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بحث جماالت التعاون بني العراق واليابان
بغداد  /رياض القره غولي
بحــث وك ــيل وزارة الـ ـص ـنـ ـ ــاع ـ ـ ــة واملعـ ـ ــادن
لشـؤون التنميـة واالستثمـار رئيس الـوفد
العـ ــراقـي املـ ـشـ ــارك يف مـنـتـ ــدى ت ــشجــيع
االسـتثمـار الـذي عقـد يف اليـابـان مـؤخـراً
مع وك ــيل وزي ـ ـ ــر االق ـت ــص ـ ـ ــاد وال ــتج ـ ـ ــارة
والصناعـة الياباني اجيـرانيشتو مجاالت
ال ــتعـ ـ ــاون الـ ـص ـنـ ـ ــاعــي وال ــتجـ ـ ــاري بــني
الــبل ــديـن وســبل ت ــشجــيع املـ ـسـتـثـم ــريـن
اليابانـيني للعمل يف العراق واملساعدة يف
إعـ ــادة إعـمـ ــاره.كـم ـ ــا بحـث ســبل تـفعــيل
القـ ــرض الـيـ ــابـ ــانـي لـلعـ ــراق مـبـيـن ـ ـاً أن
املـ ـشـ ــاركـ ــة كـ ــانـت فـ ــرصـ ــة لإلطـالع علـ ــى
جتــربــة الـيــاب ــان يف مجــاالت االسـتـثـمــار
والـتـنـمـيـ ــة.ويـ ــذكـ ــر أن وزارة ال ـصـنـ ــاعـ ــة
واملـعادن كـانت قـد طرحـت الشـهر املـاضي
للـصنــاعيـني يف القـطـاع اخلـاص فـرصـة

استـثمــاريــة خــاصــة بــصنــاعــة الـطــابــوق
تـضمـنت دعــوتهم إلقـامـة معــامل إلنتـاج
الـ ـطـ ـ ــاب ـ ـ ــوق يف العـ ـ ــراق بـ ـ ــامل ـ ـ ــواصفـ ـ ــات
والــتكـن ــول ــوجـي ــا احل ــديـث ــة كـم ــا مـنحـت
ال ـصـنـ ــاعـيــني يف الق ـطـ ــاع اخلـ ــاص ()20
إجــازة استـثمـار لـ( )20مـوقع ـاً من مـواقع
االسـمنـت يف العــراق بقـيم ــة استـثمــاريــة
تبـلغ ( )4مليـارات دينــار بطـاقـة إنتـاجيـة
تصل إلى ( )7ماليني طن.
وتـ ـ ـ ـسـ ـتـع ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ــوزارة م ــن خـالل دائ ـ ـ ـ ــرة
االستـثمـارات إلـى طـرح عـدد مـن امللفـات
االستـثماريـة املهمـة ومنهـا ملف استـثمار
أسمـدة أبي اخلصـيب يف البصـرة وملفات
اسـتثمارية خاصة بتأهيل كبريت املشراق
علـى اسـاس املـشـاركـة إضـافـة إلـى ملفـات
اسـتـثـم ــاري ــة خ ــاص ــة ب ـصـن ــاع ــة اجلــص
والـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ــوق بـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ــرق ح ـ ـ ـ ـ ــديـ ــث ـ ـ ـ ـ ــة.

إضافة  15مستحرض ًا دوائياً خالل خطة العام احلايل
بغداد  /املدى

متكنت الشـركة العـامة لـصناعـة األدوية يف سـامراء أحـد تشكيالت وزارة الـصناعـة واملعادن من
إضافة ( )15مستحضراً دوائياً جديداً خالل خطتها للعام احلالي.
وقــال مصـدر مـسـؤول :أن هـذه املـستـحضـرات تــستخـدم يف معـاجلـة أمــراض العيــون والتهـاب
اجملــاري والـضغـط وتعـقيـم الفـطــريــات وأمــراض املعــدة واألمعــاء وأمــراض اجلهــاز العـصـبي
اخملتلفـة.وأضاف :أن الـشركـة متكنت أيـضاً مـن استيـراد خط إنتـاجي يف قـسم املعلقـات أسهم
يف زيـادة إنتـاج املضـادات احليـويـة اجلـافـة بنـسبـة  %50وزيـادة يف قيمـة اإلنتـاج نحـو  1.5مليـار
دينار سنوياً.وأضاف املصدر ان الشركة تسعى حالياً لتهيئة اقسامها اإلنتاجية للحصول على
شهادة االيزو.

