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القبول املركزي يف  ، يرافق ظهور نتائج  يف كل عام 
هذا  يف  اما   ، امل�شاكل  من  العديد  العراقية  اجلامعات 
مايقرب  بح�شول  متاما  االم��ر  اختلف  فقد   ، العام 
 95% تفوق  م��ع��دالت  على  طالب  ال��ف   /12/ م��ن 
درجات  بعدة   100% املعدالت  بع�ض  جت��اوزت  بل 
الطبية  الكليات  دخول  من  الطلبة  من  العديد  ماحرم 
ا�شتثنائية  ظاهرة  وه��ي   ، ا�شتيعابهم  عن  لعجزها 

الميكن اأن حتدث اال يف العراق !! 
اأزمات القبول املركزي التي تتكرر كل  من يقف وراء 
على  احالمهم  تتحطم  الذين  الطلبة  ومام�شري  عام 
الرغم من ح�شولهم على معدالت عالية ، وهل �شتجد 

وزارة التعليم العايل حال لهذه امل�شكلة ؟
هجمة كربى 

معدل  على  ا�شماعيل  عالء  املواطن  اوالد  اأحد  ح�شل 
باحباط  مااأ�شابه  العلوم  كلية  يف  قبوله  ومت   95%
كبريلرغبته يف دخول احدى كليات املجموعة الطبية 
اىل  االعدادية  الدرا�شة  تق�شيم  ان  ا�شماعيل  ويقول   ،
القبول  م�شكلة  من  �شاعف  وتطبيقي  احيائي  فرعني 
من  مينعه  االح��ي��ائ��ي  ال��ف��رع  يف  ول���ده  وج���ود  الأن 
قبوله  عدم  فان  وهكذا   ، الهند�شة  كلية  على  التقدمي 
او  العلوم  كلية  يف  قبوله  يعني  الطبية  الكليات  يف 
اأعداد  ح�شول  عن  ف�شال   ، الطبية  املعاهد  او  الرتبية 
لها  ي�شاف  عالية  معدالت  على  الطلبة  من  كبرية 
درجات عدم الر�شوب اأو درجة مادة الفرن�شي او ذوي 

ال�شهداء لرتتفع معدالتهم اىل مافوق %100 وي�شبح 
التناف�ض على الكليات الطبية خطريا مع �شعف القدرة 
الرحمن  عبد  اأما    .. فيها  الطلبة  جلميع  اال�شتيعابية 
التعليم  بتدمري  يبداأ  اأمة  اأية  تدمري  ان  فريى  ال�شمري 
 90% الطالب على معدل  فيها م�شريا اىل ان ح�شول 
قبل عقود كان يعد امتياز �رشف ، اما االن فقد تردى 
ثم  الوزارية  اال�شئلة  ت�رشيب  من  بدءا  التعليم  م�شتوى 
ح�شول االف الطلبة على معدالت عالية وهذا اليعني 
بل  اال�شتثنائيني  الطلبة  من  العدد  هذا  كل  لدينا  ان 
وجود  ذلك  على  والدليل  كبري  ف�شاد  وجود  على  يدل 
العراق،  يف  مزورة  �شهادة  الف   /  36  / من  مايقرب 
الفتا اىل تخلف ع�رشات الطلبة عن الدوام يف الكليات 
الوقت  يف   ! رغبتهم.  دون  من  عليها  ح�شلوا  التي 

هناك  ان  على  �رشحان  ثامر  اأحمد  فيه  يوؤكد  ال��ذي 
وجود  فاليربر  العراق  يف  التعليم  على  كربى  هجمة 
بيعها  اال  العالية  املعدالت  الهائل من  العدد  مثل هذا 
خا�شة  واملتنفذين  امل�شوؤولني  واأبناء  الطلبة  لبع�ض 
وان كرثة املتفوقني اأثرت على خياراتهم لعدم وجود 
الطبية  الكليات  يف  ا�شتيعابهم  حول  مربجمة  خطة 
مايجربهم على دخول فروع اأخرى ، ويطالب �رشحان 
التخطيط  وزارات  فيها  ت�شارك  حمكمة  خطة  بو�شع 

والرتبية والتعليم العايل.
ان  على  عي�شى  فاطمة  الرتبوية  توؤكد  جهتها  من 
البلد  ا�شبحت  اذ  االوىل  بالدرجة  �شيا�شي  املو�شوع 
كال�شوق احلرة وكل �شيء فيها ب�شاعة حتى درجات 
اجليدة  الكليات  يف  القبول  �شار  وبالتايل  الطلبة 

