
الــــــدميقـــــراطــيـــــة واحلـــــريـــــة
ـــســـــان شعــــارات وحقــــوق االن
جـميلــة ظلت ومـازالـت تطـرز
ديـبـــاجـــات بـيـــانـــات االحـــزاب
واملنظمات علـى مر السنني..
كـــمــــــــا كــــــــانـــت احـالم الــــــشـعــــــــوب يف
نـضــاالتهــا الـطــويلــة ضـــد حكــومــات

القمع والتسلط..
ولكـن هـل ميكـن للـــدميقـــراطـيـــة، ان
ــــتـحـقـق يف ظـل اجــــــــــــواء اخلــــــــــــوف ت
والـــرعـب وعـــدم الــطـمـــأنـيـنـــة الـتـي

طبعت حياتنا؟
ــــر عــن ارادتــنـــــا بحــــريــــة، وكــيـف نعــب
وســـيف اخلـــــوف مـــــشهـــــور لــيـــطـــــول
ـــــــريـــــــاء؟ ومـــــــاالـــــــذي يـــــشـــيـع يف االب
ــــســــــائــم احلــــــريــــــة الــنـفــــــوس فـعـالً ن

والدميقراطية؟
هــذه االسئلـة وغيـرهـا سـيطـرت علـى
كـل تفكيـري وانـا اخـرج قبل ايـام من
كلية االعالم بعد ان قابلت عدداً من
اســاتـــذتهـــا االجالء ورفــضهـم املــؤدب
إجراء حوار
يف قـــضـــيــــــة
ــــــــــــــــة ــــي مــهــــن
بعـيــــدة عـن
الـــسـيــــاســــــة
وصـراعـاتهـا
... ومـــــــــــــــــــع
ذلـــك فـــــــــــان
هــــــــــــــــــــــــــــــؤالء
االســــــاتــــــــذة
اعــــتـــــــــــــــذروا
ليـس بسبب
مـــشـــاغـلهـــم
ـــكــــــنــهــــــــــم ول
قـــــــالـــــــوهــــــــــا
ــــــصــــــــــــريـــح ب
الــعـــــبــــــــــــــــارة
اخلـــوف مـن
تـعــــــــرضـهـــــم
ــــقـــــــــــــتـــــل ــــل ل
والـتـــشهـيــــــر
وتــــــــــــــــــــــأويـــل
احــــاديـــثهــم
بـــغــــــــيـــــــــــــــــــــــــر
حقـــيقـــتهـــــــا
وأشاروا الى
عــــــــــــدد مــــن
ـــنـــمــــــــــــاذج ال
الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــــي
تـعـــــطـــيـهــــــم
الـــــــف حـــــــق
وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
ـــــــــــــــزواء لــالن
واالبـــتـعـــــــــاد
ــــــــداء عـــن اب
اي رأي
لـــيـجـــنـــبــــــــوا
انفــسهـم التـصـفيــة اجلـســديــة الـتي

صارت سالح املعادين لإلنسانية.
بل ان احــــدهــم قــــال انــنــي حــتــــى يف
مـحاضـراتي انـتقي الكلـمات بـحرص
ـــشــكل ســيــئ مــن قـــبل لــئـال تفـــســــر ب

البعض.
هذه الصورة ومع األسف هي الغالبة
علــى املــشهــد الـيــومـي، فــاملـــوظف يف
الـدائـرة يخـشـى ان يــدلي مبعلـومـات
عن مـظاهـر الفسـاد خوفـاً من عقاب
املـــســــؤول وغــضــبه والــصـحفـي وهــــو
ــــاً داخلـيـــاً لـيـــس يـكـتــب، وضع رقـيـب
ـــتــــــــــزام بــــــــــاخـالقـــيــــــــــة املـهـــنــــــــــة لـالل
واملـــــــوضـــــــوعـــيـــــــة يف الـــطـــــــرح ولــكـــن
لـيـتخلـص مـن هــواجــس اخلــوف مـن
ــــة، وحــتــــى ــــى يــــد مـجهــــول املــــوت عل
املواطن العـادي الذي ذهب بـشجاعة
الـى صنـاديق االقتـراع صـار يتحـسب
وهو يتحـدث يف السوق او احلافلة او

