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ـــشــتــركـــة بــعــد ــواد ا عـــدد من ا
اجــراء امــتــحــان مــركــزي مــوحــد
ــنــتـــهــيــة في ـــراحل ا لـــطــلــبــة ا
الـكليات احلـكومية واالهـلية لعدد

ـــواد الــــدراســــيـــة الــــتي  مـن ا
اختيارها).

 الـى ذلك  اعـلــنت وزارة الـتــربـيـة
واســـتـــنـــادا الـى مـــوافـــقـــة وزيــر
الـتربـية وكالـة قصي السـهيل بدء
الـتقـد للقـبول في مـعهد الـفنون
اجلـــمــيــلـــة اخملــتـــلط / الــدراســة
ــسـائـيـة / الـكــرخ األولى لـلـعـام ا
ـقبل اعـتـبـارا من يوم الـدراسي  ا
ـــوافق  1 لــــغـــايـــة يـــوم االحــــد ا
ـقبل عـلما اخلـميس  12 ايـلول ا
ان اســتـــمــارة الــقــبــول ســتــكــون
مـتاحة للجمـيع مجانا .وقال بيان
ـــفــــتـــوحـــة امـس ان (األقـــســــام ا
ـــعـــهــد هـي قــسم لـــلـــقــبـــول في ا
ـسرحية (بـن + بنات ) الـفنون ا
رئـية وقـسم الـفنـون السـمـعيـة وا
(بــــنـــ فـــقـط ) وقـــسم الــــفـــنـــون
الـتـشـكـيـلـيـة ( بـنـ فـقط ) وقـسم
اخلـط الـعـربي والــزخـرفــة ( بـنـ
ـوسـيـقـية فـقط ) وقـسـم الـفـنـون ا
واالنـــشــاد ( بـــنــ فـــقط ) وقــسم
الـتـصـمـيم ( بـنـ فـقـط). واضاف
ان (بـالنسبة للـطلبة الذين يودون
الـتـقد ومـعـرفة طـبـيعـة االقـسام
عهد  والـية االختبار في اقسام ا

 نود ان نب االتي: 
ـعـهـد مـسـتـثنى ان الـتـقـد الى ا
اي ـــعــدل  مـن شـــرط الـــعـــمـــر وا
يـسـمح لـلـجـمـيع بـالـتـقـد بغض
ـعـدل وسـنـة الـنـظـر عن الـعـمـر وا
ــعـهـد الــتـخــرج . والـدراســة في ا

مجانية بدون اي اجور . 
ويــسـمح حلــمـلــة شـهـادة الــثـالث
ــــهـــني ي وا ــــتــــوسط االكــــاد ا
اومــايــعــادلــهــا فــقط بــالــتــقـد 
واليـسمح لطلبة االوقاف بالتقد

عهد .  الى ا

كملـ بالتقد ويـسمح للطلـبة ا
دون شــــرط الـــنــــجــــاح في الـــدور

االول. 
وان الـطـاقة االسـتيـعابـية لـلقـبول
فـي مـعـهـدنـا لـهـذا الـعـام  2019/
 2020 هي  30 طــالــبــا وطــالــبــة
لــــكل قــــسم شــــرط الــــنـــجــــاح في
االخـتـبـار . واليـشـتـرط االحـتـراف
ئة في مجال االختصاص  100با
ــوهــبــة   والــتي ـــا وجــود ا وا
بـدورنـا نـقـوم بـانـضـاجـهـا فـكـريـا
وعــمـــلــيــا وفــنــيــا خالل ســنــوات

الدراسة .
تقدم  ويـخضع جميع الطـلبة ا
لـكـافـة االقسـام الى اخـتـبار الـلـغة
الــعــربـيــة لـبــيــان مـدى صالحــيـة
الـطالب من ناحية الـلفظ والكتابة
وهـي الـتـي حتــدد اسـتــمــراره في

منافسة االخرين من عدمها . 
وبــعــد اخـتــبــار الـلــغــة الـعــربــيـة
واجــتـيـاز الــطـالب هـذا االخــتـبـار
يــخـضع الـطـلـبــة الـنـاجـحـون الى
امـتحـان نظري وعـملي مقـابلة مع

اللجنة في مجال االختصاص).
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وافـق وزيـــر الـــتـــعـــلـــيـم الـــعـــالي
والـبـحث الـعـلـمي قـصي الـسـهـيل
عــلى اعــتــمــاد ضــوابط االنــتــقـال
واالســـتــضــافــة بـــ اجلــامــعــات
والـــكــلـــيـــات كــافـــة لـــلــدراســـتــ
ـسـائـيـة وضوابط الـصـبـاحـية وا
انـتقـال الطـلبـة وفق قنـاة التـعليم
ــوازي). اخلـــاص الـــصــبـــاحي (ا
وقـــال بــيـــان امس انه (ســـيــكــون
الــتـــقــد وفق نــظــام الــكــتــروني
وســيـتم بـدء الـتــقـد ابـتـداءاً من
قبل ويتيح للطالب يوم الثالثاء ا
الـتــقـد عـلى خـمس كـلـيـات فـقط
ويــســتــقــطع مــبــلغ خــمــسـة االف
ديــنــار لـــكل كــلــيــة يــتم الــتــقــد