ف�شال  املال  من  املواطن  ماميلكه  مقدار  على  يعتمد 
عن ت�رشيب اال�شئلة والف�شاد االداري ، واعتمادنا على 
نظام القبول املركزي ب�شكله القدمي واملتوارث وعجز 
وزارة التعليم العايل عن تطويره وتخبط وزارة الرتبية 
وهكذا   ، وتطبيقي  احيائي  اىل  التعليم  بتق�ش�شيمها 
ي�شبح قبول الطلبة ظاملا ويتم تكدي�ض اخلريجني بال 

فائدة ومن دون ا�شتفادة من تخ�ش�شاتهم ..
 �شغوط �شيا�شية 

�شكوكهم  وتبديد  املواطنني  ت�شاوؤالت  على  لالجابة   
التعليم  وزارة  حمطة  يف  ال��وق��وف  م��ن  الب��د  ك��ان 
حيدر  ال��وزارة  با�شم  الر�شمي  املتحدث  ومع  العايل 
هي  العايل  التعليم  وزارة  ب��اأن  ق��ال  ال��ذي  العبودي 
ان  الرتبية م�شريا اىل  جهة م�شتقبلة ملخرجات وزارة 

خلل  هو  العام  هذا  ا�شتثنائي  ب�شكل  املعدالت  ارتفاع 
متوقع مت ت�شخي�شه منذ �شنتني من قبل وزارة التعليم 
العايل بعد ان قامت وزارة الرتبية ب�شطر الفرع العلمي 
الفرع  يف  املعدالت  تراكمت  اذ  وتطبيقي  احيائي  اىل 
االحيائي واثر على قبول الطلبة على الرغم من ال�شغط 
على الطاقة اال�شتيعابية لهذا العام وزيادة املجموعة 
الطبية اىل 6655 طالب وهو عدد غري م�شبوق ، م�شريا 
اال�شتيعابية  الطاقة  تو�شيع  اىل  ال���وزارة  جل��وء  اىل 
امل�شتن�رشية  اجلامعة  يف  طبي  جممع  ا�شتحداث  عرب 
وتوفري قاعات وخمتربات ب�شكل عاجل ، لكن امل�شكلة 
من  التحتية  البنى  اىل  احلاجة  ب�شبب  قائمة  تبقى 
والتناف�ض  تعليمية  وم�شت�شفيات  وم�شتلزمات  قاعات 

الكبري على بلوغ تلك املقاعد ..

العاهل االردني يعين وزيرين جديدين 
بعد حادثة البحر الميت

جشع االطباء يبتكر وصفات 
مشفرة

03040506

لتجنب  فقرة،   13 من  و�شايا  قائمة  عن  املدين،  الدفاع  مديرية  اجلورنال:اأعلنت   - بغداد 
املتدلية  اال�شالك  من  االقرتاب  عدم  اهمها  من  املتوقعة  الرعدية  العوا�شف  خالل  احلوادث 
ا�شافة اىل عدم االقرتاب من االأبنية التي ال يزال العمل فيها او االآيلة لل�شقوط حت�شبًا ل�شقوط 

بع�ض خملفات البناء منها”.
” يجب عدم االحتماء باالأ�شجار الكبرية واالنتباه  وا�شاف بيان ملديرية الدفاع املدين، انه 
عند قيادة العجالت وغلق االبواب وال�شبابيك داخل املنازل و تب�شري االطفال عن العا�شفة و 
االبتعاد عن الوقوف اأ�شفل االعالنات ال�شوئية واالنتباه اىل كافة اأبراج االت�شاالت واالنرتنت 
حت�شبًا لتمايلها و�شقوطها مع تخ�شي�ض الرقم )115( جمانًا من اأي هاتف حممول اأو ار�شي 

عند ح�شول اي طارئ.

