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يف احلدث احمللي
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 366مليار دينار إلقامة مشاريع خمتلفة يف الديوانية

يوم عراقي

كيف نستعيد الصورة
املرشقة للمعلم؟
مــا زالـت االجيــال الـســابقــة تــستــذكــر
ب ـ ـ ــاجـالل واح ـت ـ ـ ــرام ال ـ ـ ــدور الـك ـب ـي ـ ـ ــر
للـمعلـمني الــذين انــاروا دروب حيــاتنـا
واسهمـوا بتضـحياتـهم يف توسـيع آفاق
احالمـن ــا نح ــو امل ـسـتقـبل ،ل ــذا فق ــد اســتحق ــوا
بجدارة قول الشاعر:
قم للمعلم وفه التبجيال
كاد املعلم ان يكون رسوال
وكان املـعلم يف تلك االوقـات االب الثـاني واملـربي
ال يف ــرق بـني ه ــذا ال ـط ــالـب او ذاك اال مبق ــدار
اجـته ــاده وم ــواظـبـتـه عل ــى حت ـضـي ــر ال ــدروس،
يـدفعه ضمـيره دون غيـره ألداء رسالـته التربـوية
دون احلاجة الى رقيب او مشرف.
وبالـرغم من تقـادم سنوات الـعمر فـما زلنـا نحن
تالميـذ مـدرسـة االمــام الصــادق عنـدمـا يلـتقي
احـدنـا االخـر نـذكـر بكل تقـديـر ان االستـاذ عبـد
اهلل معلم االنـكليـزي وسيــد علي مـعلم العـربيـة
وجـاسـم معلـم التــاريخ رحـم اهلل االحيــاء منـهم
واط ــال يف عـم ــر مــن بقـي حـي ــا هـم مـن ك ــان ــوا
ي ـسـتقــطع ــون مـن وقـتهـم العـط ــائـن ــا ال ــدروس
االضـ ـ ــاف ـي ـ ـ ــة مجـ ـ ــانـ ـ ــا يف االيـ ـ ــام ال ـتــي ت ـ ـس ــبق
االمتحانات..
وهـك ـ ـ ــذا هــي
صـ ــورة املعلـم
واملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرس
ال ـتــي ب ـت ـنـ ـ ــا
ومــع األســف طارق اجلبوري
نف ــتقـ ـ ــدهـ ـ ـ ـ ــا
هـ ـ ــذه االيـ ـ ــام
ح ـيــث طغـ
ـت ومع االسف
علـى املدارس
ويف ج ـم ـيـع وبرغم تشديداملـ ــراحل مب ــا الوزارة
فيهـا الكليات ومديرياتها على
سـلـظ ــ ـ ـبــــي ـ ــواـ ـه ــة ـ ـ ـ ـالـر املشرفنيت ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ــق التربويني
ب ـ ـ ــالـق ـ ـطـ ـ ـ ــاع واالختصاص
الـ ـت ـ ـ ـ ــرب
وقيمه..ـ ـ ـ ـ ــوي مبعاقبة كل من
وقـ ـبـل اي ـ ـ ـ ــام ،تثبت ممارسته
ويف حـ ـ ــافل ـ ــة مثل تلك
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــل السلوكيات ولكن
الــركــاب ،كـ
ـان دون جدوى،
هـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك
مج ـمـ ـ ــوع ـ ـ ـ ــة
مـن الــطلـب ــة
يـتـن ــدرون عل ــى م ــدرس ــاتهـم وكــيف ان بعــضهـن
أملت اجـوبة االسئلة االمتحـانية الحد الدروس
