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يف احلدث احمللي

التعليم العالي حتدد معدالت القبول يف اجلامعات

اطالق خدمة "الصفر
الدويل" يف بغداد
واملحافظات

 %88معدل القبول يف املجموعة الطبية و  %75للهندسية
و  %70لكليات العلوم
بغداد  /طالب املاس الياس
حـ ـ ــددت وزارة ال ـتـعل ـي ــم العـ ـ ــالــي
والبـحث العلـمي معـدالت تقـدمي
الـطـلبــة لـلمـجمــوعـتني الـطـبيــة
واله ـنـ ـ ــدس ـيـ ـ ــة وكل ـيـ ـ ــات الـعلـ ـ ــوم
االنسـانية يف اجلـامعات العـراقية
للعام الدراسي  2005ـ 2006.
وأعلـن ذلـك م ـصـ ــدر مـ ـسـ ــؤول يف
الــوزارة لـ (املــدى) وقــال انـه يحق
خلـريج الدراسـة االعداديـة الفرع
العلـمي احلاصل علـى مجموع ال
يقـل عن ( )616درجــة أي مبعــدل
( )%88ال ــتق ـ ـ ــدمي لل ــمج ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة
الـطبية الـتي تشمل كلـيات الطب
وطـب االسنـان والـصيـدلـة .فـيمـا
يحـق لل ـط ـ ــالــب احل ـ ــاصـل عل ـ ــى
مـجمــوع ال يقـل عن ( )525درجــة
أي مبـعـ ـ ـ ـ ـ ــدل ( )%75ال ـ ـتـقـ ـ ـ ـ ـ ــدمي
للــمجـمـ ــوعـ ــة الهـنـ ــدسـيـ ــة الـتـي
تشـمل كليـات الهنـدسـة واالقسـام
الـه ـ ـنـ ـ ـ ـ ــدس ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة يف اجلـ ـ ـ ـ ــامـعـ ـ ـ ـ ــة
التكنولوجية واالقسام الهندسية
يف الكلـيات الـتقنيـة عدا الـتعليم
الـتكنـولــوجي يـشتـرط ان ال يقل
معدل املتقدم له عن (.)%70
واش ـ ـ ــار امل ـ ـص ـ ـ ــدر إل ـ ـ ــى انـه يـحـق
للـطــالب احلــاصل علـى مـجمـوع
ال ي ـقــل عـ ـ ــن ( )490درج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أي
مبعــدل ( )%70الـتقــدمي لـكلـيــات
العلـوم التي تـشمل كلـيات الـعلوم
وكل ـيـ ـ ــة ال ــتق ـن ـيـ ـ ــات الـ ــصح ـيـ ـ ــة
والـ ـط ـب ـيـ ـ ــة وقـ ـ ـســم ال ـتـحل ــيالت
املـ ــرضـيـ ــة والـكلـيـ ــة الــتقـنـيـ ــة يف
كـ ــركـ ــوك .فـيـمـ ــا يحـق لل ـطـ ــالـب
ال ـ ـ ـ ــذي ال يـقـل مـجـ ـم ـ ـ ـ ــوعـه ع ــن
( )420درجـ ـ ـ ـ ــة أي مبـعـ ـ ـ ـ ــدل ()60
درجــة التقـدمي للـكليـات األخـرى
وتــشمل جـميع الـكليــات العلـميـة
واالنـسانـية مبـا فيهـا كليـة الطب
ال ـب ـي ـ ـط ـ ـ ــري وال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــة واآلداب
وال ـت ـ ــرب ـي ـ ــة واالدارة واالق ـتـ ـص ـ ــاد
والق ــان ــون والـعل ــوم ال ـسـي ــاسـي ــة
والـكـل ـي ـ ـ ــة ال ـتـق ـن ـي ـ ـ ــة واالداري ـ ـ ــة
واالقـ ـسـ ــام الـ ــزراعـيـ ــة يف الـكلـيـ ــة
الــتقـنـيـ ــة بـ ــاملـ ـسـيـب واجلـ ــامعـ ــة
اإلسالمية وغيرها.
واكــد املصـدر ان الـشـروط ألــزمت

ج ـمــيع املــتق ـ ــدمــني لـلق ـب ـ ــول يف
اجلامعـات مبلء ( )50اختـياراً يف
اسـتمـارة الـتقـدمي مـوزعـة بــواقع
( )30اخ ـت ـيـ ـ ــاراً للــكل ـي ـ ــات و ()20
اختياراً للمعاهد.
ويف حـالة عـدم قبـوله يف الكلـيات
واملعـ ـ ــاهـ ـ ــد ال ـت ــي مت ادراجهـ ـ ــا يف
اسـتـم ــارة القـب ــول يـتـم ت ــرشــيحه
مـن قـبل ال ــوزارة وفق ــا مل ــا يـ ــؤهله
معـ ــدلـه وال يحـق له االعـتـ ــراض
على ذلك.
ودعـ ــا امل ـصـ ــدر الــطلـبـ ــة لـالطالع
على الـدليل وادراج الكليـات التي
يــرغبـون بهـا وحـسب مـا يـؤهـلهم
معــدلـهم بـغي ــة ضمــان حقـهم يف
القـبــول واالعـتــراض فـيـم ــا يحق
للـطــالب االنـتقــال من كـليــة ذات
املتـطلبـات األدنى إلـى كلـيات ذات
مـتــطلـبـ ــات أعلـ ــى وفق احلـ ــاالت
التالية:
ـ يـحق للـط ــالـب االول يف الــصف
االول يف اق ـ ـسـ ـ ــام علـ ـ ــوم احل ـيـ ـ ــاة
والـك ـي ـم ـي ـ ــاء وق ـ ـســم الــتق ـن ـي ـ ــات
االح ـصـ ــائـيـ ــة يف كلـيـ ــات الـعلـ ــوم
وكليــة الطـب البـيطــري االنتقـال
إل ـ ـ ـ ـ ــى كـل ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة طـ ــب االس ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــان
والصيـدلة .ويحق ايـضاً للـطالب
االول يف ال ـ ـصـف االول يف ق ـ ـ ـس ــم
ال ــري ــاضـي ــات والفـي ــزي ــاء وعل ــوم
االرض وعلــوم احل ــاسبــات وقــسم
الفـلك واالنواء اجلـوية يف كلـيات
العلوم وأقـسام العلوم الـتطبيقية
وعل ــوم احل ــاسـب ــات يف اجل ــامع ــة
التكنولوجية االنتقال إلى كليات
الهندسة أو االقسام الهندسية يف
اجلامعة التكنولوجية.
واوضـح املـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدر ان الـ ـ ـط ـ ـ ـ ــال ــب
املشمول بنظام التسريع للدراسة
الـ ـث ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــة وال ـ ـ ـ ــذي اجـ ـت ـ ـ ـ ــاز
االمـتح ــان ــات الـنه ــائـي ــة وحــصل
على عتبـة القطع ( )%80يحق له
القـب ــول يف الـكلـيـ ــات وفق خ ـط ــة
القبول البالغة ( %10و ( )%10من
خـطة قبـول كل كليـة من الكـليات
املـتنـاظـرة يف احملــافظـة الـواحـدة
ح ـي ــث يجـ ـ ــري ال ـت ـنـ ـ ــاف ـ ــس بــني
الــطلـب ــة ال ــذيــن تخ ـط ــوا عـتـب ــة

