
ت�صاربت الأخبار ب�صاأن اقالة حمافظ الأنبار �صهيب 
ال��رواي من من�صب��ه فبعد اأن اأعلن��ت حمكمة الق�صاء 
الإداري, ع��ن م�صادق��ة الإقال��ة, اذ ق��ال م�ص��در يف 
جمل�س حمافظة النبار ,اإن "حمكمة الق�صاء الإداري 
�صادق��ت عل��ى اإقال��ة املحاف��ظ �صهيب ال��راوي من 
من�صب��ه". بينم��ا نف��ى املكت��ب الإعالم��ي للمحافظ 
, خ��ر اإقالت��ه, م�ؤك��دا اأن" خ��ر اإقال��ة ال��راوي غ��ر 
�صحي��ح"., م�صيف��ا ,اأن "الق�ص��اء الإداري اأجل البت 

بق�صية الإقالة".

ك�صف��ت جلن��ة الع�صائ��ر الرملاني��ة, ان رئي���س ال���زراء 
حي��در العبادي امر باإطالق مبل��غ ترلي�ن و800 مليار 
دينار م�صتحقات الفالحني من ت�ريد حم�ص�يل احلنطة 
وال�صع��ر لالأع�ام املا�صية. وق��ال رئي�س جلنة الع�صائر 
الرملاني��ة النائب عب�د العي�ص��اوي, ان "رئي�س ال�زراء 
حي��در العب��ادي اأم��ر باإط��الق ���رف ترلي���ن و٨٠٠ 
ملي��ار دين��ار م�صتحق��ات الفالحني ملح�ص���ل احلنطة 
وال�صع��ر للم��ص��م الزراعي املا�صي, خ��الل لقاء جمعه 
م��ع العب��ادي". وب��ني العي�صاوي ان "ه��ذه الم�ال هي 
م�صتحق��ات الفالحني واملزارع��ني امل�ردين ملح�ص�يل 
احلنطة وال�صعر لالأع�ام املا�صية", لفتا اىل ان"هناك 

م�صتحقات �ص�ف يتم اطالقها بامل�صتقبل القريب".

بغداد � متابعة 
ت�قع��ت الهي��اأة العامة لالأن�اء اجل�ي��ة, ان يك�ن طق�س 
اليام الربع��ة املقبلة �صح�ا وارتفاع درجات احلرارة 
اىل 38 مئ�ي��ة. وذك��ر تقري��ر للهي��اأة , ان "طق�س الي�م 
�صيك���ن يف املناط��ق كاف��ة �صح���ا م��ع ظه���ر بع�س 
الغي���م ودرجة احل��رارة العظم��ى 38ْم", مبينا انه "ل 
يت�ق��ع ح��دوث تغي��ر يف احلال��ة اجل�ي��ة يف املناطق 

كافة ي�م غد عن الي�م ال�صابق".

3 محليات Thu. 6 Oct. 2016 issue no 203
الخميس 6 تشرين االول 2016 العدد 203

مئ��ات امل�اك��ب املمت��دة عل��ى ط���ل املحافظ��ات 
ال��صطى, ت�زع ما ت�صتهيه الأنف�س باملّجان, تت��صل 
امل�صاة ان ي�صرتيح�ا ب�رادقها الب�صيطة, بالإ�صافة 
اىل ع�رات اخلدم��ات ابتداًء بغ�صل املالب�س, ولي�س 
انتهاًء بتدليك اأج�صاد الزائرين املتعبة. كلها اأ�صياء 
تدل��ل على الطابع "العا�ص�رائ��ي", حتى واإن كانت 
بع���س التفا�صيل خا�صة بالزي��ارة الربعينية, اأما 
الطابع الأكرث مالزمة لل�صهر فه� الكالت التي يتم 

