
3  يف احلدث احمللي
LOCAL EVENTS

بغداد / قيس عيدان
أعلـن املفتـش العــام يف وزارة الصحـة الـدكتـور
عـادل محـسن عبـد اهلل عن اعـداد خطـة عمل
للعــام احلــالـي من قـبل مكـتب املـفتـش العــام
تهـــــدف إلـــــى حتــــســني األداء االداري واملـــــالــي
والقـضاء عـلى اعمـال الغش والفـساد االداري
واملالـي املؤسسات التابعة للوزارة.جاء ذلك يف
تـصــريح خـص به )املــدى( مــوضحــاً ان قــسم
املتـابعــة والتفـتيـش يف املكـتب قـد اعــد خطـة

خطة لتحسني األداء اإلداري يف وزارة الصحة

بغداد / فرقد القريشي 
احـبـطـت مـــديـــريـــة قـــوة حـمـــايـــة
مـطـــار بغـــداد محــاولــة لـتهــريـب

قطع اثرية خارج العراق. 
وذكر ذلك مصدر امني من املطار
لـ )املـــــــــدى( واضـــــــــاف: ان قـــــــــوات
االمــــن الـقــــت الـقــــبــــــض عـلـــــــــــى
شـخــــص وبـحــــــــوزتـه قــــطـعـــتــــــــان
أثـــريـتـــان يـنـــوي تهـــريـبهـمـــا الـــى

خارج البالد.
واوضـح املصـدر ان احـدى القـطع
متــثل منــــوذجــــاً مـــصغـــــراً للـثــــور

إلقاء القبض عىل أحد مهريب اآلثار
يف مطار بغداد بغداد / نينا

اعلـنـت أمــانـــة بغـــداد أن الكــدرة يف مـيــاه الــشــرب املـنـتج الـتـي ظهـــرت يف بعـض
مـناطق بغـداد وخاصـة يف جانـب الرصـافة جـاءت نتيجـة ارتفاع كـدرة ماء الـنهر

NTU .  /3000/ الى مستويات عالية بلغت
وقــال مـصــدر يف االمــانــة للــوكــالــة الــوطـنيــة العـــراقيــة: أن املـشــاريع ومحـطــات
التـصفيــة ومجمعـات املـاء تـأثـرت بهـذه ألكـدرة العــاليـة ممـا اثـر يف نــوعيـة املـاء
املنـتج. وأضــاف: أن بعـض اجملـمعــات غيــر مـصـممــة أصـالً الستـيعــاب مـثل هــذه
الكدرة ممـا يتطلـب إيقافهـا او تقليل أنتـاج املاء فـيها. وأوضح املـصدر:أن حـاجة
املواطنني املاسة للماء ووجود عجـز يف كميات املياه املنتجة أصالً والتي تصل يف
فــصل الـصـيف الـــى نحـــو ملـيـــون مـتـــر مـكعـب يـــومـيـــاً حـــدا بـبعـض اجملـمعـــات
ومحـطــات املــاء الــى ضخ املــاء دون تقلـيل الكـميــة املنـتجــة ممــا أدى إلــى ظهــور
انحرافات يف كدرة املـاء وبعض مواصفاته". وأشار إلى أن أمانة بغداد اوعزت الى
جـمـيع املـــواقع بـــالــسـيـطـــرة علـــى نـــوعـيـــة املـــاء املـنـتج وجتـــاوز الكـــدرة العـــالـيـــة

مستقبالً. 

