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نــفـذ مـعــلـمـو الـعــراق امس اضـرابـا
احـتجاجـيا سبق ان وعـدوا بتنـفيذه
ضــد الـواقع الـتـربـوي وعــدم تـلـبـيـة
مـطــالـبـهم فـيـمـا تـزامن ذلك مع بـدء
دارس للنصف الثاني دوام تـالميذ ا
مـن العـام الدراسي اجلـاري وانتـهاء
عـــطـــلـــة نــــصف الـــســـنـــة. وجتـــمع
ــعـلـمـون امـام مـبـنـى نـقـابـتـهم في ا
ــنـصـور ومـقـار فــروع الـنـقـابـة في ا
احملــافـظـات رافـعـ الفــتـات تـطـالب
بـتحـس الـواقع التـربوي واالرتـقاء
ـستوى العـملية التـعليميـة وتلبية
مـطـالـبهم فـي زيادة الـرواتب وانـهاء

تسك الدرجات الوظيفية.
 وقــال مــصـدر ان االضــراب اسـتــمـر
بـضع ساعـات وشمل عددا كـبيرا من
مــدارس بــغــداد واحملــافــظــات وفي
ذات الـــوقت اعــلــنت ادارات مــدارس
نـتـائج امـتحـانـات الـنصف االول من
الـــعــام الـــدراسي مـــؤكــدة عـــزمــهــا
االرتـقـاء بالـواقع التـربوي وحتـس

اداء منتسبيها. 
ـــدارس خـــالــيـــة من وبـــدت اغـــلب ا
طـالبــهــا في اول يـــوم لــبــدء الــدوام
الـرســمي بـعـد انـتـهـاء عـطـلـة نـصف
ـعـلـمـ عـباس الـسـنـة.واكـد نـقيب ا
كاظم السوداني في تصريح ان (يوم
غـــد وبــعـــد غـــد ســيـــكــون اضـــرابــا
ــدرســ في عــمـوم لــلــمــعــلــمــ وا
الـعراق) واشـار الى ان (هـذه رسالة
ان من حـقـيقـية الى احلـكومـة والبـر
اجل االنتباه الى العملية التربوية).
ـعلـم في وقـال رئـيس فرع نـقابـة ا
الـبـصرة عـالء الزركـاني في تـصريح
عـلم درسـ وا امـس إن (جميـع ا

تــغـيـيـر ومــشـاركـة كــتـلـتي احلـزب
ـقـراطي وتــغـيـيــر في جـلـسـة الــد
ـــقـــررة غــدا ـــان كـــردســتـــان ا بـــر
رحـلة األخيرة في والـوصول إلى ا
مـــا يــتـــعـــلق بــأســـلـــوب تــشـــكــيل
احلـكـومـة وحتـقـيق تـقـدم مـلـحـوظ
فـي هـذا اجلــانب وعـرض مــشـروع
االتـفاق على قيادة احلزب لغرض

صادقة النهائية عليها).  ا
ـــــان كــــــردســـــتـــــان  واكــــــمل بــــــر
االسـتعـدادات لعـقد جـلسته االولى
الــيــوم االثـنــ  وانـتــخــاب هـيــئـة
ــان بــحـسـب رئـيس رئــاســة الــبـر
ـــقـــراطي في كـــتـــلـــة احلـــزب الــد
ان  أوميد خـوشناو الذي اكد الـبر
أن (قـــرار عـــقـــد اجلـــلـــســـة مـــازال
سـاريـاً) مـضـيفـا أن (االسـتـعدادات
كـلـهـا قـد تمـت لعـقـد اجلـلـسة  وال
نــلــمس سـبــبــاً قـد يــدعــو إلى عـدم
ان في انـتـخاب هـيـئة رئـاسـة البـر
اجلـلسـة ).وتابع ان (هنـاك تفـاهما
جـيدا بيـننا وبـ االحتاد الوطني
ونـأمل أن يسفـر اجتمـاع اليوم عن
نـتـائج جـيدة وحـتى في حـال عدم
الـتـوصل إلى تـفاهم وتـقـارب فإنه
وحـــــسب االتـــــفـــــاقـــــات األولـــــيــــة
ان  سـنـنـتخب هـيـئـة رئاسـة الـبـر
ـــان من وســـيـــكـــون رئـــيس الـــبـــر
االحتــاد الــوطـني  والــنـائب األول
ــــان من احلــــزب لــــرئــــيـس الــــبــــر
ـقـراطي  ونـائــبه الـثـاني من الــد
ـكـون التـركـماني). وأكـدت جـميع ا
الـــكـــتـل الـــنـــيـــابـــيــــة في االقـــلـــيم
مــشـاركـتــهـا بـاجلــلـسـة فــيـمـا عـدا
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 أكـدت حركة تـغييـر الكردسـتانية
مــشــاركــتــهــا في اجلــلـســة االولى
ـان االقلـيم في دورته اجلديدة لـبر
ضي ـقرر عـقدهـا غدا  مـؤكدة ا ا
في عـملـية تـشكـيل حكـومة االقـليم
بعد ابرامها اتفاقا بهذا الشأن مع
قراطي الكردستاني  احلـزب الد
مـــشـــيـــرة الى ان نـــقــطـــة اخلالف
الــرئـيــسـة بــ االخـيــر  واالحتـاد
الـوطـني تـتـمـثل في الـتـوافق على
مـــنــصب مـــحــافظ كـــركــوك. وقــال
عــضــو احلــركــة بــيــســتـون فــائق
لـ(الـزمـان) امس ان (حـركـة تغـيـير
ان بـعد سـتشـترك في جـلسـة البـر
ان اثـــمـــرت اجــــتـــمـــاعـــاتـــهـــا مع
ــقــراطي الــكـــردســتــاني عن الـــد
اتـفاق الـطرف عـلى تثبـيت حصة
ـنـاصـب احلـكـومـيـة احلــركـة في ا
والـوزارات والـتـوافق عـلى تـنـفـيذ
بـــرنـــامج احلـــركـــة ومــطـــالـــبـــهــا
اخلـدمـيـة والسـيـاسـية) مـوضـحا
ـــبـــاحــــثـــات بـــ تـــغـــيـــيـــر ان (ا
اضية قراطي خالل االيام ا والد
ركـــزت عـــلى آلـــيـــة االشــتـــراك في
سؤوليات ب احلـكومة وتوزيع ا