تسيري رحالت جوية منتظمة
اىل الدول العربية واالوربية
اعـلن مصـدر يف شركـة اخلطـوط اجلويـة العـراقيـة ان الشـركة
قامت بـاعداد دراسـة لتسـيير رحالت مـنتظمـة الى دبي وتـركيا
والـدول اجملـاورة ،مـشيـرا الـى قـرب تـسييـر الـرحالت الـى لنـدن
واملانيا.
وكـشف املـصـدر عـن ان نيـة الـشـركـة تـتجه الـى اسـتئجــار سبع
طـائـرات حـديثـة ،فـضال عن تـشغيل طـائـرات بسعـة ( )50راكبـا
بني بغـداد ومحـافظـات الـبصـرة واربيل والـسليمـانيـة واملـوصل
والنجف ،مـؤكـدا ان خطــة الشـركـة تهـدف الـى تـهيئـة املطـارات
بـ ـ ـشـكـل ج ـي ـ ـ ــد بـع ـ ـ ــد اص ـ ـ ــاب ـتـه ـ ـ ــا ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدم ـ ـ ــار وال ـتـخ ـ ـ ــريــب.

اهلالل االمحر يسعى لنقل
املركز االقليمي من عامن اىل بغداد
اكــد رئيـس جـمعيـة الـهالل االحمــر العــراقيـة الــدكتــور سعيـد
اسماعـيل حقي ان اجلمعيـة تسعـى الى ان يكـون العراق املـركز
االقلـيـمـي لـلهالل االحـمــر بــدال مـن املــركــز احلــالـي يف عـمــان
لـتـقلـي ــص سلـ ــسلـ ــة االجـ ــراءات االداريـ ــة يف احل ـص ـ ــول علـ ــى
املساعدات واملنح التي تقدمها الدول املانحة للعراق.
وقال حـقي يف تصـريحـات صحفيـة عقـب فوزه مبـنصب رئـيس
اجلمعيــة امس االول ان العـراق سيكـون سبـاقـا للـدميقـراطيـة
ومصـدر اشعاع ورمزا يف املـنطقة للنهـوض بتقدمي املـساعدات
لـ ــدول اجلـ ــوار والـ ــدول الـتـي تــتع ـ ــرض للـكـ ــوارث ال ـطـبــيعـيـ ــة
واالزمات واحلروب.
يـذكـر ان اجلـمعيـة تـأسـسـت سنــة  1932واعتــرفت بهـا الـلجنـة
الدوليـة للصليب االحمر سـنة  1934وتعتمد يف ايـراداتها على
استثمـار امالك اجلمعية وعلـى املساعدات الـتي حتصل عليها
من الدول املانحة.

معامل اجلص واحلصى تقتل العرشات يف البرصة
تسبـب وجود معـامل اجلص واحلـصى داخل املـناطق الـسكنـية
يف الـبصـرة بـوفـاة أكثـر من  20مـواطنـاً وإصـابـة عــدد كبيـر من
النساء واألطفـال والشيوخ بأمـراض احلساسية والـربو نتيجة
األدخنة التي تنبعث منها.
وقال عدد من سكنة منطقتي (الظويهرات والفرهة) يف قضاء
الـزبيـر انهم يعـانـون من هـذه املـشكلـة البـيئيـة الـكبيـرة نتيجـة
الغبــار الكثـيف احململ بـذرات األتـربـة ،مـؤكـديـن انهم تقـدمـوا
بــشكــاوى الــى املـســؤولـني يف القـضــاء واحملــافـظــة وقــد صــدرت
أوامــر عــديــدة ب ــإغالق ه ــذه املع ــامل وتــرحـيله ــا لكـن مـن دون
جدوى.
من جهته اكـد محافـظ البصـرة وجود قـرار يقضـي مبنع عمل
هــذه املعــامل مجـدداً،وقـال ان" مـن لم يـلتـزم بــالقـرار سـيلقـى
القـبــض علـيـه ويح ــال ال ــى احمل ــاكـم اخملـت ـص ــة" .وك ــشف عـن
تخصيـص قطع أراض ألصحـاب هذه املعـامل ليقيـموا علـيها
معاملهم ويباشروا عملهم.

