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يف احلدث احمللي

وزير الصحة :مشكلتنا ليست يف متويل
املــشـــاريع الـصحـيـــة بل يف الـتـنفـيــذ
ال ـ ـ ــرئــي ـ ــس وم ـنـه ـ ـ ــا م ـ ـ ــا وضـعــت
الـتـص ــامـيـم االس ــاسـي ــة له ،كـم ــا
سيتم انـشاء بناية جـديدة لشعبة
االسعــاف الفـوري ومـركـز جـديـد
لـفـحـ ــص ال ـ ـ ــراق ـ ـ ــديــن .واك ـ ـ ــد ان
القضية االن هي التنفيذ وليست
ال ـتــم ـ ــويل ف ـ ــاالم ـ ــوال م ـ ــوج ـ ــودة
واملـطلـوب تـوظـيفهـا ملــا من شـانه
خـ ــدمـ ــة املـ ــؤسـ ـسـ ــات ال ــصحـيـ ــة
واالرتقـاء بعملها من حيث البناء
وال ــت ـ ـ ـ ــاثـ ـي ــت والـ ـتـجـه ــي ـ ـ ـ ــز ،ويف
مـايـتعلق بـاالجهــزة الطـبيـة قـال

النجف /املدى
تـبــاشــر وزارة الــصح ــة خالل ايــام
قلــيل ـ ــة يف تــنفـي ـ ــذ الع ـ ــدي ـ ــد مـن
امل ـش ــاريع الــصحـيــة اجلــديــدة يف
محافظة النجف.
وقال الدكـتور عالء عبد الصاحب
العـلوان وزيـر الصحـة لدى زيـارته
ال ـ ــى امل ـ ــؤسـ ــس ـ ــات الـ ــصحــي ـ ــة يف
احمل ــاف ـظـ ــة انه متـت املـب ــاش ــرة يف
بعض هــذه املشـاريع فـمنهـا مـاهـو
قيـد االجنـاز حــاليـا مـثل مخـتبـر
الــصح ــة الع ــام ــة ومـص ــرف ال ــدم

كتائب ملواجهة

تقـ ــوم بــتعـ ــوي ــض جهـ ــاز الـ ــرنـني
املغــن ـ ـ ــاطــيـ ـ ـســي الـ ـ ـ ــذي تع ـ ـ ــرض
لـت ــدمـي ــر يف م ـسـتــشف ــى الـص ــدر
الــتعلـيـمــي بجه ــاز ج ــدي ــد خالل
فـتـ ــرة ق ـصـيـ ــرة ان شـ ــاء اهلل.وقـ ــد
رافق ال ــدكتــور العلــوان يف زيــارتــة
الــى دائــرة الــصحــة وم ـسـتــشفــى
احلـكـيــم العـ ــام الـ ـسـيـ ــد عـ ــدنـ ــان
الـزريف محـافـظ النجف ونـومـاس
احملـن ــة م ــدي ــر ع ــام دائ ــرة صح ــة
النجف.

من احلنطة املستوردة

الداخلية

بغداد  /املدى

بغداد/املدى

أعلـنـت وزارة ال ــزراع ــة عـن أسع ــار
بيع بـذور احلنـطة املـستـوردة شام
 6 /للـفالحني واملــزارعني وبـسعـر
 400ألف دينار للطن الواحد.
وقال مصدر مسؤول يف الوزارة إن
هــذا الـسعــر يــأتي لــدعم وتــأمني
امل ـسـتل ــزم ــات ال ــزراعـي ــة إلجن ــاح
عـمليـة االستـزراع مـبينـاً أن كلفـة
اسـتيـراد الـطن الـواحــد من هـذه
الـبـ ــذور تــبلـغ ( )800ألف ديـنـ ــار،
حـيـث تــتحــمل الـ ــدولـ ــة  %50مـن
تكاليفه.
وأض ـ ـ ــاف :إن ال ـ ـ ــوزارة اس ـت ـ ـ ــوردت
( )14ألف طـن من بـذور احلـنطـة
شـ ـ ـ ـ ـ ــام ( ،)6داع ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـاً الـفـالحـ ــني
واملــزارعـني يف عمــوم احملــافـظــات
إل ـ ـ ــى م ـ ـ ــراجـع ـ ـ ــة ف ـ ـ ــرع ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة
ال ـتـجه ـيـ ـ ــزات الـ ـ ــزراع ـي ـ ـ ــة يف كل
محـافـظــة حلجــز الكـميـات الـتي
يحتـاجون إليهـا وبحسـب اخلطة
الـ ـ ــزراع ـيـ ـ ــة لل ـمـ ـ ــوســم الـ ـ ــزراعــي
احلالي.
وأشـار إلـى أن الـوزارة وفـرت سمـاد
(الـي ــوري ــا) لـلفالحـني وامل ــزارعـني
ب ـ ــسع ـ ـ ــر  170الف دي ـن ـ ـ ــار للـ ـطــن
الـ ــواحـ ــد ،حـيـث تــتحــمل الـ ــوزارة

