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�أتعلمون ماذا يعني �أن تقر�أ كتابا بلغتك
التي حرمت من الكتابة بها؟ هي فعل من
�أفعال الموت ،وهي �سوط حرمان يلهب
الروح ،ال ي�شعر به �إال من اكتوى بغربته
في �أذنه ول�سانه وقلبه وعينه
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"�إن عل ��ى احلكوم ��ة االحتادي ��ة
�أن تق ��وم بتحوي ��ل مبالغ �سمات
دخ ��ول ال ��زوار الأجان ��ب �إىل
حمافظ ��ة كرب�ل�اء كونه ��ا ه ��ي
الأك�ث�ر ا�ستحقاق ��ا له ��ذه املبال ��غ لإع ��ادة
ت�أهي ��ل البن ��ى التحتي ��ة للمحافظ ��ة وذلك
ب�سب ��ب وف ��ود مالي�ي�ن الزائري ��ن �إليه ��ا
كل ع ��ام ،ان حتوي ��ل ه ��ذه املبال ��غ املالية
للمحافظ ��ة �سي�ساع ��د احلكوم ��ة املحلي ��ة
على تقدمي اخلدم ��ات ب�صورة �أكرب خالل
جا�سم اخلطابي الزي ��ارات واملنا�سب ��ات املليوني ��ة الت ��ي
ت�شهده ��ا املحافظة كل عام و�إع ��ادة �إعمار
رئي�س جمل�س وت�أهيل البنى التحتية".
كربالء