مرشوع جديد لتطوير البنى التحتية يف املناطق الريفية
ببغداد واملحافظات
اعلنـت وزارة التخـطيـط والتعـاون االمنــائي عن اعــداد مشـروع
جـديـد لـتطـويـر الـبنــى التحـتيـة االرتكـازيــة بكلفــة  20مليـون
دوالر مخـصـصــة مـن الـبـنك الــدولـي يف املـن ــاطق ال ــريفـيــة يف
بغداد واحملافظات.
وقال مـصدر يف الوزارة امس ان هـذا املشروع يهـدف الى تقدمي
اخلـدمات العاجلـة لسكنـة املناطق الـريفية مـن خالل املشاريع
ذات العمالة الكثيفة واالعمال املدنية الصغيرة.
واضاف ان املـشروع املـذكور هـو من املشـاريع العاجلـة ،وسبق ان
دعـت وزارة الـتخـطـيـط ال ــدول امل ــانح ــة ال ــى ض ــرورة االس ــراع
بـتنـفيــذه  ،اذ سيـســاهم يف حتــسني الــواقـع املتــردي للـمنــاطق
الــريفيـة وتــوفيـر اخلـدمــات البـسـيطـة لهـا اضـافـة الـى تـنفيـذ
املـ ـ ـش ـ ـ ــاريـع ال ـ ـصـغ ـي ـ ـ ــرة ودعــم الـفـالحــني يف تـلـك امل ـن ـ ـ ــاطـق.
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الق ـطـع عل ـ ــى أس ـ ــاس اجمل ـ ــامــيع
التي حـصلوا علـيها عنـد التوزيع
عل ــى الـكلـي ــات وح ـسـب الـط ــاق ــة
االسـتيعــابيــة ويحق لـلطـالـب ملن
ال يــرغب بـنتــائج التـســريع الغـاء
تـ ـ ـ ــرشـ ـيـحـه والـ ـ ـ ــدوام يف ال ـ ـصـف
السادس االعدادي.
وبني املـصــدر ان بــامكــان الـطـلبــة
الـراغبني بـالتقـدمي للكلـيات ذات
القـبــول املـبــاشــر الـتقــدمي الـيهــا
مـب ـ ــاش ـ ــرة وهــي كلـي ـ ــات الفـن ـ ــون
واقـسام التربية الرياضية بكليات
التـربيـة وكليـات الفنـون اجلمـيلة
وكلـيــة الـتــربـي ــة الفـنـيــة يف ب ــابل
وكل ـي ـ ــات اجلـ ـ ــامعـ ـ ــة اإلسالم ـي ـ ــة
وكل ـي ـ ـ ــة الـعلـ ـ ـ ــوم اإلسالم ـي ـ ـ ــة يف
االنبـار واملـوصل والكـوفــة وكليـات
ج ــامعــة الـنهــريـن م ـسـتـصحـبـني
معهـم وصل الـتــسلـيـم مخـت ــومـ ـاً
من قـبل مــركــز التـسـلم واالرشــاد

مـوضحــا ان الطــالب الـذي يـقبل
يف تـلــك ال ـكـل ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــات ال يـحـق لـه
التـرشـيح إلــى الكـليــات واملعـاهـد
التـي يحــددهــا الـقبــول املــركــزي،
ويلغــى القبـول املـركـزي لـلطــالب
يف حـالـة عـدم التحـاقه بـالكليـات
أو املع ــاهـ ــد املقـب ــول فـيهـ ــا خالل
اسـ ـب ـ ـ ـ ــوع ــني م ــن اعـالن نـ ـت ـ ـ ـ ــائـج
الـقبـول أو يف حـالــة قبــوله خـطـأً
بـ ـسـبــب تقـ ــدمي مـعلـ ــومـ ــات غـيـ ــر
صحيحة للكلية أو املعهد.
ونـ ـ ــوه املـ ـصـ ـ ــدر الـ ـ ــى ان شـ ـ ــروط
القبـول املركـزي تقضي بـأن يكون
الـطالب عـراقي اجلنـسية وحـائزاً
عل ـ ــى شهـ ــادة دراسـ ــة االعـ ــداديـ ــة
وخ ــريج العــام الــدراسـي احلــالـي
والسـابق وغير مقبول يف أي كلية
أو معه ــد س ــواء ك ــانـت رسـمـي ــة أو
أهل ـيـ ـ ــة ون ـ ـ ــاجح ـ ـ ـاً يف الـفح ــص
الطبي.

بغداد /املدى
حـ ـ ــددت وزارة ال ـتـعل ـي ــم العـ ـ ــالــي
والـ ـ ـبــح ـ ــث ال ـعــل ـ ــم ـ ــي شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروط
وضـ ــوابــط ص ـ ــرف مخ ـصــصـ ــات
اخل ـ ــدم ـ ــة اجل ـ ــامعــي ـ ــة ال ـتــي مت
صـ ـ ــرفهـ ـ ــا يف االول مــن ال ـ ــشهـ ـ ــر
احلالي.
أعلـن ذلـك مــصـ ــدر م ــسـ ــؤول يف
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة لـ (املـ ـ ـ ـ ـ ــدى) وقـ ـ ـ ـ ـ ــال إن
ال ـ ــش ـ ـ ــروط والـ ــض ـ ـ ــوابـ ــط ال ـتــي
حـددتها الوزارة اخلـاصة بصرف
مخـصصـات اخلدمـة تقضـي بأن
يـكـ ــون املـ ـشـمـ ــول حـ ــاصـالً علـ ــى
شـروط عضـو الهيئـة التـدريسـية
وفـق امل ـ ـ ـ ــادة ( )24م ــن ق ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــون
الـتعلـيم العـالـي رقم ( )40لـسنـة
1988.
واشــار املصـدر إلـى ان املـشمــولني

بـصرف اخملصصات يبلغ عددهم
 16500ت ـ ـ ـ ـ ــدري ـ ـ ـ ــسـ ــي واملـ ــب ـ ـ ـ ـ ــالـغ
اخمل ـصــصـ ــة لهـم أكـث ــر مـن ()10
ملــيـ ـ ــارات ديــن ـ ـ ــار شهـ ـ ــري ـ ـ ـاً وهــم
اعــضـ ــاء الهـيـئـ ــات الـتـ ــدريـ ـسـيـ ــة
وح ــمل ـ ـ ــة شهـ ـ ــادة املـ ـ ــاج ـ ـس ـتــيـ ـ ــر
وال ــدكتــوراه وحـملــة لقـب استــاذ
مسـاعد واسـتاذ ومـدرس مسـاعد
ومـدرس علـى ان يكــون املسـتفيـد
مـن القــانــون مـتفــرغــا للخــدمــة
اجلامعية.
واكـد املصدر ان هـذا القانـون كان
يجـب ان يـ ـشــمل حــمل ـ ــة شهـ ــادة
الــدبلــوم العــالي والـبكـالـوريـوس
واملعـيــديـن وم ـســاعــدي اخملـتـبــر
وذلك لدورهم الكبير يف العملية
الـعلـمـي ـ ــة لـت ـ ــدنـي مـ ـسـت ـ ــوي ـ ــات
رواتبهم.

