
جتريف الب�ساتني 
ع�سو جلنة الإعم��ار يف جمل�س حمافظة بغداد حممد 
الدعم��ي يق��ول اإن تناق���س اع��داد النخي��ل يعود اىل 
كارث��ة اإزال��ة جزء كبري م��ن الغط��اء النباتي املحيط 
بالعا�سم��ة ممث��ًا يف ب�سات��ني النخي��ل يف مناط��ق 
عل��ي ال�سالح والدورة واأبو غري��ب والتاجي من اأجل 
ت�سوية الأرا�سي وتقطيعها وبيعها لل�سكن، مقدراً عدد 
النخي��ل ال��ذي متت اإزالته بهذه الطريق��ة ب� 250 األف 

نخلة يف عموم املناطق املحيطة بالعا�سمة.
الدعم��ي اتهم اأ�سحاب الأرا�سي وم��ن ا�ستولوا عليها 
بالقوة واأ�سحاب مكاتب ال�سم�رسة العقارية بتجريف 
اأرا�سي النخيل وحتويلهما اىل مناطق تباع لأغرا�س 
ال�سك��ن على الرغم وجود ن���س قانوين يعود اإىل �سنة 
1977 مين��ع تق�سي��م الأم��اك الزراعي��ة اىل مناطق 
�سكني��ة الاّ بع��د موافقة اجله��ات ذات العاقة، ف�سًا 
ع��ن ق��رار جمل���س ال��وزراء يف �سب��اط/ فرباي��ر عام 
2016 اخلا�س باإيقاف جتريف الب�ساتني والأرا�سي 
الزراعي��ة ومن��ع حتويلها اإىل اأرا���س �سكنية اأو تغيري 

ا�ستعمالتها لأغرا�س اأخرى.
ويك�س��ف م�سح وزارة التخطيط والتعاون الإمنائي اأن 
الع��راق كان ميتل��ك 32 مليون نخل��ة يف عام 1952 
يف ح��ني انخف�س��ت اأع��داد النخي��ل يف اآخ��ر اإح�ساء 

اأجري عام 2014 اإىل 17 مليون نخلة.
اجلفاف وغياب املكافحة

منطق��ة  وحتدي��داً  العراقي��ة  العا�سم��ة  جن��وب  يف 
اليو�سفي��ة ذات ال�سه��رة الزراعية يق��ع ب�ستان الفاح 
طال��ب �سلم��ان املفرج��ي ال��ذي ميتل��ك 200 نخل��ة 
وع���رسات الأ�سج��ار املنتج��ة لفاكه��ة الربتقال، غري 
اأن طال��ب مل يب��ع كيل��و واحدا م��ن اإنتاجه م��ن التمر 
من��ذ اأربع �سن��وات ب�سبب انع��دام املكافحة احلكومية 

لاآفات الزراعية والنق�س الكبري يف مياه ال�سقي.
يب��نياّ املفرج��ي، اأن املكافح��ة با�ستخ��دام الطائرات 
الزراعي��ة كانت تتم يف ال�سابق ب�سكل �سنوي ومنتظم 
ويت��م الإع��ان عنه��ا م�سبق��ًا يف التلفزي��ون وع��رب 
اجلمعي��ات الفاحي��ة حت��ى يت�سن��ى للم��زارع تهيئة 
اأر�س��ه لها، ولكن من��ذ عام 2003 مل تت��م اأي عملية 
مكافح��ة مماثل��ة، اإذ ي��رد عليهم م�سوؤول��و اجلمعيات 

الفاحية ب��اأن عدم ال�ستقرار الأمني يف منطقتهم اأو 
نق�س التمويل مينع من اإجراء املكافحة، وهي حجج 
تقل اأهمية عن م�سكلة �سح احل�سة املائية املخ�س�سة 
للمنطق��ة، وهو ما دفع باملفرج��ي وجريانه اإىل حفر 
الآب��ار من اأج��ل �سقي املزروع��ات وغالب��ًا ما تكون 
نوعية املياه غري �ساحلة لل�سقي وتلحق �رسراً بالغًا 

