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NEW & REPORTS

رئيس هيئة فض املنازعات على امللكية :

نـستمـر بقبـول الطلبـات واحالـتها اىل احملـاكم
للفرتة املتعلقة بعهد النظام السابق
كركوك/املدى:
اعلن سهيل اهلامشي رئـيس هيئة
فـض املنـازعـات علـى املـلكيـة يف
الـعراق ان اليـوم سيكـون اول يوم
ملبـاشرة اهليئة يف عملها من خالل
احالة الطلـبات املقدمة من عموم
املـواطـنني اىل احملــاكم العــراقيه
املختصة..
وقــال يف تصـرحيــات صحفيـة يف
مـدينـة كـركــوك ان اهليئـة اليت
شكلت ابان وجود سلطة االئتالف
الميكـن هلا ان تتـدخل يف القرارت
اليت ستصـدرها احملاكـم العراقية
بشأن املنازعات على امللكيه حيث
سـتعـتمــد النـظــر يف القـضـايـا
واملشاكل الـيت حدثت بعد/17/30
من عـام  1968ولغايـة نيسـان من
العـام املـاضي مـن خالل مصـادرة
االراضي الزراعيـة والسكـنية من
املواطنني مـن قبل النظام السابق

والغراض سياسية..
واكد ان اهليـئة مستـمرة يف تسلم
الطلبـات من املواطنني من خالل
مكــاتـبنــا يف عمــوم العـــــــراق
وتضم  500مـوظف ولغـاية 30/6
من العــام القـادم وحنـن اخرتنـا
كـركـوك لـزيـارتهـا كـونهــا من
املدن العـراقية املهمـةاليت حتظى
بأهتمام احلكـومة العراقية وتعد
منـوذج ًا للدولة العـراقية واساس
جناح جتربتها الدميقراطية..
واشــار اىل ان من حق املـواطـنني
االعرتاض علـى قـرارات احملـاكم
من خالل حمكمـه للتمييـز تضم
قــضــــاة اكفــــاء الحقــــاق حق
املـواطن وانصافه وخدمة للشعب
العراقي الذي عـانى طيلة العقود
املاضية..
وابدى ارتـياحه لعمل اهليئة اليت
ستعـمل على تعـويض املـواطنني
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مـن خالل مـصـــدرين مل يـشــأ
ذكــرهمـا مبـا يـسـهم يف انعـاش
االقتـصــاد العــراقـي وتنـميــة
مـدخالتهم ويسهـم يف االستقرار
السياسي يف عموم مدن العراق..
وقـــال :االسبــوع املــاضـي شهــد
صدور قـانون عـمل هيئـة فض
املنازعـات الذي يهدف اىل انصاف
املـــظلــــومــني واحقــــاق احلق
وسـنعـمل علـى الـقيـام حبـملـة
اعالميـة واسعــة لشـرح اهـداف
القـانـون وضمـان النجـاح له مبـا
خيـدم املـسرية الـدميقـراطيـة يف
العراق اجلديد..
وقد اجرى رئيس اهليئة لقاء مع
ادارة كـركـوك حبضـور القـنصل
الربيـطــاني يف كـركـوك نــويل
كوكاين ومـستشاري اهليئه العليا
يف العراق وهما بريطانيان كل من
براون ودكنت..

تشتمل على  13الف حصة

سلة غذائية اىل متضرري احداث النجف

ودعا حتسني حممد رئيس جملس
كــركــوك اهلـيـئــة اىل ضــرورة
مبـاشرتـها اوال بـفض املنـازعات
علـى امللكية بني الـدولة واملواطن
لكونهـا اسهل وتعجل وتنجح امال
اهليئة..
يف حـني قال امسـاعيل احلـديدي
نائـب حمافـظ كركـوك ان مكتب
كركوك تـسلم حتى االن اكثر من
 6االف دعـــــوة غـــــالـبـيــتهـــــا
للمـواطـنني االكـراد والـرتكمـان
الذين صوددرت وهدمت امالكهم
ابان حكـم الرئيس الـسابق ضمن
سيــاسـته الــسيـئه يف كــركــوك
وطالـب اهليئة بـضرورة التـمييز
بني املـواطـنيني الـذين صـودرت
امالكهم الغراض سياسية والذين
صــــودرت امالكهـم وعـــوضـــوا
لتـنفيـذ مـشـاريع عـامـة ختـدم
الصاحل العام يف اراضيهم..

