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يف احلدث احمللي

NEW & REPORTS

بعد تعليق الدوام ألكثر من أسبوع بسبب تهديدات بالقتل

شروط وضوابط جديدة
للقبول يف مدارس املتميزين

جامعة ذي قار تقرر استئناف الدوام غدًا وطلبة املعهد
التقين يؤدون امتحاناتهم
الناصرية/حسني كريم العامل
أعلـن يف جـــامعـــة ذي قـــار عـن
استـئنــاف الــدراســة يف كـليــات
اجلامعة كافة .ومت حتديد يوم غد
االثنني مـوعـدًا لـلمبـاشـرة بـأداء
االمتحانات النهائية.
وقال الـدكتـور رياض شـنته جرب
رئيـس جامعـة ذي قار لقـد تقرر
اسـتـئـنــاف الــدراســة يف مجـيع
الـكلـيــــات ومت تــــوفـري مجــيع
مـسـتلـزمـات االمـتحـانــات اليت
ستجـري غـدًا حـيث متت تـهيئـة
القـاعات وجـرى تزويـدها مبـئة
مكـيف هـــواء .كـمـــا مت تـــوفـري
الـدفـاتــر االمتحــانيـة واألوراق
وجداول املراقبات.
وأضـــاف لقـــد اختـــذنـــا مجـيع
اإلجراءات األمنيـة املناسبـة فبعد
أن اجـتمعنـا مع مـديـر الشـرطـة
ومــديــر أمـن املـنــشــآت جــرى
الـتنـسـيق مع شـرطـة اجلـامعـة
والـشرطـة احملليـة حيث سـيجري
تفـتيـش القـاعــات .واألشخـاص
وستتـوزع نقاط احلراسة وتنتشر
يف مجيع الكليات.
ويـذكـر إن جـامعـة ذي قـار اليت
تضم مخـسة آالف طـالب وهيـئة
تـدريـسيـة قـوامهـا ( )170أستـاذًا
جامـعي ًا قـد علقت الـدراسة فـيها
قبـل أكثــر مـن أسبــوع بـسـبب
تعـرض عــدد من أسـاتــذتهـا إىل
الـتهديـد عرب رسـائل موجهـة من

قبل مـنظمـة تطلق عـلى نفـسها
أسم (نصر املظلوم) تطالبهم فيها
مبنح الـطلبة الفـاشلني درجات ال
يستحقونها.
من جهـة أخرى استـضاف اجمللس
االنتقــالي يف حمــافظـة ذي قـار
رئيس اجلـامعة وعمـداء عدد من
الـكليـات يف احملــافظــة ملنـاقـشـة
إجراءات احلد مـن ظاهرة تـهديد

األســـاتـــذة والـتـــدريــسـيـني يف
اجلامعة.
ويف تـصــريح لـــرئيــس اجمللـس
الـسيـد صالح الـشمـري لـ(املـدى)
قــال لقـد أصــدر اجمللــس بيـانـ ًا
اسـتنكـر فـيه مثل هـذه األعمـال
غـري املسـؤولـة إضـافـة إىل تـكليف
عدد من اللجـان املختصة الـعاملة
بــــاجمللــس الختـــاذ اإلجـــراءات

املطلـوبـة ومنهـا جلنــة السالمـة
العـامة بإجراء الـتحقيق بالتعاون
مع مـديـريـة الـشـرطـة وتـوفري
احلـمــايـــة الالزمـــة للجـــامعــة
والتـدريسيني سـواء يف منازهلم أو
يف مبنـى اجلامـعة كمـا مت تكليف
جلنـة شيــوخ العشـائـر لالتصـال
بالشيـوخ والوجهاء لـوضعهم أمام
مسـؤوليـاتهم إضـافـة إىل تـكليف

السماوة  /عدنان مسري
قـــررت مـــديـــريـــة الــسفـــر
واجلـنسية يف املثـنى منح وثائق
الـسفــر للحــاالت اإلنـســانيــة
والـوفود الـرمسية فقـط نتيجة
نفاد هذه الـوثائق حيث منحت
املـديـريـة مخـس آالف وثيقـة
سفر خالل عـشرين يـوماً.وأكد
الـعقيــد عيـســى علي حــسني
مديـر الدائـرة أن جلنـة شكلت
ملتابـعة ودراسة احلاالت اخلاصة
واليت تتعلق بـاحلاالت املـرضية