االحتفاء برواية �إيرانية
متك ��ن الروائ ��ي االي ��راين ح�س�ي�ن مرت�ضائي ��ان ابكن ��ار يف روايته(العقرب
عل ��ى ارداج �سل ��م حمطة اندمي�شك) والتي ترجمه ��ا للعربية املرتجم وال�شاعر
ح�س�ي�ن طريف عليوي ،و�صدرت م�ؤخرا عن دار ومكتبة �شهريار بالب�صرة من
اخت�ص ��ار الكث�ي�ر مما كان يود قول ��ه اجلنود العراقي ��ون وااليرانيون ،الذين
حمل ��وا ال�سالح �ضد بع�ضه ��م ،يف احلرب التي التهمت عق ��د الثمانينيات كله،
وعل ��ى الرغم من ال�صعوب ��ة البالغة التي واجهها الكات ��ب يف الرواية ،فهو مل
يكتب رواية تعبوية ،مثلما ال يريد لعمله اال�صطدام بعقبة امل�ؤ�س�سة الثقافية،
�إال �أن الرواية تك�شف لنا عن الوجه الآخر من احلرب .مل ي�ش�أ الت�صريح ب�شكل
العدو ،ومل ي�سم اجلغرافيا املقابلة بو�ضوح ،لكنه ،حتدث عن احلرب بو�صفها
مكانا للموت.
وكانت دار ومكتبة �شهريار قد وجهت الدعوة ملرتجم الرواية ال�شاعر ح�سني
ط ��ريف عليوي واثنني م ��ن زمالئه املرتجمني من الفار�سي ��ة اىل العربية ،هما
�أحم ��د حيدري مرتجم (رواية خايل العزي ��ز نابليون) ،وحممد حزبائي الذي
ترج ��م للفار�سية �أ�شعار غ�سان كنفاين وبع�ض روايات عبد الرحمن منيف لذا
فق ��د كانت الفر�ص ��ة متاحة لق�صر الثقافة والفن ��ون يف الب�صرة يف ا�ست�ضافة
ثالث ��ة االدباء وليح�ضر عدد من �أدباء ومثقفي املدينة ،ولنم�سع حديثا مغايرا
يف تفا�صيل الرواي ��ة والأدب االيرانيني ،وما هذه �إال بغية اللقاءات واالفعال
التي �ستق�صر امل�سافات وتردم الهوى ،وتك�شف للجميع حقيقة وغاية الثقافة،
ولع ��ل الورقة التي قدمها املرتجم حممد حزبائي عن تاريخ الرواية يف ايران
ا�سهمت كثريا يف التعريف بالرواية االيرانية حيث يجهل املثقفون العراقيون
تفا�صيل كثرية عنها.
ولأن ف�ض ��اء احلري ��ة املت ��اح للكتاب هن ��اك ،ال ميكن مقارنت ��ه بالف�ضاء املتاح
لدين ��ا يف الع ��راق ،ولأن امل�ؤ�س�سة الديني ��ة حتكم قب�ضتها بق ��وة على �صناعة
الكت ��اب كتابة وترجم ��ة فقد القى الثالث ��ة �صعوبة يف قول م ��ا يتوجب قوله،
هن ��اك حب�س ��ة يف �أل�سنتهم ،هي حب�س ��ة من مل ت�ستقم حريت ��ه يف احلديث عن
لغت ��ه و�أدب ��ه وثقافة جمتمع ��ه ،وهناك من يري ��د �أن يقف عل ��ى التفا�صيل بكل
احقيته ��ا ،وهو ال يعلم ببواطن حاج ��ة الغريب عن لغته اىل ال�سماع والقراءة
والت�صف ��ح ،م ��ن يقف حائ ��را بني انتماءي ��ن ،انتم ��اء الفطرة وانتم ��اء الق�سر
�ستح ��ق له االجاب ��ات املواربة ويُعط ��ى العذر يف التخف ��ي واالمتناع.تختلف
ا�سئلة ال�شكوى وتتباين حدود التلقي وتتعدد م�ستويات القراءة ،لكنْ ت�ستعر
نار املعرفة.
ومثل �صبية تركوا �آباءهم ،يختفي االدباء الثالثة يف �سوق الفراهيدي(�شارع
الثقافة الب�صرية) ال ،ما هم ب�ضائعني يف اجلغرافيا ،فالبالد هي هنا مثلما هي
هن ��اك ،و�سوى النهر ،متاطم ��ن ال�ضفتني اليجد �أحد بري ��ة للتيه ،لكنما جمرة
اللغة ،ع�شق ال�شاعر للمعجم اجلامع .كانت �شبكة ال�صيد قد التقطت ما امكنها
م ��ن الورق والأغلف ��ة ،و�ضمت خروجها ما ا�ستطاعته م ��ن الكلمات وال�سطور
وال�ص ��ور ،كانت املفا�ضل ��ة �صعبة بني حاجة �أدباء املدين ��ة للكتاب وبني جوع
ونه ��م اال�شق ��اء للكتاب ذات ��ه� ،أتعلمون ماذا يعن ��ي �أن تقر�أ كتاب ��ا بلغتك التي
حرم ��ت من الكتابة بها؟ ه ��ي فعل من �أفعال املوت ،وه ��ي �سوط حرمان يلهب
الروح ،ال ي�شعر به �إال من اكتوى بغربته يف �أذنه ول�سانه وقلبه وعينه.
وح�ي�ن وقفنا على �ضفة �شط العرب ،بابي اخل�صي ��ب ،عند بيت ال�سيد طالب
النقي ��ب بال�سبيلي ��ات ،حي ��ث كت ��ب ا�سماعي ��ل فه ��د ا�سماعيل روايت ��ه ،وهبت
الن�سي� � ُم رطبة حمملة بالنخ ��ل والقمر املجنون البعي ��د ،فوجئت ب�أذرع حممد
�اق �أكيدُه الب ��كاء ،راح ي�ستاف من
حزبائ ��ي� ،أذرع ��ه الكثرية تطوقني ،يف عن � ٍ
ج�سدي رائحة تراب وماء وموت كان وما زال يجمعنا منذ مئات ال�سنني.
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"�إن م ��ا تناقلت ��ه بع� ��ض
ال�صفح ��ات يف مواق ��ع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ع ��ن
مطالبت ��ي بفر� ��ض جباية على
زائ ��ري �أبي الأح ��رار الإم ��ام احل�سني،
خ�ل�ال الزيارة الأربعيني ��ة غري �صحيح
وعار عن ال�صحة� ،أن هذا الأمر خمالف
للقانون والد�ست ��ور والدين الإ�سالمي،
لي� ��س م ��ن ح ��ق �أي جه ��ة فر� ��ض جباية
عل ��ى العراقي�ي�ن �أو منعه ��م م ��ن دخول
ابت�سام الهاليل املحافظات ،وندع ��و الدوائر احلكومية
لتوف�ي�ر كاف ��ة امل�ستلزم ��ات واخلدمات
نائبة عن حمافظة للزائري ��ن واملواك ��ب احل�سيني ��ة خالل
كربالء الزيارة الأربعينية".

