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.وقـالوا فـي احاديـث امس  إن (هـناك
فـــــوضى بـــــشـــــأن دخـــــول الــــبـــــيض
ـسـتــورد كـونه يـدخل بــصـورة غـيـر ا
نافذ احلدودية اخملتلفة رسمية عبر ا
ومــنـــهــا مـــنــفــذ إبـــراهــيم اخلـــلــيل)
ـان لـلـتـدخل مـطـالـبـ (أعـضــاء الـبـر
الفـوري لوقف هـذه الفوضى) ,عادين
ــنــتــوج مــا (يــحــدث مـــؤامــرة عــلى ا

احمللي).
ــسـتـورد واشـاروا الى ان (الــبـيض ا
مـــا زال يــغـــزو األســواق الـــعــراقـــيــة
تـكررة بوقف ناشـدات ا بالرغم مـن ا

االستيراد).
مؤكدين ان (وزارة الزراعـة تمتنع عن
تعـمـيم الكـتـاب اخلاص بـانـتهـاء مدة
ـنع الــبـيض الـعــشـرة أيــام لـلــتـجــار 
ـســتـورد) ,واوضـحـوا ان (الــبـيض ا
ــنــتج احملـلي ـســتــورد قـد أضــر بـا ا
وأدى إلى إيـــــقــــاف الــــعـــــشــــرات من
مـشـاريع الـدواجن فـضال عن خـسـارة
مـــنـــاشـــدين اليــ من الـدوالرات) , ا
مـجـلس الـنـواب  واجلـهـات الـرقـابـية
األخـــرى بـ(ضــررة تـــطـــبـــيق قـــانــون
نتج العراقي وإيقاف تهريب حماية ا
ـــنـــافــذ ـــســتـــورد عـــبــر ا الـــبـــيض ا
احلدوديـة). وكـان مـجـلس الـنـواب قد
نتج صوت على قرار نيابي حلماية ا

الوطنـي من الدواجن واالسـماك ومنع
ستورد.  اغراق السوق احمللية با
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وشـددت الـوزارة في وقت سـابق عـلى
ـائـدة ضـرورة مـنع اسـتــيـراد بـيض ا
والـدواجـن بـطــرق غـيــر قــانـونــيـة من
نتوج الوطني بعد حتقيق اجل دعم ا
االكتفـاء الذاتي. وقـال الوكيل االداري
لـلـوزارة مـهـدي سـهر اجلـبـوري خالل
لقاء عدد من منـتجي الدواجن وبيض
ــائـــدة في بــغــداد واحملـــافــظــات ان ا
(الـــوزارة تـــدعم مــــنـــتـــجي الـــدواجن
ـستلزمات ائدة باالعالف وا وبيض ا
الـــزراعــيـــة الالزمـــة وايـــقـــاف دخــول
ـــنــــتــــجـــات الــــدواجن والــــبـــيـض وا
الــزراعـيــة بــطـرق غــيــر قـانــونــيـة من
نافـذ احلدوديـة و توجـيه السـلطات ا
االمنية واخملـتصة بهـذا الشأن). واكد
ـنح اي موافقات ان (الوزارة لم تقم 
او اجازات رسميـة الستيراد الدواجن
اوالــــبـــــيض وعـــــدد من احملـــــاصــــيل
الـزراعــيــة نـتــيـجــة حتـقــيق االكـتــفـاء
الـــذاتي) ,ووعــــد اجلـــبــــوري بـ(نــــقل
طلـبـات ومـشـكالت اصـحـاب الدواجن
الى الــســلـطــات اخملــتــصــة ومــجـلس
ستورد بطرق الوزراء اليقاف دخول ا