اإلقـامـة يـدعـو مجـيع العـرب
املقيمني بـاحلضور إىل مـديرية
اجلنـسية لـتسجيل إقـامتهم مع
تـزويـدهم بـبطـاقـات مـؤقتـة
للمـراجعة لعدم تعـرض بطاقة
اإلقـامـة ومـن يتخـلف يتـحمل
التبعات القانونية.وقال إن قرار
حتويل دائرة اجلنسية إىل دائرة
مـــدنيــة مل حيـظ بــالـقبــول
والـرضـا فقـد قــدم الكثـري من
املنتـسبني طلبات نقل إىل دوائر
الـــــشــــــرطــــــة األخــــــرى.

شروط متلك العقار لغري العراقيني
بغداد  /ماجد الشبلي
أكد مصدر يف وزارة العدل أن الشروط القانونية جتيز متلك غري
العراقيني للعقارات داخل العـراق ،وجاء يف املذكرة اليت أصدرها
املـكتـب اإلعالمي يف الــوزارة ،أن العــراق من الـدول الـيت متلك
األجنيب العقار حبدود معينـة وبشروط خاصة ،فاألصل ال جيوز
جتيـز متلك األجنيب عـقارات داخل العـراق وهذا مـا نص عليه
الدستـور يف املادة ( )18من أن (التملك العقـاري حمظور على غري
العـراقيني إال مـا استثنـى بقانـون) ومن قبـيل االستثنـاء صدر
قانـون رقم ( )38لسنـة  1961الذي نـظم متلك األجنيب بـشروط
معينة أهمها:
 -1توفر مبدأ املقابلة باملثل وهو مبدأ دولي وعادل.
 -2أن يكـون األجنيب مقيـم ًا يف العـراق إقامـة دائمـة مدة ال تقل
عن سبع سنوات.
 -3جيب أن ال تتجاوز ملكية األجنيب عن دار واحدة للسكن.
 -4ال جيــــوز لألجـنـيب متـلك أرض زراعـيـــة ولـيــس لـه حق
التصرف فيها.
 -5حتى املرياث خيضع ملبـدأ املقابلة باملثل إذا كـان الوارث أجنبي ًا
واملوروث عراقياً.

من أصل  150شاحنة
استالم الوجبة األوىل من شاحنات النقل الربي

بغداد/طارق اجلبوري
استلمت الشركة العامة للنقل الربي ثالثني شاحنة جديدة نوع
فولفو متثل الوجبة األوىل من جمموع  150شاحنة ستصل العراق
خالل األيام القـادمة..وقـال السيـد سعد عبـد الرمحـن القدسي
مديـر عام الـدائرة اإلداريـة واملاليـة يف وزارة النقل لـ(املدى):أن
هذه الـشاحـنات قـد مت التعـاقد عـلى شـرائهـا يف إطار مـذكرة
التفـاهم وتـسعـى إىل تعـزيــز إسطـول الـشـركـة خالل األشهـر
القادمة..وأضـاف بأن الشركة قد قامت بإجراء عمليات الصيانة
والرتميم للمـرائب التابعة هلـا وقد مت إجناز مرآب أجـنادين كما
سيتم افتتاح املرآب الثاني يف التاجي قريباً...

جريدة يومية سياسية
تصدر عن مؤسسة املدى
لالعالم والثقافة والفنون
املدير الفنــــــي :
غادة العـاملــــي

الرياضة:
خـالد حمفــوظ

أعضاء اجمللس من ممثلي األحزاب
والنقـابات ومكـاتب علـماء الـدين
لتحشيد الـرأي العام ومصارحتهم
بــاألمســاء الـيت تــدور حــوهلــا
الـشـبهــات .كمـا دعــا اجمللـس إىل
تـشـكيل قـوة محـايــة ذاتيــة من
أبنــاء املنــاطق اليت يـسكـن فيهـا
األســاتــذة تـتـكفل حبـمــايـتهـم
واحملافظة على سالمتهم.
مـن جهــة اخــرى واصل طـلبــة
املعـهد التقـين يف حمافظـة ذي قار
أداء امتحـانـاتهـم النهـائيـة علـى
الـرغم من وسـائل التهـديـد اليت
تلقاها عدد من أساتذة املعهد.
وقال الدكتور خالد جميد الركابي
عميـد املعهـد لقـد أصر األسـاتذة
على إجنـاح سري االمـتحانـات على
الرغم من التهديدات الوقحة اليت
كــان املــراد مـنهــا عــرقلـــة سري
العملـية الرتبـوية واحليلـولة دون
امتــام االمتحـانـات.وأضــاف حنن
متـأكــدون من وقـوف الفــاشلني
وراء هذه الـتهديدات الـيت يرمون
من خالهلا إىل سلب حقوق الطلبة
اجملدين وهلـذا أصر املعهـد كعمادة
وأسـاتــذة وطلبـة علـى تفــويت
الفـرصـة علـى هـؤالء ومـن يقف
خلـفهم .ويذكر إن جامعة ذي قار
قـد علقـت االمتحـانـات إىل إشعـار
آخـر بــسبـب تهـديـد عــدد من
أسـاتـذتهـا واخـتطـاف أحـد أبنـاء
رئيس قسم احلاسوب.

