
�علن��ت وز�رة �لتعليم �لعايل، �الحد، �ن �آخر موعد 
لت�سجي��ل �لطلبة يف �جلامع��ات و�لكليات �الهلية 
�سيكون �ليوم �الثن��ن، م�سرية، مت �حت�ساب ن�سب 
�لغيابات يف جمي��ع �جلامعات و�لكليات �الأهلية 

منذ يوم �ل�سبت.
و��ساف��ت �لد�ئ��رة �أنه "ال يح��ق للطالب �ملطالبة 
مبقعده ح��ال �نتهاء �ملدة وع��دم �لت�سجيل، و�نه 
�سيعو�سون م��ن قو�ئم �لطلب��ة �الحتياط الإتاحة 
�لفر�سة للجامع��ات و�لكليات �الأهلية با�ستكمال 
��ستثن��ت  �نه��ا،  مبين��ا  �ال�ستيعابي��ة"،  طاقته��ا 
�لطلب��ة �ملقبولن �سمن �متياز�ت �أبناء �الأ�ساتذة 
وذوي �ل�سه��د�ء، �إذ �سي�ستم��ر ت�سجيلهم لغاية يوم 
�خلمي���س �ملقب��ل �ملو�فق �الأول م��ن �سهر كانون 

�الأول �لقادم.
وتابعت �لد�ئرة ،�لدو�م �لر�سمي للطلبة �ملقبولن 
يف �ملرحل��ة �الأوىل ق��د �بت��د�أ يف بع���س �لكليات 
و�جلامعات �الأهلية، ومت �حت�ساب ن�سب �لغيابات 
يف جمي��ع �جلامع��ات و�لكلي��ات �الأهلية بدء من 

يوم �ل�سبت �ل�26 من ت�رشين �لثاين �حلايل.

�ف��اد م�سدر �مني يف ناحية �الم��ام �لقائم )�لثغر 
�سابق��ا( �لو�قع��ة �سم��ال �لب���رشة ،�الح��د ،باإلقاء 
�لقب�س على 5 ��سخا�س �سبط بحوزتهم كمية من 

مادة �لكري�ستال �ملخدرة.
وق��ال �مل�س��در �ل��ذي رف���س �لك�س��ف ع��ن ��سمه ، 
مف��ارز �ل�رشط��ة �ملتو�ج��دة يف �سيط��رة �جلو�ب��ر 
�لرئي�سي��ة �لق��ت �لقب���س على �سخ�س��ن ي�ستقالن 
�سيارة من )هيو�ند�ي - �فانتي( �سبط بحوزتهما 

٤٠ غم من �ملادة �ملذكورة.
و��س��اف ،ذ�ت �ملفرزة �عتقلت �ي�س��ا ٣ ��سخا�س 
ي�ستقل��ون �سي��ارة نوع ك��ر�ون و�ملعروف��ة حمليا 
ب�)�جلن��ون( حي��ث �سب��ط بحوزته��م ٧٠ غ��م م��ن 
�لكري�ست��ال مبين��ا �ن �ح��د �ال�سخا�س م��ن �سكنة 

حمافظة مي�سان.
وذك��ر �مل�سدر �ن �ملفارز قام��ت بنقل �ال�سخا�س 
�أمن��ى  وم�س��ادرة �مل��و�د و�ملركب��ات �ىل مرك��ز 

الإكمال �الجر�ء�ت �لقانونية.
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و�نت���رش �لر�س��م عل��ى �حل���رش�ت وعل��ى �الج�س��ام 
�ل�سغرية يف �أوربا منذ زمن بعيد، وتقول �سجى �نه 
يهدف �ىل ت�سخري جميع �ال�سياء حولنا و�ال�ستفادة 
منه��ا يف �عمال فنية مينحها �س��كال جديد� خمتلفا 

عما كانت عليه.
وب��د�أت �سج��ى �لر�سم عل��ى �حل�رش�ت من��ذ �ن كانت 
طالب��ة يف �ملرحل��ة �العد�دية حي��ث قامت بتلوين 
خنف�ساء ميتة وبع��د دخولها كلية �لزر�عة �أ�سبحت 
�حل���رش�ت من �خت�سا���س در��سته��ا وكذلك جربت 

