
ق��ررت وزارة الرتبية تاأجيل االمتحان الذي كان من 
املقرر اإجراوؤه يوم اأم�س االأحد اإىل اليوم ، عازية �سبب 
ذل��ك اإىل تعطيل الدوام الر�سمي مبنا�سبة حلول ال�سنة 
الهجري��ة اجلدي��دة، فيم��ا دع��ت الطلب��ة اإىل االلتزام 

بالتوقيتات الر�سمية.
 وقال��ت الوزارة يف بي��ان لها،، اإنها "تعل��ن "تاأجيل 
االمتحان��ات الت��ي كان املق��رر اإجراوؤه��ا ي��وم اأم�س 
االأحد اإىل اليوم "، مبين��ة اأن "التاأجيل ياأتي متوافقا 
م��ع احتفاالت اأبن��اء �سعبنا بالع��ام الهجري اجلديد، 
ولف�س��ح الفر�سة لطلبتنا ال�ستثمار وقتها باملزيد من 

اال�ستعداد لالمتحان".
ودع��ت ال��وزارة، الطلب��ة اإىل "االلت��زام بالتوقيت��ات 
الفر�س��ة  ه��ذه  اإ�ساع��ة  دون  واحليلول��ة  الر�سمي��ة 

لتعوي�س ما فاتهم".
 وكان��ت االأمانة العامة ملجل�س ال��وزراء اأعلنت، يوم 
ال�سب��ت، عن تعطيل ال��دوام الر�سمي ي��وم اأم�س االأحد 
مبنا�سب��ة راأ���س ال�سن��ة الهجرية، فيما ق��ررت اعتبار 
االأربع��اء من االأ�سبوع املقبل عطل��ة ر�سمية مبنا�سبة 

العا�رش من حمرم.

 اعلن��ت وزارة ال�سح��ة، ع��ن ب��دء خط��ة اال�سناد 
الطبي الطارئ مبنا�سبة حلول �سهر حمرم احلرام 
وذك��رى ا�ست�سه��اد االم��ام احل�س��ن )ع( وزيارة 

عا�سوراء.
وق��ال املتح��دث الر�سمي للوزارة احم��د الرديني 
يف بيان ،ان "خطة هذا العام تت�سمن العديد من 
املح��اور مب�ساركة دوائ��ر مركز ال��وزارة ودوائر 

�سحة بغداد واملحافظات ذات ال�سلة".
 واكد على "اأهمي��ة وحجم املنا�سبة التي ي�سارك 
يف احياء �سعائرها املالين من الزوار اىل مدينة 
كرب��الء ومدين��ة الكاظمي��ة والنج��ف اال���رشف 
و�سامراء ، مع انت�س��ار مواكب العزاء يف اجلوامع 
واحل�سينات وال�سوارع العامة يف اغلب املناطق".
وا�س��ار الردين��ي اىل ان "ذل��ك يحتم قي��ام دوائر 
الوقائي��ة  االج��راءات  اتخ��اذ  املعني��ة  ال�سح��ة 
والعالجية لتاأمن تقدمي اأف�سل اخلدمات الطبية 
وال�سحي��ة للزائري��ن وذل��ك م��ن خ��الل التن�سيق 
وتنظي��م اجلهود وامل��وارد الطبية لتق��دمي اأف�سل 
اخلدمات الوقائي��ة والعالجية للزائرين و�سمان 
الط��وارئ  ملواجه��ة  الق�س��وى  اال�ستع��دادات 

بالتن�سيق مع اجلهات املعنية"
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وق��ال رئي�س جلن��ة النزاهة حمم��د املن�سوري 
يف حدي��ث �سحفي، اإن "اللجنة تلقت معلومات 
تفي��د بوج��ود حال��ة ا�ستب��اه بع��دم �سالحي��ة 
ال��رز امل�ست��ورد حل�س��اب  �سحن��ة كب��رة م��ن 
وزارة التج��ارة"، مبين��ًا اأن "ال�سحن��ة نقلته��ا 
باخ��رة اأجنبي��ة اىل مين��اء اأم ق���رش التجاري، 
وعن��د فح�سه��ا تب��ن وج��ود ح���رشة، ولذل��ك 
مت��ت اج��راءات التعف��ر، ومن ثم ج��رت عملية 

