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بغداد/سعيد عبد الهادي
بالتنـسيق مع اجمللس البلدي يف
حــي الــــشــــــرطــــــة قــــــامــت فــــــرقــــــة
اخلـيــــالــــة االولــــى بـتـــــوزيع )63(
كـــــرســيــــــا علـــــى ابــنـــــاء مــنـــطقـــــة
الشـرطة، وقـال املقدم بيل سـالتر
ان هـــذه هـي املـبـــادرة الـثـــالـثـــة، اذ
كـــانـت االولـــى يف حـي الـــرســـالـــة،
والثانـية يف حي اجلهـاد، وقد وزع
فيهـما )125( كرسيـا واشار املقدم
ان هذه املـنح تقدم من املـؤسسات
اخلـيـــريـــة االمـــريكـيـــة اخلـــاصـــة،
وانه قـد مت اجنـاز )88( مـشـروعـاً
يف قــــاطع الـــرشـيـــد، مــنهـــا بـنـــاء
وتــــاهــيل مـــسـتـــشفــــى الفــــرات او
مـعـــــــاجلـــــــة الــبــنـــــــى الــتـحــتــيـــــــة
االســـــــاســـيـــــــة، وبـــنـــــــاء االســـــــواق
الــــتـجــــــــــاريــــــــــة يف حــــي اجلـهــــــــــاد
والرضوانية، وانشاء شبكة رئيسة
للمجـاري يف مـنطقـة )الـسـويب(
وانـــشــــاء شـبـكــــة للـمــــاء الــصــــايف

بغداد / املدى
قــررت وزارة الـتعـليـم العـــالي والـبحـث العلـمي إعــادة فـتح كـليـــة 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 )100( طــالب وطــالبــة فيهــا خالل العـام الــدراسي احلــالي 2004 -
2005 واتخــذ مقـر رئـاسـة اجلــامعـة الـســابق مقـراً مــؤقتــاً للكـليـة.وأشـار
املـصــدر إلــى أن الـكلـيـــة مت إغالقهــا عــام 1991 مـن قـبل الـنـظــام الـســابق
والـكليـة ســوف تبـذل جهـودهـا مـن أجل العـودة إلـى ســابق عهـدهـا والـتي

خرجت العديد من األعالم العراقيني يف مجال الفقه اإلسالمي.

الرمادي / عمر الشاهر 
اصبحت احلركة يف شوارع مدينة
الرمادي من اصعب االمور بسبب
الــــــوضع االمــنــي املــتـــــردي الـــــذي
حتـياه تلـك املدينـة التي اشـتهرت
عبـر تاريخهـا بالكـفاءات العلـمية
ويف كل االختـصاصات ، امـا اليوم
وبعــــد ان حتــــولـت املــــديـنــــة الــــى
سـاحـة حـرب ضـروس بني القـوات
االمـــريكـيـــة واملـــسلحـني امللـثـمـني
فـان يـد الـعلم اصـبحت مـشلـولـة
لتعـذر حـركـة الـطلبـة واالسـاتـذة
بـعــــــــد ان انـــتـقـلـــت املــــــــواجـهــــــــات
املــسلحـــة من الـشــوارع الـــرئيـســة
الى ازقـة املدينـة الفرعـية واصبح
مـن املــسـتحــيل علـــى الـطـــالـب 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 تـــشـــــاهـــــد غـيـــــر الـــسـيـــــارات
احملتــرقــة واملبــانـي املهــدمــة الـتي
دمــرت يف االشـتـبــاكــات الـيــومـيــة
الـتـي تـــدور رحـــاهـــا يف املـــديـنـــة ،
والغـــــريــب يف امـــــر الـــــرمـــــادي ان
العـملـيـــات املـــسلحـــة الـتـي كـــانـت

الى انظار وزيري التربية والتعليم العالي

اهل الرمادي يتساءلون .. متى يبدأ العام الدرايس؟!
تـقـع مـــــســـــــاكــنـهــم داخـل احلـــــــرم

