
حددت وزارة الرتبية الثاين من �شباط املقبل موعدا 
الإج��راء االمتحان التمهي��دي للمتقدمني لالمتحان 

اخلارجي.
وجاء يف بيان للوزارة “انها تعتمد نظام االمتحان 
التمهي��دي معي��ارا لدخ��ول الطلب��ة املتقدمني على 

االمتحان اخلارجي وللمراحل الثالث املنتهية”.
للتق��ومي  العام��ة  “املديري��ة  اأن  البي��ان  وا�ش��اف 
واالمتحان��ات، حددت الثاين من �شهر �شباط املقبل 
موع��دا لب��دء االمتحان��ات التمهيدي��ة”، مبين��ا اأن 
“ال��وزارة ت�شعى اىل اختي��ار مديري مدار�س اكفاء 

للحفاظ على �شال�شة �شري االمتحانات”.

 اعلنت وزارة املالية واالقت�شاد يف حكومة اقليم 
كرد�شت��ان، جدواًل جدي��داً لتوزيع رواتب موظفي 

االقليم، ت�شمن 30 وزارة وهياأة حكومية.
وقال��ت ال��وزارة يف بي��ان، �شيت��م غ��داً ، توزي��ع 
رواتب اجله��ات التالي��ة: )وزارة الرتبي��ة، وزارة 
التعلي��م الع��ايل والبح��ث العلم��ي، وزارة املالية 
واالقت�شاد("، يف حني �شيتم يوم االربعاء املقبل 
توزي��ع رواتب اجلهات التالي��ة: )وزارة الداخلية، 
وزارة ال�شح��ة، وزارة النقل واملوا�شالت، ف�شال 
ع��ن وزارة التخطيط، ووزارة ال��روات الطبيعية، 

وموؤ�ش�شة رفع االألغام(".
 واو�شح��ت ال��وزارة ان��ه "�شيت��م ي��وم االربع��اء 
املقب��ل اي�ش��ا، توزي��ع روات��ب دي��وان املراقب��ة 
واملناط��ق  االإن�ش��ان،  حق��وق  وهي��اأة  املالي��ة، 
وهي��اأة  االإقلي��م،  ادارة  خ��ارج  الكورد�شتاني��ة 
النزاه��ة،  وهي��اأة  اال�شتثم��ار،  وهي��اأة  البيئ��ة، 
واملفو�شي��ة العلي��ا لالنتخاب��ات يف كرد�شتان، 
كم��ا �شيت��م يوم اخلمي���س املقبل، توزي��ع رواتب 
وزارة  الكهرب��اء،  )وزارة  التالي��ة:  اجله��ات 
البلدي��ات وال�شياح��ة، وزارة ال�شناعة والتجارة، 
وزارة االعم��ار واال�ش��كان، وزارة ال�شهداء وزارة 
ال�ش��وؤون االإجتماعي��ة، وزارة الثقاف��ة وال�شباب، 
وزارة االأوق��اف وال�شوؤون الدينية، وزارة الزراعة 

واملوارد املائية، وزارة العدل(".
وا�ش��ارت اىل ان "توزيع رواتب )جمل�س الق�شاء، 
ورئا�ش��ة االقلي��م، ورئا�ش��ة الربمل��ان، ورئا�ش��ة 

جمل�س الوزراء( �شيكون يوم اخلمي�س املقبل".
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يف ح��ني يرى ط��رف اآخر اأنها ت�ش��اف للخدمة 
التقاعدي��ة م��ن دون العالوة والرتفي��ع ،كما اأن 
هناك جداًل اآخر يتعلق مبقدار الراتب الذي مينح 

للموظف يف اإجازته.
وتق��ول املوظف��ة يف قط��اع التعلي��م حنان عبد 
الر�شول التي اكدت يف حديثها ان، اجازة االربع 
�شن��وات  مثلت بالن�شبة لها فر�شة كبرية  طاملا 
حلم��ت بها هي وزوجها ال�شيما وهي تعي�س مع 
زوجه��ا يف العراق وحدهما ،بعد هجرة اوالدها 
اىل خ��ارج الع��راق ،ومنه��م م��ن ا�شتق��ر خارج 
الع��راق ب�ش��كل نهائ��ي ومنهم من هاج��ر الأجل 
العم��ل، موؤكدة ان "االجازة �شتجعلها ت�شتقر مع 