جانب من التفجير االرجرامي يف مدينة الصدر  ..امس االول

استطالع شعبي

مواطنو كربالء :السلطة القضائية أساس احلكم يف القضاء عىل اإلرهاب
وم ـ ــا أفـك ـ ــر به ه ـ ــو أن تـخل ـص ـن ـ ــا
احلـكـ ـ ــومـ ـ ــة مــن اإلرهـ ـ ــاب الـ ـ ــذي
أصبح وكأنه حـالة موجودة مثلما
أمتنى أن تغادر القـوات األمريكية
ارض الــوطـن بــأســرع وقـت ممكـن
حـتى ال تبقـى حجة ملن يـستخدم
ال ـ ـ ـسـالح الن اجلـ ـمـ ـيـع حـ ـيـ ـنـهـ ـ ـ ــا
سيكون ضده.
أما املدرس مهدي السعدي فقال:
إن ـنــي مـع ـنــي ب ـ ـ ــان أج ـ ـ ــد بـل ـ ـ ــدي
مـ ـ ــوحـ ـ ــدا وط ـن ـي ـ ـ ـاً وأمت ـنـ ـ ــى مــن
احلـك ـ ــوم ـ ــة اجل ـ ــدي ـ ــدة أال يـك ـ ــون
املـ ــواطـن أسـي ـ ــرا لالزمـ ــات وك ـ ــأنه
مج ـب ـ ـ ــر عل ـ ـ ــى الق ـب ـ ـ ــول بهـ ـ ــا يف
ال ــزمنـني زمن الـط ــاغيــة وال ــزمن
الـ ـ ـ ــذي أسـ ـمـ ـ ـ ــوه الـ ـتـخـلـ ــص م ــن
الطـاغيـة ..مـشيـرا إلـى إن تـفكيـر
عـامــة النــاس منـصـب ليـس علـى
مـن يتــولــى رئــاس ــة احلكــومــة بل
علـى من ينفذ البـرامج وقد يكون
هـن ــاك مــن ال يهـتــم بع ــد ب ــأم ــور
احلـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة الن اجل ـم ـيـع فـق ـ ـ ــد
امل ـصـ ــداقـيـ ــة ..مــثلـمـ ــا أمتـنـ ــى أن
تكـ ــون احلك ــوم ــة الق ــادم ــة ق ــادرة
علـ ـ ــى وضع حـ ـ ــد لإلرهـ ـ ــاب لـكــي
يخرج احملتل من ارض الوطن.
اخل ـ ــريـج اسع ـ ــد ع ـب ـ ــد اهلل ط ـ ــرح

كربالء  /املدى

بع ــد االنـتخ ــاب ــات اخ ــذ امل ــواطـن
يتــابع اللقـاءات الـتي حتــدث بني
القــوائـم االنـتخــابـيــة الـتـي فــازت
من خالل األصـوات التي سطـرها
املــواطـن ــون أنفــسهـم يف صـن ــاديق
االق ـتـ ـ ــراع لعـلهــم يـ ــصلـ ـ ــون إلـ ـ ــى
صيغـة تضمن عملية التفكير من
أن الـقـ ـ ـ ـ ــادم هـ ـ ـ ـ ــو األفـ ـ ـضـل ..وان
ال ــوح ــدة ال ــوح ــدة ال ــوطـنـي ــة هـي
األسـاس لـكل عمل خـدمي وامـني
مستقبلي.
(املــدى) استـطلـعت آراء مــواطـني
كـربالء ملعـرفـة مـا يـدور يف الشـارع
الـ ـسـيـ ــاسـي ومـ ــا هـي أمـنـي ـ ــاتهـم
وتــطلعــاتـهم الـتي يــريــدونه ــا من
احلكومة اجلديدة.
املعـلم كــاظـم الن ــاشي قــال :يـجب
أن تـكـ ــون احلـكـ ــومـ ــة قـ ــادرة علـ ــى
العـمل ولهـا كفـاءة تعـتمـد عـليهـا
يف ت ـ ـ ـ ــرشـ ـيـح ال ـ ـ ـ ــوزراء..وأض ـ ـ ـ ــاف
النــاشي أن مــا يهمـني اآلن هـو أن
تسارع احلكومة اجلديدة بتنفيذ
مـ ــا وعـ ــدت به مــثلـمـ ــا أمتـنـ ــى أال
تكــون هــذه الـبــرامج خـط ــوة لكـي
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ــل اجل ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـي ــع إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
الكــراسـي..وأكــد ..إن مــا اهـتـم به

همومـا يقول من واجـب احلكومة
تعيني اخلـريجني الـذي اصطـفوا
يف طــوابيــر العــاطـلني عـن العـمل
وك ــأن سنــوات الــدراســة كــانـت من
اجل أن جنلـس يف البـيت أو نعمل
يف أع ـمـ ـ ــال ال ت ـت ـنـ ـ ــاس ــب مع مـ ـ ــا
نـطـمح إلـيه .وأض ــاف :إن من فــاز
يف االنتخـابـات عـليه أن يـسـرع يف
تــشكـيل احلكــومــة والكالم مــوجه
إلـ ــى الـبـ ــرمل ـ ــان وأال يجـعلـ ــوا مـن
العــراقـيـني م ـشـككـني يف القــوائـم
االنـتخابية التي لـم حتسم أمرها
بعـ ـ ــد مبــن س ـيـ ـ ــرأس احلـكـ ـ ــومـ ـ ــة
املقبلة.
وقـالت اخلـريجـة إزهـار املـوسـوي.
إن تــشكـيل احلكــومــة هــو أمــر يف
غايـة األهمـية ألنـني انتـظر مـنها
أن ت ـف ـ ـ ـتــح أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواب ال ـ ـ ـت ـع ـ ـ ـيـ ـ ــني
لـلـج ـم ـيـع ..وأض ـ ـ ــافــت :أري ـ ـ ــد أن
ت ـت ـ ـشــكل احلـكـ ـ ــومـ ـ ــة اجلـ ـ ــديـ ـ ــدة
بسرعة وان تـوفر العمل وانا أتابع
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا احل ـلـ ـ ــم وأمت ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ــن
الــسيـاسـيني أن يـنفـذوا وعــودهم
بتــوفيــر العـمل لـي وألمثـالـي من
اخلــريجـني وأن يهـتم املـســؤولــون
إلى مشـاكل العراق ومنهـا الفساد
اإلداري واملالي.

