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مدار�س  يف  ع��ام  ا���راب  اإقامة  دع��وات  اأخفقت 
العراق، الأربعاء بتوحيد ا�راب �شامل عن الدوام، 
ً احتجاجا على املناهج الدرا�شية، يف الوقت الذي 
اأكدت فيه وزارة الرتبية جديتها مبعاجلة املناهج

الدرا�شية  املناهج  من  ال�شتياء  موجة  ولي�شت 
للمناهج  لذع��ة  انتقادات  وجهت  حيث  جديدة، 
دع��وات  ع��ن  ف�شال  املا�شية،  ال�شنوات  ط���وال 

حتديثها لتواكب امل�شتويات العلمية يف العامل.
وانت�رت على مواقع التوا�شل الجتماعي، دعوات 
اخلمي�س،  واليوم  الأربعاء  ام�س  ليومي  ال�راب 
لكن نقابات املعلمني اعلنت يف عموم املحافظات 

عدم ارتباطها بهذه الدعوات.
اأنها غري معنية  العراقيني  املعلمني  نقابة  وقالت 
بتح�شني  للمطالبة  ال��دوام  عن  الإ���راب  بدعوات 
واقع ً التعليم يف العراق، م�شرية اإىل عدم اإمكانية 
التوا�شل  من�شات  ع��ر  ال��ق��رار  ه��ذا  مثل  ات��خ��اذ 

الجتماعي.
وقالت يف بيان لها انها "غري معنية مبا ا�شيع ومت 
تداوله يف بع�س و�شائل الإعالم ومواقع التوا�شل 
اأن  م�شيفة  لالإ�راب"،  دع��وات  من  الجتماعي 
حالة  يف  ل��الإ���راب  باللجوء  لوحت  "النقابة 
الأرا�شي  قطع  يخ�س  فيما  مطالبها  حتقيق  عدم 

واحلقوق الأخرى.
كربالء  حمافظات  يف  الطالب  ع�رات  ونظمت 
وكركوك ومي�شان ومدينة ال�شدر ببغداد تظاهرات 
بتعديل  للمطالبة  املحافظة  م��دي��ري��ات  ام���ام 

املناهج.
واكدت جلنة الرتبية النيابية وجود توجه للتحقيق 
ب�امل�ن�اه�ج ال��درا�ش��ي��ة وف��ت��ح م�ل�ف�ات ال�ف��ش�اد 
يف طباعتها، ما �شيقود اىل ا�شت�شافة وزير الرتبية 

ال�شابق مل�شاءلته عن تلك الخطاء.

ان  حممد،  ق�شي  ال�ن�ائ�ب  ال�ل�ج�ن�ة  ع��ش�و  وب��ني 
املناهج ال�درا�ش�ي�ة ل�شيما بعد 2003 حدث فيها 
اىل  م�شريا  بالطرح،  والخطاء  الف�شاد  من  الكثري 
وجود ا�شخا�س ا�شتفادوا من تغيري املناهج ب�ني 
املوؤلفني  مع  الت�ف�اق  طريق  ع�ن  واخ��رى  فرتة 
وا�ش�ح�اب املطابع للح�شول على ن�شب م��ن ك�ل�ف 

ال�ط�ب�اع�ة.
م��ن ج�ان�ب�ه، ق��ال م�دي�ر ع�ام املناهج بالوزارة 
تغيري  خالل  من  تعمل  مديريته  ان  العالق  جميد 
املناهج ال�درا�ش�ي�ة للمراحل املختلفة على مواكبة 
التغيريات املعرفية املتتابعة عامليا مبا ل يجعل 
عقلية ال�ط�ال�ب مغلقة على اف�ك�ار املناهج القدمية 
ال�ت�ي ل�م ت�واك�ب ال�ت�ط�ورات ال�ت�ي ح�شلت خالل 

ت�شعينيات القرن املا�شي.

