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العدد ()705االربعاء( )28حزيران 2006

LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

NO (705)Wed (28) June

اهليئة العليا للتعداد العام للسكان
تعقد اجتامعاً حتضريياً
بغداد  /املدى

عقـدت الهيـئة العلـيا للـتعداد العـام للسكـان االجتـماع الـتحضيـري األول برئـاسة
الــسيــد عـلي غ ــالب بــابــان وزيــر الـتخــطيـط والـتعــاون اإلمن ــائي الــذي أكــد خالل
االجـتماع أن الهـدف الرئيـس من التعـداد العام للـسكان هـو بناء قـاعدة معلـومات
مهمة الـتي من خاللها يتم التخطيط ألمور البلـد مشيراً إلى أن هذه الفرصة ال
تتكرر إال كل عـشر سنـوات وإن وزارة التخطيـط ال تتمكن من إجنـازها وحـدها إال
مبــس ــاعـ ــدة بقـي ــة ال ــوزارات اخملـتــص ــة.وق ــدم رئـي ــس اجله ــاز امل ــركـ ــزي لإلحــص ــاء
وتكـنــولــوجـي ــا املعلــومــات الــدكـت ــور مه ــدي العالق شــرحـ ـاً مفـصـالً للحـضــور عـن
اخلطـوات التي قـام بها اجلهـاز يف التهيئـة للتعـداد املزمع إجـراؤه يف شهر تـشرين
األول عـام  ،2007مـؤكـداً أن الـدولـة وضـعت إمكـانـات كـثيـرة حتـت تصـرفنـا إلجنـاح
هذه العملية فضالً عن مساعدة بعض املنظمات الدولية.
ومت يف االجـتمــاع الــذي حـضــره ممـثل ــون عن سـبع عـشــرة وزارة وإقلـيم ك ــردستــان
العـراق وممثل مجـلس النـواب منـاقشـة وضع آليـات اخلطـة العامـة للتعـداد العام
للـسكـان وتـشـكيل جلــان متخـصصـة لهـذا الغــرض والتــدريب الـذي يــشمل إعـداد
املدربني والعـدادين ومدراء القطاعات ،وترقيم جـميع املباني واملساكن واملنشآت يف
محافظات العراق.

انجاز  %80من مرشوع كليتي الرتبية والتجارة يف زاخو
اربيل  /راميار فارس الهركي

اجنـزت املالكـات الفنيـة والهـندسـية
التــابعــة حملــافـظــة ده ــوك  %80من
مشـروع بنـاء مجمـع كليتي الـتربـية
والــتج ـ ــارة يف ق ـض ـ ــاء زاخ ـ ــو ح ـيــث
خـصصـت حكـومـة اقلـيم كــردستـان
خمسة ماليني دوالر لهذا املشروع.
وقــال معــاون محـافـظ دهـوك كـردو
اسعد الهـركي لـ (املدى) :ان املشروع
يضم بـناء كلـيتي التـربية والـتجارة
اللـتـني تـضـم ــان  36ق ــاع ــة دراسـي ــة

لـكل مـنهـمــا اضــافــة الــى االق ـســام
الـداخلية اخلـاصة بطلبـة الكليتني
واالقسام اخلاصة بالتدريسيني.
ويع ــد ه ــذا امل ـش ــروع مـن امل ـشـ ــاريع
الـت ــرب ــويـ ــة الكـبـي ــرة حـيـث سـيـتـم
اجن ــازه مـن قــبل ش ــركـتـي اوزيــنك ــو
الـتــركـيــة و الــسلـيفــانـي العــراقـيــة،
م ـضــيف ـ ـاً ان املـ ـشـ ــروع سـيـنــتهـي يف
شهـر ايلـول القـادم وسيكـون اسـاسـاً
لبناء جامعة زاخو.

