
اأخم��دت فرق الدف��اع املدين، حريقًا ن�ش��ب يف مطعم 
"الروان "مبدينة النجف اال�رشف. وذكر م�شدر مطلع 
، اأن "ف��رق الدفاع املدين اأخم��دت حريقا اندلع داخل 
مطعم ال��روان يف حمافظة النج��ف اال�رشف وانقذت 
ثمانية ا�ش��خا�ص من العاملني في��ه بينهم عمال من 
بنغالد���ص". واأ�ش��اف ان "اأرب��ع فرق اأطف��اء وانقاذ 
�ش��اركت باإخماد احلريق وان �شببه كان جراء متا�ص 

كهربائي"

افتتح��ت قي��ادة عمليات بغ��داد، طريقا جدي��دا يف مدينة 
الكاظمية املقد�ش��ة لت�ش��هيل عملية دخ��ول عجالت احلمل 
اإىل املدين��ة. وقال��ت قي��ادة العمليات يف �ش��فحتها على 
موقع التوا�ش��ل االجتماعي )الفي�ش��بوك( ،انه "مت افتتاح 
طري��ق )ب��اب احلوائ��ج( يف مدين��ة الكاظمي��ة املقد�ش��ة، 
وذل��ك لغر���ص ت�ش��هيل عملية دخ��ول عج��الت احلمل اإىل 
داخل املدينة لتخفيف �ش��دة االزدحام املروري احلا�ش��ل 
يف مداخ��ل الكاظمية كون الدخول م�ش��رك بني العجالت 
املدنية )اخل�شو�شي( وعجالت احلمل الكبرية". واأ�شافت 
اإن "افتتاح الطريق، مت بح�ش��ور عدد من القادة واالآمرين 
واملجل���ص املحلي للكاظمية و�ش��يوخ ووجه��اء املنطقة"، 
م�ش��ريا اإىل ان "الطري��ق قد مت اإن�ش��اءه تنفي��ذاً لتوجيهات 
قائ��د عملي��ات بغ��داد وباجله��د الذات��ي لل��واء الثامن يف 

الفرقة الثانية �رشطة احتادية".

اأعلن��ت وزارة الربي��ة ع��ن ا�ش��تكمالها طباع��ة املناه��ج 
الدرا�ش��ية ملدار���ص املتميزي��ن باللغ��ة االإنكليزي��ة، فيما 
دع��ت املديريات اىل مراجعة خمازنها ال�ش��تالم املناهج 
وتوزيعها.وقال��ت ال��وزارة يف بي��ان، ان "ال��وزارة اأكملت 
طباع��ة املناه��ج الدرا�ش��ية ملدار���ص املتميزي��ن باللغ��ة 
االإنكليزية ولل�ش��ف االأول متو�شط فيزياء، كيمياء، احياء، 

الريا�شيات".
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وتكرمي��ا له��ذا احل��دث امله��م يف نفو�ص امل�ش��لمني 
اأعلن��ت ع��دة حمافظ��ات ان ي��وم غ��د �ش��يكون عطلة 
ر�ش��مية ُتكر���ص الإع��الن مظاه��ر البهج��ة والف��رح 
بامل�شتوى الذي يعدل هذه املنا�شبة الكبرية، وُيظهر 
حج��م اأهميته��ا احتفاًء باأم��ري املوؤمن��ني ومن هذه 
املحافظ��ات ، النج��ف و وا�ش��ط والب�رشة ومي�ش��ان 
ورمب��ا تلحقها بقي��ة املحافظات تباع��ا، اذ يتوجب 
علينا اأن نعي�ص هذه الذكرى باأق�شى ما نتمكن عليه 
من معامل الفرح، مع اأهمية تطبيق �شرية االمام عليه 