باملحا�سيل ويف مقدمتها التمور.
تهريب التمور امل�ستوردة

املتح��دة  الأمم  منظم��ة  كان��ت   1996 ع��ام  حت��ى 
لاأغذي��ة والزراعة )فاو( ت�سنف الع��راق باعتبار اأن 
ب��ه اأعلى عدد م��ن اأ�سجار النخي��ل يف العامل، وكانت 
�س��ادرات التمور ي�سل حجمها اإىل 600 األف طن يف 
العام وتوفر موارد مالية ت�سل اإىل 25 مليون دولر، 
"غري اأن التمور العراقية اختفت من ال�سوق" كما يقول 
البائع ال�ساب عاء التميمي والذي �سمع مراراً بوجود 
ق��رار حكومي مينع ا�سترياد التم��ور اإذ بلغ العراق حد 
الكتف��اء الذاتي من املنتج املحلي ولكنه ل يجد هذا 

املنت��ج، يف حني تتوفر الأ�سن��اف الإيرانية واأحيانا 
ال�سعودي��ة والإماراتي��ة والت��ي ي�سرتيه��ا م��ن اأ�سواق 
مبيعات اجلملة يف مناطق الر�سيد وجميلة وبكميات 

كبرية حت�سبًا لفقدانها اأو �سحتها يف �سهر رم�سان.
توقف املعامل

يع��اين امل�رسف عل��ى التعبئة يف اأح��د معامل �رسكة 
ت�سنيع وت�سوي��ق التمور العراقية "مملوكة للقطاعني 
الع��ام واخلا���س" راف��ع طهم��ان من ت��ردي خطوط 
التعبئة والتغليف القدمية وقلة الإمدادات الكهربائية، 
الأمر الذي يوؤثر يف اإنتاجهم من ناحية الكم والنوع.

امل���رسف ال��ذي عم��ل يف ال�رسكة من��ذ 27 �سنة يوؤكد 
انخفا�س املعام��ل التابعة لها من 71 معمًا بطاقة 
اإىل 5 معام��ل يف  اإنت��اج ق�س��وى يف ع��ام 1989 
ع��ام 2017، وتعمل بق��درات متوا�سع��ة ول ميكنها 
�س��داد حاج��ة ال�س��وق مما �سم��ح للمنتج��ات املهربة 

باملناف�سة داخل العراق.
وكان املرجع العراقي الأبرز يف جمال زراعة النخيل 
عبداجلب��ار البكر ق��د اأح�سى يف مو�سوعت��ه امل�سماة 
"نخلة التمر" ال�سادرة يف بغداد �سنة 1972 امتاك 
الع��راق لأك��ر م��ن 600 �سن��ف م��ن التم��ور، وه��ي 

ت�سكيلة تفوق كل ما موجود يف اأي بلد عربي اآخر.
الأمرا�ض الوافدة

ي�سي��ف املتحدث با�سم وزارة الزراعة العراقية حميد 
الناي��ف اإىل قائمة م�س��اكل النخي��ل ال�سابقة مع�سلة 
الآف��ات ال��واردة من خ��ارج احلدود وحتدي��داً ح�رسة 
"�رسطان النخيل"  "ال�سو�س��ة احلمراء" اأو ما ي�سم��ى 
الت��ي انتقل��ت اىل مدين��ة الب�رسة جن��وب العراق من 
اإىل  م�س��رياً  وال�سعودي��ة،  الكويتي��ة  النخي��ل  م��زارع 
ت�سكيله��م فريقا يراأ�سه الوزي��ر �سخ�سيًا ملعاجلة هذا 
املو�س��وع وال�سيطرة علي��ه، واأن لديه��م نتائج اأولية 
اإيجابي��ة ف�سًا ع��ن نتائج اأكر فاعلي��ة يف مكافحة 
ح���رسة الدوبا�س اخلط��رية والتي جنح��ت وزارته يف 