مكان عمله.
انها صـور اخلوف التي تغلغلت شئنا
ام أبـيـنـــا يف نفـــوسـنـــا والـتـي اذا مـــا
اسـتمــرت علــى هـــذا املنـــوال ستـنجح

يف قتل احالمنا..
صـــور قـــامتـــة يــتحــمل مــســـؤولـيــتهـــا
بـالـدرجـة االولــى سيــاسيـونـا الــذين
بـرعوا -منـذ ثالث سنوات -يف اطالق
الـتـصــريحـــات لكـنهـم وبـصــراحــة لـم
يقتـربوا حتـى االن من نبض الـشارع

وهموم املواطن.
ان اخلــوف حــالــة مــوجـــودة داخل كل
ــــــة وهــي ــــســــــان، بــنــــســب مــتـفــــــاوت ان
مــشــروعـــة لكـن بــشــرط ان التـتحــول
الــى حــاجـــز نفــسـي يقـتل كل بــارقــة
ــــاهــــا امل.. والـــــدميقــــراطــيـــــة مبعــن
الـــواسع حتـتــاج الــى أجــواء وارضـيــة
ـــبـــت ثـــمـــــــــرة االمـــــــــان ـــتـــن طـــيـــبـــــــــة ل
ـــــنـــــمـــــــــــــــو ـــكـــــي ت واالســـــتــقـــــــــــــــرار.. ول
الـــدميقـــراطـيـــة يف عـــراقـنـــا لـنحـــارب
جــمـــيعـــــــاً كل مـــن يحـــــــاول ان يقـــتل
بذرتهـا من خالل اشاعة ثقـافة املوت
الـــتـــي اخــــــــذت حتــــصــــــــد الـعـلـــمــــــــاء
واالسـاتـذة واالطبـاء وطالب املـدارس

واملواطنني االبرياء.
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 يف احلدث احمللي4
LOCAL EVENTS

الديمقراطية واخلوف
يوم عراقي

صور قامتة
يتحمل

مسؤوليتها
بالدرجة

االولى
سياسيونا

الذين برعوا
-منذ ثالث

سنوات -
يف اطالق

التصريحات
لكنهم

وبصراحة
لم يقتربوا

حتى االن
من نبض

الشارع
وهموم

املواطن.

طارق اجلبوري

الديوانية /باسم
الشرقي

خـــصـــصـــت القــــــوات مـــتعــــــددة
اجلـــنــــــســـيــــــــة يف مـحــــــــافــــظــــــــة
الـــديـــوانـيــــة  15 ملـيـــون دوالر
لـتنـفيــذ مـشــاريع طــوارىء  يف
محـــافـظـــات جـنـــوب الـــوسـط:
الديـوانية وبـابل وواسط ، وقد
حـصلـت )املـــدى( علــى نــسخــة
من الـبيــان الـصحفـي للقــوات
متعددة اجلنسيـة يف احملافظة
اشـــــارت فـــيه الــــــى تخـــصــيـــص
مـبلغ 15 مـليــون دوالر القــامــة
عـــــــدة مـــــشـــــــاريـع طـــــــوارىء يف
محــــافــظــــات جـنــــوب الــــوســط

تنفيذ مشاريع طوارئ يف ثالث حمافظات
بكلفة 15 مليون دوالر

ــــــــــــى يف مـحــــــــــــافـــــــظــــــــــــة األعـل
الــديـــوانيــة: ان املـشــاريع الـتي
سـتقــدم لفــريق الــدعم املــدني
للـتـنفـيـــذ ســـوف يـتـم االتفـــاق
علــيهـــــا مـع القـــــوات مــتعـــــددة
اجلــنـــســيـــــة. مـــشــيـــــراً الـــــى ان
مـــــشـــــــاريـع عـــــــدة قـــــــدمــت مــن
اجملالـس احمللية  يف احملـافظة
واقـــضــيـــتهـــــا ونـــــواحـــيهـــــا ، يف
اجلوانب اخلدمية يف قطاعات
الـصحــة والـتعـليـم والكهــربــاء
واملاء واجملـاري وجوانـب اخرى
، مــؤكــداً ان اجلــانـب اخلــدمـي
ســيـكــــــون له احلــظ االوفـــــر يف

املشاريع اجلديدة .  

