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نـهـايـة الـفصل الـدراسي االول لـلـطـلـبة
عــلى ان يــتم  االنـتــهــاء مـنــهـا واعالن
الـنـتـائـج قـبل مـدة مـنـاسـبـة من مـوعـد
امــتــحــانـات الــدور الــثــاني) مــبــيــنـا
(تـــخـــويـل  تـــلك اجملـــالـس صالحـــيـــة
مـعـاجلـة  احلاالت  لـلـدروس الـفصـلـية
الــتي يـعــتـمــد تـدريــسـهــا عـلى دروس
الـفـصل االول ومـوضـوع  االمـتـحـانات
الــنـهــائـيــة وعالقــتـهــا بـاالمــتـحــانـات
ــذكـــورة مع االخــذ بــعـــ االعــتــبــار ا
اسـتـيـفـاء مـتـطـلـبـات الـدراسة) وتـابع
ناجي ان (مجالس اجلامعات والكليات
ســتــقــوم بــاتــخــاذ االجـراءات الـالزمـة
لــتــســهــيل تــطــبــيق الــقــرار وتــوفــيـر
اديـة  الالزمة ـتـطلـبات  الـبشـريـة وا ا
لـــذلك عـــلى ان يـــتم  اشـــعـــار الــوزارة
تخذة  بـصدده تفصيال) بـاالجراءات ا
مـوضحا انه ( سيتم تشـكيل جلنة عليا
بـرئـاسة وكـيل الـوزارة لشـؤون الـبحث
الــعــلــمي وعــضــويــة جــهــاز االشـراف
والـتــقـو الـعـلـمي ودوائـر الـدراسـات
ـــتــابـــعــة والـــبــحث والــتـــخــطـــيط وا
والـتطـوير والقـانونيـة واالدارية فضال
عن  خـبـراء مـنـتـخـبـ  من اجلـامـعات

وبــاشــر رئــيس مـجــلس احملــافــظـة
ــهـام الــبــصـرة صــبــاح الـبــزوني 
عــمـله رســمـيـاً بــعـد اطالق سـراحه
ـاضـي. وقـال مـدير يـوم اخلـمـيس ا
قــــــسم اإلعـالم في اجملــــــلس عــــــلي
يـــــــوسف فـي تـــــــصــــــريـح امس إن
(الـبـزوني حـضـر االحـد الى مـكـتـبه
ــقــر اجلــديـــد لــلــمـــجــلس في فـي ا
ــعــقل وبــاشــر بــتــأديــة مــنــطـــقــة ا
ارسة صالحياته بشكل مـهماته و
طــبــيـعـي) الفـتــا الى ان (الــبـزوني
وقع بـعض الكتـب الرسميـة والتقى
وظف بعدد من أعضاء اجمللس وا
) مـبـيــنـا ان (اجلـلـسـة ــراجـعـ وا
ـقـبـلة لـلـمجـلس سـتـكون بـرئـاسة ا
الـبـزوني).وكـان الـبـزوني قـد تـوجه
فـي  تــمــوز   2017 الـى مــحـــكــمــة
الـــنــــزاهـــة في ضــــوء أمـــر مـــنـــهـــا
بـاستقـدامه ثم قرر قاضي الـتحقيق
تـوقيفه على ذمة التحقيق وفي آب
مـن الــعـــام نــفـــسه أصــدر مـــجــلس
الـقضاء األعـلى بيانـاً أشار فيه الى
أن الــــبــــزوني مــــطـــلــــوب عن ثالث

قــضـايــا وبـعـد نــقـله الـى بـغـداد 
إسقاط التهمة األولى واألخيرة عنه
رسـمـيـاً من قـبل القـضـاء ثم حـكمت
ـدة سنـت عـليـه محـكمـة بالـسجن 
ــاضي  اطالق ويــوم اخلــمــيس ا
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الــكــهـربــائــيـة من جــهــة ودول غـرب
اسـيـا من جهـة اخـرى). وجرت امس
االول مـبـاحثـات رسمـيـة ب الـعراق
واالردن أجـراها رئيس الوزراء عادل
ـهـدي مع نـظـيـره الـرزاز عـلى عـبــدا
شـترك والـبدء رفع وتـيرة الـتعـاون ا
بــاتـخـاذ اجــراءات عـمــلـيـة لــتـنــفـيـذ
مـشروعات حيوية بقـطاعات مختلفة
ا بـيـنهـا الطـاقة والـنقل والـتجـارة 
يـخــدم مـصـالح الـبـلـدين والـشـعـبـ
الـشـقـيـقـ وفق جـدول زمـنـي مـحدد
ـــقــبل. ابـــتــداء من بـــدايــة شـــبــاط ا
ـاليـة الـنـيـابـية ان واكـدت الـلـجـنـة ا
اتــفـاقـات االعــفـاء الـكـمــركي لـبـعض
الـدول لن تـخدم الـعراق. وقـال عضو
الــلـجــنـة احـمــد احلـاج في تــصـريح
امـس ان (الـلــجــنــة طــالـبـت مـجــلس
الــوزراء اعــادة الـنــظــر بـاالتــفــاقـات
اخلـاصـة بـاإلعـفاء الـكـمـركي لـبعض
الـــدول الــعــربـــيــة كــونـــهــا التــخــدم
الفتـا الى ان (هذه ـصلـحة الـعامـة) ا
صدرة وان االتفاقات نصت للمواد ا
ــتـلك الــعــراق في الـوقت الــراهن ال
مـنـتـجـات تـصـدر الى خـارج البالد).
الى ذلك كشف مصدر عن أن الرئيس
الـسـوري بـشـار األسـد خـول الـعـراق
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احـدى الغـرف و سرقـوا مبـلغـاً مالـياً
والذوا بـالـفـرار إلى جـهـة مـجـهـولة).
وتـمـكنت قـوة امنـية من الـعثـور على
مـضافات لداعش في قضاء احلويجة
. وقــال بــيــان امـس ان (قــوة امــنــيـة
نـفذت عملية دهم وتفتيش في منطقة
الـسوسـة التابـعة للـقضاء في صالح
الدين) ,واضـاف ان (العملـية اسفرت
الـعـثور عـلى مـضافـات عدد  2تـابـعة
لــداعش بــداخــلــهــا ثـالثــة مــنــصـات
صــــواريخ كــــاتــــيــــوشـــا مــــجــــهـــزة
بـاحلشوات ومـعدة لالطالق).وأعلنت
مـديرية االسـتخبـارات العسـكرية عن
ضـبط مـخـبـأ لـلـعـبـوات الـنـاسفـة في
األنـــبــار يــحـــتــوي عــلى  59 عـــبــوة
نـاسفة و 37 مـسطـرة تفجـير. وقالت
ــديــريـة فـي بـيــان امس إن (مــفـارز ا
االسـتـخبـارات العـسـكريـة في الفـرقة
 14وبـــالــتــعــاون مـع اســتــخــبــارات
ـشاة  51 واثـر الـفـوج الـثاني لـواء ا
مـعلومـات استخـبارية دقـيقة تـمكنت
من الــوصــول الى مــخـبــأ لــلـعــبـوات
ـزارع في منطقة الـناسفة فى احدى ا
الـبـو خـنفـر الـتـابعـة لـقـضاء الـكـرمة
بــاالنــبـار) ,مــشــيـرا الى ان (الــقـوات
االمــنـيـة ضــبـطت بــداخل اخملـبـأ 59
عـبوة نـاسفـة مخـتلـفة و 37 مـسطرة
واد تـفـجيـر) وتابع انه ( تـدميـر ا
ـفـرزة الـهـنـدسـية مـوقـعـيـا من قـبل ا
الـتابعة للفـرقة). من جهة اخرى نفت
ـنافـذ احلدوديـة االنبـاء التي هـيـئة ا
اشـارت الـى وجود قـوة امـريـكـيـة في