مكافحتها بن�سبة 90% حتى الآن.
 وح��ول تهري��ب التمور من اخل��ارج، اأو�س��ح النايف 
اأنه��م يف الوزارة ل ميتلكون �ساحيات تنفيذية على 
املناف��ذ احلدودي��ة، اإذ يخاطبون اجله��ات املخت�سة 
ويطلب��ون اإيق��اف اإدخ��ال املحا�سيل املحلي��ة التي 
تتوف��ر يف العراق، غ��ري اأن التنفيذ من واجب اجلهات 

املخت�سة.

وم��ن اغرب الأفكار التي ب��رزت موؤخراً هي "اإحتاد التك�سي العراقي" 
ال��ذي تبن��ى اع�س��اوؤه ت�سليح �سي��ارات املواطن��ني املتعطلة يف اي 
مكان وزمان وكذلك اإعادة ترميم الطرق املتهالكة وتقدمي اخلدمات 
اىل النازحني والت��ربع بالدم و�سيئًا ف�سيء حتى كرب م�رسوعهم  من 
اإحت��اد ي�س��م العاطل��ني عن العم��ل اإىل اإحت��اد ين�سوي حتت��ه حملة 
ال�سه��ادات عليا والأطب��اء وا�سخا�س من كاف��ة امل�ستويات والفئات 

العمرية .
"اجلورنال"حاول��ت ان ُتلق��ي بع�س ال�سوء عل��ى ن�ساطات الإحتاد 

فاإلتقنيا ب�معاون مدير الإحتاد "علي الامي."
حت��دث علي الام��ي عن بداي��ات انطاق امل���رسوع قائ��ًا،" جاءت 
فكرة امل�رسوع عن طريق احد الأ�سدقاء، بداأنا مبتطوعني اأثنني واأنا 

ومدير الإحتاد قبل �سنة ون�سف من تاريخ الآن."
واأ�س��اف:" تو�س��ع الع��دد تباعًا وب��داأ ين�سم اإلين��ا كل �سخ�س عاطل 
ع��ن العم��ل ومل يكن �رسطن��ا ان يكون خب��رياً يف ت�سلي��ح ال�سيارات 
هنال��ك م�ساكل ب�سيطة كاحلاجة اىل ماء و"زي��ت" لل�سيارة اأو "فيت 
مب��ب" اأب�س��ط �سيء نفعله ه��و اأن نقوم ب�سحبه اىل بيت��ه او اىل مكان 

الت�سليح."
وع��ن تعاط��ي املجتمع م��ع هذه املب��ادرة اجلديدة ق��ال الامي،"مل 

نواج��ه م�سكلة يف تقبل املجتمع لنا على الرغم من ال�سورة الذهنية 
ال�سلبي��ة عن �ساحب التك�س��ي "م�سيفًا ، حاولنا من خال م�رسوعنا 
اأن نغ��ري النظ��رة ال�سلبية عنه وبالفعل جنحن��ا ولقينا ترحيب كبري 
من النا�س.  وتابع ، من ثم تطور امل�رسوع عن طريق تقدمي اخلدمات 
الإن�ساني��ة املجانية وع��دم اخذ اي مقابل من قب��ل الع�ساء وكذلك 
تق��دمي ن�ساط��ات جماني��ة وه��ذا ال�س��يء لق��ى قب��وًل كب��رياً وبذلك 
ا�سب��ح الإحتاد ي�ستقطب جمي��ع امل�ستويات الإجتماعي��ة  كالطبيب 
واملحام��ي . واأ�س��ار معاون مدي��ر الإحتاد اىل ان ن�ساط��ات الإحتاد 
مل تقت���رس عل��ى الت��ربع بال��دم واأمنا م�ساع��دة النازح��ني وت�سليح 
ال�سيارات العاطل��ة وتبليط احلفر وتن�سي��ف التقاطعات من احل�سى 
ج��راء احلمولة الزائدة، لفت��ًا اىل ان"اي �سخ�س يبل��غ اإدارة الإحتاد 

