
ملف  على  ال�ضوء  ت�ضليط  اجلورنال  �ضحيفة  تعيد   
اطللاع  يف  الهميته  بللغللداد  �للضللوارع  يف  املت�ضولني 
امل�ضوؤولني واجبار على اتخاذ خطوات رادعة ك�ضل�ضلة 
من التقارير اخلا�ضة واملتابعات فيما يخ�ص امللف 
املذكور، فلي�ص من املفاجئ اأثناء قيادة ال�ضيارة يف 
خليط  ر�ضة  تباغتك  اأن  بغداد  ب�ضوارع  مروري  زحام 
ال�ضيارة  زجللاج  على  الرديئة  واملنظفات  املللاء  من 
زجاج  على  بالية  مم�ضحة  مترير  يتبعها  االأمامي، 
ال�ضيارة من �ضخ�ص "يفر�ص" خدماته عليك، دون اأن 

يبايل لرف�ضك املتكرر لهذه "اخلدمة".
يح�رش  "االإجبارية"  خدمته  ال�ضخ�ص  يقدم  اأن  وبعد 

عليها  يرمتي  اأو  ال�ضيارة  داخللل  ج�ضده  من  جللزءا 
هذه  مقابل  املللال  ويطلب  حتركها،  عللدم  ل�ضمان 
"لكمات"  تتلقى  فاإنك  الرف�ص  حال  ويف  اخلدمة، 

كامية ونظرات غا�ضبة.
ورمبا تتعر�ص ل�ضيل من ال�ضتائم ي�ضتمر حتى يتوارى 
باحثا  ال�ضيارات  زحللام  يف  "املباغت"  املت�ضول 
من  اأ�ضلوبا  يعد  متكرر  م�ضهد  وهو  اآخر،  �ضخ�ص  عن 
يف  كبري  ب�ضكل  انت�رش  الذي  املقّنع  الت�ضول  اأ�ضاليب 

اأنحاء العا�ضمة العراقية.
 فر�ضة ذهبية

فر�ضة  املت�ضولون  يعدها  بغداد  يف  املللرور  زحمة 
اأ�ضاليبهم، لكن انت�ضارهم مل يقت�رش  ذهبية ملمار�ضة 
يف  موجودون  فهم  فقط،  املزدحمة  املناطق  على 

واأزقتها  اأ�ضواقها  يف  تقريبا،  باملدينة  مكان  كل 
وم�ضت�ضفياتها وقرب دور العبادة واأماكن اأخرى.

تقول  التخطيط  وزارة  فللاإن  االنت�ضار،  هللذا  ورغللم 
وقت  يف  املت�ضولني،  باأعداد  اإح�ضائية  متلك  ال  اإنها 
بح�ضب   22.5% بلغت  الفقر  ن�ضبة  اأن  اإىل  فيه  ت�ضري 
املنظمات  2015.وتقول  لعام  تعود  اإح�ضائية 
نزحوا بني  مليون عراقي   1.5 اإن  والدولية  العراقية 
تنظيم  على  احلللرب  اأثللنللاء  و2017   2014 عامي 
داع�ص، ويقول مدير املر�ضد العراقي حلقوق االإن�ضان 
م�ضطفى �ضعدون اإن كرثة العائات النازحة والبطالة 
اأطفالها  لدفع  املت�رشرة  العائات  ا�ضطرت  والفقر 

للت�ضول من اأجل لقمة العي�ص.
املت�ضولني  االأطفال  من  الكثري  اأن  �ضعدون  وي�ضيف 

جماعات  �ضمن  احلكومة  اأعني  حتت  ا�ضتغالهم  يتم 
منظمة يديرها و�ضطاء دون اإجراءات رادعة.

 ماحقات ومطاردات
حمات  ب�ضن  ت�ضتمر  اإنها  الداخلية  وزارة  وتقول 
با�ضم  املتحدث  وي�ضيف  املت�ضولني،  على  للقب�ص 
لت�رشيع  حاجة  هناك  اأن  معن  �ضعد  اللواء  الللوزارة 
ظاهرة  من  للحد  رادعللة  عقوبات  يت�ضمن  قانون 
جماعات  تديرها  مهنة  اإىل  حتولت  التي  الت�ضول 
ال�ضن  وكبار  االأطفال  م�ضتغلة  القانون،  عن  خارجة 
غري  املال  جلمع  اجل�ضدية  العاهات  وذوي  والن�ضاء 

