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يف احلدث احمللي

NEW & REPORTS

يف وزارة البلديات واالشغال

التحالف يؤكد أن اإلجراءات متت مبوافقة السلطات العراقية

وزيرا الداخلية والعدل ينفيان علمهما بفحوى مذكرة مداهمة
منزل اجلليب واالنتقالي يتضامن معه
بغداد  /ماجد الشبلي
نـفى وزير الـداخلية الـسيد مسري
الـصـميــدعـي أن يكــون له عـلم
بفحـوى املذكرة اليت مت مبـوجبها
مـداهمـة مكـاتب ومنـزل عضـو
جملس احلكم أمحد اجلليب.
وعلـمت (املــدى) أن الصـميـدعي
قــدم يف االجتمـاع الــذي مت أمس
ال
األول جمللس احلكم شرح ًا مفص ً
للحـادث وقـال فـيه أنه حضـر إىل
مــــوقع احلـــادث وهـــو ال يـعلـم
مبـوضـوع املـداهمـة .ويـذكـر أن
اجلنرال ريتـشارد ما يـرز كان قد
أعلــن يف وقــت ســــــابق أمـــــام
الكونغرس األمريكي أن املداهمات
اليت اسـتهــدفـت مقــرات حــزب
املؤمتر الـوطين العراقي بـزعامة
أمحـد اجلليب متت بعلم من وزارة
الـداخلـية الـعراقـية وأن مـن قام
بـاملداهـمة شـرطة عـراقيـة بعد
إصدار أمر قضائي بذلك.
وعلـى صعـيد مـتصل نفـى وزير
العــدل هـــاشم الـشـبلـي عالقــة

الوزارة بإجراءات مذكرة مداهمة
ضـد منـزل السـيد أمحـد اجلليب،
غـري أن مصـدرًا يف جملـس احلكم
أكد أن مذكرة املداهمة واالعتقال
صــدرت من حمـكمــة اجلنـايـات
اخلــاصـــة واليت تــشكلـت العــام
املــاضـي قـبل تــشكـيل جملــس
احلكـم .وقد أجـريت عليـها بـعد
ذلـك بعـض الـتعـــديالت ،وقــال
املـصــدر أن مجـيع دعــاوى هــذه
احملكمة مـرتبطـة بشكل مبـاشر
بـسلـطـة االئـتالف ،وأن احلــاكم
املدني السفري بول برمير يعلم ما
تقـــوم بـه تلـك احملكـمـــة مـن
إجراءات تنفيذية.
ويذكر أن جملس احلكم االنتقالي
أدان بـــــاإلمجـــــاع مــثـل تلـك
املداهمات وطالب سلطة االئتالف
بتقـديم اعـتذار للـدكتـور أمحد
اجللـيب عمــا تعــرض له منــزله
ومكـاتـبه من مــداهمــة ،غري أن
املتحـدث بــاسم قــوات االئتالف
(كارت بيلـي) قد استبعـد تقديم

ال أن االعتذار
اعتذار للجليب .معل ً
ال مربر له مادام أمر املـداهمة قد
جاء مبـوافقة الـسلطات العـراقية
أمرًا وتنفيذاً.
وقـد أصـدر جمـلس احلـكم بيـانـ ًا
صحفـي ًا حـول املوضـوع استنـكر
فـيه مداهمـة سكن عضـو اجمللس
رئـيس املـؤمتر الـوطين العـراقي
أمحد اجلليب جاء فيه:
تعــرض منـزل الــدكتـور أمحـد
اجلـليب ،عضـو اهليـئة الـرئاسـية
جمللـس احلـكم وأحــد الـقيــادات
الــسيــاسيــة البــارزة يف العـراق
اجلـديـد ،وأحـد مقـرات املـؤمتـر
الوطين العراقي ،إىل اقتحام قامت
به قوات الشرطة العراقية وقوات
التحـالف ظهر يـوم العشـرين من
أيار .2004
ويف الــوقـت الــذي يـتــطلع فـيه
جملـس احلكم إىل سـيادة القـانون
وبنـاء دولة املـؤسسـات يف العراق،
مل جيـــد اجمللــس مــا يـربر هــذا
االقتحـام الـذي يــسيء إىل القـيم

الـيت حتـرتم اإلنــســـان وحتفـظ
كــرامـته وال تـسـمح بــانـتهــاك
الـبيـوت ،السـيمـا وأن الــدكتـور
اجللـيب مل يكن مـعنيـا بـاإلجـراء
املذكور.
إن اجمللـس يستـنكر ويـشجب هذا
العـمل ويدعـو إىل احرتام القـانون
وحـرمـة املــؤسسـات الـسيـاسيـة
والرمـوز الوطنية ويعلن تضامنه
الكامل مع الدكتور أمحد اجلليب.

