
مـن املعــروف أن اجملــالــس
البلديـة انشـئت بعد 4/9/
2003 بفـتــرة وجـيــزة علــى
أســاس قيـامهـا بـالـتنـسيق
بـني دوائــر الــدولــة واملــواطـنـني كل
ضـــمـــن مـــنـــــطـقـــــــــة عـــمـلـه وذلــك
لتحسني اخلدمات والتخفيف عن

كاهل املواطنني.
وبـــرغـم الــظـــروف الــصعـبـــة الـتـي
رافقت عملية انتخـاب أعضاء هذه
اجملــالـس وعــدم حـضــور املــواطـنني
عـملـيــة االنـتخــاب هــذه، فــإن هــذه
اجملـالس اسـتمرت بـعملها وتـنظيم
عقــد اجـتـمــاعــاتهــا.. غـيــر ان مــا
يـؤخذ علـى عمل هذه اجملـالس، إن
لم نقل كلهـا فـأغلبهـا، هـو عـزلتهـا
عــــــن أهـــــــــــــــــالــــــي
املـنـــاطق الــذيـن
يفــتـــــــرض أنهــــــا
متثلهم واقتصار
ــــــــى عــمـلـهــــــــا عـل
أعمـال التـشغيل
للشبـاب بأعـمال
تـنظيف الـشوارع
الــتــي شـــــــابـهـــــــا
الــكـــثـــيـــــــــــر مـــن
املـــــآخـــــذ أيــضـــــاً
حـتى إن املـواطن
ال يـشعـر بـوجـود هـذه اجملـالـس إال
عـند حـاجته إلـى ورقة تـأييـد سكن

تضطره احلاجة إليها.
وكنــا نــأمل مـن مجلـس محــافـظــة
بغــــــداد املــنــتخــب أن يـــضع آلــيــــــة
وصيغ عمـل لهذه اجملـالس لتـأخذ
دورها اإلشـرايف والتوجيهـي، لكنها
ومـع األسـف بـقــيــت بـعــيــــــــدة عــن
هموم املواطنني وشكاواهم الكثيرة
وعلــى سبـيل املثــال وليــس احلصـر
مــا دور أعــضــاء هــذه اجملــالــس يف
تنظيم عمل املولدات التي يشترك
فـيهـــا أغلـب املــواطـنـني ويـــدفعــون
مـبالغ ليـست بالقلـيلة يتحـكم بها
صــاحـب املــولــدة علـمــاً أن اجمللــس
يزود أصحـابها بكتب تأييد تضمن
ـــــى حــصــتهــم مــن حــصــــــولهــم عل
)الكــاز(؟.. ومــا دورهـم يف مــراقـبــة

وكالء املواد الغذائية والطحني؟!
وكـم واحد منهم زار مـدرسة واطلع
على سير العملية التربوية واسهم
يف تـذليل بعـض مشـاكل الطلـبة أو

الهيئات التعليمية؟
ال نريـد أن نتجـنى علـى األخوة يف
هـذه اجملالس ونعتـرف بأن البعض
مـنهم قـد حتـمل الكـثيــر إزاء عمله
يف هـذه اجملالس بـل إن بعضهم قد
اسـتــشهــد جــراء هــذه الـتــضحـيــة،
لكنـنا هنـا نريـد ارتقاءً بعـملها من
خالل التـواصل احلي واملـضني مع
املـــواطـنـني ولـيــس دوراً هـــامــشـيـــاً
وشكليـاً ونحن علـى ثقـة بأن وقـفة
نقدية صـادقة لعمل هـذه اجملالس
من قـبل مجلـس محــافـظــة بغــداد

كفيلة بدفع عملها إلى امام.
لقـد حــظي بعـض أعـضــاء مجلـس
ـــديـــة احملـــافــظـــة واجملـــالــس الــبل
األخــرى بفــرص اإليفــاد إلــى دول
لـــــديهــــا جتــــارب ســـــابقــــة يف هــــذا
اجملــال.. غـيــر إنـنــا لـم نــسـمع عـن
مـدى اسـتفــادتهـم عمـليــاً من هـذه
ــــى صعـيـــد تــطـــويـــر الـــزيــــارات عل
عـمـلهـم.. ونــظــن أن الفـــرصـــة مـــا
زالت سـانحـة لنثـبت ألبنـاء شعبنـا
إنـنــا أهل لـثقـته.. وحـبــذا لــو بــادر
مـجلــس احملـــافــظـــة إلـــى تـنــظـيـم
ـــــات جـــــديـــــدة ألعــضـــــاء انــتخـــــاب
اجملالـس لتكون محطـة لتقييم ما
قـدموه يف املرحـلة املاضيـة واختيار

األصلح.
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3  يف احلدث احمللي
LOCAL EVENTS