طبخها فيه.
الطبخ��ات  بتق��دمي  امل�اك��ب  اأ�صح��اب  يتف��ن  اذ 
واحلل�ي��ات وامل�روب��ات باأن�اعه��ا, للح��د ال��ذي 
ي�صيب الغري��ب بالده�صة, من حيث ال�فرة والتن�ع 
الل��ذان ي�فرهم��ا اأ�صح��اب امل�اك��ب واملتط�عني, 
وم��ن اأب��رز ه��ذه الأكالت ه��ي القيم��ة, والهري�صة, 

والزردة. 
-1 القيمة والرز

وق��د ارتبط��ت اأكل��ة القيم��ة ب�صه��ر حم��رم وزي��ارة 
عا�ص�راء ارتباطًا وثيق��ًا, ما جعل الثنتني تذكران 
ببع�صهم��ا البع�س, بالإ�صافة اىل ال��رز الذي يقدم 
مرفق��ًا بالقيم��ة, يف ع��ادة اعت��اد عل��ى تاأديته��ا 
اغل��ب اأ�صح��اب امل�اكب. والقيمة ه��ي اأكلة عراقية 
يختل��ط فيه��ا اللح��م الأحم��ر باحلم���س والعد���س 
والطماط��م, بالإ�صافة اىل النكه��ات املختلفة بني 
"قيمة النجف", وباقي الأن�اع الأخرى, ما يعطيها 
املرك��ز الأول بالن�صب��ة ل��الأكالت ه��ذه املنا�صب��ة, 
والتي يف�صلها الزائ��رون يف الغالب عن �ص�اها من 
الأكالت الأخرى. ويق�ل �صاحب امل�كب, م�صطفى 
رحي��م )29 �صن��ة(, ان الزائ��ر يف�ص��ل الكالت التي 
ل تك���ن مت�ف��رة على ط���ل ال�صنة, خ��الل م�صره 
باجت��اه املراقد, كم��ا واأنها متثل م��ادة د�صمة, من 

�صاأنها ان تع��صه الطاقة التي قد بددها بامل�صي.
وي�صي��ف رحي��م , ان "الكل ل ين�صب, اأعداد هائلة 
م��ن النا���س, وامل�اك��ب بازدي��اد ع��ام بع��د اآخر", 
ويعتق��د رحي��م ان "الأكل يف ازدي��اد ب�صبب الركة 
الت��ي ي�صفيها اآل البيت عل��ى م�ائدهم", م�صتخدمًا 

جملة "بركات اآل البيت" بني جملتني وجملة.
وي�صتن��د �صاح��ب امل�ك��ب اىل الح�صائي��ات التي 
تن���ر بع��د كل زي��ارة ع��ن ع��دد الزائري��ن, والت��ي 
جت��اوزت العام املا�ص��ي 13 ملي�ن زائر من داخل 

العراق وخارجه.
-2 الهري�صة

وم��ن الأكالت امل�صه���رة خالل ه��ذه املنا�صبة هي 
"الهري�ص��ة", وهي كما يبدو ا�صمها "مهرو�صة" من 
عدة م�اد, كاحلنطة, واللحم, والقرفة, والدهن احلر, 

بالإ�صافة اىل دقيق حبة الهري�صة )احلنطة(.
وت���ؤكل الهري�صة بطعمني, مالح وحل�, حيث يف�صل 
البع���س اإ�صافة امللح عليها, بينم��ا يف�صل اآخرون 
اإ�صاف��ة ال�صّك��ر, وق��د ارتبط��ت الأكل��ة ب�صهر حمرم 

والأيام الع�رة الأوىل منه.
وتعت��ر الأكل��ة اأي�ص��ًا م��ن الكالت ال�صت�ية, حيث 
تق���م بتدفئ��ة متناولها, وغالبًا ما تق��دم للزائرين 
يف الأوقات الب��اردة, كامل�صر لياًل اأو منذ ال�صباح 

الباكر.

