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لويس ساكو 

االقــلــيم والــعــراق والـعــالم بــاعــيـاد
ـيالد.وقـال الـبـارزاني في الـتـهـنـئة ا
(ســيـبــقى إالقـلــيم واحـة لــلـتــعـايش
الـقـومي والديـني ونفـتـخر بـالنـجاح
الــذي حـقــقه في إيــواء مـئـات اآلالف
مـن الـنازحـ والـالجـئ )  مــؤكـدا
ان (حـكـومـة إالقـلـيم لن تـدخـر جـهدا
في تـوفيـر األمن واالطمـئنـان ومد يد
ساعدة جلميع الذين الذوا الـعون وا
بـه هربا مـن الظـلم واالستـبداد الذي
طـــالــهم فـي مــنــاطـــقــهم). ومـــنــحت
حـكومة اقليم كردستان عطلة رسمية
ـؤسسـات احلـكومـية من لـلـدوائر وا
25 الـى االول من كــــانــــون الـــثــــاني
ـقبل. وقرر كاردينال طائفة الكلدان ا
الـكاثوليك في الـعراق والعالم لويس
ســـاكــو بـــطــريـــرك مـــنع االحــتـــفــال
ــســيح والــصـــلــوات لــيــلــة مـــيالد ا
تـضـامنـا مع شـهداء الـعـراق.  ومنح
مـــجـــلـس الـــوزراء صالحـــيـــة اعالن
. وكــانت الـــعــطــلـــة الى احملــافـــظــ
مــصـادر في اجملـلس قـد نـفت وجـود
. سـيحي عـطلة رسمـية باستـثناء ا
ـــصــــادر أن (مـــجـــلس وأوضــــحت ا

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

هـنــأت فـعـالـيـات سـيــاسـيـة عـراقـيـة
ــســيــحــيــ في الــعــراق والــعــالم ا
يالد اجمليد . وجاء ناسبة أعياد ا
في نـص تـهـنـئـة رئيـس اجلـمـهـورية
بــرهـم صــالح  إنه (مع إطاللــة عــيــد
ـيالد نتـقدم بـأحر الـتهـاني لألخوة ا
ــســيــحـيــ الــعــراقـيــ في داخل ا
وخـــارج الـــبالد ولـــلـــمــســـيـــحـــيــ
ـنـاسـبة واإلنـسـانـية جـمـعـاء بـهذه ا
الـعطرة مـناسبة مـيالد رسول احملبة
ـسيح عـلـيه السالم). كـما والـسالم ا
ستـقيل عادل هـنأ رئـيس احلكومـة ا
ـهدي الـشعب الـعراقي بـأعياد عـبد ا
يالديـة. وقال ـيالد ورأس الـسنـة ا ا
ـهـدي في بـيـان امس (نـتـقـدم عـبــد ا
بـأزكى الـتـهـاني والـتبـريـكـات ألبـناء
شــعـبـنـا الـعـراقي الــعـزيـز والسـيـمـا
أخـــوتـــنــــا وشـــركـــاءنـــا في الـــوطن
يالد نـاسـبـة أعـيـاد ا ـسـيـحـيـ  ا
يالدية). وقدم رئيس ورأس الـسنة ا
وزراء إقـــلـــيم كـــردســـتـــان مـــســرور
الـبـارزاني  الـتهـنـئة لـلـمسـحـي في
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ــســـيــحــيــ احــتــفـل مــئــات ا
ـحـافــظـة نــيـنــوى بـقـداديس
ــيالد وذلك بـكـنــائـسـهم عـيـد ا
مـتـضــرعـ لــلـرب الــعـلي بـان
يــقـــشع غـــيــوم االزمـــات الــتي
يــشـهــدهــا الــوطن مــنــذ نــحـو

الشهرين . 
وقــال االب يـــونــان بـــحــدي ان
ــيالد الـذي نــحـتـفل به (عـيـد ا
اليـوم هو رسـالة سـماويـة بان
مهما انتصر الشر وطغى فانه
حــتــمــا البــد ان تــشــرق بــعـده
شـمس احلـريـة واالنـعـتـاق من
الطـغـيان  لـذلك نـامل ان يـكون
احــتــفــالــنــا الــيــوم مــنــاســبــة
ســــعــــيــــدة تـــــمال الــــنــــفــــوس
بــاالطــمــئــنــان وتــعــزي قــلـوب
احلـزانـى من ذوي الــشــهـداء)
فــيــمــا قــال مــروان يــوسف ان