كما و�شف ع�شو  بلجنة الرتبية يف جمل�س النواب 
املناهج التدري�شية يف العراق ب�"تدمريية.

وقال ع�شو اللجنة رعد املك�شو�شي ان "املناهج 
جمعت  وقد  تعليمية،  ولي�س  تدمريية  هي  احلالية 
تواقيع واتخذت الجراءات القانونية، بهدف تغيري 
ولكافة  ال��ب��الد،  يف  الدرا�شية  املناهج  وتعديل 

املراحل.
وبني املك�شو�شي ان جلنة الرتبية النيابية، عقدت 
التدري�شية  املناهج  لغر�س جعل  اجتماعات،  عدة 
�شمن عقلية الطالب، فهناك مواد ل يتحملها عقل 

الطالب ال�شغري، ولهذا نقول هي مناهج تدمريية.
الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  على  نا�شطون  ودعا 
ال�راب  اىل  العراق  عموم  يف  والطلبة  التالميذ 
كو�شيلة  واخلمي�س،  الربعاء  الر�شمي  ال��دوام  عن 
التي  الدرا�شية  املناهج  �شعوبة  على  احتجاج 
اقرتها وزارة الرتبية موؤخرا، بال�شافة اىل الف�شاد 
امل�شت�ري والهمال والرتاجع الوا�شح يف النظام 

الرتبوي.

بغداد – اجلورنال: �شوت جمل�س حمافظة النجف،الربعاء، بالغلبية على اقالة املحافظ لوؤي اليا�ري.
 وقالت م�شادر �شحفية  اإن “جمل�س حمافظة النجف �شوت بالغلبية على اقالة املحافظ لوؤي اليا�ري، 
واختيار ها�شم الكرعاوي نائبا للمحافظ”. وكان اليا�ري، قد اتهم خالل جل�شة ا�شتجوابه بع�س اأع�شاء 
املجل�س  بتزوير تواقيع طلب ا�شتجوابه،” م�شريا اىل “اأن التهم التي وجهت له كيدية ولغر�س الت�شقيط. 

و�شوت املجل�س اأي�شا على تعيني ها�شم الكرعاوي نائبا اول للمحافظ،  بدل من عبا�س العلياوي.
النجف  اجلل�شة، على عدم قناعتهم باجوبة حمافظ  بداية  النجف يف  اع�شاء جمل�س حمافظة  و�شوت 
لوؤي اليا�ري. وقال م�شدر، اإن جمل�س املحافظة عقد اليوم، جل�شته اخلا�شة با�شتجواب املحافظ لوؤي 

اليا�ري، م�شيفا اأن” 17 ع�شوا �شوتوا على عدم القناعة باجوبة املحافظ”.

الج�ت�م�اع�ي�ة،  وال����ش���وؤون  ال��ع��م��ل  وزي���ر  ك���ش��ف 
الأ�ش��ر  ل�زي�ادة  ال�����وزارة  �شعي  عن  الربيعي،  با�شم 
ولة ب�روات�ب �شبكة احلماية  الجتماعية  امل�شم 

اىل مليون و600 الف اأ�رة.
خ�ط�ة  ،ان  �شحفي  ت�ريح  يف  الربيعي   وق�����ال 
ال���وزارة ل�ب�رن�ام�ج ال�ح�م�اي�ة الجتماعية ت�ت��ش�م�ن 
ال�ق�دي�م  ت��ش�ف�ي�ر  الول  رئ��ي���ش��ني،  م��ح��وري��ن 

زي��ادة  والآخ�ر  امل�ب�ال�غ،  تت�شلم  ل�م  ا�ش�م�اء  ل�وج�ود 
ال�ف�ا  و140  م�ل�ي�ون  م�ن  امل��ش�م�ول�ة  ال�ش��ر  اأع��داد 
ال�ع�ام  ن�ه�اي�ة  اأ�ش��رة  ال��ف  و600  م�ل�ي�ون  ال��ى 