الــقـوى الــسـيـاســيـة في االقــلـيم).
ـــــفــــــاوضــــــات بـــــ وبــــــشــــــأن ا
قراطي واالحتاد الوطني قال الد
فــائق ان (اجلــانــبـ يــعــقـدان في
هـــذا الـــوقت اجـــتـــمـــاعـــا بـــهــدف
الــتـوصل الى اتـفــاق بـشـأن نـقـاط
ــفــاوضــات اخلـالف بــيــنــهــمــا وا
( التــزال تـتــواصل بـ اجلــانـبـ
مــــضــــيـــفــــا ان (نــــقـــطــــة اخلالف
الـرئـيسـة بـ الطـرف تـتـمثل في
مـنـصب محـافظ كركـوك إذ تتـباين
وجــهــات الــنـظــر بــيــنـهــمــا بــهـذا
ـــقـــراطي الــــشـــأن). وأعـــلن الــــد
الــكـردسـتـاني وتـغــيـيـر  الـتـوصل
التـفـاق مـكـون من أربـع نـقـاط بـعد
اجـتمـاع لهـما مـساء اول امس في
الــســلــيــمـانــيــة اســتــغـرق خــمس
ســـــاعــــات. وجـــــاء في الـــــبــــيــــان
اخلـــتــامي لـالجــتــمـــاع إن وفــدين
رفـيع من اجلـانب اجـتمعا (في
ظـل أجــــواء وديــــة ومــــحــــادثــــات
صـريـحـة ومـسـؤولـة) مـضـيـفا أن
ـصادقة على الـوفدين اتفـقا على ا
االتـفـاقـيـة الـسيـاسـيـة بـ احلزب
ـقراطي الـكردسـتاني وحـركة الـد
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بيستون فائق

االحتـــاد الـــوطـــني وفـي حـــال عــدم
مــشـاركـته في اجلــلـسـة فــسـيـكـون
ـانــيــ احلــاضـرين 90 عــدد الــبــر
عـضوا ليكـتمل النصـاب القانوني

