
5 تقارير ومتابعات
Reports & Follow-ups

بغداد / شاكر املياح

العدد )723( األربعاء )19( متوز 2006
NO. (723) Wed. (19) July 

اوضح الــسـيـــد محـمــد الــدهــوي
مــديـــر القـبــول املــركــزي يف وزارة
الـتعليم العـالي والبحـث العلمي
آليـة نظـام القبـول املـركــزي التي

اعتمدتها الوزارة لهذا العام.
جـــــاء هــــــذا خالل ورشــــــة العـــمل
الــتــي نـــظــمـــتهــــــا الــــــوزارة بهــــــذا
الـــشــــأن. واشــــار مــــديــــر القـبــــول
املـــــــركـــــــزي إلـــــــى ان الـقــبـــــــول يف
اجلـــامعـــات واملعـــاهـــد العـــراقـيـــة
سـيـكــــون علــــى وفق اعــــداد دلــيل
الـطــالب الـذي سـيكــون مخـتلفـاً
عـــمـــــــــا كـــــــــان عـلـــيـه يف االعـــــــــوام
املـــــــــاضـــيـــــــــة الـــــــــذي ســـيـحـــــــــوي
املالحـــظـــــات واملـعلـــــومـــــات الــتــي
تـــتـعـلـق بـــتـعـــــــــريـف الـــــطـــــــــالـــب
بــاجلــامعــات والكـليــات واملعــاهــد
الـتـي بــــامكــــانه الــتقـــدمي الــيهـــا
ولـكال الفــرعـني العـلمـي واالدبي
وكـــــذلـك بـــــالـنـــسـبـــــة خلـــــريجـي
الــــــدراســـــــة املهــنــيــــــة فــــضالً عــن
املعلـومات عـن الطالـب ومدرسته
وعلـــــى شــكل قـــــرص مــــضغـــــوط
تسلمه وزارة التربية إلى مديرية
القـبـــول املـــركـــزي. مـــوضحـــاً انه
وبعــد ظهــور نتــائج االمـتحـانـات
الــوزاريــة سـيكــون علــى الـطـــالب
ـــــــــــــاجــح أو املـــكـــــمــل ان ميــأل ـالـــــن

وبـــــــواقع 26032 لـلفــــــرع الـعلــمــي
و3722 لـلفـــرع االدبـي أي بـنــسـبـــة
13% و6900 لـلفـــــرع املهـنـي وميــثل
هـــــذا نــــســبـــــة 32% مــــشــيـــــراً إلـــــى
اســتحــــداث ثـالث كلـيـــــات تقـنـيــــة
مــــــوزعــــــة علــــــى بغــــــداد واملــــــوصل
واملــسيـب، اعقـبتـه د. بيـــداء ستــار
لفته مـديرة قسـم التعليم االهلي
يف وزارة الــتـعلــيـــم العــــــالــي الــتــي
اشــــــارت إلــــــى ان عــــــدد الــكلــيــــــات
االهلـيـــــة املعـتـــــرف بهـــــا مـن قــبل
الــوزارة يـبلغ 15 كـليـــة، ثم حتــدث
الــدكـتــور عـمــر جنـم الــديـن اجنه
مــســاعــد رئـيــس جـــامعــة كــركــوك
للـشـؤون الـطالبيــة ورئيـس مـركـز
الـتــــسلـم واالرشـــــاد يف اجلـــــامعـــــة
الـذي اورد امثـلة علـى كيفـية ملء
اسـتـمــــارة الـتــــرشــيح واالخــطــــاء
احملــتــملــــــة ومقــتـــــرحــــــاً ان يقـــــوم
الـــــــطــــــــــــالـــــب مبـلء اســـــتـــــمــــــــــــارة
مــسـتـنــسخـــة اوالً وبعـــد اسـتقـــرار
الـــــــرأي يقـــــــوم مبلء االســتــمــــــارة

االصلية.
امــــا الـــسـيــــد حـــســـــام علـي عـبــــد
احملـــسـن مـــــديـــــر نــظـــــام القـبـــــول
املــركــزي فقــد شـــرح طبـيعــة عـمل
الـنظـام والـتطـبيقـات واالجـراءات

املتخذة من قبل املسؤولني عنه.

