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بغداد / املدى
دعـت وزيــرة الـبلــديـــات واالشغــال
املهـنـــدســـة نــســـريـن بـــرواري إلـــى
تسخير كل اجلهـود والطاقات من
ـــاجنـــاز املـــشــــاريع اجل االســـراع ب
ـــــة الــنـجف احلــيـــــويـــــة يف مـــــديــن
االشــرف واالرتقــاء بهـــا يف جمـيع

املبادين.
ــــــرؤسهـــــا امــــس واشــــــارت خالل ت
اجتمـاعاً موسعاً لغـرفة العمليات
املكلفـة العادة اعـمار هـذه املديـنة
املقــدمــة إلـــى انهــا تـتـــابع يــومـيــاً
بــاهـتمــام كـبيــر حـجم اخلــدمــات
ــــوزارة املـــنجــــزة يف ضـــــوء سعــي ال
ـــتـــــــــــوفـــيـــــــــــر كـــــــــــامـل الـــــــــــدعـــم ل
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وزيرة البلديات: نوظف كل اجلهود
إلعادة اخلدمات ملدينة النجف

الـوزارة وعـدد من املـدراء العـامني
ـــــــروتـــني ـــــــى ضـــــــرورة جتـــــــاوز ال إل
واملعـــوقـــات بـــروح مــســـؤولـيـــة مـن
احلرص واالنـدفاع الذاتي واقامة
افـــضل صـيـغ وعالقـــات الــتعـــاون
والــتفــــاعل مــن اجل دقــــة العــمل

وسرعة االجناز.
واوضحـت أن املسـؤوليـة الـوطنيـة
تـــتـــطـلـــب مـــن اجلـــمـــيـع كـل مـــن
مــــوقـعه احلــــرص والـــتفــــانــي يف
ــــــاته يف هـــــذه ـــــواجــب الـــنهـــــوض ب
احلـملـــة مـن اجـل تقـــدمي افــضل
اخلدمـات للمواطنني واعادة بناء
وتـأهيل كل املـرافق احليويـة لهذه
املدينة التي تعرضت لدمار كبير.
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ــــاســب واالحــتــيــــاجــــات مبــــا يــتــن
ـــة الـــروحـيــــة االسالمـيـــة واملـكـــان

للنجف االشرف.
ـــــى مــتــــــابعــــــاتهـــــا وتـــطـــــرقــت إل
الــــشخـــصــيــــة املــيــــدانــيـــــة خالل
زياراتهـا املتواصلة حلمالت اجناز
وتـــأهـيل مــشـــاريع املـــاء واجملـــاري
داعيـة إلـى تــوظيف كـل الطـاقـات
ـــــائــي ـــــدعـــــة يف عـــمل اســتــثــن املــب
يـــتـخــــــطـــــــــــى الـــــــــــزمـــن وجـــمـح
ـــــات مــن اجـل ان تعـــــود الـــصعـــــوب
الـنـجف ثـــانـيـــة تـتـــألق بـحلــتهـــا

اجلديدة.
واكدت وزيـرة االشغـال والبلـديات
خالل االجـتماع الذي ضم وكيلي
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بغداد/ طارق اجلبوري
وقع العراق وسوريا مـذكرة تفاهم
لــتـفعــيل الــتعـــــاون املــــشــتـــــرك يف
مجـاالت النـقل البحـري واجلـوي

والبري والسكك احلديد.
وتــضـمـنـت املـــذكـــرة، الـتـي وقـعهـــا
وزيـــر الـنـقل الــسـيـــد لـــؤي حـــامت
العــرس ونـظـيــره الــســـوري مكــرم
عـبـيـــد يف دمـــشق، تـــأمـني جـمــيع
الــــتــــــــسـهــــيـالت الـالزمــــــــــة لــــنـقـل
البضـائع الـواردة إلى الـعراق عـبر
املرافئ السـورية وتفعيل نـشاطات
الـــشـــــركـــــة العـــــراقـيـــــة للــمالحـــــة
الـبحــريــة وخـطـطهــا التـشـغيـليــة
والـــتـعــــــــاون يف تـــنـفـــيــــــــذ بــــــــرامـج
الــتـــــوســيع والــتـــطـــــويـــــر وتــبـــــادل
اخلـبـــرات والـــدراســـات الفـنـيـــة يف
مجــــــال املــــــرافــئ ودراســــــة شــــــراء
سفــيــنـــــة الســتــثــمـــــارهـــــا يف نـقل
الـبضائع بني البلـدين.. كما اتفق
اجلــــانـبـــــان علــــى تـكلــيف جلـنــــة
النقل الـبري املشتركة بوضع آلية
لـتـنفـيـــذ مقـتـــرحـــات وزارة الــنقل