�لر�سم على ح�رش�ت حية.
وتوؤك��د �ن من �ل�سعوبة �لتعام��ل مع �سيء متحرك 
يف �لر�سم كما �ن م��ن �ل�سعب تربية هذه �لكائنات 
فمعظمه��ا يل��دغ، ولك��ن �سغفها يف �لر�س��م �سجعها 
عل��ى جم��ع �لعل��م م��ع �لف��ن يف �لتعامل م��ع هذه 

�لكائنات �ل�سغرية وحتويلها �ىل لوحات فنية.
وتق��ول "�حل�رش�ت كائن��ات جميلة، ول��و �ننا قمنا 
بدر��سته��ا وجمع معلومات عنها لتبن �ن فو�ئدها 
�أك��ر م��ن م�سارها، ولك��ن جمتمعن��ا ت�سيطر عليه 
ثقاف��ة �سلبية تطلق على �حل�رش�ت ت�سميات وح�سية 

وتربطها بنقل �الأمر��س �خلطرية.
�خلا�س��ة  و�لوثائقي��ة  �لكارت��ون  �ف��الم  ولك��ن 
باحل���رش�ت كان ل��ه دور مه��م يف تر�سي��خ حبه��ا 
و�عجابه��ا باحل���رش�ت كم��ا تق��ول �سج��ى، بعد �ن 
�كت�سفت �نها جمتمعات �سغرية تقوم على �لتعاون 
و�لتعا�س��د، ولهذ� بد�أت تر�سم مب��و�د ب�سيطة جذبت 

نظر زمالئها من حولها.
وتقول �نها عر�ست ذ�ت يوم ر�سوماتها على طبيب 
ج��ر�ح �ل��ذي �أخربها ب��دوره على ���رشورة عر�س 
ر�سوماته��ا الأهميتها وجمالها وكونها جتربة فنية 

جديدة يف �لعر�ق.
 جت��اوزت �لفنان��ة �ل�سابة �سج��ى خوفها من بع�س 
�ن��و�ع �حل���رش�ت الن هدفها كما تق��ول يدفعها �ىل 
جت��اوز �خل��وف و�قام��ت معار�س م��ن ر�سوماتها 
على �حل�رش�ت يف �جلامعة �المر �لذي ��ساب بع�س 

�لطالبات باخلوف و�لذعر.
وتق��ول �سجى �ي�س��ا �ن �حل���رش�ت كائنات �سغرية 
يقتله��ا �لنا�س جلهلهم بها و�إنها �أر�دت بر�سوماتها 

�ن تبع��ث بر�سال��ة �س��الم �ىل �لعر�قي��ن يف ه��ذه 
�لظروف �لت��ي يتعر�س بها �لعر�قيون للقتل و�ستى 
�النتهاكات، كما �نه��ا ت�سعى �ىل �إر�سال ر�سالة �ىل 
وز�رة �لبيئة و�جلهات �حلكومية للفت �نتباههم �إىل 

�لبيئة �لعر�قية �مللوثة.
�ملليئ��ة  �الحو����س  م��ن  �لعدي��د  �سج��ى  متتل��ك 
باحل�رش�ت وتختار من بينها �ال�سلح للر�سم عليها، 
وتق��ول "كل ر�سم �قوم به ه��و ر�سالة �سالم وحمبة 

وتعاون ��سعى �ىل �ي�سالها للجميع عرب �اللو�ن".
وتو�ج��ه �لر�سامة �سعوبة كب��رية يف تاأمن �لبيئة 
�ملنا�سب��ة لهذه �حل�رش�ت، فاأكرها يحتاج �ىل بيئة 
خا�س��ة لرعايته��ا وله��ذ� تفقد بن �حل��ن و�الخر 

عدد� من هذه �حل�رش�ت �لتي تقوم برتبيتها.
حتر�س �سجى على عر�س ر�سوماتها يف �جلامعات 
و�لكلي��ات و�لتجمع��ات �خلريي��ة ومالج��ئ �الأيتام 
وتخت��ار منا�سب��ات خا�س��ة لعر���س لوحاتها مثل 
ي��وم �ل�سالم، و�ليوم �لعاملي �س��د �لتدخن، و�ليوم 

�لعاملي حلقوق �الإن�سان.
وتطمح �سجى �ي�سا �ىل �إي�سال ر�سالتها �ىل �لعامل، 
كما تتمنى �أن تعر�س �أعمالها �لفنية قرب �هر�مات 
م���رش وت�س��ري �ىل �نه��ا ح�سلت على دع��م حكومي 

حمدود مقابل ع�رش�ت �ملعوقات �لتي تو�جهها.