ـ ـ
خـــــــريـج الفـــــــرع االدبــي بــكلــيـــــــات

ومعاهد معينة.
وبعــــد ذلـك حتــــدث الـــسـيــــد عالء
عبد اللطيف مـدير شؤون الطلبة
يف هيـئة التعلـيم التقني مـوضحاً
ان عـدد الـطلبـة الـذيـن سيـقبلـون
هـــذا العـــام يف الـكلـيـــات واملعـــاهـــد
الـــتقــنــيــــــة يــبـلغ 29397 طــــــالــبــــــاً

املـثـبـتــــة يف هــــذا الـــسـجل والــــذي
ســيـكـــــون هــــــو املعــيـــــار الـــــوحــيـــــد
لتـرشـيح الطـالب. امــا بخصـوص
لـواصق االختـيار فـستـكون خـمس
اوراق للفـرع العلمي وثالثـاً للفرع
االدبـــي ذلــك الن خــــــــريـج الـفــــــــرع
الـعلــمــي لـه حق الـــتقـــــــدمي إلـــــــى
جـمــيع الـكلـيــــات فـيـمــــا ســيحــــدد

الــذي ليـس لـديه رســوب ونتعـرف
علـــــى هـــــذه عــن طــــــريق الــــسـجل
االســاس الــذي تــرسله الـينــا وزارة
الــتــــــربــيـــــــة وعلـــــــى وفق مــــــدارس
املديـريات العامـة للتربيـة وبدورنا
ســنـــــدخل هـــــذه املـعلـــــومـــــات إلـــــى
احلـــــاســبـــــة االلـكــتـــــرونــيـــــة الــتــي
ســنعـتـمــــد علـــى درجـــات الــطالب

اسـتمــارة التــرشيح ويـسـلمهـا إلـى
احـــد مـــراكـــز الـتـــسلـيـم واالرشـــاد
البــالغ عــددهــا 32 مــركــزاً مــوزعــة
علــى جمـيع محــافظـات العـراق 6
مـنهـــا يف بغـــداد مـنـتــشـــرة حــسـب
الـــــرقـع اجلغـــــرافــيـــــة ملـــــديـــــريـــــات
التــربيــة يف الكـرخ والـرصـافـة ويف
احملافـظات الكبـيرة سيكـون هناك
اكثــر من مـركــز للتــسلم واالرشـاد
مـــوضحــاً ان اتـصــاالً سـيكــون عـن
طــــــريق مــــــدرســـته أو عــن طــــــريق
مـــركـــز الـتــسلـم واالرشـــاد بعـــد ان
يــتـــــسـلــم الـــــــدلــيـل واالســتــمـــــــارة
واللــــــواصق واتــبـــــاع الــتـعلــيــمـــــات
اخلـاصــة بنـظــام القبــول وبعـدهـا
يتـسلم من املـركز الـوصل اخلاص
ويجـب علــى الـطـــالب االحـتفــاظ

به حلني ظهور نتائج القبول.
وذكـر الـدهـوي ان املـرحلـة الثـالثـة
سـتتـم بتــسلم الـبيـانــات النهــائيـة
بــــــاســمــــــاء الــــطلــبــــــة وارقـــــــامهــم
االمــتحـــــانـيـــــة ودرجـــــاتهـم وعـــــدد
سـنــوات الــرســوب مــشـيــراً إلــى ان
الـطالب الذي لـديه سنوات رسوب
يف أي مرحلة من مراحل الدراسة
االعداديـة لن ينـال أي امتيـاز من
امــتــيـــــازات عـــــدم الـــــرســـــوب اذ ان
هنـاك "10" درجات متـنح للطـالب