.

بغداد  /سحر اخلالدي
قــامت وزارة الـعمل والـشـؤون
االجتمـاعيـة بشـمول  300ألف
عـــائلــة بــراتـب الــرعــايــة
االجتمـاعية مع إضـافة حاالت
جديدة أخرى ومنهم املصابون
بـاألمراض املزمنة واملستعصية
والـشلل النـصفي والـنسـاء غري
املتــزوجــات الالتـي ال معـيل
لــديهن إضـافـة إىل املـصــابني
باألمراض النفسية والعقلية.

ومن اجلــديــر بــالــذكــر أن
مـشاريع الـوزارة تركـزت على
تـشغيل املعـوقني واألرامل من
خالل مشـاريع التـأهيل املهين
للـمعـــاقـني بـــالـتعـــاون مع
الـربنــــامج اإلمنـــائـي لألمـم
املـتحــدة ومـنـظـمـــة العـمل
الدولية.
ويذكر أن الـوزارة استثمرت 9
ماليـني دوالر يف مـــشـــــاريع
تشغيل العاطلني.

البصرة /املدى
مت إكـمال وضع اللمـسات األخرية
لـسجن امليناء اجلـديد يف البصرة
مع خــدمــات املــاء والكهــربــاء
واجملــاري .وإن هــذا يـعين بــأن
السجن اجلديـد سيحوي خدمات
وتــسهـيالت كـــافيـــة الحتــواء
السجنـاء إىل أن يتم بنـاء السجن
الدائم املركزي يف البصرة.
ومنـذ افتتـاحه قبل شهـر ،فقد
مت نقل أو حتويل  100سجني من
الـذكــور إليـه من سجـن املعقل.
ويف حـالة امـتالئه فإنه سـيتسع
حلوالي  600من السجناء الذكور،
وإن الـسـجن اجلــديــد سـيعــاجل
مـســألــة االكتـضــاض يف سـجن
املعقل ،والـذي حاليـ ًا حيوي على

نصف سعـته الحتـواء الـسجنـاء
وهي  500سجني .ومتـى ما متت
عـمليـة التحـويـل فلن يكـون يف
سجـن املعقل من الـسجنـاء سوى
النساء واألطفال.
وحتدث ناطق من قـسم القانون
والنـظــام يف سلـطــة االئـتالف
املـؤقتــة للمـنطقـة اجلنـوبيـة
ال (لقـد كـانت هنـاك زيـادة
قـائ ً
سريـعة يف عدد السـجناء منذ أن
قـامت حمـاكم البـصرة بـإرسال
املـسيـئني للــسجن .وأن سـلطـة
االئتالف املــؤقتـة قــررت بنـاء
سجـن مــؤقـت الحـتــواء هــذه
الــزيــادة ولكـن بعــدهــا أصـبح
واضحـ ًا بأن هـذا السجن حبـاجة
إىل أن يــستخــدم لفرتة طـويلـة