ال�رشعي.
مت�ضوالت  مراقبة  اجلللديللدة،  الت�ضول  اأ�ضاليب  ومللن 
الزبائن  ومباغتة  التجارية،  للمحال  اأطفاال  يحملن 

طلب  دون  فقط  احلليب  علب  لهن  �رشائهم  بطلب 
اأقل ن�ضبيا  املال، ليقمن بعد ذلك ببيع احلليب ب�ضعر 

باالتفاق مع حمال جتارية اأخرى.
املناديل  مثل  ب�ضائع رخي�ضة  املت�ضوالت  تبيع  كما 
اأو العلكة يف ال�ضوارع، كما ُتعَر�ص �ضهادات  الورقية 
اإىل  بحاجة  حاملها  باأن  تفيد  مزورة  ووثائق  طبية 
النزوح  عن  روايللات  اأو  جراحية،  عملية  اأو  العاج 

ووفاة معيل االأ�رشة.
 اختاط االأوراق

ويقول كثري من العراقيني الذين التقتهم اإنه ال م�ضكلة 
ملن  املالية  وامل�ضاعدة  العون  يد  تقدمي  يف  لديهم 
العراق  يف  احلياة  م�ضاعب  يعرفون  فهم  يحتاجها، 
التمييز  �ضعوبة  هو  املربك  لكن  جتلياتها،  مبختلف 

بني املحتاج احلقيقي والذي يدعي احلاجة، اإذ يعمل 
االأخري �ضمن جماعات منظمة اأو يتخذ الت�ضول مهنة 

تدر له االأرباح.
الت�ضول  ظاهرة  مكافحة  ب�ضعوبة  االعللراف  ورغم 
العمل وال�ضوؤون االجتماعية  وت�ضخمها، تقول وزارة 
العراقية اإنها تنفذ برناجما ي�ضمى "االإعانات النقدية 
امل�رشوطة بال�ضحة والتعليم"، وهو برنامج جتريبي 
يطبق يف منطقة واحدة حاليا، مينح معونات مالية 
االجتماعية،  باحلماية  امل�ضمولة  الفقرية  للعائات 

مقابل اإر�ضال اأطفالها اإىل املدار�ص ورعايتهم.
يف  اأنه  االجتماعية  وال�ضوؤون  العمل  وزارة  وت�ضيف 
كافة  يف  ف�ضيطبق  التجريبي  الربنامج  جناح  حال 

اأنحاء العراق

قطر تتهم السعودية بانتهاك 
حقوق الملكية الفكرية 

الحفاظ على البيوت التراثية العراقية 
من التخريب واالهمال

03040506

ام�ص  عقدت  التي  جل�ضته  يف  العراقي  النواب  جمل�ص  انتخب 
برهم  الكرد�ضتاين  الوطني  االحتللاد  حللزب  مر�ضح  الثاثاء، 
يف  وتناف�ص  مع�ضوم.  لفوؤاد  خلفا  للباد  جديداً  رئي�ضًا  �ضالح، 
7 مر�ضحني على من�ضب رئا�ضة اجلمهورية  اجلولة االوىل نحو 
الوطني  االحتللاد  مر�ضح  وح�ضل  منهم.   ثاثة  ان�ضحاب  بعد 
�ضوتا   165 على  �ضالح  برهم  االوىل  اجلولة  يف  الكرد�ضتاين 
 89 على  ح�ضني  فوؤاد  الكرد�ضتاين  الدميقراطي  احلزب  ومر�ضح 
�ضوتا واملر�ضحة الكردية امل�ضتقلة �رشوة عبد الواحد 18 �ضوتا.
ويف اجلولة الثانية قرر احلزب الدميقراطي الكرد�ضتاين ان�ضحاب 
مر�ضحه فوؤاد ح�ضني من املناف�ضة على رئا�ضة اجلمهورية وبذلك 
فاز مر�ضح حزب االحتاد الوطني برهم �ضالح بغالبية اال�ضوات 
النيابية. ويرى مراقبون ان �ضالح يعد من ال�ضخ�ضيات ال�ضيا�ضية 
التي لها مواقف وطنية وحتظى مبقبولية عالية من قبل الكتل 
يف  ال�ضيا�ضيني  القادة  مع  طيبة  بعاقات  ويتمتع  ال�ضيا�ضية 
يكون  بان  توؤهله  قوية  بكاريزما  يتمتع  انه  عن  ف�ضا  بغداد، 
مك�ضب  اجلمهورية  برئا�ضة  فوزه  ان  موؤكدين  للعراق،  رئي�ضا 
اقليمية  عراقية،  كرد�ضتانية،  بعاقات  يتمتع  ملا  للعراق  كبري 
ودولية وا�ضعة كونه �ضيا�ضيًا معتداًل منفتحًا على جميع القوى 
والتيارات ال�ضيا�ضية يف الباد. ويتمتع ب�ضبكة عاقات �ضميمية 
مع الو�ضط االعامي والثقايف. وميتلك �ضالح قاعدة جماهريية 
ال�ضليمانية  حمافظة  يف  وخ�ضو�ضا  كرد�ضتان  اقليم  يف  كبرية 
ال�ضيما بعد توليه من�ضب رئي�ص حكومة اقليم كرد�ضتان العراق 
 2004 العام  2001 وحتى منت�ضف  الثاين  للفرة من كانون 
بتكليف من قيادة االحتاد الوطني الكرد�ضتاين وبذل خال فرة 
املعا�ضي  الو�ضع  حت�ضني  يف  كبرية  جهوداً  للحكومة  رئا�ضته 
م�ضاريع  دعائم  وار�ضى  اخلدمات  وحت�ضني  االقليم  ملواطني 
تنموية طموحة نالت ر�ضى واإ�ضتح�ضان اجلماهري الكرد�ضتانية 
يف وقت كان االقليم الكردي حما�رشاً من الناحية االقت�ضادية 

