كانت تعـزيز االمن ا
وخـاصـة الـبـدعة) واوضح ان (في
عـام  2011 قـامـت الـوزارة بـتـأم
ـــائـي في الـــبــصـــرة من اخلـــزين ا
خـالل انــشـــاء احـــواض اضــافـــيــة
اضــــافـــة لالحــــواض االصـــلـــيـــة)
مــشـيـرا  الى أن (قــضـيـة الــبـصـرة
خـطـيـرة ونحن مـتـعـاطفـون مـعـها
كــمــا أنه التـوجــد قـنــاة في الــعـالم
يـاه كقناة البدعة) مـفتوحة لنقل ا
وتــابع (لــديــنــا شــحــتــان فـي هـذه
الــفـتـرة شح مــائـيـة وشـح  مـالـيـة
ـــالــيــة اضـــافــة الى أن الـــكــلـــفــة ا
لـصـيـانـة الـبـدعـة تـزداد يـومـاً بـعد
آخــــر وذلـك النــــتــــهـــــاء عــــمــــرهــــا
االفـتراضي) مـوضحا (انـنا تمـكنا
مـن زيـادة حـصـة الــبـصـرة الى 75
مـترا مكعبا بعد ان كانت قرابة 50
ولــكن في بـعض االوقــات النـتـمـكن
مـن تــوفـــيــر الـ  75 كـــامـــلــة وذلك

بسبب التجاوزات وغيرها).
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أعـلـنت مـفـوضـيـة حـقـوق االنـسـان
فـي العـراق عـن إسـتـمرار تـسـجـيل
ـيـاه حـاالت اإلصـابـة بـالـتـسـمم بـا
في مـحافـظة البـصرة جـراء إرتفاع
ـلـوحـة فـيـها فـيـمـا كـشف نـسـبـة ا
ائية حسن اجلنابي وارد ا وزير ا
عـن إن وضع شـط الــــــعــــــرب بــــــدأ
بــالـتـدهــور مـنـذ  40 عــامـاً ولـيس
اآلن مـــوضـــحـــاً أن أحـــد أســـبــاب
تـلـوث شط الـعـرب هو وجـود أكـثر
من  300 قـطعة غارقـة. وقال عضو
ــفـــوضــيــة فــاضل الــغــراوي في ا
بـــيـــان امس ان (حـــاالت اإلصـــابــة
ــيــاه في مــحــافــظـة بــالــتــسـمـم بـا
الــبـصــرة مـسـتــمـرة جــراء إرتـفـاع
لـوحة فـيها) واضاف  ان نـسبـة ا
ــلــوحـة في مــيـاه (إرتــفــاع نـسب ا
الــشـرب في احملـافــظـة الزال عـامالً
واطن رئـيساً السـتمرار تسـمم ا

مع عـدم وجـود احلـلـول احلـقـيـقـية
ياه الى االن).وكانت حلـل مشكلة ا
ـــفــوضــيـــة قــد  أعــلـــنت مــؤخــراً ا
ارتــفــاع عــدد االصــابــات بــتــســمم
ــيـاه في احملـافـظـة  الى أكـثـر من ا
 60 ألـف حالة. وقـال  اجلنابي في
تــــــــصـــــــريـح امـس إن (وضـع شط
الـعرب بدأ بالتدهور منذ  40 عاماً
ولــــيس اآلن مــــوضــــحــــاً أن أحـــد
أســـبــاب تـــلـــوث شط الــعـــرب هــو
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وافـق مــــــجــــــلـس الــــــوزراء في
نعقدة امس  برئاسة جلسته ا
حـيـدر الـعـبــادي عـلى الـسـمـاح
لـلطـلبـة بـاداء امتـحانـات الدور
الـــثـــالـث.وقـــال  بـــيـــان لــوزارة
الـتــربـيــة ان (مـجــلس الـوزراء
وافق عـلى طلـب التـربـية لـلدور
الثـالث مراعـاة لظـروف ابنـائنا
الطـلبـة في جمـيع احملـافظات).
وكـان الـنـائب عن ائـتالف دولـة
ي الـقـانـون عـلي مـؤنس الـغـا
كـشف عن جـمع تـواقـيع الجراء
امـتحـانات دور ثـالث موضـحا
انه ســــيــــتـم مــــفــــاحتــــة وزارة
الـــتــــربـــيــــة بـــشــــأن ذلك.وقـــال

