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بغداد / رياض القره غولي
تواصل األجـهزة الفنية والهندسية يف
قطـاع تـشغـيل وصيـانــة مشـاريع الـري
بتـنفيــذ األعمــال التـكمـيليـة للـخطـة
اإلروائيــة للعـام احلــالي املـرصــود لهـا

مبلغ )70( مليار دينار.
وأوضح املــديــر العــام لــدائــرة تــشغـيل
وصيـانــة مشـاريع الـري املهنـدس عـون
ذيـاب أن التخـصيصـات شـملت أعمـال
تـنظـيم أنهـار الـبصـرة وتـأهـيل قنـوات
ـــات علـــى صـــدور ـــواب الـــري وتــنفـيـــذ ب

اجلداول املتفرعة من شط العرب.
وذكــر أن العـمل سـيــسـتـمــر إلــى العــام

ـ
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جنف/ صفاء احملنّة
وضع الــــســيـــــد عـــــدنـــــان الـــــزريف
محــافظ الـنجف االشـرف حجـر
االســــاس جملــمع مــــاء الـبــــراكـيــــة
بكلفـة تـصل إلـى )337000( ألف
دوالر، وسـتقـــوم املالكـــات الفـنـيــة
والهـندسيـة يف احملافـظة بتـنفيذ
املشـروع تنفيـذاً مبـاشـرا وبطـاقـة
ملـيـــون غـــالـــون يـــومـيــــاً مع مـــد
شبكـة انابيب مياه بطول 12 كم.

ويهـــــدف املـــشـــــروع إلـــــى تغـــــذيـــــة
منـطقـــة البـــراكيــة ضـمن قـضــاء
الكوفـة بامليـاه، الصـاحلة للـشرب

بغداد/طالب املاس اليأس
نفــى املــســاعـــد العلـمـي لــرئـيــس
جــــامعــــة بغـــداد الـــدكـتـــور حـــامت
جـبــــار عــطـيــــة الــــربــيعــي كل مــــا
يـتـــداوله الــطلـبـــة بعـــدم تـطـبـيق
الـــــــــزي املـــــــــوحـــــــــد خـالل الـعـــــــــام

الدراسي املقبل.
وقـال الـدكتـور الـربـيعي لـ)املـدى(
ان اجلامعـة وضعت آليـة لتنفـيذ
تــطـبــيق الـــزي املـــوحــــد وتقــضـي
بـخـــــصـــم درجـــــــــات مـــن سـلـــــــــوك
الطالب ويف حالـة تكرار اخملالفة

يتم فصله.

عادل العامل
لـن يـــردع عـصـــابـــات الــســـرقـــة والـتخـــريـب
واإلرهـــــــــاب شـــيء كـــــــــاحلـــــــــزم واملـــــطـــــــــاردة
والقصاص العاجل. إسألوها، ستقول لكم
ذلك! وأنـا، من نـاحيتـي، ال أقول هـذا من
مــنـــطلـق العـــــداء املـــــزاجــي، ال ســمح اهلل،
لهـذه العصـابـات الـوطنيـة الظـريفـة، ألني
ليـست لـدي أيـة مـشكلـة شخـصيــة معهـا،
ولــسـت ضـــد حـــريـتهـــا يف الــسلـب والقـتل
والـتفـجيــر العـشــوائي الـتي يـضمـنهــا لهـا
وجـود االحـتالل وحتتـرمهـا بـعض هـيئـات
)العلـمـــاء( والغـيــارى اجلـــدد علـــى حقــوق
اإلنـسان، وإمنـا ألن حريـتها هـذه تصـطدم
بحــريــة املــواطـنـني العــراقـيـني وحقهـم يف
احليــاة واألمـن، والنــوم علــى الـسـطــوح يف
هـــــذا اجلـــــو الــــســـــاخــن، فقـــط ال أقل وال

أكثر!
وأنــا أقــول هــذا رمبـــا رفقــاً مـنـي بــسالمــة
)رجــال( هــذه العـصــابــات الــذيـن يفـهمــون
جـيــداً مـثلـي أن العــراقـيـني سلـبـيــون إلــى
درجـــــة مملـــــة حــتـــــى يـــــدوس الـــــواحـــــد يف
بــطـــــونهـم، وعـنــــدئــــذ سـيــــرحـبــــون حـتــــى
بالـشيـطان إلنقـاذهم. والـشيـطان مـوجود،
علـى الدوام، إمـا علـى شكـل محتلني، كـما
حــصل عـنـــدمـــا داس صـــدام يف بــطــــونهـم
طويالً علـى النحـو املعروف، أو علـى شكل
طـاغية جديد يقـفز إلى السلطـة بطريقة
مــا قـــد يكـــون إنقــاذ الــشعـب مـن طغـيــان
هـذه العصـابات، اإلرهـابيـة أو امليـليشـية أو
اللــصــــوصـيــــة، واحــــداً مـن أهــــداف بـيــــانه