(كــنـــائس نـــيـــنـــوى  نــفـــضت عن
جدرانها غبار حقبة مضت حينما
اضــطـــر اهــالي مـــنــاطق بـــرطــلــة
وتــلــكــيف واحلـــمــدانــيــة  وبــاقي
سـيـحيـة من ان يتـركوا نـاطق ا ا
منـاطـقـهم مـرغـم لـيـحل مـحـلـها
ثـلـة بتـنـظيم داعش قوى الـشـر 
ـناطق في الذي سيـطر عـلى تلك ا
صـيف عـام  2014 ولـكن انـتـصـر
اخلــــيــــر اخــــيـــــرا ودحــــرت تــــلك
العناصـر لتعود االهـالي  النازحة
ـنــاطــقـهــا وتــســتـانف افــراحــهـا
واعـيــادهــا اذ يــكـون هــذا الــعــيـد
الثـالث الذي تـعيـشه تلك الـعوائل
في مـنــاطــقـهــا بــعـد عــودتــهـا من

محنة النزوح والتهجير). 
 وقـــال  امــــ بــــهـــنــــام (الشك ان
نا االعياد فرصة للفرح لكن ما يؤ
انــنــا بـــعــد ســنــوات الـــتــهــجــيــر
والنزوح  قـمنـا نعيش وجـها اخر
ـــرارة الـــفــراق ـــثال  لالعـــيــاد 

ئات من واالبتعاد فالشك في ان ا
اخوتـنا واحـبائنـا غادروا وطـنهم
بـحـثـا عن مالذ امن لـذلك نـامل ان
يكـون للـحـراك اجلمـاهيـري صدى
اكـبـر من اجل تـغـيـيـر واقع الـبـلـد
واالرتــقــاء بـه  من اجل تــشـــجــيع
ـغـتـربــ  لـلـعـودة ـهـاجـريـن وا ا
مـجـددا لـلـوطن وتـمـشـيـة امـورهم
وواقعـهم احلـيـاتي في بـلـدهم من

جديد). 
اما سامح يـوسف فقـال (نهني كل
نـاسـبـة التي الشـعب الـعـراقي بـا
نحتفل بها فاالعياد التقتصر على
ــا االعـــيــاد فــئـــة دون اخـــرى وا
التـي تتـيـحـهـا االديـان هي رسـالة
ـــوصل  تـــبــدو ســمـــاويـــة فـــفي ا
مسالـة التـعايش والـتسـامح الفتة
ــوصــلــيــون حــيــنـــمــا يــتــبـــادل ا
تهانيهم مع اقـرانهم ويشاركونهم
فرحة الـعيـد بتـبادل حـلوى الـعيد
مثل الـكـليـجـة التي تـبـدو كرسـالة

يتبادلها الكل للمشاركة واحملبة).
وكانت كنائس محافظة نينوى قد
اضــاءت شـــمــوعــهـــا لــيـــلــة امس
يالد الذي الثالثاء احتفـاء بعيد ا
سيحـيون في انحاء يحتفل فـيه ا
العالم في اخلامش والعشرين من
كـانــون االول من كل عــام وتــبـدو
ـذكور مظـاهـر االحـتفـال بـالـعيـد ا
ـسـيـحـيـ الفـتـة حـيـنـمـا يـعـمـد ا
اضــافـة القــرانــهـم  بـرفـع اشــجـار
ـــيالد اخلـــضــراء وتـــزيـــيـــنـــهــا ا
لـونة اضافة لـشخصية بالكرات ا
ـثـلـة ببـابـا نـويل بـبـدلته العـيـد 
احلـمـراء الـفـاقعـة اضـافـة حلـذائه
اجلـلـدي االسـود الـطــويل بـيـنـمـا
تقود عربته مـجموعة من الغزالن.
وبــدت تـــلك الـــشـــخــصـــيـــة تــزين
ـوصل واجـهــات مـحــال مــديـنــة ا
لـتـبــقى راسـخــة بـذكــريـات اهـالي
دينـة ما قام به عـناصر التـنظيم ا
في نهاية عام   2014 حيث قاموا

