
العلم��ي،  والبح��ث  الع��ايل  التعلي��م  وزارة  اعلن��ت 
ع��ن اإطالقه��ا اال�ستم��ارة االلكرتوني��ة للتق��دمي اىل 
اجلامعات والكليات االأهلية لل�سنة الدرا�سية )2016 
� 2017(. وق��ال املتح��دث الر�سم��ي لل��وزارة حي��در 
العب��ودي، يف بي��ان، اإن "ال��وزارة اأطلق��ت اال�ستمارة 
االلكرتوني��ة للتقدمي اىل اجلامعات والكليات االأهلية 
لل�سن��ة الدرا�سي��ة )2016 � 2017(". واأ�س��اف، اأن 
اجلامع��ات  اىل  للتق��دمي  االلكرتوني��ة  "اال�ستم��ارة 
ال�سباحي��ة  الدرا�س��ة  ي�سم��ل  االأهلي��ة  والكلي��ات 

وامل�سائية".
وتاب��ع العبودي، اأن "للطالب احل��ق يف اختيار العدد 
املنا�س��ب ل��ه يف اال�ستمارة"، م�س��را اىل اأن "التقدمي 
االلك��رتوين يك��ون عرب الكلي��ات االأهلي��ة التي يرغب 

الطالب يف التقدمي اإليها".
ولف��ت املتحدث الر�سم��ي، اىل اأن "مدة التقدمي خم�س 
ع�رشة يوما تبداأ من تاريخ اإطالق اال�ستمارة"، مبينا 
اأن "قبول الطالب يتم على وفق اخليارات املثبتة يف 

اال�ستمارة وعلى اأ�سا�س املفا�سلة".

توقع��ت هي��اأة االأن��واء اجلوي��ة والر�سد الزل��زايل، اأن 
يك��ون الطق���س �سح��وا م�سحوب��ا بالغي��وم ودرجات 

احلرارة ت�سل اىل 36ْم.
وقال��ت الهي��اأة يف بي��ان ، اإن "تاأث��ر املرتفع اجلوي 
الق��ادم م��ن البح��ر املتو�س��ط ي�ستم��ر الي��وم ويوم غد 
يف  الطق���س  ليك��ون  املقبل��ة،  واالربع��اء  والثالث��اء 
املناط��ق كاف��ة �سحوا م��ع ظه��ور بع���س القطع من 
احل��رارة  "درج��ات  اأن  البي��ان،  واأ�س��اف  الغي��وم". 
تنخف���س قلي��ال يف املنطقت��ن ال�سمالي��ة والو�سط��ى 
ومقارب��ة يف املنطق��ة اجلنوبي��ة ع��ن الي��وم ال�سابق 
لت�سج��ل 36ْم". وب��ن، اأن "الري��اح �ستك��ون �سمالي��ة 
غربي��ة خفيفة اىل معتدلة ال�رشع��ة 20-10 كم/�س، 

مدى الروؤية 10-8 كم".
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 فاأ�رشع��ت امل�س��ي نحو املقه��ى، ووجدت اأبو 
جن��م حزين��ا كئيب��ا جال�س��ا وح��ده يف طرف 
املقه��ى، فقط ه��و وا�ستكان ال�س��اي، لقد كان 
اأب��و جنم لن��ا دوما جبل من االأم��ل، فهو كبر 
املتفائل��ن يف العراق، مل اأعه��ده بهذه الهياأة 
احلزين��ة، فاأ�رشع��ت لل�س��الم علي��ه، و�سحبت 

كر�سي وجل�ست بجنبه، وقلت له:
- م��ا ب��ك اأبو جنم، تب��دو على غ��ر طبيعتك، 
فاحل��زن يل��ف كيان��ك، حدثن��ي ه��ل امل ب��ك 
مك��روه. رف��ع راأ�سه بب��طء ونظ��ر اىل وجهي، 
وعيني��ه تغرقان يف بحرا م��ن الهم، كاأن األف 