بغداد / كرمية السعدي 
نفـــى اللـــواء رشـيـــد فلـيح قـــائـــد مغـــاويـــر
الـــداخلـيــة مـــا يقــال بــشــأن الـتعــذيـب يف

املعتقالت. 
واكـــــــد يف حـــــــديـــث مـع )املـــــــدى( ان عـــــــدد
املعـتقلني لـدى الــداخليــة اليتجـاوز 1500
معـتـقل يـتـم اطالق أعـــداد مـنهـم تـبـــاعـــاً
عـنــــد عــــدم ثـبــــوت تــــورطهـم يف عــملـيــــات

تستدعي استمرار اعتقالهم. 
وحــــول االتهـــامـــات الـتـي وجهـت مـن قـبل
مـنـتــظــــر الـــســــامــــرائـي احــــد املـنـتـــسـبـني
السابقـني، مبمارسة التعـذيب. قال اللواء
رشـيـــد فلـيح: ان هــذا الـــرجل عــمل معـنــا

قائد مغاوير الداخلية: تفعيل قانون مكافحة اإلرهاب يقطع رأس احلية
بشكل الميكن تزويره. 

واوضح قــائــد املغــاويــر: ان بعــض منــاطق
بغـــداد كـــالــــدورة والغـــزالـيــــة والعـــامـــريـــة
مازالت )ساخنة( بسبب مجاورتها ملناطق
مفتـوحــة وتتلقـى امــدادات من الـصعـوبـة

السيطرة عليها. 
وحــول صــدور قــانــون مكــافحــة االرهــاب..
قـــــال اللـــــواء فلــيح: "اسـتـبـــشــــرنــــا خـيــــراً
بـصـــدور القـــانــــون، لكــن تفعــيله وتـــوجـيه
القـضـــاء مبمــارسـته لـم يحـصال بــالــشكل
املـطلــوب مــؤكــداً ان تفعـيل هــذا القــانــون
وتطـبيقه كـامالً سـوف )يقـطع احليـة من

رأسها(. 

مؤكداً ان العراقيني قادرون على حمايتها
اذا ما نقلت الى اماكن امنية اخرى. 

واكــــد ان مـنـتـــسـبـي الـــــداخلـيــــة يـتـلقــــون
محـاضــرات عن حقـوق االنـسـان وبـالـذات
)اتفــــاقـيــــة جـنــيف( وطــــرق الــتعــــامـل مع
املـــــــوقـــــــوفــني ونـفـــــــى االتـهـــــــامـــــــات حـــــــول
االعـتقـــاالت العــشـــوائـيـــة الـتـي يـنفـــذهـــا
املغــاويــر مــؤكــداً ان هــذه االقـــاويل تهــدف
الـى النـيل من املغـاويـر واحبـاط اعمـالهم

ومهامهم. 
واشـار الـى وجـود شـارات )بـاجـات( خـاصـة
بــاملـنتـسـبني اضــافــة الــى عالمــات خــاصــة
للـسيـارات التي يـستـخدمـونهـا. مصنـوعة

ملـــــدة 21 يـــــومـــــاً وكـــــان ســــــابقــــــاً يعـــمل يف
الـتـصـنـيع العــسكــري وقــد عـني يف امــانــة
بغداد وطـرد منهـا الختالسه ثم جـاء الى
الداخلية وضبط باجلرم املشهود من قبل
االستـخبــارات اجلنــائيــة وأوقـف اكثــر من
20 يـومـاً واطلق سـراحه بكفـالـة وهـو اآلن
مــطلــــوب لـلحـكــــومــــة وســــوف يــطلـب عـن

طريق االنتربول. 
وحـول وجـود االبـنيــة احلكــوميـة ومقـرات
احلكومة يف املنطقـة اخلضراء قال اللواء
فليح "امتنـى على احلـكومـة أالن ان تقوم
بعـزل ابنيتهـا ومقراتهـا عن مقـرات وجود
االمريكـان حتى ال تكـون السيادة نـاقصة"

بغداد / كرمي احلمداني 
ـــــــــــــرة الـعـالقـــــــــــــات اوضـح مـــــــصـــــــــــــدر يف دائ
االقتصاديـة اخلارجيـة يف وزارة التجارة إنه
مت تعــديل مـشــروع االتفــاقيــة االقتـصـاديـة
والـــتجــــــاريـــــــة مع جـــمهــــــوريــــــة اذربـــيجــــــان
واحـــــالــتهـــــا الـــــى مـجلـــس شـــــورى الـــــدولـــــة