اليها).
فــيـمــا قـررت الـوزارة مــنح خـمس
ـعــاجلـة حــاالت الـطــلـبـة درجــات 
كـمل  بيـنما بدأت الـراسب وا
اعالن الــنـتـائج الـنـهـائـيـة لـطـلـبـة
ــعـاهـد ضــمن الـدور الــكـلــيـات وا
االول لـــلـــعـــام الـــدراسـي اجلــاري

بشكل تدريجي. 
وقــالت الـوزارة في بـيـان امس إن
(جـامعات الـبالد كافة بدأت اعالن
نـتائج االمتحانات النهائية بشكل
ــعـاهـد تــدريـجي في الــكـلــيـات وا
ـراحل الـدراسـيـة بـعد ـخـتـلف ا
انـتـهـاء عـمـليـة تـصـحـيح الـدفـاتر
عدل االمـتحـانيـة وجمع درجـات ا
مـن اجل اعالن النتائج الـنهائية).
واكــد أن (الــوزارة مــنـحـت خـمس
ـــكــــمـــلـــ درجـــات لــــلـــطـــلــــبـــة ا
والـــــــراســــــبــــــ عـــــــلى ان يـــــــتم
اسـتـخـدامـهـا خالل الدورين االول
والــثـاني  من اجل تــغـيـيــر حـالـة
الـطالب من راسب الـى مكمل ومن
مـــكـــمل الـى نـــاجح  مـــبـــيـــنــا ان
الـلـجـان االمـتـحانـيـة في الـكـلـيات
احلـكومـية انـهت عمـليـة تصـحيح
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تـعـلن جـمعـيـة الـهالل االحمـر الـعـراقي بالـنـيـابة عن الـصـلـيب االحمـر الـنـرويجي عن
اجراء مناقصة شراء:

> محطات معاجلة مياه الشرب سعة  200 و 400 متر/ مكعب بالساعة.
ستشفيات. ياه العادمة في ا > اعادة تأهيل محطات معاجلة ا

ـكن احلصـول عـليـهـا من مـقر عـام جـمعـيـة الهالل وحـسب اجلـدول والشـروط الـتي 
نصور وان اخر مـوعد لقبول الـعطاءات الساعـة الثالثة االحـمر العراقي في بغـداد/ ا
ـؤهــلـ من بــعــد الـظــهــر من يــوم االحـد 4 /اب/ 2019 . عــلى مـقــدمي الــعـطــاءات ا
ـطلـوبـة تقـد عطـائهم داخل واد ا كـاتب اخملتـصة بـتـجارة وجتـهيـز ا الشـركـات وا
نـصور ويهمل ظرف مختـوم يودع في صنـدوق العطاءات في مـقر عام اجلمـعية في ا

اي عطاء غير مستوفي الشروط.
لالســتـفــســار الــرجــاء االتــصـال عــلى الــرقم   (009647823445467) وال تــتـحــمل
اجلـمـعـيـة اي مـسـؤولـيـة قــانـونـيـة او مـالـيـة عن اجـراء الــتـعـاقـدات ويـكـون اخـتـيـار
الـشركـات والدفـع من قبل الـصـليب االحـمـر النـرويـجي. ويجـدر االشـارة الى امـكانـية
ـكاتب ذكـورتـ اعاله من قبل الـشـركات وا تـقـد عروض الحـدى او كال النـقـطتـ ا
اخملتـصة الرجاء تـقد افضل عرض مـالي وتقني لـديكم الن العروض تـعتبر نـهائية

وغير قابلة للتفاوض.
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الــــقـــانـــون)  وتــــابع الــــبـــيـــان ان
شروع هو (الـهدف من تنفيذ هذا ا
إنــشـاء مــركـز اقـتــصـادي وجتـاري
ــدن مـــهم في بـــغــداد عــلـى غــرار ا
ية . كـما سيسهم االقـتصادية الـعا
في إضـافة قـيمـة اقتـصاديـة كبـيرة
ـنطـقة وخـلق فرص ألراضـي هذه ا
عـمـل لـلـمـواطـنـ بـصـورة عـامـة).
وكـانت الهيـئة قد عـدت ما يثار من

