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طبعة العراق 
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تصاعدت موجات االحتجاج في
بــغـــداد وعـــدد من احملـــافـــظــات
اجلـنـوبـية رفـضـا لـلـحـراك الذي
جتريه الطبـقة السيـاسية النهاء
ازمـة اخـتـيـار البـديل عـن رئيس
ـسـتـقـيل عـادل عـبـد احلـكـومــة ا
ــهـدي وبــالـتــزامن مع انـطالق ا
عــمـلـيـة امـنـيــة واسـعـة الـنـطـاق
الحـقــة بـقـايـا وجـيـوب داعش.
ئات من وقال شهود عـيان ان (ا
ــضـــربــ عن الــدوام الـــطالب ا
تـوجـهـوا نـحو سـاحـة الـتـحـرير
وهـتــفـوا بــشــعـارات مــنـاهــضـة
لألحــزاب ومـــرشـــحــيـــهــا وسط
جتـــدد الـــدعـــوات بــــأن يـــشـــغل
مــنــصب احلــكــومــة شــخــصــيـة
مـسـتــقـلـة تـلـبي حـقـوق الـشـعب
ـنتفض ضد وتطلـعات احلراك ا
تفشي الفساد والفاسدين). فيما
اكـد نـاشــطـون لـ (الـزمـان) امس
ان (احلـــراك الـــشـــعـــبي يـــرفض
جميـع محاوالت الـكتل السـاعية
العــادة تـــدويــر الـــشــخـــصــيــات
ـنـصب رئـاسـة احلـكـومة وعـلى
الطبقة السـياسية ان تعي جيدا
الـتــغــيـيــرات الــتي حــدثت مــنـذ
انــــطـالق الــــثــــورة في االول من

اضي). تشرين االول ا
واشـاروا الى ان (االحـتـجـاجات
ـطالب مـستـمـرة حلـ حتقـيق ا
ـــشــروعـــة واخـــتـــيــار مـــرشح ا
مــسـتــقل يـلـبـي طـمـوح الــفـقـراء
والـشـبـاب الـعـاطـلـ عن الـعـمل

واصـالح مــا افــســدته الــطــبــقــة
الـــســــيـــاســـيــــة طـــوال االعـــوام
ـــاضـــيــة بـــتـــراجع قـــطـــاعــات ا
الـصــحـة والــتــربـيــة والــتـعــلـيم
والصناعة والزراعة وغيرها من
االمور) مشـددين عـلى (ضرورة
اجــراء مـــشــاورات مع ســاحــات
االعـــــتـــــصــــام بـــــشــــأن مـــــرشح
ــؤقـتــة بــعــيــدا عن احلــكــومــة ا
الــــــكــــــتل الــــــتي تــــــســـــعـى الى

ناصب االستئـثار مرة اخـرى با
في الدولـة). وافادت مـصادر عن
ترشيـح اسماء جـديدة للـمنصب
ــتــقــاعــد هـم الــفــريق أول ركن ا
عبد الغني األسدي و قاضياً من
ديــالى (لم يــكــشف عن هــويـته)
إضــــافـــة إلـى وزيـــر الــــصــــحـــة
األســـبـق صـــالـح احلـــســــنـــاوي
ورئـيس جــامـعـة بـغـداد احلـالي
عـــمـــاد احلـــســـيـــني. وتـــشـــهـــد

الــســاحــة الــســيــاســيــة حــراكــا
للتوافق على مرشح مرضي عنه
من جميع االطراف النهاء االزمة
الــراهـنـة الــتي تـشـهــدهـا الـبالد
ـهـدي من بــعـد اسـتــقـالـة عـبــد ا
منصبه. وأكد رئيس اجلمهورية
بـرهم صالـح والسـفـيـر اإليراني
لدى بغداد إيرج مسجدي أهمية
احـــــتــــرام اإلرادة الـــــوطــــنـــــيــــة
الــــعــــراقــــيـــــة في اإلصالح دون