ـطــلــوب هـو 56  اذ أن الــنــصــاب ا
عـضـوا  الـنـصف زائـد واحـد. وفي
حـــال حـــضــور  90 عـــضـــوا  فــإن
طلوب لتمرير الـنصف زائد واحد ا
أي قـرار سـيـكـون  46 صـوتـاً وفي
مــثل هــذه احلــالــة ســتــكــون كــتــلـة
ـــقــراطي قـــادرة عــلى احلـــزب الــد
ان حسم كل األمور داخل قاعة البر
لـكونهـا تمتلك  45 مـقعدا لـوحدها.
ورشـح اإلحتــاد الـــوطـــني بـــيـــكــرد
ـــان الــــطـــالــــبـــانـي لـــرئــــاســـة بــــر
االقـــلـــيم.جـــاء ذلك خالل اجـــتـــمــاع
كـتب الـسيـاسي لالحتاد العـضـاء ا
الـوطـني الذي دخل فـي اجتـماع مع
ـــقـــراطي الـــكـــردســـتـــاني في الـــد
الــسـاعــة الـثــامــنـة من مــسـاء امس
ــبـاحــثــات تــمــهــيـدا إلســتــكــمــال ا
لـــلـــتـــوقـــيـع عـــلى اتـــفـــاقـــيـــة بـــ
.ويـتـضـمن جـدول أعـمـال اجلـانــبـ
اجلــلــســة انـتــخــاب هــيـئــة رئــاسـة
انـي جدد ـان وأداء ثالثة بـر الـبر
لــلـيــمـ لــيــحـلــوا مـحل من قــوبـاد
الـطـالـبـاني وشـاسـوار عـبـدالـواحـد
وشـــعـــبـــان عـــلي شـــعـــبـــان. وكــان
مـجـلس قـيـادة االحتـاد الـوطـنـي قد
اشـتـرط ان تكـون مسـائل كردسـتان
وكــركــوك والــعــراق حــزمــة واحــدة
ضـمـن االتـفـاق الـسـيـاسي الـثـنـائي
قـــبـل الـــتـــوقـــيع عـــلــــيه كـــمـــا رهن
ان مـشـاركـته بـاجللـسـة االولى لـبـر
االقـليم  بالـقبول بهـذا الشرط. وأكد
االحتــــاد في بـــيــــان صـــدر في اثـــر
ــاضي اجـــتــمــاع عـــقــده الــســـبت ا
لـــــتـــــدارس االتـــــفـــــاق مـع احلــــزب
ـقـراطي (اسـتـعـداده لـلـتـوقـيع الـد
عـــــلى االتـــــفــــاق الـــــســــيـــــاسي مع
ـقـراطي الـكردسـتـاني شـريـطة الـد
ان تـكون مسـائل كردستـان وكركوك
والعراق حزمة واحدة فيه) مضيفا
ان(ايـة خطوة يتم اتخاذها من دون
اتــفـــاق مع اجلــهــات الـــســيــاســيــة
وخــــــاصـــــــة االحتــــــاد الـــــــوطــــــني
ـــقــــراطي الــــكــــردســــتـــانـي والــــد
ـصــلـحـة الــكـردســتـاني لن تــخـدم ا
الـعليا لشعـبنا والعملـية السياسية

في اقليم كردستان). 
مـن جـــهــــته قــــال عـــضــــو اجملـــلس
الــقـيـادي لالحتــاد وسـتـا رسـول ان
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تلقى ريال مدريد بكرة القدم أمس
ـة بـنــتـيـجـة هـدفـ األحــد الـهـز
مـــقــابل هــدف واحـــد أمــام فــريق
جـيـرونا ضـمن منـافـسات اجلـولة
الـــرابـعـة والـعــشـرين من الـدوري
ــلــكي االســـبــاني . وســجـل  من ا
الـالعب كــــــاســــــيــــــمــــــيــــــرو  في
الــدقـــــــــيــقـة  25 بــيــنــمــا سـجل

عـشر  دقائق وأخطـر فرصة لريال
مـدريـد كانت مـن لوكـاس فـاسكـيز
الـذي اسـتـقـبل تـمـريـرة من تـوني
كـروس في مـنـطـقـة جـزاء اخلصم
ــجــهـود فــردي مـر من الــدفـاع و
وسـدد لـكن احلارس يـاس بـونو
تـألق في الـتـصدي لـتـسـديدته في
ـباراة الـدقيـقة  16 وقـبل نـهـاية ا
لـكي سـرجـيو طـرد احلـكم قـائـد ا
راموس ومنحه البطاقة احلمراء.

جلـيرونا الالعبـان  ستواني وبورتو
فـي الــــدقــــيــــقــــتـــ  65و 75عـــــلى
الـترتـيب. وجتمد رصـيد ريـال مدريد
ــركـز الــثـالث عــنـد  45نــقـطــة في ا
بـيـنمـا رفع جـيرونـا رصـيده إلى 27

ركز الـخامس عشر .  نقطة في ا
بـاراة ضغطـا من الضيوف شـهدت ا
جـيـرونـا وتـهـديـدين مـتـتـالـيـ عـلى
األطـــــراف لــــــكن دون أي خـــــطـــــورة
صـريـحة عـلى مرمى كـورتوا في أول