مذكرة تفاهم لتفعيل التعاون املشرتك
يف جمـــــاالت الــنـقل بــني العـــــراق وســـــوريـــــة
احلــــــركــــــة اجلــــــويــــــة والـــــســمــــــاح
للـطـــائـــرات بـني الـبلـــديـن بعـبـــور
األجـواء املــشتـركــة لهــا والهبـوط
يف املـطـارات الـسـوريــة والعــراقيـة
كـما مت استعراض إمكانية تنفيذ
الـوصلـة الـسـككيــة بني ديـر الـزور
والبـــوكمــال والقـــائم وصــوالً إلــى
الـــــشــبـكــــــــة العـــــــراقــيـــــــة ودراســـــــة
اســـتـحـــــــــداث وصـالت جـــــــــديـــــــــدة
الخـتــصــــار الــــربــط بـني املــــرافـئ

السورية والعراقية.
وقـــــال وزيـــــر الــنـقل لـــــؤي حـــــامت
العرس لـ)املـدى( إنه سيتـم قريـباً
افـتـتــاح خـط للـنقل اجلــوي بـني
سـوريـا والعـراق إلـى جــانب زيـادة
عــــدد الـــشــــاحـنـــــات العـــــاملــــة يف
مجـال النقل البـري بني البلـدين
وتــطـــويـــر الــشـــركـتـني الــســـوريـــة
والعـــراقيــة العــامـلتـني يف مجــال
الـنـقل الـبـــري والــبحــــري بهـــدف
تـــــــأمـــني مـــتــــطـلـــبـــــــات األســـــــواق
العــراقيــة من الـبضـائع الـسـوريـة

وبالعكس.

املـنــافــذ احلــدوديــة يف الـيعــربـيــة
وربــيعـــــة والــبـــــو كــمــــــال والقـــــائــم

والوليد.
ويف مـجـــــــــال الـــنـقـل اجلـــــــــوي مت
االتفـاق علـى الـتنــسيق املـشتـرك
يف الـــطــيـــــران املـــــدنــي وحتـــــديــث
أنظـمة االتصاالت لتأمني سالمة

العــراقـيــة اخلــاصــة بـتحـــويل 50
بــــاملــــائــــة مـن حــصــتهــــا لـلقــطــــاع
اخلــــاص العـــراقـي وتـــشغــيل 150
شــاحنــة تعــود إلــى الــوزارة بــشكل
مــشـتـــرك مع الــشــركـــة العــراقـيــة
الـسـوريـة للـنقل البــري والتــأكيـد
على تطـوير الطـرق الواصلـة إلى

بغداد/ سعدي السبع
نفــــذت دائــــرة العــمل والــضـمــــان
االجـتـمــاعـي 57 زيــارة مـيــدانـيــة
للـمــشـــاريع املــشـمـــولـــة بقـــانـــون
اخلــدمــات الــصنـــاعيــة وإنــذارهــا
باملـراجعـة للحـصول عـلى وثـائق

التسجيل.
وقــــال الـــسـيــــد ســــامـي إبــــراهـيـم
الـتـمـيـمـي املـــديـــر العـــام لـــدائـــرة
العمل والضـمان االجتـماعي أنه
مت خالل الــشهــر املــاضـي إجــراء
25 زيارة للمشـاريع الصناعية يف

209 مليون دينار واردات الضامن خالل نصف شهر
صرف مكافآت نهاية اخلدمة وإصابات العمل

واخلـــدمــــة العــــسكـــريــــة لغـــرض
اإلضـــافـــة والـتقـــاعـــد وتـــسجـيل
املشاريع والـشركات واإلحالة الى

محكمة العمل.
وبني أن عـدد متقـاعـدي القطـاع
اخلــاص الــذيـن تتــولــى الــدائــرة
صرف رواتـبهم بلغ نهـاية الـشهر
املـــاضي 19389 مـتقــاعـــداً مبـينــاً
أنه سيتـم خالل األسبوع احلالي
صــــــرف رواتـــبهــم الـــتقــــــاعــــــديــــــة
لـألشـهــــــــــر متــــــــــوز وآب وأيـلــــــــــول

وبزيادات جديدة.

