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ــنـــظــمــات ــتــظـــاهــرون  ا طـــالب ا
ــيـة واجملـتـمع الــدولي بـتـوفـيـر اال
احلـماية للحراك السلمي على خلفية
الـتـصعـيـد اجلديـد في عـملـيـات قمع
واخـتـطـاف واغتـيـال طالت نـاشـط
في مــحــاولــة يــحــسـب مــا وصــفــهـا
ــشــاركـ في مــراقــبــون لـتــرهــيب ا
الـتظاهرات ودفعهم إلى التراجع عن
ســـاحــــات ومـــيـــادين االعـــتـــصـــام 
تنفضة من مدن وتـوافدت احلشود ا
اجلـنـوب الى بـغـداد لـزيـادة الـضغط
عـلى الطبـقة السيـاسية واالسـتجابة
ــــشــــروعــــة . واكـــد لــــلــــمــــطــــالب ا
مـــتـــظــاهـــرون لـ (الـــزمــان) امس ان
(ســـيــاســيــة الـــتــرهــيب لـن تــخــيف
ــرابــطــ في ســاحـات االعــتــصـام ا
النــنـا خـرجــنـا ضــد تـفـشي الــفـسـاد
وتـراجع اخلدمات واستهـانة الطبقة
ــشــروعـة ــطــالب ا الــســيــاســيـة بــا
واحلــقـة مـن اجل اصالح مـا افــسـده
الـــبــعض)  واضـــافــوا ان (غـــلــيــان
الـشـارع بـدأ يـتصـاعـد بـسـبب تـزايد
وتـــيـــرة االغـــتـــيـــاالت الـــتـي تـــطــال
نـاشطـ وتهدف الى اثـارة الفوضى
والـــــرعـب لــــدى اجلـــــمـــــهـــــور وهي
مـحاوالت اصبحت مـكشوفة لـلجميع
ومـن اجلـهــات الــتـي تـســعـى الربـاك
ـــشـــهــد وانـــهـــاء ثــورة اجلـــيــاع) ا
مـؤكدين ان (مـطالبـنا مـشروعة وهي
تــعــديل الــدســتــور وايــجــاد قــانـون
انـتخابـات منصف يـسمح للـوطني
ان كـما يجب الـوصول الى قـبة البـر
اخــتــيـار رئــيس الــوزراء الــقـادم من
ــعــانـاة بــعـيــدا عن احلـزبــيـة رحم ا
والـطـائـفـيـة الـتي انـتـهـجـهـا الـنـظام
الـسياسي طوال السنوات السابقة)

ــتـحـدة واجملــتـمع مــطـالــبـ اال ا
الـدولي بـ (تـوفـيـر احلـمـايـة لـلـحراك
الـشعبي الذي يواصل زخمه للضغط
مـن اجل االســـتــجـــابـــة الـــســـريـــعــة
ـسلوبـة). وشهـدت ساحة لـلحـقوق ا
الــــوثــــبــــة اول امس صــــدامــــا بـــ
ــتـــظــاهــرين ومــكـــافــحــة الــشــغب ا
وتـفريق احلشود بـعد اطالق القنابل
ـسـيـلـة لـلـدمـوع   بـحـسـب شـهود ا
عــيـان . وتــنـاقــلت مـواقع الــتـواصل
دني االجـتـمـاعي  اغـتيـال الـنـاشط ا
عـلي الالمي برصاص مجهول لدى
عـــودته من ســـاحـــة الــتـــحـــريــر الى
مـنـطـقـة الـشـعب. وتـواصل احلـشود
تــوافـدهـا الـى الـسـاحــة لـزيـادة زخم
احلــراك ودعـمــا لـلـمــرابـطــ هـنـاك.
وقـال شهود العـيان امس ان (حشود
ـتـظاهـرين تـتواصل مـنذ اول امس ا
بـــعــــد تـــداول شـــائــــعـــات بـــوجـــود
اســـتــــهـــداف لـــلـــمـــتـــظــــاهـــرين في
الـتـحـريـر)  الفـتـ الى ان (الـسـاحة
غـــصت بــاحملــتــجـــ الــقــادمــ من
احملـافظات لدعم واسنـاد التظاهرات
فـي بـــغـــداد بـــعـــد حـــدوث مـــجـــزرة
الـــــســـــنك). وفي كـــــربالء  صـــــعــــد
ــتـظــاهـرون سـقف احــتـجــاجـاتـهم ا
ـهل الـقوات األمنـية مدة قـصيرة
لـلـكـشف عـن أدلـة مـتـعـلـقـة بـأغـتـيال
الـنـاشط فاهم الـطـائي . واكد شـهود
ـتظـاهرين حـاصروا مـقر عـيان ان (ا
مـديرية الشرطة وطالبوا قوات األمن
ومـن لديـه أدلـة حيـال مـقـتل الـطـائي
ومـحاولة اغتـيال ناشط ثان بـتفجير
ســيـارة بـالــكـشف عـنــهـا خالل  مـدة
قــصـــيــرة).وفي الــديــوانــيــة  أغــلق
مـتظاهـرون طريقـا يؤدي إلى مصفى
نــفط الـشـنـافـيـة  مــطـالـبـ بـفـرص
عــمل  وفـقــا لـشـهــود عـيـان   واكـد

