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بغداد / قيس عيدان
اقـــــرت وزارة الـــصحـــــة زيـــــادة
رواتـب االطبــاء العــامـلني يف
ـــــــــــــــر مــجـــــــــــــــال الــــــتــخـــــــــــــــدي
ومـســاعــديهـم، بنــسبــة %100
لـلعــــــاملــني مـــنهــم يف دوائـــــر
الصحـة يف احملـافظـات و%50
لـلعــــــاملــني مـــنهــم يف دوائـــــر
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العدد )581(االربعاء)18( كانون الثاني 2006

NO (581)Wed. (18) January

بغداد / املدى
اكــــد مــصـــــدر مخـــــول يف وزارة حقــــوق
االنـسـان ان الـوزارة تـعمل علــى اخضـاع
الــسجــون ومــراكــز االحـتجــاز الـتــابعــة
"للقــوات مـتعــددة اجلـنــسـيــة" ووزارات
الــداخليـة والـدفـاع والعــدل، للتفـتيـش
واملــــــراقــبــــــة مــن قــبـل جلــــــان الــــــوزارة

اخملتصة.
وذكـــــر املــصـــــدر لـ )املـــــدى( قــيــــــام تلـك
اللجــان بــزيــارات مـتعــددة إلــى سجـن
ــــى اوضــــاع ــــو غــــريــب( واطـلعــت عل )اب
املـعــتـقـلــني ومــتــــــــابـعــــــــة اوضــــــــاعـهــم
االنــســانـيــة، واحلــصـــول علــى اسـمــاء
حــديثـي االعتقــال لتـبليـغ ذويهم اذ ان
بعـضهـم يعـتـبــرون يف عــداد املفقــوديـن
ـــزيـــارات مــشـيـــراً إلـــى انـه مت القـيـــام ب
ـــــو غـــــريــب( مــتعـــــددة ملـــســتــــشفـــــى )اب
ــــى احــــوال املــــرضــــى لالطــمــئــنـــــان عل
واجلـرحـى، مـوضحـاً انه متـت منـاقـشـة
مـلـفــــــات املـعــتـقـلــني ضــمــن الـلـجــنــــــة
الـربـاعيـة ومتخـض عنهـا اطالق سـراح
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وزارة حقوق االنسان تعمل عىل اخضاع السجون ومراكز االحتجاز للتفتيش واملراقبة
االعتقـال واالجـراءات القـانــونيـة الـتي
يتم اتخاذها حملاكمة املتهمني وتسهيل
زيـارة ذوي الـسجنـاء البنــائهم، مـؤكـداً:
امــا بخـصــوص الــسجــون االصالحـيــة
التـابعـة لـوزارة العـدل، فقــد متت زيـارة
سجـون النسـاء واالحداث والـتسفـيرات
اليــصـــال رســــائل مـن الـــسجـنـــاء إلـــى
ــــالعـكــس، كـمــــا متـت زيــــارات ذويهـم وب
ملــراكــز االحـتجــاز يف مـنــاطـق الفــرات
ــــــــى االوســــط مت خـاللـهــــــــا االطـالع عـل
احــوال املعـتقـلني واالجــراءات املـتخــذة
بحقـهم، مشـيراً إلـى ان اللجـان رصدت
عـــــــــدداً كــبــيـــــــــراً مــن حـــــــــاالت الـقــتـل
العشوائي التي حتصل نتيجة االعمال
االرهـــابـيـــة والـتـي يـــذهــب ضحـيــتهـــا
األبـريــاء االمنــون من املـواطـنني حـيث
مت اعـداد دراسات بهذا الشـأن، موضحاً
ان الــوزارة مــا زالـت تــســتقـبـل شكــاوى
املـــواطـنـني الـــذيــن تعـــرضــــوا للــضـــرر
نتيجـة االعمـال االرهـابيـة لتعـويـضهم

من اجلهات ذات العالقة. 
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زيــارات مـتعــددة ملــراكــز احـتجــاز وزارة
ــــــى ظــــــروف الــــــداخـلــيــــــة واطـلـعــت عـل
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اكـــثـــــــــر مـــن "4200" مـعـــتـقـل مـــن دون
شــروط و"6975" بكفـالــة للمــدة من 21
/ 8 / 2004 لـغـــــــايـــــــة 10 / 10 / 2005،
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الناصرية /املدى
اصــــدر مجلـــس محـــافـظـــة ذي قـــار
قــرارًا يــسـمح ملــديــريــات الـبلــديــات
بــالـتعــاقــد مع الـشــركــات اخلــاصــة

