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قـتل افراد عـائلـة مكـونة من
سـتــة بـيــنــهم ثالثـة اطــفـال
بعد اقتحـام منزلهم من قبل
مــســلــحــ مــجـهــولــ في

منطقة الطالبية ببغداد. 
واضــاف  مــصـدر في بــيـان
إن (مــســلـحــ مــجــهــولـ
اقـــتــــحـــمــــوا  مــــنـــزال في
ـنـطـقـة  واحـتـجـزوا افراد ا
نزل داخل احدى الغرف) ا
ــســلــحــ مــوضــحـــا ان (ا
اقـــدمــــوا عـــلى قــــتل ثالثـــة
اطــــفــــال واالب واالم ورجل
كـــــبـــــيـــــر في الـــــسن والذو
بــالـفـرار). وقـتـل  عـقـيـد في
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ÕU²²∫ عمال البلدية ينظفون شارعا في منطقة االسكان في بغداد  افتتاحه امس «
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تــظــاهـــر مــنــتــســـبــو الــفــرقــة
السـمفـونية الـوطنـية العـراقية
صـباح امس امـام مـبنى وزارة
الــثــقـافــة بـبــغـداد لــلـمــطـالــبـة
بصرف رواتبهم الشهرية التي
 ايـقـافـهـا مــنـذ مـطـلع الـعـام

اجلاري.
 وقــال عـــضــو الــفـــرقــة عــازف
ـاشـطـة الـكـمــان مـهـنـد فــؤاد ا
لـ(الــزمــان) امس (خــرجــنـا في
الـتظـاهرة لـلـمطـالبـة بحـقوقـنا
ــاديـة وايــصـال صــوتـنـا الى ا
مجـلس الـوزراء) موضـحا انه
( ايقـاف رواتبنـا منذ الـشهر

االول مـن الـعــام اجلــاري لــعـدم
جتـديـد الـتـعـاقــد مـعـنـا بـسـبب
عـدم تـوفـر تخـصـيـصات مـالـية
فـي مـــوازنـــة  الـــفـــرقـــة وقـــبل
بـضـعـة اشـهـر نـاشـدنـا بـكـتاب
مـجـلس الوزراء حلل مـشـكلـتـنا
نــحـن اعــضــاء الــفــرقــة الــبــالغ
عـددهـا  90شـخـصـا بـ عازف
ومــوظف بــرغم تــواصــلــنــا في
الــدوام واقـــامــة الـــفـــعــالـــيــات
واحلــــفالت واحــــال مــــجــــلس
الـــوزارء شــكـــوانـــا  الى وزارة
الـثقـافـة التي تـذرعت بـان االمر
الية وتخصيصات بيد وزارة ا

وزانة). ا
 مؤكدا (عدم حل مشكلتنا التي

بـدأت قـبل سـبـعة اشـهـر دفـعـنا
لـــلـــتــــظـــاهــــر الـــيـــوم وتــــقـــيم
مـــــــــــــــذكـــرة احــــتــــجـــاج الى
وزارة الـــثـــقـــافـــة ونـــســـتـــعــد
لــتـــظـــاهــرة اوسع وفـي امــاكن
اكـثـر حــيـويـة بـعــد ان نـحـصل
وافقات االمنـية للتظاهر على ا
اليـصــال صـوتـنـا بـشـكل اوسع
ـشكلـتنا التي والبحث عن حل 
عـيشة اليومية انعكست على ا
لــعــوائــلــنــا وفي تــظــاهــرتــنــا
ـــقـــبــلـــة ســـتـــشــاركـــنـــا فــرق ا
الن هــذا مـــوســـيـــقــيـــة اخـــرى 
تـد الـيـها). مـشـيرا احلـال قـد 
ايسترو قيس حاضر الى (ان ا

ترأس مظاهرة اليوم).
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الشرطة وشقيقه بهجوم مسلح
جـنــوبي في مــحــافــظـة  صالح
الــدين.وقــال مــصــدر امــني  إن
(مسلح اغتالوا احد الضباط
ــنــســوب الى بــرتـــبــة عــقــيــد ا
مــــديـــريــــة شـــرطــــة الــــدجـــيل
وشــقـيـقه عـلـى الـطـريق الـرابط

ب الدجيل  –بغداد).
وتـــــعـــــرض عـــــضـــــو ائـــــتالف
الـوطــنـيــة كــاظم الـشــمـري الى
مـحاولـة اغتـيال بـتفـجيـر عبوة
دائن التابع ناسفة في قـضاء ا
لبغداد .وقال االئتالف في بيان
امـس انـه (في حــــــــادث غـــــــادر
جــديـد تــعــرض الــشــمـري الى
مـحـاولة اغـتيـال اثـمة بـتـفجـير
عبـوة ناسـفة اسـتهـدفت موكبه
في طريق عودته من الـقضاء )