بتـفتـيش محـال الـهدايـا بحـثا عن
النـشـرات الـضـوئـيـة واجملـسـمات
الشـخـصـيـة اخلاصـة بـبـابـا نويل
حــيث اقــدمــوا عـلـى مــعـاقــبــة من
عـثـروا في مـحـالـه عـلى الـنـشـرات
الـضــوئــيــة وتــلك اجملــســمـات بل
حـيـنـمـا سـيــطـروا عـلى الـكـنـائس
ـوصـل اقـدموا ـديـنة ا واالديـرة 
على تـخريب االشـجـار الصـناعـية
الــــــتـي كـــــــانت تـــــــرفـع في تـــــــلك
ناسبة الدينية احلواضر تيمنا با
وبـرزت اعــمـالــهم بــعـد الــتـحــريـر
حــيــنــمــا عــثــروا عــلى االغــصــان
ـدمـرة لــتـلك االشـجـار اخملـربـة وا
ملقـاة في اروقة الـكنـائس التي لم
تــــســـلـم ايــــضـــا مـن الــــتـــخــــريب
والـتـدمــيـر فــنـالــهـا من نــالـهـا من
الــتـــدمـــيــر عـــلى ايـــدي عــنـــاصــر
التـنـظيم السـيـما كـنـائس اجلانب
ن التي تـقتـرن بتـاريخ مديـنة اال
ــوصل حــيــنــمــا تــعــود ابــرزهـا ا

ـسيح وهي لتـاريخ رسل الـسيـد ا
حـلة كنـيسـة مار تـوما الـواقعـة 
الـسـاعــة اضـافـة لــكـنـيــسـة االبـاء
ا الدومنـيكان الـتي كانت اضـافة 
تمثله من رمز ديني صرحا ثقافيا
اذ كانت مـسرحـا الول مـطبـعة في
ديـنـة  حـيث قـامت بـطـبع مـئات ا
الـكــتب  كـمــا عـمـلـت عـلى تــمـتـ
الــواقع الــثــقــافي وتــرســيــخه من
ــســيــحــيــة الــتي خالل الــنــخب ا
ـــوصل اســـهــــمت مـن مـــديــــنــــة ا
بالنـهوض الـفكـري والثـقافي ففي

ـديــنـة عـرفـت اول مـســرحـيـة  ا
جتــســـيــدهـــا عــلى خـــشــبـــة احــد
ـــدارس وهي مـــدرســة مــســـارح ا
الـطـاهـرة كـمـا ابـرزت شـخـصـيات
ــجــاالت مــســيـــحــيــة ريــادتـــهــا 
الصحافة كسـليم حسون ورفائيل
بطي  ويـونان عـبو الـيونـان الذي
كـان اول صـحــفي مـوصــلي حـيث

وصل. اصدر جريدة ا
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صـوت مجلس النـواب على اعتماد
ــتـــعـــددة واالنــتـــخــاب الـــدوائـــر ا
الــفــردي فـي قــانــون االنــتــخــابـات
ان اجلـديد   فـيمـا اكد رئيس الـبر
مـــحــمــد احلــلــبـــوسي ان مــنــصب
رئـاسـة الـوزراء لن يشـغـله شخص
يــحــمل اكـثــر من جــنــسـيــة . وقـال
ـــان صــوت بـــيـــان امس ان (الـــبــر
بـرئـاسـة احللـبـوسي على الـقـانون
تعددة باالجماع بأعتماد الدوائر ا
وبـانـتخـاب فـردي اي لكل مـئة الف
نــســمـة مــقــعـد واحــد كــمـا  بــاشـر
بـــقــراءة الــتــعـــديل االول لــقــانــون
وحد ثم رفع جلسته الى الـتقاعد ا

يوم غد اخلميس ). 
واضــــاف ان (اجملــــلس نــــاقش في
اجلـانب الـذي تـرأسه الـنائب االول
ــان حـسن الــكــعـبي لــرئــيس الـبــر
الـــتـــعـــديـل االول لـــقـــانــون اإلدارة