امـا الـسيـد اسعـد جـواد فقـد عبـر
عن عدم ثـقته بأي حكومـة قادمة
م ــا دام اجلـمـيع لـم يح ـسـم أم ــره
وهم جمـيعا يبحثـون عن التوافق
مــن اجل ك ــرســي يف وزارة معـيـن ــة
وكان الذي يـريد أن يخـدم العراق
إال مــن خالل وزارة الـ ــداخلـيـ ــة أو
ال ــنف ــط م ـت ـن ـ ــاســني إن ال ـ ــوزارات
األخـرى ال تقل أهـميـة .ومن هـذا
الــنقـ ـط ـ ــة ف ـ ــان ال ـ ــشعــب أدرك إن
ســاســة الـيــوم سـي ـسـتـم ــرون علــى
نهـج الفـ ــوضـ ــى إن لــم يحـ ـسـمـ ــوا
أمــورهم واحلل ان يـتنـازلــوا قليال
عمــا يف أيــديــولــوجـيتـهم الـتي ال
تـنـفع امل ــواطـن ألنـه مل األح ــزاب
مـنـ ــذ زمــن بعـيـ ــد.وأشـ ــار إلـ ــى إن
الكـثيـر من اخلـريجـني ينـتظـرون
امل ـ ـش ـ ـ ــاريع لـك ــي يع ــملـ ـ ــوا ف ــيهـ ـ ــا
ويـ ـ ـسـ ـ ــاه ـمـ ـ ــوا يف ب ـنـ ـ ــاء وط ــنهــم
ويعيلون عوائلهم.
احملــامي صــالح عبـد اهلل قـال :أن
الع ــراق يحـت ــاج إلـ ــى الكـثـي ــر مـن
الـتج ــديـ ــد الق ــان ــونـي الن بعـض
القوانني وضعت يف أزمان عصيبة
وغ ـي ـ ــر م ـتـ ـ ــاح ل ـ ــرجـل القـ ـ ــان ـ ــون
منـاقـشــة واضـعهـا أو إبـداء الـرأي
فيهـا و نـاشـد احلكـومـة اآلتيـة أن

زراعة واسط تبارش بجرد األرايض الزراعية
املتعاقد عليها من قبل الفالحني
واسط /طالب املاس الياس

ب ــاش ــرت جلـن ــة فـنـي ــة مـن ق ـسـمـي
األراض ــي واإلن ــت ـ ـ ــاج ال ــن ــبـ ـ ـ ــات ــي يف
م ـ ــدي ـ ــري ـ ــة زراع ـ ــة واسـ ــط بجـ ـ ــرد
األراضـي املـتع ــاق ــد علـيه ــا مـن قـبل
الـفـالحــني ملـع ـ ـ ــرف ـ ـ ــة امل ـ ــس ـ ـ ــاح ـ ـ ــات
امل ـسـتـثـم ــرة فـعلـي ـ ــا خالل املـ ــوسـم
الشتوي.
ذك ــر ذلك م ــدي ــر ع ــام زراع ــة واسـط
املـه ــن ـ ـ ــدس سـالم اسـك ــن ـ ـ ــدر زي ـ ـ ــد لـ
(املــدى) وقــال أن اللـجن ــة شكـلت يف
النـصـف الثــاني مـن شبـاط املــاضي
جلـرد العقـود املبـرمــة مع الفالحني
وإج ـ ـ ــراء الـك ـ ـشـف امل ـ ـ ــوقـعــي عـل ـ ـ ــى
األراضي لبيان مدى استغاللهم لها
وقـد مت اجناز نـسبـة أكثـر من ()%50
مـن األراضي املــشمــولــة بــاجلــرد يف
عموم احملافظة.
وأش ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن الـه ـ ـ ــدف مــن ه ـ ـ ــذا
اإلج ـ ـ ــراء ه ـ ـ ــو مـع ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــة األراض ــي

امل ـ ـس ـتـغل ـ ــة فـعلــي ـ ــا بغــي ـ ــة ت ـ ــوفــي ـ ــر
االحـتـي ــاج ــات امل ــطل ــوب ـ ــة لهـ ــا مـن
األسـم ــدة واملـبـي ــدات والـتـجهـيـ ــزات
ال ــزراعـي ــة األخ ــرى ،إض ــاف ــة إل ــى أن
ال ـ ــوزارة ط ـ ــال ـبــت م ـ ــدي ـ ــريـ ـ ــاته ـ ــا يف
احملــافظـات كـافـة بـإجــراء مثل هـذا
اجل ــرد يف أعق ــاب امل ــؤمت ــر ال ــزراعـي
الع ـ ــام لـلع ـ ــام احل ـ ــالــي الـ ـ ــذي رأسه
الوزيـر علي حسني البهادلي يف وقت
مبكر من العام احلالي.
ودعــا املهنــدس اسكنـدر الـلجنـة إلـى
اإلس ــراع ب ــإجن ــاز األعـم ــال املـ ــوكل ــة
إلـيها حـيث سيتـم األخذ بـاحلسـبان
املـساحات املـزروعة فعال عنـد جتهيز
امل ـسـتل ــزم ــات ال ــزراعـي ــة اخملـتـلف ــة،
مــؤكــدا علــى أن العــام املــاضـي شهــد
عـزوفـا كـبيــرا عن الـزراعـة وخملـتلف
احملـاصيل الـزراعيــة بسـبب تكـاليف
اإلنــت ـ ـ ــاج وارتـف ـ ـ ــاع أسـع ـ ـ ــار الــب ـ ـ ــذور
واألسـمــدة واملـبـيــدات واملـسـتلــزمــات