حتذيرات من ج�شع التعليم الأهلي وم�س�ؤولون يعتربوه ظاهرة جتارية
 التعلي��م النيابي��ة تدع��و لتوحي��د �أج��ور الكلي��ات ومن��ع ا�ستغ�لال الطلب��ة
 جمل���س بغ��داد ي�ؤ�ش��ر ع��دم �إلت��زام جامع��ات خا�ص��ة مبع��دالت القب��ول
بغداد� /ستار الغزي
انتق ��د جمل� ��س حمافظ ��ة بغداد،
غي ��اب الرقاب ��ة احلكومي ��ة عل ��ى
اجلامع ��ات والكلي ��ات الأهلي ��ة،
وفيما حذرت م ��ن تدين م�ستوى
التعلي ��م ب�سب ��ب غي ��اب �ضوابط
ت�أ�سي� ��س تل ��ك اجلامع ��ات ف�ض ًال
عن عدم االلت ��زام مبعدل الطالب
املتخرج ،اعت�ب�رت جلنة التعليم
النيابي ��ة افتتاح بع� ��ض الكليات
اخلا�صة بالظاهرة التجارية.
وتق ��ول ع�ض ��و جلن ��ة الرتبي ��ة
يف جمل� ��س حمافظ ��ة بغ ��داد
االزيرج ��اوي
ج�سوم ��ة
لـ"امل ��دى"� ،إن"الدرا�س ��ات يف
اجلامع ��ات احلكومي ��ة تختل ��ف
ع ��ن الدرا�س ��ات يف اجلامع ��ات
والكليات الأهلي ��ة" ،م�شرية �إىل
�أن"هن ��اك بع� ��ض الطلب ��ة الذين
تكون معدالت جناحه ��م �ضعيفة
م ��ن ال�ص ��ف ال�ساد� ��س الأعدادي
ليدخل ��وا الكلي ��ات الأهلي ��ة مثل
الط ��ب والهند�س ��ة وال�صيدل ��ة
ليح�صل ��وا على �شه ��ادات تخرج
م ��ن تل ��ك اجلامع ��ات وه ��م ال
ي�ستحقوها".
وبين ��ت االزيرج ��اوي �أنه"م ��ن
املمك ��ن �أن ال تك ��ون الدرا�س ��ات

حفل طالبي يف
احدى الكليات
االهلية ببغداد..
وكاالت
يف اجلامع ��ات والكليات الأهلية
موازي ��ة م ��ن حي ��ث ال�ضواب ��ط
املعم ��ول به ��ا يف اجلامع ��ات
احلكومي ��ة" ،م�ش�ي�رة �إىل
�أن"الطالب يف اجلامعات الأهلية
يح�صل على �شهادة تخرج ب�شكل
يختل ��ف ع ��ن ال ��ذي يتخ ��رج من
التعليم احلكومي".
االزيرج ��اوي
و�أو�ضح ��ت
�إن"اجلامع ��ات والكليات الأهلية
تق�ت�رب �أعداده ��ا م ��ن �أع ��داد

