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بـ(بـــلع) احلــكـــومــة راتب الـــشــهــر
اخلــــامس . واوضـح (كــــنـــا نــــدفع
الـرواتب كل شـهـرين مـقدمـا وبـعد
صـــــــدور قـــــــرار بـــــــصـــــــرفـــــــهـــــــا
قـسـمـنـا االشـهـر الـزوجـيـة شـهـريـا
( لـلمـدنيـ والفـردية لـلعـسكـري
واضـــاف انه (بــســبب زيــادة عـــدد
ـتقاعدين الى ثالثة مالي و250 ا
الـف متـقـاعـد تـقـرر صـرف الـراتب
شـهريا وبـدأنا بصـرف راتب شهر

حزيران مقدما). 
كـمـا بدد الـساعـدي اخملاوف بـشأن
قـرار ايـقاف الـتعـامل ببـطاقـة الكي
ـــوظـــفــون كـــارد الـــتي يـــتـــســـلم ا
ـوجـبـهـا ـتــقـاعـدون رواتـبـهم  وا
واسـتبـدالهـا ببـطاقـات ذات ثنـائية
ستحقون من ان الـتبادل اذ شكا ا
ــعــنــيـــة ســيــفــرضــون اجلــهـــات ا
رســــومــــاً جــــديــــدة عــــلـى اصـــدار
الـبطاقات اجلديدة كما اعربوا عن
تـذمـرهم من امـكـانـيـة تـأخـر صرف

مستحقاتهم. 
واوضـح الــســاعــدي ان (الـــهــيــئــة
قــررت ايــقــاف اصــدار الـكـي كـارد
و االتــفـاق مع مـصـرفي الـرشـيـد
والـــرافـــدين ومـــصـــارف الـــقـــطــاع
اخلـــاص عـــلـى اصـــدار بـــطـــاقــات

طبعة العراق 

رعد الدهلكي
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اعــلن الـنـائب عن مــحـافـظـة ديـالى
رئـــيس جلــنـــة الــعـــمل والـــهــجــرة
الـنيـابيـة رعد الدهـلكي عن مـوافقة
هـيئة التـقاعد الوطـنية على صرف
ـتـقـاعـدي مـكــافـأة نـهـايـة اخلـدمـة 
نحلة اجلـيش السابق والكيانات ا
وفـق الراتب الـكلي بـدال من الراتب
االســــــمـي .  وقـــــال الــــــدهــــــلــــــكي
ـدير لـ(الـزمـان) امس انه (الـتـقى 
الهيئة احمد عبد اجلليل الساعدي
ـثــلـ عن مــتـقــاعـدي بــحـضــور 
نحلة اجلـيش السابق والكيانات ا
لـلتباحث بعدد من مشاكل اصحاب
احلـــقـــوق ) مـــؤكـــدا ان (الـــلـــقـــاء
تــمــخض عن االتــفــاق عــلى صـرف
مـكافأة نـهاية اخلـدمة علـى الراتب
الـكـلي بـدال من الـراتب االسـمي مع
تـراكـمة احـتـساب مـدة االجـازات ا
لــلـمــتـقــاعــد) مـضــيـفــا ان (هـيــئـة
الـتـقـاعـد سـتـلـتـزم بـإصـدار جـدول
يـب استحقاق كل رتبة من مكافأة
نــهـــايــة اخلــدمــة مع وضع جــدول
زمـني يحـدد قيـمة الـدفعـة الواحدة
واحلـد االقصى لتسـديد كامل مبلغ
ـكـافـأة اخملـصـصـة). واضاف انه ا
(جــرى االتـفــاق خالل الــلـقــاء عـلى
إعــداد لـوائـح بـأســمـاء الــكـيــانـات
ــنـحـلــة بـالـتــعـاون مع الـهــيـئـات ا
ـوجبـها احلـكومـية األخـرى التي 
سـيتم تـعديل الـراتب التـقاعدي مع
الـعـمل على شـمول جـميع أصـناف
وتشكيالت القوات األمنية السابقة
ـكافـآة نهـاية اخلـدمة) الفـتا الى
انه (سـتكـون هنـاك لقـاءات شهـرية
ــتـقــاعــدين مع ــثــلــ عن ا بــ 
مـدير هـيئة الـتقـاعد العـامة). وكان
ــتـقــاعـدين الــسـاعــدي قـد طــمـأن ا
ــدنـــيــ والــعــســـكــريــ بــشــأن ا
انــســيـابــيـة تــســلم رواتـبــهم بــعـد
قــرارهـا تــسـديــد الـرواتب شــهـريـا
بـدال مـن كل شـهـرين السـيـمـا بـعـد
ان ضــــجـت مــــواتــــقع الــــتــــواصل
ـــنــشــورات تـــفــيــد االجـــتــمــاعي 
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ــاســتــر والــفــيـزا لــدفع الــرواتب ا
الــتــقـاعــديــة) مـؤكــدا ان (حــامـلي
بـطاقـات كي كارد حـاليـا سيـستـمر
دفـع الرواتب لهم حل بـدء عملية
االسـتـبـدال فـالـبطـاقـات فـعـالة اآلن
وشـغـالـة وال مشـكـلـة فيـهـا).واشار
انـه (لن يـكـون هـنـاك اصـدار جـديد
لـــــبـــــطـــــاقـــــات الـــــكـي كــــارد وان
االسـتغـناء سـيتم تدريـجيـا) داعيا
ـــتــقــاعــدين الـى عــدم مــراجــعــة (ا
الـهـيئـة النه سـوف تصـلـهم رسائل
عـلى هواتـفهم للـمراجـعة في اقرب
فـــرع لــهم ونــحـن اآلن في مــرحــلــة
طـــبـــاعــــة الـــبـــطـــاقـــات اجلـــديـــدة
بــالـتــعـاون مع مــصـرفي الــرافـدين
والـرشـيـد).واكـد الـساعـدي انه (لن
تــكــون هـنــاك اســتــقـطــاعــات عـلى
الــرواتـب بــاســتــثــنــاء الــعــمــوالت
ــركــزي مــثل ـــقــررة من الــبــنـك ا ا
الـــســابق خــمـــســة االف ديــنــار او

