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يف احلدث احمللي

NEW & REPORTS

.
القائمتان اللتان جرى التصويت عليهما النتخاب اعضاء اجمللس الوطين العراقي

يف احلقيقة والواقع

رجـال الديـن والفتاوى
اليت تزيد الطني بلّة!

قائمة الوحدة الوطنية العراقية

عادل العامل
يصـدر بـعض رجـال الـديـن من
ني آلخـــر فـتـــاوى ال تـتـعلق
حـ ٍ
بـاالمـور الـديـنيــة للنـاس .كمـا
يفرتض ان تكـون حبكم صـفتهم
الـديـنيـة ،وامنـا ختـص قضـايـا
حـسـاسـة تـرتـبط مبـســؤوليـة
السلطـات السـياسيـة والعسكـرية
واالمنيـة .وهي تـدخل سـافـر يف
شؤون هـذه السلـطات وتـرقى اىل
مـستوى املخـالفة القـانونـية اليت
ختضع الحكـام القضـاء السـائد يف
الدولة.
فمثل هـذه الفتاوى غري املسؤولة.
يف الظـروف االستثـنائـية بـوجه
خاص ،قـد تسبـب يف إشعال الفنت
او مفـاقـمتهـا واملـزيـد مـن القتل
والتخـريـب وشلل احليـاة العـامـة
النـاجم عن االنفالت االمين الذي
حيـرضون عليه من دون أي شعور
باملسـؤولية او خشية من اهلل الذي
حيذر من الفتنـة ويعدها اشد من
القتل بوضوح تام.
فمـا مضـى ان يـفيت رجل دين او
يصــدر يف حقيقـة االمـر اوامـره
لــرجــال الــشــرطــة واجلـيــش
بـاالمتنــاع عن القيـام بــواجبهم
الـوطين ،وكأنه قـائد عـام للقوات
املسلحة ،بد ًال من ان حياول تهدئة
الفـتنـــة وحل االشكــال القـــائم
بــاحلكمـة واملــوعظـة احلـسنـة؟
ومــاذا يعين ان حيـرض آخـر من
مـكربات صوت اجلامع علـى املزيد
مـن التخــريب حبجــة مقـاومـة
حمتل يف طـريقه اىل الـرحيل عن
البلد مع استقرار االوضاع؟ وماذا
يعين ان يـصدر (عـامل دين) آخر
احكـام ًا بـاالعدام والتـشويه وبرت
االعـضـاء ضـمن حـدود الـدولـة
القائمة؟
قــد تــرتكـب بعـض الــسلـطــات
الرمسية أخطـاء ،كما تفعل بعض
االطــراف االهليــة ايضـاً ،وعلـى
رجال الـدين ان يـرتفعـوا يف مثل
هــذه االحــوال عـن االنــزالق اىل
املــواقف االنفعــاليـة الـســريعـة
املـؤديـة يف الغـالب اىل املـزيـد من
الفـوضى ويـتوجهـوا اىل االطراف
املـتنــازعــة بــالنـصح واالرشــاد
واحللـول العقالنـية النهـاء االزمة
ال يف حل
او الـتخفـيف مـنهـــا ام ً
قادم.
وهــذا مــا يـفعله رجــال الـــدين
الغيـارى علـى مـصلحـة الــشعب
العـــراقـي واالمـــة االسالمـيـــة
واالسالم.
هذا مـا يفعله الـشيخ اجلليـل آية
اهلل السيستاني.
وما يسعى الشـيخ املتنور الدكتور
حمـسـن عبـد احلـميـد .ومـا كـان
سيفعله بـالتأكـيد شهيـد احملراب
آيـة اهلل حممد باقـر احلكيم ،عليه
رمحة اهلل ورضوانه.
بل هذا ما كان يفعله رجال الدين
الـكــبــــــار يف االربعــيــنــيـــــات
واخلمـسيـنيـات ،فكـانـوا مـوضع
احـرتام عـنــد الـنــاس وحـبهـم،
واالقتـداء مبـواقـفهم الـوطـنيـة
احلــريصـة علــى مصـاحل النـاس
وسالمة الوطن.
وحنن نــأمل ان ال تكـون مـواقف
رجال الـدين ،سواء يف هيئة علماء
املـسـلمـني او البـيت الــشيـعي او
غريهمـا ،اقل حـرصـ ًا علـى دمـاء
املواطنني وأمنهم وسالمة املسرية
الـــوطـنـيـــة مـن تـلك املـــواقف
املخطوطـة بالنور يف سجل العراق
احلديث.