لتنظيف احملافظة.
جـــاء ذلـك خالل اجـتـمــــاع اجمللــس
الــذي عقـد مـؤخـرا وحـضـره مـديـر
بلـديــة النـاصـريــة املهنــدس محمـد
جنم الـذي اكد عـدم امكـانيـة بلـدية
الـــنــــــــاصــــــــريــــــــة رفـع 500 طـــن مـــن
النفـايـات يــوميـا وتــأمني اخلـدمـات
ملركـز املدينة الذي تبلغ مساحته 70

جملس حمافظة ذي قار يسمح بالتعاقد
مع رشكات التنظيف اخلاصة

املتـدنـي للخـدمــات وتلكـؤ مـديـريـة
بلــــــديــــــة الــنــــــاصــــــريــــــة يف اعــمــــــال
الــتــنـــظــيـف وتقــــــدمي اخلــــــدمــــــات
للمواطـنني. ويف رده طالب املهندس
محــمـــــد جنــم بـــــإعـــــادة الــنــظـــــر يف
تشكيلة جلنة التقدير وزيادة بدالت
ايجـــار العقـــارات العــائـــدة للـبلــديــة
وعــــــزا  طلــبه ذاك الــــــى قلـــــة واردات
الــبلـــــديـــــة الــتــي تـــــؤهـلهـــــا لـلقــيـــــام
بـواجبـاتهـا. وقـد وافق اجمللـس علـى
رفع  بـدالت االجـار بنـسبـة 50 % من

ايجار املثل.

كـم2 حـيـث يـضـم املــركــز وحــده 425
الف نـسمـة داعيـا الى احـالة اعـمال
التنـظيف الى شركات خاصة مؤكدا
ان اعــمــــــال الــتــنـــظـــيف يف املــــــركــــــز
تــتــــطلــب اكــثـــــر مـــن الف عــــــامل ال
يتـوفر منهم حـاليا سـوى 300 عامل
وقـتــي فقــط مـــشـيــــرا الــــى ان هــــذا
العـدد ال ميـكنه رفع ســوى 250 طنـًا
من االنقـاض والنفـايات يـوميـا مما
يــؤدي ذلك الـى تـراكـم النفـايـات يف

املدينة.
ونــاقــش اعـضـــاء اجمللــس املــسـتــوى

بغداد / نينا
انفجــرت سـيــارة مـفخخـــة يف تقـــاطع الـضـبــاط يف
منـطقـة الــسيـديــة علـى دوريــة للـشـرطــة العــراقيـة
ظهـر امس. وقـال مصـدر يف الشـرطـة العـراقيـة "إن

انفجار سيارة مفخخة يف السيدية
السيارة املفخخة كانت تستهدف دورية للشرطة إال
أنهـا انفجـرت بعـد مـرورهـا" . واضـاف: ان االنفجـار

لم يسفر عن اضرار مادية أو بشرية.

بغداد/طارق اجلبوري
اكـدت وزيرة االتصـاالت الدكتـورة جوان فؤاد
معــصــوم ان عــام 2006 سـيــشهــد تــطــورات
جــديــدة ومــشــاريع مــسـتقـبلـيــة تــسهـم يف
حتــسـن اخلــدمــات الهــاتفـيــة وتـنـمـي عـمل
الــوزارة يف مجــال تقــدمي افـضل اخلــدمــات

للمواطنني..
وقــالت ان الـوزارة تـسعـى ملــواكبـة الـتطـورات
احلـاصلـة يف مجــال االتصـاالت ومت تـنفيـذ
اكـثــر مـن )24( عقــداً يف مخــتلف اجملــاالت
ومن ابرز املشـاريع التي اثمرت هـي مد كابل
بحــــري يــــربــط دولــــة االمــــارات العــــربــيــــة
واململكة العربية والـسعودية والعراق مشيرة
إلى ان مؤسسة االمـارات لالتصاالت وشركة
البـريــد واالتصـاالت العــراقيــة واالتصـاالت
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وزيرة االتصاالت : عام 2006 سيشهد تنفيذ
مشاريع واسعة ومنها الكابل البحري