تـــدخـالت خـــارجـــيـــة. وجتــددت
التـظاهرات في مـحافـظة ذي قار
وحتــديــداً فـي مــدن الــنــاصــريـة
والغراف والرفاعي. واكد شهود
عــيــان ان (مــتـظــاهــرين أقــدمـوا
عــــلـى قــــطع عـــــدد من الــــطــــرق
الــرئــيــســـة واجلــســور ومــنــهــا
تـقاطع الـبـهو وجـسـور الزيـتون
والـــنـــصـــر واحلــضـــارات وسط
شــعـارات مــنـاهـضــة لألحـزاب).
وكشف مصـدر عن عودة االنتاج
في حـقل الـنـاصـريـة بـعـد تـوقف
ـدة يوم اثنـاء اقتحام استمر 
مـــحـــتـــجـــ احلـــقل واجــــبـــار
العامل فيه عـلى قطع الكهرباء
عن مـحطـة الـتحـكم . وتـواصلت
الـــــتــــظــــاهـــــرات في ســـــاحــــتي
الــصـدريـن والـتــربـيــة بـالــنـجف
وكــربالء كــمـا ســجــلت الـكــوفـة
اثلة. وشهدت جتمعات كبيرة 
مـحــافــظـة الــقــادســيـة تــعــطـيالً
ـتظاهرون للدوام بينـما أغلق ا
عــدداً من الــدوائـــر احلــكــومــيــة
ومنـها مـديريـة تربـية احملـافظة.
ــمـثـلـة في غـضـون ذلك اكـدت ا
ــــتــــحـــدة في اخلـــاصــــة لأل ا
الــــعــــراق جـــيــــنـــ هــــيــــنـــيس
بالســـخـــارت ان  الــــكـــثـــيـــر من
العراقي دفـعوا (الثمن االغلى)
مـن اجل الــــتـــغــــيــــيـــر داعــــيـــة
احملتجـ الى مواصلـة التعـبير
والتـتـوقــفـوا عن تـوسـيع االفـاق
ـارسة الـضغوط او تكـفوا عن 
الـالزمــة فـالــعــالـم بـحــاجــة الى

ذلك.  
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رفــــضـت احلــــكــــومـــــة االعــــتــــداء
االمــريــكي الــذي اســتــهــدف امس
االول مواقع لـلـحشـد الـشـعبي في
قضـاء القـائم بـاالنبـار واسـفر عن
ســــقــــوط شــــهــــداء وجـــــرحى في
فـيـمـا دانت ـنــتـسـبــ  صـفـوف ا
فعاليات سياسية ودينية احلادثة
وعدتها انتهاكا للسيادة الوطنية.
سـتقيل واعرب رئيس احلـكومة ا
هدي عن رفض بغداد عادل عبد ا
(الـعــمـل األحـادي) مـن قـبـل قـوات
الـتـحـالف داخل الـعـراق. واوضح
ـهـدي خالل جلـسـة مـجلس عبـد ا
الــــــوزراء امـس إن (الــــــهــــــجــــــوم
ـسـلـحـة األمـريـكي عـلى الــقـوات ا
الـعــراقـيـة اعــتـداء آثـم ومـرفـوض
وستكون له تبعات خطيرة). واكد
مجلس االمن الـوطني ان االعتداء
على الـقـائم خرق لـسـيادة الـعراق
وجتـــاوز خــــطـــيـــر. وقــــال بـــيـــان
لــلـــمــجـــلس امس ان (احلـــكــومــة
العـراقيـة تديـن هذا الـعمل وتـعده
خـرقــاً لـســيـادة الــعـراق وجتـاوزاً
خـطــيـراً عــلى قــواعـد عــمل قـوات
التحالف ومنهـا القوات االمريكية
بـاإلنفـراد بـعـمـلـيـات دون مـوافـقة
بغداد) واضاف ان (هـذا االعتداء
ـبادىء اآلثم اخملالف لألهـداف وا
الـتي تـشـكل من اجـلـهـا الـتـحـالف
الدولي يدفع الـعراق الى مـراجعة
الـعالقـة وسـيـاقــات الـعـمل أمـنـيـاً
ـا يـحـفظ وسـيـاسـيـاً وقـانـونـيـاً 
سـيـادة الــبالد وامـنـهــا  وحـمـايـة
ــصـالح ارواح ابـنــائه وتــعــزيــز ا
شتركة) وتابع (لقد اكد العراق ا
مــراراً وتــكــراراً رفــضه ان يــكــون
ســاحــة اقــتــتــال او طــرفــاً في اي
صـراع اقلـيـمـي او دولي كـمـا بذل
ـنع االحـتكـاكات جهـوداً مضـنـية 
والتـقلـيل من الـتصـادمات في بـلد
ومنطـقة عـاشت لعـقود طـويلة في
اجــواء الــصــراعـــات والــتــدخالت
واالحـتالل واحلـروب). واسـتـنـكـر