القادم.
العمل  جلنة  مب�شاعدة  امله  ع��ن  الربيعي،  واع�����رب 
ل�ر�ش�د  ال��ش�ع�ي  ع�ب�ر  امل��ش�ع�ى،  ب��ه��ذا  ال�ب�رمل�ان�ي�ة 
ال�ت�خ��ش�ي��س امل��ال��ي امل��ن��ا�ش��ب،م��وؤك��دا ت�ف�ع�ي�ل 
الج������راءات ال��رق��اب��ي��ة ال��خ��ا�ش��ة ب�ال�ك��ش�ف ع�ن 

مت�شلمي رواتب ال�شبكة من غري م�شتحقيها.

مع  العطية  خالد  والعمرة  احلج  هيئة  رئي�س  اتفق 
نظريه ال�شعودي  حممد �شالح  على الإ�راع يف فتح 
العراقيني،  املعتمرين  اأمام  احل��دودي  عرعر  منفذ 
فيما طالب بزيادة مقاعد احلج املخ�ش�شة للعراق.

فهد  ح�شن  الهيئة  با�شم  الر�شمي  املتحدث  وذك��ر 
خالل  اتفق  الهيئة  رئي�س  بيان،ان”  يف  الكناين، 
والعمرة  احل��ج  وزارة  م��ع  ال����وزاري  الج��ت��م��اع 
عرعر  منفذ  فتح  يف  الإ�����راع  على  ال�شعودية 
للم�شاهمة  العراقيني،  املعتمرين  اأم��ام  احل��دودي 
عليهم،  التكلفة  وتقليل  املعتمرين  اأع��داد  بزيادة 

اإ�شافة اإىل تفعيل قطاع النقل الري.
مقاعد  ب��زي��ادة  ط��ال��ب  العطية  ان”  اإىل  واأ���ش��ار 
من  كثرية  اأعداد  لوجود  للعراق،  املخ�ش�شة  احلج 
العراقيني املحرومني من اأداء منا�شك احلج، ب�شبب 
هذا  اأداء  من  منعتهم  التي  البائد  النظام  �شيا�شات 
الركن املهم من اأركان الإ�شالم، وعدم قدرة الهيئة 
على ا�شتيعاب هذه الأعداد لقلة احل�شة املخ�ش�شة 

لها.
وتابع الكناين ان” رئي�س الهيئة طالب اأي�شا مبنح 
تاأ�شريات الدخول للمعتمرين واحلجاج من ال�شفارة 
الفيز  منح  عملية  لت�شهيل  بغداد،  يف  ال�شعودية 

والإ�راع باإجنازها.

عن  بغداد  من  اخ��رى  ومناطق  ال��دورة   ب�شاتني  تناأى 
نف�شها بعد ان طالتها جرافات ال�شتيطان، حالها كحال 
الب�شاتني وامل�شاحات اخل�راء يف عدد من  العديد من 
وجه  ال��ذي  الوقت  يف  ه��ذا  واملحافظات،ياتي  امل��دن 
الوزراءا باتخاذ اجراءات �شارمة بحق عمليات  جمل�س 

جتريف الب�شاتني.
وتعد منطقة الدورة جنوبي العا�شمة بغداد من املناطق 
الزراعية  واملناطق  الكثيفة  بالب�شاتني  ت�شتهر  التي 
جتريفًا  �شهدًت  الخ��رية  ال�شنوات  يف  لكن  اخل�����راء، 

ت�شمى  �شكنية  مناطق  اىل  وتق�شيمها  لها  كبرياً  وحرقًا 
والت�شميم  القانون  خ��الف  اأن�شاأت  )ال��زراع��ي��ة(  بال� 

الأ�شا�شي للعا�شمة بغداد.
متنفذة  جهات  بوجود  بغداد  جمل�س  يف  م�شوؤول  واقر 
ويوفرون  الب�شاتني  جتريف  بعملية  ت�شطلع  الدولة  يف 
الغطاء القانوين لتوزيع هذه الأرا�شي وتدمريها وتغيري 
دميوغرافيتها"، لكن دون حلول يطرحها يف موجهة تلك 