-3الزردة
وهي من اطباق احلل�يات العراقية, وُتعمل من الرز 
واحللي��ب جمتمع��ان مع بع�صهما, حي��ث يف�صل ان 
يك���ن الرز من ن�ع العن��ر العراقي, بالإ�صافة اىل 

القرفة وامل�صتكة املطح�نة, والهال, والزبدة.
وبالإ�صاف��ة اىل �صهر حمرم, فاإن الزردة تطبخ اأيام 
�صه��ر رم�ص��ان اأي�صًا, وه��ي م��ن الكالت العراقية 
ذائع��ة ال�صيت, وتقدم كطب��ق حل�يات للزائرين يف 
اللي��ل او خالل ف��رتات ال�صب��اح, لك�نه��ا اأكلة غر 

رئي�صية. كما واإنها من الكالن ال�صت�ية اي�صًا.
وعا�صت الأكالت الرئي�صية هذه, ملئات ال�صن�ات بني 
الزائرين واأ�صح��اب امل�اكب, بالإ�صافة اىل اأطعمة 
متعددة تتغر باخت��الف الأزمنة, لتقدم عر عق�د 
م��ن الزم��ان ه�ي��ة الطبخ��ات احل�صيني��ة, و�صمتها 
املجاني��ة "الث���اب", ولتبق��ى م�ؤ���راً عل��ى الكرم 
املتاأ�صل لدى اأبناء هذه البالد, وهم ين�صب�ن اأكر 
مائدة يف العامل يف كل عام, ويتجددون معها كلما 

جتددت املنا�صبة وعادت دون ملل اأو كلل.

من أفخر الصناعات المحلية وأقدمها ..

صناعة الطابوق الممتدة منذ قرون.. اعتزاز عراقي ودعوات لتنميتها!
 

واأنت ت�صر يف غر طريق بني مدن العراق, تطالعك 
على امتداد الب�ر اأبراج عالية ظلت تنفث دخانها 
الأ�ص���د يف الف�ص��اء, اإنه��ا معام��ل الطاب���ق التي 
يع���د تاري��خ اإن�صاء بع�صه��ا اىل ع���رات ال�صنني, 
ح��ني كانت �صناع��ة الطاب�ق تتم بطريق��ة بدائية 
تب��داأ بجل��ب ال��رتاب م��ن مناط��ق خا�ص��ة ومزجه 
باملاء لي�صر طين��ًا, فيقطع ب�ا�صطة ماكنة بدائية 
اىل األ���اح ط�لي��ة, تق�ّص��م عر�صيًا لينت��ج ما ُيعرف 
بالِل���ْ� وه��� الطاب���ق غ��ر املفخ�ر ال��ذي ُين�ر 
يف م�صاحة �صا�صع��ة ت�صمى )امل�صطاح(ليجف بفعل 
اأ�صعة ال�صم�س, ومن ثم ُيدخل الك�رة لُيفخر فيخرج 

منها طاب�قًا ُي�صتخدم يف البناء.
يف حمافظ��ة ذي ق��ار ومدين��ة النه��روان مات��زال 
معامل الطاب���ق م�صدرا لرزق العدي��د من الع�ائل 
الفق��رة القاطن��ة ح�له��ا حي��ث ت�صاه��د ال�صغ��ار 
والكب��ار يعمل���ن يف ه��ذه املهن��ة القا�صي��ة الت��ي 