ودعا الـبيان ( االجـهزة االمـنية
الى حتــمل مــسـؤولــيــاتــهـا في
الــــكـــشف عـن مالبـــســــات تـــلك
ــة واجلــهــات والـدوافع اجلــر

التي تقف وراءها). 
 فـيما انـطلـقت عمـليـة عسـكرية
في مــــنـــطــــقــــة تالل حــــمـــرين
أســفــرت عن تــكــبــيــد عــنــاصـر
داعش خـسـائـر ماديـة وبـشـرية
بـعد ان دمـرت االجـهزة االمـنـية
مـضــافـات وعـجالت لــلـتــنـظـيم

االرهابي .
وقـــال قــائـــد عــمـــلــيـــات ديــالى
الـفـريق الـركن مـزهـر الـعزاوي
في بــيــان ان (الــدواعش كــانــو
مــخــتـبــئـ في  10 مــضــافــات
والـقـوات االمـنـيـة اقـتـحت هـذه
ـضـافـات و تـدمـيـرهـا وقتل ا

االرهابـي وتـمكـنوا من تـدمير
مناطق أخرى ب الكهوف).

واضـاف انه ( االعـتـمـاد على
عـلومـة االستـخبـارية ومن ثم ا
االنـدفـاع في تـنـفـيـذ الـعـمـلـيات
العسكرية اسلوب جديد تتبعه
الـقوات االمـنيـة بـهدف مالحـقة
العـناصر االرهابـية التـي تتخذ
ــنــاطـق الــنــائــيــة مــقـرات من ا
لــهـا). واعـلـنت مـديـريـة الـدفـاع
ـدني عن اخـمـاد حريـق اندلع ا
في االقــسـام الـداخــلـيــة لـكــلـيـة
ــنــار االهــلــيــة في مــحــافــظـة ا

ميسان.
ـديـريـة في بـيـان امس وقـالت ا
ـديـريـة  تــمـكـنت من ان (فــرق ا
إخـمـاد حـادث حـريق انـدلع في
االقسام الداخلية الـتابعة لكلية

ـنارة لـلعـلـوم الطـبيـة االهلـية ا
فـي احملـــافـــظـــة) واضـــاف انه
(تــمت الـسـيــطـرة عـلى احلـادث

ـا حال دون وبـوقت قـيـاسي 
تـــوســــعـــة وبـــأقـل اخلـــســـائـــر
ولم يـسـفـر  احلادث عن ـاديـة ا
وقــوع ايـة خــســائـر بــشــريـة ).
وانـــقـــذت مــــفـــرزة إطــــفـــاء في
محافظة ديالى معمل غاز أهلي
من كــارثــة في نــاحــيــة جــديـدة
الـشط التـابع لـلمـحـافظـة  وقال
مصدر محلي في تصريح امس
ان (حــــريـــقــــا انــــدلع في أرض
زراعـيــة مـجــاورة لــلـمــعـمل في
الناحيـة وكاد احلريق ان يصل
ـعــمل لــوال تـدخل مــفـرزة إلـى ا
ــــنـــاسب أطــــفـــاء فـي الـــوقت ا
وقـامت بإخـمـاده قـبل ان يؤدي

الى كارثة).
وأنـــدلـع حـــريق فـي بـــســـاتـــ
ناحية أور التـابعة حملافظة ذي

قار.وقال  مصدر امني في بيان
دني أخـمدت ان (فرق الـدفـاع ا
حـــريـــقــاً أنـــدلع بـــبـــســـتـــانــ
نطقة العصفورية متجاورين 
بــنــاحــيــة أور الــســديــنــاويــة)
وأضــــاف ان (مــــركــــز شــــرطــــة
الــســديــنــاويــة فــتح حتــقــيــقــاً
بــــاحلــــادث حــــيث  حــــصــــر
االضـــرار وتــبـــ احــتـــراق مــا
يـــقــارب  70 نــخـــلــة وأشـــجــار
ومـــزروعـــات) مـــشـــيـــرا الى ان
(أصحـاب البـساتـ لم يطـلبوا
الــشـكــوى كـون احلــادث قـضـاء

وقدر). 
واعـلنت قـيادة شـرطة مـحافـظة
ديـالى  ان سبع عـوائل سـلمت
ابــنـاءهــا طــواعـيــة الى مــراكـز
امــنــيــة الرتــكـابــهم مــخــالــفـات