تصوير  :نهاد العزاوي

شـارع املتنبي يـستهوي الكبـار والصغار

أمانة بغداد تبارش قريباً تطوير أرصفة
عدد من شوارع العاصمة

املرجعية الشيعية تعلن تأييدها لتطبيع األوضاع
يف حمافظة كركوك
كركوك/املدى

اسـ ـتـقـ ـبـل رزكـ ـ ـ ــار عـل ــي رئـ ـيـ ـ ــس مـجـلـ ـ ــس
محـ ــاف ـظـ ــة كـ ــركـ ــوك يف مـكـتــبه مبـبـنـ ــى
محـافظـة كـركـوك عـدداً مـن أعضـاء مـكتب
منظمة (بدر) ،يف كركوك.
ويف مـستهل الـلقاء ثـمّـن علي خـالل كلمته
الــدور الــري ــادي ملنــظمــة(بــدر) يف مقــارعــة
الـن ـظـ ــام الـبـ ــائـ ــد وكـ ــانـ ــوا شـ ــركـ ــاء لقـ ــوات
ال ـب ـيـ ـ ـش ـمـ ـ ــركـ ـ ــة يف حتـ ـ ــري ـ ـ ــر العـ ـ ــراق مــن
الـدكتـاتـوريـة وأبــشع نظـام عـنصـري دمـوي
ع ـ ــرفه الـت ـ ــاريخ .وأشـ ــار الـ ــى إن املـن ـظـمـ ــة
تخ ــوض العـملـي ــة ال ـسـي ــاسـي ــة يف الع ــراق
كجهة سياسية وال تعتبر ميليشيا.
وأك ــد األعـض ــاء يف املـنـظـم ــة دعـم وت ــأيـي ــد
املـرجعيـة العليـا املتـمثلـة بـسمـاحـة الـسيـد
آية اهلل (علي الـسيستـاني) يف تطـبيق املادة
 140من الــدستــور العــراقـي بهــدف تـطبـيع
األوضاع يف كركوك.
وكـان الـوفـد مـؤلفـاً من الـدكتـور إسمــاعيل

عـبودي عضـو املكتب التنـفيذي يف املنـظمة
واراس عبـد اهلل مـسـؤول املـكتـب التـنفيـذي
للـمنـظمـة و عـرفـان عبـد احلـسني مـسـؤول
داقوق للمنظمة.
إلـى ذلك عـقدت جلـنة املـادة  140و ضحـايا
سيــاس ــات التـطـهيــر الع ــرقي املـنبـثق ــة عن
مجلــس مح ــافـظ ــة ك ــرك ــوك اجـتـم ــاعه ــا
االعـتيــادي بــرئــاســة بــابكــر صــديـق رئيـس
الـلجـن ـ ــة وبح ـضـ ــور الـكـ ــابـنت (سـتـ ــرونـك)
املـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤول العـ ـ ـسـك ـ ـ ــري يف فـ ـ ـ ــريق اع ـم ـ ـ ــار
احملافظة PRT.
وكـرس االجتمـاع لبحث آليـة توزيع أعـضاء
اللجنة على املنـاطق املتضررة من سياسات
الـتــطهـي ــر العــرقـي الـتـي م ــارسهــا الـنـظــام
الصـدامـي بحق أبنـاء مـدينـة كـركـوك بغيـة
جـمـع املعل ــوم ــات الـتفـصـيلـي ــة عـن جـمـيع
القـ ــرى الـتـي طـ ــالــته ـ ــا تلـك الـ ـسـيـ ــاسـ ــات
وت ـشـمل تلـك املعلــومــات ع ــدد ضحــاي ــا كل
ق ـ ــريـ ـ ــة وحجــم ال ـ ــدم ـ ــار احلـ ـ ــاصل ف ــيه ـ ــا

الصحة توفد  170منتسباً اىل االردن
ولبنان ومرص واملانيا
بغداد  /قيس عيدان

اوف ــدت وزارة الــصح ــة اكـث ــر مـن 170
م ـن ـت ـ ـس ـبـ ـ ـاً مــن ك ـ ــوادره ـ ــا الـ ـط ـب ـي ـ ــة
والصحية والتمريضية واالدارية الى
االردن لـل ــت ـ ـ ـ ــدري ــب عـل ـ ـ ـ ــى مـه ـ ـ ـ ــارات
االتـ ـص ـ ــال ونـ ـظ ـ ــام االح ـ ــال ـ ــة وم ــنع
انـتـ ـشـ ــار العـ ــدوى للـكـ ــوادر ال ـطـبـيـ ــة
الـع ـ ـ ــامـل ـ ـ ــة يف امل ـ ـ ــراك ـ ـ ــز ال ـ ـصـحــي ـ ـ ــة
الـنـمـ ــوذجـيـ ــة واملـ ـشـ ــاركـ ــة يف الـ ــدورة
الـتـ ــدريـبـيـ ــة لــتخـ ــريج مـ ــدربـني مـن
الكـوادر املـذكـورة يف املـراكـز الـصحيـة
االوليـة فـضالً عن الـدورة التـدريـبيـة
يف مجـال التقيـيم التـقني لالطـراف
الـسفلى بـالتعـاون مع مؤسـسة RTI
واللجنة الدولية للصليب االحمر
اعلـن ذلك الــدكـتــور جــاسـب لـطـيف
علي مـديـر عـام دائـرة الـديـوان واشـار
الــى ان ذلك ي ــأتي يف اطــار اخلـطـط
والبــرامـج التــدريـبيــة التـي وضعـتهــا