من 41 مليون دينار.
وأفـــاد أنه مت إجنـــاز 20 معـــاملـــة
مكـــافـــأة نهـــايـــة خـــدمـــة وصـــرف
مــبلـغ ثالثــــــة ماليــني و800 ألف
دينـار للمـستفيـدين منهـا فضالً
عـن االستمـرار يف تـزويـد العمـال
بـتــأيـيــدات اخلــدمــة املـضـمــونــة
والـتـي بـلغــت 300 معــــاملـــة إلـــى
جـــــــــــــانـــــب إجنـــــــــــــاز املـعـــــــــــــامـالت
الــتقــــاعــــديــــة وإصــــابــــات العــمل
واحــتــــســـــاب خـــــدمـــــات ســــــابقـــــة

بغـداد املـشمـولـة بــالتــرحيل إلـى
مــنــــــاطق أخـــــرى خـــــارج مـــــراكـــــز

املدن.
وأشـــار إلـــى أن إجـمـــالـي املـبــــالغ
املـسـددة عـن اشتـراكـات الـضمـان
االجـــتـــمــــــــاعـــي خـالل الـــنــــصـف
الـثــانـي مـن الــشهــر املــاضـي بلغ
أكثـر مـن 141 مليـون دينــار فيمـا
تـــسلـمـت الــــدائــــرة أكـثــــر مـن 27
ملـيـــون ديـنـــار عـن نــسـبـتهـــا مـن
أربــاح الـشــركـــات وبلغـت إيــرادات
عقارات الوزارة للفترة ذاتها أكثر

الناصرية /حسني كرمي العامل 
اعـلـــن وكـــيـل وزارة الـــــــــداخـلـــيـــــــــة
)للـمـنـطقــة اجلـنــوبـيــة( الــسـيــد
عبـد اخلضـر مهـدي الطـاهـر عن
االنتهــاء من تـشـكيل واعـداد قـوة
للتـدخل السـريع حتت اسـم )قوة

االسناد(.
وقـال لقـد مت تـشـكيل هـذه القـوة
الـتي قــوامهـــا 250 متـطــوعـــا من
الـعنــاصــر اجليــدة واملـتمــرســة يف
الـقــتـــــــال وضــمــن الــيـــــــة اعـــــــداد
جــــديــــدة اشـتــملــت علــــى فحــص
اللـيــــاقــــة الـبــــدنـيــــة والــــسالمــــة
الصحية واخلضوع لفترة اختبار
امــدهـــا ثالثـــة اشهــر بــدون راتـب
للـتـــاكـــد مـن صالحـيـــة املـتـطـــوع

الذي خضع لتدريبات خاصة. 
وعن تـسلـيح القـوة قــال: لقـد مت
تـــسلـيـح القـــوة الـتـي تــتكـــون مـن
اربعــــــة فـــصـــــــائل بـكــــــافــــــة انــــــواع
االسـلـحـــــــــة اخلـفـــيـفـــــــــة مـــنـهـــــــــا
واملــتــــــوســـطــــــة مــثـل القــــــاذفــــــات
والهــاونــات والـبـنــادق وان جـمـيع
هـذه االسلحــة مت التبـرع بهـا من
قــبل املـتــطــــوعـني يف هــــذه القــــوة
وقـد ادخلت يف سـجالت مشـاجب

وزارة الداخلية. 
وقـــــــد شـهـــــــدت )املـــــــدى( احـــــــدى
فعـــاليــات هــذه القــوة مع وســائل
االعـالم االخـــــــــرى الـــتـــي دعـــيـــت
حلـضــور مــراسـيم الـتخــرج الـتي
متــــت بـحــــــضــــــــــــور وكــــيـل وزيــــــــــــر
الــداخليــة يف املنـطقــة اجلنــوبيـة
الذي اكد على والء القوة للعراق
وحـدد مهـامهـا بـتطـبيق العـدالـة

وحفظ كرامة العراقيني.

تشكيل قوة 
طوارئ للتدخل الرسيع

يف النارصية 

بغداد/ كرمي جاسم السوداني
فــاحتـت وزارة الكهــربــاء مجلـس
الــوزراء بــإعــادة )861 مفـصــوالً
سيــاسيـاً( إلـى اخلـدمـة .. وقـال
املــديــر العــام للــدائــرة اإلداريــة
واملـاليـة يف الـوزارة طـارق الـراوي
إن الــوزارة سـبق أن أعــادت أكـثــر
من 60 موظفاً مفصوالً سياسياً
يف فـتــرات مـتـبــاعــدة قـبل إلغــاء
القــرار 51 الـصــادر عــن مجلــس
الــوزراء القــاضي بــإيقــاف إعــادة
خدمـات املفصـولني الـسيـاسيني

إلى إشعار آخر.
وأكـــــــــد إن جــمــيـع أوراق املـــــــــراد
إعـادتهم إلـى اخلدمـة مستـوفية
ومت اعــتــمـــــادهـــــا لـــــدى الـــــوزارة
وبتـأييـد جمـيع املديـريات وذلك
متـوقف على الـتخصيـص املالي
معـرجاً بـذلك عـلى إنـه ال وجود
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اقتصار التعيني على أصحاب العقود فقط