قانونـية وجرائم جنـائية. وقال
ـــــتـــــحــــــدث االعالمـي بـــــاسم ا
الـشـرطـة العـقـيد غـالب الـعـطيه
لـ( الــــزمـــان) أمس  إن  ( ســـبع
عـوائل سـلـمت ابـناهـا طـواعـية
الى مــراكــز امــنــيــة في قــضــاء
بـعـقـوبـة وبـقيـة مـدن احملـافـظة
الرتـكـابـهم مـخـالـفـات قـانـونـية
وجرائم جـنائـية مـختـلفة خالل

خمسة اسابيع ) .
 واضــــاف ان  ( مـــــا قـــــامت به
ــانــهــا الــعــوائـل يــعــبــر عن ا
بــالـعــدالــة وضــرورة ان تــكـون
سلطة القانون ثقافة سائدة في
اجملــتـمع وهـو مــؤشـر ايـجـابي
على تفاعلـها مع القوى االمنية
ـــانــا فـي حــسـم الــقـــضـــايــا ا

بعدالة القضاء ) . 

الى ذلك كشف رئيس مجلس
قضاء اخلالص سـعد طاهر 
عن تـــفــــاصـــيـل مـــهــــمـــة في
تورطـ في حادثة اعتقـال ا
ســـــرقــــــة رواتب اعــــــداديـــــة

اخلالص الصناعية.  
وقال طاهر لـ( الزمان ) امس
ان ( الـتحـقيـقـات االمنـية في
ــــة ســــرقــــة الــــرواتب جــــر
تـــوصــلت إلى تــورط حــارس
اإلعـــــــــــــداديـــــــــــــة وابـــــــــــــنـه

ة ) .   باجلــــــــر
وأضاف ان  ( قـوة امنـية من
شـــرطـــة احملــــافـــظــــة قـــامت
بــاعــتــقــالـــهــمــا بــعــد تــوفــر

االدلــة) مشيرا  إلى أنه ( 
الـــــعــــثـــــور عـــــلى الـــــرواتب

سروقة) . ا
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اعـلنـت السـلـطـات الـسـعـودية عن
وصــــــــول  557 ألـف حـــــــــاج من
مـخـتـلف اجلــنـسـيـات الى الـديـار
قـدسة عـدا احلجـاج القـطري . ا
ـكـرمة وقـال  أمـير مـنـطـقـة مـكـة ا
خالـد الـفيـصل خالل حـمـلة احلج
عــــبـــادة وســــلـــوك حــــضـــاري ان
(احلمـلـة تـعـد أكبـر حـدث تـنـموي
وتـطـويري) مـشيـرًا إلـى (وصول
أكـــــثـــــر من  557 ألف حـــــاج من
جـمـيع مــنـافـذ الـســعـوديـة  حـيث
جـاءت انــدونـيــسـيــا عـلى قــائـمـة
الدول األكـثـر في تفـويج احلـجاج
اذ بـــلغ عـــددهم  103 آالف حــاج
ثم جاءت بـعدهـا الهـند بـنحو 92
ألف حـاج ومن ثم  بــاكـسـتـان 81
ألف حــاج وبــنــغالديش  74 ألف
وتــركــيــا 44 ألف) مــؤكــدًا (عــدم
وصـــول اي حـــاج قــــطـــرى حـــتى
اآلن).  وفي بـغـداد اكــدت الـهـيـئـة
العـليـا لـلحج والـعمـرة وصول17
ــقــدســة. الف حــاج الى الــديــار ا
وقال رئيس الـهيـئة خالـد العـطية
ـديـنة خالل مـؤتمـر صـحـفي في ا
ــنــورة إن (الــســعــوديــة وافــقت ا
عــــــلى زيــــــادة عــــــدد احلــــــجـــــاج
الــعــراقـــيــ الى  38الف حـــاج)
واضــــــاف أن (عــــــدد احلــــــجــــــاج