التعليم العايل تنظم ورشة عمل عن نظام القبول املركزي
بغداد / املدى

اكـد وكيل وزارة الصـناعـة واملعـادن لشـؤون التـنميـة واالستثـمار
تــــشـكــيل جلــنـــــة مـــــركـــــزيـــــة مــن قــبل مـجلــــس الـــــوزراء تـكـــــون
مسـؤوليتهـا جتميع مـادة السكـراب املوجـود يف الشـركة العـامة
للحـــديـــد والــصلـب يف الـبـصـــرة وشـــركـــة الـصـمـــود العـــامـــة يف
مـنــطقــة الـتــاجـي.. وقــال ان اخلـطــة احلــالـيـــة لهـــذه اللجـنــة
تـتضـمن جتـميع هـذه املـادة فقـط واالستفــادة منهـا مـستـقبال
خـاصـة ان العـراق ميتلك سـوقـاً كبيـرة من احلـديـد والـسكـراب
كـاحد تـراكمات احلـروب السابقـة. مضيفـا ان انتاج احلـديد يف
العـراق اليسد حـاجة السـوق العراقيـة منها خـاصة بعـد توقف
الـشركة العـامة للحـديد والصلـب عن االنتاج مع املـشاكل التي
تعــاني مـنهـا الـصنـاعـة والـصنــاعيـون ومـنهــا نقـص الكهـربـاء
والـــوقـــود والغـــاز الــســـائل، مـــا ادى الـــى عـــرقلـــة عـمل املـصـــانع
االهليــة واحلكــوميـة مـؤكـدا ان الـوزارة لـديهــا خطــة طمـوحـة
وكبيـرة خلصخصـة شركاتهـا بصورة تـدريجية وعقالنيـة ومنها
الـشركة العامة للحديـد والصلب العطاء القطاع اخلاص دورا
اكبـر يف عملية دعـم هذه الصنـاعة مع حـاجة هـذه الشركـة الى
تـخصـيصـات مــاليـة كـبيــرة من قـبل احلكـومـة املـركـزيـة العـادة
تاهيل اخلـطوط االنتـاجية لهـذه الشـركة ودعم هـذه الصنـاعة
يف العراق.. من جهة اخرى أشـار الوكيل املشرف على االنشطة
املـــركـــزيـــة يف الـــوزارة واملعـــادن إلـــى وضع خـطـــة عـمل خـــاصـــة
بـاالنتـاج واملـبيعـات لكل واحـدة من شـركـات القطـاع الـنسـيجي
الـذي يشهـد منـافسـة شـديـدة فـرضتهـا حـالـة االنفتـاح الـكبيـر
للــســـوق العــراقـيـــة علــى مـنـتجـــات وسلع الــدول اجملــاورة ومــا
رافقهـا من مقايـيس وعوامـل انتاج غيـر عادلـة.. واضاف خالل
لقــــائه عـــدداً مـن مـــدراء عـــامـني ومـتــــابعـي شـــركــــات القــطـــاع
النـسـيجي يف الـوزارة ان هـذه اخلـطــة يجب ان التـغفل القـدرة
الـشــرائيــة لـلمــواطـن العــراقي الــذي وجــد يف بعـض املنـتجــات

النسيجية الداخلة الى العراق فرصة تنافسية.

جلنة مركزية مسؤوليتها 
جتميع مادة السكراب

بغداد / حنان التميمي
انتـشــرت يف الكـثيــر من مــدن
العــــــــراق مهــنـــــــة اخلــبـــــــازة يف
الــــبــــيـــــــــــوت اذ تـعــــمـل بـعــــــض
العــــوائل علـــى ممـــارســـة هـــذه
املهـنة بـاستخـدام تنـور الطني
والـــنفــــط لقـــــاء اجـــــور يــتـفق