القرارها من الناحية القانونية. 
من جـانب آخـر اكـد املصـدر إنه مت االنتهـاء
مـن مـنـــاقــشـــة مــســــودة اتفـــاقـيـــة الــتعـــاون
الــتجـــاري واالقـتــصـــادي والـعلـمــي والفـنـي
والثقـايف بني العـراق ونـيجيـريـا مع الـهيئـة
العـليــا يف مجلـس شــورى الــدولــة، مـضـيفــاً

ـ ـ ـ

مناقشة وتعديل اتفاقيات اقتصادية وجتارية
مع بعض الدول

انه مت مفــاحتــة وزارة اخلــارجـيـــة للــوقــوف
علـى رأي اجلـانـب الكـويـتي بـشــأن امكــانيـة
عقـــد اتفـــاقـيـــة تعـــاون اقـتـصـــادي جـــديـــدة
تغـطـي اجلــوانـب الـتجــاريــة واالقـتـصــاديــة
والعلـميــة والفـنيــة والـثقــافيــة بـني العــراق
والـكــــــويــت بــــــدالً مـــن اتفــــــاقــيــــــة الـــتعــــــاون
االقـتـصـــادي الــســـابقـــة املـبـــرمـــة عـــام 1964
مــشـيــراً الـــى انه مت مــؤخـــراً عقــد اجـتـمــاع
متهـيــــدي لـلجـنـــــة العــــراقـيــــة االسـبــــانـيــــة
املـشتـركـة ملنـاقشـة ورقـة العـمل التي اعـدهـا
اجلـانب العـراقي وتـزويد اجلـانب االسبـاني

بجدول اعمال اللجنة. 

بغداد/ طامي اجملمعي
اكــد الــسـيــد عـبـــد الكـــرمي سعـيــد مــديــر
الـعالقـــــات واالعالم يف وزارة الـــسـيـــــاحـــــة
واآلثــــــــار ان جـهــــــــود وزارة الــــــســـيــــــــاحــــــــة
وبــــالــتعــــاون مع دائــــرة الــــوقف الـــشــيعـي
ومجــالــس محــافـظـتـي الـنجف وكـــربالء
اثمرت عن تفعيـل عمل االتفاقية املوقعة
بني احلكـومتني العراقية وااليرانية التي
نصت علـى عبور 1500 زائـر ايراني يـوميا
بـشكل اولـي ليـزداد العـدد الـى 5000 زائـر
يـــوميــا بعــد دراســة اجلــوانـب االيجـــابيــة
والسـلبيـة وتـهيئـة املـستلـزمـات النـاجحـة

لها على جميع االصعدة.
واضــــاف يف تــصـــــريح صـحفـي امـــس: ان
االتفــاقـيــة نـصـت ايـضــا علــى أن يقـضـي
الــزائــر الــضيـف بني املــدن املقــدســة مــدة
تتـراوح بني سبعة الـى ثمانيـة ايام بـاجور
مـحـــــــــــددة ومبــــبـلـغ 400 دوالر تـعــــتــــبـــــــــــر
مصـاريف نـقل وسكن وطعـام   فـضال عن
تـقديـر انفـاق خالل املـدة ال يقل عن 500
دوالر يـنفقهـا الـزائــر كمـصــاريف نقـديـة
شخـصـيـــة لــشـــراء حـــاجـــاته مـن الــســـوق
العـــراقـيـــة . مـبـيـنـــا انه سـيـصــبح معـــدل
الــواردات املـتحققــة من دخــول الــزائــرين

