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أكـد الـتـركـمـان  امس الـثالثـاء أنهم
نع سـوف يـسـلكـون جـميع الـطـرق 
  تـنـصـيب مـحـافـظ كـردي لـكـركوك
مــحـذرين من مـا وصـفـوه بـتـعـرض
احملـافظـة إلى  حقبـة مظـلمة  فـيما
حـــــذر عـــــرب كــــركـــــوك االحــــزاب 
صير نفرد  الـكردية من التعامل ا
احملـافـظـة ومـحـاولـة اعـادة الـوضع
الـى مـــا قـــبل عــــمـــلـــيــــــــــة فـــرض
الـــقـــانـــون في  16 تـــشــــــــــــــــرين
األول 2017 . وقــــــال الـــــقــــــيـــــادي
الـتركمـاني عضو  مـجلس مـحافظة
كـركوك علي مهـدي صادق في بيان
إن (اسـتـقـرار كـركـوك يـأتي بـاتـفاق
مـكـونـاتـهـا كـافـة عـلى كل تـفـاصـيل
اإلدارة فـي كــركـوك وهــذا لـم يــجـر
مضيفا أنه (بعد 16 منذ 16 عـاماً) 
عـاما من الـدمار الذي حلق بـكركوك
وشـعبـها في مفـاصل احليـاة كافة 
يـعود احلزبان الكرديان ليتفقا على
اسـتـمـرار نـهـجـهـمـا غـيـر االحتادي
ــقــراطي جلــر كــركـوك إلى وال الــد
حــقــبـة مــظــلـمــة أخــرى ). واضـاف
صـادق (كم كـنـا نـتمـنى أن يـتـضمن
اتـفـاق احلـزبيـ أن يـكون لـكـركوك
مــحـافظ تـركــمـاني تـخـتــاره قـائـمـة
جـبـهـة تـركـمـان الـعـراق في مـجلس
احملـــافـــظــة لـــذكـــر هــذه اخلـــطــوة
اإليـــجــابــيـــة جــمـــيع  الــعـــراقــيــ
والــعــالم) ورفض (رفــضــاً قــاطــعـاً
مـحافـظاً كـردياً لـكركـوك سواء أكان
مــسـتـقالً أم حـزبــيـاً وسـوف نـسـلك
ـــنع تــنـــصـــيــبه جـــمــيـع الــطـــرق 
ونــطـالب مــرة أخـرى من احلــكـومـة
الـــعــــراقـــيـــة أن تـــكــــون حـــكـــومـــة
لــلــعـراقــيــ كــافـة واال ســتــتــحـمل
الـنـتـائج كـافـة). من جـانـبـهم طـالب
عــرب كــركـــوك بــتــجــمــيــد مــجــلس
احملـــافـــظــة . وحـــذر الـــقـــيــادي في
اجملـــلس الــعـــربي بــكـــركــوك حــا
الـــطـــائي خالل مـــؤتـــمـــر صــحـــفي
مــــشـــتـــرك ضـم اجملـــلس الــــعـــربي
والـــكــتــلـــة الــعـــربــيــة فـي مــجــلس
احملـــافـــظــة والـــنـــواب الـــعــرب عن
احملــافــظــة (االحــزاب الــكــرديــة من
ـصـيـر ـنـفـرد  مـحـاولـة الـتـعـامل ا
كـركـوك واعـادة الـوضع الى مـا قبل
عـــمـــلــيـــة فــرض الـــقـــانــون في 16
تـشرين األول 2017). واصـدر عرب

كــركــوك امس بــيــانــا طــالــبـوا فــيه
احلـــكـــومـــة االحتـــاديـــة ومـــحـــافظ
كـــركـــوك وكـــالــة راكـــان اجلـــبــوري
بـتـجـمـيـد عـمل مـجـلـس احملـافـظة .
وقــــالــــوا فـي الــــبــــيــــان (نــــطــــالب
اجلـماهـير العـربية والـتركمـانية أن
رحـلـة الـدفاع عن تـتـهـيأ وتـتـوحـد 
حـريـتـهـا ومـكاسـبـهـا الـتي حتـققت
بـــدمــــاء الـــشـــهـــداء األبـــرار الـــذين
ضـــحــوا بـــأنــفــســـهم عن عـــراقــيــة
كـركـوك) مضـيفـ (نـطالب مـجلس
الــنـواب الـعـراقي ومـحـافظ كـركـوك
بــالـعــمل عــلى إصـدار قــرار صـريح
وعـاجل بـتـجمـيـد مـجلـس محـافـظة
كــركــوك وفق اآللــيــات الــقــانــونــيـة
لـــتــســلـط قــائــمـــة الــتــاخـي عــلــيه)
مـشيرين الى ان هذه الـقائمة (كانت
ومـــا زالـت تـــهـــدد الـــســـلم األهـــلي
كـتسـبات واالسـتقـرار في كركـوك 
فــرض الــقــانــون ووحــدة الــعـراق)
وخـلص  الـبـيان الـى القـول(نـطالب
احلـــكـــومـــة االحتـــاديـــة والـــقـــوات
ـسـلحـة الـعراقـيـة ان تكـمال فرض ا
الــــقـــانـــون عــــلى جـــمــــيع احلـــدود
االدارية لكركوك) محمال ( األطراف
ــعــنـيــة بـالــتــصـعــيـد الــســيـاسي ا
ــسـؤولـيــة كـامــلـة عن اي خـلل او ا
خــــرق يـــهـــدد الــــســـلم االهــــلي في
احملـــافــظــة). من جـــهــة اخــرى اكــد
الـنائب عن كتلة اجلماعة االسالمية
الــكـردسـتـانــيـة احـمـد حــمـة رشـيـد
امـس الــثـالثــاء ان (االتـــفـــاق الــذي
 االحتـــــــاد ابــــــــرم اول امـس بــــــــ
قراطي الـوطني الكردستاني والد
الـــكـــردســــتـــاني قـــد انـــهى اجلـــدل
وحـــسم مـــرشح حـــقـــيـــبـــة الـــعــدل

