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إنـــذارات لــشـــوارع اخــرى ســـتــقــوم
الـبلـديـة بـإزالـتهـا في حـال لم يـلـتزم

تجاوزين باإلنذارات). ا
W “ô  U u×

وكـــانت االمـــانــة قـــد فــتـــحت شــارع
األقسـام الداخـلـية في مـنطـقة الـباب
ـعـظم. وذكــر بـيـان امس انه (تـمت ا
ازالة جـدران كونـكريـتيـة استـخدمت
سابقاً لغلق شـارع األقسام الداخلية
ضــمن احملــلــة 510 وفــتح الــشــارع
ـعظم). بالـكامل ضـمن منـطقـة باب ا
وأضــــاف ان (الــــشــــارع مــــغــــلق في
موضـع تمـثال بالـزقاق 46 و 27
و فتـحهـمـا بالـتنـسيق مع الـقوات
ــرور الــعــامــة االمــنــيــة ومــديــريــة ا
لـتـبـاشــر بـعـد ذلك الـكـوادر الـبـلـديـة
بــحــمــلـة لــرفع االنــقــاض وتــنــظـيف

غلق منذ سنة 2006). الشارع ا

واعادت الـسلطـة الكمـركيـة في مركز
نذرية احلدودي في محافظة كمرك ا
ديــالى أصــدار ارسـالــيـة ســيــرامـيك
فــشــلت بـالــفــحـوصــات اخملــتـبــريـة.
وقـالت الـهـيـئـة الـعـامـة لـلـكمـارك في
بـــيــان امس ان (جـــهــاز الــتـــقــيــيس
والــــســـيــــطـــرة الــــنــــوعـــيــــة اجـــرى
الفـحـوصات الالزمـة عـلى األرسالـية
وظـهر عـدم مـطابـقـتهـا لـلمـواصـفات
عتمـدة بعدها قام مركز قاييس ا وا
ــنـــذريــة بــتــشـــكــيل جلــنــة كــمــرك ا
مشتركـة مع شرطة الـكمارك وضابط
الــبــحث والــتــحــري الـتــابع لــهــيــئـة
ــنــافــذ). واضـــافت (حــيث اشــرفت ا
عـلى أعـادة اصــدار االرسـالـيـة وفـقـا
لــقــانــون الــكــمــارك رقم  23 لــســنــة
ـــعــدل واتـــخـــاذ األجــراءات 1984 ا

القانونية بحقها)

الــــتــــجـــاوزات ضــــمن شــــارعي زين
القوس وبغداد كركوك). واضافت ان
(بـــلــديـــة الـــصــدر االولى قـــامت هي
االخرى بحمـلة ازالت خاللها الـكثير
من التـجـاوزات ضمـن شارع الـقدس
او مـــا يـــســـمى شـــعـــبـــيـــاً بـــشـــارع
السيراميك تضمنت ازالة العديد من

