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NEW & REPORTS

قواتنا اجلديدة تنفذ عملية (النية احلسنة) يف بغداد

نائب محافظ كركوك لـ(املدى)

االهالي استقبلوا حركة أفراد اجليش اجلديد
يف الشوارع بالتصفيق

افتتاح القنصليتني االمريكية والربيطانية سيوسع من
تنفيذ مشاريع االستثمار واالعمار يف احملافظة
كركوك تشهد تنفيـذ اكربمحلة تنظيف بكلفة  8مليارات دينار
االشغـال والبلـديــات ومبشـاركـة
دوائر البلديـات واملاء واجملاري يف
عموم احملـافظات ،قـال امساعيل
امحد احلـديدي حمافـظ كركوك
بـالـوكـالـة ان املـؤمتـر يهـدف اىل
تنسيـق عمل ادارة احملافظات مع
وزارة االشغال وضمـان ختصيص
املبــالغ الالزمـة العــادة اعمـار
حمطـات املــاء والصـرف الـصحي
واكسـاء وتبليـط الطرق وتـنفيذ
مــشـــاريع عـمالقـــة يف جمـــال
اخلدمات قبل حلول فصل الشتاء
لغـــرض ســـد احـتـيـــاجـــات
املـــــواطـنـني وحتـــســني واقع
اخلـدمات يف العـراق اجلديـد بعد
سنوات احلرمان واحلصار .
وتـواصل حمافظة كركوك تنفيذ
مشـروعها اخلـدمي الكبـري الذي
يهدف اىل اعادة تـزيني وتنظيف
وتبـليـط الـطــرق والـســاحــات
واملـــرافق العــامــة يف مـــدينــة
كـــركـــوك بـكلف جتـــاوزت ()8
ملـيــــارات ديـنــــار عــــراقـي
ومبسـاهـــــــــــــمـة اكثـــــــــــــر
من ( )3600عــامل بـشكـل اسهم
بتـامني فـرص العمل ومـكافـحة
الـبطـالــة واليت اشعـرت اهــالي
كـركـوك بعـودة اخلـدمـات وهم

استمرار تشكيل وتدريب  27كتيبة لبناء تسعة الوية وثالث فرق

اجلـــديـــد وهـم سعـــداء بـنـــا و
بــالتـجهيـزات احلــديثــة اليت مت
تزويدنا بها ويؤمنون أن بامكاننا
تــوفري أألمـن) ،و اسرتسل قـائال:
(العـديد من الـرجال يـسألـوننا :
كيـف بامكـاننـا أألنضمـام أىل هذا
اجليش اجلـديد) ،كما قال ان هذه
الـعمليـة تؤشـر بدايـة عملـيات
الكتـيبة الـثانيـة يف املنطقـة بعد
نقل جزء أولي منهـا اىل املدينة يف
بداية أألسبوع.
هذه الوحدة أمـضت عدة أشهر يف
مشـال بغـداد يف معـسكـر تـدريب
الـتاجي ،وأكـملت مؤخـرا شهرين
من التدريب املضاد للمتمردين يف
املعسكـر ،ان انضمام بـقية القوات
اىل القـوة أألوليـة املـوجـودة أصال
سوف يـساهم يف العـملية أألمـنية
املستمرة يف املدينة.
املـستشـار أألقدم للفـريق املسـاند
لـفيلق املـارينـز ،الـرائـد (دايفـد
اليـن) ،وهــو أحــد أألمـــريكــان
القالئل املـرافقني للدورية بصفة
أسـتشـاريـة ،قــال (:أن النيـة هي
جعل العـراقيني حيققـون امنهم،
وجعل القـادة يـلتقـون مع قـادة
اجملتمع) .و يـذكر ان (اليـن) هو
أحد أعضاء فـريق التحالف لدعم
التــدريب ،وقــال (:لقــد كــانــوا
متـحفزين لـرؤية رد الفعل ،ومع

