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مبناسبة قرب بدء العام الدراسي اجلديد

العجييل :قطاع التعليم العايل يف طليعة من يتصدى
للتحديات التي تواجه الوطن
بغداد  /املدى
هـنـ ــأ وزيـ ــر الــتعلـيـم الع ــالـي والـبحــث العلـمـي
أ.د.عـبـ ــد ذي ــاب العجـيلـي ،مـنـت ـسـبـي الــتعلـيـم
العـالـي ملنــاسبـة بـدء العـام الــدراسي اجلـديـد
مـتـمـنـي ـ ـاً أن يـكـ ــون عـ ــام ميـن وخـيـ ــر وبـ ــركـ ــة
وطمـأنـينـة وأمــان عليـهم وعلـى العــراق وطنـاً
وشعـب ـ ـاً .وقـ ــال يف مـ ـسـتـهل االجـتـمـ ــاع األول
جمللــس الـ ــوزارة للع ــام ال ــدراسـي اجل ــدي ــد ،ان
قــطـ ــاع الـتـعلـيـم الع ــالـي ،يـنـبغــي أن يك ــون يف
طلــيعـ ــة املـتــصـ ــديــن للــتحـ ــديـ ــات وامل ــش ـ ــاكل
اجلـسـيمـة التـي يتعـرض لهـا بلـدنـا حـاليـاً ملـا
يـضمه هـذا القطــاع من نخبـة واعيـة ومثقفـة
تـ ــدرك األبع ــاد احلقـيقـي ــة له ــذه الـتح ــدي ــات
واملـشـاكل ،وتـسـهم يف إيجـاد احللــول النـاجعـة
ملـواجـهتهـا .وأضـاف إن الــوزارة استعـدت لهـذه
املنـاسبة بوضع حزمة من اإلجراءات التي من
شـ ــأنه ــا الـن ــأي ب ــاجل ــامع ــات عـن الـص ــراع ــات
والتجاذبـات على اختـالف أنواعها وأشـكالها..
وتـ ــرصـني احل ــال ــة الـعلـمـيـ ــة واالنفـتـ ــاح عل ــى
الع ــالم املـتقــدم ،يف إطــار بــرن ــامجهــا إلصالح
الـتعـليـم العــالي والـنهــوض بـه ..داعيــا رؤســاء
اجلامعات والهـيئات العلمية للتفاعل اخلالق
مع ه ـ ــذه اإلج ـ ــراءات وتـك ـثــيف الــنـ ــش ـ ــاط ـ ــات
الــراميــة لتــوعيـة الـطلبــة وضمــان انصــرافهم
لـطلـب العلـم واملعــرفــة ،ورفع مــستــواهـم علــى
األصعـدة كـافــة ،وتنـظـيم املـســابقــات العلـميـة
والثقـافيـة والـريـاضيـة الـتي من شـأنهـا صقل
مــواهـبهـم واالرتقــاء بهــا .ونــاقـش االجـتمــاع
ال ــذي حـض ــره ب ــدع ــوة مـن ال ــوزي ــر ألول م ــرة،