عليها.
سبب انتعاش هذه املهنة يعود
الـــــــى ارتفـــــــاع الغـــــــاز وشحـــته
وعجـــز االفـــران واخملـــابـــز عـن
سـد حـاجـة املــواطن العــراقي،
كـمــــا ان الـكـثـيــــر مـن الـنــــاس
يفــضلـــون خـبـــز الـتـنـــور علـــى

غيره.
تـقـــــــول سـلــيــمـــــــة زايـــــــر وهــي
متــــارس مهـنـــة اخلـبـــازة مـنـــذ
سـنوات: ان خبز التنور مبارك
وانـظف، وأنـسب مـن النــاحيـة
املـــاديـــة ولـه طقـــوس خـــاصـــة
مـــشـيــــرة إلــــى ان هــــذه املهـنــــة
ازدهـــــرت يف االونـــــة االخــيـــــرة
بــــــســـبـــب ازمــــــــة املــــــشـــتـقــــــــات
الـنفــطيــة، مـضـيفــة ان مـهنــة
اخلبــازة الـتي متــارسهــا تــوفــر

لها ماالً مقبوالً.
مـن جــانـبهــا قــالـت ام عـبــاس
"خــبـــــازة" ان عـــمل اخلــبـــــز يف
املـنزل افـضل بكثيـر من عمله

مـن بعـض الـنــســـاء العـمل يف
املـنــزل لـتــوفـيـــر لقـمــة عـيــش

شريف.
واشـارت اخلبـازة ام حيـدر إلـى
ان الكثيـر من العـوائل تفضل
ان يـجـهــــــــــــز لـهــــــــــــا اخلـــــبــــــــــــز
النخـفاض االجـور والنظـافة،
مـوضحة ان الظـروف الصعبة
جعلـتها تلجـأ إلى هـذا العمل
كـــونهـــا مــســـؤولـــة عـن عـــائلـــة

كبيرة دون مورد مالي.
فيمـا اكـدت اخلبـازة ام حـسني
انه باالضافـة إلى عمل اخلبز
للعـوائل اقــوم بتـجهيـز اعـداد
كــبــيـــــرة مــن كــمــيـــــات اخلــبـــــز
حلــســاب احــد املـطــاعـم لقــاء

اجور معينة.

يف اخملـــبــــــــــز فـهــــــــــو يـــــضـــمـــن
الـنـظــافــة، مــؤكــدة انـنــا ومـن
بـــاب احلــــرص علــــى العــــوائل
الـتـي نـتعــامـل معهـــا نحــرص
علـى جتهيـز اخلبـز يف الـوقت
املــــطلــــــوب، وان هـــــــذه املهــنــــــة

مربحة.
امـــــا اخلـبـــــازة زيـنــب محـمـــــد
احـمــــد فــتقــــول ان اخلـبــــز يف
الـبيوت افـضل من النـاحيتني
الـصـحيــة واملــاديــة وان بعـض
اصحــــاب اخملــــابـــــز يقــــومــــون
بــبــيع خــبـــــز تـــــالف لـلعـــــوائل
كـونـهم يعـدون كـميـات كـبيـرة،
علــى خالف اخلبــازات الالتي
يعـددن اخلبـز حـسب الـطلب،
وان الـظــرف الــراهـن يتـطـلب

مهنة اخلبازة يف البيوت انتعشت بسبب
ازمة املشتقات النفطية

املوصل / باسل طاقة
قال الـلواء سـالم احلـاج عيـسى
رئــيـــــس مـجـلـــــس مـحـــــــافــــظـــــــة
نـيـنــــوى: إن الــــوضع االمـنـي يف
مــــــديــنــــــة املـــــــوصل تـــــــأزم خالل
االســـــابــيع الـقلــيلـــــة املـــــاضــيـــــة
واضـــاف يف حـــديــث للـمـــدى ان
الــــــســـبـــب يف ذلــك يـعــــــــود الــــــــى
محاولة بعض اجلهات املغرضة
استغالل االحتقانات الطائفية
الــتــي تــــشهـــــدهــــــا بعـــض املـــــدن
الـعراقـية   مـن اجل شق الصف