توفري
( )13الف فرصة
عمل
بغداد  /سعدي السبع
بلـغ عدد العاطـلني من طاليب
العـمل املــسجلـني يف مــركــز
التـشغيل الـتابع لـوزارة العمل
والـشـؤون االجـتمـاعيـة 21180
شخـصا ملخـتلف االختصـاصات
واملهن.
وذكــر مـصــدر مــســؤول يف
الــوزارة لـ(املــدى) ان املــركــز
وفـر اكثـر من  13الف فـرصة
عـمل لـطــالـبـيهــا يف بغــداد
واحملــافظـات تـوزعت ()12730
فـرصــــــــــة يف دوائـر الـدولـة
و( )420فــــرصــــة اخــــرى يف
شـركات القطـاع اخلاص مشريًا
اىل ان املــركــز مــسـتـمــر يف
تــسليـم طلبـات الـراغـبني يف
العمل وتوفـري جماالت التعيني
وفـق ًا لـشواغـر الوظـائف اليت
ترد من الدوائر والشركات

نصب اجهزة اتصال فضائية
متقدمة يف البصرة

وهم يطالبون بإطالق سراح الصحفيني الفرنسيني

صحفيون عراقيون يستنكرون عمليات خطف
وقتل زمالئهم العرب واألجانب
عـمليات اخلطف هذه تسيء ملعنى املقاومة وتعطي
نــــداء
حنن الـصحفـيني العـراقـيني الـذين عـانـينـا من اإلسالم ،وهو دين التسامح والرمحة ،صورة تقرتن
خمــاطــر حجــر الــرأي واالعـتقــال والـتعـــذيب بالذبح والقتل وكـراهية اآلخر مهمـا كان موقفه.
والتـشـريـد ،وبـدأنــا نتحــرك يف فضـاء احلـريـة ومن أجل أن حنـرر الصحـافـة من اخلـوف ونفتح
النـسـبيـة ،تــابعنــا بقلق عـمليـات خـطف وقتل أمامهـا حريـة نقل الرأي والـرأي اآلخر ،ومن أجل
الـصحفيني الـعرب واألجـانب يف الـعراق وآخـرهم أن يـأخــذ نضـال العــراقيـني من أجل الــسيـادة
الـصحفيان الفـرنسيـان كريسـتيان شيـنو وجورج املكتمـلة بـعدًا إنـسانـيا ومـنفتحـا ،نضـم صوتـنا
مـالربونـو .ونـدرك وقـد مجـعتنـا شـراكـة مهنـة ألصوات الـقوى واملـنظمـات اليت طـالبت بـإطالق
املـتاعـب اللذيـذة أن عمليـات اخلطف هـذه ال متت سراح الصحفيني الفرنسيني وإيقاف عمليات اخلطف
بأية صلة لـ (املقاومة) اليت كان اإلعالم واحدا من بشكل عام واستنكارها يف اوسع محلة خدمة للحرية
أبـرز أسبـاب ظهـورها عـلى املـسرح الـسيـاسي .إن واملقاومة احلقة .