ذكور). التجاوزات ضمن الشارع ا
وشــــنـت االمــــانــــة حـــــمــــلــــة الزالــــة
الـــتــجــاوزات جــنــوبـي الــعــاصــمــة.
وقـــالت االمـــانـــة في بـــيـــان امس ان
(بـلـديـة الـدورة قـامت بـحـمـلـة الزالـة
التـجاوزات عن شارع 60 ضمن حي
ـيـكـانـيك في الـدورة). واضـافت ان ا
(احلـــمـــلـــة شـــمــــلت ازالـــة أكـــشـــاك
ومـــســـقــــفـــات ولـــوحــــات إعالنـــيـــة
واســيــجــة مــتــجــاوزة وغــيــرهــا من
الــتـجــاوزات بـاالضــافـة الى تــوجـيه
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في مثل هـذا اليوم من كل عـام األول من تموز حتتـفل أغلب العائالت الـعراقية
دنية العراقية في بأعـياد ميالد آبائهم وأجدادهم حيث اعتبرت دائرة األحوال ا
عـام  1957أن األول من  تـموز يـوم مـيالد أي شـخص عـراقي لم يـتم تـسـجـيله
ثل مثل في دائرة النفوس العراقية قبل ذلك التاريخ ونسى ذووه يوم مولده. و
اليـ الـعـراقـي الـذيـن قدمـوا إلى ـيالد الـرسـمي غـيـر احلـقـيـقي  هـذا الـيـوم ا
الـدنـيـا قبل عـدة عـقـود وانـا احدهم واضـطـروا إلى اخـتـيار هـذا الـتـاريخ جلهل
وعد مـيالدهم احلقيـقي  وعن األسباب الـتي دفعت احلـكومة الـعراقية آبائـهم 
آنـذاك إلى تـسـجيل أعـداد كـبـيرة من الـعـراقـيـ في هذا الـتـاريخ تـقول غـالـبـية
الـوثائق إن االبـاء واالجـداد كانـوا حـتى عام  1957اليـكتـرثون لـتـسجـيل تاريخ
ميالد أي مـولود يـولد لـهم بل يتـمهـلون في الـتسـجيل وقـد تمـر سنـوات عديدة
ـدرسـة أو وصـوله إلى سن الـتـجـنـيـد اإللزامي حلـ اسـتـحـقـاق الـولد دخـول ا
فـتـتم مراجـعـة دائرة الـنـفوس فـتـسـجله بـحـسب ادعاء الـوالـد عـلى السـنـة التي
يـتـذكـرهـا وعـزمت احلـكـومـة الـعـراقـيـة  فـي عام  1957أن يـكـون تـاريخ مـيالد
ـسجل هـو اليوم األول من  تـموز بـسبب اختـيار حل وسط لكي ال الطـفل غير ا
ـعامالت أو الـتـجـنـيد ـدارس أو إكـمـال ا ـسـجلـ في ا يـغـ حق األبـناء غـيـر ا
ولدهم; حرصاً اإللزامي فـكان احلل الوسط هو اختيار منتـصف العام تاريخاً 

منها على مستقبلهم. 
ومن الظـواهر الـبارزة في اجملـتـمع العـراقي والتي تـثـير الـدهشـة والتـساؤل الى

يومنا هذا ان معظم ابنائه من كبار السن حاليا,ً من مواليد 7-1.
عـظم العـراقيـ قصـة طريـفة  فـقد عـتمـد كتـاريخ تولـد  ـناسـبة هـذا التـاريخ ا و
اعـتاد احـد فـنادق بـيـروت االحتـفال بـعـيد مـيالد الـنزيل بـعـمل حفـلـة صغـيرة له
ـناسـبة وفي يوم 1- 7 فوجـيء العامـلون في الـفنـدق ان معـظم النزالء– بـهذه ا
وكـانوا عراقي - من مواليد 1- 7 ولـكن العامل لم يعرفوا سبب ذلك ,حالهم

حال العراقي اولي الشأن. 
ـنتخبات العراقية وسفرهم الى وفي احدى مـشاركات الفرق الرياضية الحدى ا
احـدى الـدول الـغـربــيـة اوقـفت لم تــسـمح سـلـطــات تـلك الـدولــة بـدخـول اعـضـاء
ـيالد للـغـالبـية ـنـتخب العـتقـادهم ان وثـائق السـفـر مزورة بـسبب تـشـابه يوم ا ا
وافقة عنيـ حصلت ا وبعد تـاخير ساعات واتـصاالت مع السفارة العـراقية وا
طار في تـلك الدولـة التي التعـلم قصة تـسجيل وسط دهشـة واستغـراب سلطـة ا
ـشـكـلـة قـائـمـة الى يـومـنـا هذا مـواليـد االول مـن تـــــمـوز ويـقـيـنـا سـتـبـقى تـلك ا
وحـدة للعـراقي فان مـواليدنـا لن تتغـير مالم يتم وبالرغـم من اصدار البطـاقة ا
ـسـتمـسـكـات والـثـبوتـيـات والـشـهود اثـبـات التـاريخ الـصـحـيح وجـلب ا
والـتي تــسـتـغــرق مـحـاكم ومــرافـعـات ونـشــر في الـصـحف
احملـــلـــــــيــة واتــخـــاذ قــرارا خــاص لــقــــــاضي احملــكــمــة
ا يتغير تاريخ ميالدنا الذي نعتز بها الشرعية عندها ر
وهـو االول مـن تـمـوز رغم حــد عـلـمـنــا انه غـيـر حــقـيـقي

ورسمي .