ي�صع��ب العمل فيه��ا ففي �صبيحة كل ي���م ت�صاهد 
العديد منهم يحمل�ن الطاب�ق لر�صفه على م�صاحة 
�صا�صعة من الأر���س . قبل عدة �صه�ر تظاهر عمال 
طاب�ق النهروان مطالبني بزيادة اأج�رهم الي�مية 
وتخفي���س اأ�صعار النف��ط املجهز للمعام��ل, وفيما 
اأك��دوا اأن هذا الرتفاع ت�صب��ب بت�قف املعامل عن 
الإنتاج, واأ�صاروا اىل ت�ريح جميع العاملني ب�صبب 
ع��دم ا�صتجابة املعنيني يف وزارة النفط ملطالبهم. 
وق��ال اأح��د اأ�صح��اب املعامل عبا���س حنت��س يف 
حديث �صحفي, اإن "الع���رات من اأ�صحاب معامل 
الطاب���ق, تظاه��روا للمطالب��ة بتخفي���س اأ�صع��ار 
النف��ط الأ�ص���د املجه��ز للمعام��ل اأ�ص���ة بتخفي�س 
اأ�صع��ار النفط العاملي��ة", مبين��ًا اأن "النفط املجهز 
للمعام��ل يع��د ف�ص��الت النف��ط ويج��ب اأن تك���ن 
كلفت��ه اأق��ل". واأ�ص��اف حنت����س, اأن "ال�صهري��ج 
الناق��ل للم�اد النفطي��ة �صعة 30 األ��ف لرت ن�صرتيه 
م��ن وزارة النف��ط بثالث��ة مالي��ني", م�ص��دداً على, 
���رورة اأن "تخف���س ه��ذه الأ�صع��ار اىل 50%". 

وكان اأ�صح��اب معامل طاب�ق ك�صف���ا, يف الثالث 
من �صباط 2016, ع��ن ت�قف %40 من معاملهم 
يف عم�م العراق ب�صبب انهيار اأ�صعار املنتج مقابل 
ارتف��اع �صع��ر النفط الأ�ص���د وباقي النفق��ات التي 
يتحمل�نه��ا, وطالب���ا ببح��ث املعاجل��ات املمكنة 
التي ت�صمن حق�قه��م والعاملني مبعيتهم وحماية 
املنت��ج ال�طن��ي. ولذل��ك ف��اأن اأ�صع��ار الطاب�ق قد 
�صهدت تراجعًا كبراً خ��الل الأ�صهر الأخرة نتيجة 
ت�ق��ف معظ��م امل�صاري��ع احلك�مية ب�صب��ب الأزمة 
املالي��ة الت��ي متر به��ا البالد الت��ي انعك�ص��ت �صلبًا 
عل��ى جمم��ل املفا�ص��ل والقطاع��ات القت�صادية. 
لذل��ك نت�خ��ى م��ن اجله��ات املعني��ة اأن تدعم هذا 
املنتج ال��ذي ي�صنع ب�ص��ق النف���س واهميته تف�ق 
افخ��ر ال�صناعات املحلية والتي لتزال �صناعته مل 
تدخ��ل ق�ائم ال�صت��رادات اخلارجية من ال�صني او 
غرها لتزيد معان��اة هذه احلرف العريقة وتنغ�س 
لقم��ة عي�صه��م وتعلن عر و�صائ��ل العالم يف وقت 
�صابق “اأن جلنة م�صرتكة مع وزارة ال�صناعة قررت 

تقلي���س احل�ص��ة املمن�ح��ة ملعام��ل الطاب�ق من 
النفط الأ�ص�د اإىل %75, م�ؤكدة يف ال�قت نف�صه اأن 

“وزارة ال�صناعة مل تطلب عدم التخفي�س”.
يف معامل الطاب���ق, تبادلت الطراف التهامات, 
وت�صاع��دت ال�صك���ى, فق��د ا�صطر بع���س ا�صحاب 
املعامل اىل اغ��الق معاملهم لرتفاع ا�صعار النفط 
وع��دم كفاي��ة احل�صة, ويق���ل )�صليم عب��د اجلبار(  
م��ن النا�رية “كن��ا انا واخ�تي ناأت��ي ي�ميا من 
النا�ري��ة اىل معامل الطاب���ق يف مي�صان, ولكن 
وبع��د ت�قف املعام��ل ب�صبب تقلي��ل او قطع ح�صة 
النف��ط ال�ص���د اغل��ق اأ�صحاب امل�صان��ع  معاملهم 
احتجاج��ا, وه��م يدع���ن ان العمل معن��اه خ�صارة 
يف ظ��ل ارتفاع ا�صعار النفط ال�ص�د, وارتفع ا�صعار 