ـ ـ ـ الديوانية وواسط وبابل.
سـتـتـم املـبـــاشـــرة يف تـنفـيـــذهـــا
اعـتـبـــــاراً مـن بـــــدايـــــة الــــشهـــــر
القادم وعلى مدى ستة اشهر ،
و اشــــار الـبـيــــان الــــى أن فــــريق
الــدعم املـدنـي سيقـوم بـدراسـة
املــــــشــــــــاريـع املـقـــتــــــــرحــــــــة مـــن
مــجـــــــــــــــالــــــــــــس اإلعــــــمـــــــــــــــار يف
احملــــافــظــــات املــــذكــــورة ،لـيـتـم
تخــصـيــص املـبـــــالغ الـكــــافـيــــة
لغـــرض تنـفيــذهـــا ،  ولم يـشــر
الــبــيـــــان الـــــى كــيفــيـــــة تــــــوزيع

املبالغ على تلك احملافظات.
من جهته  قال املهـندس كاظم
فتـحي عـضــو مجلــس اإلعمـار

ـ ـ

بغداد/اسراء العزي
تـرى عـائلــة محمــود اجلبـوري ان
الـبــطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيــــة اسهـمـت
بـــشكـل فعـــال يف تـيــسـيـــر االمـــور
املـعاشية وخففت كـثيراً عن كاهل
االســرة يف صـــرفيــاتهــا مـن خالل
رفـــدهــــا مبفـــردات احلــصـــة الـتـي
رفعت جـزءاً كـبيـراً مـن متـطلبـات
احلـــالـــة االقـتـصـــاديـــة يف ظـــروف
عصـيبـة ومــازالت االسـرة تـسـتنـد
الـيهــا كـثـيــراً يف متــشـيــة أمــورهــا

احلالية.
عـكـــسـت مــــا تــــراه عــــائلــــة قــــاسـم
الـــــســـــــاعـــــــدي يف ان الــبــــطـــــــاقـــــــة
الـتـمــويـنـيــة كــانـت سـبـبـــاً سلـبـيــاً
احـــدث انــتكـــاســـة كـبـيـــرة لألســـرة
جعـلهــــا تـــشـكـل عالمـــــة واضحــــة
للـفقــــــر، ومــن خـاللهــــــا ســــــرقــت
املـاليـــني مـــن خـــيـــــــرات الـــــــوطـــن،
وايجاد طـبقة مـن املنتفعـني على
حـسـاب املــواطن، وتقـول العـائلـة:
ان الـبـطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيـــة كـــانـت
ذريعـــــة أمــنــيـــــة مــــشـــــددة الفـــــراد
الـعــــــــائـلــــــــة مـــن خـالل تــــضـــيـــيـق
اخلناق علـى ابنائهم، حـيث كانت
وثيقة رسمية للتعيني يف الدوائر
شأنها شأن هـوية االحوال املدنية

او اجلنسية العراقية.
وتقـــول عــــائلـــة ايـــاد الـــزاجـي: ان
البـطاقـة التمـوينـية تـستـخدم يف
البلــدان الفقيـرة، لـكن بلـدنـا من
أغنــى البلـدان واسـتمـرت نـتيجـة
الـسيـاسـات اخلــاطئـة الـتي نـدفع

ثمنها الى اآلن.
ومتنـت ان ينـتهي الـعمل بهـا بعـد
حتـــسـن الــظــــروف االقـتــصــــاديــــة
والـتخلص مـن مشـاكلهـا الـكثيـرة
وتـطـــرقـت الـــى مــشــــاكل الــــوكالء
والــتالعـب بــــاالوزان ورداءة املــــواد
وتأخر التسلم )املدى( استطلعت
مجــمـــــوعـــــة مــن آراء املـــــواطــنــني
والوكالء والتعـرف على مشاكلهم
ومقــتــــــرحـــــــاتهــم، لـكـــن اجلهــــــات
اخملـتصة واملتمثلة بوزارة التجارة
رفـضـت رفـضـــاً قــــاطعـــاً االجـــابـــة
عـلـــــــى أي ســـــــؤال بـحـجـــــــة عـــــــدم
الــتخـــــويل بــــالــــرد الـــــى اي جهــــة
كـانت وتقـول أم مهنـد ان احلصـة
التمـوينيـة هي املعيـل الوحـيد يف
هـــــذه الـــظـــــروف الـــصعــبـــــة الــتــي
تعيـشها حيث انها تسد كثيراً من
احلـاجــات التـي يحتـاجهــا املنـزل
والعـائلة فـهي توفـر عليـنا الكـثير