iOÐ∫  شخص يحمل طبقات بيض في احد حقول الدواجن
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اعـلـنت جلنـة الـزراعـة النـيـابـية عن
دعـمـهـا لـلمـنـتج الـوطـني وحـمـايته
ــســتــورد عــلى ان اليــتــجــاوز من ا
سـعـر الـكـارتـونـة الـواحـدة لـلبـيض

45 الف دينار.
وذكـر بـيـان لـلـجـنـة امس ان (هـنـاك
اتـفـاقـا بـيـنـهـا وبـ وزارة الـزراعة
ـستورد نع الـبيض ا سـتثـمر  وا
نتج ائدة ا من اجل حماية بيض ا
مــحـلــيــا عــلى ان اليــتـجــاوز ســعـر
الـكارتـونـة الـواحدة 45 الف ديـنار
ـستـثـمر لـكن مع االسف لم يـلتـزم ا
بــهـذا االتــفـاق االمــر الـذي ادى الى
ارتفاع االسعار ووصـول الكارتونة
ــا الــواحــدة الى 75 الف ديـــنــار 

واطن). ادى الى تضرر ا
واشـار الى (حــرصـهـا عـلى حـمـايـة
ـنـتج الـوطـني ولـكـنـهـا ليـست مع ا
واطن حتت ذريـعة حـماية تضـرر ا
ــنـــتج) مـــؤكـــدا ان (مـــاصــرح به ا
نع البيض بعض اعضاء اللـجنة 
ستورد وعدم السـماح باستيراده ا
ثل رأي ـثل راي الـنـائب وال هو 
اللـجنة والسـيما وان الـلجنـة تعمل
ـسـتـهلك في ـنتج وا عـلى حـمايـة ا

نفس الوقت).
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ــســـتــثــمـــر الى (االلــتــزام داعــيـــا ا
بـاالتـفاق وهـو ان تـتـراوح االسـعار
من 40 الى 45 الف لـــلـــكـــارتـــونـــة
الواحـدة خالل خمـسة ايام وخالف
ذلك ســتــخــاطب الــلــجــنــة الــوزارة
ـائـدة بــفـتح مـنـفـذ جــزئي لـبـيض ا
ــــســــتــــورد مـن اجل تــــخــــفــــيض ا
االســــعـــار).وكــــانت اجلـــمــــعـــيـــات
الفالحـية الـتعـاونيـة في الـعراق قد
كــشــفـت عن وجــود خـــطــة خلــفض
ا يتناسب اسعار البيض احملـلي 