إعادة تعيني 861 مفصوالً سياسياً 
يف وزارة الكهرباء.. قريباً

ــــتـعــــيــــيــــنــــــــــــات يف الــــــــــــوزارة لـل
ومــديــريــاتهــا بـل هنــاك تـثبـيت
ملـوظفـي العقــود البـالغ عــددهم
أكـثــر مـن 5000 مــوظف وسـيـتـم
ــيــــــــات تـفــــضــيـل خــــــــريـجــي كـل
الـهنــدســة واملعــاهــد الـهنــدسيــة
ـــى الـــوظـــائف مع الـتـــركـيـــز عل
احلاكمـة مثل )متـسلق األبراج(
وغيرها من الـوظائف وتثبيتهم
شريـطة أن يـكونـوا من خـريجي
اإلعداديـة علـى أقل تقـدير بـعد
ــــوفــيــــر الــتخــصــيــص املــــالــي ت

كذلك.
وأفـاد إن )جلنة اجتـثاث البعث(
أقــصـت أكـثـــر مـن 600 مــــوظف
مــن أعــضــــاء الــــشعــب والفــــرق
فـيـمــا أعــادت قــرابــة 135 مـنهـم
إلــــــى العــمل حلـــــاجـــــة الـــــوزارة

إليهم.
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واسط /جبار بجاي 
قـال مدير زراعة واسط سالم اسـكندر زيد ان مجمل املسـاحات املزروعة يف
عمـوم احملـافظــة مبحصـول الـشلب لهـذا املـوسـم بلغت نحـو 21 ألف دومن
وهـي مــســاحــة كـبـيــرة تــزرع الول مــرة مــشـيــرا إلــى الـتـــوسع بــزراعــة هــذا
احملـصــول الغـــذائي املـهم جـــاء نتـيجــة لــرفع الـقيــود الـتي كــانـت تفــرض
ســـابقـــا علـــى الفالحـني واملــزارعـني ممــا ميـنعهـم مـن الـتـــوسع بعـملـيــات
الــزراعــة هـــذا من جــانـب ومن اجلـــانب اآلخــر فـــان ميــاه االرواء حملـصــول
الـشلب أصبحـت كافيـة بعد ان كـانت شحيحـة يف املواسم الـسابـقة نتـيجة
السيـاسات املتـبعة ومـنها حجـب املياه عـن األراضي الزراعـية والعـمل على
تخــزيـنهــا يف الـبحـيــرات واخلــزانــات اخلــاصــة دون مــراعـــاة حق املــواطـن
العـراقـي وحق الفالح بـالـذات لـلحصـول علـى ميـاه االرواء لألراضـي التي

يزرعها.
واشـار إلـى ان خـطـة احملـافـظـة بــالنــسبـة حملـصـول الـذرة الـصفـراء الـتي
تـشتهـر بـزراعتهـا محـافظـة واسط كـانـت للمـوسم احلـالي 120 ألف دومن
مـوزعـة بني عمـوم املشـاريع الـزراعيـة وهنـاك تـوسع حـصل أيضـا يف زراعـة
محصول القطن غير ان املسـاحات املز ورعة مبحصولي احلنطة والشعير
للمـوسم املـاضي شهـدت تدنـيا واسـعا لعـدة أسبـاب بعضهـا متت معـاجلته
والـبعـض اآلخــر يف طــور املعــاجلــة وان املــديــريــة بـــدأت منــذ اآلن تـسـتعــد
للموسم الشتوي القادم حيث سيتم التوسع بزراعة احملصولني املذكورين
بعـد ان مت تهـيئـة املــستلـزمـات الــزراعيــة الضـروريـة كــاألسمـدة واملـبيـدات
اخلــــــاصــــــة مبـكـــــــافحــــــة األدغــــــال واحلــــشــــــرات الـــضــــــارة بــــــاملــــــزروعــــــات.