الية االحتادية). ا
 بــدوره اكــد   احلـــلــبــوسي عــقب
الــتـصــويت عــلى الـقــانـون انه (لن
يـــشـــغل مـــنـــصب رئـــيـس الــوزراء
شـخـصاً يـحمل أكـثر من جـنسـية).
ـــان بـــعــد وجـــاء تـــصـــويت الـــبـــر

خـالفـــات اســــتـــمــــرت اليــــام عـــلى
الــــــفـــــقـــــــــــــــرتـــــ  15و 16 مـن

القانون . 
وأعــربت الـكـتل الـكــردسـتـانـيـة عن
ـــــضـي في اعـــــتـــــراضـــــهـــــا ازاء ا
الــتـصـويـت عـلى الـقــانـون. وقـالت
رئـيس كتلة االحتـاد الوطني جوان
احــســان ان (مـا حــدث في جــلــسـة
امـس من تمـرير الـقانون وانـتزاعه
غـــصــبــا دون تــوافق او دراســة او
ــــطـــالب االســــتـــمـــاع لــــلـــشـــارع ا
بـاالصالح وتـشـريع قـانـون اليـعـيد
انــتـاج الــنـظــام نــفـسه وال يــسـمح
ــتــســلــطـة وال بــتــغــول االحــزاب ا
يـشـوه الـنـظام الـسـيـاسي ويـسمح
بـاجراء انتـخابات مـبكرة)  مـؤكدة
ـشـرعـ عـلى جتـاوز ان (اصــرار ا
الــنص االصــلي الــذي كـان مــدرجـا
لــتـــطــويــر الــدوائــر لـــتــكــون عــلى
مــــســـتــــوى االقـــضــــيـــة هـــو ارادة
واضــحـة لـعــدم اجـراء انـتــخـابـات
ــا في ذلـك من تـعــقــيـدات مــبــكـرة 
فــنــيــة ومــشــاكل تــتــعــلـق بــهــويـة
عــشـرات االقــضــيـة عــلى مـســتـوى
الــــعــــراق وكـــــذلك االصــــرار عــــلى
اعــتـمـاد الـعـد والــفـرز االلـكـتـروني
واالعــــتـــــمــــاد عـــــلى الــــبـــــطــــاقــــة

االلــكــتـرونــيــة دون الـبــايــومـتــريـة
اشـارة واضحـة للـتالعب والـتزوير
)  واضـــافت ان الرادة الـــنــاخــبــ
(اعـتـمـاد الـفائـز االعـلى بـاالصوات
ـتــســلــطـة هــو حلــصــد االحــزاب ا
ــقـاعــد اجملـلس وحـرق الــغـالــبـيـة
الـعظمى الصوات الناخب واعادة
الـــعــراق الـى انــتـــمــاءات قـــبــلـــيــة
ومــنــاطــقـيــة وقــطع الــطــريق امـام
)  واردفت ان ستقل الـكفاءات وا
(جتــــاهل ارادة االكـــراد والـــشـــارع
ـطـالب بـاالصالح واراء الـشـعـبي ا
اخلـبـراء والـنـخـبـة اخملـتـصـ هو
دفع حـقيقي نـحو مزيـد من التمزق
واالسـتبداد بالـرأي الخراج قوان
غـير رصيـنة).من جهـته قال النائب
عـن كــــــتــــــلـــــة االحتــــــاد االسـالمي
الــــكـــردســـتــــاني مـــثــــنى امـــ ان
(مـشــروع الـقـانـون يـؤسس لـنـظـام
االســــــتــــــبــــــداد وفــــــرض االرادات
ــــضي في ومــــحــــاولــــة في عــــدم ا