وقفة مع عمل
املجالس البلدية 

طارق اجلبوري

يوم عراقي

العدد )582(اخلميس)19( كانون الثاني 2006

NO (582)Thu. (19)January

بغداد/املدى
تــضـم وزارة الـبـيـئــــة شعـبــــة
خـــاصـــة بـــاملـنــظـمـــات غـيـــر
احلـكــــومـيــــة، كـمــــا اســـسـت
ملـنـتـــدى أصـــدقـــاء الـبـيـئـــة،
وذلـــك بـهــــــــــــدف تــــــــــــوســــيـع
مـــــشـــــــاركـــــــة املـــــــواطــنــني يف
انــشـطـــة وفعــالـيــات الــوزارة
الهـادفـة الـى احلفـاظ علـى
الـبـيـئـــــة العــــراقـيــــة ونـــشــــر
الـــــــــــــوعـــــي الـــــبـــــيـــــئـــــي بـــــني

املواطنني.
ويف حـديث خـاص بـ)املـدى(
قـــــال االســتـــــاذ كـــــرمي عــبـــــد
كاظم الـتميمي مديـر املركز
االعالمي والتـوعية البـيئية

بغـــداد/  طـــالـب املـــاس
الياس

أكـد وزيــر التــربيـة الــدكتـور
عــــــبـــــــــــــــد الــفــالح حــــــــــــســــــن
السـوداني أن الـوزارة تـسعـى
إلعـــــادة الـنــظـــــر يف الــــسلـم
الــــتـعـلــــيــــمــــي لـلــــمــــــــــراحـل

الدراسية اخملتلفة.
وقـال الـدكتـور السـوداني لـ)
املـدى (  أن النظام الـتربوي
الــــســــــابـق يحـــمل أخـــطــــــاء
كـثيــرة أهـمهــا وجــود فجــوة
بـني الصفـوف الـدراسيـة أي
عـدم تـرابط اخلـط البيـاني
الــــــــــــذي البــــــــــــد أن يـــكــــــــــــون
مـتــصــــاعــــدا مـن الــــدراســــة
األولــيــــــة حــتــــــى الــــــدراســــــة
اإلعــداديــة، حـيث أن املـنهج
الـــــدراســي الــــــذي يقـــــدم يف
الــــــصـفـــــــــــوف الــــثـــــــــــانــــيـــــــــــة
االبـتـــــدائـيـــــة واملـتـــــوســطـــــة
والــرابع العــام مـكثـف وغيــر
مخـصـص بــشـكل مــتكـــامل

الرتبية تعيد النظر يف السلم التعليمي
بغداد / رياض القره غوليللمراحل الدراسية

افتتحت وزيـرة الدولـة لشـؤون املرأة
الــــــدكــتــــــورة أزهــــــار عــبــــــد الـكــــــرمي
الـــــشـــيـخـلـــي مـعـــــــرض املـــنـــتـجـــــــات
احلـــرفـيـــة الـــذي أقـــامــته جــمعـيـــة
سيـدات األعمال حتت شعـار التراث
الوطني واملرأة صنوان يف األصالة.

وقــالت الــشيخـلي خالل افـتتــاحهـا
املعـــرض الـــذي يـعكــس قـــدرة املـــرأة
علــــى اإلبــــداع واإلنـتــــاج أن الــــوزارة
تــــسعــــى إلنـــشــــاء مــــركــــز تــــدريـبـي
لتـطـويـر احلــرف اليـدويـة لـلنـسـاء

وزيرة الدولة لشؤون املرأة تفتتح
معرض املنتجات احلرفية للنساء

بهـــــدف خـلق فـــــرص عــمـل لهــن يف
إطار دعم املشاريع الصغيرة.

وأضــافت أن لــدى الــوزارة مـشــروعــاً
لتـطوير احلرف اليـدوية للنساء يف
بــابل وقــد حـصـلت مــوافقـــة البـنك
الــدولـي علــى متــويـله، لكـن املبــالغ
اخلـــاصـــة به لـم تـتــسلـمهـــا الـــوزارة

حتى اآلن.
وذكـرت ان الـوزارة تـعمل بـالـتنــسيق
مع املــنـــظــمـــــات الـــــدولــيـــــة لـــــدعــم
جمعيـات املكفـوفني للنـساء وإقـامة

مؤمتر للنساء املعوقات.

بغداد/املدى
حققـت املــديــريـــة العــامــة
للـمجــاري أحــد تــشكـيالت
وزارة الـبلــديـــات واالشغــال
العـامـة نـسبـة متقـدمـة من
خـطة الـ)100( يوم الـثانية.

وقــال املهنـدس ذنـون حـسن
احمــد مــديــر عــام اجملــاري
ان خطــة املئـة يــوم الثــانيـة
ــنـفــيـــــــذ شــبــكـــــــة شــمـلــت ت
مجـــــاري حــي الـــــزهـــــور يف
ـــكـــــــــــــــــريــــــت حــــــيــــــث بــلــغ ت
الــتـخـــصــيـــص الــــســنــــــوي
)500( مليون دينـار وتنفيذ
مخـازن جديـدة واسيجة يف
بغداد وتنفيذ وتكملة ابنية
مجــاري محــافـظــة املـثـنــى
ـــــتـــــــصـــــمـــــيـــــم واعــــــــــــــداد ال
والـــــــدراســـــــات ملـــــشـــــــروعــي
مجــاري الـنـجف ومــشــروع
مجــاري كــربالء مبــرحلـتــة
الــثــــانــيــــة وخـــط مجــــاري
تصـريف ميـاه األمطـار الى
املبـزل البحراني يف النجف
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  نسبة إنجاز عالية يف خطة الـ)100( يوم
الثانية للبلديات

ومشـروعي مجـاري بعقـوبة
واحلمدانية.

