
 �أعلن��ت وز�رة �لتعلي��م �لع��ايل و�لبح��ث �لعلم��ي، �أن 
�لتقدمي عل��ى �ل�ستمارة �لإلكرتونية للقبول �ملركزي 
يف �جلامع��ات �سينته��ي �ل�ساع��ة 12 م��ن لي��ل ي��وم 
�لثالث��اء �ملقب��ل �ملو�ف��ق �حل��ادي ع���ر م��ن �سه��ر 
ت�رين �لأول �حلايل. وقال �ملتحدث �لر�سمي للوز�رة 
حي��در �لعبودي يف بيان �سحف��ي، �إن "وز�رة �لتعليم 
�لع��ايل كان��ت ق��د �أطلق��ت ع��ر �لبو�ب��ة �للكرتونية 
لد�ئ��رة �لدر��س��ات و�لتخطي��ط و�ملتابع��ة و�لرو�ب��ط 
�لخ��رى �ملوج��ودة يف �ملوق��ع �للك��رتوين ل��وز�رة 
�لتعلي��م �لعايل و�جلامع��ات �ل�ستم��ارة �للكرتونية 
للقب��ول �ملركزي للكلي��ات و�ملعاهد للع��ام �لدر��سي 
2016/2017 حمددة ع�رين يوما للتقدمي، تنتهي 
يف �ل�ساع��ة 12 من ليل ي��وم �لثالثاء �ملقبل �ملو�فق 
11/10/2016". و�أ�ساف �أن "للطالب حق ملء ما 
ل يق��ل ع��ن خم�سة وع�ري��ن �ختي��ار� يف �ل�ستمارة 
عل��ى �ن ل يقل عدد �ملعاهد فيه��ا عن ع�رة". ودعا 
�لعب��ودي �لطلب��ة وذويه��م �ىل "قر�ءة دلي��ل �لطالب 
بدق��ة وملء �ل�ستم��ارة �للكرتوني��ة بح�سب معدلت 

�لطلبة ورغباتهم".

وج��ه �لنائ��ب �لأول ملحاف��ظ ذي قار ع��ادل �لدخيلي، 
فرع �ل�ركة �لعامة لتوزيع �ملنتجات �لغذ�ئية باإيقاف 
عملي��ة توزيع م��ادة �لرز �لتالفة عل��ى �ملو�طنني، فيما 

�أعلن عن ت�سكيل جلنة للتحقيق يف و�سوله.
وق��ال �لدخيلي يف بيان �سحف��ي، �إن "�سحنة �لرز �لتي 
و�سل��ت �ىل خم��ازن �ملحافظ��ة و�لقادم��ة م��ن مو�نئ 
�لب�رة تع��اين من وجود عفن يف جزء من هذه �ل�سحن 
بن�سب��ة )١٥٪ (". و�أ�س��اف، �أن "�ل�سحن��ة �جلديدة جرى 
�لتحف��ظ عليها وع��دم توزيعه��ا على �ملو�طن��ني لغاية 
�لنته��اء م��ن عملي��ة �لتحقي��ق و�لك�س��ف ع��ن كيفي��ة 
و�سولها". وتابع �لدخيل��ي، �أن "�ملحافظة �سكلت جلنة 
مكون��ة م��ن د�ئ��رة �لرقاب��ة �لتجارية ومكت��ب �ملفت�ش 
�لعام��ة ملخاطب��ة وز�رة �لتجارة ملعرف��ة �سبب و�سول 
مادة �لرز غري �ل�ساحلة لال�ستهالك �لب�ري �ىل خمازن 
�ملحافظة"، م�سدد� على ���رورة "حما�سبة �ملق�رين 
و�تخ��اذ �أق�س��ى �لعقوب��ات بح��ق �ملخالف��ني". ولف��ت 
نائ��ب �ملحاف��ظ �لأول، �ىل �أن "�ل�رك��ة �لعامة لتوزيع 
�ملنتجات �لغذ�ئية م�ستمرة بتوزيع �لرز على �ملو�طنني 
م��ن �خلزين �لذي متتلكه وتكليف مكت��ب �ملفت�ش �لعام 
ود�ئ��رة �لرقابة �لتجارية لالأ�ر�ف على عملية �لتوزيع 