يـبـقى العـراقـيـون بانـتـظـار موقف نـهـائي صـريح ومبـاشـر من مـرجعـيـة الـنجف
ـواطن الـعــراقي يـواجه آثـام مـفـاسـد االشـرف إلعـادة هـنـدســة بـنـاء الـدولـة  وا
حــيث حتـفل مـنــصـات الـتـواصل االجــتـمـاعي بــحـوارات مـتـعـددة احملـاصـصـة 
األطــراف تـقــارن عالقــة الــفـســاد بــالــنـظــام الــسـيــاسي  فــمــنـهـم من يـرى ان
قـراطية فاسـد السـلطـة ويذهب الـرأي االخر الى ان الـد الدكـتاتـورية تؤسـس 
ــقـراطـيــة الـنـظـام تـبـنـي قـيم الـنــزاهـة فـيـمــا يـتـفق اجلــمـيع عـلـى ان الـقـول بـد
ا تقـتصر عـلى التـداول السلـمي للسـلطة السيـاسي القـائم حاليـا في العـراق ا
عـايير ـكن قوله عن عـدم انسجـامهـا مع ا ا  وجب انـتخابـات فيـها الكـثيـر 
فاسد احملاصصة ?? لست بصدد طروح: هل ثمة دكتاتورية  الدولية السؤال ا
فهوم النظام الـسياسي الرأي السائد في كلـمة نظام تؤكد معنى شرح معـمق 
انتـظـام أمر االمـة في سـياق مـنـهج  مـعروف ونـطـاق حكم واضح أسـاس نـظام
تـعارف عـليه مـنذ أواسط  الـقرن الـتاسع عـشر تـمثل في قـراطي ا احلكم الـد
ظهـور األحـزاب الـتي تـعبـر عن اراء ومـواقف شـرائح من اجملـتـمع وجـمـيع هذه
األحزاب تـعترف بالـعقد الـدستوري  لـلدولة  فـاألحزاب البـريطانيـة حتكم باسم
عـبر عن ـانيـة تعـارض باسم ذات الـوالء ا عـارضة الـبر الوالء لـلمـلكـة وأيضـا ا
لكي وغادرته الهوية الوطنية البريطانية  ونقلت هذه التجربة الى عراق العهد ا
ـشـروعـية الـثـوريـة  وأخرى في عـهـود جـمهـوريـة الحـقـة مرة الـى ما وصف بـا
قراطية نتيـجة انقالبات عسكرية . يعرف النظام السياسي في عراق اليوم بالد
وذج احملاصصة ومفاسدها لكن ما  تطبيقه  طيلة ا ال حتمل  التـوافقية ر
 عقـد نصف مضـت  انتهى الى  نـتيجـة تردد أصـداؤها في أروقة الـدولة  بان
نشود في أعادة هذا الـنموذج غير قابل  لالسـتمرار واحلاجة مـاسة  للتغيـير ا
ـقـراطيـة نـظـاما لـلـحكم  ـنهج الـد هـندسـة بـنـاء الدولـة من جـديـد  تتـخـذ من ا
وتـواجه في ذات الـوقت مـعــضـلـة مـفـاسـد احملـاصـصــة  وتـلك مـعـادلـة  لـيـست
قال  بالـسهلة في إدارة الدولة  وألسباب عديدة  لكن  في  حدود فكرة هذا ا
السـيـمـا تلك ان أي  مـسـعى لـلتـغـيـيـر يـواجه دكتـاتـوريـة مـفـاسـد احملاصـصـة 
ـفـاسـد والـتي اطـلق عـلـيـها الـشـرائح االجـتـمـاعيـة  الـتي اسـتـفـادت  من  هـذه ا
وصف "حـواسم االنـتـخـابـات" لـذلك اجلـمـهور الـذي يـعـتـلي مـنـصـة االنـتـخـابات
صـالح الشـخصـية مـقابل األغـلبـية الـصامـتة دفـاعا عن هـذه ا ويـشارك فـيهـا  
شاركة في االنتخابات وهكذا يتكرر ذات النموذج حتى وان كان التي ترفض ا
الـبـرنـامج احلـكـومي واعـدا والتـصـريـحـات الـسـيـاسـيـة تـبـشـر بـعـودة اخلـدمات
العامـة بل هناك من يبشر بالرخاء  االقتصادي عبر مشاريع استثمارية واسعة
 فـتنـتهي الـنتـيجـة دائمـا  بعـد كل دورة انتـخابـية الى عـدم  محـاسبـة ومسـائلة
ن منحوا الثقة عما اجنز من فقرات البرنامج احلكومي  الشعب من الناخب 
ـالية السـنوية  ناهيك عن وازنات  ا او اليـات صرف أموال الشـعب  في تلك  ا
تـسـاؤالت كـبرى عـن أسبـاب  ظـهـور عصـابـات داعش اإلرهـابيـة ومـا سـببت من
ازمـات  أمـنيـة  واقـتصـاديـة واجتـمـاعيـة  يـبقـى احلدث  يـدور في فـلك التـحـليل
حتى بـات اكبر هـموم العـراقي اخلالص من هذه التـحليالت  الـفجة وصوال الى

اليات إعادة بناء الدولة من جديد !!
كن مواجهة دكتاتورية مفاسد احملاصصة ?? اكرر السؤال: كيف 