فـي احملـافـظـة نـفــذوا اضـرابـاً كـامالً
عـن الـــعـــمل هـــذا الـــيـــوم في كـــافـــة
ــــدارس احلـــكـــومــــيـــة االعـــداديـــة ا
ـتوسـطة واالبتـدائيـة إضافة الى وا
ـدارس األهلـيـة) مبـيـناً أن غـالـبيـة ا
ـعــلــمـ ــدرســ وا (الــكــثـيــر من ا
احـتـشدوا مع بـدايـة الدوام الـرسمي
في مــقــر فـرع الــنــقـابــة في مــنـطــقـة
الـــعــشــار وقــطـــاعــات الــنـــقــابــة في
األقــضــيـة). ولــفت الــزركـاني الى أن
(االضـراب فـي البـصـرة هـو جـزء من
ـعلم االضـراب العام لـلمدرس وا
الــذي دعت إلـيـه الـنــقـابـة فـي عـمـوم
ــدرســ الـــعــراق) مــضـــيــفـــاً أن (ا
ــعــلـــمــ يــطــالــبــون احلــكــومــة وا
بــــإصالح الـــواقع الــــتـــربـــوي ورفع
ــظـلــومـيــة عـنــهم وخـاصــة فـيــمـا ا
يــتـــعــلق بــتــخـــصــيص قــطع أراض
سـكـنــيـة لـهم ومـنـحـهم الـتـرفـيـعـات
بـأثر رجعي). وأشار الى أن (من غير
ـقبول بقاء وزارة التربية بال وزير ا
ــدارس احلـكـومــيـة بال خـدمـات) وا
تد الى مـبيـناً أن (االضراب سـوف 
يـوم غـد وسـتـعـقـد الـنـقـابـة بـعـد غد
اجـتماعاً في مركزها العام في بغداد
للتباحث بشأن اخلطوات الالحقة).
الـى ذلك أعـلـنت وزارة الــتـربـيـة عن
ضــوابط تــنــقـالت الــطـلــبــة لــلــصف
الـثالث متوسط والسادس االعدادي.
وقــــررت الــــوزارة في اعــــمــــام امس
(تـــوقف نـــقل الـــطـــلــبـــة في 31 اذار

قبل). ا
وأعــــلــــنت وزارة الــــصــــحــــة إطالق
ركـزي خلريجي اسـتمـارة التـعيـ ا
ـهن الـصـحـيـة. وذكـرت الوزارة في ا
بـيان امس إن (وزير الصحة والبيئة
وجه بـإطالق االستـمارة اإللكـترونية
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رجــحت هــيــئــة االنـواء اجلــويــة والــرصـد
الــزلـزالي الــتـابــعـة لـوزارة الــنـقل تــسـاقط
ــنـاطق زخــات مــطـر مــتــفـرقــة في بــعض ا
وإنــخــفــاض درجــات احلـرارة فـي مـنــاطق
. وقالت الهيئة قبل اخرى خالل اليوم ا
في تـقـريـر اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس ان
ـنـطـقة (طـقس الـيـوم االثـنـ سيـكـون في ا
الـوسطى صحـوا الى غائم جزئي ودرجات
نطقة احلرارة مقاربة لليوم السابق وفي ا
الـشمالية يـكون غائما جزئـيا واحيانا غائم
نـطقة مع فـرصة زخـات مطـر رعديـة وفي ا
اجلـنـوبـيـة يكـون غـائـمـا مع تـسـاقط زخات
مــطــر رعــديـة احــيــانــا ودرجــات احلـرارة
مـقاربـة لليـوم السـابق) موضـحة ان(طقس
ــنــطــقـة يــوم غــد الــثالثــاء ســيــكــون فـي ا
الـــوســـطى صــحـــوا مع بـــعض الـــغـــيــوم
واحلـرارة تـنـخـفض قلـيال فـيـمـا يـكون في
ـنطقة الشمالية صحوا مع بعض الغيوم ا
واحلــرارة مــقــاربـــة لــلــيــوم الــســابق وفي
ـنطـقة اجلنـوبيـة يكون الـطقس غـائما مع ا
زخـات مطر رعديـة احيانا يـتحول الى غائم
جـزئي فيما تنخفض درجات احلرارة بضع
درجـــات عن الـــيــوم الـــســـابق). وبـــحــسب
الـتقرير فإن طقس بعـد غد االربعاء سيكون
صـحوا مع بعض الـغيوم واحلـرارة مقاربة
نـطقـة الوسـطى فـيما لـليـوم السـابق في ا
ـنـطـقـة الـشــمـالـيـة صـحـوا مع يـكــون في ا
بــعض الـغــيـوم واحلـرارة مــقـاربـة لــلـيـوم
ــنــطــقــة الــســابـق) مــضــيــفــا ان(طـــقس ا
اجلـنوبـية في الـيوم نـفسه سـيكـون صحوا