اجلامعي .
طلبـة جـامعـة االنبـار يقـولـون ان
الــــــــوضـع يف اجملـــمـع اخلــــــــارجـــي
هـــــادئ نــــســبــيـــــا وال تعـــــانــي تلـك
املنطقـة من مشـاكل امنيـة صعبة
، لكـن املــشـكلـــة تكـمـن يف كـيفـيـــة
الــوصــول الــى الـكلـيــات حـيـث ان
حـركــة النـقل متـوقفـة يف املــدينـة
بــــشـكـل كلــي ، اذ ان يف املــــــديــنــــــة
مكان واحد لـتجمع ونقل الطلبة
الــــى كلـيــــاتهـم وهــــذا املكـــان يـقع
خـلف بـنـــايــــة محـــافــظـــة االنـبـــار
الــتــي تـــتعـــــــرض بـــــشــكل يـــــــومــي
لـهجمـات عـنيفـة ممــا يجعل امـر
وصـــــــول الــــطـلــبـــــــة الـــــــى هــنـــــــاك

مستحيال.
املفــزع يف امــر الــرمــادي حقــا هــو
ان احلكـــومــــة بعـيـــدة عـمـــا يـــدور
فـيهــا ، اذ ان االمـــر محـصــور بـني
القـــــوات االمـــــريـكــيــــــة وامللــثــمــني
الـــــذيــن تـــــزايـــــد عـــــددهــم بـــشــكل
ملفت لـلنظـر بعـد اصرار الـقوات
االمـــــريـكــيــــــة علـــــى الـــــدخـــــول يف
املـــدينــة والـتجـــول يف منـــاطقهــا.
واملـــــديــنـــــة فـعلــيـــــا تــبـــــدو خـــــارج
احلــســابـــات احلكــومـيـــة فهـي بال
محـــافــظ وبال نـــائـب وبال مـــديـــر
تـربيـة وبال مـدير صـحة وبـال ماء
وبـال كهـــــربـــــاء وبال حــتـــــى انـــــاس

يتحركون يف شوارعها .
اجلـميع هنـاك يلقـي بالـلوم عـلى
القـــوات االمــــريكـيـــة ، والـتــســـاؤل
املـشتـرك بني ابنـاء الـرمـادي عمـا
تـقـــــــدمـه الـقـــــــوات االمـــــــريـكـــيـــــــة
للمـدينـة عنـد دخـولهـا ، حيث ان
اهــــالـي الــــرمــــادي يقــــولــــون انـنــــا
الجنـني غيـر االشتبـاكـات املـرعبـة
عنــدمــا يـــدخل رتل امــريـكي الــى
املــدينـة فـالـكل هنــاك مصـر علـى
التصدي لـلقوات االمريـكية التي
يــبــــــدو انهــــــا تعــــــودت علـــــى هـــــذا

الوضع وال تريد انهاءه .
مــشكلــة طـلبــة الــرمــادي وتعـطل
عـــــــامهــم الــــــدراســي هــي احــــــدى
املـشـاكـل التـي حتتـاج الـى تــدخل
مبــاشــر من قـبل وزيــري التــربيــة
والـتعلـيـم العــالـي علهـم يجــدون
حال لــطلـبــــة مهـــدديــن بخــســـارة
سنــة دراسيـة كــاملـة ال لــشيء اال

النهم من سكنة الرمادي .      