اجلامعات احلكومي ��ة" ،م�شرية
�إىل �أن"جلنة الرتبية يف جمل�س
املحافظ ��ة �ضعيف ��ة مبراقب ��ة
التعلي ��م الأهل ��ي وال توجد لديها
�ضواب ��ط وا�ضح ��ة ملعرف ��ة عمل
ومنه ��اج الدرا�س ��ة الت ��ي تقدمها
تلك اجلامع ��ات للطلبة امل�سجلني
فيه".
ب ��دوره �أكد ع�ضو جلن ��ة التعليم
النيابية فرهاد قادر لـ"املدى"� ،إن
التعليم النيابية ب�صدد ا�ست�ضافة

ممثلني من وزارة التعليم العايل
والبحث العلم ��ي لغر�ض خف�ض
�أج ��ور الدرا�س ��ات يف اجلامعات
الأهلية" ،مو�ضحا �أن"هناك عدم
ر�ؤيا وا�ضح ��ة لأجور الدرا�سات
يف التعليم الأهلي".
و�أ�ض ��اف ق ��ادر"،ال يوج ��د ر�ؤيا
وا�ضح ��ة ع ��ن الأج ��ور الت ��ي
ت�ستقطعه ��ا اجلامع ��ات الأهلي ��ة
يف الكلي ��ات الطبي ��ة والكلي ��ات
الإن�ساني ��ة واالقت�صادية" ،الفتا

� ض��رب  3م�ضاف��ات لداع���ش حتت��وي عل��ى خم��ازن للت�سلي��ح يف ج��رف ال�صخ��ر
 ال�صح��ة تعل��ن اال�ستنف��ار ب�ين احلل��ة وكرب�لاء لتوف�ير اخلدم��ات الطبي��ة
بابل� /إقبال حممد

عمليات ع�سكرية
يف مناطق جرف
ال�صخر يف بابل
متنوعة وجديدة".
ولفت اجلنابي اىل �أن"اجتماعات مكثفة
يومي ��ة وا�سبوعي ��ة تعق ��د ب�ي�ن رئي� ��س
اللجن ��ة االمني ��ة العلي ��ا حماف ��ظ بابل و
االجه ��زة االمني ��ة واحل�ش ��د ال�شعب ��ي
واللجن ��ة االمني ��ة مبجل� ��س املحافظ ��ة
وكذلك هناك لقاءات م�ستمرة مع قيادات
عملي ��ات بغداد والفرات الأو�سط وبابل
واالنب ��ار و �أي�ض ��ا مت عقد اجتماعات يف
بغ ��داد مع القي ��ادات الع�سكرية واالمنية
املركزية لتوحيد اجلهد االمني".
و�أك ��د اجلناب ��ي� ،إن ��ه"مت االتف ��اق ب�ي�ن
االجه ��زة االمني ��ة والع�سكري ��ة للقي ��ام
بعملي ��ات ا�ستباقي ��ة ل�ض ��رب اخلالي ��ا
النائم ��ة للمجموع ��ات االرهابي ��ة
ملن ��ع ت�سلله ��م ملحافظ ��ة باب ��ل" ،مبين ��ا
�إن"االجه ��زة االمني ��ة واال�ستخباري ��ة
لديه ��ا قاع ��دة معلوم ��ات متكامل ��ة ع ��ن