نافذ احلدودية). غير قانونية عبر ا

أصــولـــيــاً وتـــســلـــيــمه الـى اجلــهــات
اخملتـصـة بـغـية اسـتـكـمـال االجراءات
القانونـية بحقه وعرضـه على القضاء
للبت بقـضيته). ونـاشد عدد من مربي
نع الدواجن مجلس النواب بالتدخل 
ـسـتورد الـذي ما زال دخول الـبيض ا
يتدفق بـأستـمرا الى االسواق احملـلية
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كشـــــــــــف مديـر عام تربـية كربالء
عـــبــاس عـــودة عن احــتـــســـــــــــاب
مـبــلغ مـلـيــون ديـنـــــار لـلــمـحـاضـر
الـــــــذي صـــــــدر لـه امـــــــر اداري في
عــــــــام  2018 ومــازال مــســتــمــرا

بالدوام. 
وقــال عـــودة في تــصـــريح امس ان
(قـــضــيــة اجـــور نــقل احملـــاضــرين
واليـة احتسـابهـا وصرفهـا قد تمت
مــنــاقــشــتــهــا فـي االجــتــمــاع الـذي
عــقــدته جلــنـة الــتــربـيــة والــلـجــنـة
ان وبحضور وكيل اليـة في البـر ا
وزارة الــتــربــيــة وجلــنــة من وزارة
ـــالــيـــة بــرئـــاســــــــة وكـــيل وزيــر ا
ـــديــريـن الــعـــامــ في ــالـــيــة وا ا
مــديـــريــات الـــتــربـــيــة حملـــافــظــات

العراق). 
ــقــررات مــبــيــنـــا ان (من اهــــــــم ا
الــتي خــرج بــهـا اجملــتــمــعــون هـو
احــتـــســاب مــبـــلغ مــلــيـــون ديــنــار
للمـحاضر الـذي صدر له امر اداري
ـــــــاضـي ومـــــــازال في الــــــــعــــــــام ا