ال�شالم يف حياتنا.
اذ م��ن الواج��ب علين��ا كم�ش��وؤولية اأخالقي��ة اجت��اه 
اأنف�ش��نا اأوال ان نقت��دي بخل��ق االم��ام علي وح�ش��ن 
�شريته و�ش��جاعته وفرو�شيته وان ال يكون احتفاءنا 
ظاهريا ولي���ص جوهريا باإمكانن��ا ان نحتفل باأمري 
املوؤمن��ني كل ي��وم ع��ن طري��ق االقت��داء به وال�ش��ري 
عل��ى نهج��ه وت��رك م��ا كان يبغ�ش��ه. وقد ن��وه عن 
ه��ذا اجلانب عدد م��ن املراج��ع الديني��ة، قائلني ان 
ال�ش��يعة يف ال�ش��ابق كان��وا قليل��ي العدد قيا�ش��ًا اإىل 
�شائر امل�شلمني، وكانت م�شاحة احلرية املتاحة لهم 
�شابقا حمدودة جدا قيا�شا باليوم واأب�شط مثال انهم 
مل يكون��وا ي�ش��تطيعون حت��ى املجاه��رة باالحتفال 
باملنا�ش��بات الديني��ة ، وم��ع ذل��ك قام��وا بدوره��م 
واأو�ش��لوا الر�ش��الة اإىل الع��امل واالأجي��ال الالحق��ة، 
واهتدى املاليني من النا�ص عرب القرون اإىل نور اأهل 
البيت ، وانت�رش الت�ش��يع يف العامل كله، وزادت ن�ش��بة 

ال�شيعة بدرجة كبرية.
وهن��اك ام��ور يج��ب اال�ش��تفادة منه��ا، اذ مل تك��ن 
متوفرة يف الع�ش��ور ال�ش��ابقة، فهام�ص احلرية اليوم 
اأك��رب بكث��ري مم��ا كان علي��ه يف املا�ش��ي، ومل يكن 
م�ش��موحا �ش��ابقا ن���رش ق�ش���ص و افكار اه��ل البيت 
)ع( وحكمته��م وخ�ش��الهم احل�ش��نة، ومل يكن هناك 
حرية لالحتفال بعيد الغدير قيا�شا باليوم اذ يحتفل 
العراقي��ون بطريق��ة اك��رب وابهى بكثري من ال�ش��ابق 
ومب��ا يليق بها حقا ، م�ش��ركني يف رفع التعتيم عن 
هذه الق�شية املهمة يف تاريخ امل�شلمني، بل هي من 
اأهم واخطر الق�ش��ايا التي مر بها اال�شالم. فعلينا اأن 

نبتهج ونفرح ونعلن امل�رشات بكل الطرق والو�ش��ائل 
املتاح��ة لن��ا، حت��ى يع��رف الع��امل كل��ه اأن ام��ري 
املوؤمنني حا�رشا يف قلوبنا دائما، وهذا يحتم علينا 
اأن ن�ش��تفيد م��ن احلري��ات املتاح��ة لنا الي��وم لن�رش 
ه��ذه الذك��رى الكبرية يف وقعه��ا النف�ش��ي والديني. 
ويتح��دث لن��ا التاريخ ع��ن مع��امل الف��رح وال�رشور 
الت��ي كان��ت جتتاح �ش��وارع بغ��داد بهذه املنا�ش��بة، 
حيث كان ال�ش��يعة من اهل العا�شمة يحتفلون بعيد 
الغدير ومتتلئ �ش��وارع بغداد مبظاهر الفرحة، ومتالأ 
احللوي��ات ومظاهر الزينة كل زاوية من زوايا بغداد 
و�ش��احاتها و�ش��وارعها، اعالن��ا عن هذه املنا�ش��بة 
الكرمية، وكان ن�ش��بة ال�ش��يعة من �ش��كان املدينة ال 
يتج��اوز ع�رشة باملئ��ة، فقبل زهاء األف �ش��نة كانت 
ن�شبة اأتباع اأهل البيت يف مدينة بغداد ع�رشة باملئة 
م��ن جمم��وع �ش��كانها ولكنهم كان��وا يف ذكرى عيد 
الغدي��ر االأغر ين�ش��بون يف كل اأزقة و�ش��وارع بغداد 
ط��اوالت وكان��وا ي�ش��عون عليه��ا احللوي��ات بكرثة 