الـسعودية قـد دشنت االعمال اخلـاصة بهذا
الكــابل  FoG2 الــذي يعــد اجليـل الثــاني
مـن كـــابالت اخللـيج / االلـيــاف الـبـصــريــة

. FoG
واضـــــافــت ان سعـــــة الـكــــــابل تــبـلغ )واحـــــد
تيـرابــايت( اجملهـز بقـدرة اسـتيعــابيـة تـصل
إلـى )80( مـيكـا بـايـت من خالل زوجـني من
األليـاف الـبصـريــة لتلـبيـة الـطلـب املتـزايـد
ــــات ــــى خــــدمــــات االنــتــــرنــيــت والــبــيــــان عل
والتطبيقـات الصوتيـة من خالل الربط مع
دول اخللـيج وبقيـة دول العـالم مـوضحـة ان
هـذا املـشــروع يعـد اول كــابل اليـاف بـصـريـة
بحــري يــربـط دول اخللـيج بــالعــراق حـيـث
من املؤمل ان يـوضع قيد التـشغيل يف نهاية

هذا العام.
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بغداد/ املدى
وزارة التـــربيـــة تبـحث مـع البـنك الــدولـي آليــة
تـنفيــذ املقتـرحـات اخلـاصــة بتـنفيـذ املـشـاريع

التربوية املدعومة من قبل البنك .
وقـال وزير الـتربـية الـدكتـور عبـد الفالح حـسن
السـوداني لـ ) املـدى ( أن وفدا تـربويـا سيتـوجه
خالل األيام القلية املقبلة الى واشنطن ملتابعة
اآللـيــــات الـتــي مت االتفــــاق علــيهــــا مع الـبـنـك
الدولي  والتي أقـيمت يف القاهرة وعمان خالل
الـشهر املـاضي حيث أن الـوفد تـدارس يف بغداد
احلــاجــة الفعـليــة القـــائمــة إلـــى بنــاء مــدارس
وإعـــــادة املــــــدارس اآليلــــــة للــــسقـــــوط وكـــــذلـك
حتديـد األهداف اخلـاصة بـواقع تلـك املدارس

واملستلزمات املطلوب توفرها.

الرتبية تبحث مع البنك الدويل آلية
تنفيذ مشاريعها

وأشار الـدكتور الـسوداني إلـى أن البنـك الدولي
قـــــــد خــــصــــص مـــبـلـغ ) 100 (  مـلـــيـــــــون دوالر
لتـطـويــر التـدريـس املـهنـي يف العـراق حـيث أن
الـدراسـة الـتي أعــدتهـا الـوزارة تـتضـمن جـميع
املشـاريع املنفـذة واملقتـرحـة مبـا يـسهل اآلليـات

يف صرف القروض التي متنح للعراق .
وأكـــد أن الـــوزارة تــسعـــى للحـصـــول علـــى مـنح
قــــروض إضــــافـيــــة لغــــرض تــطــــويــــر وتــــأهــيل
املؤسـسات التـربوية وتـوفير حـاجتها األسـاسية
من مــستلـزمـات وقـرطــاسيـة وجــوانب حــديثـة
تتيح للمفاصل التـربوية العمل واالطالع على
آخـر املـستجـدات الـعلميـة وتـوفيـر املنـاخ املالئم
للـطــالـب العــراقـي للحـصــول علــى املعلــومــات

التربوية بشكل أفضل.