والتنموية.
ويقول رئي�ص كتلة االحتاد اال�ضامي الكرد�ضتاين، مثنى امني، 
وهو  الكردية  القوى  جميع  مبقبولية  يحظى  �ضالح  برهم  ان 

ال�ضخ�ضية االجدر لتويل رئا�ضة اجلمهورية. 
وقال امني يف ت�رشيح �ضحفي، اننا "دعمنا برهم �ضالح لتويل 
اي�ضًا  املا�ضية،  االنتخابية  الللدورة  ويف  اجلمهورية  رئا�ضة 
اخرناه ولكن التوافقات ال�ضيا�ضية يف النهاية ح�ضمت املن�ضب 
ال�ضخ�ضية  هو  �ضالح  "برهم  ان  مبينًا  مع�ضوم"،  فوؤاد  ل�ضالح 

االجدر لهذا املن�ضب ويحظى مبقبولية جميع القوى الكردية".
وولد الدكتور برهم اأحمد �ضالح يف مدينة ال�ضليمانية يف �ضنة 
عنه،  االفراج  فور  االعدادية،  الدرا�ضة  �ضالح  واأنهى   ،1960
بتفوق وح�ضل على املرتبة االوىل يف كرد�ضتان والثالثة على 
وغادر   )96.5%( معدل  على  ح�ضوله  بعد  العراق  م�ضتوى 

العراق متوجهًا اىل بريطانيا اثر اأ�ضتمرار املاحقة االمنية.
اأوروبللا  تنظيمات  يف  ع�ضواً  الثمانينيات  بداية  منذ  واأ�ضبح 
العاقات اخلارجية  الكرد�ضتاين وم�ضوؤواًل عن  الوطني  لاحتاد 

لاحتاد يف العا�ضمة الربيطانية- لندن.
اىل جانب ن�ضاله ال�ضيا�ضي عكف على اأمتام درا�ضته اجلامعية 
واالن�ضاءات  املدنية  الهند�ضة  يف  البكالوريو�ص  على  فح�ضل 
بريطانيا، وح�ضل على  كارديف يف  1983 من جامعة  العام 
�ضهادة الدكتوراه يف االح�ضاء وتطبيقات الكومبيوتر يف جمال 

الهند�ضة العام 1987 من جامعة ليفربول يف بريطانيا.
كما  االوروبلليللة،  ال�رشكات  الحللدى  ا�ضت�ضاريًا  مهند�ضًا  وعمل 
اأول  الكرد�ضتاين يف  الوطني  االحتاد  قيادة  وانتخب ع�ضواً يف 
1992، وكلف  العام  اأوائل  للحزب يف كرد�ضتان،  موؤمتر علني 
الواليات  يف  الوطني  االحتللاد  عاقات  مكتب  اإدارة  مبهمة 

املتحدة االمريكية.
واأ�ضبح ممثًا الأول حكومة يف اإقليم كرد�ضتان التي متخ�ضت عن 
1992، وم�ضوؤواًل  العام  اإنتخابات برملانية يف كرد�ضتان  اأول 

للعاقات اخلارجية يف العا�ضمة االمريكية- وا�ضنطن. 