املــــــــــوقـعـــــــــــون
ـ
.1حسني حممد عجيل
.2ابراهيم خليل ابراهيم
 .3زهري اجلزائري
 .4مروان ابراهيم العاني
 .5اياد طلب
 .6قاسم حممد عباس
 .7سعد القصاب
 .8مجال العميدي
.9حيدر سعيد
 .10عبد الزهرة زكي
 .11سهيل سامي نادر
.12عالء املفرجي
.13حممد درويش علي
.14علي لفتة سعيد
.15فخري كريم
.16جاسم حممد سامل
.17مها عادل العزي
.18مال اهلل فرج
.19شاكر االنباري

.20مجال كريم
.21سهيل ياسني
.22رزاق عداي
.23آمنة عبد العزيز
.24امساعيل القطان
.25ماجد موجد
.26عمر الشاهر
.27سعيد عبد اهلادي
.28سرمد الطائي
.29امحد مهنا
.30مسري هادي
 .31امحد سعداوي
 .32غادة العاملي
.33د .سلوى زكو
.34نصري النهر
.35حسام الصفار
.36مشرق عباس
.37عادل العامل
.38حسني حسن

.39صادق باخان
.40خليل االسدي
 .41سعد عباس
 .42رائد امحد
 .43فائز جواد
 .44مسري عبد االمري علو
 .45امساء عبيد
 .46امحد عبد الصاحب
.47حممد الياسري
 .48مسري ناصر
 .49عبد الرزاق املرجاني
 .50اكرام زين العابدين
 .51رياض شابا
 .52حسن احلاجب
 .53سليم السامرائي
 .54سامي حسن علوان
 .55باسم عبد احلميد محودي
 .56واثق صادق
 .57حسني العامل