ووجود تالعب في اوراقها الرسمية)
مـــبــيـــنــا ان (الـــبــضـــاعــة مـــنــتـــهــيــة
الصالحـية وغـير صـاحلة لالسـتخدام
الـبشـري وأنـهـا قـادمـة من مـحـافـظات
اقـلـيم كـردسـتـان) ,الفـتـا الى (تـنـظـيم
مـحـضــر ضـبط بــالـشـحــنـة وأوراقـهـا
وتــــدوين أوراق ســــائق الــــشـــاحــــنـــة
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في لـقاء جماهيري واسع لـلرئيس التركي مع شـعبه في احدى القاعات في
تـركـيـا حتـدث الـرئــيس عن الـوضع في الـعـراق واخلـالفـات الـتي يـعـيـشـهـا
ــوجـودة في الــعـراق وكــلـنــا نـعــلم ان هـذه الــسـاســة وعـدم تــقـيــيم الــنـعم ا
اصـبحت حـقـيـقـة يـتداولـهـا الـصـغيـر والـكـبـير وحـتى رؤسـاء الـعـالم بـشأن
الـوضع في الـعـراق ... واول مـا بـدأ حـديـثـة قـال والـكالم لـلـرئـيس الـتـركي
ارجـو ان تستمـعوا وتنصـتوا جيدا لـلحديث الذي سـوف اتكلم به..  اذ قال
اريـد ان اروي لكم قـصـة من التـاريخ كـلكم تـعـرفون االمـبـراطور ( هـوالكو)
ـغـول الذي اسـتولـى على بـغداد حـفيـد جـنكـيز خـان مـؤسس امبـراطـورية ا
وبـدأ بـنـهـبهـا من اولـهـا الى اخـرهـا بـأمـر من اخـيه اخلـاقـان االكـبـر ( مون
كـوخـان ) وهـذا االخـيـر طــلب من اخـيه (هـوالكـو) اكــمـال مـسـيـرة جـدهـمـا
(جـنكـيز خـان ) وشـكل اجتـيـاح بغـداد كـارثة كـبرى لـلـمسـلـم اذ احـرقوا
ــؤلـفـات الــقـيـمــة الـعـلـمــيـة والـنــفـسـيــة واالقـتـصــاديـة واالدبـيـة كــثـيـرا من ا
واالجـتماعية وغيرها كما اضـرموا  النار في دار احلكمة ودمروا كثيرا من
ـعالم العمرانية .... اعود واكـمل حديث ( أوردغان ) اذ يقول هناك بعض ا
ـصادر تفـيد بان هـوالكو قتل   200الف شـخص وهناك من يـقول انه قتل ا
ة ساجد في بغداد القد  400الف شخص ودمر حسب ما ذكرت كل ا
ودمـر قصـورها وكل هـذا قـام به جيش هـوالكو احلـاكم الـظالم لـبنـاء ساللة
بـني فارس وايـران احلديـثة بـهـذه االثنـاء ارسل هوالكـو خبـرا بانه يـريد ان
يـلتقي بأكبر عالم في بغداد وبالتـأكيد ال احد من علماء العراق قبل الذهاب
الى لـقـاء هوالكـو لـكن هـنـاك شاب اسـمه (كـإدهـان) صغـيـر الـسن لم تـنبت
قابلة حلـيته بعد كان يـعمل معلمـا في مدرسة للشـباب هو من قبل الذهـاب 
ـعلم ( جمل – ـقابـلة هـوالكو اخذ مـعه هذا الـشاب ا هـوالكو وعنـدما ذهب 
ومـاعز  –وديك )وصل عـند مـقر هوالكـو ودخل هذا الـعالم الـشاب واول ما
ثول امـامي .. اجابة قـابلتـي وا قـال له هوالكو مـستـهزئا الم يـجدوا غـيرك 
ـعلم الـشاب اذا كنت تـريد شـخصـا كبيـرا يوجـد في اخلارج (جمل) ذلك ا
امـا اذا كــنت تـريـد رجـل مـلـتــحـيـا يــوجـد في اخلــارج ( مـاعـز) واذا اردت
شـخـصا صـوته مـرتـفع  يوجـد في اخلـارج (ديك) وهـا انا اعـرضـهم عـليك
وانت بـإمـكـانك ان تـدعـو من تـريـد... فـهم هـوالكـو ان من يـقف امـامـة لـيس
رجال عـاديـا وال سهال ... قـال هـوالكو لـلـمـعلم الـشـاب اخـبرني يـا تـرى ما
سـبب مـجــيـئي الى هـنــا اي الى بـغـداد? اجــابـة ذلك الـشـاب جــوابـا عـمـيق
ـعنى اذ قال اعمالنا وذنوبنا هي من احضرتك الى هنا كذلك لم نقدر نعم ا
ـعاصي واخـذتنـا الدنيـا تعـلقت قـلوبنـا بالـدنيا اللـه عليـنا لـقد اسرفـنا في ا
واالمـوال واالراضي والله سبحانه وتعالى ارسلك الينـا نقمة ليسلب منا ما
ـعـلم ... سأله اعـطـانا من نـعم... وبـعـد سمـاع جـواب ذلك الـشـاب العـالم ا
هـوالكـو مـرة اخـرى اذ قـال له من الـقـادر عـلى ان يـبـعـدني من هـنـا اي من
بـغداد .... اجابـة الشاب جـوابا عجـيبا اذ قال لـه ان القادر علـى ان يبعدك
هـو اذا عــرفـنــا قـيــمـة الــنـعـم وشـكــرنـاهــا الى الـله واذا
ابـتعـدنا عن اخلالفـات فيـما بـينـنا وقـتها لـن تستـطيع
الــبــقــاء والــوقــوف هـــنــا... وخــتم الــرئـــيس الــتــركي
قـصــته..... فــهل يــا أصـدقــائي تــفـهــمـون مــا أعــنـيه