بغداد  /املدى
تصوير /نهاد العزاوي
قـام اجليش العـراقي بـأول ظهور
له يف املدينة و مت استقباله بشكل
جيد يف يـوم  1متوز وهذا من قبل
سـرية قوى الـتدخل من الكـتيبة
الثـانيـة ،حـيث قـامت بـدوريـة
راجلــة يف مـنـطقــة أبــو دشـري
املضطربة جنوبي بغداد.
العـمليــة أليت كـان مقـررا هلـا أن
تكـون بادرة نيـة حسنـة من قبل
اجليش العـراقي و عمليـة أمنية،
حتولـت يف نهاية أألمـر أىل أحتفال
سلمـي من قـبل سكــان املنـطقـة
حيث اصطفوا على طول الشوارع
حمـتفلـني ..وهكــذا تــواصل اداء
الدوريات اىل يومنا هذا يف خمتلف
مناطق بـغداد وبعض احملـافظات
وسـتظل مـستمـرة اىل ان يتحقق
االمن يف البالد .
الـدوريـة متـثل بـدايــة اجلهـود
املـشرتكـة مـع التحـالف مـن قبل
اجليش الـعراقي و قوات الـشرطة
وقوى أمن اجليش يف املدينة.
قائد السـرية الثانيـة من الكتيبة
الثـانيـة ،الـرائـد عبـاس جـاسم
جرب ،وهـو أحـد قـادة الـدوريـة
قـال (:كنـت سعيـدا جـدا لـرؤيـة
العــراقيـني ومتــابعــة املــوقف،
وأضاف( :الـناس يـروننـا يف الزي

شركات استثمارية
اماراتية تساهم بتنفيذ
مشاريع عمرانية

ادوية سامراء جتهز الصحة بإحتياجاتها
بقيمة  6مليارات دينار

محلة لتصفية
مياه الشرب يف مناطق
أهوار ذي قار

مدارس املتميزين واملتميزات حترز املراتب
املتقدمة يف االمتحانات العامة

بغداد  /طالب املاس الياس
السليمانية /املدى
بهدف املشـاركة يف عمليـة إعمار أعلن وزير الـرتبية الدكـتور سامي
العــراق وإقلـيم كــردستـان زار عبـد املهــدي املظفـر لـ(املـدى) أن
ممثل شـركة اهلـدى اإلماراتـية نـسب النجـاح لالمتحـانات العـامة
لـلمقاوالت مـدينة الـسليمـانية ،الـوزاريـة للمـرحلـتني املتـوسطـة
واجتـمع مع مساعد األمني العام واإلعـداديـة ضـعيفـة جـدًا فقـد
بـلغــت يف املــــــرحلـــــــــــــــــــــة
لالحتـاد الــوطين الكـردستـاني املتـوسطـة ( )%39.7أما اإلعـدادية
لشـؤون التجـارة والكـسبـة ،ويف الفــرع العـلمـي فــــــــقــد حقـقت
االجتمـاع رحب مسـاعد األمني نسـبة ( )%35.31فيمـا كانت نـسبة
العـام لالحتـاد الــوطين مبمـثلي جناح الفرع األدبي (.)%34.50
شركة اهلدى اإلماراتية ،ودعاهم وقـال الـدكتــور املظفـر أن نـسبـة
إىل املـشـاركـة يف عـمليــة إعمـارالنجاح يف املرحلة املتوسطة حسب املواد
كـردستـان ،وأعلن بـأن حكـومة كــانت يف الـرتبيـة اإلسـالميـة
إقلـيـم كـــردسـتـــان تـــرحـب ( )%93.04واألحـيــــاء ()%65.4
بــالشـركـات العـربيــة للعمل يف والـكــيــمــيـــــــــــــــاء ()%75.02
اإلقليم ومن جـانبه أعلن ممثل والفيـزياء ( )%77.27فيما كان عدد
شـركة اهلدى بأنهم مؤمنون بأن الـطـلبــة النـاجـحني يف املــرحلـة
الـشعب الكـردي شعـب حضـاري اإلعـداديـة الفـرع العلـمي ()11004
طالب وطـالبـات من أصل ()54807
ومتقـدم ،مؤكـدًا بأن كـردستان طالب وطـالبات فـيما بـلغت أعداد

العــــراق مـنـــطقــــة آمـنــــة
ودميقـــراطـيـــة مـتقـــدمـــة
ومــتحــضـــــرة واشـــــار إىل أن
الـسلـيمــانيـة تـشهـد عـمليـة
إعمارية وبنائية واسعة النطاق.
ومن جهـة أخـرى اجـتمع وفـد
شركة اهلدى مع مؤسسة تشجيع
االستثـمار يف الـسليـمانـية ،ومت
االتفاق على فتح مكتب للشركة
يف املـدينة بـاسم (مكتب شـركة
اهلدى للـمقاوالت ذات املسـؤولية
احملـددة يف الـسلـيمـانيـة) ،كمـا
وتباحثـوا حول استالم الـشركة
اإلمـاراتيـة عـددًا من املـشـاريع
اإلعـمـــاريـــة يف حمـــافــظـــة
السليمانية.