األول!
وال أدري إن كـــــانـت احلـكـــــومـــــة تـــــوافقـنـي
الـرأي يف ضـرورة تـنفيـذ تهـديـدهــا املتكـرر
كثـيراً بالضرب بيـد من حديد على رؤوس
اخلــارجـني علــى القــانــون،  إلنقــاذهـم من
أنفــسهـم األمــارة بــالـســوء، يف األقـل، لكـن
الـــذي أدريه جـيــــداً أن احلكـــومـــة الـتـي ال
تفعل ذلـك، سيقـولــون عنهـا إنهـا حكـومـة
ضـعيفة، ولن يحميها، بـالتالي، ال الشعب
املـغلـــــــوب علــــــى أمــــــره أصـالً، وال القــــــوات
املتعـددة احلـسـابــات، وال حتـى قـوى الـردة
املترصدة التي تنصح هذه احلكومة، لغير
وجه اهلل، بــالـتـعقل والـصـبــر وعــدم إزعــاج

حقوق اإلنسان اإلرهابي اخملرب القاتل!
وقد خُدع بهـا عبد الكرمي قاسم ذات يوم،
ومعـــــروف لـلجــمـــيع مـــصــيـــــره املـــــأســـــاوي
والـكــــــوارث الــتــي جــــــرهـــــــا علــــــى الـــــشعــب

العراقي عفوه عما سلف!

فلننقذ القتلة واإلرهابيني 
من أنفسهم .. عىل االقل !

يف احلقيقة والواقع 

بغداد/متمم التميمي
اعلـن املـــديــــر العـــام لـلهـيـئــــة العـــامـــة
للـــضـــــرائـــب ان تعــــــديالت واجـــــراءات
اتخـــــذت بــــشـــــأن قـــــانـــــون الـــضـــــرائــب
لـــتـخـفـــيـف الـعـــبء الــــضـــــــريـــبـــي عـــن
املواطنني وزيادة السماحات القانونية
واشـــار املبـيلــة إلــى ان قــانــون ضـــريبــة
االرض لسنة 1982 كان قد حدد نسبة
الضـريبـة 40% يف حني حـددت النسـبة
علـى ضـوء الـتعــديالت اجلـديـدة %10
وهــــــو مــــــا يـــتعـلق بــنــــشــــــاط االفــــــراد

من اجل تنمية قطاع العقارات افراداً وشركات

تعديالت لتخفيف العبء الرضيبي ليصل إىل %10
األولـى تسمـى ضريبـة اساسيـة وكانت
نــسـبـتهـــا )10%(  وضـــريـبـــة اضـــافـيـــة
تـأخـذ بنـسب تصـاعـديـة من )5 ـ %20(
مـن االيــــراد امـــــا القــــانــــون اجلــــديــــد
فيـؤكـد علـى ضــريبـة مـوحــدة بنـسبـة
)10%( بــهــــــــــــــــدف تــخــفــــــيــف الــعــــــبء
الـضــريـبـي وتـنـمـيـــة العقــارات مــؤكــداً
اعفاء االشهر الـثالثة األولى من هذه
السنة من الضرائب اضافة إلى اعفاء
ســـنـــــــة 2003 بـهـــــــدف دعـــم الـقــــطـــــــاع

اخلاص.

الـتجــاري والـصـنــاعـي امــا بــالـنــسـبــة
للشركـات ومبختلف انواعـها احملدودة
واملـســاهمـة اخلـاصــة واخملتـلطـة فقـد
اصبح مقـياس الضـريبة بنـسبة ثـابتة
وهـو 20% بعـد ان كــانت تتـراوح مـا بني
)10 ـ 35%(  للــشـــركـــات احملـــدودة امـــا
الــشــركــات املــســاهـمــة اخلــاصـــة فقــد

بلغت نسبة الضريبة %25.
وفـيـمــــا يخــص قــــانــــون الـعقــــار فقــــد
اوضح املديـر العام للهـيئة ان القـانون
كـان ينص علـى استحـصال ضـريبتني