اوالدها يف خارج العراق".
وت�شي��ف عبد الر�ش��ول انها �ش��وف توؤجر بيتها 
م��ع راتبها اال�شمي ه��ي وزوجه��ا وي�شتطيعان 
اال�شتق��رار واالطمئن��ان مع  اوالدهم��ا على حد 

قولها.
ام��ا املوظفة فريدة قا�شم حم�ش��ن فقد قالت ،ان 

االجازة ت�ش��كل بالن�شبة له��ا متنف�س من �شغط 
الوظيف��ة م��ن اأج��ل متابع��ة اوالده��ا االثن��ني 
بن��ت يف ال�ش��ف الثالث ابتدائ��ي وولد يف االول 

االبتدائي.
ب��اق  "اال�شتيق��اظ مبك��را  ان  وت�شي��ف قا�ش��م 
لكونه��ا تنه���س لغر���س ا�شتع��داد االطفال اىل 
املدر�ش��ة، لكنها تعود لرتتاح يف البيت ومن ثم 

الذهاب اليهم وجلبهم من مدر�شتهم".
وتب��ني قا�ش��م ان "راتبه��ا احل��ايل ال يكفي ل�شد 
ام��ور املعي�ش��ة بالتعاون م��ع زوجه��ا"، لكنها 
توؤكد ان "�شمان النف�شي��ة املريحة لالأوالد اهم 
لديه��ا من كنوز الدني��ا الن طموحها هو حتقيق 
يف  اوالده��ا  اي�ش��ال  يف  االيجابي��ة  النتائ��ج 

الدرا�شة".
وتو�شح قا�شم بعد االربع �شنوات �شتكون بنتها 
البك��ر يف املتو�شط��ة وه��ي ت�شتطي��ع م�شاع��دة 
اخوها وبالتايل توفر االجازة لها فر�شة ثمينة 
يف ان�ش��اء وتربي��ة اوالده��ا تعليمي��ا عل��ى حد 

تعبريها.

 وي��رى املحل��ل االقت�شادي احم��د اجلبوري ان 
"اج��ازة االربع �شن��وات فيها جوان��ب ايجابية 
و�شلبي��ة فهي يف الوقت ذاته توفر للدولة الكثري 
م��ن امل��وارد للموازن��ة الت�شغيلي��ة ا�شاف��ة اىل 
تقلي��ل الرته��ل يف موؤ�ش�ش��ات الدول��ة املتخم��ة 
مبوظف��ني الح��د لهم وجمم��ل عمله��م ال يتعدى 
ال�شاعة او اقل،" مبينا ان "اجازة االربع �شنوات 
متث��ل حلواًل وقتي��ة انية فر�شتها ظ��روف البلد 

وميزانيته التق�شفية".
وا�شاف اجلبوري ان "اجلانب ال�شلبي يف اجازة 
االرب��ع �شنوات �شوف تخلق جي��اًل من العاطلني 
ع��ن العمل من املوظفني الذي��ن ا�شتح�شلوا على 
اج��ازة االربع �شنوات و�شوف ت�شكل �شغطا على 

القطاع اخلا�س".
 وكان��ت اللجن��ة املالي��ة النيابي��ة ق��د اكدت ان 
"املوظ��ف احلكومي الذي �شيمنح اجازة االربع 
�شن��وات والت��ي ن���س عليه��ا قان��ون املوازن��ة 
االحتادي��ة العام��ة لل�شن��ة املالي��ة 2017،غري 

م�شمول باال�شتقطاعات ال�رضيبية.

محاوالت ودعوات لحمايتهم .. 

