
بال�ش�ؤون  والباحث�ن  الدينية  املرجعية  حت��ذر 
والنف�شية بني احلني والآخر، من خطر  الجتماعية 
نتيجة  املجتمع  يف  الخالقية  املنظ�مة  انهيار 
التي  والعتداءات  القتل  منها  كثرية  حالت  ظه�ر 
يف  والف��شى  والقلق  الرعب  تثري  ان  �شاأنها  من 
الدينية  املرجعية  ممثلي  نبَّه  وم�ؤخرا  املجتمع، 
يف  خطبة  من  اكرث  يف  املقّد�شة  كربالء  يف  العليا 
داخل  يلق�نها من  التي  اأ�شب�ع  كّل  اأيام اجلمع من 
ال�شحن احل�شيني ال�رضيف على �رضورة دق ناق��س 
املنظ�مة  ا�شا�شات  بع�س  انهيار  اخلطر لحتمالية 
الخالقية يف بلدنا   اذ ل�حظ وج�د تراجع وانهيار 
لها  الت�شدي  اأّن  والأعجب  اكرتاث،  ودون  لبع�شها 
يقف  بل  امل�شكلة،  يحل  ول  ينه�س  ل  جداً  خج�ل 
البع�س م�قفا متفرجا يف حني من املهم ان ياأخذ 

بال�شكل  بنائه  لع��ادة  املجتمع  يف  دوره  فرد  كل 
بالقلق  ي�شعر  جميد  علي  الربعيني  ال�شحيح.   
ال�شغريات  بناته  على   - ق�له  ح�شب   - واخل���ف 
اللكرتوين بني احلني  البتزاز  ب�شبب ظه�ر حالت 
الفتيات،  �شد  ومراهق�ن  �شباب  بها  يق�م  والآخ��ر 
الت�ا�شل  م�اقع  على  عليهن  التعّرف  لدى  خا�شة 
بناته  ت�شتخدم  اأن  ل  يف�شّ فه�  لذلك  الجتماعي، 
الفي�س ب�ك وو�شائل الت�ا�شل الأخرى اأمام ناظريه 

كي يك�ن على اطالع ومعرفة مبا قد يحدث لهن.
 وبهذا ال�شاأن خ�ش�شت وزارة الداخلية، اأرقام ه�اتف 
الل��ك��رتوين،  الب��ت��زاز  ل��الإب��الغ عن ح��الت جرائم 
ح�شاب  عرب  للتهديد  يتعّر�س  �شخ�س  اأي  ان  اذ 
معينة  وثائق  او  �ش�ر  خالل  اإبتزاز من  اأو  جمه�ل 
كان  وان  امراأة،  اأو  املبتز رجال  اأكان ح�شاب  �ش�اء 
احل�شاب حقيقيا اأو وهميا عليه الت�شال بالرقمني 
ال�طني  الأمن  جلهاز  التابعني    ”131 او   533“

ال�زارة  داأبت  كما  اللكرتوين،  واجلرائم  الحتادي 
على عقد ور�س عمل وندوات داخل املدار�س ل�شيما 
ال�عي بني  املت��شطات والعداديات من اجل زرع 
اكرث حذرا ومعرفة  ي�شبحن  الطالبات كي  �شف�ف 
الت�ا�شل  وم�اقع  اللكرتونية  الجهزة  با�شتخدام 
عقدت  املجتمعية  ال�رضطة  ان  ويذكر  الجتماعي، 
ف�شال  مدر�شة  و60  كلية   25 من  اكرث  يف  ن��دوات 
فيها  ا�شتعر�شت  حك�مية   وم�ؤ�ش�شات  دوائ��ر  عن 
ملكافحة  والجتماعية  وال�قائية  التقنية  اجل�انب 

البتزاز اللكرتوين.
البتزاز  ح��الت  ان  املجتمعية  ال�رضطة  وبّينت   
بني  الثقة  ا�شتخدام  ا�شاءة  نتيجة  ماتك�ن  غالبا 
ت�عية  اىل  ال�رضطة  دف��ع  م��ا  وه���ذا  ال���ش��خ��ا���س، 
الطالب بهذا امل��ش�ع، ف�شال عن خماطر املخدرات 
على  خميفة  اآث���ار  لها  التي  العقلية  وامل���ؤث��رات 

املجتمع.