املثنى/املدى
نفـى مـديـر املصـرف العقـاري يف
الــسمـاوة الــسيـد قــاسم مـشـاري
وصــــــول أيــــــة تـعلــيــمــــــات حــــــول
تــسليف املـواطـنني بـالــدوالر من
الــذيـن يــرومــون بـنــاء أو اكـمــال

دورهم السكنية.
وقـــــال ان املـــصــــــرف يعــتــمـــــد يف
تسليف املـواطن على التعليمات
الـســابقــة وهـي أكمــال الــدفعــات
للمواطن املستلف سابقاً والذي
لـــم يــــــســـتـلـــم بـقـــيــــــــة الـقــــــــرض

بالكامل.
وأشـــــــار إلـــــــى ان املــبـــــــالـغ الــتــي
ميــنـحهـــــــا املـــصـــــــرف بـــصـــيغـــــــة
الــسـلفـــة تـتـــراوح مـــا بـني سـتـــة
ماليـني ديـنــار ملــركــز احملــافـظــة
وأربعــــــة ماليــني ديــنـــــار ملـــــراكـــــز
االقـضـيـــة وملـيـــونـــان للـنـــواحـي
والقـرى تـســدد علـى مـدى )12 ـ

15( سنة.
ودعـــا املـــواطـنـني يف احملـــافــظـــة
الـــذين اسـتلفـــوا مبــالغ ســابقــة
بتـســديــد االقـســاط املـسـتحقــة

مدير املرصف العقاري يف املثنى ينفي وصول تعليامت 
التسليف بالدوالر

هجمات مسلحة على دوريات الشرطة يف محافظة املثنى

ورئـيــس العـــرفـــاء محـمـــد كـــرمي
بجــــروح اضــــافــــة إلــــى االضــــرار

البليغة يف سيارة الشرطة.
مــن جـــــانــب آخــــــر القــت مفـــــارز
الـشـرطـة القـبض علــى متهـمني

يف السماوة.
وقــــــال الــــــرائــــــد فــيــــصل هــــــادي
الــيـــــاســـــري ضـــــابـــط الــتـــــوجــيه
املعــنــــــوي ان الـــــشــــــرطـــــــة القــت
الـقبـض علــى املـتهـمني )هـ.غ( و
)ض.ح( وبـحــــــــــوزتـهــــم ســــيــــــــــارة
مسـروقة نـوع )سوبـر( موديل 85
واملـرقمـة )9038( فحـص املثنـى.
وقـــد اعـتـــرف املـتهـم )هـ .غ( انه
ســـــبـق وان هـــــــــــــرب مـــــن احـــــــــــــد
الـسجــون يف احللــة. وقــام بعــدد
مـــن الــــــســــــــرقــــــــات يف مـــنــــــــاطـق

ومحافظات مختلفة.
كمــا ان مفــارز شــرطــة الــرمـيثــة
الـقـــت الـقـــبـــــض عـلـــــــــى اربـعـــــــــة
مــتهــمــني وبحــــــوزتهــم كـــــامــيـــــرا
لـتــصــــويــــر امــــاكـن ال تـــسـتـحق
التـصوير وهـم خارج املديـنة وما

زال التحقيق مستمرا معهم.

عليهم مـساهمة منهم يف اجناح
العـمليـة االقــراضيـة وجتـنيـبهم
فرض الغرامات التـأخيرية على

تسديد القسط.
من جهـة اخــرى تعـرض مـسـكن
قــائــد شــرطــة محــافـظــة املـثنــى
املقـدم كــرمي هليـبت إلـى هجـوم
بـقنـبلــة يــدويــة قــذقهــا مجهــول
دون ان حتـدث أيـة اصـابــات بني
عناصر الشرطة املكلفة بحماية

البيت.
وأكـــــــــد الـــنـقـــيـــب عـلـــي عـــــــــاجـل
عـطـشــان ضــابـط مــركــز شــرطــة
احلي اجلـمهــوري بــالــسمــاوة ان
الـهـجـــــــــوم وقـع يف الـــــــســـــــــاعـــــــــة
اخلـامسة والنصف صباحاً: دون

معرفة املتهمني.
وأضـــاف كـمــــا تعـــرضـت دوريـــات
الـشـرطـة إلــى هجمــات متفـرقـة
مـن قـبل عـنـــاصــــر مجهـــولـــة يف
شــارع جــامع شهــداء اجلـســر يف

السماوة.
واسفــرت املــواجهــات عن اصــابــة
املـالزم األول لـفـــتــــــــة عــــــشـعــــــش