مع بـعض الغـيوم واحلـرارة مقـاربة لـليوم
الـسـابق). وبلـغت درجـة احلـرارة الصـغرى
ــنـطـقـة الـوســطى امس االحـد ثـمـاني في ا
درجـات مئويـة والعظمى  19 درجـة مئوية.
من جـــهــة اخــرى يــواصل مــركــز مــخــتص
بـعـلـوم الـفـضـاء والـفـلك فـي دولـة االمارات
ـتــحــدة اعــمــاال إلســتــكــشـاف الــعــربــيــة ا
الـكون.وقـال مـدير جـامعـة الشـارقة ومـدير
مـركز الشارقـة لعلوم الـفضاء والفـلك حميد
ـركـز يــعـمل عـلى مــجـول الـنـعــيـمي  أن (ا
الــعــديــد من اخلــطط الــتـطــويــريــة بــهـدف
تــوســـيع الــبــرامـج واألبــحــاث الــفـــلــكــيــة
والـفضـائيـة) وبحسب الـنعـيمي فـأن (مركز
الـشارقـة لعـلوم الـفضـاء والفـلك يعـمل على
الــعــديــد من اخلــطط الــتـطــويــريــة بــهـدف
تــوســـيع الــبــرامـج واألبــحــاث الــفـــلــكــيــة
ـؤتـمرات والـفـضـائيـة إلى جـانب تـنظـيم ا
ي بالتعاون مع ستـوى العا الـعلمية ذات ا
ـــؤســـســات االحتـــاد الـــفــلـــكي الـــدولي وا
ـركـز ـيـة) مـوضـحـا إن (ا الـفـضـائـيـة الـعـا
يــســعى خالل الــعــام اجلــاري إلى تــنــظـيم
ورش ومـلـتـقـيـات فـلـكـيـة وفـضـائـيـة لـرواد
ـسـتـقبـل لتـعـريـفـهم بـأسس عـلوم فـضـاء ا
الـفـضـاء والــفـلك الـتي سـتـمـكـنـهم من فـهم
باد رحالت الـفضاء والبيئة الفضائية وا
الـفـلـكيـة الـتي تـساعـدهم في أداء مـهـمـتهم
ركبـات الفضائية وخاصة الـعلمية داخل ا
عن األرصــاد الـفـلـكـيـة الــتي يـجـريـهـا رواد
ــــــــركــــــــبــــــــة الــــــــفــــــــضــــــــاء مـن داخـل ا
ــركـز يــتــمــيـز الــفــضـائــيــة). وتــابع أن (ا
بــدراســة الــكــون ومــحــتـواه مـن مــخـتــلف
ــا فـي ذلك رصــد األجـــرام الـــســمـــاويـــة 

الـشهب والنيـازك واألجرام األخرى راديوياً
وبصرياً باإلضافة إلى حتليل البيانات عن
الـطـقس الـفـضـائي واأليـونـوسـفـيـر وبـناء
ـكـعـبـة األقـمـار االصـطــنـاعـيـة الـصـغـيـرة ا
ـــريخ الـــكــــيـــوبـــســـات ودراســـة كــــوكب ا
ومــحــيــطه ورصــد األهــلــة وغــيــر ذلك من
األنـشطة الفلكـية مثل عروض القبـة الفلكية
ــــوجـــودة في ـــعــــارض الـــعـــلــــمـــيـــة ا وا
ـركز).ويـركـز مخـتبـر علم الـفلك الـراديوي ا
في مـركـز الـشـارقـة لعـلـوم الـفـضـاء والـفلك
رئي مـن الكون عـلى دراسة اجلـانب غيـر ا
من خـالل نـطــاق األمـواج الــراديـويــة الـتي
تـصدرهـا األجـرام السـماويـة.وقد قـام فريق
الـعــمل في اخملـتـبــر بـإنـشـاء مــنـظـومـة من
األطـباق الـهوائـية الـتي تعـمل ضمـن نطاق
ترية الستقبال أمواج وجات الراديوية ا ا
ــنـبـعـثــة من الـعـواصف ـتـريـة ا الـراديــو ا

شـتـري ومركـز مـجرة الـشـمسـيـة وكـوكب ا
ـنظومة على درب الـتبانة.  وتـشتمل هذه ا
ركز على اربع هـوائيات مزدوجة. ويـعمل ا
بــنـاء مــنـظــومـة حــديـثــة تـتــألف من ثالثـة
صـحـون القـطة تـدعى انـفـيـرميـتـر سـيـستم
يـبـلغ قُـطـر كل مـنـهـا خـمـسـة أمـتـار تـعـمل
بـشـكل آلي عـلى مسح كـامل لـلسـمـاء ضمن
نـطاق األمواج الـراديويـة السنـتيمـترية من
اجل ان تـعطي الـباحث بيـانات مفـصلة عن
كن اجلـرم السماوي قيـد الدراسة بحيث 
رسم خـرائط لـلنـشاط الـراديوي لـلعـديد من
ــصــادر الـراديــويــة الـكــونــيـة كــاجملـرات ا
والـنجوم النـابضة وغيرهـا. ويختص مركز
ـركز بتنـفيذ وتـشغيل عدد من الـنيازك في ا
ـشـروعـات منـهـا مـشروع شـبـكـة اإلمارات ا
لــرصــد الــنـيــازك الــتي تــتــكـون مـن ثالثـة