مبكان تنت�رس فيه احل�سى نذهب اليه فوراً وننظفه."
ونوه الامي اىل ان ن�ساطات الإحتاد متنوعة منها على �سبيل املثال 
ان�س��اء ك��روب ل�"املفق��ودات"، باإم��كان اي �سخ�س ي�سي��ع اأغرا�سه 
ان ين���رس في��ه واأح��د اع�س��اء الكروب من �س��واق التك�س��ي يعيده اىل 
�ساحبه،كما ان�ساأنا كروب "ازدحامات بغداد " وكروب "بيع و�رساء 

�سيارات الأجرة."
وبني اأن اهم نقطة اأجنحت م�رسوعهم يف املجتمع هي اأنهم جمموعة 
غ��ري تابع��ة جله��ة �سيا�سي��ة اوطائفة معين��ة ولي�س لديه��م اي دخل 
بال�سيا�سي��ة وبح�س��ب قوان��ني الإدارة مين��ع احلديث بها منع��ًا باتًا 

داخ��ل الكروب ، م�سرياً اىل ان التمويل يق�سم اىل جزئني، اجلزء الأول 
ه��و متوي��ًا ذاتي��ًا لن م�ساريف الإحت��اد ب�سيطة كطب��ع ال�سعارات 
وغريه��ا من الأ�سياء غ��ري املكلفة يتقا�سمها م�س��وؤويل الكروب فيما 
بينه��م واجلزء الث��اين عن طريق الإع��ان اإذ تطلب بع���س ال�رسكات 
ان تعل��ن لدينا يف الك��روب مقابل اأجر مادي ب�سب��ب �سعبيتنا وعدد 

اع�سائنا. 
وقال معاون مدير الإحتاد ،"ا�سلحنا عدداً من ال�سوارع منها "�رسيع 
ال�سعل��ة" و"�رسي��ع حممد القا�س��م" و "�رسيع ال��دورة" وكذلك  بع�س 

طرق حي العامل تلبية لنداء املواطنني."
واأَ�ساف،"لدينا تع��اون مع املرور العامة والمانة العامة يف بغداد 
ويف الوق��ت الق��ادم �ستك��ون هن��اك جل��ان م�سرتكة منا وم��ن اأمانة 
بغ��داد واملرور العامة عن طري��ق العميد "عمار طال" و�سوف نن�رس 
عنه��ا يف كروبنا." وعن اكر املواقف طرافة اثناء تاأدية عملهم قال 
عل��ي الامي،" واجهنا عدد من املواق��ف الطريفة اأبرزها يف منطقة 
املن�س��ور اثناء ح�سور وزي��ر الداخلية "قا�س��م الأعرجي "يف اأحدى 
املطاع��م فدخ��ل احلر���س اخلا�س ب��ه يف حال��ة اإن��ذار ب�سبب جتمع 
ع��دد كبري من ال�سي��ارات فاإ�ستغل ال�سباب فر�س��ة ح�سوره و�رسحوا 
ل��ه فكرتنا وجت��اوب معها الوزير ودعانا على الع�س��اء و�سكرنا على 
جهودن��ا . اأما املوق��ف الآخر احد الع�ساء ن���رس ال�ساعة واحدة ليًا 
وكتب باأنه حمتاج بطارية �سيارة فذهب اليه ثاثة ع�رس �سخ�سًا كل 