مـديـرة مـدرسـة الـرســول العــربي
االبـتــدائـيــة  ) وهـي احــدى اكـبــر
مـدارس مـركـز مـدينـة الـرمـادي (
تقـــــول ان االهـــــالــي اليــــــرسلـــــون
ابـنــــاءهـم الــــى املــــدارس خـــشـيــــة
تـعـــــــرضـهـــم لـلـخــــطـــــــر، وجـــمـــيـع
الـطلبـة تـسلمـوا كـتبـهم وجلـسـوا
يف بـــيـــــــوتـهـــم، ومـالك املـــــــدرســـــــة
التـعليـمي يعــاني كـثيــرا من اجل
الــوصــول الــى املــدرســة حـتــى ان
املـدرسـة يف بعـض االحيـان تخلـو

اال من املديرة واملعاونة .
انــا شخــصيـــا استـطلـعت الــوضع
يف مـــدارس االنتـصــار وخــالـــد بن
الـــولـيـــد واالحـــرار وغـيـــرهـــا مـن
املدارس املـتوسـطة واالعـدادية يف
الـرمــادي ولم اشـاهـد اثــرا يبـشـر

بوجود عام دراسي جديد فيها.
امــــا الــــدراســــة اجلـــــامعـيـــــة فهـي
االخـــــرى معـــطلـــــة بـــشـكـل كلـي ،
ففـي الرمـادي مجمـعني للكلـيات
االول يـشـمل كـليـات الـطـب وطب
االسـنـــان وهـــو يف مـــركـــز املـــديـنـــة
والثاني يـشمل عددا مـن الكليات
االخــــرى ويـقع خــــارج املــــديـنــــة ،
وكال اجملــمعـني خــــالـيــــان اال مـن
احلـرس وبـعض االسـاتـذة الــذين

تـــدور يف اطـــراف املـــديـنــــة وعلـــى
طـــرقهــا اخلــارجـيــة انـتقلـت االن
الـى املـركـز ، حـيث بـامكـانك االن
ان تـشـاهـد الـدوريـات االمـريـكيـة
الــراجلــة يف كل شـــارع من شــوارع
املــــديـنــــة فـــضال عــن القـنــــاصـني
املـنـتـــشــــريــن علــــى اســطـح اعلــــى
الـبـنــــايــــات يف املــــديـنــــة والــــذيـن
يقــومــون بــاطـالق النــار علــى اي
شــيء يـــــــرونه يف الـــــشــــــارع حــــــال
تـعـــــــــــرض احـــــــــــدى الـــــــــــدوريـــــــــــات
االمــريـكيــة للـنيــران. وقــد حــدث
فعـال ان اصيـبت احــدى معـلمــات
مـــــدرســـــة االزدهـــــار االبــتـــــدائــيـــــة
باطالقة قنـاص كان يتمركز على
ســطح بـنـــايـــة مـــديـــريـــة كهـــربـــاء
الـرمـادي ؛ وهــذا بطـبيعـة احلـال
ادى الــــى تعــطـيـل كل االنـــشــطــــة
اخلدمية واالجتماعية يف املدينة
وبــضـمــنهــــا القــطــــاع الـتـعلـيـمـي
حـيـث تـــوقـف العـــام الـــدراسـي يف
مـركـز املــدينــة عنـد تــوزيع الكـتب
علـــى الـتالمـيـــذ ولـم يـتعـــدِّه الـــى
املــبـــــــاشـــــــرة يف الـــــــدروس كـحـــــــال
اقـضـيــة الــرمــادي االخــرى الـتـي
بـــــــاشـــــــرت مــنـــــــذ حــني بـــــــالـعـــــــام

الدراسي. 

النجف /املدى 
تـبــاشــر وزارة الــصحـــة خالل ايــام
ــــة يف تــنفـيــــذ العــــديــــد مـن قلــيل
املــشـــاريع الــصحـيــة اجلــديــدة يف

محافظة النجف.
وقال الدكـتور عالء عبد الصاحب
العـلوان وزيـر الصحـة لدى زيـارته
ــــى املــــؤســــســــات الــــصحــيــــة يف ال
احملـــافــظــــة انه متـت املـبـــاشـــرة يف
بعض هــذه املشـاريع فـمنهـا مـاهـو
قيـد االجنـاز حــاليـا مـثل مخـتبـر
الــصحـــة العـــامـــة ومـصـــرف الـــدم