الطلبـة الناجحـني يف الفرع األدبي
( )10214طـــالـبـــا وطـــالـبـــة مـن
اصل ( )30114طالب ًا وطالبة.
وأشار وزيـر الرتبيـة إىل أن املدارس
العشـر األوائل علـى القطـر للـفرع
الـعلمي كـانت ثـانـويـة املـتميـزات
الكـرخ األوىل وحققــــــــــــــــــــــت
نـسبـة جنـاح ( )%88.10وثـانـويـة
اإليالف للبنات الكرخ األوىل بنسبة
جنـــاح ( )%17.5وثـــانـــويـــــــــــة
الــــرصــــافــــة
املـتـمـيــــزات
الثــانيــــــــــــــة بــــــــــــــــنـسبـة
جناح ( )%85.27وثانـوية املتميزات
الكـــــــرخ األوىل بنـسبـة ()%73.77
وثـانـويـة املـتميـزين الكـرخ األوىل
بنـسبـة جنـاح ( )%73.26وثـانـويـة
املتـميـزات من حمــافظـة نـينـوى
بنـسبـة جنـاح ( )%70.97وثـانـويـة
املتميزين الكـرخ الثانية ()%70.59
وثـانـويـة صالح الــدين للـبنـات
حمـافظـة بـابـــــــــــــــــل بنـسبـة
جناح ( )%69.57وثانـوية املتميزات

الـرصـافــة األوىل وبنـســــــــــــبـة
جناح (.)%68.78وأما املدارس العشر
األوىل علـى الـقطــر للفــرع األدبي
فقــد أحــرزت حمــافـظــة بــابل
املركز األول بنسبة جناح ()%66.66
املرتـبة الـثانـيـــــــــــــة وبـنسـبة
جنـاح ( )%46والكرخ األوىل الـرابعة
وبنسبـة جناح ( )%42.5والقـادسية
املـرتبـة الرابـعـــــــــــــة وبـنسـبة
جنـاح ( )%42.5والـبصـرة أحـرزت
املـركـز اخلـامــــــــــــــس بنـسبـة
جنـاح ( )%41.73والـرصـافـة األوىل
املـركـز الـســـــــــــــــادس بنـسبـة
جنـاح ( )%40.88والـنجف املـركـز
الـســابع بنــسبـة جنـاح ()%38.04
والكـرخ الثـانيـة املـركـز الثـامن
بنـسبـة جنـاح ( )%35.73واملـثنـى
املـركــــــــــــــــــز التــاسع بنـسبـة
جناح ( )%32.27واملركز العاشر كان
من نصيب حمافظـة دياىل وبنسبة
جناح (.)%30.58

الناصرية /حسني كريم العامل
بـالتعـاون مع اجملـالـس البلـديـة
وخمـتــاري املـنـــاطق واملــراكــز
الصحية يف األقضية والنواحي مت
تـــــوزيع أكـثــــر مــن ( )26ألف
(جليكـان) ماء ومليون وثـلثمائة
واثنني وسـبعني ألف حـبة كـلور
من قـبل قسم الـرعايـة الصـحية
األوليـة يف حمافـظة ذي قـار على
العـوائل السـاكنـة يف املنـاطق غري
املخدومة باملاء الصاحل للشرب.
ذكـر ذلك لـ(املدى) الدكـتور عبد
الـرضـا عبـد حـامت مـديـر قـسم
الـرعـايـة الــصحيــة األوليـة يف
احملــافظـة وقـال لقـد تـركـزت
عملية التـوزيع على املناطق اليت
تفتقـر للمـاء الصــاحل للشـرب يف
قضـاءي اجلبايش وسـوق الشيوخ
ومشلـت احلـملـــة (اجلـبـــايــش،
والفهـــود ،واألصالح ،واحلـمـــار،
وسـيد دخيل ،والطـار ،والعكيكة،

مهندسو اجليش االمريكي يساهمون يف حتسني احملطات الكهربائية

جريدة يومية سياسية
تصدر عن مؤسسة املدى
لالعالم والثقافة والفنون
املدير الفنــــــي :
غادة العـاملــــي