الــنــفــايــات. وقــال شــهــود عــيــان ان
(الـعجالت اخملـصصة لـنقل النـفايات
تـأتي صـباح كـل يوم لـرمي الـنفـايات
وتـــقـــوم بـــحـــرقـــهـــا دون االكـــتــراث
لـــســاكــنـــيــهــا). وأفـــاد مــصــدر بــأن
مـسلح اقتحموا منزالً شمال بغداد
وسـرقـوا مـبلـغـاً مالـيـاً بـعد احـتـجاز
ســـاكــنــيه فـي احــدى الــغــرف. وقــال
ــــــصــــــدر فـي تـــــصــــــريـح امس إن ا
(مـسلـح مـجهولـ اقتـحمـوا منزالً
ضـمـن مـنـطـقـة حـسـيـنـيـة الـراشـديـة
وقـامـوا بـاحـتجـاز افـراد الـعـائـلة في

ـنـطـقـة مــفـتـوحـاً ومـســتـقـيـمــاً إلى ا
ذاتـهـا). كمـا افتـتـحت القـوات االمني
ةنــفق الـرشــيـد وتـقــاطع واخلـرطـوم
بــعـد انــقـطـاع دام ســنـوات بــبـغـداد.
وقــال مـــصــدر في تــصــريح امس إن
(الـــفـــريـق الـــركن مـــحـــمـــد حـــمـــيـــد
كـتب الـقـائد الـسـكـرتيـر الـشـخـصي 
ـسـلـحـة افتـتح نـفق الـعـام لـلـقـوات ا
الـرشيد وتقاطع واخلـرطوم ببغداد).
وتــصـــاعــدت اعــمــدة الــدخــان داخل
عسكـر الرشيد ببغداد ـوقع القد  ا
نــتــيــجــة حــرق كــمــيــات كـبــيــرة من
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ــرور الـعـامــة فـتح اعــادت مـديــريـة ا
طـــريق  يــربط بـــ شــركــة الــزيــوت
الــنــبـــاتــيــة وأحــد مــداخل مــنــطــقــة
الــزعــفــرانــيـة. وقــال الــنــقــيب فـادي
ـديريـة في بيان اخلـزعلي من إعالم ا
امـس إنـه ( فــــــتـح طـــــــريق مـــــــهم
سـبح بـاجتاه الـزيوت وحـيـوي من ا
بـشكل مستـقيم باجتاه مـدخل منطقة
الـزعفرانية من جهة دائرة الكهرباء)
وأضــاف أن (الـطـريق يــسـارا أصـبح
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ــئـــات من احملــتـــجــ في طـــالب ا
مـحـافـظـة الـبـصـرة خالل تـظـاهرة
امـام مـبنى احلـكومـة احملـليـة بحل
مـجــلس احملـافـظـة واخـتـيـار بـديل
عـن احملافظ اسـعد الـعيدانـي  كما
شــهـدت كل من مـحـافـظـتي ذي قـار
ــــاثـــلـــة وكــــركـــوك تـــظــــاهـــرات 
احــــتـــجــــاجـــا عــــلى حــــمــــلـــة رفع
الـــتــجـــاوزات وتــهـــد مــحـــطــات
الـوقود االهـلية. وقـال شهـود عيان
ئات من اهالي البصرة امـس ان (ا
تــظــاهــروا امـام مــبــنى احلــكــومـة
احملــلـيـة في احملـافــظـة لـلـمــطـالـبـة
بــحـل اجملــلس ودعــوة الــعــيــداني
ـــان لـــغــرض لـــلـــذهــاب الـى الـــبــر
تـرشيح شخصيات بصرية من قبل
ــنـــصب) اجلـــمـــاهـــيـــر لــتـــولـي ا
واضـــاف ان (قــوة امـــنــيـــة طــوقت
مـكان الـتظـاهرة وفـرضت اجراءات
امـنية مشددة خشية من توسعها).
فـيـما اعـلـنت اللـجـنة الـتـحضـيـرية
الـتي تـطـلـق عـلى نـفـسـهـا تـسـمـية
ـــنـــبـــر الـــعـــراقي عـن مـــتـــابـــعــة ا
تـطــوارات الـبـصـرة وتـداعـيـاتـهـا .
وقـال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(تـــوتـــر االوضـــاع االجــتـــمـــاعـــيــة
واالمــنـيــة بـاحملـافــظـة هــو بـسـبب
عـيـشـي للـمـواطن تـراجع الـواقـع ا
الـبـصـري رغم الـوعـود احلـكـومـيـة
تـكـررة بحل احملـلـية واالحتـاديـة ا
االزمــات واالرتـــقــاء بــالــقــطــاعــات
االقـتصادية واخلدميـة للمحافظة)
واضــاف ان (الــتــنــصل مـن تــقـد
نكوب الـدعم ألهلنا في البـصرة ا
واالســـتــهــانـــة بــاحـــتــجــاجـــاتــهم
ـطـلـبـيـة سـيخـلق بـيـئـة مـتـفـجرة ا
ــســـلــحــ يـــضــاف لــهـــا بــعض ا
ـــنــفــلــتـــ وكــذلك الـــعــصــابــات ا
ــنــظـــمــة وانــتــشــار االجــرامـــيــة ا
اخملـدرات وعـصـابـات االجتـار بـهـا
والــتـدخالت اخلـارجـيـة في الـشـأن
احملـلي والوطني واالقليمي ستزيد
درجـــــة اخملـــــاطـــــر الــــتـي تـــــهــــدد
احملـافظـة) على حـد تعـبيـر البـيان.