احلكومات  ت�شكيل  وت���وايل   ال�شقوط  منذ  االوىل  للمرة 
يف  م�شتمر  متخ�ش�ض   موظف  ا���ش��ت��وزار  يتم  ال�شابقة 
اخلدمة بدرجة وكيل وزير فني ليكون وزيرا لنف�ض وزارته 
وللتاريخ كوالي�ض اختياره ي�شهد فيها اجلميع من املقربني 
من غرفة اختيار الوزراء التي دارها رئي�ض الوزراء عادل 
يوم  من  ع�رشا  الرابعة  ال�شاعة  لغاية  حيث   املهدي  عبد 
عر�ض حكومتة  على الربملان كان املر�شح ملن�شب وزير 
النقل �شخ�شية اخرى والغالبية كانت تعرفه ون�شجت معه 
خيوطها اال ان التغيري واالختيار �شار ب�رشعة غري متوقعة 
كان  للنقل  وزي��را  لعيبي  اهلل  عبد  اأختيار  اأق��ول  ال  وهنا 
م�شادفة بحتة فالرجل مت طرح ا�شمه كونه من الكفاءات 
النفط  وزي��ر  اأجنبت  عائلة  وم��ن  ب��ال��وزارة  لها  امل�شهود 
فيها  اختلطت  ظ��روف  يف  ب�شفافيته  ات�شم  ال��ذي  االأ�شبق 
االوراق والق�شة اي�شا معروفة ،  على اي حال ما اريد قوله 
النقل �رشب منوذجا مبوا�شفات خا�شة  وزير  لعيبي  ان  
بني  اجلميع  عليها  يراهن  التي  اجلديدة  احلكومة  ل�شكل 
الف�شل كونها �شعيفة من حيث دعم االأحزاب الذي تعودنا 
عليه الدعم الذي يجلب الفائدة لالأحزاب واخل�شارة لل�شعب 
ك�رشت  كونها  االخ��رون  عليه  يراهن  الذي  النجاح  وبني 
حاجز ا�شتيالء حزب الدعوة امل�شتمر على رئا�شة احلكومة  
طبعا بطرق دميقراطية وانتهاج عادل عبد املهدي خطوات 
ولو جزءا وهنا ال  ت�شكيل حكومته  وم�شتحدثة يف  جديدة 
احد  يجزم ان جميع الوزراء �شيكونوا على نف�ض ال�شاكلة او 
التوقع ولكن يف نف�ض الوقت املو�شوع يحمل الرجل الكثري 
من امل�شوؤولية يف الوزارة ذو  الرتكة الكبرية املتمثلة بتمدد 
ثقل اقوى اجلهات امل�شلحة يف العراق يف غالبية مفا�شلها 
احزاب  قبل  من  التعيينات  يف  �شابقة  وعبثية  احليوية  
ما  خا�شة  متعددة  حزبية  ومرجعيات  ال�شابقني   الوزراء 
حلمًا  اأكلوها  عندما  االخريين  الوزيرين  زمن  يف  ح�شل 
من  تنتظر  خا�رشة  و���رشك��ات  عظمًا   مرغمني  ورم��وه��ا 
حولها  التي  والوفود  امل�شافرين  �رشكة  غرار  على  ينقذها 
الطائر  على  جائر  وحظر  رابحة  اىل  خا�رشة  من  اللعيبي 
التذاكر  جتار  وع�شابات  اأوروب��ا  �شماء  عبور  من  االخطر 
واُخرى ت�رشق حتى اطارات ال�شاحنات وقائمة طويلة من 
اجلروح املثقلة بها الوزارة ب�شبب ومن دوين �شبب اذا اليوم 
نتطلع ان يكون عبد اهلل لعيبي منوذجا يف اإجناح الوزارة 
والعبور بها اىل �شاطىء االأمان ولي�رشب به املثل ليكون 
ومن  الوزارات  نف�ض  من  املقبلني  الوزراء  الختيار  منهجا 
لالأحزاب  احلكومية  املكاتب  بقرارات  ال  بالكفاءة  تدرجوا 

التي اثبتت ف�شلها طيلة احلكومات املا�شية اال ما ندر
مبنية  ال��ع��راق   حكومة  فيه  تكون  يوما  ياأتي  ان  ع�شى 
�شعب  خدمة  وعلى  متحا�ش�شني  ال  متخ�ش�شني   على 
ال�شخ�شية  م�شاحلهم  على  ولي�ض  متفقني  املظلوم  العراق 

متدافعني وعلى خدمة البالد متخا�شمني

امل�شوؤول  حماية  توقيف  الداخلية،  وزارة  اعلنت 
العتدائهم على �رشط مرور اأثناء تاأديته الواجب 
الوكيل  ملكتب  بيان  وذكر  بغداد.  العا�شمة  يف 
تداوله  مت  ما  �شوء  " ويف  انه   ، للوزارة  االأق��دم 
ق�شية  حول  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  على 
االعتداء على منت�شبي �رشطة املرور بالقرب من 
�شاحة عدن، وبعد متابعة املو�شوع من الوكيل 
التحقيق  قا�شي  ا�شدر  فقد  �شخ�شيًا  االق��دم 
امل�شوؤولني  احد  حماية  باإيقاف  امراً  املخت�ض 
الذين قاموا باالعتداء على منت�شبي املرور اثناء 

اداء واجبهم".
تتهاون يف  لن  الداخلية  "وزارة  ان  البيان  واأكد 

تطبيق القانون وحماية منت�شبيها".