كمــا شمـلت اخلـطــة أيـضــاً
تــأهـيل شــبكــات ومــشــاريع
مجــار ومـنهــا صيــانــة جــزء
من اجملــرى الــصنــدوقي يف
منطقـة الطـوافة يف نـينوى
الـذي اجنـز بــالكـامل فـيمـا
ــــراوحـت نــســب العــمل يف ت
املـشـاريع الـسـابقـة بني %20

و%100.
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بغداد/ املدى
تـواصل الشـركـة العـامـة لتـصنيع
احلــبــــــوب اجـــــــراءاتهــــــا لــــــزيــــــادة
وارداتهــــا املــــالـيــــة مــن خالل بــيع
االكـيــاس واالدوات االحـتـيــاطـيــة

للمطاحن.
وقــــــال مـــصـــــــدر مخــــــول يف وزارة
الــتجــــارة لـ"املـــــدى": ان مجـمــــوع
مـبـيعـــات الــشـــركـــة مـن االكـيـــاس

زيارات ميدانية للمطاحن ووكالء املواد الغذائية
لـــــوكالء املـــــواد الغـــــذائـيـــــة خالل
االسـبـــوع األول مـن هـــذا الـــشهـــر
للوقوف علـى آلية التوزيع ورصد
اخملــالفــات، مــوضحــاً ان مالكــات
الشركـة العامـة لتصنـيع احلبوب
تواصل اعمالها يف نصب وتركيب
املطـاحن اجلديـدة يف محافـظات
الـنـجف وواســط وديــــالــــى وبــــابل
واملــثــنـــــــى وكـــــــربـالء ومــــطـحــنـــــــة
ـالـــــــــــــــــــــــــــــــــــرصـــــــــــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. ـ ـ

جلـــــــمـــــــيــع املــــــــــطـــــــــــــــــاحـــــــن بــلــغ
"419.632.500" دينــار فـيمـــا بلغ
مـجــــمـــــــــــوع مــــبــــيـعـــــــــــات االدوات
االحـتـيــــاطـيــــة "2.120.77.000"

دينار.
على صعيد آخـر اكد املصدر قيام
قسم الـرقابـة يف الشـركة بـزيارات
مـيـــدانـيـــة الـــى مــطـــاحـن بغـــداد
بلـغت "105" زيــارات و"143" زيــارة

ـ

14 مليون دوالر إلنشاء 35 مدرسة جديدة 

الـبـصــرة / عـبــد احلــسـني
الغراوي

تقــــــوم جـــــــامعــــــة الــبـــصــــــرة
بتـنفيــذ مجمـوعـة مـشـاريع
ضمـن حملة تسـريع برنامج

اإلعمار.
وقــال الــسـيــد عـبــد احلــسـن
كحـيــط  –مــــديــــر الـــشــــؤون
الهنـدسيـة بجـامعـة البـصرة
 –إن هــــذه املـــشـــــاريع تــــأتـي
ضـمن املـوازنـة االستـثمـاريـة

55 مليار دينار لتنفيذ مشاريع علمية يف جامعة البرصة
أقــــســـــــام داخلــيـــــــة للــــطالب
والــطـــالـبـــات وإعـــادة إعـمـــار
املــنـــــشـــــــآت املــتــــضـــــــررة ودور
األطـــبــــــــاء الـــتــــــــدريــــــســـيـــني
املـرحلة الـثانـية بكـلفة )19(

مليار دينار.
وقد مت إجنـاز إعادة املنـشآت
املـــتــــضــــــــررة ودور األطـــبــــــــاء
التـدريـسيني ومـا زال العمل
مستمـراً يف املشاريع الثالثة
األخرى حيث تراوحت نسب
اإلجنـــــــــــــــــــاز بــــــــني 27% و%50
مـبينـاً أن املوافـقات املـبدئـية
حـــصلــت علــــــى مجــمـــــوعـــــة
مــــشــــــاريع جــــــديــــــدة ضــمــن
املــوازنـــة االستـثمــاريــة لعــام
2006 لــتعــــويــض اجلــــامعــــة
عما خسرته من مبان خالل
احلـروب الـسـابقـة يف مـواقع
شــط العـــرب وبـــاب الـــزبـيـــر
والعـــــشــــــائــــــر والســتـــيعــــــاب
الــتــــــــوسع الـــــــذي حــــصل يف
جـــمـــيـع مــــــــرافـق جــــــــامـعــــــــة
الـبصرة اخملـتلفة علـى مدى
الــسنــوات املـــاضيـــة التـي لم
يـرافقها أي تـوسع يف املباني
اجلـــــــامـعــيـــــــة واخلـــــــدمــيـــــــة

الضرورية.