العراقي الذي وصلوا عبر اجلو
ـئــة فــيـمــا بــلـغت بــلغ سـتــ بــا
نـســبـة الــذين وصـلــوا عـبــر الـبـر
ئة) وتابع العطية  أن اربع با
(عــدد احلــجــاج  الــواصــلــ الى
ـقـدسـة بلغ  17الف حاج الديـار ا
خـمــسـة االف مــنـهم وصــلـوا الى
مكة في ح وصل  12 الف حاج
ــنــورة). وكــشــفت ــديــنـــة ا الى ا
الشـركة الـعامـة للـخطـوط اجلوية
الــعــراقـيــة عن نــقـل اكـثــر من 10
طارات الـعاملة االف حاج  عبـر ا
في البالد.وذكر مـدير عام الـشركة
مــيــران فــريـــد في بــيــان امس ان
(االعداد التي  نقـلها الى الديار
ــقـــدســة نـــحــو  10 االف و504 ا
ـيز حـاجا) مـشـيـرا الى ان (مـا 
مــــوسـم احلج هــــذا الــــعــــام هــــو
التنسـيق والتواصل بـ مختلف
ـؤسـسات احلـكـومـية اجلهـات وا
ـبذولـة في إضـافـة الى اجلـهـود ا
غرفة الـعمـليات اخلـاصة بـتفويج
احلــجــاج والــتي تــعــد اخلــطــوط
). الى فيهـا عامالً مـهماً وأسـاسياً
ذلك اصدر مركز الـفلك الدولي في
االمارات  بيانا حدد فيه أول أيام
ـركز عيـد األضـحى.وقـال  مـديـر ا
مـحــمـد عــودة  في بــيـان امس ان
(بـــــــعـض الـــــــدول اإلسـالمـــــــيــــــة
ستـتـحـرى هالل شهـر ذي احلـجة

ــــوافق  11 من يــــوم الــــســــبـت ا
الـشــهــر اجلــاري وفي ذلك الــيـوم
سـيـغـيب الـقـمـر قـبل الـشـمس في
شـرق الــعـالم اإلسـالمي في حـ
أنه سـيغـيب بـعـد غـروب الـشمس
واضـاف في بــاقي دول الــعـالم ) 
ـفــتـرض أن يــكـون يـوم انه (من ا
ــتـمم لــشـهــر ذي الـقــعـدة األحـد ا
ويكون يوم االثن أول أيام شهر
ذي احلـجـة وعـلـيه تـكـون الـوقـفـة
ــصـادف   21 من يـوم الــثالثـاء ا
الـشـهـر اجلــاري لـيـكـون أول أيـام
مـؤكدا هـو األربـعاء  22 من اب) 
ــعـطــيــات الــعـلــمــيـة انه (بــرغم ا
تـعلـقة بـرؤية هالل الـعيـد  فإن ا
ــوعـد مــرتــبط بــعـوامل حتـديــد ا
أخرى حتددهـا اجلهـات الرسـمية
ـعــنــيـة بــاإلعالن الــرسـمي). من ا
جــهـــة أخــرى اعـــلن عــودة عن ان
(الـعـالم سـيـشـهـد كـسـوفـا جـزئـيا
صادف للشمس في يوم السبت ا
 11 من الشهر اجلـاري ما نسبته
ـــــئــــة مـن قــــطــــر قــــرص  74 بــــا
الـشــمس) وتــابع  ان (الــظــاهـرة
سيـشاهـدها مـناطق شـرق روسيا
و شـمــال آســيـا و أوروبــا وكـذلك
شمال شرق أمريكا الشمالية على
أن يــبـدأ في الــســاعــة الـصــامــنـة
صــبــاحــا ويــنـتــهـي في الــســاعـة
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(هـنـاك تـمــيـيـزا في الـرواتب بـ
وظف الذين وظف البسيط وا ا
يـعــمــلـون في الــرئـاســات الـثالث
حـــتـى بـــشـــأن االســـتـــحـــقـــاقــات
ـتـقـاعـد الـبـسـيط الـتـقـاعـديـة فـا
الذي افنى حـياته لسـنوات طوال
تـهـمـش حـقـوقه ومـكــافـأة نـهـايـة
ــعــطــلــة مــنــذ عــام بل اخلــدمــة ا
وحــتى االسـتــحــقـاق الــتـقــاعـدي
يكـاد يـكون بـائـسا بـسـبب وجود
قانـون تقـاعد قـد واخر جـديد)
اذا هـذا التفاوت في متسائـل (
ـنصف ان الرواتب وأ لـيس من ا
ـوظف الـبـسـيط الذي يـتقـاضى ا
يتحـمل اعبـاء كثيـرة مرتـبا اعلى
من تلـك الدرجـات الـتي توفـر لـها
ـركبـات وامتـيازات احلمـايات وا
سـفــر وغـيـر ذلك?) واشـاروا الى
ان (اجلمـاهـير الـشـعبـيـة غاضـبة