دورة إلعادة تأهيل مهندسي الكهرباء
والسيارات يف دوائر الدولة
بغداد/طالب املاس
تنـظم اجلـامعـة الـتكنـولـوجيـة
بـالتعـاون مع مركـز التـدريب يف
وزارة الـتعليم الـعالـي دورة حول
كهـربائيـة السيـارات تستمـر ملدة
ستـة أيام اعتبارًا من اخلامس من
الشهر املقبل لغرض تطوير كفاءة
املشاركني من املهندسني والفنيني
والعـاملني يف األقسـام الكهربـائية
والــسيــارات يف دوائــر الــدولــة
املختلفة.
وأضـاف أن املـشــاركني يف الـدورة
يـتلقــون حمــاضــرات نـظــريــة
وعـمليـة يف مـنظـومـة الــشحن
احلــديث ومـنظـومــة االشتغـال
ودائـــرة الـتـــشغـيل واألجـــزاء
اخلــــاصـــــة بفــتح (الـكـــــويل
والكـونـرنسـر) وتـستمـر لغـايـة
العاشر من الشهر املقبل.
مـن جهة أخـرى أبرمت اجلـامعة
املستـنصرية وجامعة احلسني بن
رئيس التحرير التنفيذي
زهري اجلزائري

التحقيقات:
حسني حممد عجيل

طالل األردنيـة اتفاقـية للـتعاون
الـثقــايف والعلـمي مبــا يـسـهم يف
النهوض بـواقع التعليـم العالي يف
القطرين الشقيقني.
وقال رئيس اجلامعة املستنصرية
الدكـتور طاهر البكاء لـ(املدى) أن
االتفــاقيــة تنـص علــى تبـادل
األســاتـــذة املخـتـصـني وإجــراء
الـبحــوث بني أعـضــاء اهلـيئــات
التـدريــسيــة وتبـادل الـوفـود
الـطالبيـة والـزيــارات العلـميـة
والريـاضيـة والفنـية والـثقافـية
وتبادل خرباء الرتقيات العلمية.
وأضاف الدكتور البكاء أن اجلامعة
املـستـنصـريــة ستقـوم بـإعـارة
أعـضاء اهليئات التـدريسية للعمل
جبامـعة احلـسني بن طالل بـناءًا
علـى طلب اجلامعـة األخرية وملدة
فـصل دراسي أو لـسنــة دراسيـة
واحدة.

بغداد /كريم جاسم السوداني
تعــرضت خـطــوط نقـل النفـط
اخلـــام والـنفـط االســـود اخلـــام
مبحطة كهرباء املسيب مرة اخرى
اىل هجمـات ختـريبيـة يـوم امس
مما ادى اىل تناقص كميات الوقود

عما خمطط له.
ونتيجـة لذلك فـإننا نـشعر أنه
مـن الضـروري تـنفيـذ األعمـال
اإلضـافيـة هلــذا املبنـى اجلـديـد
مثـل تنـصيـب بعـض األجهــزة
والقيـام بـاألعمـال الكهـربـائيـة
واملاء واجملاري لتلبية احتياجات
الـسجنـاء إىل أن يـتم بنـاء سجن
البصـرة املـركـزي.ومن نـاحيـة
االستثـمار واإلصالح يف الـسجون
خالل الثالثـني سنة املـاضية يف
ال وأن
العـراق فـإنه يـعترب ضـئي ً
ظــروف الــسجـنـــاء و(الكــادر)
الـعامـل يف تلك الفرتة كـان أدنى
من املـستــوى املطلـوب ،أمـا اآلن
فــإن ظــروف الـسـجنــاء تعـترب
مقبولة.

تشغيل ( )18ألف عامل خالل
األشهر اخلمسة القادمة
الناصرية /الناصرية
أعلن نـائب حمـافظ ذي قـار الـسيـد
عبـاس املوسـوي عن ختصيـص مليار
و( )744مليـون دينــار من قبل وزارة
األشغـال والبلديـات لتهيئـة عدد من
مشـاريع اجملـاري يف احملـافظـة حيث
ستشمل هذه األعمال تأهيل الشبكات
وجمــاري ميـاه األمـطــار ومعـاجلـة
االختنـاقـات احلـاصلــة نتيجـة قـدم
الشـبكة ذاكـرًا إن هذه الـتخصيـصات
جــاءت لـتعــزيـــز ودعم املـشــاريع
املقرتحة من قبل مديرية جماري ذي
قار.
من جـانب آخـر أعلن الـسيـد نـائب
احملـافـظ عن ختـصيـص  300مليـون
دينــار ملـشــروع تـشـجري اجلــزرات
الـوسـطيـة والـسـاحــات العـامـة يف
احملافظـة كما أشـار إىل توفر ( )18ألف
فـرصـة عمل مـؤقتـة خالل األشهـر
اخلمـســة القــادمــة يف دوائــر املــاء

