
اأعلن��ت وزارة الكهرباء، ع��ن اجناز ت�صميم منظومة 
�صم�صي��ة منزلية تعم��ل ب�صعة 5kw، م�ص��را اىل اأن 
تل��ك املنظوم��ة ت�صه��م يف ح��ل م�صكل��ة الطاقة يف 

املناطق النائية.
وق��ال الوزي��ر قا�ص��م الفه��داوي يف بي��ان اإن��ه "مت 
اجن��از ت�صميم وبناء منظوم��ة �صم�صية منزلية �صعة 
kw 5 تعم��ل بظ��روف ال�صبك��ة العراقي��ة وبثالث 
امن��اط ت�صغيلي��ة يف اآن واح��د"، مبين��ا اإنها "تعمل 
مع ال�صبكة الوطنية وب��دون ال�صبكة الوطنية وليلية 

بدون كهرباء وطنية".
واأ�ص��اف، اأن "املنظومة تقوم بت�صدير الفائ�ض من 
انتاجها النهاري اىل ال�صبكة الوطنية"، مو�صحا اأن 
"اجنازها مت بجهود خمت�صني من الوزارة يف ق�صم 
الطاقات املتجددة وكف��اءة الطاقة و�رشكة الزوراء 

العامة".
واأك��د الفه��دواي، اأن��ه "ميك��ن له��ذه املنظومة حل 
م�صكل��ة الق��رى واالق�صي��ة النائي��ة املعزول��ة ع��ن 
ال�صبك��ة الوطنية وكذلك ميك��ن ادخالها يف القطاع 
ال�صكن��ي خلف�ض حمل الذروة مما يفتح افاقا كبرة 
يف ادخ��ال منظوم��ات الطاقة ال�صم�صي��ة يف قطاع 

التوزيع"

 اأعل��ن م���رشف الرافدي��ن ، عن و�صعه �رشط��ا جديدا 
ب�ص��اأن الغاء �رشط العمر م��ن �صلفة 10 ماليني دينار 

ملوظفي دوائر الدولة.
وق��ال امل���رشف يف بي��ان ، ان "االخر ح��دد اولوية 
مقاب��ل الغ��اء ���رشط العم��ر وه��ي ان يك��ون املتبقي 
م��ن مدة خدم��ة املوظف الذي يتم منح��ه ال�صلفة قبل 

تقاعده تغطي مدة ال�صلفة البالغة خم�ض �صنوات".
وا�ص��ار اىل ان "الهدف م��ن وراء الغاء �رشط العمر هو 

�صمول اأكرب عدد من املوظفني".
وكان م���رشف الرافدين قد اعل��ن، االحد )16 اأكتوبر 
2016(، ع��ن الغ��اء ���رشط العمر ب�ص��اأن املتقدمني 
ل�صلف��ة ال��� 10 ماليني دينار ملوظف��ي دوائر الدولة ، 
فيما و�صع اآلية جديدة ل�صمان ا�صتمرار تدفق ال�صلفة 
و�صم��ول اكرب عدد م��ن املوظفني ا�صاف��ة اىل �صمان 

عودة اموال امل�رشف مع ارباحها وعوائدها .
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واأعل��ن العالق عن دعمه الكامل للمبادرة، م�صدداً على 
»�رشورة انت��اج اعمال دراما من خالل هذه املبادرة 
الأ�صب��اب مهم��ة تتعل��ق بالوط��ن واملجتم��ع العراقي 

والفنانني العراقيني«.
ووج��ه الع��الق ب���رشورة م�صارك��ة القط��اع اخلا�ض 
ال��ذي ميتلك البنك املرك��زي تاأثرا عليه ب�صكل مبا�رش 
مث��ل رابطة امل�ص��ارف وجمل�ض االعم��ال العراقي يف 
دع��م هذه املب��ادرة وف��ق االآلي��ات التي تتف��ق عليها 
كل االط��راف، داعي��ًا اإىل اأن »تك��ون باك��ورة االعمال 
الدرامي��ة والتي يج��ب ان تعر�ض يف مو�ص��م رم�صان 
2017 برعاي��ة رابط��ة امل�ص��ارف العراقي��ة لغر�ض 
التاأ�صي�ض وبعدها امل�صي باالإجراءات االخرى الإجناح 