من تـلك الــتـصـرفــات وعـلى مـدار
 15عامـا من تـغيـير الـنـظام نـظرا
لـتـراجع اخلـدمـات وغـيـاب فرص
الــعــمل الــتي اصــبــحت فــقط عن
تنفذة طريق وساطات االحزاب ا
بـــتـــلك الـــدرجــات) مــؤكـــدين ان
(عمـلـية االصالح يـجب ان تـشمل
الــدرجــات الـــعــلــيــا ومــحــاســبــة
قصرين عن هـدر اموال الشعب ا
طـــوال تـــلـك الـــســـنـــوات) داع
ــقــبــلــة الى (انــهــاء احلــكــومـــة ا
ــســؤولـ كــافـة اســتـحــقــاقـات ا
لــتـحــقـيق نــوع من الــعـدالــة بـ
شـرائح الـشـعب اخملـتـلـفة وكـذلك
اعــادة الـنــظـر بــقـانــون الـتــقـاعـد
وتــعـــديــله بــشـــكل يــســاوي بــ
مـؤيـدين اجلـمــيع دون تــمـيــيـز) 
(قـــرار احملـــكــمـــة بـــأيـــقــاف تـــلك
االسـتــحـقــاقـات الــتي تــسـلب من
حقـوق البـسـطاء لـتعـطى للـنواب
الـســابـقــ الـذين لم يــقـدمـوا اي
ا فقط ـواطن وا تشريع يـخدم ا
صاحلهم اخلاصة فيما وصفوه
بـاالنـتـصـار لـلـمـطـالب الـشـعـبـيـة
واحلــكــومـــيــة بــعــدم دســتــوريــة
ــانــيـون امــتــيـازات قــررهــا الــبـر
النــفــســهم في قــانــون اثــار جـدال

واعتراضات).
 وكانت احملـكـمة قـد قررت ايـقاف
صــرف هــذه الــرواتب بــعـد طــلب
تــقـدم بـه الـعــبــادي الــذي تـواجه
حــكــومــته مــوجــة احــتــجــاجــات
غــــــاضـــــبــــــة عـــــلـى تـــــردي واقع
اخلــدمـات فـي احملـافــظــات كــافـة
ــطـــالــبــة بــالـــغــاء امــتــيــازات وا
الــنــواب. كـــمــا امــتــنــعت هــيــئــة
التـقـاعـد بنـاء عـلى قرار احملـكـمة
صرف التـقاعد لـلنواب الـسابق
. وقـال مـديـر الـهـيـئـة أحـمـد عـبد
اجلـــلــيل الـــســاعـــدي ان (دائــرته
ــرتــبـات أمــتــنــعت عن تــســلــيم ا
ـعـامالت الـتـقـاعــديـة او تـرويج ا
اخلاصة باعضـاء مجلس النواب
الــسـابــقــ واعـضــاء اجلــمـعــيـة
الوطـنـية ونـواب الـدورة احلالـية
ـنـتــهـيـة اعـمـالــهـا). ويـتـقـاضى ا
اعــضــاء اجملــلس لــقــاء واليــتــهم
الـــبــالـــغـــة اربع ســـنــوات راتـــبــا
تـــقــاعـــديــا يـــصل الى  10مالي
ديـنـار اضــافـة الى رواتب عـشـرة
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ايد خبراء في الشـؤون القانونية
واالقـــتـــصــاديـــة قـــرار احملــكـــمــة
االحتـاديـة الــعـلـيــا بـوقف صـرف
الـــرواتب الــتـــقــاعــديـــة العــضــاء
مــــجـــلس الـــنــــواب الـــســـابـــقـــ
ووصـفـوه بـاالنـتــصـار لـلـمـطـالب
الــشــعــبــيــة واحلــكــومــيــة بــعـدم
دســـتـــوريـــة امـــتـــيـــازات اقـــرهــا
ـانـيـون النـفـسـهم في قـانون الـبر
اثــار جـــدالً  واعــتـــرضــات. وقــال
اخلـبـيــر طـارق حـرب لـ (الـزمـان)
امس ان (قــرار احملـكــمــة تــضـمن
ايقاف صـرف احلقـوق التقـاعدية
لـلـنـواب الـسـابـقـ الـذي تـضـمن
امتيـازات كثـيرة بنـاء على دعوى
تـقـدم بــهـا رئـيـس الـوزراء حـيـدر
الـــــــــعـــــــــبــــــــادي) واضــــــــاف ان

اخلــــــدمــــــات. وقــــــال انــــــطـــــوان
لـ(الـــزمــان) امـس ان ( احملــكـــمــة
منـعت النـواب من احلصـول على
اسـتـحـقـاقـات الـتـقـاعـد ما يـسـهم
بـسـتـخــيـر تـلك االمـوال الغـراض
االعمار والبناء وتأهيل اخلدمات
فضال عن تقـليص النـفقات ضمن
ـــــوازنـــــات الــــــشـــــهــــــريـــــة من ا
احلراسـات وغيـرها) مشـيرا الى
انه (اليـــجــوز لـــلـــنــواب تـــشــريع
قـــــانــــون يــــخــــدم مـــــصــــاحلــــهم
الــشــخــيــصــة ويــعـد ذلـك فــسـادا
وايـقــاف تـلك الـعــمـلـيــة انـتـصـار
لـلتـظـاهـرات احملتـجـة ضـد تردي
اخلدمـات وتراجع فـرص العمل)
ــعـنـيـة ودعـا انـطــوان اجلـهـات ا
الى (تقـليـص نفـقات الـصرف من
اجل اعـادة اعـمـار مـرافق احلـياة
وتــوفـيــر اخلـدمــات لـلــمـواطــنـ