الناصرية / املدى
زار وفـد من قوات متعـددة اجلنسية يـضم الدائرة الهـندسية
واجلهـات العــراقيـة الـسـانـدة لهـا محــافظـة ذي قـار مـؤخـرا
وبحـث مع كبار املسـؤولني احتياجـات احملافظـة من مشاريع
االعمــار وامكــانيــة تنـفيـذ عـدد مـنهــا وفقــا للـتخـصيـصـات
املــــالـيــــة املـتـيـــســــرة.واســتعــــرض محــــافــظ ذي قــــار وكــــالــــة
احـتيـاجـات احملــافظــة من مـشــاريع االعمـار مـؤكـدا حـاجـة
احملـافظـة للـمشـاريع اخلـدميـة والطـرق ومشـاريع املـاء كمـا
بـحث الـطــرفـــان آليـــة تنـفيــذ مـشــاريع اجلـــانب  االمــريـكي
والسلبـيات التي رافقتهـا وال سيما اليـة احالة املـشاريع التي
تـتم مـن دون علم احملــافظــة كمــا اثنـى مـسـؤولـو احملــافظـة
علــى الـتقــدم احلــاصل يف املـشــاريع الـتي ميــولهــا اجلـــانب
االيـطـــالـي. ويف خـتـــام االجـتـمـــاع دعـــا احـمـــد الــشــيخ علـي
محــافظ ذي قـار وكـالـة  الـى تـشكـيل جلنـة تـضع بـرنـامجـا
لـلعــمل املـــشـتــــرك.ومـن املـــــؤمل ان يـعقــــد رجــــال االعـمــــال
االيطاليـون والعراقـيون اجتمـاعا موسـعا يوم 22 مـن الشهر
اجلاري يف الناصرية لبحث فرص االستثمار يف احملافظة.

بغداد / وكاالت
أعلـن مجلـس الــوزراء اسـتمــرار عمـليــة الــوحــدة
الـوطنيـة التي تنفـذها وزارتـا الداخلـية والـدفاع.
وقـــال يف بيــان امـس الـثالثــاء: إن قـــوات اجليـش
والــشــرطــة كـثفـت انـتــشــارهــا يف مــديـنـــة بغــداد
وسـيــسـتـمـــر هـــذا الـتـــواجـــد حـتـــى إعالن نـتـــائج

االنتخابات".
وأشار البيـان إلى: إن قوات اجليش سيطرت على
احلـدود العـراقيـة السـوريـة خـاصـة بعـد عـمليـات
حوض الفرات وتلعفـر وسنجار فضالً عن العثور
علــى الكـثيــر مـن مخــابـئ األسلحـــة يف املنـطقــة
الغربيـة. وقال إن وزارة الدفـاع قامت خالل األيام
املـاضيــة بحمالت دهـم اعتقلـت فيهـا قـرابـة 221
مــــسـلحـــــا مــن بــيـــنهــم مـــصـــــريـــــون وســـــوريـــــون

وسودانيون وقتل تسعة وعشرين آخرين.

جملس الوزراء يعلن استمرار
عملية الوحدة الوطنية

 متعددة اجلنسيةتبحث آلية تنفيذ
مشاريع اإلعامر يف النارصية

البصرة / عبد احلسني الغراوي
افـاد مصـدر يف محـافظـة الـبصـرة
ــــان الـــســيــــد محــمــــد مــصــبح - ب
ـــوائلـي - امـــر بـتـــشـكــيل جلـنـــة ال
امـنية بديلـة نظراً للتـلكؤ يف سير
عـمـل االجهـــزة االمـنـيـــة املـكـلفـــة
مبـــنـع تـهـــــــريـــب الـــنـفـــط اخلـــــــام
ـــــافـــــذ ـــــاجتـــــاه املــن ومـــشـــتقــــــاته ب

البحرية.
واوضح: بعــد سلــسلــة االجــراءات
الـتـي اجــراهـــا محــافـظ الـبـصــرة
بـتغـيـيـــر القـيــادات املــســؤولــة عـن
ـــــــديـل خـــطـــط هـــــــذا الـعـــمـل وتـــب
الـتـنفـيـــذ وبـــاشـــراف مـبـــاشـــر مـن
ـــــــى تـخـفـــيـــض قـــبـلـه ادى ذلــك إل
نــسـبـــة محـــاوالت تهــريـب الـنفـط
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قوة أمنية بديلة للحد من ظاهرة هتريب النفط يف البرصة

ـــوزيـع نقـــاط االجهـــزة االمـنـيـــة ت
الـتفـتيـش ونـشــر مفــارز الفحـص
ــــــاطق لـلحـــــد مــن يف جــمـــيع املــن
عـمليـات تهـريـب النـفط ومعـاقبـة

اخملالفني.
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وزيت الغاز.
واشــار املـصــدر إلــى
ان الـسيـد محـافظ
ــــــصــــــــــــرة كـلـف ــــب ال
مـــديـــريـــة حـمـــايـــة
املنـشــآت الـنفــطيــة
بـتـــشكـيل قـــوة ملـنع
التهريـب بالتنسيق
مع قـيـــادة شـــرطـــة
ـــــواء الــبـــصــــــرة والل
االول لــلــحــــــــــــــــــرس