تــتـمـثل فـي اإلجـابـة في اخلــطـوة األولى بـإلــغـاء االتـفـاقــات الـتي ابـرمــتـهـا قـوى
عـارضة العراقيـة مع قوى دولية وإقلـيمية قبل عام ?  2003واخلـطوة الثانية  ا
ـوذج األحـزاب الــعـائـلـيـة او تـلـك الـتي تـنـحـصــر في مـذهب او شـريـحـة الـغـاء 
مـجـتمـعـيـة وتعـديل قـانـون األحزاب  لـتـأسـيس أحزاب وطـنـيـة جديـدة  تـعـترف
ـذهبية  او القومية والن كونات ا ـواطنة وليس دولة ا بالعـقد الدستوري لدولة ا
رجعـية الـدينيـة العـليا  تـمثل الـغطاء الـوطني األكـبر وعمـلت على تـشكيل اول ا
ـطلـوب من الـشعب عـامة  ومـقـلديـها ائـتالف انـتخـابي عام  ? 2005فاعـتـقد  ا
واجهة خاصـة  جتديد الدعوة إلصدار فـتوى اقرب الى فتوى اجلهـاد الكفائي 
وقف الـقـوي للـنـجف االشرف ال دكـتـاتوريـة مـفـاسد احملـاصـصة فـدون هـذا ا
ــكن ان يـردع في اعـتــقـد ان أي طــرف من اطـراف دكــتـاتــوريـة احملـاصــصـة 
صـندوق االنـتـخابـات مـا دام قانـون مفـوضـية االنـتخـابـات ال يعـتمـد نـسبـة احلد
شـارك فعال فـي التصـويت . يضاف الى ذلك ان األدنى من اعداد الـناخـب ا
الله عـز وجل قد كـرم بني ادم بالـعقل مـناط الـتكلـيف يوم احلـساب واي داللة
ـوذج فتـوى اجلـهاد الـكـفائي واي فـتـوى أخرى لـتـحر مـشـاركة حـسـية بـ 
رجـعيـة الديـنية في رجال الـدين في العـمل السيـاسي تتـطلب اسـتعـادة ريادة ا
بادرة في إعادة هندسة بناء الدولة فبعد كلما مضى وما يواجه النجف لزمام ا
االنسـان العراقي اليـوم من آثام مفاسد احملـاصصة يبقى
نـظـره صـوب حـوزة الـنـجف االشـرف يـنـتـظـر مـنـهـا امـا
ـضي حلـلـول ـبــاشـر والـنـهــائي او ا احلل الــصـريح وا
احالها مـرا بينهـا انتظـار التغيـير من اخلارج ولله في

خلقه شؤون.
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بـاشـرت أمــانـة بـغـداد إجـراءات رفع
الكـتل الكـونكـريتـية من أمـام جامـعة
الكرخ للـعلوم في شارع حـيفا. وذكر
بـــــيــــــان امـس ان (مالكــــــات دائـــــرة
الــوحــدات اإلنـتــاجــيــة بــاشـرت رفع
احلـواجـز والكـتل الـكـونـكـريـتـية من
أمام جامعـة الكرخ للـعلوم في شارع
حيفا وبـالتنـسيق مع قيادة عـمليات
بــغـداد ودائــرة بـلــديـة مــركـز الــكـرخ
تـمهـيـدا لفـتـحـها امـام حـركة الـسـير

رور). وا
واطلقت االمانة حمالت مكثفة الزالة
الــتــجــاوزات في قـواطـع مـخــتــلــفـة.
وقالت االمـانة في بـيان ثان امس ان
(بـلـدية الـشـعب قـامت بـحـمـلـة الزالة
الـــتـــجـــاوزات تــنـــاوبت بـــ الـــلــيل
والـنــهـار ازالت خاللــهـا الــعـديـد من
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&ËU“» ∫ مالكات امانة بغداد ترفع التجاوزات من شوارع العاصمة

gſ∫ وسائل غش داخل شعر مستعار  ضبطها خالل االمتحانات النهائية

مع دخل الفرد العراقي .
وقــال رئــيس االحتــاد الــعــام حـسن
نصـيف الـتمـيمي في بـيان امس ان
(هناك خـطة خلفض اسـعار البيض
احملـــلـي وذلك من خـالل اجـــتــــمـــاع
جــرى مع مــربي الــدواجن تــمـخض
ـــا عـن اتـــفـــاق يـــحـــدد االســـعـــار 
ــواطن), يـــنــاسب مــســتــوى دخل ا
الفتـا الى ان ( وزارة الزراعـة علـيها
االستمرار بتنظـيم عملية االستيراد
بـحـسب مـا يـحـتـاجه الـسـوق وعدم
نـتج احمللي). مـبيـنا ان االضرار بـا
(الفالح الـعراقي يـعي تمـاماً اهـمية
دوره الـــوطـــنـي في حتـــقــــيق االمن
نـتج ذو اجلودة الغـذائي وتـوفيـر ا
العالية للمواطن برغم من قلة الدعم