ــرقــمـة  11/7 و جــزء من قــطــعـة ا
ــــــرقــــــمـــــة  13 مـن أصل األرض ا
ـسـاحـة احملـددة بـقـرار اجملـلس) ا
مــؤكـدا (اســتــبـعــاد األراضي الـتي
واطن كما  اإليعاز تـعود إلى ا
ن إلى الـلجنـة باستالم الـطلبات 
لــديــهم ســنـدات مــلــكـيــة أو عــقـود
زراعــيـة أو حـقــوق تـصـرفــيـة عـلى
هـــذه األراضي لــلـــنــظــر بـــهــا وفق
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كـشفت الهـيئة الوطـنية لالسـتثمار
عن قـيـام جلـنـة مـشـتـركـة بـتـثـبـيت
حـدود مـشروع مـحيط مـطار بـغداد
الـــدولي الــذي يــهـــدف الى انــشــاء
مــراكـز اقـتــصـاديـة وجتــاريـة عـلى
ــيــة واسـتــبــعـاد ــدن الـعــا غــرار ا
ــــلـــــكــــيــــة تـــــداخــــله مـع اراضي ا
ن ــواطــنـ  اخلــاصــة داعـيــة ا
لــديــهم ســنـدات مــلــكـيــة او عــقـود
ـــهــا لـــلــجـــنــة زراعـــيــة الى تـــقــد
اخملـتصة للنظر بـها. وقالت الهيئة
فـي بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
ــشــروع سـيــنــفـذ عــلى األراضي (ا
الــعـائـدة لــلـدولـة والـواقــعـة ضـمن
واقع مـنطقة القصـور الرئاسية وا
الــعـسـكـريــة وال يـوجـد عــلـيـهـا أي
حقوق ملكية أو حقوق تصرفيه أو
)  واشار عـقود زراعيـة للمـواطن
الـى ان (الــهـيــئــة وفـي ضــوء قـرار
رقم  175 لـسـنة مـجلس الـوزراء ا
 2019 قـــامـت بــتـــشـــكـــيـل جلـــنــة
قـانـونيـة فنـيـة مشـتـركة مع اجلـهة
ـواقع لتثـبيت حدود ـالكـة لهذه ا ا
ــشـروع بـغـيـة عـدم الـتـداخل هـذا ا
بــــــــ أألراضـي اخملـــــــصــــــــصـــــــة
لـالســتـــثـــمـــار و أراضي وحـــقــوق
ــطـار) ــواطــنــ الـقــريــبــة من ا ا
ـكلـفة بـجرد مـضيـفا ( ان الـلجـنة ا
األراضـي وتـثــبــيت احلــدود قــامت
بـتـسلـيم شركـة دايكـو الـبريـطانـية
ـستثمرة مـساحة ال تتجاوز 300 ا
دو فـقط تـقع عـلى قـطع األراضي
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الــبـعض بـشـأن االراضي احملـيـطـة
طار  هـجمة تـستهدف عـمليات بـا
االعمار والبناء في البالد   مؤكدة
شروع وغرافي عبر ا أال تـغيير د
االسـتثماري. ولفـتت الهيئة الى ان
(مــــــجــــــلس الــــــوزراء وافق عــــــلى
تــخــصــيص اربــعـة األف دو الى
ـــيـــة عــــلى أن يـــتم دايـــكــــو الـــعـــا
ــســاحـة ــتـبــقي من ا أســتــثـمــار ا

والـبـالـغـة    12 الـف دو من قبل
الـــــشـــــركـــــات ورجـــــال األعـــــمـــــال
)  مـعربة عن استغرابها الـعراقي
غـرضة مـا وصـفته  بـ ( الـهجـمـة ا
الــتي تــســتـهــدف عــمــلـيــة الــبــنـاء
واألعــمــار في الــبالد)  مــؤكــدة ان
(الــهــيــئــة ال تــنـوي بــأي شــكل من
األشـكال أحلاق الضرر أو التجاوز
) . ودعــا ـــواطــنـــ عـــلى أراضي ا
رئـيس الـهـيئـة سـامي االعرجي في
وقـت سابق الى عـدم اعادة الـعراق
ـــربع االول . وقـــال االعـــرجي في ا
تــصــريح ان (هــذه االراضي تــعـود
مـلـكـيـتـهـا الى الـدولـة وجـزء مـنـها
الى جـامعة بـغداد وال نيـة لتهـجير
او طــرد اي مـواطن من اراضـيه او
مـلـكه)  مـؤكـدا ان (الـهـيئـة وطـنـية
وعــلى االخـرين ان يـكــفـوا عن لـغـة
ــربع االول) اعـــادة الــعـــراق الى ا
مــــشــــيــــرا الـى انه (اال تــــغــــيــــيــــر
ــــــشـــــروع ــــــغـــــرافـي عــــــبـــــر ا د