زراعة 21 ألف دونم شلب 
يف واسط واستعدادات مبكرة للموسم الشتوي 

نتيجة لرفع القيود على زراعته 

بغداد/ سحر اخلالدي
أوضحت تقـارير يف وزارة الـبيئة وجـود أكثر من 300
مــــوقع ملـــوث يف جـمــيع أنحــــاء العـــراق وبـــدرجـــات

متفاوتة.
وقد قامت الوزارة بـالتنسيق مع احلكومـة اليابانية
بــتقـيـيـم بـيـئــــة العــــراق مــــا بعــــد احلــــرب األخـيــــرة
والـتلـوث احلــاصل يف الهـواء واملــاء والتـربـة بـاملـواد
اخلـطـــرة كـــاملعـــادن الـثقـيلـــة والـيـــورانـيـــوم املـنـضـب
وجــــرى الـتــــركـيـــــز علــــى مـــــواقع خــطـــــرة تعــــرضـت

للقصف.
ويف الــسيــاق ذاته أدت األوضـاع األمـنيـة الـسـيئـة يف
العــــراق إلــــى تـــــوقف خـبــــراء الـبـيـئــــة عـن تــنفـيــــذ

خططهم إلنقاذ البيئة.
مـن جـــانـب آخـــر هـنـــاك مـــا يقـــارب 20 ملـيـــون لغـم
أرضـي مــزروع يف أرض العــراق ممــا يــؤكــد احلــاجــة
إلـــى عــشـــرات الــسـنــني لكـي يـتـم الـتـخلــص مــنهـــا

بالتعاون مع منظمات عاملية.

300 موقع ملوث يف العراق
الفلوجة/ املدى

عـــانـت دائـــرة كهـــربــــاء الفلـــوجـــة وخالل
االحـداث السـاخنـة للـمديـنة مـن تدمـير
الــــــشـــبــكــــــــة ومـلـحـقــــــــاتـهــــــــا و)100( مـــن
احملـــــــوالت داخل االحــيــــــاء الـــــسـكــنــيــــــة
نـتــيجـــــة القــصـف العـــشـــــوائـي لـلقـــــوات
االمــــريـكـيــــة اال ان مـنـتـــسـبـي الــــدائــــرة
ومبسـانـدة اهـالي املـدينـة اسـتطـاعـوا ان
يعيـدوا الشبكـة إلى واقعهـا السـابق بعد
ان مت دعــمهــــا مـن قــبل دائــــرة كهــــربــــاء
االنــبــــــــار بحـــــــاجــــــــاتهـــــــا مــن املـــــــولـــــــدات
واالسـالك والفــنــيــني الـــــذيــن مـــــا زالـــــوا

يعملون يف حالة طوارئ مستمرة.
)املـــدى( زارت دائــــرة كهـــربـــاء الـفلـــوجـــة
والتقـت املهنــدس عصـام كــرمي الفالحي
مـــــديـــــر الـــــدائـــــرة الـــــذي قــــــال: ان واقع
الكهرباء يف املدينة يتمثل باربع ساعات

100 حمولة كهربائية طاهلا القصف اجلوي يف الفلوجة
اطفــــاء وســــاعـتـني تـــشغــيل يف احلــــاالت
االعتـياديـة اما يف احلـاالت االستثـنائـية
فـــــــإن أغـلــب االحــيـــــــاء مـحـــــــرومـــــــة مــن
الـكهـــربـــاء وخـــاصـــة احـيــــاء العــــسكـــري
والـصـنــاعـي والــشهــداء واجلـبـيل بــسـبـب
تعــرض الــشـبكــة واحملــوالت إلــى اضــرار

بالغة جراء القصف.
واشــار الــى ان ان املــديـنـــة االن بحــاجــة
إلى 11 محولة جديدة نتيجة استهداف
هـذه احملــوالت من قـبل القــوات املتعـددة

اجلنسية االسبوع املاضي.
وحــــول خــطــــة الــــدائــــرة قـــــال: لقــــد مت
ايـصــال الـشـبكــة الكهــربــائيــة إلــى كــافــة
احياء املـدينة والنـواحي والقرى التـابعة
لهــــا بــــاسـتـثـنــــاء الـتــــوسعــــات اجلــــديــــدة
والطارئـة التي سيتم تـنفيذ الشـبكة لها
خـالل خـــــــطـــــــــــــة هـــــــــــــذا الـعـــــــــــــام .2004

بغداد/ طالب املاس الياس
نـــاشـــد وزيـــر الــتعلـيـم العـــالـي
ـــــدكــتـــــور والـــبحــث الـعلــمــي ال
طــاهــر الـبكــاء جـمـيع وجهــاء
الـــرمـــادي وشـيـــوخ عــشـــائـــرهـــا
ــــــة ــــــاســي وجتــمـعــــــاتـهــــــا الـــــســي
ــــــة ــــــة واالجــتــمــــــاعــي ــــــديــنــي وال
الـتــــدخل لألفـــراج عـن رئـيــس
جــامعــة األنبـار الــدكتــور عبـد
الهادي الهيتي الذي اختطفه

مجهولون األربعاء املاضي.