الزمة.
عمليات  ور�شد  ملتابعة  جلانا  ال�زراع�ة  وزارة  و�شكلت 
�شكنية،  ارا���س  ال�ى  وحتويلها  ال�ب��ش�ات�ني  ت�ج�ري�ف 
فيما دعت م�شتثمري القطاع ال�خ�ا�س ل�ل�دخ�ول بتنفيذ 

ب�شقيه  بالقطاع  للنهو�س  عمالقة  زراع�ي�ة  م��ش�اري�ع 
النباتي واحليواين

،اليوم  النايف  حميد  للوزارة  العالمي  الناطق  وقال 
مهامها  تتمحور  جلانا  �شكلت  وزارت���ه  الرب��ع��اء،ان 
يف  ت�شهم  املتعلقة  ال�ن�اف�ذة  ال�ق�وان�ني  تفعيل  حول 
ف�ي  اجل��اري��ة  الب�شاتني  جت��ري��ف  عمليات  م��ن  احل��د 
اجلهات  اخ�ب�ار  خ��الل  م�ن  وامل�ح�اف�ظ�ات،  ب�غ�داد 
البلدية يف بغداد  ال�دوائ�ر  او  امل��ش�وؤول�ة كاأمانة ب�غ�داد 
وحمافظات البالد ملنع هذا الجراء الهادف اىل حتويل 
خارج  تتم  بانها  نوه  والتي  �شكنية  اىل  الرا�شي  هذه 
ال�شوابط القانونية. وبني ان رئا�شة الوزراء �شددت على 

بحق  وم���ش��ددة  �ش��ارم��ة  اج����راءات  ات��خ��اذ  �رورة 
ال�ع�ائ�دة  الب�شاتني املهملة  املخالفني ت�شل اىل اعتبار 
ال���ش��رف  وامل�ل�ك  ال�ت��ش�رف  ح�ق  ا�ش�ح�اب  ال�ى 
ي�ت�م  ان  ال��ى  ا�ش�ح�اب�ه�ا،  ب�ه�ا  ي�ع�نت  ل��م  وال��ت��ي 
الرا�ش���ي  ل�ج�ان  داع�ي�ا  ال��دول��ة،  ب�ا�ش�م  ت�شجيلها 
ل�ل�م��ش�ي  امل�ح�اف�ظ�ات،  يف  امل��ش�ك�ل�ة  وال�ش��ت��ي��الء 
ل�روط  م�شتوفية  ماكانت  اذا  ح�ل�ه�ا  ب��اج��راءات 
ل��ه��ذا  امل��ع��دة  ال���ش��واب��ط  بالنخيل وح���ش��ب  العناية 
ي�شهم  امل�ال�ي�ة مبا   وزارة  ب�ا�ش�م  وت�شجيلها  ال��غ��ر�س 
النايف  واكد  وجودها.  وانهاء  انتاجها  تدين  من  باحلد 
ال��ب��رن��ام��ج  م��ع  ان�شجاما  تاأتي  اخلطوة  ه��ذه  ان 

وتفعيل  الدولة  قطاعات  ج�م�ي�ع  ال�ح�ك�وم�ي ل�ش���الح 
بالقطاع  املتعلقة  فيها  مب��ا  العالقة  ذات  القوانني 
برناجما  اع��دت  وزارت��ه  ان  ال�ى  م�شريا  ال�زراع�ي، 
ال�ن�خ�ي�ل  ب��ش�ات�ني  ت�اه�ي�ل  اع���ادة  اج��ل  من  طموحا 
املكرثة  الف�شائل  با�شتخدام  اجل��دي��دة  ال�ش�س  وف�ق 
ملنح  بالتنقيط  ال��ري  اآلية  اعتماد  وب�رط  ن�شيجيا 
البجاري  واأكدت نورة �شامل  الجازة لي ب�شتان جديد. 
برملانية �شابقة عن جلنة القت�شاد اأن ،اجلهات املعنية 
اأن  م�شيفة  النخيل،  ب�شاتني  ج��رف  بوقف  مطالبة 
املدن  حميط  يف  قدمية  لب�شاتني  اإب��ادة  عمليات  هناك 
الأرا�شي لأغرا�س �شكنية، على رغم  الكبرية ل�شتعمال 