بغداد/عمر الشاهر
سلـة غذائيـة وحقيـبة اسعـافات بـاملتـطلبـات البـيئيـة الـواجب
سلة
بـتوزيع
البيئة
تباشـر وزارة
اولـيــة وصـنــدوق مــاء صــاحل توفـرها لكي يتم تـأهيل احملرقة
الـبـطــاقــة
حــسـب
غــذائـيــة
التابعـة له ،وعلى الصـعيد نفسه
للشرب.
مـدينـة
اهـالي
علـى
التمـوينيـة
من جهـة اخـرى ويف اطـار مهـام قـامـت اللـجنـة املـذكــورة أنفـ ًا
الـنجف مـشـاركــة منهــا يف دعم املراقبـة والتفتيش الـيت تنفذها بـزيارة مـيدانـية اىل مـستـشفى
احلاالت االنـسانـية والـتقليل من وزارة البيئـة تشكلت جلنـة فنية الـشيخ زايـد وسط بغـداد حيث
معــانــاة سكــان هــذه املنـطقــة من اقـســـام املخلفــات الـصـلبــة الحـظت اللجنـة ان تطـورًا كبريًا
املنكوبة.
واخلطرة والرقابة البيئية للقيام حصل يف عـمل املسـتشفـى حيث
وحتوي السلـة الغذائيـة عددا من بعـدد من الـزيارات املـيدانـية اىل اصبح مـستشفى ختـصصي ًا رغم
املــواد الغــذائيــة وهي ( )5كـغم احملافـظات للـوقوف علـى الواقع وجـود بعـض املشـاكل فـيه مثل
طحني و ( )5كـغم سكر و ( )5كغم البيـئي لعـدد من املـستـشفيـات ،مــشـكلــة الـتخلـص مـن مــواد
رز و ( )3لرت زيت و( )3علب جنب ،وقـــد متت زيــارة مــستــشفــى حتـميـض االفالم حـيث لــوحظ
فـض ً
ال عن حقيبة اسعـافات اولية الـنسـائيـة والتـوليـد يف كـربالء جتميعهـا يف عبـوات بالستيكـية
شاش
وقطع
ا
ً
طبيـ
ا
ً
قـطن
تتضمن
للـتعــرف علــى الــواقع الـبيـئي بسبـب عدم وجود جهاز ترسيب
وادويـــة مـضـــادات حـيـــويـــة للـنفــايــات الـطـبيــة وتـبني ان الفضة يف املـستشفى وكذلك عدم
وعصارات دهنية طبية باالضافة املـستشفـى املذكور حتـت التأهيل قيام متعهد وزارة الصحة بتسلم
اىل توزيع كمـيات من املـاء الصاحل مـن قبـل منـظمــة االسعــافــات تلك املواد ومعاجلتها ومت توجيه
للـشـرب وستــوزع يف النجف ( )13االولية الـفرنسـية وستقـوم هذه ادارة املــسـتــشفــى اىل ضــرورة واسط  /جبار جباي
السداد الرتابـية كما متـت املباشرة بغداد /سعدي السبع
أجنـزت مـديـريـة طــرق وجسـور
بتبطني جدول زكيطية يف ناحية باشـرت شركـة أور للصنـاعات
الف حـصة تـشمل الـواحدة مـنها املنـظمــة بتـزويـد املـستـشفـى جتاوز هذه املشكلة.
حمــافـظــة واسـط إعـــادة إعمــار
احلفريـة البالـغ طوله ( )5,150كم اهلنـــدسيـــة التــابعــة لــوزارة
وتأهـيل جسـر اجلبـاب يف ناحـية
وبـكلفــة مـليــار و( )250مـليــون الــصنــاعــة واملعــادن بــإعــادة
شيخ سـعد الذي يقع علـى الطريق
دينار إضافة إىل تعلية سداد الكالل نشـاطها اإلنـتاجـي بعد تـأهيل
صيـانـة
وإعــادة
بـدرة
قضـاء
يف
دراسة رفع احلواجز الكونكريتية من على الطرق العامة
العام رقم ( )6االذي يربط حمافظة
معـاملهـا وتـوفـر املـواد األوليـة
ملـــزرعـــة
املــنهـــارة
املـنــــاطق
والذي
ميـسان
حمـافظة
مع
واسط
لإلنتاج.
تعرض للتـدمري يف احلرب األخرية
جصان.مـشريا إىل اجناز عـدد أخر وقــال املهنـدس يـاسـني خضـر
يف
روائية
أال
واملشاريع
األعمال
مـن
على العراق.
سلمـان املـديـر العـام للـشـركـة
املــاضيـة
املـدة
خالل
احملــافظـة
رغيف
أبـو
عصـام
املهنـدس
وقـال
وكـالة أن لـدى الشـركة خـزيناً
حمطـات
صيـانــة
اجنـاز
مت
حـيث
اجلـسر
يف
العمل
إن
الدائـرة
مديـر
بكـميــات كبـرية من مـنتجـات
تقع يف االسـواق الشعـبية والـطرق من جهة اخرى اوقفت دائرة كاتب املـذكـور الــذي تبلغ كلفـته مليـارًا
الضخ يف مشروع الدجيلة الزراعي القابلـوات واألسالك الكهربـائية
املوصل  /نزارعبدالستار
الـكربى
املـشــاريع
من
يعــد
الــذي
الرئيسة  .وذكر مصدر من جملس عـدل نيـنوى معـامالت التـصديق و 200ملـيون ديـنار تـضمن إنـشاء
وصفــائح وأشــرطــة ومقــاطع
مـن
املـــوصل
تعـــانـي مـــديـنـــة
حمافظة نيـنوى للمدى ان اصحاب علـى الـوكـاالت العـامـة واخلـاصـة جسـر حديـدي بطـول ( )168مرت
ليس علـى صعيد حمـافظة واسط األملنيـوم وبـدرجـة عـاليـة من
االمر
شديـدة،
اختناقـات مروريـة
الـذي يـدفع حمـافظــة نينـوى اىل احملـال التجـاريـة يف مـنطقـة بـاب الــواردة الـيهـــا من احملــافـظــات وبعــرض ( )18وتبـديل الـروافـد حـديـدي لعـدم تـوفـر الـروافـد الزبـدية بـطول ( )7كم إضـافة إىل وامنا على صعيد القطر اذ تضمنت اجلـودة ومبـواصفـات معـتمـدة
الــتفـكـري يف ازالــــة احلــــواجــــز الـطـوب وبـاب الـسـراي طــالبـوا اجلنوبية.