علـ ــى ابـن اخــتهـ ــا واالخـ ــرى ويف قـ ــاعـ ــة اخـ ــرى
البنـتهــا ،امــا االخــر فكــان واثقــا من جنــاحه يف
نهـايـة العـام الــدراسي مـع مجمـوعـة مـن زمالئه
الن االسئلـة تـأتـيهم الـى دورهم بـثمن ..طـالبـة
كــانـت جتلــس بجــواري قــالـت (عـمـي) يف صفـي
طـ ــالـبـ ــة والـ ــدهـ ــا كـمـ ــا يقـ ــال يعــمل يف احـ ــدى
القنــوات الفضـائيـة العـربيــة ال حتضـر املـدرسـة
اال يف امـتحــانــات نـصف الــسنــة واخيــرهــا ..مع
انهـ ــا يف الـ ـسـ ــادس علـمـي لـكــنهـ ــا مـتـ ــأكـ ــدة مـن
النجاح بتفوق مبال والدها!
هـذه الصورة القـامتة موجـودة وقد اصدرت وزارة
التـربيـة الـكثيـر مـن التعـليمـات حـولهـا ومت رفع
روات ــب املـعـلـ ـم ــني واملـ ـ ـ ــدرس ــني ومـ ـنـح ــت ادارات
امل ــدارس تخـصـيـص ــات ص ــرف ال يحلـم ــون به ــا
ولـكــن ومـع االسف وبـ ـ ــرغــم ت ـ ـشـ ـ ــديـ ـ ــد الـ ـ ــوزارة
وم ـ ــدي ـ ــري ـ ــاته ـ ــا عل ـ ــى املـ ـش ـ ــرفـني الـت ـ ــرب ـ ــويـني
واالخـتصـاص مبعــاقبـة كل مـن تثـبت ممــارسته
مـثل تلك الـسلــوكيـات لـكن دون جــدوى ،كمـا ان
اول ـي ـ ــاء االم ـ ــور ال ي ــتجـ ـ ــرأون عل ـ ــى ال ـ ـشـك ـ ــوى
واستمـرأوا وجود مثل هذه الـتصرفات ممـا يزيد
تعقيد املشكلة ويسهم يف بقائها.
نـعلـم ان وزارة الـت ــربـي ــة وم ــدي ــريـ ــاتهـ ــا ومهـم ــا
اصـدرت مـن تعلـيمـات ومـهمـا اجـتهـدت لـرصـد
مثل هـؤالء املعلمني واملـدرسني فـانهـا غيـر قادرة
وح ــده ــا عل ــى وضع ح ــد ملـثل ه ــذه املـم ــارس ــات
والـسلــوكيـات الغــريبــة عن الـوسـط التـربـوي يف
ظل غـياب الـضميـر من ذوي النفـوس الضعـيفة
من املـدرسـني واملعلمـني وغيـاب القـيم الـسلـيمـة
عنهم.
ونعـتقـ ــد ،ولكـي تع ــود ال ـص ــورة امل ـش ــرفـ ــة له ــذا
الـق ـ ـط ـ ـ ــاع املـهــم ،ب ـ ـ ــأن عـل ـ ـ ــى اجل ـم ـيـع حت ـمـل
م ـس ــؤولـيـتهـم خ ــاص ــة نق ــابـ ــة املعلـمـني ورج ــال
الــديـن واوليــاء امــور التـالميــذ والـطـلبــة ،ورمبــا
نـحتــاج الــى اقــامــة دورات للـمعلـمني واملــدرسني
مهـمـته ــا تــشخـيـص ه ــذه احل ــاالت والـت ــذكـي ــر
بقـيـم ــة املعلـم واالسـتفــادة ممـن بقـي مـن جـيل
املعلمـني واملدرسـني القدمـاء وتكـرميهم ليكـونوا
ق ـ ــدوة ملــن اتـ ـ ــى بع ـ ــدهــم وم ـ ــارس هـ ـ ــذه امله ـن ـ ــة
الشريفة.
وحتية لكل معلم ومدرس اخلص يف عمله ونأى
بنفـسه عن كل ما يسيء الى هـذه املهنة الكرمية
وبقي ضميره ،بعد اهلل ،املراقب لتصرفاته.