ـ

القــانـــون واملكـتبــة املــركــزيــة
ودور األســـــــاتـــــــذة ورئـــــــاســـــــة
اجلـــــــامعـــــــة وكلــيــــــة الـــطــب
وقـــاعـــات احملـــاضـــرات حـيـث
بلغت نسبة اإلجناز بني %20

و%70.
يف حــني تــــشــتـــمل املـــــوازنـــــة
االستـثمــاريــة علـــى خمـســة
مـــشــــاريع هـي إنـــشــــاء كلـيـــة
التـــربيــة الــريـــاضيــة وقــسم
الهنـدســة املعمـاريـة وإنـشـاء

دور األســاتـــذة يف محــافـظــة
ميـسان إضـافة إلـى عدد من
مــــــشــــــــاريـع إعــــــــادة تــــــــأهـــيـل

األبنية وخدمات املوقع.
وأوضـح مــــــــديــــــــر الــــــشــــــــؤون
الـهــنـــــــدســيـــــــة يف جـــــــامـعـــــــة
البصرة: هنـاك مشاريع قيد
الــتــنـفــيـــــــذ مـــــــا زال الـعــمـل
مـستمـرا فيهـا منهـا مشـروع
كلـيــة الـصـيــدلــة وتـــوسعــات
كلــيـــــــة الهــنــــــدســـــــة وكلــيــــــة

وهي مـشـاريع تــوقفت خالل
فـتــرة احلــرب وأعـيــد العـمل

بها خالل عام .2005
وأضـاف إن مجموع املـشاريع
بـلغ ضـمـن حــملــــة تـــســـــريع
برنامج اإلعمـار 12 مشروعاً
بكلفــة 36 مليـار دوالر حـيث
مت إجنــــاز مـــشــــاريع مـــســــرح
كلــيـــــــة الفــنــــــون اجلــمـــيلــــــة
ومـكـتـبـــــة كلـيــــة الــــدراســــات
التــأريـخيــة ومـجمــوعـــة من

بغداد / علي املالكي
شكـلت مـديـريـة بـيئــة صالح الــدين
غـــرفـــة عــملـيـــات ملــــواجهـــة انـتــشـــار
مـــرض انفلـــونـــزا الـطـيـــور، ووضعـت
خـطــة ملــواجهــة املـسـتجــدات يف هــذا

الشأن.
جــــــاء ذلـك يف تـــصــــــريـح للــمــــــركــــــز
اإلعالمي والتـوعية البـيئية يف وزارة

 إجراءات استباقية ملواجهة انفلونزا الطيور يف صالح الدين

بغداد / املدى
حـققــت الــــشــــــركــــــة العــــــامــــــة لألدويــــــة
واملـسـتلــزمــات الـطـبيــة يف نـينــوى أحــد
تــــشـكــيالت وزارة الـــصــنـــــاعــــــة واملعـــــادن
إيـــرادات مـــالـيــــة تقــــدر بـ)931( ملـيـــون
ديـنار عـن قيمـة إنتـاجهـا الفعلـي لشـهر

كانون األول من العام املاضي.
وأوضح مــصــــدر مـــســــؤول أن الـــشــــركــــة
متكـنت مـن إنتــاج )27( ألـف حبــة و)8(
آالف كــبــــســـــولــــــة و)579( ألف تــيـــــوب و
)500( ألف قـــطـــــرة عــني وكــمــيـــــات مــن

931 مليون دينار إيرادات الرشكة العامة لألدوية واملستلزمات الطبية الشهر املايض 

الديوانية / باسم الشرقي
قـال املهـندس سـالم فاهـم نور مـدير
ماء محافـظة الديوانيـة أن املديرية
أجنـزت عــدداً من املـشــاريع الكـبيـرة
واملهمـة يف احملــافظـة بــالتعـاون مع

منظمات إنسانية.
وأوضـح نـــــــــــور لـ)املـــــــــــدى( إن هـــــــــــذه
املـشاريع تتـضمن إجناز مـشروع ماء
الـديـوانيـة املـوحــد بطـاقـة إنتـاجيـة
91 ألف متـر مكعب يـوميـاً ومشـروع
مـاء املنصـور املوحـد بطـاقة 45 ألف
مـتـــر مـكعـب يـــومـيـــاً ومـــاء غـمـــاس

تنفيذ أربعة مشاريع عمالقة
ملياه الرشب يف الديوانية

بـطـاقــة إنتــاجيــة تقــدر بـ3100 متـر
مكعب يوميـاً فضالً عن مشروع ماء
احلـمــزة القــدمي بـطــاقــة إنـتــاجـيــة

تقدر بـ14 ألف متر مكعب.
وأضـاف نـور أن املـديـريـة اسـتطـاعت
مـــن خـالل مـالكـــــــــاتـهـــــــــا الـفـــنـــيـــــــــة
والهنـدسيـة أن تقـوم بـإعـادة تــأهيل
أكثر من 30 مجمعاً مائياً يف جميع
أنحاء احملـافظة فيمـا تقوم مالكات
املــديــريــة بـتــأهـيل شـبكــات املــاء يف
مـــــــركـــــــز احملـــــــافــــظـــــــة ويف أحــيـــــــاء
اجلـــمهـــــــوري الغــــــربـــي والعــــــروبــــــة

والصدر والتأميم.