7

صباح البزوني

عـن قلب بـغـداد حيث يـذهب سـكان
اجملــمع إلى عـمــلـهم والـطــلـبـة إلى
أمــاكن دراســتــهم مـع تـخــلي إدارة
اجملـمع عن البدء بشق طريق يربط
اجملــمع بــبـغــداد مـا خــلق مــشـاكل
يـومـية لـلـسكـان ولـو  استـحداث
الــطـريق الزداد الـطــلب عـلى شـراء
ـنذري الـوحـدات اجلـديدة) واكـد ا
ان (حـل ازمـة الــســكـن يـكــمـن بــيـد
ــصــارف فــإن احلــكـــومــة ال بــيــد ا
ــواطــنــ تـــوزيع األراضي عــلـى ا
الـــذين لم يـــحـــصــلـــوا من الـــدولــة
عــلــيـهــا ســابـقــا ســيـســهم في حل
إذ ســـيــذهب هــؤالء إلى ـــشــكــلــة ا
ــصـارف لــلـحــصـول عــلى سـلــفـة ا
لــلـــبــنــاء بــضــمــان قــطــعــة األرض
ـــصـــارف وســـتــــكـــون عـــنـــد اذن ا
ـسـاهمـة بحل جـاهـزة لالقراض وا
أزمــة الــسـكـن) داعـيــا الى (إقــامـة
هــكـذا مـشـاريـع في كل احملـافـظـات
ألن األزمـــة يـــعـــاني مـــنـــهــا اغـــلب
ـواطـن في الـبلـد. واحلل مـثلـما ا
ذكـــــرنــــا امـــــا عن طـــــريق تـــــوزيع
األراضـي أو بناء اجملمـعات واطئة
الــكــلــفــة) مــقــتــرحـا عــلـى (الـبــنك
ـــــركــــزي أن يـــــنــــاقـل من أمــــوال ا
ـبادرة الصناعـية والزراعية التي ا

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

اقـترح خـبيـر اقتـصادي اسـتحداث
طـريق جديـد يربـط مجمـع بسـماية
بــقــلب بــغــداد مــا يــســهم بــتــزايـد
االقــــبــــال عـــلـى شـــراء الــــوحـــدات
اجلـديـدة الـتي تـواجه ضـعـفـا على
ركزي الى شـرائها  داعـيا البـنك ا
مـناقلة جـزء من االموال اخملصصة
ـبـادرات دعـم الـصـنـاعـة والـزراعة
الـى الـقــطـاع الــعــقـاري وصــنـدوق
االسـكـان من اجل حل ازمـة الـسكن
بـفـاعلـية اسـرع. وقـال اخلبـير عـبد
ـنـذري لـ(الـزمـان) امس احلــسـ ا
ان (مـشروع بـسمـاية الـسكـني يعد

شاريع السكنية التي  من أكبر ا
تــنــفــيــذهــا حــتى االن ولــكن واجه
ـشروع مشكلـة التمويل في بداية ا
ـصـارف انــشـائه وبـعـد مــشـاركـة ا
احلــــكــــومــــيــــة كـل من الــــرافــــدين
والـرشيد والـعراقي للـتجارة اسهم
ذلـك  في بــدء الــعـمـل وإجنـاز آالف
الــوحـدات الـسـكـنـيـة) واضـاف ان
شروع مازال يواجه صعوبة في (ا
ـتبقـية بسبب شح راحل ا إكـمال ا
واطـن الـسـيولـة وضعف رغـبـة ا
فـي الـشـراء وذلـك البـتـعــاد اجملـمع