املبادرة ب�صكل كامل«.
وح��ث حماف��ظ البن��ك املرك��زي عل��ى »ان ي�ص��ار اىل 
تاأ�صي���ض �رشك��ة خا�ص��ة باالإنت��اج الدرام��ي وتك��ون 
م�صاهم��ة حم��دودة امل�صوؤولي��ة بني القط��اع اخلا�ض 
والقط��اع العام وبعده��ا االنتق��ال اىل تاأ�صي�ض �رشكة 
م�صاهم��ة عام��ة تط��رح ا�صهمه��ا للت��داول يف ال�صوق 

ويكون راأ�ض املال من امل�صاهمني«. 
بدوره، قدم رئي�ض جمل�ض امناء �صبكة االإعالم العراقي 
جماهد ابو الهي��ل، �صكره ملحافظ البنك املركزي على 
رعايت��ه املبا���رشة للمب��ادرة، مو�صح��ًا اأن »املبادرة 
وطنية ولي�صت خا�صة ب�صبكة االعالم العراقي كون ان 

ال�صبكة راعية وداعمة لها«.
واأ�ص��اف اأبو الهي��ل ان »جمل���ض اأمناء هي��اأة االإعالم 
واالت�ص��االت ا�صدر قراراً األ��زم فيه القنوات الف�صائية 
املرخ�ص��ة من قبل الهياأة ب���رشاء االعمال التي �صوف 
تنت��ج من قبل هذه املبادرة«، مبينًا اأنه التقى برئي�ض 
ال��وزراء حيدر العبادي لغر�ض تفعيل م�رشوع االعفاء 

ال�رشيبي مقابل دعم الدراما.
واأو�ص��ح اأب��و الهي��ل اأن »املو�صوع نوق���ض مع رئي�ض 
ال��وزراء وخل�ض اىل ���رشورة توجيه كتاب ر�صمي اىل 
الهي��اأة العام��ة لل�رشائب لغر�ض تفعيل ه��ذا القانون 
وادراج��ه �صمن جدول اعم��ال اللجنة االقت�صادية يف 
جمل���ض الوزراء ليت�صن��ى للبنك املرك��زي دعمه داخل 

اللجنة وتفعيله واإقراره«.  
يف غ�ص��ون ذلك، اأكد رئي�ض رابطة امل�صارف العراقية 

ودي��ع احلنظ��ل دعمه ورعايت��ه لهذه املب��ادرة، الفتًا 
اإىل اأن »الرابط��ة �صب��ق له��ا ان قام��ت برعاي��ة ع��دة 
م�صاريع ثقافية واجتماعية الأهداف وطنية وان�صانية  

وترويجية«. 
يف ح��ني لف��ت املدي��ر التنفي��ذي لرابط��ة امل�ص��ارف 
العراقية علي طارق اإىل ان »الرابطة على ا�صتعداد تام 
لرعاية ه��ذه املبادرة الوطنية كونه��ا لي�صت التجربة 
االوىل للرابط��ة«، مت�صائ��اًل ان كان��ت ه��ذه املب��ادرة 
ت�صته��دف الربح ام انها �صتقدم دعمًا ورعاية اعالمية 

للم�صارف امل�صاركة.
وا�ص��اف ط��ارق ان هن��اك موافق��ة عل��ى رعايته��م 
للمب��ادرة، م�صرتط��ًا ان تك��ون هناك م�صاري��ع دراما 
تنتج بحرفية عالي��ة تناف�ض الدراما العربية وبرعاية 
امل�ص��ارف امل�صارك��ة. واأب��دى طارق تاأيي��ده لتوجيه 
حمافظ البنك املرك��زي باإن�صاء �رشكة م�صاهمة تكون 
االدارة فيه��ا م�صرتك��ة ب��ني القطاع الع��ام واخلا�ض، 
مقرتح��ًا تق��دمي درا�صة وكل��ف انتاج العم��ل الدرامي 

االول م��ن قب��ل �صبك��ة االع��الم العراق��ي وم��ا ال��ذي 
�صتقدمه ال�صبكة من دعم لوج�صتي لهذا العمل. 