بدأت وزارة الـداخلية بتشكيل قوة
خ ــاص ــة مل ــواجه ــة اعـم ــال العـنف
والـعـ ـمـلـ ـيـ ـ ـ ــات الـع ـ ـ ـس ـكـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة يف
احملـافـظــات العــراقيـة كـافـة الـتي
ت ـسـته ــدف امل ــواطـنـني عل ــى ح ــد
قـ ــولهـ ــا وقـ ــال م ـصـ ــدر يف الـ ــوزارة
رفــض ذك ــر اســمه ملـ ــراسل وك ــال ــة
انـبــاء (عــراقـيــون) إن ه ــذه القــوة
التي تـتكون من كـتائب عـدة تضم
عـددا من ضبـاط وضبـاط الصف
يف اجل ـي ـ ــش العـ ـ ــراقــي ال ـ ـس ـ ـ ــابق
فـضال عـن مـتـطــوعـني جــدد يـتـم
تـدريـبهم يف معـسكـرات التـدريب.
واضـ ــاف امل ـصـ ــدر ان ه ـ ــذه القـ ــوة
بــدأت عـملهــا الـفعلـي يف حـني ان
بع ــض الـك ـتـ ـ ــائــب ال تـ ـ ــزال حتــت
التــدريب مــشيـرا الـى وجـود عـدد
غيـر قلـيل من املـتطــوعني الــذين
انـضمـوا مـؤخـرا الـى هـذه القـوة.
وكـانت وزارة الـداخليـة قـد اعلـنت
سـابقــا عن تـشـكيل فــوج للتـدخل
الـ ـسـ ــريع مـن ضـب ــاط الـ ـش ــرط ــة
ومراتـبها العـراقيـة يف احملافـظات
كـافة ملـسانـدة عمل الـشرطـة على
وفق ت ـص ـ ــريحـ ــات املـ ـسـ ــؤولـني يف
الوزارة .

الثالثاء املقبل

الى انظار وزيري التربية والتعليم العالي

توزيع رواتب العامل
املتقاعدين

اهل الرمادي يتساءلون  ..متى يبدأ العام الدرايس؟!

الـدكتـور العلـوان ان الـوزارة سـوف بغداد  /سعدي السبع

 400ألف دينار سعر الطن الواحد

أعامل العنف يف وزارة

جـمــيع تـكـ ــالــيف الـنـقل واخلـ ــزن
بهدف تقدمي التسهيالت الالزمة
لـت ــوفـي ــر احـتـي ــاج ــات امل ــزارعـني
والفالحني.

ت ـبـ ـ ــدأ دائ ـ ـ ــرة الع ــمل والـ ـض ـمـ ـ ــان
االجـتم ــاعي يــوم الـثالثــاء املقـبل
بصـرف رواتب العمال املـتقاعدين
لـألشهـ ـ ــر ال ــثالثـ ـ ــة األخ ـيـ ـ ــرة آب
وأيلول وتشرين أول.
وقـ ــال الـ ـسـيـ ــد سـ ــامـي إبـ ــراهـيـم
الـتـمـيـمـي امل ــديـ ــر الع ــام ل ــدائ ــرة
العـمل والــضمــان االجـتم ــاعي إن
رواتب العمال املتقـاعدين ستكون
بـ ـ ـ ـ ــواقـع ( )300ألـف دي ـ ـنـ ـ ـ ـ ــار ملـ ــن
خــدمتهـم  25سنـة فــأكثـر و()225
ألـف دين ــار ملن خ ــدمتـهم اقـل من
ذلك أمــا راتب الـتقــاعــد العــائـلي
فـ ـ ـ ـسـ ـي ـك ـ ـ ـ ــون ( )150ألـف ديـ ـن ـ ـ ـ ــار
لـلمــستـفيـد الـواحــد و( )180ألف
دينار ألكثر من مستفيد.
وأشـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن تـ ـ ــوزيع الـ ـ ــرواتــب
سيكـون يف مـركـز الـدائـرة وحـسب
امل ـ ــواع ـي ـ ــد امل ـث ـب ـت ـ ــة يف ه ـ ــوي ـ ــات
املــتقـ ــاعـ ــديــن وعلـ ــى مـ ــدى أيـ ــام
الشهر املقبل.

 565ألف عاطل
بانتظار فرصة عمل
بغداد  /املدى
وفــرت دائــرة الـتــشغـيل والـتــأهـيل
الـت ــابع ــة ل ــوزارة العـمل والــش ــؤون
االجـتـمـ ــاعـيـ ــة ( )55ألف ـ ـاً و()182
فـرصـة عـمل للعــاطلني املـسجلني
يف مـك ـ ــاتــب الــتـ ــشغ ـيـل يف بغ ـ ــداد
واحملافظات.
وقـال السـيد عـزيز إبـراهيم مـدير
الـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــرة إن عـ ـ ـ ــدد الـعـ ـ ـ ــاطـل ــني
املــسجلـني خالل األشهــر الـثالثــة
األخــي ـ ـ ــرة بلـغ ( )72ألف ـ ـ ـاً و()927
أل ــف راغ ـ ـ ـ ــب يف ال ــع ـ ـ ـ ــم ــل وم ـ ـ ـ ــن
مخـتـلف االخـتــصـ ــاص ـ ــات واملهـن
مــشيــراً إلــى أن الع ــدد اإلجم ــالي
لـلع ـ ــاطلـني املـ ـسـجلــني يف بغ ـ ــداد
واحمل ـ ـ ـ ــاف ـ ــظ ـ ـ ـ ــات بـلـغ ( )565ألـف
ع ـ ـ ـ ــاطـل .وأف ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ـ ــأن امل ـ ـ ـ ــراك ـ ـ ـ ــز
الـتـ ــدريـبـيـ ــة الـت ـ ــابع ـ ــة للـ ــدائـ ــرة
والـب ـ ــالغـ ــة ( )15مـ ــركـ ــزاً ن ـظـمـت
دورات تـأهـيليـة تخـرج منهـا أربعـة
آالف و 173متـدربـاً لغـرض إيجـاد
فرص العمل املناسبة لهم .