وزارة السياحة حتقق إيرادات بقيمة
      4500  دوالر يوميا من دخول الزائرين 

اإليـرانـيني بحـدود 1350000دوالر يــوميـا
وعنـد بلـوغ العـدد 5000 زائـر يـوميـا عنـد
تـوفـر الـشــروط املنــاسبـة سـيكـون اإليـراد
املتحـقق 4500000دوالر يومـيا وهـي أرقام
تقـديـريــة اوليـة لـكن هـذا بــدوره سيـوفـر
سـيـــولــــة نقـــديــــة ميكــن ان تكـــون ركـيـــزة
اســـاسـيـــة يف انعـــاش مفـــاصل االقـتـصـــاد

العراقي. 
واشار سعـيد الـى ان امليـزان التجـاري بني
العــراق وايــران هــو يف مــصلحــة الــدولــة
اجلــــارة حـيـث قــــدرت قـيـمــــة الــصــــادرات
االيــرانيــة خالل العـشــرة االشهــر االولــى
مـن عــــام 2005 بـ 650 ملـيــــون دوالر ومـن
املمـكن ان تـصل الــى مليــار دوالر بحلـول
شهـــــر آذار 2006 حــــســب مـــــا ذكـــــره وزيـــــر
الـتجارة االيراني . مـوضحا ان الصادرات
االيــرانيــة للعــراق تبــدأ من اخلـضــراوات
والفـاكهـة حتـى الثالجـات والكهـربـائيـات
ومـــواد الـبـنـــاء والـبـضـــائع االســتهالكـيـــة
واالغــــذيــــة والــــدقــيق واالدوات املـنــــزلـيــــة
واملــنـــظفـــــات لـــــذا فـــــان اســتقــبـــــال هـــــذه
اجملـاميع من الـزوار سيخفـف العبء عن
الـنقص احلاصل يف امليـزان التجاري بني
ـالــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــــن ـ ـ

بغداد/ حنان التميمي 
اكــــد وزيــــر العــمل والـــشــــؤون االجـتـمــــاعـيــــة
الــــدكـتــــور ادريـــس هــــادي صـــــالح مــن خالل
اجـتمـاع مـوسع للعــاملني يف تـنفيـذ بـرنـامج
شـبكـــة احلمــايــة االجـتمـــاعيــة علــى ضــرورة
العــمل اجلـــــاد واخمللـــص لإلســــراع بــــاجنــــاز
معـــــامالت املـــشـمــــولـني يف بــــرنـــــامج شـبـكــــة
احلمـايـة االجـتمــاعيـة وذكـر الـوزيـر انـه من
الـضروري االبتـعاد عن االجـراءات الروتيـنية
املـــتـــبـعــــــــة بــــــــاســـتـخــــــــدام احــــــــدث الــــطــــــــرق

وزير العمل يدعو اىل االرساع بتنفيذ شبكة
احلامية االجتامعية

الــتـكــنـــــولـــــوجــيـــــة يف الــتعــــــامل بــني بغـــــداد
واحملـافظـات لتخفـيف العبء عن املـواطنني
وتـسـهيـل عمـليــة شمــولـهم بــاالعــانــات الـتي
حددتهـا ضوابط احلمـاية االجتمـاعية ومن
املـــؤمل شـمـــول ملـيـــون عـــائلـــة عـــراقـيـــة مـن

خاللها. 
واشار الـسيد الـوزير الـى جميع العـاملني يف
برنامج شبكـة احلماية االجتمـاعية بضرورة
مـضـــاعفـــة جهـــودهـم واسـتـثـمـــار طـــاقـــاتهـم
وذلـك مــن اجـل تقـــــدمي افـــضل اخلـــــدمـــــات

للعوائل املشمولة بالرعاية االجتماعية. 