فيما اأكد رئي�ض جمل�ض االعمال العراقي داود عبد زاير 
امكاني��ة رعاية املجل�ض لع�رش اعمال درامية يف حال 
جن��اح جلنة الدراما بتفعيل قان��ون االعفاء ال�رشيبي 
لدعم الدرام��ا العراقية حتديدا من قب��ل الهياأة العامة 

لل�رشائب. 
ويف �صي��اق االجتم��اع �ص��دد مدي��ر مكت��ب حماف��ظ 
البن��ك املرك��زي �صالح ماه��ود على »���رشورة ابرام 
مذك��رة اتف��اق تل��زم جمي��ع االط��راف احلا���رشة يف 
هذا االجتم��اع مبا مت االتفاق علي��ه مبباركة ورعاية 
ال�صيد حمافظ البنك املركزي وتكون �صمن التوقيتات 
الزمنية املعلومة واملحددة و�صمن ما هو مطلوب من 

كل طرف تقدميه الإجناح هذه املبادرة
 الوطني��ة«. وطرحت يف االجتم��اع كذلك اآراء عدد من 
الفنان��ني واملخرج��ني من اج��ل اإجناح مب��ادرة دعم 

الدراما العراقية

هل ستدخل "كتب PDF" وزير التربية الى البرلمان مستجوبًا؟

م��ا ي��وؤدي يف النهاي��ة اىل تاأخ��ر االمتحان��ات واال�رشار 
بالتعليم، اأو جلوء االأهايل اىل ا�صتن�صاخ الكتب املدر�صية.

وتاأت��ي االزمة يف الكتب لتزي��د التعليم تاأخرا، اىل جانب 
تاأخ��ره ع��ن التط��ور احلا�ص��ل يف القطاع العلم��ي، وعدم 
مواكبته للعلوم احلديثة، حيث تبحث مبجملها يف موا�صع 
جتاوزها العلم قبل االألفية الثالثة، لكنها برغم ذلك الزالت 

تدر�ض يف املدار�ض العراقية كمناهج ر�صمية.
وبني وزارة الرتبي��ة، والتخ�صي�صات املالية، بقي الطالب 
ه��و املت�رشر الوحيد بعد مرور ما يق��ارب ال�صهر على بدء 
الع��ام الدرا�صي اجلديد، �ص��واء كان ميلك القدرة على �صحب 

هذه الكتب من االنرتنت، وا�صتن�صاخها، اأم ال ميتلكها.
وزارة الرتبية تدافع

ودافع��ت وزارة الرتبي��ة العراقي��ة ع��ن االتهام��ات الت��ي 
طالته��ا بالتق�ص��ر م��ن قب��ل جه��ات �صعبي��ة، ونوابًا يف 
ال��وزارة،  خم�ص�ص��ات  تخفي���ض  ان  مبين��ة  الربمل��ان، 
وخ�صو�ص��ًا خم�ص�صات الطبع، هي من �صببت االأزمة التي 
تعي�صه��ا املدار�ض حاليًا، مبدية ا�صتغرابها من لوم الوزارة 

على اأزمة �صاهم بها كل من الربملان وجمل�ض الوزراء.
وقال��ت ال��وزارة يف بي��ان ، ان "الق��رارات الت��ي خف�ص��ت 
تخ�صي�ص��ات طباعة الكتب فر�صت على ال��وزارة فر�صا"، 
مبدي��ة ا�صتغرابه��ا م��ن "طروحات بع�ض االأط��راف والتي 
حتمل ال��وزارة م�صوؤولية الو�صع االقت�ص��ادي الذي يعي�صه 