احلصة التموينية بني املواطن والوكيل

الـــوكالء ممـــا سـبـب ازدحـــامـــاً لـم
نـعـهــــــــده، مـــن قـــبـل واضــــــــاف: ان
فــــوضــــى الـتــصــــريف جـعلـت مـن
بعـض املتـطفلـني يعتـاشـون علـى
تـصــريف االذونــات مقــابل مبــالغ
كبيـرة مـن قيمـة الصـرف نـاهيك

عن الوساطة واحملسوبية.
وذكـــرت الـــوكـيلـــة أم حـــامـــد انهـــا
تتـسلـم بعـض املـواد نـاقـصـة ممـا
يحدث مـشاكل للـمواطنـني وتبرر

ذلك مبشكلة النقل والتجهيز.
اما املواطن خيري حسون فيقول
ان الـطحـني املتـسلـم رديء وغيــر
صالح لالستهالك ويضيف: رمبا
يــكــــــــون الــــــــوكـــيـل هــــــــو الــــــســـبـــب
بــــاسـتـبــــدال الـــطحـني ويـنــــاشــــد
التجـارة زيـادة الـرقـابــة واملتـابعـة
وتشكيل جلان متخصصة ملتابعة
الـــــوكالء واحلـــــد مـن الــظـــــواهـــــر

السلبية على حد تعبيره.

هـمومـي وتسـاؤالتي.. ففـي بعض
االشهــر وخــاصـــة بعــد الــسقــوط
اجـــــــد احلــــصـــــــة غــيـــــــر كـــــــامـلـــــــة
وتنقـصها مـواد اساسـية بـالنسـبة
للعائلة خـاصة التي يكون دخلها
محـدوداً.. كأن تـكون نـاقصـة الرز
او الزيـت ويف هذه احلـالة اضـطر
الى شـراء هذه املـواد من االسواق
الـتجــاريـــة حيـث تكــون اسعــارهــا
باهظـة باالضـافة الـى ان احلصة

قليلة وال تكفي العائلة.
وتــــــــضــــــيــف: ارى ان احلــــــــصــــــــــــــة
الـتـمـــويـنـيـــة لـم يجـــر علـيهـــا اي
تغـيـيــــر كـمــــا ســمعـنــــا، وارجــــو ان
تضــاف اليهـا مـواد اســاسيــة مثل

الدجاج والبيض واملعلبات.
ويقــــول ابــــو جــــواد: عـمــــدت وزارة
الــتـجـــــــارة الـــــــى تـــــــوزيـع اذونـــــــات
الـصــرف الــى املـصــارف الـتـــابعــة
للــــــرقعــــــة اجلغـــــرافــيـــــة ملــنــــــاطق
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بـدون تأخيـر وال نعرف الـسبب...
ويف هـــذه احلـــالــــة يكـــون الـــذنـب
لـيـــس مـن جــــانـبـنــــا بل مـن قــبل
اخملــــازن وعـن الــتغـيـيــــرات الـتـي
حصلـت يف احلصـة يقـول: هنـاك
تغـييـر يف نــوعيـة املــواد وليـس يف
مفــــرداتهـــا فـمــثالً مــــادة العـــدس
كــــانـت يف الـــســــابق تــــأتـي بـــشـكل
)فل( ولـكــن اآلن تــــــأتــي مـعلــبــــــة
داخل اكــيـــــاس وهـكـــــذا الــتـــــايـــــد

والزيوت.
اما بـالنسـبة الـى اذونات الـصرف
فمـددت الـى شهـر )آب( حيث بـدأ
العمل بـالصـرف من شهـر كـانـون
الثــاني وبــالنـسبــة لي قـد سلـمت
جمـيع الــصكــوك الــى كل عــائلــة

اجهزها.
وذكــرت ام نــاصــر معــانــاتهـــا عنــد
الـذهـاب لتـسلـم احلصــة فتقـول:
عـنـــد ذهـــابـي الـــى الـــوكـيل تـبـــدأ