لتفادي ح�سول �ي خطاأ يف عملية �لتوزيع".
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وبالنظ��ر �ىل �لكمي��ة �لت��ي تهط��ل به��ا �لمطار، 
ي��رى مر�قبون �ن علة �لغرق وفي�سانات �ل�سو�رع 
�ل�سنوي��ة، ه��ي م�سكل��ة خدمية، ول ميك��ن �عتبار 

�لكمية �سببًا فيها.
�لمط��ار ذ�ته��ا، كانت ق��د ت�سبب��ت باإقال��ة �أمني 
�لعا�سمة نعيم عبعوب، لتحل حمله ذكرى علو�ش، 
بع��د موج��ة م��ن �لنتق��اد�ت وجه��ت �لي��ه عل��ى 
�مل�ستوي��ني �ل�سعب��ي و�ل�سيا�س��ي، و�لت��ي دعمتها 
مقاط��ع فيديو لالأمني �ل�سابق بثه��ا مدونون عر 
مو�ق��ع �لتو��سل، جعل��ت من ت�سلم��ه لأي من�سب 

�آخر �أمر�ً م�ستبعد�.
و�قرتن ��سم �لأمني �ل�سابق بالأمطار ب�سكل كبري، 
حي��ث �أطلقت ت�سمي��ة "�سخرة عبع��وب"، على كل 
ما يق��ف عائقًا يف �لطري��ق، يف �إ�سارة �ىل حتدثه 
ع��ن �غ��الق �ملج��اري ب�سخ��رة كب��رية، م��ن قبل 

جمهولني، بغر�ش "�لتخريب".
�ل�س��اء ذ�ت��ه يع��ود، با�س��م جدي��د مبن�س��ب �أم��ني 
�لعا�سمة، هو ��س��م �ملهند�سة ذكرى علو�ش، و�سط 
تخوف من تك��ر�ر جتربة �ل�ست��اء �ملا�سي، و�لتي 
كان��ت ق��د تع��ذرت به��ا علو���ش بكونه��ا ت�سلمت 
��ستقبل��ت  و�إنه��ا  �ملن�س��ب متاأخ��رة، خ�سو�س��ًا 
�لف�س��ل ه��ذ� باحلديث ع��ن خم�س�س��ات �لأمانة، 

و�سحتها.
�لنيابي��ة  �لقت�س��اد  جلن��ة  ع�س��و  �نتق��د  حي��ث 
ح�س��ني �ملالك��ي، حج��ج �مان��ة بغ��د�د يف تاأخ��ر 
���رف �مل�ستحقات �ملالي��ة �خلا�سة باملقاولني 
و�ملتعاقدي��ن معها �ل��ذي �أدى �ىل ت��ردي �لو�سع 

�خلدمي فيها.
وذك��ر �ملالك��ي يف ت�ري��ح �سحف��ي، �ن "جلن��ة 
�خلدم��ات �لنيابي��ة غ��ري ر��سية عل��ى �لإجر�ء�ت 
�ل�سعيفة �لتي تنتهجه��ا �مانة بغد�د فيما يخ�ش 
دف��ع م�ستحق��ات �ملقاول��ني و�ملتعاقدي��ن معها 
بذريع��ة قلة �لتخ�سي�س��ات �ملالية"، لفتا �ىل �ن 

"�للجن��ة خاطبت �لأمانة لدف��ع تلك �مل�ستحقات 
عن طريق و�رد�تها �خلا�سة".

وبني ع�سو �خلدمات �لنيابية، �ن "�للجنة �ستعمل 
على ط��رح �مللف و�لوق��وف �ىل جانب �ملقاولني 
من �جل �لإ�ر�ع يف ���رف م�ستحقاتهم �ملالية 
و�إعادة �خلدمات �ىل �أهايل بغد�د و�لنهو�ش بها".
وكان��ت �للجن��ة ق��د �ك��دت يف وق��ت �ساب��ق ع��ن 
"عزمه��ا زي��ارة �لأمان��ة �لأ�سب��وع �ملقبل لبحث 
مل��ف م�ستحق��ات �ملقاول��ني و�ملتعاقدي��ن معها 

و�إيجاد �حللول �جلذرية لهذ� �لمر".
ومن جانبها، قالت �أمني �لعا�سمة ذكرى علو�ش، 
�ن د�ئ��رة جم��اري بغ��د�د با���رت �إ�س��الح )4( 
تخ�سفات من جمموع )20( تخ�سفًا كبري�ً مت �عد�د 
�خلط��ط �ملطلوب��ة لإ�سالحها جميعًا قب��ل مو�سم 
�لمط��ار خلدم��ة �ملناط��ق �لت��ي عانت م��ن طفح 