حتديد رشوط رصف خمصصات
قانون اخلدمة اجلامعية

قتل عشوائي
يف البياع والرشطة غائبة!

وزيرة شؤون املرأة :مؤمتر املرأة العراقية
يعقد هذا الشهر
بغداد/املدى
قـالت وزيـرة الـدولـة لـشـؤون املـرأة
ال ـ ــدكـت ـ ــورة ازه ـ ــار الـ ـشـيـخلـي ان
املــؤمتــر الــوطـنـي الـثــانـي للـمــرأة
الع ــراقـي ــة سـيـعق ــد يف ال ـس ــادس
والعشرين من الشهر اجلاري.
واشارت الشيخلي الـى ان املؤمتر
سيـناقـش قضـايا املـرأة والدسـتور
وهي من اولـويـاته وكـذلك كـيفيـة
تفعيل مـؤسسـات اجملـتمع املـدني
والفـ ــدرالـي ـ ــة وحقـ ــوق االنـ ـسـ ــان
والتحـديات الراهنة التي مير بها
العراق.
واضـ ــافـت الـ ـشـيـخلـي ان الـ ــوزارة

تــسع ــى بجهــد الــى تـطــويــر واقع
املــرأة العــراقيـة وتـنفيـذ عــدد من
املـشــاريـع التـي تعـتمــد بــاالســاس
علـ ــى مــنح املـن ـظـمـ ــات الـ ــدولـيـ ــة
م ـشـي ــرة ال ــى ان الـ ــوزارة مهـتـم ــة
بقضـايـا املـرأة مـن اقصـى العـراق
الــى اقصــاه واوضحت الـوزيـرة ان
طـمـ ــوح الـ ــوزارة ان يـكـ ــون متـثــيل
املـ ـ ــرأة يف مـ ـ ــؤسـ ـ ـسـ ـ ــات الـ ـ ــدولـ ـ ــة
واجلمـعيــة الــوطـنيــة ال يقـل عن
 25مـن نـ ـسـبـ ــة الـ ــرجـ ــال يف هـ ــذا
اجلــانب وان تــوصيــات قــد اعــدت
رفعت الـى جلنـة كتـابـة الـدستـور
بـشــأن املــرأة العــراقيــة وحقــوقهــا
ومتثيلها يف احلكومة.

نائب رئيس الوزراء يعد مبخصصات مستقلة لتجاوز أزمة املياه يف العاصمة

ماء بغداد :عدم تعاون وزارة الكهرباء سبب يف
تفاقم ازمة مياه الرشب
بغداد /طارق اجلبوري
وعــد نــائـب رئيـس الــوزراء رئيـس
جل ـنـ ـ ــة اخلـ ـ ــدمـ ـ ــات يف مـجل ـ ــس
الـ ـ ـ ــوزراء الـ ـ ـ ــدكـ ـتـ ـ ـ ــور روز نـ ـ ـ ــوري
ش ــاويــس بـت ــوفـي ــر تخـصـيـص ــات
م ــاليــة مـسـتقلــة لــرفــد مـشــاريع
امانـة بغداد خاصـة تلك املتعلقة
مبـي ــاه ال ـشـ ــرب واصالح شــبك ــات
املاء..
جـ ـ ـ ـ ــاء ذلــك خـالل االج ـ ـت ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاع
االخيــر للـجنــة اخلــدمــات الــذي
حضـره امني بغداد الـدكتور عالء
محمود التميمي.
واكـد الـسيـد نـائب الـوزراء حـاجـة
مـدينـة بغـداد إلـى حلـول جـذريـة
وس ــريعـ ــة يف ملف مـي ــاه ال ـش ــرب
دعـم ـ ـاً لـلخ ـطـ ــة املعـ ــدة مـن قــبل
االم ــان ــة لـتج ــاوز ه ــذه امل ـشـكل ــة
واالرتفـاع مبـستـوى اخلـدمـات يف
بغداد بشكل عام..
مـن جــانـب آخــر ت ــدارس مجلــس
محـافظة بغداد مع مسؤولي ماء

بغــداد مـن خالل اجنــاز ع ــدد من
امل ـشـ ــاريع ومــنه ــا م ـش ــروع ش ــرق
دجـلـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــذي مت تـ ـ ـ ـ ـشـغ ـ ـيـلـه
التجـريبي بطـاقة ( )54الف مـتر
مـكعب يـؤمل ارتفـاعهـا إلـى ()86
الف متر مكعب..
وقــال رئيـس اجمللـس مـازن مـكيـة
ان م ـس ــؤولـي م ــاء بغ ــداد اش ــاروا
إلـى ان سبب شحة املـاء يعود إلى
عـ ـ ــدم تعـ ـ ــاون دائـ ـ ــرة الــكهـ ـ ــربـ ـ ــاء
ب ــايـص ــال الـط ــاق ــة الـكه ــرب ــائـي ــة
بـصــورة م ـسـتـمــرة إل ــى محـطــات
الـضخ واعـتمـادنــا علـى املـولـدات
والتجاوزات احلـاصلة على شبكة
ان ـ ـ ــاب ـيــب امل ـ ـ ــاء مــن ق ـبـل بـعـ ــض
أصحــاب املــزارع وعــدم مـســاهمــة
اجملـالـس البلـديـة مبـراجعـة هـذه
الــتجـ ــاوزات والــتعـ ــاون يف رفـعهـ ــا
اضـافـة إلـى الـنقص الـذي تعـاني
مـنه بغ ــداد اصالً يف انـتــاج املـيــاه
الذي يقـدر باكثر من مـليون متر
مكعب يومياً.