ممــثل عـن اجل ـ ــامعـ ــات والـكلـي ـ ــات األهلـيـ ــة..
جـمل ــة من املــواضـيع ذات الـصلــة ،ومـن بيـنهــا
ام ــتحـ ـ ــانـ ـ ــات الـ ـ ــدور الــثـ ـ ــانــي ،واس ــتعـ ـ ــدادات
اجلـ ــامع ــات واحـتـي ــاجـ ــاته ــا لـلع ــام ال ــدراسـي
اجلـديد ،والـدراسة املـسائـية ،وتـطبيـق معايـير
اجلـودة الشـاملة ،ونـظام العـبور ،يف حـني أرجأ
بحــث مـ ـ ــواض ــيع أخ ـ ـ ــرى لالج ـتــم ـ ـ ــاع املق ــبل
لـ ــدراسـتهـ ــا بـنح ــو أعـمق ،ومـن بـيـنه ــا نــظ ــام
الـتــرقـيـ ــات العلـمـيــة واالنـتخــابــات الـطالبـيــة
واألقسام الداخلية.
وقـ ــرر اجملل ــس تخـ ــويل اجلـ ــامعـ ــات صالحـي ــة
مع ــاجل ــة احل ــاالت الـن ــاجـم ــة عـن اإلج ــراءات
األمـنـيـ ــة الـتـي ع ـ ــرقلــت أداء بعــض ال ــطلـبـ ــة
امـتحــانــات ال ــدور الث ــاني ،مب ــا يتـيح للـطـلبــة
أداء هــذه االمتحـانـات يف نهـايـة املـدة احملـددة
له ـ ــا ..وتخ ـ ــويـله ـ ــا صالحــي ـ ــة فــتح أو تـعلــيق
الـدراسـات املـســائيـة يف تـشكـيالتهـا ،مـع حثهـا
وتــشجـيعهــا لــضمــان رصــانــة هــذه الــدراســات
وعـدم تعليقهـا قدر االمـكان .كـما قـرر اجمللس
اسـتمــرار العمل بـنظــام العبـور للعـام احلـالي،
علــى أن تـتـم دراسـته وإعــادة الـنـظ ــر به العــام
املقـبل ..وإلــزام اجلــامعــات بـتـطـبـيق معــايـيــر
اجلـودة الـشـاملــة ،واالستعـانـة بجهـات علـميـة
وأكـ ــادميـيـ ــة عـ ــاملـيـ ــة لـتـ ــدقــيق مـ ــدى ت ـطـبــيق
اجلامعات والهيئات العلمـية العراقية املعايير
املعتمدة عاملياً.
وحـضــر االجـتمــاع الـســادة رؤســاء اجلــامعــات
والهيئـات واجملـالس الـعلميـة التـابعـة للـوزارة،
وكبار املسؤولني واملديرين العامني يف الوزارة.

تعب الزمن والتقدم يف السن لم مينعانه من مواصلة العمل

استمرار توزيع استمارات القبول

بعد وصول املواد االحتياطية

محلــــــة واسعــــــة إلصالح اهلــــــواتف االرضــيــــــة يف بغـــــداد
بغداد  /طارق اجلبوري
ب ـ ــاشـ ـ ــرت مالك ـ ــات ال ـ ـش ـ ــركـ ـ ــة الع ـ ــام ـ ــة
لالت ـص ــاالت والـب ــريـ ــد بحـملـ ــة واسع ــة
الصالح الـعطالت يف الهـواتف االرضيـة
بعـد وصول عـدد من املـواد االحتـياطـية
الى مخازن الشركة.
وقـ ـ ـ ــال م ـ ـصـ ـ ـ ــدر يف دائـ ـ ـ ــرة الـعـالقـ ـ ـ ــات
اخلــارجيـة واالعالم يف الـوزارة :يف اطـار
الـعـ ـمـل عـل ـ ـ ــى ت ـ ـط ـ ـ ــوي ـ ـ ــر اخل ـ ـ ــدم ـ ـ ــات
االتـصــاالتـي ــة املقــدم ــة للـمــواطـنـني مت
نــصب وتــشغـيل مـشــروع (ل ــوسنـت) بني
بــدالتي الـداودي واملـأمـون كمـا مت زيـادة
انـظـم ــة ب ــدال ــة الـت ــواسـط يف ال ــداودي
اضـافـة لـرفع عـوارض كـابالت (m) 2يف

بدالة ( )14متوز واعادتها الى اخلدمة.
واشـار الـى انه يف اطـار خطـة شـاملـة مت
رفـع ع ـ ـ ـ ــارض ـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ـ ــوقـف مـ ـنـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــة
(الـركتـافيـر) اخلـاص بـاجهـزة (هـواوي)
يف بدالـة الضبـاط واعادتهـا الى الغـرفة
ثـانيـة ورفع عـارضـة يف بغـداد اجلـديـدة
والضبـاط وتبديل كـارتات ورفع عوارض
قـطع كــابالت ض ــوئيــة مـســار الـسـنك -
بــاب املعـظم والــسنـك ضبــاط والـسـنك
علـويـة بـسـبب حـريق يف احــد املنهـوالت
القريـبة من بـدالة الـرشيد ومت اعـادتها
للخـدمــة .واوضح مـصـدر يف الـشـركـة :
مـن ــذ ح ــوالـي ثالث ــة أشه ــر ب ــدأ وص ــول
الكيبالت املتعاقـد عليها ويجري العمل
ل ـتـ ـ ــوزيـعهـ ـ ــا علـ ـ ــى ال ـبـ ـ ــداالت وح ـ ـســب