الت�ا�شل  م���اق��ع  داأب����ت  املخدرات"  مكافحة 
والآخر  احلني  بني  حتذيرات  ن�رض  على  الجتماعي 
احليطة  واأخذ  املدار�س  داخل  املخدارت  وج�د  من 
واحلذر بهذا اجلانب.  املحامي وامل�شت�شار القان�ين 
جهال  هناك  اأّن  ي��رى  امل��ح��م��داوي  ع��ي��دان  ي�ن�س 
ت�جد  اذ  امل��خ��درات،  مكافحة  بق�انني  وا�شحا 
واملتعاطني  امل��رّوج��ني  ت��ردع  قان�نية  ن�ش��س 
ولكّنها غري وا�شحة ومل ي�شّلط ال�ش�ء عليها من قبل 
مبكافحة  خا�س  قان�ن  ي�جد  اذ  الع��الم،  و�شائل 
وتن�س   )28،29( باملادتني  باملخدرات  الجت��ار 
اأو  امل�ؤبد  بال�شجن  “ُيعاقب  على  منه   28 امل��ادة 
امل�ؤقت وبغرامة ل تقل عن ع�رضة ماليني دينار ول 
تزيد على ثالثني ملي�ن دينار، كلُّ من حاز اأو اأحرز 
م�ؤثرات  اأو  خمدرة  م�اد  متلك  اأو  باع  اأو  ا�شرتى  اأو 
جدول  �شمن  مدرجة  كيميائية  �شالئف  اأو  عقلية 
النباتات  من  نباتا  اأو  القان�ن،  هذا  من   )1( رقم 

اأو  اأو م�ؤثرات عقلية،  تنتج عنها م�اد خمدرة  التي 
�شّلمها اأو ت�شّلمها اأو نقلها اأو تنازل عنها اأو تبادل 
فيها اأو �رضفها باأية �شفة كانت اأو ت��ّشط يف �شيء 
من ذلك بق�شد الجتار فيها باأية �ش�رة، وذلك يف 
م�اد  قّدم  او  القان�ن،  اأجازها  التي  الأح���ال  غري 
�شجع  اأو  ا�شهم  اأو  عقليا  م�ؤثرة  اأو  للتعاطي  خمدرة 
من  “كّل  املادة  هذه  حتا�شب  كما  تعاطيها”،  على 
حتى  اأقاربه  احد  اأو  زوج��ه  �شّجع  اأو  حدثا  اأغ���ى 
اأو امل�ؤثرات  الدرجة الرابعة على تعاطي املخدرات 
ا�شارت  فقد   29 امل��ادة  يخ�س  ما  ويف  العقلية”، 
اأو املكلفني  “اذا كان الفاعل من امل�ظفني  اىل انه 
اأو  الجت���ار  مكافحة  بهم  امل��ن���ط  عامة  بخدمة 
وامل�ؤثرات  للمخدرات  امل�رضوعني  غري  ال�شتعمال 
اأو حيازتها فتك�ن  اأو الرقابة على تداولها  العقلية 
العق�بة م�شددة.  لفتا اىل ان هناك غيابا وا�شحا 
من  كان  من  التي  املدين  املجتمع  منظمات  لدور 

معاجلة  يف  واو���ش��ع  اك��رب  دورا  ت���ؤدي  ان  املمكن 
وذلك  املجتمع،  على  تطراأ  اخ��ذت  التي  امل�شاكل 
املجتمع  افراد  �شف�ف  بني  ال�عي  زرع  طريق  عن 