بغداد /كريم جاسم السوداني
بدأت وزارة الكهرباء امـس حبملة واسعة ضد املتجـاوزين على الشبكات
الكهربـائية يف العاصمة بغداد بـرفع ومصادرة ادوات التجاوز وحماسبة
املتسببني وقد شاركت (املدى) يف احلملة.
وقـال مدير عام كهرباء الـرصافة املهندس نافع عبـد السادة (ملندوبنا)
ان احلملـة مشلت مجيع القواطع ،ففـي قاطع الرصافـة الشمالي مت رفع
اكثـر من ( )500جتـاوز ومصـادرة الكـيبالت واالسالك وجمـموعـة من
(قواطـع الدورة وذلـك ضمن حملـة ( -507حي املهنـدسني) واكثـر من
( )100جتاوز يف قـاطع الـرصافـة اجلنـوبي اليت مشـلت حمليت (904و )906
من دور سكنية وكراجات تصليح ومطاعم وفنادق.
واضاف ان احلـملة تستمـر ملدة طويلـة وترتكز هذا اليـوم (االحد) على
مـقاييس القـراءة للحد من التجـاوز والتالعب بقراءتهـا ،ورافقت فرق
وزارة الـكهرباء مـفارز مسلحـة من الشـرطة العراقـية وشرطـة محاية
منظومة الكهرباء لغرض اجناح هذه احلملة ومحاية منتسبيها.
من جانب آخـر تعرضت حمطـة كهرباء ثـانوية يف حمـافظة النجف اىل
عمـلية ختـريب ادت اىل انقـطاع التـيار الكهـربائي عـن املدينـة بشكل
كامل  ..وقـال مصدر يف الوزارة ان حريقـ ًا شب يف احملطة ومتكنت فرق
الدفاع املدني من امخاده.
واكد املصدر ان حمطة (املسيب ) خرجت على العمل فجر امس مبعدل
خطني بـسبب عمليـات ختريب و بسـبب تصاعـد العمليات العـسكرية
بني قـوات االئتالف وجـيش املهـدي ممـا ادى اىل زيـادة القـطع املربمج
وحدوث اختناقات يف االمحال.
وبني املصدر انه مت اصالح خـط واحد فقط واعادته اىل اخلـدمة فيما
يصعب صـيانـة اخلط الـثانـي وذلك لوجـود عبـوات ناسفـة مل يبطل
مفعوهلا حتى اآلن بسبب استمرار العمليات العسكرية.

بغداد /املدى
قـال مـســؤول شعبــة الطـوارئ يف مـستـشفـى بغـداد الـتعليـمي واثق
اجلبوري ردا علـى سؤال (املدى) عن افـتقار شعبة الطـوارئ احلالية اىل
معظم اخلدمات الطبية والصحية؟
ان الشعبـة حاليا تعاني من نقص حاد يف مجيع املستلزمات املطلوبة يف
الطوارئ ملا تشـكله من اهمية يف اسعاف احلاالت املرضية الطارئة واليت
عادة ما تكون اسبابها حوادث دهس وطعن وحرق وغريها ،والسيما يف
الوضع الراهن الـذي كثرت فيه احلـوادث نتيجة للفـراغ االمين وكثرة
اللصـوص والعـصابـات خملـفة حـاالت كثرية مـن االصابـات املختلـفة،
ولذلك بادرت املسـتشفى مبفاحتة اجلهات املسـؤولة واملنظمات الصحية
النشاء شعبة طوارئ حديثة وجمهزة بكل املستلزمات املطلوبة.
وفعال باشـرت منظمـة االسعاف االولي الفـرنسية ومبـساعدة مـنظمة
الصليب االمحـر االيطالية بانشاء هـذه الشعبة ،وقبل ايام انتهى العمل
منهـا وسـوف تفتح قـريبـا ،وهي جمهـزة جبمـيع التـقنيـات الـطبيـة
احلديثة.
كـما بـاشرت وزارة الـصحة ومـديريـة املسـتشفـى بتهيـئة كـادر طيب
ومتريضـي متخصص وقد ادخل دورات تدريبية داخل وخارج العراق
للقيام بالعمل بشكل متطور.

