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NEW & REPORTS

إعادة النظر يف العقود
املربمة ضمن مذكرة التفاهم يف قطاع النقل

بغداد/طارق اجلبوري
أكــد املهنــدس عطـا نبـيل وكيل
وزيــر الـنقل أن الــوزارة أعــادت
النظـر بكل العـقود املـربمة عـلى
وفق مذكرة التفاهم وقد مت إلغاء
عدد من هذه العقـود بسبب عدم
مالءمتهـا حلملـة إعمـار العراق..
كما إن الـوزارة تعمل علـى دراسة
عـدد مـن املشـاريع الكـربى للنقل
اليت تــسهـم بتـطــويــر الـبنــى
التـحتيـة ومنهــا مشــروع إنشـاء
ميـناء يف شبه جزيـرة الفاو.وقال
لـ(املدى) :إننا خنتار عقود مذكرة
التفـاهم ومبـا يتنـاسب وحـاجة
العـراق بغض النـظر عـن املواقف
السيـاسيـة ونعتـمد ثالثـة أسس
هـي احلاجة واجلـودة والسعر ومت

إلغاء بعض هـذه العقود مبـا فيها
عقـود مـوقع عليهـا وفـتح فيهـا
كتاب اعتمـاد أبان النظام السابق
ولــدينـا رؤى واسعـة لـتطـويـر
قطـاع النـقل من خالل العـديـد
من املشـاريع الكـربى..وأضاف أن
الــوزارة تعـمل علــى استحـداث
مطارات جـديدة كمـطار النجف
ومطار أربيل وتـطوير وحتديث
املطـارات القدمية كمطار املوصل
كمـا أن هنـالك خطـة لتحـديث
املـوانئ العراقـية وإعادة تـأهيلها
وبنـاء موانئ جـديدة خـاصة يف
شـبه جــزيــرة الفــاو حـيث أن
هنــالك دراسـة لـتحــويل هـذه
املنطقة إىل منطقة جتارية حرة
أمـا فيمـا خيص السـكك فإضـافة

خلط السكك الدائري حول بغداد
الــذي سيــسهم يف الـتخفـيف من
االخـتـنــاق املـــروري يف بغــداد
هنـالك مـشـروع خـط (بغـداد -
الكوت  -الناصرية  -البصرة) وخط
(بغــــداد  -الكـــوت  -العـمـــارة -
البصـرة) إىل شبه جـزيرة الـفاو
وخط (بغداد  -بعقوبة  -كركوك
 أربــيل  -املــــــوصل  -زاخـــــو)وتفـــــرعه مـن كــــركــــوك إىل
السليمانيـة وآخر من بعقوبة إىل
خانقني إضـافة إىل خط (بغداد -
املــسـيـب  -الكـــربالء  -الـنجف -
الــسمـاوة) وهـذه اخلـطـوط مت
ختصيـص املبالغ إلعـادة دراستها
وحتــديــد مـســارهــا وحتــديث
املـــواصفـــات اخلـــاصـــة بهـــا..

تخصيص  25مليون دوالر كدفعة اولى

 20مديراً عاماً يؤدون اليمني القانونية

تشكيل جلنة لتعويض املتضررين جسدي ًا
جراء ممارسات النظام السابق

استعداد يف وزارة االعمار واالسكان لتنفيذ املشاريع
املتعاقد عليها مع جهات عربية واجنبية

بغداد /املدى
تقـرر تشكيل جلـنة لتعـويض املتضـررين من النظـام السـابق وختصيص
مخسة وعشرين مليون دوالر كدفعة اوىل لتسديد التعويضات.
اعلـن ذلك السفري بول برمير رئـيس السلطة املدنيـة املؤقتة خالل املؤمتر
الـصحفي الذي عقـد يف قصر املـؤمترات امـس وحضرته (املـدى) وقال :يف
واحـدة مـن اخلطـوات الـيت نسـري فيهـا معـ ًا مع العــراقيني إلرســاء اسس
اجملتمع الـدميقراطي املبين علـى العدالة مت تـشكيل هذه اللجنـة للنظر يف
تعويض املتضررين جسدي ًَا من نظام الطاغية صدام حسني ومت ختصيص
هذا املبلغ كـدفعة اوىل علـى ان يستكـمل عند تـشكيل احلكـومة العـراقية
اجلديـدة .وجرى اخـتيار الـدكتور مـالك دوهات احلـسن نقيـب احملامني
لتولي رئاسة هذه اللجنة اليت نأمل ان تهيأ املستلزمات للمباشرة بعملها يف
االول من آب القادم.بعـدها حتدث الشيخ غازي عجيل الياور رئيس جملس
احلكم االنتقـالي فقال :يف اطار العمل علـى معاجلة جزء مـن معاناة شعبنا
يف العـراق الدميقـراطي اجلـديد مت تـشكيل هـذه اللجنـة اليت ستـستقبل
طلبـات املتضـررين جـسديـ ًا من اجـراءات النـظام الـسابـق ونطمـح بأن
تـستكمل احلكـومة العـراقية املـؤقتة اجـراءات عمل هـذه اللجنـة لتؤدي
مهامها بالوجه املطلوب.