ـ ـ ـ ـ
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وزير  الصحة: مشكلتنا ليست يف متويل
املــشـــاريع الـصحـيـــة بل يف الـتـنفـيــذ
الـدكتـور العلـوان ان الـوزارة سـوف
تقــــوم بــتعــــويـــض جهــــاز الــــرنـني
ـــــــذي تعــــــرض ــــــاطــيــــســي ال املغــن
لـتـــدمـيـــر يف مــسـتــشفـــى الـصـــدر
الــتعلـيـمــي بجهـــاز جـــديـــد خالل
فـتــــرة قــصـيــــرة ان شــــاء اهلل.وقــــد
رافق الـــدكتــور العلــوان يف زيــارتــة
الــى دائــرة الــصحــة ومــسـتــشفــى
احلـكـيــم العــــام الـــسـيــــد عــــدنــــان
الـزريف محـافـظ النجف ونـومـاس
احملـنـــة مـــديـــر عـــام دائـــرة صحـــة

النجف.

ـ ـ ـ ـ

ــــــرئــيــــس ومــنـهــــــا مــــــا وضـعــت ال
الـتـصـــامـيـم االســـاسـيـــة له، كـمـــا
سيتم انـشاء بناية جـديدة لشعبة
االسعــاف الفـوري ومـركـز جـديـد
ــــــراقــــــديــن. واكــــــد ان لـفـحــــص ال
القضية االن هي التنفيذ وليست
الــتــمــــويل فــــاالمــــوال مــــوجــــودة
واملـطلـوب تـوظـيفهـا ملــا من شـانه
خــــدمــــة املــــؤســـســــات الـــصحـيــــة
واالرتقـاء بعملها من حيث البناء
والـــتــــــــاثـــيـــت والـــتـجـهـــيــــــــز، ويف
مـايـتعلق بـاالجهــزة الطـبيـة قـال

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

بغداد / سعدي السبع
تــبــــــدأ دائـــــــرة العـــمل والـــضــمــــــان
االجـتمـــاعي يــوم الـثالثــاء املقـبل
بصـرف رواتب العمال املـتقاعدين
لـألشهــــــر الـــثالثــــــة األخــيــــــرة آب

وأيلول وتشرين أول.
وقــــال الـــسـيــــد ســــامـي إبــــراهـيـم
الـتـمـيـمـي املـــديــــر العـــام لـــدائـــرة
العـمل والــضمــان االجـتمـــاعي إن
رواتب العمال املتقـاعدين ستكون
بــــــــــواقـع )300( ألـف ديــــنــــــــــار ملــــن
خــدمتهـم 25 سنـة فــأكثـر و)225(
ألـف دينـــار ملن خـــدمتـهم اقـل من
ذلك أمــا راتب الـتقــاعــد العــائـلي
فـــــــســـيــكـــــــــون )150( ألـف ديـــنـــــــــار
لـلمــستـفيـد الـواحــد و)180( ألف

دينار ألكثر من مستفيد.
وأشــــــار إلــــــى أن تــــــوزيع الــــــرواتــب
سيكـون يف مـركـز الـدائـرة وحـسب
املـــــواعــيـــــد املــثــبــتـــــة يف هـــــويـــــات
املــتقــــاعــــديــن وعلــــى مــــدى أيــــام

الشهر املقبل.

الثالثاء املقبل 
توزيع رواتب العامل

املتقاعدين

بغداد/املدى 
بدأت وزارة الـداخلية بتشكيل قوة
خـــاصـــة ملـــواجهـــة اعـمـــال العـنف
والـعـــمـلـــيــــــــات الـعــــــســكــــــــريــــــــة يف
احملـافـظــات العــراقيـة كـافـة الـتي
تــسـتهـــدف املـــواطـنـني علـــى حـــد
قــــولهــــا وقــــال مــصــــدر يف الــــوزارة
رفــض ذكـــر اســمه ملــــراسل وكـــالـــة
انـبــاء )عــراقـيــون( إن هـــذه القــوة
التي تـتكون من كـتائب عـدة تضم
عـددا من ضبـاط وضبـاط الصف
يف اجلــيـــــش العــــــراقــي الــــســـــــابق
فـضال عـن مـتـطــوعـني جــدد يـتـم
تـدريـبهم يف معـسكـرات التـدريب.
واضــــاف املــصــــدر ان هـــــذه القــــوة
بــدأت عـملهــا الـفعلـي يف حـني ان
بعـــض الـكــتــــــائــب ال تــــــزال 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
الـــســــريع مـن ضـبـــاط الـــشـــرطـــة
ومراتـبها العـراقيـة يف احملافـظات
كـافة ملـسانـدة عمل الـشرطـة على
وفق تــصـــــريحــــات املـــســــؤولـني يف