قيـام اجلـميع بــالتحـدث الـيهم،
فـانـي اعتقـد أن اجلـميع كـانـوا
سـعداء مبشاهـدة اجليش العراقي
اليوم).
يف األشهر القادمـة ستقوم القوات
املتعـددة اجلنـسيـات بـالعمل مع
هـــذه الـــوحـــدة و قـــوى األمـن
العـــراقيــة األخــرى كجـــزء من
اجلهود املستمرة لتجهيز قوى أمن
فعالة ومدربة يف العراق.
فــريق أستـشــاري صغـري مكـون
مـن 10أشخـــاص مـن املـــاريـنـــز
والعـــامل يف العــراق مـنــذ آذار
سيـستمـر بتـوفري املـشورة عـند
احلاجة.
ان الـوحدة مـدارة من قبل وزارة
الـدفاع العـراقية وبعـد أشهر من
التـدريب تقـوم بهيكلـة مهمـاتها
ووضع اخلـطـط مـن اجل وضع
عملـيات جمـدولة و بـاملشـاركة و
التنسيق مع قوات التحالف.
قال (الين) مـتحدثا عـن مستوى
كفاءة الوحـدة (:حرفيا ،اليوم مل
تعد هناك حاجة الينا).
عند وصول القـوة قامت بالتقدم
على طول الطريق املتوسط حملال
جتـاريـة ،و اسـتمـرت بــالتقـدم
ملــســـافـــة مـيل ونــصف وسـط
املدينة .وقـام املواطنون يف املوقع
بــاالسـتجــابــة للقــوات بــشكل

محــــاسـي عـن طــــريـق أطالق
منبهـات الـسيـارات والتـصفيق و
األضـــــــواء واطالق عــبــــــارات
التشجيع ،كمـا قام السكان املطلني
من شـرفــات املنـازل بــالتلـويح
للجـنـــود املـتحـمــسـني أثـنـــاء
مرورهم.
كمـا قــام اجلنــود كلمـا سـنحت
الفـرصة بـالتجـاوب مع األطـفال
السـائريـن خلفهم أثنـاء قيـامهم
بـعمـليــة (الـنيــة احلــسنــة) و
التـجاوب مع املـواطنـني وأصحاب
العمل يف املنطقة.
قال جـرب(:قام الـناس بـالتـحدث
عن مشـاكلهم و طلبـوا املسـاعدة
بشأنهـا كما استفسروا عن طبيعة
العملية اليت نقوم بها) ،و أضاف(:
أخربنـاهـم أننـا نقـاتـل من أجل
األمن و األستقـرار وجهـود اعـادة
االعمار).
قـام الفـريق املـسـانــد للتــدريب
التـابع للتحـالف ،وهو احـد فروع
مكتب انتقـال أألمن ،باملساهمة يف
تدريب و جتهيز و مراقبة القوات
املسلحـة العراقيـة .أن هذا احلدث
هـو جــزء من اجلهـود املـسـتمـرة
ملسـاعـدة احلكـومـة العـراقيـة يف
تــدريـب  24كتـيبــة أخـــرى من
اجليـش العـراقـي خالل األشهـر
القادمة و ذلك ألكمال الـ 27كتيبة

الرياضة:
خـالد حمفــوظ

بغداد  /املدى
قــامت الـكتـيبــة اهلنــدسيـة 20
التـابعـة لفـرقـة الفـرسـان األوىل
للـجيش األمـريكـي بوضع خـطة
ثـــانيــة الصالح شـبكــة بغــداد
الـكهربـائيـة ،من خالل استـبدال
املعدات غري الكفوءة و املعطلة.
كـون مـدراء احملطـات يـواجهـون
مـشاكـل من ضمنهـا التـعامل مع
املعــــدات القـــدميــــة و القـــوة
الكهـربـائيــة غري الكـافيـة اليت
تفتقر اليها معدات احملطة .حيث

رئيس التحرير التنفيذي
زهري اجلزائري

التحقيقات:
حسني حممد عجيل

االخباراحمللية :
عبد الرزاق املرجاني

تفتقر حمطة الفـارابي الثانوية ،
و الــيت هــي واحـــــدة مــن أهــم
احملطات الـثانويـة يف املنطقة ،اىل
ابسط مـستلزمـات العمل املكتيب
اليت من املتـوقع ان يسيطـر منها
املـدير عـلى القـدرة الكهـربائـية
ألكـثــر مـن نــصف ملـيــون مـن
أألشخاص.
وقــال العـريـف من الـفئـة أألوىل
(مـارشيلو رافيـل) من الوحدة C
كتـيبــة املهنــدسني (: 20معـظم
املــوظفني يف هــذه احملطــات هم