عام مرت عليه، قال ب�سعوبة:
- زوجت��ي مري�س��ة ج��دا، وحتت��اج لعملي��ة 
خارج البل��د، انه ورم خبي��ث اكت�سفه الطبيب 
�سدف��ة، وال عالج له يف البل��د، واأنا كما تعلم 
متع���رش دوم��ًا، بال��كاد اأعي���س، وال اعلم ماذا 
افع��ل، �ست��ون مليون دين��ار �رشفه��ا الوطن 
عل��ى موؤخرة �سيا�س��ي، واأنا احت��اج مليونن 
دين��ار فقط، فتبخل عل��ي دولتي احلنونة، مع 
تع���رشي وبحبوحة �ساحب املوؤخ��رة، فانظر 
اىل الظل��م يف الع��راق. �سكٌت ع��ن مطلبي، ومل 
اأجد من الكالم ما ميكن اأن يوا�سي �سديقي، اأو 
ميكن اأن يفرج عنه الهم، فم�سيبته ال حل لها، 
وقد يكون علي��ه اأن ينتظر املوت، كما انتظره 
حجي �سام��ل عندما اأ�سيب ب��ورم خبيث قبل 
�سنت��ن، لكنن��ا دوم��ا نك��ذب عل��ى بع�سن��ا، 
ك��ي نزي��ل عن خاطرن��ا فكرة احل��زن القادم، 
اأم��ل ممزوج بوه��م،  فقلت له: - ي��ا عم ت�سلح 
باالأم��ل، اأنت كبرن��ا واأ�ستاذنا، ومنك تعلمنا 
التف��اوؤل، �ستف��رج ب��اأذن اهلل. �سك��ت احل��اج 
واأكم��ل ارت�س��اف ال�ساي، حلظته��ا اقبل علينا 
�سديقنا زهر املوظف امل�سكن، ليبدد �سكون 
جمل�سن��ا، وقد بان عليه الغ�سب والثورة، �سلم 
ب�س��وت كل��ه حرق��ة واآمل، ث��م جل���س واخ��رج 
�سي��كارة واأ�سعله��ا، وطلبت له �س��اي بالهيل، 

وقلت له:
- م��ا ب��ك ي��ا �سديقي، ه��ل ع��ادت ال�سائقة 
املالي��ة لتخنق وجودك، كما تفعلها كل �سهر، 
مع ق��رب تبخر الرات��ب البائ���س؟ �سحب نف�سا 
عميقا م��ن �سيكارت��ه ليمالأ امل��كان بدخانه، 
دخ��ان يح�س�سه ببع�س اللذة واالأمل، املمزوج 
بتحذي��رات املر���س وامل��وت، التف��ت نح��وي 

وقال:
- املو�س��وع خمتل��ف، يتعل��ق ب�س��ارع حينا 

)�سارع حي البتول(.
- امل ي�سلحوه؟ اأتذكر �سكواك منذ عام تقريبا!
رمى �سي��كاره بع�سبية، كاأنه ب��ركان �سيثور، 

وقال:
- عندم��ا نخرج �سباحا للعم��ل ومنر ب�سارع 
ح��ي البت��ول العجي��ب، اأتذكر كم م��ن ال�سا�سة 
الذي��ن جاءوا لزيارة ال�سارع والتربك مبا بقي 
من اأ�سفلته، من اأمينة العا�سمة امل�سونة، اىل 
حماف��ظ بغداد اخل��دوم، اىل جمع من جهابذة 
الربمل��ان وجمل�س حافظة بغ��داد، ممن وعدوا 
ال�س��ارع  وان  خ��را،  الفق��ر  املناط��ق  اأه��ل 
�سيك��ون ك�س��وارع املن�س��ور اأو الرم��وك. - 
ومتى يفعلوه��ا، وي�سلحون ال�سارع العجيب؟ 
- ل��ن ي�سل��ح هذا ال�سارع اأب��دا،  الن ال�سيا�سة 
عندن��ا عب��ارة عن ٌفو�س��ى لي�س له��ا حل، ثم 
ارت�س��ف زه��ر ر�سفة �س��اي ب�س��وت م�سموع، 
كاأن��ه يريد اأن يقول �س��يء مهم، فاأكمل زهر: 
- امل�سيبة كما تعرفون تت�سخم على الفقراء، 
ويج��ب اأن تكتمل، فقبل اأيام انقلبت "�ستوتة" 
بفعل حفرة بال�سارع، وح�سلت ك�سور وجروح 
لل��ركاب، وكان احده��م جدت��ي امل�سنة، وهي 

اأالن مري�سة، مك�سورة ال�سلع.
�سحك اأبو جنم ب�سكل ه�ستري وقال: م�سكينة 
جدتك، اأتذكر انفه��ا الكبر، ف�سحكنا و�سحك 

زهر، ثم اأكمل حديثه:
- الع�سرة جعلت غ�سبها على �سائق ال�ستوتة 
امل�سك��ن، وتطالب��ه بف�سل ع�سائ��ري، مع اأين 
ن�سحتهم بان نطلب ف�سل ع�سائري من رئي�س 
ال��وزراء اأو م��ن حماف��ظ بغ��داد اأم م��ن اأمينة 
العا�سمة، ف�سحك ال�سي��خ وكبار الع�سرة من 
كالم��ي، لكن ما ي�سغلن��ي اأالن كيف اأجد ثمن 