بكرة).  اجراء االنتخابات ا
وأدى ثـالثــة نـــواب جــدد الـــيــمــ
ـان لـيـحـلـوا الــدسـتـوريـة في الـبــر
. وقــال مـــحل نــواب مــســـتــقــيـــلــ
مصدر نيابي في تصريح امس  إن
(مـحـمـود االزيرجـاوي أدى الـيـم
ستقيل الـدستورية نائبا بدال عن ا
حـسن الـعاقـولي ووسن الـسعـيدي
ـسـتـقـيـلـة هـيـفـاء نـائــبـا بـدال عن ا
األمــ وآزاد حـبــيب بـدال عن رائـد

d¼UEð…∫ جامعيات من البصرة في تظاهرة احتجاجية امس فهمي). 
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أكـد مجلس القضـاء األعلى عدم انتماء
الــقــضـاة الــفــائـزين بــقــرعـة اخــتــيـار
مـجلس مفوضية االنتخابات ألي حزب
أو تــنــظـيـم سـيــاسي ولم يــســبق لـهم
الـترشـيح لالنـتخـابات الـسابـقة. وقال
اجملـلس في بيـان تلقـته (الزمان) امس
ـا يــنـشـره إن (الــقـضــاء يـبـدي أســفه 
الــبــعض من أكــاذيب بــشـأن الــقــضـاة
الــفــائـزين ?بــقــرعـة اخــتـيــار مــجـلس
ـفـوضـية بـادعـاء ترشـيـحـهم من قبل ا
ـــعــلـــومــات األحــزاب)  مـــؤكــدا ان (ا
ـنـشـورة هي كـاذبـة وغـيـر صـحـيـحة ا
رشح واالدعاء بأن القضاة االكراد ا
 تـــرشــــيـــحـــهم مـن قـــبل احلـــزبـــ
الــكـرديـ فـي حـ أن مـجــلس قـضـاء
إقـليم كردستان لم يرشح حتى اآلن أي
قــاض ولم جتـر الـقـرعـة اخلـاصـة بـهم
الـى بـعـد ارسـال االسـماء)  ولـفت الى
ان (اجملـلس يـؤكـد في ما يـخص الـقاء
االخــرين عـدم ?انــتــمـاء أي مــنـهم ألي
حـزب أو تـنـظيـم سيـاسي والسـيـما أن
ـادة 98/ ثـانـيـا من الـدستـور حتـظر ا
الـقـاضي من االنـتـمـاء إلى أي حزب أو
العمل في أي نشاط سياسي)  مضيفا

(ولو كان للقضاة الفائزين في عضوية
ا فوضية أو غيرهم انتماء سياسي  ا
بـقي أحد منهم في القضاء أساساً ألنه
يـسـتـبـعـد من الـعـمل كـقـاض أو عـضو
إدعـاء عام بـسبب مـخالـفته الـدستور)
وشــدد الـبـيـان عــلى (عـدم تـرشـيح أي
ا مـنهم من قبل أيـة جهة سيـاسية وا
كــــان الــــتـــرشــــيح مـن قـــبـل مـــحــــاكم
االسـتـئـنـاف الـتي يـعـمـلـون فـيـهـا وأن
الـقـضـاة الـفـائـزين بـالـقـرعـة لم يـسبق
لــــــهم أن شــــــاركــــــوا في الــــــتــــــرشح
لالنــتـخـابـات الـسـابـقـة وان يـسـجالت
مـفوضيـة االنتخـابات تثبت ذلك  ومن
ــهـا إلى لــديه وثــيـقــة بـامــكـانه تــقـد
الـــــقـــــضـــــاء واإلعالم)  داعـــــيـــــا الى
(مــراجـعـة كـلـمـة اجملـلس خالل إجـراء
الـقرعة وتسجيل تفاصيل هذه العملية
الـتي جـرت بشـفافـية عـاليـة وبحـضور
تحدة ثل األم الـعام لأل ا نـائب 
الــتي تـولت بــنـفـسـهــا وضع األسـمـاء
ــرشــحــة في كــرات الــقــرعــة ومن ثم ا
اعـلن عن االسـمـاء الفـائـزة من قبـلـها)
مـطالبـا اجلميع بـ ( احتـرام مؤسسات
ـا يجري ـهنـية وعدم زجـها  الـدولة ا
من أحــداث سـيـاسـيـة أو جـمـاهـيـريـة
ــعـــلـــومــة وتـــوخي الـــدقـــة في نـــقل ا

ـصداقية ألن إحدى سـمات الوطنية وا
احلـقيـقية هي احلـفاظ على مـؤسسات
واطـن بها الـدولة وعدم زعزعـة ثقة ا