عبد الرزاق املرجاني

األبنار  /مسري كامل شهاب
بدأت القـوات األمريكية األسبوع
املـاضـي بتعــويض مـتضـرري
األحـــداث األخرية .يف مـــدينــة
الفلـوجة.وقـال مصدر مـسؤول
يف جملــــس احلـكـــم احمللــي يف
حمافظـة األنبار أن التعـويضات
مشلت وبــالتـسلـسل الـضحـايـا
واجلرحى والـدور املتضررة من
جــراء القـصف األمـريكي أبــان
اجتياح املـدينة وأن التعويضات
تـــــــــــــــــــراوحـت بـني (500
دوالر  2000 -دوالر) والــــــــدور
املتـضــررة كلــــيــ ًا من ( 7آالف
دوالر  45 -ألف دوالر).
وعلـى صعيـد آخر قـال السـيد
حممـود اجلـريـصي قـائـممقـام
الفلوجـة أن األوضاع يف املـدينة
هـادئـة وسنقـوم حبملـة إعمـار
واسعة يف مـرافق املديـنة كـافة
وتــوفـري فــرص عـمل ألبـنــاء
املدينة.

االبــراج وكـــــــــــــــــــذلك خـط
(kv) 132يف مشـال بيجي –موصل)
مما ادى اىل قـطع نقل الطاقة بني
املنطقة الشمالية والوسطى.وعلى
صـعيــد متـصل اكـد املـصـدر ان
الــتجــــاوزات علـــى الــشــبكـــة
الكهـربائيـة ادت اىل نقص كبري يف
تـوزيع الطاقـة وقد مت رصد 4000
حـالة جتـاوز يف منطقـة واحدة يف
العاصمة بـغداد ..ويذكر ان محلة
رفع الـتجـــاوزات مشلـت بغـــداد
واحملــــــــافظات وقد مت رفع (600
تبادل تغـــــــــذية) بطول ()6000
م اسالك خمتلفة االحجام يف قاطع
الـرصافـة الشمـالي.امـا الرصـافة
اجلنــوبي فقـد اسـتطـاعت فـرق
احلمــــلــة من رفع ( )2157حـالـة
جتـــــــــــاوز حبجــم ( )11500مــرت
اجملهـزة للـمحطـة ..وقال مـصدر اسالك وقابـلوات.واشار املصدر اىل
مــســؤول يف وزارة الـكهــربــاء لـ ان انتاج الطاقة الكهربائية احلالي
(املـدى) ان التخـريب طـال ايضـ ًا يـــــــــــــرتاوح بـــــني 3900-3750
خطــوط النقل الفـائق ( )kv400ميكـاواط ولـوال وجـود مـثل تلك
ومنها خط (غرب بغداد –بيجي العمليـات التخريـبية لكـان معدل
 )2والــذي تعـرض اىل نـسف احـد االنتاج يصل اىل  4500واط.

املوصل  /املدى
بعد إصـابة الـكثري من احلـيوانـات بأمـراض الفم وتـأثر املـاشيـة بها يف
جنوب شرق املوصل أدركت العيادة الـبيطرية يف املوصل املشكلة والعمل
مـع جمتمع املـوصل خبطـوات إليقـاف املـرض وتنفيـذ محلـة مـشرتكـة
لتـطويـر لقـاح ألقدام األبـقار وأفـواههـا.حمفـوظ حييـى سلـطان مـدير
مستـوصف البيطـرة والدكتـور منري البـدراني ممثل اجملتمع الـبيطري
املوصلي يعمـالن من اجل إجياد العالج الالزم بعـد دراسة حالـة التفشي
هذه إذ رصدت قـوات التحالف املبالغ لغـرض شراء العالج إليقاف املرض
والعمل على عـدم انتشاره.وخالل االسـبوعني القادمني سـيعطى اللقاح
جمـانـا قـدر االمكــان الكرب عـدد مـن احليـوانــات من خـالل العيـادات
الـبيطـرية احلـكومـية  .ان هـذا املرض يـسببه عـدد من الـفايـروسات
ونـسـتطـيع التعــرف عليه مـن خالل التقـرحـات الـيت تظهــر يف الفم
واالنتفـاخـات اليت تـصيب احلـوافـر يف االغنـام واملـاشيـة.هنـاك بعض
االشياء اليت ميـكن ان يتبعها صـاحب املاشيـة للتقليل من سـرعة تفشي
املـرض من خالل تلقـيح املاشيـة غري املصـابة بـالسرعـة املمكنـة وعزل
احليوانات املصابة عن املاشية غري املصابة اىل ان تشفى واذا مات احليوان
املصاب جيب ان ال ترتك اجلثة بني احليوانات السليمة وجيب دفنها حتى
ال ينتشر املرض بني احليوانات غري املصابة.