العراق اليوم، وانعك�صت اآثاره على كل القطاعات".
واأ�صاف��ت، اأن "ق��رار تخفي���ض موازنة طباع��ة الكتب اىل 
الن�ص��ف �ص��ارك اجلميع باتخ��اذه �صمن جمل���ض الوزراء، 
وبعده��ا داخ��ل جمل���ض الن��واب"، مبين��ة اأن "ه��ذا القرار 
وكذل��ك عدم متويل ال��وزارة من قب��ل وزارة املالية ل�صداد 
ديون العام املا�صي لقط��اع املطابع يعد ال�صبب الرئي�صي 

يف تاأخر اجناز هذا امللف يف الوقت املنا�صب".
واأ�ص��ارت ال��وزارة اىل اأنها "اأبدت اعرتا�صه��ا املتكرر على 
هذا التوج��ه، و�رشحت �صمن جل�صات جمل�ض الوزراء حجم 
االأزم��ة التي �صتحدث يف حال اإق��راره وتنفيذه، وهو ما مل 
يلتفت اإليه اأحد"، مو�صحة اأن "بع�ض االأ�صوات املعرت�صة 

حتاول جتاهل هذه احلقائق املوؤثرة".
وانخف�ص��ت موازن��ة ال��وزارة اخلا�صة بطباع��ة الكتب مبا 
يزي��د ع��ن الن�صف، لتهب��ط اىل 76 ملي��ار دين��ار، بعد ان 
كانت 165 ملياراً العام املا�صي، ما اأدى اىل هذا النق�ض 

يف احلا�صل الطباعة.
ا�صتجواب الوزير

و�صاهمت االأزمة بدخول ا�صم وزير الرتبية حممد اقبال، اىل 
قائم��ة ال�صخ�صيات املهددة باال�صتج��واب اأمام الربملان، 
يف رحل��ة اأطاح��ت باآخ��ر وزيري��ن ا�صتجوبه��م املجل���ض، 
فيم��ا اإذا مت ا�صتثناء ال�صوؤال الذي وجه اىل وزير اخلارجية 
اإبراهي��م اجلعفري، وقد تهدد املن�ص��ب الذي يرتاأ�صه اقبال 

منذ العام 2014.
وبح�ص��ب ت�رشيح �صحف��ي للنائب عن التحال��ف الوطني، 
عل��ي البدي��ري، ف��اإن االأخ��ر "جم��ع تواقي��ع 45 نائب��ا 

م��ن خمتل��ف الكت��ل ال�صيا�صي��ة٬ لتق��دمي طل��ب ر�صمي اىل 
هي��اأة رئا�ص��ة الربملان خ��الل ا�صتئناف اجلل�ص��ات٬ اليوم 
ال�صتج��واب وزير الرتبية حممد اقب��ال عن مو�صوع نق�ض 

كتب املناهج الدرا�صية".
واأ�ص��ار البديري اي�صًا اىل ان "جلنة الرتبية النيابية لديها 
طل��ب �صابق ال�صتجواب الوزير اقب��ال يتعلق مبلفات ف�صاد 
مايل واداري ع��ن التعيينات وم�صاريع وعقود الوزارة من 

قبل النائب كاظم ال�صيادي".
ام��ا النائب عن جبه��ة االإ�صالح عواطف نعم��ة، فقد عّدت 
املو�ص��وع "�صابق��ة خط��رة وانتكا�ص��ة ك��ربى للم�ص��رة 

التعليمية يف العراق".
وت��رى نعمة اأن ما زاد االأمر �ص��وءاً هو االإ�رشار "العجيب" 
للوزي��ر على تغير املناه��ج الدرا�صية كل ع��ام، ما يجعل 
ال��وزارة م�صط��رة اإىل طب��ع الكتب املنهجي��ة اجلديدة، يف 
ح��ني يّدعي قلة التخ�صي�صات، الفتة اىل ان "هذه امل�صكلة 
بات��ت ق�صي��ة راأي عام وهن��اك حالة ا�صتي��اء وتذمر لدى 
النا���ض ع��ربوا عنه��ا ب�ص��كل وا�ص��ع يف مواق��ع التوا�ص��ل 