ي في تــصـريح  انه ( الــغــا
جــمع تــواقــيـع جتـاوزت الـ 70
ان نائـبا التـخاذ قـرار من البـر
ــفــاحتـة الــوزارة الجـراء دور
ــنــتــهــيـة) ثــالث لــلــصــفــوف ا
واضـــــاف ان (الـــــقـــــرار يـــــأتي
بـسـبـب الـظـروف االسـتـثـنـائـية
التي يـعيـشهـا الطلـبة واعـتماد
نــــفس االلــــيـــات لــــلـــســــنـــوات
الــسـابــقــة الـتي اقــيم بــهـا دور
ثــالث).  وطــالب عــضــو جلــنــة
الــتـربـيـة الـسـابق ريـاض غـالي
ــــــــنح دور ثــــــــالث الـــــــوزارة 
للـراسب بـالدور الـثاني. وقال
في بـــيــان  ان (هـــذه الــفـــرصــة
تـاتي لـضـمـان عـدم ضـيـاع عـام
كـــامل من مـــســـيـــرة الـــطـــلـــبــة
الـدراسـيـة) واضـاف  ان (عـلى
الـوزارة مـنح الـراسـبـ بـدرس
ـنـتـهـية ـراحـل ا او اثـنـ في ا
ـتـوســطـة واالعـداديــة فـرصـة ا
دور ثـالث كـمــا مـنـحت قــبـلـهم
لـــطـــلـــبـــة الـــغش اجلـــمـــاعي)
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ايــد اخلــبــيــر الــنــفــطي بــيـوار
خــنس خــطــوة رفع الــصـادرات
الــنــفــطـيــة بــالــتــدريج من اجل
حتـــســـ واقع االنـــتـــاج عـــبــر
تــطــويــر احلــقــول الــنــفــطــيــة
مــشـددا عـلـى ضـرورة احلـد من
الـســرقـات الـتي تــتـعــرض لـهـا
بعض منافذ االنـابيب النفطية.
وقـــال خــنس لـ (الــزمــان) امس
ان (رفع تصدير النفط تدريجيا
يــعـد ايــجـابــيـا وخــطـوة نــحـو
ادارة الـقــطـاع بــشـكل جــيـد مـا
يـــســـهـم في حتـــقـــيق ايـــرادات
مـالــيـة لــلـبالد وتــطـويــر االبـار
واحلـقـول الـنـفــطـيـة بـاالضـافـة

نتـجات النـفطية في مـحافظة ا
ديـــالـى حـــيـــدر الـــعـــامـــري عن
االنـبــاء الــتي حتــدثت بــوجـود
ــنــتــجـات حــاالت تـهــريب في ا
الـنــفـطـيــة. وذكـر الــعـامـري في
تـــــصـــــريح امـس ان (جـــــمـــــيع
احملــطـات تــعــمل بـانــســيـابــيـة
ـــــعــــايـــــيــــر عــــالـــــيـــــة ووفق ا
ـعمول بـها حسب والضوابط ا
تـوجـيـهـات الوزارة) الفـتا الى
ان (الــــنــــفـط يــــوزع بــــصــــورة
الكـات تعـمل على صحـيـحة وا
ـالكـــات ا وجه) واضــــاف (ا
التـابـعـة لـلـمـديـريـة تـمكـنت من
تــأهـيـل عــشـرات احملــطــات في
ــــنــــاطق احملــــررة فــــضال عن ا
اجنـاز مـديـرية الـنـفط احلـديـثة
وتـأهـيل مـحـطـة وقـود بـعـقـوبة
ـوذجـية ـة إلى مـحـطـة  الـقـد
إضـافـة الــشـاشـات الــتي تـعـلن
أنبـاء نـشاطـات الوزارة واخلط
الـسـاخن) وتـابـع الـعـامـري ان
(االنـبـاء الـتي تـنـاولـتـهـا بعض
وســــــــائـل االعـالم عـن حـــــــاالت
تــهــريب لــلــنـــفط غــيــر دقــيــقــة
وابـوابنـا مفتـوحة لـلجـميع من
أصــحــاب الــقــرار لــتـشــخــيص
اخلـلل وإن كـان هـنـاك تـهريب 
فـمن خـارج احملـافـظـة وهذا من
واجب شـرطــة الـنـفط)  مـؤكـدا
(ضــبط حـاالت لـلــتـهـريب ويـتم

مصادرة كمياتها). 
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حسن اجلنابي 