االستثماري). 
وطـــالب رئـــيس مـــجـــلس الـــنــواب
مـحـمـد احلـلـبـوسي رئـيس الوزراء
بــــايـــقــــاف اســــتـــثــــمــــار مـــحــــيط
بــغــداد.وبـحــسب وثــيــقـة   طــالب
ــهـدي بــايـقـاف احلــلـبــوسي عـبـدا
اســتــثــمـار مــحــيط بــغــداد  لـورود
شــكـــاوى عــلى وجــود مــخــالــفــات
قـــانــونـــيــة وهــدرا لـــلــمـــال الــعــام
والـتــريث بـتـنـفـيـذ الـقـرار وارسـال
االولـــيـــات كـــافـــة لـــغـــرض اجـــراء
ـعنـي حتـقـيق نيـابي وتضـييف ا

من اجلهات ذات العالقة.    
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اثـمـرت جهـود الـعراق بـعـد ثالثة
عـــقـــود عن إدراج مـــديـــنــة بـــابل
احلـضـاريـة ضـمن الئـحـة الـتراث
ي بعد تـصويت اليـونيسكو الـعا
ـديـنـة ـاضـيــة بـضم ا اجلــمـعـة ا
ـــواقـع االثـــاريــة ضـم قـــائــمـــة ا
وجـاءت ردود االفـعال الـسـياسـية
والـثقـافيـة تثـميـناً لـهذه اخلـطوة
الــكـبــيـرة والــدعـوة الـى االلـتـزام
ـنــظــمـة ــدة الـتـي حـددتــهــا ا بــا
إلعـادة الـتـأهـيل. وبـذلت سـلـطات
اآلثــار الـعـراقــيـة جـهــوداً كـبـيـرة
ـلف الـذي  طرحه إلعـداد هـذا ا
خــمس مــرات مــنــذ الــعـام 1983
تد وقـع الذي  بـهدف تسـجيل ا
عـلى مـساحـة عـشرة كـيـلومـترات
عــلى بـعــد نـحــو مـئـة كــيـلــومـتـر
جـنـوب بغـداد. وخالل الـنقـاشات
ثل فـي العـاصمـة اآلذرية  قـال 
الـعراق لدى جلنة اليونيسكو (ما
ي من هـي الئــحــة الــتــراث الــعــا
دون بـابل وكـيـف سـنخـبـر تـاريخ

واقع األثـرية في يـشـمل ذلك كل ا
ـا جـمــيع مـحـافـظـات الـعـراق و
يـعـكس الـوجـه احلضـاري لـلـبالد
ا يـهيـئها وعـمقـها الـتاريـخي و
الســتــقــبــال الــسـواح مـن جـمــيع

عمورة).  أقطار ا

اإلنـسـانـيـة من دون أول فـصـولـها ?).
وأشــارت جلـنـة الـيـونــيـسـكـو إلى أن
(مـــوقع بـــابل في حـــالـــة مــحـــفـــوفــة
بــاخملـاطـر وبـحـاجـة مــاسـة لـلـحـفـاظ
عــلـيه ومــنـعـه من االنـهــيـار). وطـوال
ـاضــيـة  قـامت الــسـنــوات الـعـشــر ا
الـسلطات األثـرية العراقـية وصندوق
ي بعـملية مـسح وتنظيف اآلثـار العا
وحتــديـــد مــســار الــزائــرين وتــدريب
.من جـهـته  قـال مـديـر آثار ـوظـفـ ا
الـبــصـرة قـحـطـان الـعـبـيـد الـذي قـدم
مـلـف بـابل إلى الـيـونـسـكـو إن (بـابل
الــتي يــزيـد عــمــرهـا عن أربــعـة آالف
سـنة أكبر مدينة مـأهولة بالسكان في
) ولــــفت الى ان الــــتــــاريـخ الــــقــــد
ــديــنــة شــاهــدة عــلى الــتــقــلــبــات (ا
الـــســيـــاســـيــة وعـــمـــلــيـــات الـــنــهب
والـتخريب). وهـنأ رئيس اجلـمهورية
بــــرهم صــــالـح الـــشــــعـب الـــعــــراقي
ديـنـة ضمن الئـحة ـنـاسبـة إدراج ا
ي. وقـال صالح في بيان الـتراث العا
تـلقته (الزمان) امس إن (بابل ادرجت
ي بــفـعل عــلى الئــحــة الـتــراث الــعــا
جـهـود كل اخليـرين من أبـناء الـعراق