مكتب ملتابعة جرائم االختطاف
يف وزارة الداخلية
بغداد  /ماجد الشبلي
قـال مصدر يف وزارة الـداخلية أنه
مت تسمـية مكتـب ملتابعـة جرائم
االختطـاف يضم عـناصـر كفوءة
ملـتــابعــة عـملـيــات اخـتـطــاف
األشخاص واجلرائم املتعلقة بها.
وذكــر املـصــدر أن هـــذا املكـتـب
اسـتحــدث بعــد تــزايــد حــاالت
االختـطاف الـذي طال العـراقيني
مبخــتـلف األعــمـــــار ومـــن كال

افتتاح مكتب حلل النزاعات حول امللكية يف البصرة
بصالحيات واسعة
البصرة  /املدى
جــرى يف مــركــز حمــافـظــة
البـصــرة أمـس األول افـتتــاح
مكتب اللجنـة العراقيـة للنظر
بالنـزاعات حول املـلكية ،واليت
تعـترب مـن أكثـر املـشــاكل اليت
خلفها الـنظام الـسابـق خطورة
وتعـقيـــدا ،وذلك بعــد عــودة
املهجـــرين واملـغيـبني ومجـيع
األشخـــاص الـــذيـن صـــودرت
ممتلكاتهم .

ويعتـرب هذا املـكتب يف البـصرة
أول مكـتب إقلـيمـي يف جنـوب
العـــــراق يــتعـــــامـل يف تلـك
الـطــــــــلبـات ،ويـضـم املكـتب
اآلن ( )15منـتسبـا من ضـمنهم
املدير واملسـتشارون القانونيون
وآخـرون يتولـون متابـعة تلك
النـزاعـات القـانــونيــة .وكمـا
أعلنـت ذلك سـلطــة التحــالف
املــؤقتـة يف املـؤمتــر الصـحفي
األسبـوعي يف نفس اليوم جيب
أن يكون صاحب احلق الشرعي

هو من يتابع القضية .
كما توفر اللجنة للمطالبة حبق
امللكية آليـة منظمة وقـانونية
حلل النـزاعـات حـول املـلكيـة
للناس الذين يرغبون باملطالبة
بها ،كمـا أنها مفتـوحة للـورثة
الشرعيـني للمطالبـة حبقوقهم
للفـرتة بني  17متـوز  1968اىل 9
نــيــــســـــان  2003ولــــــديهــم
املـستمـسكـات القـانـونيـة اليت
تـثبت ملـكيتهـم اليت انتـزعت
منهم بـسبب الدين أو الـطائفة

نفذت مـديرية كـهرباء حمـافظة
واسـط بــالـتعـــاون مع اجلهــات
االخرى يف احملـافظة محلة واسعة
ملالحقـة املتجاوزين علـى الشبكة
الكهربائيـة ورفع هذة التجاوزات
اليت اثـرت كـثريا علــى استقـرار
التيـار الكـهربـائي وذلـك يف ضوء
احلملـة الــوطنيـة الـيت تنفـذهـا
وزارة الكهرباء حالياً.
وقـال مـديـر دائـرة الكهـربـاء يف
احملافـظة املهنـدس علي كاطع ان
التجاوزات الكثرية عـلى املنظومة
الـكهربـائيـة والنـامجة عـن عدم
الـشعور باملسـؤلية اصبحت تشكل
ثقال كبـريا على دوائر الكهرباء ملا
هلا من تاثريات سلـبية وتعقيدات
عمـليـة وفـنيـة عـديــدة علـى
الـشبكة وزيـادة االمحال ممـا كان
له اثر كبري علـى مكونات الشبكة
الكهـربائـية كـاالسالك واحملوالت
والقـواطع اليت تـعرضـت الضرار
واسعــة نـتـيجــة كـثــرة هــذة
التجـاوزات وسـوء االستخـدامـات