كم��ا �ساهمت مو�قع �لتو��س��ل �الجتماعي يف ن�رش 
نتاج��ات �سجى، باالإ�ساف��ة �ىل �ن ت�سجيع و�لديها 
و�قربائه��ا عل��ى ه��ذه �لهو�ي��ة �لغريب��ة �ساعده��ا 
لال�ستم��ر�ر �أك��ر، كما �نه��ا تعمل يف �أح��د �ملحال 
�لتجاري��ة لتاأمن �مل��ال �لالزم لها و���رش�ء �دو�ت 
�لر�س��م، وت�سعى �ىل �ن�ساء حديقة للح�رش�ت يزورها 

�لنا�س من كل مكان.
�لفن��ان �لت�سكيلي كامل �ملو�س��وي يقول عن هو�ية 
�سج��ى "�نه��ا هو�ي��ة ر�ئع��ة لق��د �بتك��رت فن��ا ومل 
تر�س��م ب�س��كل تقلي��دي، وي�سي��ف �ن "ف��ن �لر�س��م 
عل��ى �حل�رش�ت و�الغر����س �ل�سغ��رية يف �أوربا بد�أ 
كمغام��رة و�رشعان ما �نح���رش يف �لبلد�ن �الوربية 
وب��ات يقت���رش عل��ى ع��دد حم��دود م��ن �لفنان��ن 

و�ملعجبن".
�ل�ساب��ة  �لفنان��ة  حاج��م  ب�س��ري  �لناق��د  وي�س��ف 
�سج��ى "باجلريئ��ة و�لر�ئدة"، ويق��ول �ن "�لظروف 
�ملعق��دة �لتي يعي�سها �لعر�ق تف��رز حاالت �بد�عية 
��ستثنائي��ة، و�سج��ى �حد�ه��ا و�عط��ت مث��اال كبري� 
لل�سالم من خ��الل �لر�سم على �لفر��سات فيما يغرق 
�لنا���س بال��دم و�حلق��د، ويق��ول �ي�س��ا �ن "حتويل 
�حل���رش�ت �لت��ي يب��دو منظرها قبيح��ا وخميفا �ىل 

��سكال جميلة عرب �الألو�ن هو فن ر�ئع".

حكاية طيار عراقي  في اجواء معركة الموصل

وق��ال الحقا، عن��د خروجه من قمرة �لقي��ادة يف قاعدة 
�لقي��ارة )نح��و 50 كل��م جن��وب �ملو�س��ل( "لق��د كانت 
�ساحن��ة �سغ��رية م��زودة مبدف��ع ر�سا�س ثقي��ل"، م�سري� 

"كان هناك نحو ع�رشة مقاتلن".
ميد�ني��ا، تقات��ل �لق��و�ت �لعر�قي��ة ال�ستع��ادة �ل�سيطرة 
على �ملو�س��ل، فت�سدد �خلناق على �آخ��ر معاقل �لتنظيم 
�س��و�رع يف  مع��ارك  �لب��الد، وتخو���س  �الإرهاب��ي يف 
�الأحياء �ل�سكنية.يف �لوقت نف�سه، تلقى تلك �لقو�ت دعما 

جويا من خالل جمموعة من �لطائر�ت.
وت�سيط��ر على �الأجو�ء �ملقاتالت �حلربية و�لطائر�ت من 
دون طي��ار و�ملروحيات �لتابع��ة للتحالف �لدويل �لذي 

تقوده �لواليات �ملتحدة �سد تنظيم د�ع�س �الإرهابي.
لكن، يف ظل تلك �الأ�رش�ب، يلعب �لطري�ن �لعر�قي دوره، 