الرمادي  /عمر الشاهر

اصبحت احلركة يف شوارع مدينة
الرمادي من اصعب االمور بسبب
الـ ـ ــوضع االم ـنــي امل ـت ـ ــردي ال ـ ــذي
حتـياه تلـك املدينـة التي اشـتهرت
عبـر تاريخهـا بالكـفاءات العلـمية
ويف كل االختـصاصات  ،امـا اليوم
وبعـ ــد ان حتـ ــولـت املـ ــديـنـ ــة الـ ــى
سـاحـة حـرب ضـروس بني القـوات
االم ــريكـي ــة وامل ــسلحـني امللـثـمـني
فـان يـد الـعلم اصـبحت مـشلـولـة
لتعـذر حـركـة الـطلبـة واالسـاتـذة
بـعـ ـ ـ ــد ان انـ ـتـقـل ــت املـ ـ ـ ــواجـهـ ـ ـ ــات
املــسلح ــة من الـشــوارع ال ــرئيـســة
الى ازقـة املدينـة الفرعـية واصبح
مـن امل ـسـتحــيل عل ــى الـط ــالـب او
املعلم ان يخـرج من بـيته صبـاحا
الن عيـارا نـاريـا او قــذيفـة تــائهـة
قد تنفجر قربه يف اي وقت .
عنـدمــا تتجـول يف شـوارع املـدينـة
(ان سنـحت لك فـرصــة التجـول)
فلـن تـ ـش ـ ــاه ـ ــد غـي ـ ــر الـ ـسـي ـ ــارات
احملتــرقــة واملبــانـي املهــدمــة الـتي
دمــرت يف االشـتـبــاكــات الـيــومـيــة
الـتـي ت ــدور رح ــاه ــا يف امل ــديـن ــة ،
والغ ـ ــريــب يف ام ـ ــر ال ـ ــرم ـ ــادي ان
العـملـي ــات امل ــسلح ــة الـتـي ك ــانـت

ت ــدور يف اط ــراف امل ــديـنـ ــة وعل ــى
ط ــرقهــا اخلــارجـيــة انـتقلـت االن
الـى املـركـز  ،حـيث بـامكـانك االن
ان تـشـاهـد الـدوريـات االمـريـكيـة
الــراجلــة يف كل ش ــارع من شــوارع
املـ ــديـنـ ــة ف ــضال عــن القـنـ ــاصـني
املـنـتـ ـشـ ــريــن علـ ــى اس ـطـح اعلـ ــى
الـبـنـ ــايـ ــات يف املـ ــديـنـ ــة والـ ــذيـن
يقــومــون بــاطـالق النــار علــى اي
شــيء ي ـ ـ ــرونه يف الـ ـ ـشـ ـ ــارع حـ ـ ــال
تـع ـ ـ ـ ـ ــرض اح ـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـ ـ ــدوري ـ ـ ـ ـ ــات
االمــريـكيــة للـنيــران .وقــد حــدث
فعـال ان اصيـبت احــدى معـلمــات
م ـ ــدرس ـ ــة االزده ـ ــار االب ـت ـ ــدائ ـي ـ ــة
باطالقة قنـاص كان يتمركز على
ســطح بـن ــاي ــة م ــدي ــري ــة كه ــرب ــاء
الـرمـادي ؛ وهــذا بطـبيعـة احلـال
ادى الـ ــى تع ـطـيـل كل االنـ ـش ـطـ ــة
اخلدمية واالجتماعية يف املدينة
وب ـضـمــنهـ ــا الق ـطـ ــاع الـتـعلـيـمـي
حـيـث ت ــوقـف الع ــام ال ــدراسـي يف
مـركـز املــدينــة عنـد تــوزيع الكـتب
عل ــى الـتالمـي ــذ ولـم يـتعـ ـدِّه ال ــى
امل ـب ـ ـ ــاش ـ ـ ــرة يف ال ـ ـ ــدروس كـح ـ ـ ــال
اقـضـيــة الــرمــادي االخــرى الـتـي
ب ـ ـ ــاش ـ ـ ــرت م ـن ـ ـ ــذ حــني ب ـ ـ ــالـع ـ ـ ــام
الدراسي.

ٍ
كـــراس للـمعـــوقـني
رفـع الــــطـــــــاقـــــــة الـكـهـــــــربـــــــائــيـــــــة إىل  5000مــيـكـــــــا واط تـــوزيع
لتغذي نحو  4.8مليون بيت عراقي
يف حي الرشطة
بغداد/املدى

يبلغ ابـراهيـم الثـالثــة واالربعني مـن العمـر
وهــو يعـمل مــديــراً حملـط ــة لت ــوليــد الـطــاقــة
الكهربائية .ويقطع ابراهيم يوميا بشجاعة
الطرق املزروعة باملتفجرات ليصل الى عمله
يف احــدى محـطــات الـطــاقــة الكهــربــائيــة يف
اح ـ ــدى ض ـ ــواحــي بغ ـ ــداد .وك ـم ـ ــا ه ـ ــو ش ـ ــأن
الـكثيـرين  .يلـوذ ابـراهيم وعـائلته بـالـصمت
وال يـ ـبـ ـ ـ ــوح ب ـ ـ ـسـ ـ ـ ــر مـهـ ـنـ ـتـه او ع ــن عـالقـ ـتـه
بــاالمــريك ــان اال للقلـيل مـن املق ــربني الـيه.
ويق ــول اب ــراهـيـم انه ال ميـلك خـي ــاراً آخ ــر .