ــؤيــدين مـن األصــدقــاء واألشــقـاء وا
بـعد أن غيـبت بفعـل سياسـات سابقة
مـن الـــــذين أهــــــمـــــلـــــوا هـــــذا اإلرث
احلـضاري العظيم). من جانبه   رأى
ـهدي ان رئـيـس الـوزراء عـادل عـبـد ا
ــنـاسـبـة تـأتي لـتـضـيف مـعـانٍ هـذه ا
قــيـمــة الى مـكــانـة الــعـراق بـ األ
وهـي تذكيـر بأن أرض الرافـدين عماد
ذاكـــرة الـــبـــشـــريـــة وأصل انـــبـــثــاق
احلـضارة مـنذ بـدأ اإلنسـان التدوين.
ــهــدي في بــيـان امس واشــار عــبـد ا
ـناسـبـة التي (نـبـارك للـشـعب بهـذه ا
تـعـد انـتـصـار آخـر لـعـراق احلـضـارة
الـــذي كـــان وســـيـــبــقـى مـــنــارة لـــكل
ان الـعالم). بدوره   ثـمن رئيس الـبر
مـحمد احللبوسي اجلهود التي بذلت
ية. ـدينة ضمن الالئحة العا الدراج ا
وكـتب احلـلبـوسي في تـويـتر (مـبارك
لـعـراق احلضـارة والتـاريخ والـثقـافة
إدراج بــابل الـتـاريــخـيـة عــلى الئـحـة
ي لليونسكو)  مشيدا بـ التراث العا
(جـهـود كل من عـمل ودعم وسـاند من
أبـــنـــاء الــوطن والـــدول الـــشــقـــيـــقــة
لف وأصـدقاء اإلنسانية الدراج هذا ا

ـديـنــة مـكـانـة الــتـأريـخي). وحتــتل ا
خـــاصـــة في الـــتـــاريخ واألســـاطـــيــر
ـية مـع بوابـة عـشـتار الـشـهـيرة الـعـا
ـعلقة وبـرج بابل  وكلها وحـدائقها ا
مــعـــالم بــارزة في الــتــاريخ واألديــان
والـــفن  بـــرغم من كـــون مـــواقــعـــهــا
مـــوضع نــقـــاش دائم. وتــلـــقى وزيــر
الـثقافة والسيـاحة واآلثار عبد األمير
احلــــمـــــداني الــــتــــهــــانـي من وزيــــر
اخلـارجـية مـحـمد عـلي احلـكيم بـهذه
ـناسبة. وأشـاد احلمداني بـ (جهود ا
ــــنـــظــــمـــات اخلــــارجـــيــــة ودائـــرة ا
ــؤتــمــرات وســفــارات الـعــراق في وا
دول الــعــالم اخملــتــلِــفــة الــتي دعــمت
واســـهــمت بـــشــكـل فــاعل فـي حــشــد
اجملـتمع الدولي وحـثه على دعم طلب
ــديــنـة األثــريـة). في الــعــراق بـضم ا
ركزي غضون ذلك   خـصص البنك ا
الـــعـــراقي مـــلـــيـــار ديـــنـــار لـاليـــفــاء
ــتـطـلــبـات االدراج.وقــال الـبـنك في
بــيـان انه (انـطالقـاً من أهـمـيـة إدراج
آثـــار بــابل وشـــعــوراً مــنـه بــإن هــذا
ــثل مــســـؤولــيــة وطـــنــيــة احلـــدث 
تـتـشـارك بـتـحمـله مـؤسـسـات الـدولة

بــشـكل تــضـامــني  يــعـلن الــبـنك عن
تـخـصـيص مـلـيـار ديـنـار مـن حـساب
مـــبــادرة تـــمــكـــ تـــصــرف لاليـــفــاء
ـتطلبات هذا االدراج)  مشددا على
ـساهـمة بـعد أن (حتـدد الحقـا شكل ا
الــتــشـاور والــتــنــسـيق مـع الـثــقــافـة
واآلثـــار ومــحـــافــظـــة بـــابل وبــقـــيــة
عـنيـة).وعـد وزير الـتعـليم اجلـهـات ا
الـــعــالـي والــبـــحث الــعـــلــمـي قــصي
ـنـجـز الـكـبـيـر. الـســهـيل اخلـطـوة بـا
واكـــد الـــســـهـــيل في بـــيـــان امس ان
ــديــنــة الــعــريـقــة الى (دخــول هــذه ا
ي سـيـسـهم في الئــحـة الـتـراث الـعــا
لــفت انــظـار الــعـالم الى حــجم االثـار
الـعظيمة التي تدل على عمق حضارة
شــعــبــنــا واصــالــة تـراثـه الــعـظــيم)
مــعــربـا عـن امـله فـي ان (تـكــون هـذه
اخلـطوة باعثا الى مـزيد من االهتمام
ـنـجز وضـرورة الـتـعـجيل في بـهـذا ا
تــلـبـيــة مـتـطــلـبـات تــنـفـيــذ الـشـروط
ية). كما اكد طلوبة من اللجنة العا ا
ي قـــيس اجلـــنـــابي ان هــذا االكـــاد
االدراج سـيحتم عـلى احلكـومة انشاء
مـناطق سياحيـة وتأهيل بنى واجرى