لصالح االحتاد الوطني). 
وقــال رشــيــد في تــصــريح امس ان
(اتـــفـــاق احلــزبـــ تـــضــمـن حــسم
ـنـاصب من بـيـنـهـا مـجــمـوعـة من ا
مــــنــــصب نــــائب رئــــيس مــــجـــلس
الـــــــــــــــــــــــــــوزراء ورئــــــــــــــــــــــــــــيــس
ان كردستان اضافة الى خمس بـر
وزارات ووكـالء الــوزراء ومـنــاصب
عـلـيا اخـرى) مـوضحـا ان (مـنصب
مـحافظ كـركوك حـسم لالحتاد لكن
رشح له ترك حل تطبيع تـسمية ا
االوضـــاع داخل كـــركـــوك مع بـــاقي
ـكونات باحملافظة).واضاف رشيد ا
ان (مـا يتعـلق بحقـيبة الـعدل ضمن
احلــكـومـة االحتــاديـة فـقــد حـسـمت
ــعــلن لالحتــاد بــحــسـب االتــفــاق ا

الـوطني بانتـظار تقد اسم مرشح
لـــشــغل احلــقـــيــبــة) مـــوضــحًــا ان
(االتـفاقـات لتـشكيل حـكومـة االقليم
ــقــراطي جتـــري حــالــيــا بـــ الــد

واالحتـاد وحـركة تـغيـير امـا اجليل
اجلـــديــد واالحتـــاد االسالمي فـــقــد
اعـــلــنــا مـــوقــفــهـــمــا بــالـــبــقــاء في
انـية) وتـابع رشيد ـعارضـة البـر ا

ان حـــــــزبـه (مــــــازال فـي حــــــوارات
ونـــــقـــــاشـــــات ومــــفـــــاوضـــــات مع
ـــقــراطي الـــكـــردســتـــاني ولم الـــد
يــحــسم مــوقــفه بــشـكـل نـهــائي في

ـــشــاركـــة بــحـــكـــومــة االقـــلــيم او ا
ـعارضـة وهي مـسألة الـذهاب الى ا

مازالت قيد الدراس). 
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بـاشرت  هيئة التقاعد الوطنية بدفع
تقاعدين العسكري لوجبة رواتب ا
اذار اجلـاري .وقالت الهيـئة في بيان
ــــبــــاشـــرة بــــدفع امـس إنه (تــــمت ا
تقاعدين العسكري لوجبة رواتب ا
اذار اجلـاري) .وأضـاف أنـه (بـإمـكان
ــتـقـاعـدين حـامــلي بـطـاقـات الـدفع ا
اإللــكـتــروني مـراجــعـة مـراكــز الـدفع

الستالم مستحقاتهم).
ـركزي مـن جانب اخـر اطلق الـبنك ا
مــبـادرة إنــتـاج وتـشــجـيـر 200 الف
شـتلـة في عمـوم العـراق مشـيرا الى
كـافـحـة التـصـحر ـبـادرة تـاتي  أن ا

في البالد. 
وقـــــال في بــــيـــــان بــــيـــــان امس إنه
(وبالتعاون مع وزارة الزراعة  يطلق
مــبـادرة إنــتـاج وتـشــجـيـر 200 الف
شـتلة في عموم الـعراق) مشيرا الى
أن ذلك (يـــهــدف حلــمـــايــة الــبـــيــئــة
ومـعاجلة األثار السلبية التي تترتب
ـنـاخـيــة السـيـمـا عــلى الـتـغـيــرات ا
مــشــكــلــة الــتــصــحــر في اجلــوانب
األقــــتــــصـــاديــــة واألجــــتـــمــــاعــــيـــة
ــبــادرة والـــصــحــيــة).واوضح أن (ا
تــأتي بـتـمــويل من صـنــدوق تـمـكـ
ــــركــــزي الـــــذي يــــرعــــاه الـــــبــــنـك ا
ـــصـــارف الــعـــراقـــيــة وشـــركــات وا
ــبــادرة الـــصــرافـــة) مــبـــيــنـــا أن (ا
تـتضـمن إنتـاج الشتالت الـتشـجير
ــوجـودة حــالـيـا تــأهـيل الــغـابـات ا
بـــاإلضـــافــة الـى نــشـــر الـــوعي بــ