الديوانية  -باسم الشرقي
اعلـن املهـن ــدس ح ــاكـم حـمـي ــد
اخلـزاعي رئيس جلنـة اإلعمار يف
مجـلس محـافظـة الديـوانيـة عن
تخصيـص مبلغ يصل الى ()366
مليــار دينـار القـامـة واجنـاز عـدد
من املشاريع احليوية والعمرانية
يف محافظة الديوانية وأشار الى
ان املشـاريع املنجـزة يف احملافـظة
ال ـتــي مت اجن ـ ـ ــازه ـ ـ ــا خـالل ع ـ ـ ــام
 )68( 2005كــيلـ ــو مـتـ ــراً لل ـطـ ــرق
بلغـت كلفـتهــا ( )14مـلي ــار دينــار
واعـادة تـاهـيل وصيـانـة عــدد من
بـيــوت الــدول ــة اآليل ــة للــسقــوط
وان ـشــاء ( )19مــدرســة ابـتــدائـيــة
وث ــان ــوي ــة يف احمل ــاف ـظ ــة وهـي يف
ط ــريـقه ــا ال ــى األجن ــاز ،م ــؤك ــداً
ق ـي ـ ــام وزارة اإلسـك ـ ــان واإلع ـم ـ ــار
ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــص مـ ـ ـ ـ ـبـ ـل ــغ
بـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ
( )11,300,000,000ديـن ــار له ــذا
املـشروع واضـاف ان هنـاك عدداً
مــن امل ـ ـش ـ ـ ــاريع ق ـيـ ـ ــد ال ـت ــنف ـيـ ـ ــذ
بعــدمــا مت ابــرام عقــودهــا وقــد
متـت اح ــال ــة ه ــذه امل ـش ــاريع ال ــى
الـهيئـة العـامـة للطـرق واجلسـور
وش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة حـ ـم ـ ـ ــوراب ــي وش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة

(فنسان) التركية الى جانب عدد
من الـشــرك ــات التــابع ــة للقـطــاع
اخلـاص مـشيـرا" الـى ان املالكـات
الهـنـ ــدسـي ـ ــة والفـنـيـ ــة تـ ـسـتـمـ ــر
حـ ــالـيـ ــا" يف إنـ ـشـ ــاء ( )285كــيلـ ــو
متـراً مـن الطـرق وتـشـييـد جـسـر
كـبيـر يف املــدينــة وذلك مـن أجل
تخفـيف الــزخـم يف حــركــة تـنقل
الـسيـارات يف احملــافظـة وقـد مت
رصــد ( )300مـليــار دينــار الجنــاز
هذه املشاريع بشكل نهائي.
اما عن املـشاريع العـمرانيـة التي
وضـع حج ـ ــر االسـ ـ ــاس له ـ ــا مــن
قبل الـسيـد وزيــر اإلسكـان خالل
زيارته األخيـرة الى احملـافظة و
احــيلـت الـ ــى شـ ــركـ ــة حـمـ ــورابـي
للـمقـاوالت فـهي انـشـاء  43كـيلـو
متــراً طــرق ـاً جــديــدة بـكلفــة ()5
مـلي ــارات دين ــار كم ــا ان هنــالك
مـشــاريع جــدي ــدة قي ــد التــوقـيع
واالحـ ــالـ ــة مــنهـ ــا اصالح جـ ـسـ ــر
الــربـيع وطــرق ريـفيــة فـضـالً عن
انـشــاء مجـمع سكـني يف امل ــدينــة
بـ ـ ــواقع ( )504وحـ ـ ــدات سـك ـن ـيـ ـ ــة
بـكلفــة ( )34مـليــار دينــار الجنــاز
هذه املشاريع.