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

داعياً إلى وقف عمليات االختطاف

وزير التعليم العايل 
يطالب باإلفراج عن رئيس جامعة األنبار

الدكتور عبد الهادي الهيتي.
ودعـــا الـــدكـتـــور الــبكـــاء أبـنـــاء
ــــــــى الـــتــــــــدخـل ــــــــرمــــــــادي إل ال
واإلفـــراج عـن رئـيــس جـــامعـــة
األنـبـــــار ووضع حــــد ملــــسلــــسل
االغــــــتــــــيــــــــــــــــــاالت واخلــــــــــطــف
والـتهــديــد الــذي يـتعـــرض له
أســـاتـــذة اجلــــامعـــات مـن قـبل
مـجهـــــولــني حلــــســـــاب جهـــــات
مــشـبــوهـــة ال ميكـن أن تكــون

جهات وطنية.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

وقــــال وزيــــر الـتـعلـيــم العــــالـي
والـبحـث العلـمـي لـ)املــدى( إن
العـــراق يـتعـــرض إلـــى حـملـــة
مــشـبـــوة هــــدفهـــا إفــــراغه مـن
ـــــة يف ظل الــطـــــاقـــــات الـعلــمــي
هــذه املـــرحلــة الـتـي ميـــر بهــا
موضحاً إن مجـموعة مسلحة
قـــــــــامــــت األربـعـــــــــاء املـــــــــاضــــي
بــاقـتحــام كـليــة طـب األسنــان
يف الــرمـــادي وقيــدوا احلــراس
واخـتــطفـــوا رئـيــس اجلــــامعـــة

ـ

ـ ـ ـ

بغداد/املدى 
أصـــدرت الـلجـنـــة الـتحــضـيـــريـــة
ـــــة ـــــات نقـــــاب لإلعـــــداد النـــتخـــــاب
ـــاً الــصـحفـيــني العـــراقـيـني بـيـــان
ــــــــة ــــــــإجــــــــراءات نـقــــــــاب يـــتـعـلـق ب
الــصحفـيـني العــراقـيـني املـنحلــة
حــول االنـتخــابــات.. وفـيـمـــا يلـي

البيان:
اطلعـت مجـمـــوعـــة الــصحفـيـني
ـــى اإلجـــراءات الـتـي املهـنـيــني عل
ــــــــة ــــــس نـقــــــــاب اتـخــــــــذهــــــــا مـجـل
الــصـحفـيــني العـــراقـيـني املـنـحل
ومــنهـــا تـــشـكــيل جلـــان لإلعـــداد
للـمــــؤمتــــر االنــتخــــابــي املقــبل ،
فــــــوجــــــدت ان هــــــذه اإلجــــــراءات
ـــى الـــرغـم مــن انهـــا ــــة عل ــــاطل ب
جـــاءت متــأخــرة ومخـيبــة آلمــال
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بيان للجنة التحضيرية لإلعداد النتخابات نقابة الصحفيني العراقيني:

إجراءات رسيعة إلقامة املؤمتر االنتخايب  وإنقاذ العمل النقايب 
التحـضيريـة لإلعداد النتخـابات

نقابة الصحفيني العراقيني :
ــــــري  2 ـ حــــســــــام 1ـ أحــمــــــد صــب
الــــصـفــــــــار 3 ـ عـلـــي عــــــــويــــــــد 4 ـ
ـــراهـيـم احلـــريـــري  5 ـ ريـــاض إب
قــــاســم 6 ـ محـــسـن خــضـيــــر  7 ـ
سالم الشماع 8 ـ قاسم سلمان 9 ـ
عفـــاف عبــد الــرحـمن 10 ـ عــادل
ـــــرســـــول ـــــد ال العـــــرداوي 11 ـ عــب
ــــــســـتــــــــار ــــــــد ال حــــــســـني 12 ـ عـــب
البيـضاني 13 ـ عـدي عبد الـستار
ـــنـهــــــــــر 15عـالء ـــــصـــيــــــــــر ال 14 ـ ن
املفـــرجي  16 ـ مــاهـــر فيـصل 17 ـ
ــــــد القــــــادر 18 ـ فالح شــــــامل عــب
ـــــد حــــســن اخلـــطـــــاط 19 ـ خـــــال
غـيـــدان 20 ـ هـيـثـم اجلـنـــابـي 21 ـ

عصام البياتي.
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إجـــراءات بهـــذا الـصـــدد ســتكـــون
بـــاطلـــة وســيالحق مـن يـتـصـــرف