االجتماعي".
pdf #وزير_ال� 

وب��دوره، ب��ادر ال��راأي الع��ام العراقي بطل��ب املناهج من 
ال��وزارة، وانتق��اد دف��ع النا���ض اىل �رشائه��ا م��ن االأ�صواق 
ال�ص��وداء باأ�صع��ار ق��د ال تك��ون كل العائ��الت ق��ادرة على 
دفعه��ا، وخ�صو�ص��ًا يف حال كانت هن��اك اأكرث من طالب 

يف هذه العائلة.
واأطل��ق مدون��و ومت�صفح��و مواق��ع التوا�ص��ل االجتماعي 

حم��الت للمطالب��ة بتوفر الكتب على اقل ح��د، وحما�صبة 
وزي��ر الرتبي��ة اقب��ال، عل��ى تق�ص��ره يف توف��ر الكت��ب 
املنهجي��ة للطلبة، مبدية ا�صتغرابها مما اأ�صمته "حماوالت 

الق�صاء على التعليم املجاين يف البالد".
االإعالم��ي ح�ص��ام احل��اج كت��ب ع��رب �صفحت��ه ال�صخ�صية 
يف في�صب��وك، م��ن خ��الل و�ص��م "#وزير_ال��� pdf" ال��ذي 
اأطلق��ه املدون��ون، ان "املو�ص��وع ال يقت���رش عل��ى االأزمة 
االقت�صادية وح�صب واإمنا يف نهج االدارة الرتبوية وتوفر 
م�صتلزم��ات التعلي��م ومناخات التط��ور النف�صي والرتبوي 
والتعليم��ي لالأطف��ال بدًء م��ن مدار�ض الط��ني و�صوال اىل 
طرائق التدري�ض وعدم قدرة الوزارة على املتابعة والرقابة 
ولي�ض انتهاًء يف توفر الكتب والقرطا�صية ولوازم الدرا�صة 
للطلبة"، م�صيفًا "الذوات الكرام.. اأنتم من ادخلتمونا بهذه 

االأزمة".
اأم��ا النا�ص��ط اإبراهي��م احم��د، فقد كت��ب ان "الف�ص��اد اأنهي 
جماني��ة التعلي��م.. ال ينبغ��ي ال�صك��وت عل��ى الل�صو���ض"، 

متابعًا "لن ن�صكت على جرمية اف�صال التعليم".
ودخ��ل النظ��ام التعليم��ي يف الع��راق من��ذ الع��ام 2003 
مرحل��ة جديدة على م�صتوى تغر املناهج، وطرق التعليم، 
لكنه��ا وبرغم م��رور اأكرث من 13 �صن��ة، مل ت�صتطع التغلب 
عل��ى م�ص��اكل مث��ل ال��دوام امل��زدوج، واملدار���ض الطينية 
وال�صف��وف املكتظ��ة، باالإ�صاف��ة اىل اأزم��ة الكت��ب غ��ر 
الكافي��ة، واملناه��ج القدمية، ما اأ�صهم ب�ص��كل فعلي بتاأخر 
التعلي��م عن نظرائه يف الدول العربية والغربية، �صواء كان 

تعليمًا ابتدائيًا ومتو�صطًا اأو جامعيًا.

بغداد ـ متابعة 

اأثارت ازمة الكتب املدر�سية 
التي تعاين منها وزارة 
الرتبية، م�ؤخرًا، ردودًا 

متفاوتة ذهب الغالب منها اىل 
اعتبار الأزمة نتاج تق�سري 

حك�مي طال التعليم يف 
البالد، وحرم اأكرث من 4،5 
ملي�ن طالب يف البتدائية 

والثان�ية من احل�س�ل على 
كتبهم املنهجية.

عقدت جلنة مبادرة دعم 
الدراما العراقية اجتماعًا مع 

حمافظ البنك املركزي العراقي 
علي العالق متت فيه مناق�سة 

�سبل تفعيل هذه املبادرة التي 
اأطلقها جمل�س الأمناء يف 

�سبكة العالم العراقي، بهدف 
دعم اإنتاج العمال الدرامية 

التلفزي�نية  العراقية.