ال ــوزارة لالرتقــاء مبــستــوى االداء يف
املـ ـ ــؤس ـ ـسـ ـ ــات الـ ــصحــي ـ ـ ــة يف بغـ ـ ــداد
واحمل ـ ــافـ ـظ ـ ــات م ـن ـ ــوهـ ـ ـاً ب ـ ــأن ه ـ ــذه
االيفـادات شملت ايضـاً زيادة مهارات
مـ ـ ــدراء ال ـتـ ـ ــدري ــب وته ـي ـئـ ـ ــة كـ ـ ــوادر
تـدريبيـة قادرة علـى تنـظيم دورات يف
املـ ـ ــؤسـ ـ ـسـ ـ ــات الـ ــصح ـيـ ـ ــة وتـ ـ ــزويـ ـ ــد
املـنـتـ ـسـبـني بـ ــاخلـبـ ــرات والـكفـ ــاءات
املـطلـوبــة لالرتقـاء بـواقع اخلـدمـات
الصحيـة وحسن االداء واالدارة لهذه
املؤسسات.
واكـد ان شهـر حـزيـران احلــالي شهـد
كــذلـك ايفــاد مـنـت ـسـبـني الــى لـبـنــان
وايران واملـانيـا ومصـر يف االطار ذاته
بهـ ــدف تـ ــأهــيل وتـ ــدريــب مالكـ ــاتهـ ــا
ال ــصحـيـ ــة وال ـطـبـي ـ ــة وحتقــيق اداء
وظـيفي متمـيز وخلق مالكـات جيدة
قـ ـ ــادرة عل ـ ــى ادارة وت ـ ـس ـي ـي ـ ــر نـ ـظ ـ ــام
اخلدمات يف جميع مفاصل العملية
الصحية.

وامليزانيات الالزمة إلعادة إعمارها.
و تأتي هذه العـملية خطوة أولـى للمباشرة
بجــمع املـعلـ ــوم ـ ــات الالزم ـ ــة لعــمل جلـنـ ــة
تطـبيع األوضـاع يف املــدينــة التـي ستـشـرف
عـلى تـطبيق املـادة  140إضافـة الى حتـديد
املشـاريع الـتي حتتـاجهــا تلك املنـاطق بعـد
املباشرة بتطبيق هذه املادة.
ومن جهـة أخرى أبـدى الكـابنت (ستـرونك)
رغبـته يف املـشــاركــة يف الــزي ــارات املي ــدانيــة
الـتـي ســتق ـ ــوم بهـ ــا الـلجـن ـ ــة خالل األيـ ــام
الـقليلـة القـادمـة مبـديـاً استعـداده لتـهيئـة
جمـيع املـسـتلــزمــات لـتلك الــزيــارات بـغيــة
اإلطالع عـن كـثـب عـن واقـع تلـك املـنـ ــاطق
واملرحلني العائدين إليها.
ويف ج ـ ــانــب آخ ـ ــر مت حت ـ ــديـ ـ ــد القـ ـض ـ ــاي ـ ــا
املــتعـلق ــة بـلجـن ــة امل ــادة  140والـتـي سـيـتـم
بحثهـا مع املسـؤولني يف احلـكومـة املركـزية
يف بغ ـ ــداد مــن خالل وفـ ـ ــد اجمللـ ــس ال ـ ــذي
سيزور بغداد قريبا.

عىل خلفية اختطاف طالب من اجلامعة التكنلوجية ..التعليم العايل تنظم اعتصاما
بغداد  /املدى

حـ ـضـ ـ ــر الـ ـ ــدك ـتـ ـ ــور ع ـبـ ـ ــد ذيـ ـ ــاب
العجـيلـي وزي ــر الــتعلـيـم الع ــالـي
والـبحث العلمي اجـتماعـاً جمللس
اجلامعة التكنلوجية على خلفية
اخـ ـت ـ ـطـ ـ ـ ــاف ع ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرة طـالب م ــن
األق ـ ـس ـ ــام الـ ـ ــداخل ـي ـ ــة ال ـتـ ـ ــابع ـ ــة
للجـامعـة نفـذته يـوم أمـس األول
مجموعـة إرهابية تـستقل سيارات
ت ــابع ــة إلح ــدى اجله ــات األمـنـي ــة
وقــال العجـيلـي خالل االجـتمــاع:
اخلـبـ ــر كـ ــان مـ ــؤملـ ـ ـاً علـ ــى جـمــيع
العـراقيـني الشـرفـاء وإن مـا حـدث
ميثل صدمة عنيفة هزتنا جميعاً
وه ـ ـ ــو ع ـمـل إره ـ ـ ــابــي اس ـتـه ـ ـ ــدف
أبناءنا الطلبـة مضيفاً :وعلى إثر
ذلك أج ــريـن ــا ع ــدة اتـص ــاالت مع
وزيـري الـدفـاع والـداخليـة التخـاذ
ما يلـزم من إجراءات قد تسهم يف