بغداد /املدى

اعـلن مـصــدر يف وزارة الـنفـط
أنهـا اتفـقت مع شـركــة اوربيـة
النـشــاء وحــدة جــديــدة تعـمل
ـزي ـ ــادة م ـنــتـ ـ ــوج ال ـبــنـ ـ ــزيــن
ـل ـ ـ ـ
وحتـ ـ ـســي ــنه" .وقـ ـ ــال م ــصـ ـ ــدر
اعالمي" ان الوزارة اتفقت مع
احـ ـ ــدى الـ ــشـ ـ ــرك ـ ــات االوربــي ـ ــة
النشاء وحدة إضـافية جديدة
ـزي ـ ــادة م ـنــتـ ـ ــوج ال ـبــنـ ـ ــزيــن
ـل ـ ـ ـ
وحتـ ـ ـ ــسـ ــي ـ ـنـه" .وأض ـ ـ ـ ـ ــاف":إن
اإلنتـ ــاج اليــومـي بفـضل هــذه
الـ ـ ــوحـ ـ ــدة سـي ـ ــرتـفع مـن  110ـ
170الف بـ ــرمــيل مـن مـنـتـ ــوج
الـبـنــزيـن احمل ـسـن وي ـسـتغــرق
نـصب هذه الوحدة  18شهرا".
وأشــار املـصــدرإلــى":أن الــوزارة
جتـري عمليـة صيـانة وتـأهيل

للـمــصـ ــايف العـ ــراقـي ــة لـلعـمل
على زيادة املـشتقات الـنفطية
للــوصــول بـ ــإنتــاجه ــا الي ــومي
مـن 10الـ ــى 16ملـي ــون لـت ــر يف
م ـنــتـ ـصـف الع ـ ــام احل ـ ــالــي يف
وقــت جتـ ـ ـ ــري ف ـيـه صــي ـ ـ ــان ـ ـ ــة
وتـأهيل عـدد من الـوحدات يف
مـ ــصفـ ـ ــى اجلــنـ ـ ــوب لـ ـ ــزيـ ـ ــادة
مشتـقات الغـاز السـائل ليـسد
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواط ـ ــن ـ ــني".
وأوضـح":إن ه ــن ـ ـ ـ ــاك خ ـ ــط ـ ـ ـ ــة
ـع ــدتهــا الــوزارة لـتــأهـيل عــدد
من الــوحــدات لـتحــسني مــادة
البنزين يف مصفى الدورة"
مـن جهـة أخـرى اشـاد الــسيـد
علـي العالق املـفتـش العــام يف
ال ــوزارة ـب ــانـ ــشـ ــاء مـنــظـ ــومـ ــة
ـ
الـتفتـيش والـدور الـذي ميكن

ان تـلعـ ــبه يف تـقلــيـ ــص حجــم
الفـ ـ ــسـ ـ ــاد االداري جـ ـ ــاء ذلـك
خــالل احـ ـ ـتــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال امل ــك ـ ــت ـ ــب
بــالــذكــرى الــسنــوي ــة الث ــانيــة
لتاسيسه
وقـال السيد املـفتش العام :ان
االدارة الـسياسية وحـدها غير
كـافيـة ملكـافحـة الـفسـاد وامنـا
هنــاك حــاجــة فعـلي ــة الليــات
تساعـد على التنفيـذ وتطوير
االداء اض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــى تع ـ ـ ــاون
ـم ـ ـيـع ابـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ـشـع ـ ــب
جــ ـ
ـ
العراقي..
واشاد الـسيد العالق ..بجهود
العـاملني يف املكتـب مستـذكرا
الـ ـ ـشـهـ ـ ـ ــداء ال ـ ـ ــذي ــن ضـح ـ ـ ــوا
ـب ــانفـ ــسهـم يف سـبـيـل العـ ــراق
والعراقيني.