ترتقب االو�شاط ال�شيا�شية وال�شعبية اكتمال الكابينة الوزارية 
الربملان  ان منح  بعد   2003 بعد عما  الرابعة  احلكومة  يف 
اجل  فيما  وزيرا  ع�رش  الربعة  الثقة  املا�شي  ال�شهر  العراقي 
الت�شويت على ثمان وزارء. وعلى الرغم من احلديث عن نية 
رئي�ض الوزراء العراقي عادل عبد املهدي تقدمي املتبقي من 
الثالثاء  يوم  املقررة  الربملان  جل�شة  يف  الوزارية  ت�شكيلته 
املتبقية  الثماين  الوزارات  ب�شاأن  العميقة  اخلالفات  اأن  اإال   ،
وزرائه،  جميع  مترير  على  عبداملهدي  قدرة  دون  حتول  قد 
ب�شاأن  و�شائرون،  الفتح  حتالفي  بني  �رشاع  وجود  ظل  يف 
فان  رفيعة  �شيا�شية  م�شادر  ووفق  الداخلية.  وزارة  من�شب 

�شغوطات  اىل  يتعر�ض  املهدي  عبد  عادل  ال��وزراء  رئي�ض 
الوزاريني،  املر�شحني  ب�شبب  �شائرون  حتالف  من  كبرية 
�شجاالت  �شت�شهد  الثالثاء  ليوم  الربملان  جل�شة  ان  مبينا 
حادة ب�شبب تلك ال�شغوطات. وت�شيف امل�شادر اإن "حتالف 
البناء ي�شعى اإىل مترير ما تبقى من حقائب وزارية بحكومة 
على  باالعتماد  املقبلة  اجلل�شات  يف  املهدي  عبد  ع��ادل 
النواب". و�شاف  قبة جمل�ض  داخل  املوجودة  االأغلبية  مبداأ 
حتالف  من  كبرية  ل�شغوطات  يتعّر�ض  املهدي  عبد   " ان 
الربيعي  ح�شن  الثقافة  ل��وزارة  املر�شحني  لرف�ض  �شائرون 
ل�شادقون  انتمائهم  ب�شبب  ال�شهيل  ق�شي  العايل  والتعليم 
ودولة القانون". وتابع ان "الربملان �شي�شهد يف جل�شته يوم 
الثالثاء املقبل �شجاالت ومناق�شات حادة من �شاأنها تعميق 

بع�ض  وبني  الثمانية  للوزارات  املر�شحني  ب�شبب  اخلالفات 
الكتل ورئي�ض الوزراء عادل عبد املهدي". ووفق قيادي بتيار 
احلكمة النائب جا�شم البخاتي، فان اأن االأيام القليلة املقبلة 
ال��وزارات  ح�شم  توقع  فيما  باملفاجاآت"،  "ُحبلى  �شتكون 
املتبقية من الكابينة الوزارية بجل�شة جمل�ض النواب الثالثاء 
اخلالفات  لعمق  والداخلية  الدفاع  وزارتي  با�شتثناء  املقبل 
حولهما. ويف ذات ال�شياق يرى حتالف البناء انه لن يتنازل 
لن يغري  اأنه  الداخليةمهما كلفه ذلك، كما  عن من�شب وزير 
ف�شل  البناء  يف  قيادي  ويقول  الداخلية.  ل��وزارة  مر�شحه 
للتيار  التابع  �شائرون  "اعرتا�ض حتالف  اأن  ا�شمه  عدم ذكر 
انقالبا  يعد  للمن�شب  الفيا�ض  فالح  تر�شيح  على  ال�شدري 
بعادل  القبول  مبوجبها  مت  التي  ال�شابقة  االتفاقات  على 