التفريغ".
ولفت املن�س��وري اىل اأن "اللجنة �ستتابع هذه 
الق�سية عن قرب، كم��ا �ستكون لدينا متابعات 
مع اجله��ات املخت�س��ة للتحقق م��ن �سالحية 
ال�سحنة لال�ستهالك الب�رشي حفاظًا على �سالمة 
املواطنن"، م�سيف��ًا اأن "باخرة اأجنبية اأخرى 
توج��د يف منطقة االنتظار وحتمل �سحنة ثانية 

من الرز ينبغي التاأكد بدقة من �سالحيتها".
م��ن جانبه��ا اأكدت التج��ارة خ�س��وع �سحنات 
ال��رز يف التموينية ملعاير الفح�س املختربي، 
مبين��ة ،اأن الكمي��ات امل��وردة م��ن م��ادة الرز 
واملواد االأخ��رى يف البطاقة التموينية تخ�سع 
ملعاي��ر الفح���س املختربي من قب��ل �رشكات 

عاملية.
وقالت الوزارة نقال عن مدير عام �رشكة جتارة 
احلب��وب هيث��م اخل�سايل يف بي��ان �سحفي، اإن 
�رشكت��ه "تعتمد �سوابط فح���س دقيقة ملادتي 
ال��رز واحلنطة املوردة م��ن منا�سئ عاملية من 
خ��الل ���رشوط م�سبق��ة ت�سعه��ا جلن��ة التعاقد 
من��ع  منه��ا  واله��دف  ال��وزارة،  املركزي��ة يف 
دخول اي مادة م�سكوك يف �سالحيتها ورف�س 
تفريغها يف املوانئ العراقية ما مل ت�سل نتائج 

الفح�س النهائية".
عاملي��ة  "���رشكات  اأن  اخل�س��ايل،  واأ�س��اف 
متخ�س�سة ومعروفة مكلفة باإجراءات الفح�س 
املخت��ربي ت�سبقها فحو�سات جله��از ال�سيطرة 
النوعية يف وزارة التخطيط وخمتربات ال�رشكة 
املوج��ودة يف مركز ال�رشك��ة وحمطات اخلزن 

كافة والتي جتري فحو�سات م�ستمرة ودورية 
قب��ل عملي��ة جتهيز ال��وكالء واملواطن��ن بتلك 

املواد".
"االآلي��ات املتبع��ة االآن ال ت�سم��ح  اأن  وتاب��ع، 
بتمري��ر اي نوع غ��ر �سالح، ب�سب��ب ال�سوابط 
ال�سارم��ة واخل��ربات الت��ي امتلكته��ا اأجه��زة 
الفح�س املختربي التابعة للوزارة واملوؤ�س�سات 

العراقية االأخرى".
ونف��ى اخل�س��ايل، م��ا ن�رشت��ه بع���س مواق��ع 
التوا�س��ل االجتماع��ي لكمي��ة م��ن ال��رز غ��ر 
�ساحلة، قائ��ال اإن "تلك املواد ال تعود للبواخر 

التي تورده��ا وزارة التجارة حل�س��اب البطاقة 
التمويني��ة، ومن املمكن اإنها تع��ود الأ�سخا�س 
الت��ي  للتعاق��دات  االإ�س��اءة  يف  الني��ة  لديه��م 
جتريه��ا وزارة التج��ارة م��ع منا�س��ئ عاملي��ة 

ر�سينة ومعروفة".
يذك��ر اأن وزارة التج��ارة ت�ست��ورد ن�سبة كبرة 
م��ن مف��ردات البطاق��ة التمويني��ة ع��ن طري��ق 
مين��اء اأم ق���رش التج��اري الذي ان�س��اأ يف عام 
 2010 1965، واأعلن��ت وزارة النقل يف عام 
عن �سطره اإىل ميناءين جنوبي و�سمايل، وعلى 

مقربة منه توجد �سومعة خلزن احلبوب.

بعد سنين عجاف.. شارع الرشيد في طريقه الى تنفس الصعداء مرة أخرى
ضمن حملة كلنا ندعم اقتصادنا..