النخيل.  وفقدت بغداد  اأعداد  بزيادة  احلمالت املطالبة 
من  حتيطها  التي  ب�شاتينها  من  املئة  يف   40 من  اأكرث 
  .2003 كل اجلهات خالل الفرتة التي تلت اأحداث عام 
وب�شاأن التجارة اخلارجية، بينت اأن امل�شّنعني والتجار 
مطالبون باإيجاد اأ�شواق عاملية للت�شويق، خ�شو�شًا اأن 
ثمرة التمر مطلوبة يف العامل، داعية اىل »وقف ا�شترياد 

بع�س التمور من دول اأخرى.
معهدي  الزراعة  لوزارة  الفني  الوكيل  ك�شف  جانبه  من 
النخيل  زراعة  يف  كبرية  زيادة  ت�شجيل  القي�شي،  �شمد 
امل�شاريع  اأن  مبينًا  نخلة،  مليون   12 ال���  جت���اوزت 

ال�شتثمارية ال�شخ�شية �شاهمت يف تلك الزيادة.

االضراب العام عن الدوام بالمدارس يخفق في اول ايامه

طلب عراقي لزيادة مقاعد الحجاج

توجيهات حكومية صارمة تالحق عمليات تجريف البساتين

مجلس النجف يصوت على اقالة المحافظ
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

ن�شاء املو�شل مغطاة  �شنوات كانت  على مدى ثالث 
على  وك��ان  القدم،  اأخم�س  اإىل  الراأ�س  من  بال�شواد 
مراكز  اأُغلقت  كما  حلاهم،  يطلقوا  يبقوا  اأن  رجالها 
تعتر  التجميلية  اجل��راح��ة  كانت  فيما  التجميل، 
الإطاحة  على  عام  من  اأكرث  مرور  بعد  لكن  جرمية. 
العراقية  املدينة  تبزغ  الره��اب��ي،  داع�س  بتنظيم 
�شوري  ن��ازح  جنيب  راج��ي  ج��م��اًل.  الأك��رث  جانبها 
يعي�س يف املو�شل، وقد ا�شتفاد موؤخراً من العرو�س 
من  البالغ  ال�شاب  هذا  كان  وقد  للمدينة،  اجلمالية 

العمر 40 عامًا يعاين من بقعة من ال�شلع منذ فرتة 
جنح  مبا  العراقيون  اأ�شدقائه  اأخره  اأن  اإىل  طويلة، 

لهم، زرع ال�شعر يف عيادة جديدة افتتحت مبدينتهم.
وقال جنيب "اأخروين اأن املعدات حديثة واملمر�شون 
موؤهلون والأ�شعار جيدة. يف املو�شل، يكلف متو�شط 
800 دولر، مبا يف ذلك  ال�شعر حوايل  عملية زراعة 

املتابعة بعد العملية.
يف  وحتديداً  ال�رق،  اإىل  كلم   90 حوايل  بعد  وعلى 
تبلغ  تركيا،  يف  حتى  اأو  كرد�شتان،  باإقليم  اأربيل 

تكاليف العملية نف�شها 1200 دولر على الأقل.
وبلغت تكلفة حقن البالزما ملنع ت�شاقط ال�شعر حوايل 