يجـب ان تـضـــاف الـــى مفـــرداتهـــا
ـــــــــــــات مـــــثــل الـــــبـــــيــــــــض واملــعــلـــــب

واملعجون..
ويتــابع ابـــو احمـــد: هنــاك بعـض
الــــــوكـالء يقــــــومــــــون بــــــالـــتالعــب
بالوزن بـاالضافة الـى اخذ مبالغ
عـالية مـن املواطن وهـذا مخالف
للدين والقانون وتساءل: ما ذنب
املـــــــواطــن الـــــــذي لـــــــديـه الــثـقـــــــة

بالوكيل لكنه اليلتزم بالوزن؟
ويقـول ابو محمـد - وكيل طحني
ومـــواد غـــذائـيـــة: هـنـــاك مــشـكلـــة
الـــتـجـهـــيــــــــز فـــنـحـــن يف جــــــــانـــب
الـرصـافـة يكـون الـتسـليم نـاقصـاً
يف بعـض االشهــر ويتـأخـر فـمثالً
اطلــب بعـــض املـــــواد الــنـــــاقـــصـــــة
ولعـــــدة اشهــــر... ولـكـن عـنــــدمــــا
اطــــــالـــب بهــــــا يـكــــــون الــتـــــسلــيــم
مـتقطـعاً ومـتأخـراً بينـما الـوكيل
يف جـانـب الكــرخ يتـسـلم الـنقـص
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مـن املــصــــاريف الـبــــاهــظــــة الـتـي
تــثـقل كــــــاهلــنـــــا ولـكـــن يف بعـــض
االشهـر تكــون احلصـة نــاقصـة او
قـد تتأخـر وهذا يـؤثر بـدوره على
ظــــروفـنــــا املعـيـــشـيــــة خــــاصــــة ان
الـــدخل محـــدود واالسعـــار تـــزداد
ارتفـاعاً كل يـوم وتضيـف أم مهند
ولكـن امتـنـــى لـــو ان هـنـــاك مـــواد
اضــــافـيــــة تــضــــاف الــــى مفــــردات
احلصـة التمـوينيـة مثل معجـون
الطماطـة وبيض املائـدة، وغيرها
ــــــــة الـــتـــي ــــــــواد االســــــــاســـي مـــن امل
حتتـاجهـا العـائلـة يف متـطلبـاتهـا

اليومية.
امـا ابـو احمــد فيقـول: ان حـاجـة
العـــائلـــة العــراقـيــة الــى احلـصــة
الـتـمــــويـنـيــــة كـبـيــــرة فهـي تـــســــد
حــــاجـتـنــــا الـيــــومـيــــة مـن املــــواد
الغـذائية، ولكن بـرأيي ان احلصة
غير كاملة وتنقصها اشياء كثيرة

ـ ـ ـ

بغداد/ حنان التميمي
احـتفـلت جــامعــة بغــداد بــذكــرى
تـــأسـيـــسهـــا الـتـــاسعـــة واالربعـني

أمس.
والقــى رئيـس اجلـامعـة الــدكتـور
مـوسى املوسـوي خالل االحتفال
كلمـة أكد فيها ان يـوم التأسيس
منـاسبـة لتجـديـد املـسيـرة الثـرة
لـلــتـعـلــيــم الـعــــــالــي يف الـعــــــراق
ــــــداً واتـخــــــاذه مــنــــطـلـقــــــاً جــــــدي
لـتحقـيق الــطمــوحـــات العلـميــة
واستحداث أقسام جديدة تواكب
الـتقــدم العلـمي والـتقـني الــذي

يشهده عالم اليوم.
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إنجاز خطة التنمية الوطنية يف ميسان
 ميسان/املدى

اعلـن املهـنـــدس  مـــوحـــان مـــاهـي رئـيــس
جلـنـــة االعـمـــار والـتـطـــويــــر يف مجلــس
محــــافــظــــة مـيـــســــان عـن االنــتهــــاء مـن
منـاقشة  مسودة خطة التنمية الوطنية
الـتي طرحـتها وزارة الـتخطيـط واكد يف
حــديث خـاص لـ)املــدى( ان العـديــد من
اجلـلسـات قـد نـظمت حـول هـذا املـوضع
يف محـافظـة ميـسان وبحـضورخـبراء يف
االقـتـصــاد واالدارة والـنفـط والـكهــربــاء
والــزراعـــة واختـصــاصــات اخــرى ورفـعت
مجـمــوعــة تــوصـيــات كــان اهـمهــا اعــادة
الـنظـر يف تـخصـيصـات احملــافظـة وانهـا
من ضـمن احملافظات الـتي تعرضت الى
تهـمـيــش يف زمـن الـنـظــام الــدكـتــاتــوري
والـــدستـــور ينـص علـــى دعم املــدن الـتي

