
 ا�شتعر���ض وزير العمل وال�ش���ؤون االجتماعية مع مالكات 
ال���زارة مع�ق��ات نق��ل دوائ��ر االحتياج��ات اخلا�ش��ة اىل 
املحافظ��ات، ج��اء ذلك �شمن برنامج ال���زارة الذي اعتمد 
م�ؤخرا على عقد اللقاءات واالجتماعات امل��شعة لدوائرها 
برئا�ش��ة ال�زي��ر ملراجع��ة م�شت���ى اخلط��ط وال�ق�ف على 
التحديات وامل�ش��اكل واملع�قات يف ظل الظروف املتغرية 
يف ال�ش��اأن الداخلي، من خ��الل تروؤ�شه اجتماعا م��شعا مع 
مالكات دائ��رة رعاية ذوي االحتياج��ات اخلا�شة بتاريخ 
25/7/2016 يف مكتب��ه الر�شمي. وقال وزير العمل ان 
االأق�شام وال�حدات واملراك��ز االي�ائية التابعة لدائرة ذوي 
االحتياج��ات اخلا�ش��ة تقدم خدمات خمتلف��ة مل�شتفيديها 
م��ن امل�شنني واليتامى وذوي االعاق��ة. م�شريا اىل ان ادارة 
هذه الدور وال�ح��دات االي�ائية يف املحافظات يحتاج اىل 

تعديل بع�ض  ال�شالحيات فيما يتعلق باملحافظات.
واأك��د ال�ش���داين ان مهام ال���زارة وبالتحدي��د دائرة رعاية 
ذوي االحتياج��ات اخلا�ش��ة تتعلق بر�ش��م ال�شيا�شة العامة 
و���رورة اجناح مهم��ة هذه املحافظ��ات يف اأداء مهامها 
جت��اه الفئ��ات امل�شتفي��دة يف ال��دور واالأق�ش��ام الفت��ا اىل 
���رورة ر�شم اآلي��ة للت�ا�شل مع املحافظ��ات ملتابعة اأداء 
املحافظ��ني وتنفيذه��م لل�شيا�ش��ة العامة وذل��ك من خالل 
الزيارات امليدانية لل�زارة �ش�اء اأكان ملكتب املفت�ض العام 
او دائ��رة التخطي��ط او من خالل الدائ��رة املركزية او مكتب 
املتابع��ة التابع ملكتب ال�زير. ه��ذا وا�شتمع ال�زير للعديد 
من املداخالت املتعلقة باملع�قات واالحتياجات املتعددة 
وامل�شتلزم��ات  امل��ايل  بال��ش��ع  يتعل��ق  م��ا  وخ�ش��ش��ا 
اخلدمي��ة املطل�بة له��ذه الدور وال�ح��دات االي�ائية ومنها 
م��ا يتعل��ق بالبن��ى التحتي��ة حي��ث اأوع��ز ال�زي��ر مبتابعة  
التخ�شي�ش��ات املالي��ة العادة احلياة اىل ه��ذه الدور بغية 

تقدمي اأف�شل اخلدمات لهذه الفئة ال�شعيفة

 اأك��د وزي��ر النق��ل وكال��ة عب��د احل�شني عبط��ان، اأم���ض، اأن 
م���روع ميناء الفاو �شي�ف��ر العي�ض الكرمي الأهايل الب�رة 

ب�شكل عام.
وذك��ر عبط��ان خ��الل ور�ش��ة العم��ل اخلا�ش��ة با�شتكم��ال 
م���روع ميناء الفاو الكبري، اأن "ميناء الفاو �شي�فر العي�ض 
اأوىل بخرياته��ا،  الب���رة  وان  الب���رة،  الأه��ايل  الك��رمي 
االأول�ي��ة  له��م  الب���رة  وم�اطن��ي  املحلي��ة  واحلك�م��ة 
مبث��ل ه��ذه امل�شاري��ع اال�شرتاتيجية التي تق��ام على اأر�ض 
املحافظ��ة، ويفرت���ض ان نعم��ل باأق�شى ما ميك��ن الإكمال 