اجلماعات االرهابية".
ب ��دوره �ص ��رح قائ ��د �شرط ��ة حمافظ ��ة
بابل الل ��واء احلقوقي علي ح�سن مهدي
ك ��وة الزغيب ��ي لـ"امل ��دى"� ،إن"القي ��ادة
و�ضع ��ت خط ��ة �أمني ��ة خا�ص ��ة حلماي ��ة
دور وممتلكات املواطنني امل�شاركني يف
مرا�سيم الزيارة الأربعينية وم�شاركتهم
يف مواكب اخلدمة".
و�أو�ض ��ح الزغيب ��ي �أن"ق�س ��م مكافح ��ة
�إج ��رام القي ��ادة بالتع ��اون م ��ع دوريات
النج ��دة وباق ��ي االق�س ��ام ن�ش ��ر مف ��ارز
�ضم ��ن املناط ��ق واالحي ��اء ال�سكني ��ة يف
بابل للحفاظ على ممتلكات املواطنني".
ويف �سياق مت�ص ��ل قال الناطق الر�سمي
با�سم قيادة �شرطة بابل العقيد احلقوقي
ع ��ادل احل�سين ��ي يف حدي ��ث لـ"املدى"،
ان"عملي ��ات ا�ستباقي ��ة وا�سع ��ة �شم ��ال
املحافظ ��ة لت�أم�ي�ن زي ��ارة الأربع�ي�ن

جت ��ري بالتن�سي ��ق قي ��ادة عملي ��ات بابل
والأجه ��زة االمنية �إ�ضافة لقوات احل�شد
ال�شعب ��ي وت�أت ��ي �ضمن اج ��راءات خطة
الأربعيني ��ة و�ستك ��ون م�ستم ��رة حل�ي�ن
انتهاء مرا�سيمها بغية تهيئة مناخ �سليم
ومعاف ��ى �أمني� � ًا وتفوي ��ت الفر�ص ��ة على
االرهابيني يف تعكري �صفو الزيارة".
ولف ��ت احل�سيني �إن"العملي ��ات �شاركت
فِي َه ��ا ق ��وات قتالية م ��ن �أف ��واج ال�شرطة
واجلي�ش وقوات هيئ ��ة احل�شد ال�شعبي
يف باب ��ل بالتع ��اون م ��ع مف ��ارز الأم ��ن
الوطني واال�ستخب ��ارات باال�ستناد اىل
معلوم ��ات ا�ستخباري ��ة دقيق ��ة ملن ��ع �أي
ا�ص � ِ�ر االرهابية اىل
حماولة لت�سلل ا َلع َن ِ
بابل".
و�أو�ضح احل�سين ��ي �إن"الرتكيز ي�ستمر
عل ��ى املناط ��ق املتداخل ��ة والريفي ��ة يف
مناط ��ق �شم ��ايل بابل والت ��ي يعتقد �إنها

ت�أوي ع ��ددا من اخلالي ��ا النائمة �شمايل
بابل".
و�أ�ش ��ار اىل �أن"ه ��ذه العملي ��ات حقق ��ت
نتائ ��ج ايجابي ��ة كث�ي�رة منه ��ا اعتق ��ال
مطلوب�ي�ن للعدال ��ة ومعاجل ��ة حت ��رك
ارهاب ��ي مبنطق ��ة الآب ��ار غ ��رب اجلرف
وا�ستطاع ��ت َ�ض� � ْر ِب ث�ل�اث م�ضاف ��ات
ارهابي ��ة حت ��وي �أ�سلح ��ة واعت ��دة
وَمتفج ��رات َو َم� �وَا ُّد غذائي ��ة َتتخذه ��ا
املجاميع مَقرا لتنفيذ عملياتها".
من جانبه قال مدير عام دائرة �صحة بابل
نور� ��س عبد ال ��رزاق الك�سبي يف حديث
لـ"امل ��دى"� ،إن"اجتماعات مو�سعة تعقد
ملناق�ش ��ة ا�ستع ��دادات الدوائ ��ر االمني ��ة
واخلدمية للزي ��ارة الأربعينية بح�ضور
حمافظ باب ��ل �صادق مدل ��ول ال�سلطاين
ومدراء الدوائر الأمنية واخلدمية".
ولف ��ت الك�سب ��ي �إن"دائ ��رة �صح ��ة بابل
و�ضع ��ت خط ��ة طارئ ��ة للزي ��ارة لتوفري
اخلدم ��ات الطبي ��ة وال�صحي ��ة الت ��ي
ت�ستوج ��ب توف�ي�ر كاف ��ة الإمكان ��ات
واخلدم ��ات ال�صحي ��ة م ��ن خ�ل�ال
امل�ست�شفي ��ات والقطاع ��ات واملراك ��ز
التخ�ص�صي ��ة وتكثي ��ف كاف ��ة اجله ��ود
ال�صحية والطبية بهذا ال�صدد وا�ستنفار
الإمكان ��ات املهني ��ة والتقني ��ة وتوف�ي�ر
االدوي ��ة وامل�ستلزمات �إ�ضافة اىل ن�صب
املف ��ارز الطبية عل ��ى طول الط ��رق التي
متر عرب املحافظة اىل كربالء وا�ستنفار
وح ��دات الط ��وارئ يف امل�ست�شفي ��ات
وتوفري عج�ل�ات الإ�سعاف وو�ضع خطة
للرقابة ال�صحية ح ��ول مايقدم من مواد
غذائي ��ة يف املواكب وذلك لتغطية حاجة
الزي ��ارة املليوني ��ة اىل املحافظة باجتاه
كربالء".