أبراج.
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ـركزي اإليرانـي عبد كـشف محـافظ البـنك ا
الــنـاصــر هـمــتي عن تـلــقي بالده وعـدا من
الــعـراق بــتــقـد تــسـهــيالت لــلـمــصـدرين
.وقال همـتي في تصريح صحفي اإليـراني
ــحـــافــظــة خالل اجـــتــمـــاع إقــتــصـــادي 
كــردســتــان غــرب ايــران ان (اجلــمــهــوريــة
اإلسالمــيــة تــربــطــهــا عالقــات وطـيــدة مع
ـسـؤولـون الـعـراقـيـون الـعــراق وقـد وعـد ا
( بـتقـد تـسهـيالت للـمصـدرين اإليرانـي
مـؤكـدا(ضرورة حتـويل محـافظـة كردسـتان
اإليــرانـيـة إلى مـنــصـة تـصـديــر إلى اقـلـيم
كــــردســـتـــان  مـع األخـــذ في احلــــســـبـــان
مـزايـاها) مـشـيرا الى إن (وحـدات اإلنـتاج
يـجب أال تـواجـه أي مشـاكـل في مـا يـتعـلق
بــالـسـيــولـة).وأفـاد بـأن (حــجم الـصـادرات
االيـرانــيـة إلى الـعـراق يـبـلغ اآلن نـحـو 12
مـلـيار دوالر وقـد يرتـفع هـذا الرقم إلى 20
مــلــيـار دوالر) مــضـيــفــاً انه (بـالــنــظـر إلى
إمـكـانات مـحـافـظة كـردسـتان االيـرانـية في
أجــزاء مـخــتـلـفــة مـنــهـا يـجـب أن يـخـطط
ـسـؤولـون في احملـافـظة  لـتـحـويـلـها إلى ا
مـنصة تصـدير إلى العراق).وكـان همتي قد
زار بغداد  مطلع الشهر اجلاري وأتفق مع
نـظـيـره العـراقي عـلي مـحـسن الـعالق على
ـالي ب الـبـلدين حتـديـد آلـية لـلـتسـديـد ا
تـعـلقـة بنـقل وعودة شـاكل ا وعـلى ازالـة ا
ـصــدرين االيـرانـيــ لـلـعـراق من عــوائـد ا
الــعـمـلـة الـصـعـبــة.وأضـاف هـمـتي (في مـا
يـتعلق بديون العراق مقابل صادرات ايران

من الـغـاز والكـهربـاء الـيه وقعـنا بـعد اربع
سـاعـات من احملـادثـات اتـفـاقـيـة مـهـمـة مع
ركـزي العـراقي تـعالج عـقبـات نقل الـبـنك ا
االمــوال وتـســديـد الــديـون) مـوضــحـا انه
(بــنــاءً عــلى الــتــوافــقــات احلــاصــلــة فــإن
الـعالقـات الـنـقـديـة والـبـنـكـيـة بـيـنـنـا وب
الـعـراق ستـكـون في اطار الـيـورو والديـنار
ــركــزي االيـراني حــيث ســيـكــون لــلـبــنك ا
حــسـاب في الــعـراق عــلى أسـاس الــديـنـار
عـامالت الـبنـكية والـيورو وسـيتم اجنـاز ا
عـبر الـبنـوك العـراقيـة). وفي سيـاق متصل
بـحث السفير التـركي لدى بغداد فاحت يلدز
ــالـــيــة نــائـب رئــيس الــوزراء مـع  وزيــر ا
لـلـشؤون االقـتـصاديـة فؤاد حـسـ توحـيد
ــعــبــر إبــراهــيم الــتــعــرفــة الــكــمــركــيــة 

اخلـليل.وقـال يلدز في تـغريدة عـلى حسابه
ـوقع تـويـتر امس (حتـدثت قـبل قـليل من
خـالل الــهـــاتف مع حـــســـ وقـــد أيّــد رفع
الــنـقـاط الـكـمــركـيـة الـداخــلـيـة في الـعـراق
ابــتــداءً من مــســاء يـوم اول أمـس). وتـابع
(ســيـتم من اآلن فــصـاعـداً تــطـبـيق تــعـرفـة
كـمركـيـة موحـدة في منـفذ إبـراهيم اخلـليل
سـواء أتمت إزالة نـقاط التـفتيش الـداخلية
أم ال) مـؤكدا انه أبـلغ حسـ بأنه سـيتابع
وضوع مـضيفاً أن (شـركات الشحن هـذا ا
عـبر أكدت ما قاله الـتركية التي تـستخدم ا
الـوزيـر الـعـراقي).من جـهـته أكـد مـديـر عام
كـمارك كـردستـان سامـال عبـدالرحمن امس
األحــد اتــمـام االتــفــاق عـلى جــدول مــوحـد
لــلــتـعــرفـة الــكــمـركــيــة في عــمـوم الــعـراق
بـاالعتـماد عـلى التـعرفـة اجلمـركية لـإلقليم
واوضح أن (االتـفـاق عـلى توحـيـد التـعـرفة
اجلـمركية جاء نتيجة عمل جاد ب اللجان
ـشـتـركـة) مـبـديـا تـرحـيـبه بـ(قـيـام هـيـئة ا
الــكــمـارك الــعــراقــيـة بــإزالــة الـســيــطـرات
الـكمركية التي أقيـمت على الطرق الرئيسة
ــــــوصل وكــــــركــــــوك إلى ــــــؤديــــــة من ا ا