مالكات تربوية
لالرشاف عىل الصحة النفسية
للطالب يف كربالء
كربالء/املدى

اعلن الـسيـد سـليم كـاظـم املتحـدث اإلعالمي
بـ ــاسـم دائ ـ ــرة صحـ ــة ك ـ ــربالء يف ت ـصـ ــريـح له
لـل ـم ـ ـ ــدى..إن شـع ـب ـ ـ ــة ال ـ ـصـح ـ ـ ــة امل ـ ـ ــدرس ـي ـ ـ ــة
وب ــالـتـن ـســيق مع امل ــدي ــري ــة الع ــام ــة لـت ــربـي ــة
احملــافظـة عقـدت ورشـة تـدريـبيــة للمـشــرفني
التـربــويني مت مـن خاللهــا منـاقـشـة الـصحـة
النفـسيـة وأثـرهـا يف تفعـيل الصحـة املـدرسيـة
يف مدارس احملـافظة..وان الـورشة تـأتي ضمن
سـلسلـة النـدوات واالجتمـاعات املـنظمـة التي
تهـدف إلــى وضع احللــول املنــاسبـة ملــا يعــاني
مـنه الــطلـب ــة .وأش ــار ال ـسـي ــد ك ــاظـم إل ــى إن
املـشـاركـني البـالغ عــددهم  48مـشـرفـا تـربـويـا
تـلقـ ــوا مح ــاضـ ــرات علـمـي ــة مـن قــبل أطـب ــاء
اخـت ـصـ ــاص يف مج ــالـي الــصح ــة الــنفـ ـسـي ــة
والتــربيــة الـصـحيــة بعــد أن مت تــوزيعـهم إلــى
ثالث مجــامـيع وأكــد املـتحــدث اإلعـالمي إلــى
إن التـوصيات املهمـة التي خرجت بهـا الورشة
سـيتـم املبـاشـرة بـتطـبيقهـا مـن اجل النهـوض
بـالــواقع الــصحي املــدرسي وتـطـويــر العـمليـة
التربوية.
كمــا أقــام مــركــز الـتعلـيم الـطـبي املـسـتمــر يف
الـدائـرة نــدوة حتت عنـوان (رعـايـة املـرضـى يف
ردهــات اجلــراحــة وص ــاالت العـملـيــات ) وقــد
حضـرهـا ونـاقـش فيهـا الـدكتـور صـالح مهـدي
احلـسنـاوي مـديـر عـام دائـرة صحـة احملـافظـة
إضـافـة إلـى عـدد من رؤسـاء األقسـام العـلميـة
واألطباء.

فعـليه ان يخـرج من بـيته وان يــواجه النـاس
واحليـاة وان يـعمل لـتطـويـر بلــده الننـا قـد
حصلنا على فـرصة جديدة ولهذا فان علينا
ان نعمل شيئاً ازاء ذلك.
ويف كل لـيل ــة تق ــوم احملـط ــة بــضخ الـط ــاق ــة
الكـهربـائيـة الى خـط الطـاقة الـرئيـس وهذا
مـا يجعل ابـراهيم يـشعر بـالسـرور النه يعلم
ان ه ــذه الكهــربــاء ت ــذهب ال ــى النــاس وانهــا
ستحدث تغيراً يف حياتهم.
وقـد بـدأت عمليـة اصالح احملطـة يف التـاسع
مـن ربــيع ع ـ ــام  2003بعـ ــد اي ـ ــام قلــيلـ ــة مـن
سق ـ ــوط بغ ـ ــداد بعـ ــد ان قـ ــدمـت الـ ــواليـ ــات
املــتح ــدة مــبلـغ  26.3ملـيـ ــون دوالر الصالح
احملـطــة .امــا اآلن فــان اعمــال الـصيــانــة قــد
انتـهت وقد قامت هيئة املهـندسني العسكرية
باحالـة املشروع الـى احلكومـة العراقـية .وقد
قــامت الهـيئـة بـاحـالـة احـدى عـشــرة محطـة
كهــربــائـيــة الــى وزارة الـكهــرب ــاء وتقــوم هــذه
احملطات يف الوقت احلاضر بتوفير الكهرباء
الـ ــى نحـ ــو  2.1ملـي ــون بـيـت ع ــراقـي .و مـن
املقــرر اعــادة سـبع محـطــات اض ــافيــة اخــرى

الى وزارة الكهرباء يف شهر تشرين
االول.نـي بغداد/سعيد عبد الهادي
ويقـ ــول ابـ ــراهـيـم :ان هـ ــذه احلـ ــري ـ ــة تعـ
بالتنـسيق مع اجمللس البلدي يف