�إىل �أن"�أغل ��ب العوائل العراقية
متر يف ظروف اقت�صادية مرتدية
مم ��ا ي�شكل �صعوب ��ة يف دفع تلك
الأجور من قبل املتقدمني".
من جه ��ة �أخ ��رى طالب ع ��دد من
الط�ل�اب الكلي ��ات االهلية وزارة
التعليم الع ��ايل والبحث العلمي
بال�ضغط عل ��ى الكلي ��ات الأهلية
لتخفي�ض الأجور املالية.
وق ��ال الطال ��ب يف كلي ��ة الرتاث
الأهلي ��ة رحيم كاظ ��م لـ"املدى"،

المختصر

احل�شد ي�شارك بـ � 23ألف عن�صر حلماية زيارة الأربعني يف بابل

�أعلن ��ت هيئة احل�شد ال�شعب ��ي يف بابل،
م�شارك ��ة �أك�ث�ر م ��ن � 23أل ��ف عن�صر من
منت�سبيه ��ا يف ت�أمني وحماي ��ة الزائرين
املتوجه�ي�ن اىل كربالء مبنا�سب ��ة زيارة
اربعيني ��ة االم ��ام احل�س�ي�ن(ع) ،اىل ذلك
اعلن ��ت دائ ��رة �صح ��ة بابل و�ض ��ع خطة
طارئ ��ة للزي ��ارة بهدف توف�ي�ر اخلدمات
الطبية وال�صحية للزائرين.
وك�شف نائب رئي�س جمل�س بابل ومدير
هيئ ��ة احل�شد ال�شعب ��ي باملحافظة ح�سن
فدع ��م اجلنابي لـ"امل ��دى"� ،إن"�أكرث من
� 23ألف من عنا�صر قوات التعبئة التابعة
للح�ش ��د ال�شعبي باملحافظة �سي�شاركون
وبالتعاون والتن�سي ��ق مع �آالف عنا�صر
االجه ��زة االمني ��ة والع�سكري ��ة بتنفي ��ذ
اخلطة االمني ��ة لزي ��ارة االربعينية عرب
انت�شاره ��م وم�س ��ك االر� ��ض يف منطق ��ة
وا�سعة متت ��د من حدود باب ��ل مع حدود
املحافظات املجاورة".
وق ��ال اجلناب ��ي �إن خطة �أمني ��ة حمكمة
مت و�ضعه ��ا م ��ن قب ��ل القي ��ادات االمنية
والع�سكري ��ة يف باب ��ل وكربالء واالنبار
والنج ��ف وبغ ��داد بالتعاون ب�ي�ن هيئة
احل�ش ��د ال�شعب ��ي حلماي ��ة املالي�ي�ن م ��ن
ال ��زوار الع ��رب والأجان ��ب والعراقيني
الذي ��ن �سيتوجه ��ون م�شي ًا عل ��ى االقدام
�صوب مدينة كربالء".
و�أو�ضح اجلنابي �إن"اخلطة احلالية
تختل ��ف ع ��ن باق ��ي اخلط ��ط االمنية
ال�سابق ��ه يف كونه ��ا تت�ضم ��ن فت ��ح
طرق وم�سارات جديدة خالل مناطق
مت ت�أمينه ��ا يف �شم ��ايل باب ��ل �إ�ضافة
اىل ا�ستخ ��دام و�سائ ��ل تكنولوجي ��ة