دون ان يكون هناك رادع حقيقي
ضد املتجاوزين .
واكد ان تلك التجـاوزات وبالذات
عـمليـات ( الـتجطـيل ) واالكثـار
من املصابيح والنشرات الضوئية
ادت اىل زيـــــــــادة االمحـــــــــال
الكهـربائـية وبـالتـالي التـاثري يف
عـدالـة التـوزيع واحيـانـا زيـادة
سـاعـات القـطع عن املـواطـنني
وتلف مكـونـات الــشبكـة ضـمن

( )224زمالة دراسية لنيل شهادات
عليا خصصت من دول عربية وصديقة
بغداد  /طالب املاس الياس
حـصـلت وزارة الـتعـليـم العــالي
والبحث العلمي على ( )224زمالة
دراسيـة لـنيل الـشهــادات العليـا
املاجـستري والـدكتـوراه من قبل
عـــدد مـن الـــدول العـــربـيـــة
والصديقة.
أعلن ذلك الـدكتور صبـاح ناجي
املــوســوي مــديــر عــام دائــرة
البعـثات والـعالقات الـثقافـية يف
الــــوزارة لـ(املــــدى) وقــــال أن
الــــزمــــاالت تـــشــمل مجــيع
االخـتــصـــاصـــات الـعلـمـيـــة
واإلنسـانيـة وهي تتـوزع بـواقع
( )44زمــالــة خـصـصـت من قـبل
األردن و( )30مــن اهلــنـــــد و()4
زماالت من اليونان وتركيا و()12

زمالة من رومانيا واجليك و()80
مـن روسيـا والـصـني وبلغـاريـا
ومـؤسـسـة فــولربايـن و( )3من
السلوفاك و( )40من بريطانيا.
وقـد حـصلت الـوزارة علـى هـذه
الزمـاالت عن طـريق اتـفاقـيات
الـتبـادل الـثقــايف والعـلمـي بني
العــراق والـبلـــدان العــربـيــة
واألجنبية.
وأشـار الـدكتـور املـوسـوي إىل أن
الـزمـاالت حـددت وفق شـروط
وضــوابـط تقــضي بــأن يكــون
ال علــى شهــادة
املـتقــدم حــاص ً
الـبكلـوريـوس واملـاجـسـتري وأن
يكـون جمتـازًا المتحـان الكفـاءة
اللغوية ولديه خدمة سنتني وال
يتجــاوز عمــره أكثــر من ()50
عاماً.

جريدة يومية سياسية
تصدر عن مؤسسة املدى
لالعالم والثقافة والفنون

املدير الفنــــــي :
غادة العـاملــــي

الرياضة:
خـالد حمفــوظ

ال عـن عـملـيــات
اجلـنـسـني فـض ً
اخـتطـاف العـامـلني يف املنـظمـات
اإلنـســـانيــة.وأضــاف أن املكـتب
سيكـون عـمله منـسقـ ًا مع دوائـر
ومـديـريــات الشـرطـة يف الـوزارة
وكـذلك مع املـنظمـات واالحتادات
املهنـية والـشعبيـة للمـساهـمة يف
احلـد من تصـاعد جـرائم اخلطف
والــوقــوف علـــى اسبــاب جنــاح
اخلاطفني يف اإليـقاع بضحـاياهم.