العالج جلدتي.
فقل��ت لزه��ر: )�سيجزل��ون ل��ك العط��اء، فقط 
طالبه��م بجواري ح�سان كثم��ن مقابل جمال 
جدتك الزائل ب�سبب احلادث(، وت�ساحكنا، ثم 
قال اأبو جنم بتهكم: - طالبهم بعملية جتميل 

الأنف جدتك.
ف�سحكنا جميعا، حت��ى دمعت عيوننا، فكان 

�سحك كالبكاء. 

 التجارة تؤكد: ال توجد "جهة معتبرة" اثبتت فساد الرز الهندي
وقال اجلميلي يف بي��ان ملكتبه االعالمي، 
اإنه "قبل يوم��ن اكتملت التحقيقات ب�ساأن 
�سفقة الرز الهن��دي"، م�ستدركًا بالقول "مل 
اأك��ن اأرغب يف احلديث عن ذلك قبل اكتمال 
التحقيقات ولكني اأنبه اإىل طرح ال�سوؤال هل 

العقد فا�سد اأم الرز فا�سد".
واأ�س��اف اجلميلي، اأنه "فيم��ا يخ�س العقد 
واالحال��ة وال�رشك��ة املجه��زة ال توج��د اأي 
مالحظ��ة تطع��ن بع��دم �سالمة االج��راءات 
العقدي��ة"، م�س��راً اإىل اأن "ال�رشكة املجهزة 
واح��دة من اأكرب �رشكات الرز العاملية ولها 
ع���رشات العق��ود م��ع وزارة التج��ارة وق��د 
تناف�س��ت مع الع�رشات م��ن ال�رشكات للفوز 

بالعقد".

ولف��ت اجلميل��ي اإىل اأن "عق��ود ال��رز لي�ست 
بدع��ة عراقية وامنا من��وذج يطبق يف كافة 
دول الع��امل ويت�سم��ن كيفي��ة التعامل مع 
ال��رز املت���رشر اأو التال��ف اأو ال��ذي تظه��ر 
ب��ه ح�رشة حي��ث يثبت مبح���رش �رشر وما 
ينق���س يعاد ويخ�س��م حت��ى اإذا و�سل اإىل 

امل�ستهلك".
وبن، اأن "هذا موؤ���رش اأن وجود ال�رشر اأمر 
طبيع��ي جداً يف عقود ال��رز العاملية ب�سبب 
اخلزن والنقل البحري وظهور اأقل من 200 
كي���س مت�رشر من جمموع 830 األف كي�س 
اأم��ر طبيع��ي ج��دا"، الفت��ًا اإىل اأن "الف��رق 
املت���رشرة  االكيا���س  اح�س��ت  الرقابي��ة 

وح�رشتها".
واأردف اجلميل��ي قائ��اًل، "ام��ا ح��ول ف�ساد 
ال��رز فمن ال��ذي يقرره؟ هل يق��رره ت�سوير 

كي���س مت���رشر اأو كمي��ة تق��در 4700 طن 
مت التحف��ظ عليه��ا من قب��ل وزارة التجارة 
عل��ى ظه��ر الباخ��رة يف العنب��ار رقم واحد 
منذ ال���21 من �سهر �سبتم��رب اأيلول وتقرره 
خمت��ربات ال��وزارة واملخت��ربات العاملي��ة 
املحاي��دة التي جلاأنا اليها للتحكيم وكذلك 
خمتربات جهاز التقيي�س وال�سيطرة النوعية 
وخمت��ربات وزارة ال�سح��ة يف املحافظات 
والت��ي اثبت��ت جميعه��ا �سالحي��ة ال��رز"، 
موؤك��داً اأن��ه "ال توج��د حت��ى االن اأي جه��ة 

معتربة اأو خمت�سة اأثبتت اأن الرز فا�سد".
ولف��ت اإىل اأن "ه��ذا العقد وقع بع��د اأ�سابيع 
من تكليفي بالوزارة وكالة وقد وجدت باأن 
املخازن فارغ��ة ومل ت�ستطع ال��وزارة ملدة 
�ست��ة اأ�سهر من توقيع عق��د ومل ت�ستطع من 
توزي��ع اأك��ر من ث��الث وجبات ه��ذا العام 

ب�سبب قلة التخ�سي�سات وخوف املوظفن 
من االقدام على اجناز اأي عقد".