عانت من سياسة النظام السابق.
وعــن اســبـــــــاب هـــــشـــــــاشـــــــة اإلعــمـــــــار يف
محـافظـة مـيسـان قـال )مـوحـان مـاهي(
ان القوات البـريطانيـة هي التي تتحمل
االخــطـــــاء الــتــي حـــصلــت يف مــــشــــــاريع
اإلعمـار فهي علـى سـبيل املثـال تعـاملت
مع مقاولـني الميتون بـصلة لهـذه املهنة
واعـــطـــتهــم مــبــــــالغ خـــــرافــيـــــة وهـــــؤالء
انتهازيـون سرقوا االمـوال وبالتعاون مع
بعض مـدراء الـدوائـر اصبحـت املشـاريع
تبـاع من خالل سمـاسـرة من املتـرجمني
وكـــذلك اخـطـــأت القــوات الـبــريـطــانـيــة
حني تعاملـت مع شيوخ العشـائر وبعض
رجــــــــــال الــــــــــديـــن يف تـقــــــــــومي الــــــــــوضـع
االقـتـصـــادي ولـم تـــسع لفـتح حـــوار مع
خــبـــــراء وكـــــان هـــــدف الــبـــــريـــطـــــانــيــني

اســتـغالل امــــــوال اإلعــمـــــــار لالغــــــراض
الـــسـيــــاسـيــــة والـــسـيــطــــرة علــــى شـيــــوخ
العـشـائـرورجـال الــدين بهـا وامـتصـاص
الغــضـب الــــشعـبـي املـتــصــــاعــــد بـــسـبـب
البـطــالــة وعــدم وجــود مـشــاريع تــرتـقي

بالوضع احلياتي للمواطن العراقي.
واضـاف: يف الـستـة اشهـر املـاضيـة وبعـد
ان تـــسلـمـنــــا ادارة احملــــافــظــــة، خــضـنــــا
حوارت مطـولة مع البـريطانـيني ووقعنا
معهـم بــرنـــامجـــاً يهــدف الــى اسـتـثـمــار
مـــشـــــاريع االعــمـــــار مــن خالل مـجلـــس
احملافظـة وبالتنـسيق مع الدول املـانحة
وتتم املـصادقـة علـى املشـروع بعـد دراسة
متانـية وخطـة عمل، لنحـصل بعد ذلك
علــى التـكلفــة من الـدول املــانحــة. وعن
اسبــاب تــوقف العــديـــد من املـشــاريع يف
احملــافـظــة او عـــدم البــدء يف العـمل بهــا
قـال املهنـدس مـوحـان مـاهي: ان مـدينـة
العمارة رمبا تكـون افضل محافظة على
الصعيـد االمنـي وهي مهيـأة لالستثـمار
وقـمنــا بتـشـكيل وحــدة استـثمـار خـاصـة
بـاحملــافظــة  ومت االتصـال مبـستـثمـرين
عـرباً واجـانب ولكـن يف االغلب نصـطدم
مبشكلة الوزارات ومعوقاتها فنحن حني
نــدرس مــوضــوعـــاً ونعـتقــد بـــانه مفـيــد
للـمحــافـظــة ونـسعــى لـتنـفيــذه تــرفـضه
الــوزارة  التــابع لهـا هـذا املـشـروع  اال يف
حـالــة تخصـيص نـسبـة من االربـاح الـى
الــوزارة املعـنيــة وهــذا يعـني ان الــوزارات
التـهتم مبـا يجـري للمـواطن من كـوارث
وتهـتـم بــــاســتقــــرار مـيــــزانـيــتهــــا واخــــذ

نصيبها بعيدا عن اجلودة واالهمية.