سلم رواتب جديد ملوظفي الوزارة ابتداءاً من الشهر املقبل
بغداد/رياض القره غولي
مــددت وزارة االعمـار واالسكـان
املهلــة اليت مـنحـت للـشــركــات
العربـية واالجنبية اليت تعاقدت
معها لـتنفيذ جممعـات سكنية يف
خمـتلف حمافـظات العـراق .وقال
املـهنــدس بــاقــر صـــوالغ جرب
الزبـيدي خالل أداء ( )20مـديرًا
عـام ًا اليـمني القانـوني امامه ان
الــوزارة ال تـسعــى اىل مقــاضــاة
الشركـات اليت اخلت بالتـزاماتها
لتفهمها لـظروف الوضع االمن يف
البالد.
واوضح امكانية مساهمة شركات
الــوزارة ذات اخلربة والـتجـربـة
الـكبـرية يف االعمـــار يف تنـفيــذ
املشاريع والطـرق واجلسور وبناء
اجملـمعات الـسكنيـة اليت سبق ان
مت التعـاقـد عليهـا مع عـدد من
الشركات العربية واالجنبية.
واضـاف ان الــوزارة تلـقت ردودًا
اجيـابيـة من عـدد من الشـركات
االجـنبيـة بتـأكيـد التـزامـاتهـا
الـتعــاقــديــة لـبنــاء اجملـمعــات
الـسكـنيـة ورغـبتهــا بتـنفيـذ
جممعـات اخـرى.واكـد ان وزارة
االعـمــــار واالسكـــان وبـــرغـم
االضـرار اليت حلقـت بشـركـاتهـا
وآليـاتها الـتخصصـية ومقـراتها

صرف  80مليون دينار تعويض ًا للمتضررين
حبوادث السيارات يف بابل

أو األصل العــرقـي أو بــسـبـب
معارضتهم السياسية.
كل هـذا عــدا أسبــاب اإلصالح
الـزراعي أو اليت مت مـصادرتـها
بـأقل من سعـرها احلـقيقي ،أو
أن السعر املتفق عليه مل يدفع.
كمـا أن مـن صالحيـة الـلجنـة
النـظـر يف قـضـايــا األشخـاص
الذين فقدوا ملكيتهم الشخصية
للسـيارات واألمـوال النقـدية أو
الـــذين دمـــرت ملكـيتـهم ومل
تصادر.

بابل /علي املالكي
اعلن مـدير فـرع شركـة التأمني
الــوطـنيــة يف بــابـل ان مبــالغ
التعويضـات اليت قدمتها الشركة
لـلمــؤمـنني لــديهــا بلـغت ()80
مليــون دينـار خالل عـام 2003
وقـال بــأنهم ملـزمـون قـانـونـ ًا
بتعـويـض كل االشخـاص الـذين
يتعرضـون حلوادث الـسيارات يف
العـراق طبقـ ًا لقـانـون التـأمني
االلزامي رقم ( )52لسنة .1980

ولـدى الشـركـة استمـارة معـدة
هلذا الغرض.واشار اىل ان الشركة
متــارس انــواعــ ًا مـتعـــددة من
التــأمني اهـمهــا ضــد احلــريق
والسرقة ويـشمل املنازل واحملال
الـتجاريـة والسيـارات واحلوادث
الـشخـصيــة ،وهنـاك الــوثيقـة
املــتعــــددة املـنـــــافع وميـكـن
بـواسطتهـا منح راتب تقـاعدي
ملدة حمددة ويعتمد قسطها على
عدد املؤمنني.

مصدر صحي يعلن لـ(املدى):
.
 25ألف اصابة سرطانية تشخص سنوي ًا يف العراق

وزارة الكهرباء
تعد التجاوز على الشبكة أعما ًال ختريبية
واسط  /جبار جباي
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متـوفــرًا لعالج هـذه االمـراض
سابقـ ًا هي اجهـزة قدميـة يرجع
تصنيعها لعام .1970
واشار اىل ان االسـتعدادت جـارية
لـبـنـــاء غـــرف مـتخـصـصـــة
ومبواصـفات عالية لعالج امراض
السـرطان اذ مت االتفاق مع شركة
سيمنس االملانية هلذا الغرض كما
ستـشهـد االيـام املـقبلـة وصـول
احــــــدث جهــــــاز يف عالج اورام
الـسرطـان يسمـى جهاز املطـابقة
الـذي تعمل به اكرب املـستشفـيات
واحدثها يف العامل.
وقـال ان احـصــائيـات تــشري اىل
وجـود ( )140الف حالـة مرضـية
مـصــابــة بــالـســرطــان حــسب
الـسجـالت وهي حـاالت قـدميـة
وحــديثــة ومن خالل اسـتمـرار