الوزارة .

كتائب ملواجهة 
أعامل العنف يف وزارة

الداخلية
بغداد / املدى

أعلـنـت وزارة الـــزراعـــة عـن أسعـــار
بيع بـذور احلنـطة املـستـوردة شام
/ 6 للـفالحني واملــزارعني وبـسعـر

400 ألف دينار للطن الواحد.
وقال مصدر مسؤول يف الوزارة إن
هــذا الـسعــر يــأتي لــدعم وتــأمني
املــسـتلـــزمـــات الـــزراعـيـــة إلجنـــاح
عـمليـة االستـزراع مـبينـاً أن كلفـة
اسـتيـراد الـطن الـواحــد من هـذه
الـبــــذور تــبلـغ )800( ألف ديـنــــار،
حـيـث تــتحــمل الــــدولــــة 50% مـن

تكاليفه.
وأضـــــــاف: إن الـــــــوزارة اســتـــــــوردت
)14( ألف طـن من بـذور احلـنطـة
شــــــــــــام )6(، داعــــيــــــــــــاً الـفـالحــــني
واملــزارعـني يف عمــوم احملــافـظــات
إلـــــــى مـــــــراجـعـــــــة فـــــــرع شـــــــركـــــــة
الــتـجهــيــــــزات الــــــزراعــيـــــــة يف كل
محـافـظــة حلجــز الكـميـات الـتي
يحتـاجون إليهـا وبحسـب اخلطة
الــــــزراعــيــــــة للــمــــــوســم الــــــزراعــي

احلالي.
وأشـار إلـى أن الـوزارة وفـرت سمـاد
)الـيـــوريـــا( لـلفالحـني واملـــزارعـني
بـــــسعـــــــر 170 الف ديــنـــــــار للـــطــن
الــــواحــــد، حـيـث تــتحــمل الــــوزارة

بغداد / املدى 
وفــرت دائــرة الـتــشغـيل والـتــأهـيل
الـتــابعــة لــوزارة العـمل والــشــؤون
االجـتـمـــاعـيـــة )55( ألفـــاً و)182(
فـرصـة عـمل للعــاطلني املـسجلني
يف مـكــــاتــب الــتـــشغــيـل يف بغــــداد

واحملافظات.
وقـال السـيد عـزيز إبـراهيم مـدير
الـــــــدائـــــــرة إن عـــــــدد الـعـــــــاطـلــني
املــسجلـني خالل األشهــر الـثالثــة
األخــيــــــرة بلـغ )72( ألفـــــاً و)927(
ألــف راغــــــــب يف الــعــــــــمــل ومــــــــن
مخـتـلف االخـتــصـــاصــــات واملهـن
مــشيــراً إلــى أن العــدد اإلجمــالي
لـلعــــاطلـني املــسـجلــني يف بغــــداد
واحملــــــــافــــظــــــــات بـلـغ )565( ألـف
عــــــــاطـل. وأفــــــــاد بــــــــأن املــــــــراكــــــــز
ـــدائـــرة الـتـــدريـبـيـــة الـتــــابعــــة لل
ــــالغـــة )15( مـــركـــزاً نــظـمـت والـب
دورات تـأهـيليـة تخـرج منهـا أربعـة
آالف و173 متـدربـاً لغـرض إيجـاد

فرص العمل املناسبة لهم .
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565 ألف عاطل
بانتظار فرصة عمل

400 ألف دينار سعر الطن الواحد
من احلنطة املستوردة

جـمــيع تـكــــالــيف الـنـقل واخلــــزن
بهدف تقدمي التسهيالت الالزمة
لـتـــوفـيـــر احـتـيـــاجـــات املـــزارعـني

والفالحني.