في�سن غار�ت مبو�رده �ملحدودة لدعم قو�ته �لربية.
ينظر �لطيار غ��والن �سليم �ىل ع�رش�ت �ملروحيات- من 
طر�ز "مي 28" و"مي 35" �لرو�سية، و"بيل" �الأمريكية 
�ال�ستطالعي��ة �مل�سلح��ة، و"يوروكوب��رت �إي �س��ي 635 

�أ�س"- �ملنت�رشة يف قاعدة �لقيارة �جلوية.
وبح�س��ب وز�رة �لدف��اع �لعر�قية فاإن "هن��اك ما ال يقل 
ع��ن �ست��ن �إىل �سبع��ن طلع��ة للمروحي��ات، كل طلع��ة 

مبروحيتن". 
كم��ا يقول �سلي��م �إنه حل��ق �سباح ذلك �لي��وم يف مهمة 
للق�ساء عل��ى مقاتلن تنظيم د�ع�س �الإرهابي، وي�سيف 

�أ�سبنا كل �الأهد�ف وق�سينا عليهم". “لقد 
ي��رى �سليم ،�نه ��سط��ر قبل يوم للمر�وغ��ة عندما و�جه 
ن��ري�ن م�س��اد�ت �ر�سية وم��ع ذلك، ومبع��زل عن زعمه 
��سق��اط طائ��رة �أمريكي��ة م��ن دون طي��ار خ��الل �اليام 
�ملا�سي��ة، �ذ ال ي��ز�ل تنظيم د�ع���س �الإرهابي غري قادر 
عل��ى تهدي��د �لق��وة �جلوي��ة ب�سكل خط��ري، �إال �ن��ه ي�سع 

عقبات �أخرى.
فما ز�لت �سح��ب �لدخان �ال�سود �لعمالق��ة تت�ساعد من 
�آبار �لنفط �لتي �أ�سعلها �لتنظيم يف �آب/�أغ�سط�س لتغطية 

�ن�سحابهم من �ملنطقة �لتي طردو� منها.
يقول �سليم "�المر �سعب جد�. يف �حدى �ملر�ت مل �متكن 
م��ن �الإقالع. م��ن �ملهم جد� �إخماد �حلري��ق". كما تتقيد 
�حلملة �جلوية �أي�سا باالأعد�د �لكبرية من �ملدنين �لذين 
م��ا ز�لو� متو�جدين يف �أحي��اء د�خل �ملو�سل وحميطها 

�لذي يقع حتت �سيطرة تنظيم د�ع�س �الإرهابي.
و�أ�س��ارت �الأمم �ملتحدة ، �لتنظيم �أجرب �آالف من �ل�سكان 

على �لرت�جع معهم م�ستخدمن �إياهم كدروع ب�رشية.
يذك��ر �ن �الجتي��اح �المريك��ي دم��ر �لق��در�ت �جلوي��ة 
�لعر�قية يف �لعام 2003، و�أعيد بناوؤها من �ل�سفر منذ 
ذلك �حلن بعدد كبري من �لطيارين �لذين تلقو� تدريبات 

يف �لواليات �ملتحدة.
فخ��ر �لق��وة �جلوي��ة �لعر�قي��ة ه��ي طائ��ر�ت "�أف 16" 
�المريكي��ة �لت��ي ق�سف��ت �أهد�ف��ا للتنظي��م يف حمي��ط 

�ملو�سل.
�إال �أن هذه �لقوة تفتقر �إىل �أ�سلحة دقيقة، فخالل حملتها 
�س��د �لتنظي��م �الإرهابي، �تهم��ت �ل�سلط��ات �لعر�قية يف 
وق��ت �سابق با�ستخد�م بر�ميل متفج��رة ب�سكل ع�سو�ئي، 

كما قتلت قو�ت �لتحالف �لدويل مدنين �أي�سا.
لك��ن طي��اري �جلي���س يوؤك��دون �أنهم يبذل��ون كل ما يف 
و�سعه��م لتجن��ب �سق��وط �سحايا من �ملدني��ن. ويف �أي 
حال، فانه��م ي�ستهدفون حاليا مناط��ق �سحر�وية ذ�ت 

كثافة �سكانية متدنية خارج �ملدينة.
يق��ول �لر�ئ��د مثن��ى حن��ون �إن "ذل��ك ي�سع قي��ود� على 

عملياتنا".