جــــــامعــــــة بغـــــداد احــتـفلــت بـــــذكـــــرى 
تأسيسها التاسعة واألربعني

وشهد االحتفال بـذكرى تأسيس
جـــامعـــة بغـــداد تكــرمي الــدكـتــور
سـامـي عبـد املهــدي املظفـر وزيـر
التعليم العالي والبحث العلمي
أول رئــيــــس مــنـــتخــب جلــــــامعـــــة
بـغـــــــــداد، وعـــــــــدداً مــــن شـهـــــــــداء
اجلامعة منذ التاسع من نيسان
مـــــن عـــــــــــــام 2003 حـــــتـــــــــــــى اآلن
بـاالضـافـة الـى عـدد مـن عمـداء
واســــاتــــذة الـكلـيــــات واملـــــوظفـني

املتميزين فيها.
وعلــــــى هــــــامـــــش االحـــتفــــــال مت
افـــــتـــــتــــــــــــاح مـعــــــــــــرض فـــــنـــــي يف

اجلامعة.

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ــــــة ــــــواب وذكــــــر ان اســـتخــــــدام الــب
االلكترونيـة للجامعة بـاالضافة
ــــــــة ــــــــى مــكـــتـــبـــتـهــــــــا الـعـلـــمـــي ال
االفتـراضيـة التي تـضم 130الف
مـصــدر مـتـنــوع يف شـتــى ضــروب
املعرفة وزيادة مقاهي االنترنيت
سـيــوفــر لــطلـبــة جـــامعـــة بغــداد
مجـــاالً رحبـــاً لالطالع ومـــواكبــة
آخـــــر املــــســـتجــــــدات يف احلقـــــول

العلمية واملعرفية املتنوعة.
وتخـلل االحــتفـــال عـــرض فــيلـم
وثــــــائقــي عــن تــــــاريخ تــــــأســيــــس
جـامعـة بغـداد ومــراحل تطـورهـا

وخطى تطويرها مستقبالً.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

بابل/مكتب املدى 
اعلـن املهـنــدس حـمـيـــد عجــرش
محـسن مديـر بلديـات بابل )عن
احـــالـــة ســبعـــة مــشــــاريع ضـمـن
بـــــرنــــــامج تــــســــــريع االعــمـــــار يف
احملــــــافـــظــــــة( تــــشـــمل مــــشــــــروع
تـبليـط شــوارع حي االكــرمني يف
احللــة بكلفــة مليـون و209 آالف
دوالر ومـشــروع تبلـيط شـوارع يف
احــيـــــاء الــثـــــورة ومتـــــوز االولـــــى
والثـــانيــة بـكلفــة 149 الف دوالر
ومـشـــروع تبـليـط شـــوارع يف حي
العــسكــري بـكلفـــة ملـيــون و526
الـف دوالر وتــبـلــيــــط شـــــــوارع يف
حي املـهنــدسـني يف احللــة ايـضــا
بـكـلفــــة ملـيــــون و125 الف دوالر
ومــشــروع انــشــاء مـتـنــزه يف حـي

ضمن برنامج تسريع االعمار يف احملافظة

تــنفــيـــــذ 7 مــــشــــــاريع خـــــدمــيـــــة يف بــــــابل

بغداد/ املدى
استذكـرت مدارس العراق امـس الطلبة
ـــــــذيـــن اســـتــــــشـهـــــــدوا يف الــــــشـهـــــــداء ال
العــملـيــــات العـــسكـــريـــة خـالل الفـتـــرة
املاضية، حيث خصصت الساعة االولى
ــــــة لالحـــتفــــــال بهــــــذه مــن دوام الــــطلــب
املـناسبة وتكرمي عـوائلهم ضمن الرقعة
اجلغرافية يف مناطق البالد اخملتلفة.

ـ ـ ـ

ـ ـ

تخــصـيـــص ملـيـــــار و50 ملـيــــون
ديـنــــار ضـمـن خــطــــة مــــديــــريــــة
الــبـلـــــــديـــــــات الـعـــــــامـــــــة يف وزارة
الــبلــــديـــــات واالشغـــــال العــــامــــة
للـتــبلـيــط و 450 ملـيـــون ديـنـــار
لإلكـــســـاء فـيـمــــا مت تخــصـيــص
مـيزانـية لـبلديـات بابل قـدرها 6
ملــيــــــارات و200 ملــيــــــون ديــنــــــار
لتنفيذ خطة عام 2006 تتضمن
مـختلف املـشـاريع اخلـدميـة من
اكساء وتبليط وانشاء تقاطعات
ومتنـزهــات وانشــاء ابنيـة بلـديـة
وغـيــرهــا فـيـمــا مت الـتعــاقـــد مع
احـد املكاتب االستشـارية العداد
دراســة وتـصــامـيـم للـتقـــاطعــات
مخـتلفــة املــسـتــويـــات ) تقـــاطع
الــــطـهـــمــــــــازيــــــــة / شــــــــارع60((. 