و�شائرون".  الفتح  من  مدعوم  ت�شوية  كمر�شح  عبداملهدي 
اأ�شواتها  ومنحت  باالتفاق،  تخل  البناء مل  "كتلة  اأن  وتابع 
القول  م�شتدركا  ال�شدري"،  التيار  من  املدعومني  للوزراء 
ندا  ليكون  وانقلب  ب��وع��وده،  يف  مل  �شائرون  "حتالف  اأن 
تر�شيح  م�شاألة  اأن  القيادي  وبني  البناء".  حتالف  ملر�شحي 
وزير الداخلية حتولت اإىل حتد بني الفتح و�شائرون غري قابل 
الربملان  بانتظار جل�شة  البناء  اأن كتلة  اإىل  للتفاهم، م�شريا 
مر�شحيه  على  الت�شويت  اأم��ل  على   ، الثالثاء  يوم  املقررة 
لتويل ثالث وزارات هي الداخلية، والثقافة، والتعليم العايل، 
مو�شحا اأن �شمت الكتلة عن عرقلة توزير مر�شحيها ال يعني 
ا�شتمر  اإذا  قريبا  �شتهب  عا�شفة  ي�شبق  هدوء  هو  بل  �شعفا، 

اال�شتهداف املتعمد داخل الربملان ملر�شحي "البناء".

مبدأ االغلبية خيار لتمرير الوزارات الخالفية في الحكومة الرابعة

الدفاع المدني بتصدر وصايا لتجنب الحوادث خالل العواصف 

بغداد – سعد المندالوي

بغداد – الجورنال

بغداد – الجورنال

بغداد - عدوية الهاللي

رئيس التحـــــــــــــــــرير

رئيس التحـرير

ALJOURNAL

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«               

العراق يناقش مع االمم المتحدة خطة 
التنمية المتصاص البطالة ومكافحة 

االحباط يدفع عشرات الطلبة الى العزوف عن الدوام في الكليات

جوازات المغتربين تلغي مشاركة االولمبي 
في رباعية دبي ومعسكر الدوحة

صفحات منوعةيـومية سيــاسيــة اقتصادية مستقلة journaliraq.com8
Mon.5 Nov. 2018 issue no 514 االثنين 5 تشرين الثاني 2018 العدد

  رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

ت�شعى الهيئة القيادية يف حزب الدعوة للملمة 
النعقاد  موعد  على  واالت��ف��اق  احل��زب  اجنحة 
وتقول  العام.  االمني  وانتخاب  العام  موؤمتره 
حتركات  الدعوة،عن  حزب  �شورى  يف  م�شادر 
جناح  ان  اىل  الفتا  احل���زب،  اجنحة  للملمة 
ب��االأم��ان��ة  للفوز  االب���رز  امل��ال��ك��ي ه��و  ن���وري 
"القادة  اإن  امل�شادر  وت�شيف  للحزب.  العامة 
التاريخيني حلزب الدعوة اال�شالمية يتحّركون 
رئا�شة  خ��روج  بعد  الدعوة  حزب  بيت  للمّلمة 
�شيطروا  وانهم  ال�شيما  قب�شتهم،  من  ال��وزراء 
على احلكم لرئا�شة الوزراء منذ عام 2005 اإىل 
ل�شورى  اجتماعا  "هناك  ان  واأ�شاف   ."2018
العام  االم��ني  وح�����رشه  م��وؤخ��را  ُعقد  ال��دع��وة 
ال�شيا�شي  للحزب نوري املالكي ومدير املكتب 
للحزب حيدر العبادي ومت االتفاق على توحيد 

اأجنحة حزب الدعوة.
حلزب  ال��ع��ام  امل�����ش��ريي  "املوؤمتر  ان  واأك���د 
الدعوة اال�شالمية قد ُيعقد نهاية العام اجلاري 
الإخراجه من ازمته العميقة وايقاف االن�شقاقات 
العام  "املوؤمتر  ان  اىل  وا�شار  بداخله".  التي 
واع�شاء  العام  االمني  اختيار  �شي�شهد  للدعوة 
 4 من  جديدة  ل��دورة  باحلزب  ال�شورى  جمل�ض 
االقوى  املالكي هو  "جناح  ان  �شنوات"، مبينا 
للفوز باملن�شب وهو مدعوم من موؤرخ احلزب 
وعميد الدعاة ح�شن �شرّب. و اقرتح االمني العام 
 12 املالكي،  نوري  االإ�شالمية،  الدعوة  حلزب 
ان  مبينا  جديد،  من  الدعوة  حزب  لبناء  فكرة 
جهود  تعا�شد  اىل  بحاجة  احلزب  بناء  اع��اده 
جميع الدعاة  وبح�شب بيان املالكي فان ال�12 
ودوره،  موقعه  بح�شب  كّل  مرجعتها  يتم  فكرة 
وروؤيته واأ�شلوبه، ونخطط يف اإطارها للم�شتقبل 
اجلهود  ت�شتجمع  ثم  واقعية؛  علمية  مبنهجية 