الناصرية/حسني كرمي العامل
حدد مـصدر مطلع يف دائـرة صحة ذي
قــار حــاجــة احملــافـظــة لـلمــستـشـفيــات
بـأربعـة آالف وخمـسمـائة سـرير قـائالً:
أن الـقيـاســات العــامليـة هـي تخـصيـص
ثالثـة أسـرة لـكل ألف شخـص ومبـا أن
عـــــدد سـكـــــان الـنـــــاصـــــريـــــة يف الـــــوقـت
احلـــاضـــر يـــزيـــد علـــى ملـيـــون ونــصف
امللــيـــــون فـــنحـــن بحـــــاجـــــة إلـــــى 4500

سرير.
وال يوجد منـها حالياً سوى ألف سرير
يف عمــوم مــستـشـفيــات احملــافـظــة وأن
الـعجــــــز يــــشـكـل ثالثــــــة آالف ســــــريــــــر
ناهيك عن زيادة عـدد السكان املتوقعة
يف املــستقـبل والتـي حتتـاج إلـى خـطـة
لـتـطــويــر الـــواقع الـصحـي يف املــديـنــة
التي عـانت من اإلهمـال طوال الـعهود

السابقة.
من جهـة اخــرى أعلن يف مـديـريـة مـاء
ذي قـار عن نـصب أربعـة فالتـر حـديثـة
يف وحـدة إسـالـة مـاء النـاصـريـة بطـول
خمـســة أمتـار وعــرض 2.25 متـر بـدالً
مـن الفالتــر القــدميــة الـتي تـضــررت..

وقال مصدر يف املديرية:

الناصرية بحاجة الى مستشفيات بسعة 3000 سرير
مد 18 شبكة ماء جديدة يف عموم املحافظة وجتديد

الثقة برئيس املجلس السابق
نتيجة العمليـات احلربية األخيرة مما

انعكس سلباً على نوعية املاء.
ويف الــــســيــــــاق ذاته بـــــاشــــــرت املالكـــــات
الفـنية والهـندسيـة يف املديـرية لتـنفيذ
خــطـــة ملـــد 18 شــبكـــة مـــاء جـــديـــدة يف
عـمــــوم احملــــافــظــــة وتــــأهــيل عــــدد مـن

اخملازن واألبنية اخلاصة باملديرية.
على صعيد اخر جدد محافظ مجلس
محــــافــظــــة ذي قــــار الــثقــــة بــــرئـيــــسه
السابق احملـامي صالح حسن الـشمري
الغلـبيـة االصـوت. جـاء هــذا التجـديـد
خالل جـولـة انتخـابيـة جـرت يـوم 8/ 9
يف مـجلس احملـافظـة واسفـرت عن فـوز
احملــــــــامـــي صـالح حــــــســـن الــــــشـــمــــــــري
مبـنصب الـرئيـس وسلمـان شريـف دفار
نائبـاً له ووليد طعيـمة معاونـاً للشؤون
الفـنيـة ورزاق محـيبـس عجـمي معـاونـاً
للـشـؤون اإلداريـة وعــادل عبـد احلـسني
مقـــررا للــمجلــس ويـــذكـــر ان احملـــامـي
صالح الــشـمــري 43 عــامــاً قــد انـتخـب
قـبل أكثـر من 9 اشهـر لـرئـاسـة اجملـلس
فـيمـا جـاء انـتخــاب النـائـب واملعــاونني
واملقـرر للمرة األولـى بعد تـوسع اعمال

اجمللس.

لقـــد قـــامـت الـــوزارة بــتجهـيـــزنـــا بهـــذه
الفالتـر عبـر الشـركـة العـربيـة الـدوليـة
لـلــمـقـــــــاوالت حــيــث قـــــــامــت املـالكـــــــات
الهـنــــدسـيــــة والفـنـيــــة بــــإمتــــام العــمل
وإنـــشــــاء جــــدار ســــانــــد دائــــري الـــشـكل
حلـوض الترسيب الـثانوي الـذي تضرر

ميسان /املدى 
مت يف  قيـادة قـوات شـرطـة العمـارة مبحـافظـة مـيسـان تـشكيل
قـــوة أمـنـيــــة ملكـــافحـــة أعـمـــال الـــشغـب والعـنف والـتخـــريـب و
اإلنقـــــاذ يف حـــــاالت الـكـــــوارث وقـــــد أطلـق علــيهـــــا) قـــــوة الـــــرد