مـنفذ سـفوان احلدودي في الـبصرة.
وقــال مـــديــر عالقــات الــهــيــئــة عالء
الــــقــــيـــــسي في تـــــصــــريح امس إن
(الـــهــيـــئــة تــنـــفي وجـــود اي قــويــة
امـريـكيـة في مـنفـذ سـفوان) ,مـشـيرا
الـى أن (مــــا  نـــــشــــره فـي بــــعض
ـنـفـذ يـعمل ـواقع غـيـر صـحـيح وا ا
بــكـامل طـاقـتـه وال يـوجـد اي جـنـدي
امـريكي).  الـى ذلك أصدرت احملـكمة
اجلـنائيـة العراقيـة العلـيا في رئاسة
مـحـكـمـة اسـتـئنـاف بـغـداد الـرصـافة
ــؤبـد االحتــاديـة حــكـمــاً بـالــسـجن ا
بــحق مــدان بـاالشــتـراك في عــمـلــيـة
ــعــارض الـعــراقي طــالب اغــتــيــال ا
الـــســـهــيل فـي بــيـــروت عــام 1994.
ــــركـــز وأوضـح بـــيــــان صـــادر عن ا
اإلعـالمي جملــلـس الــقـــضـــاء األعــلى
ـدان اعـتـرف فـي مـرحـلـة امـس أن (ا
الــتــحــقـيـق بـاشــتــراكه في عــمــلــيـة
االغــــتـــيـــال وان دوره كــــان إخـــفـــاء
األسـلحة التي نفذت بـها العملية في
العاصمة اللبنانية بيروت) ,وأضاف
ـدان كان يـعمل في تلك احلـقبة ان (ا
قـائمـا بأعـمال الـسفـارة العـراقية في
بـــيــروت فــضـالً عن كــونه ضـــابــطــاً
بـجهـاز اخملابـرات السـابق الذي كان
مـسؤوالً عن تلك الـعملـية اضافة الى
ذكـره تـفـاصـيل وكـيـفـيـة تـنـفـيـذهـا)
ولـفت البيان إلى إن (احملكمة وجدت
ـتـوفـرة كـفـايـتـهـا الدانـة في االدلــة ا
ـادت 12 و15 ـتـهم وفق احـكـام ا ا
من قانون احملكمة اجلنائية العليا).
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ناسبة »ôUH²Š ∫ مظاهر االحتفال برأس السنة تعم حدائق الزوراء ببغداد تزامنا مع االحتفال با
رفـع الــــبــــســــطــــات من الــــشــــوارع
ـديـنـة كـونـهـا الـرئـيـسـة في مـركـز ا
تـــمـــثـل مـــصـــدر الـــرزق الـــوحـــيـــد
السـرنـا) واشـاروا الى (ضرورة ان
تـــراعي احلـــكــومـــة احملــلـــيــة هــذه
الــظــروف وايـجــاد الــبـديـل لـهم من
ــارســـة اعـــمـــالـــهم بـــشـــكل اجـل 
اعـتـيادي). وبـاشرت دوائـر الـبلـدية
واالجــــهـــزة االمـــنــــيـــة في ذي قـــار
بـتـنفـيـذ حـملـة واسـعة لـرفع جـميع
الـتـجـاوزات من الـشوارع الـرئـيـسة
في  الــنـاصـريـة ضــمن اطـار حـمـلـة
ـدة اســبـوع واحــد.وقـال تــسـتــمــر 

الـــنـــائـب االول لـــلـــمـــحـــافظ عـــادل
الـــدخــــيـــلي في تــــصـــريح امس ان
ـعنـية تـشترك في (جـميع الـدوائر ا
تـنـفـيـذ هـذه احلـمـلـة في مـرحـلـتـهـا
االولــــــيــــــة مـن اجل رفـع جــــــمــــــيع
ـقــبــلـة), ــدة ا الــتــجــاوزات خالل ا
مــشـيــرا الى ان (احلـمــلـة تـتــضـمن
ـرورية تـنـظيم الـشـوارع واحلركـة ا
ـــركــبــات ومـــحــاســبـــة اصــحــاب ا
). كمـا نـظم الـعـشرات من اخملـالـفـ
أهـــالـي قـــضـــاء الـــدوايــــة الـــتـــابع
لــلــمـحــافــظـة تــظــاهـرة أمــام دائـرة
الــبــلــديــات رفــضــا لــقــرار مـجــلس

الـقضاء بإعفاء مـدير دائرة البلدية
مــطــالـبــ دائــرة الـبــلــديـات بــعـدم
ـصـادقة عـلى قرار اإلعـفاء لـغرض ا
ـديــر احلــالي بــعــمـله. اســتــمــرار ا
وفـي مـــحــــافـــظــــة كـــركــــوك احـــتج
الـــعـــشــرات عـــلى تـــهـــد عــدد من
مــحــطـات الــبــنــزين األهـلــيــة.وقـال
مــــــصـــــدر فـي تـــــصـــــريـح امس إن
(عـــشــرات األشـــخـــاص تــظـــاهــروا
بـالـقـرب من مـبنى ديـوان احملـافـظة
وسط كـركوك احتـجاجاً عـلى تهد
عـدد من مـحـطـات الـبـنـزيـن األهـلـية

دينة).  في ا

العـداد  دراسة شـاملة  لـلبـدء  بتـطبيق
قبلة قررات للسنـة الدراسية  ا نـظام ا
وتـقـد التـوصـية بـشـأن  الغـاء تـرق
نـظمـة  لعمل الـقيـد  من التـشريعـات  ا
الــتـعــلـيم الــعـالـي في الـعــراق عـلى ان
تـنـجز  الـلجـنة اعـمـالهـا  خالل  ثالث

يوما من تاريخ تشكيلها). 
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ــا أكــدنـا أهــمـيــة إرسـاء ركــائـز (لــطـا
واسـس الـتـعـايـش الـسـلــمي وحتـقـيق
ــصـاحلـة الـوطــنـيـة وتـرمــيم نـسـيج ا
اجملــتـــمع جــراء مــا اصــابـه نــتــيــجــة
الـسيـاسات الـتي اعتـمدت احملـاصصة
والــتــهـمــيش واالقــصـاء والــطــائـفــيـة
الــسـيــاســيـة وتــسـيــيس الــدين وعـدم
ابــعـاد دعــاة والــتـطــرف والـتــحـريض
والـكراهـية عن مـواقع التـأثيـر) مؤكدا
ـة من ــسـيــحـيـ شــريـحــة كـر ان (ا
شـرائح مـجـتـمـعـنـا الـعـراقي االصـيـلة
عـاناة ما طال وقـد طالهـا من الظلم وا