مسيحيون : نحن مؤمنون والمؤمن ال يخاف 
 كذل��ك ت�شارب��ت بيان��ات احلرك��ة امل�شيحي��ة يف الع��راق 
"كتائب بابليون" املن�شوية يف احل�شد ال�شعبي ، اذ اأ�شتنكر 
االم��ني الع��ام للحرك��ة ري��ان كل��دان يف ت�رضي��ح �شحفي 
،الهجوم ال��ذي ا�شتهدف امل�شيحيني يف ح��ي الغدير �رضقي 
بغ��داد متهم��ا االأجه��زة االأمني��ة بع��دم حماي��ة املواطنني 
امل�شيحي��ني، والفتا النظ��ر اىل ان احلرك��ة �شت�شتخدم �شتى 
الو�شائ��ل حلماي��ة املواطنني امل�شيحيني منتق��دا يف الوقت 
ذات��ه البيان��ات والت�رضيح��ات العن�رضي��ة املتعلق��ة ببيع 
اخلم��ور مبينا ان منع اخلمور من واجب احلكومة واجلهات 
املتخ�ش�شة ولي�س مهمة الع�شابات التي ترتكب جرائم �شد 
االإن�شاني��ة، داعيا �شف��ارات البلدان االأجنبي��ة واملرجعيات 
ال�شيعي��ة واالأمم املتحدة اىل حماي��ة املواطنني امل�شيحيني 
كم��ا اب��دى كل��دان ا�شتغرابه م��ن �شمت احلكوم��ة العراقية 
جتاه الهجمات املتكررة التي يتعر�س لها امل�شيحيون على 

حد تعبريه.
واأ�ش��اف ان��ه "اإذا عج��زت االأجه��زة االأمني��ة ع��ن حماي��ة 

امل�شيحي��ني وبقي��ت تتفرج عل��ى هذه املذاب��ح التي ترتكب 
امام انظارها فاإننا م�شطرون للدفاع عن النف�س بخياراتنا 
املمكن��ة"، الفت��ًا االهتم��ام اىل "لعلنا �شن�شط��ر اىل اإعادة 
بع���س ابطالن��ا يف قواطع العمليات الذي��ن يقاتلون داع�س 
ملواجه��ة داع�س اآخر يتربقع برداء االمر باملعروف والنهي 
ع��ن املنك��ر، وتق��ف وراءه��ا ت�رضيح��ات نيابي��ة موؤججة 
للعنف والعن�رضية بحجة اخلمور بينما مهمة مواجهة هذه 
املظاه��ر من مهام احلكومة واأجهزته��ا االأمنية ولي�شت بيد 

ع�شابات خارجة عن القانون، واحلريات االإن�شانية".
وتابع الكلداين ان "ال�شمت احلكومي جتاه هذه اجلرائم التي 
تط��ال امل�شيحيني م�شارك��ة يف الظلم واجلرمي��ة، وت�شجيع 

على اال�شتهتار بحقوق االن�شان، والقيم االإن�شانية".
وبع��د اأن تداولت و�شائ��ل اإعالم عن كتائ��ب بابليون قولها 
اإنه��ا ق��د ت�شط��ر لالن�شح��اب من احل�ش��د ال�شعب��ي يف حال 
ا�شتم��ر ا�شته��داف امل�شيحيني، قال املتح��دث با�شم احلركة 
امل�شيحي��ة يف العراق ، ظافر االلقو�شي يف ت�رضيح �شحفي 
، اإن “البي��ان االأخري لكتائب بابلي��ون مل يت�شمن اأي تهديد 
بان�شحابن��ا من احل�شد ال�شعبي عل��ى العك�س من الذي اأ�شيع 

يف و�شائل االإعالم، بل اأكدنا فيه اأن الكتائب �شتقوم ب�شحب 
جمموعة من املقاتلني اإىل بغداد حلماية العوائل.".

واأ�ش��اف،  كتائب بابليون تنتظ��ر نتائج التحقيق بالعملية 
االإرهابية التي ا�شتهدفت جمموعة من اخواننا يف بغداد .