احتيـاجاتهـا لتـباشـر باعـمال الـتصليح
وحــسب االولــويــات مــوضح ـاً ان معــدل
العـوارض يف الـكيـبالت يف كل بـدالـة يف
بغــداد يتــراوح بني  5-3عــوارض بـسـبب
اعـم ــال ال ـس ــرق ــة والـتخ ــريـب املـتعـم ــد
حـيث مت اصالح بعـض الكيـبالت الكثـر
من ( )15مرة يف بعض املناطق.
واكـ ـ ـ ــد ان الـعـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد م ــن املـ ـ ـ ــواد الـ ـت ــي
حتتاجها البداالت يف عملها قد وصلت
الى اخملـازن ومت تسليم بعضهـا لذا فان
اي ع ــذر بع ــدم اصالح اي خـط ه ــاتفـي
بـسبب عـدم تـوفـر هـذه املـادة او تلك قـد
انتـهى وسيتم اصالح الهـواتف االرضية
لتـوفيـر اخلـدمـة الهـاتفيـة للمــواطنني
باسرع وقت.

جامعة املوصل تستعد لقبول  6500طالب وطالبة
خالل العام احلايل
املوصل /باسل طاقة
تـ ـســتعـ ــد ج ـ ــامعـ ــة امل ـ ــوصل
لقـب ــول م ــا يق ــارب ال 6500
طــالب وطــالبــة يف كـليــاتهــا
اخمل ـ ـتـلـف ـ ـ ـ ـ ــة خـالل الـع ـ ـ ـ ـ ــام
الـ ـ ــدراســي احلـ ـ ــالــي وقـ ـ ــال
مـ ـ ــديـ ـ ــر املـ ـ ــركـ ـ ــز الـ ــطالبــي
الدكتـور عدنـان صفاوي يف
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ــث لـ(امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى) ان
اجلــامعــة ب ــدأت منــذ يــوم

تشكيل افواج امنية يف كل احملافظات

الوائيل :سندعم اخلطة االمنية إلنجاح زيارة النصف من شعبان
كربالء /املدى
كربالء  /املدى
أك ـ ــد وزي ـ ــر ال ـ ــدولـ ـ ــة لألمــن
الـ ــوطـنـي شـيـ ــروان الـ ــوائلـي
علــى إن وزارته بـدأت متـسك
ب ـ ـ ــاألرض يف الـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد مــن
املناطق الساخنة يف بغداد .
وقــال ال ــوائلـي أثـنــاء زي ــارته

إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى ك ـ ـ ـ ـ ـ ــربـالء ولـق ـ ـ ـ ـ ـ ــائـه
مبحـ ــافــظ ك ـ ــربالء ورئـي ــس
مـجـل ـ ـ ـ ـ ـسـه ـ ـ ـ ـ ـ ــا ان ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
اسـ ـتـ ـ ـط ـ ـ ـ ــاع ــت اإلم ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاك
ب ـ ـ ــالـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد مــن امل ـن ـ ـ ــاطـق
املـت ــوت ــرة وال ـس ــاخـن ــة الـتـي
ك ـ ـ ــانــت تـ ـ ـشـه ـ ـ ــد ع ـمـل ـي ـ ـ ــات

إرهـ ــابـي ـ ــة وإنهـ ــا اآلن قـ ــادرة
عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى الـع ـ ـمـل وفـق هـ ـ ـ ـ ـ ــذا
اإلمـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــاك..وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان
احلكــومــة سـتق ــوم بتــشكـيل
أفـ ـ ــواج أم ـن ـي ـ ـ ــة له ـ ـ ــا مهـ ـ ــام
خـ ــاص ـ ــة تقـ ــوم بـ ــأعـم ـ ــالهـ ــا
األمـنـي ــة يف كل احمل ــافـظ ــات

وان الــوزارة سـتقــدم دعـمهــا
لـلـخ ـ ـط ـ ـ ــة األم ـن ـي ـ ـ ــة ال ـتــي
وض ـع ـ ــت إلجنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
الـن ــصف مــن شعـبـ ــان الـتـي
ت ـصـ ــادف يـ ــوم الـت ـ ــاسع مـن
الـشهـر اجلـاري والـتي بـدأت
خـطـتهــا مـنــذ يــوم األربعــاء