.( ابناء شعبنا الكر
واضـاف ان (لكل من االديان الـسماوية
قـدسيـةً في االسالم وفي القـران الكر

األمـانة العامة جمللس الوزراء في بيان
امـس ان (التـعـديل يـنـص علـى إضـافة
يـوم  25 مـن شهـر كـانون االول من كل
ـناسبـة عيد ميالد عـام عطلـة رسمية 
ـسيح) ولفت الـى ان (القانون أرسل ا
الـى مـجــلس الـنــواب من قـبل األمــانـة
الـعامة للمجـلس ويتضمن تعديال آخر
بـاعـتبـار يوم حتـرير أرض الـعراق من
وافق العاشر من كانون األول داعش ا
الـعيـد الوطـني للعـراق وعطـلة رسـمية

من كل عام ايضا). 
وعـلق ائـتالف الـوطـنـيـة بـرئـاسـة اياد
عـالوي عـلى اعالن احلــكــومـة حتــديـد
يـوم  25  كـانـون االول عـطلـة رسـمـية.
وقـــال مـــكــتب عـالوي في بـــيــان امس
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رفــضت مـحـافـظـة بـغــداد تـنـفـيـذ قـرار
مـجلسها بشأن تعطيل الدوام الرسمي
ـقبل الـيـوم االثـنـ ولغـايـة االربـعـاء ا
وعــــدته قـــرارا فــــرديـــا. وقــــال بـــيـــان
لـلمحـافظة تـلقته (الـزمان) امس (ننفي
تـــعــــطـــيل الـــدوام الــــرســـمي الـــيـــوم
ــقــتــضــيـات ــقــبل وذلك  واالربــعــاء ا
ـصلـحة العـامة واالسـراع بأستـكمال ا
صـــرف رواتـب دوائـــر فك االرتـــبـــاط)
فـيما عد عضو مجلس احملافظة محمد
الــربـيـعي قـرار رئـيس اجملـلس ريـاض
ـــنح اجملـــلس وديــوان الـــعـــضــاض 
احملـافـظة عـطـلة رسـمـية خـرقـاً إدارياً.
وقــال الــربـيــعي في تــصـريح امس إن
(الــعـــضــاض يــســتـــمــر بــاخلــروقــات
االداريـة من خالل منـحه عطـلة رسـمية
بـرغم من وجود نهاية سنة مالية) على

حد قوله. 
وأضاف أنه (منح العطلة دون الرجوع
الى مــجـلس احملـافــظـة يـعـد مــخـالـفـة
اداريــــة بـــداعي أن هـــنــــاك صـــيـــانـــة
ـصــاعـد). وكـان ــاء وا بــاجملـلس في ا
اجملـلس قد قرر تعطيل الدوام الرسمي
 الغـراض الـصيـانة في بـنايـته. وقالت
وثــيــقــة اصـدرهــا اجملــلس انه (تــقـرر
تـعـطـيل الـدوام الـرسـمي اليـام االثـن
والــــثالثـــاء واالربــــعـــاء لـــلــــمـــجـــلس
واحملــافــظـة الغــراض الـصــيــانـة). في
غـضون ذاك اقرمجلس الوزراء توصية
الى مـجـلـس الـنـواب بتـعـديـل مـشروع
قـانـون الـعـطالت الـرسـمـيـة.واوضحت

ومــسـار اهـل الـبــيت عـلــيــهم الـسالم
فـــلــمــاذا يــتـم ايــقــاض الـــبــغــضــاء)
مـتسائال ان (احلـكومة اعـلنت يوم 25
ـنـاسـبة كـانـون االول عـطلـة رسـمـية 
ــسـيح عـلـيه الـسالم فـهل هـذه والدة ا
احلـكومـة او الدولـة هي مارقـة ?) على

حد قوله . 
مـناشدا اجلمـيع بـ(اجلنوح الى السلم
والــتـكـامل واالحـتــرام وبـنـاء الـوحـدة
الــوطـنــيـة كــمـا نــؤكـد ان الــعـراقــيـ
شروع سيفشلون اي محاولة إلحياء ا
الـطـائـفي وان تـوجهـات اصـحـاب تلك
ـشاريع واالجندات التي تـقف خلفها ا
لـم تـــعــــد تــــخــــفى عــــلى الــــشــــرفـــاء

واخمللص من ابناء شعبنا). 
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جمانة غنيمات
لم تــنـفــذ وحتـويـلــهـا إلى الــقـطـاع
ـــصــرف الـــعـــقــاري الـــذي نـــفــذه ا
الــعــقــاري  مـع صــنــدوق اإلســكـان
مـناصـفة وبنـجاح لكي تـسهم بحل
األزمــة بــفــاعــلــيــة أســرع واكــبــر).
وحـــدد مــصـــرف الـــرافــدين ســـعــر
شـروع مجمع الـوحدات الـسكـنيـة 
ــكـتب بــسـمــايـة الــسـكــني .وقـال ا
االعـالمي للـمصـرف في بـيان امس
ـــــنح قـــــروضـــــا ـــــصــــــرف  ان (ا

