
اأطلق��ت وزارة الرتبي��ة بالتعاون مع منظمة مري�س��ي 
التعلي��م( �س��من  ، حمل��ة )حق��ك يف  الدولي��ة  ك��ور 
برنامج حت�س��ني امل�ستقبل ل�س��باب العراق النازحني، 
وذلك عقب اختتام ور�س��ة عمل م�س��رتكة. واأفاد بيان 
للمكت��ب االعالمي اخلا���ص لوزير الرتبي��ة، اأنه " يف 
ختام الور�س��ة مت توقيع عقد اإط��الق حملة )حقك يف 
التعليم( مع املنظمة الدولية �س��من برنامج حت�س��ني 
امل�س��تقبل ل�س��باب الع��راق، بح�س��ور وكيل ال��وزارة 
لل�س��وؤون الفني��ة، ورئي���ص جلن��ة الرتبي��ة النيابي��ة، 
ودي��اىل  )بغ��داد  املحافظ��ات  جمال���ص  وروؤ�س��اء 
وكركوك و�سالح الدين(، وعدد من املدراء العامني". 
واأ�س��ار اىل ان" حمل��ة )حقك يف التعلي��م( تهدف اىل 
اعادة ال�س��باب اىل مقاعدهم الدرا�س��ية وتقدمي الدعم 
املي��داين املبا���ر من خالل ق�س��م االر�س��اد الرتبوي 
للفئ��ة العمرية من 10_20 �س��نة ولالأع��وام 2016 
احلمل��ة  ان"  وب��ني   ."2018/ و2017   2017  /
�س��تتحقق م��ن خ��الل الدع��م املي��داين املبا���ر م��ن 
قبل ق�س��م االر�س��اد الرتبوي، وكذل��ك من خالل حملة 
املدافع��ة واحلم��الت االعالمية واي�س��ا تعزيز برامج 

وزارة الرتبية من خالل حقك من التعليم".

اكد جمل�ص حمافظة كربالء، ام�ص ، عن التو�س��ل اىل حل 
موؤقت مل�سكلة اغالق الفنادق تزامنا مع زيارة عا�سوراء، 
مبين��ا ان املحافظ��ة ت�س��تعد ال�س��تقبال مالي��ني الزوار. 
وقال ع�س��و املجل�ص حممد الطالقاين يف حديث �سحفي 
،ان "حكومة كربالء املحلية عقدت اجتماعات خمت�س��ة 
بال�س��وؤون االمنية واخلدمية ا�س��تعدادا لزيارة عا�س��وراء 
االم��ام احل�س��ني علي��ه ال�س��الم"، مبين��ا ان "املحافظ��ة 
ا�س��تعدت مبك��راً الجناح الزيارة ومت حل م�س��كلة النقل". 
وا�س��اف الطالق��اين،ان "هن��اك توقع��ات بزي��ادة اعداد 
باملالي��ني  لت�س��ل  املا�س��ية  ال�س��نوات  ع��ن  الزائري��ن 
ب�س��منهم اجانب من جن�س��يات خمتلفة". وا�س��ار اىل انه 
"مت التو�سل اىل حل موؤقت ب�ساأن م�سكلة اغالق الفنادق 
نتيج��ة ارتف��اع اج��ور الت�س��عرية الت��ي فر�س��تها وزارة 
الكهرب��اء"، الفت��ا اىل ان "الفن��ادق جاه��زة ال�س��تقبال 
الزائرين". ويف اجلانب االأمني اكد الطالقاين،ان "جمل�ص 
املحافظ��ة �س��وت عل��ى اخلط��ة االمني��ة خ��الل زي��ارة 
عا�س��وراء وما بعدها وال توج��د اي خروقات لغاية االن 

والقوات االمنية مت�سك بزمام االمور".