ــواطــنـ لــلــحــد من الــتـغــيــيـرات ا
ــــــواجـــــهـــــة هـــــذه ـــــنــــــاخـــــيـــــة  ا
ـؤمل ان الــظـاهـرة).وتــابع أنه (من ا
ــشــروع في بــدايــة شــهـر يــنــطــلق ا
ـقـبل ويـسـتـمـر عـلى مدى نـيـسـان  ا
).وكـشف مـحـافظ الـبـنك عـلي عـامــ
ـواطن ئـة من ا الـعالق أن  80 بـا

ليس لديهم حسابات مصرفية.
وقــال الـعالق تــصـريح امس إن (80
ـواطــنــ لــيس لــديـهم ــئــة من ا بــا
حـــســابــات أو تــعـــامل أو بــطــاقــات
مــصــرفـــيــة" مــبــيــنــاً أنه "بــإمــكــان
ـصـارف استـثمـارهـا وأن يوظـفون ا
أن هـذه الـنـسـبـة الـكـبـيـرة).وأضاف 
ـصـارف (خلــدمـات الــتي تـقــدمـهــا ا
حـاليـاً في تصـاعد مـستـمر) مـطالـبا
ــصـــارف  (بــاحلــذو حــذو جـــمــيع ا
صرف العراقي للتجارة الذي يقوم ا
بـتـوسـيع مـنتـجـاته وخـدماته).ووقع
ــصــرف الـعــراقي لــلـتــجــارة عـلى ا
ــــانـــــيــــة قـــــرض مع مـــــؤســــســـــة أ
بــقــيــــــــــــمــة  100 مــلــيــون يــورو
انـية لـلعراق تـشجـيع الصـادرات اال
قـدمة واالسـتـفادة من الـتسـهـيالت ا
ــــانـــيـــة الجـــراء ـــؤســـســـة اال مـن ا
تـــعــــاقـــدات دوائـــر الـــدولـــة الـــعـــام

والوزارات والقطاع اخلاص.
ــركــزي وقـــال الــعالق ان  (الـــبــنـك ا
علـومات ومنـذ سنت تـلقى بعـض ا
مــضت عــلى وجــود دوالرات لـيــبــيـة
دخــلت لـلــعـراق) مـبــيـنــا ان (الـبـنك
اجـرى عــمـلـيـات بـحث وتـقص لـهـذه
ـعـلومـة مع اطراف دولـية ومـحلـية ا

والـــكل اكـــدت بـــعـــدم وجـــود لـــهــذه
الدوالرات). 

واضــــاف الــــعـالق ان (الــــقــــضــــيـــة
اسـتخـدمت من خالل عـمليـات نصب
) مـشـيـرا ـواطـنـ واحـتــيـال عـلى ا
الـى ان (نـاك من اسـتـطـاع ان يـخـدع
الـبـعض بـتـحويل مـبـالغ مـقـابل هذه
الـــــدوالرات الـــــتي ال وجـــــود لـــــهــــا
اصـال).وتــــنــــاقـــلـت وســــائل اإلعالم
والـتـواصل االجتـماعي أخـبار بـشأن
دخــول عــمـلــة الــدوالر األمـريــكي من
لــيــبــيـا اجملــمــدة الى الــعــراق ويـتم

تداوله باسعار قليلة.
وكـــان الــبـــنك قـــد نــفى دخـــول هــذه
الـعـملـة من لـيـبيـا الى الـبلـد مـحذرا
من عــمــلـيــات (احــتـيــال ونــصب قـد

ارسها البعض في هذا اجملال).
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ــرحــلــة مـــوعــد بــدء امـــتــحــانـــات ا
االبــتــدائــيــة وحتــديــد الـ  28 مــنه
ـرحـلـة مـوعــدا الجـراء امـتـحـانـات ا
ـتـوسطـة فيـما حـددت الوزارة  27 ا
ــقـبل مــوعــدا الجـراء مـن حـزيــران ا
ـــرحـــلــة االمـــتـــحــانـــات الـــوزاريــة 

االعــداديــة).وأضـاف الــبــيـان أنه 
ــقــبل (حتـــديــد  الــثـــاني من ايـــار ا
مـوعـد اجراء االمـتـحانـات الـنهـائـية
ـنـتـهـية لـلـمـراحل االبـتـدائـية غـيـر ا
وتــنــتــهـي في الــتــاسع من الــشــهــر
نـفسـه) مؤكـداً (حتديد  14 مـن ايار
مـوعـد اجراء االمـتـحانـات الـنهـائـية
لـلـمراحـل الثـانـوية وتـنـتهي في 23
مـن الـشــهــر نــفــسه عــلى ان يــجـري
الـطـلـبـة امتـحـانـاتهـم الشـفـويـة قبل