كربالء تستعد إلستقبال الزوار

اجمللس العراقي للسلم والتضامن يف املثنى:

رضورة تعزيز الثقة بني املواطن والدولة
املثنى /املدى
دعــا اجمللــس العــراقـي للـسـلم
والتـضامن يف محافظة املثنى
الى تـعزيـز الثقـة بني املـواطن
والـدولــة وقطـع الطــريق علـى
مــروجـي النــزعــات الـطــائـفيــة
ومحاوالت تأجيجها.
وج ــاء يف بـي ــان وزعـه اجمللــس
حـصـلت (املــدى) علــى نـسخــة
منه علــى خلفيـة الـتظـاهـرات
الـتـي حـصلـت يف ال ـسـمــاوة ان
م ـ ــا ح ـ ــدث يف ال ـ ـس ـم ـ ــاوة مــن
احـ ـ ــداث مـ ـ ــؤملـ ـ ــة مــن اع ـمـ ـ ــال
تخريـب ومواجهـات الينـسجم
ووضع محافظتنا اآلمنة.
واك ـ ــد ال ـب ـيـ ـ ــان عل ـ ــى ض ـ ــرورة
تـالحـ ــم صـفـ ـ ـ ـ ــوف االحـ ـ ـ ـ ــزاب
والقــوى الــوطـنـيــة والــديـنـيــة
ومؤسسات الدولة وان تنذر به
وتـ ـسـتــمع الـ ــى م ـطـ ــالـب ـ ــة كل
م ـ ـ ـ ـس ـ ـتـغ ـ ـيـ ــث وت ـ ـ ـ ـس ـ ـتـج ـ ـيـ ــب

السـتغــاثــاته وتــرد له اعـتبــاره
لقـطع دابــر العـابـثني بــاالمن
واالخالل به.
واشـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ــى ان الـ ـتـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ــد
الـوطنـي اآلن مطلـوب يف هذه
احملـ ـ ــافـ ـظـ ـ ــة لـك ــي يعـ ـ ــزز دوره

الف ــاعل علــى ط ــريق املعــافــاة
ومـواجهــة التحـديـات والـعمل
املـ ـشـتـ ــرك مــن اجل الـ ــوحـ ــدة
الـوطنية واشـاعة قيـم التآخي
والسلم االجتماعي.

املاضي.
م ـضــيفـ ــا ان هـنـ ــاك غـ ــرفـ ــة
عــمل ـي ـ ــات مت تـ ـشـك ـيـله ـ ــا يف
وزارة ال ـ ــدف ـ ــاع والـ ـ ــداخل ـي ـ ــة
واألم ــن الـ ـ ـ ــوطـ ـن ــي لـ ـ ـ ــدع ــم
احملـافظـة ودعم دائـرة األمن
يف كربالء.
واك ـ ـ ــد ال ـ ـ ــوائـلــي ان ال ـ ـ ــوزارة
تــسع ــى إل ــى ت ــشكـيل خ ــاص
حل ـمـ ـ ــايـ ـ ــة املقـ ـ ــدسـ ـ ــات الن
مهـمــة القــوات الـتع ــامل مع
املاليـني مـن الـن ــاس وس ــوف
يـتم اخـتيــار هــذه الـعنــاصــر
مـن ذوي الـ ـســمعـ ــة اجلـيـ ــدة
والسلوك احلسن.
م ــن جـ ـ ـ ــانـ ـبـه قـ ـ ـ ــال رئـ ـيـ ـ ــس
مـجل ــس مح ــاف ـظ ــة كـ ــربالء
ع ـب ـ ـ ــد العـ ـ ــال ال ـيـ ـ ــاسـ ـ ــري لـ
(املـدى) انه مت بحث قـضيـة
امـن مـن ــطق ـ ــة الـكــيل ـ ــو 160
ال ـتــي ت ـ ــشه ـ ــد الـك ـث ـي ـ ــر مــن
عـمليـات القـتل والتـصفيـة..
وأض ــاف..طلـبـن ــا أن تـت ــول ــى
احلـكـ ـ ــومـ ـ ــة ح ـمـ ـ ــايـ ـ ــة هـ ـ ــذا
الطـريق الــذي لم يعــد آمنـا
وأص ـبـح ط ـ ـ ــريـق ـ ـ ــا لـل ـم ـ ـ ــوت
مثـلمــا نــاقــشنــا مع الــوائـلي
آلية عمل فتح مكاتب لوزارة
األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــي يف
احملــافظـات وضـرورة اخـتيـار
العنـاصر الكفـوءة من حملة
الشهادات لها ..مبينا ان من
الضـروري أن يكون العاملون
يف هـ ــذه املك ــاتـب م ـسـتـقلـني
لكي يكون العمل مستقال.