الشـيء الكثير لـي ولعائلتي .ان هـذه احلرية
تعـنـي ان االنـ ـسـ ــان يـ ـسـت ـطـيـع ان يعــمل اي
شيء يريـده دون ان يستطيع احـد ان يراقبه
او ان يحـ ــد مـن حـ ــريــته .ان هـ ــذه احلـ ــريـ ــة
تعـني احليـاة وانـا لـست ســوى انســان بسـيط
يــريــد ان يـعيـش بـسـالم يف بيـته وان ي ــذهب
ال ــى عـمـله وه ــو م ـطـمـئــن عل ــى ان عـ ــائلــته
تعيش بامان.
ويأمل املسؤولـون ان تتمكن البنيـة التحتية
امل ـت ـ ـط ـ ـ ــورة مــن حتـق ـيـق ذلـك االمــن وذلـك
بافشال التمرد املنتشر يف الوقت احلاضر.
ويــذكــر ان هـيئــة املـهنــدسـني العــسكــريــة قــد
قـامت بـانشـاء اكثـر من  1200بـرج للكهـرباء
وجلـبت العـديـد من مـولـدات الكهـربـاء الـتي
وف ــرت الكهــربــاء الــى نحــو  4.8مـليــون بـيت
ع ــراقـي .وق ــد رفعـت ه ــذه اجله ــود الـط ــاق ــة
الكهـربائيـةالى مـا يقارب  5000مـيكاواط اي
اكـث ــر مـن  4.400مــيك ــاواط مـن مع ــدل م ــا
قبل احلرب.

اعادة ( )150مفصوال ً سياسياً
اىل جامعة البرصة
البصرة /عبد احلسني الغراوي
اعلـنت جــامع ــة البـص ــرة عن اعــادتهــا لـ ()150
مفـص ــوالً سي ــاسيـ ـاً ومتـضــرراً جــراء ممــارســات
النظام السابق.
وقال السيد كـرمي حنون محسن مدير الشؤون
الق ــان ــونـي ــة يف اجل ــامع ــة لـ (امل ــدى) :ان ()450
طلـب ـ ـاً قُـ ــدم لـلج ـ ــامعـ ــة مـن قـبـل املف ـصـ ــولـني
الـسيـاسـيني واملـتضــررين وبعـد تــدقيق الـوثـائق
وامل ـسـتـن ــدات املقــدمــة مـن قـبل املفـصــولـني مت
اعالن ( )150اس ـمـ ـ ـاً م ــن املفـ ـص ـ ــولــني ال ـ ــذيــن
وافـقت اجلــامعــة علــى اعــادتـهم الــى دوائ ــرهم
مـ ـ ــوضحـ ـ ـاً -ان االس ـم ـ ــاء س ـتـ ـ ــرسل ال ـ ــى وزارة
التعليم العـالي والبحث العلـمي لغرض تـوفير
الـتخـصـيـص ــات امل ــالـي ــة م ــؤك ــداً ان ت ــوجـيه ــات
مـجل ــس الـ ــوزراء شـ ــددت علـ ــى اهـمـيـ ــة اعـ ــادة
املفـصولني الـسياسـيني واملتضـررين من النـظام
الـســابق الــى وظــائفـهم لـتهـيئــة احليــاة احلــرة
الكــرمي ــة لهـم بعــد سـن ــوات القهــر واحلــرمــان
التي حلقت بهم.

جريدة يومية سياسية
تصدر عن مؤسسة املدى
لالعالم والثقافة والفنون

حــي ال ـ ـشـ ـ ــرطـ ـ ــة قـ ـ ــامــت فـ ـ ــرقـ ـ ــة
اخلـيـ ــالـ ــة االولـ ــى بـت ـ ــوزيع ()63
ك ـ ــرس ـيـ ـ ــا عل ـ ــى اب ـن ـ ــاء م ـن ــطق ـ ــة
الشـرطة ،وقـال املقدم بيل سـالتر
ان ه ــذه هـي املـب ــادرة الـث ــالـث ــة ،اذ
ك ــانـت االول ــى يف حـي ال ــرس ــال ــة،
والثانـية يف حي اجلهـاد ،وقد وزع
فيهـما ( )125كرسيـا واشار املقدم
ان هذه املـنح تقدم من املـؤسسات
اخلـي ــري ــة االم ــريكـي ــة اخل ــاص ــة،
وانه قـد مت اجنـاز ( )88مـشـروعـاً
يف قـ ــاطع ال ــرشـي ــد ،مــنه ــا بـن ــاء
وتـ ــاهــيل مـ ـسـت ــشفـ ــى الفـ ــرات او
مـع ـ ـ ــاجل ـ ـ ــة ال ـب ـن ـ ـ ــى ال ـتـح ـت ـي ـ ـ ــة
االس ـ ـ ــاسـ ـي ـ ـ ــة ،وبـ ـن ـ ـ ــاء االس ـ ـ ــواق
ال ـ ـتـجـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــة يف حـ ــي اجلـهـ ـ ـ ـ ــاد
والرضوانية ،وانشاء شبكة رئيسة
للمجـاري يف مـنطقـة (الـسـويب)
وانـ ـشـ ــاء شـبـكـ ــة للـمـ ــاء ال ـصـ ــايف