3 محليات Sun. 9 Oct. 2016 issue no 204
االحد 9 تشرين االول 2016 العدد 204

واأ�س��ار وزير النق��ل كاظم فنجان بح�س��ب بيان 
للوزارة، اىل ان "عدة اجتماعات تن�سيقية عقدت 
مع اجلهات املخت�س��ة لتنظيم اجله��ود،" مبينا 
ان "اجلهد االأبرز �س��يكون للوزارة يف عملية نقل 
الزائرين،" مو�سحا ان "ت�سكيالت الوزارة اأعدت 

اأ�سطولها مبكراً لهذه املهمة".
واك��د ان "ت�س��كيالت ال��وزارة ال�س��يما اخلطوط 
اجلوي��ة والطريان املدين با���رت منذ االول من 
حم��رم بالعم��ل عل��ى نق��ل الزائرين م��ن الدول 
اال�س��المية اىل مطارات البالد العاملة ال �س��يما 
مطار النجف اال�رف الدويل حيث ت�سهد مكاتب 

�ركة اخلطوط اجلوية طوابريا من الزائرين".
وتابع فنجان "فيما تقوم �ركة نقل امل�سافرين 
مدين��ة  اىل  الزائري��ن  ه��وؤالء  بنق��ل  والوف��ود 
كربالء،" مو�سحا ان "مهمة النقل الداخلي بني 
القطوعات االمنية �س��تكون عل��ى عاتق ال�ركة 
حي��ث جه��زت قراب��ة 300 حافل��ة منه��ا 200 
ذي الطابق��ني و100 طابق واح��د للقيام بهذه 

املهمة على اأكمل وجه".
واأ�س��تطرد وزي��ر النق��ل "فيما �س��تبا�ر ال�س��كك 
24 قط��ارا م��ن املحافظ��ات  احلدي��د بت�س��يري 
العراقي��ة باجت��اه مدين��ة كرب��الء تنطل��ق م��ن 
حمافظ��ة  واىل  بغ��داد  م��ن  االول-  حموري��ن 
كرب��الء وبالعك���ص، والث��اين- م��ن الب�رة اىل 
كربالء وبالعك�ص مرورا باملحافظات اجلنوبية 

)النا�رية -ال�سماوة- الديوانية-احللة(".
واأ�س��اف "كم��ا من املق��رر ان تنطل��ق قطارات 
على حمور ثالث وهو من حمطة قطار الديوانية 
اىل حمطة قطار كربالء وبالعك�ص وقد مت تنظيم 
الرح��الت مبكرا ب�س��تة قط��ارات لنق��ل الزائرين 
م��ن الب���رة م��رورا باملحافظ��ات اجلنوبي��ة 
و18 قط��ارا تنطل��ق من حمطة بغ��داد املركزية 
اىل حمط��ة كربالء ومنه��ا قطارات اىل حمافظة 

الب�رة".
وا�س��ار اىل ان "�رك��ة النق��ل اخلا�ص �س��توؤمن 
قراب��ة 1000 با�ص وحافل��ة خمتلفة االأحجام 

قابل��ة للزي��ادة تك��ون مهمته��ا النق��ل خ��ارج 
القطوع��ات االمنية" الفت��ا اىل ان" �ركة النقل 
الربي �ست�س��اهم باإر�س��ال 150 �ساحنة خمتلفة 
ال�س��عات �س��تكون مهمتها النقل يف حمور بغداد 

– كربالء عند �ساعات اكتظاظ الزائرين".
وب��ني وزير النق��ل ان "جه��د الوزارة �س��يتحرك 

فجر االثنني املقبل اىل مدينة كربالء للمبا�رة 
االلت��زام  اىل  "الزائري��ن  داعي��ا  بالعم��ل،" 
بالتعليم��ات حفاظا عل��ى �س��المتهم وعودتهم 
"اهمي��ة  عل��ى  م�س��ددا  ذويه��م،"  اىل  �س��املني 
النق��ل وحمتوياته��ا  املحافظ��ة عل��ى و�س��ائل 

كونها وجدت خلدمتهم". 