بغداد / املدى
بلغت مبيعـات الشركة العـامة لتجارة
املـواد اإلنـشــائيـة لــوزارة التجــارة، من
احلــديــد واخلــشب واملــواد الـصـحيــة،
لـلفـتـــرة مــن 2005/1/1 ولغـــايـــة 31/
2005/10 املاضي "39.322.553.264"

ديناراً.
ذكــر ذلك لـ)املـدى( مـصــدر مخـول يف
وزارة الــتجــــارة، وأضــــاف أن مـبــيعــــات
احلــــــــــــــديــــــــــــــد بــــــــــــــأنــــــــــــــواعــه بــلــغـــــت
"24.624.666" ديـــنـــــــــاراً ومـــبـــيـعـــــــــات

ختفيض 10% من اسعار املواد اإلنشائية
التي تتعامل هبا وزارة التجارة

اخلـــــــــــــشــــــب بـــــــــــــــــأنـــــــــــــــــواعــه بــلــغــــــت
"10.493.810.032" ديـــنــــــــاراً فـــيـــمــــــــا
بلغت مبيعات املواد الصحية املتنوعة
"4.204.077.232" ديـنـــاراً، مــــوضحـــاً
أن األسـعار الـتي تتعـامل بهـا الشـركة
تـقل بــنـــــســبــــــة 10% عـــن األسعــــــار يف
الــســـوق الـتجـــاريـــة، مــشـيـــراً إلـــى أن
الـشـركـة جتهـز املــواطن بـاحـتيـاجـاته
مـن هــــذه املــــواد مــن مخـــــازنهـــــا بعــــد
تقــدميه إجــازة الـبنــاء وكــذلك دوائــر

الدولة.

بغداد / نصير العوام
بـاشـرت الـدائـرة الـهنــدسيـة
يف وزارة الــصحـــة بـتــشـيـيـــد
وحــــدة العـنـــايـــة املـــركـــزة يف
مـــسـتــــشفــــى ابـن الـبـيــطــــار

جلراحه القلب.
وقــال املهنـدس فــراس صبـار
عـلــي ان املـــــشـــــــروع يـــــشــمـل
انــشـــاء بـنـــايـــة مـن طـــابقـني
االول يحـتـــوي علـــى صـــالـــة
للـعنــايــة املــركــزة تـضم )13(
ســــريــــرًا فـــضال عــن الغــــرف
اخلـــــــــاصـــــــــة بـــــــــاملـــــــــرضـــــــــى
واخلــــــــدمــــــــات الــكــــــــامـلــــــــة .

انجاز وحدة العناية املركزة يف مستشفى ابن البيطار
الوالدية.

وبـني احللـي أن املــسـتــشفـــى
قـــادر علـــى معــاجلــة حــاالت
وجـــــــــــــــود ثــقـــــب يف الــقــلـــــب
بـالقسـطرة دون اللجـوء الى
العمليات كما كان يحدث يف
السابق  مع السيطرة بشكل
كــامل علــى عمـليــات تــرقـيع
الشرايني والصمامات وتابع
أن البـناية اجلديدة ستسهم
يف زيـــادة قـــابلـيـــة اسـتـيعـــاب
املــسـتــشفـــى للـمــرضــى الــى
ثـالثــــــــــة اضـعــــــــــاف الـعــــــــــدد

السابق بعد اجنازها. 

االجهــزة احلــديـثــة ملــرضــى
الـقلـب فـــضآل عـن تــــزويــــده
بـتقـنـيـــات حـــديـثـــة وشــبكـــة
أنـــتــــــــرنـــت ملـعــــــــرفــــــــة اخــــــــر
الـتــطـــورات حـــول عــملـيـــات
الـقـلـــب مــــــشـــيــــــــرًا ألــــــــى ان
االطبـاء الــذين مت ارســالهم
يف دورات تـــــدريــبــيـــــة خـــــارج
العــــــراق ســـيعـــملـــــــون علــــــى
تـــــــــدريـــب االطـــبـــــــــاء عـلـــــــــى
االجهـزة احلـديثـة مـوضحـآ
أن املـــــــســـتـــــــشـفــــــــــى مـهـــتـــم
مبعـاجلـة مـشــاكل االطفـال
الصحيـة وخاصـة االمراض

واضــــاف صـبــــار ان الــطــــابق
الـثـــانـي خــصــص لالطـبـــاء،
واشـار الــى ان كلفـة املـشـروع
بلغت )296( الف دوالر وملدة

ستة اشهر.
ومـن جـــانـبه قـــال الـــدكـتـــور
حــــــــســــني احلـلــــي مــــــــــديــــــــــر
مـــسـتــــشفــــى أبـن الـبـيــطــــار
جلــراحــة القـلب أن ألـبنــايــة
سـتكـــون واحـــدة مـن خـمــس
بـنايـات التي سـيتم اعمـارها
بعـد أن دمــرت أثنـاء احلـرب
وبعـــدهـــا وأضـــاف احللـي أن
املـبـنـــــى سـيـجهـــــز بـــــأحـــــدث

حول الشفافية واملسائلة.
ويـتلقـى املـشـاركـون يف الـورشــة والبــالغ
عــددهم )23( مـنتــسبــاً محـاضــرات عن
الـشفــافيـة واملـسـاءلـة يف إطـار احلـملـة
الــوطـنـيــة الــشـــاملـــة ملكـــافحـــة الفــســاد
والتـي ينفـذهـا املـركـز املـذكـور بـالتعـاون
مع بـــرنـــامج اجملـتـمع املـــدنـي العـــراقـي
ومفــــــوضــيــــــة الــنــــــزاهــــــة يف عــــــدد مــن

مؤسسات الدولة.