ـتـظـاهرون في كـربالء عـزمـهم على ا
اخــتـيـار رئـيـس الـوزراء اجلـديـد من
قـبل الـشـعب. وقـال لـ (الـزمان) امس
(عـازمون على اختيار رئيس الوزراء
مـن قــبل الــشــعب). وطــالب احملــافظ
نــصــيف جـاسم اخلــطــابي بـأيــقـاف
امــــري الـــقــــواطع الــــتي دخــــلت من
خاللـها الـعناصـر اجملهولـة واغتالت
الطائي  مـوعزا بتشكيل خلية امنية
ــعـرفـة االســبـاب الـتي ادت الى ذلك
وكـــشف اجلــهـــات اجملــهــولـــة الــتي

ـة. اقــدمت عـلى ارتـكــاب تـلك اجلـر
وفي مــديـنــة الـعــمـارة   اسـتــهـدفت
ســلـســلـة تــفـجــيـرات مــقـار فــصـائل
مـسلـحة. واشـار شهـود عيان الى ان
(أربـعة انـفجـارات متـزامنـة بعـبوات
صـوتـيـة وأخـرى ناسـفـة  اسـتـهدفت
مـقرين وقيادي في فصـائل مسلحة).
ويــطـالب احملــتـجــون مـنـذ أكــثـر من
شـهـرين بـ(إسـقـاط الـنظـام) وتـغـيـير
الـطبقة السياسـية التي تسيطر على
مـــقــــدرات الـــبالد مـــنـــذ  16عـــامـــا.

ــتـحــدة في وأصــدرت بــعــثــة األ ا
الــعـراق يـونـامي تــقـريـرهـا اخلـاص
الــثـالث عن الــتـظـاهــرات الـشـعــبـيـة
اجلـــاريــة فـي الــبالد مـــنــذ األول من
ــــاضي. ويــــشـــيـــر تــــشـــرين االول ا
الـتـقـريـر الى (إسـتمـرار الـتـظـاهرات
فرط تعلـقة باستخدام ا والـتقارير ا
ـسـاءلة عـنـهـا ومـا يـتـعلق لـلـقـوة وا
بـاالعـتـقـال واالحـتـجـاز واالخـتـطـاف
ـتـظاهـرين ولـنشـطاء والـقـتل بحق ا