زيادة حصة الكهرباء وتشغيل عدد من املولدات
واملحوالت يف املثنى
املثنى /املدى

قــررت وزارة الـكهــربــاء زيــادة حـصــة
مح ـ ــاف ـظ ـ ــة امل ـث ـن ـ ــى مــن ال ـط ـ ــاق ـ ــة
الــكه ـ ــرب ـ ــائ ـي ـ ــة وتـ ــشغــيل ع ـ ــدد مــن
احمل ـ ـ ــوالت وامل ـ ـ ــول ـ ـ ــدات يف م ـ ـ ــرك ـ ـ ــز
واقضية احملافظة.
واوضح املهنـدس طـاهــر علي حـسن
مـديـر دائــرة الكهـربـاء يف املـثنـى ان
الـوزارة تـابعت حـاجـة احملـافظـة من
الكهـربـاء ملـدة  30سـاعـة ووجـدت ان
حـ ـ ــاج ــتهـ ـ ــا ت ـبـلغ  200م ـيـكـ ـ ــا واط.
ل ــذلك قــررت زيــادة احلـص ــة من 50
مـيـكـ ــاواط الـ ــى  80 -70مـيـكـ ــا واط
وح ـ ـســب اســتق ـ ــراري ـ ــة امل ـنـ ـظ ـ ــوم ـ ــة
الكهـربائيـة الوطنيـة .ولديـنا ضمن
احل ـصـ ــة  10مـيـكـ ــا واط خ ـص ـصـت
للـمضخـات اخلـاصـة بـسقي الـشلب
وق ـ ــد مت اســتخـ ـ ــدامه ـ ــا ب ــطـ ـ ــريق ـ ــة
املراشنـة وحسب احلـاجة يف أقـضية
احملافظة.
واضــاف كمـا مت تـشغـيل محـولـة يف
مح ـط ــة ال ـسـمـ ــاوة الق ــدمي ــة لـفك
االختنـاقات احلاصلـة على خطوط
 33كــيلـ ــو فـ ــولـت و 11كــيلـ ــو فـ ــولـت
ال ـ ـ ــواصلـ ـ ــة الـ ـ ــى ق ــضـ ـ ــاء اخل ــضـ ـ ــر
والـدراجي والـسويـر ومعمـل اسمنت

اجل ــنـ ـ ـ ــوب واح ــيـ ـ ـ ــاء اجلـ ـمـهـ ـ ـ ــوري
واحلـك ـي ــم والع ـم ـ ــال م ــن محـ ـط ـ ــة
الـ ـ ـســم ـ ـ ــاوة القـ ـ ــدميـ ـ ــة ل ـتـخف ــيف
االح ــمـ ـ ـ ــال االرض ــيـ ـ ـ ــة يف مـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــز
احملـ ـ ــاف ــظـ ـ ــة .فـ ــضالً عــن ت ـ ــشغ ــيل
محـط ــة متـنقلــة يف مــدخل قـضــاء
اخل ـض ــر  132كـيل ــو ف ــولـت ال ــى 33
كيلـو فولت الـواصلة مـن الناصـرية
بعــدمــا ك ــانت تــصلهــا الـطــاق ــة من
السماوة.
كمـا مت تــشغيل مـحطـة مـتنقلـة يف
الــرمـيـثــة  132كـيلــو فــولـت الــى 11
فولت لفك االحمـال الكهربائية يف
القضاء البالغة  12ميكا واط.
واش ـ ــار ال ـ ــى ان هــنـ ـ ــاك محـ ـط ـتــني
ثـانويتني يف مرحلة االنشاء االولى
يف الـ ـ ــرم ـيــثـ ـ ــة وق ـ ـ ــدرتهـ ـ ــا 31.5 ×2
ميكاواط .
واكـد ان املـوافقـات الــرسميـة انـتهت
لـلح ـص ـ ــول علـ ــى الـ ــوقـ ــود الـب ـ ــالغ
مل ـي ـ ــونـ ـ ـاً و 700الف ل ـت ـ ــر شه ـ ــريـ ـ ـاً
لـتــشغـيل مــولــدات شــركــة الــصقــر
الـب ــالغ عــددهــا  16مــولــدة مــوزعــة
بـ ـ ـ ــواقـع مـ ـ ـ ــوقـع ــني يف ال ـ ـ ـس ــمـ ـ ـ ــاوة
وم ـ ــوقعـني يف اخل ـضـ ــر والـ ــرمـيـثـ ــة
لتـرفـد احملـافـظــة بحـدود عـشــرين