وعل��ى �شعي��د مت�ش��ل هن��اأت منظم��ة ب��در اأبن��اء الطائفة 
امل�شيحي��ة بذك��رى حل��ول اعي��اد املي��الد وراأ���س ال�شن��ة 
امليالدي��ة، داعي��ة احلكوم��ة العراقي��ة اإىل و�ش��ع حماي��ة 
امل�شيحي��ني واالأماك��ن الديني��ة �شم��ن اأولوي��ات اخلط��ط 

االأمنية. 
خرب�ء �أمنيون 

ك�شف��ت تقاري��ر املنظم��ات املتخ�ش�ش��ة مبتابع��ة �ش��وؤون 
االقلي��ات ع��ن اأن  اأ�شب��اب تزاي��د هج��رة امل�شيحي��ني م��ن 
املناط��ق خارج �شيطرة تنظيم  داع���س كانت  ب�شبب اأعمال 
عن��ف ديني��ة وارهابي��ة واأن االأغلبي��ة امل�شيحي��ة يف �رضق 
بغ��داد هاج��رت ب�شب��ب عمليات اخلط��ف والقت��ل والتهديد 
املبا���رض، او التي يت��ّم تهمي�شها من قبل االحزاب امل�شيطرة 
على االدارة والذين يهيمنون على الوظائف بطريقة حزبية 
ديني��ة، كم��ا ان من القبيح ج��داً باأن يكون انت�ش��ار ال�شالح 

ال�شائ��ب يف بغداد لعقوبة االأقلي��ات الدينية مبا يوؤمنون به 
ط��وال القرون املا�شي��ة، وب�شبب النك�ش��ات والنكبات التي 
تعر�ش��ت له��ا االأقليات يف بغ��داد واملحافظ��ات ال�شمالية، 
ا�شبح��ت تن��درج بق��وة يف امل���رضوع الك��ردي يف الع��راق 
واملنطق��ة عل��ى الرغ��م م��ن ع��دم قناعته��م بالكث��ري م��ن 

التفا�شيل القومية والعن�رضية جتاه كل العراقيني.
مو�طنون م�سيحيون 

"املوؤم��ن ال يخاف " بهذه العبارة ابتداأ امل�شيحيون الذين 
ا�شتطلع��ت )اجلورن��ال(  اراءهم قائل��ني ، ال ميكننا عّد هذه 
احلادثة ا�شتهدافًا للطائف��ة امل�شيحية الأن العراق م�شتهدف 
ب��كل طوائف��ه وديانات��ه ، لك��ن  ل��و جئن��ا للحقيق��ة فع��دد 
امل�شيحني يف الع��راق ويف بغداد حتديداً لي�س بالكم الهائل 
بحيث تذهب اخلمور اىل طائفتنا فقط ، موجهني ر�شالة اىل 
االإرهابي��ني الذين قتلوهم باأننا دي��ن الت�شامح وخ�شو�شا 
انن��ا نعي���س يف اأي��ام مباركة فنطلب م��ن اهلل ان ي�شاحمكم 
، موؤكدي��ن اأنهم �شيوا�شل��ون االحتفاء باأعي��اد امليالد الأن 
والدة امل�شي��ح هي والدة االأمل، والعراقيون م�رضون دائما 

على ا�شتمرار احلياة  .

بغداد_لميس عبد الكريم

بعد مقتل ت�سعة عر�قيني هم 
ثمانية م�سيحيني و�أيزيدية �إثر 

هجوم م�سلح �سنه م�سلحون 
جمهولون م�ساء �جلمعة، على 

حملني لبيع �مل�سروبات �لكحولية، 
يف �لغدير جنوب �سرقي بغد�د 
�ساد �خلوف بني �أبناء �لطائفة 