دني).  اجملتمع ا
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الــــقت مــــديـــريــــة االســـتــــخـــبـــارات
الــعـســكــريـة الــقـبض عــلى خــطـيب
ومــســؤول اعالم تــنــظــيم داعش في
ـحـافـظـة نـيـنـوى. قـضــاء مـخـمـور 
وذكـر بيان لـلمديـرية امس ان (مفارز
شـعـبة االسـتخـبـارات العـسكـرية في
الـــــفـــــرقــــة 14 وبـــــالـــــتــــعـــــاون مع
اسـتـخـبـارات لواء 59 ألـقـت القـبض
عـلى مؤذن وخـطيب ومـسؤول اعالم
داعـش في منـطقـة الـصالحيـة إحدى
ضـواحي الـقـضـاء بـعـد نـصـب كـم
ــتــهم من مــحــكم لـه) وأضـاف ان (ا
ـوجب مـذكرة ـطـلـوبـ لـلـقـضـاء  ا
ـادة 4 إرهـاب). قــبض وفق أحـكـام ا
ـــديـــريـــة اجـــهــزة كـــمـــا ضـــبـــطت ا
اتـصـاالت وملـحقـاتـها بـبغـداد. واكد
بــــيــــان اخـــر إن (مــــفــــارز شـــعــــبـــة
االسـتــخـبـارات الـعـسـكـريـة في لـواء
ـشاة 25 الـفرقة 17 وبـالتعاون مع ا
اسـتـخـبـارات الفـوج الـثـاني تـمـكنت
مـن ضـــــبـط اجــــــهـــــزة اتــــــصـــــاالت
ومـلحقاتها مـخبأة في احد البراميل
بـقضاء احملـمودية وهي 14 جـهاز ال
ســـلـــكي مـــوتــرال و15 بـــطـــاريــة و6
بــطــاريـات كــبـيــرة لــلـشــحن وعــشـر
شــــاحــــنـــات مـع واسالك تــــســـلــــيك
لـلـعـبـوات). وفـكـكت مـفـارز مـكـافـحـة
ــتـفـجـرات الـتــابـعـة لـلـواء  16 في ا
احلشد الشعبي مئة عبوة ناسفة في
كــركــوك.وقــال احلــشــد فـي بــيـان إن
ـــفـــارز وعـــقـب اســـتـــطالع قـــاطع (ا
مـــســؤولـــيـــة الــلـــواء في تل احـــمــد
بـاحملـافظـة فـكـكت مئـة عـبوة نـاسـفة
كــانت مــزروعـة بــأمـاكـن مـخــتـلــفـة)

واشـار الى ان (عمـليـة التـفكـيك تمت
مـن دون أي حــادث يــذكــر). وعــثـرت
خـــلـــيــة االعـالم االمــنـي عــلـى كــدس
لـلـعـتـاد ومـواد مـتـفـجـرة في جـزيـرة
سـامراء.ولـفتت اخلـليـة في بيان الى
ـعـلـومـات دقـيـقـة تـمكـنت إنه (وفـقـاً 
قــوة من قــيــادة عــمــلــيــات ســامــراء
ـواد الــعـثــورعـلى كـدس لــلـعــتـاد وا
ـتفـجرة في مـكيشـيفـة من مخـلفات ا
داعـش) موضحـا ان (الكـدس يحوي
45 عــبـوة قــمـعــيـة و20 عــبـوة عـلى
شـكـل جـلـيـكان 10 لـتـر و65 صـاعق
تـفـجـير و43 مـسـطـرة تفـجـيـر فضال
عـن أسالك تـفـجـيـر وقـد  الـتـعـامل
ـــضـــبـــوطـــة أصـــولـــيــا ــواد ا مـع ا
واتـالفـهـا من قـبل اجلـهـد الـهـنـدسي
دون حــــادث). الـى ذلك  اعــــتــــقــــلت
وزارة الـداخلـية مـتهـم سـرقا 850

الـف دوالر من شـركـة جتاريـة.وقـالت
الــوزارة في بــيــان امس إن (قـوة من
مـديرية مكـافحة اجرام بـغداد/مكتب
الـكـرادة الـقت الـقبض عـلى مـتـهـم
ال اثـن اقدما على سرقة مبلغ من ا
يـــــــبـــــــلغ  850 الـف دوالر مـن داخل
احــدى الــشـركــات الـتــجــاريـة وبــعـد
ـة الـتـحـقـيق مـعـهـمـا اعـتـرفـا بـجـر
الــســرقــة وقــد  عــرض اوراقــهــمـا
الـتـحـقـيـقـيـة عـلى الـقاضـي اخملتص
ـادة فـقــرر تـوقـيـفـهـمـا وفق احـكـام ا
446 ق.ع). وافــاد شـهـود عـيـان بـأن
حــريـقــا انـدلع في شــارع الـصــنـاعـة
ـنـطـقـة الـكـرادة.وقـال الـشـهـود في
تــصـريح امس ان (حـريـقـا انـدلع في
مــواد احــتـيــاطــيــة مـوضــوعــة عـلى
رصــيـف بــشــارع الــصــنــاعــة ضــمن
ـا ادى الـى احلـاق اضرار الـكـرادة 