القبض عىل سارقي احلصة التموينية يف أم قرص
البصرة  /عبد احلسني الغراوي
الـقت مفـارز شـرطــة أم قصـر وبــالتعـاون مع الـلجنـة االمـنيـة يف
ميـناء ام قـصر الـقبض علـى عصـابة تقـوم بعمليـات سرقـة املواد
الـغذائيـة الداخلـة ضمن مـفردات البـطاقـة التمـوينيـة .أكد ذلك
مـصــدر اعالمـي يف مجلـس محـافـظــة البـصـرة واضـاف :ان هـذه
العصابة تقوم ببيع املواد خارج احملافظة.
واوضح الـرائد عبد اجلبار من مركز شرطة ام قصر ،ان العصابة
مكـونــة من سبعـة اشخـاص وان الـتحقيقـات التي اجـريـت معهم
اثبتت تورطهم بعدة عمليات سرقة.

الصحة متنح  100الف دينار خمصصات شهرية و 50الف دينار عدوى للمالكات التمريضية
بغداد  /املدى
قـ ـ ـ ــررت وزارة ال ـ ـصـحـ ـ ـ ــة مـ ـنـح
املالكـات التمـريـضيـة العـاملـة
يف املــستـشـفيــات مخـصـصــات
تـشجيعـية مـقدارهـا مئـة الف
دي ـن ـ ـ ــار ومخـ ـصـ ـصـ ـ ــات بـ ـ ــدل
عــدوى قــدرهــا خـم ـس ــون الف
دينار.
اعلـن ذلك الـن ــاطق الــرسـمـي
يف الـ ــوزارة مـ ــوضح ـ ـاً ان ذلـك
يـأتي من أميـان الوزارة بـالدور

الـفعال للمالكـات التمريـضية
يف امتـ ــام العـملـي ــة الــصحـي ــة
ول ـتـك ـ ــون ح ـ ــاف ـ ــزاً ل ـتـ ــشجــيع
الفـتـي ــات عل ــى االنخ ــراط يف
هذه املهنة االنسانية.
وبـ ــني ال ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاطـق ان ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة
م ـسـتـم ــرة بـتـ ــرويج مع ــامالت
تعيني املمرضات واعادة تعيني
ت ـ ـ ـ ـ ـ ــارك ـ ـ ـ ـ ـ ــات الـعـ ـ ـمـل مـ ـ ـنـه ـ ــن
وتـ ــوزيـعهــن علـ ــى املـ ــؤسـ ـسـ ــات
الـ ــصح ـيـ ـ ــة ح ـ ـســب الـ ـ ــرقعـ ـ ــة

اجلغرافية وباختيارهن.
واكـد النـاطق ان الـوزارة قـررت
زيـ ــادة اجـ ــور احملـ ــاضـ ــريـن يف
اعـ ــداديـ ــات الـتـمـ ــريــض إلـ ــى
( )3000ديـن ــار عـن احمل ــاض ــرة
الــواحــدة .وعلــى صـعيــد آخــر
كـشف وزيـر الـصحـة الــدكتـور
علي الشـمري عن ابـرام عقود
السـتيـراد االدويـة بقـيمـة 175
مل ـيـ ـ ــون دوالر بع ــضه ـ ــا ق ـي ـ ــد
الـتـنفـيــذ واألخــرى يـتفــاوض

عليهـا .جاء ذلك خالل زيارته
إلــى مخــازن الـشــركــة العــامــة
لـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ـ ــويـق االدويـ ـ ـ ــة واوضـح
الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ان الـ ـ ــوزارة مم ــثلـ ـ ــة
بــالـشــركــة تقــوم ايـض ـاً بــابــرام
عقـود بقـيمــة  75مليـون دوالر
خالل االيـام القادمـة لتجهـيز
الــوزارة بــاالدويــة مـن االنـتــاج
ال ــوطنـي مع معــامل ســامــراء
كـاي  /نـينــوى ومعـامـل اهليـة
اخرى.