"عل ��ى الرغم م ��ن منا�شداتنا
املتوالي ��ة الت ��ي �أطلقناه ��ا
من ��ذ �أ�سابي ��ع قب ��ل و�ص ��ول
ال�سفينة الت ��ي حتمل 9000
ر�أ� ��س بق ��ر اىل مين ��اء �أم ق�ص ��ر ،فق ��د
و�صل ��ت ال�سفين ��ة من ��ذ يوم�ي�ن لك ��ن
اجله ��ات املعني ��ة بفح� ��ص العج ��ول
و�إخ�ل�اء �سبيله ��ا مل تق ��م بواجبها� ،إن
الذرائ ��ع التعطيلي ��ة �ست� ��ؤدي بحي ��اة
املا�شي ��ة وهالكه ��ا� ،أن ذل ��ك ي�ستدع ��ي
�أمنار ال�صايف قي ��ام الكم ��ارك والبيط ��رة بواجباتها
مدير �إعالم املوانئ عل ��ى وج ��ه ال�سرع ��ة ،وبخالف ��ه ف�إننا
�سن�شه ��د ه�ل�اك مئ ��ات العج ��ول يف
غ�ضون الأيام القادمة".

�إن"�أج ��ور الكليات االهلية بلغت
 7مالي�ي�ن و 6مالي�ي�ن دين ��ار
عراق ��ي وهي تت�صاع ��د �سنة بعد
�آخرى م ��ن دون �أن تقوم وزارة
التعلي ��م بو�ض ��ع �ضواب ��ط تنظم
العملية".
و�أ�ض ��اف كاظ ��م �إن"الكلي ��ات
االهلية ت�ستغ ��ل الطلبة الذين مل
ي�سمح لهم االن�ضمام �إىل الكليات
واملعاهد احلكومية".
و�أ�ش ��ار كاظ ��م �إىل �أن"احلكومة
العراقية مطالبة بتنظيم التعليم
اخلا� ��ص وو�ض ��ع لوائ ��ح تنظ ��م
�آلي ��ة التدري� ��س وف ��ق الأم ��وال
وتراق ��ب عم ��ل الكلي ��ات الأهلية
ومن ثم االعرتاف بخريجيه".
ه ��ذا وقال ��ت الطالب ��ة نادي ��ن
ال�ساعدي لـ"امل ��دى"� ،إن"وزارة
التعليم و�ضعت �ضوابط �صارمة
لفت ��ح الدرا�سات امل�سائية لإجبار
الطلبة على الت�سجيل يف الكليات
الأهلية التي ترتفع �أجورها يوم ًا
بعد يوم".
و�أ�ضاف ��ت ال�ساع ��دي �إن"م�شكلة
الكلي ��ات االهلية �إنه ��ا تنظر اىل
الطال ��ب عل ��ى �أن ��ه فر�ص ��ة مالية
يفرت�ض ا�ستغاللها ب�أكرب �صورة
ممكن ��ة م ��ن خ�ل�ال رف ��ع الأجور
الدرا�سية".