عنية).  ساندة من اجلهات ا وا
بدوره طـالب عضـو مجـلس االعمال
الــوطــني الــعــراقي غــديــر الــعــطـار
ـــشـــتـــرك بــ بـــضـــرورة الـــعـــمل ا
األجهزة األمنية والرقابية للسيطرة

على تقلبات السوق.
—UFÝô« iHš

وقــال الـــعـــطـــار في بـــيــان امس إن
(إجـــــراءات احتــــاد اجلــــمــــعــــيــــات
الــتـعــاونــيــة في الـعــراق ســتــسـهم
بشكل كبير في خفض أسعار بيض
ــا بـــتــنــاسـب مع الــدخل ــائـــدة  ا
داعـيا الـنـقـدي الـيـومي لـلـمـواطن) ,
احلـــكــــومـــة الى (إهـــمـــيـــة الـــعـــمل
شترك والـتنسيق مـا ب اجلهات ا
ذات الــعالقــة من األجـهــزة األمـنــيـة
والـرقـابـيـة للـسـيـطرة عـلى تـقـلـبات
ـــواد الـــســــوق بــــشــــأن أســــعــــار ا
الغـذائيـة االستـهالكيـة). واوضحت
ــنـتج دراســة مــفـصــلــة لــكـمــيــات ا
ائدة في العراق. احمللي من بيض ا
واكــدت الـــدراســـة ان (عــدد ســـكــان
الــعــراق يــبـلغ 40 مــلــيــون نــســمـة
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ومعـدل استـهالك الفـرد الواحـد هو
 180بيضة خالل عام واحد  ,حيث
يكـون النـاجت الكـلي مضـروبا بـعدد
السكان هو اكثر من 7 مليار بيضة
في الـســنـة الـواحـدة). واضـافت ان
(االنتـاج احملـلي للـبيض يـبلغ اكـثر
من  973مــلــيــون بــيـضــة بــحــسب
وزارتي الـزراعـة والـتـخـطـيط وهـذا
يـوضح وجـود فـجـوة كـبـيـر بـ ما
يحـتاجه الفـرد وب ما يـتم انتاجه
محـليا حـيث تقدر الـفجوة بـنحو 6

مــلــيــارات بــيــضــة ســنـويــا).  لــكن
الـــنــائـب زيـــاد اجلــنـــابي حـــذر من
ـريبـة تـستـهدف صـفـقة وصـفـها بـا
ـائـدة ـنـتــوج احملـلي من بـيض ا ا
فيما كشف عن امتالكه وثائق تدين
جـهـات مـشـبـوهـة حتـاول االلـتـفاف

من اجل اصدار اجازات.
اجلنابي في بيان (نـحذر العراقي
نتوج من صفقـة مريبـة تستهـدف ا
ــائــدة وتـقــطع احملــلـي من بــيض ا
ارزاقــهم وتـســرق قـوتــهم بـطــريـقـة

مــشــابــهـــة لــطــريــقــة حــرق اراضي
احلـنطـة والشـعيـر وطـريقـة تسـميم
مبيـبنا حقول واحـواض االسماك) ,
رة ان (الـلـصوص يـتـذرعـون هـذه ا
بـــحــجج واهـــيــة وطـــرق مــلـــتــويــة
وبـطــرق مـدروســة مـســبـقــا ألغـراق
ــنــتــجــات تــأتي من دول الــسـوق 
اجلـــوار دون أن يـــكـــون هـــنـــاك أي
رادع قانوني او اخالقي او انساني

ألصحاب تلك االفكار الفاسدة).
ولـفت الى ان (مـحـاولـة البـعض من

ـــســـؤولــ حـــيـــتـــان الـــفـــســـاد وا
تنـفذين في الـدولة لأللتـفاف على ا
ـــنــتج ــان الـــذي دعم ا قـــرار الــبـــر
الــــوطــــني وقــــرر الــــغــــاء اجـــازات
االستيراد اخلارجي وسمح للمنتج
الـوطني بـأن يـأخذ حـيـزه احلقـيقي
ألن يكون سـلة غذائـية وطنـية تدعم
الــــســـوق الــــعــــراقـي بـــعــــيــــدا عن
سرطنة البضاعة الفاسدة غذائيا ا
في اغـلب انـواعـهـا والسـيـمـا بيض