الـط ــالـب اجل ــامعـي عـب ــد ال ــرزاق
هـادي من كليـة اإلدارة واالقتـصاد
قـال :أرجو مـن احلكومـة أن تنتبه
إلـ ـ ــى وضع الـ ـط ـ ــالــب اجلـ ـ ــامعــي
وخ ـصـ ــوصـ ــا مـ ــا يخــص املـنـ ــاهج
الـتعـليـميــة الـتي يـحتــاج بعـضهــا
إلــى الكـثيــر من االهـتمـام حــسب
رأي أساتـذة كثيـرين ..وأضاف :إن
الـطالـب يريـد اهتـمامـا أوسع من
قبل املسـؤولني بتطوير اجلامعات
مـن خالل تــوفـيــر الــسكـن الالئق
وال ـب ـنـ ـ ــايـ ـ ــات اخلـ ـ ــاصـ ـ ــة ب ــبع ــض
اجل ــامع ــات كـم ــا ن ــرج ــو أن تك ــون
ال ــدول ــة ق ــادرة عل ــى وضع خـط ــة
بـنـ ــاء جـ ــامعـ ــة يف كـل محـ ــاف ـظـ ــة
وتطويرها بشكل كبير وحقيقي.
أما الطالبة هند علي يف السادس
اإلع ـ ـ ــدادي فقـ ـ ــالــت :نـ ـ ــريـ ـ ــد مــن
احلكــومــة اجلــديــدة أن تخلــصنــا
مـن ال ــدروس اخلـص ــوصـي ــة الـتـي
جـعلــت م ــن بع ــض امل ـ ــدرس ـ ــات ال
يـقمن بـالتـدريـس اجليـد ألسبـاب
جنهلـها وبعـضهن غيـر مسـتعدات
لتقـدمي مـا لـديهـن من معلـومـات
ألنهـم يـت ـص ــورن أن ال ـط ــالـب ــة يف
املرحلـة النهائـية بحاجـة ضرورية
إلى الدروس اخلصوصية.

مشاريع خدمية بأكثر من  30مليون دوالر

ال ــزراعـي ــة مـن ج ــرارات وح ــاص ــدات
وغيرها.
ومن جــانب آخــر قــال مــديــر زراعــة
واس ــط أن وزارة ال ـ ــزراع ـ ــة ص ـ ــادقــت
م ــؤخ ــرا عل ــى ق ــرار جلـن ــة ت ــشغـيل
مشـاريع الـدواجن اخلـاص بتـأجيل
الديـون املستحقـة على مـربي دجاج
ف ــروج الـلحــم وأصح ــاب الـ ــدواجـن
واملف ـ ــاق ـ ــس ( )6أشه ـ ــر أخ ـ ــرى دون
فـوائد وأن هـذه الديـون سبق وأن مت
تـأجيـلها ( )6أشهـر والتـي انتهت يف
ال ــس ـ ــابع مــن آذار اجل ـ ــاري ون ــظ ـ ــرا
لل ــظ ـ ــرف ال ــط ـ ــارئ ال ـ ــذي متـ ـ ــر به
مشاريع صناعـة الدواجن وتداعيات
أنـفل ــون ــزا ال ـطـي ــور وم ــا تـبـعه ــا مـن
خ ــس ـ ــائ ـ ــر م ـ ــادي ـ ــة ألصحـ ـ ــاب تلـك
املـشـاريع دفع بـوزارة الـزراعـة إلبـداء
املــس ــاع ــدة له ــؤالء امل ــربـني لـتج ــاوز
احملنـة الـتي مـروا بهـا ومتـديـد مـدة
التأجيل ( )6أشهر أخرى.

النفط تربم عقد ًا مع رشكة أوروبية لتحسني البنزين

تـنتـبـه كل االنـتب ــاه إلــى األوض ــاع
القـانـونيــة يف البالد والـسعي إلـى
حتـديثهـا وتطـويـرهـا مبــا ميكنهـا
أن تـكـ ــون مـ ــواكـب ـ ــة مع احلـ ــاجـ ــة
اإلنسـانية للوضع القـانوني الذي
هـ ـ ــو ب ـ ـ ــاألصل ع ـبـ ـ ــارة عــن إطـ ـ ــار
قــانوني مـانـع لإلنسـان من جتـاوز
احل ـ ــد املـ ــوض ـ ــوع عـ ــرف ـ ــا أو ديـن ـ ــا
ومبدأً أخالقيا.
فـيـم ـ ــا ق ـ ــالـت احمل ـ ــامـي ـ ــة حال إن
القـانـون العـراقـي يجب أن يـطبق
يف اجملـتــمع وان تعـمـل احلك ــوم ــة
القــادمــة علــى أن تكــون الـسلـطــة
القضـائية سلطـة قوية غيـر تابعة
لسلـطة أخـرى وان تكـون السلـطة
التـشــريعيــة غيــر متحـكمــة فيهـا
لكـونهـا هي األسـاس يف احلكم يف
العــراق ألنهــا تـشــرع القــوانـني بل
علــيه ـ ــا أن جتـعل مــن الـ ــسل ـط ـ ــة
القضـائيـة سلطـة قويـة ألننـا منر
بــاحـلك ظــروف فــوضــوي ــة يف كل
شــيء وم ـنـه ـ ـ ــا األمــن والـفـ ـ ـس ـ ـ ــاد
اإلداري وهــذا يحتـاج إلــى سلـطـة
قـ ـضـ ـ ــائ ـيـ ـ ــة ق ـ ـ ــادرة علـ ـ ــى إنـ ـ ــزال
العقــوبــات مبـن ت ـس ــول له نفــسه
امل ـس ــاس ب ــأمـن واقـت ـص ــاد الــبالد
وراحة املواطنني.