كردستان).
فـي غـضـون ذلك قـالت احملــكـمـة االحتـاديـة
الـعـلـيا امس إنـهـا أصـدرت أحكـامـاً عـديدة
لف االقتصادي كما رسخت اآلليات تـدعم ا
ـوازنـة الـعـامـة.ونقل الـدسـتـوريـة لـوضع ا
بـيـان لـلـمـحـكـمـة تـلقـته (الـزمـان) امس عن
ـتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك ا
قــوله عــلى هــامش مــشـاركــة احملــكــمـة في
مـعرض بـغداد الـدولي للكـتاب ان احملـكمة
نصوص (سـعت من خالل اختصاصـاتها ا

عــلـيـهـا فـي الـدسـتـور والــقـوانـ الى دعم
ـلف االقـتصـادي في العـراق) واضاف ان ا
(احــكـامــاً عـديـدة صــدرت بـحــرمـة االمـوال
الـعــامـة كـمـا ان احملـكـمـة رسـخت اآللـيـات
تـعلـقة بـكـيفـية وضع قـانون الـدسـتوريـة ا
ـوازنـة الـعـامـة).واشـار الـسـامـوك الى ان ا
(احملـكمة قـضت بعدم دستـورية مواد كانت
تــعـرقل عــمـلــيـة االســتـثــمـار فـي الـعـراق)
مـؤكدا ان احملكمة (عززت استقاللية الهيئة
الـعــامـة لـتـخـصـيص الـواردات االحتـاديـة
وحـكـمت بعـدم ربطـهـا بأي من الـسلـطات)
مـنوها الى ان (الـقضاء الدسـتوري مساهم
رئــيس في تــرسـيخ دســتـوريــة الـســيـاسـة
ــالـــيــة واالقــتــصــاديـــة لــلــعــراق). وأكــد ا
الـسـاموك إصـدار احملـكمـة أحـكامـاً رسخت
تـمـثـيل االيـزيـديـ والـصـابـئـة في مـجلس
الـنـواب. ونـقل بـيـان ثـان للـمـحـكـمـة تـلـقته
(الـــزمـــان) امس عـن الــســـامـــوك قـــوله في
ـناسبة نفسها إن احملكمة (تولي اهتماما ا
كـونات العـراقية وضوع حـقوق ا كـبيـرا 
ـكـونـات وقــد نـظـرت في دعــاوى تـتـعــلق 
عــراقــيـة وأصــدرت أحــكـامــاً حــافـظت من
خاللـها عـلى تمـثيـلهـا في مجـلس النواب).
وأشــار إلى أن (احملــكـمــة أكـدت وجـوب أن
تـتـنـاسب مـقـاعـد االيـزيـديـ الـنـيـابـيـة مع
قـاعد النـيابية كـون كما جـعلت ا نـفوس ا
ـنـدائي اخملــصـصـة لــلـمـكــون الـصـابــئي ا
ضـــمن دائــرة انــتـــخــابــيـــة واحــدة أســوة
ـسيحي). ولـفت الساموك إلى أن كون ا بـا
(أحـكام وقرارات احملـكمة االحتـادية العـليا
ادة 94 بـاتة وملزمـة للسلـطات كافة وفق ا

من الدستور).

(لـكركوك أهمية كبيرة لدى االحتاد
الـــوطـــنـي وهـــو لن يـــســـاوم عـــلى
مـــســألـــة كـــركــوك) مـــضــيـــفــا  ان
(االحتـاد الوطـني اعطى تضـحيات
كـــبــيــرة فـي ســبــيل كـــركــوك وهــو
ـزيـد من مــسـتـعـد ايـضـا لــتـقـد ا

التضحيات). 