والعاقل يفهم 

كن لـلمـرء أن يستـنتج الكـثيـر من احلقائق ويـنبش عن األسرار في الـعلن 
الـغائبة عنه  ولهذا ال خوف من أي شيء عـلني حتى لو كان ضارا ومؤذيا
ناسب لها . مشكلتنا هي في واجهة والردع ومعرفة السالح ا فـباالمكان ا
المح أن لم تكن قايـيس  عالم مجهول ا عـايير وا عـالم الظل حيث تغيب ا
ـسوخة بـكل ما تعـنيه الكـلمة  والـناجي هـو الذي يبـتعد عـنه والهالك من
واجهة هذا العالم هو ظلـمة . أفضل سالح  يـدخل فيه ويتوه في دهاليزه ا
سالح الـتوعية   فـعالم الظل يعـشق اجلهل ويتغـذى عليه ولهـذا دائما جتد
ي ومثقف أو أي مختص في أي مجال عنـدما يناقش أي مشكلة كل أكـاد
جتـده يتحدث عـن التوعيـة بها ويـشرح لك عنـها حتى تـوضح الصورة إمام
ويـكـفي أن أذكـر لـكم تـنـظـيم اجلـمـيع . لـقـد عـانـيـنـا كـفـايـة مـن عـالم الـظل 
داعش والـذي هـو أكبـر دلـيل عـلى صحـة كالمي  كـيف تـكـون هذا الـكـيان
الـسرطـاني في بيـئة قـذرة وتفـشى في أجسـاد عدة دول دفـعة واحـدة  وما
زلـنـا في حـرب عـنــيـفـة مـعه حـرقت األخـضـر والــيـابس ودمـرت مـحـافـظـات
بـأكمـلهـا . بـاتت بعض وسـائل اإلعالم ومـواقع التـواصل اإلجـتمـاعي نقـطة
جـذب وإنــطالق في عــالم الـظـل  فـشــخص مـجــهـول يــؤسس له صــحـيــفـة
االلـكتروني ويكـتب ما يشـاء حتت شعار " حـرية التعـبير " ويـضرب بعرض
ـعايـيـر  وشخص أخـر يـؤسس صفـحـة على مـوقع الـتواصل احلـائط كل ا
ـغيبـ ويغـذيهم عـلى األفكار االجـتماعـي ويجمع حـوله فئـات من الشـباب ا
الـسوداوية  وهكذا يصبح لهم كيان على أرض الواقع وصوت ناطق بهم 
وبـعدها ينفذون عملـياتهم هنا وهناك حتى يـثبتوا وجودهم ويزرعوا اخلوف

في قلوب فئات اجملتمع احمليط بهم .
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سجـلت دائـرة الـتـحـقيـقـات في هـيـئـة النـزاهـة إخـبـاراتٍ وقضـايـا جـزائـية في
ـئـة الـتي حتـوم حـولـهـا شـبـهـات ـشـاريع الـتي تـقل مـدة إجنـازهـا عن  70بـا ا

فساد .
وذكر بـيان للـنزاهة امس ان (فـريقاً
ـديــر الــعـام حتــقـيــقــيــاً بـرئــاســة ا
لدائرة التحقيقات وعضوية معاون
ــديـــر الــعـــام لــلــدائـــرة وعــدد من ا
احملقق تولى مهـمة متابعة أعمال
ـلـفات الـتـحـقـيق والـتـحـرِيـات في ا
والــقـضـايـا اجلــزائـيـة واإلخـبـارات
الـتي  تـصــنـيـفــهـا وفق مــعـايـيـر
ــنــصب الــوظـيــفي وحــجم أمـوال ا
الـفــسـاد وتــأثـيــر اجتـاهــات الـرأي
الــعــام فــضالً عن إدارة ومــتــابــعــة
مـــــشــــاريع اإلعــــمــــار واخلــــدمــــات
ـتـلــكـئـة ـشــاريع ا واالسـتـثــمـار وا