) ونــقل ــواطـــنــ كـــافــة وأربــاك ا
الـبيان عن رئيس الهيئة أحمد عبد
اجلـلـيل الـسـاعـدي تـأكـيـد ه بـ(عدم
وجـود أي إسـتقـطـاع حالـيـاً وكذلك
فـي موازنة عام  2019 وإن الـهيئة
مــــســــتــــمــــرة بــــصــــرف الــــرواتب
الــتــقــاعـديــة بــشــكل مــنـتــظم). في
غــضــون ذلك أظــهـرت بــيــانـات من
صــنـدوق الـنــقـد الــدولي أن حـصـة
ـية الـدوالر في االحـتـياطـيـات العـا
لـلـعـمالت هـبـطت في الـربع الـثالث
من  2018 إلـى أدنى مــسـتــوى في
نـحـو خـمس سـنـوات بـيـنـمـا زادت
حـصة اليورو.  وذكـر الصندوق أن
(حــصــة الـــعــمــلــة األمــريــكــيــة في
ـيـة من الـنـقـد االحـتــيـاطـيـات الـعـا
األجنبي في الربع الثالث من العام
ـئـة من اجلــاري بـلـغت  61.94 بــا
مـجـمل االحـتـياطـيـات مـقابل 62.4

ئة في الربع الثاني). با

سـراحه. وفـي سـيـاق متـصـل بـاشر
ــهــام الـنــائب هــاشم الــكــرعــاوي 
االول  حملـافظ النجـف. وقال مصدر
فـي تــصــريح امس ان (الــكــرعــاوي
تـــســلم االمــر االداري لـــلــمــبــاشــرة
ـهـمـات الـنـائب االول لـلـمـحـافظ).
الى ذلـك تظاهـر اصحاب الـبسطات
في مــديـنــة الـنـاصــريـة امــام مـبـنى
مـجــلس احملـافـظـة احـتـجـاجـا عـلى
حــمـلـة رفع الــتـجـاوزات مــطـالـبـ
بـايـجاد الـبديل العـمـالهم.وقـال عدد
ـتـظـاهــرين في تـصـريح امس مـن ا
(نـواجه ظروف معاشيـة صعبة بعد

بقصف مواقع تنظيم داعش في دون
الــعــودة إلى الـســلــطـات الــســوريـة.
ــصــدر في تـصــريح امس إن وقــال ا
(الـطــيـران الـعـراقي اصـبح بـإمـكـانه
الـدخـول لألراضي الـسوريـة وقصف
مــواقع داعش دون انـتــظـار مــوافـقـة
احلـــكــومــة الــســوريـــة الــتي أعــطت
الـضـوء األخـضـر ولـكن يـتـع إبالغ
اجلــانـب الــســوري فــقط). وســيــطــر
اجلــيش الـســوري عـلى ســد تـشـرين
الـستراتيجي عـلى نهر الفرات ضمن
اتـفـاق مع قـوات الـوحدات الـسـورية
قـراطية قسد. ـعروفة بسـوريا الد ا
وقـالت وكالـة سبوتـنيك الـروسية أن
(وحـــــدات مـن اجلـــــيش الـــــســـــوري
انــتــشـرت في مــحـيـط وجـسم الــسـد
الــذي يـقع عــلى نــهـر الـفــرات ضـمن
اتــفـاق أشــمل بــات يـســمى بـاتــفـاق
مــنـبج).وتـوقــعت أن يـتم اإلعالن عن
مــــفـــــردات االتــــفــــاق بــــ اجلــــيش
الـسـوري وقسـد. ويبـعـد سد تـشرين
نـحو  33 كـيـلومـتـرا  جنـوبي مـنبج
وعـــلى بــعــد  115 كـــيــلــومــتــرا إلى
الـشرق من مديـنة حلب فـيما تـفصله
 80 كـيـلومـترا عن احلـدود السـورية

التركية شماال.
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عــدت وزيــر الــدولــة لـشــؤون اإلعالم
االردني جـمـانـة غـنـيـمـات مـبـاحـثات
بـالدهــــا مع الــــعــــراق خـالل  زيـــارة
رئــــــيس الــــــوزراء عـــــمــــــر الـــــرزاز
بـالنـاجحـة وبداية لـتوثـيق العالقات
بـ الــبـلـدين. وقـالت غـنـيـمـات عـبـر
تـغريدة لـها على حـسابهـا في تويتر
أن (األخــــــــوة واجلـــــــيـــــــرة واإلرادة
بـتعـميق الشـراكات وإن ثمـة بوابات
ســتــفـتح بــ عـمــان وبــغـداد الــعـام
ــقـبل) وأشــارت الى أنه (ســتـكـون ا
مـرحلة جـديدة لتوثـيق العالقات ب
الـــــعــــراق واالردن). ووقع الــــعــــراق
مـــذكــرة تـــفــاهـم مع االردن لــتـــبــادل
الــطــاقـة الــكــهـربــائــيـة. وذكــر بــيـان
لــوزارة الـكــهـربــاء انه (عــلى هـامش
ـرافق له الى زيـارة الـرزاز والـوفـد ا
الــعـراق  إبـرام مـذكـرة تـفـاهم بـ
الـــوزارة مــتـــمــثـــله بـــالــوزيـــر لــؤي
اخلــطــيب ووزارة الــطـاقــة والــثـروة
ـعـدنيـة االردنيـة متـمـثلـة بالـوزيرة ا
هــــالــــة زواتي لــــتــــبـــادل الــــطــــاقـــة
الكهربائية ب منظومة الكهرباء من
وتـــســـريع ـــبـــاشـــرة خـالل الـــربط ا

اإلجـــراءات الالزمــة بـــهــذا الــشــأن)
واضـاف ان (هـذا الـربط يـعـد الـلـبـنة
األسـاس خلـلق سـوق واعـدة للـطـاقة
نـطقة كـون العراق الـكهـربائيـة في ا
يـــعــمل بــهــذا االجتـــاه حتت مــظــلــة
األمـانة الـعامة لـلربط الثـماني فضال
عـن ان موقعـه اجلغرافـي ومنظـومته
الـكـهـربـائـية سـتـكـون حـلـقـة الوصل
بـــ مـــنـــظـــومــة الـــربـط الــثـــمـــاني
ومــــنـــظــــومـــة الــــربط اخلــــلــــيـــجي