ديـنة االثرية الـصيانة والـوقاية في ا
ـا ينـعكس ايـجابا عـلى لدى تـوفير
. ولـدى الـعراق فـرص عـمل لـلعـاطـل
خـــمــــســـة مـــواقـع مـــســـجــــلـــة لـــدى
الـيونـيـسكـو بيـنهـا قلـعة أربـيل التي
أدرجـت في الـــعـــام  2013 واالهـــوار
فـي الـعام 2016 يـضـاف إلـيـهـا موقع
ـهـدد باخلـطـر والـذي سجل احلـضـرا
عـام  2005 وتــعـرض خالل ســيـطـرة
داعش لـتطهـير ثقافي تـمثل بعـمليات
تــدمـــيــر وســرقــة فــضـال عن مــديــنــة
ســـامـــراء األثـــريـــة الـــتي أدرجت في
الــعــام  2007 عـــلى الئــحــة الــتــراث
ــعــرض لـلــخــطــر بــحـسب ي ا الــعــا
ـنظمة نـتيجة العـنف الطائفي الذي ا
أعـقب تفجير مراقد االئمة اضافة الى
مـديـنـة أشور الـتي سـجـلت في الـعام
 2003 مـعرضـة للخـطر أيضـا بسبب
مـــشــروع بــنــاء ســـد مــائي.الى ذلك 
شــدد رئـيس تـيــار احلـكـمــة الـوطـني
عـمار احلـكيم ضرورة االسـراع بازالة
كل مـا من شـأنه الـتـأثـيـر عـلى الـبـعد
الـتراثي واحلضاري لـبابل واالهتمام
ـــعـــالم االثـــريـــة ـــواقع وا بـــبـــاقـي ا

والــتــراثــيــة الــتي تــمــتــد عـلـى طـول
مساحة هذا الوطن .

 وقـال احلـكـيم في بيـان ان (تـصويت
ـنظمة نـصرا جديدا يـضيفه العراق ا
الـى ســـجـــله احلـــافل بـــاالجنـــازات)
واضـاف (اذ نحيي جهود وفد العراق
ـــؤتــمـــر نــشـــدد عــلى ـــشــارك في ا ا
ضـــرورة االســراع بــازالـــة كل مــا من
شــأنه الـتـأثـيــر عـلى الـبــعـد الـتـراثي
واحلـضـاري لـبابـل واالهتـمـام بـباقي
ـعـالـم االثـريـة والــتـراثـيـة ــواقع وا ا
الــتي تـمـتـد عـلـى طـول مـسـاحـة هـذا
الــوطـن). ودعــا األمــ الــعــام حلـزب
ـدني لإلصالح عـمل سـليم الـتـجـمع ا
ـدة الزمـنية اجلـبوري الى االلـتزام با
الـتـي مـنـحـتـهـا الــيـونـيـسـكـو إلعـادة
تـــأهـــيـل بـــابل.وقـــال اجلـــبـــوري في
ـثل تــصــريح امس إن (إدراج بــابل 
فـرصة جديـدة للعـراق ليعـيد التـذكير
بــــعـــمـــقـه احلـــضـــاري واإلنــــســـاني
ـواقع األثرية وبـاحتـوائه على االف ا
الــتي تــروي قــصــة إصــرار اإلنــسـان
ــعـرفــة واالبـتــكـار ابــتـداءً من عــلى ا
اخـتراع احلـرف والعجـلة وصوالً إلى

تـــشــريع الـــقــوانـــ وبــنـــاء الــدولــة
وتـــنــظــيم شـــؤون احلــيــاة)  داعــيــا
ـعنـية احلـكومـة ومؤسـسات الـدولة ا
ــدة الـزمــنـيــة الـتي إلى (االلــتــزام بـا
مـنــحـتـهـا الـيـونـسـكـو إلعـادة تـأهـيل
ـديـنة األثـريـة وفقـاً للـمـعايـير  وأن ا