واح��د منم مع��ه بطارية فكان مو�سوعًا م�سح��كًا �سميناه يف وقتها 
"جتم��ع باتريات العراق." وعن تعامل اع�س��اء الإحتاد مع اجلن�س 
اللطي��ف او�سح الام��ي،"ل ميكننا القول باإننا مني��ل اىل الن�ساء من 
باب تف�سيل جن�س على جن�س اآخر وامنا املراأة حتتاج اىل امل�ساعدة 

يف هكذا مواقف اكر من الرجل وبذلك نحاول اإل نق�رس معها." 
وقال علي الامي اإن الأع�ساء املن�سمون اىل الإحتاد هم كل ال�سعب 
واأما اأعمارهم فترتاوح  بني  19 اىل 31، ن�سفهم بال�سبط هم �سواق 
تك�سي و   4منهم من حملة ال�سهادات العليا، هنالك موظفون وك�سبة 

وعاطلون عن العمل، موؤكداً: "الإحتاد خليط ع�سوائي."
واأ�س��ار اىل ان م���رسوع الإحتاد الق��ادم هو "تطبيق" عل��ى الهواتف 
الذكية ع��ن الزحامات �سوف ين�رس يف الكروب��ات اخلا�سة بالإحتاد 

م�سابه لكروب "املفقودات" الآنف الذكر.
وعن �سعوبة تنفيذ الن�ساطات يف هكذا اأو�ساع امنية م�سطربة قال 
الام��ي،" نحر�س عل��ى ان تكون جتمعاتنا داخلي��ة ومبوافقة اأمنية 
ر�سمي��ة نن�س��ق له��ا من قب��ل اأ�سبوع كم��ا ح�سل يف جتمع ال��زوراء ، 
م�سيفًا،نحاول ان نبتعد عن التجمعات يف الأماكن املك�سوفة ب�سبب 
الو�س��اع المنية وللحفاظ عل��ى اروح املواطنني،لفت��ًا: باإ�ستثناء 
جتمعن��ا بعد حترير املو�سل الذي كان يف �س��وراع بغداد ومب�ساركة  
اك��ر م��ن 400 �سي��ارة وحر�سنا عل��ى التواجد يف ال�س��ارع لتحدي 

الإرهاب وك�رس اأنفه."

الهجرة: انتقال 829 عائلة نازحة إلى محافظات أخرى 
ومناطق سكنها األصلية

الحرارة تعود إلى االرتفاع الى 50 درجة مئوية خالل 
اليومين المقبلين

املثن��ى - اجلورن��ال : اعلنت دائرة الهجرة واملهجري��ن يف املثنى ،الحد، عن عودة 
وانتق��ال 829 عائل��ة نازح��ة اىل حمافظ��ات اخ��رى وملناطق �سكنه��ا ال�سلية من 
جمم��وع 1641 عائل��ة نزح��ت اىل املحافظة بعد احداث املو�س��ل يف منت�سف عام 
2014 فيما بينت ان 85 % من العوائل الباقية يف املحافظة هي من �سكنة ق�ساء 

تلعفر.
وق��ال مدي��ر الدائرة با�سم كاظم يف بي��ان تلقت"اجلورنال" ن�سخة من��ه اإن،"العوائل 
الت��ي ع��ادت توزع��ت ب��ني مناط��ق حزام بغ��داد و�س��اح الدي��ن والنب��ار وجانبي 
املو�س��ل"، لفتًا اىل ان ا�سب��اب انتقال الكثري من العوائل اىل حمافظات اخرى تعود 

لوجود اقارب لهم يف تلك املحافظات او ب�سبب الظروف القت�سادية.
وا�س��اف ان اج��راءات اغاق ملف النزوح التي ت�سمل احل�س��ول على موافقات امنية 

والأوراق الر�سمية الازمة ي�ستغرق يومًا واحداً فقط.

بغ��داد � اجلورن��ال : توقعت هيئة الن��واء اجلوية،الحد، مع��اودة درجات احلرارة 
لارتفاع خال اليومني املقبلني لتكون 50 درجة مئوية.