اإلسمنت العراقي.. األفضل صناعة.. األقل رواجًا!
بعد أن صنفت بوصفها األفضل عربيا

 

 وت�س��ري الدرا�س��ات اىل اأن الع��راق بحاج��ة اىل 
نحو 30 مليون طن �سنويًا من اال�سمنت لغر�ص 
�س��د حاج��ة ال�س��وق املحلي��ة ف�س��اًل ع��ن تلبية 
احتياج��ات التطور ال�س��كاين وحل اأزمة ال�س��كن 

وتاأهيل واإعمار خمتلف امل�ساريع.
وق��ال املدي��ر العام ل�رك��ة االإ�س��منت العراقية 
نا���ر اإدري���ص مه��دي امل��دين، اأن “االإ�س��منت 
االأجنبي الداخل للعراق رديء النوعية ب�س��هادة 
اجلهاز املركزي للتقيي�ص وال�س��يطرة النوعية”، 
مبينًا اأن من “اأهم امل�س��اكل التي تواجه معامل 
اإنت��اج االإ�س��منت العراق��ي ع��دم تواف��ر الوق��ود 
والطاق��ة الكهربائية لت�س��غيلها ب�س��كل م�س��تمر 
حيث عانت اأغلبها من التوقف ملدة اأربعة اأ�سهر 
متتالي��ة خالل العام 2012 املن�رم”. وكذلك 
ب�س��بب اغراق ال�س��وق املحلية بامل�س��تورد وهذا 
يرتب��ط بك��ون املنافذ احلدودية غري من�س��بطة، 
واأن ال�سيطرة النوعية هي االأخرى غري موجودة.
 واو�س��ح املدي��ر الع��ام ان��ه يف ح��ال فر���ص 

ال�رورة الق�س��وى واحلاجة املا�س��ة ال�سترياد 
ان��واع معينة من اال�س��منت يتم ذل��ك عن طريق 
وزارة ال�س��ناعة واملعادن مع مراعاة التن�س��يق 
م��ع وزارة التج��ارة ، الفت��ا اىل ان��ه بع��د ع��ام 
2003 �س��هد انت��اج ال�ركة ت���رراً من جراء 
فتح احلدود ودخول الب�س��ائع وال�س��لع ال�س��يما 
منها مادة اال�سمنت، عازيا ال�سبب اىل ان بع�ص 
الدوائر الوقفية ا�رت مبنتج ال�ركة من خالل 
الهب��ات والهدايا املمنوحة املعفية من الكمارك 

وال�رائب .
من جانبه يقول اخلبري االقت�سادي عبد الرحمن 
للب�س��ائع  االإعالم��ي  الت�س��ويق  اإن  امل�س��هداين 
ومنها االإنتاج ال�سناعي غري موجود يف العراق 
، م�س��ريا اإىل اأن الكث��ري م��ن املعامل ال�س��ناعية 
يف الع��راق تنف��ق مبالغ �س��خمة دون االهتمام 
بجوان��ب الت�س��ويق والدعاية. ويلفت امل�س��هداين 
اإىل اأن انع��دام الطاق��ة الكهربائي��ة يف الع��راق 
�س��اهم اأي�س��ا يف ارتف��اع كلفة اإنتاج اال�س��منت 
العراقي واإن امل�س��تهلك يح�س��ب ح�ساب االأ�سعار 

ولي�ص اجلودة.
ورغم ان اال�س��منت العراقي ما زال هو املف�س��ل 

لدى امل�س��تهلك العراقي لكن الواقع يوؤكد انه قد 
خ�ر موقعه املتقدم يف ال�س��وق املحلية ب�س��بب 
االإغراق، ويوؤكد ذلك بع�ص اأ�سحاب خمازن بيع 
اال�سمنت بالقول اإن اال�سمنت العراقي ما زال هو 
املف�سل لدى امل�س��تهلك العراقي وان الكثري من 
املواطنني ي�سرتون اال�سمنت العراقي على الرغم 
من ارتفاع اأ�س��عاره اذ اأن �س��عر الطن الواحد من 
اال�س��منت العراق��ي ي�س��ل اإىل نح��و 125 األ��ف 
دينار يف حني تراوح اأ�س��عار اال�س��منت االإيراين 

بني 90 و100 األف دينار للطن. 
كما طالب اع�ساء اللجنة االقت�سادية يف جمل�ص 
الن��واب العراقي، جلنتي الطاقة واالقت�س��اد يف 
جمل���ص الوزراء ب�رورة “التن�س��يق مع وزارات 
الكهرباء والنفط والتخطيط لو�سع درا�سة كفيلة 
مب�س��اعدة �ركات االإ�س��منت العراقي��ة وانعا�ص 
هذه ال�سناعة املهمة”، مبينًا اأن “التن�سيق بني 
ه��ذه ال��وزارات ���روري جداً يف ه��ذه املرحلة 
املحل��ي  االإ�س��منت  ت��وازن يف �س��ناعة  خلل��ق 