جريدة يومية سياسية
تصدر عن مؤسسة املدى
لالعالم والثقافة والفنون

املدير الفنــــــي :
غادة العـاملــــي

الرياضة:
خـالد حمفــوظ

املدير التنفيذي لربنامج إعمار العراق يتفقد
مراحل تنفيذ املشاريع يف نينوى
املوصل  /نزارعبدالستار
قــام االدمـريال نــاش ،املــديــر
التنفيذي ملشروع اعمار العراق ،
بزيارة مـدينة املوصل واالطالع
علـى مراحل تـنفيذ املـشاريع يف
حمـافظة نيبنـوى .وهذه الزيارة
هي الثانية اليت يقوم بها ناش يف
غـضون شهـرين ملـدينـة املوصل
حـيث الـتقــى يف االوىل اعـضــاء
جملـس احملافـظة وجممـوعة من
املقــاولني والـصنـاعـيني واطلع
علــى االمكــانيــات املتـوفـرة يف
احملافظة.
واشــار متحـدث بــاسم سـلطـة
االئـتالف يف نينـوى لـ(املدى) ان
الـزيارة الثـانية تـكتسب اهـمية
اسـتثنـائيـة خـاصـة مع وجـود
عدة مشاريع سرتاتيجية جاهزة

قدمنا ورقة عمل عن احتياجاتنا التقنية  . .والرئيس الرتكي وفر زماالت لطلبتنا
بغداد –املدى
يشارك العـراق يف املؤمتر الرتبوي
التقـين السـابع ملـنطقــة الشـرق
االوسط الــذي نظـمته جـامعـة
شــرق البحـر االبيـض املتــوسط
القـربصـيـــة يف قـطـــاع قـربص
الرتكيـة بـوفـد بـرئـاسـة رئـيس
هيئـة الـتعليـم التقين الـدكتـور
حممود شاكر عبد احلسني.
وللـتعــرف علــى ورقــة العـمل
العــراقيــة اليت قــدمت يف هـذا
املؤمتر قال رئيـس هيئة التعليم

الــتقـين لـ(املــــدى) ان العـــراق
اســتعـــــرض يف كلـمــته امــــام
املـؤمتـريـن اهم املــشكـالت اليت
يواجهها التعليم العالي وتوجهات
الـتعليـم التقين يف ظـل املتغريات
السيـاسية اجلديـدة داعيا للدعم
الــدولي هلــذا القـطـاع مـن اجل
النهـوض بواقع التعليم التقين يف
العراق كما قدم ورقة عمل كاملة
يف هذا اجملال حمددا بها االوليات.
وأضاف لقد نوقش يف هذا املؤمتر
موضـوع انشـاء جامعـة دولية يف
بغـداد بـدعم من الـدول املـاحنـة

وخاصة كندا على ان تكون هيئة احليـوي وقـد اوعـز الــرئيـس
التعـليم الـتقين شـريكـ ًا يف هـذه الـرتكي جلــامعـة شـرق الـبحـر
اجلامـعة مـبينـا ان املشـاركني يف االبيـض املتـوسـط بتـخصـيص
املـؤمتر اتفقوا علـى ان تستضيف مقـاعـد دراسيـة للهـيئـة لـنيل
هيئـة التعليـم التقين يف الـعراق شهــادة املــاجـسـتـــــــــــــــــــــري
املـؤمتـر الثـامـن لبحـوث الشـرقلـلعــــام 2005 – 2004ومت تــــوقــيع
االوسط الذي يعقد عام .2005
اتفاقية للتعـاون الثقايف والعلمي
اسـتثمر
واشار اىل ان وفـد العراق
مع اجلــامعــة وكــذلـك تبــادل
لقـاءات
عـدة
حضـوره واجـرى
زيــارات االســاتــذة بــواقع ()30
الـرئيس
مع
الـوفد
ابرزهـا لقاء
اسـتــاذًا مـن اجلــانـبـني وملــدة
واقع
اســتعــــراض
ومت
الـرتكـي
اسبــوعني وتـطـويــر املنــاهج
التعليم العـالي والتقين يف العراق الدراسية والبحوث املشرتكة.
ومطـالـبته بـدعم هـذا القطـاع