وقالت الهيئة يف بيان تلقت " اجلورنال " ن�سخة منه اإن،"تاأثري املنخف�س اجلوي 
احل��راري املو�سم��ي �سي�ستمر اىل اليوم الثن��ني ليكون الطق���س يف املناطق كافة 
�سح��وا ودرجة احل��رارة ال�سغرى املتوقعة )29( ْم°اعلى م��ن املعدل ب�3درجات 

والعظمى املتوقعة 49 م° اعلى من املعدل ب�5درجات".
وا�ساف��ت ان 'تاأثري اأمت��داد املنخف�س اجلوي احلراري املو�سم��ي �سيزداد يوم  غد 
الثاث��اء املقب��ل ليك��ون الطق�س يف املناط��ق كافة �سحوا ح��ارا وت�سجل درجات 
احل��رارة ارتفاع��ا قلي��ا يف املنطقت��ني ال�سمالي��ة والو�سطى و تك��ون مقاربة يف 

املنطقة اجلنوبية لليوم ال�سابق'.

الهيئة التنسيقية بين المحافظات تتبنى مقترح العمل 
بفك االرتباط ونقل الصالحيات

بغ��داد � اجلورن��ال : اك��دت وزارة العم��ل وال�س��وؤون الجتماعية،الح��د،ان الهيئة 
التن�سيقي��ة ب��ني املحافظ��ات تبن��ت مقرتحه��ا املتعل��ق بف��ك الرتب��اط ونق��ل 
ال�ساحي��ات. وقال وكيل وزارة العمل وال�س��وؤون الجتماعية ل�سوؤون العمل، عبد 
الك��رمي عبد اهلل، يف بي��ان تلقت "اجلورن��ال"، ن�سخة منه، ان "الهيئ��ة التن�سيقية 
ب��ني املحافظ��ات تبنت مقرتح ال��وزارة لو�سع الط��ار العام ملدون��ة الجراءات 
اخلا�س��ة بتنفيذ خمرج��ات قانون )21( امل��ادة )45(، واخلا���س بفك الرتباط 
ونقل ال�ساحيات". وا�ساف ان "الوزارة �ساركت بوفد تاألف ا�سافة الينا كل من 
مدير عام دائرة الحتياجات اخلا�سة يف الوزارة عبري اجللبي وممثلني عن دائرة 
التخطي��ط واملتابعة يف ال��وزارة، ف�سا عن ممثل من حمافظ��ة مي�سان وممثلني 
ع��ن حمافظة كرباء املقد�سة كنم��وذج عن باقي املحافظات يف الجتماع الذي 
دع��ت اليه المانة العامة ملجل�س ال��وزراء برئا�سة رئي�س �سكرتارية الهيئة العليا 
للتن�سيق بني املحافظات، طورهان املفتي يوم الثاثاء )1 اب اجلاري("، م�سريا 

اىل ان "الجتماع اتفق على تعميم الطار ليتم العمل فيه".

اأعلن��ت وزارة الرتبي��ة، الأحد، عن حاج��ة العراق 
لأكر م��ن 20 األف مدر�سة بحل��ول العام 2022 
نتيجة النم��و ال�سكاين ال�سنوي، موؤك��دة اأن امللف 
يحتاج لأف��كار جدي��دة وخطط ا�ستثنائي��ة، فيما 
اأ�س��ارت اإىل وج��ود نق�س حاد يف ع��دد املدار�س 

ب�سبب تراكم الأزمات.
بي��ان  يف  اإقب��ال  حمم��د  الوزي��ر  وق��ال 
تلقت"اجلورنال"، ن�سخة من��ه، اإن “العراق يعاين 

م��ن نق�س ح��اد يف ع��دد املدار�س ب�سب��ب تراكم 
الأزم��ات حيث الع��راق بحاج��ة اإىل اأكر من 20 
األ��ف مدر�س��ة بحل��ول ع��ام 2022 نتيج��ة النمو 
ال�س��كاين ال�سن��وي”، مو�سح��ا اأن “امللف يحتاج 