وحمايته من امل�ستورد”.
ال�س��ناعة  وزارة  ���ركات  �س��كت  فلطامل��ا 
واملع��ادن، من املناف�س��ة “غري العادل��ة” التي 

تتعر���ص لها منتجاتها من جراء اإغراق ال�س��وق 
املحل��ي بالب�س��ائع امل�س��توردة ذات النوعيات 
الرديئة، مما فاق��م من التحديات التي تواجهها 
نتيجة �س��حة ام��دادات الوق��ود والكهرباء وقدم 

خطوطها االإنتاجية.
كما طال��ب برملانيون احلكومة ب���رورة اإلزام 
املقاول��ني ب�راء االإ�س��منت م��ن ال�ركة العامة 
لالإ�س��منت ، ب��داًل من ا�س��ترياده، موؤكدين تكد�ص 
50 ملي��ار دين��ار يف خم��ازن  �س��منت قيمت��ه 

ال�ركة برغم جودة نوعيته.
لدين��ا 22 معم��ال لالإ�س��منت منه��ا 5 معام��ل 
للقط��اع اخلا�ص و6 م�س��تثمرة م��ن قبله بعقود 
امل�ساركة يف االنتاج و11 ما تزال ُتدار 100% 
م��ن قبل ال���ركات احلكومية لوزارة ال�س��ناعة 
واملعادن، وتبل��غ طاقاتها الت�س��ميمية بحدود 
30 ملي��ون ط��ن �س��نويا، وتقّدر حاج��ة العراق 
�س��نويا بح��دود 21 ملي��ون ط��ن وم��ن املمك��ن 
ملعامل االإ�س��منت بقطاعيها العام واخلا�ص اأن 
ت�س�د جزءا كبريا من هذه احلاجة اذا توفر الدعم 
احلكوم��ي واملتمثل بال�ركة العامة لالإ�س��منت 
العراقية ومعاملها يف كركوك والفلوجة والقائم 

امل�ستثمر من قبل �ركة املي�رة ومعمل كبي�سة 
امل�ستثمر من قبل �ركة الرائدة وال�ركة العامة 

لالإ�سمنت ال�سمالية .
يذك��ر ان ال�ركة العامة لالإ�س��منت العراقية تعد 
م��ن اعرق ال�ركات يف �س��ناعة اال�س��منت على 
امل�س��توى االإقليم��ي يف تاريخ ميتد اىل اكرث من 
�س��بع عقود وقد اعتمدت عام )2013( كاأف�سل 
�ركة عربية بال�سناعات االإ�سمنتية يف ال�رق 
االأو�سط يف مهرجان اليوم العاملي للجودة الذي 
اقامت��ه منظمة اجل��ودة الدولية يف دبي وفازت 
يف ذل��ك املهرجان بلقب وعالمة فار�ص اجلودة 
واعطي��ت ال�رك��ة احل��ق باالنتف��اع م��ن اللقب 
م��دى احلياة م��ع منح مديره��ا املهند�ص نا�ر 
ادري���ص املدين لقب فار�ص اجل��ودة وان ال�ركة 
العام��ة لالإ�س��منت العراقي��ة ق��د �س��مت )18( 
معماًل بع��د دمج ال�ركات الثالث��ة ) اجلنوبية ، 
العراقية ، ال�س��مالية ( تنفي��ذاً لتوجيهات جمل�ص 
الوزراء لالإ�سالح وال�ركة وترفد ال�سوق باأجود 
انواع اال�س��منت وبطاقة ا�ستثنائية ت�سد احلاجة 
الفعلية لل�س��وق املحلية من اال�س��منت بالتعاون 

مع �ركات القطاع اخلا�ص .