وتاب��ع اجلميل��ي، اأن��ه "يف اأعق��اب اأي عقد 
التج��ار بالت�سقي��ط ويذه��ب  يب��داأ ���رشاع 
�سحيت��ه �سغ��ار املوظف��ن باالإحالة على 
النزاه��ة وه��ذا العق��د االخر لالأ�س��ف بداأت 
احلمل��ة عليه مع حمرم احل��رام حيث جتار 
القط��اع اخلا���س يب��داأون مو�س��م بيع جيد 
له��م، وعندم��ا و�سل��ت الكمي��ة اإىل ال�س��وق 
ب��داأت  اأن  اال  كان  فم��ا  االأ�سع��ار  نزل��ت 
احلمل��ة"، م�سيفًا "لالأ�س��ف ان�ساقت خلفها 
قن��وات اعالمية وان�س��اق �سيا�سيون خلفها 
ق�س��م منهم بوع��ي واخرون م��ن دون وعي 
وق��د ر�س��دت مفارزن��ا الرقابية ���رشاء رز 
احل�سة وخلطه مع الب�سمتي واإعادة بيعه".

وزاد اجلميل��ي، اأن "النتيج��ة كانت موؤ�سفة 

وه��ي اأن ال���رشكات العاملي��ة تفق��د ثقتها 
بالتعام��ل م��ع العراق واأ�سب��ح من ال�سعب 
اكم��ال العقود الأن يف كل عق��د ثمة م�سكلة 
وق��د ح�س��ل ه��ذا ال�سيء م��ع عق��د احلنطة 
عندم��ا كان الوزي��ر حممد �سي��اع ال�سوداين 
يدير ال��وزارة ومن نف���س االأ�سخا�س الذين 
ا�سطنعوا ه��ذه احلملة حتى و�سل االأمر اأن 
بع���س خطباء اجلمع��ة اأخ��ذوا يقولون من 
خالل املنرب اهلل اأكرب كيف تطعمون النا�س 
�سمومًا". وكانت النائب عن جبهة االإ�سالح 
عالية ن�سيف قد حذرت من حماولة بع�س 
�سعاف النفو���س يف وزارة التجارة ال�سعي 
لطم�س معامل جرمية ا�ست��راد الرز الفا�سد، 
مبين��ة اأن ح�رش امل�سكل��ة يف وجود ح�رشة 
حي��ة يف العنرب )واحد( هي حماولة للملمة 

الف�سيحة الأن الرز تالف ومتعفن.

بغداد ـ متابعة 

 اأعلن وزير التجارة وكالة 
�سلمان اجلميلي ، انتهاء 

التحقيقات ب�ساأن �سفقة الرز 
الهندي، موؤكدًا عدم وجود جهة 

معتربة اأو خمت�سة اأثبتت اأن 
الرز "فا�سد" حتى االن، فيما 
اأ�سار اإىل اأن ال�سركة املجهزة 
واحدة من اأكرب �سركات الرز 
العاملية ولها ع�سرات العقود 

مع الوزارة.

 قررت اأن اذهب اىل 
اأبو جنم كي يجد حال 

مل�سكلتي، ف�ساحب البيت 
يطالبني بدفع االإيجار 

اأو اأخالء البيت، واأنا 
اأالن مفل�س، فنحن عائلة 

بالكاد نعي�س، وكنت 
اعلم اأن اأبو جنم يف 

مقهى اأبو علي كعادته 
كل �سباح،

منظمتان تبحثان أوضاع نينوى بعد تحريرها من داعش

اليابان تتبرع للعراق بمليون دوالر لدعم نازحي األنبار

منتسبو صحة السليمانية يتظاهرون للمطالبة بتوزيع رواتبهم

حكاية عراقية.. 