بها قضائياً .
زمالءنا االعزاء 

ـــا اتـــســـاع دائـــرة بقـــدر مـــا ســـرن
املؤيـدين حلـملتنـا املهنيـة املعززة
بتـواقـيعكم فـإننـا نعـاهـدكم علـى
ان نكـــون العـني الــســـاهـــرة علـــى
مصاحلكم والـدفاع عن حقوقكم
ـــدعـــو اآلخـــريـن الـــى املهـنـيـــة ون
االرتقـاء الـى مـستـوى املـسـؤوليـة
للـحفـــاظ علـــى كـيـــان نقـــابـتـنـــا
موحدة وقوية تدافع عن مصالح
الــصـحفـيـني وتـنـتـــزع حقـــوقهـم
كاملة وخاصة من تضرر من حل

وزارة اإلعالم السابقة. 
ــــة ــــأتــي أســمــــاء الـلجــن وفــيــمــــا ي
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األسرة الصحفية وأمانيها .
إننــا ننـطلق يف حتــركنـا هــذا من
دوافع مهـنيــة ونقـــابيــة خــالـصــة
ونـحن علــى استعـداد لــسمـاع أي
رأي يعـــــزز وحـــــدة الـــصـحفــيــني
ويـــوصلـنـــا بـــأقـصـــر الـطـــرق الـــى
أهدافنا من دون أية حساسيات .
من بـاب احلــرص علـى مـصلحـة
أعـضاء الهـيئة العـامة وحـقوقهم
نحـــذر مجلــس الـنقـــابـــة املــنحل
مـن أي تصـرف أو تالعب بـأمـوال
النقابة وممتلكاتها و موجوداتها
خـــصــــــوصــــــاً قـــطـع األراضـــي يف
منطقـة البلـديات الـتي هي ملك
الهيئـة العامة وتـوزيع قطع منها
علــى أعضـاء اجمللـس املـنحل من
دون عـلم الهيئـة العامـة ، وان أية

ـ ـ

ـ
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األســرة الـصحـفيــة الـتي تــرى ان
هـــذا اجمللــس قـــد انـتهـت واليـته
وفقــــد أهلـيــته وشـــرعـيــته يف 25

متوز املاضي .
ــــــــوعــــــــة الــــصـحـفـــيـــني ان مـجـــمــ
املهـنـيـني ، قـــررت يف اجـتـمـــاعهـــا
املـنـعقـــد يـــوم األحـــد 2004/9/5
بعـد حصـولهـا علـى تفـويـض من
الهـيـئـــة العـــامـــة مـن خالل أكـثـــر
ـــوقـيـع ، إعالن أسـمـــاء مـن 800 ت
أعــضـــائهـــا كـلجـنـــة حتــضـيـــريـــة
ـــى عـــاتـقهـــا اإلعـــداد ـــأخــــذ عل ت
للـمؤمتـر االنتخـابي العـام املقبل
ـــالعـمل الـنقـــابـي مـن واخلـــروج ب
مــأزقه احلــالي ومبــا يعــزز وحــدة
ـــة الــصـحفـيـني ويـــؤســـس لــنقـــاب
مــوحــدة وقــويــة تعكـس تـطلعــات
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بابل/ مكتب املدى
أصـدر مكتب الـدعاوى التـابع )للسيـميك(، مركـز العمليـات العسكـرية
املـدنية التابع للقـوات املتعددة اجلنسيـات يف بابل إعالناً أوضح فيه إن
الــــدعــــاوى القــــابلــــة للـنــظــــر فــيهــــا والـتــي تقــــدم مـن قــبل املــــواطـنـني
املتضررين تتضمن اثني عشر شرطاً أو مستمسكاً وعلى الشكل اآلتي:
)شهـادة وفـاة، تقـاريـر طـبيـة، أقـوال شـاهــد عيـان، تقـريـر تخـمني كلفـة
األضـرار، أداء القـسم، اسـم املركـبة ونـوعهـا وسنـويتـها، تـقريـر الشـرطة
العـراقيـة والشـرطة العـسكريـة األمريكـية، صـورة فوتـوغرافـية، سـندات
ملكيـة األرض، موافقـات استئجـار امللكـية، اسـتنسـاخ الوثـائق األصلـية

كافة(.
وشــدد املكـتب علــى أن تكـون الـوثــائق متــرجمـة إلــى اللغـة اإلنـكليـزيـة
ومقـدمــة جمـيعهـا يف إطـار عـريـضــة طلـب التعـويـض. مــشيـرا إلـى أن
التعـويضـات ال تدفـع إال إذا كانـت ناجـمة )األضـرار( عن فـعالـيات غـير

هجومية مستثنني بذلك أضرار القصف والعمليات احلربية.