بغداد / املدى 
اتفقـت وزارة الــتعلـيـم والـبحــث العلـمـي مع االكـــادميـيـــة االمــــريكـيـــة
للعلــوم علــى بــرنــامج تعــاون مــشتـــرك لتـطــويــر املكـتبــات اجلــامـعيــة

وتأهيلها لدخول العصر الرقمي.
وقــالت مـصـادر يف الــوزارة إن االتفـاق الــذي مت التـوصـل اليه يــأتي يف
اطـار جهـود الـوزارة احلثـيثـة لـسـد الفجـوة املعلـومـاتيـة الكـبيـرة الـتي
تعـانيهـا اجلامـعات الـعراقـية وتـأمني مصـادر معـلومـاتيـة افضل واكـثر
تـطـــوراً للــطلـبـــة والـبـــاحـثـني االكـــادميـيـني مـن الـتـــدريــسـيـني وطلـبـــة

الدراسات العليا. 
واضـافـت: ان البـرنــامج يـتضـمن تــدريب وتـأهـيل املالكــات العــاملـة يف

بغداد / اسراء العزي 
برعاية السيدة نرمني عثمان وزيرة البـيئة، وحتت شعار )املرأة عنصر أساسي يف بناء العراق
اجلديد( اقامـت وزارة البيئة احتفاالً مبنـاسبة يوم املرأة العـاملي وقد القيت خالل االحتفال
كلمـات كل من السادة الوكيل الفني للـوزارة ورئيس جلنة حقوق االنسـان ورئيسة جلنة املرأة
وقــد تـنــاول االحـتفــال الــدور الــريــادي للـمــرأة يف مجــاالت احلـيــاة اخملـتلفــة وعلــى جـمـيع

االصعدة باعتبارها نصف اجملتمع. 
واشـار الـى ان املــرأة تتـحمل املـســؤوليــة الكــاملـة يف تــربيــة االجيــال ورسم مــستقـبل العـراق

الزاهر. 
ويأتي هذا االحتفـال السنوي حرصـاً من الوزارة على مشـاركة املرأة بيومهـا العاملي وكفاحها

من اجل حقوقها املشروعة يف احلياة احلرة الكرمية. 
ومت خالل احلفل تــوزيع هــدايــا عيـنيــة علــى املــوظفــات يف وزارة البـيئــة اللــواتي مــرت علــى

خدمتهن اكثر من 25 عاماً. 

البيئة حتتفل باملرأة

فـيمـا مت تـشـكيل جلــان متخـصصــة مبتـابعـة
تــــسلــم األجهـــــزة الـــطــبــيـــــة واالحــتــيـــــاجـــــات
الــضـــروريـــة حلـــاالت الــطـــوارئ عـن مـتــــابعـــة

اخلزين الدوائي يف املستشفيات العامة.
منة حيث لوحـظ مؤخراً شحة بعض االدوية
يف البطاقـة وان مكتب املفتـش العام واللجان
املــتخــصــصــــة علــــى مـتــــابعــــة مـــسـتـمــــرة مع
اجلهــات ذات العالقــة لتــوفيـر أفـضل وجـميع

تلك االدوية.

تـــتــــضـــمـــن مـــتـــــــابـعـــــــة االجـــــــراءات اإلداريـــــــة
والـتـعلـيـمــــات الــصــــادرة بخــصــــوص )الـنـقل،
الـتعيني، اعـادة التـعيني، التـنسيـب، االيفادات
وسالمــة االجــراءات اإلداريــة، كـــذلك اعـتمــاد
اجلـــرد املفــاجـئ ألمـنــاء الـصـنـــاديق واخملــازن
املـنتـشــرة يف عمـوم محــافظـات الـقطـر فـضالً
عن تدقيق وصوالت الـشراء للجان املشتريات
ومـتــابعــة ومــراقـبــة اعـمــال وحــدات الــرقــابــة
والتـدقـيق قبـل الصــرف للحــد من الـسـرقـات

تعاون عراقي أمريكي لتطوير املكتبات اجلامعية
املكـتبـات اجلــامعيــة واطالعهـا علــى التقـنيــات املعلـومــاتيـة احلــديثـة
املستخدمة يف مكتبات كبريات املـؤسسات العلمية واالكادميية العاملية
ومــا يعــرف بــاملكـتبـــات االفتـــراضيــة وافــادت بــأن املكـتبــات اجلــامـعيــة
ستجهز مبـوجب هذا البرنامج مبنظومات حاسوبية متطورة مرتبطة
بـشبكـة املعـلومـات العـامليـة )االنتـرنت( وستحـصل كل مكتـبة جـامعـية