تحذيرات من صيد الطيور المهاجرة لألهوار

صحة الرصافة ترسل أكثر من 50 سيارة إسعاف إلى الموصل

الهجرة تعلن انشاء أكثر من 8 آالف وحدة ايواء للنازحين في أربيل

محاوالت حكومية للنهوض بالدراما العراقية المهملة

بغ��داد � متابعة: ح��ذرت �رشطة ذي قار، من �صيد الطي��ور املهاجرة اإىل اهوار 
ذي قار واتخاذ االإجراءات القانونية بحق املخالفني .

وق��ال مدير ع��ام دائرة التوعية واالإع��الم البيئي اأمر عل��ي احل�صون يف بيان 
،اإن �رشط��ة ذي ق��ار و�صعت الي��ة منا�صبة بالتن�صيق م��ع احلكومة املحلية يف 
املحافظ��ة منعت مبوجبها �صيد الطيور املهاجرة الوافدة اإىل اهوار املحافظة  
مل��ا تتمي��ز بغناه��ا وتنوعه��ا االحيائي م��ا يجعله��ا م�صتوطن��ات وحمميات 

طبيعية للكثر من والطيور واحليوانات املهدد باالنقرا�ض".
واأ�ص��اف اإن "مديري��ة �رشطة ذي ق��ار طالبت بتفعيل القوان��ني اخلا�صة التي 
تهت��م بتنظي��م عملي��ات ال�صيد ،وت�صي��ر دوريات تراق��ب تنفيذ الق��رار ودعت 
املوؤ�ص�ص��ات االإعالمي��ة ومنظمات املجتمع امل��دين والنا�صطني من املخت�صني 
بال�ص��اأن البيئ��ي لعقد الن��دوات ون�رش وتعزي��ز الوعي البيئ��ي وتو�صيح اأهمية 
احلف��اظ على الطيور املهاج��رة وخ�صو�صا املهددة باالنقرا���ض مبا يتنا�صب 
وحج��م امل�صوؤولي��ة التي ترتتب عل��ى اإدراج االه��وار العراقية �صم��ن الالئحة 

الدولية لليون�صكو .

بغ��داد � متابع��ة: اأر�صلت دائ��رة �صحة بغ��داد / الر�صافة، اأكرث م��ن 50 �صيارة 
اإ�صعاف مع �صائقيها مل�صاندة القوات االأمنية واحل�صد ال�صعبي يف معركة حترير 

املو�صل.
وقال مدير عام الدائرة عبد الغني �صعدون يف بيان، اإن "الدائرة اأر�صلت اأكرث من 
50 �صيارة اإ�صعاف مل�صاندة قوات االأمنية واحل�صد ال�صعبي يف تقدمي اخلدمات 

الطبية اإىل املقاتلني".
وا�ص��اف اإن "ال�صي��ارات مت جتهيزها بكاف��ة التجهيزات الطبي��ة وال�صحية من 
اجل م�صاركه اخوانهم املرابطني يف �صبيل حترير املو�صل من داع�ض من خالل 

تقدمي اخلدمات الطبية".
 وا�ص��ار اىل اإن "الدائ��رة قامت بتجهيز الق��وات االأمنية ما�ص��كات وم�صتلزمات 
�صحي��ة وطبي��ة اأخ��رى يف �صبي��ل تقليل ن�صب��ة االإ�صاب��ة اأو الت�صم��م بالغازات 
الناجت��ة عن تفج��ر العديد م��ن االآبار النف��ط اأو امل�صانع التي تبع��ث الغازات 
املوؤثرة على االإن�صان". واو�صح ال�صاعدي اإن "الدائرة قامت باإر�صال العديد من 
املفارز الطبية اإىل جبهات القتال ورفد وم�صاندة م�صت�صفى حممد املاجد بفريق 
طب��ي من اأطباء ومالكات �صحي��ة ومتري�صية باإ�صاف��ة اإىل فتح ردهة خا�صة 

باحل�صد ال�صعبي يف م�صت�صفى ابن القف لالإ�صابات احلبل ال�صوكي".

بغ��داد � متابعة: اعلن��ت وزارة الهجرة واملهجرين، ان�ص��اء 8 االف و500 وحدة ايواء 
للنازحني يف منطقة اخلازر وح�صن �صام التابعتني ملحافظة اربيل.