علومات الكاذبة).  بنشر ا
وعـزا مـراقـبـون االكـاذيب والـشـائـعات
ـــــتـــــضـــــررين مـن اخلـــــطــــوات الـى ا
االصالحـية للـمفوضـية . واشاروا الى
ان (االســمـــاء الــتي  االعالن عــنــهــا
خـالل الـقــرعــة الـتـي جـرت امس االول
فـوضيـة هي اسماء الخـتيـار اعضـاء ا
مــهـنــيــة وذات كـفــاءة و اخـتــيـارهم
ــتــحـدة بــاشــراف مــبــاشــر من اال ا
بـعـيـدا عن سـطـوة دعـاة احملـاصـصة)
مـؤكدين ان (استقاللـية االسماء اثارت
ــتــضــررين من اخلــطـوات حــفــيــظـة ا
االصـالحيـة الـواقـعـيـة مـا دفع الى بث
ـفـبـركـة بـشـأن الـشـائـعـات واالخـبـار ا

هؤالء القضاة).
 واعــلن اجملـلس عن اسـمــاء الـفـائـزين
خـالل الــقــرعــة الــتي جــرت في مــقــره
بـحضـور رئيسه فـائق زيدان و رئـيسا
جـهــاز االدعـاء الـعـام مـوفق الـعـبـيـدي
وجــهـــاز االشــراف الــقــضــائي جــاسم
ـثل االم العام مـحمد عـبود ونائب 
تحدة  اليس وولبول وعدد من لال ا
وسـائل االعالم من بينها (الزمان) وهم

مـنــظـمـة بـدر و عـلي رشـيـد مـرشح من
ـان ومـحــمـد فـيـاض قــبل رئـيس الـبــر
رشح مرشح اسامة النجيفي  اما ا
االكـراد وهــمـا مـرشـحـ احـدهـمـا عن
ــقــراطي الــكــردســتــاني احلــزب الـــد
واالخـــــــر عـن االحتـــــــاد الــــــــوطـــــــني
الــكــردسـتــاني فــيـمــا عــدت مـحــكــمـة
الـقضاء اإلداري  قرار مجـلس محافظة
ـتخـذ في جلسـة طارئة بـإقالة واسط ا
ــيـــاحي احملـــافظ مـــحـــمـــد جـــمـــيـل ا

قانونياً.
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تـتـقــدم جـريـدة (الــزمـان) بـأطــيب الـتــهـاني الى الـعــراقـيـ
ـيالد ورأس الـسـنة ـنـاسـبـة حـلـول أعـيـاد ا والـعـرب كـافـة 
اجملـيـدة   داعــيـة الـله الـعـلي الـقــديـر أن يـنـعم عـلى بالدنـا
ـة بـاألمـن ويـحــقق احـالم الـعــراقــيــ في حـيــاة حــرة كــر
تتـجلى فيها وحدتهم وسيادتـهم وانفتاحهم على العالم بكل

محبة وتسامح.
كل عام وأنتم بخير

الـوزراء أعـطى احملـافـظـ صـالحـية
مـنح عـطلـة من عـدمهـا).فـيمـا عـطلت
محافظة بغداد الدوام الرسمي اليوم
االربــعـاء في الــدوائـر الـتــابـعــة لـهـا

يالد. ناسبة اعياد ا
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عــــقـــد مــــجـــلس الــــوزراء جـــلــــســـته
سـتـقـيل عادل االعـتـيـادية بـرئـاسـة  ا
ـــهــدي. وقــال بـــيــان امس ان عـــبــد ا
(اجملـــــلس وافـق عــــلـى احــــتـــــســــاب
قدمة الى صـرّح بها ا الـشهادة غير ا
االدارة قـبل اصـدار هذا الـقرار بـشرط
مـطابقـة االختصـاص ووجود احلاجة