الـكونكـريتيـة بأخـرى حديـدية الكـونكـريتـية يف الـوقت احلـاضر طــريقي جـصـان ـــ الـدبــوني و االعمـال املنفـذة يف املشـروع اعادة وبأسعـار مناسـبة وهي جـاهزة
تـاهيـل املنظـومـات امليكـانـيكيـة
الكـونكـريتـية املـنتشـرة يف شوارع احملـافـظ بـتغـيري مــوقع مـركـز وقـال املـصـدر إن الــسبـب يف ذلك مـشريا إىل ان سبب تـأخري العمل يف ومتت معـاجلة دعامـات اجلسر من جصان ــــ بلدروز.
والكـهربـائيـة واستبـدال االجزاء للتـســويق مبـاشــرة وبكـافـة
شـرطـة بـاب الـطــوب يف اعقـاب يـعود اىل ورود العـديد مـن حاالت اجلسـر يعـود إىل ارتفـاع منـاسيب خالل االستـشـارات اهلنـدسيـة يف ومن جهـة اخرى باشـرت املالكات
املـدينـة  .هـذا مـاصـرح به
القـيــاســات وجلـمـيع اجلهــات
الـسيـد اهلجوم الـصاروخي الـذي استهدف التزوير يف تلك الوكاالت من حيث امليـاه يف حوض نهـر دجلة وكـثرة اجلــامعــات العـــراقيـــة وسيـتم الـفنيـة واهلنـدسيـة يف مـديـريـة التالفة واملتضررة .
دريد كشمولـة  ،حمافظ نينوى  ،يف
ويذكر ان شبكات البزل يف املشروع الطـالبة من الـقطاع الكهـربائي
مـؤمتــر صحفـي عقـده يف ديـوان املركز وسقوط صاروخ كاتيوشا يف التوقيع وقانونية الوثائق املربزة .السيول الواردة إىل موقع العمل من افتتـاحه بدايـة األسبوع األول من املـوارد املائـية يف حمـافظـة واسط تعتمـد يف عمليات التـصريف على واخلاص.
احملــافـظــة واضـــاف ان اخليــارات الـسوق املـذكور ممـا ادى اىل مقتل وأضـاف أن دوائـر كـاتب العـدل يف نهــر الـكالل.القــادم مـن االراضي الشهر املقبل.
أعمـال تبطني جـدول احلسيـنية ثالث حمطات ضخ كبرية قدرة كل وأشـار أن الشـركة تقـوم حالـياً
حمـافظـة نينـوى خـاطبت وزارة االيرانية.
للموسم
ا
ً
استعداد
األحرار
ناحية
يف
العمل
فــأن
مـتصل
صعيـد
وعلـى
االمـنيـة كـثرية والتقـتصـر فـقط سبعة اشخاص .
منهـا مخـســة امتـار مـكعبـة يف بتنفيذ مشروع إنتاج القابلوات
يف
البت
بهـدف
الشـأن
بهـذا
العـدل
قد
نينوى
مـرور
من
علـى وضع احلواجـز واعاقـة املرور وكـانت جلنة
إىل
الـدائرة
مـدير
املهـندس
وأشار
و
مليار
وبكلفـة
الشـتوي
الـزراعي
لـعدد
الصيـانة
اعمـل
يف
يتـواصل
الثـانية وكـان املشروع قـد تعرض اهلــاتفيــة كمـا متـت املبـاشـرة
ووعد باجياد حل هلذه االزمة اال انه اعـدت دراسـة مقـدمـة اىل جمـلس حـاالت كهـذه ..غري أن الـوزارة مـا
الكونكرييت
الصويـرة
جـسر
إجناز
دينار.
مليون
()500
احملافظة
يف
اخلارجيـة
الـطرق
من
إىل اعمـال سلـب ونهب ممـا ادى إىل بإنتـاج مقاطع األملنيـوم الرباقة
ربط االمر بتحسن الوضع االمين يف قضاء املـوصل نفت فيهـا ان تكون تزال صامتة على حد تعبريه..
بكلفة مليـار و( )300مليون دينا ر منها طـريق ـ الشوملي بطول ( )22اعلن ذلك لـ ( املدى ) املهندس
عبد تــوقف تلـك احملطــات عن الـعمل وبألوان متعددة فضالً عن قيام
احلـواجــز االمنيـة وكثـرة تـدفق واجلـديـر بـالـذكـر أن الـوثــائق و تضمـن العمل فـيه إنشـاء فضـاء كم وطـريق الكـوت ــ بدرة بـطول حممـد الوائلي مديـر الدائرة وقال
املدينة .الـصعـيــد نفــسه طــالـب الــسيـارات املــستـعملــة اىل البلـد املـــزورة انتـشــرت بعــد سقــوط كـامل يف نصف اجلسـر بطول ( )25( )34كـم وطـــريق بـــدرة ــ مهــران إن األعـمــال تـتـضـمـن تـبـطـني االمر الذي ادى احلاق اضرار كبرية الشركـة بإبرام عقود مع جهات
وعلــى
املـواطنـون بـتغيري مـواقع مـراكـز الـسبـب يف االختنـاقـات املـروريـة النظـام السـابق إثر أعـمال الـسلب مـرتًا الذي تعرض للتـدمري أيض ًا يف بطـول ( )10كم لتطـوير السـياحة اجلــدول البــالغ طــولـه ( )5,5كم يف االراضي الزراعـية جراء ارتفاع جمهزة ملادة قضبان النحاس من
داخل العراق وخارجه.
الشرطة حيث ان اغلب تلك املراكز والقت بـاللوم على سـواق املركبات والنهب الـيت وقعت علـى الـدوائـر احلـرب األخـرية وتبـديله بـرافـد الــدينيـة وطـريق الـشحـيميـة ـــ وأعـمال احلدل واحلفريات وتعلية املناسيب يف شبكات املبازل.
البصرة /املدى
شهدت حمافظة البصرة مؤخرًا تنصيب ستة من اجهزة االتصال الفضائي
وهي اخلطوة االوىل من اصل  12جهـازاً..ان هذه االجهزة ستعطي بـالتأكيد
القدرة على حتقـيق اتصاالت حيويـة ملوانئ ام قصر وخـور الزبري ومطار
الـبصـرة الـدولـي وحمطـات تـصفيـة املـاء  R.Oودائـرة الـري ودائـرة
املهجرين .وسـتزيد هـذه اخلطوة املتقـدمة من قـابلية االتصـال بني قوى
االمن العراقية ومتكنها من ان تعمل وكفاء وفاعلية اكرب..