ـالي فـظـال عن ايـقــاف الــفـســاد ا
ـواطن). ــسـتــشـري النــصــاف ا ا
يون في وشدد مواطـنون واكـاد
جـامـعـات مـخـتـلـفـة عـلى ضـرورة
انهاء التميـيز ب موظفي الدولة
وانـصـاف شـرائـح اجملـتـمع الـتي
تعاني من سوء اخلدمات منذ 15
عـــامـــا بـــســـبـب صـــرف نـــفـــقــات
ــــوازنـــات االنـــفـــجــــاريـــة عـــلى ا
اســتــحــقـاقــات غــيــر دســتــوريـة.
وقـــــالـــــوا لـ (الـــــزمـــــان) امس ان
(الـعـراق ومـنـذ  15 عـامـا يـعـاني
مـن ســـوء اخلـــدمــــات نـــتــــيـــجـــة
ـسؤول فـي احلصول انشـغال ا
ــكـاسب الـتي تــضـمن لـهم عـلى ا
اســـتـــحـــقـــاقـــات تـــكـــاد تـــوصف
ـوازنـة اعـباء ـهـولـة وحتـمل ا بـا
شـهــريـة وبـالــتـالي يــنـعـكس ذلك
ــــواطن) واضــــافــــوا ان عــــلـى ا

(االجراءات الـتي اتـخذتـهـا هيـئة
الـتقـاعـد الـوطـنيـة بـاالمـتـناع عن
صرف احلقوق التقاعدية للنواب
والعــضــاء اجلـمــعــيــة الـوطــنــيـة
اجــراء قـــانــوني ســلـــيم ويــوافق
قـــرار احملــكـــمــة بـــهــذا الـــشــأن)
مضيفا ان (قانون مجلس النواب
رقم  13 لــلــعــام اجلـاري تــضــمن
امــــتـــيــــازات تـــخـــالـف االحـــكـــام
الـدســتـوريـة وبــالـتــالي فـان هـذا
القرار اوقف صـرف االموال نظرا
لـلـظـروف االقـتـصـاديـة التـي تـمر
بـهـا الــبالد ويـبـقى االمــر مـعـلـقـا
ـــرافـــعــة بـــشـــأن الـــطــعن عـــلى ا
احلـــــــكـــــــومـي). بـــــــدوره  وصف
اخلبير االقتصادي باسم انطوان
الــــقـــرار بــــااليـــجــــابي ويــــســـهم
بـتـقـلـيص الـنـفـقـات لـتـسـخـيـرهـا
لــعـــمـــلـــيـــات الــبـــنـــاء وتـــوفـــيــر

 ÊU e « ≠ …ËUL «

 ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M «

واطن في ـئات من ا تظاهر ا
قـضـاء الـكـوفة الـتـابع حملـافـظة
النـجف  احتـجاجـا على نقص
اخلـدمات وفـرص الـعـمل. وقال
ـئات انـطلـقوا بـيان امس ان (ا
بــتـظــاهــرة في قــضـاء الــكــوفـة
شــرق الـنـجف احـتــجـاجـا عـلى
تـــردي اخلــــدمــــات وطـــالــــبـــوا
ئات من بتحـسينـها).وواصل ا
ــــثــــنى اهــــالـي مــــحــــافــــظــــة ا
اعـتـصـامهم لـلـيـوم الـرابع على
الــتـوالي . وقــال بـيـان امس ان
ـعــتـصـمــ في تـزايـد (اعـداد ا
اضية مقارنة بااليـام الثالثة ا
وسط انــبـــاء عن قـــرب وصــول
ـثل مـكـتب رئـيس وفـد جـديـد 
الــوزراء حــيـــدر الــعــبــادي الى
احملــــافــــظــــة لــــلــــتــــبــــاحث مع

عتصم ).  ا
فـيـمـا صـوت مـجـلـس مـحـافـظة
الـنجف في جـلـسته االعـتيـادية
نـعقـدة برئـاسة خـضيـر نعمه ا
اجلبوري باألجماع على الطلب
ـــقــــدم من قـــبـل احملـــاضـــرين ا
الـتـربويـ الـذي عـرضه رئيس
جلـنـة التـربـية عـمـار العـرباوي