شوبة بشبهات فساد). ا
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وأضـــاف ان (الـــفـــريق تـــوصل إلى
ــتــلـكــئــة في ــشــاريع ا مــجــمــوع ا
احملافـظـة والتي تـبلغ  67مشـروعاً
بقيمة اكثر من ترليون دينارٍ) ,الفتا
الى (تـــســجــيـل قــضــايـــا جــزائــيــة
وإخباراتٍ في  31مشـروعاً مـتلـكئا
مـنـهــا بـقـيــمـة تـرلـيــون ديـنـارٍ ومن
ُـستـشفى الـتركي أبرزهـا مـشروع ا
ـدارس اخلاصّـة بوزارة ومشـروع ا
ـشاريع ذات الـتربـيـة وغـيرهـا من ا
,( ُواطن باشـرة بحيـاة ا الصلـة ا
مـؤكـدا ان (مـتابـعـات الـفـريق قادت
إلـى وجـــــود شـــــبــــــهـــــات فـــــســـــادٍ
ومُخالفاتٍ مـالية وإدارية في عشرة
مـشـاريع في حـ يجـري الـتـحـقيق
ـشاريع األخـرى الـبالغ عـددها في ا
 26مشروعاً وذلك الستئناف العمل
ـــشـــاريع الـــتي كـــانت في بـــعض ا
مـتــوقــفـةً اســتـنــاداً لــقـرار مــجـلس
رقم  347لـسـنة ,(2010 الـوزراء ا
مضيـفا (حيث  اتـخاذ اإلجراءات
ـنـفّذة الـقـانـونـيـة بحقّ الـشـركـات ا
للمـشاريع من قبـل جهات الـتعاقد),
واوضح الـبـيـان ان (الـفريـق خلص
ّ رفعها إلى جملـة من التوصيـات 

أعــلن الـــشــركـــة. في غـــضــون ذلك ,
ــفـتش الـعـام لــوزارة الـعـدل كـر ا
الـغزي عن صـدور حـكمـ جـديدين
بـحـبس مديـرة الـتـسجـيل الـعـقاري
السابقـة في كربالء.وقال الغزي في
بــــيـــان امس إن (مـــحــــكـــمـــة جـــنح
الرصافة اخملتصة بـقضايا النزاهة
ـــــة وغـــــســـــيـل األمـــــوال واجلـــــر

اإلقـتصـادية أصـدرت حكـماً غـيابـياً
باحلبس الشـديد مدة ثالث سنوات
ـدانـة بـإضـافـة قـيـد وهـمي لـقـيـام ا
ـواطـن عـلى إضـبـارة عقـار أحـد ا
أمـــا احلـــكم الـــثـــاني الـــصـــادر من
احملكـمـة ذاتهـا فقـد تضـمن احلبس
الـشــديـد مـدة ثالث سـنـوات لـقـيـام
ـدانـة بإضـافـة قـيود وهـمـيـة على ا

سـجل ثالثـة عـقـارات بهـدف مـنـفـعة
أشــخــاص عــلـى حــســاب الــدولــة)
مـشيـرا الى ان (قـرار احملكـمـة شمل
أيـــضــًا إصـــدار أمـــر قـــبض عـــلــلى
ـــدانـــة الـــهـــاربــة وإعـــطـــاء احلق ا
دنية ـراجعة احملـاكم ا للمـشتك 
لـلـمــطـالـبـة بــالـتـعــويض إلكـتـسـاب
الـقـرارين الـدرجـة القـطـعـيـة إضـافة

إلى الهيئة التي صـادقت عليها كان
علـومات الواردة من بينـها إحالـة ا
شاريع تعلقة با في تقرير الفريق ا
ُـتـلكـئـة بـاحملـافظـة كـافـة إلى قسم ا
الــشــكـــاوى لــغـــرض تــســـجــيـــلــهــا
كـــإخــبـــارات أو قــضـــايــا جـــزائــيــة
للمـشاريع التي تـقلّ نسـبة إجنازها
ـئـة الــتي حتـوم حــولـهـا عن  70بــا
شـبـهـات فـسـاد ولم يـتم تـسـجـيـلـها