بغداد  /املدى

تبـاشـر أمـانـة بغـداد خالل األيـام القـليلـة
القـادمــة تطـويـر أرصفـة ( )11شـارع ـاً من
الشوارع الرئيسة يف عموم مدينة بغداد.
وذكــر النــاطق اإلعـالمي ألمـانــة بغـداد أن
أمني بغداد الدكـتور صابر العيساوي وجه
خالل اجتماع مع املدراء العـامني للدوائر
البلـديـة بــاملبـاشـرة بـتطـويـر أرصفـة عـدد
من الـشـوارع الــرئيـسـة املعـروفـة يف بغـداد
مبــوجـب آلـي ــة القــرار ( )184ل ـسـنــة 1997
ال ــذي يتـضـمن حتـمل أصحــاب العقــارات
جزءاً من تكاليف العمل.
وأضــاف النـاطق أن أرصفـة الـشـوارع الـتي
سـيـتـم ت ـطـ ــويـ ــرهـ ــا هــي أرصفـ ــة شـ ــارعـي
الـكـ ــرادة داخل وخـ ــارج وشـ ــارع الـنـ ــواب يف
الكـاظـميـة وشـارع الفـاو يف تقـاطع بلـديـة
ال ــرشـي ــد وش ــارع ال ــربــيعـي ضـمـن قـ ــاطع
بل ـ ــدي ـ ــة  9ن ـي ـ ـس ـ ــان وش ـ ــارعــي ال ـ ــرش ـي ـ ــد
والسعدون ضمن قاطع بلدية الرصافة.
كمـا شمل الـتطـويـر أيضـاً أرصفـة شـارعي

الكمـب وراغبة خـاتون ضمـن قاطع بلـدية
األعظميـة وشارع  14رمضـان ضمن قاطع
بلـديـة املـنصـور وشـارع عـدن ضـمن قـاطع
بلدية الشعب.
واشار إلى أن أمني بغداد طلب من دائرتي
بلــديـتي الـصــدر األول ــى والث ــانيــة الـقيــام
بـتق ــدمي ج ــداول كـمـيـ ــات لغ ــرض إج ــراء
تـطــويــر أرصفــة شــارعـي (الفالح) املقـطع
من زيـن القــوس إلــى الـســدة وش ــارع (ابي
ذر) املقطع من ميسان إلى السدة.
وأوضح النـاطق أن التطويـر يشمل القيام
ب ــرصف األرصفــة بــاملقــرنـصــات وتـصلـيح
الكـس ــورات والنـضــوحــات يف شـبكــات املــاء
له ــذه األرصفــة وصــبغ القــالـب اجلــانـبـي
وعــمل (ك ـ ــاب ـ ــات) ل ـ ــزراعــته ـ ــا ب ـ ــاألشج ـ ــار
وغيـرهــا من تـأثـيث الــرصيف بــالعالمـات
امل ــروري ــة وغـي ــره ــا مـن أجـل إظه ــار ه ــذه
األرصفـة والشوارع باملنظر الذي يليق بها
ك ــونه ــا مـن ال ـش ــوارع ال ــرئـي ـس ــة وبعــضه ــا
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.

مـيك ــا واط حيـث انهــا تـشـتغل اآلن
ملـدة  6سـاعـات يـوميـاً حـيث سيـزيـد
ال ــوقت الــى  12ســاعــة ي ــوميـ ـاً عنــد
وصـول الـوقـود من الـشعـيبـة .فـيمـا
تتــواصل اجلهــود لتـشغـيل احملـطـة
الغازية خالل هذا الشهر النتاج 40
ميكا واط.
وق ـ ـ ــال حـ ـ ـســن ان املــب ـ ـ ــاش ـ ـ ــرة متــت
بــاحملطــة اليـابــانيـة مـن قبل شـركـة
م ـ ــواربـيـنـي الـي ـ ــاب ـ ــانـي ـ ــة وال ـ ــراف ـ ــد
العــراقـي ــة وميكـن تــشغـيل الــوحــدة
االولـ ـ ــى مــن اصـل اربع وحـ ـ ــدات يف
الشهر الرابع من العام القادم .وقد
شـكـل ف ـ ـ ــريـق عـ ـمـل مـع املـه ــن ـ ـ ــدس
املـق ـيــم م ـ ـ ــؤلـف مــن م ـ ـ ــوظـفــني يف
اجل ـ ــوان ــب الق ـ ــان ـ ــون ـي ـ ــة واالداري ـ ــة
واملالية لالشراف على العمل.
وحـ ـ ــول مـ ـ ــولـ ـ ــدات الـكـ ـ ــورن ـيـ ــش يف
ال ـسـم ــاوة قـ ــال املهـن ــدس ح ـسـن ان
ثالث مـولـدات بـسعـة مـيكـا ونـصف
ســتغ ـ ــذي الـك ـ ــورن ـيـ ــش والع ـم ـ ــارات
الــسكـنيــة واحملــال الـتجــاريــة فـيمــا
شــكلــت جلــنـ ـ ــة ملع ـ ــاجل ـ ــة م ـ ـشــكل ـ ــة
مـ ـ ــولـ ـ ـ ــدات العــمـ ـ ــارات الـ ـ ـسـك ـنــيـ ـ ــة
العـاطلـة أو املتـوقفـة منـذ أكثـر من
عام.