هذه امل�شاريع".
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 هذا وذكر مدير ق�شم التعليم العام واملالك لالإعالم 
الرتب���ي بان جل��ان التنقالت با���رت عملها منذ 
مهامه��ا  اأوىل  وكان��ت   2016\7\12 تاري��خ 
ب��ان اأقدمت عل��ى ج�لة �ريع��ة ل�ش��د ال�ش�اغر من 
الفي���ض وم��ن ثم��ة النظ��ر بالطلب��ات املقدمة من 
اإدارات  طري��ق  ع��ن  واملدر�ش��ني  املعلم��ني  قب��ل 
املدار�ض عرب ا�شتمارة التنقل الداخلي التي وزعتها 
املديرية على تل��ك االإدارات والتي و�شلت اإىل اأكرث 
من 1500 ا�شتمارة ملدار���ض االبتدائية والثان�ي 

و�شمن ال�روط وال�ش�ابط التي حددتها ال�زارة.
وق��ال م��ازن داخ��ل العامري مدي��ر ق�ش��م التعليم 
الع��ام واملالك وكالة اإن اللج��ان املذك�رة ت�ا�شل 
وم�ش�ؤوليات��ه،  اخت�شا�ش��ه  ح�ش��ب  وكل  عمله��ا 
م�شيفا بان العمل مل يخل من بع�ض العقبات التي 
واجه��ت اللج��ان ال�شيما م�شكلة �ش��د ال�ش�اغر قبال 
الذي��ن اأحيل�ا عل��ى التقاعد وفق ال�ش��ن القان�ين اأو 
الراغب��ني بذل��ك مما �شاع��ف من حاج��ة املديرية 
للك���ادر التدري�شية و�شع�بة �ش��د النق�ض احلا�شل 
م��ن الفي�ض اإال يف حال �شدور التعيينات اجلديدة، 
فيما اأ�شار مازن اإىل اإن اغلب من قدم�ا اال�شتمارات 
والراغب��ني بالنقل اإىل مناطق قريب��ة من �شكناهم 
مل يكمل���ا خدم��ة املناط��ق الريفي��ة البالغة خم�ض 
�شن�ات التي تعد ملزمة ملقدم الطلب باالإ�شافة اإىل 
مراع��اة االحتي��اج وامل�شلحة بح�ش��ب التعليمات، 
مبين��ا اأن تاري��خ انعق��اد االجتم��اع االأول للجان 
كان يف ي���م الثاين ع�ر من ال�شه��ر ال�شابع وكان 
بح�ش���ر املع��اون االإداري وامل�رفني املخت�شني 
التنق��الت  بلج��ان  املعني��ني  امل��الك  وم�ظف��ي 
الداخلية للم��الكات التدري�شية والتعليمية لل�ق�ف 
على اأهم امل�شاكل التي تعرت�ض عملية �شد ال�ش�اغر 
يف املدار���ض وتق��دمي املقرتحات الت��ي ت�شاهم يف 
جناح عمل اللج��ان وحتقيق امل�شلحة العامة التي 

تخدم العملية الرتب�ية يف املحافظة. 

وقد جرى االتفاق على �شد ال�ش�اغر ب�شكل دقيق من 
املدار�ض التي فيها في�ض والتي تقع �شمن القطاع 
م��ع مراعاة �شن��ني اخلدم��ة للمعلم��ني واملدر�شني 
يف  اخلا�ش��ة  عل��ى  العام��ة  امل�شلح��ة  وتف�شي��ل 
�ش��د ال�ش�اغ��ر للمدار���ض املج��اورة وفيم��ا يتعل��ق 
بالطلب��ات املقدمة م��ن قبل املكلفني م��ن الك�ادر 
التدري�شي��ة لتثبيتهم يف املدار���ض املكلفني اإليها، 
اأ�ش��ار م��ازن اىل اأنهم ق��د خ�شع�ا لل���روط اأي�شا 
منه��ا حاج��ة املدر�ش��ة اإلي��ه ومدر�شت��ه االأ�شيل��ة 

م�شت�فية خلدماته وكذل��ك جتديد تكليف املكلفني 
الذي��ن مل يقدم�ا طلبات التكلي��ف وبح�شب احلاجة 
تتم امل�افقة على طلب��ه و�شيتم االإعالن عن نتائج 

الطلبات بعد �شهر من االآن.
يذك��ر اأن املديرية اأ�ش��درت اإعماما لكاف��ة اإدارات 
املدار�ض لتزويدها با�شتمارات التنقالت التي متالأ 
م��ن قب��ل املعلم اأو املدر���ض باالإ�شاف��ة اإىل قائمة 
باأ�شماء املالك ل��كل مدر�شة وت�شلم ح�را من قبل 

مدير املدر�شة لكي ال يظلم حق احد.