اســـــــــبــــــــوع مـن مــــــــوعـــــــــد بــــــــدء
االمـتـحـانـات).ولـفت الـبـيـان الى أنه
(اذا كـانت هناك عـطلة رسـمية خالل
ايـام االمتحـانات فينـقل امتحان ذلك
الـيـوم الى اليـوم الذي يـليه وبـنفس
اجلـدول) مـشـيراً الى أن (االمـتـحان
يـبدأ الـساعة الـثامـنة صبـاحاً وايام
الــــســــبـت ســــتــــكــــون ضــــمن ايــــام

االمتحانات).
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ـــــاضي جـــــرى يــــوم االثـــــنــــ ا
نـتج الـسـحب الـسـنـوي الثـانـي 
شهـادة ايـداع تـستـاهل لـلـموسم
ـــصــرف ـــقــدمـــة من ا الــثـــاني ا
الــعـــراقي لــلـــتــجــارة بـــحــضــور
ـركـزي العـراقي مـحـافظ الـبـنك ا
ــصـرف عــلي الــعالق ورئــيس ا
الـــعــــراقي لـــلــــتـــجـــارة فــــيـــصل
ـان الـهـيـمص واعـضـاء من الـبـر
والـــــســـــفـــــارات والـــــبـــــعـــــثــــات
الــدبــلــومــاســيــة وعــدد اخــر من
الشـخـصيـات و مـشتــركي مـنتج
تـــســـتـــاهـل وبـــعض الـــفـــائـــزين

بالسـحبـات السابـقة. وقـال بيان
تـلـقـته (الـزمـان) أمس انه (جـرى
السحب بيد الفنان القدير السيد
احـــســـان دعـــدوش وقـــد فــاز بــ
 مـلـيــون ديـنـار زيــد سـعـدي250

عباس.
وقــال الــهــيـمـص (نــحن ســعـداء
بإقـامة الـسحب الـسنوي الـثاني
ــنـتـج شـهــادة ايــداع تــســتـاهل
للـمـوسم الثـاني و من هـنا نـعلن
بــأن مــنــتج تــســتــاهل مــســتــمـر
للسنة الثـالثة على التوالي وانه
حــــقـق رواجــــاً وانـــــتــــشـــــــــــاراً

 .( كبيراً
نتج واضاف (أن السنة الـثالثة 

تـسـتـاهـل سـتـكـون مـخــتـلـفـة من
حيث اجلـوائـز وكـاالتي الـسحب
الـشـهـري بـقــــــــيـمـة  10 مالي
ديـــــــــــــنار و  8 فائـزين بقـيمة
مليون ديـنار لكل مـنهم. السحب
الفصلي بقيمة  20 مليون دينار
و 8 فـــائــزيـن بــقـــيـــمــة مـــلـــيــون
ونــصف لـــكل مــنــهـــا وتــقــام في
شـهــري حـزيــران وكـانـون االول.
السحبـة نصف السـنوية  بـقيمة
 فـائـزا 15 مـلــيــون ديــنـار و 30
بــقـيــمــة مــلـيــونــ ونـصـف لـكل

منهم وتقام في شهر ايلول).
واضاف (امـا اجلـائـزة السـنـوية
الــكـــبــرى تــبـــلغ قــمـــيــتــهــا 150

مـــلـــيـــون ديـــنـــار و  4 فـــائـــزين
بــســـــــــيــارة نـــوع الــنــتـــرا لــكل

منها).
يذكـر أن منتـج ( تستـاهل) اطلق
للمرة االولى  في العراق من قبل
ــصــرف  في شــهــر اذار 2017 ا
بـعـد اسـتـحـصـال مـوافقـة الـبـنك
ـشـتـرك عـلى ـركـزي  ويـقــوم ا ا
ايداع مبلغ خمـسمائة الف دينار
ــــــصــــــرف  فـي احــــــد فـــــــروع ا
لــلـحــصــول عــلى شــهــادة ايـداع
تـمـكــنه لـلــدخـول في الـســحـبـات
الــشــهـــريــة ونــصف الـــســنــويــة
والـســنـويــة بـحــسب تــعـلــيـمـات

صرف . ا
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مـجلس الشـورى القطـري أحمد بن
عــبـد الـله بن زيـد آل مـحـمـود قـال
احلــلـبـوسي (نـتـطــلع لـدعم قـطـري
لـلحـكـومة الـعراقـية من اجل تـلبـية
مـتطـلبـات البـرنامج احلـكومي من
ـسـاهــمـة في إعــادة إعـمـار خـالل ا

الـــعـــراق الــذي تـــضـــررت بـــنــيـــته
الـتحتية بسبب حربه ضد اإلرهاب
الـتي خـاضهـا نـيابـة عن اجلـميع)
كــمـا اكــد (الـسـعـي لـتـوســيع آفـاق
ـــــســـــتـــــوى الـــــتــــــعـــــاون عـــــلـى ا
االقــــتــــصــــادي وتــــفــــعــــيل مــــلف
االسـتثمار واالسـتفادة من خبرات
الـشركات القـطرية في هذا اجملال)
مـسـتـدركـا أن (ظروف الـعـراق بـعد
االنــتـصــار عـلـى داعش في حتـسن
ـسـتـوي مـسـتـمـر ال سـيمـا عـلى ا
األمـني واالجـتـمـاعي) مـشـيـرا الى
أن (الــعـراق مـا زال يـعـاني بـسـبب
) داعـيــا قـطـر إلى مــلف الـنــازحـ
(الـــتـــعــاون فـي مــلف الـــنـــازحــ