م��ن ناحي��ة تق�سيم �لعم��ل، يقول �لطي��ارون �نه ميكنهم 
ع��ادة �لتعام��ل م��ع معظ��م �الأه��د�ف. لك��ن يف حال��ة 
�الأه��د�ف �لكب��رية �أو عندم��ا يك��ون هن��اك تهدي��د على 
�الأر���س ي�ستدع��ي ق�سف��ا م��ن م�ساف��ة بعي��دة، فعندها 

يلجاأون �إىل �لتحالف.
يق��ول حن��ون "�إذ� مل نك��ن منتل��ك �لق��در�ت للتعامل مع 

�الأمر، فيتم ��ستدعاء �لتحالف".
�أم��ا بالن�سب��ة للق��و�ت �لربي��ة، ف��اإن �لدعم �ل��ذي يقدمه 
�لط��ري�ن �لعر�قي يعترب حيويا يف مو�جهة عدو تت�سمن 

تر�سانته �سيار�ت مفخخة.
يجل���س �لفريق �أول حمي �لدين جو�د يف مق�سورة د�خل 
�ملط��ار ت�ستخ��دم كمركز تن�سيق بن قو�ت��ه من �ل�رشطة 
�الحتادي��ة �لت��ي تتق��دم ببطء جن��وب �ملو�س��ل و�لدعم 

�جلوي.
�أ�س��و�ت �لطياري��ن �الآتي��ة م��ن �جله��از �ل��ذي يتم عربه 

�الإبالغ عن �لتقدم �ملحرز يف �ملهمات و�الأو�ساع 
يق��ول ج��و�د "نعتم��د 50 يف �ملئة على ط��ري�ن �جلي�س، 

و50 يف �ملئة على �لقو�ت �ملتو�جدة على �الأر�س".
وي�سيف "�لرجال على �جلبهة لديهم �ال�سلحة �ملطلوبة، 

لكن �الأمر �سيكون �أ�رشع مب�ساركة �لطري�ن".

بغداد ـ خاص 

يتجه الطيار يف اجلي�ش 
العراقي ح�سام جا�سم 

مبروحيته ي�سارا تزامنا مع 
اإطالق مروحية "مي 35" 
رو�سية ال�سنع ويحلق اىل 
جانبه �ساروخا على هدٍف 

لتنظيم داع�ش الإرهابي.
بعد ذلك، ظهر ومي�ش 

انفجار يف قرية �سحراوية 
وت�ساعدت اأعمدة �سخمة 

من الرمال والغبار يف 
ال�سماء، فرفع جا�سم ابهامه 

يف ا�سارة اىل النجاح.

ر�سامة عراقية �سغرية اأرادت 
ان تكون اول ر�سامة على 
احل�سرات لإي�سال ر�سالة 

�سالم اىل العامل باأن احل�سرات 
هي كائنات جميلة ولطيفة.

�سجى البغدادي ،فنانة 
ت�سكيلية عراقية وطالبة يف 

كلية الزراعة اأول ر�سامة 
عراقية تر�سم على احل�سرات 

واحلبوب والفواكه والأ�سياء 
ال�سغرية، بدل من الر�سم على 

الورق والقما�ش واجلدران.