بغداد ـ خاص

على �لرغم من �أن �صناعة 
�ال�صمنت تعترب من �أو�ئل 

�ل�صناعات �حلديثة و�أكرثها 
تطورً� وتقدمًا يف �لعر�ق 
بحكم توفر �ملو�د �الأولية 

و�خلرب�ت �لفنية و�لتقنية 
و�الأ�صو�ق �ملحلية �لن�صطة 

�إال �إنها عانت خالل �ل�صنو�ت 
�ملا�صية من تدهور كبري 

ب�صبب �إغر�ق �الأ�صو�ق بهذه 
�ملادة من منا�صئ �أجنبية 

وغري ر�صينة

�أعلنت وز�رة �لنقل �إعد�دها 
خطة خدمية خا�صة بنقل 

زو�ر �الإمام �حل�صني )عليه 
�ل�صالم( من و�ىل حمافظة 

كربالء مبنا�صبة قرب حلول 
زيارة �لعا�صر من حمرم 

�حلر�م لهذ� �لعام.

افتتاح قائممقامية عامرية الصمود في األنبار

مجلس ديالى يدعو إلطالق برنامج وطني ينقذ آالف 
الطلبة من األمية 

ديالى هويتنا: أكثر من 2٥0 مسجدا دمر بعد حزيران 2014

 النقل تعد خطة خدمية متكاملة ليوم عاشوراء 

بغداد � متابعة: اأعلن حمافظ االنبار �سهيب الراوي، عن افتتاح مبنى قائممقامية 
عامرية ال�سمود يف املحافظة.

وق��ال املكت��ب االإعالمي لل��راوي يف بيان �س��حفي، اإن "حمافظ االنبار �س��هيب 
الراوي اأفتتح، مبنى قائممقامية عامرية ال�سمود، بح�سور النائب احمد ال�سلماين 

وعدد من اع�ساء جمل�ص املحافظة و�سيوخ ووجهاء الق�ساء".
واأك��د املحافظ، خ��الل افتتاحه للمبنى احلكومي يف الق�س��اء، بح�س��ب البيان اأن 
"عامرية ال�سمود ت�ستحق كل التقدير على ما قدمته من ت�سحيات ج�سام مل�سك 
االر���ص وحماي��ة وا�س��تقبال النازحني، ف�س��ال عن م�س��اهمة ابنائه��ا يف اعادة 

اال�ستقرار للمناطق املحررة".
ولفت البيان، اىل اأن "املحافظ تفقد �س��ري عمليات اعادة اال�ستقرار وم�سك االر�ص 
يف ق�س��اء الفلوجة والنواحي التابعة له، فيما وجه بتذليل كافة ال�سعوبات التي 

تواجه الفرق العاملة على ذلك".

بغ��داد � متابع��ة: حذر رئي���ص جمل�ص حمافظة دي��اىل علي الداين��ي، من اأن 
"�سبح االأمية" يخيم على املناطق املحررة داخل املحافظة، فيما دعا اىل 
اإط��الق برنامج وطن��ي ينقذ م�س��تقبل اآالف الطلبة. وق��ال الدايني يف بيان 
�س��حفي، اإن "القطاع التعليمي يف املناطق املحررة بدياىل تعر�ص لكارثة 
حقيقية من خالل اال�ستهداف املبا�ر لالأبنية املدر�سية بعد اأحداث حزيران 
2014 ناهيك عما �سببه النزوح الق�ري من فقر وبطالة قا�سية جدا الآالف 
االأ�ر". واأ�س��اف الدايني، اأن "�س��بح االأمية يخيم على املناطق املحررة يف 
دي��اىل بالوقت الراهن يف ظل املعطيات املتوفرة، خا�س��ة مع منو معدالت 
الفقر والبطالة التي قادت اىل ترك الكثري من الطلبة مقاعد الدرا�سة من اجل 
تاأمني لقمة العي�ص لذويهم"، داعيا اىل "اإطالق برنامج وطني ينقذ م�ستقبل 
اآالف الطلب��ة النازحني من خالل توفري دعم م�س��اعف لهم واإعادة من ترك 
مقاع��د الدرا�س��ة واعتم��اد خطة عاجلة الأعم��ار جميع املدار���ص املت�ررة 
يف املناط��ق املح��ررة". يذكر اأن حمافظة دياىل �س��هدت ن��زوح االآالف من 
االأ���ر اىل املناط��ق االآمنة بعد �س��يطرة تنظيم "داع�ص" عل��ى اغلب مناطق 
املحافظة يف �سيف عام 2014، قبل اأن تنجح القوات االأمنية يف ا�ستعادة 

تلك املناطق نهاية العام ذاته.