العثور على عبوات ناسفة والقبض على العديد
من اجملرمني يف بابل
بابل /علي املالكي
اكـد حمافظ بـابل وليد عـمران اجلنـابي ان رجال
شـرطـة بـابل مـتعلمـون وقـادرون علـى مكـافحـة
اجلرميـة واالرهاب داعيـ ًا اياهـم اىل الضرب بـشدة
علـــى كل مـن تــســـول له نفــسه العـبـث بــأمـن
املواطنني.
وشكر يف حفل خترج الدورة العاشرة للشركة الذي
نظـمته اكادمييـة الشرطـة يف بابل قـوات التحالف
اليت سـاهمـت يف اعادة بـناء الـشرطـة يف حمافـظة
بـابل وتـدريـبهم وتـزويـدهم بـاملعـدات الالزمـة
للعمل.
ويذكـر ان قيـادة امنـية تـشكلـت ملنطـقة الـفرات
االوسط يرأسها السيد اسكندر جواد وتوت وهدفها
وضع اآلليـات الالزمـة مـن اجل استقـرار الـوضع
االمين املتميز ليس يف حمافظة بابل حسب بل ويف
عموم حمـافظات الفرات االوسـط ،وهي مستقلة يف
واجبها وال ترتبط بأية جهة حزبية او طائفية.
ولقد اسـتطاع رجال الشرطـة يف احملافظة ان يلقوا
القـبض علـى الـعشـرات من اجملـرمني والعــابثني
بـاالمن واالرهــابيني ويف االيـام الـقليلـة املـاضيـة

اسـتطـاع فـصيل طـوارئ اهلـامشيـة الـذي يقـوده
املالزم وائل اخلزعلي العثور على عبوة ناسفة زنة
( )5كيلـو غرام مزروعـة على طـريق حلة ديـوانية
ومت ابطـال العبـوة ،وقـال مـديـر شـرطـة احلمـزة
الغربي ان مفرزة بأمرة املقدم غسان هاشم عثرت
هي االخـرى على عـبوة نـاسفة زنـة ( )8كغم من
مـادة الـ TNTالشـديـدة االنفجـار ومتكـنت من
ابطـال مفعـوهلــا ايضـاً .كمـا متكـن الفصـيل من
القبض على جمرمني قـاموا خبطف صيب عمره 13
عـامـ ًا ومت انقـاذ الـصيب وايقـاف اجملــرمني وفقـ ًا
للـمادة  422مـن قانـون العـقوبـات ،والقت شـرطة
املـدينـة القبض علـى عدد مـن الشبـاب املتهـورين
الذين يتحرشون بالفتيات قرب مدارس البنات.

مدير التحرير

Al- Mada

عبد الزهرة زكي

سهيل سامي نادر

االخباراحمللية :

تعويضات أمريكية
ملتضرري الفلوجة

إجراءات لوقف تفشي أمراض الفم
اليت تسبب هالكات املاشية يف املوصل

إن سجن املـينـاء هـو واحــد من
عـــدد من املـشــاريع لـتحــسني
ظـروف السجـناء ،فنـحن خنطط
ايضــا الفتتـاح سجن جـديـد يف
حمــافظـة العمـارة وبنـاء سجن
رئيـس يف حمافـظة الـناصـرية.
وان هـذه املـؤسـسـات واملــرافق
ستـزود ا ملدانـني باجلـرائم من
النـسـاء والـرجـال بــالظـروف
االنـسانية وستـوفر فرص عمل
لعدة مئات من االشخاص .
إن كلفـة الـبنــاء هي ( )300الف
دوالر وقد مت تـزويدها من قبل
قوات التحـالف وسلطة االئتالف
املـؤقتة للمنطـقة اجلنوبية ،وان
اعمـال االنشاء قـامت بها شـركة
عراقية حملية.

نائب محافظ ذي قار لـ(املدى)..