مياه �لمطار يف �ملو��سم �ل�سابقة.
و�أ�ساف��ت علو���ش يف ت�ريح له��ا، �ن "ب�رورة 
جمي��ع  ��س��الح  �عم��ال  �كم��ال  يف  �ل���ر�ع 
�لتخ�سفات �لو�قعة على طول �خلط خلدمة مناطق 
�لعظمي��ة ومرك��ز �لر�ساف��ة و�لك��ر�دة ومنطق��ة 

زيونة".
كما و�أطلقت �أمانة �لعا�سمة حملة كرى ��ستعد�د� 
لف�س��ل �ل�ست��اء ومو�س��م �لمط��ار، تت�سم��ن فت��ح 
�ملج��اري و��س��الح �لك�سور و�لن�س��د�د يف بع�ش 

�لنابيب �خلا�سة ب�سبكة �لمطار.
وبح�س��ب بي��ان لأمان��ة �لعا�سمة، �أك��د مدير عام 
�لع��الم يف �مان��ة بغد�د حكي��م عبد �لزه��رة، �ن 
"�لو�س��ع �لقت�سادي �لذي مير به �لبلد �أثر �سلبًا 
يف تقدمي �خلدمات �لف�س��ل للمو�طن �لبغد�دي"، 
م�سري�ً �ىل �ن هناك حملة كرى تقوم بها �لمانة 
��ستع��د�د لف�س��ل �ل�ستاء ومو�س��م �لمطار تت�سمن 
فت��ح �ملج��اري و��س��الح �لك�س��ور و�لن�س��د�د يف 

بع�ش �لنابيب �خلا�سة ب�سبكة �لمطار".
 ولف��ت عبد �لزهرة �ىل �ن "�لمان��ة تعمل بجهود 
��ستثنائية ومن خ��الل تنمية �لير�د�ت وحتويلها 
�ىل خدم��ة"، مو�سح��ًا �ن "�لمان��ة تق��وم برف��ع 
�لنفايات من جميع �حي��اء �لعا�سمة، و�ن ما يتم 
رفع��ه يقارب 500 ط��ن يوميًا م��ن �لنفايات من 
بع���ش �ملناطق ملا حتتويه م��ن م�ساحات و��سعة 

ون�سبة �سكانية عالية".
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يتوج��ب علينا �ن ن�ساه��م يف دعم �قت�سادنا 
�ملحلي��ة  بعملتن��ا  يتج�س��د  �ل��ذي  �لوطن��ي 
و�ملنتجات �ملحلية �لتي لو ��ستطعنا �لرتويج 
لها و�قتنائها بدل عن �ل�سناعات �مل�ستوردة 
لكن��ا �لآن يف ح��ال �أف�س��ل ، وم��ع �نط��الق 
حملة كلنا ندع��م �قت�سادنا يتوجب علينا �أن 
نتكاتف جميعا وندعم هذه �حلملة ولو باأب�سط 
�لأ�سياء فطريق �لألف ميل يبد�أ بخطوة .. وعن 
ه��ذ� �ملو�سوع كان لنا لقاء�ت مع �ملو�طنني 

لتق�سي �ر�ءهم حول �ملو�سوع ..
ح�س��ن كرمي ق��ال يف حدي��ث للجورن��ال ، �ن 

حمل��ة كلن��ا ندع��م �قت�سادن��ا قد ج��اءت يف 
وقتها فعال ف��اأن �لقت�س��اد �لعر�قي بحاجة 
ما�س��ة �ليه��ا يف ه��ذه �لف��رتة �حلرج��ة �لتي 
ت�سه��د معارك م�ستم��رة مع عنا���ر �لتنظيم 
�لإرهاب��ي و�لت��ي نحت��اج فيه��ا �ىل �سيول��ة 
مادي��ة م�ستم��رة متكننا م��ن �أنه��اء �ملعارك 
منت�ري��ن بقوتنا و�سالحنا وب�سو�عد جي�سنا 

وح�سدنا �لأبطال .
�م��ا نورهان �سعيد فرتى �ن دعم �لقت�ساد ل 
يتحقق �ل عن طريق دعم �ل�سناعات �لوطنية 
و�ملنتج��ات �ملحلية �س��و�ء �رك��ة �جللود �أم 
منتج��ات وز�رة �لزر�ع��ة و�ل�سناعة وغريها 

من �لقطاعات �لأخرى �لفاعلة .