ـلــفـات الــتي مـا زال بــوصـفـه من ا
الـعـراق يـعـاني مـنـهـا ويـعمـل على
مـــعــاجلـــتــهـــا وهـــو بــحـــاجــة إلى
الـوقت) منـوها الى انه (بالـتعاون
ــكن مـع األشــقــاء ومــســانـــدتــهم 

ـــــــــلـف فـي وقت حـــــــــسـم هـــــــــذا ا
أقــــصـــر).مـن جـــهــــته أكــــد رئـــيس
مـجلس الشورى القطري (استعداد
حـــكــومـــة بالده لــدعم الـــعــراق في
اجملـــاالت كـــافــة) مـــشـــيــرا إلى أن
(الــعـــراق مــركــز اســتــقــرار وأمــان
لـلمنطقة وال بدَّ من دعمه) مخاطبا
احلــلــبــوسي بــالـقــول (قــوتــنـا من
قـوتـكم). كمـا بـحث احللـبوسي مع
رئيس مجلس الشورى السعودي 
عـبـد الله بن مـحـمد بن إبـراهيم آل
الـشـيخ و نظـيره الـكويـتي مرزوق
 في لـقاءيـن منـفصـل عـلي الـغا
سـبل تـعـزيـز الـتـعـاون والـتـنـسـيق

اني.  البر
وقـــال بــيــان  ان احلـــلــبــوسي وآل
الــشـيخ (اسـتــعـرضـا خـالل الـلـقـاء
الـعالقـات الـثـنـائـيـة وسـبـل تـعـزيز
الــتــعــاون والــتــنـســيق فـي اجملـال
ـــانـي فـــضال عن تـــوحـــيـــد الـــبـــر

انية على ـواقف في احملافل البر ا
الــصــعــيــدين الــعــربي والــدولي) .
وبـــحث احلـــلــبـــوسي مع نـــظــيــره
ـــلــــفـــات الــــكــــويـــتـي (عـــددا مـن ا
شـترك والـقـضايـا ذات االهتـمـام ا
وتـفـعـيل جلـان الـصداقـة الـنـيـابـية
بــ الـبــلــدين فـضال عـن تـنــشـيط
الــتــعــاون بــ الــعــراق والــكــويت
ـا وســبل تـطـويــرهـا وتـعــزيـزهـا 
شـتركـة للشـعب ـصالح ا يـخدم ا

 . ( الشقيق
ونـقل الـبـيان عـنه تـأكـيده ( أهـمـية
تـوسيع آفاق الـتعاون في اجملاالت
كــافـة وال سـيـمـا مـلف اإلعـمـار من
ــسـتـثــمـرين عـلى خالل تــشـجـيع ا
االسـتثمار في العراق إلعادة إعمار
ناطق التي تعاني دمرة وا ـدن ا ا
نـــقــصــا في اخلـــدمــات فــضال عن
ــــســــاهــــمــــة في جــــهــــود عـــودة ا

النازح واالستقرار).
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كـشفت جلـنة تقـصي احلقـائق بشأن
تـقـو وضع محـافـظة نـيـنوى امس
الـثالثاء  عن عزمـها تقد تـقريرها
الـى مجـلـس الـنواب خـالل االسـبوع
ان ـقـبل مـرجـحـة ان يـصـدر الـبـر ا
قـرارات تصل الى اكثر من سحب يد
ـتــورطـ في مـلـفـات فـسـاد. وقـال ا
مـقـرر الـلـجـنـة احـمـد اجلـبوري  ان
(الـلجـنة عـملت مـنذ اشـهر عـدة على
تــضــيـيف اكــثـر من  25 شــخـصــيـة
وتــســلــمت عــشــرات الـوثــائق الــتي
تـــتــعـــلق بـــاوضــاع احملـــافـــظــة في
اجملــاالت االقـتــصـاديــة والـتــجـاريـة
ـنـظـور واخلــدمـيـة) مـوضـحـا ان (ا
الـعام يشير بـشكل ال يقبل الشك الى
ان هـنـاك فـسـادا كـبـيـرا في حـكـومـة
نــيـنــوى احملــلـيــة خـاصــة بــقـضــيـة
صــرف امــوال الــنــازحــ واالعــمـار
ـال الـعـام وان هــنـاك جتـاوزا عـلى ا
بـشــكل خـطـيـر وكـبـيـر). واضـاف ان
(الـلجنة ستعمل على تقد تقريرها
الـى مجـلس النـواب مـطلع االسـبوع
ـــقـــبل ونـــتـــوقع ان يـــصــدر عـــنه ا
قرارات مهمة قد تصل الى سحب يد
لفـات الفساد) تورطـ  عـدد من ا
الفــتــا الى ان (اخــر مــا تــوصــلت له
الـلـجـنة ان حـكـومـة نـينـوى احملـلـية
ومـــحــافــظــهـــا قــد اســاءا وجتــاوزا
ـــال الــعــام بـــشــكل خـــطــيـــر عــلى ا
وتـعامال معه بشكل ينخرط في اطار
جـرائم الـفـسـاد). واكـد اجلـبوري ان
(تـقـريــر الـلـجـنـة سـيـتـضـمن جـمـيع
مـلـفات الـفسـاد والتـجاوزات مـعززة
بـالوثائق والشهـادات التي تثبت ما