يف العمارة

بغداد /طامي اجملمعي

ذكر مصدر يف الكهرباء
أنـه مت اجن ـ ـ ـ ــاز أربـع ـ ـ ـ ــة
م ـ ــش ـ ـ ــاريـع لـلـ ــط ـ ـ ــاق ـ ـ ــة
الــكه ـ ــرب ـ ــائــي ـ ــة ،مــنه ـ ــا
مـشــروع محـطـة تــوزيع
الطـاقـة الكهـربـائيـة يف
مـحافظـة ديالـى بكلفة
 3.4مــلـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون دوالر،
وتضمن تـأهيل احملطة
الــث ـ ــان ـ ــوي ـ ــة الق ـ ــائــم ـ ــة
"الع ـبّـ ـ ــارة" سع ـ ــة / 33
 11كـيل ــو ف ــولـط ،الـتـي
ت ـنـقل ال ــطـ ـ ــاقـ ـ ــة الـ ـ ــى
احملـ ـ ـ ــوالت ل ــتـ ـ ـ ــوف ــيـ ـ ـ ــر
كهـ ــربـ ــاء مـ ـســتقـ ــرة ملـ ــا
يـق ـ ـ ـ ـ ـ ــارب س ـ ــت ـ ــني الـف
م ـ ـ ـ ــواط ــن ،وم ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــروع
كـ ـ ـ ــوش ــنـ ـ ـ ــاوه ل ــتـ ـ ـ ــوزيـع
الطـاقـة الكهـربـائيـة يف

محــافظـة اربـيل بكلفـة
 3.9مــل ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون دوالر
ويخــدم ح ــوالي عـشــرة
االف مـ ـ ـ ــن س ـ ــكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
امل ــن ـ ـطـق ـ ـ ــة وامل ــن ـ ـ ــاطـق
احملـيطـة وشمـل العمل
نـصب احملــوالت ،وبنــاء
مــنـ ــظ ـ ـ ــوم ـ ـ ــات ف ـنــي ـ ـ ــة
واداري ـ ـ ـ ـ ــة ،ومـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ــروع
احمل ــطـ ـ ــة الــثـ ـ ــانـ ـ ــويـ ـ ــة
لـكه ـ ــرب ـ ــاء الق ـ ــرن ـ ــة يف
مح ـ ــاف ــظ ـ ــة ال ـب ــص ـ ــرة
بـكـلف ـ ـ ــة  10.6ملــيـ ـ ــون
دوالر خل ـ ـ ــدم ـ ـ ــة م ــئ ـ ـ ــة
وخـمسني الف شخص،
ومشـروع محطة الزبير
الثـانـويـة لـلكهـربـاء يف
مح ـ ــاف ــظ ـ ــة ال ـب ــص ـ ــرة
بكلفة  5ماليني دوالر.
مــن جهـ ــة أخـ ــرى قـ ــال

نصب حمطة متنقلة بدال ً عن
حمطة النهروان الكهربائية
بغداد /كرمي السوداني

أوضح الـسيـد محمـد حـسني محمـود عـطيـة املـديـر
العـام لتوزيع كهـرباء الفرات األوسـط ..بأن املالكات
الهنــدسيــة والفـنيــة تبــذل جهـودا كـبيـرة يف تــأهيل
وصيانة الشبكة الكهربائية..
واشـ ــار إلـ ــى انـه مت إصالح  237ع ــطالً يف الـ ـشـبـكـ ــة
الكهـربــائيـة يف أنحـاء محــافظـة الـديــوانيـة ونـصب
ع ـ ــدد مـن احمل ـ ــوالت مخـتـلف ـ ــة الـ ــسع ـ ــات واعـم ـ ــدة
الــضغـطـني العــالـي والــوا طـئ إلــى جــانـب تــصلـيح
( )25مح ــول ــة مخــتلف ــة األحج ــام و إع ــادته ــا إل ــى
الشبكة الكهربائية.
أما يف محافظة بابل فقد قال املدير العام:
لقـد مت إجنـاز نـصب قـواعـد محـوالت جـديـدة حلل
االختناقات واستمرار العمل حلل باقي االختناقات
يف مـركـز احملــافظـة واملنــاطق التـابعـة لهـا ..كمـا مت
إجناز إيصـال مغذ جـديد  33كـي يف حملطة الكـرامة
مشيـراً إلى استمـرار العمل الستحـداث مغذ جـديد
حلي املهندسني.

مصدر يف الـبلديات أنه
مت إجناز مشـروع شبكة
تـ ــوزيع املـيـ ــاه خلـ ــدمـ ــة
تـسعني الفـاً من اهـالي
الـقـ ـ ـ ــرى الـ ـ ـ ــواقـعـ ـ ـ ــة يف
مـنـطقــة ابــو غــريـب يف
محافظة بغداد.
كــمـ ـ ــا اجنـ ـ ــز تـ ـص ـم ـيــم
وبنــاء انــظمــة اجملــاري
ال ـ ــرئــيـ ــس ـ ــة اخل ـ ــاص ـ ــة
مب ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــروع مـح ـ ــط ـ ـ ـ ــة
الـفلـ ـ ــوج ـ ـ ــة لل ــصـ ـ ــرف
ال ـ ـصـحــي ،بـكـلـف ـ ـ ــة 20
ملـيــون دوالر وخلــدمــة
اكـثـ ــر مــن ثالثـ ــة آالف
منزل يف اجلزء الغربي
من املدينة.
ويف محـافظـة بـابل ،مت
حتــديـث وبنــاء مك ــاتب
اداريــة وامـنيــة جــديــدة
يف مـركـز شـرطـة احللـة