بغداد/حييى الشرع
اعلن مـديـر مسـتشفـى االشعـاع
والطـب النــووي عن وصـول ()4
اجهـزة متطـورة لعالج السـرطان
اىل العـراق وقـال لـ(املـدى) انه مت
ادخـال هذه االجـهزة يف اخلـدمة
الـطـبيــة حـيث مت ختــصيـص
جهازيـن منها ملـستشفـى االشعاع
والـطب النـووي يف بغـداد وجهـاز
ملسـتشفـى الكـاظميـة التعلـيمي
والـرابع مت ارسـاله اىل حمــافظـة
نينوى.
واضـاف ان هـذه االجهـزة تـعمل
مـن خالل شبكـة من احلـواسيب
وبـــطــــــريقــتــني مـــن خالل
الفـوتـونــات (االشعــاع) لألورام
املنـازل وكـذلك عـطب االجهـزة العـميقـة وااللـكرتونــات لالورام
الـكهربـائيـة املسـتخدمـة يف تلك الـسـطحيـة مـؤكـدًا ان مـا كـان
املنــازل ويف احملــال الـتجــاريــة
واالماكـن االخرى 00مشريا اىل ان
مـثل هذة االعـمال عـدتها وزارة
الكهرباء مبثابـة اعمال ختريبية
واحـالـة املتجـاوزين اىل احملـاكم
الذي تلعـبه النسـاء يف اجملتـمعات
اضافة اىل فـرض غرامات مـالية البصرة  /املدى
علـيهـم قـبل اعـــادة الـتـيـــار الـتحقـت ثالث نـســاء من وسـط العربيـة والشرقيـة حيث أن هذا
الكهربائي.
األعمال العراقي بـ( )250شخصية الدور غالبـا ما يعتـرب مغيب ًا وبال
من وزيـرات ونساء أعـمال بارزات فعالية.
تعرض أكثر من  20طبيب ًا مـن لنـــدن األسبــوع املـــاضي يف أعلن ذلك مسـؤول قسم الصحافة
الندوة السنوية الـثامنة للنساء يف واألعالم يف سلـطـــة الـتحـــالف
ختصصي ًا لالختطاف
منتدى األعمال .ويف ذلك املنتدى للـمنـطقــة اجلنــوبيـة (املــسرت
مت دراســة مـســـاهمــة املــرأة يف دومنـيك) ،وأضـاف بــان هنـاك
بغداد /سحر العبيدي
أعلـن يف وزارة الصحــة عن تعـرض االقـتـصــاد اإلقلـيـمـي والعــاملـي وفودا أخرى حضرت املنتدى من
أكثـر من ( )20طـبيبـ ًا مـن خمتلف وطـرق النجـاح ،ويعتـرب املنتـدى األمــارات العــربيـة والـبحــرين
االختـصاصـات للخطف ومعـظمهم كـمناسبة اجتمـاعية للعامل امجع والعــربيـة الـسعـوديــة وعمـان
من األطبـاء املعـروفني وأغـلبهم مت لـالحتفـال بـالــدور اجلمــاهريي والكويت وسـوريا واألردن ولبنان

املـرضى بأخذ اجلـرعات الدورية
ال عن زيــادة يف االصــابــات
فـضـ ً
مبعـدل ( )7500اصـابـة سنـويـة
لكـن حقيقـة االمـر ان اكثـر من
( )25ألف حــــالــــة مــــرضـيــــة
تـشخص سنويـ ًا أي ( )1000اصابة
لكل مليون نسمة.
واضـاف ان هنـاك دراسة النـشاء
مركـز وطين لتشخيص ومعاجلة
وحبـوث االمــراض السـرطـانيـة
يـضم ( )300سـريــر مع وجـود
صالـة متطـورة للعملـيات و ()6
ردهات للعالج الكيمياوي.
وخلـص اىل القــول ان طــريقــة
العالج سـابق ًا كانـت سلحفاتية ام
اآلن وبفضل وجود هذه االجهزة
متكـنا مـن معاجلـة اكثـر من ()4
وجبات يومي ًا وبشكل انسيابي.