كلية الفقه تفتح أبواهبا

بغداد  /املدى
قــررت وزارة الـتعـليـم الع ــالي والـبحـث العلـمي إعــادة فـتح كـلي ــة الفقه يف
محـافظـة النجف ..ذكـر ذلك مصـدر مسـؤول يف الوزارة لـ(املـدى) وقال إن
عمادة الكلية وفرت جميع مستلـزمات جناح العملية التدريسية حيث مت
قبـول ( )100طــالب وطــالبــة فيهــا خالل العـام الــدراسي احلــالي - 2004
 2005واتخــذ مقـر رئـاسـة اجلــامعـة الـســابق مقـراً مــؤقت ـاً للكـليـة.وأشـار
املـصــدر إلــى أن الـكلـي ــة مت إغالقهــا عــام  1991مـن قـبل الـنـظــام الـســابق
والـكليـة ســوف تبـذل جهـودهـا مـن أجل العـودة إلـى ســابق عهـدهـا والـتي
خرجت العديد من األعالم العراقيني يف مجال الفقه اإلسالمي.

تاهيل مرشوع ماء الرفاعي يف النارصية
الناصرية/حسني كرمي العامل
تـواصل املالكـات الهنـدسيـة والـفنيـة
ملـديـريـة مـاء ذي قـار العـمل لتـاهيل
مشـروع ماء الـرفاعي الـذي رصد له
اجل ــانـب االيـط ــالـي مـبـلغ  125الف
دوالر وذكــر مـصــدر مـطـلع :لقــد مت
نـصب ثالث مـضخـات جـديـدة بـدال

زهرياجلزائري

الصـالح للشرب ،ونصب محطات
ضـخ لتلـك امليــاه يف منـطقــة حي
الـفـ ـ ـ ــرات ،ف ـ ـضـال ع ــن تـ ـن ـ ـظـ ـيـف
االحيـاء الــسكـنيـة مـن االنقـاض
واالزبـ ـ ــال ،وتـ ـ ــزويـ ـ ــد املـ ـ ــواط ـنــني
ب ــامل ـس ــاع ــدات ال ـطـبـيـ ــة وفحــص
املـواطنـني ،وختم حـديثه بـالقول
ان ه ــذه االم ــوال امل ـص ــروف ــة هـي
ج ـ ــزء مــن امل ــنح ـ ــة االم ـ ــريـك ـي ـ ــة
البالغة  18مليار دوالر.
ام ـ ـ ــا رئ ـي ـ ــس اجملـل ـ ــس ال ـبـل ـ ـ ــدي
ملـنــطق ــة حـي ال ـش ــرط ــة ال ـسـي ــد
(جـاسـم جبـار شــريف) فقــال عن
هـذه املبـادرة ،بـانهـا خطـوة لـدعم
التـواصل االنسـاني بني الـشعبني
الع ــراقـي واالمـ ــريكـي ،وق ــد متـت
ب ــالـتـن ـسـيـق معـن ــا ،حـيـث قـمـن ــا
باعـداد قوائم بـاسماء احملـتاجني
مـن املع ــاقـني الع ــراقـيـني ال ــذيـن
ع ــان ــوا مـن اهـم ــال كـبـي ــر طـيل ــة
العقد السابق.

إطالق رساح  280عراقياً

دخلوا األرايض اللبنانية
بصورة رشعية

مـن جــديــد السـتقـبــال الـطلـبــة

رئيس التحرير التنفيذي

مـن الق ــدمي ــة وتـب ــديل شــبك ــة اح ــد
االحيـاء السـكنيـة وحتـويل عـدد من
الــربـطــات واألنــابيـب للقـضــاء علــى
الـشحة يف اجلـانب االخـر من الـنهر
كمـا مت تبـديل البـوستـرات والفالتـر
واجه ــزة الـكل ــور والــتعقـيـم واجه ــزة
اخ 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 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 ــرى.

بغداد/املدى

اشـارت مـصـادر يف وزارة اخلــارجيـة أن
الـ ـ ــوج ـبـ ـ ــة األخ ـيـ ـ ــرة ال ـت ــي مت إطالق
س ـ ــراحهـ ــا مـن الـ ــسج ـ ــون اللـبـنـ ــانـيـ ــة
شـملت ( )280سجـينـاً عـراقيـاً مـشيـرة
إلـ ـ ـ ــى أن هـ ـ ـ ــؤالء املـعـ ـتـقـل ــني دخـلـ ـ ـ ــوا
األراضي اللبنانيـة بصورة غير شرعية
ولــم تـك ــن بح ـ ـ ــوزتهــم أوراق رس ـم ـيـ ـ ــة
وج ـ ــوازات سفـ ــر السـيـمـ ــا إبـ ــان حـكـم
النظام السابق.
واضـ ـ ـ ــاف ــت امل ـ ـصـ ـ ـ ــادر أن احل ـكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة
العــراقـيــة تـكفلـت بـنـقل املفــرج عـنهـم
جمـيع ـاً بحــافالت خــاصــة مع تقــدمي
مبلغ ( )300دوالر لكل منهم.
ويـ ـ ــذكـ ـ ــر أن ع ــمل ـي ـ ـ ــات إطالق سـ ـ ــراح
معـتقـلني عــراقـيني مـن سجــون خــارج
العــراق ال تــزال مـسـتمــرة منــذ أربعــة
أشهــر وأنهــا تلقـى اهـتمـام ـاً من لـدن
احلكومة املؤقتة.