املوارد املائية يف واسط توفر  4آالف فرصة عمل
واسط –جبار جباي
اعلـنت دائــرتــا املــوارد املـــائيــة
ومـديريـة تنفيـذ صيانـة مشاريع
الري يف الكوت عن توفري اربع آالف
فـرصــة عمل للعـاطلـني من ابنـاء
احملــافـظــة إلزالــة زهـــرة النـيل
والـشمربان مـن املشـاريع االروائـية

يف عمـوم احملافظـة لضمـان حتقيق
انـسيــابيــة ميــاه االرواء لالراضي
الزراعية عرب هذه املشاريع.
وقال مـصدر يف احملافـظة ان فرص
العـمل هذه تـستمـر مخسـة اشهر
يتقـاضـى خالهلـا العـاملــون مبلغ
مخسة آالف دينار يومي ًا ملدة مثاني

فسـتنفـذ تـنفيـذًا مبـاشـرًا من
قبل دائرتنـا وحسب تـوجيهات
الـوزارة حـيث مت تـشـغيل 1800
عامل هلذا الغرض ستتم متابعة
اعمــاهلم مـن خالل مــراقـبني
ومفتشني من الـدائرة .اما عمل
املقــاولـني فقــد مت تـنــسـيـب
مهـندس ومالحظ ملتـابعة عمل
كل مـنهم اضـافـة اىل تـسـميـة
جلنـة اشـراف مت تـشـكيلهـا من
مـديـريـة الـبلـديــة واجمللـس
البلدي هلذا الغرض.
عدم التحاق العمال
وعــن نقــص مــســتلـــزمـــات
التنـظيف قـال حنن حمكـومون
بصـرف الـتخصـيصـات وسـوف

نـــائـبـــا رئـيـــس الــتحـــريـــر
زهري اجلزائري سلوى زكو

التحقيقات:
حسني حممد عجيل

تكـتمل املعـدات قـريبـ ًا بـشكل
كــامـل وسيـتم جتـهيــز بـقيــة
العمـال بـالعـربــات واملكـانـس
والكفـوف وبقيـة املـستلـزمـات
االخرى.واضـاف حالي ًا وكخطوة
اوىل نـواجه بـعض الـصعـوبـات
بـسـبب عــدم التحـاق عـدد من
العـمال الـذين مت تـنسيـبهم من
قبل املـركـز الـوطـين لتــشغيل
العـــاطلـني عـن العـمل يف هــذا
املشروع لكن قـريب ًا جدًا سنعاجل
مجيع الثغرات وسنباشر بتنفيذ
املـشـاريـع اليت ختـص احلــدائق
واملتنـزهـات اضـافـة اىل اعمـال
الـتنـظــــيفـــات اليت بــــــــدأت
مــــنذ .2002/5/1
مـــــديـــــر الــتحـــــريـــــر

سـاعات عمل يومي ًا ومبعدل مخسة
ايــام يف االسبـوع الـواحـد .حـيث
تـستهدف احلمـلة ازالة نـبات زهرة
الـنـيل والــشـمـبالن مـن االنهـــر
واجلــداول واملـشــاريـع االروائيــة
االخــرى اليت يـتكـاثــر فيهـا هـذا
النـبات ممـا يؤثـر سلبـ ًا يف عملـية
جريان املياه واحيان ًا يؤدي اىل غلق
املضخات وتوقفها.
واكـد ان حصة مركز مدينة الكوت
من هذه الفرص ( )466فرصة عمل
فيمـا تتـوزع الفرص االخـرى بني
عمـوم اقضيـة ونواحـي احملافـظة
وحتـديـدًا علــى مسـار نهـر دجلـة

عبد الرزاق املرجاين

تقـوم به الوزارة مــــــــــن مهـام منذ
عـــام  1964واىل الـيـــوم قـــد تـبـــدو
متجانـسة ولكنهـا ليست كـذلك ألنها
يف املهمة االوىل تعمل كـشركة قابضة
تـدير جممـوعة كـبرية من الشـركات
الــصنــاعيــة  ..ومن جــانب آخــر
مـطلـوب مـنهـا ان تـديــر عمـليـة
التـصنيع يف العراق ككل.واشار اىل ان
الـدولة تكـون يف اجلانب االول طـرف ًا
جيعلهـا تنـافس بـشكل غري عـادل ملا
متتلكه من امكانيات وبالتالي ينعدم
عنصـر املنافـسة مع القطـاع اخلاص
والـذي يعـد واحـدًا من اهـم اسبـاب
النجاح ألي نشاط اقتصادي.