وزير املوارد املائية يشارك يف مؤمتر رجال االعمال العراقي  -االملاني الثاني

بغداد /املدى
قـتل اربعــة اشخــاص امـس يف مـنـطقــة الـبـيــاع بـبغــداد يف
حادثني منفصلني بنيران مسلحني مجهولني.
وذكر مندوب (املدى) ان احلادث ا الول وقع يف منطقة بيع
ال ـسـيــارات املـبــاشــرة ،عـنــدمــا فـتـح مجهــولــون الـن ــار علــى
شخــص كـ ــان يع ــرض سـي ــارتـه للـبــيع ،واردوه قـتــيالً ،والذا
بالفرار ،من دون معرفة االسباب التي أدت إلى احلادث.
ويف حــادث مـنفـصـل قتـل  3شبــان بـني ــران مجهــولـني بعــد
شجار بسبب جتاوز مروري.
ونقـل منــدوب (املــدى) عـن شه ــود عيــان ان شجــاراً بـسـبب
خـلل م ــروري ت ـسـبــب يف مقــتل اح ــد ال ـشـب ــان ال ــذي ك ــان
يستقل سيـارته برفقة شخصـني ،واطلق عليه احد سائقي
السـيارات النـار وارداه قتيالً ،وأضـاف الشهـود" :وبعد بـرهة
تــوقفـت سيــارة اخــرى إلــى جــانـب سيــارة القـتيـل وفتـحت
النار على رفيقيه مما ادى إلى وفاتهم فوراً".
وذكـر الشهـود ان منطـقة احلـادثني ال تبعـد أكثـر من كيـلو
متـرين عـن مركـز شرطـة البـياع ،لكـن الغريـب يف اال مر ان
الشرطـة احتاجت الكثـر من  45دقيقة كي تـصل إلى مكان
احلادث!

بحث عالقات املياه الثنائية
وانعاش هور احلويزة املشرتك مع ايران

بغداد/عبد الرزاق املرجاني
يزور طهـران اليوم وفـد من قطاع
املــوارد امل ــائيــة بــرئــاســة ال ــدكتــور
عبــد اللطـيف جمـال رشيـد وزيـر
املـوارد املائية لبحث عالقات املياه
الثنائية بني العراق وايران.
وقـ ــال الـ ــدكـتـ ــور رشـيـ ــد أم ــس يف
اتصـال هـاتفي مع (املـدى) خالل
ح ـضـ ــوره اجـتـمـ ــاعـ ــات الـلجـنـ ــة
العـراقيـة االميـركيـة املـشتـركـة يف
عمـان":اننـا سنـبحث مع نـظيـرنـا
االيراني مـواضيع امليـاه املشتـركة
يف هـ ـ ــور احلـ ـ ــويـ ـ ــزة الن ه ـنـ ـ ــاك
()1150كـ ـ ـ ـ ـ ــم 2داخـ ــل األراضـ ـ ـ ـ ـ ــي
االيـرانيـة من هـذا الهـور البـالغـة
مـساحته ( )3500كم 2اضافة إلى
منــاقشـة سيـاسـة احملـافظـة علـى
االهـ ــوار وحـمـ ــايــتهـ ــا وانعـ ــاشهـ ــا

السفري البولندي يلتقي حمافظ بابل
ورئيس جملس املحافظة
بابل/املدى
زار الـسفيــر البــولنـدي محــافظـة
بـابل والتقـى السيـد سالـم صالح
املـسلمـاوي محـافظ بـابل ورئـيس
مجلــس احمل ــافـظ ــة فـيه ــا .وق ــال
الـسـفيــر "ان الق ــوات الب ــولنــديــة
جـاءت من اجل اعادة بناء العراق
وقــد بــرهـنـت قــواتـن ــا علــى قــدرة
جيـدة يف اجنـاز املهــام العمــرانيـة
واخلـدميــة وخصـوصـاً يف مجـال
حـم ــاي ــة م ــديـن ــة بـ ــابل االث ــاري ــة

واحملافظة عليها" .واضاف" نأمل
ان تـكـ ــون الـعالق ـ ــة معـكـم قـ ــويـ ــة
واكي ــدة ،كمــا نــدعــو الــصنــاعـيني
والتجـار الى زيـارة بولـندا وتـبادل
اخلـبـ ــرات" .وأعلـن ال ــسفـيـ ــر عـن
استعــداد دولته السـتقبـال اثـنني
م ــن طل ـب ـ ــة اجلـ ـ ــامع ـ ــة الك ـم ـ ــال
حتـصـيلهـم الــدراسـي .مــؤكــدا أن
مـهمة القوات البولـندية ستنتهي
يف شهـ ـ ــر ايلـ ـ ــول القـ ـ ــادم ول ـي ـتــم
تعويضها بقوات اخرى.

بغداد/املدى
عثرت قـوات املارينـز على مخـبأين
لالسلحة يف منطقـة الزيدان قرب
الفلـوجة ،حتـوي الغامـا وصواريخ
ورشاشات.
اعلن ذلك بيان للجيش االمريكي
تلقـت (املــدى) نــسخــة مـنه ،وافــاد
بـتعــرض الــدوريــات االمــريـكيــة يف
امل ـنـ ــطقـ ـ ــة املـ ـ ــذكـ ـ ــورة لـهجـ ـ ــومــني
مـنفصلني بـالعبـوات الناسـفة ،من

دون ان يفصح عن وقوع خسائر.
وقـال الـبيـان ان املــارينــز اكتـشفـوا
خالل االسابيع املـاضية" مخـابىء
السـلحـ ــة مـتـنـ ــوعـ ــة وادوات صــنع
املـتـفجـ ــرات يف مـن ــطقـ ــة زيـ ــدان"،
مــؤكــدا اسـتمــرار عمـليــة (الـسـيف
املـعقـ ــوف) " الـتـي تـ ـشـن مـن قــبل
قوات املارينز يف االنبار".
آخ ـ ــر ت ـط ـ ــورات عــمل ـي ـ ــة ال ـ ـســيف
املعقوف