السريع(.
وأوضح مصـدر يف قيـادة شـرطـة مـيسـان: إن مهمـة هـذه القـوة
تتمثل يف معاجلة احلاالت الطارئة ومكافحة عمليات الشغب
التي قـد حتصل يف أي منـطقة يف احملـافظـة وتسـتهدف حـالة
األمـن والعـبث بــاسـتقـــرار وطمــأنـينــة املــواطـنني، الــى جـــانب

معاجلة احلاالت املستعصية التي تتطلب جهودا كبيرة.
واضاف أن منـتسبي هـذه القوة الـذين مت اختيـارهم على وفق
مـواصفـات بـدنيـة ومهـارات خـاصـة قـد تلقـوا تـدريبـات خـاصـة
علـى فنـون وأسـالـيب مكـافحـة أعمـال الـشغـب وقتــال الشـوارع
وأسلـوب الــرد السـريع حيـث يتـمتع أفـراد القـوة هـذه مبهـارات
خاصـة من اللياقة البدنية، مـشيرا إلى أن هذه القوة على أمت
االسـتعــداد اآلن لـتـنفـيــذ أي واجـب يــسـتــدعـي ذلك، السـيـمــا
وانها قد اسـتكملت مستلزمـاتها املطلوبـة من أسلحة ومعدات

وأجهزة اتصال وآليات مبا يضمن األداء السريع للواجبات .

تشكيل قوة ملكافحة أعامل العنف
والتخريب يف ميسان

بغداد / ماجد الشبلي
بــدأ يف وزارة الصحـة تـنفيــذ حملـة لـلقضـاء علـى ظـاهــرة بيع
االدويــة علــى االرصفــة والـشــوارع بــالـتنـسـيق مع اجهــزة وزارة
الــداخليـة الـتي بــدأت قبل يــومني واغـلقت عــدداً من املـذاخـر
والـصـيــدلـيـــات وسحـب اجــازة ممــارســـة املهـنــة مـن اصحـــابهــا
لـسمـاحهـم بتـســريب االدويـة وبـيعهـا علــى البـاعـة املـنتـشــرين
علـــى ارصفــة الــشــوارع، وقــد مت تــشكـيل مفــارز مـن الــوزارتـني
املـذكورتـني للقبض علـى جتار االدويـة الذين ميـارسون عـملية

املتاجرة باألدوية خالفاً للضوابط والتعليمات.
ويــــذكــــر أن الــــوزارة دأبـت مـنــــذ مــــدة علــــى إقــــامــــة مــثل هــــذه
احلـمالت يف اطـــار خــطـــة لـلقــضــــاء علـــى بـيع األدويـــة خـــارج
الـصيــدليــات، وهي ظـاهـرة تـشكـل  خطـورة بـالغـة علـى صحـة
املــواطـنني لـتنــاولهـم تلك االدويـــة دون استـشــارة طـبيــة وقــد
سجلت حـاالت تـسـمم كـثيـرة كـانـت اسبـابهـا تنـاول ادويـة تبـاع

على االرصفة.

الصحة تغلق
عددًا من مذاخر االدوية

يف سابقة خطيرة
امليليشيات املسلحة حتظر تداول عدد من الصحف

الرمادي/ املدى
يف سابقـة هي األولى من نـوعها قـامت امليليـشيات املـسلحة يف
الرمـادي بحـظر تـداول عدد مـن الصحف الـعراقـية ومـن هذه
الـصحف )صحيفـة الزمـان، البينـة، املؤمتـر، الصـباح( بـدعوى
أن هـذه الصـحف )عميلـة لألمـريكـان( وقد هـددت امليلـيشـيات
املسلحة بـائع الصحف يف حال قـاموا ببيعهـا  بإنزال الـعقوبة
الـتــي تالئـم مـن يــــروج حلـجج احملــتل، ومـن جــــانــبهـم امـتــثل
الـبــــائعــــون لألمــــر الــــواقـع فلــم تعــــد تــــرى أيــــة صحــيفــــة مـن
)الــصـحف املـمـنـــوعــــة( علـــى قـــارعـــة الــطـــريـق أو محـــال بـيع
الصحف. وقـد حـاولت )املـدى( اسـتطالع آراء بـائعـي الصحف
حـول هـذا الفعـل ولكنهـا اصطـدمت بجـدار الـصمت واخلـوف
من عواقب اإلدالء بـالرأي يف مـدينة غـاب عنها القـانون، كيف
ال وهـي مــــديـنــــة بـال محــــافــظ )اســتقــــال بـــسـبــب تهــــديــــدات
اخلاطفني بقتل أبنائه(، وبال قائـد للشرطة )اعتقلته القوات

األمريكية بدون تقدمي أية الئحة تشرح سبب االعتقال(؟.