لـبلـــديـــة املــسـيـب و299 ملـيـــونـــاً
لـبلديـة االسكـندريـة و57 مليـوناً
لبـلدــية الســدـــة و 5,45 ماليـني
لـــبلـــــديـــــة جـــــرف الـــصخـــــر و97
مليـوناـً لبلدـية احملاـويل و,5 95
ــمملـيوــناــً لبـلدــية املشـرــوع و54 ل
ماليني دينـار لبلديـة االمام و52
لمليـوـــناـــً ـلبــلدـــية ـالنـيــل ـو53 م
ماليـني لبلـديـة الهــاشميـة و222
لمليوـناـً لبلدـية ـالقاـسم ـو171 م
ملــيـــــونـــــاً لــبلـــــديـــــة املـــــدحــتــيـــــة
و57مليـونــاً لبلـديـة الـشــوملي و
5 مـاليني لـبلــديــة الـطلـيعــة
وسـيـتـم تـــشغــيل )2155( عــــامال
باجر يومي قدره)4 ( آالف دينار
للعامل و)7500( دينـار للمشرف
واضـــــــــــــــاف مــحــــــــــــســــــن )انــه مت
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ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ

احملـــاربــني بكـلفــــة 45 الف دوالر
وانشاء متنزه الشبيبة بكلفة 20
الـف دوالر ومــــــشــــــــروع تـــبـلـــيــــط
شـــوارع يف حـي احلــســني بكـلفـــة

372 الف دوالر.
واوضـح مـحــــــســـن )ان مـجـلــــــس
احملـــــــافـــظـــــــة اعـــطـــــــى الـــضـــــــوء
االخضر للمـؤسسات الـبلدية يف
عمـوم احملـافظـة للبـدء مبشـروع
التنـظيـف ضمن بـرنـامج تـنميـة
االقــاليـم مبـينــاً ان بلــديــة بــابل
وضـعـــت مـــيــــــــزانـــيــــــــة قــــــــدرهــــــــا
)2,9(ملـيـــار ديـنـــار مت تــــوزيعهـــا
بــــــواقـع ملــيـــــــار و240 ملــيــــــونــــــاً
لبــلدــــية احللة و5,71 ماليـني
لـــبلـــــديـــــة الــكفـل و63 ملــيـــــونـــــاً
لـبلــديــة ابـي غـــرق و206 ماليـني

ـ ـ

احتفاليات واسعة يف مدارس العراق ملناسبة يوم الطالب الشهداء
للـــوحـــدة الـــوطـنـيـــة ذاكـــرًا ان الـتـــربـيـــة
فقدت اكثر من 400 شهيد من املعلمني
واكـثـــر مـن 100 طـــالـب وطـــالـبـــة جـــراء

العمليات االرهابية والعسكرية.
كما كرم الـدكتور عبـد الفالح السوداني
عددًا من عوائل الشهداء الطلبة وذلك
خالل احـــتفــــــال اقــيــم يف ديــــــوان وزارة

التربية صباح أمس.

وقـال وزير التربـية الدكتـور عبد الفالح
حــسـن الــســـودانـي ان الـــوزارة قـــررت ان
يكـون هـذا اليـوم من كل عـام مخـصصـًا
السـتــذكــار تـضحـيـــات طلـبـتـنــا االبــرار
حـيث وجه بـالقــاء الكلمــات والقصـائـد
الـتـي تـتـضـمـن املـضـــامـني االنــســـانـيـــة
والــتـــــربـــــويـــــة والــتــي جتــــســـــد اهــمــيـــــة
احلفــــاظ علـــى ارواح الــطلـبــــة تعـــزيـــزًا

NO (647)Wed. (19)April

العدد )647(االربعاء)19( نيسان 2006