للتـنفيـذ يف املـوصل مـشريا اىل
رغبـة االدمريال يف تقيـيم طرق
عرض املنـاقصـات واالسس اليت
يتـم مبوجبهـا اختيـار املقاولني
فـضال عـن املتـابعــة امليــدانيـة
للمشاريع اليت هي قيد االجناز.
وعلـمـت (املــدى) مـن مـصــدر
مطلع يف جملس حمـافظة نينوى
ان مثة خالفات يف وجهات النظر
حول الثقة املمنـوحة للمقاولني
والطـرق الـتقليـديــة املتبعـة يف
الـتقيـيم خـاصــة بعــد ظهـور
مشكالت عـدة منها عـدم تنفيذ
املـشاريع وفـق املواصفـات املتفق
عليها.
وكـان حمافـظ نينـوى الدكـتور
اسامة يوسف كشمولة قد اوضح
يف تصريح الحق ان طرق تنفيذ

املشاريع ختضع لتدقيق ومتابعة
اجمللس خـاصة يف مـسألـة عرض
املـنــاقـصــات دون ان يــشـري اىل
وجود خالفـات يف وجهات النظر
بني جملـس احملــافظـة ومكـتب
اعـمار العـراق.ويذكـر ان مكتب
اعمــار العــراق ميلك يف الــوقت
احلـالـي  18مليـار دوالر مقـدمـة
كـمنحــة من الـواليــات املتحـدة
االمريكية ويعمل على انفاقها يف
تنفيذ املشـاريع يف عموم العراق.
وحتـضـى نـينـوى بـاولـويـة يف
الربنـامج املعد هلذا الغرض حيث
تتـوفــر فيهـا فـرصـة اقـامـة
املشاريع بسبب االستقرار االمين
النسيب الذي تتمتع به اضافة إىل
االهـتمـام اخلـاص الـذي تــوليه
سلطـة االئتالف هلـذه احملافـظة.

وصل االنتاج الى  612الف متر

بيع مباشر للصناعات النسيجية

بغداد  /سعدي السبع
يعود مركز السعدون للبيع املباشر والتابع للشركة العامة للصناعات
النسيجية هذا االسبوع للعمل بعد توقف دام عاما كامال.
اعلن ذلك السيد حـامد مكي منذور مدير عـام الشركة وقال ان هذا
املركـز سيـتضمـن عمليـات بيع مـباشـر لكل منـتجات الـشركـة من
االقمـشـة الـقطـنيـة واملخلـوطـة و(الكـودري) فـضال عـن اقمـشـة
(القديفـة) و(الكوبـالن) وبنقشـات جديـدة من اقمـشة الـشراشف،
واضاف ان الشركـة وبعد الظروف االنتـاجية العصيبـة اليت شهدتها
يف املرحلة السابقة بدأت تسـتانف نشاطها االنتاجي حيث حققت يف
شهـر نيسـان املاضـي اعلى معـدل انتـاجي بلغ ( )612مرتًا طـو ًال من
مجـيع انواع االقمـشة وهـذا ميثل اعلـى معدل انـتاجي شهـري منذ
احلرب االخرية والـذي ميثل  %50من الطـاقة االنتـاجية املعـمول بها
سابقا.