اكثر). 
ـية للـبطاقة وأصـدرت الشركـة العا
الـــذكــيــة (كي) بـــيــانــا إلـى جــمــيع
ـدنيـ والـعسـكـري ـتـقاعـدين ا ا
أوضـحت فـيه ان هيـئـة التـقاعـد قد
تــوقــفت مــنــذ الــثــاني من الــشــهـر
اجلـاري عن إصدار بطاقة كي كارد
الـصفراء للمـتقاعدين اجلدد او من
تـفـقـد اوتـتـلف بـطـاقـتـهم الـسـابـقة
وذلـك بــالـــتـــنـــســـيق مـع مـــصــرف
الـــرافـــديـن كـــمـــا أن الـــبـــطـــاقــات
الــــصـــادرة ســــابـــقــــا ســــوف يـــتم
اسـتـبـدالـهـا بـبـطـاقـة مـاسـتـر كـارد
اخلـضراء اجلديدة من قبل مصرف
الـرافدين وهيئة  التـقاعد الوطنية
وفــقـا لـبـرنـامج زمـنـي تـتـفق عـلـيه
ــا يـضــمن ــصــرف  الــهــيــئــة وا
تـقاعدين اسـتمـرار صرف رواتب ا
شــهــريــا بــانــســيــابــيــة وســهــولـة
ـــواعــــيـــد احملـــددة. في وحــــسب ا
غــــضــــون ذلك طــــمــــأن اخلــــبــــيـــر
االقــتــصــادي ســمــيــر الــنــصــيــري
ـواطن على انسـيابية الرواتب. ا
 وكـتب النصيـري في صفحته على
فــيــســبــوك ان (بــطــاقـات كـي كـارد
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ســتـبـقـى فـعـاله حلــ اسـتـبــدالـهـا
بـاجلـديـدة ولن يـتـوقف الـراتب الي
ســـــبب مـن االســـــبــــاب لـــــذا عـــــلى
ـتـقـاعدين االطـمـئـنان ومـعـرفة ان ا
االنـتـقال إلى الـبطـاقـة اجلديـدة هو
لـتـوفـيـر اخلدمـات عـبـر احلدود عن
ـية طـريق شـبكـة ماسـتـر كارد الـعا
والــتي تــوفــر الــفــرصــة لــلـمــوظف
ـتقاعـد اليداع النقـود أو صرفها وا
الـكـتـرونـيـا أو عن طـريـق الـصراف
اآللـي داخل الـــــعـــــراق وخـــــارجه)
مـشيرا الى انـها (مرتـبطة بـحساب
مـــصـــرفي في مـــصـــرف الــرافـــدين

ومـدعـومـة بـالتـقـنـيـة البـايـومـتـرية
ا جـعل شـركة الـتي طـورتـها كـي 
كـي تــعـــبـــر حـــدود الـــعـــراق عـــبــر
ية شـراكاتها مع انـظمة الدفـع العا
لـتــكـون الـبـطـاقـة اجلـديـدة مـنـتـجـا
ي وطـنيـا ينـافس على مـستـوى عا
يـفتخر به الـعراقيون جـميعا) على

حد قوله. 
ـنـتج اجلــديـد يـوفـر واضــاف ان (ا
وطنـة رواتبهم في وظفـ ا مـنح ا
ــتــقــاعــدين مــصـــرف الــرافــدين وا
قـــروضـــا تـــتـــراوح بــ  5 الى10
مـاليـ ديــنـار بــدون كـفــيل وبـدون

ستفيد روت فقط ببصمة اصبع ا
لـتأكـيد طـلب القـرض) الفتا الى ان
ـهم الـذي ســيـتـحـقق من (الــهـدف ا
ــواطـــنـــ عــلى ادوات حـــصـــول ا
الـــدفع االلــكــتـــروني هــو االرتــفــاع
الي وهـذا يعني بـنسـبة الـشمـول ا
إدخـال ودائع اجلمـهور إلى الـنظام
ـــصــرفي وبـــالــتـــالي مــســـاهــمــة ا
ـستـدامة من ـواطن في الـتنـمية ا ا
خـالل حصوله على قروض لتمويل
مــشـاريــعه الـصــغـرى والــصـغــيـرة
ـتـوسـطـة بـدون كـفـيل وبـسـرعـة وا

وبســـــالسة وبدون عناء).
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يـقدم اخـتيار نـيجرفـان البارزاني
لـرئـاسـة اقـلـيم كـردسـتـان دروساً
يــتـعـ عــلى الـسـيــاسـيـ ادراك
بــعـضـهــا مـثـلــمـا تــمـنح مـراسم
تــنــصــيــبه الــتـي جــرت االثــنـ
ـــان االقــــلــــيم ــــاضي فـي بــــر ا
ـكن احلديث مـعـطـيات مـضـافـة 
عــنــهـا من زوايــا عـدة. وابــرز مـا
اسـتخلصناه من هذه الدروس ان
الـسـيـد نـيـجـرفـان احـتل مـوقـعـاً
بــارزاً في مـؤشــر ثـقــة مـواطــنـيه
ـان الى ـثـلـيـهم في الـبـر عـبــر 
درجـة ان فـوزه كان عـبر تـصويت

سـلس عـابـر لـلـخالفـات واالخـتالفات
ــان وخـارجـهـا. وقـد حتت قــبـة الـبـر
جنـح في إحلاق منافـسي حزبه الذي
نصب بالركب القومي رشـحه لهذا ا
الــعــام وعــدم تــركــهم مــتــفــرجــ او
مـعـارضـ او حـتى لـديـهم ادنى شك
بـــأهـــلـــيـــته لـــلـــمـــنـــصب. وكـــان من
ـكــان ان يـحــظى بـديل الــصـعــوبـة 
نــــاجح لــــزعـــيم احلــــزب مـــســــعـــود
الـبارزاني بـهذا االستـدراك بالنـسبة
حلـزب شـريك او حـلـيف ازاء مـنصب
ـثل في كل االحـوال رمـزيـة خـاصة
بـالـنـسـبة لـلـشـارع الـكردي. وارى ان