واخلـــاص بــتـــحـــديـــد نـــســـبــة
ـئــة من مـجــمـوع خـمــسـون بــا
الـدرجات الـوظـيفـيـة اخملصص
ــــــديـــــريـــــة الــــــتـــــربــــــيـــــة في

احملــــــافظة.
وقـــال بـــيـــان امس ان (الـــقــرار
تـضـمن  تـعـرض آلـيـة الـتـعـي
عـــــلـى مــــجـــــلس احملـــــافـــــظــــة
للمصادقة عليها وعدم التالعب
بــهــا انــصــافــا البــنــاء الـنــجف
ـــا قـــدمـــوه هـــؤالء جـــمـــيـــعـــا 
احملـاضــرون من خــدمــة طـيــلـة
اضية لـسد النقص السنـوات ا
دارس بال اجر والشواغـر في ا
السيمـا في االقضيـة والنواحي
بـــنـــظـــام الــــدوام الـــصـــبـــاحي
ــسـائي) ونــقل الــبــيــان عن وا
رئـيس اجمللس الـقـول ان ( هذا
الـــطـــلـب جـــاء ضـــمن مـــطـــالب
ـتـظـاهـرين من اهـالي الـكـوفة ا
ناذرة لغرض تعي ابنائهم وا
علم واحملاضرين وانصاف ا
اجملـانــ الـذين عــمـلــوا طـيــلـة
ــاضـيــة بال اجـر). الـســنـوات ا
واعــلن مـديــر قـسم الــعـقـود في
ديــوان مـحـافـظـة الـبـصـرة والء
عــبـد الــكــر عن عـودة عــجــلـة
االعـمــار الى احملـافـظـة بـعـد ان
عــادت بـعض الـشـركـات لـلـعـمل

مـن جـديـد اثـر اســتالمـهـا جـزء
ـالـيـة.وقال من مـسـتـحـقـاتـهـا ا
عــبـد الـكــر في تـصـريح امس
انه (  تـــــــمـــــــويـل جـــــــزء من
ـدرجـة ضـمن خـطـة ـشــاريع ا ا
عـــــــــام  2018 مـن مـــــــــوازنــــــــة
البـترودوالر الـبالـغة  97 ملـيار
ديـنـار فــيـمـا تـنـتــظـر مـشـاريع
اخــرى تــمــويــلــهــا بــضــمــنــهـا

مشـروع منطقـة البراضـعية من
امـوال تنـميـة االقـاليم مـتوقـعا
ان تــــصل تـــــلك االمــــوال خالل
ــقــبل) االســبــوع احلــالـي او ا
واضــــــــــاف ان ( مــــــــــشــــــــــروع
التحـسينية فـي  البصرة احيل
الـى شـركـة اوج قـلـعـة الـتـركـيـة
في عـام  2011 اال ان تــلــكــؤهـا
بــــــالــــــعــــــمل ادى الـى ســــــحب

ـــشــروع مـــنــهـــا قــبـل ان يــتم ا
اعـادة الــعـمل الــيـهـا فـي الـعـام
ـها طلـبا بذلك  2016 بعـد تقد
الـعـمل وتـعـهـدها بـاالسـتـئـناف
ـالـية ) حلـ تـوفر الـسـيـولة ا
مـــشــــيـــرا الـى ان (اســـتــــمـــرار
الشركة بـتلكؤها وعـدم جديتها
بـالــعــمل ادى الى قــيــام ديـوان
احملـافــظـة بــاتـخــاذ االجـراءات

الــقــانــونــيــة بــدأ من الــتــنـبــيه
مرورا بـاالنذار تـمهـيدا لـسحب
وتابع الـعمل مـنهـا مرة اخـرى)
ــالـيـة  اعــلـنت عن ان ( وزارة ا
تـــمــويل اكـــثــر من  97 مـــلــيــار
دينـار ضمن مـبالغ الـبترودوالر
الـتـشــغـيـلـيــة من اجل حتـسـ
ـــــواطــــــني واقع اخلــــــدمــــــات 

محافظة البصرة).
وتـشــكـلت في مـحـافـظـة كـربالء
اجملـــــلس األعـــــلى لـالحتــــادات