القبض على عصابة لتزوير العملة العراقية
وجتار أسلحة ثقيلة يف ميسان
العمارة/حممد احلمراني
ألقت شرطـة حمافـظة ميـسان القبـض على عـدد من االسلحـة اثناء
مـداهـمتهـا ســوق بيع االسلحـة يف العمـارة ومت ضـبط )7( :هـاونـات
وبارود اسطواني عدد ( )10وصفرة صاروخ عدد ( )6وصاعق صاروخ
عـدد ( )6كذلـك ضبط العـدد من االعتـدة اخلفيفـة واعتقـال بعض
املشـتبه بـهم يف املتـاجـرة بـاالسلحــة اخلفيفـة والـثقيلـة واصـدرت
مديـرية شـرطة حمـافظـة ميسـان بيـان ًا طلـبت فيه من املـواطنني
ابالغها عن بعض الذين ميارسون مهنة بيع االسلحة سراً.
من جهـة أخرى مت القـاء القبض علـى عصـابة يف قـضاء قلعـة صاحل
تقوم بـتزويـر العملـة وسرقـة السيـارات حيـث مت ضبط حبـوزتهم
مليـون وسبعمـائة الف دينـار عراقي مـزور وقال الـرائد علـي قاسم
مدير شرطـة قلعة صاحل ان ثالثة من افراد الـشرطة كانوا من ضمن
العصابة اليت القـي القبض عليها وهي حتاول تـسليب بعض السيارات
القادمـة من حمافظة البصرة (ويف جـانب آخر مت اصطدام سيارة من
نوع (مجسي) مع دبابة بريطانية يف مفرق قلعة صاحل.
وذكـر (علي حـسني) صاحـب السيـارة بأن اغـلب الركـاب مل يصـابوا
بأذى وانه كـان متجهـ ًا إىل مديـنة العـمارة حـني تفاجـأ بدوريـة من
الدبابـات تقطع الطـريق امامه وهـذا ما جعله يفقـد السيطـرة على
السيارة.

مواطنون يهامجون اوكار اللصوص يف ام عنيج
بالناصرية وحيتجزون سبعة منهم
الناصرية /املدى

قامت جممـوعة من املـواطنني من سكـنة حي البقـاع مبهامجـة اوكار
اللصوص وقطاع الطرق يف ام عنيج واخـذت سبعة منهم كرهائن كما
استولت على احدى سياراتهم املـزودة ببندقية متوسطة .وقال شهود
عيان ان هؤالء املواطنني هم من اقارب واصدقاء احد االشخاص الذين
قـتلتهم عـصابـات ام عنيج واسـتولـت على سـياراتهـم .واشاروا اىل ان
قيـام هؤالء االشخاص بهذا العمل يأتي بعد عجز الشرطة من مالحقة
اللصوص وتامني طريق الناصرية –بصرة.
ومـا زال اللصوص حمـتجزين يف احـد املنازل يف حي الـبقاع منـذ اكثر
من اسبوع وقد اشرتط اقارب القتيل وذويه تسليم قاتل ولدهم مقابل
اطالق سراح الرهائن.

سـكــــرتـيــــر الــتحــــريــــر

Al- Mada

عبد الزهرة زكي

سهيل سامي نادر

االخباراحمللية :

واملشـاريع االروائيـة االخـرى اليت
تتغـذى منه واليت يكـثر فيهـا هذا
النبات.
ويـذكـر ان زهـرة الـنيل ظهـرت يف
الــسنـــوات االخرية بـشـكل ملـفت
لـلنظـر يف نهـر دجلـة وحتـديـدًا يف
املنـطقــة احملـصــورة بني قـضــاء
الصويرة ومقدم سدة الكوت اال انه
اخـذ يـنتـشـر يف معـظم املـشـاريع
االروائـية االخـرى مما كـان له اثر
كبـري علــى عـمل هــذه املـشــاريع
اضـافة اىل مضاره االخـرى املتمثلة
بـإستهالك كميـات كبرية مـن املياه
اضافة اىل قتل االحياء املائية.

الصناعة :دعم الدولة ليس كافي ًا
بغداد /املدى
اعلـن مـــديـــر عـــام ديـــوان وزارة
الـصنـاعـة طه امسـاعـيل حممـد ان
واحـــدة مـن اهـــداف الـــوزارة الـيت
تـدرس حــاليــ ًا للمـرحلـة املـقبلـة
الوصول باحلصة الصناعية العراقية
عمـوم ًا وللعـشرين عـام ًا القـادمة اىل
 %25مـن جمــمل الــــدخـل القــــومـي
العــراقي بـإعـتبـارهـا واحــدة من
االنـشـطــة االقتـصـاديـة اجلــالبـة
لاليـرادات.واضـاف ان الـدعم املـادي
الذي ميكـن ان حتصل عليه الصناعة
من الدولـة ليس وحـده الكفيل حبل
ما تواجهه من حتديات خاصة مع ما