بـكـلف ـ ـ ــة  2.15ملــيـ ـ ــون
دوالر ،والــثـ ـ ــانــي بــنـ ـ ــاء
مبـنى رئيس مؤلف من
ط ـ ـ ـ ـ ــابـقـ ــني ومـح ـ ـ ـ ـ ــاط
بـجـ ـ ـ ــدار خـ ـ ـ ــارج ــي مـع
ابـراج حـراسـة لـدوريـات
الـط ــرق اخل ــارجـي ــة يف
مـن ــطق ـ ــة الهـ ــاشـمـيـ ــة
بـكـلف ـ ـ ــة  1.86ملــيـ ـ ــون
دوالر.
ام ـ ـ ـ ــا يف مـح ـ ـ ـ ــاف ـ ــظ ـ ـ ـ ــة
ال ـ ــسل ـيــمـ ـ ــانــيـ ـ ــة فقـ ـ ــد
شُيّــدت سـبعــة مخــافــر
دحد ــودية ـبكـلفة ـ25
ملـي ــون دوالر ،لـتع ــزي ــز
االمـ ــن عـل ـ ـ ـ ـ ــى ط ـ ـ ـ ـ ــول
احلـ ـ ـ ــدود الـعـ ـ ـ ــراق ــيـ ـ ـ ــة
االيـرانيـة ،مع امكـانيـة
اجـراء تدريبـات حلرس
احلدود ،وتوفـير الدعم
اللوجستي لها.

وزارة التعليم العايل تشكل جلاناً للحد
من ظاهرة رشاء بحوث التخرج
بغداد  /املدى

اكـدت وزارة الـتعلـيم العــالي
والـ ـبـح ــث الـعـلـ ـم ــي عـل ـ ـ ـ ــى
ضــرورة االهـتمــام بــاإلرشــاد
التـربوي ملا له من دور فاعل
يف ت ــوجـيه الـنــصح لــطلـب ــة
الــكل ـي ـ ــات واملع ـ ــاه ـ ــد وق ـ ــال
مصـدر يف الـوزارة ان الـوزارة
أك ــدت يف تعـمـيـم له ــا عل ــى
ضــرورة أن يـتحلــى طـلبـتنــا
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاألخـالق احلـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
والتصرف الـعلمي واحلسن
بخــاصــة املــرحلــة املـنـتهـيــة
واحلـ ــد مـن ظـ ــاهـ ــرة شـ ــراء
بح ــوث الـتخ ــرج الـتـي تع ــد
من الظواهر السلبية.
وأضـ ـ ــاف أن الـ ـ ــوزارة وع ـبـ ـ ــر

مــؤسـســاتهــا شـكلـت جلــان ـ ًا
تـ ـكـلـف مبـهـ ـ ـ ـ ـ ــام اإلرشـ ـ ـ ـ ـ ــاد
وتقـ ــدمي الـن ـصـح لل ــطلـبـ ــة
ب ــرئ ــاسـ ــة مع ــاونـي عـم ــداء
الكليـات لـلشـؤون الـطالبيـة
وعضـويـة اثنـني من الـسـادة
أعـ ـضـ ـ ــاء اله ـي ـئ ـ ــة مــن ذوي
ال عــن
االخ ـتـ ـص ـ ـ ــاص فـ ــض ً
القــاء محــاضــرات تــربــويــة
لتعميم املفاهيم األخالقية
احلـمـي ــدة مـن ص ــدق ونـبل
ونزاهـة إضافـة إلى معـاجلة
امل ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاكـل األخـ ـ ـ ــرى الـ ـت ــي
يتعرض لها الطلبة يف هذه
املـ ــرحلـ ــة ويحـتـ ـسـب عـمـله
هذا مكـافئ ًا لساعـة تدريبية
واحدة يف األسبوع.