قصي السهيل
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وافق وزيــر الـتـعـلـيم الــعـالي والـبـحث
الــعــلـمـي قـصي الــســهــيل عــلى إعـادة
الـعـمل بـنـظـام الـعـبـور لـلـمـراحل كـافـة
اعـتـبـارا من الـسنـة الـدراسـية 2017-
2018 مـؤكــدا تـطـبـيـقه عــلى الـطـلـبـة
ـقـبـولـ لـلـفـوج الـدراسي في الـسـنة ا
احلــالـيـة الـذيـن لم يـشـمــلـوا به. ونـقل
ـديـر بـيـان تــلـقـته (الـزمـان) امس عن ا
الــعـام لـدائـرة الــدراسـات والـتــخـطـيط
ـــتــابـــعـــة إيـــهــاب نـــاجي قـــوله إن وا
تقدم (السهيل ترأس اجتماعا للمالك ا
لـــلــــوزارة  وافق خاللـه عـــلى شـــمـــول
رحلـة االولى الراسب جـميع  طلـبة  ا

لـــلـــســنـــة الـــدراســـيــة  2018-2017
بـاضافـة  ما ال يـزيد عن خـمس درجات
ـعاجلة حاالتهم احلرجـة لتغييرها من
الــرســوب الـى الــنــجــاح  او الــنــجــاح
بالعبور  الى مرحلة اعلى) مشيرا الى
ن رسـبوا ـرحـلـة األولى  ان (طـلـبـة ا
ــادة واحـدة او مــادتـ ســيـخــيـرون
ــرحــلـة  االولى  او بــ بــقـاءهم  في ا
عني هم  طـلبا حتريـريا للـقسم ا تـقد
يـتضمن  رغبتـهم  باالستفادة  من قرار
ــرحــلــة الــثـانــيــة مع  الــعــبــور  الى ا
حتـملـهم  التـبعـات كافـة وال يجـوز لهم
الـــتــراجـع  او االنــســـحـــاب بـــعــد ذلك
وبــإمـــكــانـــهم طـــلب تــأجـــيل الـــســنــة
الـدراسـيـة احلالـيـة) واضـاف ان (على
ـعـاهـد الـسـمـاح مـجـالـس الـكـلـيـات وا
ـشـمـولــ بـالـقـرار بـالـدوام لـلـطــلـبـة ا
لـلـفــصل الـدراسي الـثـاني مع اقـرانـهم
ويـــــؤجل  اعـــــطـــــاء دروس الــــفـــــصل
الـــــــدراسـي االول  الـى مـــــــا بــــــــعـــــــد
االمـتحانات  النهـائية من خالل اعتماد
كـورس مـكـثف  في الـعـطـلـة الـصـيـفـية
مع اجـراء امـتـحـان  نـصـف الـسـنة  او
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أعـلـنت دائرة صـحة مـحـافظـة ديالى
عـن  والدة أثـقل طـفـلــة في احملـافـظـة
خـالل الــعــام  2018  واكـــدت انــهــا
ـتـحـدث تـتــمـتع بـصه جـيـدة. وقـال ا
االعـالمي بـــــاسم الـــــدائـــــرة فــــارس
الـــــعـــــزاوي لـ (الــــزمـــــان) امس إن
ــركـز الــصـحي (صــالـة الــوالدة في ا
بـناحية كنعـان شهد والدة أثقل طفلة
في ديـالى بـوزن اربـعـة كيـلـوغـرامات
و 200 غـــرام خـالل الـــعـــام اجلــاري
 2018 ) مـضـيفـا أن (حالـة الـطفـلة
ووالــدتــهــا بــصــحــة جــيــدة ).  ومن
جـــانب آخــر اعــلــنـت قــيــادة شــرطــة
مــحـافـظـة ديــالى اكـمـال خــطـة عـيـد
راس الـــســـنـــة األمـــنـــيـــة واصــدرت
ـفــرقــعـات. أوامــره مــشـددة حــيــال ا

تحدث االعالمي الـعقيد غالب وقـال ا
الـعطية لـ(الـزمان) إن  (شرطة ديالى
اكــمـلـت خـطــتـهــا االمـنــيـة اخلــاصـة
ـيـالديـة من نــاحـيـة بــراس الـســنـة ا
ـهـام وحــمـايـة الـتــجـمـعـات تــوزيع ا
احملـتـفلـة سـواء في بعـقـوبة او بـقـية
مـناطق ديـالى) واضـاف العـطية أن
(الـشـرطة اصـدرت سـلسـلـة ارشادات
ـفــرقــعـات وااللــعـاب حــيــال اطالق ا
الـنـاريـة ودعت االهـالي الى االبـتـعاد
عـنـهـا كـونـها تـسـبـبت في الـسـنوات
ـاضـيـة بـإصـابـات كـثـيـرة وحوادث ا
مـؤسـفة اضـافـة الى منـع االحتـفاالت

قار االمنية) . قرب ا
 الـى ذلك قـال رئـيس مـجـلس نـاحـيـة
الـعـظيم  مـحمـد ضيـفان الـعبـيدي لـ
(الــزمـان) إن  (دائــرة اجلـنــسـيـة في
الــنـاحـيـة  اخالؤهــا بـالـكـامل يـوم