تـشمل مـشاريع حمـافظـة النجف
انشـاء  8دور سكن لنـائب ومعاون
احملــافظ وقـائـممقـام (املنـاذرة)
ومـــدراء نـــواحـي القـــادسـيـــة
واحلـيدريـة واملشـخاب ،واملـناذرة
اضـافـة اىل اجنـاز مـشـروع مـاء
املنـاذرة واكمـال مـديـرييت املـاء
واجملاري يف احملافظة.
امـا مـشــاريع حمـافـظــة بغـداد
فتـشـمل انـشـاء  5دور لـرؤسـاء
الـوحـدات االداريـة يف الــرشيـد

والعبـاجيي واللـطيفيـة والسالم،
والنصر ،والزهور .فيما مت ايصال
املـاء الصـاحل لـلشـرب يف مـنطقـة
شــشـبــار اجلــديــدة يف قـضــاء
احملمــوديــة واجنـــاز االعمــال يف
اخلـزان العـالي ملـشـروع مـاء ابي
غـريـب واكسـاء وتـبليـط الشـارع
اخلـدمي احملايـد للطـريق العام يف
املدائن اضافـة اىل اعداد الدراسات
والـتصاميم لالبنيـة احلكومية يف
تلك احملافظتني.

مجلس احملافظة يعترض على طريقة تقييم األداء

رئيس الوفد العراقي للمؤمتر التقني ملنطقة الشرق االوسط

توزيع 1920برمي ًال وحاوية جلمع النفايات يف الناصرية
واالكياس ستوزع خالل ايام
الناصرية/حسني كريم العامل
باشرت مالكـات مديريـة بلدية
النـاصـريــة بنـصب احلـاويـات
وتوزيع الرباميل جلـمع النفايات
يف عدد كبـري من شوارع املـدينة
وسـاحـاتهـا العـامـة وذلـك ضمن
مـشروع (العـراق انظف وامجل)
الذي رصـدت مبوجبه ( )11مليار
دينــار لـعمــوم احملــافـظــة من
ظمـنهــا ( )3.750مـليــار دينــار
ملركز املدينة.
وقـال املهنـدس كــاظم جرب سـد
خـان مدير بلـدية النـاصرية ان
تـوزيع الـرباميل سيـشمل مجيع
املناطق يف املدينة فبعد جتهيزنا
ال بـــاشـــرت
بـ ( )1940بـــرمــي ً

وتأثيثها اضـافة إلعداد الدراسات
والتصاميم احلكومية.
واضــاف املصـدر لقــد مت اكمـال
مشاريع املـاء يف (القائم والفلوجة
وراوة) واكمـال نـواقـص الصـرف
الـصحي وتــوسيع مـشـروع مـاء
ضبيعة يف الصحراء الغربية.
واشــار املـصــــدر اىل انـه قــد مت
مبـلغ  42مليون ًا و  9300الف دينار
لـتنـفيـذ عــدد من املـشــاريع يف
حمـافظـيت النجف وبغـداد حيث

شعبة طوارئ
حديثة يف مستشفى بغداد التعليمي

 3.750مليار دينار رصدت ألعمال التنظيف

مـالكاتـنا بـنصب عـدد منـها يف
االمــاكن املخـصصـة ومــا زالت
تـواصل العـمل لتجهـيز املـناطق
املتبقية بالرباميل.
اكياس النفايات
واضاف بأنه سيتم قريب ًا توزيع
اكيــاس للنفـايـات علـى املنـازل
مبعدل  10اكياس لكل منزل وقد
اعــدت دراســة هلـــذا الغــرض
وسـتــنفـــــذ حـــــال وصـــــول
التخصيصات.
وعن كـيفيــة متـابعـة تـنفيـذ
االعـمال قال :لقـد قسمنـا مركز
املدينة اىل  12قطـاع ًا متت احالة
 8مــنهـــــا اىل املقــــاولـني امــــا
القـطــاعــات االربعــة االخــرى