وصــــلــــنـــــا الــــيه بــــشــــكـل مــــهــــني
ومـوضوعي ضـمن خطـوات مكـافحة
الفساد) مضيفا ان (التقرير سيعزز
تــقـريـر الــلـجـنــة الـتـحــقـيـقــيـة الـتي
ارسـلتها احلكومة مـا يجعلنا نتوقع
قـبل قرارات قد ان يـشهد االسـبوع ا
تــصل الى اكـثـر مـن سـحب الـيـد ألن
الـتجـاوزات على االمـوال كانـت اكبر
من خـطـيـرة ومـصـروفـات الـسـنوات
الــســابــقـة تــخــلــلــتـهــا مــصــروفـات
وهــــــمـــــــيــــــة). مـن جــــــهـــــــته قــــــال
مـحـافظ نـيـنوى نـوفل الـعـاكوب ان
عـرقلـة عملـية اعـادة اعمار احملـافظة
ونــقص اخلـدمــات دفـعــا الى  نـزوح
عـــــــكــــــسـي من احملـــــــافــــــظـــــــة الى
اقـلـيم كردسـتـان.وقال خـالل مؤتـمر
صـحـفي  امس إن (سـكـان احملـافـظة
يـــنـــزحـــون مـــرة اخــرى الـى اقــلـــيم
كـردسـتـان) مشـيـرا الى (عـدم تـسلم
الية ادارة احملـافظة االستحـقاقات ا
لـلـمـختـارين والـعـاملـ في مـجاالت
مــــحــــلـــيــــة اخــــرى). ولــــفت الى ان
ـيــة تـؤكــد حـاجـة (الــتـقــديـرات اال
نـيـنوى الى  42 مـلـيـار دوالر إلعادة
اعــمـارهــا) نـافــيـا (وجـود مــشـاريع
وهـــمـــيــة وفـــســاد فـي احملــافـــظــة)
ـنـظـمـات مـضــيـفـا (احتـدى جـمـيع ا
ـؤسـسـات احلـكـومـية ان ـدنـيـة وا ا
تــثـبت مـشــروعـا وهـمــيـا واحـدا في
احملـــافــظــة). واوضح الــعــاكــوب أن
(الــلـجـنـة اخملـتـصـة بــالـتـحـقـيق في
ـوصل بـيـد تـنـظيم قـضـيـة سـقـوط ا
داعـش لم تستـكمل عمـلها الى اآلن)
مــــؤكــــدا (ضــــرورة اعــــادة اعــــمـــار
ــوصل وتـنـفــيـذ قـرارات الــقـضـاء ا
ـــتــضــمـــنــة إلـــقــاء الــقـــبض عــلى ا

وصل ـطلوب في قضـية سقوط ا ا
ومن بـينهم محافظ نـينوى في حينه

اثيل النجيفي). 
وكـان رئـيس جلـنة تـقـصي احلـقائق
 قد دعا في نـينوى اسامة النجيفي
اول امـس االثـــنــ رئـــيـس الــوزراء
ــهــدي الى ســحب يــد عــادل عـــبــد ا
الـعـاكـوب ومنـعه من الـسفـر بـعد أن
اكــتـشـفت الـلــجـنـة مـلــفـات خـطـيـرة
تـتـعلق بـخروقـات ومخـالفـات مالـية
غـيـر مـسـبـوقة لـلـمـحـافظ.  من جـهة
ــديـــريــة الــعــامــة اخــرى  كـــشــفت ا
لـشـؤون االيـزيـديـة فـي وزارة أوقاف
حـكــومـة إقـلـيم كـردسـتـان امس عن
ـكـون االيـزيـدي بــلـوغ عـدد ايـتــام  ا
الــفــ و745 طــــفـال جــــراء جــــرائم
تـنـظـيم داعـش ضـد االيـزيـديـ مـنذ
الـثـالث من اب  2014�. وكـشـفت في
بـيـان عن احـصائـيـات جرائم داعش
ضـــد االيــزيـــديــ قـــائــلـــة ان (هــذه
اإلحــصـائـيــات مـعـتــمـدة لـدى األ
ــــتــــحـــدة) مــــوضــــحــــة أن (عـــدد ا
االيـــزيــديـــ في الـــعــراق كــــــــــان
نــحـو  550 ألـف نـسـمــة فـيــمـا بـلغ
ــة عـــدد الــنــازحــ مـن جــراء جــر
داعـش نــــــحـــــو  360 ألـف نـــــازح).
وأفـادت أن (عـدد الشـهـداء في االيام
ــــة  بــــلغ 1293 االولـى من  اجلــــر
شـــــــــــــــهــــــــــــــــيــــــــــــــــدا  وعـــــــــــــــدد
ة كان االيـتام التي افرزتـها  اجلر
الـفـ و  745) مـــوضــحــة ان(عــدد
االيتام من االب بلغ   1759 وااليتام
من االم   407 وااليـتام من الـوالدين
  فيما بلغ عدد االطفال الذين  359
قــــتـل والــــداهم بـــــــــــــــــــــــــــــــيــــد
داعش 220 ). واضـــافت بــأن (عــدد