ل�شيما ال�شباب واملراهقني.
نبذ الطائفيَّة

الدكت�ر  امل�شطفى  جامعة  يف  الفقه  كلية  عميد 
َ اأّن البالد مّرت مب�شاكل كثرية،  جا�شم اجلزائري بنيَّ
منها احلروب وال�شيا�شات غري املن�شبطة، وبح�شب 
باآثار  يت�شبب  اأن  �شاأنه  فاإّن هذا من  علم الجتماع 
جانبية كثرية على املجتمع خ�ش��شا وان املرحلة 
بدور  ت�شطلع  م�ؤ�ش�شات  دول��ة  بناء  هي  احلالية 
الهتمام  ���رضورة  عن  ف�شال  املجتمع،  يف  كبري 
واجلامعات  املدار�س  ترتاد  التي  ال�شابة  بالجيال 
ك�نهم اللبنة ال�شا�شية يف بناء ال�طن وم�ؤ�ش�شاته، 
التعامل مع امل�شاكل  العلمي يف  وان ي�ش�د املنهج 

الدينية او العرقية او الثنية.

حت�يل  ملف  ال�اجهة  اإىل  يع�د  الرابعة،  للمرة 
هذا  مع  ويح�رض  اإقليم  اإىل  الب�رضة  حمافظة 
�شيا�شية،  اأو���ش��اط  ب��ني  ي��ت���زع  ج��دل  امل��ل��ف 
النفط  وبرملانية، وتعليقات من قبل خرباء يف 
والقت�شاد، فيما يرى مراقب�ن اأن الأحزاب التي 
ت�شطدم  اإقليم  اإىل  املحافظة  بتح�يل  تطالب 

طلب  لت�ش�يف  الحتادية  احلك�مة  يف  بنف�شها 
التح�يل، اأو تاأجيله، اأو رف�شه ب�شكل كامل.

اأحمد  الب�رضة  حمافظة  جمل�س  ع�ش�  وق��ال 
يتم  التي  الرابعة  املرة  هي  هذه  ،اإن  ال�شليطي 
حمافظة  اإع��الن  اأج��ل  من  ت�اقيع  جمع  فيها 
عام  مت���ز  يف  ك��ان  اآخ��ره��ا  اإقليما،  الب�رضة 
مت  والي�م  ت�قيعا،   15 جمع  مت  حيث   2018
احلك�مة  اإىل  الطلب  واأر�شل  ت�قيعا   22 جمع 

لإع��الن  القان�ين  امل�شار  وح���ل  الحت��ادي��ة. 
الإقليم ذكر ال�شليطي اأن طلب التح�يل اإىل اإقليم 
ير�شل اإىل احلك�مة الحتادية، وخالل 15 ي�ما 
يتم اإر�شاله اإىل مف��شية النتخابات، وبدورها 
وتعطي  اأ�شهر،   3 خالل  ا�شتفتاء  باإجراء  تق�م 

اأيام للطع�ن.  10
يف  امل��ق��دم  للطلب  ال�شتجابة  ع��دم  وب�شاأن   
“عدم  اأن  ال�شليطي  ذكر  ال�شابقة  الثالث  املرات 

للد�شت�ر  وخم��ال��ف  ق��ان���ين،  غ��ري  ال�شتجابة 
والقان�ن الذي ين�ّس اأن يقدم الطلب ثلث اأع�شاء 
املجل�س ثم ياأخذ م�شاره القان�ين وفقا لل�شق�ف 
ال�شليطي  وانتقد  الد�شت�ر.  يف  املحددة  الزمنية 
من  اإقليم  اإىل  الب�رضة  حت�يل  ت�ش�يف  م�شاألة 
تعطي  احلك�مة  قائال  الحتادية  احلك�مة  قبل 
بقية  على  حق  وجه  دون  من  و�شاية  لنف�شها 

مفا�شل الدولة وهذا اأمٌر غري �شحيح.