-14قادر عزيز
-15حممد حاجي حممود
-16كمال شاكر
-17عبد اخلالق رشيد زنكنة
-18مشعان اجلبوري
-19نزار حبيب اخليزران
-20انور امحد عجيل الياور
-21كمال حميي الدين
-22خسرو حممد سعيد اجلاف
-23سعد نايف مشعل حردان
-24دانة مصطفى حممد
-25روزيدا عبد القادر رشيد
-26اسيا امحد خالد
-27سعدي امساعيل الربزجني
-28منرية عبدول
-29نهرو سعيد صويف
-30الدكتورة اميان حممد يونس
-31عبد اللطيف كلي
-32بيان نوري توفيق
-33د.حسني اجلبوري
-34وليد حممد حممد صاحل (شركة)
-1الدكتور فؤاد معصوم
-35د.سهى العزاوي
-2رجاء العزاوي
-36نوري كامل
-3الدكتور صوناي طارق
-37الشيخ حسني الشعالن
-4ازهار عبد اجمليد السامرائي
-38حسني الصدر
-5االء عبد اهلل سعدون
-39حسني العوادي
-6فريدون قادر فرج
-40توفيق الياسري
-7نصري عايف حبيب
-41علي االديب
-8اياد امحد عطية
-42سعد صاحل جرب
-9عارف طيفور عارف
-43الشيخ عبد اللطيف املنشد
-10حامت جاسم خملص
-44راسم العوادي
-11سعد عبد الرزاق حسني
-12الـــدكتــور فـــاروق عبـــد اهلل عبــد -45ستار الباير
-46الشيخ حممد عباس العرييب
الرمحن
-47السيد حممد رضا الغريفي
-13الشريف علي بن احلسني

-48حممد تقي املوىل
-49عباس البياتي
-50امال موسى
-51نديم اجلابري
-52عبد الكريم العنزي
-53الشيخ همام محودي
-54وضاح حسن عبد االمري
-55هادي العامري
-56الشيخ ضاري الفياض
-57قاسم حممد تقي
-58جنان العبيدي
-59سحر جابر
-60ابتسام كوركيس بهنام
-61الشيخ عدنان اخلوام
-62ندى عبد اهلل السوداني
-63خيال حممد مهدي اجلواهري
-64حسني جلوب مردان
-65علي سلمان راضي ابو طبيخ
-66اميان حممد يونس
-67التفات عبد السادة
-68منى علي شياع
-69حنان سعيد الفتالوي
70مؤيد العبيدي
-71فؤاد الدوركي
-72عبد الكريم العكيلي
-73امحد احلكيم
-74وليد كيطان
-75وجدان ميخائيل
-76حكمت حكيم
-77سامية عزيز حممد خسرو
-78سامي امحد علي
-79كامريان خريي سعيد
-80صبحي مبارك مال اهلل
-81نبيل املوسوي

أوالً :ممثلو األحزاب:
 -1جـودت العـبيـدي مـؤمتـر العـراق
الدميقراطي املوحد
 -2عبد األمري عبيس
 -3حممــد عبــد الـســاعــدي حــزب
الفضيلة
 -4رونـــاك عبــد احلـميــد االئـتالف
اإلسالمي للكرد الفيليني
 -5مثــال مجــال اآللـــوسي املــؤمتــر
الوطين العراقي
 -6ريــاض نعيـم العبــد اهلل منـظمـة
العمل اإلسالمي
 -7حــسـني عـبـــد احلــسـن حـــزب
اجلمهوريني األحرار
 8سعد صاحل جرب حزب األمة
 -9الـشـيخ مجــال الــوكـيل حــركــة
الوفاق اإلسالمي
 -10د .سـالم مسيـسـم اجمللـس األعلـى
للثورة اإلسالمية
 -11الــسـيــد حمـمـــد علـي املـنــشــد
حزب الدعوة اإلسالمية
 -12الــشـيخ عـبــــد الكـــاظـم بـــدر
البديري التيار الصدري
 -13محزة املوسوي حركة  15شعبان
 -14عبـاس الشمـري التجـمع الرسـالي
احلر
 -15رزاق عطشان حزب اهلل
 -16أواز رؤوف احلـزب الــدميقــراطي
الكردستاني
 -17عبـد الـرضـا لفتـة مـاضـي جتمع
ثوار االنتفاضة
 -18جـــاسـم مـنـصـــور العـيــســـاوي
حزب العدالة والتنمية العراقية
 -19بـشري عبـد الـرضـا صـادق حـركـة