بكلفة  5.250مليار دينار
أور اهلندسية
اجناز جسري اجلباب والصويرة وتبطني جداول احلسينية تعاود نشاطها
اإلنتاجي
والزكيطية يف واسط

نينوى توقف تصديق الوكاالت العامة القادمة
من احملافظات اجلنوبية

الذين اليتقيدون بالقانون .

يف ورشة عمل الصحة املدرسية

مناقشة اوراق عمل مخس وزارات وحتديد
مساهمات الدول املاحنة يف توفري مستلزماتها
بغداد/املدى
اختتمـت امس يف وزارة الصحة
ورشة عـمل الصحـة املدرسـية
الـيت نظـمتهـا دائـرة الـصحـة
العـامـة والـرعـايـة الـصحيـة
بالـتعاون مع الـوزارات املعنـية
االوليـة واستمـرت ثالثـة ايـام
نـاقـش خالهلــا احلضــور سبل
االرتقاء بهذا الـنوع من الصحة
اليت هي مسؤولية اجلميع.
وضمت الـورشة مخس جـلسات
عــمل عـــرضـت يف االوىل الـيت
ترأسـها الـدكتـور نعمـة سعـيد
عــبـــــــد اوراق عـــمل وزارات
الــصحـــة والـرتبـيـــة والعـمل
والشؤون االجتمـاعية والشباب
والـريـاضــة والبـيئــة يف حني
تناولت اجللسة الثانية برئاسة
الـــدكتــور ايــاد نـــوري فتــاح
خـدمـات الـصحـة املــدرسيـة