رئــيس مـــجــلس الــنـــواب مــحــمــد
احلـــلـــبــــوسي الـــضــــربـــات الـــتي
تـعـرضت لـهـا قـطعـات مـن احلـشد
الـشــعـبـي عـاداً هــذا االسـتــهـداف
انـتــهـاكــاً لـســيـادة الــعـراق. وقـال
احللبوسي في بيان امس إنه (في
الـــوقت الــــذي نـــطـــالـب اجلـــمـــيع
بضبط الـنفس جنـدد دعوتـنا بأن
تـكــون جـمــيع الـقــوات حتت إمـرة
ـسـلـحـة). الـقـائـد الـعـام لـلـقـوات ا
وعــد رئــيـس اجلــمــهـــوريــة بــرهم
صالـح ان الـقصـف االمريـكي عـلى
احلـشـد مـنـاف التـفـاقـيـات الـعراق
مع امريكـا مبيـنا انه غيـر مقبول.
ورأى رئيس ائتالف الوطـنية اياد
عـالوي ان بـــــــيـــــــانـــــــات االدانــــــة
والــشــجب واالســتــنــكـار التــكــفي.
وقـال عالوي فـي تـغــريــدة له عـلى
تويتـر ان (العراق لن يـكون ساحة
لـتـصـفـيـة احلـسـابـات وشـبـابه لن
يكـونـوا حـطـباً حلـربٍ بـالـوكـالة و
ان بـــيــــانـــات االدانــــة والــــشـــجب
واالستـنكـار التـكفي حـيث البد من
إعالء مــصــلـــحــة الــعــراق الــقــوي
ـــوحــــد والـــســــعي العــــادته الى ا
مـــوقـــعه). وارتـــفـــعت حـــصـــيـــلــة
الـــشـــهـــداء واجلـــرحى نـــتـــيـــجـــة
الغارات األمريكيـة التي استهدفت
مــواقع لــلــحـشــد الى  25شــهــيـدا
و 51جريـحا  بحـسب مـا افاد به
مدير مـديرية احلركـات في احلشد
جـــواد كــــاظم الــــربـــيــــعـــاوي. في
ـرجع غـضـون ذلك اصـدر مــكـتب ا
الـديـني عـلي الـســيـسـتـاني بـيـانـاً
بـــــشــــأن الـــــقـــــصف مـــــؤكــــدا ان
الـسـلـطـات الــرسـمـيـة هي وحـدهـا
ـــعـــنــــيـــة بـــالــــتـــعـــامـل مع تـــلك ا
ــمـــارســات واتـــخــاذ اإلجــراءات ا
ـنعـهـا.وقـال مـكـتبه في الكـفـيـلـة 
بـيــان امس تــعــلـيــقــاً عـلـى قـصف
القوات االمريكية لبعض القطعات
األمـــنــيـــة في مـــديـــنـــة الــقـــائم أن
رجعـية الديـنيـة العلـيا إذ تدين (ا
هذا االعـتداء اآلثم الـذي استـهدف
نـضوين في ـقـاتلـ ا جمـعاً من ا
القـوات الـعـراقـيـة الـرسـمـية وأدّى

الى اسـتـشـهـاد وجـرح عـدد كـبـيـر
مــنــهم  تــؤكــد ضـــرورة احــتــرام
الـسـيـادة الـعـراقـيـة وعـدم خـرقـها
ـارسـات غـير بذريـعـة الـردّ على 
قـــانـــونــــيـــة تـــقـــوم بــــهـــا بـــعض
ـــرجع األطـــراف). بـــدوره  اكـــد ا
الديني جواد اخلالصي أن امريكا
ال تسـتـطـيع االبـتعـاد عـمـا اسـماه
(االسلـوب الـهـمـجي) في الـتـعامل