أدويـــــــة معــــــاجلــــــة الـــــســــــرطـــــــان وفقــــــاً
الحتياجات وزارة الصحة.

وذكــــر أن الـــشــــركــــة متـكـنـت مـن إنـتــــاج
)138( ألف تـيــــوب يف عــملـيــــة تــصـنــيع
للغيـر ممـا يحقق لهـا إيـرادات إضـافيـة
الستخـدامها يف تـأهيل بعض مـرافقها

التي حتتاج إلى الصيانة.
من جهـة أخـرى أقــامت وزارة الـصنـاعـة
واملعــادن أمــس األربعــاء بــالـتنـسـيق مع
املـــــركــــــز العـــــراقــي ملـكــــــافحــــــة الفــــســـــاد
ومفـوضيـة النـزاهـة العـامـة ورشـة عمل

كربالء / املدى
من اجل استيعاب اكبر عـدد ممكن من الزوار تقرر إجراء عمليات التوسع يف
احلـضــرة احلــسيـنيــة املـطهــرة. صــرح بــذلك املـهنــدس مـحمــد حــسن كـــاظم
مـســـؤول جلنــة املـشــاريع والــصيــانــة يف احلـضــرة احلــسيـنيــة وقـــال إن جلنــة
الـصيانـة واملشـاريع قامت بـدراسة وفـحص وتقييـم احلضرة احلـسينيـة لبدء
أعمــال التـوسـيع يف سقـف احلضــرة وبكلفـة تقـديـريـة قـاربـت املليـار ونـصف
املـليـــار دينــار.. مـضـيفـــا.. إن التــوسـيع يهــدف إلــى زيــادة مـســاحــة احلـضــرة
الستيعاب األعـداد الكبيرة مـن الزائريـن الذين سيـؤدون مراسيم الـزيارة من
مخـتلف دول العــالم وخـاصــة يف املنــاسبـات الـديـنيــة الكـبيـرة.. مــوضحـاً أن

العمل سيشمل جتهيز حرم احلضرة بالفرش والسجاد وأجهزة التكييف.

وزارة البيئة تدعو املنظامت غري احلكومية اىل اإلسهام يف نشاطاهتا
مـطلق بـأن املنـظمــات يجب
ان تكــون شـــريكــاً فـــاعالً مع
مـؤسـسـات الـدولـة يف اتخـاذ

القرارات وتنفيذها.
وقـال: )اننـا جـادون لـتفعيل
هــذه الـشـعبــة والعـمل علــى
فتـح قنــوات للـتعـــاون حتــى
مع املــنـــظــمــــــات الــــــدولــيــــــة
ايـضـــاً، وعلـــى سـبـيل املـثـــال
فــقــــــــــــــد طــلـــــبـــــت احــــــــــــــدى
املـنـظـمـــات تـنفـيـــذ مــشـــروع
بيئي على ان تنفذه منظمة
غير حكومـية وبالفعل قمنا
بــتــكلـــيف مــنـــظــمــــــة غــيــــــر

حكومية بتنفيذ املشروع(.

املادي للمشاريع ذات الصلة
بالـبيئـة وبحـدود االمكـانات
املــتــــــاحــــــة لــنــــــا، وقــــــال : ان
الهـــدف من هــذا االجـتمــاع
الــــــــــــــدوري هــــــــــــــو اشــــــــــــــراك
املنــظمـــات غيــر احلكـــوميــة
بـاتخـاذ القـرارات وتنفيـذها
ايــضــــاً أي الــتخــطـيــط مـن
القـاعـدة الــى القمـة، بيـنمـا
كـان الـسيـاق الـسـابق هـو ان
القــرارات تـتخــذ من الـقمــة
ويـــــطـلـــب مـــن الـقـــــــــاعـــــــــدة
تـنفـيــذهـــا، ويف ظل الـــوضع
اجلــــــــديــــــــد نــــــــرفــــض هــــــــذا
التـوجـه الننـا نــؤمن بــشكل

واملـقتــرحــات، وقــد بلغ عــدد
املــنـــظــمــــــات املـــــشــــــاركــــــة يف
املـنـتـــدى )10( ونـطـمح الـــى
ان يـكــبــــــر العــــــدد الن عــــــدد

املنظمات يف العراق كبير.
واضـــــــاف "انـــنـــــــا مـــن خـالل
جــــــريــــــدتـكــم نـــــــوجه دعــــــوة
لالخــــــوة يف كل املــنـــظــمـــــات
غيـر احلكـوميــة التي تـرغب
يف ان تعـمل يف هـــذا اجملـــال
الـــــــــى ان تــــــشـــــــــارك مـعـــنـــــــــا
وحتــــضـــــــر يـــــــوم 10 مـــن كـل
شـهـــــــــــــر. وســـــــــــــوف نـقـــــــــــــدم
لـلــــمــــنــــــظــــمــــــــــــات كـل مــــــــــــا
نـــــــســـتـــــطـــيـعـه فـــــضـالً عـــن
اسـتعــدادنــا لـتقــدمي الــدعم