نـاس جمــدون و خملـصـون وقـد
تفـاجأنـا مجيعـا برؤيـتهم و هم
ينجـزون هذه األعمـال يف ظروف
عمل صعبة) ،وقال املالزم (غاري
مكدونـالد) وهـو أحد املهـندسني
املـسـؤولني عـن العمل  (:ان هـذه
مـشكلــة كبـرية ومعقــدة لكـننـا
نعتقـد بأننا قـادرون على أحداث
تغـيـري مـن خالل األسـتـمــرار يف
تلبيـة أحتيـاجـات شبكـة العمل
الفعليـة و الناس الـذين يقـومون
بتشغيلها على أساس يومي).

وزير حقوق اإلنسان يبحث مع رئيس البعثة
الدبلوماسية الكندية أوجه التعاون املشرتك

والكرمة ،والـنواشي) حيث جرى
الـتـــوزيع حــسـب الـبـطـــاقـــة
التمــوينيـة .وإن هنـاك منـاطق
أخـرى سيـشملهـا التـوزيع حـال
تــوفــر اجللـيكــانــات واحلبــوب
الكافية.
ال
وتـابع الدكتـور عبد الـرضا قائ ً
أن الغـايــة من هــذه احلملــة هي
احلد من أمـراض اإلسهال الدموي
والتايفوئيد والكولريا.
من جهـة أخـرى قــامت ثالثـة
مراكـز صحيـة يف مركـز املديـنة
بــالتعـاون مع إحـدى احلـركـات
الـدينيـة حبملـة ختـان جمـانيـة
مشـلت منـاطق سـومـر واإلسكـان
والشعلة والثورة.

ندوة
عن الدستور القادم
وآفاق املستقبل
بغداد /ستار احلسيين
عـقدت مجعـية الـثقافـة للجميع
نـدوة الثقـافـة القـانـونيـة حتت
عنـوان (الـدستـور القـادم وآفـاق
املستقبل) أمس.
وتنـاولت النـدوة البحـث يف أربعة
حمـــاور عن الــرؤيــة اجلــديــدة
للـــدستــور القــادم والــرقــابــة
الـدستورية والفدرالـية التعددية
ومحـايـة حقـوق اإلنـسـان ودور
املرأة يف التنمية.
ومـن املتــوقع أن تـنهـي النــدوة
أعماهلا اليوم.

بغداد  /املدى
حبث وزيـر حقوق اإلنـسان خبـتيار أمـني أمس مع رئيـس مكتب
االرتباط الكندي ماكسيميوك دانييل رئيس البعثة الدبلوماسية
الكنديـة تعزيز التعـاون بني البلدين والدعـم املتوقع من اجلانب
الكندي لربامج وزارة حقوق اإلنسان الفتية يف العراق.
ويأتي لقـاء الوزير مع املسـؤول الكندي يف إطار جمـموعة اللقاءات
الـيت أجراهـا الوزيـر مع سفـراء البـلدان األمـريكـية واألوروبـية
ومنهم سفـراء (الواليات املتحدة األمـريكية ،وهولنـدا ،وسويسرا،
وإيطـاليا ،وفرنسـا ،واسرتاليا ،والربتغال) إضـافة إىل رئيس مكتب
الصليب األمحـر الدولي يف بغداد بـهدف التعريف بطـبيعة أعمال
وزارة حقوق اإلنسان وبراجمها املستقبلية.
وجـرى خالل اللقــاءات حبث أشكـال الـدعم الـذي تقـدمه هـذه
البلدان يف إطار تـدريب وتأهيل الكوادر العـاملة يف الوزارة وزيادة
خرباتها.