الطاب�ق لذا نحن وامل�اطن الكرث ت�ررا”. 
اآخر الق�ل 

اأطلعن��ا على بحث يق��دم درا�صة مقارن��ه للخ�ا�س 
الفيزيائي��ة ب��ني الطاب�ق الطيني املثق��ب العراقي 
و الأي��راين 300. عينه من الطاب�ق الطيني املثقب 

مت اختياره��ا ب�ص��كل ع�ص�ائ��ي من النت��اج املت�فر 
يف ال�ص�ق املحلية خلم�ص��ة معامل عراقية وخم�صة 
معام��ل ايرانية 30 طاب�قة ل��كل معمل  مت اختيار 
النم��اذج وفح�صه��ا وفق الط��رق القيا�صي��ة وطبقا 
للم�ا�صفة القيا�صية العراقية رقم 24 لعام 1988 
متطلب��ات  وف��ق  الختب��ارات  نتائ��ج  تقيي��م  ومت 
لع��ام   25 رق��م  العراقي��ة  القيا�صي��ة  امل�ا�صف��ة 
1988 اخل�ا���س الفيزيائي��ة الت��ي مت اختباره��ا 
وطبق��ا للم�ا�صف��ة القيا�صية العراقي��ة هي :املظهر 
العام والتفاوت��ات بالإبعاد عن الأبع��اد القيا�صية 
ومقاوم��ة  المت�صا���س  و  والتقع��ر  والتح��دب 
الن�صغ��اط والتزه��ر. وعن��د تقي��م كاف��ة اخل�ا�س 
املفح��ص��ة وف��ق املتطلب��ات العام��ة للم�ا�صف��ة 
العراقي��ة لغر���س التقييم العام فق��د بينت النتائج 
ب��ان الطاب���ق العراق��ي كان اف�ص��ل م��ن الطاب�ق 
الإي��راين .. نتمنى من اجلهات املعنية ان تدعم هذه 
ال�صناع��ة املحلية العريقة ك�نها ذات ج�دة عالية 

ويعتا�س عليها اعداد كبرة من ال�صكان.

بغدادـ خاص 

 متتد �صناعة الطابوق يف 
العراق امتداد ح�صارة وادي 

الرافدين، مما �صاعد يف 
قيام اأوىل املجتمعات املدنية 
على وجه الأر�ض، حني كان 

النا�ض يف املجتمعات الخرى 
يعي�صون يف اخليم اأو الكهوف، 

فجغرافيا العراق كانت عاماًل 
م�صاعدًا يف جناح هذه ال�صناعة 

حيث الرتبة النقية واملياه 
الوفرية، ف�صاًل عن الأيدي 

املاهرة التي بنت الزقورات 
والأبراج منذ ع�صور �صحيقة.

مع بداية العام الهجري 
اجلديد، ب�صهره الأول، 

�صهر حمرم، ت�صتعد املواكب 
احل�صينية لتقدمي اق�صى ما 

ت�صتطيع من خدمات واأطعمة 
لزائري املراقد ال�صريفة، 

وخ�صو�صًا يف حمافظتي 
النجف وكربالء، يف م�صهد 

ت�صوده الأجواء ال�صجّية 
ومرا�صيم احلزن والولء 

للثورة احل�صينية.