يف الــــــــــوزارة: )تــــــــــوجــــــــــد يف
مركزنا شعبة املنظمات غير
احلكـوميـة، ومهمتهـا اجراء
االتـصــاالت، والـتـنــسـيق مع
املنــظمـــات غيــر احلكـــوميــة
بهـــــدف فــتح آفــــــاق واسعـــــة
للـتعــاون وتـنفـيــذ املــشـــاريع
املـــشـتــــركــــة. كـمــــا انـــشــــأنــــا
مـنـتـــدى أصـــدقـــاء الـبـيـئـــة
الذي يجـري فيه عقـد لقاء
دوري يف اليــوم العــاشـــر من
كل شهــر، ويحـضــره ممـثلــو
املنــظمـــات غيــر احلكـــوميــة
ويــتـــم خالل الـلقـــــــاء بحــث
مجــــاالت الــتعــــاون بـيـنـنــــا،
إضافـة الى مـناقشـة االفكار

بغداد / طامي اجملمعي 
الـتقــى بــاقــر جـبــر الــزبـيــدي وزيــر
الـــداخلـيـــة الــسـيـــدة ايـنـــابـيـــرســـون
وكيلـة وزيـرة اخلــارجيـة االمـريـكيـة
والـــوفـــد املــــرافق لهـــا . واسـتعـــرض
الــــوزيــــر تــطــــورات املـلف االمـنـي يف
العــراق واجنــازات قــوات  الــشــرطــة
العـراقيــة يف القضـاء علـى االرهـاب
واجلــــــــــــــرميــــــــــــــة وحتــقـــــيــق االمـــــن
واالستقـرار لبنـاء عراق دميقـراطي
مــــــــوحــــــــد عـلــــــــى اســــــــاس مـــبــــــــادئ
الـــــدميقــــراطـيــــة واحـتـــــرام حقــــوق
االنـســان وعــدم انـتهــاك حــرمـته ..
كـما اشـا د وزير الـداخليـة باجلـهود
اخمللــصــــة الـتـي تـبـــــذلهـــــا القــــوات
متعددة اجلنسيـة وخاصة الواليات
املـتحــدة االمــريـكيــة الـتي كــان لهــا
االثــــر  املـبــــاشـــــر يف تقـــــدم القــــوات
االمـنيــة وزيـــادة خبــراتهــا يف احلــد
مــن االرهــــــاب والـــــســيـــطـــــــرة علــــــى
اجلـرمية والـبؤر املنحـرفة 0كمـا اكد
الـــــــزبــيـــــــدي  ان وزارة الـــــــداخـلــيـــــــة
حــريصـةومهـتمـة بـشكل كـبيـر علـى
أحــالــة املــوقـــوفني الــى وزارة العــدل
وتــوجـيه الــدوائــر الـتـــابعــة  لــوزارة
الـداخلية وضـرورة تسليـم املقبوض
عليهم خالل )48( سـاعة مـن القاء
القــبــــض علـــيهــم لـلقـــضــــــاء علــــــى
احلـاالت الـسلـبيـة الـتي قـد حتـدث
لــدى البـعض مـن ضعفــاء النفـوس
والتـي نحــاربهـا بـشـدة كـبيـرة. وقـد

ـ ـ

مت بـــنــــــــاء عـالقــــــــات طـــيـــبــــــــة  بـــني
الـــــشـــــــرطـــــــة واملـــــــواطــن مــن خـالل
التعـامل احلسن واعطـاء املعلومات
وارشـــــاد الــــشـــــرطــــــة علـــــى امـــــاكــن
االرهـــــاب واالرهـــــابــيــني ومــتــــــابعـــــة
اجلـرميـة والــسيـطـرة عـليهــا . ومن
جـــانب اخــر اشــادت الــسيــدة وكـيلــة
وزيــــــرة اخلــــــارجــيــــــة االمــــــريـكــيــــــة
بـــالــتجـــربـــة الــــدميقـــراطـيـــة الـتـي
شـهدهـا العـراق بنجـاح االنتخـابات
الـــتــــــشــــــــريـعـــيــــــــة يف 12/15/ 2005
وجهــود قــوات الــشــرطـــة العــراقـيــة
الـتـي قــطعـت اشـــواطـــا كـبـيـــرة مـن
التقـدم يف هـذا اجملـال والـدفـاع عن
الــتجـــــربـــــة الـــــدميقـــــراطـيـــــة الـتـي
شهـدهـا العـراق واسـتطـاع ان يـؤثـر
بـــــــشــكـل مـلـحـــــــــوض يف مـحـــيـــــطـه
االقـلــــيــــمــــي . واســــتـعــــــــــداد قــــــــــوات
الشـرطة االمـريكيـة لتقـدمي العون
لقوات الـشرطـة العراقيـة يف مجال
تــدريـبهــا وزيــادة كفــاءة أدائهــا وفق
احـدث الـطـرق املـتقـدمــة يف مجـال
مكافحة اجلـرمية واالرهاب واالدلة
اجلنـائية حتـى تتمكن هـذه القوات
مـن دحـــــر االرهـــــاب واالرهـــــابـيـني .
وضــــــرورة االهــتــمــــــام بــــــالـــــسجــــــون
وتـنـظـيـمهـــا بـــالــشـكل الــــذي تكـــون
مــطــــابقــــة للـمــــواصفــــات العـــاملـيـــة
وخـاصة مـا يتعلق بـسجون املغـاوير
والـــشــــرطـــــة وان يحــظــــى بـحقــــوق

االنسان واحترام كرامته .