بغداد - اجلورنال: وجه رئي�ص الوزراء حيدر العبادي، اليوم الثاثاء، باإلغاء �ضيطرة ال�ضفرة، فيما افتتح 
نقاط جمركية يف حمافظتي كركوك ونينوى.

اإنه" اإ�ضارة اىل ما ورد  العامة،  الوزراء اىل هيئة اجلمارك  " ال�ضادر من مكتب رئي�ص  الوثيقة  وت�ضمنت 
املرقم  امل�ضركة  العمليات  2018واىل کتاب قيادة   /  7  /15 )م روق ع �ص /2331(  املرقم  بكتابنا 
بفتح نقاط جمركية يف حمافظتي  الوزراء  2018، وجه رئي�ص جمل�ص   /  9 )ف.ع.م /3148( يف23/ 

كركوك ونينوى واإغاق �ضيطرة ال�ضفرة.
وكان  القيادي يف حركة عطاء النائب حيدر الفوادي، طالب رئي�ص الوزراء حيدر العبادي بالتدخل الفوري 
اأعطاء مهلة  ال�ضاحنات يف �ضيطرة ال�ضفرة مبحافظة دياىل، موؤكداً على �رشورة  الإنهاء معاناة ا�ضحاب 

لع�رشة ايام لدخول الب�ضائع واكمال املوافقات اال�ضولية اجلديدة.

اعتماد  عللن  اللعيبي،  جللبللار  النفط  وزيلللر  اعلللللن 
النفط  وبيع  وت�ضويق  انتاج  �ضراتيجية جديدة يف 
العراقي لا�ضواق العاملية، بهدف زيادة االيرادات 
عن  ف�ضًا  االحتادية،  للموازنة  املتحققة  املالية 
العاملية، وتعتزم  العراق يف اال�ضواق  تعزيز موقع 
القدمي  الرواتب  ب�ضلم  العمل  اىل  العودة  احلكومة 

الدرجات  جلميع  باملائة   10 بن�ضبة  زيللادة  مع 
النفط  وزير  املقبل.  العام  موازنة  خال  الوظيفية 
العام  م�ضاريع  و�ضمن  تخطط  "الوزارة  ان  قال 
و�ضادرات  انتاج  زيللادة  لتحقيق   2019 املقبل 
العراق  من النفط اخلفيف اىل مليون برميل باليوم 
من خال م�ضاريع تطوير عدد من املكامن النفطية 
التي تتميز بنفطها اخلفيف منها مكمن اليمامة يف 
جنوب العراق".                         تفا�ضيل او�ضع �ص4

رئي�ص  اختيار  نحو  ال�ضيا�ضية  الكتل  تتجه 
وحذر  ترقب  و�ضط  املقبلة  العراقية  احلكومة 
بعد   ، املن�ضب  �ضتتوىل  التي  ال�ضخ�ضية  من 
ان  اال   ، املن�ضب  ل�ضغل  ا�ضماء  عللدة  طللرح 
الد�ضتور العراقي قد ا�ضرط بان يكون رئي�ص 
عددا  االكرث  الكتلة  تر�ضحه  املقبلة  احلكومة 

يف الربملان.
خرق  من  العراقي  لل�ضان  مراقبون  وحللذر 
حال  يف  العراقي  الد�ضتور  من   67 املللادة 
الكتلة  خلللارج  مللن  حكومة  رئي�ص  ت�ضمية 

الربملانية االكرث عددا.
 وبح�ضب م�ضادر �ضيا�ضية مطلعة ، فان اغلب 

عادل  يكون  ان  على  اتفقت  ال�ضيا�ضية  الكتل 
ال�ضيما  املقبلة  احلكومة  رئي�ص  املهدي  عبد 

وانه حتظى مبقبولية جميع الكتل ال�ضيا�ضية
"االتفاقات  ان  امللل�للضللادر،  تلك  وا�للضللافللت 
ينتمي  التي  الكتلة  على  ا�ضرطت  ال�ضيا�ضية 
عن  تتنازل  بان  املقبل  الللوزراء  رئي�ص  اليها 
احلكومية  الكابينة  يف  املنا�ضب  جميع 

املقبلة.
املرجعية  من  مقرب  م�ضدر  افاد  جهته  من 
املرجع  بللان  اال�لللرشف،  النجف  يف  الدينية 
اي  يدعم  ال  ال�ضي�ضتاين  علي  ال�ضيد  االعلى 
“ال  انه  مبينا  العراق،  يف  �ضيا�ضية  �ضخ�ضية 
رئا�ضة  مر�ضح  اختيار  يف  للمرجعية  دخللل 

الوزراء”.