ــعـدات الى امـس ونـقل االجــهـزة وا
بــعـقـوبـة بـشــكل غـامـض دون سـابق
انـــذار) .  واضــــاف الـــعـــبـــيـــدي أن
(عـمـلـيـة اخالء الـدائـرة تمـت في يوم
عــطـلـة رسـمـيـة ولـم يـتم ابالغـنـا عن
االســــبــــاب الــــتي دفــــعـت الى اخالء
دائـرة مـهـمـة وحـسـاسـة)  مـبـيـنا أن
(اخـالء الـدائــرة ســيـضــيف مــعــانـاة
كـــبــيــرة عـــلى عــاتق االهـــالي الــذين
سـافـات بـعـيـدة جدا عـلـيـهم الـسـفـر 
إلكـمال معامالتهـم الرسمية) . واشار
الـعبيـدي الى أن ( الوضع االمني في
الــعــظـيـم مـســتــقـر ولــيس هــنـاك اي
اسـباب مـوجبـة تسـتدعي اتـخاذ هذا
ــفـاجئ الــذي سـيــكـون لــهـا الــقـرار ا
ضـرر بالغ ألكثر من  30 الــــف نسمة
ــثـلــون اهــــالي الـنــاحـيــة والـقـرى

احمليطة بها). 
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بـاإلضـافـة الى دهـوك الى أمـطـار خـفـيـفة مـع غـزارة متـوقـعه
ـوصل ودهـوك). وكـانت الـهـيـئـة أحـيـانـاً في بـعض مـنـاطـق ا
الـعامـة لالنـواء والـرصد الـزالـزالي الـتابـعـة لوزارة الـنـقل قد
توقعت بـأن يكون الطقس صـحوا مصحوبـا بقطع من الغيوم

ليتشكل ضباب خفيف يزول تدريجيا . 
وقـالـت الـهـيـئــة في تـقـريــر نـشـرته عن احلــالـة اجلـويـة خالل
ـقبلة ان (الطـقس صحو مع قطع من الـغيوم وضباب االيام ا
خـفـيف يـزول تـدريـجـيـا وسـتـكـون  درجـات احلـرارة مـقـاربة
ـنـطـقـة لــلـيـوم الـسـابق . واضــافت ان (احلـالـة اجلـويــة في ا
الشـمالـيـة سيـكـون غائـما مـصـحوبـا بتـسـاقط امطـار خـفيـفة
الشـدة تـكـون رعـديـة احـيـانا وتـتـسـاقط الـثـلـوج في االقـسام
اجلـبـلـيـة مـنـهـا ويـتـشـكل الـضـبـاب وتـكـون درجـات احلـرارة

مقاربة لليوم السابق).
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ـنـاطق تـوقع مـنــبىء جـوي تـسـاقط امــطـار خـفـيـفــة بـبـعض ا
وغـزارة احـيانـا في محـافظـتي نـينـوى ودهوك. وكـتب صادق
عـطـية عـلـى صفـتـحه فـي فـيسـبـوك امس عـن (حـالة الـطـقس
التي رصـدتها االقمار االصطناعـية وتشير الى وجود سحب
فوق مـدن الشمال واغلب مدن الوسط واالنبار وستتكاثر في
مـديـنة الـبصـرة وبعض مـدن اجلنـوب أيضـاً خالل السـاعات
ـقـبلـة) ولفـت الى ان (االمطـار ستـكـون حاضـرة في بعض ا
وصل واالنبار وصالح الدين االماكن و سـتكون خفيفة في ا
وكــركـــوك والــســلـــيــمــانـــيــة ومــنـــاطق حــدود الـــســمــاوة مع
منوهـا الى (تعرض منـاطق من البصرة وذي قار السـعودية)
وميـسان والنـجف وكربالء وبـابل والديـوانيـة وواسط وجنوب
ديـالى وجـنوب بـغداد والـسـماوة وبـاديتي الـسـماوة والـنجف

نذري عبد احلس ا

نــودع غــدا عـامــا حــافال بــاحلــوادث والـتــحــديـات
ونـسـتـقـبـل عام  2019 يــحـدونـا االمل بـان يـكـون
عـام سالم شـامل وامن مسـتتب. وتـقدم (الـزمان)
الـتـهاني لـلـعالـم باسـره ولـلعـراق خـاصة بـأحر
الـتـهاني والـتـبريـكـات سائـلـة الله ان يـتـحقق
ناسبة الـوئام ويتجاوز الصعـوبات. وبهده ا
حتـتـجب (الـزمـان) يوم غـد الـثالثـاء على ان

قبل. عتاد االربعاء ا تستأنف الصدور كا
كل عام واجلميع بالف خير.

qO¼Qð∫ عمليات تأهيل نفق اخلرطوم قرب فندق الرشيد مستمرة تمهيدا الفتتاحه

ــوظــفــ لــشــراء لــلــمــواطــنــ وا
وحــدات ســكــنــيــة في بــســمــايــة),
مـــشــيــرا الـى ان (الــســعـــر الــكــلي
ـسـاحة  120 مـتـرا تـبـلغ لـلـشـقـة 
 90 مـليونا و  720 الـف دينار في
مـا تـبلـغ سعـر مـساحـة الـشقـة مـئة
مــــتـــر  75 مــــلــــيـــون و  600 الف
ديـنـار) ,مـضــيـفـا (كـمـا تـبـلغ سـعـر
ـسـاحـة  140 مـتـرا 105 الـشـقـة 
مـــلــيــون و  840 الـف ديــنــار). من
جــهـة اخـرى نــفت هـيــئـة الـتــقـاعـد
الـــــعــــامــــة تـــــقــــاريـــــر عن وجــــود
تقاعدين إسـتقطاعـات في رواتب ا
و أحــاديث عن قـانـون الــتـأمـيـنـات

األجتماعية. 
وأعلنت الهيئة في بيان امس (نود
ــتـقـاعـدين عـدم الــتـنـويه جلـمـيع ا
اإلنـــصــات لــهــذهِ الـــشــائــعــات ألن
الـــهــدف مــنـــهــا عـــرقــلــة مـــســيــرة
تـحـقـقـة في اجملاالت الـنـجـاحـات ا
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