عدد من دول اجلوار تقف وراءها

 %50من املواد الغذائية املوردة للعراق حتتوي
على مكروبات قاتلة
بغداد /سحر اخلالدي

كشفـت تقاريـر دائرة الـرقابـة الصحيـة يف وزارة الصحـة بأن
نسبة املواد الغـذائية اليت مت فحصها خمتـربي ًا واثبتت بأنها غري
صـاحلـة لـالستهالك الـبشـري تـراوحت مـا بـني ( )%50-40من
البضائع املسـتوردة وهي حتتوي على ميكروبات مرضية ومواد
مسرطنة.
واكـدت التقـارير وجـود بكرتيـا عنقـودية وبكـرتيا القـولون يف
بعض انواع االمساك النهرية.
علم ًا بـأن عدم وجـود الرقـابة احلـدودية ادت اىل تـسرب اغلب
املواد الغـذائية غري الـصاحلة لـالستعمال من حلـوم معلبة وغري
مـعلبة خاصـة حلوم الروست والـصوصج اهلولنـدي وحلم البقر
االنكليـزي الذي حيتـوي على مـرض جنون البقـر كما دخل اىل
اسـواقنا بيض ودجـاج من دول شرق آسيا الـذي حيمل فايروس
انفلـونـزا الـطيــور حيث سـاهـمت بعـض من دول اجلـوار اليت
تعمدت تغيري البطاقة التجارية االجنبية واستبداهلا بصناعتها
احمللية.
ومن اجلـدير بـالذكـر إنه مت الكـشف عن حلـوم دجاج امـريكي
املنـشأ متت تعبـئته بأكيـاس حملية وبعالمـة جتارية (نـيسان)
ودجـاج صيين بعالمة malingاضـافة اىل وجود العـديد من
البضـائع الفاسـدة واملنتهيـة الصالحيـة مثل االجـبان احمللـية
والدبس وانواع من احللويات اليت تطلى بأصباغ املالبس.

مدير التحرير

نائب رئيس التحرير

Al- Mada

عبد الزهرة زكي

سهيل سامي نادر

االخبار والتقاريرالدولية :
جاسم حممد سامل

يـستيقـظون صـباح كـل يوم مع
اصوات االليات وحـركة العاملني
ومحالت الـتـنـظـيف يف عـمــوم
احيـاء حمافـظة كـركوك اضـافة
اىل محالت صـيــانــة وتــأهـيل
شـبكات اجملـاري والكهربـاء واملاء
ممـا اسهـم يف ان حتصل كـركوك
علـى املــرتبــة االوىل يف العـراق
كونهـا املدينـة االنظف واالمجل
بعد زيـارة جلنة متخـصصة من
وزارة االشغال العراقية .
كمـا تــواصل الفـرق الفـنيـة يف
دائـرتـي الكهـربــاء واالتصـاالت
تنـفيذ مـشروعهـما الكـبري الذي
يـهدف اىل ربط الشبكـة الوطنية
مبـديـنيت الـسلـيمـانيــة واربيل
واعادة تـشغيل خـطوط اهلـاتف
مع مـدن العـراق االخــرى حيث
وصـلت نســــــب االجناز اىل اكـثر
من ( )% 85ومن املـؤمل ان تزود
اربــيل والــــسلــيــمـــــانــيـــــة
بـاحـتيـاجــاتهمـا مـن الطـاقـة
الـكهربائيـة من حمطات الـتوليد
الكربى يف الـدبـس اليت تـشـرف
عليهـا شـركـة واشنـطن كـروب
املتخـصصـة يف جمـال الكهـربـاء
واليت بــدأت بتـشـغيل الـوحـدة
االوىل وبطاقة مئة ميكا واط .