القبض على اربعة
متهمني جبرائم
قتل يف بعقوبة

تسليم جتهيزات طبية بريطانية
اىل مستشفى البصرة العام

والبـيئـة املــدرسيـة والـرتبيـة البصرة /املدى

الصحية املدرسية.
تـشكيل
مت
الثـالثة
ويف اجللـسة
طبية مهمة من بريطانيا و كانت عملية التسليم حتت إشراف
لــــوضع
عـمل
جمـــامـيع
سـت
الرائد إلفـريز(هولندا) مـن القيادة الطبـية يف الفرقـة املتعددة
االرتقاء
وسـائل
عن
تـصوراتـها
اجلنـسيـات (جنـوب شرق) .وهـذه الشحـنة هلـا أهميـة كبرية
بالصحـة املدرسيـة ومناقـشتها ملواطين البصرة وجتهيز املستشفى باملخدرات واألدوية والسائل
لوضع التوصيات الالزمة لذلك املتقطر واملالبس الطبية اليت ستساعد املالك الطيب يف معاجلة
وضـرورة معاجلـة مشكلـة عدم املتأذين بفعالية أكثر.
توفر امليـاه الصاحلـة للشرب يف وقـال الــدكتـور أمحـد الـدواعجـي رئيـس األطبـاء و مـديـر
بعــض املـــدارس خـــاصـــة يف املستـشفى (هـذه األدوية املتنـوعة مُحتـاج هلا بـشدة كبرية ألن
املنـاطق الــريفيــة والنــائيـة املـستـشفـى مـ ّر بـوقـت صعب جــدًا بسـبب شحـة الـتجهيـزات
ومـوضـوع املـرافق الـصحيـة يف واملعدات).
املدارس خاصة االبتدائية منها واليزال هـناك نقص كبري يف التجهيـزات ،ويأمل أن تواجه هذه
ووضع خـطة لتـدريب املالكات احلـالة بـوصول كـميات أكثـر من التجهـيزات .والصعـوبة اليت
التعلـيميـة والتـدريسـية عـلى تعـانيها قـوات اإلئتالف يف الوقت احلـاضر هي القتـال املتواصل
خطِرة.
االسعـافـات االوليـة ومفـاحتـة يف هذه املنطقة الذي جيعل عملية تسليم التجهيزات َ
الـدول املـاحنـة لتـوفري وسـائل ويف خالل هذه العملية قامت فرقة التصوير العسكرية بتسليم
التـدفئـة والتربيـد يف املـدارس كمية من اللُعب اليت ارسلتها فرقة كشفية بنفيلد األوىل للبنات
وغـريها مـن الوسـائل الصحـية اىل أطفال البصرة .وتسلم مدير املستشفى هذه الكمية.
املطلوبة.

شهـد مستـشفى الـبصرة العـام االسبوع احلـالي تسلـم جتهيزات بعقوبة -املدى

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

احلكومية الرمسية.

الرياضة:
خـالد حمفــوظ

رئيس التحرير التنفيذي
زهري اجلزائري

التحقيقات:
حسني حممد عجيل

االخباراحمللية :
عبد الرزاق املرجاني

القـى رجـال الـشـرطـة يف
مدينة بعقوبة القبض على
اربعــة اشخــاص مـتهـمني
جبـــرائم قـتل ..ذكــر ذلك
لـلمــدى مــديــر شــرطــة
بعقــوبـــة العقـيــد ايــاد
العـبـيـــدي .وقـــال انه مل
تــسجل يف مـديـريـته ايـة
قضية جنائية كبرية خالل
االســــــابـــيع االخــرية وان
االشخاص االربعـة املتهمني
كـانــوا مطلــوبني للعـدالـة
منـذ اشهـر .ونـوّه بـسعـة
انـتشـار رجـال الشـرطـة يف
تقـاطعات الطـرق واملناطق
املهمة من املدينة واستمرار
دوريــاتهـم خالل سـاعـات
الليل والنهار.