مع الشعوب.
وقــال اخلــالــصي فـي مــنــشــور له
عــــلـى تــــويـــــتــــر امس إن (االدارة
االمريكية تـؤكد مرة أخرى انها ال
تـسـتـطـيع االبـتـعـاد عن اسـلـوبـها
الهمجي في التعامل مع الشعوب
فبيـنمـا يزعم انه يـحارب الـتطرف
واإلرهــــــــاب وإذا بـه يــــــــهــــــــاجم
ـقــاتـلــ الـذين يــجـابــهـون هـذا ا
ــواجــهـة األول اإلرهـاب فـي خط ا
واالخـــطــــر). وعــــد نـــائـب رئـــيس

 WKÐUILK  5 bI²*« s  …b¹bł WF œ uŽb¹ w½b*« Ê«dOD «

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

أعــلـنت وزارة الــعـمل والــشـؤون
اإلجــتـمــاعـيــة عن تـوفــر درجـات
وظــيــفـيــة شــاغـرة ضــمن حــركـة
ـالك الــــدائـم لــــعــــام 2019 في ا

ركز والدوائر التابعة لها .  ا
و أوضـــحت  الــوزارة فـي بــيــان
تلـقته(الـزمان) امس ان (الـتقد
يكون عبر االستمارة اإللكترونية
ــــوجــــودة في مــــوقـع الـــوزارة ا
الـــرســمي عـــبــر الــرابـط الــتــالي
 (www.molsa.gov.iqمشـيرة
الى ان (اخـــتــيــار االخــتــصــاص
اثــنـــاء الــتــقـــد يــكـــون حــسب
ـوجودة في االسـتمارة الدوائر ا
اإللـــكـــتــــرونـــيـــة والـــهـــيـــئـــتـــ
هــيــئـة ـرتــبــطــتــ بــالــوزارة  ا
احلماية اإلجتماعية وهيئة ذوي
اإلعـاقـة واالحـتـيـاجـات اخلـاصة

في بــغــداد واحملــافــظــات).ونـوه
الــبــيــان الى أن الــتــقــد يــكـون
اثناء الدوام الرسمي اعتباراً من
ــاضي الـى نــهــايـة يــوم األحــد ا
الـدوام الـرسـمي لـيـوم اخلـمـيس
ـــوافق لــــلـــتـــاسـع من كـــانـــون ا
الــثــاني 2020) داعــيـــا جــمــيع
ـواطــنـ الـراغـبـ بــالـتـعـيـ ا
وفقـاً لـلعـناوين واالخـتصـاصات
ـــطــلـــوبــة الى ملْ االســـتــمــارة ا
ـوقع اإللـكـتروني ـتاحـة عـلى ا ا
ــرة ـــعــلــنــة  حـــسب الــشــروط ا
واحـدة وســيـتم مـراعــاة الـنـسب
القـانونيـة احملددة لـذوي اإلعاقة
وذوي الـــــشـــــهـــــداء وحـــــمـــــلـــــة
الـشـهـادات العـلـيـا). من جـهـتـها
ــدني دعـت ســلــطـــة الــطـــيــران ا
الــــعــــراقي دفــــعــــة جــــديــــدة من
قابلة تقدم للتعي الجراء ا ا
. وقالت في بـيـان تلـقته(الـزمان)

درجـة أسـماؤهم امس ان(علـى ا
ضمن الـوجـبة الـثالـثة احلـضور
إلـى مــقــر الــســلــطــة الــكــائن في
مـطار بـغـداد الدولي قـرب كـرفان
بـاجات الـزائـرين الـيـوم الـثالثاء
ـوافق  لـلــحـادي والـثالثـ من ا
كـــانـــون االول  2019الــــســـاعـــة
التـاسـعة صـباحـا لغـرض إجراء
ـــــقـــــابالت الــــــشـــــخـــــصـــــيـــــة ا
مـســتـصـحـبـ مــعـهم اسـتـمـارة
سـتمسكات الـثبوتية التقد وا
والــســيــرة الــذاتــيــة داخل مــلف
خــــاص وصـــــورة عن وثـــــيــــقــــة
التـخرج أو كتـاب تأيـيد الـتخرج
أو األمــــــــر اإلداري) مــــــــؤكـــــــدة
انه(ستكـون هناك وجـبات أخرى
سـيـتم نــشـرهـا تـبـاعـاً). وضـمت
الـقــائـمـة  50اسـمــا تـبــدأ بـعالء
مـحمـد فـاضل الـدليـمي وتـنـتهي
بسرمد صفاء محمود آل عيسى.
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ظبي وصنعاء والبحرين وفق ضوابط واجراءات قانونية)
صـرف مستمـر في حتويل مسـتحقات مشـيرا الى ان (ا
ـتـقـاعــدين الـشـهــريـة وهي في حـالــة ازديـاد وتـصـاعـد ا
ـتـقـاعــدين وهـو يـحــرص عـلى تـقـد مـتـواصل ألعــداد ا
صـرفية لـهم واستـخدام التـكنولـوجيا افضل اخلـدمات ا
ـــصـــارف ــــتـــطـــورة الــــتي تـــواكـب نـــظـــيــــرتـــهـــا مـن ا ا