ائدة).  ا

ـــئــــة في الــــدراســـة مــــعـــدل  75بــــا
ـئـة للـفرع االعداديـة بدالً عن  80با
ئة بدالً عن االحيائي ومعدل  80با

ئة للفرع التطبيقي.  85با
لف ـوافقة عـلى فتح ا ثانيـاً ـ تمت ا
الـدراسي لــلـطـلـبــة الـدارسـ خـارج
العـراق ضمن اجملـمـوعة الـطبـية في
اول ( (500جـــامــعـــة في تـــصـــنــيف
ي وبـصـرف الـنـظر شـنـغـهـاي الـعـا

عدل للدراسة االعدادية. عن ا
ثــالـثــاً ـ كـمــا  االتـفــاق عـلى وضع
ـــلـــفـــات ضـــوابط جـــديـــدة لـــفـــتح ا
الـدراسـية لـلـطـلـبة الـعـراقـيـ الذين
يــنـوون الـتــسـجــيل عـلى اجملــمـوعـة
الــطـــبــيــة خــارج الــعــراق ولألعــوام
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اصدر هيئة الـرأي في وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي  عدة قرارات
بـشـأن الـطلـبـة الـعـراقـيـ الـدارس
في اخلـــارج وقـــال بـــيـــان امس (ان
هـــــيــــئــــة الــــرأي فـي الــــوزارة خالل
اجتماعهـا الذي ترأسه الوزير قصي
لفات السهيل بحثت موضوع فتح ا
الــدارســـيــة لــلـــطــلـــبــة الــعـــراقــيــ
الدارس في خارج البالد وقد أقرت
بخـتام اجـتماعـها قـراراً مهـما فـيما

يلي نصه:
لفـات الدراسية اوالً ـ يسمح بفـتح ا
لـلـطلـبـة الـعـراقيـ الـدارسـ خارج
الـعــراق (حـالــيـاً) واحلـاصــلـ عـلى

ــقــبــلــة). فــيــمــا اصـدر الــدراســيــة ا
الـسـهـيل امس  أمـراً وزاريـاً يـقـضي
بتكـليف باسم خـليل نايل الـسعيدي
برئاسة جامعة كربالء وكالة على ان
ال يـتـرتب عـلى ذلك اسـتـحـقاق راتب
ومــخــصـــصــات االصــيل  يــذكــر ان
السهيل قد انـهى تكليف منـير حميد
طليفح من رئاسة جـامعة كربالءبناءً

على طلبه .
وأكــــدت الــــوزارة ضــــرورة الــــتــــزام
ـنتسـبيها اجلامعـات بعدم الـسماح 
بـالـتـقــرب من الـقـاعـات االمـتـحـانـيـة
الـــوزاريـــة لـــلـــمـــرحـــلـــة اإلعـــداديـــة

باستثناء اخملول .
WO½U×² « WOKLŽ

وقــال قـــصي الــســـهــيل إن (الــوزارة
حترص على ضمان سير وانسيابية
رحـلة العـمـليـة االمتـحانـيـة لطـلبـة ا
نتهية في الدراسة اإلعدادية داخل ا

اجلامعات).
واضاف أن (التـعلـيم العالي مـاضية
بــاجتـــاه تــعــزيــز آواصــر الــتــعــاون
ــا ـــشــتـــرك مع وزارة الـــتــربـــيــة  ا
يــحـــقق الـــتـــكــامـل في الـــعــمـل بــ

.( الوزارت
الى ذلك أعـلــنت وزارة الـتــربـيـة عن
ـؤهلـ في نـتـائج أسـمـاء الـطـلـبـة ا
اخــتـبـار الــتـســريع لـلــعـام الـدراسي

Æ 2019≠2018
وذكر بـيـان امس ان (الوزارة اعـلنت
ــؤهــلـــ في اخــتــبــار عـن اســمــاء ا
الـتــسـريع لـلــعـام الـدراسي – 2018

2019 حـيث  قــبـول 20 تـلــمــيـذا
لـــلـــصف اخلـــامس االبـــتـــدائي و30
ـتوسط و19 طالـبـا للـصف الـثاني ا
طــالــبــا لــلــصف اخلــامـس االعـدادي