وت�سي��ف ، �ذك��ر �ىل �لآن �س��رتة و�ل��دي �لتي 
�أبتاعها من �ركة �جلل��ود �ملحلية وجودتها 
و�سمكها �ذ كنا نحب �ن نرتديها �نا و�خو�تي 
يف �أيام �ل�ستاء �لقار�سة لأنها كانت ت�سعرنا 
بال��ديفء حقا �و هي كم��ا تقول �أمي " �سوبة 

متنقلة " 
�ما �ل�سيد كرمي حم�سن )دكتور� �قت�ساد ( قال 
، باإم��كان �ملو�طن، بل م��ن و�جبه �مل�ساهمة 
يف �لنهو�ش بالقت�ساد من طرق عدة �أهمها:
- �لإخال���ش يف �لعم��ل و�إتقان��ه م��ن �أج��ل 
زي��ادة �لإنتاجية �أيا كان ن��وع �لعمل وقيمة 
�لدخل وظ��روف �ملو�طن، وب�رف �لنظر عن 
تقلبات �ل�سيا�سة، فاأنت تعمل لنف�سك ولوطنك 

و�سعب��ك ولي���ش للحاكم، و�لعم��ل لي�ش جمرد 
و�سيلة لال�سرتز�ق ولكن قيمة ور�سالة وعبادة 

وم�ساهمة يف نهو�ش �لبالد و�زدهارها.
- توظيف قدرتك �ل�ر�ئية مهما كانت ب�سيطة 
لت�سجي��ع �لأعمال �ملنتج��ة و�لإنتاج �ملحلي 
�ل��ذي يوجد مو�طن �سغل وينّمي �لقت�ساد. - 
مقاومة �لر�سوة و�لف�س��اد باأنو�عه، فهو يف�سد 

�لأخالق و�ل�سيا�سة وينخر �لقت�ساد.
ق��د تب��دو ه��ذه �خلط��و�ت ب�سيط��ة و�لطري��ق 
طويلة ولكنه��ا م�سمونة وكلفته��ا منخف�سة 
ول توجد و�سف��ة �ريعة للتح��رر و�لنهو�ش 
بع��د عقود م��ن �ل�ستب��د�د خا�س��ة يف غياب 
ق��ادة قادرين على �خت�سار �لطريق. وهل بد�أ 

�لربيع �لعربي �إل بتح��ركات ب�سيطة؟ �أمل تبد�أ 
�أجنح �لث��ور�ت يف �لتاريخ بفرد �أو مبجموعة 

�سغرية وخطو�ت ب�سيطة؟
مطلوب بع�ش �ل��رو�د حري�سون على �سعبهم 
ويحلم��ون بنه�س��ة وطنه��م ويلتزم��ون بهذه 
�خلط��و�ت ويثبت��ون عليها يف وج��ه �لتثبيط 
حميطه��م  يف  به��ا  ويب���رون  و�لزدر�ء 
تنت���ر  حت��ى  حوله��م  م��ن  به��ا  ويقنع��ون 
و�ل�سلوكي��ات  �لعقلي��ات  "�لع��دوى" فتتغ��ري 
و�لأع��ر�ف و�لنظم و�لأو�س��اع وُتفَرز قياد�ت 
و�أح��ز�ب وطني��ة جديدة خمل�س��ة ومر�أة من 
�لنتهازية وهو�ش �ل�سلطة، فاأول �لغيث قطرة 

ثم ينهمر.

بغداد ـ لميس عبد الكريم 

ال ي�ستقيم �أي بلد وال 
ينه�ض �ال باقت�ساد قوي 

قادر على مو�جهة �ل�سعاب 
, وب�سبب �أزمة �لتق�سف 

و�حلروب �لتي يخو�سها 
�لعر�ق �سد تنظيم د�ع�ض 

�الإرهابي و�لتكاليف �ملادية 
�لكبرية �لتي يتكبدها 
و�لتي ترهق كاهله ..

بات مو�سوع غرق �ل�سو�رع 
�لفرعية و�ملناطق من 

�الأمور �مل�سلم بها يف �ل�ستاء 
�لعر�قي, بل حتى على 

م�ستوى �ل�سو�رع �لرئي�سية 
و�ملناطق �ملرتفعة, ب�سبب 

تهالك �سبكة �ل�سرف �ل�سحي, 
وعدم جدوى �سبكة �ملجاري.