كاتب مفلس , ورجل مهموم, وأنف امرأة
بغ��داد � متابع��ة : بحث��ت منظمت��ان يف جم��ال حق��وق االن�س��ان، ن���رش ثقافة 
التعاي�س ال�سلمي يف حمافظة نينوى بعد حتريرها من تنظيم داع�س االرهابي.
وقال��ت اجلمعية العراقية حلقوق االن�س��ان يف الواليات املتحدة االمريكية يف 
بي��ان له��ا، ان "رئي�س اجلمعية حميد م��راد زار مقر املنظم��ة العاملية حلقوق 
االن�س��ان يف حمافظة دهوك وكان يف ا�ستقبال��ه رئي�س املنظمة خالد حممود 
ويل والعامل��ن يف املنظم��ة وج��رى خالل اللق��اء مناق�سة الق�ساي��ا املتعلقة 
بالنازحن وال�سعي اجلاد الإقامة العديد من الور�س واملوؤمترات واملحا�رشات 
امل�سرتك��ة". كما بحث اجلانب��ان "الق�سايا املتعلق��ة بالنازحن يف املناطق 
املختلفة والتي نزحوا اليها من املدن العراقية".  واكد الطرفان بح�سب البيان 
عل��ى "���رشورة العمل على ن�رش ثقاف��ة التعاي�س ال�سلمي وحق��وق االن�سان يف 
حمافظ��ة نين��وى بعد حتريرها م��ن رج�س داع���س وبراثن االره��اب، وال�سعي 
اجل��اد ملرحلة ما بعد التنظي��م من خالل الرتكيز على اإقامة العديد من الور�س 

واملوؤمترات واملحا�رشات امل�سرتكة بن اجلمعية واملنظمة". 

بغ��داد � متابع��ة : اأعلن��ت احلكوم��ة الياباني��ة، ع��ن تربعه��ا مببلغ ملي��ون دوالر 
للمنظم��ة الدولية للهج��رة يف العراق. وق��ال ال�سفر الياباين ل��دى العراق، فوميو 
اإي��واي يف ت�رشي��ح �سحف��ي، اإننا "م���رشورون مب�ساع��دة اأ�سدقائن��ا يف العراق، 
ونق��در جهود املنظمة الدولي��ة للهجرة للتخفيف من معان��اة العراقين وحت�سن 
ظروفه��م املعي�سي��ة". واأ�ساف، اأنه "م��ن اأجل توفر امل��اأوى يف حاالت الطوارئ 
ودع��م اأك��ر م��ن 12 األف ن��ازح عراق��ي يعي�س��ون يف خميمات مبنطق��ة الفلوجة 
�رشق��ي االأنب��ار، تربعن��ا مببلغ ملي��ون دوالر للمنظمة". ومن جانب��ه، قال رئي�س 
بعث��ة املنظمة الدولية للهجرة بالع��راق، توما�س فاي�س، اإن "دعم حكومة اليابان 
لتقدمي امل�ساعدات اخلا�سة باملاأوى للنازحن العراقين يف االأنبار بالتعاون مع 

ال�رشكاء يف املجال االإن�ساين".

بغداد � متابعة: تظاهر منت�سبو �سحة ال�سليمانية، احتجاجا على قطع جزء من 
رواتبه��م وتاأخر توزيعها، فيما طالب��وا مبوا�سلة ال�سغط على اجلهات املعنية 
لتحقي��ق مطاليبهم.وقال م�سدر مطلع، اإن نقاب��ة املهن ال�سحية يف حمافظة 
ال�سليماني��ة نظمت تظاهرة ام��ام م�ست�سفى الطوارئ، للمطالبة بعدم قطع جزء 

من رواتبهم بحجة االدخار االإجباري وتوزيع الرواتب يف موعده املحدد.
واأ�س��اف املرا�سل، اأن املتظاهرين رفعوا �سع��ارات تت�سمن اأن "توقف القطاع 
ال�سح��ي يعن��ي توقف احلياة"، مبين��ًا اأن املتظاهرين اك��دوا موا�سلة ال�سغط 
على اجلهات املعنية لتحقيق مطاليبهم.وكانت حكومة اإقليم كرد�ستان اأعلنت 
مطل��ع الع��ام احلايل قطع ج��زء من رواتب املوظف��ن كما اأنه��ا مل تتمكن من 
دفع متاأخ��رات رواتب موظفيها منذ �سهر اأيلول املا�سي 2015 ب�سبب االأزمة 
املالي��ة التي تعاين منها اإقلي��م كرد�ستان، فيما يعزو م�سوؤول��و االإقليم االأزمة 
املالي��ة اإىل تراج��ع اأ�سع��ار النفط وامل�س��اكل العالقة بن بغ��داد واأربيل ب�ساأن 
ملف��ات النفط واملوازنة واحلرب �سد "داع�س" واإي��واء اكر من مليون ون�سف 

نازح والجئ.
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بغداد ــ متابعة

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ اسعد عبد الله

التعليم تطلق استمارة 
التقديم االلكتروني 

للجامعات والكليات االهلية

األنواء الجوية: طقس 
صحو مصحوب بالغيوم 
والحرارة تصل الى 36ْم
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