مــــاديـــة دون وقـــوع ايــــة خـــســـائـــر
بـشريـة) مشـيرا الى ان (فـرق الدفاع
ــدني تــمـكــنت من اخـمــاد احلـريق ا
و فتح حتقيق في مالبساته). على
ـنافذ صـعيـد متـصل اتهـمت هيـئة ا
احلـدودية جهات حتاول تمرير مواد
غــيـر صــاحلـة لـالسـتــخـدام. وذكـرت
الـهيئة في بيان امس إن (النجاحات
الـتي حـقـقـتـها الـهـيـئـة تـغيـظ بعض
اجلـهات والفـاسدين الذيـن يحاولون
نـشـر الفـسـاد والرشـا في مـنافـذها)
مـؤكـدا ان (هـذه اجلهـات تـسعى إلى
ـنـهـجــة بـغـيـة تـشـويه شن حــمـلـة 
الــواقع احلـقـيـقي لـعــمل الـهـيـئـة من
خالل الـقيام بـاحتجـاجات في بعض
ـنـافـذ كوسـيـلـة ضـغط ليـتم تـمـرير ا
مـــواد غــيـــر صــاحلـــة لالســـتــخــدام
وبـــدون اخـــضــاعـــهـــا لــلـــتـــفـــتــيش
تبعة والـتدقيق والشروط اخلـاصة ا
ـنــافـذ). في الــدوائــر الـعــامــلـة فـي ا
وأتــلـفت الــهـيـئــة الـعــامـة لـلــكـمـارك
واد إرسـالية من األدوية الـبشرية وا
الـغذائية ومعسل منـتهية الصالحية
ومــواد دعـائــيـة وبــوسـتــرات وعـلب
فــارغـة مـوسـومـة فـي كـمـرك الـشـحن
اجلـوي بـبـغـداد. واكـدت الـهـيـئـة في
بـيان ان (مالكاتـها العامـلة في كمرك
الــــشـــــحن اجلــــوي قــــامـت بــــإتالف
واد خملـالفـتهـا الضوابط األدويـة وا
والـــتـــعـــلـــيـــمـــات وغـــيـــر صـــاحلـــة
لالســتــهـالك الــبــشــري) مــبــيــنـا ان
(الـهيئة اتخذت اإلجراءات القانونية
ـــادة 68 بــــحق اخملــــالــــفـــ وفـق ا
/ثـانيا من قانون الـكمارك النافذ رقم
ـعدل والـتعلـيمات 23 لـسنة 1984ا

النافذة). 
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خــولت حـكــومـة تـصــريف االعـمـال
الــوزارات واحملـافــظـات االســتـمـرار
بـالـتعـاقد لـتـنفـيذ اخلـطط الـسنـوية
خـالل نـهـايـة الـشـهـر اجلـاري. وقال
بـيان امس ان (مجلس الوزراء خول
هدي ـستقـيل عادل عبـد ا بـرئاسة ا
وزيــر الــعــدل صالحــيـة الــتــفـاوض
والـتوقيع علـى اتفاقيـة التعاون ب
ــانــيــا  في مــجــال نــقل الــعــراق وا
احملــكـوم عـلـيـهم بـعــقـوبـات سـالـبـة
ادة لـلـحـرية  اسـتـناداً الى احـكـام ا
80/ سادسا من الدستور بعد قيام
وزارة اخلــارجــيــة بــإعــداد وثــيــقــة
الـتـخـويل الالزمـة وفـقـاً لـلـسـيـاقات
ـــعــتــمـــدة) واضــاف ان (اجملــلس ا
وافـق عــلى تــعــديل قــراره رقم 429