إطالق سـراح هـؤالء الـطلبـة ودعـا
الــوزيــر امل ــراجع الــديـنـيــة وهـيـئــة
علـمــاء املــسلـمـني وجـمـيع القــوى
السـياسية إلـى العمل على إطالق
سـ ــراحهـم وإعـ ــادتهـم إلـ ــى ذويهـم
م ـ ــوضحـ ـ ـاً أنه مت تـ ـشـكــيل جلـنـ ــة
حتقيقية ملعـرفة تداعيات احلادث
وكيفيـة دخول العناصـر اإلرهابية
إل ــى األق ـس ــام الـ ــداخلـي ــة دون أن
يحرك أحد ساكناً وقدم العجيلي
شــرحـ ـاً للحــادث قــائالً :اقـتحـمت
قـوة مـؤلفـة مـن أربع سيـارات نـوع
بيك آب مـركبـة عليـها بـنادق آلـية
" "BKCوسيــارة أخــرى مـظللــة
واقــتح ـمــت إح ـ ــدى شـقق اجملــمع
واقـت ــادت ع ـش ــرة طالب هـم أبـن ــاء
محـ ـ ــافـ ـظ ـتــي األن ـبـ ـ ــار وديـ ـ ــالـ ـ ــى
وتـ ـسـ ــاءل الـ ـسـيـ ــد الـ ــوزيـ ــر :كــيف
يح ـ ــدث يف وضح الــنهـ ــار وهـنـ ــاك

قـ ــوة حـمـ ــايـ ــة خـ ــاصـ ــة ب ـ ــالقـ ـسـم
الــداخـلي؟ مــشيــراً إل ــى أن هنــاك
عنـاصــر من خــارج البالد ال تـريـد
للعــراق أن يـسـتقــر كمــا إن هنــاك
جه ـ ــات اج ـن ـب ـي ـ ــة تـقف وراء مــثل
ه ـ ــذه احلـ ـ ــوادث ،ويف مع ـ ــرض رده
عل ـ ــى اســئل ـ ــة الـ ـصـحف ـيــني ق ـ ــال
ال ــوزي ــر :أنـ ــا ال أتهـم أحـ ــداً ولكـن
الـتحقـيق جــار وسـيكــشف حـتـم ـاً
م ــن ه ــي األط ـ ـ ــراف ال ـ ـض ـ ـ ــالـع ـ ـ ــة
واملتواطئة.
وعلـ ـ ــى الـ ــصع ـي ـ ـ ــد نف ـ ــسه قـ ـ ــررت
ال ـ ــوزارة تـن ـظـيـم اعـت ـص ـ ــام واسع
يـشمل جميع اجلـامعات العـراقية
واله ـي ـئ ـ ــات الـعل ـم ـي ـ ــة وال ـ ــدوائ ـ ــر
التـابعة لهـا هذا الـيوم تعبـيراًٍ عن
شـجبهــا واستـنكـارهـا الـشـديــدين
لـعـ ـمـلـ ـي ـ ـ ـ ــات اخلـ ـ ـطـف وح ـ ـ ـ ــوادث
االعـت ــداء والعـنف املــتك ــررة الـتـي

يـتعــرض لهـا مـنتــسبـوهــا وأوضح
مـصدر مخـول يف الوزارة أن غـرفة
الـعمليـات التي مت تـشكيلـها لـهذا
الغرض تتـابع اآلن وباهتمام بالغ
مشيراً إلى مـطالبة السـيد الوزير
األجـه ـ ـ ـ ــزة املـعـ ـنـ ـي ـ ـ ـ ــة بـ ـتـع ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــز
اإلجـراءات األمنـية حـول الكلـيات
واملعــاهــد واملــؤسـســات األكــادمييــة
واألقسام الـداخلية حلمـايتها من
احملــاوالت الــرامـيــة إلــى الـتــأثـيــر
علــى سـيــر العـملـيــة الـتــدريـسـيــة
واحلـ ــركـ ــة الـعلـمـيـ ــة بــنحـ ــو عـ ــام
مـنـ ــاشـ ــداً املـ ــرجعـيـ ــات الـ ــديـنـيـ ــة
واألح ـ ـ ــزاب والقـ ـ ــوى ال ـ ـس ـيـ ـ ــاســي
ال ــوطـنـي ــة الـت ــدخل ال ـس ــريع مـن
أجـل إطـالق س ـ ـ ـ ـ ــراح ال ـ ـ ـطـل ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــة
اخملـط ــوفني السـيمــا أن جلـهم يف
املـ ــرحل ــة الـنه ــائـي ــة ولــم يكـمل ــوا
امتحاناتهم بعد.

*أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
اخلـ ــارجـيـ ــة هـ ــوشـيـ ــار
زيبـاري اتـصـاالً هـاتـفيـاً
مع ال ـ ـس ـي ـ ــد س ـي ـ ــرغ ـمــي
الفـروف –وزيـر خــارجيـة
ج ـ ـمـهـ ـ ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ـ ــة روس ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــا
االحتــاديــة ب ـشــأن مـصـيــر
الـ ــدبلـ ــومـ ــاسـيـني الـ ــروس
اخملتطفني يف بغداد.
*استقبل سفـير جمهـورية
العراق يف بلـجيكا وفداً من
االحتـاد الدولي لـلصحفيني
حـيث عبر الـوفد عن تـضامن
االحت ـ ـ ـ ـ ــاد مـع ال ـ ـ ـصـحـف ـ ـيـ ــني
واإلعـالميـني العــراقـيني ال ــذين
يواجهون ظروفاً صعبة.
قـال مصـدر يف وزارة الـدولــة لشـؤون
الــسيـاحـة واآلثـار أن هـيئـة الــسيـاحـة
بـ ـص ـ ـ ــدد وضع دراسـ ـ ــة إلن ـ ـش ـ ـ ــاء مج ــمع
سيـاحي عالجي ترفيهي آثـاري يف منطقة
كربالء.
*قال مـصدر يف هيـئة حل نـزاعات امللـكية
العقـاريــة أن مجمـوع الـدعــاوى املتــسلمـة
بلغ ( )134037دعــوى ح ـسـم مـنهــا 23484
دعـ ـ ــوى وبـلغ عـ ـ ــدد امل ـم ـيـ ـ ــزة م ــنهـ ـ ــا 4040
دعوى.
*دعـا وفد لـهيئة الـتفاهم واحلـل الوطني
يف كــركــوك إلــى تــطبـيع األوضــاع امل ــدنيــة
وتطـبيق املـادة  140من الـدستـور العـراقي
وإع ــادة الع ــوائل العــربـيــة إلــى مـن ــاطقهــا
األصلية.
*ترأس الـدكتور بـرهم صالح نـائب رئيس
الـ ــوزراء اجـتـمـ ــاع ف ـ ــريق تـنـ ـسـيـق بغـ ــداد
بحضـور الـسفيـر أشـرف قـاضي لـلتبـاحث
يف موضـوع دعم اجملتمع الـدولي للعـملية
السـياسـية مـن خالل تبنـي مشـروع العـقد
الدولي بني اجملتمع الدولي والعراق.
*أنهـ ــى عـ ـشـ ــرون شـ ــاب ـ ـاً وشـ ــابـ ــة دورة يف
اإلسعـ ــافـ ــات األولـيـ ــة أقـ ــامــتهـ ــا جــمعـيـ ــة
الهالل األحمر العراقية يف كربالء.
*عقـ ــد مـجل ــس محـ ــاف ـظـ ــة الـ ــديـ ــوانـيـ ــة
اجـتماعـاً مع مدراء دوائـر احملافظـة حيث
متت مناقشة ميزانية العام املقبل 2007.

اليابان تقدم قرضاً بقيمة  30مليون دوالر إلنشاء ثالثة جسور يف الساموة
السماوة /عدنان سمير

اعلـنــت احلك ــوم ــة الـي ــاب ــانـي ــة تق ــدمي ق ــرض ال ــى
احلـكـ ــومـ ــة العـ ــراقـيـ ــة بقـيـمـ ــة ( )30ملـيـ ــون دوالر
النـشاء ثالثة جسـور يف محافظة املـثنى يف مناطق
شـمــالـي ال ـسـمــاوة والـهالل واملهــدي وفـتح الـطــرق
اليها.
وص ــدر الـبـي ــان عـن ال ــسك ــرتـي ــر ال ـصـحفـي ل ــوزارة
اخلــارجيــة اليـابــانيـة حـصلت "املـدى" علـى نـسخـة
منه جاء فيه ان احلـكومة اليابـانية سبق ان اعلنت
من قبل عن نيتها تقـدمي قروض بـ (الني) الياباني

الـ ــى حك ــوم ــة الع ــراق يف  28آذار املـنـص ــرم لغ ــرض
تنـفيــذ مـشــروع اعــادة تــأهـيل احــد امل ــوانئ (قــرض
لقـطــاع الــري) اضــافــة الــى مـشــروع اعــادة تــأهـيل
محـطــة املـسـيب احلــراريــة .ف ــان حكــوم ــة اليــابــان
ستـواصل الـدعم ملـسـاعي الـشعب العـراقـي يف بنـاء
بلـده من خالل توسيع حجـم القروض ومسـاهمات
أخرى.
واضاف البيان ان مدة التسديد ملبلغ قرض تشييد
اجلسور يف الـسماوة هي  40سنة مبا يف ذلك اعفاء
مل ــدة ع ـش ــر سـن ــوات وان ط ــريق ــة ال ــدفع مفـت ــوح ــة