بحيث كانت النا�ص تاأتي وتاأكل وياأخذون منها اإىل 
بيوتهم، وه��ذا االأمر قد دونه وذك��ره العرب والعجم 
يف تواريخه��م. ي�ش��ار اىل ان عي��د الغدي��ر ه��و ثالث 
واآخ��ر االأعياد لدى ال�ش��يعة وُيحتف��ل به يف يوم 18 
م��ن ذي احلج��ة يف كل عام هجري احتف��ااًل باليوم 
ال��ذي خطب في��ه النبي حممد خطبة ع��نينَ فيها علًيا 
م��وىًل للم�ش��لمني من بع��ده، وذل��ك يف اأثن��اء عودة 
امل�ش��لمني م��ن حج��ة ال��وداع اإىل املدين��ة املن��ورة 
يف م��كان ُي�ش��مى ب��� "غدير خم" �ش��نة 10 ه���. وقد 
ا�ش��تدل ال�ش��يعة بتلك اخلطبة على اأحقية االمام علي 
باخلالف��ة واالإمامة بع��د وفاة النبي حمم��د،، بينما 
يرى اأهل ال�شنة اأنه قد بني ف�شائل االمام علي للذين 
مل يعرفوا ف�شله، وحث على حمبته وواليته ملا ظهر 
من ميل املنافقني عليه وبغ�ش��هم له، ومل يق�ش��د اأن 
يو�ش��ينَ له وال لغ��ريه باخلالفة وليوم الغدير اأي�ش��ا 
اأ�ش��ماء اأخرى، فا�شمه يف ال�شماء يوم العهد املعهود، 
و يف االأر�ص يوم امليثاق املاأخوذ و اجلمع امل�شهود. 

العشرات من الطلبة المتقدمين للدراسات العليا يتظاهرون امام مبنى الوزارة مطالبين بتوسعة القبول
ما يحدث لنا ليس منصفا..

معتربي��ن ان الرف�ص هو ق��رار جمحٌف بحقهم 
ال�ش��هداء  ل��ذوي  املخ�ش�ش��ة  املقاع��د  وان 
وال�ش��جناء ال�شيا�ش��يني واحل�شد ال�ش��عبي فيها 
الكث��ري م��ن الغ��ن وغري من�ش��فة بح��ق العدد 
الكب��ري ال��ذي يتناف���ص عل��ى املقاع��د العامة 
والذين غالبا ما يكونوا من االأوائل لكن ب�شبب 
حمدودي��ة القب��ول ال يحالفه��م احل��ظ وت��زج 
احالمه��م يف الهواء متمنني ان يحملها ويعود 
بها العام القادم حني تكون هناك فر�ش��ا اكرب 
للقب��ول! ري��ام ن��وري طالبة يف كلي��ة العلوم � 
جامع��ة بغداد قالت يف حديث لنا ، اأنها اآ�ش��فة 
عل��ى ع��دم قبولها وخاب��ت اآماله��ا بعد اعالن 

النتائ��ج اذ انه��ا وعل��ى م��دار 4 �ش��نوات يف 
البكالوريو���ص كان��ت تعترب من �ش��من الطلبة 
ت�ش��تحق  بتقدي��رات عالي��ة  النخب��ة وحتظ��ى 
م��ن اجله��ا ان ُتكمل درا�ش��تها وت�ش��بح يوما 
م��ا اأ�ش��تاذة يف ه��ذه الكلية الت��ي اأحبتها لكن 
لالأ�ش��ف رغم م�ش��احة احالمها الوا�ش��عة كان 
�ش��يق املقاعد كافيا الأ�ش��غالها وحتويلها اىل 
كابو�ص . اجمد �ش��امل طال��ب يف كلية االعالم � 
جامع��ة بغداد قال بنربة ح��ادة وبوجه حانق 
ان ما يحدث لي�ص من�ش��فًا ، م�شيفا، مع كامل 
ال�ش��هداء  ذوي  لعوائ��ل  وتقدي��ري  احرام��ي 
واحل�شد ال�شعبي الذين هم فخرنا دائما وعوائل 
ال�ش��جناء ال�شيا�ش��يني لكننا ن�ش��تحق اأي�شا ان 
يعطون��ا فر�ش��ة وان ي�ش��اعدونا يف عبور اول 