الوطني.
ونـــاشـــد احلـــاج عـيــســـى اهـــالـي
املــــــوصل عـــــدم االلـــتفـــــات الـــــى
الـدعـوات املفـسـدة الـتي حتـاول
بث الفنت الطـائفية او العـرقية
بني ابنـاء الشعب الواحد واتهم
رئـيس مـجلس احملـافظـة بعض
اجلـهــــــــات الـــتـــي لـــم يــــــســـمـهــــــــا
بـــــاســـتغـالل معـــــانــــــاة العــــــوائل
املهجــرة الــى محــافـظــة نـينــوى
مــــن اجـل حتـقــــيـق مــكــــــــــاســــب
سيـاسية واشار الى ان احلكومة
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ديـنــــار كــــدفعــــة اولــــى لــبلــــديــــة
املــــــــــــــوصــل  لــلــــــتــخــلــــــــص مــــــن
الـنفـايـات واالوســاخ يف منــاطق
املدينـة اخملتلفـة مشيـرا الى ان
اجهـــزة الـبلـــديـــة تـــرفع يـــومـيـــا
بحــدود 15 طـنــاً مـن الـنفــايــات
عـالوة عـلــــــــى االنـقــــــــاض الـــتـــي
تصل الى ما يقارب ال 8 اطنان

يوميا.
وحــــــــــــــــــول نــقــــــــــص االدويــــــــــــــــــة
واملـــــســـتلـــــــزمـــــــات الـــطــبــيـــــــة يف
مــسـتـــشفـيـــات احملـــافــظـــة قـــال
اللـواء سـالم احلـاج عـيسـى بـان
مجلــس محــافـظــة نـينــوى قــام
بتحمل تكـاليف نقل 1000 طن
من االدويــة واالجهــزة الـطـبيــة
مـــن مـــيـــنــــــــاء الـــبــــصــــــــرة الــــــــى
احملــــافــظــــة مـن اجـل معــــاجلــــة
شحــة االدويــة يف مــستـشـفيــات
املــوصـل كمــا مت اسـتيــراد جهــاز
املفــراس الــذي سيـتم نـصـبه يف
مــسـتـــشفـــى الـــسالم بـــاملـــديـنـــة
اضــــــافــــــة الــــــى عــــــدد اخــــــر مــن

االجهزة الطبية احلديثة.
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العـــراقـيـــة عـــازمــــة علــــى انهـــاء
ـــــــــــــاة تــلـــك الــعـــــــــــــوائــل مــعـــــــــــــان
والـتـخفــيف عــنهـم عـن طـــــريق
انشاء مجمع متكامل اليوائهم
كـمـــا يعـمـل مجلــس محـــافـظـــة
نينـوى وبقية الـدوائر اخلـدمية
بـاحملــافظـة علـى تقـدمي جـميع
انــواع الـــدعم املـتيـســر  اضــافــة
الـى نقل الـبطـاقــات التمــوينيـة
للعـوائل املهجـرة الستالم املـواد

الغذائية من محافظة نينوى
ــــــــــــة االعـــــمــــــــــــار يف وعـــــن حـــــمـل
احملــافـظــة قــال احلــاج عـيــســى
بــان احملــافـظــة لـم تـتــسلـم مـن
الــتخــصـيــصــــات املــــالـيــــة الـتـي
رصدت سـوى 10% منها مـضيفا
ان احملــافـظــة قــامـت مبفــاحتــة
وزارة املــاليـة بهــدف استـحصـال
املـــبــــــــالـغ املـــتـــبـقـــيــــــــة مـــن اجـل
املبــاشــرة بــاملـشــاريع اخلـــدميــة
والعـمـــرانـيـــة الـتـي مت اقـــرارهـــا
مــــن قــــبـل مـجـلـــــــس االعــــمـــــــــار
بـاحملـافظـة واضـاف  ان مـجلس
احملـــــافــظـــــة خــصـــص ملــيـــــاري
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رئيس مجلس محافظة نينوى لـ )املدى(:

بعض اجلهات قامت باستغالل معاناة
املهجرين لتحقيق مكاسب سياسية

الناصرية / املدى
دعـا محــافظ ذي قـار عـزيـز كــاظم
علـــــوان اجلـــــانــب االمـــــريـكــي الـــــى
ضـــــــرورة تــنـــــســيـق الـعــمـل واطـالع
احملــافظــة علـى  حـقيقـة املـشــاريع
الــتـــي يقــــــوم بــتـــنفــيــــــذهــــــا فــيـلق
املهندسني االمريكي يف احملافظة.
واكـد علـوان خالل مـؤمتــر صحفي
حـضــره الري ارنـســون قــائــد فـيلق
املهنــدسني االمـريـكي علـى اهـميـة
حتديد اولويات املشاريع ومواقعها
بــالـتــشـــاور مع احملــافـظــة وطــالـب
اجلــانب االمــريكـي بتــامني حـاجـة
احملافظة مـن احملوالت الكهربائية
البـالغـة 1400 محـولـة مـشيـرا الـى
عــطـب عــشـــريــن محـــولـــة يـــومـيـــا
نـتــيجــــة االحـمــــال الــــزائــــدة الـتـي
تتـعرض لـها الـشبكـة الكهـربائـية ،
كـمــا دعــا اجلــانـب االمـــريكـي إلــى
الــنهـــــوض بـــــواقع اخلـــــدمـــــات مـن
خـالل تـــــــوظـــيـف امـــــــوال املـــنـحـــــــة
االمــــريـكـيــــة يف مـــشـــــاريع تــــاهــيل
محطات توليد الطاقة الكهربائية
واجملاري واملـاء واخلدمات الـبلدية
االخـــرى مــسـتعـــرضـــا مــــا شهــــدته

احملـــافــظـــة مـن حـــرمـــان واهـمـــال
طوال العهود السابقة.

ومـن جــــانـب اخــــر كــــشف مــــديــــرو
الــدوائـــر عن حـجم اخلــراب الــذي
تعيشه احملـافظة حـيث اشار مـدير
بلـــــديـــــات ذي قـــــار الـــــى  75 % مــن
شــــوارع احملــــافــظــــة غـيــــر مــبلــطــــة
مؤكدا ان نسبـة املناطق املبلطة يف
احملــــــافـــظــــــة هـــي االقل يف عــمــــــوم
البالد وكــذلك احلـال مع  شـبكـات
اجملــــاري الـتـي ال تــتجــــاوز نـــسـبــــة

املناطق اخملدومة بها الـ 10 %.
يف حني اشـار مـديـر تــربيـة ذي قـار
الــى 250 مــدرســة مــازالت مــشيــدة
بــــالقــصـب والــطـني و900 مـــدرســـة
ذات دوام ثنـائـي وثالثي مـؤكـدا ان
90% مـن مجمل مـدارس احملـافظـة

مازالت دون مختبرات.
وعلــى صعيـد آخـر، نـاشــد مجلـس
محـافظـة ذي قـار مكـاتب الـوزارات
ومجلـس الــوزراء اعـــادة النـظــر يف
آلـيــة الـتعـيـني ودعــا الــى  اعـتـمــاد
مبـدأ تكافـؤ الفرص واالخـتصاص
يف عــمـلــيـــــــة اخــتــيـــــــار املـــــــوظـفــني

اجلـدد.

75 % من شوارع احملافظة غير مبلطة

حمافظ ذي قار يدعو اجلانب االمريكي
اىل حتديد اولويات تنفيذ املشاريع

ورشة عمل لوزارة التعليم العالي عن نظام القبول املركزي اقيمت يف بغداد.. امس.

مرأة عراقية تقوم بتحضير رغيف اخلبز لعائلتها.