وزير الداخلية يلتقي وكيلة وزيرة
اخلارجية االمريكية

ملـستــشفيـات ومـراكــز البلـديـة داخل
احملـــافــظــــة للـــوقــــوف علـــى الــــواقع
الـبيـئي والـصـحي فـيهــا، ومت إجــراء
كشوفات موقعـية لعدد من الشركات
للـتـــأكـــد مـن الـتـــزامهـــا بـــالــشـــروط
الــبــيــئــيـــــة، وقــيــــــام شعــبـــــة الــتــنـــــوع
االحيـــائي يف قـسـم النــظم الـبيـئيــة
الـطـبيـعيـة بـزيــارة للـشـركــة العـامـة

للثروة احليوانية.

ملواجهة أي إصابة مشكوك فيها.
وقـام الفـريق بـزيـارات ميـدانيـة لكل
مـن الـــشــــركــــة العــــامــــة لـلخــــدمــــات
الــبــيـــطــــــريــــــة فـــــــرع صالح الــــــديــن،
ومـستـشفـى صالح الــدين البـيطـري
وقــسـم الـثـــروة احلـيـــوانـيـــة، ودائـــرة

الصحة يف احملافظة.
إلــى ذلـك نفــذت دائــرة بـيـئـــة بغــداد
عــــــدداً مــن الــــــزيــــــارات املــيــــــدانــيــــــة

البيئة، حيث قال املصدر أن املديرية
قــامت بـإجـراء زيـارات إلـى عــدد من
حقــول الـــدواجن يف قـضــاء تكـــريت،
والـوقــوف علــى )الكفــاءة احليـويـة(
للقطـعان وأخذ منـاذج من الهالكات
للـتــأكــد مـن سالمـتهــا مـن فـيــروس
املرض. كما وزع فريق العمل الدليل
اخلـاص على مـربي الدواجن ملـعرفة
أعراض املرض واإلجـراءات املطلوبة

توسيع احلرضة احلسينية يف كربالء

اعالمـي يف احملــافـظــة الــى
ان إنـــــشــــــاء هــــــذه املــــــدارس
يـــــسهــم يف فـك االخــتــنـــــاق
احلــــــــــــــاصـل يف املــــــــــــــدارس.
مـــشـيــــراً الــــى ان محــــافــظ
الـــبــــصـــــــرة كـــــــان قـــــــد وجـه
الكـوادر الهندسية يف وحدة
االعمـار يف مـديـريـة تــربيـة
الـبــصــــرة الــــى االســــراع يف
اجنـــــاز مــــشــــــاريع وانــــشـــــاء
مـــدارس جـــديـــدة حـيـث مت
اجنــاز أكثــر من 20 مـدرسـة
وريــــــاض اطفـــــال وتـــــرمــيــم
مـــــــــــــــديـــــــــــــــريـــــــــــــــة فــحــــــــص
االمــتحـــــانـــــات ومـــــديـــــريـــــة
الــتـجـهــيـــــــزات املـــــــدرســيـــــــة
والــــــوســـــــائل الــتـعلــيــمــيــــــة
واوضح املــصــــدر ان نـــسـبــــة
اجنــــــاز مـــــشـــــــاريع إنـــــشــــــاء
املـدارس بلغـت 90% وشملت
مـــــنــــــــــــــاطــق االقــــــــضـــــيــــــــــــــة
ـوالـــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواحــــــــــــــــــي.

ويــعـــــــــــــــــانــــــي  مــــــن عـــــــــــــــــدم
الشمولية.

وأشـار وزيــر التــربيـة إلـى أن
الـــــوزارة قـــــامــت  بــتــــشـكـــيل
جلــــان فـنـيــــة مــتخــصــصــــة
تأخـذ املسـؤولية الكـاملة يف
متــابعــة كـل منـهج تعـليـمي
وحتـديد مكامن الضعف يف
كل مــرحلـــة دراسيــة مــؤكــدا
علــــى  خــطــــوات الــــوزارة يف
اإلعــــادة الـــشــــاملــــة للـــسلـم
الـــتـعـلـــيـــمـــي مبـــــــــا يـحـقـق
الــتـــطـلعــــــات املــنــــشــــــودة يف
االرتقـاء بـاملـستــوى العلـمي
والتـربـوي وتـطـويـر مـدارك

الطلبة والطالبات.
مـن جهـــة اخـــرى خـصـصـت
محـــافــظـــة الـبــصـــرة مـبـلغ
)14( مـلـــــيـــــــــــــون دوالر مـــــن
خـطـتهــا وميــزانيـتهــا لهـذا
العـــام النــشـــاء 35 مـــدرســـة
جــــــــــــديــــــــــــدة يف مــــنــــــــــــاطـق
احملــــافــظــــةوأشــــار مــصــــدر

بكلفة مليار ونصف املليار دينار