الوضع االمني يف ديالى
بعقوبة -املدى

اتـسع نطـاق عـمليــات االغتيـال يف منـاطق
خمتلفـة من دياىل يف اآلونـة االخرية فبعد ان
تعرض معاون حمـافظ دياىل عقيل حامد اىل
عمليـة اغتيـال اصيب علـى اثرهـا جبروح
نـتيجــة انفجــار سيــارة مفخخـة يقـودهـا
انتحاري بـالقرب من منزله يف بلدروز ساعة
خـروجه مـنه صبـاحــ ًا قتل جــراءه سبعـة
اشخاص وجـرح ثالثة عشـر آخرين هم من
رجـال الشـرطـة واملـارة والسـاكـنني يف احلي
الـذي يقـطنه معـاون احملـافـظ ،اغتيل احـد
مالكـات قوات بـدر هو ابـو ذر اخلالص فـيما
جنا مـدير شـرطة بهـرز من حماولـة اغتيال
حـني مت االخبــار عن وجــود سيــارة كيــا
مـريبـة يف احـد الطـرقـات الفـرعيـة حيث
جرى اشتباك بـني رجال الشرطة ومسلحني
كانـوا يستقلون السيارة وقـد تركوا سيارتهم
والذوا بـالفـرار بعـد ان جـرح احــدهم ومت
القــاء الـقبـض علـيه اذ صــرح مـصــدر يف
الشـرطـة بـأنه عثـر علـى وثــائق مهمـة يف
الـسيارة ستعني يف التعرف على اجلانني ومن
يقف وراءهم.
استهداف موظفي الدوائر
ومن جهـة اخـرى تعـرض مـديــر كمـارك
وحــدود ديــاىل اىل حمــاولــة اغـتيــال قـبل
اسبـوعني جنــا منهـا حـيث انفجـرت عـدة
عـبوات نـاسفـة يف اثنـاء مرور مـوكبه عـلى
طـريق جلوالء قـره تبة .وكـذلك جنا مـدير
ناحية الـسعدية مـن حماولة اغتـيال بعد ان
اصـيب هــو واثنــان من مـرافـقيه جبـروح
نتيجـة اطالق النار على سـيارته يف ضواحي
السعدية من قبل جمهولني.
ويف ناحية السعدية ايض ًا اغتيل مؤخرًا احد
كـوادر االحتـاد الـوطـين الكــردستــاني آزاد
محيـد وقبله كـان عضـو اجمللـس البـلدي يف
الـسعـديـة صبـاح محيـد قـد تعـرض ايضـ ًا

حملاولة اغتيال اصيب على اثرها جبروح بعد
تعــرض مـــسلحـني لــسـيـــارته يف طـــريق
املقـدادية -السعديـة .وقال صباح انه مل يكن
حيـمل سالح ًا وانه نزل من سـيارته وتصارع
مع املـسلحني وكشف اللثـام عن وجه احدهم
لكنه مل يتعـرف عليه ،وقد تـركوه ينزف يف
الطـريق واخـذوا سيـارته وفـروا هـاربني.
وكانـت السـعديـة قد شـهدت عـدة عملـيات
اغـتيـال ذات طــابع سيـاسـي خالل االشهـر
املـاضيـة ..ويف الـسعـديـة ايضـ ًا مت اكـتشـاف
عبـوة نـاسفــة يف وسط املـدينـة -اخلـميـس
املـاضي -جرى تفجريهـا آلياً ..وضمـن سلسلة
عمليات االغتيال اليت تشهدها حمافظة دياىل
اغتـيل عضـو سـابق حبـزب البعـث يف وسط
بعقوبة من قبل جمهولني.
استمرار العمليات املسلحة
وإذا كانت مـدن دياىل قـد مرت بـفرتة هدوء
نــسـيب خالل أيــام االزمــة يف الـنجف فــان
عمليات مسلحة عديدة قد حدثت ايض ًا على
غرار العمليات اليت باتت شبه روتينية منذ
سقـوط الـنظـام الـســابق فعلـى الـرغـم من
االجــراءات االحرتازيـة لـرجـال الـشـرطـة