بغداد / طالب املاس الياس
قـررت وزارة التـربيـة إعــادة العمل بـنظـام تغـييـر اخـتصــاص أعضـاء
الهـيـئـــات الـتـعلـيـمـيـــة والـتـــدريــسـيـــة إلـــى اخـتــصـــاصـــات غـيـــر

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 األسـبــاب وال يحق
ألعضاء الهيئـات التعليميـة والتدريسيـة أن يدرسوا املـواد الدراسية

خارج اختصاصهم احلقيقي.
واشــار املـصــدر إلــى أن الــوزارة تــسعــى إلــى تــدريب وتــأهـيل املالكــات
التعليميـة والتدريسيـة لإلطالع على العلـوم اخملتلفة من أجل رفع
كفاءتهـم وتطويـر معلومـاتهم التـدريسيـة مؤكـداً أهميـة زج املعادين
إلــى اخلــدمــة يف هــذه الــدورات إلعـــادة معلــومــاتهـم الـتــدريــسـيــة

والتعليمية.
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إعادة العمل بنظام تغيري االختصاص
ألعضاء اهليئات التعليمية والتدريسية

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 تــأثيــراتهــا املــواطـنني
لـتصل الـى تعطـيل البـرامج الـتنمـويـة يف العـراق وأضـاف املصـدر ان
العـراق سيكـون عـنصـرا فعـاال يف هـذا الـتجمع بـسبب وجـود املاليني
مـن االلغــام واملقــذوفــات 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. 

ـ

ـ

العراق ينضم إىل جتمع 
دويل حيــــرم صـنــــاعـــــة األلغــــام

بابل/مكتب املدى 
متـكنت قـوات األمن العـراقيـة وقـوات املـارينـز مـن اعتقـال ستــة عشـر
مـتمــرداً مــشتـبهــاً بهـم يف منـطقــة جنــوب وسـط العــراق يف الثــامن
والعـشــريـن من تـشــرين 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 يــسـتقلــونهــا محــاولـني الفــرار وقــد تعقـبـتهـم قــوات املــاريـنــز
واعـتقلـت جمـيع األشخـاص الـستـة. وقــد عثــر اجلنـود بعـد تفـتيـش
الـسيـارة علـى مـســدس وخمـسني إطالقـة للـبنــدقيـة الـرشـاشــة أر بي

كي.

ـ ـ ـ
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اعتقال ستة عرش متمردًا يف شامل بابل

تـــوزيع كـــراٍس للـمعـــوقـني 
يف حي الرشطة

الصـالح للشرب، ونصب محطات
ضـخ لتلـك امليــاه يف منـطقــة حي
الـفــــــــرات، فــــضـال عـــن تـــنــــظـــيـف
االحيـاء الــسكـنيـة مـن االنقـاض
واالزبــــــال، وتــــــزويــــــد املــــــواطــنــني
بـــاملــســـاعـــدات الــطـبـيــــة وفحــص
املـواطنـني، وختم حـديثه بـالقول
ان هـــذه االمـــوال املــصـــروفـــة هـي
جـــــزء مــن املـــنحـــــة االمـــــريـكــيـــــة

البالغة 18 مليار دوالر.
امـــــــا رئــيـــــس اجملـلـــــس الــبـلـــــــدي
ملـنــطقـــة حـي الــشـــرطـــة الــسـيـــد
)جـاسـم جبـار شــريف( فقــال عن
هـذه املبـادرة، بـانهـا خطـوة لـدعم
التـواصل االنسـاني بني الـشعبني
العـــراقـي واالمــــريكـي، وقـــد متـت
بـــالـتـنــسـيـق معـنـــا، حـيـث قـمـنـــا
باعـداد قوائم بـاسماء احملـتاجني
مـن املعـــاقـني العـــراقـيـني الـــذيـن
عـــانـــوا مـن اهـمـــال كـبـيـــر طـيلـــة

العقد السابق.