الـسيد نيجرفـان يخضع الى امتحان
ثــالث الهـلـيــته واقـتـداره الــسـيـاسي
والــتـنـفــيـذي لـلـســنـوات االربع الـتي
سـيـتـولى بـهـا رئـاسـة االقـلـيم خـلـفا
ــلك كــاريــزمــا شــخــصــيــة لــزعــيـم 
كـمسـعود الـبارزاني. فاالول جنح في
كـسب ثقة الرئيس السابق به. عندما
. أوكل الـيه رئاسـة احلكومـة لواليت
واظـــهــر قـــدراً فــريـــداً في الــتـــعــامل
والـتحلي باحلكمة ازاء ملفات معقدة
مـنــهـا الـعالقـات مع بـغـداد والـقـوى
الــســيــاســيــة الــفــاعـلــة فـي االقـلــيم
والـــتـــواصـل مع دول اجلـــوار بـــرغم
تــنــوع تــوجــهــاتــهــا ومــشــاريــعــهــا
االقـليمـية. كما جنح الـسيد نـيجرفان
ــيـدانـيـة فـي وضع كـامل امـكــانـاته ا
عــلى احملك عـنــدمـا تــولى الـســلـطـة
الـتـنفـيـذية في االقـلـيم واظـهر مـهارة
وهـمـة في تطـويـر االقلـيم والـتعـجيل
بـاجناز مشاريع بـناه التحـتية. ولعل

زيـارة خاطـفة الى اربـيل او دهوك او
الـسليمانية كافية الدراك حجم العمل
الــذي اجنــزته حــكـومــته ومــســتـوى
الـتـطور الـنوعي الـذي شـهده االقـليم
عـلى عهـدها. ووجه الـسيـد نيـجرفان
رســالــة واضــحــة عــشــيــة اخــتــيـاره
لـرئــاسـة االقـلـيم اسـتـوعب مـغـزاهـا
مـعظم الذين يراقـبون اداءه منذ نحو
عـقد من الـزمان فقـد اعلنت حـكومته
عـن استـكـمـال واحـد مـن ابـرز واكـبر
شــــرايــــ الــــنــــمــــو االقــــتــــصـــادي
واالســتـدامــة الــتـنــمـويــة بــافـتــتـاح
مـــشـــروع الــطـــريق الـــســـريع الــذي
يــســمــونه في االقــلـيـم (طـريق 120)
فـهـو اجنـاز حـيـوي ودال عـلى حـسن
فـهـمه الهمـية طـرق النـقل في تطـم
حــاجـات واحـتــيـاجـات االقــلـيم عـلى
ــديــ الـــقــريب والــبــعــيــد. وكــنت ا
ـشروع في شـاهـداً على عـظـمة هـذا ا
مـــــراحل عــــدة مـن اجنــــازه. وبــــرغم

إرجاء بعض مراحله بسبب الضائقة
الــتـي مــر بــهــا االقــلــيم بــعــد الــعــام
 2014 وضـغـط االوضـاع الـداخـلـية
الــتي شـهــدتـهــا اربـيل نــتـيـجــة ثـقل
عـمليـة استقبـال نحو مـليون ونصف
مـــلـــيــون نـــازح من االنـــبــار وصالح
الــدين ونــيــنــوى اثـر تــمــدد تــنــظـيم
داعـش فــان حـــكـــومـــة نـــيـــجـــرفــان
واصـلت جـهـودهـا الـتي تـمـثـل نـوعاً
ـعـهـود بـالـنـسـبـة من الــكـفـاح غـيـر ا
لـلحـكومـات في دول العـالم وامكـنها
اجنــاز الـطــريق خالل مــدة قـيــاسـيـة
ـسـاعـدة تـدابـيـر واجـراءات ذكـية و

حققت معجزة يفخر بها االقليم.
ــا ســمــعت وانــا اجتــول في  ولــطـــا
ـديح لـهـذا اربــيل اشـادات الـثـنـاء وا
االجنـــاز مـــقـــابل كـــلـــمـــات الــعـــتب
واالتــهــام من مــواطــنـي احملــافــظـات
االخــرى ازاء احلــكـومــات االحتــاديـة
ـتعاقبة التي اظهرت عجزاً تاماُ عن ا

بـــلـــوغ ربع مـــا حـــقـــقـــتـه حـــكـــومــة
ا كـردستـان. وهذه الرسـالة تـعني 
تــعـنـيه ان الـسـيــد نـيـجـرفـان الـذي
ـهـمـة الـتـنـفـيـذية جنح فـي اختـبـار ا
الــشــاقــة قــادر عــلى مــواصـلــة زخم
جنــــــاحه الـالحق  وهـــــو يــــــتـــــولى
مــسـؤولـيــة تـاريـخــيـة اخـرى في ظل
اوضــاع مـحـلـيــة ودولـيـة غــالـبـا مـا
يــكـون االقــلـيـم الـكــردي طـرفــاً فـاعالً
ومـحـركاً فـيهـا. وفـهمت  شـخصـيا 
من هـذه الرسـالة ان السـيد نيـجرفان
ال يـــتــكـئ عــلى دعـم غــيـــر مــحــدود
يـقـدمه له وريث الـزعـامـة الـبـارزانـية
ــهــارات حـــسب بل هــو يـــتــحـــلى 
وامـكـانيـات تؤهـله لـتولي مـسؤولـية
أبـــعــد تــأثـــيــراً وأقـــدر عــمــقـــاً عــلى
ـستـوي الـتاريـخي بالـنسـبة لـفكر ا
ـقـراطـيـة بـالــرؤيـة الـبـارزانـيـة الــد
ـلـكه من مـوروث سـياسي ـا  نـظـرا 
ومــؤهالت ثــقــافــيــة وعالقــات قــويـة