ــكــتـشــفـة في ــقـابــر اجلــمـاعــيـة ا ا
ســنـجــار حـتى االن بـلغ  71 مــقـبـرة
جـمـاعـية إضـافـة الى الـعـشرات من
قابـر الفرديـة) موضحة أن مـواقع ا
راقـد الدينـية التي زارات وا (عـدد ا
فــــجـــرهـــا داعـش بـــلغ  68 مـــزارا).
وبــحــسب الـبــيــان فـإن (عــدد الـذين
هـاجروا الى خـارج البـلد يـبلـغ نحو
 الف ايزيدي وعدد اخملتطف 100
آالف  منهم ثالثة  417 آالف و 6
و 548 انــثى وألـفـ و 869 ذكــرا)
مـــشــيــرا الـى أن (عــدد الــنـــاجــيــات
والـناج من قبضة ارهابيي داعش
كـــان ثالثــة آالف   و 371 بـــلغ عــدد
الــــــنــــــســــــاء مــــــنــــــهـم  ألف و165
والــــرجـــال  337 واألطــــــــــــــــــفـــال
اإلنـــــــاث  376 واألطــــــــفـــــــــــــــــــال
الـــذكــور 893) مـــوضــحــا أن (عــدد
الـــبـــاقـــ بــلــغ ثالثـــــة آالف و 46 
مـــــــنـــــــهم  1406 انــــــــــــــــــــــــثى 

والذكور 1640).
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اعـلــنت وزارة الـتـربـيـة عن مـواعـيـد
االمـتحانات النهائية للعام الدراسي
اجلــاري  مــؤكــدة أن االمــتــحــانــات
ـــنـــتـــهـــيــة الـــوزاريـــة لـــلـــمـــراحل ا
االبـــتــدائــيـــة تــبــدأ في 14 مـن ايـار
رحلة ـقبل فيمـا تبدأ امتحـانات ا ا
ـتـوسـطة في  28 مـن الـشهـر ذاته ا
رحلة وجتـرى االمتحانات الوزارية 
االعـــداديـــة في  27 مـن شــهـــر ايــار
كتب االعالمي للوزارة ايـضا.وقال ا
ـديـريـة الـعـامة فـي بيـان امـس إن (ا
لـــلــتـــقـــو واالمــتـــحــانـــات حــددت
مـــواعــيــد االمـــتــحــانـــات الــوزاريــة
ـنـتـهـيـة في 14 مـن ايار لــلـمـراحل ا

محمد احللبوسي

WO½U¦ « w  WKHD  eOL²  Í—UD  qš«bð ∫ŒdJ « W×
الــعــمــلــيــات و بــعــون الـلـه تــكـلــلت
الـعـمـلـيـة بـالـنـجـاح الـكـبـير اذ تـمت
مـعـاجلـة النـاسـور و غـلقه بـواسـطة
ســدادة اصــطــنــاعـيــة اثــنــاء اجـراء
الــقـسـطــرة دون احلـاجـة الى اجـراء
ـريــضـة بـحـالـة تــداخل جـراحي و ا
صـحية جـيدة). مؤكـدا ان (مركز ابن
الـبـيـطـار جلراحـة الـقـلب يـعـد رائدا
في اجــراء الــكــثـيــر من الــعـمــلــيـات
الــقــسـطــاريـة واجلــراحــيـة الــنـادرة

تازة) . عقدة وبنسب جناح  وا

رئــيس الــفـريق الــطــبي اسـتــشـاري
امـراض القلب والتـداخل القسطاري
لألطــفـال الـدكـتــور صـادق الـهـمـاش
ـريـضـة كـانت تـعـاني من قـوله ان (ا
ضــيق في الـتـنـفس وحـاالت ازرقـاق
مـتـكـررة و بـعـد اجـراء الـفـحـوصات
الـالزمــــــة  الــــــرنــــــ و االشــــــعـــــة
والـسـونـار تـب ان الـطـفـلـة تـعاني
مـن وجـــود نــــاســـور جــــراحي بـــ
ن الـتـاجي و الـبـطـ الــشـريـان اال
ـريضة الـى صالة ـن و ادخلت ا اال
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اجرى فريق طبي متخصص جراحة
الـــقـــلب و الـــتـــداخل الـــقـــســـطــاري
(اطـــفــال) قي مـــركــز ابن الــبـــيــطــار
الـتـخصـصي جلـراحة الـقـلب عـملـية
تــداخل قــســطــاري مـتــمــيــزة لــغـلق
نــاسـور جــراحي في عــضـلـة الــقـلب
لـطفلة بعمر سـنت و نصف  السنة