ــــــــية). العا
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ــتـقـاعـدين اعـلـن مـصـرف الـرافــدين عن حتـويل رواتب ا
قـيـم في اخلـارج عن طـريق فـروع في خارج الـعراق ا

خالل هذا العام .
ــكـــتب االعالمي لـــلــمــصــرف فـي بــيــان تـــلــقــته  وقــال ا
(الزمـان) امس ان (هناك متقاعدين في بعض الدول وقد
 حتـويل رواتـبـهم الى فـروعـنـا في عـمـان وبـيـروت وابو
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الـوزراء الــســابق بــهــاء األعـرجي
الــهـــجـــوم اعــتـــداء ســـافـــرا عــلى
العراق وسـيادته.واشـار االعرجي
في تـغـريـدة عــلى  تـويـتـر  الى إن
ــعــســكـرات (الـقــصف األمــريــكي 
ومواقع كـتـائب حـزب الـله اعـتداء
سافـر عـلى الـعـراق وسـيادتـه قبل
أن يـكــون عـلــيـهم). ودعــا حتـالف
الـفـتح  الـقــوى الـســيـاســيـة إلى
اتخاذ قـرار عاجل وجـريء يقضي
بإخراج القوات األجـنبية كافة من
األراضي الـــعــراقـــيــة وذلـك عــلى
خـلـفــيـة الــقـصف االمــريـكي الـذي
اسـتـهـدف مـقـار احلـشـد الـشـعـبي
في االنـبـار. وكـانـت خـلـيـة االعالم
االمني قد اعـلنت  عن تعـرض مقر
الـلواء  45بـاحلشـد الـشـعـبي إلى
ثالث ضــربــات جـويــة أمــريــكــيـة
اســفــرت عـن اســتــشـــهــاد اربــعــة
مقـاتلـ بيـنهم مـعاون آمـر اللواء

وإصــابــة 30 آخـرين .وعــلى اثــر
تــبــني وزارة الــدفــاع االمــريــكــيـة
مسؤولـيتهـا عن استـهداف مواقع
للحشـد في العراق ومـقرين حلزب
الــلـه في ســـوريـــا دخــلـت جــمـــيع
الـقــواعـد االمــريـكــة بـحــالـة انـذار
قـصـوى بـعـد اسـتـهـداف مـعـسـكـر
الــتـاجـي بــالـصــواريـح . بـحــسب
مـــصــــادر . وفـي ديـــالـى كـــشــــفت
مـصـادر اخـرى عـن دخـول مـقـرات
احلـــشــــد في احملــــافـــظــــة حـــالـــة
االستنفـار القصوى عـقب الضربة
االمريـكيـة في الـقائم . وفي تـطور
الحق اعــــــلــــــنـت وزارة الــــــدفـــــاع
ــتـحـدة االمـيـركــيـة ان الــواليـات ا
قابل حتترم الـسيادة الـعراقية بـا
ـارسة حـقـها كن ردعـهـا عن  ال
بـــالــــدفــــاع عن الــــنـــفـس. وقـــالت
الــــــــوزارة فـي بــــــــيـــــــــان امس ان
تـحـدة وشركـاءها في (الواليـات ا