سيارات حكومية تستغل
ألغراض شخصية وأخرى
تباع إىل دول اجلوار
ميسان /املدى

حني شاهـدت جاسم يـرتدي كـوفية وعقـاالً ويسوق
سيارة جندة انـدهشت فلم يكن الـوقت ليال بل كان
الـسـاعــة العـاشــرة صبـاحـا وكـان هــو بهـيئـة ال تـدل
علــى انه يعـمل مفــوضــا يف الـشــرطــة..حني حتــدث
الـي قـ ــال :نحـن ولـ ــد احلـكـ ــومـ ــة وهـ ــذه سـيـ ــاراتـنـ ــا
ونستخدمها وقـت ما نشاء وليس هناك من مينعنا
من اسـتخدامهـا.واضاف :انـا الاريد ان ارتكـب بهذه
الـسيـارة جـرميـة فـانـا ذاهب لـزيـارة رجل مـريض يف
املــستــشفــى ومـن هنــاك ســاجلـب معـي الكـثي ــر من
أق ــاربه و اوزعهـم الــى بـي ــوتهـم …تـصــور كـم اخــدم
أشخــاص ـاً يف هــذه ال ـسـيــارة .كــان جــاسـم بج ـسـمه
الـ ــضخــم يـ ــضع بــن ـ ــدقــي ـ ــة مــن نـ ـ ــوع كالش ـنـك ـ ــوف
قــربـه،بيـنمــا مــسجل الــسيــارة يـطلـق غنــاء ملـطــرب
ريفي.
شـاب آخـر كـان يـضع عـائـلته يف الـسيـارة الـتي كـتب
علـى لــوحتهـا (نـفط) ويـسـوق بـسـرعـة فـائقــة حني
تــوقف لـشــراء بعـض االحـتيــاجــات مـن محل قــرب
ال ـط ــريـق قلـت له :ال ــى ايـن انـت ذاهـب؟ .ف ــاج ــاب:
لزيارة مرقد الـسيد علي الشرقي .كـانت العائلة قد
وضعـت البـسط املــزركشـة ودبـة الغــاز وحشـرت اكثـر
من خمسة اطفال يف مؤخرة السيارة.
 .الشـاب سـائق الـسيـارة قـال انه ينـتمي الـى احـدى
احلركات احلزبية وان الدائرة تخاف من حزبه فال
تــستـطـيع اخـذ الــسيـارة مـنه..النه يف هـذه احلـالـة
سيسبب ملدير الـدائرة الكثير من املشاكل الن حزبه
ه ــو املـتـنف ــذ يف احمل ــافـظ ــة…بع ــد ه ــذا احل ــديـث،
انطلق بسيارته باجتاه الطريق املؤدي الى املرقد.
سـائق (لـوري)اسمه عبـاس يعمل يف بلـديـة العمـارة
ولكـنه اليعـمل الـيــوم بــاكـم ــاله مل ـش ــاريع وخــدمــات
دائـ ــرة الــبلـ ــديـ ــة ،مي ـضـي ال ــسـ ــاعـ ــات االولـ ــى مـن
الـنه ــارمع امل ــوظفـني ،ثـم ي ــذهـب ال ــى اح ــد مق ــالع
التــراب لنـقل سيــارة التــراب ب ( )50الف دينـار امـا
سـيارة الـسبيـس والتـي يجلبهـا من منـطقة الـطيب
الـ ــرملـيـ ــة فهــي ب( )150الف ديـن ــار …ويف بعــض
االحـيـ ــان يـ ــذهـب الـ ــى معـ ــامل الــطـ ــابـ ــوق ويـجلـب
(كـيلــة) او اكـثــر مـن (الكـســر) ويـبـيعهــا بـ( )70الف
فـمــا فــوق وحـتـمــا هــذا املـبلغ ال ي ــوضع يف جـيـبــة
فقـط فجــزء مـنه يــذهب الــى بعـض زمالئه الــذين
يخـتلقـون االعـذار لـو ســال عنه احـد املـســؤولني يف
دائـرة البلدية .احدى سيارات شرطة املرور شاهدت
فيها رجالً يرتدي بذلة وربطة عنق بني حني واخر
يفـتح صــوت املـنـبه امل ــزعج ويـصـيح مـن ال ـسـمــاعــة
(طـ ــريق ي ــول ــد..ب ــاب ــا ب ـس ــرع ــة) الـنـ ــاس يخ ــاف ــون
السيارت احلكـومية املسرعـة ويلجأون الى اجلوانب
ولـكنهـم يتفـاجــأون حني يـشـاهــدوا رجال ليـس من
املــرور او الـنجــدة ،رجل مــدنـي يجلـس خـلف مقــود
الـسيـارة ويـدخن ....سـمعت احــد السـوق يقـول عن
هــذا الــرجل( :لــو اكــو حكــومــة هــذا يـســوي هـيج)؟
جتـولنـا خلف رجل املـرور بسـيارة ويـبدو أنه يـتجول
ال على التعيني مما جعلنا نضجر ونعود.
شــاب اسـمه مجـيــد كــان يـبـيع الـبـنــزيـن مـن خــزان
ســي ـ ــارتـه االسع ـ ــاف ق ـ ــال :روات ـبــنـ ـ ــا قلــيلـ ـ ــة ونحــن
مـضـطــرون هــذه االيــام ومع ازمــة الــوقــود ان منـلي
خزانات سياراتنا ونبيعها بسعر السوق السوداء:
(دروح يــانـظــام ..عـمي نــريــد نـعيــش) هكــذا حتــدث
معي ثـم بدأ يـعدد الـسرقـات والسـراق يف احملافـظة
وقال :نحن ال نسرق كما تتصور.
وأضاف :الـكثير واعرفهم باألسمـاء باعوا سياراتهم
الـى جهـات يف ايـران وقـرب حـدود كــردستـان وقـالـوا
لقــد س ــرقت وكــان هــذا بــاالتفــاق مع بعـض مــدراء
ال ــدوائـ ــر وبعـض امل ـس ــؤولـني يف احمل ــافـظ ــة…ك ــان
مجيد كـأنه يريد ان يقول نحن ال نسرق السيارات
احلكـوميـة ولكـن البد ان نـستفيـد منهـا فهي تـابعة
للحكومـة واحلكومة لديها الكثير من السيارات…
فلـماذا ال نـذهب فيـها سـفرات ونـستغل وجـودها يف
بيوتنا إلكمال أغراضنا الشخصية؟!
اعتقـد بـان ظـاهـرة استخـدام الـسيـارات احلكـوميـة
ألغراض شـخصيـة تتفـاقم يف مـدينـة العمـارة وهي
بحاجـة الى قـرار يصـدر من مجلـس الوزراء يـعاقب
كـل من يـسـتخــدم الــسيــارات احلك ــوميــة ألغــراض
خاصة.