كقضايا وإخباراتٍ سابقاً). 
œuIŽ  UO Ë√

وضـبـطت الــهـيــئـة أولـيــات عـقـدين
مُـبـرمــ بـ شـركــة نـفط الــبـصـرة
ـيــتــ لــشـراء أذرع وشـركــتــ عــا
حتـمــيل نــظــرا لــوجــود مــغـاالةٍ في
أسعارهما.واشار بيان للمديرية في
معـرض حديثـها عن عـمليـة الضبط
ـــوجب مُـــذكـــرة ــذتـــهـــا  الـــتـي نـــفـَّ
قــضــائـيــة إلى (ضــبــطــهــا أولــيـات
عــقــدين مُــبــرمــ بــ شــركــة نــفط
ـيـت لـشراء الـبصـرة وشـركتـ عا
أذرع حتميل  قـيمة الـذراع الواحدة
) ,مـــــؤكــــدة ان  42مـــــلــــيــــون دوالرٍ
(حتريـاتـها قـادت إلى وجود مـغاالةٍ
في األسعار الـتي  التـعاقد عـليها
لـــشـــراء ثـالث أذرعٍ بـــقـــيـــمـــة 126
مـلـيـون دوالرٍ) ,واضـاف أنَّ (الذراع
الـواحـدة بـحسـب مطـالـعـة مـسؤول
الـكــلف في الـشـركــة تـبــلغ قـيـمــتـهـا
ولفت احلـقيـقـية  13ملـيون دوالر) ,
الى (تنـظيم مـحضـر ضبط أصـولياً
ُــــبـــرزات الـــتـي  ضـــبــــطـــهـــا بـــا
وعـــرضـــهــا عـــلـى قــاضـي حتــقـــيق
الـنـزاهــة بـاحملـافــظـة بـغــيـة اتّـخـاذ
ـنــاسـبـة). اإلجـراءات الـقــانـونــيـة ا
وكانـت الهـيئـة قد أعـلنت في أيـلول
اضي عن ضـبط أوليات من العـام ا
شـراء سـاحـبـتـ بحـريــتـ بـقـيـمة
 30مـــلــيــون دوالرٍ غـــيــر مــطـــابــقــة
لــلــمــواصـفــات تــعــاقــدت عـلــيــهــمـا

ــنـقـولـة ـدانـة ا الـى حـجـز أمــوال ا
ــنــقــولـة مع مــنع ســفــرهـا وغــيـر ا
خــارج الــعــراق) وتــابع الــغـزي ان
(احملـاكم اخملـتـصة بـالـنـزاهـة سبق
أن أصـــــدرت عــــــدداً من األحـــــكـــــام
بـحـبس مديـرة الـتـسجـيل الـعـقاري
الـسابـقة لـقضـايـا تتـعلق بـالتـزوير

والتالعب بالسجالت العقارية). 

مـــــــســــــــــــتـــــــمـــــــرا بـــــــالـــــــدوام). 
مـــشــــيـــرا الى ان (هـــنـــاك جـــهــودا
حـثـيثـة من جـهـات عدة مع مـديـرية
ـطــالـبـات الــتـربــيـة الـتـي تـابــعت ا
الـكثـيـرة التي وردت بـشـكل مبـاشر
ـــثـــلي احملـــاضـــرين او من خالل 
والــتي طــالــبت بــوجــــوب تــنــفــيـذ
ـــــوازنـــة ـــادة  55مـن قــــانــــون ا ا
الـــعـــامـــة االحتــاديـــة لـــعــام 2019
بـــشـــأن اجــــــور نــقل احملـــاضــرين