نائب رئيس التحرير

املدير الفنــــــي :

غادة العـاملــــي

الرياضة:

خـالد حمفــوظ

حسني حممد عجيل

االخباراحمللية :

عبد الرزاق املرجاين

جاسم حممد سامل

إعادة العمل بنظام تغيري االختصاص
ألعضاء اهليئات التعليمية والتدريسية
بغداد  /طالب املاس الياس
قـررت وزارة التـربيـة إعــادة العمل بـنظـام تغـييـر اخـتصــاص أعضـاء
الهـيـئـ ــات الـتـعلـيـمـيـ ــة والـتـ ــدريـ ـسـيـ ــة إلـ ــى اخـتــصـ ــاصـ ــات غـيـ ــر
اختصاصاتهم األصلية.
ذكـر ذلـك مصـدر مـسـؤول يف الـوزارة لـ(املـدى) وقـال إن قـرار الـوزارة
يقـضي بـأن ميـارس املــدرس اختـصــاصه احلقـيقي والـغت القـرارات
املـتـعلقــة بـتغـيـيــر اخـتـصــاص املــدرس وجلـمـيع األسـب ــاب وال يحق
ألعضاء الهيئـات التعليميـة والتدريسيـة أن يدرسوا املـواد الدراسية
خارج اختصاصهم احلقيقي.
واشــار املـصــدر إلــى أن الــوزارة تــسعــى إلــى ت ــدريب وتــأهـيل املالكــات
التعليميـة والتدريسيـة لإلطالع على العلـوم اخملتلفة من أجل رفع
كفاءتهـم وتطويـر معلومـاتهم التـدريسيـة مؤكـداً أهميـة زج املعادين
إل ــى اخل ــدم ــة يف ه ــذه ال ــدورات إلعـ ــادة معل ــوم ــاتهـم الـت ــدري ـسـي ــة
والتعليمية.

العراق ينضم إىل جتمع
دويل حيــــرم صـنــــاعـــــة األلغــــام
بغداد/املدى

سعـت الهـيئـة الـوطـنيـة لـشــؤون األلغــام التــابعـة لـوزارة الـتخـطيـط
والتعـاون اإلمنــائي إلـى االنـضمـام لـتجمع (اوتـاوا الـدولـي) يف كنـدا
من اجل حترمي صنـاعة األلغام واستخدامهـا يف العالم وقال مصدر
اعالمي يف الهيـئة ملـراسل وكـالة انـباء (عـراقيـون) ان االثار الـسلبـية
واخملاطر الـناجتة مـن جراء االلغام واملقـذوفات غيـر املنفلقة دفعت
بالعديـد من دول العالـم لالنضمام لهـذا التجمع وخصـوصا العراق
الــذي يعــانـي مخــاطــر األلغــام الـتي جتــاوزت ت ــأثيــراتهــا املــواطـنني
لـتصل الـى تعطـيل البـرامج الـتنمـويـة يف العـراق وأضـاف املصـدر ان
العـراق سيكـون عـنصـرا فعـاال يف هـذا الـتجمع بـسبب وجـود املاليني
مـن االلغــام واملقــذوف ــات غيــر املـنفلقــة علــى أراضـيه خالل احلــروب
األخيــرة .ويــذكــر ان املـســوحــات األخيــرة الـتي أجــريت يف الـشــريـط
احلـدودي مع إيران اثبت وجـود املاليني من األلغام واملقـذوفات التي
ال تزال تهدد حياة العراقيني.

اعتقال ستة عرش متمرد ًا يف شامل بابل
بابل/مكتب املدى

متـكنت قـوات األمن العـراقيـة وقـوات املـارينـز مـن اعتقـال ستــة عشـر
مـتمــرداً مــشتـبه ـاً بهـم يف منـطق ــة جنــوب وسـط الع ــراق يف الث ــامن
والعـشــريـن من تـش ــرين األول يف إطــار حـملــة للقـضــاء علــى شـبكــة
القوى املعادية التي حتاول أن تؤجج العنف يف جنوب بغداد.
وقد الحظـت قوات املاريـنز وجود إحـدى الشاحنـات التي تسـير بدون
أضوية وعـندما أوقفتها قفـز منها ثالثة أشخاص مـن الستة الذين
كــانــوا ي ـسـتقل ــونه ــا محــاولـني الفــرار وق ــد تعقـبـتهـم قــوات املــاريـنــز
واعـتقلـت جمـيع األشخـاص الـستـة .وقــد عثــر اجلنـود بعـد تفـتيـش
الـسيـارة علـى مـســدس وخمـسني إطالقـة للـبنــدقيـة الـرشـاشــة أر بي
كي.

Al- Mada

عبدالزهرة زكي

سهيل سامي نادر
االخبار والتقاريرالدولية :