األمم المتحدة تعلن إنشاء مركز عمليات إنسانية 
للنازحين من الموصل

عودة أكثر من 186 ألف عائلة نازحة الى اماكن سكناها 
في ثالث محافظات وبعض مناطق نينوى

وزير التربية: توصلنا لحلول معظم المشاكل الستيعاب 
الطالب النازحين بمدارس إقليم كردستان

مع اقتراب حلول فصل الشتاء ..

أمانة العاصمة تطلق حملة كبرى تجنبا لغرق الشوارع
بغ��د�د � متابع��ة : �أعلن رئي�ش بعثة �لأمم �ملتح��دة مل�ساعدة �لعر�ق )يونامي( يان 
كوبي���ش، �إن�س��اء مركز للعملي��ات �لإن�سانية يف حمافظة �أربي��ل، ��ستعد�د�ً ملعركة 

�ملو�سل.
وق��ال كوبي�ش يف بيان على هام���ش لقائه رئي�ش �أركان �جلي���ش �لعر�قي عثمان 
�لغامن��ي ، �إن "ممثلية �لأمم �ملتحدة �أن�ساأت مرك��ز �لعمليات �لإن�سانية يف �أربيل، 
يعم��ل بالتعاون م��ع �حلكومة �لحتادية و�حلكومات �ملحلي��ة، يف جمال �لإغاثة 

وتقدمي �خلدمات للنازحني و�ملهجرين".
و�أ�س��اف كوبي���ش، �أن "بعث��ة �لأمم �ملتح��دة يف �لعر�ق م�ستم��رة يف تقدمي �لدعم 

و�مل�ساعد�ت لل�سعب �لعر�قي".

بغ��د�د � متابع��ة : �علن��ت وز�رة �لهج��رة و�ملهجري��ن، ع��ن �آخ��ر �ح�سائي��ة 
لبياناته��ا �ملتعلقة بالأ�ر �لنازحة �لعائدة �ىل �ماكن �سكناها �ل�سلية يف 
�ملناطق �ملحررة من تنظيم د�ع�ش �لرهابي و�لتي بلغت 186 �لف و 635 

عائلة.
وق��ال م�س��وؤول ق�سم �س��وؤون �لع��ودة يف �لوز�رة حمودي حمج��وب يف بيان 
�سحف��ي ، �ن ، 186 �ل��ف و 635 ��رة نازحة عادت ملناطقها �ل�سلية يف 
حمافظات �لنبار ، �سالح �لدين ، دياىل وق�سائي خممور و�سنجار وناحية 

�لقيارة �لتابعة ملحافظة نينوى".
و��س��اف �ن "�ع��د�د �لعو�ئل �لعائ��دة من �لنزوح �لط��ارئ متثلت ب64 �لف 
و 325 عائل��ة ملحافظ��ة �لنب��ار و88 �لف   86 عائل��ة عائدة يف حمافظة 
�س��الح �لدين و24 �لف و 624 عائلة عائ��دة يف حمافظة دياىل ف�سال عن 
ع��ودة 9 �لف و600 عائل��ة عائ��دة يف ق�سائ��ي خممور و�سنج��ار وناحية 

�لقيارة �لتابعة ملحافظة نينوى".
 و��س��ار حمج��وب �ىل �ن "�ل��وز�رة دعت �ل�ر �لعائ��دة �ىل ديارها �ل�سلية 
يف �ملحافظ��ات مر�جعة ف��روع �لوز�رة يف حمافظاته��م للت�سجيل ولتوثيق 

عودتهم".