 تربية البصرة تدعو الدوائر لفتح مراكز لمحو األمية 

مجلس الديوانية يعطل الدوام الثالثاء بمناسبة وفاة الرسول 

ذي قار تسجل أكثر من 750 شهيد منذ فتوى الجهاد الكفائي

هواية رسامة صغيرة.. الرسم على الحشرات إليصال رسائل سالم
بغد�د � متابعة: دعا ق�سم حمو �الأمية يف �ملديرية �لعامة لرتبية �لب�رشة، كافة 
�لدو�ئر �حلكومية يف �ملحافظة �إىل تعاون مع �لق�سم وفتح مر�كز ملحو �الأمية 
يف دو�ئرهم، فيما ك�سف عن وجود �أكر من 400 �ألف �سخ�س �أمي يف �أق�سية 
�ملحافظ��ة. مدي��ر �لق�س��م كرمي حنظ��ل عبد �لكرمي ق��ال يف ت�رشي��ح �سحفي، 
�إن �لق�س��م وم��ن �ج��ل جعل �لدو�ئر �حلكومي��ة خالية من �الأمي��ن يدعوهم �إىل 
�لتع��اون �جل��اد للق�ساء على ظاه��رة �الأمي��ن يف �لدو�ئر، موؤك��د�ً �أن مديرية 
�لرتبي��ة تتعه��د بتوف��ري �ملحا�رشين و�لكت��ب و�لقرطا�سية وكاف��ة �ملتطلبات 
�لالزمة لذلك �لغر�س من خالل �لتن�سيق ومر�جعة ق�سم حمو �الأمية يف �لرتبية.
وك�س��ف عن وجود 429 �ألف �أمي موزعن على �أق�سية حمافظة �لب�رشة �الأمر 
�ل��ذي ي�ستدع��ي تعا�سد �جلهود �سيما من قبل �لدو�ئر للح��د من ذلك �لعدد قدر 
�الإم��كان. يذك��ر ب��اأن وز�رة �لتخطي��ط، �أعلن��ت يف 8 �أيلول 2015 ب��اأن ن�سبة 
�الأمية يف �لعر�ق بلغت %18، فيما �أ�سارت �ىل �أن �الإناث ي�سكلن �جلزء �الأكرب 

من هذه �لن�سبة.

بغ��د�د � متابعة: �أعلن جمل�س حمافظة �لديو�ني��ة خالل جل�سته �لتي عقدها، �الحد، 
ع��ن تعطيل �لدو�م �لر�سمي جلمي��ع �ملوؤ�س�سات �حلكومية يف �ملحافظة عد� �المنية 
و�خلدمي��ة �لثالثاء مبنا�سبة ذكرى وفاة �لر�سول حممد )�س( �لتي ت�سادف �ل� 28 

من �سهر �سفر وفقا للتقومي �لهجري.
وق��ال م�س��در كان حا���رش� �جلل�س��ة ،نق��ال ع��ن رئي���س �ملجل���س �ن �لت�سويت مت 
باأغلبية �الع�ساء الإتاح��ة �لفر�سة للمو�طنن �مل�ساركة يف �حياء مر��سيم �لزيارة 
يف �لنجف �ال�رشف. وعلى �سعيد مت�سل �سوت جمل�س �ملحافظة على قر�ر بتحديد 
�سع��ر �المبري �لو�حد للمولد�ت �الأهلية ب�)6000( دينار على �أن يكون �لت�سغيل من 

�ل�ساعة �لثانية ع�رش ظهر� �إىل �ل�ساعة �لثانية ع�رش ليال.

بغ��د�د � متابع��ة: ك�س��ف مدير مكتب هيئ��ة �حل�سد �ل�سعب��ي يف حمافظة ذي قار 
ح�س��ن �ل�سط��ري، �الح��د ، عن �ن حمافظ��ة ذي قار قدمت �كر م��ن 750 �سهيد 
و�ك��ر م��ن 3000 جريح م��ن ف�سائل �حل�س��د �ل�سعبي يف مع��ارك �لتحرير منذ 
�نط��الق فت��وى �ملرجعي��ة �لدينية باجله��اد �لكفائي يف ظ��ل م�ساركة نحو 10 

�الف مقاتل من �بناء �ملحافظة.
�ل�سطري قال يف ت�رشيح �سحفي، حمافظة ذي قار هي �لثانية من بعد حمافظة 
�لب���رشة يف ع��دد ت�سحياته��ا من ع��دد �ل�سهد�ء و�أنه��ا م�ستم��رة يف تقدمي هذه 
�لت�سحي��ات تلبية لند�ء �ملرجعية يف �حلفاظ على �من و��ستقر�ر �لعر�ق وحترير 

�ملناطق �لتي ��ستوىل عليها تنظيم د�ع�س �الإرهابي.
و�أ�ساف، �ملحافظ��ة كانت �وىل �ملحافظات �لعر�قية يف تطبيق قانون موؤ�س�سة 