نـظرت فيهـا دار العدالـة يف الفاو
هـي عمليات تهريب املخدرات عن
طـــــريق ايــــران واملـتـــسـللـني
االيـرانيني مـؤكدًا ان اغـلب هذه
احلــاالت يتم احـالتهـا اىل مـكتب
مكـافحـة املخـدرات يف الـبصـرة
لـلنـظــر يف خمــالفـتهــا واختــاذ
االجـراءات القـانـونيـة للحـد من
انتشارها ملا تسببه من خماطر.
وأوضح ان القـضــاة العــراقـيني
ميثلون الصورة النزيهة واملشرقة
للعدالة وهم معروفني على صعيد
الوطن العربي والقانون الدولي .التحـسن الـكبري الـذي طـرأ علـى
ومن جــانب آخـر افـاد القــاضي دخل املــواطـن مـن الـنــاحـيــة
االبراهيمي ان دار العدالة يف الفاو االقـتـصـــاديــــة واملعـيــشـيـــة
شهـدت ( )380حـالـة زواج خالل واالجـتمــاعيـة وهـذه العـوامل
الشهـور املاضيـة يف حني احنسرت تشكل خطوة هامة لتثبيت ركائز
حــاالت الـطالق ،وعـــزا ذلك اىل االســـتـقــــــــــرار واألمــــــــــان.

جريدة يومية سياسية
تصدر عن مؤسسة املدى
لالعالم والثقافة والفنون
الرياضة:
خـالد حمفــوظ

رئيس التحرير التنفيذي
زهري اجلزائري

التحقيقات:
حسني حممد عجيل

العراق اإلسالمية
 -20ثائر مولود خملص احلزب الوطين
 -21سامي حممد احلركة اإلسالمية
ثانياً :ممثلو شيوخ العشائر
 -22الشيخ سامل ثعبان اخليون
 -23الشيخ عدنان السهيل
 -24الشيخ طارق عبد الكريم البديري
 -25الشيخ حممد عباس حممد العرييب
 -26الشيخ عبد اإلله الفاهم الفرهود
 -27الشيخ حممد طاهر عبد اهلل
 -28الشيخ علي احلاج عجة
 -29الشيخ رحيم ال جري
 -30منذر كامل ابو طبيخ
 -31الشيخ عدنان حمسن الدنبوس
ثالثاً :ممثلو اجملتمع املدني:
 -32زانا راوندوزي
 -33فائزة بابا خان
 -34شذى املوسوي
 -35املهندس ناظم العبادي
 -36الدكتور حمسن القزويين
 -37حامد عبود احلائري
 -38ناصر حسني اجلبوري
 -39سوسن الرباك
 -40بتول عبد األمري الداغر
 -41سهى العزاوي
رابعاً  :ممثلو األقليات
 -42إبراهيم سرتاك اهونيان
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استئناف التدريب
اللوجسيت الطيب يف جيشنا اجلديد

اتساع نطاق حماوالت االغتيال ذات الطابع السياسي

اعادة العمل بعقوبة االعدام خطوة العادة االستقرار يف البالد

املدير الفنــــــي :
غادة العـاملــــي

قائمة مرشحي امللتقى الدميقراطي

اشراك  10ضباط اطباء يف دورة تقام يف االردن

قاضي دار العدالة يف مدينة الفاو لـ(املدى)
البصرة -عبد احلسني الغراوي
ايـــد القـــاضـي حمـمـــد حــسـن
االبراهيمـي قاضي دار العـدالة يف
مديـنة الفاو قـرار جملس الوزراء
إعـادة الـعمل بعقـوبـة االعـدام يف
بـعض اجلــرائم مـؤكـدًا علـى ان
استتبـاب االمن واالستقرار واحلد
من اجلرمية هو اعادة العمل بهذه
العقوبة الصـارمة حبق اخلارجني
عن القـانـون خـاصـة مـا يـتعلق
جبرائم القتل املتعمد.
وقـال ان تـنفيـذ هـذه العقـوبـة
ستكـون عربة ملن حيـاول االعتداء
عـلى املـواطنـني او ممتلكـاتهم او
القيام بالعمليـات اخلاصة بالسلب
والـنهـب واالعمــال االجـــراميــة
اهلادفة اىل زعزعة االستقرار.
واشـار اىل ان اغلب الـدعـاوى اليت