وقللللال امللل�للضللدر للللل»اجللللورنلللال نلليللوز« ان 
االو�للضللاع  اىل  تنظر  الدينية  “املرجعية 
تطلع  اي  فوقية  بنظره  العراق  يف  ال�ضيا�ضية 
اي  تتبنى  او  تدعم  وال  العام  الو�ضع  على 
�ضخ�ضية �ضيا�ضية وهذا موقفها معلن من قبل 

ممثليها يف خطب اجلمعة”.

واو�ضح امل�ضدر املقرب من املرجعية الدينية 
ان “يف خطبة متوز املا�ضي حددت املرجعية 
احلكومة  رئي�ص  بها  يتمتع  ان  يجب  �ضفات 
حكومة  لت�ضكيل  عامة  اطر  وو�ضعت  املقبلة، 
الف�ضاد وتعمل  باملواطن وتق�ضي على  تعنى 

على اال�ضاح”.
علي  الللنلل�للرش  ائللتللاف  عللن  الللنللائللب  وراأى 

اختيار  يف  املرجعية  ا�ضم  زّج  يف  ال�ضنيد 
لتوريطها  حماولة  املقبلة،  للحكومة  رئي�ضا 
له  يتعر�ص  اإخفاق  اأي  م�ضوؤولية  وحتميلها 

رئي�ص احلكومة اجلديد.
النائب  القانون  دولة  ع�ضو  ا�ضتبعد  ذلك  اىل 
ال�ضابق حممد ال�ضيهود، قيام الكتلة النيابية 
من  الوزراء  لرئا�ضة  �ضخ�ضية  بر�ضيح  االكرب 
خارجها وغري فائز يف االنتخابات، مبينًا ان 
مايتم تداوله يف االعام ب�ضاأن �ضخ�ص رئي�ص 

الوزراء املقبل جمرد "بالونة اعامية".
ان   ، �ضحفي  ت�رشيح  يف  ال�ضيهود  وقللال 
"من�ضب رئي�ص الوزراء يحتاج اىل 36 نقطة، 
على  خالها  من  حت�ضل  ان  الكتل  وبامكان 
رئي�ص  نائب  مبن�ضب  حتظى  قد  او  وزارات 

وزراء".
ينتمي  ان  يجب  الللوزراء  "رئي�ص  ان  وا�ضاف 

اىل الكتلة النيابية االأكرب".
: من الذي  وحول تر�ضيح عبد املهدي ت�ضاءل ً
اىل  ينتمي  وهللل  للللللوزراء  رئي�ضًا  �ضيطرحه 
الكتلة النيابية االكرث عدداً حتى يطرح ا�ضمه 

لهذا املن�ضب؟".
يطرح  ان  املللرجللح  مللن  "البناء  ان  وبلللني 
داخل  من  الللوزراء  رئي�ص  ملن�ضب  �ضخ�ضية 
ان  مو�ضحًا  خارجها"،  من  ولي�ص  الكتلة 
"مايطرح من ت�رشيحات ب�ضان رئي�ص الوزراء 
امل�ضتبعد  من  حيث  اعامية،  بالونات  جمرد 
ا�ضمًا  بتبني  االكرب  النيابية  الكتلة  تقوم  ان 
من خارجها لر�ضحه ملن�ضب رئي�ص الوزراء".

برهم صالح رئيسًا لجمهورية العراق

اتفاقات سياسية ترجح كفة عادل عبد المهدي لتولي رئاسة الحكومة

الحكومة تلغي سيطرة الصفرة وتفتح نقاط جمركية في محافظتين

قرار حكومي للعودة بسلم الرواتب القديم 
وزيادة 10% للموظفين
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من  البچاري"  "زهرة  الب�رشة  عن  النائبة  ا�ضتغربت 
التحميل  نظام  باإلغاء  العايل  التعليم  وزارة  قللرار 

للطلبة العراقيني يف اجلامعات.
قرار  ،اإن  �ضحفية  ت�رشيحات  يف  البجاري"  وقالت 
يف  العراقيني  للطلبة  التحميل  نظام  باإلغاء  الللوزارة 
اجلامعات ي�ضبب �ضغطا على الطلبة يف الوقت الذي 
مير به العراق باو�ضاع ان�ضانية وامنية �ضعبة م�ضرية 
اىل انه مت خماطبة الوزارة حول املو�ضوع وبانتظار 