ـسـتوى ـخـتـلف االوسـاط وعـلى ا
الــســتــراتــيـجـي حـيـث مـازالت روح
الـشباب وحماسة االنتماء تسري في
عــروقه وتـتالشى في رحـابــهـا كـلـمـة
ـستحيل. لقد جنح الـسيد نيجرفان ا
في امتحان الوالء للقضية التي حمل
لــواءهــا جـده مــصـطــفى الــبـارزاني
وامــــتـــحــــان االداء حتت رايــــة عـــمه
مسعود وننتظر منه اجتياز امتحان
ادامــة الـوالء واالداء مــعـاً بــتـحــقـيق
وعوده في خطاب التنصيب واهمها
االســــتــــمـــرار فـي االضـــطـالع بـــدور
وه تـطـوير االقـليم وزيـادة معـدالت 
وتـــفـــوق مــــؤســـســـاته الـــصـــحـــيـــة
والــتــعــلــيـمــيــة واخلــدمــيـة وحــسم
ـلـفـات العـالـقة مع بـغـداد كـتمـهـيد ا
البـد مـنه لـتحـقـيق بقـيـة النـجـاحات
فـي الداخل واخلـارج. واذا كـنـا ندرك
الـتـحـديات واالعـبـاء الـتي يـتحـمـلـها
في هـذا الـشأن والـتجـاذبات الـتي قد

تــواجــهـه بــالــنــظــر لــتــداخل بــعض
اخلــنـادق فـانــنـا واثــقـون من قـدرته
عــلى عـبـور اعـاصـيـر هــذه الـعـمـلـيـة
والــــــوصـــــول الـى بـــــر االمـــــان دون

خسائر.
}    }    }

كـنت اسـتمع الـى شهـادة اديب كردي
تـضـمـنت ان (كـاكـا نـيـجـرفـان يـعرف
ـارســة عـمــله بـشــفـافــيـة بــكـرمـه و
وقـربه من الـطـبـقـة الـوسطـى وحسن
ثقـف واحتـرامه البالغ تـعامـله مع ا
لـلـطـيف الـعراقي..) وقـاطـعـته  قائال:

ـا حـظي ولــو لم يـكن كــذلك 
بـــــــاحلــــــــضـــــــورين
الــــــــــعــــــــــراقـي
والــــــــــــــدولـي
غـــــــــــــيـــــــــر
ـــســـبــوق ا
فـي حــــــــفل
التنصيب. 
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ورأى صـــالح ان (بـــغـــداد ومـــســقط
ـكن ان تـلـعـبا دوراً مـهـمـاً ومـؤثراً
نـطقة ورغبـتهما في ـكانتـهما في ا
ـشـتـرك حـيـال الــعـمل والـتـنـســيق ا

القضايا االقليمية). 
مــبـديــا تـرحــيـبه  بـ (قــرار سـلــطـنـة
عُــمـان فـتح ســفـارتـهــا في الـعـراق)
عــاداً ايــاهـا (خــطــوة ايـجــابــيـة من
االشــقـاء الـعُـمــانـيـ لـتــعـمـيق اطـر
ا يسهم في الـتعاون بـ البلـدين 
حتـقيق النمـو واالزدهار االقتصادي

 .( للشعب الشقيق
مـن جانبه أكد ابـن علوي ان زيارته
الى الـعـراق (تـكـتـسب اهـمـيـة كـبرى
لـتوطـيد العالقـات الثنـائية وتـوحيد
نطقة ـواقف بشأن االوضاع فـي ا ا
مـــجــدداً دعم بالده الـى الــعــراق في

اجملاالت كافة). 
وابــلغ مـصـدر مـطـلع (الـزمـان) امس
ان (زيـارة بن علوي الـى بغداد تأتي
فـي اطـــار تــنـــســـيـق اجلـــهـــود بــ
الــبــلـدين فـي مـا يــتــعـلق بــوســاطـة
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الـــعـــلـــمي في جـــامـــعــة مـــيـــســان
وتـــوظــيــفــهــا خلـــدمــة احملــافــظــة
ألهـميتها االقتصادية للعراق. جاء
ذلـك خالل زيــــارة الــــســـــهــــيل إلى
جـــامـــعـــة مـــيـــســـان واجـــتـــمـــاعه

جلسها.
وأكــد الــســهــيل (أهـمــيــة حتــسـ
ي جــودة األداء الــعـلــمي واألكـاد
فـي مجـمل العـملـية الـتعلـيمـية في
اجلــــامــــعـــة وصــــوالً لـــتــــحــــقـــيق
مستويات تتبوأ مراكز متقدمة في
ـية مـشددا على الـتصـنيـفات الـعا
ا قررات الدراسي  تـطبيق نظـام ا
ــثــله من خــطــوة نـحــو االرتــقـاء
بـجـودة التـعلـيم الـعالي ورصـانته

العلمية).
واطـلع الـسـهـيل عـلى نـسب اجناز
مــشـاريع الـبـرنــامج احلـكـومي في
اجلـــامـــعـــة عـــلى وفق الـــســـقــوف

الزمنية احملددة لها.
وبـحث السهيل مع مـجلس جامعة
الــتـقــنـيــة اجلـنــوبـيــة تـعــزيـز دور
اجلــــامـــعــــة في تـــقــــد اخلـــدمـــة
اجملــتـمــعـيــة وتـلـبــيه احـتــيـاجـات

سوق العمل. 
وأشــار الــسـهــيل خالل االجـتــمـاع
ـنـعقـد في مـحافـظـة البـصرة إلى ا
(أهــمــيــة الــتـعــلــيم الــتــقـني ودور
الــكـوادر الـوسـطـى في دفع عـجـلـة
االقـتـصـاد في الـعـراق عـبـر تـلـبـية
احـــــتـــــيــــاجـــــات ســـــوق الــــعـــــمل
واجملـــتـــمع) الفـــتــا إلـى (أهــمـــيــة
الـــبـــحـث الــعـــلـــمـي والــنـــشـــر في
ـيـة الـرصـيـنـة ــسـتـوعـبـات الـعـا ا
وكــذلك الــتــوأمـة مع اجلــامــعـات 
وصـــــوال إلـى إصـــــدار شـــــهــــادات