درج��ة من �ش��لم طموحنا ، ا�ش��عر باخليبة الأين 
ان��ا االأول على الق�ش��م لكني مل اقب��ل رغم ذلك 
الأنن��ي كنت قد تقدمت للمناف�ش��ة على املقاعد 
العام��ة م��ع 78 اخرين واملقاع��د املحددة لنا 
هي اأثنان فقط مب�شاركة طلبة الكليات االهلية 
والذين غالبا ما يح�ش��دون معدالت عالية وال 

يخلو املو�شوع من ال�شكوك بالن�شبة يل .
ادي��ت  اين  النهاي��ة  يف  ح�ش��ل  م��ا   ، وتاب��ع 
االمتحان التناف�ش��ي على امت وجه ومن بعدها 
ادي��ت اختب��ار اللغ��ة االإنكليزي��ة واحلا�ش��بات 
وجنح��ت فيه��ن لك��ن احل��ظ مل يحالفن��ي عند 
ت�ش��فية الناجحني واالختيار م��ن بينهم على 
وف��ق املع��دل ب�ش��بب وج��ود مع��دالت مرتفعة 
م��ن اجلامعات االأخرى ، واأق��ول لكم ب�رشاحة 

ان��ه لي�ص �ش��وء احلظ عل��ى ما اظن وامنا �ش��وء 
التخطي��ط !وا�ش��اف عدن��ان عبد احل�ش��ن احد 
املتقدمني لدرا�ش��ة املاج�شتري يف كلية اللغات 
جامع��ة بغ��داد ان ، التظاه��رة الت��ي نظمه��ا 
الع���رشات من الطلب��ة ام��ام وزارة التعليم قبل 
يوم��ني  طالبوا فيها بتو�ش��عة القب��ول الإكمال 
الدرا�ش��ات العلي��ا ، كم��ا مت رف��ع منا�ش��دة اىل 
وزي��ر التعلي��م الع��ايل باإ�ش��دار ق��رار تو�ش��عة 
اجباري��ة وجلمي��ع اجلامع��ات، م�ش��ريا اىل  ان 
حت��ركات الطلب��ة يف اإكم��ال درا�ش��اتهم تع��د 
حالة �ش��حية ومن �ش��ان ذلك خل��ق جيل قادر 
عل��ى حتمل م�ش��وؤولياته العلمي��ة واالكادميية 
وقي��ادة البل��د بالعك�ص متاما م��ن دول العامل 
التي تفتح مقاعد الدرا�شات العليا امام ابنائها 

الذين ي�شح فيهم التقدمي .من جانبه قال احمد 
ح�ش��ن ان  ع��دم تو�ش��عة القبول يف الدرا�ش��ات 
العلي��ا بالكليات واجلامعات ي��وؤدي اىل تفكري 
العديد من الطلبة بالهجرة اىل اخلارج والبحث 
ع��ن الدرا�ش��ة هناك وت��رك بدلهم ، �ش��يما وان 
منح االجازة الدرا�ش��ية لدخ��ول اجلامعات يف 
اخل��ارج ق��د توقف ه��ذا الع��ام ب�ش��بب االزمة 

املالية التي متر بها البالد.
يف ح��ني ا�ش��ارت الطالبة مروة ح�ش��ني اىل ان  
الوزارة توؤكد ان اجلامعات لها احلق يف �شدور 
ق��رار التو�ش��عة ، ولكن بع��د تك��رار مراجعاتنا 
لكلياتن��ا واجلامع��ات و�ش��عوا الك��رة مبلع��ب 
الوزي��ر، داعي��ة وزارة التعلي��م اىل  ح��ل ه��ذه 

االإ�شكاليات وتو�شيع املقاعد.