على عشر حاسبات. 
ويـذكـر ان الــوزارة سبق ان ابــرمت اتفــاقيـة تـؤمـن للبــاحثـني امكــانيـة
احلـصــول علــى مــا يـحتــاجــونه مـن معلــومــات علـميــة وتـكنــولـــوجيــة
حـديثـة مجـانـاً مع جـامعـة اوكالهـومـا واالكـادمييـة االميـركيـة للعلـوم
ــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو. ــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ـــــــــــــــــــــظــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال ـومــــــــــــــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

بغداد /املدى
نفـذت دائـرة اصالح االحــداث التـابعـة لـوزارة
العـمل والشـؤون االجتمـاعيـة )12( محـاضرة
يف معـظم اجملاالت فضالً عـن )8( محاضرات
ديـنـيـــة اسـتـمع الـيهـــا االحـــداث املـــودعـــون يف
املـــــــدارس االصـالحـــيـــــــة بـجـــــــانـــبـــي الــكـــــــرخ

والرصافة. 
ذكـــر ذلك مـصــدر اعـالمي يف الــوزارة واضــاف
ان االحـــداث اعـــدوا نــشـــرات جـــداريـــة تـعكــس
قـابليـاتهم الـفنيـة واالدبيـة فـضالً عن عـرض
افالم وتقـارير ثقـافية وفـنية وريـاضية هـادفة
مـن خالل جهــاز  DVDبهــدف نـشــر الـــوعي
الثقــايف والتـرفـيهي وسـد اوقـات فــراغهم ويف
مجـال النشـاط الرياضـي مت تنظيم مـباريات
ــــــة بــني االحــــــداث داخـل االقــــســــــام ــــــاضــي ري
االصالحـيــة لـتـطــويــر قـــابلـيـــاتهـم الـبــدنـيــة
والـنفــسـيـــة كـمـــا اقـيـم ايـضـــاً مهـــرجـــان عـــام

للترفيه عن االحداث. 
امــا يف مجــال الـعنــايــة الـصـحيــة بــاالحــداث
فقـد اضاف املـصدر ان دائـرة اصالح االحداث
قامـت بحملـة واسعـة شملـت تلقيـح االحداث
ضـد مختلف االمراض الـسارية حفـاظاً على
عـــدم انتـشــارهـــا بيـنهـم وحمــايـتهـم من هــذه
االمـراض كمـا حـددت الـدائـرة زيـارات خـاصـة
لالطبـاء مبعـدل زيـارة واحـدة اسبـوعيـاً واربع
زيارات اخـرى ضمن بـرامج الـرعايـة الالحـقة
الـتي يجريها قـسم الرعايـة الالحقة يف دائرة

اصالح االحداث. 

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

دائرة إصالح األحداث تقيم
ندوات إلعادة تأهيل املودعني

بغداد/ نينا 
اهـــاب الـبــنك املـــركـــزي العـــراقـي
بــــاملــــواطـنـني والسـيـمــــا الــتجــــار
بقــبــــــول الـــتعـــــــامل بـــــــالعـــمالت

املعدنية الصغيرة. 
وقــال مـصــدر مـســـؤول يف البـنك
أمــس: ان الـبــنك تـــسلـم كـمـيـــات
كـبـيـــــرة مــن الفـئـــــات الــنقـــــديـــــة
املعــدنيــة "25،50،100" دينــار ومت
ادخـــــالهـــــا وخـــــزنهـــــا يف خـــــزائـن
البـنك لغــرض ضخهـا وتـداولهـا