الــثالثـ ــاء املـ ــاضـي بـت ـ ــوزيع
االسـ ـت ــمـ ـ ـ ــارات اخلـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة
بقبول الطلبـة موضحا بان
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزيــع االسـ ـ ــتـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
سيـسـتمـر لغـايـة  14ايلـول
اجلـ ــاري ويـ ــذكـ ــر بـ ــان بـ ــان
م ـ ــرك ـ ــز ال ـتـ ــسلّــم واالرش ـ ــاد
الـتـ ــابع لـ ــرئـ ــاسـ ــة جـ ــامعـ ــة
امل ــوصل نـظـم ع ــدة لقــاءات
خالل االيـ ــام املـ ــاضـي ـ ــة مع

ال ــطلـبـ ــة واولـيـ ــاء امـ ــورهـم
لـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ــوض ـ ـيـح آلـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــة مـلء
االسـ ـت ــم ـ ـ ـ ــارات اخل ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــة
بـ ـ ــالق ـب ـ ــول ولـ ـض ـم ـ ــان نــيل
الـ ــطلــب ـ ـ ــة املقـ ـ ــاعـ ـ ــد ال ـتــي
يـ ــرغـبـ ــون بهـ ــا يف الـكلـيـ ــات
واالق ـ ــسـ ـ ــام اخمل ـتـلف ـ ـ ــة مع
االخـ ـ ــذ ب ـن ــظـ ـ ــر االع ـتــبـ ـ ــار
املـعـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ــؤهـلـه ــم
لذلك.

زيادة حصة كركوك من املشتقات النفطية
كركوك  /املدى
شدد محـافظ كركـوك على ضـرورة متابعـة انسيـابية املـشتقات
النفطية التي تصل املدينة من مصفى بيجي ضمن احلصص
اخملصـصة لها بغية عدم فـسح اجملال امام املهربني واملتالعبني
لتهـريبهـا إلـى احملـافظـات االخـرى ،جـاء هـذا خـالل االجتمـاع
الـذي عقده احملـافظ مع رئيـس املهنـدسني "يشـار عبـد القادر"
مـديـر مـستـودع حـزيـران التـابع ملـستـودعـات محـافظـة كـركـوك
لل ــوق ــود وج ــاالك علـي م ــدي ــر ق ـسـم الـت ــوزيع يف دائ ــرة ت ــوزيع
املنتـوجـات النفـطيـة مـشيـراً يف الـوقت نفـسه إلـى قـرب وصـول
كميـات كبيرة من مـادة البنزين املـستورد من تركـيا بعد ان متت
املوافقـة على حـصة احملافـظة من املنـتوجات املـستوردة واوضح
احملــافـظ االجــراءات التـي اتخــذتهــا احملــافـظــة مــؤخــراً والـتي
اسـتهــدفـت معــاجلــة االزمــة اخلــانقــة الـتـي شهــدتهــا املــديـنــة
مـؤخراً بسبب شحة احملـروقات ،داعياً االطراف املعنـية مبسألة
املـشـتقــات الـنفـطيــة إلــى الـتعــاون مع اللـجنــة املــشتــركــة الـتي
تــشكلـت من احملــافـظــة واجمللــس واجلهــات ذات العالقــة بـغيــة
الـتخفيف من معاناة املواطنني جـراء عدم حصولهم على هذه
املنتوجات النفطية.