12 رشطاً لقبول دعاوى املترضرين
يف بابل

يف قيادة القوات املتعددة اجلنسيات  

بغداد/ املدى
أعدت دائرة التصـاميم يف أمانة
بغـداد اخملـطـطــات والتـصـامـيم
لـتـطــويــر شــارع املـتـنـبـي وســوق

الهرج يف بغداد.
وذكـــــــر مــــصـــــــدر يف األمـــــــانـــــــة لـ
)املـدى( أن التوجه الـذي أشارت
له أكـدت على ضـرورة احملافـظة
علــى الطــراز البغـدادي القـدمي
مع أهــمــيـــــة إدخـــــال الــتقــنــيـــــة
الفـنيــة يف إجنــاز هــذه األعمــال
مبــا يحــافـظ علــى معـــالم هــذه
األمـاكـن البغـداديـة وخـاصـة مـا

البصرة / املدى 
التقـى الـسيـد محـافظ الـبصـرة
حــــســن كــــــاظــم الــــــراشـــــــد بعــــــد
انتخابه مع مـدير دائرة املاء يف
احملـافـظـة مــستــوضحـا املـشــاكل

بعد ان استخدمت الشركة االمريكية مضخات صينية

اعادة املضخات القديمة يف مشاريع املاء بالبرصة !
الـــشــــركــــات االجـنـبـيــــة يف هــــذا
اجملـال، ماكدونـالد وبكتل أوضح
رئيـس املـهنــدسـني عبــد الــستــار
مــديــر دائــرة املــاء بــان املعــاجلــة
تـتـم عـبـــر اضـــافـــة مـــادة الـكلـــور
بنسـب معينة الى مراكز تصفية
امليـاه. وأوضح السيـد مديـر املاء
قــيــــــام شــــــركــــــة بـكـــتل بــــــابــــــدال
مــضخـــات الـــدفع ملــشـــاريع املـــاء
مبـضخــات صيـنيـة الـصنـع وهي
غيـر جيدة الـنوعيـة وغير فعـالة
يف عــمـلهــــــا وبــــــذلـك مت ارجــــــاع
املضخـات القدمية بعد صيانتها
وهــــي افـــــضـل مــــن املـــــضـخــــــــــات
الصينيـة.. ومن جانب اخر فقد
اشـيـــر الـــى ان مــشـــروع املـــاء يف
حـــــي احلـــــــــســـــني الــــــــــــذي قــــــــــــام
البـريطـانيـون بـاعـادة تـأهـيله لم
تـكن االعمال التـي اجريت عليه
بـاملـستــوى اجليـد وقـد مت اعـادة

املضخات القدمية .

الـتـي تـــرافق عـملـيـــة ضخ املـيــاه
الـصاحلـة للشـرب وظهـور بعض
اصـــابــــات الكـــولـيـــرا وقلـــة املـــواد
الـــتـقـــنـــيـــــــــة ورداءة االجـــــــــراءات
الــــــصـحــــيــــــــــة ومــــــــســــتــــــــــوى اداء

محلة لتطوير شوارع بغداد الرتاثية
يتعلق بشارع الرشيد.

وبهــذا الصـدد أكـد الـسيــد أمني
بغــداد علــى أهـميــة إحيــاء هــذا
الشارع وإعـادته إلى سابق عهده
بعــــــد أن عــــــانــــــى الـكــثــيــــــر مــن
اإلهــمــــــال وســــــوء االســـتخــــــدام
ووضع التـصاميم التـي تتناسب
وأهــمــيـــــــة الـــــشـــــــارع وتـــــــوفــيـــــــر
اخلـدمـات الضـروريـة مـن شبكـة
املــاء والصـرف الـصحي وإكـسـاء
وتـأهيل البنـايات الـتراثيـة التي
حتــــــمــل جـــــــــــــــزءاً مــــــن تـــــــــــــــراث

البغداديني.

نينوى /املدى 
تعـــانـي مــسـتــشفـيـــات محـــافـظـــة نـيـنـــوى
نقـصاً حـاداً يف أدوية الـتخديـر للعملـيات
الــصغـــرى والكـبـــرى ممـــا يـــسـبـب تـــوقف

إجراء كثير منها..
وقـال مصدر طبي إن آخـر وجبة زودت بها
مستشفـيات احملافظة من أدوية التخدير
كانـت يف نيسـان املاضـي وبكميـات ال تلبي
احلـاجـة.. وهـذا مـا يـضطـر املـستـشفيـات
احلـكـــومـيـــة يف احملـــافــظـــة إلـــى إجـــراء
عمـليــات احلــاالت الـطــارئــة فقـط، تــاركــة
ــــى عـــــاتق ـــــة عل احلــــاالت غــيــــر الـــطــــارئ

املستشفيات اخلاصة.

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

شحة أدوية التخدير
يف مستشفيات  نينوى
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