عبر الرواتب. 
واضـــــــاف:" ان مـــــــوظـفـــي دوائـــــــر
الــــدولــــة الــــذيـن تــــسلـمــــوا هــــذه
الفئات النـقدية املعدنـية يشكون
مـــن عــــــــدم قـــبــــــــولـهــــــــا مـــن قـــبـل
املتعـاملني بهـا سـواء كـانـوا بـاعـة
املفـــــرد أو جتـــــار اجلـــملــــــة علـــــى
الـــرغـم مـن انهـــا عـملـــة وطـنـيـــة

صادرة مبوجب القانون." 
يـــــذكـــــر ان عــــشـــــرات اآلالف مــن
الفــئـــــات الـــنقـــــديــــــة املعـــــدنــيـــــة
الصغيرة اآلن حـبيسة االدراج يف
الــبــيـــــــوت تــنــتــــظـــــــر قـــــــرارا مــن
احلكـومـة يعـاقـب كل من يـرفض

التعامل بها. 

البنك املركزي هييب
باملواطنني قبول

العملة املعدنية
بغداد /املدى

اكـد مصـدر مسـؤول يف مجلس القـضاء
االعلـى ان محـاكـم االستـئنـاف التـابعـة
للمجلـس قد احـرزت نسبـاً متقـدمة يف
اجناز املعامالت والدعاوى احملالة اليها

يف بغداد / الرصافة. 
واشـــار املـصـــدر الـــى ان عـــدد الـــدعـــاوى
احملـســومــة بلغ يف محــاكـم االستـئنــاف
ــــــة ـــــســـب 1459 دعــــــوى مـــن اصـل 2176 ن

احلسم %67. 
امـــــا محــــاكــم االســتــئــنــــاف بـــصفــتهــــا
الـتـمـيـيـــزيـــة فقـــد كـــان عـــدد الـــدعـــاوى
احملـسـومـة 2254 دعــوى من اصل 2254

ونسبة احلسم %100. 
كمـــا بلغ عــدد الــدعــاوى احملـســومــة يف
محـاكم البـداءة 11037 دعـوى من اصل

12365 بنسبة %89. 
وكذلـك يف محاكـم االحوال الـشخصـية
كــان عــدد الــدعــاوى احملــســومــة 29291

دعوى من اصل 30078 بنسبة %97. 
امـا يف محــاكم الـتحقـيق فقـد حـسـمت
29390 دعــوى مـن اصل 30440 بـنــسـبــة

 .%98
وذكـــــــر املـــصـــــــدر ان عـــــــدد الـــــــدعـــــــاوى
احملـسـومـة يف محـاكم اجلـنح بلغ 2105

دعاوى من اصل 2205 بنسبة %95. 
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ـــــدعـــــاوى واضـــــاف املـــصـــــدر ان عـــــدد ال
احملـسومة يف محـاكم االحداث بلغ 329

دعوى من اصل 337 بنسبة %98. 
واما يف محاكم اجلنـايات فقد بلغ عدد
الــدعــاوى احملــســومــة 1543 دعــوى مـن

اصل 1809 بنسبة %85. 
ويف محــاكم املـواد الـشخـصيـة بلغ عـدد
الــدعــاوى احملـســومــة )235( دعـــوى من

اصل )247( بنسبة %95. 
ـــــســـيــــــــاق نـفـــــسـه بـــني املــــصــــــــدر ويف ال
احصـائيـة بعـدد الـدعـاوى الـواردة اليهـا
من رئـاســة محـكمــة استـئنــاف بغـداد /
الكـرخ حـيث كــانت نـسبـة احلـسم %100
ـــــاف بـــصفـــتهـــــا يف محـــــاكــم االســتــئــن

التمييزية.
وقــــــــــد اوضـح املـــــصــــــــــدر ان مـحــــــــــاكـــم
االستئـناف بـصفتهـا االصليـة بلـغ عدد
الــدعــاوى احملـســومــة فـيهــا 904 دعــاوى

من اصل 1294 بنسبة %70. 
ــــداءة فقـــد بـلغ عـــدد امــــا محـــاكـم الـب
الـدعـاوى احملـسـومــة فيهـا 7753 دعـوى