لــســنــة  2019 وتــخــويـل الـوزارات
ـرتــبــطــة بـوزارة واجلــهــات غــيــر ا
واحملــافـظـات صـالحـيـة االســتـمـرار
بـالتـعاقـد لتـنفـيذ خـطتـها الـسنـوية
نـهـاية الـشـهر اجلـاري اسـتثـناءً من
وازنـة) مـشـيرا تـعـلـيـمات تـنـفـيـذ ا
الـى ان (اجللـسة شـهـدت التـصويت
عــلى نــفـاد مــذكـرة الــتــفـاهم بــشـأن
تبادل من تأشيرة الدخول اإلعـفاء ا
حلــــــامــــــلي جــــــوازات الــــــســــــفـــــر
الـدبـلـومـاسـيـة واخلـدمـة واخلـاصة
ـــهــمــة بــ الـــعــراق وســوريــا). وا
ـهدي خالل اجلـلـسة ووصـف عبـد ا
يـوم النصر عـلى داعش (بالتأريخي
في حـيـاة العـراقـي ولـلـعالم ايـضا
ـثـله خـطـر داعـش) واسـتـطرد ـا 
بــالــقـــول ان (أهم عــامل من عــوامل
الـنـصـر هـو قـدرة الـشـعب والـقـوات
ـسـلحـة من جيش وشـرطة وحـشد ا

وبـيـشمـركـة وعـشائـر تـكوين جـبـهة
ـــــوقف واحـــــدة ضـــــد االرهـــــاب وا
ـشهود للمرجعية الدينية) مشيرا ا
الى (حتـقـيق عـملـيـات ارادة النـصر
نـتائج مهمة في مـختلف احملافظات
ـــبـــادرة بــيـــد الـــقــوات وان زمـــام ا
الـعـراقـية الـتي بـفـضل تـضحـيـاتـها
واجنـــازهـــا حتـــقـــقت أجـــواء األمن
واالســتـقـرار والـنـشـاط االقـتـصـادي
وكـــــذلك احلـــــراك اجلــــمـــــاهــــيــــري
اإليـــجــابي والـــتــظـــاهــر الــســـلــمي
ـشــروعـة ــطـالـب ا لــلــتـعــبـيــر عن ا

لشعبنا). 
مـن جهة اخـرى  عقـد مجلس وزراء
إقـليم كـردستـان جلـستـه االعتـيادية
بـرئـاسـة مـسـرور الـبـارزانـي وجرى
خاللــهــا الـتــبــاحث بــشـأن مــسـودة
مــشــروع قــانــون اصـالح الــتــقــاعـد
ــنح والـــرواتب واخملـــصـــصـــات وا

واالمـــتـــيـــازات في إالقـــلــيـم . واكــد
الـــــبـــــارزاني خـالل اجلـــــلـــــســــة ان
(اإلصالح عـمـليـة مـستـمـرة وطويـلة
األمــد وتــشــمل الــقــطــاعــات كــافـة)
واضـــاف انـه (ومـــنـــذ الـــيــوم األول
لـتـشكـيل احلـكومـة اجلديـدة قـطعـناً
شروع وعـداً للـشعب بـإرسال هـذا ا

ان).  إلى البر
وأشــــار إلـى أن (جـــمــــيـع األحـــزاب
ـؤتـلـفة في الـسـيـاسـيـة واألطـراف ا
ـــشــروع احلـــكـــومـــة شـــاركت فـي ا
ـصـلـحـة الـعـامـة وإقـرار لـتـحـقـيق ا
ـستـحق الـعدالـة وضمـان حقوق ا
ـواد وبــعـد مـنــاقـشـة مــسـتـفــيـضـة 
ــشـروع وفـقـراته وإجـراء مـا يـلـزم ا
مـن تـغـيـيــرات). وتـابع ان (اجملـلس
شروع على أن قـرر التصديق على ا
ـــان إالقــلـــيم تـــتم إحـــالـــته إلى بـــر

ناقشته). 