والنقابات.
وقال بـيان امس ان (الـغاية من
تــشـكــيل اجملــلس هــو تـوحــيـد
الرؤى واألفكار الداعمة للحراك
ـدنـي في الـعــراق وقــد اتــخـذ ا
اجملــلس قـرارات عـدة وتــعـالـيم
ـهـني والـعـمل تـهــتم بـالـواقع ا
الـــنـــقــابي) مـــؤكـــدا ( ضــرورة
اصالح الــعـمــلـيــة الـســيـاســيـة
وتــشـكــيل حـكــومــة بـعــيـدة عن
احملــــاصــــصــــة الــــطــــائــــفــــيـــة
والعنـصرية وتطـوير االساليب
لــلـمــظــاهــرات مـثل االعــتــصـام
ـدني وعلى واعالن العـصـيان ا
دني وضرورة سلمية احلراك ا
االبــتـعــاد عن االســاءة لــلــقـوت
االمــــــنــــــيـــــة النــــــهم جــــــزء من

اجملتمع).
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خريـجي الدراسـة اإلعداديـة للفـرع الـعلـمي (إحيائي
تـطـبـيقي) واألدبي لـلـسـنة الـدراسـية احلـالـيـة والسـابـقة
الـــذين لم يــظـــهــر لــهم قـــبــول مــركــزي وفـق الــضــوابط
اخلاصـة بذلك شرط عدم التحاقـهم بأية دراسة مسائية
او أهـلــيــة) الفـتــا الى (الــســمـاح بــالــتـقــد خلــريـجي
هـنـية واإلسالمـية حـصرا الدراسـة اإلعـدادية لـلفـروع ا
(ما عـدا خريجي االمتحانـات اخلارجية في االعداديات
اضية) واكد أن (مدة التـابعة للوقف) للسنة الدراسية ا
التـقد سـتكـون شهـرا واحد ابـتداء من الـيوم األربـعاء
وافـق االول من اب اجلاري وعبر الـبوابة االلكـترونية ا
ـتـابـعـة) مـوضـحا أن لـدائـرة الـدراسـات والـتـخطـيط وا
ـباشـر سيـحجب قـبـول ضمن قـناة الـقبـول ا (الطـالب ا
ـركـزي وال يـحـق لـلـطـالب الـتـقـد اسـمـه من الـقـبـول ا
ـبـاشـر وال يحـق له طلب على أكـثـر من جـهـة لـلقـبـول ا
االنـســحـاب وإلـغـاء قــبـوله بـعــد إعالن نـتـائـج الـقـبـول).
واضـاف انـه (يحـق لـلـطـلـبـة من ذوي الـشـهـداء الـتـقد
ــبــاشــر وعــلى وفق الــضــوابط عـلـى قــنــوات الـقــبــول ا
ـستفيدين درجـة لكل تخصص شـرط االّ يكونوا من ا ا
في الـسـنـة الـدراسـيـة الـسابـقـة من الـقـبـول ضـمن قـناة

سائية واألهلية). ذوي الشهداء في الدراست ا
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أعـلــنت وزارة الــتــعــلـيم الــعــالي والــبــحث الــعـلــمي عن
ـباشـر لـلدراسـات األولـية الـصـباحـية ضوابط الـقـبول ا
قـبلة. وقال في اجلامـعات احلكـومية للـسنة الـدراسية ا
ـتــحـدث الـرسـمي بـاسم الــوزارة حـيـدر الـعـبـودي في ا
ـبـاشر بـيـان امس إن (ضـوابـط الـتـقـد عـلى الـقـبـول ا
لــلــجـامــعــات تـضــمــنت ان يـكــون الــطـالب حــائــزا عـلى
الشـهادة اإلعدادية العراقية او مـا يعادلها ومن مواليد
 1994 صعـودا ومتفرغا للـدراسة وال يجوز اجلمع ب
ـعـدل الـوظـيــفـة والــدراسـة الـصــبـاحــيـة) مـبــيـنــا ان (ا
ـئـة التـنـافـسي لـلـطـالب سـيـحـسب عـلـى أساس  55 بـا
ئة لدرجة ـعدل الطالب في الدراسة اإلعدادية و 45 بـا
االخــتــبــار). وأضــاف الــعـبــودي أنه (يــســمح لــلــطــلــبـة
ــقــبــولــ مــركـــزيــا من خــريــجي الـــفــرعــ الــعــلــمي ا
(اإلحـيــائي والــتـطــبـيــقي) واألدبي لــلــسـنــة الـدراســــيـة
 2018/2017 الـتــقـد لـلـقـبـول ضــمن قـنـوات الـقـبـول
بـاشر بحـسب الضـوابط اخلاصة بـذلك بعد تـقد ما ا
يثـبت كـونهم مـؤجـل او راسـب بـتـأييـد من الـكلـية وال
يحق لـهم الـتقـد لتـعـديل التـرشـيح أو العـودة لـقبـولهم
السـابق في حال  قبولهم). وتابع أنه (باإلمكان تقد