ــؤلـفــة هي الـريــاضـيــات لـلـصف ا
اخلــامس االبـتـدائي بـعـد تـطـبـيـقه
عــلى سـبـيل الـتـجـربـة في عـدد من
ـــرحـــلــة ـــدارس  واحلـــاســـوب  ا
ــــــتـــــوسط واحلـــــاســـــوب االول ا
ــرحـلــة الـرابع والــلــغـة الــعـربــيـة 
االعــــدادي) مــــشـــيــــرا الى انــــهـــا
(اجنـــــــزت مـن خالل الـــــــلـــــــجــــــان
ـنــاهج حــيث اعـدت اخملــتــصـة بــا
ـعمول ـية ا ضـمن الـسيـاقات الـعا
ــــــنـــــاهج بــــــهـــــا فـي مـــــجـــــــــال ا

الدراسية).
ـــنـــاهج اجلـــديـــدة واوضـح  أن (ا
ا ألـفت اعـتمـادا على الـرصانـة و
ــتـــبـــعــة يـــعـــكس الـــتــوجـــهـــات ا
لـتـحديـثهـا لتـكـون ركيـزة اساسـية

من ركائز العملية التعليمية).

مــشــتـركه وفــتح مــراكـز بــحــثـيه),
ودعــا الـسـهــيل إلى (أهـمــيـة بـنـاء
الـشـراكـات احلـقـيقـيـة مع مـخـتلف

القطاعات وخدمة اجملتمع).
الـى ذلك أنــــهت وزارة الـــتــــربـــيـــة
جــمــيـع اســتــعــداداتــهــا اخلــاصـة
ــرحــلـة بــامــتــحــانـات الــــوزاريــة 
ـــتـــوسط والـــتـي بــدأت الـــثـــالث ا

الثالثاء.
وأوضـح وزير التربية وكالة قصي
ـراكز الـسـهـيل أنه (تـمت تـهـيـئـة ا
امــتـحـانـيــة وتـعـمـيم الـتــعـلـيـمـات
اخلـاصـة بـامـتـحـانـات الـــوزاريـــة
ـديـريـات الـعـامـة لـتـوزيـعـها بـ ا
راكز امتحانية)  مبيناً انــه بـ ا
( الــتــأكـيــد عـلـى تـوزيع اجــهـزة
ـــــراكـــــز كــــــشف الــــــــغــش فــــي ا
داخـــــل الـــقـــاعــــات اإلمـتـحــانـيـة
مــــن اجـــل تـــــفـــي حـــــــدوث ايـــة
حــــــات لــــلــــغــش بــ الـطــلــبـة)
فــيــمـا (كــشف عن وجــود جــــهـــاز
امــــــنـــي مــــتـــخــــصـص حملــــاربـــة
ظـــــاهــــرة الــغش الـــكــتــروني خل

امتحانات النهائية).
وكـانـت الـوزارة قد اجنـزت تـألـيف
اربــعـة عــنـاويـن مـنــهـجــيـة لــلـعـام
ــقـــبل. واوضح مــديــر الـــدراسي ا
ـــنــاهـج بــالـــوزارة مــجـــيــد عـــام ا
الــــعـالق إن (دائــــرته انــــتــــهت من
راحل تـأليف اربعة كتب مـنهجية 
دراســـيـــة مـــخـــتـــلـــفــة وســـتـــدخل
قبل التدريس في العام الدراسي ا
ـناهج ) مـنـوهـا بـانه ( تـوزيع ا
ـــؤلــفــة مــجــددا بـــ الــعــلــمــيــة ا

واالنسانية).
وأضـــــاف الـــــعالق  أن (الـــــكـــــتب
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أعـلـنت دائـرة البـعثـات والـعالقات
الـثقافـية في وزارة التعـليم العالي
والـبـحث الـعلـمي ضـوابط وآلـيات
نــظـام االجــازات الـدراســيـة خـارج
قـبـلة. الـعـراق لـلسـنـة الدراسـيـة ا
وقـال مديـر عام الدائـرة أمجـد عبد
الــنــبي الــســواد في بــيــان تــلـقــته
(الـــــزمــــان) امس إن (الـــــضــــوابط
نــــصت عــــلى ان تـــكــــون أولـــويـــة
الـتـرشـيح من قـبل دائرة الـبـعـثات
والـــعـالقـــات الـــثـــقــافـــيـــة لـــلـــذين
يـــحــصــلــون عــلـى قــبــول مــدفــوع
الـتكـاليف من قـبل اجلامـعات التي
يــرومــون الــتــقـد فــيــهــا عـلى ان
يــكـونـوا مــسـتـوفـ لــلـتـعــلـيـمـات
اخلـاصة بـاالجازات الـدراسية رقم
 165 لــــســـنـــة  2011). وأضـــاف
ـالـيـة ـســتـحـقــات ا الــسـواد ان (ا
لـــلـــمــجـــازين ســتـــصــرف لـــهم من
وزراتـــهم) مـــبــيـــنـــا إن (الــرواتب
واخملـصـصـات الـثـابـتـة سـتـصرف
أيــضـا مع الــفـرق لـطــالب الـبــعـثـة
حــسب كل بـلـد مع حتـمـلـهـا أجـور
تـذاكر السفر ونفقات طبع الرسالة

أو األطروحة). 
ــرشـــحــ جـــلب تـــأيــيــد ودعـــا (ا
ـالي مــذكـور فـيه بــالـتـخــصـيص ا
ــالــيــة مع بــيــان خــدمـة الــســنــة ا
ـرشح بعد أخر شهادة الستكمال ا
ـــلف الـــدراسي وذلك بـــعــد فـــتح ا
ــنــظــومـــة اإللــكــتــرونــيــة اطـالق ا