املارينز يعثرون
عىل خمبأين لالسلحة قرب الفلوجة

دراسة لتجهيز عدد من مناطق بغداد
بالتيار الكهربائي

بغداد /املدى
شـكل مـجل ــس مح ــاف ـظـ ــة بغ ــداد
جل ـن ـ ــة ف ـن ـي ـ ــة تـ ـضــم امل ـ ــدي ـ ــريــن
الع ــامـني يف الـكه ــرب ــاء وم ــدي ــري
القـ ـط ـ ــاعــت وجل ـ ــان اخل ـ ــدم ـ ــات
بـ ــاجملـ ــال ــس الــبلـ ــديـ ــة لـتـ ــدارس
جتهـي ــز ع ــدد مـن املـنـ ــاطق غـي ــر
املـشـمــولــة بــاخلــدمــات يف بغــداد
جلـ ـ ــان ـبــي الـكـ ـ ــرخ والـ ـ ــرصـ ـ ــافـ ـ ــة
بالطاقة الكهربائية.
وقــال رئيـس اجمللـس مـازن مـكيـة
ان اجمللـس نـاقـش ايضـاً مـوضـوع

بغداد /املدى
أعـلـ ـن ــت الـ ـ ــشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة الـعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة
لالتصـاالت والبـريـد عن اطالق
اخل ـ ــدم ـ ــة ال ـ ــدولــي ـ ــة "ال ــصف ـ ــر
الــدولـي" للــراغـبـني بــاحلـصــول
عل ــيهـ ـ ــا اع ـتــبـ ـ ــاراً مــن ال ـ ــشهـ ـ ــر
احلالي.
جــاء ذلك يف بيـان الـوزارة الـذي
تـلقـت (امل ــدى) ن ــسخ ــة مـنه ان
الغــرض مـنه "تخـفيـف االعبــاء
عـن كـ ــاهل االخـ ــوة املـ ـشـتـ ــركـني
( )...فقـ ــد مت الغـ ــاء دفع مـبـلغ
التـأمـينــات املعمـول به سـابقـاً ،
واعتبـار مبـالغ التـأمني التي مت
دفعهــا ســابقـ ـاً رصيــدا لـصــالح
املشترك".
واوضـح الـ ـب ــي ـ ـ ـ ــان آل ــي ـ ـ ـ ــة فـ ـتـح
اخل ـ ــدم ـ ــة ال ـ ــدولــي ـ ــة يف بغ ـ ــداد
واحملــافظـات للهــواتف االرضيـة
والـالسلـكــيـ ـ ــة wllبـ ـ ــأن يقـ ـ ــدم
سـكنـة الـرصـافـة طـلبـاتـهم إلـى
بـ ــدالـ ــة الـعلـ ــويـ ــة ،فـيـمـ ــا يقـ ــدم
سـكن ــة الكــرخ يف طـلبــاتـهم إلــى
بدالـة حي الـعدل ،ويقـدم سكـنة
احملـافظات طلـباتهم إلـى اقسام
الـ ــب ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــد واالتـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ــاالت يف
احملافظات.
واشـ ــار الـبـيـ ــان الـ ــى ان خـ ــدمـ ــة
الـ ــصفـ ـ ــر الـ ـ ــدولــي س ــتع ـتــمـ ـ ــد
مفـت ــاحـ ـاً س ــريـ ـاً لـضـم ــان ع ــدم
الـتالعـب ب ــالـن ــداءات ال ــدولـي ــة،
م ـشـيــراً إلــى ان رســوم اخلــدمــة
اجل ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة هــي  9آالف ديــن ـ ـ ــار
لـلــم ـ ــس ـ ـ ــاكــن و  12ألـف ديــن ـ ـ ــار
للـمتـاجــر سنـوي ـاً ،و  4500دينـار
للـهيئـات الـدبلـومـاسيـة شهـريـاً،
وت ـسـت ــوف ــى االج ــور عـن ط ــريق
القوائم الهاتفية.
وعـن اجور االتـصال الـدولي من
الهــواتـف االرضي ــة والالسلـكيــة
ق ـ ــال ال ـبــيـ ـ ــان انه ـ ــا  500ديــن ـ ــار
للـ ــدقــيقـ ــة الـ ــواح ـ ــدة وألنحـ ــاء
العالم كافة.

يف املؤمترالوطني للمرأة العراقية

انارة الـشوارع وسبل حمـايتها من
قبل اهالي املناطق وعدم التجاوز
علــى خـط ــوط الكهــربــاء علــى أن
تـأخذ اجملـالس الـبلديـة دورها يف
ه ــذا اجمل ــال ب ــالــتعـ ــاون مع وزارة
الكهرباء..

وخ ـ ــاص ـ ــة م ـ ــا يــتعـلق ب ـ ــااله ـ ــوار
املشتركة.
وأض ــاف ان املب ــاحث ــات ستـتنــاول
ايـضـاً فــروع االنهــر القـادمـة إلـى
األراض ــي الع ـ ــراق ـي ـ ــة مــن اي ـ ــران
وتبــادل املعلـومــات بني الـطــرفني
يف م ـســألــة تـطــويــره ــا ومعــرفــة
امل ـش ــاريع االروائـي ــة امل ـسـتقـبلـي ــة
ال ـتــي ت ـنـ ـ ــوي ايـ ـ ــران اقـ ـ ــام ــتهـ ـ ــا
والـ ـبـح ــث يف الـ ـتـع ـ ـ ــاون االروائ ــي
امل ـشـت ــرك مبـ ــا يخ ــدم ال ــشعـبـني
اجلارين.
وعلـمـت (املـ ــدى) ان وزيـ ــر املـ ــوارد
املـائيـة سيشـارك يف مؤمتـر رجال
االع ـم ـ ـ ــال العـ ـ ــراقــي  -االملـ ـ ــانــي
الـثـ ــانـي ال ـ ــذي يقـ ــام يف مـي ـ ــونخ
للفترة  20-18مـن الشهر احلالي
بــرعــاي ــة وزارة االقتـصــاد والعـمل

 12مرشحا ملنصب
قائد رشطة النجف
النجف /فاضل رشاد
اعـلن محــافظ الـنجف اسعـد ابـو
كلل لـ (املـدى) ان وزارة الـداخـليـة
صـ ـ ـ ــادق ــت عـلـ ـ ـ ــى  12اسـ ـمـ ـ ـ ــا م ــن
امل ــرشحـني الـ  19ال ــذيــن رشحهـم
مجلـس احملــافظــة يف وقت سـابق
لق ـيـ ـ ــادة ال ـ ـشـ ـ ــرطـ ـ ــة يف ال ـنـجف،
مـضيفـا انه سـيتـم انتخـاب قـائـد
الشرطة يف وقت الحق.
وقــال مـصــدر مقــرب مـن مجلـس
احملـافظة طلب عدم ذكر اسمه ان
العـميـد مهـدي احلكـاك هـو اكثـر
امل ـ ـ ــرشحــني حـ ـظ ـ ـ ـاً ل ـ ـشـغل هـ ـ ــذا
املنصب.