�مل�سيحية  خ�سو�سا و�أنهم 
يحتفون يف هذه �لأيام  بعيد 

�مليالد �ملجيد

�إجازة �لربع �سنو�ت بر�تب 
��سمي كامل ،على �لرغم من 

وجودها مادة و�جب تنفيذها 
يف قانون �ملو�زنة �لحتادية 

�لعامة، �إل �أن �لتفا�سيل ما 
ز�لت حمل جدل حولها ،فهناك 

من يرى �أنها حت�سب كخدمة 
للموظف لأغر��ض �لعالوة 

و�لرتفيع

تدريسي بابلي يسجل 18 براءة اختراع 

المثنى: استبعاد 15 ألف شخص من غير المستحقين 
إلعانات الرعاية 

وزير النفط يوعز بإعادة تشغيل عدد من محطات 
تعبئة الوقود األهلية في المناطق المحررة

إجازة الـ 4 سنوات.. أمنيات بيتية وأخرى للهجرة خارج البلد  
بغ��داد � متابع��ة : ك�شف التدري�ش��ي يف جامعة بابل حممد حم��زة املعموري، 
االح��د، ع��ن ت�شجيله 18 ب��راءة اخرتاع خ��الل م�شريته العلمي��ة يف اجلامعة 
اأهمها ابتكار مادة مطاطية مركبة للوقاية من اال�شعاعات ال�شينية، يف حني 
دع��ا اىل ا�شتثماره��ا يف م�شاري��ع تطبيقية يف املج��االت ال�شناعية والطبية 
وتطوي��ر اقت�ش��اد البلد. وق��ال حممد حمزة املعموري يف حدي��ث �شحفي، اأن 
"براءة االخرتاع تتمثل يف ابتكار مادة مطاطية مركبة لعمل دروع واقية من 
اال�شعاعات ال�شينية يف عيادات اال�شعة وامل�شت�شفيات، ملا ت�شكله تلك اال�شعة 
م��ن خماطر على �شحة االن�شان، خا�شة على �شح��ة احلوامل وما ت�شببه من 
ت�شوه��ات خلقي��ة يف االجنة وما بع��د الوالدات"، م�ش��ريا اىل اأن ا�شتثمار ذلك 

االخرتاع مت من خالل انتاج بدالت واقية يف وزارة ال�شناعة واملعادن.
وتاب��ع املعم��وري التدري�شي، ان "اغل��ب براءات االخرتاع الت��ي ح�شل عليها 
ميك��ن ا�شتثماره��ا يف العديد من املج��االت التطبيقية ال�شناعي��ة مثل اإنتاج 
طاب��وق خ��زيف مزجج عاك���س للح��رارة واقت�ش��ادي و�شديق للبيئ��ة، ميكن 
ا�شتثماره يف ان�شاء جممعات �شكنية ذات عزل حراري كبري وبالتايل احلد من 
ا�شته��الك الطاقة الكهربائية"، عادا اأن "ذلك االبتكار حماولة الإحياء اخلزف 

البابلي القدمي ولكن بتقنية نانوية و اقت�شادية".

بغداد � متابعة: اأعلنت دائرة الرعاية االجتماعية يف املثنى، االأحد، ا�شتبعاد 15 
األ��ف �شخ���س من غري امل�شتحق��ني والذين ت�شل ن�شبته��م اإىل 43 % من جمموع 
امل�شتفيدين باإعانات الرعاية يف املحافظة مبينة ان اال�شتبعاد ا�شتند اإىل جتاوز 
موؤ�رض الفقر الذي و�شعته وزارة التخطيط والبالغ 105 األف دينار كدخل �شهري.
وق��ال مدي��ر الدائرة عبد العزيز ال�شكري، اإن ه��ذا اال�شتبعاد قابله �شمول 12 األف 
�شخ�س جديد لالفادة من االإعانات ا�شتناداً للقانون واالآلية اجلديدة، الفتا النظر 

اإىل اأن الفرق امليدانية اأح�شت هذا العدد وفقًا ال�شتمارات خا�شة.
واأ�ش��اف ،ان ال��وزارة تعمل عل��ى �شمول ا�شخا���س جدد باالإعان��ات مع امل�شي 
باإجراءات تقاطع املعلومات ال�شتبعاد مي�شوري احلال من الذين ال تنطبق عليهم 
���رضوط ال�شم��ول، م�شريا اىل ان امل�شتبعدين من حقه��م الطعن يف قرار اال�شتبعاد 

ملدة �شهر لدى جلنة خا�شة �شكلت لهذا الغر�س.