التحرش اإللكتروني في العراق..

ظاهرة تؤرق مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي
 ولع��ل ظاه��رة التحر���ض املث��ال االن�ش��ب لذل��ك ملا 
اظهرت��ه م��ن خلل كب��ري يف القي��م املجتمعية خالل 
االآونة االخ��رية، اجلديد واملثري يف هذه الظاهرة انه 
ال تتعر���ض الفتي��ات للتحر���ض يف ال�ش��ارع فح�شب، 
ب��ل و�ش��ل التحر�ض اأي�ش��ًا اىل ما ي�شم��ى باملجتمع 
االفرتا�شي ع��رب م�اقع الت�ا�شل كالفي�شب�ك وت�يرت 
و�ش�اهما، ال�شيما مع اال�شتخدام املفرط لتكن�ل�جيا 

املعل�مات.
فقد انت�ر التحر�ض االفرتا�شي عرب و�شائل االت�شال 
يف ال�شب��كات االجتماعية حت��ى اأ�شبح ظاهرة ت�ؤرق 
كل م��ن اأراد م�اكب��ة تط���ر تكن�ل�جي��ا املعل�مات 
وا�شتخ��دام م�اق��ع الت�ا�شل االجتماع��ي، وقد عرف 
مفه���م التحر�ض عرب االإنرتنت باأن��ه القيام باإر�شال 
التعليق��ات والر�شائ��ل وال�ش���ر والفيدي�ه��ات غ��ري 

الالئق��ة عرب االإميي��ل اأو الر�شائل الف�ري��ة اأو و�شائل 
الت�ا�ش��ل االجتماعي، ويندرج حتت مفه�م التحر�ض 
االإلك��رتوين التحر���ض ع��رب املكامل��ات الهاتفية مبا 

حتمله من ر�شائل ال اخالقية.
الربي��د  با�شتخ��دام  التحّر���ض  ظاه��رة  ب��داأت  وق��د 
االإلكرتوين ومع انت�شار االإنرتنت اأكرث، �شمل التحر�ض 
الت�ا�ش��ل  وم�اق��ع  واملنتدي��ات،  الدرد�ش��ة،  غ��رف 
االجتماع��ي مثل ال��� "فاي�شب�ك" "ت�ي��رت"، "ال�ات�ض 
اآب"، كم��ا حت��ّ�ل التحّر���ض عن طري��ق االنرتنت من 
جم��ّرد الرتكيزعل��ى ال�رقات املالي��ة، اإىل م�ا�شيع 
�شيا�شي��ة، وطائفي��ة، وت�شفي��ة ح�شاب��ات �شخ�شية. 
وت�شم��ل اأ�ش��كال هذا التحّر���ض، مالحق��ة االآخرين اأو 

الت�شهري بهم.
)اجل�رنال( �شلطت ال�ش�ء على هذا امل��ش�ع والتقت 

بعدد من اال�شخا�ض.
اف��راح عل��ي تع��رب ع��ن انزعاجه��ا ال�شديد م��ن هذه 

ا�شتهل��ت حديثه��ا بالق���ل وه��ي  الظاه��رة، حي��ث 
غا�شب��ة ال اراديا: اأفكر كثرياً يف ع��دم ارتياد م�اقع 
الت�ا�ش��ل االجتماعي واغلق ح�شاب��ي ال�شخ�شي اىل 
االأب��د، حت��ى اأتخل���ض م��ن املتطفل��ني املتحر�شني، 
ولكنني لالأ�شف بحاجة اإليها للت�ا�شل يف العمل مع 
االأ�شدق��اء، وا�شاف��ت قائلة: "ان ال�شع���ر بالتحر�ض 
الكرتونيا قد ال يختلف عن التحر�ض الذي قد اأتعر�ض 
ل��ه يف ال�شارع، بالن�شب��ة يل ارى ان احلل ال�حيد ه� 
احلظر، لكنني اأ�شعر مبلل من كرثة حظر االأ�شخا�ض".
اأم��ا )فاتن عماد( قالت ح���ل امل��ش�ع نف�شه وعلى 
وجهه��ا عالمات التعجب: "يف حلظات قليلة ح�شلت 
من�ش�راتي على عدد من الاليكات وبعد حلظة تعليق 
عليها، ثم طلب �شداقة ثم ر�شالة على اخلا�ض، هكذا 
ب��داأت ق�شتي مع متحر�ض الكرتوين ف�ض"، وا�شافت 
الر�شال��ة املزعجة عل��ى اخلا�ض  "ا�شتم��ر باأر�ش��ال 
وكن��ت اجتاهل��ه ومل يياأ���ض م��ن جتاهلي ل��ه اىل ان 