أولياء أمور تالميذ في البصرة يقطعون طريقًا 
للمطالبة بإكمال بناء مدرسة

كربالء تشكو اكتظاظ مدارسها وتنتقد التلكؤ 
بتنفيذ المشاريع الجديدة

بابل تطالب المالية باإلسراع في توقيع الرخص 
االستثمارية المتوقفة بالمحافظة

 القيمة والهريسة والزردة.. أطعمة عراقية ضمن قائمة "أكالت الزيارات"

بغ��داد� متابعة : تظاهر الع�رات من اأولياء ام�ر التالميذ يف ناحية الدير ال�اقعة 
�صمال حمافظة الب�رة, للمطالبة باإكمال بناء مدر�صة حك�مية ت�قف العمل بها 
يف الع��ام املا�صي قب��ل اجنازها, وقام���ا بقطع اأحد الطرق ب�ص��كل جزئي تعبراً 
ع��ن احتجاجه��م. وقال مدي��ر ناحية الدير عدن��ان ح�صني يف حدي��ث �صحفي, اإن 
"الع���رات من اأولياء ام�ر التالميذ تظاه��روا يف الناحية وقطع�ا ب�صكل جزئي 
اجتاه��ا واح��دا من طري��ق حي�ي يرب��ط الب���رة باملحافظ��ات الأخ��رى, وذلك 
احتجاج��ًا عل��ى عدم اكمال بناء مدر�صة الكن��دي احلك�مية التي ت�قف العمل بها 
من��ذ اأكرث من عام قب��ل اجنازها متامًا", مبينًا اأن "املدر�ص��ة تبلغ ن�صبة اجنازها 
نح��� %90, ول ينق�صها حتى تكمل اإل ان�صاء ال�صاحة وتركيب اأب�اب و�صبابيك".
ولف��ت مدي��ر الناحي��ة اىل اأن "ع��دم اكمال املدر�ص��ة ت�صبب للتالميذ خ��الل العام 
الدرا�ص��ي ال�صاب��ق مبعاناة كب��رة, و�صبعة منهم لق�ا م�صارعه��م يف ح�ادث �صر 
متفرقة لنهم ي�صطرون اىل قطع م�صافات بعيدة لل��ص�ل اىل مدر�صة بديلة بعيدة 
عن بي�تهم", م�صيفًا اأن "املدر�صة ت�صم اأكرث من 1000 تلميذ من اأبناء الناحية".

 كربالء_خا���س: اأكدت مديرية تربية كربالء اأن الهجرة والنزوح للمحافظة 
فاقم��ت م��ن م�صاكلها نتيج��ة الزي��ادة الكبرة يف ع��دد الطلب��ة مقابل قلة 
الأبنية املدر�صية. وقال املدير العام لرتبية كربالء عبا�س ع�دة, اإن الزيادة 
الكبرة يف عدد الطلبة العام الدرا�صي احلايل -2016 2017 ب�صبب الهجرة 
والن��زوح من املحافظات الأخرى, فاقم م�صاكل املديرية, م�صراً اإىل اأن ذلك 
وّلَد �صغطًا على املحافظة ل�صيما يف ظل حمدودية اأبنيتها املدر�صية وعدم 
اإجن��از م�صاريع جدي��دة. واأ�صاف اأن احلك�متني الحتادي��ة واملحلية مّ�لتا 
م�صاريع اأبنية مدر�صية عّدة لكنها متلكئة ومت �صحب العمل من اجلهات التي 
تنفذه��ا, داعيًا احلك�مة املحلية ووزارة الرتبية اإىل ت�فر متطلبات العملية 

الرتب�ية باملحافظة.

 بابل_خا���س : طالب��ت هيئة ا�صتثمار حمافظة بابل وزارة املالية بالإ�راع يف 
ت�قي��ع الرخ�س ال�صتثماري��ة املت�قفة باملحافظة, فيما ع��دت اأن عدم الت�قيع 

على تلك العق�د م�ر على القت�صاد وال�صتثمار يف املحافظة.
وق��ال رئي�س هيئ��ة ا�صتثمار بابل ن�ر حم���د مزن��ان اإن وزارة املالية مطالبة 
بالإ�راع على ت�قيع الرخ�س ال�صتثمارية والبالغة 14 رخ�صة املت�قفة حاليًا 