خصصت وزارة البلديات واالشغال
مبـلغ  82مليـونــ ًا و 70الف دينـار
لـتـنفـيــذ عــدد مـن املــشـــاريع
اخلـدميـة االضـافيـة يف عـدد من
احملافظات.
اعلـن ذلك مـصــدر مـســؤول يف
الـوزارة لـ(املـدى) وقـال ان املـبلغ
الــذي خصـص يتـوزع بـواقع 39
مليـون و  140الف دينـار حملافـظة
االنبار الفرص تنفـيذ العديد من
املشـاريع اليت تـشمل انـشاء مـقر
قـائممـقامـية (الـرمادي ،وراوة ،
وهـيـت،والفلــوجـــة) ومقــرات
نــواحـي (العـبيــدي ،الـنخـيب ،
والبغــدادي والعبـور ،والـوفـاء،
وبـروانه ،والـوليـد ،والعـامـريـة،
والـكرمـة ،والصقالويـة)وانتـشاء
ثالث دور سكن لرؤسـاء الوحدات
االداريــة يف (الـعبــور ،والــوفــاء،
وبروانـة) واكمال دار الضـيافة يف
الـرمـادي وانـشـاء مقـر لـدوائـر
الدولـة وانشـاء املكتبـة املركـزية

مبساعدة منظمتني فرنسية وايطالية

مـن ()70000مــواطـن ومـن ثـم وقــال ان عــدد املــرشحـني بلغ
يـشكل جملـس حملي لكل قـطاع ( )400شـخـــــص مــــن خمــــتـلـف
ويـتكـون مـن ( )15عضــوًا ومن اطيـاف اجملتمع احللي ،وارتفعت
هـؤالء يـنتـدب ( )4كـمنـدوبني روح املـســؤوليـة يف املـشـاركـة
لكل قـطــاع اىل جملـس مـركـز بـــاالنــتخـــابـــات والـرتشــيح
احملـافظـة ،والذي سـوف ميارس بــإعتبـارهـا التجـربـة الثـالثـة
صالحيـاته استنادًا ألمـر سلطة للمـدينــة واليت عكـست نـزوع
اهــالـي احللــة الفـيحــاء لـبنــاء
االئتالف  71يف  6نيسان.
واضــــــاف ان اجمللــــس اهــتــم الدميقراطية ،واكـد ان جتربتنا
اهتمام ًا بالغ ًُا باحلملة االعالمية الـدميقراطـية سـتتعمق لـتكون
لعـمليــة االنتخـابـات حـيث مت لـبـنــة اســاسـيــة يف عـملـيــة
االعـالن يف وســــــــائـل االعـالم االنتخابات الدميقراطية.
احملليـة (صحـافــة ،تلفـزيـون ،امــــا عـن شــــروط الـرتشــيح
اذاعـة) اضـافــة لقــراءة بيـان لـلمجلـس احمللي ملـدينـة احللـة
االنتخـابات بـواسطـة السـيارات فقــال جيـب ان يكــون املــرشح
اليت جتـولـت يف احيــاء احللـة .عراقـي ًا وال يقل عـمره عن ()18
وبدأت االنـتخابـات اعتبـارًا من عــامــ ًا ويــسكـن احللــة وليـس
يـوم امـس  22/5ولغـايـة  ،28/6عضوًا يف حزب البعث املنحل.

البــدء يف محلة رفع التجـــــاوزات
على الشبكة الكهربائية

 82مليون دينار اضافية لتنفيذ مشاريع ادارية وخدمية
يف ثالث حمافظات
بغداد /طالب املاس الياس

.

اليوم بدء انتخابات املرشحني جمللس مركز
حمافظة بابل
بابل /علي املالكي
اعلن سكـرتري جملـس حمافـظة
بابل رئيس اللجنة املشرفة على
انتخـابات جمللـس احمللي املـركز
احملــافـظــة (مـــدينــة احللــة)
املهنـدس حيدر عنـوت موسى لـ
(املدى) ،ان النشاط االبرز جمللس
احملافظة اآلن هو حث املواطنني
على املشاركـة يف انتخاب اجمللس
احمللي ملدينة احللة حيث قسمت
مـــديـنـــة احللـــة اىل مخــســـة
قطـاعــات ،وكل قطـاع حيتـوي
علـــى ( )17-13حـيـــ ًا وكل حـي
يـبعـث مـنـــدوبـني ،وبــــواقع
مـنــــدوب لـكـل  1000شخــص،
وبالـتالي يصبح عـدد املندوبني
عن كل قـطــاع ( )70منـدوبـاً،
بـإعتبـار ان كل قطــاع يتكـون
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