 .( اجملاني
ـديــريـة الــعـامـة وتـابع عــودة ان (ا
لـلتـربـية بـاشرت مـنـذ مدة بـتوحـيد
قــــوائم اســــمـــاء احملــــاضـــرين و
رفـعـهـا لـلـمـحـافـظـة وسـيـتم صـرف
مــسـتــحــقــاتـهم بــعــد شـروع وزارة
ــتـــعــلــقــة ــالـــيــة بــاجـــراءاتــهــا ا ا
بـــالــصــرف بـــعــد ملء االســـتــمــارة
اخلـاصــة بــهم والــتي سـتــصل الى
مــديـــريــات الـــتــربـــيـــة من الــوزارة
لـتـدوين االسمـاء وارسـالهـا مـجددا
لـلـوزارة بغـية اسـتـكمـالـها من اجل

الشروع بعملية الصرف). 
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متبضعون في
طريقهم لشراء

كميات من البيض

لــلـعـيـون وذلك الهــمـيـتـهــا الـتـراثـيـة
والـتـاريخـيـة ومـساهـمـتـهـا في سقي
. واضـاف مــجــمـوعــة من الــبـســاتــ
ـــشـــهـــدانـي في تـــصـــريح امس ان ا
(احلكـومة احملـليـة في القـضاء تـبذل
جــهـودا حــثــيــثــة وبــالــتـنــســيق مع
نـظـمـات الـدولـية حـكـومـة كربـالء وا
من اجل اعـادة احلـياة لـتـلك الـعـيون
ــراحل الـــنــهـــائــيــة حــيث اكـــمــلـت ا
ــشـروع اعــادة تـأهــيل عـ الــسـيب
بـــعـــد اكـــمـــال اجــزاء مـن الـــســـيــاج
ادة اخلارجي وتغليف باطن الع 
ـطـاطـيــة الـعـازلـة ومن ثم الـرقــائق ا
اء). مشـيرا الى ان (العمل ملؤها بـا
اكتمل بتضافر اجلهود ب احلكومة
احملـليـة في القـضـاء ومديـريـة بلـدية
عـ الــتـمـر وهـذا مـا شــكل ارتـيـاحـا
ــواطـــنــ كــونه لــعــدد كـــثــيـــر من ا
سيعيد احلياة للمدينة باالضافة الى

.( سقي البسات

تـــوجــيه كــتــاب الـى رئــيس مــجــلس
هدي حيث اطلع الوزراء عادل عبـد ا
فـيه عـلى اخلــسـائـر الـتي حـدثت في
كــربـالء خالل الــعــاصــفــة الــتــرابــيـة
واطـن ـتضـررين من ا وتعـويض ا
). واشــار الـبــيـان الى ان ــزارعـ وا
(االضــرار الـتي شـهــدتـهـا احملــافـظـة
كان اضـرارا جـسيـمة وتـتـطلب وقـفة
ـركــزيــة).وذكـر من قــبل احلــكــومــة ا
الـــبــيــان ان (احملــافـظ وجه الــدوائــر
ومؤسسـات الدولـة بتقـد اخلدمات
لــــلــــمــــواطــــنــــ واصالح االضــــرار
وخــاصــة الـــكــهــربــاء مـــنــهــا اثــنــاء
الـعاصـفـة وبعـدهـا). في غـضون ذلك
قال قائـممـقام قضـاء ع التـمر رائد
ـــشــهــدانـي انه بــتــوجـــيه احملــافظ ا
عقيل الطريحي اكملت بلدية القضاء
شـروع تأهـيل ع راحل االخـيـرة  ا
الــسـيب في الـقــضـاء بـهــدف تـفـعـيل
حــركــة الــســيـــاحــة واعــادة احلــيــاة