ار�ش��ل يل تهديدا غ��ري �شحيح بافرتائ��ه علي وق�له 
ان��ه يعرف ام��ي وب��اأن يل عالقة ب�شاب ع��رب الفي�ض 
وهددين بق���ل لذلك الأمي اذا مل احتدث معه، بالطبع 
حظرت��ه لكنه �شبب يل ازعاجا كب��ريا على مدى عدة 
اي��ام مما اث��ر على و�شعي النف�ش��ي وخلق بذهني ان 
�شباب الفي�ض كما ا�شمته فاتن �شباب طائ�ض �شطحي 

ال ميت لل�شهامة واملروة ب�شيء".
فيما ت�شري )هند رع��د(، بحديثها عن احلل�ل املمكنة 
للح��د من هذه الظاه��رة االجتماعية "براأيي ال ي�جد 
حل رادع نهائيا ملثل هذه م�شكلة رمبا التقليل منها 
فق��ط واحلل يك�ن من الطرفني �ش�اء بردع املتحر�ض 
و�شخ�ض ال�شحية"، وت�ؤكد "انا عن نف�شي �شادفتني 
هك��ذا ام�ر ف��اأول عمل اأق���م  به ه� حظ��ر ال�شخ�ض 
امل�شبب لهذه التحر�شات او جتاهل ر�شائله وحذفها، 
فالتحر���ض االإلك��رتوين ب��ات ظاه��رة وا�شع��ة ج��دا 
ومنت���رة الأبعد احلدود ب�شب��ب التخلف وقلة تثقيف 

ال�شب��اب ونق���ض وعيه��م االدراكي وع��دم انفتاحهم 
لالأم���ر االخالقي��ة، ا�شافة اىل انه��م براأيي يعان�ن 
م��ن نق���ض يف ذواته��م و�شخ�شياتهم يظن���ن انهم 
�شيغلق���ن ثغرات هذا النق�ض به��ذه االم�ر ح�شب ما 

يزعم�ن".
اما بالن�شب��ة للق�ش�ض في�جد الكثري منها وال ح�ر 
له��ا وخا�شة يف جمتمعنا وذك��رت اال�شباب م�شبقًا، 
ل��ذا احلل يكمن يف زي��ادة ال�عي االدراك��ي لل�شباب 
م��ن اجلن�ش��ني الذك��ر واالنث��ى وتبيان �شلبي��ات هذا 
التحر�ض بتقدمي الن�شائ��ح والدرو�ض االيجابية التي 
حتب��ب وحتفز االآخري��ن على تالفيه��ا يف امل�شتقبل، 
وكذل��ك الدور االول واالخري يع���د اىل االب�ين وذلك 
باملراقب��ة امل�شتم��رة الأبنائه��م وجعله��م ي�شلك���ن 
طريق��ا �شحيحا بت�شجيعهم عل��ى ممار�شة ه�اياتهم 
واعماله��م املحبب��ة لهم لالن�شغ��ال بها ع��ن االأم�ر 

االخرى التي تعاك�ض جمتمعاتنا وديننا.

الجورنال- فاطمة عدنان

 ق�ص�ص الظواهر االجتماعية 
ال ح�صر لها مع تنامي 

االنحالل القيمي واالخالقي 
يف جمتمعاتنا، نتيجة للجهل 

و�صعف االميان واالبتعاد 
عما يحث عليه ديننا احلنيف 

من التم�صك مببادئ االن�صانية 
ال�صامية، باالإ�صافة اىل 

فقدان اأ�ص�ص الرتبية النف�صية 
واال�صرية الناجحة، هذه 

النتائج وغريها، انعك�صت 
�صلبا على جمتمعنا بنحو غري 

م�صبوق ..