نائب رئيس التحرير

والتحـصـيليـة يف مــواد (اللغـة
العــربيـة ،واللغـة اإلنـكليـزيـة،
والـريــاضيــات ،والعلـوم) الـذي
ستجــريه مــدارس املتـميــزين
حـصـــرًا يف األول مـن شهـــر آب
املقـبل حيـث سيكـون التقـديم
ملـدارس املتـميــزين بعـد إعالن
نتــائج االمـتحــانــات العــامــة
ويستمر لغـاية العاشر من الشهر
املقبل.
وأشار مـدير عام االمـتحانات إىل
انه يكــون الـقبــول يف مــدارس
املتـميـــزين حــسب الـطــاقــة
االستيـعابـية هلـا وحيق للطـالب
التقــديم إىل أي مـدرسـة بـغض
النظر عن الرقعة اجلغرافية وال
حيق له االنـتقــال مـنهـــا بعــد
القـبول إال يف احلاالت الـضرورية
داعي ًا الطلبة الراغبني بالتقديم
اصطحـاب املستمسكـات املطلوبة
وملء استمارة القبول يف مدارس
املتميزين حصراً.

بني  45000 - 500دوالر

املخربون يستهدفون خطوط نقل النفط اخلام
حملطة املسيب الكهربائية مرة اخرى

وضع اللمسات األخرية
لسجـن املينــاء اجلــديـــد يف البـصــــرة

دورة تأهيل لضباط محاية الصحة
يف الديوانية
الديوانية /حممد الفرطوسي
افتـتحت يف آمريـة محايـة املنشـآت الصحيـة يف الديـوانية دورة
تـأهيل وإعادة معلـومات لضـباط اآلمريـة واليت تسـتمر ثالثني
يـوماً .وأوضح النقيب حيدر اخلضريي آمر املتابعة يف اآلمرية أن
الغاية من الـدورة اليت التحق بها  25ضـابط ًا تأهـيل كادر مقتدر
من الضباط باملعلـومات املتطورة واحلديثة اليت تؤهلهم ملواجهة
الـصعوبـات اليت تعرتض العـمل يف الفرتة الراهـنة ولتـوفري األمن
واحلماية لكـافة منشـآتنا الصحـية يف احملافظـة وللمراجعني من
املرضى هلذه املنشآت.
وأضاف أن آمريـة محاية املنشآت مستمـرة يف دعم وتطوير كافة
منتسبـيها من خالل إدخاهلم للدورات التـطويرية اليت تؤدي إىل
االرتقاء بأدائهم الوظيفي.

بغداد/طالب املاس الياس
حـددت وزارة الـرتبيـة شـروط
وضــوابـط الـقبــول يف مــدارس
املتـميــزين وإجـراء اخـتبـارات
القدرة العقلية والتحصيلية.
ذكـر ذلك مـديـر عـام التقـويم
واالمتحـانات يف الوزارة الـدكتور
صبـاح حـسـن حممـود اجلـاف لـ
(املـــــدى) وقـــــال ان شـــــروط
وضـوابط القبول تقـتضي قبول
الـطلبـة النـاجحني واحلـاصلني
علــى معــدل ( )%95فــأكثــر يف
االمتحانـات العامـة (قبل الدمج
مع معـدل الـسعي الـسنـوي) وال
تضـاف كسـور الدرجـات لغرض
احتسـاب املعدل املـطلوب وأن ال
ال
يكـون الطــالب راسبــ ًا أو مكم ً
خالل سين دراسـته يف الصـفوف
السابقة.
وأضاف الدكتور اجلاف ان شروط
القبـول تقـتضـي أيضــ ًا اجتيـاز
الطـالب اختبـار القدرة العـقلية

مشول  300ألف عائلة
براتب الرعاية االجتماعية

منح وثائق السفر للحاالت اخلاصة والوفود الرمسية
حصرًا يف املثنى
ومجع الـــــشـــمل لـلعـــــــوائل
وغريهــا.وأضــاف أن الــدائــرة
وصلـتها  60ألف بطاقـة شخصية
و 20ألف شهادة جنسيـة عراقية
غـري أن العـمل مـتـــوقف لعــدم
وصـول االسـتمــارات واالختـام
اخلـاصــة بهــا وعنـد وصـوهلـا
سنجهـز املواطنني بها فيما تقوم
املـديـريـة بتـزويـد املـواطـنني
بكتـب بديلة لـلشهادة والبـطاقة
الشخصية وبـطاقة السكن تؤدي
نفس الغرض.وأشار إىل أن مكتب
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