منف��ذ �سفوان ي�ستقب��ل �أكثـر من 20
�ألف زائر
ق ��ال مدي ��ر منفذ �سف ��وان احل ��دودي ،العميد جعف ��ر ال�سوداين
يف حدي ��ث �صحايف� ،إن"ع ��دد الزوار الداخلني ع�ب�ر املنفذ بلغ
�أكرث م ��ن ع�شرين �أل ��ف زائ ��ر" ،م�ؤكد ًا"اتخاذ �إج ��راءات خالل
ف�ت�رة اال�ستح�ض ��ار للزي ��ارة االربعيني ��ة من خ�ل�ال توجيهات
مدير الهيئ ��ة وجمل�س وديوان حمافظة الب�ص ��رة لإكمال البنى
التحتية للمنفذ".
و�أ�ضاف ال�سوداين �إن"هذا الدعم �ساعد يف �إكمال بقية الكوادر
التابعة للجوازات ومكت ��ب ال�سياحة واملكاتب الأخرى العاملة
الت ��ي تعنى بت�سهي ��ل �أمور الزائرين" ،مبين ��ا �إن"العمل يجري
بان�سيابية عالية ومل يواجه الزائرون �أية �صعوبات".

كربالء تتلف مواد غذائية منتهية
ال�صالحية

�أعلن مدير مكافحة اج ��رام كربالء� ،صباح امل�سعودي ،يف بيان
�إن"مف ��ارز مكافح ��ة االجرام يف كرب�ل�اء يف ناحية احلر ،وبعد
ورود معلوم ��ات م ��ن م�ص ��ادر �أمني ��ة ،متكن ��ت من �ضب ��ط �أكرث
م ��ن  600كغ ��م من الأجب ��ان وامل ��واد الغذائية املختلف ��ة منتهية
ال�صالحية".
و�أ�ض ��اف �أن"ه ��ذه الكمي ��ة ت�شم ��ل الأجب ��ان وم ��ادة الرا�ش ��ي
والكج ��ب واملايوني ��ز والقه ��وة ،وغريه ��ا م ��ن امل ��واد التالف ��ة
ومنتهية ال�صالحية".
وتاب ��ع �أن"ال�ضب ��ط مت اثن ��اء حماول ��ة املتهم�ي�ن �إع ��ادة تعبئة
ه ��ذه امل ��واد يف علب �صغ�ي�رة وو�ض ��ع عليها م ��اركات جتارية
وتاري ��خ انتاج جديد ،وبيعها عل ��ى املواكب وا�ستغالل الزيارة
الأربعينية".

�أربي��ل :القب���ض عل��ى مته��م
بالن�صب واالحتيال
�أعلن ��ت الناط ��ق با�سم �شرط ��ة �أربيل ،هوكر عزي ��ز يف ت�صريح
�صح ��ايف ،ان"ال�شرط ��ة املحلي ��ة �ألق ��ت القب� ��ض عل ��ى �شخ�ص
يق ��وم بعملي ��ات ن�صب واحتيال �ض ��د املواطن�ي�ن" ،م�شري ًا �إىل
�أن"املته ��م يقوم بزي ��ارة املنازل الت ��ي فيها رج ��ال ون�ساء كبار
ال�س ��ن ويخربهم ب�أنه قريب منهم وبعد كالم طويل معهم يطلب
منهم املال".
ولف ��ت �إىل �أن"ال�شخ� ��ص ي�سكن مدينة �أربي ��ل �إال �أنه من �إحدى
الق ��رى التابع ��ة لناحية كوي ��ر ويف العق ��د الرابع م ��ن عمره"،
م�ضيف� � ًا �أن"املتهم وبع ��د التحقيق معه اع�ت�رف بتنفيذ عمليات
ن�ص ��ب واحتيال �ضد مواطنني وقد دوّ ن ��ت �أقواله ومت ت�سجيل
 13دعوى �ضده حلد الآن من قبل املواطنني".