وتــابع ( فـي الــوقت الــراهن هــنـاك
فـرصـة مـناسـبـة لـتطـبـيع االوضاع
وتــنــصـــيب مــحــافظ لــكــركــوك من
ــكــون الــكــردي) مــشـيــرا الى ان ا
ـــنــــصب من اســـتـــحـــقـــاق (هـــذا ا
االحتـــــاد الــــوطــــنـي) مــــؤكــــدا ان
(االحتـــــاد وكـــــركــــوك تـــــوأمــــان ال

يــــنـــــفــــصالن).  وبـــــشــــأن ســــيــــر
ـبـاحـثات قـال رسـول ان (االحتاد ا
ـــقــراطي الـــوطـــني واحلــزب الـــد
قــريـبـان من الــتـوصل الى اتـفـاق)
مـوضـحـا ان (االحتاد يـريـد حتـديد
مــوعـد انــتـخـاب مــحـافظ لــكـركـوك

ضمن االتفاق السياسي).
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قـال سـفــيـر الـصـ في بـغـداد تـشن ويــتـشـيـنغ انه سـيـغـادر
الـعراق بـانتـهاء مـهمـات عمـله لكن ذاكـرته لن تغـادر العراق.
ووصف في رسالـة شكر تلقـاها رئيس حترير (الـزمان) طبعة
العراق احـمد عبـد اجمليد من الـسفيـر السنـوات الثالث التي
امضـاهـا في عـمله بـانـها شـهـدت متـعـة باحلـضـارة العـراقـية
الـعريـقـة وبكـرم الـضيـافـة وحفـاوة الـترحـيب من قـبل الـشعب

العراقي الصديق.
ـاضـيـة  واكـد ويــتـشـيـنغ انـه (عـلى مـدى الـسـنــوات الـثالث ا
ـشــاهـد بـالـفـرح والـسـرور لـلــشـعب الـعـراقي بـعـد اشـعـر كـا
حتـــقــيق الــنـــصــر حلــرب مــكـــافــحــة االرهــاب وتـــطــلــعه الى
ـشارك بـالثـمار شـرق. كمـا احس كا سـتقـبل ا اسـتشـراف ا

الـــوافـــرة خالل الــســـنـــوات الــســـتـــ من اقــامـــة الـــعالقــات
الدبلوماسية الصينية العراقية وباالمل خللق ستة عقود مقبلة
اكـثـر جمـاال. انا سـأغـادر العـراق ولـكن ذاكرتي لن تـغادره).
واضاف (اتـمنى لعالقات الصداقة اخللود الى االبد). واشار
ـست حـمـاسـتـكم ــنـصـرمـة  الى انه (في الـسـنـوات الـثالث ا
وحرارتكم لـتوثيق الصداقة الصينية العراقية وتأييدكم القوي
لي ولـزمـالئي فـتــحـدوني ثــقـة راسـخــة بـانــكم سـتــواصـلـون
االهتمـام بالعالقات الودية ب البلدين وتدعمون عمل خلفي).
وكـان ويـتـشـيـنغ قـد زار (الـزمـان) في اول نـشـاط له لـتـوطـيد
الـعالقـة مع وسـائل االعالم الـعـراقيـة واطـلع عـلى اقـسـامـها
وعبر عن سـروره لتطور ادائها ومواكبتهـا للتقدم التكنولوجي

في الفضاء الصحفي.

ـركـزي لـذوي اخلــاصـة بـالــتـعـيــ ا
هن الطبية والصحية والتمريضية ا
مـن خـــريــــجـي الـــعـــــــــام الــــدراسي
ــاضي الــدور األول ومـن ضـمــنــهم ا
خـريـجـو الـكـلـيـات الـطـبـيـة الـتـقـنـية
األهــلــيـة). ودعت الــوزارة (خــريـجي
هن الطبية والصحية والتمريضية ا
اضي مــن خريجـي العام الـدراسي ا
الـدور االول لـلـدراسـت الـصـبـاحـية
ـسـائيـة الراغـبـ بالـتـعيـ علـى وا
ـلء االســــتــــمـــارة مـالك وزارتــــنـــا 
االلــكــتــرونــيـة اخلــاصــة بــالــتـوزيع
ــواعـيـد الــتـالـيـة وحــسب الـرابط وا
دة اسبوع واطباء االطباء امس و
ــدة االســنــان 20 شــبــاط اجلــاري و
اســبــوعـ والــصـيــادلـة 24 شــبــاط
ــدة اسـبــوعـ وكــلـيـات اجلــاري  و
الـــتــمـــريض مــعـــاهــد الــتـــمــريض
اعـداديـات -التـمـريض و القـبـالة 26
ــدة اســـبـــوعــ شـــبـــاط اجلـــاري و
ـعاهـد التـقنـية الـطبـية والـكلـيات وا
الـتـقـنـيـة الـطـبـيـة احلـكـومـية 3 اذار
ــدة اسـبــوعـ والــكـلــيـات ــقـبل و ا
الـتـقـنـيـة الـطـبيـة االهـلـيـة وتـقـنـيات
اجــهـزة طــبــيـة تــقـنــيـات حتــلـيالت
مـرضـية تـقنـيات الـبصـريات 6 اذار
دة أسبوع وعلى العنوان ـقبل و ا

التالي:
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