 �صكلت املديرية العامة لرتبية 
حمافظة كربالء املقد�صة ثالث 

جلان اإدارية وتعليمية اأخذت على 
عاتقها درا�صة طلبات النقل الداخلي 
للمالكات التدري�صية داخل مدار�ص 

كربالء حيث تراأ�ص جلان التنقل 
ال�صيد املعاون االإداري االأ�صتاذ 

�صليم احمد وبع�صوية اأربعة ع�صر 
من املعلمني وخم�صة ع�صر ع�صوا 

من املدر�صني باالإ�صافة اإىل اللجان 
التدقيقية برئا�صة مدير املالك 

وجلان االعرتا�ص برئا�صة ال�صيد 
املدير العام وكالة

جوالت رقابية وتفتيشية للتجارة على المطاحن 
الحكومية واألهلية في الديوانية

قطاع الناصرية األول يجري أكثر من 36000 تحليل مختبري 

محافظ األنبار: خدمة أهلنا أسمى من الخالفات 

تربية كربالء تشكل ثالث لجان للنظر بطلبات النقل الداخلي للمالكات التدريسية

 اعلن��ت ال�ركة العام��ة لت�شنيع احلب�ب يف وزارة التج��ارة على ل�شان مديرها 
الع��ام املهند�ض طه يا�شني عبا�ض عن قيام اللجان الرقابية والتفتي�شية التابعة 
لف��رع ال�رك��ة يف حمافظ��ة الدي�اني��ة بحمل��ة تفتي�شي��ة مكثف��ة �شمل��ت جميع 

املطاحن العاملة احلك�مية واالهلية وعدد من وكالء الطحني يف املحافظة.
ق��ال يا�شني: ان اللجان الرقابية امل�شرتكة التابعة لق�شم الرقابة وق�شم ال�شيطرة 
الن�عي��ة واللجن��ة الفنية بالفرع وممثلني ع��ن دائرة الرقاب��ة التجارية ومكتب 
املفت���ض العام قام���ا بزيارة وتفتي�ض جلميع اق�شام املطاح��ن ابتداَء من اق�شام 
التنظي��ف مرورا باق�شام االنت��اج فالتعبئة والتحميل ا�شاف��ة اىل االطالع على 
ن�عي��ة احلب���ب امل�شتلمة واآلي��ة الرتطيب ا�شافة اىل �شح��ب مناذج من احلب�ب 
والطح��ني للفح���ض املختربي واال���راف على اخلب��ازة امل�قعي��ة لبيان مدى 

�شالحية الطحني املنتج للخبازة.

 اج��رت وح��دة املخترب يف قط��اع النا�رية االول اكرث م��ن )36000( حتليل 
خمتربي خالل الن�شف االول من العام اجلاري.

و ق��ال م�ش���ؤول وح��دة املخت��رب يف القط��اع عبا�ض �شنت��ه ان ع��دد التحليالت 
املختربية التي مت اجراوؤها ملراجعي املراكز ال�شحية خالل ال�شتة ا�شهر االوىل 
م��ن العام احلايل  بلغت )36026( حتلي��ال خمتربيا داخل وحدات املخترب يف 

املراكز ال�شحية التابعة للقطاع والبالغة 14 مركزا رئي�شا وفرعيا.
م��شح��ا بانها �شملت جميع ان�اع التحلي��الت املختربية واهمها حتاليل الدم 
بان�اعه��ا واالدرار واخلروج لالغرا�ض الت�شخي�شية للحاالت املر�شية املحالة 

من قبل ال�حدات الطبية يف املراكز ال�شحية.
م�ش��ريا اىل ان هن��اك جمم�ع��ة م��ن الن�شاطات االخ��رى التي تنفذه��ا وحدات 
املختربات يف املراكز ال�شحية مثل فح�ض ن�شبة الهيم�غل�بني يف الدم للن�شاء 
احل�ام��ل املراجع��ات ل�ح��دات الرعاية باال�شاف��ة اىل جمع عين��ات الغرا�ض 
امل�شح عن املالريا والبلهارزيا والديدان املع�ية والتدرن و بن�شبة ترتاوح بني 
%10-5 م��ن اعداد املراجع��ني وار�شالها اىل خمترب ال�شحة العامة وخمترب 

مقر القطاع الغرا�ض الت�شخي�ض واملتابعة.