/ 2017 ســــــــواء بـــــــالــــــــدراســـــــة
ــسـائـيـة ). الــصـبـاحــيـة او حـتى ا
(تـــــفــــاصـــــيل ص2) ووافـق وزيــــر
الـتعليم العـالي قصي السهيل على
ـــئــة مـن الــطـــلـــبــة اضـــافــة 10بـــا
لـقبولهم على قنـاة التعليم اخلاص
احلـكــومي الـصـبـاحي في مـخـتـلف
الـتخصصات باجلامعات العراقية.
واضـافت الوزارة في بيان امس إن
(هـذا القرار يأتي استجابة لطلبات
عـدد كبير من الطـلبة والسيما ذوي
ــعـدالت الــعـالــيـة وان بــامـكــانـهم ا
الـــتــقـــد لــلـــقـــبــول في الـــدراســة
ـوازي عـبـر الـبـوابة الـصـبـاحـيـة  ا
االلــكــتــرونــيــة لــدائــرة الــدراســات
تـابـعه اعـتـباراً من والـتـخـطـيط وا
ـــــدة اســــبــــوع امـس االربــــعـــــاء و

واحد). 
وأعـلنت دائـرة البـعثـات والعالقات
الـثقافـية في الوزارة عن تـوفر منح
دراســــيـــة مـن جـــامــــعـــة بــــرونـــيل
الـــبـــريـــطـــانـــيــة لـــنـــيل شـــهـــادتي
ــاجــســتــيـر والــدكــتــوراه لــلــعـام ا

  .2020
وقـال مـدير عـام الدائـرة امـجد عـبد
الــنــبي الــســواد في بــيـان امس إن
(الـدائـرة الـثـقافـيـة في لـنـدن افادت

بــتـوفـر مــنح دراسـيـة فـي جـامـعـة
بـرونيل البريـطانية لـنيل شهادتي
ـاجستير والدكتوراه للدول كافة ا
في تـخـصـص الـسالمـة الـهـيـكـلـية
ـن لديه شـهـادة في اختـصـاصات
ـيكانيـكية والكـهربائية الـهندسة ا
واد ـدنية /االنشائية وعلوم ا و ا
ـعـادن و الفـيزيـاء) مشـيرا الى وا
ان (الـتـقـد سـيـكـون عـبـر الرابط
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ــديـريـة الـعـامـة لـلـتـقـو حـددت ا
واالمــتـحـانـات في وزارة الـتـربـيـة
الـــضــوابط اخلــاصـــة بــتــحــســ
ـــكـــتب االعالمي ـــعـــدل. وقـــال ا ا
لـلـوزارة في بـيـان امـس ان (يـكون
ـركزي تـرشـيح الـطـالـب لـلـقـبـول ا
قـبلـة عـلى اساس مـعدله لـلـسنـة ا
اجلـديد الـذي سيـحصل عـليـة بعد
عدل في الـتمتع بـفرصة حتـس ا
الــسـنــة الـدراســيـة  2020/2019
ويـــعــد قـــبـــوله الــســـابق الغـــيــاً)
واشــار الى انه (ال يــحق لــلــطـالب
ركزي السابق بعد األخـذ بقبوله ا
ـــعــدل ســواء ه حتـــســ ا تـــقــد
كـانت نتيجتـه النجاح او الرسوب
عــــلى ان  تـــعـــد الــــدرجـــات الـــتي
عدل حـصل عليها طالب حتس ا
لـــلـــعـــام الـــدراسي  2019/2018
مـلـغاة وتـعتـمـد الدرجـات احلالـية
ويـنـظم تعـهد خـطي يـوقع من قبل
الــطــالب وولي أمــره لــتــوثــيق مـا
ـرفقة ورد اعـاله وفق االستـمارة ا
). كــــمــــا اصــــدرت الـــوزارة طــــيــــاً
تــعـلـيـمــات خـاصـة بـتــفـعـيل قـرار
احملــاوالت  فـيـمـا حـددت الـطـلـبـة