بغداد ـ خاص 

بعد ان ران ال�صمت حول 
تو�صعة مقاعد الدرا�صات 

العليا يف اجلامعات وقبول 
عدد اكرب من املتقدمني 
,تظاهر هوؤالء الطلبة 

امام بوابة التعليم العايل 
مطالبني الوزارة بالعدول 
عن قرارها واإ�صدار قرار 

التو�صعة 

يحتفل العامل االإ�صالمي 
والعراق حتديدا يف هذه 
االأيام بذكرى عزيزة على 

القلوب والنفو�س , اأال وهي 
ذكرى عيد الغدير التي مت 

فيها تن�صيب االإمام علي عليه 
ال�صالم, خليفة اأول للم�صلمني 

بعد وفاة الر�صول االأكرم 
)�س(, 

الهجرة تعلن إجالء ألف نازح من الحويجة 
وعودة 800 آخرين الى القيارة

وفاة طفلة اثر لدغة افعى في مستشفى 
البصرة العام

القوات األمنية تصيب ثالثة اشخاص هاجموا 
مقر عمليات الرافدين جنوبي العمارة

عيد الغدير .. احتفاء بمن يختصر اإلنسانية اجمع ويحمل اإلسالم بين كفيه 

بغ��داد � متابعة : اأعلنت وزارة الهجرة واملهجري��ن، عن اإجالء ونقل األف نازح 
من ق�ش��اء احلويجة جن��وب غربي حمافظة كركوك. وقال��ت الوزارة يف بيان، 
اإنه "مت اجالء ونقل األف نازح من احلويجة اىل خميم ليالن يف كركوك وتوزع 
م�ش��اعدات اإن�شانية عليهم". واأ�شافت، اأن "800 نازح عادوا اىل مناطقهم يف 

القرى املحررة بناحية القيارة جنوبي مدينة املو�شل". 

بغداد � متابعة : توفيت طفلة من اهايل املثنى، اثر لدغة افعى يف منطقة ام عنيچ 
الواقع��ة بني ذي ق��ار والب�رشة . وقال م�ش��در طبي، ان "طفلة تبل��غ من العمر 7 
�ش��نوات توفيت اثر لدغة افعى تعر�شت لها يف منطقة البادية وحتديداً يف منطقة 
ام عنيچ ال�شحراوية حينما كان ذويها وهم من البدو الرحل يبحثون عن الكالأ".

وا�شاف، ان "الطفلة توفيت بعد نقلها اىل م�شت�شفى الزبري لتلقي العالج ومنه اىل 
م�شت�شفى الب�رشة العام لتفارق احلياة هناك" 

اأف��اد م�ش��در اأمن��ي يف حمافظة مي�ش��ان، االأحد، بان ثالثة اأ�ش��خا�ص 
ا�ش��يبوا بن��ريان الق��وات االمنية بع��د مهاجمتهم مقر قي��ادة عمليات 
الرافدي��ن باحلج��ارة، جنوب��ي العم��ارة )375 ك��م جن��وب بغ��داد(، 

احتجاجا على اعتقال عدد من ذويهم بتهم جنائية.
وقال امل�شدر اإن "قوة م�شركة من اجلي�ص وال�رشطة نفذت، عملية دهم 
وتفتي�ص يف ق�شاء قلعة �شالح، )40 كم جنوبي العمارة(، ا�شفرت عن 
اعتقال عدد من املطلوبني بتهم جنائية وفق مذكرات اعتقال �شادرة 
من الق�شاء العراقي"، مبينا اأن "عددا من ذوي املعتقلني هاجموا بعد 
ذل��ك مقر قي��ادة عمليات الرافدي��ن باحلجارة احتجاج��ا على اعتقال 