البصرة/ عبد احلسني الغراوي
اعلـنت جــامعـــة البـصـــرة عن اعــادتهــا لـ )150(
مفـصـــوالً سيـــاسيـــاً ومتـضــرراً جــراء ممــارســات

النظام السابق.
وقال السيد كـرمي حنون محسن مدير الشؤون
القـــانـــونـيـــة يف اجلـــامعـــة لـ )املـــدى(: ان )450(
طلـبــــاً قُــــدم لـلجـــــامعــــة مـن قـبـل املفــصــــولـني
الـسيـاسـيني واملـتضــررين وبعـد تــدقيق الـوثـائق
واملــسـتـنـــدات املقــدمــة مـن قـبل املفـصــولـني مت
اعالن )150( اســمـــــاً مـــن املفـــصـــــولــني الـــــذيــن
وافـقت اجلــامعــة علــى اعــادتـهم الــى دوائـــرهم
مــــــوضحـــــاً- ان االســمـــــاء ســتــــــرسل الـــــى وزارة
التعليم العـالي والبحث العلـمي لغرض تـوفير
الـتخـصـيـصـــات املـــالـيـــة مـــؤكـــداً ان تـــوجـيهـــات
مـجلـــس الــــوزراء  شــــددت علــــى اهـمـيــــة اعــــادة
املفـصولني الـسياسـيني واملتضـررين من النـظام
الـســابق الــى وظــائفـهم لـتهـيئــة احليــاة احلــرة
الكــرميـــة لهـم بعــد سـنـــوات القهــر واحلــرمــان

التي حلقت بهم.

كربالء/املدى 
اعلن الـسيـد سـليم كـاظـم املتحـدث اإلعالمي
بــــاسـم دائـــــرة صحــــة كـــــربالء يف تــصــــريـح له
لـلــمـــــــدى..إن شـعــبـــــــة الــــصـحـــــــة املـــــــدرســيـــــــة
وبـــالـتـنــســيق مع املـــديـــريـــة العـــامـــة لـتـــربـيـــة
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 الــطلـبـــة. وأشـــار الــسـيـــد كـــاظـم إلـــى إن
املـشـاركـني البـالغ عــددهم 48 مـشـرفـا تـربـويـا
تـلقــــوا محـــاضــــرات علـمـيـــة مـن قــبل أطـبـــاء
اخـتــصــــاص يف مجـــالـي الــصحـــة الــنفـــسـيـــة
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 وصـــاالت العـملـيــات ( وقــد
حضـرهـا ونـاقـش فيهـا الـدكتـور صـالح مهـدي
احلـسنـاوي مـديـر عـام دائـرة صحـة احملـافظـة
إضـافـة إلـى عـدد من رؤسـاء األقسـام العـلميـة

واألطباء. 

بغداد/املدى 
يبلغ ابـراهيـم الثـالثــة واالربعني  مـن العمـر
وهــو يعـمل مــديــراً حملـطـــة لتـــوليــد الـطــاقــة
الكهربائية. ويقطع ابراهيم  يوميا بشجاعة
الطرق املزروعة باملتفجرات ليصل الى عمله
يف احــدى محـطــات الـطــاقــة الكهــربــائيــة يف
احـــــدى ضـــــواحــي بغـــــداد. وكــمـــــا هـــــو شـــــأن
الـكثيـرين . يلـوذ ابـراهيم وعـائلته بـالـصمت
وال يـــبــــــــوح بــــــســــــــر مـهـــنـــتـه او عـــن عـالقـــتـه
بــاالمــريكـــان  اال للقلـيل مـن املقـــربني الـيه.
ويقـــول ابـــراهـيـم انه ال ميـلك خـيـــاراً آخـــر .