مساعد رئيس جامعة بغداد لـ)املدى(

 الطالب الذي ال يطبق الزي املوحد يفصل
وبني الــدكتـور الـربـيعي ان سـبب
انـخفـــاض املــسـتـــوى الـعلـمـي يف
الدراسات املـسائية عن الدراسات
الـــصــبـــــاحــيــــــة يقـع علـــــى ضــيق
الـفـــتـــــــرة احملـــــــدودة لـلـــــــدراســـــــة
ولالجهـــاد الكـبـيــر الـــذي يعــانـي
مـنه الـتــدريــسـيــون يف الــدوامـني
الـصبـاحي واملـسـائي إضـافـة إلـى
عدم توفير اجلانب االمني حيث
الــدوام املــســائـي يــسـتـمـــر لغــايــة
الـســاعـــة الثـــامنــة مـســاءً ولهــذه
االســـبــــــــاب عـلـقـــت الــــــــدراســــــــات

املسائية للعام احلالي.

وأشــار الــدكـتــور مـســاعــد رئـيـس
اجلـــــــامعــــــة إلـــــــى انه مت تـعلـــيق
القبـول يف الدراسـات املسـائية يف
اجلــامعـــة خالل العــام الـــدراسي
املقبـل بسـبب قبـول اعــداد كبيـرة
من الطلبة خالل العام الدارسي

املاضي.
اضـــافـــة إلـــى عـــدم جتـــانــس بـني
اعــــمــــــــــار الـــــطـلــــبــــــــــة واخــــتـالف
القــابليـات االسـتيعــابيـة واربـاك
العـملية التربويـة كون ان القاعة
تضم طلبة من عمر 18 سنة إلى

عمر فوق 60 سنة.

ضمن خطة اعادة اعمار النجف

 تنفيذ مرشوع جممع ماء الرباكية يف الكوفة
وهـــي خـــــطـــــــــوة ضـــمـــن خـــــطـــــــــة
مـتكـــاملـــة وضعـت لغــرض اعــادة
اعــمـــــــار احملـــــــافــــظـــــــة وتـــــــوفــيـــــــر

اخلدمات االساسية ألبنائها.
وتـتضمن اخلطـة تنفيـذ مشاريع
مخـتـلفــــة مــنهــــا مـــشــــروع بـنــــاء
مــــــرأبـــني داخلــيــني يف مــــــديــنــــــة
الــنـجف والـكــــــوفــــــة. ونـــصــب 16
مــولــدة كهــربــائيــة  لــزيــادة قــدرة
الـتــــولـيــــد ومـــســــاعــــدة الـــشـبـكــــة
الكهـربائـية الـوطنيـة إضافـة إلى
اعمــال اكـســـاء وتبـليـط الـشــوارع
ومـــد شــبكـــات اجملـــاري وتـــوســيع

الطرق يف مركز املدينة.

بغداد/ متمم التميمي 
عقـدت وزارة حقــوق االنسـان ورشتهـا العـلميـة
االولـــى يف مـــديـنـــة دهـــوك لـلفـتـــرة 1 - 3 مـن
الشهر احلالي بهـدف تطوير املنـاهج التربوية

وادخال مادة حقوق االنسان يف هذه املناهج.
واكـــد مـــديـــر دائــــرة العالقـــات العـــامـــة بـــوزارة
حقـــوق االنــســـان الــسـيـــد هــشـــام الـــسهـيل ان
املشـاركني يف هـذه الـورشـة قـد نـاقشـوا االسس
الـتـي ميكـن العـمل مبــوجـبهــا وكـيفـيــة الـبــدء
بـنـــشــــر ثقــــافــــة حقــــوق االنـــســــان يف املـنــــاهج
الدراسـية بـدءاً من املـراحل االبتـدائيـة ومروراً
بـاملعـاهـد والـكليـات وجلـميع فـروعهــا االدبيـة
والعلـميـة وتـشكـيل جلــان تتـكفل بـوضـع تلك
املـنــــاهج كـــذلـك العـمـل علـــى اعـــداد وتـــأهــيل