لأفكار جديدة وخطط ا�ستثنائية”.
اإقب��ال اأن “ه��دف م���رسوع املدار���س  واأ�س��اف 
الت�ساركي��ة ه��و تلبية حاج��ة العراق م��ن الأبنية 
واإع��داد  العاملي��ة،  للمعاي��ري  وفق��اآ  املدر�سي��ة 
اإ�سرتاتيجي��ة وطنية تقوم على مب��داأ الت�سارك يف 
اإدارة مل��ف الأبني��ة املدر�سي��ة، ف�س��ا ع��ن بناء 

مدار�س منوذجية وفقاآ للمعايري العاملية احلديثة، 
وج��ذب الأم��وال القليل��ة وع��دم القت�س��ار عل��ى 
امل�ستثمرين الذي��ن غالبا ما يتلكاأون بالجناز”. 
وتابع اأن “�سن��دوق الرتبية �سيتوىل اإدارة امللف 
من ال�ستبيان��ات اإىل درا�سة اجلدوى، فيما تلتزم 
البلدي��ات  وزارة  م��ع  بالتن�سي��ق  الرتبي��ة  وزارة 
بتوف��ري قط��ع اأرا�ٍس لبن��اء املدار���س”، لفتا اإىل 
اأن “حم��ور امل���رسوع يق��وم على اأ�سا���س التعاقد 
م��ع اخلريجني اجلدد لبناء مدرا�س منوذجية لقاء 
تعيين��ه تدري�سيا يف تلك املدار�س م�ستقبا، ويتم 

ت�سدي��د بدل ال�س��رتاك يف بن��اء املدر�سة من قبل 
وزارة الرتبية على �س��كل اأق�ساط �سهرية اأو اأرباح 
�سنوي��ة، عل��ى اأن يب��داأ ت�سدي��د اأق�س��اط امل�س��رتك 
م��ن ال�سنة الثالث��ة لفتت��اح املدر�س��ة، والتعاقد 
م��ع امل�سرتك ب�سف��ة معل��م م�ساع��د اأو عقد حتت 
التجرب��ة، ثم تثبيت املتعاق��د يف الوزارة وح�سب 
ال�سواب��ط”. واأك��د اإقب��ال اأن “امل���رسوع ي�سم��ن 
توف��ري فر���س عم��ل كرمي��ة للخريج��ني اجل��دد، 
وي�ساهم يف حتري��ك القت�ساد الوطني من خال 

تداول الأموال فيه”.

ب�س��ان  النزاهة،الح��د، تو�سيح��ًا  ا�س��درت هيئ��ة 
الح��كام الغيابية ال�س��ادرة عن الق�س��اء بق�سايا 
الف�س��اد. وق��ال املرك��ز العامي للهيئ��ة يف بيان 
تلق��ت "اجلورن��ال" ن�سخ��ة منه،انه "ي��روم ت�سليط 
ال�س��وء على قرارات الأحكام الغيابيَّة ال�سادرة عن 
الق�س��اء املحالة م��ن الهياأة، فقد تغي��ُب عن الكثري 
عاق��ة الهياأة بهذه الأحكام، بل ودوافعها من ن�رس 
اأخب��ار تل��ك الأح��كام". وا�س��اف: "فتل��ك الأحكام 
��ة ال�س��ادرة ع��ن الق�س��اء بح��قِّ املدان��ني  الغيابيَّ
بق�ساي��ا الف�ساد ل عاقة لهي��اأة النزاهة بها؛ كون 
��ُق يف املعلوم��ات الت��ي ترده��ا، فف��ي  الهي��اأة حُتقِّ
��ة هاربًا اأ�سًا  اأكر الأحي��ان يكون امُلتَّهم بالق�سيَّ
�سة  وقب��ل و�سول ملفِّ الق�سيَّة من الوزارة اأو امُلوؤ�سَّ
��ٌف عموميٌّ  ��ة اإىل الهي��اأة، كاأن ُيق��دم ُموظَّ احلكوميَّ
��ًا اأو تعاطيه  عل��ى اله��رب بع��د اختا�سه م��اًل عاماّ
ر�س��وة، اأو اإحداث��ه ���رسراً اأو جت��اوزاً عل��ى اأم��وال 
الدولة، اأو ما �ساكل ذلك من تفا�سيل الق�سايا التي 
تق��ع �سمن اخت�سا���س الهياأة. وهذه ه��ي ال�سورة 
الثابت��ة للق��رارات ال�س��ادرة ع��ن الق�س��اء مبوجب 