وذك��ر بيان لل��وزارة ، ان" الوزارة م�صتمرة يف ان�صاء خميم��ات بالتعاون مع حكومة 
اقلي��م كورد�صتان الإي��واء النازحني واحتواء ازمة النزوح م��ع انطالق عمليات حترير 

املو�صل".
واك��د رئي�ض غرفة عمليات اللجنة العليا الإغاثة النازحني يف اقليم كورد�صتان �صياء 
�صالل، ان" املخيمني يحتويان على 8 االف و500 وحدة ايواء جاهزة"، الفتًا اىل ان 
"املخيمني �صيتو�صعان خالل االيام القليلة القادمة اىل 12 الف و500 وحدة ايواء".
وا�ص��اف ان��ه "مت ا�صتيعاب اغلب العوائل النازحة من اأط��راف مدينة املو�صل ا�صافة 
اىل توفر االحتياجات اال�صا�صية من اغذية وافر�صة واغطية وتوفر الرعاية ال�صحية 

بالتعاون والتن�صيق مع الوزارات املعنية ب�صمنها، النقل وال�صحة والنفط".

حقيبة 

بغداد ــ  متابعة

بغداد ـ متابعة 

 بغداد ـمتابعة  

اأك��د النائ��ب ع��ن جبهة االإ�ص��الح هيثم اجلب��وري، ان 
نتائ��ج القب��ول املرك��زي للجامع��ات واملعاه��د فيها 
"غ��ن" كب��ر، داعي��ا وزارة التعلي��م الع��ايل والبحث 
يف  املقبول��ني  ع��دد  وزي��ادة  ملراجعته��ا  العلم��ي 

املجموعة الطبية.

وق��ال اجلبوري يف بيان، اإن "نتائ��ج القبول املركزي 
للجامع��ات واملعاه��د فيها غ��ن كبر"، داعي��ا وزارة 
التعلي��م اىل "مراجعته��ا وزي��ادة ع��دد املقبول��ني يف 

املجموعة الطبية".
وطالب، الربمل��ان ب�"التدخل لفر�ض اال�ص�ض واملعاير 
الد�صتورية بالتعامل م��ع ابنائنا الطلبة وان ال يكونوا 
عر�صة للمزايدة ال�صيا�صية وزجهم يف ما لي�ض لهم فيه 

ي��د". وتابع، اأن��ه "يجب اخراج ح�ص���ض ذوي ال�صهداء 
والتعلي��م امل��وازي خ��ارج الع��دد املقرر وفق��ا خلطط 
القب��ول يف تل��ك الكلي��ات وان ال تك��ون عل��ى ح�ص��اب 

ا�صتحقاق ابنائنا الطلبة الذين �صهروا واجتهدوا".
واأك��د اجلب��وري، اأن "العراقي��ني مت�ص��اوون باحلق��وق 
والواجب��ات ح�ص��ب الد�صت��ور"، مبينا اأنه "رغ��م ن�صبة 
املع��دالت يف ه��ذا الع��ام اق��ل، كان املتوق��ع الن��زول 

بالقب��ول للكليات الطبية اقل من العام املا�صي، ولكن 
ما ح�صل العك�ض".

ودعا النائب عن جبهة االإ�صالح، الطلبة اىل "املطالبة 
بحقوقه��م امل�رشوعة بالط��رق ال�صلمية التي كفلها لهم 

الد�صتور والقوانني النافذة".
اال�صتجاب��ة  ال��وزارة  قي��ادات  م��ن  "ناأم��ل  واأردف، 
الأ�صوات املاليني التي تعالت للمطالبة بتلك احلقوق".

هيثم الجبوري يدعو الطلبة الى المطالبة بحقوقهم بالطرق السلمية
بغداد ـ متابعة 

الكهرباء تعلن انجاز تصميم منظومة 
kw"5" شمسية منزلية تعمل بسعة

مصرف الرافدين يعلن شرطًا 
جديدًا مقابل الغاء شرط 

العمر في سلفة الـ 10 ماليين