يف وزارة حقوق االنسان 

ورشة علمية حول ادخال مادة حقوق االنسان يف املناهج الرتبوية 
التـدريـسـيني واالخـتصــاصيـني من االسـاتـذة.
كـمـــا ان الـــورشـــة نـــاقــشـت كـيفـيـــة االسـتعـــانـــة
بـاملنـظمـات واملـؤسـسـات الـدوليـة كـاليـونـسيف
واليـونـسكــو واالستفـادة من جتـربـة كـردستـان
يف مجـال حقـوق االنـســان التـي مضـى عـليهـا

اكثر من 10 سنوات.
واوضح الــسهـيل أن الــورشــة قــد شــارك فـيهــا
العـــديـــد ممـن ممـثلـي الـــوزارات واجلــــامعـــات
واملنـظمـات منهـم ممثلــون عن وزارات التـربيـة
والـتعلـيم العـالـي والثقـافــة ووزارة التــربيـة يف
حـكـــــــومـــــــة كـــــــردســتـــــــان وجـــــــامـعـــــــات بـغـــــــداد
واملــسـتـنـصـــريـــة والـنهـــريـن ومـنـظـمـــة حقـــوق
االنــســـان يف العـــراق ومكـتـب حقــوق االنــســان

وارشاد املواطنني يف كردستان العراق.

نجاز نسبة 50% من أعامل تأهيل حمطات 
الري والبزل يف عموم العراق

املقــبل الجنــــازه كــــامالً إضــــافــــة إلــــى
حملــة حتسـني مشـاريع الــري التي مت
إجنــاز نــسـبــة 50% مـنهــا واملـتــضـمـنــة
ـــة إنــشـــاء قـنـــاطـــر وجــســـور ومـنــــاقل
مـحـــطـــــــات ضـخ بـهـــــــدف زيـــــــادة إرواء
مــســـاحـــة كـبـيـــرة مـن األراضــي تقـــدر

مساحتها بـ)20( ألف دومن.
وأشــار إلــى أن املــديــريــة أجنــزت نــسبــة
50% مــن أعــمــــــــال نــــصــب وتــــــــأهــيـل
محطات الري والبزل يف جميع أنحاء
العــراق إضــافــة إلــى تــأهـيل مــشــروع
الـزاب يف نينوى وتطوير مشاريع الري

يف محافظة كركوك.
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بعقوبة/ املدى
القـت قــــوات احلــــرس الــــوطـنـي يف
ديـــالـــى القـبــض علـــى احـــد عــشـــر
شخـصاً كـانوا يـستقلـون سيـارة من
نـــوع كـيــــا ويحـمـل بعــضهـم وثــــائق
مــزورة، وضبـط بحـوزتـهم مـسـدس
ـــــد فـــــوج واحــــــد.. أعلــن ذلـك قـــــائ
احلـرس الوطـني يف بعقـوبة املـقدم
ضـيـــاء ســـاالر. وقـــال انه مت اطالق
سـراح عـدد مـنهم بعـدمـا ثـبت انهم
عمــال فـيمــا يجــري الـتحقـيق مع

اآلخرين.
من جهـة أخــرى ادى انفجــار عبـوة
ــــدى مـــــرور مفــــرزة مــن ـــــاسفــــة ل ن
ــــــوطــنــي يف مــنــــطـقــــــة احلــــــرس ال
اجليــزاني )شـرق بعقـوبـة( االثـنني
ــــــى مقـــتل احـــــد أفـــــراد املـــــاضــي إل
احلرس وجـرح اثنني آخـرين، فيـما
أدى انفجـــار عبــوة ثـــانيـــة يف اليــوم
الـتالـي التي كـانت تـستهـدف دورية
للحـرس الـوطنـي أيضـاً إلــى مقتل

مدني واحد وجرح ثالثة آخرين.
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عبوات ناسفة تستهدف قوات
احلرس الوطني يف دياىل

املوصل -كركوك/ املدى 
قـــام مــسـلحـــون، الــسـبـت املـــاضـي ،
مبهـاجمـة مـركـز شـرطـة الكـرامـة يف
مـــــــديــنـــــــة املـــــــوصـل، بـــــــاالسـلـحـــــــة
اخلفــيفــــة. ذكــــر ذلـك مــصــــدر مــن
املــركــز املــذكــور لـ)املــدى( واضــاف ان
مهــاجـمـني تــرجلــوا مـن سـيــارة نــوع
ـــونـتـيـــاك( وقـــامــــوا بفــتح الـنـــار )ب
بـاجتاه البـوابة يف محـاولة القـتحام
ــــاملــثل الــبــنــــايــــة وقــــد رد احلــــرس ب
ومتكنـوا من قتل شخصـني واحباط