.( اخلاصة بالتقد
ودعــا الـوزيـر قـصـي الـسـهـيل إلى
أهـــمــيــة تـــســريع حــركـــة الــبــحث
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أعـلن قـائـد شـرطة مـحـافـظـة ديالى
الــلـواء فـيـصل كــاظم الـعـبـادي عن
انــطالق عـمــلـيـة أمــنـيــة لـتــمـشـيط
وتــــفــــتـــيـش عـــدد مـن الـــقــــرى في
ـــنـــاطق الـــشـــمــالـــيـــة احملـــاذيــة ا
حملــــافــــظـــــة صالح الــــدين. وقــــال
الـعـبادي في بـيان تـلـقته (الـزمان )
امـس أن  (قوة أمـنـية مـشـتـركة من
شـرطــة احملـافـظـة شـرعت بـتـنـفـيـذ
عـمـلـيـة امـنـية لـتـمـشـيط قـرى عـمر
مــنـــدان وأم الــغــزالن وصــنــيــديج
وصـــوال إلى مــعـــســكــر عـــائــشــة )
مـوضـحـا أن (الـهـدف من الـعـمـلـيـة
هـو مالحقـة فلـول عصـابات داعش
ـناطق الـواقعة االرهـابيـة وتأم ا
ضـــــمـن الـــــشـــــريط احلـــــدودي مع
احملــافـظـات األخـرى). مـن جـهـتـهـا
اعــتــقـلـت مـديــريــة االسـتــخــبـارات
الــعــسـكــريـة امـس مـســؤول الـدعم
الـــــلـــــوجـــــســــتـي لـــــلـــــدواعش في
ـديريـة في بـيان ان ديـالى.وقـالت ا
(مــفـــارز مــديــريــة االســتــخــبــارات
الــعـسـكـريــة في الـفـرقــة اخلـامـسـة
وبـالـتـعـاون مع اسـتـخـبـارات لـواء
ـشاة 20 تـمكنت من الـقبض على ا
أحــد االرهــابـيــ في قــريــة خـزرج
مـنـطـقـة الـنـدا في ديالـى).واضافت
ان (االرهــابـي مـســؤول عـن تــقـد
الـدعم اللوجسـتي للدواعش في ما
تــــســـــمى بــــواليـــــة ديــــالى وأحــــد
عـنـاصـرهـا األمـنـيـ الـذين قـدمـوا
تعاون مـعلومات عن قطعـاتنا وا
مــعـــهــا). من جــهــة اخــرى أعــلــنت
وزارة الـدفاع عن استـهداف مراكز
لــوجـــســتــيــة لــتــنـــظــيم داعش في
مــحـافـظـة األنـبــار.وقـالت في بـيـان
امـس ان (الــــقــــوات الـــــعــــراقــــيــــة

وطــائـرات الـتـحـالف الـدولي بـنـاءً
عـلى ورود معلومات اسـتخباراتية
دقــيـــقــة وبــالــتــنـــســيق مع قــيــادة
ـشـتركـة نفـذت غارات الـعـملـيات ا
جــويـة اســتـهــدفت خاللــهـا مــراكـز
لـوجـستـيـة للـدواعش في مـحافـظة
األنـبار) من دون تفـاصيل. واعلنت
خــلـيـة اإلعالم االمـني في بـيـان عن
مـقـتل ثـالثة ارهـابـيـ في كـركوك
واالسـتيالء على أسلحـتهم وتدمير
اوكـارهم بـعـد مـداهمـتـهـا في قـرية
عـلف خـالل عـمـلـيـة أمـنـيـة نـفـذتـها
قـوة مـن الشـرطـة االحتـاديـة ضـمن
ـتقدم قيادة الـعمليات قر ا قـيادة ا

شتركة في كركوك.  ا
 ولـقي  سـبـعة اشـخـاص مـصارعم
واصـــيب اربـــعــة آخـــرون بــحــادث
مـــــروري مــــروع فـي مــــحـــــافــــظــــة
الـــنــجف.وقـــالت مــديــريـــة شــرطــة
الــنـجف في بـيـان تــلـقـته (الـزمـان)
امـس إن (الــــنــــائـب االول حملــــافظ
الــنــجف وقـائــد شــرطـة احملــافــظـة
أشــرفــا عــلى إخالء ضــحــايــا احـد
ـــروعـــة في ــــروريـــة أ احلـــوادث ا
طـريق مطار الـنجف الدولي والذي
راح ضـحـيته سـبعـة مواطـن بـعد
أن اصـــدمت مــركـــبــتــاهـــمــا بي ام
دبـلـيو وسـايبـا واصطـدام مركـبات
مـن نوع جـيب شـيـروكي وسـونـاتا
هــونـداي وكــيــا كـادنــزا مـا خــلـفت

.( أيضا اربعة مصاب
وكـشـفت مـديـريـة شـرطـة مـحـافـظة
الـديـوانـيـة عن الـقـاء الـقـبض عـلى
شـخص عـثـر بحـوزته عـلى اجـهزة
تـنـصت في احـدى نـقـاط الـتـفـتيش
بـــاحملــافــظـــة.وقــالت فـي بــيــان ان
(ســــــيـــــطــــــرة درع اجلـــــنــــــوب في
الـــديــوانـــيــة الــقـت الــقـــبض عــلى
شـخص مـخالف قـادم من مـحافـظة
بــغــداد بـاجتــاه الــبـصــرة بــعـد أن

وجــــدت بــــحــــوزته ثـالث أجــــهـــزة
).ولـقـي أحـد تــنــصت وبــطــاريــتــ
قر الرئيس حلـركة تغيير حـراس ا
ــديـنـة في مــنـطــقـة كَــردي زركَـته 
الـسـليـمـانيـة مصـرعه بـإطالق نار
بــحــسب  مــصــدر في تــغــيـيــر .من
جـانـبهـا أكدت شـرطة الـسـليـمانـية
مـــقــتل احلــارس دون الـــكــشف عن