 

وقد تبنت امل�سارف العراقية اخلا�سة متويل هذا 
امل�رشوع اميانا منها بواجبها الوطني والتزامها 

االخالقي جتاه العراق و�سعبه.
وياأتي هذا امل�رشوع الكبر واحليوي متزامنًا مع 
م���رشوع اخر ه��و اعادة تاأهي��ل )20( �ساحة من 

�ساحات بغداد املهمة.
وقد تعهد )20( م�رشفا م��ن امل�سارف العراقية 
اخلا�سة متويل هذا امل�رشوع بواقع متويل تاأهيل 

كل م�رشف �ساحة من ال�ساحات الع�رشين.
ي�س��ار اىل ان البن��ك املرك��زي يدع��م املب��ادرات 
االجتماعي��ة والتطوعي��ة والت��ي تطلقها عدد من 

املنظمات والنا�سطن يف هذا املجال.
وعن هذا املو�سوع ق��ال حكيم عبد الزهرة مدير 

ع��ام االع��الم والعالق��ات يف امان��ة بغ��داد يف 
حدي��ث ل��� ) اجلورن��ال ( ، اأمانة بغ��داد يف �سدد 
االأعداد الحتفالية كبرة �ستقام يف كانون االأول 
يف �س��ارع الر�سيد ، ويف احلقيقة �ستكون يف هذه 
االحتفالي��ة فق��رات متنوع��ة وفعالي��ات كب��رة 
تنا�س��ب اأهمي��ة �س��ارع الر�سيد وثقل��ه التاريخي 
و�ستتزام��ن مع يوم بغ��داد  . واأَ�ساف عبد الزهرة 
، نح��ن االن يف �س��دد اع��داد وتهي��اأة املنطق��ة 
املح�س��ورة ما ب��ن �ساحة املي��دان حتى ن�سب 
الر�س��ايف ، هن��اك حت�سرات ورف��ع للتجاوزات 
وهن��اك بع���س اللم�س��ات الفني��ة م��ع املحافظة 
-ق��در االإم��كان- عل��ى العنا���رش الرتاثي��ة يف 

ال�سارع وعدم امل�سا�س بها. 
وتاب��ع حكي��م ، ولك��ن التج��اوزات واالإ�ساف��ات 
اأك�س��اء  م��ع  �سيت��م رفعه��ا  االأبني��ة  عل��ى ه��ذه 
ال�س��ارع وتهياأة ال�ساح��ة القريبة م��ن الر�سايف 

و�سب��غ االأبني��ة املج��اورة بح��ث تك��ون مهي��اأة 
للمهرجان��ات والب��زارات والفرق الت��ي �ست�سارك 
يف احي��اء االحتفالية وامل�سوؤول��ن الكبار الذين 
�سيح���رشون.  ويف ال�سياق ذاته يرى عبد الزهرة 
الهن��داوي ، املتحدث با�س��م وزارة التخطيط. يف 
حديث��ه ل� ) اجلورن��ال ( ،ان اإع��ادة تاأهيل �سارع 
الر�سي��د خطوة كبرة يف عملي��ة اأ�رشاك م�سارف 
القطاع اخلا�س يف التنمية و اأجناز م�ساريع ذات 
قيم��ة عالي��ة يف العا�سمة ،وبراأي��ي انها مرحلة 
جدي��دة يف عم��ل امل�سارف اخلا�س��ة ويفتح لها 
ناف��ذة مهم��ة للم�سارك��ة يف م�ساري��ع التنمي��ة . 
وكان البن��ك املركزي العراقي ق��د نظم احتفالية 
يوم الثالثاء امل�س��ادف 27/9/2016 يف مقر 
البنك املركزي العراق��ي مبنا�سبة مرور مئة عام 
عل��ى افتتاح �سارع الر�سي��د لتكون فر�سة يتوجه 
بها اىل امل�س��ارف اخلا�سة ويدعوها للم�ساهمة 