كركوك/ابراهيم خليل
اكــد نـــائب حمــافـظ كــركــوك
امسـاعيل احلـديدي يف حـديث لـ
(املــدى) افـتتــاح الـقنـصـليـتني
االمــريـكيـــة والربيـطـــانيــة يف
كــركــوك هــو خـطــوة يف جمــال
االعـرتاف بأحلـكومـة االنتـقالـية
وسيـادة العـراقـيني وسيـسهم يف
تـسـريع عـمليـات االعمـار وحل
مــشــــاكل كـــركـــوك وجـــذب
االستـثمــارات اليهـا كـونهــا قلب
العراق النـابض ومنوذجـ ًا للعراق
اجلديد كونها تضم كل القوميات
املـتآخية وفيها اكثر من  % 52من
احـتيـاطـي النفـط العــراقي اىل
جـــانـب اهـمـيـتهـــا الـــزراعـيه
واجلغرافية..
ويقوم القنصل االمـريكي السفري
جات بالك مان بنشاطه السياسي
املـكـــثف مــن خـالل لقـــــــائه
باملسؤولني احمللـيني والسياسيني
وشيـوخ العشائـر لغرض الـتهيئة
لالنتخـابـات واالسـراع بـعمليـات
املقررة أصال واملـوزعة على تسعة تنفيذ املشاريع احليوية وتقريب
ألوية و ثالث فرق.
وجهـات الـنظــر بني القـوميـات
يف
اجلهود
هـذه
من املـؤمل أكتمال
واالديان .
.2005
بداية شهر شباط
وعن املـؤمتـر االول للمحـافـظني
للتـدريب
املـسانـد
عـضو الـفريق
الــذي عقــد حتت اشــراف وزارة
التـابع لـفيلق املـارينـز ،العـريف
(جـون مكنـايت) قـال (:ان
األمـر الشركة تنتج  350نوعاً من املستحضرات الصيدالنية
شبيه مبا كان علـيه األمر عندما
اشـرتى لي والـدي دراجيت األوىل ،
والنظـرة اليت كـانت علـى وجهه
عـنــدمــا قــام بـــرفع الـعجالت
االضــافـيـــة للـتــدريـب وقـمـت
بقيادتها وحدي) ،وأضاف  (:كنت
آمل ان يقوم الناس بالنظر هلؤالء
بـطلبــات من جهـات عــربيـة االمـــارات واملـــركـــز العـــربـي
الــشـبـــاب علـــى أنهـم اجلـيــش بغداد /سعدي السبع
وقعت الشركـة العامة لـصناعة واجـنبيـة.وافـــــاد ان الشـركـة لـصـنــاعــة االدويــة يف االردن
العراقي اجلديد ،وقد قاموا بذلك االدوية واملستلـزمات الطبية يف تنـتج  %98من املــستحـضـرات والشـركـة العـربيـة لـصنـاعـة
فعال).
سـامراء التابعة لوزارة الصناعة الصـيدالنـية أي مبـا يعادل  350االدويـة يف االردن كـذلـك.وبني
الغــرض مـن املهـمــة ،اضــافــة
لـلناحيـة األمنية ،كـانت للتـأكيد عقـــدًا مــــــع وزارة الــصحـــة نوع ًا كمـا انها حققت طــــــاقة ان الــشـــركـــة تـــواصل رفـــد
للـمــواطـنـني علــى ان اجلـيــش بقـيمــة ( )6مـليـــارات دينــار انتاجـية بنسبة  %54فيما بلغت املؤسسات الصحية واملستشفيات
مـوجـود ،و سيـأتي املـزيـد منهم لتـزويدها بـاالدوية خالل العام مـبيعات الشـركة مليـاري دينار واملـراكـز الـصحيـة واملـذاخـر
شهــريــاً.واضــاف ان نــشــاط والـصيـدليـات بـأنـواع العبـوات
خالل األسـابيع القـادمـة لتـوفري احلالي.
األمن يف املدينة .أن العمليات سوف وقـال الـسيـد ابـراهـيم عبـاس الشركة توسع مؤخرًا من خالل واملـراهم والكـبسـول وقطـرات
ال عن
تـغطي سـلسلـة املهـام الـتقليـديـة طعـمة املديـر العام للـشركة انه ابرام عـقود مع القطـاع اخلاص العيون واالذن واالنف فض ً
للـوحـدة مبــا فيهـا الـدوريـات ،و ســيــتــم تـــــوفــري االدويـــــة اضافـة لعقود وزارة الـصحة اىل تسـويقهـا املسـتلزمـات الطبـية
تـنـظـيـم املــرور ،احملــاصــرة و واملـستلـزمـات الـطبيـة وادويـة جـانـب مسـاهمــة الشـركـة مع االخـرى.يـشـار اىل ان الـشـركـة
االمراض املزمنـة اليت حيتاجها شـركات عـربيـة ودوليـة منـها تـأسست عـام 1969وتضـم ثالثة
التفتيش ،ومهام أستخباراتية.
قــال جـرب (:اني أحـس بـشعــور املواطن بصـورة مستمرة مشريًا شركة املنصور لصناعة االدوية مـصــانع يف ســامــراء ومـصـنع
عظيـم ،أن هذا هـو حلـم يتحقق اىل ان ادوية الشركة متتاز بثقة وشركـة اكاي العـربية وشـركة بغداد لـلغازات الـطبيـة ومعمل
املستهلك ومسعة عالية وحتظى جلفــار لـصنــاعــة االدويــة يف (السرجنات).
يوما بعد آخر).

وزير التربية لـ(املدى)
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