شمول قرى النازحني يف حمافظة ميسان
بمشاريع تصفية املياه
بغداد  -فيان الربيعي
قـامـت وزارة املهجـريـن واملهـاجــرين/
فـرع محافظـة ميسـان بالتـنسيق مع
منظمة (ريليف انترنـشنال) بتنفيذ
نصـب ( )5مجمعـات تـصفيـة لـلميـاه
بـطــاقــة انـتــاجـي ــة مقــدارهــا 13م/ 3
الساعة مع مـد شبكة انابـيب بطولة
()1800م.
ذكـر ذلك مـصدر يف الـوزارة لـ(املدى)
واضـ ــاف :ان املـ ـشـ ــروع شـمـل كالً مـن
القرى التالية (الطيب/بزركان قرية
الـسادة بغات واجملر الكبير /الواردة)

من فـرع الوزارة يف محافظة ميسان
وذلــك لل ـت ـن ـ ـس ــيق وامل ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة مع
احدى املنظمـات االنسانيـة العاملة
يف الع ـ ــراق ل ــتق ـ ــدمي امل ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات
الع ـي ـن ـي ـ ــة ال ـتــي شــملــت (م ـ ــدافــئ،
بـطــانـيــات ،فــرشــة ،فــانــوس ،طـبــاخ
نـفطي ،مـشمع نـايلـون ،جليكـانـات)
وتـوزيعهـا علـى العـوائل النـازحـة يف
تـلك املنـطقـة البـالغ عـددهـا ()300
وش ــمل ت ـ ـ ــوزيع امل ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدات قـ ـ ــرى
(الـفيـل االبيــض) التــابعــة لقـضــاء
العزير.

و(املـيـم ــون ــة /اخل ــر /ال ــسلـيـمـي ــة) و
(ال ـكـحـالء/ال ـكـ ـ ـصـ ـم ـ ـ ـ ــة االول ـ ـ ـ ــى) و
(املشـرح /املعـالية) فـضال عن تنفـيذ
م ـشـ ــروع حف ــر بـئ ــريـن ارت ــوازيـني يف
قـريـة الــسيحــة التـابعـة الـى نــاحيـة
حـم ــريـن  -ق ـض ــاء ال ــدور الـ ــواقع يف
محافظة صالح الدين.
يذكـر ان عدد العوائل املـستفيدة من
هـذا املشروع يقـدر بـ( )150عائلة من
املرحلني والنازحني.
م ـ ــن جـهـ ـ ـ ـ ـ ــة اخـ ـ ـ ـ ـ ــرى شـ ـكـل ـ ــت وزارة
املهج ــريـن وامله ــاج ــريـن ف ــريق عـمل

النجف -علي املطلبي

بغداد  -كرمي السوداني
قررت وزارة النفط تخصيص محطة تعبئة وقود باب
املعظم ( )35القريبة من أسواق املـستنصرية املركزية
لتزويد الصحفيني واإلعالميني بالبنزين".
تق ـ ــدي ـ ــرا للـجه ـ ــود االس ـت ـث ـن ـ ــائ ـي ـ ــة ال ـتــي ي ـب ـ ــذله ـ ــا
الــصحفـي ــون واإلعالمـي ــون داخل وخ ــارج العــاصـمــة
بغداد يف إيـصال الكلمـة" ..مشيـرا إلى أن هـذا القرار
ي ــأتي بـغي ــة تخفـيف العـبء عنـهم وألهـميــة ال ــوقت
بالنسبة لهم.
وطلـب الـ ـسـيـ ــد عـ ــاصــم جهـ ــاد مـن وسـ ــائـل اإلعالم
الع ــاملــة يف الـبالد تــزوي ــد املكـتـب اإلعالمـي يف وزارة
النـفط بقـوائـم تضـم أسمـاء الـصحفـيني املعـتمـدين
لديهم وأرقام سياراتهم لتسهيل مهمتهم يف الدخول
إلى احملطة املذكورة.