حت�يل  طلب  اأر�شلنا  امل��رة  “هذه  اأن  واأ�شاف 
الب�رضة اإقليما بت�قيع 15 ع�ش�ا، وننتظر نفاد 
واإجابتها  الحتادية،  احلك�مة  اإىل  اإر�شاله  مدة 
وب��ع��ده��ا ن���ا���ش��ل ال��ت��ح��رك.  وح����ل الآث���ار 
الب�رضة  اإعالن  القت�شادية املرتتبة على ملف 
اجل�اهري  حمزة  النفطي  اخلبري  و�شف  اإقليما 
لدينا  “اإننا  قائال  “كارثة”،  باأنه  الأم��ر  هذا 
هذه  اأعيدت  واإذا  كرد�شتان،  اإقليم  مع  جتربة 

الأمر  هذا  �شيك�ن  منها  ب�شيط  جزء  اأو  التجربة 
مبنتهى ال�ش�ء بالن�شبة للعراق، ورمبا ي�ؤدي اإىل 
ك�ارث من ال�شعب جدا ا�شتقراوؤها يف امل�شتقبل. 
ودعا اجل�اهري اإىل “�رضورة التعاطي مع هذا 
امل�رضوع بحذر”، ون�شح باأن يتم “رف�ٌس قاطع 
اأنه  يبدو  امل�رضوع حاليا  اأن طرح  واأ�شاف  له. 
وهذا  كمثال،  كرد�شتان  اإقليم  جتربة  اأخذ  يريد 

الأمر ميثل كارثة كبرية.

البشير يعلن إجراءات جديدة تزامنا 
مع مسيرات تطالب باإلطاحة به 

عقد الزواج االلكتروني يختصر 
الوقت ويسهل اإلجراءات

03040506

اهتمامات  الي���راين  العراقي  التقارب  يت�شدر 
ال�شارع العراقي بعد التطمينات احلك�مية من حجم 
والتبادل  التعاون  افق  وت��شيع  للبلدين  الفائدة 
التجاري،ياتي هذا يف وقت يجري فيه احلديث عن 
العالقة  امللفات  حتريك  يف  كبري  دور  بغداد  لعب 
اقليميا.  البلدان  بني  امل�شح�نة  الج�اء  وترطيب 
وبعد زيارة هي الوىل من خم�شة ع�رض عاما قام 
العراق،  اىل  روح��اين  ح�شن  الي��راين  الرئي�س  بها 
املهدي  عبد  ع��ادل  ال���زراء  رئي�س  طائرة  حطت 
وفد  برفقة  لي�مني  ر�شمية  زي��ارة  يف  طهران  يف 
وزاري واقت�شادي ل�شتكمال وبل�رة مامت التفاق 
عليه. وبعد خروج العراق منت�رضا من احلرب على 
داع�س الرهابي ،ا�شبحت بغداد مركزا ا�شرتاتيجا 
الوراق  حتريك  يف  مهما  وحم���را  اقليما  ولعبا 
لميكن  ب��غ��داد  حاجة  ان  ال���دول  اغلب  وادرك���ت 
جتاهلها ل�شيما بعد املح�ر ال��شطي يف التعامل 
املح�ر  �شيا�شة  اتباع  وعدم  القليمة  امللفات  مع 
بانها  مراقبني  بح�شب  تعترب  وال��ذي  والتخندق 
ال��شيط  بدور  باللعب  بغداد  امام  الطريق  عبدت 
العالقات  جلنة  وتعلق  الراكدة.  املياه  حتريك  يف 
اخلارجية، يف الربملان على ت�رضيبات طرح رئي�س 
بني  للتقريب  مبادرة  عبداملهدي،  عادل  ال���زراء 
اإيران وال�شع�دية خالل زيارته احلالية اىل طهران. 
املهدي  اإن عبد  الفايز  اللجنة عامر  رئي�س  ويق�ل 
عديدة  ا�شكاليات  حل  اأجل  من  طهران  اىل  ذهب 
بني العراق وايران، تخ�س املياه واخلط�ط الربية 
بالتجارة  يتعلق  فيما  وخا�شة  العالقات  وتط�ير 
الأمريكية  العق�بات  �شل  يف  التنقل،  وحركة 
ورد  ما  على  تعليقا  الفايز  وا�شاف  طهران.  �شد 