فعاليات اضافية يف الصحة والسالمة املهنية
تنفذ خارج خطة وزارة العمل
بغداد  /حنان التميمي

نف ــذ امل ــرك ــز ال ــوطـنـي للــصح ــة وال ــسالم ــة
املهـنـيـ ــة الـتـ ــابع لـ ــدائـ ــرة العــمل وال ـضـمـ ــان
االجـتـمـ ــاعــي فعـ ــالـيـ ــات عـ ــدة خـ ــارج خ ـطـ ــة
الـوزارة.صـرح بـذلك مـديـر عـام دائــرة العمل
والضمان االجتمـاعي السيد سـامي إبراهيم
عـلي وقــال :لقــد تــضمـنت نـشــاطــات شـعبــة
التـوعيـة والتـدريب الـتابعـة للمـركز الـوطني
للـصحــة والــسالمــة املهـنيــة اخل ــارجي ــة عن
اخلـطــة للعــام  2006إجــراء زيــارة إلــى إقلـيم
كردستان.
وإق ـ ــام ـ ــة دورة يف مح ـ ــافــظ ـ ــة صالح ال ـ ــديـن
لــي ـ ــومــني لــت ـ ــأهــيل مـالك ملــم ب ـ ــال ــصح ـ ــة
وال ــسالمـ ــة املهـنـيـ ــة ف ــضالً عــن عقـ ــد نـ ــدوة

م ــوقعـي ــة يف حق ــول دواجـن ال ــدور وتـنـظـيـم
دورة تـ ــدريـبـيـ ــة اسـتـثـنـ ــائـيـ ــة يف محـ ــاف ـظـ ــة
البصرة.
ح ـيــث أش ـ ــرف امل ـ ــرك ـ ــز ال ـ ــوط ـن ــي للـ ــصح ـ ــة
والسالمة املهنية علـى تقييم واقع اخلدمات
الصحية والسالمة يف العراق وإعداد مسودة
ق ـ ــان ـ ــون ال ــصح ـ ــة وال ـ ــسالمـ ـ ــة امله ـنــيـ ـ ــة مع
تـعليمـات خـاصـة بهـذا القـانـون واملشـاركـة يف
دورة اإلعالم التي أقيـمت يف وزارة العمل من
قبل قسم اإلعالم.
والـتـن ـســيق مع أس ــات ــذة كلـي ــة الهـن ــدس ــة يف
جامعـة بغداد إلعـداد دورات تدريبـية جلميع
األقـســام التـابعــة للمـركـز الـوطـني للـصحـة
والسالمة املهنية.

ومعدل الفائدة هو (. )%750
واشـار الـى ان عـمليــة تطـويــر شبكــة النقل هـي من
التحـديـات الـكبيــرة التي تـواجه اعـادة االعمـار وان
الطـريق الــوطنـي رقم واحـد الـذي يــربط الـشمـال
بــاجلنـوب جـزء كـبيـر مـنه غيــر منجـز ممـا يـسـبب
االزدحام الكـبير يف حـركة الـسير ،لـذلك فان جـسر
السـماوة الـشمـالي يف اجلـربوعـية وجـسري املـهدي
والهالل فـوق نهـر الفـرات اضـافـة الـى بنـاء طـرقهـا
ال ــرابـط ــة يف ال ـسـم ــاوة وض ــواحـيه ــا سـت ــؤدي ال ــى
تخفيف االزدحـام وجعل حركـة النـقل بني الشـمال

اعتصام يف البرصة احتجاجاً عىل وقف
العمل بمرشوع مستشفى الطفل
املدى  /البصرة
نظـمت مـؤسـســة املنـتظــر العلـميـة يف محــافظـة الـبصـرة
اعـتصـامـاً احتجـاجيـاً يف مـوقـع انشـاء مـستـشفــى الطفل
قــرب كليـات بـاب الـزبيـر وذلك بـسـبب تـوقف شـركـة بـكتل
االمريكيـة عن عملها يف تنـفيذ مشروع مـستشفى الطفل
املزمع انشاؤه ضمن املنحة االمريكية..
وتوجهت مجموعة من النساء برفقة اطفالهن إلى موقع
املـشروع لـلتعبيـر عن استـيائهـن على خلفـية االنبـاء التي
اك ــدت ع ــزم ش ــركـ ــة بكـتل االمـ ــريكـيـ ــة ايق ــاف تـنفـي ــذه ــا
املشروع.
واع ــرب احمــد الــسلــوم مــديــر الـشــرك ــة عن تـضــامـنه مع
احملتـجني مــؤكــداً  -مـشــروعيــة االحـتجــاج ضــد الـشــركــة
للتدخل يف دعوة شركة بكتل إلى تنفيذها املشروع.