نساء أعمال عراقيات
حيضرن منتدى األعمال يف لندن

إطالق سـراحه بفـدية ممـا دفعهم
ذلك إىل مغادرة العراق مع عوائلهم.
يف حني اسـتنكـرت نقـابـة األطبـاء
هــذه األعمـال وطــالبـت بضـرورة
تدخل اجلهـات الرمسيـة للسـيطرة
علـــى مــثل تـلك األعـمـــال الـيت
تستهدف هذه الشرحية.
وأكدت مـصادر طبيـة يف مستـشفى
ابـن النـفيـس بـــأن وراء عمـليــات
خـطف األطبــاء تقف عنـاصـر من
املخـابرات الـتابعـة للنـظام الـسابق
إضـافـة إىل اشرتاك املـوسـاد يف مثل
تلك العمليات اليت تستهدف العقول
العـراقيـة ومنهم شـرحية األطـباء.

نـــائـبـــا رئـيـــس الــتحـــريـــر
زهري اجلزائري سلوى زكو

التحقيقات:
حسني حممد عجيل

واملغـرب وتـونـس وبـاكــستـان
واجلزائر وأفـغانستـان والسودان
وإيران واملـملكة املـتحدة .وألول
مـرة حيضر وفـد عراقي نـسائي
من القطـاع اخلاص هلـذا املنتدى
والذي مت تضييفه من قبل قسم
التجـارة والـصنـاعـة للحكـومـة
الربيطانية.
وكـانت الـسيـدة بـاروين بـابكـر
وزيـرة الـصنـاعــة يف حكـومـة
إقليم كوردسـتان ضمن تـشكيلة
الوفد العراقي.

عقد بقيمة  7ماليني دوالر لتعميق ميناء خور الزبري
البصرة -املدى
منح عقـد عمل جديد هذه املرة
لشركة عراقية بقيمة  7ماليني
دوالر النتـشــال وانقــاذ وحفـر
وتعمـيق مينـاء خور الـزبري من
قبل سـلطــة االئتالف املــؤقتـة
للـمنطقـة اجلنـوبيـة ،ويتـضمن
العقـــد رفع الغــوارق والــسفـن
الـغارقـة منـذ احلرب الـعراقـية

مـــــديـــــر الــتحـــــريـــــر

االيــرانـيـــة ،وتعـمـيق ثالثــة
ارصفــة فـيه لـتمـكني الـسـفن
الـكبرية اخلـاصـة بنقـل البرتول
من الرسـو فيه ،وكذلك سيسمح
تعميق هـذه االرصفة بـاسترياد
كـميــات مـن الغــاز الـســائل اىل
العـراق.وقد مت الـعمل قبل ذلك
مبشروع تعميق اجلهـة الشمالية
واجلنـوبيـة من ميـناء ام قـصر
وكـان بقـيمــة  3.5مليـون دوالر

عبد الرزاق املرجاين

برمير مل حيضر اجللسة الثانية
من الدعوى املقامة ضده من قبل منتسيب
وزارة اإلعالم املنحلة
بغداد  /علي عويد
للمرة الثانية على التوالي مل حيضر السفري بول برمير أو من
ميثله اجللـسة الثـانية يف الـدعوى اليت أقـامها منتـسبو وزارة
اإلعالم املنحلة يف حمكمة القضاء اإلداري بوزارة العدل.
وطـالب موظفـو اإلعالم بكافـة حقوقهم الـوظيفيـة وصرف
رواتبـهم اليت قطعـت منذ مخـسة أشهـر .وصرف نعـويضات
جلميع املـوظفني جراء مـا أحدثه قـرار قوات االحتالل حبل
وزارتهم دون إجياد معاجلة موضوعية مبشكلة موظفيها.
وقدم حمامي موظفي اإلعالم طلبات تظلم للسيد أمحد عبد
العزيـز جايـد رئيس حمكـمة القضـاء اإلداري موقعه بـأمساء
املئات من منتسيب وزارة اإلعالم.
من جــانبه أبلغ الـسيـد القـاضي احملـامني بـأن وزارة العـدل
قامت بإبالغ السفري بول برمير مبوعد املرافعة بكتاب رمسي
وأجلت املرافعة يف الدعوى إىل يوم .2004 / 6 / 16
وحضـر اجللـسـة عـدد كبـري من وسـائل اإلعالم ومـنتـسيب
الوزارة.