ب�صبب عزوف وزارة املالية عن ت�قيع العق�د مع امل�صتثمرين.
واأ�ص��اف اأن املالي��ة مطالب��ة بت�قي��ع تل��ك العق�د لك��ي تدفع بتق��دم عجلة تلك 
امل�صاري��ع نح� الأمام لن تاأخر الت�قيع يعد جانب �صلبي وم�ر على القت�صاد 
وال�صتثم��ار, م�ص��راً اىل اأن هيئ��ة ا�صتثمار بابل منحت خ��الل العام احلايل �صت  

رخ�س ا�صتثمارية خمتلفة.
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نظم��ت دائ��رة �ص���ؤون اللغ��ام يف وزارة لل�صحة 
والبيئ��ة, اجتماع��ا دوري��ا للجه��ات العاملة يف 
الرنام��ج ال�طن��ي ل�ص���ؤون اللغ��ام وبالتن�صيق 
 UN( م��ع برنامج المم املتحدة ل�ص�ؤون اللغام
MAS( يف بغ��داد .  وق��ال مدي��ر ع��ام دائ��رة 
�ص���ؤون اللغام خالد ر�ص��اد يف بيان �صحفي ,ان 
"الجتم��اع ال��دوري ال��ذي ح���ره ممثل�ن عن 

وزارة الدف��اع وم�صت�صارية الم��ن ال�طني ف�صال 
ع��ن املنظم��ات وال���ركات املف��ص��ة للعمل يف 
العراق ت�صمن ا�صتعرا�صا خلطة العمل امل�صتقبلية 
لدائ��رة �ص�ؤون اللغ��ام يف حمافظة نين�ى والتي 
مت��ت امل�صادقة عليها من قب��ل ال�زارة مع بيان 
دور برنامج المم املتحدة واملنظمات وال�ركات 
املف��صة للم�صاهمة يف دعمها واجناحها وكذلك 
ا�صتعرا�س امل�صاكل واملع�قات الدارية والمنية 
املتعلقة با�صتح�صال امل�افقات الر�صمية لدخ�ل 

الجه��زة واملع��دات لل���ركات العامل��ة �صم��ن 
الرنام��ج ال�طن��ي ل�ص���ؤون اللغ��ام".  وا�ص��اف 
ر�ص��اد ان "الجتماع ت�صم��ن مناق�صة العديد من 
املح��اور املتعلق��ة بالرنام��ج ال�طن��ي ل�ص�ؤون 
اللغ��ام ومنها حمددات املعيار العراقي للعب�ات 
النا�صف��ة )IEDS( واج��راءات من��ح التف�ي���س 
اللغ��ام  ازال��ة  باأن�صط��ة  واملتعلق��ة  لل���ركات 
حت��ت امل��اء وكذل��ك مناق�ص��ة مناه��ج ال��دورات 
التدريبي��ة املزم��ع تنظيمه��ا يف مدر�صة معاجلة 

الذخائ��ر التابعة ملديري��ة الهند�صة الع�صكرية يف 
وزارة الدف��اع للمنظم��ات وال���ركات بغية منح 
منت�صبيه��ا �صه��ادات عم��ل فنية �صم��ن امل�صت�ى 
الثال��ث والراب��ع للعم��ل ب�ص���ؤون اللغ��ام ناهيك 
ع��ن متابعة اعم��ال �ركة الفه��د واملتعاقدة مع 
�ركت��ي ) اوبتيم��ا ( الريطانية لأعم��ال امل�صح 
والزال��ة يف ق�ص��اء الفل�جة و�رك��ة ) �صترلنغ 
( المريكية لأعم��ال امل�صح والزالة يف حمافظة 

النبار".

دائرة شؤون األلغام تناقش خطتها مع )UN MAS( لما بعد تحرير نينوى
بغداد ـ متابعة 

مكتب الراوي يصدر 
توضيحًا بشأن إقالته 

إطالق تريليون و800 مليار 
دينار من مستحقات الفالحين

األنواء الجوية: 38ْم درجة 
حرارة األيام األربعة المقبلة