يف تقلي��د الرموز وال��رتاث العراقي. واكد حمافظ 
البنك املرك��زي العراقي ال�سيد عل��ي العالق على 
اهمية امل�سوؤولي��ة االجتماعية للقطاع امل�رشيف 
ودوره يف حتفي��ز ودع��م امل�ساري��ع ذات البع��د 
موؤك��دا  واحل�س��اري،  والثق��ايف  االجتماع��ي 
عل��ى ���رشورة تظاف��ر اجله��ود ل��كل القطاع��ات 
والفئات ومنظم��ات املجتمع املدين يف دعم تلك 
املب��ادرات وخ�سو�س��ا يف ظل الظ��روف املالية 
الت��ي مير بها البل��د من اجل مواجه��ة التحديات 

واال�سهام بتحقيق اال�ستقرار.
واو�س��ح الع��الق ان حت�س��ن مظه��ر العا�سم��ة 
)بغداد( وبجهود تطوعي��ة يعطي ر�سالة ايجابية 
مهم��ة عل��ى ال�سعي��د االجتماع��ي واالقت�سادي 
وي�سه��م يف تعمي��ق روح املواطن��ة وامل�سوؤولي��ة 
ايجابي��ة  انطباع��ات  يخل��ق  كم��ا  االجتماعي��ة 
واملعنوي��ة  النف�سي��ة  احلال��ة  عل��ى  تنعك���س 

للمواطنن.
وقد ا�س��اد ال�سيد العالق بدور امل�سارف اخلا�سة 
موؤ�س�س��ة  ومنه��ا  امل��دين  املجتم��ع  وموؤ�س�س��ات 
)LUGAL( مب��ا تقدم��ه من اف��كار يف تاأهيل 
�س��ارع الر�سي��د. واك��د الع��الق ان العم��ل يج��ري 
حاليا الأط��الق م�ساريع جديدة من �ساأنها اظهار 
بغ��داد مب��ا يلي��ق مبكانته��ا وعمقه��ا احل�ساري 
والثق��ايف. ي�س��ار اىل ان تن�سيق��ا يج��ري ب�س��اأن 
و�س��ع خط��ة ت�س��رتك فيه��ا موؤ�س�س��ات حكومية 
بغ��داد  وحمافظ��ة  وامان��ة  ووزارات  خمتلف��ة 
وامل�س��ارف العراقية اخلا�سة ف�س��ال عن رجال 
االعم��ال ومنظمات االقت�س��اد واالعمال برعاية 

البنك املركزي العراقي.
واأع��رب البنك املركزي العراقي عن توقعاته بان 
حتظى تلك امل�ساريع بدعم دول ومنظمات دولية 

وحملية.

بغداد ـ لميس عبد الكريم 

�ضمن حملة لدعم 
االقت�ضاد العراقي 

,اعلن البنك املركزي 
العراقي يوم االأربعاء 

عن اطالق م�ضروع 
اإعادة تاأهيل �ضارع 

الر�ضيد واإعادة احلياة 
له بتجديد �ضكله 

اال�ضيل.

ت�ضاربت الت�ضريحات ما 
بني جلنة النزاهة يف جمل�س 
حمافظة الب�ضرة التي اأعلنت 

عن تلقيها معلومات تفيد 
باال�ضتباه ب�ضالحية �ضحنة 

من الرز امل�ضتورد عرب ميناء 
اأم ق�ضر حل�ضاب وزارة 

التجارة لال�ضتهالك الب�ضري 
فيما اأكدت االأخرية ان الرز 

خا�ضع ملعايري الفح�س 
املختربي.