الرتبية حتتسب مدة الفصل السيايس لـ ( )99معلام ً ومدرساً
بغداد  /شاكر املياح
اصـدرت وزارة التـربيـة اوامـر بـاحـتسـاب
مـ ــدة الفــصل الـ ـسـي ــاسـي لـ  63مـعلـمـ ـاً
ومـدرسـاً ومـوظف ـاً من مالكـات تــربيـتي
كـ ـ ــربالء وك ـ ــرك ـ ــوك اك ـ ــد ذلـك مـ ـص ـ ــدر
اعالمـي مخــول يف الــوزارة مــشيــراً الــى
ص ــدور اوام ــر اخ ــرى ب ــاحـت ـس ــاب م ــدة
الفــصل لـ  33مـت ـض ــرراً م ــوزعــني عل ــى
مالك ــات امل ــدي ــري ــات الع ــام ــة للـت ــربـي ــة
مـضيفـاً بـان الـوزارة مــاضيـة يف الـنظـر
ب ـ ـطـل ـب ـ ـ ــات اح ـتـ ـ ـس ـ ـ ــاب م ـ ـ ــدة الـف ـ ـصـل
السـياسي املـرفوعـة اليهـا من املديـريات
العـامة يف بغـداد وستصـدر خالل االيام
املـقبلـة قــوائم جـديـدة ملـديـريـات الكـرخ

االولــى والثــانيــة والـنجف والــديــوانيــة
وال ــرص ــاف ــة الـث ــانـي ــة ونـيـنـ ــوى وصالح
ال ــدين واملـثنــى وواسـط وديــالــى فـضالً
عن الـتعليـم املهنـي واوضح املصـدر بـان
الـوزارة اصـدرت اوامـر بـاعـادة تـعيني 33
متـضرراً على مالكـات املديريـات العامة
لـلـ ـت ـ ـ ـ ــربـ ـي ـ ـ ـ ــة وعـل ـ ـ ـ ــى وفـق الـق ـ ـ ـ ــوان ــني
وال ـتـعل ـي ـم ـ ــات الـ ـص ـ ــادرة مــن مـجلـ ــس
الوزراء.
والــى ذلـك اعلـن رئـيــس جلـنــة االعــادة
واح ـت ـ ـس ـ ــاب اخل ـ ــدم ـ ــة ع ــن مف ـ ــاحت ـ ــة
مجلـس الوزراء –االمانـة العامـة قسم
شـكـ ــاوى املـ ــواطـنــني بخ ـصـ ــوص بعــض
الفقــرات املعلقــة بـشــأن احتـســاب مــدة

الف ــصل ال ـ ـس ـي ـ ــاســي للــمع ـ ــاديــن ال ـ ــى
اخل ـ ـ ــدم ـ ـ ــة ممــن ال ت ـت ـ ـ ــوف ـ ـ ــر ل ـ ـ ــديـهــم
م ـ ـس ـت ـم ـ ـسـك ـ ــات ث ـب ـ ــوت ـيـ ـ ــة وعلـ ـ ــى وفق
الـضــوابــط املعـم ــول بهــا ب ــالقــانــون 24
لــسنـة  2005والـتعلـيمــات رقم  1الــسنـة
 2006حول فقدان الكثير من املراجعني
ال ـ ــذيــن ي ـ ــدع ـ ــون االعــتق ـ ــال واحل ـب ــس
وامل ـط ــاردات االمـنـي ــة م ـسـتـم ــسكـ ــاتهـم
الـثـبـ ــوتـيـ ــة بـ ـسـبـب الـتـلف او ال ـضـيـ ــاع
وااللـ ـي ـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي مي ـك ــن اعـ ـتـ ـم ـ ـ ـ ــاده ـ ـ ـ ــا
واملستمـسكات املطلوبة لغرض احتساب
اخلـدمـة مــوضحـاً بــان اللـجنـة سـتعـلم
املـديـريــات العـامـة بـالـنتــائج حـال ورود
اجـابـة االمـانـة العـامـة جملـلس الـوزراء.