ـقــررات واجلـامـعــات الـتي لــنـظــام ا
ـنظـومة تعـتمـده ودوره في تطـوير ا
التـعـليـميـة). مـوضحـا ان (االجتـماع
خـلص ايـضـا الى ضـرورة الـتـثـقـيف
ـقررات وتـهـيـئة والـتـعريف بـنـظـام ا
ستـلزمـات العلـميـة والعمـلية كافـة ا
وهـذا مــا يــتــيح لــلـطــالب امــكــانــيـة
ـطلـوبة هـارات الفـكـرية ا اكتـسـاب ا
وتنمية القدرات للموارد البشرية في
ـؤســســات الــتـعــلــيــمـيــة لــضــمـان ا
قررات). من التطبيق الكامل لنظام ا
جهة اخرى عقد محافظ كربالء عقيل
ـناقـشة وتـقييم الطـريحي اجـتمـاعا 
االضــرار الــنــاجــمـــة عن الــعــاصــفــة
الــتــرابــيــة الــتي ضــربـت احملــافــظـة
مؤخرا. وقـال بيان للـمكتب االعالمي
للـمـحافـظة تـلـقته (الـزمان) امس انه
(تمـت منـاقـشة االضـرار الـتي جنمت
عن الــعــاصــفــة والـــســبل الــكــفــيــلــة

لصـيـانتـها). واضـاف البـيان انه (

صحفي ان (البرنامج حظي باهتمام
اجلـامــعـة بـعــد ان وضـعت االهـداف
احملددة له من اجل ترجمـة البرنامج
احلــكــومي الى مــشـاريـع عـلى ارض
الــواقع وفـق مــدة مــحــددة وحتــويل
الــنــظــام الـتــعــلــيـمـي احلـكــومي من
ـقررات الـنظـام السـنـوي الى نـظام ا

قبل). خالل العام الدراسي ا
·«b¼√ W Lš

مضـيـفا ان (هـذا البـرنـامج يتـلخص
في  5اهــــــداف ومــــــنــــــهــــــا دخـــــول
اجلامعـات العراقيـة في التصـنيفات
ـيــة وخـفض الـتــرهل واشـاعـة الــعـا
ـسـتـوى االجـواء احلـكـومـيـة ورفع ا
الــعــلـــمي بــاالضـــافــة الى تـــأســيس
عـاييـر وجودة اجلامـعات االهـليـة 
ـيـة ورفع مـسـتـويـاتـهـا الـعـلـمـية عـا
ـــيــة مـن قــبل الـــقــطـــاعــ واالكــاد
اخلـاص واالجـنـبي). مـشيـرا الى ان
واصفات الدولية (االجتماع ناقش ا

تطلبات رونة في ا  2022لتحقيق ا
الـدراسيـة وتـعـزيز دور اجلـامـعة في
خدمة اجملتمع. وقال رئيس اجلامعة
الدكـتور  منـير الـسعـدي في تصريح

كربالء  –محمد فاضل ظاهر
بـحثـت جامـعـة كـربالء تطـبـيق نـظام
ـقــررات الـدراسـيـة والـيــات تـنـفـيـذ ا
الـبــرنـامج احلـكــومي لـعـام – 2018
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ــفــتش الــعــام لــوزارة اعــلن مــكــتـب ا
الداخـليـة عن ضبط  961كارتـونا من
ـــائـــدة الـــفـــاســـد فـي إحــدى بـــيض ا
سيطرات محافظة البصرة. وقال بيان
امس إن (العـمـلـية جـاءت عـلى أعـقاب

فـتش في البصرة قيام مفـارز مكتب ا
بـعمـلـهـا في مـتـابعـة أداء الـسـيـطرات
ــــنــــتــــشـــرة فـي مــــداخل ومــــخـــارج ا
احملــافــظــة حــيث تــمــكن إحــداهــا من
ـائدة ضبط شـاحـنة مـحـملـة بـبيض ا
وعنـد الـقيـام بتـدقـيق أوراق احلمـولة
اتـضح أن الـبـضـاعـة لم يـتم فـحـصـها

—UM¹œ ÊuOK  ∫WOÐd² «

s¹dL² *« s¹d{U×LK

W b)UÐ