 اعل��ن ال�شي��د �شهي��ب ال��راوي حماف��ظ االنب��ار، اأم���ض، ان خدمة اه��ل االنبار 
ا�شم��ى من اخلالفات وان يده مع جميع املخل�ش��ني لعب�ر االزمة التي متر بها 
املحافظ��ة. جاء ذلك بعد رد حمكمة الق�شاء االداري على قرار جمل�ض حمافظة 
االنبار باقالة املحافظ، حيث اكد ال�شيد املحافظ انه مع اي ممار�شة دميقراطية 
يف جمل���ض املحافظ��ة، وان ثقته كامل��ة يف الق�شاء العراقي ال��ذي طاملا كان 
الع��ني ال�شاهرة حلماية الدميقراطية و�ش��ري القان�ن والت�شدي الي ا�شتهداف ال 

ي�شب يف م�شلحة العراق واهله.
ه��ذا وج��دد ال�شي��د املحافظ دع�ت��ه جلميع فعالي��ات املحافظ��ة اىل م�شاعفة 
اجله���د وت�حيدها وال�شم� ف���ق اخلالف واإقران الق�ل بالعم��ل خلدمة العراق 

ككل ولي�ض االنبار وح�شب.

حقيبة 

بغداد ــ متابعة

بغداد- متابعة

كربالء - خاص

 اأكدت ال�ركة العامة للمعار�ض واخلدمات 
التجارية العراقية ا�شتمرارها مبنح اإجازات 
االحتياج��ات  ل��ذوي  �شي��ارات  ال�شت��رياد 

اخلا�شة.
وق��ال مدي��ر ع��ام ال�ركة املهند���ض عادل 
امل�شع���دي: اإن من��ح هذه االإج��ازات ي�شهم 
يف دع��م وم�شاع��دة هذه ال�ريح��ة يف ظل 
الظ��روف الراهنة التي مي��ر بها العراق على 

امل�شت�ي��ني االأمن��ي واالقت�ش��ادي، داعي��ًا 
الراغب��ني يف احل�ش���ل على ه��ذا الن�ع من 
اإج��ازات اال�شترياد مراجع��ة ق�شم اال�شترياد 
مبق��ر ال�رك��ة الكائن يف املن�ش���ر لتقدمي 
ال�ثائ��ق الر�شمي��ة املطل�ب��ة والت��ي ت�شمل 
التقري��ر الطبي ودرجة العج��ز الذي يرتاوح 
م��ن %50 فما ف���ق مب�جب ق��رار جمل�ض 
ويك���ن   2012 ل�شن��ة   10 رق��م  ال���زراء 
معفى م��ن ر�ش�م الكمرك وال�ريبة ول�حة 
الرق��م باالإ�شاف��ة اإىل اإر�ش��ال �شحة �شدور 

طال��ب  وم�شتم�ش��كات  الطب��ي  بالتقري��ر 
االإجازة وم�ا�شفات ال�شيارة املطل�بة.

وا�ش��اف ان منح اجازة ا�شت��رياد ال�شيارات 
ق��رار  ح�ش��ب  يك���ن  العائ��دة  للكف��اءات 
جمل���ض ال�زراء 441 ل�شن��ة 2008 ويك�ن 
معفى اي�ش��ًا من ر�ش�م الكم��رك وال�ريبة 
ول�ح��ة الرقم عل��ى ان يق��دم امل�شتم�شكات 
و�شم��ن  ال�شي��ارة  وتفا�شي��ل  املطل�ب��ة 
امل�ديل امل�شم�ح. ويف ال�شياق ذاته اأو�شح 
اخلارجي��ة  وزارة  م�ظف��ي  اأن  امل�شع���دي 

وامللحقيات التجارية والثقافية والع�شكرية 
باإمكانه��م احل�ش���ل عل��ى اإج��ازة ا�شترياد 
الإدخ��ال �شيارة من الدول��ة العامل بها بعد 
تقدمي امل�شتم�شكات ال�شخ�شية وج�از ال�شفر 
وب��اج الدائرة على ان يك�ن م�ديل ال�شيارة 
ال يق��ل عن خم�ض �شن���ات، م�ؤكداً اأن اجازة 
اال�شت��رياد الت��ي يت��م التق��دمي عليه��ا تت��م 
ب�شفافي��ة عالية وبعيداً ع��ن الروتني بحيث 
يك�ن ت�شليم االجازة لل�شخ�ض امل�شت�رد يف 

نف�ض ي�م التقدمي.

المعارض العراقية مستمرة بمنح إجازات استيراد السيارات لذوي االحتياجات الخاصة والكفاءات
بغداد- متابعة

وزير العمل يستعرض معوقات 
نقل دوائر االحتياجات الخاصة

النقل: البصرة أولى 
بخيرات ميناء الفاو