الأحكام الغيابيَّة التي يتمُّ الإف�ساح عنها".

ا�ستقب��ل رئي�س جمل�س الق�ساء الأعل��ى القا�سي فائق 
زي��دان يف مكتبه،الأحد،وزي��ر الع��دل حي��در الزامل��ي 
والوف��د املراف��ق ل��ه لإج��راء مرا�سي��م ت�سلي��م املعه��د 
الق�سائي من وزارة العدل اإىل جمل�س الق�ساء الأعلى.

وق��ال املتح��دث الر�سم��ي ملجل���س الق�س��اء الأعل��ى 
تلق��ت  بي��ان  يف  بريق��دار  ال�ست��ار  عب��د  القا�س��ي 
"اجلورن��ال" ن�سخة منه، اإن "جمل���س الق�ساء الأعلى 
ت�سل��م املعهد الق�سائ��ي بعد �سدور القان��ون اخلا�س 
اجلري��دة  يف  ون���رسه  الق�س��اء  جمل���س  اإىل  ب�سم��ه 
الر�سمي��ة". واأو�سح بريقدار اإن "رئي�س جمل�س الق�ساء 
الأعل��ى ا�ستقبل �سب��اح ال�سبت يف مكتب��ه ال�سيد وزير 
الع��دل والوف��د املرافق ل��ه ليتم اإج��راء مرا�سي��م ت�سلم 

املعهد الق�سائي اإىل جمل�س الق�ساء الأعلى".

التربية: العراق بحاجة ألكثر من 20 ألف مدرسة بحلول العام 2022

7 أسباب أطاحت بعرش تمور العراق من قمة اإلنتاج العالمي

لجان مشتركة تجمعنا بأمانة بغداد والمرور العامة قريبًا

اتحاد التكسي العراقي: نسعى لخلق صورة غير نمطية عن "سائق التكسي"

النزاهة تصدر توضيحًا بشأن 
األحكام الغيابية بقضايا الفساد

مجلس القضاء األعلى يجري 
مراسيم تسلم المعهد القضائي 

من وزارة العدل

بغداد ـ الجورنال 

بغداد ـ الجورنال

بغداد ـ الجورنال 

متابعة ـ الجورنال

بغداد ـ لميس عبد الكريم 

كثرية هي الن�ساطات املدنية 
التي برزت بعد العام 2003 
حماولة ردم الهوة بني غياب 

اجلهات احلكومية وتن�سلها من 
م�سوؤوليتها وان�سغالها بر�ض 

الأموال وبني حاجة املواطنني 
والبالد اىل اب�سط اخلدمات

ل يوجد �سببا منطقيا 
ومعقول لت�ساوي اأ�سعار 

التمور املحلية مع مثيالتها 
من الإيرانية وال�سعودية، 

التمور  تلك  اأ�سعار  اإن  "بل 
تكون اأرخ�ض يف مو�سم 

�سهر رم�سان الذي ت�سجل 
فيه املبيعات اأعلى ن�سبة 
اإقبال لرتباطها ب�سعرية 

ال�سيام مقارنة ببقية اأوقات 
ال�سنة.
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