بغ��داد � متابع��ة: اأكد القيادي يف ائت��الف دياىل هويتنا عم��ر احلمريي، ان اكرث 
م��ن ٢٥٠ م�س��جدا دمر بع��د احداث حزي��ران 2014، فيما دع��ا اىل اطالق حملة 
وا�س��عة الأعمار امل�س��اجد.  وقال احلمريي يف بيان �س��حفي ، اإن "اكرث من ٢٥٠ 
م�س��جدا دمرت بعد احداث حزيران 2014 يف مناطق متفرقة من دياىل من قبل 
ق��وى متطرف��ة ذات عناوي��ن متع��ددة حتمل يف �س��درها حقد على بي��وت اهلل".  
وا�ساف احلمريي، ان "تدمري امل�ساجد متثل �سيا�سة الطائفيني الذين ي�سعون اىل 
متزيق الن�س��يج االجتماعي يف حمافظة دياىل"، داعيا اىل "اطالق حملة وا�س��عة 
الأعماره��ا الن بق��اء االمور عل��ى حالها ال يخدم وحدة ال�س��ف ويفت��ح االبواب 
ام��ام تعقيدات كبرية بالفرتة القادمة". و�س��هدت دياىل تدمري العديد من املباين 
واالماك��ن املقد�س��ة والبن��ى التحتية بعد �س��يطرة تنظيم ،"داع���ص" على مناطق 
وا�س��عة من حمافظة دياىل يف �س��يف 2014، قبل ان تنجح القوات االمنية يف 

ا�ستعادة تلك املناطق يف نهاية العام ذاته.

حقيبة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة 

اأوعز حمافظ بغداد عل��ي التميمي، باإجراء حتقيق 
ف��وري لك�س��ف مالب�س��ات ح��ادث م���رع العامل 

البيولوجي الربوفي�سور حازم الدراجي.
وق��ال التميم��ي يف بي��ان �س��حفي، ان��ه "فق��دت 
ال�س��احة العلمي��ة العراقي��ة اأح��د العلم��اء الكب��ار 

نتيجة حلادث حريق موؤ�سف".
واأ�س��اف، اأن "الدراج��ي يعت��رب اأحد ال�سخ�س��يات 
العلمية الكبرية واحلا�س��ل على ع�س��وية االحتاد 
ال��دويل للمخرتعني العامليني"، ع��ادا "رحيل هذا 
العامل يعترب خ�س��ارة علمي��ة فادحة اأحدثت فراغا 

كبريا يف جمال تخ�س�سه".
وتاب��ع املحاف��ظ، اأن "فق��دان الطاق��ات العلمي��ة 

تعت��رب خ�س��ارة كب��رية للع��راق ولذلك نتمن��ى اأن 
يك��ون ملجل�ص النواب املوقر ت�ريعات ت�س��ب يف 
حماي��ة العلم��اء وتوفر البيئ��ة املنا�س��بة لهم من 
اج��ل احلف��اظ عليه��م الأنهم ث��روة وطنية �س��عبة 
التعوي�ص". واأ�سار التميمي، اىل اإننا "يف حمافظة 
بغ��داد وجهنا باإج��راء حتقيق ف��وري ومهني بعد 
زيارتنا ملركز �رطة حي املثنى ملعرفة االأ�سباب 

احلقيقي��ة وراء وفاة هذا العامل العراقي يف حادث 
حريق تعر�ص له منزله بحي الغدير يف بغداد، واأن 
كان��ت التحقيقات االأولية واالأدلة اجلنائية ت�س��ري 

اىل ان احلادث ح�سل نتيجة متا�ص كهربائي".
ووجه، ب�"منح ذوي الفقيد قطعة ار�ص وان حتمل 
اإح��دى املدار�ص يف العا�س��مة ا�س��م الفقيد تخليدا 

لذكراه"

بغداد تحقق بشأن مصرع العالم البيولوجي "حازم الدراجي"

بغداد ـ متابعة 

لمستقبل أجمل.. وزارة التربية 
تطلق حملة حقك في التعليم
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