بمساعدة عشيقها امرأة تقتل زوجها شمال ذي قار

لجنة عشائرية في البصرة تذكر العشائر المتنازعة بحرمة محرم الحرام

محافظ االنبار: معركتنا المقبلة الحفاظ على 
المنجز وإعادة اإلعمار واالستقرار

اتهامات تطال رز التجارة.. واألخيرة تؤكد التزامها بمعايير الفحص المختبري

بغ��داد � متابع��ة : اأعلن مركز �رشطة الكرادي بق�س��اء الرفاعي �سمال ذي قار، عن 
متكن��ه من ك�س��ف مالب�سات جرمية حادث قتل ب�سعة ل�ساب يف الثالثن من عمره 
، والقب���س عل��ى مرتكبيها. وق��ال مدير ق�سم �رشط��ة الرفاعي العقي��د جا�سم عبد 
اخل���رش جا�سم يف بيان، انه ”ا�ستخربنا بوقوع جرمية قتل يف منطقة التفيج يف 
ق�س��اء الرفاعي مت عل��ى اثرها االنتقال اىل حمل احلادث وبرفقتنا �سباط املركز 
وخ��رباء االأدلة اجلنائية“، مبينًا انه ”وجدنا املجني عليه ويرمز ال�سمه )ح.ع.م( 
والبال��غ م��ن العمر 30 عاما مف��ارق احلياة اثر اإ�سابته بع��دة طعنات يف منطقة 
ال�سدر والظهر و�رشبة يف الرقبة“. وتابع انه” خالل التحقيق و جمع املعلومات 
بالتع��اون م��ع مكت��ب اال�ستخب��ارات يف الق�س��اء تول��دت �سكوك ل��دى املحققن 
بزوج��ة املجني عليه املتهمة )م.ج�.خ( والبالغة م��ن العمر 24 عاما عملها ربت 
بي��ت“، م�سراً اىل ان��ه ”مت القب�س عليه��ا اأ�سوليا“. واأ�ساف العقي��د جا�سم انه” 
م��ن خالل التحقيق مع املتهمة اعرتفت �رشاحة بارتكاب اجلرمية باال�سرتاك مع 
املته��م )و ط ج���(“. وم�س��ى مدير ق�سم �رشط��ة الرفاعي بالقول ان��ه ”على الفور 
ول�سالم��ة التحقي��ق مت القب�س على املتهم )و.ط.ج���( والبالغ من العمر 24  عاما 

كا�سب ي�سكن الرفاعي منطقة التفيج“. 

دع��ت اللجنة العليا حلل النزاعات الع�سائرية يف الب�رشة الع�سائر املتنازعة 
يف املحافظ��ة اىل الت�سام��ح والت�سال��ح وع��دم االقتتال خ��الل �سهر حمرم 
حلرمت��ه ال�رشعية، كما نا�سدت رجال الدي��ن امل�ساهمة يف التثقيف باجتاه 
نب��ذ العن��ف الع�سائ��ري. وقال رئي���س اللجن��ة ال�سيخ يع��رب املحمداوي يف 
حدي��ث �سحف��ي، اإن "اللجنة تهي��ب بالع�سائر التي لديه��ا خالفات باللجوء 
اىل الت�سال��ح والت�سامح خالل �سهر حمرم احلرام ونبذ العنف وال�رشاعات"، 
مبين��ًا اأن "الع�سائ��ر املتنازعة ينبغي اأن ت�ستقي درو���س االإ�سالح واملحبة 
والت�سامح من الثورة احل�سينية العظيمة التي انت�رش فيها الدم على ال�سيف".
ولفت املحم��داوي اىل اأن "الع�سائر املتنازعة عليها اأي�سًا اأن تتذكر اأن �سهر 
حم��رم م��ن االأ�سهر التي ح��رم اهلل فيها القت��ال"، م�سيف��ة اأن "رجال الدين 
الف�س��الء وخطب��اء املنرب احل�سيني ناأم��ل منهم ا�ستثمار اأي��ام عا�سوراء يف 
التثقي��ف والتبلي��غ ب���رشورة نب��ذ ال�رشاع��ات الع�سائري��ة، وتوجي��ه اأبناء 

املجتمع نحو تغليب لغة العقل واحلوار على لغة العنف والر�سا�س".

بغ��داد � متابع��ة: هناأ حماف��ظ االأنبار �سهيب ال��راوي، االأم��ة االإ�سالمية والعراق 
عامة، وحمافظة االنبار خا�سة، بحلول العام الهجري اجلديد، موؤكدا اأن املعركة 

املقبلة �ستكون للحفاظ على املنجز واإعادة االإعمار واال�ستقرار.
وقال الراوي يف بيان �سحفي، "نهنئ االأمة االإ�سالمية والعراق عامة، وحمافظة 

االنبار خا�سة، بحلول العام الهجري اجلديد".
واأ�س��اف، اأن "�سفحات الن�رش التي �سطرها االأ�ساو�س م��ن اأبناء قواتنا االأمنية، 

تكللت باإ�رشاقة عودة النازحن وانهاء معاناتهم يف مناطق النزوح كافة".
واأك��د ال��راوي، اأن "املعرك��ة املقبلة هي احلفاظ عل��ى املنجز، واإمت��ام التحرير، 

واإعادة االإعمار، واال�ستقرار لعموم املحافظة".