بغداد /املدى
اصدرت احملكمة اجلنائية يف العراق حكما بالسجن
علــى رجلني قـامـا بـاطالق قـذائف هـاون علـى
القـوات املتعددة اجلنـسيات يف تشـرين الثاني  .مت
اصدار احلكـم على املتهـم االول بالسـجن ملدة ست
سنوات بعـد اعرتافه باطالق اهلـاون بينمـا اصدر
على املتهم الثـاني حكم بالسجن ملـدة سنة بتهمة
قيامه بعملية مراقـبة اطالق قذائف اهلاون اثناء
اهلجـوم .وقــامت القــوات املتعــددة اجلنــسيـات
بـالقبض على املتهمني بعد ان قام فريق بتفتيش
املنـطقة اليت مت فـيها اطالق قـذائف اهلاون  .ومت
العثـور علـى املـتهم الـذي قـام بـاطالق قـذائف
اهلـــاون وحبيــازته املــدفـع واعرتف يف احملـكمــة
بـــاطالق قـــذائف اهلــاون لـيقــاوم مــا امســاه
(االحـتالل) الــذي قــامـت به القــوات املـتعــددة
اجلنسيات .وادعى املتهم الثاني الذي القي القبض
عليه مع املتهـم االول فورا بعـد اهلجوم بـانه كان
حيمل فقط بندقية كالشنكوف بهدف الدفاع عن
النفس.

كربالء  /املدى
من اجل تقيـيم عمـل املؤسـسات
الصحـية يف حمافظة كربالء..أقام
مـركـز التعـليم الـطيب املـستمـر
نـدوة تعـريفيـة بـأعمـاله علـى
قــــــاعــــــة دائـــــــرة صحــــــة
احملافـظة..ملنـاقشـة أوراق العمل
املقــدمـــة من قـبل املـشـــاركني
وتـقييـم عمل وتـطبـيق الربامج
الـصحيــة للمـؤسـسـات التـابعـة
لدائرة الصحة..والبحث عن آفاق
جديـدة لذلك .وكـان املتحاورون
قـد اشروا الـواقع العـام مؤكـدين
ضرورة تطـبيق الربامج العلـمية
والعـمليـة إذا مـا أريــد النهـوض
بـالواقع الـصحي..وأشار الـدكتور
صـاحل مهـدي احلـسنـاوي املـديـر
العـام لـدائـرة صحـة كـربالء يف
كلمته إىل النقـاط الواجب اتباعها
مع األخذ جبمـيع املالحظات اليت

وردت يف الندوة يف كافة املؤسسات
الصحيـة ألنها كما قـال احلسناوي
سـتؤدي بـال شك إىل رفع املسـتوى
العلـمـي للـمالكـــات الـطـبـيـــة
والتمـريضيـة..وحتدث الـدكتور
مـدير مركز التـعليم املستمر عن
كيـفيــة تفعـيل دور املــركــز يف
الـوقت الـراهن وتطـبيق الربامج
الـيت يتبعهـا املركـز يف املؤسـسات
الصحيـة ألنها سـتؤدي بالـنتيجة
إىل رفع الكـفاءة الصـحية املقـدمة
إىل املـواطنني..وأشار مدير املركز
إىل طـموح املـركز اىل إنـشاء قـاعة
مــتكـــاملــــة لعقـــد الـنـــدوات
واملـؤمتــرات الطـبيـة والعلـميـة
إضـافـة إىل افتتـاح قـسم لـشبكـة
املـعلـــــومـــــات الـــــدولــيـــــة
اإلنرتنت..مـبينـا أن املـركـز قـد
اكـمل جتهيـز وحـدة الـتصـويـر
الطيب.
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