جرس املسيب يفتتح منتصف الشهر الثالث بعد إعادة إعامره
كربالء  -املدى
س ـي ـتــم اف ـت ـت ـ ــاح ج ـ ـس ـ ــر امل ـ ـس ـيــب يف
مـنتـصف الـشهــر الثــالث بعــد إكمـال
أعمـال إعـادة التـأهيل والـصيـانـة اثـر
تعـرضه لعمل تخـريبي قبل أكـثر من
عام.
أعلن ذلك لـ(ملـدى) رئيس املهـندسني
األق ــدم جـم ــال محـم ــد رض ــا م ــدي ــر
طـ ــرق وجـ ـس ـ ــور محـ ــاف ـظـ ــة ك ـ ــربالء
وأضـ ـ ــاف :إن الـك ـ ـ ــوادر اله ـنـ ـ ــدس ـيـ ـ ــة
والفـنـيــة يف املــديــريــة أشــرفـت علــى
أعمال إعـادة االعمار الـتي قامـت بها
شــركــة املـعتـصـم العــامــة للـمقــاوالت
أحــد تــشكـيالت وزارة االعـمــار والـتـي
وصلـت ن ـسـبــة إجنــاز األعـمــال فـيهــا
حتـى اآلن إلــى أكثــر من  %65وان مـا
تبقـى من نسـبة العـمل سيتـم اجنازه
خـالل الفـت ـ ــرة املقــبلـ ــة واحملـ ــددة يف
العقـد..لـيكـون مـوعـد افـتتــاحه يـوم
 3/15من هـذا العـام..ولـينجـز خالل
فتـرة قياسية بـلغت أربعة أشهر حيث
بدأ العمل يف 2005/11/14
وأوضح مـديـر طـرق وجـسـور كــربالء
إن جسـر املـسيب يـعتبـر مـن اجلسـور
الرئيسية واملهمة التي توصل كربالء
بب ــاقي مــدن العــراق وخــاصــة بغــداد
ل ــذا أولـت ال ــوزارة اهـتـم ــام ــا خ ــاص ــا
إلع ـم ـ ـ ــاره ال ـ ـ ــذي ت ـ ـ ــرت ــب علـ ـ ـ ــى رفع
الـرافــدة الكــونكـريـتيــة الثــانيـة الـتي
تضررت كليـا نتيجة لـلعمل اإلرهابي

والطب.
أع لـن ذلك ملــراسل (ا ملــدى) ا لــس يــد
أسع ــد س ل ـط ــان ـأب ــو ك لـل م ح ــا فــظ
ـ
ا لـ ـنـجـف ـال ـ ـ ــذي ـع ـ ـ ــاد م ــن ا لـه ـ ــن ـ ـ ــد
مـؤخرا بـعد ز يـارة عمل ،وأوضح ان
ـدي ـ ــد ا ً س ـي ـتــم
ـروع ـ ـا ً ـج ـ ـ ـ
( )120م ـ ــش ـ ـ ـ
تـن فـي ــذ ه ــا يف ا حمل ــا ف ـظ ــة و ت ـش ــارك
ج هــات ه نـد يـة يف عــدد من هــا :ب نـاء
اجملم عـات ا لـس كـن يـة وا بـدال ا جلـزء
ا لـ ـعـل ـ ـ ـ ــوي"ا ل ــف ـ ـض ــي " م ــن ش ـ ــب ـ ـ ـ ــاك
ضريح االمام علي بن ابي طالب"ع
" بــآ خــر ذ هـبـي فـضال عـن م ـش ــاريع