احملاولة.
ويـذكر ان مـركز شـرطة الـكرامـة من
اكـثـــر املـــراكــــز تعـــرضــــا للـهجـمـــات
ومبخـتلف انــواع االسلحـة حـيث مت
تــسجـيل سقــوط )9( قــذائف هــاون
علــى املــوقع خـالل االسبــوع املــاضي
كــمــــــا تعــــــرض حملــــــاوالت تـفجــيــــــر
ــــــســيــــــــارات مـلـغــمــــــــة اال ان تـلــك ب
ــــت يف حتـقــــيـق احملــــــــــــاوالت فـــــــــشـل
اهدافهـا وتعد احملـاولة االخـيرة هي
ــــوع الـــسالح ــــاحــيــــة ن االولــــى مــن ن

املستخدم.
مـن جهــة اخـــرى سقـطـت قـــذيفـتــا
هـاون ادت الى سمـاع دوي انفجارين
كبيـرين يف ساعـة متأخـرة من الليل
يف عـمــوم مــديـنــة كــركــوك.. وقــال
العـقيــد عــادل ابــراهيـم من شــرطــة
كــركــوك ان االنفجــاريـن جنـمــا عـن
سقــوط قــذيفـتي هــاون ثقـيل علــى
مطـار كـركـوك الـذي تتخـذه القـوات
االمــريكـيــة مقــرا لهــا بعــد سقــوط

النظام السابق.
واشــار ان اعمـدة الـدخــان تصـاعـدت
من املطار الى جانب سماع صفارات

االنذار يف القاعدة..
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احباط هجوم مسلح عىل
مركز للرشطة يف املوصل 

فذائف على مطار كركوك

إعــــادة نـشـــر إعــــــالن
رقم املناقصة                    املواد                           تاريخ الغلق
34/ س/ 2004 جتهيز مبردة الكلنكر حديثة     12/ 10/ 2004
35/ س/ 2004 جتهيز قطع فرن                     12/ 10/ 2004

تـعلـن الـــشــــركــــة العــــامــــة للـــسـمـنــت العــــراقـيــــة أحــــدى
تــشكـيالت وزارة الــصنــاعــة واملعـــادن عن حــاجــة معــامل
سـمـنـت القــائـم ملــواد املـنــاقـصــة أعـاله فعلــى الــراغـبـني
بــاملـشــاركــة بهـــذه املنــاقـصــات احلـصــول علــى الـشــروط
املطلوبة من مقر الـشركة/ الدائرة التجارية الواقعة يف
الزعفرانيـة سعيدة لقاء مبلغ مقداره 5000 دينار فقط
غـير قـابل للـرد علمـاً أن السـاعة الـثانـية ظـهراً هـو آخر

موعد لقبول العطاءات... مع التقدير...
مع حتيات                 
 الرشكة العامة للسمنت العراقية

الرشكة العامة لصناعة األدوية واملستلزمات الطبية يف نينوى
إعالن مناقصة رقم )153/ 2004(

لتجهيز مواد كيمياوية
يسـر الشركـة العامة لـصناعة األدويـة واملستلزمـات الطبية يف
نـيـنــوى إحــدى تــشكـيالت وزارة الـصـنــاعـــة واملعــادن أن تــدعــو
أصحـــاب االخـتـصـــاص لالشـتـــراك يف املـنـــاقـصـــة رقـم )153/
2004( لتجهـيز مـواد كيمـياويـة وحسـب الشـروط واملواصـفات
الـتـي ميكـن احلـصـــول علـيهــا مـن أمــانــة الـصـنـــدوق يف مقــر
الــشــركـــة الكــائـن يف املــوصل )طــريق مــوصل - دهــوك( لقــاء
ـــى ـــرد فـعل مـبـلغ )5000( خـمـــســـة آالف ديـنـــار غـيـــر قـــابـل لل
اجملهزيـن من ذوي العالقة والراغـبني باالشتراك يف املـناقصة
تقـدمي عطـاءاتهم مبـوعد أقـصاه نـهايـة الدوام الـرسمي لـيوم
السبت املـوافق 9/ 10/ 2004 على أن توضع العـطاءات بظرف
مغلق يودع يف صـندوق العـطاءات مبقـر الشـركة ويـتحمل من

ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن.
مع حتيات الرشكة العامة لصناعة األدوية واملستلزمات الطبية يف نينوى
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