�ل�سهد�ء يف منح ��ستحقاقات �بنائها من قطع �الر��سي و�مل�ستحقات �ملالية.
كم��ا �سدد عل��ى م�سي ف�سائ��ل �حل�سد �ل�سعبي م��ن �بناء �ملحافظ��ة على تقدمي 
�ملزي��د من �لدع��م و�لت�سحيات بالتن�سي��ق مع �لقو�ت �المني��ة �الخرى من �جل 

حترير �خر �سرب من �ر�س �لعر�ق.
و�س��وت جمل�س �لن��و�ب يف جل�سته �العتيادي��ة �لتي عقدت �ل�سب��ت على قانون 
هيئ��ة �حل�س��د �ل�سعبي فيم��ا يو�جه �لقان��ون �عرت��سات من قب��ل حتالف �لقوى 
�لعر�قي��ة �ل��ذي �عت��رب �أن متري��ر ه��ذ� �لقان��ون باأغلبي��ة �الأ�سو�ت مث��ل �رشبة 
مل�ساع��ي �لت�سوية فيما �أكد رف�سه لورق��ة �لت�سوية �لتي قدمها �لتحالف �لوطني 

مامل يعيد �الأخري �لنظر بالقانون �لذي �سوت عليه.

حقيبة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة 

�علن��ت مفو�سي��ة �النتخاب��ات، �الح��د،  متدي��د 
ت�سجي��ل �لناخب��ن بايومرتي��ًا �ىل نهاية �سباط 

�ملقبل.
وذك��ر رئي���س �الد�رة �النتخابي��ة و�ئ��ل �لو�ئلي 
�ن ،جمل���س �ملفو�س��ن ق��رر متديد عم��ل مر�كز 

 28/2/2017 �ىل  �لبايوم��رتي  �لت�سجي��ل 
مر�ك��ز  لزي��ارة  للناخب��ن  �لفر�س��ة  الإعط��اء 
�لت�سجي��ل �لبايوم��رتي يف بغ��د�د و�ملحافظات 
كرد�ست��ان  �قلي��م  يف  �ملفتوح��ة  و�ملر�ك��ز 
و�لنازحن �ي�س��ًا، موكد�ً،�ملفو�سية ومن خالل 
يف  �لبايوم��رتي  �لت�سجي��ل  ومر�ك��ز  مكاتبه��ا 
تل��ك �ملكاتب م�ستع��دة لال�ستم��ر�ر يف ��ستقبال 

�ملو�طنن خالل هذه �ملدة .
ودع��ا �لو�ئل��ي �الح��ز�ب ومنظم��ات �ملجتم��ع 
�مل��دين وو�سائ��ل �الع��الم وجمي��ع �لفعالي��ات 
�الجتماعي��ة �ىل تثقي��ف �لناخب��ن ودعوته��م 
ملر�جع��ة مر�ك��ز �لت�سجيل �لبايوم��رتي لغر�س 
�خ��ذ ب�سم��ات �ال�ساب��ع �لع���رشة �خلا�س��ة بهم 
متهي��د�ً ل�رشف بطاقة �لناخ��ب �اللكرتونية بعد 

��ستكمال جمي��ع �الجر�ء�ت �خلا�س��ة بالطباعة 
و�ملعلومات ��ستعد�د�ً لال�ستحقاقات �النتخابية 
ت�سجي��ل  �نته��اء  موع��د  �ن  ويذك��ر   . �ملقبل��ة 
 30/11/2016 يف  كان  �سابق��ا  �لناخب��ن 
و�ن �ملفو�سي��ة عازم��ة عل��ى ت�سجي��ل �كرب عدد 
ممك��ن من �لناخبن لغر�س �عد�د �سجل ناخبن 

�لكرتوين موثوق به

مفوضية االنتخابات تمدد تسجيل الناخبين الى نهاية أشباط المقبل 
بغداد ـ متابعة 

التعليم تحدد اليوم موعدا أخيرا لتسجيل 
الطلبة في الجامعات والكليات األهلية

اعتقال 5 أشخاص بتهمة 
حيازة مادة الكريستال 

المخدرة شمال البصرة