وزير التجارة :بدأنا خطة للكشف عن حاالت التالعب بالبطاقة التموينية
بغداد  /املدى
تــرأس الــدكتــور عبــد الفالح الـســوداني
وزيـ ـ ــر ال ــتجـ ـ ــارة اج ـت ـمـ ـ ــاعـ ـ ــا م ـ ـ ــوسع ـ ـ ـاً
لل ــمالك ـ ــات االداري ـ ــة يف وزارة ال ــتج ـ ــارة
ونــاقــش فيـه مع الق ــائمـني علــى تــوزيع
مفـردات البطـاقة التـموينيـة االجراءات
الكفـيلــة بكـشف املـتالعـبيـني واالسمـاء
املضـافـة مـن دون استحقـاق علـى قـوائم
البـطــاقــة الـتمــويـنيــة والـتي تـصل الــى
اكـث ــر مـن ملـي ــونـي شخـص مم ــا ي ــول ــد
اربـاكـا يف عـمليــة التــوزيع بعـدالــة علـى
املوطنيني .
واكـ ــد الـ ـسـ ــودانـي بـ ــأن ال ـ ــوزارة وضعـت
بــرنــامجــا واسعــا ضـمن حـملــة وطـنيــة
كبـرى لكـشف الـزيــادات غيـر القـانــونيـة
علـى االسمـاء احلـقيقيــة التي جتهـزهـا
الوزارة مبفردات البطاقة التموينية.
واضــاف ان الـبــرن ــامج يـتـضـمـن اصــدار
قــرار عفــو يـتم مبــوجـبه مـنح املــوطـنني
فـ ــرصـ ــة لـالبالغ عـن الـ ــزيـ ــادات بـ ـشـكل
طوعـي تتخللهـا حملـة اعالمـية واسـعة
ت ـتـ ـض ـم ــن تقـ ـ ــدمي ال ـنـ ـص ـ ـ ــائح ب ـ ـشــكل
مـ ــوضـ ــوعــي بغـيـ ــة اشـ ــراك املـ ــواطـنـني
للعـمل ضـمن تــوجـيهــات الــوزارة والـتي
تهـدف الى كـشف التالعب والـعمل على
تـطــويــر مف ــردات البـطــاقــة الـتمــويـنيــة
والـتـي ت ــواجه حت ــدي ــات كـثـي ــرة اهـمه ــا
مــرتـبـط بقـضــايــا ف ـســاد اداري واخــرى
مـرتـبط بـالـوضع الـصعب الـذي تعيـشه
اغلب مدن البالد .
واعلـن ان وزارته سـتعـمـل خالل الفـتــرة
املقـبلــة بـطــرق ح ــديث ــة لكــشف حــاالت
اخلـلـل يف عـ ـمـلـ ـيـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ــوزيـع مـفـ ـ ـ ــردات
البطـاقة التـموينـية من خالل الـزيادات
املـي ــدانـي ــة جلـمــيع املفـ ــاصل القـي ــادي ــة
لل ــمخ ـ ــازن والـ ـ ــوكالء وال ـ ــوص ـ ــول ال ـ ــى
املـ ـ ــواطــن يف م ـ ـسـك ـنـه ملعـ ـ ــرفـ ـ ــة مـ ـ ــا مت
جتـهـ ـيـ ـ ـ ــزه م ــن مـفـ ـ ـ ــردات الـ ـب ـ ـطـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــة
الـتـمـ ــويـنـيـ ــة لـك ــشف حـ ــالـ ــة اخلـلل يف
التوزيع اضافة الـى العمل لتطوير هذه
املفــردات بعــد استـغالل املبــالغ الكـبيـرة
الـتي تـذهب هـدراً نـتيجـة وجـود اسمـاء
وهمـية كثيرة ووجـود حاالت خلل سيتم
الكشف عنها بطرق متعددة.
وقـ ــال لق ــد مت ت ــشكـيل جل ــان مـتع ــددة
تـختلف ادوارها واهـدافها الغـرض منها
وضع سـيــاســات ثــابـتــة ومـنفــردة ســواء
عل ـ ــى م ـ ـس ـتـ ـ ــوى مف ـ ــردات ال ـبـ ـط ـ ــاق ـ ــة

الـتـم ــويـنـيـ ــة او عل ــى م ـسـت ــوى ن ــزاه ــة
العـاملـني عليهـا وخيـراتهم يف مجـاالت
العمل االقتصادي والتجاري .
وتق ــرر يف االجـتـم ــاع الـب ــدء ب ــاحلـمل ــة
االعالم ـي ـ ـ ــة ومخـ ـ ــاط ـبـ ـ ــة املـ ـ ــواط ـنــني

للـمشـاركـة الطـوعيـة يف دعم تـوجيهـات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة مـ ـ ــن خــالل الـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـشــف عـ ـ ــن
املتالعبـني وتوصيـات قانـونية الـذين لم
يـبلغــوا الــوزارة يف حــالــة وجــود حــاالت
تالعب وزيادات وهمية.

جانب من مفردات البطاقة التموينية