مـديـرة مـدرسـة الـرســول العــربي
االبـتــدائـيــة ( وهـي احــدى اكـبــر
مـدارس مـركـز مـدينـة الـرمـادي )
تق ـ ــول ان االه ـ ــالــي اليـ ـ ــرسل ـ ــون
ابـنـ ــاءهـم الـ ــى املـ ــدارس خـ ـشـيـ ــة
تـع ـ ـ ــرضـه ــم لـلـخ ـ ـط ـ ـ ــر ،وجـ ـمـ ـيـع
الـطلبـة تـسلمـوا كـتبـهم وجلـسـوا
يف بـ ـي ـ ـ ــوتـه ــم ،ومـالك امل ـ ـ ــدرس ـ ـ ــة
التـعليـمي يعــاني كـثيــرا من اجل
الــوصــول الــى املــدرســة حـتــى ان
املـدرسـة يف بعـض االحيـان تخلـو
اال من املديرة واملعاونة .
انــا شخــصي ــا استـطلـعت الــوضع
يف م ــدارس االنتـصــار وخــال ــد بن
ال ــولـي ــد واالح ــرار وغـي ــره ــا مـن
املدارس املـتوسـطة واالعـدادية يف
الـرمــادي ولم اشـاهـد اثــرا يبـشـر
بوجود عام دراسي جديد فيها.
امـ ــا الـ ــدراسـ ــة اجل ـ ــامعـي ـ ــة فهـي
االخ ـ ــرى مع ــطل ـ ــة بـ ـشـكـل كلـي ،
ففـي الرمـادي مجمـعني للكلـيات
االول يـشـمل كـليـات الـطـب وطب
االسـن ــان وه ــو يف م ــرك ــز امل ــديـن ــة
والثاني يـشمل عددا مـن الكليات
االخـ ــرى ويـقع خـ ــارج املـ ــديـنـ ــة ،
وكال اجملــمعـني خـ ــالـيـ ــان اال مـن
احلـرس وبـعض االسـاتـذة الــذين

تـقـع مـ ـ ـس ـ ـ ــاك ـنـهــم داخـل احل ـ ـ ــرم
اجلامعي .
طلبـة جـامعـة االنبـار يقـولـون ان
الـ ـ ـ ــوضـع يف اجملـ ـمـع اخلـ ـ ـ ــارج ــي
ه ـ ــادئ ن ـ ـس ـب ـي ـ ــا وال تع ـ ــانــي تلـك
املنطقـة من مشـاكل امنيـة صعبة
 ،لكـن امل ـشـكل ــة تكـمـن يف كـيفـي ــة
الــوصــول الــى الـكلـيــات حـيـث ان
حـركــة النـقل متـوقفـة يف املــدينـة
ب ـ ـشـكـل كلــي  ،اذ ان يف املـ ـ ــدي ـنـ ـ ــة
مكان واحد لـتجمع ونقل الطلبة
الـ ــى كلـيـ ــاتهـم وهـ ــذا املك ــان يـقع
خـلف بـن ــايـ ــة مح ــاف ـظ ــة االنـب ــار
ال ـتــي ت ــتع ـ ـ ــرض بـ ـ ـشــكل ي ـ ـ ــومــي
لـهجمـات عـنيفـة ممــا يجعل امـر
وص ـ ـ ــول ال ـ ـطـل ـب ـ ـ ــة ال ـ ـ ــى ه ـن ـ ـ ــاك
مستحيال.
املفــزع يف امــر الــرمــادي حقــا هــو
ان احلك ــومـ ــة بعـي ــدة عـم ــا ي ــدور
فـيهــا  ،اذ ان االم ــر محـصــور بـني
الق ـ ــوات االم ـ ــريـك ـيـ ـ ــة واملل ـث ـمــني
ال ـ ــذيــن ت ـ ــزاي ـ ــد ع ـ ــددهــم بـ ـشــكل
ملفت لـلنظـر بعـد اصرار الـقوات
االم ـ ــريـك ـيـ ـ ــة عل ـ ــى ال ـ ــدخ ـ ــول يف
امل ــدينــة والـتج ــول يف من ــاطقهــا.
وامل ـ ــدي ـن ـ ــة فـعل ـي ـ ــا ت ـب ـ ــدو خ ـ ــارج
احل ـســاب ــات احلكــومـي ــة فهـي بال
مح ــافــظ وبال ن ــائـب وبال م ــدي ــر
تـربيـة وبال مـدير صـحة وبـال ماء
وبـال كه ـ ــرب ـ ــاء وبال ح ـت ـ ــى ان ـ ــاس
يتحركون يف شوارعها .
اجلـميع هنـاك يلقـي بالـلوم عـلى
الق ــوات االمـ ــريكـي ــة  ،والـت ـس ــاؤل
املـشتـرك بني ابنـاء الـرمـادي عمـا
تـق ـ ـ ــدمـه الـق ـ ـ ــوات االم ـ ـ ــريـكـ ـي ـ ـ ــة
للمـدينـة عنـد دخـولهـا  ،حيث ان
اهـ ــالـي الـ ــرمـ ــادي يقـ ــولـ ــون انـنـ ــا
الجنـني غيـر االشتبـاكـات املـرعبـة
عنــدمــا ي ــدخل رتل امــريـكي الــى
املــدينـة فـالـكل هنــاك مصـر علـى
التصدي لـلقوات االمريـكية التي
ي ـبـ ـ ــدو انهـ ـ ــا تعـ ـ ــودت عل ـ ــى ه ـ ــذا
الوضع وال تريد انهاءه .
مــشكلــة طـلبــة الــرمــادي وتعـطل
ع ـ ـ ــامهــم الـ ـ ــدراســي هــي احـ ـ ــدى
املـشـاكـل التـي حتتـاج الـى تــدخل
مبــاشــر من قـبل وزيــري التــربيــة
والـتعلـيـم العــالـي علهـم يجــدون
حال لــطلـبـ ــة مه ــدديــن بخ ـس ــارة
سنــة دراسيـة كــاملـة ال لــشيء اال
النهم من سكنة الرمادي .
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