4

االخباراحمللية :
عبد الرزاق املرجاني

واحلـرس الـوطـين وانتـشـارهـم يف منـاطق
عـديدة مـن احملافظـة واقامـتهم للسـيطرات
الثــابتـة وتـسيـريهم للـدوريـات اللـيليـة
والنهارية فـان تلك العمليات بقيت تتواتر...
تقل حدتها أحيان ًا وتتسع يف احايني اخرى.
وسقطـت قذيفـة هاون يـوم االثنني املـاضي
علـى احد املنازل الـقريبة مـن موقع اجليش
االمــريكي مشـال بعقـوبـة تـسـببـت مبقتل
طـفلني وجـرح اربعـة آخـريـن من عـائلـة
واحـدة ،فيما اصيب ثالثة من رجال احلرس
الــوطين جبـروح بعـد تعـرض دوريــة هلم
النفـجار عبـوة ناسفـة يف بعقوبـة ،وسقطت
قنبلـة هاون اخرى على منـزل وسط مدينة
بعقوبة اسفرت عن جرح ثالث شقيقات.
العبوات الناسفة
ت مـركبـة عسكـرية
ط َب ْ
من جهـة اخرى أُعـ ِ
امريكية جنوب بعقوبة نتيجة انفجار عبوة
نــاسفـة الـثالثـاء املــاضي ،وكــانت دوريـة
امريكية قبل ذلك قد تعرضت النفجار عدد
مـن العبـوات النـاسفـة احـرتقت علـى اثـره
سيـارة همـر على طـريق بعقـوبة -شهـربان
وأصيب من فيها.

تعرض للدمار جراء انفجار مقر االمم املتحدة

اليوم ..افتتاح مستشفى ابن القف بعد اعادة تأهيله
بغداد -طارق اجلبوري
يفتـتح اليـوم مـستـشفــى ابن القف الصـابـات
احلبل الشوكي بعـد ان اعيد تأهيله بعد تدمريه
يـــــوم  2003 / 8 / 19جراء تعـرض مكتب االمم
املتحدة اجملاور اىل املستشفى اىل عملية ختريب.
وقال الـدكتور صبـاح عبد اهلل كـركوكلـي مدير
اعالم دائرة صحة بغداد الرصافة :انه مت اكمال
االعمـال املـدنيـة للمـستـشفـى يف 2004 / 5 / 19
واملتـضمنـة اقسـام االدارة واملخـتربات العـلميـة
والردهات وذلك من قبل منظمة كري.
كمـا اجنـزت منـظمـة رمحـة العـامليـة مـبنـى
الصيـدليـة واالستعالمـات وقـسم اآلليـات كمـا

تسلم  1204حاويات للنفايات متعاقد
على شرائها مع شركات عاملية

العمل توفر  23928فرصة
عمل للعاطلني
بغداد -سعدي السبع
وفـرت دائرة التـشغيل والتـدريب املهين التـابعة
لوزارة العمل والشؤون االجتماعية  23928فرصة
عـمل للعــاطلني املـسـجلني لــديهـا ويف خمـتلف
االختـصاصـات املهـن يف دوائر الـدولة وشـركات
القطاع اخلاص.
وذكــر مـصــدر يف الــوزارة لـ(املــدى) ان عــدد
الراغـبني يف العمل املـسجلني حتـى اآلن بلغ 307
ال مــشريًا اىل اسـتمــرار دائــرة
آالف و 154عــاط ً
التـشـغيـل والتــدريب املـهين بـتنـظـيم دورات
تأهيلية لغـرض اكساب املنخـرطني فيها املهارات
املهـنية واحلـرفية الـيت متكنهم من أجيـاد فرص
العمل املناسبة.
مـن جانـب آخر اشـار املصـدر اىل استـحداث 800
درجـة وظيفيـة على مالك الـوزارة و 500درجة
وظيفية اخرى بـانتظار املصادقـة عليها لغرض
اشغاهلا من قبل الراغبني يف العمل وخصوص ًا من
اخلرجيني من محلة الشهادات.