التفاصيل. 
ونـفى مجلس الـقضاء األعلى امس
وجـــود صــــفـــقـــة بـــ احلـــكـــومـــة
الــعـراقـيــة واحلـكـومــة الـفـرنــسـيـة
بـخصوص تخفيض عقوبة اإلعدام
بـحق احملـكومـ مؤخـرا من حمـلة
اجلـــنــســيــة الـــفــرنــســيــة.وأوضح
ـتـحـدث الـرسـمي لـلـمـجـلـس عـبد ا
الـــســـتــار بـــيـــرقـــدار في بـــيــان أن
(الـعـقوبـات التي تـفـرضهـا احملاكم

الـعـراقيـة تـخـضع لتـدقـيق محـكـمة
الـتمييـز فقط) موضحـا ان محكمة
الـتـمـييـز (هي صـاحـبة الـصالحـية
ـوافقـة على ـوجب الـقانـون في ا
تــلك الــعـقــوبـة  او تــغــيـيــرهـا الى
عــقـــوبــة أخــرى حــسب ظــروف كل
ـــة ولــيـس بـــصــفـــقـــات بــ جـــر

احلكومات).
 ولـقي منتسب في القيادة البحرية
فـي خـور عـبــد الـله مـصــرعه غـرقـا
ـياه اخلليج أثنـاء تنفيذ الواجب
فـي قــنــاة خــور عــبــد الــله .وانــقــذ
اطـــبــاء في مـــســتــشـــفى احلــســ
الـتعليمي في محافظة ذي قار فتاة
وت بـعـد مـحاولـتـها مـراهـقـة من ا
االنـــتــــحـــار بـــاطالق الــــنـــار عـــلى
نـفـسـهـا.وقال مـصـدر في الـشـرطة
ان (الــفـتــاة الـتي تــبـلغ من الــعـمـر

16عـامـا اطـلقت الـنـار عـلى بطـنـها
من مــسـدس في مــنـزلــهـا مــحـاولـة
االنــــــتـــــــحــــــار). واوضح ان (ذوي
الـــفـــتـــاة جنــحـــوا بـــنـــقـــلــهـــا الى
ــنــاسب ــســتــشـــفى في الــوقت ا ا
حـــيث تـــمــكـن االطــبـــاء هـــنــاك من
ـوت وتـقـد العالج انـقـاذهـا من ا
ــنـاسب لـهــا).  وفي كـربالء الـقت ا
الــشـؤون الـداخــلـيــة امس الـقـبض
عـلى ضـابـط برتـبـة نـقـيب مـتـلـبس
ـة الرشـوة. وقـالت في بـيان بـجـر
دة ثالثة إن (كـمينـا محكمـا نصب 
ايـام متتـالية اثمـر عن القبض على
ــتــهم الـنــقـيـب ا. ع. ش مـتــلـبس ا
بلغ قدره 1500 ة الرشوة  بجر
دوالر أمـــــريـــــكي) مـــــشــــيـــــرا الى
ـــتــهم وتـــوقــيــفه (تـــدوين اقــوال ا

ادة 307 ). وفـــــــق ا
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اتـفق الـعراق وسـلـطنـة عـمان امس
االربـعاء على توقـيع مذكرات تفاهم
كــمــا أكــدا فـي اجلــانب الــســيـــاسي
اهـمية تعزيز العالقات الثنائية على
ـــســـتــــويـــات. وقـــال وزيـــر اعــــلى ا
اخلـارجية مـحمد عـلي احلكيم خالل
مـؤتـمر صـحـفي مشـتـرك مع نظـيره
الـعمـاني يوسف بن علـوي الذي بدأ
امـس زيـارة الى بـغـداد (سـنـوقع مع
عُــمـــان مــذكــرات تــفــاهم في اجملــال
الـسيـاسي) مشـيرا الـى ( مبـاحثات
مـع بن علـوي تـضمـنت الـتـطرق الى
الــقـضـيــة الـفــسـلـطــيـنــيـة والـوضع
فـي ســوريــا). واشــار احلـــكــيم الى
ــشــتــرك (طــرح خـــطــة لــلــتـــعــاون ا
داخـل اجلــامـــعـــة الـــعـــربــيـــة ومن
خارجها) مشيدا بـ(التعاون العربي
ـشــتـرك لـتـخـفـيف حـدة الـتـوتـرات ا
ـنـطـقـة).من جـانــبه قـال (بـحـثـنـا بــا
الــعالقــات الــثــنـائــيــة والــعــديـد من
الــقــضــايــا الــتي تــخــدم مــصــلــحــة
الــبـــلــدين) مــضــيـــفــا (نــســعى الى
سـتـويات تـوطـيـد العالقـات ألعـلى ا
وسـنـطرح الـقضـايـا داخل اجلامـعة
نـاقشـتها). وفي لـقاء آخر الـعربـية 
أكـد رئيس اجلـمهـورية بـرهم صالح
ــكن ان تـلـعـبـا أن بــغـداد ومـسـقط 
دوراً مـهماً حيال القضـايا االقليمية.
ونـقل بـيـان رئـاسي عن صـالح قـوله
خـالل لــقـــائه بن عـــلـــوي في قـــصــر
الـسـالم أن (الـعـراق بـعـمـقه الـعـربي
وجــــواره االسالمـي له اولــــويـــة في
حتــقـيق االسـتـقـرار اإلقــلـيـمي وفـقـاً
تـشاركـة ب تـبادلـة وا لـلـمصـالح ا
ـنـطقـة) مـضيـفـا ان (استـقرار دول ا
ـنطـقة). الـعـراق عامل أسـاس ألمن ا
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فـيما يدخل موسم االمتـحانات النهائية
ذروته فـي جـمـيع بـلـدان الـعـالم بـيـنـهـا
الــعــراق حــيث يــؤدي نــحـو  680 الف
توسطة في طـالب اختبارات الدراسـة ا
بغداد واحملافظات عدا اقليم كردستان.
أدت امــــرأة إثـــيـــوبـــيــــة في احلـــاديـــة
والـعشرين من عمـرها امتحـان الثانوية
الـعـامـة بـعد نـصف سـاعـة من والدتـها.
ـاز ديــريـسي تــأمل أن تـؤدي وكــانت أ