مواطن يخبر عن مخبأ لألسلحة يف املوصل

والشرطة تفجر قذيفة
يف حي سكين
املوصل/املدى
مجع جنود اللواء الثالث من
فـرقة املشـاة الثانيـة (اللواء
اهلجـومـي سرتايكــر) كميـة
كبرية من األسلحـة واملعدات
بيـنمــا قــامت الـشــرطــة
العـراقية بتفجـري قذيفة يف
مدينة املوصل.
وقام مدني عراقي باإلخبار
عـن خمـبـــأ أسلحــة يـضـم،
قــذيفـتني صــاروخيـتني،
وصـاروخ (اربي جـي سفن)
وثالثة معزز قذائف.،
ومت محايـة األسلحـة حلني نقلهـا إىل مبـنى تـدمري القـذائف
لقوات التحالف.
واكتشفـت الشرطة العـراقية قذيـفة عيار 122يف حي األمل يف
املوصل علـى جانب الـطريق ومت استـدعاء وحـدة املتفجرات
وقاموا بتـفجري القذيفة ومل يـصب أي من الشرطـة العراقية
وال املدنيني العراقيني يف احلادث.

استحداث جملس
صـــحي يف الديوانـــــية
الديوانية /حممد الفرطوسي
باشـرت دائرة صحـة الديـوانيـة بعمليـة التضـبيب ملكـافحة
البعوض يف مركز املدينة بعد استقرار الوضع االمين فيها.
وقال الـدكتور محيـد جعاتي مديـر عام صحة الـديوانية انه
متت املبـاشـرة بـالتـضبيـب املسـائي يف االقـضيـة والنـواحي
وجبدول زمين استمر ملـدة شهر بالتعاون مع جهاز الشرطة يف
املدينة.
واضاف بـأنه مت استحـداث جملس ادارة يف صـحة الـديوانـية
شكـل من مدراء اقـسام الـدائرة ومـدراء املسـتشفيـات الكبرية
واحد مـدراء االقضيـة والقطـاعات بـصورة دوريـة .ويعـقد
اجتمـاع دوري اسبوعي ملـناقشـة القضايـا الصحيـة واالدارية
ووضع اخلـطط الـصحيـة ،مـؤكـدًا ان الـدائـرة وفـرت اجهـزة
ختطيـط القلب من الـنوع احلـديث وبـأعداد تـغطي حـاجة
املستشفى..

سـكــــرتـيــــر الــتحــــريــــر

Al- Mada

عبد الزهرة زكي

سهيل سامي نادر

االخباراحمللية :

بعـد متـويله مـن قبل بـرنـامج
PMOوقـد رفع حفار عمالق
مت اسـتئجاره من شـركة تـركية
مـا مقداره  1.5مليون مرت مكعب
من الــوحل والغـريـن من قـاع
املـيـنــاء .وقـــد بلغ عـمق تـلك
االرصفـة مــا يقـرب 12م وهـذا
بدوره سيحـسن وضع املالحة يف
امليناء.

الـيت بلغـت قيـمتهـا حــوالي ()2
مليـار دوالر ،عازمـة على تـنفيذ
املـشاريع املقـبلة تنـفيذًا مبـاشراً،
حيـث حققت حتـى اآلن  %75من
خـطتهـا املقـررة بـاالضـافـة اىل
تأهـيل معامل االسفلـت والروافد
الكـونكريتيـة لتوفري مـسلتزمات
تنفيذ املشاريع املختلفة.
واشـــار اىل ان تـــواصل تـنفـيـــذ
اجملـمعات الـسكنيـة واستمـرارها
ميكـن ان يـــوفــــر ( 40ـ  )50الف
فـرصة عـمل يومـي ًا وعلـى مدار
عـامني يف اطـار خطـة بنـاء ()12

الف وحــدة سكـنيـة مـن املقـرر
اجنازها يف نهاية العام املقبل.
ونّـوه بــأن هنــالك اجحـافـا حبق
موظفـي الوزارة يف احتـساب سلم
الــرواتـب السبــاب فـنيــة ،وقــد
شكلـت جلنــة وزاريــة جــديــدة
لـــدراســـة االعـرتاضـــات ،حـيـث
سيصدر الـشهر املقبل سلم جديد
لـلرواتـب .ويذكـر ان سلم رواتب
مـوظفي وزارة االعـمار واالسـكان
شـكل مـثـــار جــــدل واسع بـني
املنتسبني باعتباره اوطأ سلم بني
موظفي الدولة.

املنوعات:
حممد درويش عيل

فرز االلوان يف مؤسسة
املدى
العـنـــوان
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