مـن جهــة أخــرى أقــر الــدكتــور إبــراهيـم بحــر العلــوم
وزير النـفط  ،املرحلة األولـى من هيكلة شـركة توزيع
املـنـتجــات الـنفـطـيــة الـتــابعــة للــوزارة والـتـي متـثلـت
بــتح ـ ــويل مـك ـتــب ت ـ ــوزيع امل ـنــتج ـ ــات الــنف ـط ـي ـ ــة يف
محــافـظــة الـنجف إلــى فــرع م ـسـتقل ،بــصالحـيــات
مالية وإدارية مرتبطة بشكل مباشر مبقر الشركة يف
بغداد.
و له ــذا الغــرض أوعــزت الــوزارة بــاإلس ــراع يف تهـيـئــة
امل ـسـتل ــزم ــات الفـنـي ــة واإلداري ــة ملك ــاتـب الـت ــوزيع يف
الـفرات األوسط لتحـويلها إلـى فروع شبيهـة  ،مؤكدا
أن اخلـطــوة اجلــديــدة سـت ـســاهـم يف القـض ــاء علــى
الـروتني واملـركـزيـة ومعـاجلـة بـعض املعـوقـات اضـافـة
ال ــى م ـس ــاهـم ــة ه ــذه اخلـط ــوة يف ت ــدفق املـنـتج ــات
النفطية".

إكامل جواز السفر يف أربعة ايام
بغداد -طامي اجملمعي
قال مصدر يف مديرية اجلوازات
العامة :ان املديرية قلصت مدة
منح اجلــوازات للمـواطـنني الـى
اربعـة ايام بـدال من ثمـانيـة ايام
بع ــد ت ــسلـيـم امل ــواطـنـني االوراق
اخلـاصـة الصـدار جـواز الـسفـر.
واضـ ـ ــاف املـ ـصـ ـ ــدر :ان ع ــمل ـيـ ـ ــة
تـقليص املـدة جاءت بعـد تقدمي
ش ـكـ ـ ـ ـ ــاوى عـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــدة مـ ــن ق ـ ـبـل
امل ــواطـنـني ب ـسـبـب االلـي ــة الـتـي
اعـتـم ــدته ــا امل ــدي ــري ــة بـت ــسلـيـم
االوراق اخل ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــدار
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـســفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مــع
ـ

املـ ـسـتـمـ ـسـك ـ ــات االصلـي ـ ــة ال ـ ــى
مكتـب جوازات منـطقة سكـناهم
وت ــسلـم اجل ــوزات بع ــد ثـم ــانـي ــة
اي ـ ــام مــن م ـ ــدي ـ ــري ـ ــة اجل ـ ــوازات
الع ــام ــة .وب ــرر املـص ــدر اعـتـم ــاد
االلـيـ ــة اجلـ ــديـ ــدة بـ ــاحلـ ــد مـن
ح ـ ـ ــاالت ال ـت ـ ـ ــزوي ـ ـ ــر والـفـ ـ ـس ـ ـ ــاد
االداري.
واشــار املـصــدر الــى ان مــديــريــة
اجلـ ـ ـ ــوازات اعـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــدت االلـ ـيـ ـ ـ ــة
اجل ــديـ ــدة بع ــد ح ـصـ ــول بعــض
املـواطـنني الــذين تـوجــد علـيهم
م ــؤش ــرات امـنـي ــة عل ــى ج ــوازات
سفر.

النقل توقف التعامل مع رشكة
عالية األردنية

الذي نفذ عن طـريق سيارة مفخخة
يف  2004/12/24وي ـبـلغ طـ ـ ــول هـ ـ ــذه
الـ ـ ــرافـ ـ ــدة  36م ومت ت ــنف ـيـ ـ ــذ رافـ ـ ــدة
ح ــدي ــدي ــة ب ــإش ــراف ك ــوادر وكف ــاءات
ع ــراقـي ــة مـ ــوضحـ ــا إن العـمل ال ــذي
بـلغت كـلفتـه  415مليــون دينــار شمل
أيـ ـضـ ـ ــا تـ ــصل ــيح الـ ـ ــروافـ ـ ــد األولـ ـ ــى
والـث ــالـث ــة والـ ــرابع ــة الـتـي ت ـض ــررت