 ÍuÝu*« nODK « b³Ž ≠ œ«bGÐ

فـؤجئ مـتـقــاعـدون كـانـوا بـصـدد
تسـلم رواتبـهم من فروع مـصرف
الـــرشــيـــد بـــعـــدم وجــود مـــنـــفــذ
بـطــاقــات (الــنــخـيـل) الـتـي سـبق
للمصرف ان روج لهـا منذ بضعة
اشهر . وساد التذمر هذه الفروع
ـتقـاعـدين سـاعات نتـيـجـة بقـاء ا
طــويــلــة بــاالنـــتــظــار وفــوجــئــوا
ـــــاضي صـــــبـــــاح اخلــــــمـــــيـس ا
باالعتـذار عن تسـلم مسـتحـقاتهم
ــا اضــطـــرهم الى الـــبــحث عن
منافذ اهـلية. وقال مـتقاعدون انه
(منـذ الصـباح الـبـاكر كـنا نـنتـظر
ولم نـبـلغ بـاالنـصـراف   ثم عـند
الساعة احلادية عشر ظهرا قالوا
لــيس لــديــنــا اجــهـزة (الــنــخــيل)
لـــــتــــســـــلـــــيم الـــــرواتـب). ودعــــا
ـصـرف الى احـترام تـقـاعدون ا ا
تــقــدم الــشــريـحــة بــالــسـن وعـدم
مطالب قدرتهم عـلى االنتظار   
ـصرف ـحاسـبة ا الـية  وزارة ا
الذي  لم يـتـخـذ التـدابـيـر الالزمة
لهذا الغـرض). وتعاني الـشريحة
ـصــارف احلـكــومـيـة من تـكــرار ا
ـــوضـــوع   وبـــرغم من لـــهــــذا ا
مـــطــــالـــبـــة رئــــيس اجلـــمــــعـــيـــة
االنـســانــيـة عــبــد الـرضــا شــيـاع
احلـفــاظي في وقت ســابق بــعـدم
تـــــأخـــــيـــــر صـــــرف الـــــرواتب او
اطالقهـا بعـد الدوام الـرسمي اال
ـصـارف ال يـستـجـيب ان بـعض ا
طالـبات والدعوات ويغلق لتلك ا
ـواطـنـ في يـوم ابـوابه بـوجه ا
اخلـمـيس بـحــجـة انـتـهـاء الـدوام
الـرســمي   حــيث اظــهــر مـقــطع
فــــديـــــو فـي مــــواقـع الــــتـــــواصل
االجـتــمـاعي قــيـام افــراد حـمــايـة
ـواطـن ـنع ا ـصـارف  احدى ا
ـصـرف الجناز من الـدخـول الى ا
مـعـامالتـهم حتـت ذريـعـة انـتـهـاء
الـــــدوام الــــــرســـــمـي . ونـــــاشـــــد
ـواطـنــون احلـكـومــة واجلـهـات ا
تابـعة هذه التصرفات الرقابية 

الـتي تــسيء لـلــدولـة ومـحــاسـبـة
ـقــصــرين حــتى ال تــتــكــرر مـرة ا
اخرى. وكـان مصـرف الـرشيـد قد
ـــتــقــاعـــدين عــبـــر الفــتــات دعــا ا
ــراجــعــة مـوقـع ســاحــة بــيـروت
ــاســـتــر كــارد الصــدار بــطـــاقــة ا
(النخيل). وفي تطور الحق باشر
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اكـدت الـهـيئـة الـعـامة لالنـواء اجلـوية
والـرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل
اســتـقـرار درجـات احلــرارة والـعـظـمى
في بغداد  46 درجة. وقالت الهيئة في
بـــيــان امس ان (الـــطــقس صـــحــو في
ــنـطــاق كــافـة وال تــغـيــر في درجـات ا
ـدينة احلـرارة حيث سـتكون الـعظمى 
بــغــداد  46 درجــة وفـي الــبــصـرة 49
درجــة)  واضــاف ان (حــركــة الــريــاح
شـمــالـيـة غـربـيـة مـعــتـدلـة الى نـشـطـة
الـسرعة تتراوح من 10- 61 كـيلومترا
بـــالـــســـاعــة و مـــدى الـــرؤيــة 4 - 10
كــيــلـومــتــرا). وضــرب اعـصــار مــدمـر
اجـزاء واسعة من الـص ليـخلف ستة
قـتلى و 190 مـصـاباَ.وقـال التـلفـزيون
الـصـيـني إن اإلعـصـار دمـر ثالثة االف
و600 مــنـزال وشــرد نـحــوعـشـرة االف
شــخص مـن ســكــان مــديــنــة كــايـوان
وهي مــنــطــقــة نــادرا مـا ظــهــر فــيــهـا
ــــا دفع أعــــاصـــــيــــر في الــــســــابـق 
ـسـؤولـ الـصـيـنـيـ لالعـتـقـاد بـأن ا
اإلعـــصـــار هـــو أحـــد آثـــار الـــتـــغـــيّــر
ـــســـؤولـــون أن ــــنـــاخي.وأضــــاف ا ا
ـنـاخي قـد يـنتج عـنه قـريـباً (الـتـغـيّر ا
ـــزيــــد من األحـــوال اجلـــويـــة غـــيـــر ا
الــطـبـيــعـيــة كـالـتــصـحـر واألعــاصـيـر
واالرتــفـاع احلــاد في درجـات احلـرارة
). وهز في مـنـاطق مـتـفـرقـة من الـصـ
زلــــزال بــــقــــوة  7.1 درجــــة جــــنــــوب
ـا تـســبب في حـرائق كــالـيـفــورنـيــا 
وتـدمـير جـزئي ألحـد الطـرق الـسريـعة
ــبـــاني وبــعض وأضـــرار بــعـــدد من ا
ـــسح اإلصـــابــــات. وقـــالت هـــيــــئـــة ا
اجلــيـولـوجي األمــريـكـيــة إن (الـزلـزال
وقـع قرب ريدجـكريست عـلى بعد 202
كـــيــــلـــومـــتــــر شـــمـــال شــــرقي لـــوس
أجنــلس).وأضــافـت أن (عـدد الــتــوابع
بـلغ  16 بـقـوة أربـع درجات)  مـحـذرة