ذويهم".
واأ�شاف امل�شدر الذي طلب عدم الك�شف عن ا�شمه، اأن "قوة من حماية 
مق��ر قيادة العمليات ردت على املهاجمني باطالق النار، مما ادى اىل 
ا�ش��ابة ثالث��ة منهم"، م�ش��ريا اىل اأن "امل�ش��ابني نقلوا اىل م�شت�ش��فى 

قريب لتلقي العالج".
وتع��د حمافظة مي�ش��ان، ومركزه��ا مدين��ة العمارة، م��ن املحافظات 
امل�ش��تقرة اأمنيًا، اإال اأنها ت�ش��هد اأعمال عنف بني مدة واأخرى، ال�ش��يما 
الأ�شباب ع�ش��ائرية، ف�شاًل عن اعتقاالت للعديد من املتاجرين باملواد 

املخدرة التي تدخل عن طريق التهريب اإىل املحافظة.

حقيبة 

بغداد ــ متابعة

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ لميس عبد الكريم

اأكدت وزارة ال�ش��ناعة واملعادن، �ش��يطرتها على 
احلري��ق ال��ذي ن�ش��ب يف مبن��ى ال�رشك��ة العام��ة 
للت�ش��ميم وتنفي��ذ امل�ش��اريع التابعة له��ا. وقال 
مدي��ر املرك��ز االعالم��ي يف الوزارة عب��د الواحد 
علوان ال�شمري يف بيان ، اإن "حريقا اندلع �شباح 
ه��ذا الي��وم يف اح��دى الغ��رف االداري��ة التابعة 

اىل ال�رشك��ة العامة للت�ش��ميم وتنفيذ امل�ش��اريع 
املج��اورة ملبنى الوزارة". واأكد البيان، اأن "فرق 
الدفاع املدين كانت ا�ش��تجابتها �رشيعة ومتكنت 
من الو�ش��ول يف الوقت املنا�شب واخماد احلريق 
"املعلوم��ات  ان  اىل  الفت��ا  علي��ه"،  وال�ش��يطرة 
املتوفرة من �ش��هود عي��ان يف ال�رشكة املذكورة 
ت�ش��ري اىل ان احلري��ق ن�ش��ب ب�ش��بب انفج��ار اأحد 
اجهزة التربيد يف الغرفة". وتابع، اأنه "مت ت�شكيل 

جلنة م�ش��ركة من مقر ال��وزارة وال�رشكة املعنية 
والدف��اع املدين ملعرفة اال�ش��باب الت��ي ادت اىل 
ن�ش��وب احلريق و�ش��يتم عقد موؤمتر �ش��حفي حال 
اكم��ال تقرير اللجنة امل�ش��كلة". م��ن جانبه، قال 
مدي��ر الدفاع املدين العامة اللواء كاظم �ش��لمان، 
اإن "الدف��اع امل��دين ه��و امل�ش��تجيب االول ملث��ل 
هك��ذا ح��وادث"، الفت��ا اىل ان "جميع ال��وزارات 
املوؤ�ش�ش��ات احلكومي��ة معني��ة قانون��ا بت�ش��كيل 

فرق حماية ذاتية وتاأ�ش��ي�ص فرق دفاع مدين من 
مواردها التخاذ االجراءات الالزمة ب�شكل عاجل 

عند ح�شول اأي طارئ".
واأ�ش��اف، اأن��ه "م��ن املفر���ص ان تك��ون ف��رق 
الدفاع املدين هي ا�ش��ناد لفرق االطفاء اخلا�ش��ة 
بال��وزارات"، موؤكدا عل��ى اأن "فرق الدفاع املدين 
تبن��ت اخم��اد احلري��ق وال�ش��يطرة عل��ى احلادث 

بال�شكل املطلوب".

اندالع حريق داخل وزارة الصناعة والمعادن والوزارة تؤكد سيطرتها عليه
بغداد ـ متابعة 

اخماد حريق في مطعم 
وسط النجف 

افتتاح طريق )باب 
الحوائج( في الكاظمية

استكمال طباعة المناهج 
الدراسية لمدارس المتميزين 