االمل ــانـي ــة وب ــالـتع ــاون مع غ ــرف ــة
الــتجـ ــارة وال ـصـنـ ــاعـ ــة االملـ ــانـيـ ــة
ومبـشاركـة  400شخصيـة ميثـلون
كبـريـات الشـركـات االملـانيـة واكثـر
مـن  100شخـصـي ــة ع ــراقـي ــة مـن
القطاعني العام واخلاص.
ويبحث املـؤمتر فـرص االستثـمار
يف الع ـ ـ ــراق واالسه ـ ـ ــام يف اع ـ ـ ــادة
االعمار مبختلف القطاعات.
وســتقـ ــام علـ ــى هـ ــام ــش املـ ــؤمتـ ــر
ورشــة عـمل حــول معــاجل ــة امليــاه
وامليــاه الثـقيلـة والــري سيـشـارك
فيهـا الدكـتور رشيـد بالـقاء بحث
عن قـطاع املوارد املائية يف العراق
وامل ـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ـ ــاكـل الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ـ ــواجـهـه
واالولويات املطلـوب تنفيذها من
امل ـ ـشـ ـ ــاريع ال ـت ـن ـمـ ـ ــويـ ـ ــة يف هـ ـ ــذا
القطاع.

اختتام اعامل مؤمتر فدرالية
اجلنوب يف البرصة
البصرة /عبد احلسني الغراوي
اخـتـتـمــت يف محـ ــاف ـظـ ــة الـب ـصـ ــرة اعـمـ ــال
م ــؤمت ــر ف ــدرالـي ــة اجلـن ــوب ال ــذي ن ـظـمـته
االمـانـة العـامـة لفـدراليـة اجلنـوب واستمـر
ثالثة أيـام .وقد حـضر املـؤمتر عبـد اخلالق
زنكـن ــة ممـثالً عـن رئـيــس اقلـيـم ك ــردسـت ــان
ال ـسـي ــد م ــسع ــود الـب ــارزانـي وال ـسـي ــد عـب ــد
الكـرمي مـاهـود عـضــو اجلمـعيـة الـوطـنيـة.
كـم ــا حـض ــره أيـضـ ـاً ممـثل ــون عـن األح ــزاب
والـتجـمع ــات ال ــوطـنـي ــة والـ ــدميق ــراطـي ــة.
وتــركــزت محــاور املــؤمتــر ال ــذي متثـلت فـيه
محـافظـات الـبصـرة ومـيسـان وذي قـار علـى
اهميـة اقامـة اقليم اجلـنوب الـذي يتيح له
اخلــروج من عــوامل الـتهـميـش الـتي عـانـى
مـنها خالل مـدة حكم النـظام الـسابـق .كما
اكدت علـى ضرورة ان يـكون القليـم اجلنوب
حـ ـص ـ ــة يف ال ـث ـ ــروات ت ـ ــرســيخـ ـ ـاً لـلع ـ ــدال ـ ــة
االجـتمــاعيـة واالنـســانيــة التـي ينهـض بهـا
العراق اجلديد.

تفكيك صاروخ يف البتاويني
وحترير احد املختطفني
بغداد /عامر القيسي
يف اطـار عـمليــة البـرق ،قـام لـواء
العمليـات اخلاصـة التـابع لوزارة
الـدفـاع بــدهم اوكـار االرهـابـيني
يف منـطقــة ابــو غ ــريب والـقبـض
على أحد االهداف املطلوبة .ذكر
ذلك لـ (املـدى) مصدر يف الدائرة
االعالم ـي ـ ــة يف وزارة ال ـ ــداخل ـي ـ ــة
واضاف ان دوريـة للنجدة متكنت
م ــن حت ـ ـ ــري ـ ـ ــر اخملـ ـت ـ ـطـف وه ـ ـ ــو
صاحـب شركـة الوعـد للحلـويات
من ايدي عصابة مسلحة مؤلفة
م ــن ثـالثـ ـ ـ ــة اشـخـ ـ ـ ــاص والـقـ ـ ـ ــاء
القـبض علـيهم ،بعـد مطـاردتهم،

وبح ـ ــوزتهـم سـيـ ــارة نـ ــوع بــيجـ ــو
ومـسـدس ومـبلغ ثالثــة ماليني و
 350ألف دي ـن ـ ــار .واك ـ ــد ان ل ـ ــواء
العــملـيـ ــات اخلـ ــاصـ ــة متـكـن مـن
ابـ ـط ـ ــال ع ـب ـ ــوة نـ ـ ــاسف ـ ــة ك ـ ــانــت
مـ ــوضـ ــوعـ ــة يف مـ ــديـنـ ــة ال ـصـ ــدر
ق ـ ـط ـ ـ ــاع  55.م ــن جـه ـ ـ ــة اخ ـ ـ ــرى
متـكنت قـوات الشـرطـة من القـاء
القـبــض عل ــى اح ــد االره ــابـيـني
بعــد مـط ــاردته يف جـن ــوب بغــداد
اثنـاء محـاولـته زرع عبـوة نـاسفـة
علـ ــى ال ـطـ ــريـق العـ ــام ،واب ـطـ ــال
مـفـع ـ ـ ــول ص ـ ـ ــاروخ يف م ـن ـ ـطـق ـ ـ ــة
البتاويني.