 20 الأقل  ولكن هناك على  املو�شل،  63 دولراً يف 
اإىل الفرق يف  اأربيل.  وبالإ�شافة  اإ�شافيًا يف  دولراً 
وي�شتغرق  امل��ال  ي�شع  اأن  جنيب  على  كان  ال�شعر، 
الوقت لل�شفر، واأ�شاف قائاًل: "اإن الذهاب اإىل العيادة 
الوقت لل�شفر  اأملك  اأ�شهل بكثري، حيث ل  يف املو�شل 

خارج املو�شل.
م�شت�شفيات  واحد يف  ق�شم  �شوى  يقدم  قبل عقود، مل 
الذين  لأولئك  وفقط  التجميلية،  اجلراحة  املو�شل 
اإزالة عقبة  اأو كانوا يحاولون  تعر�شوا حلادث �شديد 
ج�شدية منذ الولدة. وتعر�شت املو�شل والعراق على 
الذي  الغزو  منذ  ال�راع  من  ملوجات  اأو�شع  نطاق 

واأطاح ب�شدام   2003 املتحدة عام  الوليات  قادته 
ح�شني ومهد الطريق حلرب طائفية.

على  الن�شاء  الرهابي  داع�س  تنظيم  عنا�ر  واأجر 
على  ي�شتهدفون  وكانوا  املنزل،  يف  البقاء  اأو  الت�شرت 
اأغلقوا  منهم  وكثري  ال�شعر،  م�شففي  اخل�شو�س  وجه 
متاجرهم خوفا. وقامت "ال�رطة الدينية" يف داع�س 
جلميع  اللبا�س  على  للغاية  �شارمة  قواعد  بتطبيق 
للن�شاء، كما  َجلد  التاأكد من عدم وجود  ال�شكان، مع 
الكاحل وحلى طويلة  "كابات" بطول  الرجال  ارتدى 
بدون �شارب. وقد افتتحت خم�س عيادات جتميل منذ 
املا�شي  ال�شيف  العراقية  الأمن  قوات  ا�شتعادت  اأن 

مدينة املو�شل، ول ي�شتطيعون مواكبة تدفق الزبائن، 
ومعظمهم من الرجال.

�شحفي،  ت�ريح  يف  كاظم،  مهند  امل��واط��ن  وق��ال 
يف  التجميل  جتارة  اإط��الق  اأع��اد  من  اأول  "كان  اإنه 
مدينته مع عيادته )رزان( التي تقدم خدمات تبيي�س 
جاء  وقد  بالأ�شنان،  العناية  من  وغريها  الأ�شنان 

املوظفون من لبنان ومت ا�شترياد العالجات والآلت.
 ت�ررت اخلدمات الطبية يف املدينة ب�شدة من فرتة 
ومعركة  �شنوات  ث��الث  ا�شتمرت  التي  داع�س  حكم 
البناء،  تعيد  املدينة  لكن  اأ�شهر.  دامت  التي  الإطاحة 
"دياموند"  عيادة  ي�شم  جديد  جتاري  مركز  وهناك 

لطب الأ�شنان يف الطابق ال�شفلي، مع مركز "�شهرزاد" 
للتجميل يف الطابق العلوي.

هو  عما  بالإعالن  املركز  مدخل  يف  مل�شق  يتحدث 
الأخ��رى،  احل�شو  وم��واد  البوتوك�س  حقن  معرو�س 
من  واأك��رث  اجللدية،  العمليات  التخ�شي�س،  جراحات 
وهي  عدنان،  عليا  املواطنة  قالت  جهتها  من  ذلك. 
والعقلي  اجل�شدي  التاأثري  اإن  التجميل،  يف  تعمل 
طوياًل،  يدوم  كان  املو�شل  يف  النا�س  على  لداع�س 
ب�شبب  اجللد  اأو  ال�شعر  يف  م�شاكل  من  يعانون  اإنهم 
ال�شغط والتلوث الذي تعر�س له �شكان املو�شل �شواء 

يف ظل داع�س اأو اأثناء ال�شتباكات.