من اصل 8799 بنسبة %88.  
كـمـــا بلغـت الــدعــاوى الـتـي حــسـمـت يف
محـــاكـم االحـــوال الـــشخــصـيـــة 16269
دعـــوى وذلك مـن اصل 17319 وبـنـسـبــة

 .%94
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جملس القضاء حيقق نسباً متقدمة
املوصل / نوزت شمدين يف حسم الدعاوى

مت يف مجلـس محــافظـة نـينــوى منـاقـشـة تـوزيع
وتخـصيـص االمــوال للـدوائـر اخلــدميـة، حــسب

االولوية. 
وذكـــر املهـنـــدس محـمــد جـمــشـيــد رئـيــس جلـنــة
االعمار يف احملافـظة )بعد منـاقشات مـطولة مع
رئـيــس واعـضــــاء مجلــس محـــافـظـــة نـيـنـــوى مت
تخصـيص مـبلغ مئــة مليـون دينـار مـن ميـزانيـة
اجمللس ملـديريـة بلديـة املوصل مـن اجل االسهام

يف تنشيط عملها(. 
واضاف محـمد جـمشيـد )ان جلنـة مشـتركـة من
االعمـار واجمللس سـيتم تـشكيلهـا ملتـابعـة صرف

272 مليار دينار ختصيصات مالية إلعامر املوصل
ومسرحٍ للفنانني(. 

واوضح املـصـــدر إن املبــالـغ ستـصــرف علـــى شكل
دفعات وتـسهم بـشكل كبـير يف حل ازمـة البطـالة

بتوفير فرص العمل الكثيرة. 
من جـــانب آخــر قــررت محــافـظــة نـينــوى اخالء
أثـنـتـي عــشـــرة داراً يف مـنــطقـــة الغـــزالنـي كـــانـت
عـــوائل قــد اسـتــولـت علـيهـــا وسكـنـت فـيهـــا بعــد

سقوط النظام السابق عام .2003 
وذكـــر مـصـــدر مـن محـــافـظـــة نـيـنـــوى )ان الـــدور
سـيعــاد تــوزيعهــا علــى اســر الــشهــداء بعــد ان مت

تشكيل جلنة من احملافظة بهذا اخلصوص(. 

املبلغ املذكور(. 
وكان مصـدر يف مجلس محـافظة نـينوى قـد ذكر
)إن احلكـــومـــة خـصـصـت مــبلغـــاً مقـــداره )272(
مليـار دينــار اضيف الـى ميـزانيـة العـام احلـالي.
وقـــد اقـــر اجمللــس تـــوزيع املـبــــالغ علـــى الـــدوائـــر
اخلـدميـة كـالبلـديـة ومـديـريـة الـزراعـة يف نينـوى
ومـديريـة الطـرق واجلسـور والبـريد واالتـصاالت
ومـديـريـتي املـاء واجملـاري ومـعمل سـمنـت حمـام
العليل ومديـرية الشبـاب والرياضـة ودائرة توزيع
املنتجـات النفطـية ومـديريـة التـربيـة، باالضـافة
الـــى تخـصـيـص مـبـــالغ لـتـــرمـيــم معهـــد نـيـنـــوى
الـتقـني وانـشــاء قنــاة فـضــائيــة خــاصــة بنـينــوى

اجملـنح. وان اجهـزة املـطـار قــامت
بـــــــاتـخـــــــاذ االجـــــــراءات الـالزمـــــــة
وارســـال القــطعـتـني الـــى الهـيـئـــة

العامة لآلثار.
يـذكـر ان هـذا احلـادث هـو الثـاني
من نـوعه فقـد سبق الجهـزة امن
املـطــار احـبـــاط محــاولـــة تهــريـب

قطع اثرية عدة. 

أمانة بغداد: الكدرة يف ماء الرشب سببها ارتفاع
منسوب النهر

العدد )617(اخلميس)9( آذار 2006

NO (617)Thu. (9) March

 000 
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