التحالف حتترم السيادة العراقية
احــتــرامــا كــامـال وتــدعم الــعــراق
لــيـــكــون بـــلــدا قــويـــا ومــســـتــقال
ــــكن ردعــــهـــا عن ــــقــــابل ال  بـــا
ــارســة حـــقــهــا فـي الــدفــاع عن
الـــنــــفس). وكــــان وزيـــر الــــدفـــاع
االمـــريـــكي مـــارك إســـبـــر اكـــد إن
تحدة اتخذت إجراءات الواليات ا
هـجـومـيـة ضـد جـمـاعـات تـرعـاها
إيران فيـما شـدد وزير اخلـارجية
مـايك بـومـبيـو عـلى ان (واشـنـطن
لن نـــقف مــكـــتـــوفــة األيـــدي أمــام
اإلجـراءات الــتي تــتـخــذهــا إيـران
الــــتي من شــــأنــــهــــا أن تــــعـــرض
األمــريـــكـــيـــ لــلـــخـــطـــر). ونــفى
تـحدث بـاسم الرئـاسة الـروسية ا
دمــيــتـــري بــيــســـكــوف أن تــكــون
تحـدة قد أبـلغت بالده الواليـات ا
بـــقـــصـف مـــواقع حــــزب الـــله في

العراق وسوريا.  

ـــوازنـــة الـــعـــامـــة من قـــانـــون ا
ـــــنـــــاقـــــلـــــة من االحتـــــادي او ا
ــــوازنـــــات االخــــرى لــــغــــرض ا
ـوظف ومـة العـمل وعودة ا د
الى دوائــرهم احلــكــومــيــة الـتي
تـــعـــرضت لـــعــمـــلـــيـــات احلــرق
والتخريب في مـراكز احملافظات
واالقضـيـة والنـواحي) وأضاف
ــوافـقــة عـلى أن (اجملــلس قـرر ا
تــعـــديل قـــرار مــجـــلس الــوزراء
رقم  422لسنة  2017ليصبح ا
بــحــسب اآلتـي : اعـتــبــار الــدعم
ــقــدم مـن شـركــة ســيــركــو الى ا
دني للمراقب سلطة الطيـران ا
اجلــويــ عن فــقــرات الــتــدريب
تبرعا ويعامل وفقا للمادة  1من
وازنة الـعامة االحتادية قانون ا
الية / 2017والسنوات للسنة ا
الالحــقــة اخلــاصــة بــالــتــبــرع).
ووافق اجمللس على (قيام وزارة

ـاليـة بـإدراج نص في مـشروع ا
وازنة الـعامة االحتادية قانون ا
لـســنـة  2020يــتــضــمن تــعـديل
الـــراتب الــتـــقـــاعــدي لـــلــعـــمــال
ـوارد الـذاتـية بـاالعـتـمـاد عـلى ا
لــدائـــرة الــتـــقــاعـــد والــضـــمــان
االجــتــمــاعي لــلــعــمــال.( وتــابع
الـــبـــيـــان أنه (من أجـل حتــقـــيق
قاعدة بيانات رصينة وصحيحة
تــمــكّن وزارة الــعــمل والــشـؤون
االجــتـمـاعـيـة / هــيـئـة احلـمـايـة
االجتمـاعيـة من اخذ التـوصيات
الئـمـة في مـا يـخص مـوضوع ا
شـــبــكـــات األمـــان االجـــتــمـــاعي
ولـــتــجـــنب االزدواج في تـــقــد
اخلـــدمــات وشــمــول اكــبــر عــدد
ـسـتفـيدين وحتـس كن من ا
اخلدمات  يـتوجب تزويـد هيئة
احلــمـايـة االجــتـمـاعــيـة / مـركـز
ا يتوافر ـعلومات  تكنلوجيا ا

ـا يـصرف من بـيـانـات تـتـعـلق 
او صـــــرفـه من اإلعـــــانــــات او
اخلـدمـات االجــتـمـاعـيـة نـقـدا او
عــيـنــا ال فـردا او اسـرة بــحـسب
ـــادة  22من مـــانـــصت عـــلـــيه ا
قــــانـــــون هــــيـــــئــــة احلـــــمــــايــــة
االجـــتـــمـــاعـــيـــة رقم 11لـــســـنــة
 ).2014كمـا وافق اجملـلس على
ـشـروع (زيــادة الـكـلـفـة الــكـلـيـة 
ـبي لـتـصبح مـلـعب كـركـوك األو
ثالثة وثالث مليـارا وخمسمئة
مــلـيــون ديـنــار بـدال من خــمـسـة
عشر مليار دينار وقيام وزارتي
ــالــيـــة والــتــخــطـــيط بــاجــراء ا
ـذكـور آنـفـا من ـبـلـغ ا مـنــاقـلـة ا
رصدة التخصيصات السنوية ا
لوزارة الـشبـاب والريـاضة لـعام
 2019لـــــــــغـــــــــرض تـــــــــأمــــــــ
ــطـــلـــوبــة الـــتـــخــصـــيـــصـــات ا