بفرعيه االحيائي والتطبيقي).
كما تـمكـنت مالكات تربـية ديالى من
ضبـط حالـة غش بـاستـخـدام الشـعر
ـسـتعـار ( بـوسـتيـجـة ) بـنـاءا على ا
تـوجيـهـات وزارة الـتـربيـة بـالـتزامن

مع انــطالق االمـتـحــانـات الـنــهـائـيـة
ــرحـــلــة الــســادس االعــدادي الــدور
ـالكــــــات االول حــــــيـث بــــــاشــــــرت ا
ـتابـعة ـتمـثل  الـتربـويـة بعـمـلهـا ا
حـــاالت الـــغش اإللـــكـــتـــروني حـــيث
ـديرية العـامة لتـربية ديالى اعلنت ا
عن اكــتـشـاف حــالـة غش الــكـتـروني
ــســـتــعــار بــاســـتــعــمـــال الــشـــعــر ا

(بوستيجة).

واكــد مـــديــر قــسم االمــتــحــانــات ان
(اعــضــاء الـلــجـنــة االمــتـحــانــيـة من
ـكــلـفـ بـاسـتــخـدام اجـهـزة كـشف ا
الغش اإللـكتروني تـمكـنوا من ضبط
جـــهـــاز غـش يـــســـتـــخـــدم الول مــرة
بـاحملـافـظــة لـدى احـد الـطـلـبـة االمـر
الـذي حـذرت مـنه وزارة الـتـربيـة من
استخدامه مؤخرا ب الطالب ويعد

من االجهزة احلديثة) .
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اكــد قــائـــد شــرطــة ديـــالى الــلــواء
فــيــصل كـــاظم الــعــبــادي   ان 70
ــئـة من اجلـرائـم في احملـافــظـة بـا

دقع.  يقف وراءها الفقر ا
وقــال الــعــبــادي في بــيــان تــلــقــته
(الـــــزمـــــان ) امـس ان  ( اجلـــــرائم
خـتـلف عنـاويـنهـا هـناك اسـباب
رئـيـسـيـة لــوقـوعـهـا وخـاصـة لـدى
شـريـحـة الـشـبـاب) مـبـيـنا ان (70
ئة منها دوافعها باألساس الفقر با
ـــــــادي ) . واضــــــاف والـــــــعــــــوز ا
العبادي   ان ( الـفقر بيـئة خصبة
لوالدة اجلـرائم   حـيث ان الكـثـير
عتـقل كـان العوز يقف وراء من ا

ـة) الفـتا الى ان دفعـهم ألول جـر
ـنـتـم لإلرهـاب ايـضا (جزء من ا
ســـاهم الـــفــقـــر في دفـــعـــهم لـــهــذا

ظلم ) .  الطريق ا
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واشــار الــعــبـــادي الى ان (الــفــقــر
ـادي واجلـهل واالهـمـال والـعـوز ا
االسـري كـلــهـا عـوامل تــسـاعـد في
انـــحــراف الـــصـــبـــيــة والـــشـــبــاب
) مــؤكـدا وحتـولــهم الى مــجــرمـ
(ضرورة االنتباه الى معاجلة ملف
الـفـقـر والـبــطـالـة احلـاد في ديـالى
الن االســتــقــرار ال يــبــنى من خالل
فـوهــات الـبــنـادق وتــعـزيــز االمـان
فـــحــــسب بل مـن خالل مــــعـــاجلـــة

ـة حـقـيــقـيـة ألســبـاب والدة اجلـر
ومـعـاجلـتـهـا قـبل وقـوعـهـا) . ومن
جــانب آخــر  نـــفت قــيــادة شــرطــة
ديالى  تعرضها لضغوط في ملف
الــتــحــقــيق في حــادثــة الــتــحــريـر
بـبـعـقوبـة. وقـال الـنـاطق اإلعالمي
بـــاسم الـــقـــيــادة الـــعـــقـــيــد غـــالب
الـعـطــيـة لــ (الــزمـان) ان (احلـديث
عن وجــود ضــغــوط تــمـارس عــلى
فرق التـحقـيق في حادثـة التـحرير
بـبــعـقــوبـة غــيـر صـحــيح ونـنــفـيه
جملة وتفصيال). وأضاف العطية
ان (فــرق الـــتــحـــقــيـق وصــلت الى
مــــراحـل مــــتــــقــــدمــــة في اكــــمــــال

.( عتقل استجواب ا
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