مصـرف الرافـدين بـتوزيع رواتب
عــــدد من وزارات ومــــؤســــســــات
الــدولـــة عن طــريـق أدوات الــدفع

االلكتروني. 
ـكـتب االعالمي لـلـمـصرف وقال ا
في بــــيـــــان امس إنـه ( تــــوزيع
رواتب مــــوظـــفـي بـــعض وزارات

ومـؤسـسـات الـدولـة من الـذين 
ــصـرف تـوطــ رواتــبــهم لــدى ا
ومن حاملي البـطاقة االلكـترونية
ــــاســــتــــر كــــارد)  مــــؤكــــدا ان ا
ـــصـــرف مـــســــتـــمـــر بـــصـــرف (ا
الرواتب وفـق سيـاقـات ومـواعـيد

محددة). 

d¼UEð…∫ متقاعدون في تظاهرة للمطالبة بانصافهم وزيادة رواتبهم 

ـئة أو مـن (احتـمـال بـنـسـبة  50 فـي ا
أكــثــر لــوقــوع زلــزال آخــر بــقــوة ست
ـقبلـة). بدورها  درجـات خالل األيام ا
قالت رئيسة بلدية ريدجكريست بيجي
بــريــدنـــان (حــرائق انــدلــعت وحــدثت
تــسـريـبـات غـاز وهــنـاك إصـابـات بـ
ـواطـنـ وكـذلك وانـقـطـاع الـكـهـرباء ا
عـن بـعض االمـاكن). من جـانـبه   قـال
نـطقة جيد مـكلوفل إنه قـائد شرطة ا
(لـم يـــتم اإلبالغ ســـوى عـن إصـــابــات
طـــفـــيــفـــة حــتـى اآلن).  وطــلـب حــاكم
كـالـيفـورنيـا جافـ نـيوسـوم مسـاعدة
احتــاديـة   وأعــلن حــالـة الــتـأهب في
مـكـتب خـدمات الـطـوار .وقـال رئيس
ـكـتب مـارك جـيالردوشي إنه (يـجري ا
التعامل في ريدجكريست مع عدد كبير
من احلـرائـق مـعـظـمهـا بـسـبـب تـضرر
خـطـوط الـغاز)  مـبـيـنا ان  (الـتـقـارير
تـــفــيــد بـــانــهــيـــار مــبــنـى في تــرونــا
الـصـغيـرة.وتسـبب انزالق صـخري في
إغالق الطريق  178 فـي مقاطعة كيرن
وأظــهــر تـســجــيل مــصـور نُــشــر عـلى
تـــــويــــتـــــر تـــــضــــرر أحـــــد الـــــطــــرق
جـزئـيـا.وضـربت سـلسـلـة تـوابع قـوية
ـنـطـقـة الـصـحـراويـة مـنـذ أن شـهدت ا
اخلميس زلزاال بقوة  6.4 درجة. وقال
مـــســـؤولــون إنه  تـــســـجــيـل بــضع
إصـابـات فـقط بـسـبـب زلـزال االسـبوع
ـاضي وإن حـريـقـا انـدلع في مـنـزل ا

بــســبب انــكــســار في أنــابــيب الــغـاز.
واكــدت شــركـة مــتـرولــيــنك لـقــطـارات
الــسـكك احلــديـديـة عــلى تـويـتــر إنـهـا
ـديــنــة الــتي (أوقــفت اخلــدمــات فـي ا
يـسـكـنهـا أربـعة مـالي نـسـمة). ووقع
آخـر زلزال قوي في جـنوب كاليـفورنيا
عـام  1994 وبــلــغت قـوته  6.7 درجـة
وتـركـز في مـنـطقـة كـثـيفـة الـسـكان في
لـوس أجنـلس حـيث قتل  57 شـخـصا
ــــلــــيــــارات كــــمــــا ســـــبب أضــــرارا 

الدوالرات.
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ـدراء في دوائر احملافظة رفض مجلس محـافظة نينـوى السماح تـغيير ا
على أساس احملاصصة. 

وقال نـائب رئيس اجملـلس نور الـدين قـبالن في تصـريح امس (نحن مع
تـغـيـيـر مـدراء الـدوائـر من الـذين لـديـهم مـخـالـفـات إداريـة وقـانـونـيـة وال
يستطـيعون إدارة دوائرهم بـشكل ناجح). وأشار الى (انـنا لن نكون مع
التـغيـير من اجل حـصة جلـهة او حـزب او تكـتل سيـاسي في احملافـظة

ولن نقبل بهذا االمر).

»ÃUN?²?Ð∫ الوفـد الـعراقي الـى اجتـمـاعات الـيـونيـسـكـو مبـتـهجـا بـعد

اعالن ادراج بابل في الالئحة الدولية