ب ـشـكل ج ــزئــي وان العــمل قـ ــد تهـي ــأ
لصب سطح اجلسـر بعد قلعه بشكل
هنــدسي وهـي بطـول 40م وعـرض 6م
لـيتـم صبهـا خالل  15يـومـ ًا القـادمـة
بعـد نـشـر القــالب وحـديــد التـسـليح
مضيفـا إن العمل يف السياج احلديد
املـتـض ــرر للج ـس ــر ق ــد اكـتـمل أيـض ــا

بناء جممعات سكنية واطئة الكلفة يف النجف
باالتفاق مع بومباي اهلندية
ا تـف قـت م ح ــا ف ـظ ــة ا لـنـجف ووال ي ــة
ب ــو مـب ــاي ال هـن ــد ي ــة ع ل ــى ان تـن ف ــذ
ـروع ـ ــا ل ـبـ ــن ـ ــاء شـقق
اال خــي ـ ــرة ـم ـ ــش ـ ـ ـ
لع ـ ــوائل
ـلف ـ ــة ـ
سـك ـنــي ـ ــة وا طـ ــئ ـ ــة ا لـك ـ
الش هـداء وذوي الد خـل احملدود من
ال ـ ــذي
أ ب ــن ـ ــاء ا ل ـنـجف ،يف ـال ـ ــو قــت ـ
ـوالي ـ ــة
ـال ـ ـ ـ
ـشف ـ ــى ـب ـ ـ ـ
يـ ـســت قــبل مـ ـس ــت ـ ـ
مج ــا مــيع مــن املالكـ ــات
ـدي ـ ــة ـ
ال هــن ـ ـ
ا لـطـبـيــة ال عــام لــة يف مـسـتــش فـيــات
ا لـن جـف ل تــدر يـب هــا واطالع هــا ع لــى
آ خـر امل سـتجدات يف مـيدان ا لـصحة

النفط ختصص حمطة املستنرصية للصحفيني

عـد يـدة ا خــرى ذات نفع عــام ألب نـاء
احملافظة.
و يــذ كــر ان م حــا فـظــة ا لـنجف ك ــانت
قد أ بـرمت ات فـاقا سـابقا مـع جهات
طبية ا يـرانية است فـاد منه عدد من
ـصح ـ ــات
امل ـ ـ
ـرض ـ ـ ــى ل عـالج هــم يف ـ
ـامل ـ ـ ـ
اال ي ــران ي ــة من أ مــراض مـسـت عــص يــة
ح ــا لـت ا ل ـظ ــروف غـي ــر ا ل ـطـبــي عـي ــة
ـس ـ ــا ت ــن ـ ــا
ـنه ـ ــا ـم ـ ــؤ س ـ ـ
ا لـتــي ـتع ـ ــا نـي مـ ـ
ا ل ـطـبـي ــة وا لـعال جـي ــة دون عـالج هـم
منها داخل العراق.

بطول  80م.
ويـذكـر إن جـسـر املـسـيب تعـرض إلـى
الــتخـ ــريـب أي ـضـ ــا أثـنـ ــاء العــملـيـ ــات
العـ ـسـكـ ــريـ ــة يف  2003/4/9ممـ ــا أدى
إلـى تضـرر الفضـاء األول الـذي يبلغ
طـ ـ ــوله 48م ومتــت إع ـ ــادة اع ـم ـ ــاره يف
الـشهــر الثـامـن من عــام  2004بكلفـة
جتاوزت املليار دينار.