بغ��د�د � متابعة : قال وزير �لرتبي��ة حممد �قبال �ن وز�رته مع وز�رة تربية �إقليم 
كورد�ستان قد تو�سال حللول ملعظ��م �مل�ساكل ب�ساأن ��ستيعاب �لطالب �لنازحني 

مبد�ر�ش �لإقليم.
وكان ق��د �س��در قر�ر موؤخ��ر� من تربي��ة كورد�ستان يق�سي بنق��ل جميع �لطالب 
�لنازح��ني م��ن حمافظ��ات “�س��الح �لدي��ن، و�لنب��ار، و�ملو�سل، ودي��اىل” من 

�ملد�ر�ش �حلكومية �ىل مد�ر�ش خ�س�ست لهم.
وقال �قبال �ل��ذي ز�ر كورد�ستان خالل �ليومني �ملا�سيني يف ت�ريح �سحفي، 

�نه “ناق�سنا �لإ�سكاليات �لأخرية �لتي �سدرت من تربية �لإقليم”
و�أ�س��اف �ن هناك جلنة م�سرتك��ة دخلت يف �لق�سايا �لتف�سيلي��ة، م�سري�ً �ىل �نه 

�إيجاد حلول ملعظم �مل�ساكل”. “مت 
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 �أعل��ن جمل���ش حمافظ��ة و��سط، عن ف��رز 4600 
قطع��ة �أر�ش �سكني��ة يف مدينة �لك��وت ��ستعد�د�ً 
لتوزيعها على �ملو�طنني، وفيما �أكد �أن �إجر�ء�ت 
م�سح وفرز �ملزيد م��ن �لأر��سي م�ستمرة ل�سمول 
�أك��ر عدد من �مل�ستفيدين، �أ�سار �ىل �أن �لر��سي 
�ستوزع قريبًا بعد �إلغاء قر�ر جمل�ش �لوزر�ء �لذي 

�أوقف توزيع �لأر��سي خالل �ملدة �ل�سابقة.

وقال رئي�ش جمل�ش حمافظة و��سط مازن �لز�ملي 
يف حديث �سحف��ي، �إن "�لفرق �لفنية �لتي تعمل 
عل��ى م�سح وفرز قط��ع �لأر��س��ي �ل�سكنية �سمن 
ح��دود مدين��ة �لك��وت �نتهت حت��ى �لآن من فرز 
4600 قطع��ة �أر�ش �سكني��ة"، مبينًا �أن "�لقطع 
�ملف��روزة �سملت 1000 قطع��ة على طريق كوت 
- بغ��د�د ومثلها �سم��ن موقع �لك��وت �لع�سكري 
�لق��دمي �إ�ساف��ة �ىل 2600 قطع��ة يف منطقت��ي 

�لرميلة و�لدبية، �سمال �رقي �لكوت".

و�أ�ساف �لز�ملي، �أن "هذه �لقطع �ستوزع باأقرب 
وق��ت ممك��ن ب��ني خمتل��ف �ل�ر�ئ��ح �مل�سمول��ة 
بعملي��ة �لتوزيع فيم��ا �سيتم توزي��ع �لقطع �لتي 
يت��م �إفر�زها لحق��ًا يف وجبات �أخ��رى"، م�سري�ً 
�إىل �أن "مو�فق��ة �حلكومة على �إلغاء قر�ر جمل�ش 
�لوزر�ء �ملرق��م 300 �لذي �أوقف �سابقًا عمليات 
ل��ه  �ستك��ون  �ملحافظ��ات  مر�ك��ز  يف  �لتوزي��ع 
�نعكا�سات كبرية ل�سمول �أكر عدد من �ملو�طنني 

بتخ�سي�ش قطع �لأر��سي �ل�سكنية".

يذك��ر �أن �حلكوم��ة �ملحلي��ة يف حمافظ��ة و��سط 
وزع��ت خ��الل �ملدة من��ذ ني�س��ان 2003 وحتى 
�لآن �أك��ر من 30 �ألف قطع��ة �أر�ش بني خمتلف 
�ل�ر�ئ��ح �لجتماعي��ة، وفيم��ا ل ت��ز�ل �لدو�ئ��ر 
�لبلدي��ة لديه��ا �لعدي��د م��ن �لطلب��ات ملو�طنني 
يرغب��ون باحل�س��ول عل��ى �لأر��س��ي �ل�سكني��ة، 
تق��وم �للج��ان �ملتخ�س�س��ة بتدقي��ق معام��الت 
ه��وؤلء �ملو�طنني متهي��د�ً ل�سمولهم بالتوزيع يف 

�مل�ستقبل �لقريب.

فرز 4600 قطعة أرض سكنية في واسط استعدادًا لتوزيعها على المواطنين
بغداد ـ متابعة 

الثالثاء المقبل آخر موعد للتقديم 
على القبول المركزي في الجامعات

ذي قار: إيقاف توزيع الرز التالف.. وتعلن 
تشكيل لجنة للتحقيق في وصوله