الرتبية ختصص ( )30مليار دينار لتشييد ( )40مدرسة يف نينوى
بغداد /املدى
خ ـص ـصـت وزارة الـتـ ــربـيـ ــة مـبـلغ
( )30مـليــار دينــار لتـشـييــد ()40
م ــدرس ــة ج ــديـ ــدة يف مح ــاف ـظ ــة
نينوى.
وذكـ ــر ذلـك م ـصـ ــدر مـ ـسـ ــؤول يف
وزارة التــربيـة لـ (املـدى) وقـال ان
الهـ ـ ــدف مــن ت ـ ـش ـي ـيـ ـ ــد املـ ـ ــدارس
اجلـديدة يف محـافظـة نينـوى هو
فك االخـتـن ــاق ــات احلـ ــاصل ــة يف
اعـ ـ ــداد الـ ــطل ـبـ ـ ــة اذ ان املـ ـ ــدارس
امل ــزمع بـن ــاؤه ــا سـتك ــون م ــدارس
االبـ ـت ـ ـ ـ ــدائـ ـي ـ ـ ـ ــة واملـ ـت ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـط ـ ـ ـ ــة
واالعدادية.
واشـ ــار امل ـصـ ــدر إلـ ــى ان مـجل ــس
االعـم ــار ق ــام بـتخ ـصـيــص مـبـلغ
( )6مـلـ ـيـ ـ ـ ــارات و ( )500مـلـ ـيـ ـ ـ ــون
ديـنار الضـافة عـدد من االجـنحة

جريدة يومية سياسية
تصدر عن مؤسسة املدى
لالعالم والثقافة والفنون

وت ــوسـيع ع ــدد آخ ــر مـن امل ــدارس
ذات االسـتــيعـ ــاب احملـ ــدود فــضالً
عـن ان ع ـ ــدداً مـن امل ـ ــدارس آيل ـ ــة
للسقوط.
واكـد املـصــدر ان الفتـرة احلــاليـة
سوف تـشهد تشيـيد ( )42مدرسة

اض ــاف ــة ال ــى ان هـن ــاك م ـش ــاريع
صغ ـيـ ـ ــرة الن ـتـ ـ ــاج املـ ـ ــاء يف طـ ـ ــور
االجنـ ــاز خالل االشه ــر الق ــادم ــة
نأمل ان تـسهم باحلد من مشكلة
شحة املياه.
مـن جه ــة اخ ــرى اشـ ــار املهـن ــدس
خــالــد ابــراهـيم مــديــر عــام دائــرة
ماء بغـداد إلى ان االمـانة تـساهم
يــوميـاً بـرفــد منـاطـق ابي غــريب
بحـدود ( )41الف متـر مكعب من
مـي ــاه الـ ـش ــرب مـن مـ ـش ــروع م ــاء
الـكـ ـ ــرخ ح ـيــث متــت مـ ـضـ ـ ــاعفـ ـ ــة
معـ ـ ــدالت الـ ــضخ مــن ( )80إلـ ـ ــى
( )100الف متر مكعب يومياً..
وقــال الـن ــاطق االعالمـي المــانــة
بغـ ــداد ان جتهـي ــز امل ــاء الط ــراف
مــدينـة بغـداد هـي من مـســؤوليـة
محـافظـة بغـداد ووزارة البلـديـات
اال انه وحـرصاً علـى مسـاعدة كل
املـواطنـني قامـت االمانـة بايـصال
املــاء إلــى عــدد مـن هــذه املـن ــاطق
ومنها (ابو غريب).

ريف ـيـ ـ ــة وهـ ـ ــدم ( )136مـ ـ ــدرسـ ـ ــة
مــشيــدة من الــطني واسـتبــدالهــا
مبــدارس جــديــدة وكــذلـك ستـتم
اض ــاف ــة ( )72جـن ــاحـ ـاً لع ــدد مـن
م ـ ـ ـ ــدارس الـق ـ ـ ـ ــرى واالري ـ ـ ـ ــاف يف
احملافظة.

محلة للقضاء عىل
االمراض االنتقالية
والكالب السائبة يف
كركوك
كركوك /ابراهيم خليل
اعلنت اللجـة الفرعية لالمراض
املــشتــركــة يف محــافـظــة كــركــوك
عــن ق ـيـ ـ ــامهـ ـ ــا بح ــملـ ـ ــة واسع ـ ــة
لـلقـ ـضـ ـ ــاء عل ـ ــى م ـ ــرض ح ـم ـ ــى
م ــالـط ــا واالم ــراض االنـتق ــالـي ــة
ال ـتــي ت ـن ـت ـ ـش ـ ــر يف ع ـم ـ ــوم م ـ ــدن
احملــافـظ ــة خالل فـصل الـصـيف
احلالي.
وقـ ــال نـ ــائــب محـ ــافــظ كـ ــركـ ــوك
رئيـس اللجنـة العلـيا بـاحملافـظة
ان الـلجـنـ ــة متكـنـت مـن تـن ـظـيـم
حـ ـمـالت ملـك ـ ـ ــافـح ـ ـ ــة الـق ـ ـ ــوارض
واآلفــات يف عـمــوم امل ـسـتــشفـيــات
وامل ــراك ــز الــصحـي ــة ال ــى ج ــانـب
رفع اكـثـ ــر مــن  12الف طـن مـن
الـنف ــايـ ــات يف  12آالف" سكـنـي ــا"
واربع ـ ــة آالف مـت ـ ــر مـكعـب مـن
االنق ــاض وردم ثالثــة آالف مـتــر
مكعب من املسـتنقعات لتحسني
الـبـيـئـ ــة وتاليف انـت ـش ــار ام ــراض
وبـائية بـني املواطنـني يف االحياء
الشعبية ذات الكثافة السكانية.
وفيمـا يتعلـق بالـثروة احلـيوانـية
قال احلديـدي ان اللجنة متكنت
مـن رصـ ــد  1352حـ ــالـ ــة اصـ ــابـ ــة
مبرض االجـهاض الـسريـري بني
االغنــام و 610ح ــاالت من مــرض
س ــامل ــونـيال ،كـم ــا متكـنـت ف ــرقـن ــا
ايضا من ابادة اكثر من  100كلب
سائب يف احياء كركوك.
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