الـــوطـنـي وقـيـــادة قـــوات احلـــدود
ـــارات وشـــركـــة ووكـــالـــة االســتخـب

توزيع املنتجات النفطية.
واكـد املـصـدر ان الــسيـد احملـافـظ
خـــول هـــذه القـــوة املــشـتـــركـــة مـن

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

بابل / مكتب املدى
اكـــد النـــاطق االعالمـي يف قيــادة شــرطــة بــابل لـ
)املدى( نـبأ سقـوط عدد مـن قذائف الهـاون على

القاعدة االمريكية يف ناحية املشروع.
واضــاف ان عبــوة نــاسفــة انفجــرت قــرب اجلـســر
علــى اخلـط الـســريع اسـتهــدفت دوريــة للـجيـش
االمريكي، ولم تعرف اخلسائر البشرية واملادية.

بغداد / وكاالت
يف اطـار النشـاطات والتـطورات التي
تطرأ على وزارة املوارد املائية لتوفير
اللــــوازم الكــــاملـــة النـتـــاج الــطـــاقـــة
الكهـربائية الـكافية. دعـا وزير املوارد
املـائيـة العـراقي عبـداللـطيف جـمال
رشـيــــد إلــــى تــــوفـيــــر الــــدعـم املــــادي

زيادة رواتب أطباء التخدير ومساعدهيم %100
الـدوليـة والـوقـوف علـى آخـر

تطورات الطب احلديث.
مشـيراً إلـى عزم الـوزارة على
زج اكـثــــر عــــدد مــن املالكــــات
الـــطــبــيـــــــة للــمـــــشــــــاركــــــة يف
النـدوات واملؤمتـرات العلمـية
وورشـات العمل التـي تقام يف

دول متقدمة.

ذوي املهن الطبيـة والصحية
واالداريـــــة قـــــد افـــــدوا خـــــارج
العـراق العـام املـاضي لغـرض
املـشاركة يف النـدوات العلمية
واملـــــؤمتـــــرات الــتخــصــصــيـــــة
فضالً عـن تدريب عـدد منهم
يف مجــمل االخــتــصـــــاصـــــات
بـغية االستفادة من اخلبرات

تـــبـــــــــذل مـــن ممـــثـلـــي هـــــــــذا
الـتخـصـص عـنــد حــدوث أي

طارئ.
ومــــن جــــــــــانــــب آخــــــــــر اعـلــــن
الدكتـور جاسب نـصيف علي
مـديـر عـام دائـرة الـديـوان يف
الـــوزارة ان اكـثـــر مـن )2000(
منـتسب ميـثلون املـالكات من

محافظة بغداد.
صــــــــــرح بــــــــــذلــك الــــنــــــــــاطـق
الـرسـمي يف الـوزارة مـوضحـاً
ان الـهــــــــــدف مــــن ذلــك هــــــــــو
حتـــــســني الــــــوضـع املعــــــاشــي
جلــــــمــــــيــع الــعـــــــــــــــامــلــــــني يف
املــؤسـســات الـصـحيــة. نـظــراً
للجهـــود االستـثنـــائيــة الـتي

ـ

سقوط قذائف هاون عىل القاعدة
االمريكية يف بابل

وزير املوارد املائية
يطالب بتخصيصات لبناء سدود يف اقليم كوردستان

2006 علـــى وشك اإلعــداد، يعــد مـن
األمـــــــور املـهــمـــــــة خلـــــــزن وتــنــــظــيــم
الـعمـليــة االروائيـة وتــوفيـر الـطـاقـة
الكهربائية إلقليم كوردستان وعموم

العراق . 
مــشيــرا إلـــى ان كلفــة املـشــروع تـبلغ

أكثر من خمسة مليارات دوالر.

والفـنـي املـــطلــــوب لـتــنفـيــــذ ســــدود
مقتـرحـة يف اقـليم كـوردستـان تـؤمن
إنـتــاج 2714 مـيغــاواط مـن الـطــاقــة

الكهربائية.
وقــال رشيــد يف تصـريح صـحفي: ان
تــأمـني اخملـصـصـــات الكــافـيـــة لهــذا
املـشـروع، وال سـيمــا ان ميــزانيـة عـام