عـند التـعي ولالدارة العـليا الـسلطة
ـاجـاء آنـفاً)  واضـاف ان الـتـقـديـرية 
(اجملـلس وافق  عـلى مـا جـاء في قرار
الـلجنـة العلـيا إلغاثـة وايواء العوائل
النازحة جراء العمليات االرهابية كما
قـرر تـعـديل اسـمـهـا لـيـصـبح الـلـجـنة
العليا إلغاثة ودعم النازح )  مبينا
ــوافـقــة عـلى ان (اجلــلـســة شــهـدت ا
ــالـيـة صـالحـيـة عـدم تــخـويل وزيـر ا

ـــبــــالغ احملـــددة في صــــرف بـــعض ا
قـرارات اجمللس الـسابـقة لـتخـصيص
احـــتــيــاطي الـــطــوار وقــيــام وزارة
ــالـيـة بـتـأمـ اكـثـر من  13 مــلـيـار ا
ديـنار لوزارة الداخلية لغرض التعاقد
وشـراء خـمسـة ماليـ بطـاقـة وطنـية
خـــام)  الفـــتـــا الى ان (اجملـــلـس قــرر
الـيـة لـناديي زيـادة الـتـخصـيـصـات ا
ـبـلغ مـلـيـار ديـنار ـيـنـاء  الـزوراء وا
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خـمسة قضاة ومـستشارين عن مجلس
الــدولــة كــمـا ولـم يـتم اجــراء الــقــرعـة
اخلــاصــة بــقــضــاة اقــلــيم كــردســتـان
وعـددهم أثـنان حـسب الـقانـون بـسبب
ــرشـحــ لـهـذه عــدم ارسـال اســمـاء ا
ـــهـــمـــة. وكـــانت مـــواقع الـــتـــواصل ا
االجـتمـاعي قد تداولـت اسماء الـقضاة
الــفــائــزين واجلــهــات الــتي اقــتــرحت
الـــتــرشـــيح وهم عـــبــاس فـــرحــان عن
ائـتالف دولـة الـقـانـون وجـلـيـل عـدنان
عـن التيار الصـدري و عامر موسى عن
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اطلق مصرف الرافدين رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد وعدد من
ـكتب االعالمـي للـمصـرف في بـيان امس انه (قـام بدفع احملافـظـات.وقال ا
رواتب مـوظـفي مــديـريـات الـتـربـيــة بـعـد وصـول الـصــكـوك اخلـاصـة بـهم)
اسـتر كارد واضاف ان (الـصرف  عن طـريق ادوات الدفع االلكـتروني ا
وظفـ استالم رواتبـهم من اَي مكان). وكان الـرافدين قد اطلق وبإمـكان ا
شـمول بسـلفة موظفـي دوائر الدولة التـي تترواح ماب دفعـة جديدة من ا
استر كارد. واشار  5 10  15  20   25 مليون دينار عن طريق بطاقة ا

البـيـان الى (صرف دفـعـة جديـدة من السـلف ألكـثر من الف و 500 مـوظف
صرف وحـصلوا على البطـاقة االلكترونية) الذين  تـوط رواتبهم لدى ا
وظف عبر موضـحا ان (صرف السلفة عن طريق بـصمة الزبون ثم ابالغ ا
ـنـحـه الـسـلــفـة وذلك بــعـد ان اكــمـال اإلجـراءات رســالـة نــصـيـة تــخـطــره 
الــقـانـونــيـة كـافــة ). عـلى صــعـيـد اخــر اعـلـنـت وزارة الـتـربــيـة عن اجلـدول
اخلاص بـاالمتحـانات التمـهيديـة اخلارجيـة للعـام الدراسي اجلاري  حيث
ـقـبل للـمـراحل كـافة قـرر ان تـبدأ االمـتـحـانات  فـي الثـالث من اذار ا مـن ا

توسط  واالعدادي ). (االبتدائية  وا

لـكل مـنهـما لـعامي 2019- 2020 من
تـخصيصات الـشركة الرابحـة التابعة
لـها عـلى ان التتـحمـل ميـزانيـة الدولة
أي تــكــالـيف مـع حث وزارة الـشــبـاب
والـرياضة على تعـجيل إعداد مشروع
االنـدية الـرياضـية)  وتـابع أنه (تمت
ـقدمة من ـنحة ا ـوافقة عـلى قبول ا ا
شــركــة بــويــونـغ احملــدودة الــكــوريـة

اجلنوبية الى وزارة التربية).
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