بناء  اإع���ادة  مل�رشوع  عملية  حم�شلة  لتكون 
الدعوة 

وت�شمنت االفكار:
1 - التح�شري ملوؤمتر احلزب القادم؛ مب�شامني 
وروؤى ودرا�شات ر�شينة؛ لتكون مداخل ل�شدور 

قرارات عملية مهمة واأ�شا�شية عن املوؤمتر.
2 - االهتمام مبو�شوع الدعاة املنقطعني عن 
ل�شمان  عليهم  بالتحرك  واملبادرة  التنظيم، 
فمعظمهم  احل���زب؛  تنظيمات  اىل  ع��ودت��ه��م 
وجهادية  اإعالمية  و  وفكرية  تنظيمية  طاقات 
وميدانية كبرية، وال بد من االإ�شتفادة منهم يف 

م�رشوع اإعادة بناء احلزب.
وثوابتها  "الدعوة"  نظرية  تدوين  اإعادة   -  3
ين�شجم  مب��ا  ثقافتها؛  واأ�شا�شيات  الفكرية 
خطة  وتدوين  وحتوالته،  الواقع  تطورات  مع 

لالإنتاج الفكري امل�شتقبلي.
هيكله  بناء  واإع����ادة  احل��زب  ماأ�ش�شة   -  4

ال��واق��ع،  ومتطلبات  ين�شجم  مب��ا  التنظيمي؛ 
العاملية  احلزبية  املوؤ�ش�شات  عمل  و�شياقات 

املتطورة.
-5 تعديل النظام الداخلي؛ مبا ين�شجم ونظرية 
االأحزاب  وقانون  الواقع،  وحتوالت  "الدعوة"، 

يف العراق.
6 - التكامل ال�شيا�شي والفكري واالإعالمي مع 
اإيجاد  اىل  و�شوال  االأخ��رى؛  الدعاة  تنظيمات 
اإطار  يف  الدعاة  توحيد  الإع��ادة  عملية  �شيغ 

واحد.
7 - تدوين م�رشوع احلزب ال�شيا�شي وحراكه   
امل�شتقبلي داخل احلكومة والربملان، وعالقاته 
وي�شتوعب  واخلارجية.  الداخلية  وحتالفاته 
جمال�ض  الن��ت��خ��اب��ات  التح�شري  امل�������رشوع 

املحافظات وانتخابات العام 2022.
وو�شائل  االإعالمية  ال�شيا�شات  تدوين   -  8

تنفيذها مبنهحية حديثة و اأدوات متطورة.

واإيجاد  احل��زب،  تنظيمات  بناء  اإع��ادة   -  9
وتو�شيعها؛  وتقويتها  لتن�شيطها  عملية  اآليات 
االجتماعية  ال�����رشائ��ح  ع��ل��ى  االن��ف��ت��اح  ع��رب 
والع�شائر  واملراأة  وال�شباب  كالطلبة  املختلفة؛ 

وذوي املهن واملوظفني والكفاءات العلمية.
الدعوي  اجلانب  لتن�شيط  اآليات  اإيجاد   10-
امل�شاجد  م�شتوى  ع��ل��ى  �شيما  ال  ال��دي��ن��ي؛ 
والندوات  واجلامعات  واحل�شينيات  واحل��وزات 

واالإعالم الديني املتجدد. 
واملدراء  القادة  من  جديدة  اأجيال  بناء   -  11
بهذا  متخ�ش�شة  اأكادميية  خالل  من  الدعاة؛ 

اجلانب.
12 - االهتمام باجلانب البحثي والتخطيطي؛ 
بالبحوث  يعني  مركزي  درا���ش��ات  مركز  عرب 
ال�شرتاتيجية والتنظيمية والفكرية ذات العالقة 
يف  وح�شوره  وعمله  وم�شريته  احل��زب  بفكر 

الدولة.

حراك لتوحيد اجنحة الدعوة قبل انعقاد مؤتمره العام الداخلية توقف حماية مسؤول 
اعتدوا على شرطي في بغداد
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