امـتحانها قبل الـوالدة لكن االمتحانات
أجـلت بسبب رمضان. وجاءها اخملاض
ـاضي قـبـل فتـرة قـصـيـرة من اإلثـنـ ا
راسلة بي بي بـدء االمتحانـات وقالت 
سـي أفـان أورومــو (ألنـني كــنت أتـأهب
لتأدية االمتحان لم يكن مخاضي صعبا
ـاز امــتـحـانــات الـلـغـة ـرة). وأدت أ بــا
اإلنـكلـيزيـة واألمهريـة والريـاضيات في
مـستـشفى كـارل ميـتو وتـأمل أن تؤدي
بـقية االمتـحانات في القـاعة اخملصصة
. وقالت األم لـذلك في الـيـوم الـتالـيـ

الـشابة إن الدراسـة أثناء احلمل لم تكن
شــاقـة ولـم تـرد االنــتـظــار سـنــة أخـرى

للتخرج. 
وأضــافت أن االمـتـحـانــات الـتي أدتـهـا
اإلثـــنــ ســـارت عـــلى مــا يـــرام. وقــال
زوجــهـا في تـصـريح  إنـه (كـان عـلـيـهم
درسة بالسـماح لزوجته بتأدية إقـناع ا
ستـشفى). وتريد األم االمـتحانـات في ا
الــشــابــة اآلن أن تــأخــذ دورة دراســيــة
مـدتها سـنتان لتـعدها لـلجامعـة. وتفيد

التقارير أن مولودها بصحة جيدة. 

الــعـراق واطـراف اقـلـيــمـيـة ودولـيـة
ـتحدة اخـرى ب ايـران والواليات ا
مـن اجل ابـــعــــاد شـــبـح احلـــرب عن
ــنــطـقــة جـراء زيــادة الــتـوتــر بـ ا
اجلـــانــــبـــ واطالق الـــتـــهـــديـــدات
ـتـبـادلـة) مـشـيـرا الى ان (الـزيـارة ا
تـأتي ايضا في اعـقاب قرار  اتخذته
ـاضي سـلـطـنـة عـمـان في  12 أيـارا
يــتـضــمن إعـادة فــتح سـفــارتـهـا في
بـــــغــــداد) . وكـــــانت دول مـــــجــــلس
الــتــعـاون قــد قـطــعت عالقــاتــهـا مع
الـعـراق عـقب احـتالل دولـة الـكـويت

في عام 1990.

قصي السهيل
VŠ —uNE  »U³Ý√ W Lš ∫¡«d³š

5Łö¦ « bFÐ »U³A « 
ÊU e « ≠ ÊbM

يـــظــهـــر حب الـــشــبـــاب في مــرحـــلــة
ــراهـقـة وحتـصل خاللــهـا تـغـيـرات ا
هـرمونـية. ولـكن حتى في عـمر مـتقدم
يــزعج ظـهــور حب الـشـبــاب الـرجـال
والـنساء على حد سواء وحدد خبراء
أسـباب ظهـور حب الشباب بـعد بلوغ
الــــثالثـــ مـن الـــعــــمـــر بــــحـــصـــول
اضــطـرابـات في الـتـوازن الـهـرمـوني.
وهـذه مشكلـة حيوية في هـذا العمر ال
ـراهـقـة. تـقـل أهـمـيـتـهـا عن مـرحـلـة ا
يـظـهـر حب الشـبـاب عـادة في منـطـقة
عــلى شــكل حــرف في من الــذقن وإلى

اخلـدين. وقـد تـتـرك بعـد زوالـهـا نـدبا
عـميقة. وإذا كان النظام الغذائي غنيا
بـالدهون والسكـريات فإن ظهور حب
الـشــبـاب أمـر ال مـفـر مـنه. وقـد يـكـون
كن مالحظتها الـسبب وراثيا حيث 
راهقـة إذا ظهر طـفح جلدي فـي سن ا
بـعـد اإلفـراط في تـنـاول الـشـوكـوالته
فــإنه عـنـد بــلـوغ الـثالثــ من الـعـمـر
ا يـظهر ثـانية. لـذلك يجب االهـتمام 
نـأكـله دائـما. ويـسـاعـد تعـرض اجلـلد
ـسـتـمر ألشـعـة الشـمس عـلى ظـهور ا
. ومع حـب الشـبـاب بـعـد سن الـثالث
أن هــنـــاك رأيــا يــفــيــد بــأن الــشــمس
تـساعد على اخـتفائه فإنه في الواقع

تـتفاقم احلـالة أكثـر. وقال اخلبراء ان
(الـتـوتـر النـفـسي أحـد أسبـاب ظـهور
. ألن حـب الـشـبـاب بــعـد سن الـثالثـ
اإلجـهـاد يـؤثـر مـبـاشـرة في مـسـتـوى
الـــهـــرمـــونــات) واضـــافـــوا ان (هــذا
يعيدنا إلى السبب األول. لذلك ينصح
األطـبـاء بـتـجـنب حـاالت اإلجـهـاد قدر
ــنع ظــهـــور حب الــشــبــاب اإلمـــكــان 
ثــانــيــة). كــمــا اكــدوا (وجـود عــوامل
ا في خـارجية تؤثر في حـالة اجللد 
ــكن أن ذلـك ظــهـور الــبــثــور. عــادة 
تـظـهـر هذه الـبـثـور الـدهنـيـة والـطفح
في مـنـطـقة مـعـيـنة نـتـيـجة اسـتـخدام

كر أو زيت غير مالئم).
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