مبادرة  طرح  ال���زراء  رئي�س  �شعي  عن  انباء  من 
الزيارة"  خ��الل  ال�شع�دية  اي��ران  بني  للتقريب 
المر غري م�شتبعد ، خ�ش��شا ان العراق قادر على 
مع طهران  بعالقات طيبة  الدور،لتمتعه  هذا  لعب 
اللحظة  اىل  م�ؤكد  غري  المر  هذا  لكن  والريا�س، 
معل�مات  تناقلت  قد  الع���الم،  و�شائل  وكانت 
زيارته  خالل  �شيطرح  املهدي،  عبد  ب��اأن  اف��ادت 
احلالية لطهران مبادرة لتقريب وجهات النظر بني 
اأن  الي�م  رو�شيا  م�قع  واأو�شح  وال�شع�دية.  اإيران 
العالقات  �شتبحث  �شكلها  املهدي يف  عبد  "زيارة 
التفاقيات  تنفيذ  واآل��ي��ات  وط��ه��ران  بغداد  بني 
�شيطرح  لكنه  البلدين،  بني  التعاون  وم��ذك��رات 
اأن  واأ�شاف  وال�شع�دية  اإيران  بني  مبادرة  اأي�شا 
)عبد  زارها  بداأت من م�رض، عندما  املبادرة  هذه 
املهدي( ال�شهر املا�شي، و�شتت�شح مالحمها اأكرث 
املقبلة.  الأي��ام  يف  ال�شع�دية  اإىل  زيارته  خالل 
عبداملهدي  عادل  ال���زراء  جمل�س  رئي�س  واع��رب 
الر�شميني  ال�فدين  بني  امل��ّشع  الجتماع  خالل 
ح�شن  اليراين  الرئي�س  بح�ش�ر  واليراين  العراقي 
بني  ال��ع��الق��ات  مب�شتقبل  ت��ف��اوؤل��ه  ع��ن  روح���اين 
 ، امل�شاعب  الكثري من  وال�شعبني وجتاوز  البلدين 
وعن �شكره حلفاوة ال�شتقبال من قبل امل�ش�ؤولني 
ان بغداد كانت  ، م�ؤكدا  يف اجلمه�رية ال�شالمية 
تك�ن  ان  وبيت احلكمة، ويجب  ال�شالم  دار  ت�شمى 
مع  وعالقاتنا  ت�جهاتنا  يف  لل�شالم  داراً  كذلك 
جميع جرياننا من الدول العربية والقليمية كافة 
والتي نحر�س على تعزيزها ، خا�شة بعد الن�رض 

الذي حققه العراقي�ن بت�شحياتهم الغالية .
انه  اأكد  قد  روحاين،  ح�شن  الإيراين  الرئي�س  وكان 
ال�زراء عادل عبد املهدي  اتفق مع رئي�س جمل�س 

على ان�شاء 3 مدن �شناعية م�شرتكة يف العراق.

بغداد - اجل�رنال: اعلن حمافظ بغداد فالح اجلزائري و�شع ت�قيتات زمنية لجناز م�شاريع 
بناء املدار�س وامل�ؤ�ش�شات ال�شحية والبنى التحتية.

وقال اجلزائري ان الهدف من الجتماع ياأتي لتذليل املع�قات واملبا�رضة مب�شاريع ال�زارة 
للمدار���س املت�قفة وحل م�شكلة الأرا�شي املتجاوز عليها وكذلك ان�شاء اخرى جديدة، ف�شال 
ع��ن و�شعنا ت�قيت��ات للعمل يف ت�رضي��ع م�شاريع ال�شح��ة والبنى التحتي��ة لقطاعات املاء 
واملج��اري والبلدي��ات واك�شاء ال�ش���ارع"، م�ؤكدا  ان املحافظة �شت�شع��ى اىل اجناز م�شاريع 
مهم��ة خالل العام اجلاري بع��د خماطبة وزارة التخطيط وم�شادق��ة جمل�س املحافظة على 

جميع هذه اخلطط.