ـشمولـ بها. واشـار البيان الى ا
ان (هــيـئـة الــرأي الـتي تـتــرأسـهـا
سـها العلي بك وافـقت على تفعيل
قـرار احملاوالت لهذا العـام) مبيناً
ان (الــتــعــلــيــمــات تــنص عــلى ان
يــكــون الــطــالب لــلــعــام الــدراسي
 2016/ 2017 فــي الـــــــــــــــــصـف
اخلـــــامس االعــــدادي وجنـح فــــيه
بــاإلضـافـة الى ذلك يـكـون الـطـالب
في عام  2017/ 2018 سـنة اولى
فـي الصف السادس االعدادي ترك
او رسـب فــــــيه كـــــــمــــــا تــــــشــــــمل
الـتعليمـات الطالب الذي يكون في
الـــعـــام الـــدراسي  2019/2018 
ســنـة ثـانـيــة في الـصف الـسـادس
االعـدادي ورسب بدرس او درس
عـالوة عـــــلى ذلـك يـــــتم شـــــمـــــول
الـطـالب بـنظـام احملـاوالت وفق ما
ورد سـواء كانت دراستهُ صباحية
أو مـسائية) مبينـا ان (التعليمات
اجلـــديـــدة تُـــخـــيـــر الــطـــالـب بــ
االشــتــراك بــاحملــاوالت او الــدوام
ـسـائـيـة او الـتـقد دارس ا فـي ا
لالمـتحانات العامة اخلارجية  أذ
ال يـــشـــمل بــــاحملـــاوالت الـــطـــالب
الــــراسـب في الــــصـف الــــســـادس
االعــدادي لــلـعــام الـدراسي 2016
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تـمنى مطران القـدس عطا الله حنا
ـرحلـة الدقـيقة لـلعـراق ان يجـتاز ا
ــر بــهــا. وقــال في رســالــة الــتـي 
قدسة تـلقتها ديـنة ا صـوتية من ا
(الـــــزمـــــان) امس ان (اتـــــمـــــنى ان
ـــرحـــلــة يـــجـــتـــاز الــعـــراق هـــذه ا
الــصـعــبــة). واضـاف (قــلـوبــنـا مع
الـــعـــراق ومـع شـــعـــبه. ونـــحن مع
ــطـالـب الـعــادلـة الــتي يـتــبـنــاهـا ا
ـــتــظـــاهــرون) واعــرب حـــنــا عن ا
تسـلق ن وصفهـم بـ(ا خـشيـته 
ــتــآمــرين والــطــابــور اخلــامس وا
الـــذين ال يــتــآمـــرون عــلى الــعــراق
حـسب بـل عـلى فـلـسـطـ وسـوريا
ولـبـنـان وعـلى كل االمـة الـعـربـية).

ـطـران حـنـا (لـلـعـراق كل وتـمــنى ا
اخلـير الننا نـحبه كثيـرا وله مكانة
كــبـيــرة في قـلــوبـنــا) واضـاف (من
الــقـدس ابـعث بـتـحـيـة الى االخـوة
الـعراقـي جمـيعا). والـغى مجلس
ــســيـحــيـة في رؤســاء الــطـوائف ا
الــعـــراق إحــتــفــاالت رأس الــســنــة
ـســيح ــيالديــة ووالدة الــســيــد ا ا
هــذا الـعــام تـضـامــنـًا مع ضــحـايـا
وشــهــداء الــتــظــاهـرات. وجــاء في
وثـيقة لالمانة العـامة للمجلس انه
(وسـط كل ما يجري في العراق من
أحـداث التي راح ضـحيتـها الكـثير
مـن أبـنــاء الــوطن ألجل غــدٍ أفـضل
جلــمــيع الــعــراقــيــ قـرر اجملــلس
إلــغـاء جـمـيع مـظــاهـر االحـتـفـاالت
يالد اجملـيد ورأس السنة بـأعياد ا
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قـررت وزارة الــصــحـة والــبـيــئـة
اعــفــاء مــديــر عـام صــحــة صالح
الدين من منـصبه وتكـليف عواد
ـدير الـعام فرحـان خلف مـعاون ا
ــهـامه حلـ لـلـشــؤون االداريـة 

تعي مدير عام جديد.
 وقــــال مـــــصــــدر امس ان (وزارة
الـــصــحـــة واســـتـــنــادا الـى قــرار
مجلس الوزراء قررت اعفاء مدير
عــــام صـــــحـــــة صالح الـــــدين من

منصبه). 
وكـلــفت الــوزارة بـحــسب وثـيــقـة
دير (عواد فرحـان خلف معـاون ا
ـهـامه الـعـام لـلــشـؤون االداريـة 
حلـ تـعــيـ مـديــر عـام جـديـد).