وجــــود أكــــثـــر من  300 قــــطــــعـــة
غـارقة) واضـاف  إن (وضعية شط
العرب بدأت تتدهور منذ  40 عاماً
ـياه ولـيس االن وذلك بـسـبب قلـة ا
الــعـذبـة الــواصـلــة الـيه وان الـشط
يــتـغـذى اآلن من نـهــر دجـلـة فـقط)
وأوضـح اجلــــــنـــــــابي ان (فـي شط
الـعـرب يوجـد حالـياً أكـثر من 300
قــطـعــة غـارقــة وهي أحــد أسـبـاب
ـقـذوفـات الـتــلـوث بـاإلضـافـة إلى ا
ـديـنـة ـرمــيـات من قـبل أهـالي ا وا
فـي الـنــهـر) واوضـح اجلـنــابي ان
يـاه في محافـظة خـطيرة) (ازمـة ا
ــوضـوع مــشــيــرا الى انـه (طــرح ا
عـلى رئيس الوزراء حـيدر العبادي
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واوضح غــالي ( نــعــتــقـد انــهم
اكثر استحقـاقا من طلبة الغش
اجلــمــاعي كـونــهم درســوا لـكن
ظــروف مــخـــتــلــفــة حــالت دون
تـــــوفــــقـــــهـم بــــالـــــدورين االول
والـثاني) مـشـددا علـى (اهمـية
ان تـــــكـــــون الـــــوزارة الـــــراعي
ـعـانـاة الـطـلـبـة اكـثر ـهـتم  وا
من غـيـرهـا وان تـمـنـح الـطـلـبة
تـــلك الـــفــرصـــة لــضـــمــان عــدم
ضــــــــيــــــــاع عـــــــــام كــــــــامـل من
حــيـــاتــهم).ويـــذكــر ان الــوزارة
مـــــنــــحـت دورا ثـــــالــــثـــــا خالل
ـــاضــيـــة بــســبب الـــســنــوات ا
االوضاع االمنية الـتي تشهدها
بــعـض احملــافــظـــات. واعــلــنت
الــوزارة  نـتــائج الـدور الــثـاني
لــلـــســادس االعــدادي بـــجــمــيع

فـروعه لـلـعـام الـدراسي -2017
 2018 لـــلــمــحــافـــظــات كــافــة.
ونـاشــد عـدد من الــطـلــبـة عــبـر
(الزمـان) امس (الوزارة بـالدور
الثـالث نظـرا للظـروف الصـعبة
ـر بـهــا الـبـلـد واوضـاع الــتي 
ـشـاكل الـتي حـدثت الـوزارة وا
فـيـهــا اثـنـاء امـتــحـانـات الـدور
االول الــتي اثــرت ســلــبــاً عــلى
الـــطـــالـب). وقـــال امـــيــــر عـــلي
رحـلـة االعـدادية الـنـداوي من ا
(نـدعـو الـوزارة الى اجـراء دور
ثــالـث ومن  اجل اخــوتــنــا اهل
الـبصـرة الذين الـكثـير مـنهم لم
يــسـتــطع االمــتــحـانــات بــشـكل
صــحــيح بــسـبـب االوضـاع الي
شــهـدتـهـا الـبـصـرة خالل فـتـرة
االمتحـانات).  فيـما قالت شذى

ــتـوســطـة ـرحــلـة ا سـعــد من ا
أن(الوزارة سـبق ان مـنحت في
السنـوات السابـقة فرص الدور
الـــثــالث الـــيس مـن حــقـــنــا من
اجلــانـب االنـســانـي ان تـســمح
الوزارة لنا بالدور الثالث وهي
فــــرصـــة البـــد مـن االســـتـــفـــادة
منـها).  ومن جانب اخـر أعلنت
الـــــــوزارة عن وضـع ضـــــــوابط
جديدة لنقل الهيئات التعليمية
ديـريات في والتـدريسـية بـ ا
عـدد من احملـافظـات.وقـال بـيان
ــــديـــريـــة لــــلـــوزارة امس ان (ا
الـعامـة للـتـعلـيم العـام واألهلي
واألجـنبي حـددت مـجمـوعة من
الـتــعــلـيــمــات لــنـقـل الـهــيــئـات
التعليـمية والتدريسـية التابعة
ديريات التربـية في محافظات
نـينـوى واالنـبـار وصالح الدين
وكـركوك) وأضاف ان (من ب
احملـددات والـضـوابط اجلـديدة
ــديــريـات لــطــلب الــنــقـل بــ ا
الـواردة في الـبـيـان هـو الزواج
بــعـد االحــداث او انـتــقـال عـمل
الـزوج بــدائــرة رســمــيـة او من
لـــديه طالب في الـــكـــلـــيــات في
راد الـنـقل اليـها او احملـافظـة ا

حدوث حالة طالق) .
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