بغداد/املدى
تــسلـمـت بغــداد ()204
حـاويـة للنفـايـات سعـة
مثــانـيــة امـتــار كـمــا
تـسلـمت (ألف) حـاويـة
سعـة مـرت مكعب واحـد
كانت قـد تعاقـدت على
شــــرائهــــا مع احــــدى
الشـركات الـعاملـية عـلى
وفق مـذكــرة التفــاهم
السابقة.
وقال مصـدر مسؤول يف
االمانـة :ان االمانـة قد
تعاقـدت السترياد (ألف)
حـاويـة نفـايـات سعـة
مثـانيـة أمتـار استلـمت
مـنهـــا الكـمـيـــة اعاله
وستصـل البقيـة تبـاعـ ًا

وسـيـتـم تـــوزيع هـــذه
احلـاويــات علــى حمالت
بغـــداد وازقـتهــــا وفق
خطـة اعـدتهـا االمـانـة
راعت فـيهــا الـكثــافــة
الـسكـانيـة وطبيعـة كل
مـنــطقـــة (جتـــاريـــة،
صـنــاعـيـــة ،سكـنـيــة)
اضـــافـــة اىل مـــراعـــاة
الـطــرق وضـيق االزقــة
يف عدد من املناطق.
ونـاشد املصدر املواطنني
بـاحملــافظـة علـى هـذه
احلـاويـات النهـا ملـكهم
ووضعـت خلــــدمــتهـم
وضـــرورة عـــدم رمـي
النفايات خـارجها وعدم
حرق ما بداخلها..

جهز املـستشفى بـ(مثانني) سـريرًا مع ملحقاتها
ومـا زالت هـذه املنـظمــة تعمل العـادة اعمـار
مـبنـى الـسـكن القـديـم لالطبـاء .وأشـار اىل ان
املستـشفى يـضم مئـة سريـر ويقدم خـدماته
والرعـاية الـطبيـة والتمـريضيـة املتخصـصة
للعالج الـطبـيعي واحلــريف واملهين وخـدمـات
البحث االجتماعي والنفسي وصرف املستلزمات
والعينات اليت حيتاجها املشلول (كرسي متحرك
و كـرسي تـواليت ورافعـة ومسـانـد وعكـازات)
ومسـتلزمـات تأهيـل املثانـة (كونـدوم وأكياس
وادرار القسطرة) ومـستلزمات متريضية اخرى
كأدوية االمراض املزمنة وغريها...

.

اتفاقية تآح بني بغداد وعمان
بغداد/املدى
تـوجهاىلعـمانامـساالول(الثـالثاء)
أمـني بغــداد الــدكتــور عـالء حممــود
التميمـي يف زيارة لالردن تلبيـة لدعوة
من نـظريه الــسيـد اتـصـال احلـديـد
للتـوقيـع على اتفـاقيـة تآ ٍخ بـني بغداد
وعمـان يتم مبوجبـها تعزيـز العالقات
بنيالعاصمتنيواتاحةاجملاللتنشيط
افقالتعاوناملشرتكيفاجملاالتكافة.

وقالمصدريفاالمانةانامنيبغدادقد
اجـرى مبـاحثــات مع نظـريه االردني
وعـدد مـن املسـؤولني يف امـانـة عمـان
تنـاولت اوجه الـتعاون املـشرتك وسبل
تـعزيزهكماستـتضمنالزيارةاالطالع
علىنـظمالعملاملعتمدةيفامانةعمان
وكيفيـة االستفـادة منهـا لتطـوير اداء
امانـة بغداد ومـن خالل التنـسيق بني
اجلانبني.