حقيبة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ خاص  

اعلن��ت بعث��ة االأمم امل�تحدة مل�ساع��دة العراق، عن 
ح�سيل��ة اأع��داد ال�سحاي��ا يف الع��راق ل�سه��ر اأيلول 
املا�س��ي، وفيم��ا بين��ت ا�ست�سه��اد وا�ساب��ة اك��ر 
م��ن األف��ي عراق��ي، اأك��دت ان حمافظ��ة بغ��داد هي 
االأك��ر ت���رشراً. وذك��ر بي��ان للبعث��ة، اإن "االأرقام 
الت��ي �سجلتها بعث��ة االأمم املتحدة مل�ساعدة العراق 
 003،1 )يونام��ي( اف��ادت مبقت��ل م��ا جمموع��ه 

اأعم��ال  ج��راء  اآخري��ن   159،1 واإ�ساب��ة  عراقي��ًا 
االإره��اب والعن��ف والنزاع امل�سل��ح التي وقعت يف 
الع��راق، مبا يف ذل��ك حمافظة االأنب��ار، خالل �سهر 
اأيل��ول املا�س��ي"، مبينة ان "ع��دد القتلى املدنين 
يف اأيل��ول بل��غ 609 ا�سخا���س من بينه��م 19 من 
منت�سب��ي ال�رشط��ة االحتادي��ة ومنت�سب��ي الدف��اع 
امل��دين من ق��وات "ال�سحوة" ومنت�سب��ي احلمايات 
ال�سخ�سي��ة و�رشط��ة حماي��ة املن�س��اآت ومنت�سب��ي 
االإطف��اء". وا�سافت ان "عدد اجلرحى املدنين بلغ 

951 �سخ�س��ًا من بينهم 29 من منت�سبي ال�رشطة 
االحتادي��ة ومنت�سب��ي الدف��اع امل��دين م��ن ق��وات 
"ال�سحوة" ومنت�سبي احلمايات ال�سخ�سية و�رشطة 
حماي��ة املن�س��اآت ومنت�سبي االإطف��اء"، م�سرة اىل 
ان��ه "ُقتل ما جمموع��ه 394 عن�رشاً م��ن منت�سبي 
ق��وات االأم��ن العراقية من �سمنهم اأف��راد من قوات 
البي�سمركة وقوات املهام اخلا�سة واحل�سد ال�سعبي، 
م��ع ا�ستثناء عملي��ات االأنبار وج��رح 208 اآخرين 
)لي�س من بينهم امل�ساب��ون يف عمليات االأنبار(". 

وتابع��ت انه "وفقًا لالأرق��ام، كانت حمافظة بغداد 
اإذ بل��غ جمم��وع ال�سحاي��ا  ه��ي االأك��ر ت���رشراً، 
و838  قتي��اًل   289( �سخ�س��ًا   127،1 املدني��ن 
جريح��ًا(، وتلتها نينوى حيث �سقط فيها 42 قتياًل 
و 55 جريح��ًا، ث��م �س��الح الدي��ن التي �سق��ط فيها 
23 قتي��اًل وجرح 10 اآخرون"، مو�سحة ان "عدد 
ال�سحاي��ا يف حمافظ��ة كرك��وك بل��غ 23 قتي��اًل و 
9 جرح��ى، فيما قت��ل �سخ�سان يف حمافظة بابل 

واأ�سيب 4 اآخرون."

يونامي: أكثر من ألف شهيد خالل أيلول في العراق
بغداد ـ متابعة 

استئناف امتحانات الطلبة اليوم 
بعد عطلة رأس السنة الهجرية

بدء تنفيذ الخطة الطارئة 
لشهر محرم وزيارة عاشوراء