الي�م الحد احلملة  تطلق وزارة ال�شحة والبيئة 
باللقاح  الأط��ف��ال  لتطعيم  الربيعية  ال�طنية 
الفم�ي �شد مر�س ال�شلل وت�شمل الفئة من عمر 

ي�م واحد اىل 5 �شن�ات.
الدكت�ر  العامة  ال�شحة  دائرة  الطبيب يف  وافاد 
اطلقت  ان  منذ  ال����زارة  ،ان  علي  ال���رزاق  عبد 
البالد  يف  للتح�شني  امل��شع  ال�طني  الربنامج 
لقاحات  م�اعيد  ج��دول  مب�جب   1985 العام 
النمط  ثالثي  الفم�ي  الطفال  �شلل  لقاح  منها 

يف  لالطفال  يعطى  اللقاح  ذل��ك  ب��اأن  ،مبينا 
ترتاوح  التي  ولالعمار  لل�لدة  الول  ال�شب�ع 
الربنامج  ان  4 و6 �شه�ر، م�شريا اىل  2 اىل  من 
يت�شمن اي�شا اجلرعة الوىل املن�شطة  بعمر18 
 6 اىل   4 بعمر  الثانية  املن�شطة  واجلرعة  �شهرا 
ال�طنية  احلمالت  تنفيذ  اىل  ا�شافة  �شن�ات‘ 
بن�عيها الربيعية واخلريفية ب�اقع ج�لتني لكل 
حملة من اجل تعزيز املناعة املجتمعية من هذا 
يف  تام  ب�شكل  ا�شتئ�شاله  اىل  و�ش�ل  املر�س 
البالد الذي يخل� حاليا من املر�س نظرا لفعالية 
لعم�م  اجل��ي��دة  والتغطية  امل�شتخدم  اللقاح 

على  حر�شت  ال���زارة  ب��اأن  من�ها  امل�شم�لني. 
عاملية  منا�شئ  من  كاف  لقاحات  عدد  ت�فري 
رفع  يف  احلك�مي  الت�جه  �شمن  وذلك  ر�شينة 
م�شت�ى اللقاحات من خالل ال�شترياد من اف�شل 
ال�رضكات العاملية‘ كما يتم جلب اف�شل خزانات 
للقاحات ومب�ا�شفات عاملية حفاظا عليها من 

التلف.
خطة  �شمن  الي�م  �شتطلق  ال���زارة  ان  واو�شح 
ال�طنية  احلملة  للتح�شني  امل��شع  الربنامج 
الربيعية يف عم�م البالد وذلك للفرتة من  7 اىل 

14 ني�شان.

العراق وإيران .. ثنائي متناسق يقلب موازين المنطقة

توقيتات زمنية النجازمشاريع التربية والصحة في بغداد

اليوم.. إطالق الحملة الوطنية الربيعية للتلقيح ضد شلل األطفال

ح�شن  ال��ن���اب  جمل�س  لرئي�س  الول  ال��ن��ائ��ب  اوع���ز 
لحت�اء  الأزم��ة  خلية  مب�شاركة  مي�شان  الكعبي،لن�اب 
امل���اط��ن��ني.  ع��ن  خم��اط��ره��ا  واإب��ع��اد  ال�شي�ل  م�شكلة 
اجرى  "الكعبي  ،ان  بيان  يف  الع��الم��ي  مكتبه  وذك��ر 
يف  املعنية  واجلهات  الأزم��ة  خلية  مع  هاتفيا  ات�شال 
ال�شي�ل  حمافظة مي�شان لالطمئنان على م�قف م�شكلة 

"ا�شتنفار جميع  والفي�شانات يف املحافظة"، داعيا اىل 
امن  يحفظ  مبا  خطرها  واإبعاد  الأزمة  لتخفيف  اجله�د 
ا�شتجاب  الكعبي  ان  البيان  وتابع  امل�اطنني.  و�شالمة 
ات�شال  خالل  اأوع��ز  حيث  املحافظة،  ن���اب  ملنا�شدات 
مب�شاركة  مي�شان  يف  الن�اب  جمل�س  لع�شاء  هاتفي 
خلية الأزمة التي ت�شكلت لحت�اء م�شكلة ال�شي�ل، مثمنا 
خالل  من  الأ�شب�ع  هذا  طيلة  بذل�ها  التي  "جه�دهم 

ت�اجدهم �شمن هذه اخللية من م�قع ادنى.
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