قبول  600طالب وطالبة يف االقسام املسائية
للجامعة التكنولوجية

بغداد -طالب املاس الياس
اعلنت اجلامعة التكنولوجية عن قبول ( )600طالب وطالبة ضمن خطة القبول يف
الدراسـات املسائيـة للعام الدراسي ( )2005-2004وقـال مصدر مسـؤول يف اجلامعة لـ
(املدى) ان خطة القبـول ستشمل اربعة اقسـام علمية وهندسـية وبواقع  100طالب
وطالـبةيفهندسة الكيميـاء و 150طالب وطالبةيفقسم علـوماحلاسبات و  150طالب ًا
وطالبة يف العلـوم التطبيقية وقد حددت معـدالت القبول لالقسام اهلندسية بـ525
درجة كحـد أدنى و 490درجـة لالقسـام العلميـة.واشار املـصدر اىل انه حيق للـطلبة
العشـرة االوائل من املعاهـد واخلمسـة االوائل من اعداديـات الصنـاعة واحلـاسبات
التقديملالقساماملناظرةالقسامهموالتنافسعلىالقبول.

مدير التحرير

نائب رئيس التحرير

Al- Mada

عبد الزهرة زكي

سهيل سامي نادر

االخبار والتقاريرالدولية :
جاسم حممد سامل

بغداد  /املدى
سيبـدأ ( )10ضبـاط أطبـاء من اجليـش التـدريب
ضمن الـدورة الطبية اللوجستـية للقوات العراقية
املسلحة يف قاعدة ماركا العسكرية اجلوية يف االردن
يف  23اب اجلاري كـدرس افتتـاحي لالتفـاق حول
اقامـة مدرسة اختصاص طـيب عراقي مت تشكيلها
حديثا .
واقيمت الـدورة من قبل القوة املتعـددة اجلنسيات
ومبـسـاعــدة اردنيـة ،وهـي االوىل من نــوعهـا يف
التاريخ العسكري العراقي .
وتعترب التجهـيزات الطبـية العسـكرية الـيت يرمز
هلا MEDLOGهـوالنـظام العـسكري الـذي يتم
خـالله احلصـول علـى معــدات طبيـة وجتهيـزات
فعالـة وامنة يف مـناطق تـواجد القـوات .ومل يكن
اجليش العراقي ميتلك هذه االمكانية من قبل .
وقال العريف يف القوات املسلحة العراقية (مل يذكر
امسه السبـاب امنيـة) (سوف نقـوم باخـتيار ()10
وارساهلم من الفيلق اىل الدورة اللوجستية ).
وعند عودتهم سيوزعون (املعلومات) اليت حصلوا
عليها يف ارجاء القطر.
واردف قائال(:ان هلذا املشروع قيمة كبرية فوضعنا

ضعيف يف هـذه املنطقـة  ،ويف جيشنـا القديـم كنا
معتــادين علــى ان نكـلف صيــدلي يقــوم بهـذه
الواجبات ولكن مل يكن هنالك ختصص واضح بهذا
الشكل).
ومـدة الدورة  15يـوماً ،جيـري التعلـيم فيـها عـلى
ايـدي فرق طبيـة لوجستـية وصيادلـة عسكريني
من االردن وسوف تبدا مبـرحلة متهيديـة اساسية
تـشرح فيها كيفيـة اختيار املوقع والـبناية وتربيد
املواد وقضايا البيئة ولكن سيتم التحول اىل قضايا
اكثـر تـعقيـدا كخـزن الـدم وتـوزيـعه وصيـانـة
املعدات الطبية ومنطقة الدعم الطيب .
وستتضمن الدراسة جمموعة تعليمات املنهج جنبا
اىل جنب مع خربة العمل مع املدربني االردنيني .
ومت اختـيار االردن النهـا من اكثـر املواقع القـابلة
للتـطبـيق للـتعلـيمـات بـسـبب تـوفـر املـصـادر
اللوجـستيـة الطبـية وميـزة اللغة الـشائعـة لنقل
التعـليمات  .وتقع قاعـدة ماركا العسكـرية اجلوية
خارج العاصمة عمان .
وقال الضابـط (كنت يف كتيبة طبيـة لوجستية يف
بلد منـذ مدة ومل اصـدق مارأيته) وأضـاف (:انها
دورة مهمـة جـدا جـدا ملسـتقبل فـيلقنـا الطيب).

املنوعات:
حممد درويش علي

الثقافية :
قاسم حممد عباس

فرز االلوان يف مؤسسة
املدى
العــنـــــــوان
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