بغداد  -فرقد القريشي
اوق فـت وزارة ا لــنقل ا لـت عـ ــامل مع ش ــر ك ــة ع ــا لـي ــة االرد نـي ــة
بسبب خروقات مالية وهدر يف االموال العامة.
صرح بـذلك الس يـد سالم املا لـكي وزير ا لـنقل ،واضاف :انه
او عــز ا ل ــى ج مـيع تــش كـيالت ا لــوزارة بــاي قــاف ا لـت ع ــامل مع
ا لـشــر كــة ا ملــذ كــورة ،و تــش كـيل ثالث جلــان حتـق يـق يــة تـبت يف
قـضـي ــة ال ف ـس ــاد االداري و ه ــدر اال م ــوال ال ع ــا م ــة ا ملـتـعل ق ــة
بعمل الشركة املذكورة.

احتجاجا على مقتل أمراة على ايدي القوات االمريكية

مواطنو واسط يعتصمون أمام جملس املحافظة

واسط  -جبار جباي
اعـت ـصـم أمـ ــام مـبـنـ ــى مـجل ــس
محـ ــاف ـظـ ــة واســط املـئـ ــات مـن
مـواطـني احملــافظــة احتجـاجـا
علــى قـي ــام القــوات األم ــريكـيــة
بقـتل ام ــرأة يف وســط امل ــديـن ــة
اجلمعة املاضية .

وطـ ــالـب املـ ــواطـنـ ــون بــتقـ ــدمي
تف ـسـي ــر مقـب ــول مـن قـبل تـلك
الق ــوات للحــالــة الـتي حـصـلت
مع االع ـت ـ ــذار أم ـ ــام ع ـ ــائلــته ـ ــا
وعدم تكرار ذلك يف املستقبل .
وقـ ـ ــال نـ ـ ــائــب رئ ـي ـ ــس اجمللـ ــس
الـ ـسـيـ ــد سـ ــراج أنـ ــور مل ـ ــراسل (

امل ــدى ) :ان ح ــال ــة االعـتـص ــام
هـي األول ــى مـن نـ ــوعهـ ــا يق ــدم
علـيه ــا م ــواطـن ــو واســط ض ــد
الـقـ ـ ـ ــوات األمـ ـ ـ ــري ـكـ ـيـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي
جت ـ ـ ــاوزت احل ـ ـ ــد امل ـ ـ ـسـ ـم ـ ـ ــوح -
بحــسب قــوله -يف الـتعــامل مع
أب ـن ـ ــاء احمل ـ ــافـ ـظـ ـ ــة .وبح ـ ـســب

امل ـصـ ــدر فـ ــإن هـنـ ــاك إجـ ــراءات
أخــرى اكثــر خطـورة سـينفـذهـا
اجمل ـلـ ـ ـ ـ ـ ــس يف حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم
االســتجـ ــابـ ــة مل ـطـ ــالــبه األمـ ــر
الــذي قــد يـصل إلــى مقــاطعــة
ه ـ ــذه القـ ــوات وعـ ــدم الــتع ـ ــامل
معها مستقبالً.

حتديد موعد عقد املؤمتر اإلحصائي السنوي
بغداد  -كرمي احلمداني
حددت اللجنة الـوطنية لالحصاءات يومي
 2006/2/27-26م ـ ــوع ـ ــدا لـعق ـ ــد امل ـ ــؤمت ـ ــر
االحصائي السنوي.
وق ــال رئـي ــس اجله ــاز امل ــركـ ــزي لالح ـص ــاء

وتكنـولـوجيـا املعلـومـات يف وزارة التخـطيط
والـتعـاون االمنــائي الــدكتــور مهــدي العالق
لـ"املدى" :ان االستعـدادات متواصلـة لتهيئة
جـمــيع مـ ـســتلـ ــزمـ ــات عقـ ــده ،مـ ــوضحـ ــا ان
املـؤمتـر سينـاقـش خطـة العـمل االحصـائيـة

للجهــاز املــركــزي لالحـصــاء ودوائــر الــدولــة
اخملتلفـة بغيـة بلـورة تـوصيـات منـاسبـة من
شـأنها االرتقـاء مبستـوى العمل االحصـائي
يف العراق والنهوض بالواقع التنموي فيه.