بغداد � متابعة : اأوعز وزير النفط جبار اللعيبي، باإعادة ت�شغيل عدد من حمطات 
تعبئ��ة الوقود االهلية يف املناط��ق املحررة، مبينا انه يت��م اي�شا اعادة تاأهيل 

م�شفى القيارة وحمطة الكهرباء يف هذه املدينة.
وق��ال اللعيبي يف بي��ان، االحد، اأنه اوع��ز اىل �رضكة توزي��ع املنتجات النفطية 
بت�شكي��ل جلن��ة فنية الإع��ادة افتت��اح وت�شغيل عدد م��ن حمطات تعبئ��ة الوقود 
االهلي��ة يف امل��دن املحررة اىل جانب املحطات احلكومي��ة وذلك بهدف تو�شيع 

م�شاحة الرقعة اجلغرافية للخدمات املقدمة للمواطنني.
وتاب��ع، اأنه �شيتم تقييم و�شع املحطات االهلي��ة بالتن�شيق مع اجلهات املعنية 
م��ن اجل التعجي��ل بتجهيزها بالوقود وا�شطوانات الغ��از ال�شائل اىل جانب 10 

حمطات حكومية مت افتتاحها خالل املدة املا�شية.
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بغداد ـ متابعة 

اأعلن��ت وزارة الهج��رة واملهجرين، االح��د، ا�شتبدال 
1000 خيم��ة للنازح��ني يف حمافظة االنبار، بعد 
ت�رضره��ا من ج��راء موج��ة االمط��ار امل�شتمرة يف 
املحافظ��ة، مبين��ة ان��ه مت ار�ش��ال الف��رق امليدانية 

لتفقد اال�رض النازحة وتوزيع املدافئ.

وق��ال مدي��ر ق�ش��م املحافظ��ات الو�شط��ى يف دائرة 
 ، بي��ان  الف��روع عام��ر عبا���س زغ��ري يف  �ش��وؤون 
اإن “ال��وزارة ار�شل��ت 1000 خيم��ة اىل حمافظ��ة 
االنب��ار، ف�ش��ال ع��ن ار�ش��ال الف��رق امليداني��ة من 
الف��رع ال�شتب��دال اخليم املت�رضرة م��ن جراء موجة 

االمطار”.
وا�ش��اف زغ��ري ان “ف��رع االنب��ار ا�شتب��دل اأم���س 

)150( خيم��ة مت�رضرة يف خميمات بزيبز، و)50( 
خيمة يف خمي��م 18 كيلو مع توزيع )200( مدفاأة 
نفطي��ة”، مبينا انه “مت نقل )200( ا�رضة من خميم 
االنب��ار يف منطق��ة عامري��ة الفلوج��ة اىل جمم��ع 
الكرفان��ات حل��ني ا�شتب��دال خيمه��م املت���رضرة”، 
وا�ش��ار اإىل اأن “ا�شتب��دال اخلي��م املت���رضرة م�شتمر 
حلني ا�شتبدال جميع اخليم التي ت�شل اىل )1000( 

خيم��ة”. ي�ش��ار اىل ان ع���رضات االآالف م��ن االأ���رض 
نزح��ت مطلع عام 2014، من مناطقها ومدنها يف 
االأنب��ار، عقب اجتياح تنظيم داع���س االرهابي تلك 
املناط��ق، وعلى الرغم من ا�شتع��ادة القوات االمنية 
معظم م�شاحة املحافظة تتعذر عودة النازحني اىل 
الكث��ري من املناطق ب�شب��ب انعدام اخلدمات ووجود 

االلغام التي خّلفها التنظيم.

الهجرة تستبدل ألف خيمة للنازحين في األنبار بسبب األمطار
بغداد ـ متابعة 

التربية تحدد 2 شباط موعدًا 
المتحان التمهيدي للخارجيين

حكومة اإلقليم تصدر جدوال 
لتوزيع رواتب موظفيها