من سكنة محافظة واسط.
ونـقل  بيان تلـقته (الزمان) امس عن
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علي العالق

نوفل العاكوب

…—ULŽ vHDB  ≠ …d¼UI «

بـحث رئيس مجلس النواب محمد
احلـلـبـوسي فـي القـاهـرة مـع عدد
مـن نـظـرائه الـعـرب آخـر تـطـورات
ــنــطــقــة. وبـحــسب األوضــاع في ا
ـكتبـه فقد ألـتقى احلـلبوسي بـيان 
نـظـيـريه األردنـي عاطـف الـطـراونة
ـصـري علي عـبد الـعال في لـقاء وا
ثـالثي عـلى هـامش اعـمـال مـؤتـمر
ــاني الــعــربي حـيث االحتــاد الــبـر
جـــرى تــأكـــيــد ضـــرورة (تــوحـــيــد
ـــــــواقف والـــــــرؤى في احملـــــــافل ا
الـدولية إزاء القضـايا العربية ذات
ـــشــتـــرك فـــضال عن االهـــتـــمـــام ا
تـنسيق اجلـهود في مجال مـكافحة
ـتطرف اإلرهـاب واحلد مـن الفـكر ا
ــشــتــرك في وتــعـــزيــز الــتــعــاون ا

اجملال االقتصادي). 
وفـي لــقـــاء آخــر جـــمـــعه بـــرئــيس
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ســـقــطت طــائــرة مـــراقــبــة وجتــسس
دينة إيـرانية من طراز جايروكوبتر 
ــنــفــذ زربــاطــيـة ــتــاخــمـة  مــهــران ا
احلـدودي الذي يـربط محـافظة واسط
ـديـنـة مـهـران اإليـرانـيـة. الـعــراقـيـة 
وأوضـحت مصـادر أن ( الطـائرة التي
كـان  يـقودهـا الـعقـيـد الطـيـار يعـقوب
كــاويـاني سـقــطت بـعـدمــا اصـطـدمت
بعمود للتيار الكهربائي ) مضيفة أن
(قـيــادة األركـان الـعـامـة لـوكـالـة األمن
الـقـومي اإليـراني طـلـبت مـن اجلـهات
اخملــتـصــة أن تـبــقى عـمــلـيــة سـقـوط
نع تـسريب راقـبة سـريـة و طـائـرة ا

اخلبر لوسائل اإلعالم). 
وضـــبــطت قــوة مـن مــديــريــة شــؤون

افـــواج الـــطـــوار في الـــبـــصــرة 26
شـاحـنـة بـراد مـحـملـة بـأدويـة مـهـربة
ــديــريـة في بــيـان وفــاســدة. وقـالت ا
امـس انه ( قــوة من افــواج الــطـوار
ومـفرزة شؤون افواج الـطوار نفذت
عـملـية نـوعية بـإيعـاز من قائـد شرطة
الـبصرة الفريق رشيد فليح بعد ورود
مـعلومـات استخبـارية تمـكنت خاللها
مـن ضبط  26 شــاحـنـة بـراد مـحـمـلـة
ـنـافـذ احلـدودية بـأدويـة مـهـربـة من ا
بـدون أوراق أصـولـيـة يـشـتـبه كـونـها
أدويــــة فـــاســـدة وغــــيـــر مـــطــــابـــقـــة
ـنــشــأ) لــلـمــواصـفــات وتـراخــيص ا
مــضـيـفـة ان (الـعــمـيـة تـأتي في إطـار
ـبـذولـة إلحـكـام الـسـيـطـرة اجلـهــود ا
ــنــشـات والــرقــابــة عـلـى األسـواق وا
هـربة او غـير الـطـبيـة ومنع األدويـة ا

الــصـاحلـة لالســتـخـدام حــفـاظـا عـلى
ـــواطـن). وعـــرضت االوراق حــــيـــاة ا
الـتحقيقية عـلى قاضي التحقيق الذي
ـركـبـات وفـحـص األدوية قـرر حـجـز ا
ـادة 194 ـتــهـمــ وفق ا وتــوقـيـف ا
نافذ احلدودية كـمارك. وكانت هيئـة ا
قــــد ضـــــبــــطت اول امس  14 بــــراداً
حتـتـوي عـلى أدويـة بـشريـة مـخـتـلـفة
األنـواع في مـيـنـاء ام قـصـر الـشـمالي

حافظة البصرة.
 وقـال بـيـان لـلهـيـئـة انه (لـدى تـدقيق
هـــذه الــبـــرادات  من جـــانب شــعـــبــة
الـبحث ومطابقتـها مع برنامج تدقيق
نافذ االجـازات األلكتروني في هـيئة ا
احلـدودية تـب عدم صـحتـها ووجود
تـزوير في إجازات االستيراد اخلاصة

بها وموافقات وزارة الصحة).
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