ووجه وزيــــر الــــكـــهــــربــــاء لـــؤي
اخلـــطـــيب بـــتـــأهـــيل وصـــيـــانــة
احملـــطــات الـــتــولـــيــديـــة وزيــادة
الـطـاقـة اإلنـتـاجـية فـي الـشـركات
الــعـــامــة الــتـــابــعـــة لــلــوزارة في
ــنــاطق الــشـمــالــيــة وبــأشـراف ا
وتوجيه مباشر من قبل مدير عام
الـشـركــة الـعـامــة إلنـتـاج الــطـاقـة
ـنـطـقـة الـشـمـالـيـة الـكـهـربـائـيـة ا
ولــيــد خــالــد حــسن  وتــســتــمــر
مالكـات شـركــة صـيـنـيــة بـأعـمـال
تـأهــيل مـشـروع مــحـطـة كــهـربـاء
صالح الدين احلـرارية في قـضاء
سـامــراء ضـمن مــحـافــظـة صالح
الــــدين حــــيـث قـــامـت الــــشــــركـــة
ـشروع وبأشـراف من قبل مـدير ا
ـهــنــدس بـاسم صــبــحي ضـيف ا

الكات الهندسية والفنية فيها وا
بأعـمـال تنـصـيب دكتـات الـتبـريد
الـتابـعـة لـلـمشـروع وأعـمـال بـناء
ـقــيم وأعــمـال ــهـنــدس ا غـرفــة ا
صب بـــــنــــايـــــة قـــــسم األدارة في
ـــــشـــــروع وأعــــــــــمـــــال صـــــبغ ا
وتغـلـيف بـنايـة شـبـكة 400 ك.ف
وتنصيب بنالت الكهرباء التابعة
الى سـيـطــرة بـنـايـة حــيث بـلـغت
نـــســبـــة األجنــاز لـــلــمـــشــروع88
ـشـروع يـتـكون ـئـة عـلـمـآ أن ا بـا
من وحدتـ تـوليـديـت سـعة كل
وحدة  630 مـيــكـاواط وبــطـاقـة
أجـــمـــالـــيـــة  1260 مـــيـــكـــاواط
ـشروع الى أضـافة ويسـهم هذا ا
طـــاقـــة إنـــتـــاجـــيـــة الى شـــبـــكـــة

الكهرباء الوطنية 
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قـالت الهـيئـة العامـة لالنواء اجلـوية والـرصد الـزلزالي الـتابـعة لـوزارة النقل ان
ـوجة جـديدة بـدءا من اليـوم اخلمـيس. وقالت حـالة الـطقس في الـعراق تـتـأثر 
ناطق كافة غائم مع فرص الهيئة في بيان امس ان (طقس اليوم اخلميس في ا
قبل  وستكون درجات احلرارة امطار غـزيرة احيانا تستمر حتى يوم السبت ا
مستقـرة). وتسببت األمـطار الغزيـرة والسيول بغـرق منطقـتي اجلناح - السان
دخل بـيـروت اجلنـوبي حيـث حتولت الـطرق إلى سـيمـون والسـلـطان إبـراهـيم 
ـنـازل واحملــال الـتـجــاريـة وأغـرقت ـيـاه ودخــلت الـسـيــول إلى ا بـحـيــرات من ا
السيـارات. وفي منطقة اجلـناح السان سيـمون ذكرت الوكالـة الوطنية لإلعالم
ـيـاه الـصـرف نــتـيـجـة عـدم اســتـيـعـاب االمـطـار أن (مـيــاه األمـطـار اخـتـلـطـت 
الـغزيرة). وضـرب زلزال بقوة  4.6 درجات مـدينة بالـيكسير فـي تركيا.وذكرت
إدارة الـكـوارث والطـوار التـركيـة فى بيـان بأن الـزلزال وقع عـلى عمق 7كـيلو

مترات ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.
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طران ا
عطا الله حنا

ÂUFÞ∫ سيدة تهيئ طعاما للمتظاهرين على جسر السنك ببغداد
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ـيالدية) ولـفت الى ان (االحـتفال ا
سيقتصر على اخلدم الكنيسة فقط
احـتراماً لـدماء الشـهداء واجلرحى

ـــتـــظــــاهـــرين ومـن الـــقـــوات مـن ا
األمـــنـــيــة وتـــضــامـــنـــاً مع أحــزان
نكوبة).  وأوجاع واآلم العوائل ا