ذكور آنفاً). للمشروع ا
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قـــــرر مـــــجـــــلـس الـــــوزراء امس
االثنـ تعديل الـراتب التـقاعدي
وارد لـلـعـمـال بـاالعـتـمـاد علـى ا
الــــذاتـــيـــة لــــدائـــرة الـــتــــقـــاعـــد
والـضـمـان االجتـمـاعي لـلـعـمال.
وقـــال بـــيــان ان(اجملـــلـس عـــقــد
جـلــســته االعــتــيـاديــة بــرئــاسـة
ـسـتـقـيل عـادل رئـيس الــوزراء ا
ـواضـيع ــهـدي ونـاقش ا عـبـد ا
ـعـدّة جلـدول اعـمـاله  واصـدر ا
قـــــــرارات عـــــــدة) مـــــــشـــــــيــــــرا
ــوافــقــة عــلـى قــيـام وزارة الى(ا
الـية بتـخصـيص مبـلغ مقداره ا
خمسـة مليارات ديـنار من مبالغ
احتـياطي الـطوار احملـجوزة 
لـــكل من مـــحـــافـــظـــات ذي قــار
ــثـنى والــديـوانــيـة والــنـجف وا
ادة 5 فقط استنادا الى احكام ا

»ŸUL²ł∫  مجلس االمن الوزاري الوطني خالل اجتماعه امس 
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ـيالدي ـنـاسـبـة الـعـام ا تـتـقـدم (الـزمـان) بـالـتـهـنـئـة الـصـادقـة 
اجلديـد مـتـمـنيـة أن يـحلّ االمن واالطـمـئنـان  في ربـوع عـراقـنا
الغـالي واألمتـ العـربية واالسـالمية والـعالم اجـمع. وإذ نودع
سنة مـنصرمـة ونستـقبل اخـرى فإن االمل يحـدونا بأن تـتحقق
جميع مـطالب وتـطلعـات شبـابنا الـذين يواصـلون االحتـجاجات
طـلوب. وبهذه في بغداد واحملافـظات من أجل إحالل التغـيير ا
نـاسبـة حتتـجب (الزمـان) عن الصـدور يوم غـد االربعـاء على ا

ان تعاود اإلطاللة على قرائها الكرام بعد غد اخلميس.
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دعـا البـابـا فـرنسـيس أفـراد األسـرة إلى تـبادل احلـديث مـعـا أثنـاء تـناول
الـطـعـام بـدال من االنـشـغـال بـاسـتـخـدام الـهـواتف احملـمـولـة مـشـيـرا إلى
ـسيح والعـذراء مر والقـديس يوسف كنـموذج يحـتذى بالـنسبة الـسيد ا
لألسـر.وقال الـبابـا في عظـته األسبـوعيـة بسـاحة الـقديس بـطرس ”كـانوا
يـصـلـون ويـعـمـلـون ويـتـواصلـون مـع بعـضـهم الـبـعض.“وأضـاف ”أسـأل
نـفـسي عـمــا إذا كـنـتم كـأفــراد أسـرة تـعـرفــون كـيـفـيـة الــتـواصل مـعـا أم
يـعجبـكم مشهـد هؤالء األطفـال أثناء تـناول الطعـام وهم يتبـادلون احلديث
عــبــر هــواتــفــهم احملــمــولــة... حــيث يــســود الــصــمت كــمــا لــو كــنــتم في
قـداس.“وقـال الـبـابـا في حـديث مرجتل ”عـلى أفـراد األسـرة الـعودة إلى
الـتواصل فيمـا بينهم.“وأضاف ”أيـها اآلباء واألطفـال واألجداد واألشقاء

قدسة. والشقيقات... هذه مهمتكم اليوم في يوم العائلة ا