الرد.
" �ضنتقدم طالبا ر�ضميا موقعا من النواب   واأ�ضافت 

ال�ضتح�ضال  النواب  مل�ص  رئا�ضة  هيئة  اىل  �ضريفع 
املوافقة باالإيعاز لوزارة التعليم باإيقاف قرارها لهذا 

العام الدرا�ضي 2017 _2018 لنظام العبور.
واأكدت البجاري" انه يف حالة وجوب ذلك من املمكن 
للطلبة  وال�ضماح  القادمة.  لل�ضنوات  االأمللر  تطبيق 

بالدور الثالث وت�ضهيل االإجراءات. 
والت�ضجيع  الدعم  اإىل  يحتاجون  الطلبة  ان  اإىل  الفتة 
ن�ضد  الوقت  نف�ص  لبلدنا ويف  اأف�ضل  للمرور مب�ضتقبل 
تفويت  وعللدم  واالجتهاد  باجلد  طلبتنا  ايللدي  على. 
الفر�ص. واأعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،  
عن الغاء نظام العبور )التحميل( للطلبة املقبولني يف 
القرار  اأن  موؤكدة   ،)2018 ل   2017( الدرا�ضي  العام 

�ضيطبق ابتداء من العام الدرا�ضي احلايل.
حممد  حيدر  الللوزارة  با�ضم  االعامي  الناطق  وقال   
قررت �ضمن  الللوزارة،  الللراأي يف  “هيئة  اإن  العبودي 
العبور  بنظام  العمل  الللغللاء  االخلللري،  اجتماعها 
لعامني  النجاح  من  الطالب  ميكن  الذي  )التحميل( 
اىل  باالنتقال  له  وي�ضمح  فقط،  ومبادتني  درا�ضيني 
االمتحان  اداء  �رشيطة  الاحقة  الدرا�ضية  املرحلة 

وجناحه، وبخافه يعد را�ضبا ويرقن قيده.
العام  من  ابتداء  يطبق  القرار  اأن  العبودي،  وا�ضاف 
والتخ�ض�ضات  املللراحللل  وجلميع  احلللايل  الدرا�ضي 
احلكومية  واملعاهد  وللكليات  واالن�ضانية  العلمية 
يف  اتخذت  قد  كانت  “الوزارة  اأن  مبينا  واالهلية”، 

وقت �ضابق، حزمة اجراءات تنوي تطبيقها لارتقاء 
الدور  امتحان  اجراء  الغاء  ابرزها  العلمي،  بالواقع 
املللراحللل  وجلميع  واملللعللاهللد  الكليات  يف  الثالث 
يف  وامل�ضائية  ال�ضباحية  وللدرا�ضتني  الدرا�ضية 

اجلامعات.   
كانت  الللراأي،  بهيئة  متمثلة  “الوزارة  اأن  واو�ضح، 
باعادة  العمل  الغاء  �ضابق،  وقت  اي�ضا يف  قررت  قد 
الطلبة املرقنة قيودهم اىل املقاعد الدرا�ضية مبختلف 
موؤكدا  والعليا”،  االولية  الدرا�ضات  ولكافة  املراحل 
وزارة  خمرجات  تطوير  اىل  تهدف  “االجراءات  ان 
باخت�ضا�ضات  العمل  �ضوق  رفللد  بهدف  التعليم، 

متنوعة لتوظيفها ب�ضكل �ضحيح يف بناء الباد.

تحرك نيابي اليقاف قرار الغاء نظام التحميل في الجامعات

بغلق  الثاثاء،  االأعرجي،  قا�ضم  الداخلية  وزير  اأوعز   
مبحا�ضبة  متوعداً  فللوري،  ب�ضكل  "الروليت"  �ضاالت 
حديث  يف  الداخلية  بوزارة  م�ضدر  وقال  املخالفني.  
نقلتها و�ضائل اعام حملية، اإن "وزير الداخلية قا�ضم 
فوري".  ب�ضكل  الروليت  �ضاالت  بغلق  اأوعز  االأعرجي 
واأ�ضاف امل�ضدر الذي طلب عدم الك�ضف عن ا�ضمه، اأن 
"االأعرجي توعد مبحا�ضبة املخالفني واإنزال عقوبات 

�ضديدة بحقهم".
متار�ص  قمار  لعبة  هي  "الروليت"  اأن  بالذكر  جدير   

�ضميت با�ضم لعبة فرن�ضية ت�ضمى العجلة ال�ضغرية.