رفـع الــــطـــــــاقـــــــة الـكـهـــــــربـــــــائــيـــــــة إىل 5000 مــيـكـــــــا واط 
لتغذي نحو 4.8 مليون بيت عراقي

الى وزارة الكهرباء يف  شهر تشرين االول. 
ويقــــول ابــــراهـيـم: ان هــــذه احلــــريـــــة تعـنـي
الشـيء الكثير لـي ولعائلتي. ان هـذه احلرية
تعـنـي ان االنـــســــان يـــسـتــطـيـع ان يعــمل اي
شيء يريـده دون ان يستطيع احـد ان يراقبه
او ان يحــــد مـن حــــريــته.  ان هــــذه احلــــريــــة
تعـني احليـاة وانـا لـست ســوى انســان بسـيط
يــريــد ان يـعيـش بـسـالم يف بيـته وان يـــذهب
الـــى عـمـله وهـــو مــطـمـئــن علـــى ان عــــائلــته

تعيش بامان.
ويأمل املسؤولـون  ان تتمكن البنيـة التحتية
املــتــــطـــــــورة مــن حتـقــيـق ذلـك االمــن وذلـك

بافشال التمرد املنتشر يف الوقت احلاضر.
ويــذكــر ان هـيئــة املـهنــدسـني العــسكــريــة قــد
قـامت بـانشـاء اكثـر من 1200 بـرج  للكهـرباء
وجلـبت العـديـد من مـولـدات الكهـربـاء الـتي
وفـــرت الكهــربــاء الــى نحــو 4.8 مـليــون بـيت
عـــراقـي. وقـــد رفعـت هـــذه اجلهـــود الـطـــاقـــة
الكهـربائيـةالى مـا يقارب 5000 مـيكاواط اي
اكـثـــر مـن 4.400 مــيكـــاواط  مـن معـــدل مـــا

قبل احلرب.

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 لـيلـــة تقـــوم احملـطـــة بــضخ الـطـــاقـــة
الكـهربـائيـة الى خـط الطـاقة الـرئيـس وهذا
مـا يجعل ابـراهيم يـشعر بـالسـرور النه يعلم
ان هـــذه الكهــربــاء تـــذهب الـــى النــاس وانهــا

ستحدث تغيراً يف حياتهم.
وقـد بـدأت عمليـة اصالح احملطـة يف التـاسع
مـن ربــيع عـــــام 2003 بعــــد ايـــــام قلــيلــــة مـن
سقـــــوط بغـــــداد بعــــد ان قــــدمـت الــــواليــــات
املــتحـــدة مــبلـغ  26.3 ملـيــــون 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 الـكهــربـــاء وتقــوم هــذه
احملطات يف الوقت احلاضر بتوفير الكهرباء
الــــى نحــــو 2.1 ملـيـــون بـيـت عـــراقـي .و مـن
املقــرر اعــادة سـبع محـطــات اضـــافيــة اخــرى

مالكات تربوية 
لالرشاف عىل الصحة النفسية

للطالب يف كربالء
اعادة )150( مفصوالً سياسياً

اىل جامعة البرصة

الناصرية/حسني كرمي العامل 
تـواصل املالكـات الهنـدسيـة والـفنيـة
ملـديـريـة مـاء ذي قـار العـمل لتـاهيل
مشـروع ماء الـرفاعي الـذي رصد له
اجلــانـب االيـطــالـي مـبـلغ 125 الف
دوالر وذكــر مـصــدر مـطـلع: لقــد مت
نـصب ثالث مـضخـات جـديـدة بـدال

ـ ـ

تاهيل مرشوع ماء الرفاعي يف النارصية 

بغداد/املدى
اشـارت مـصـادر يف وزارة اخلــارجيـة أن
الــــــوجــبــــــة األخــيــــــرة الــتـــي مت إطالق
ســـــراحهــــا مـن الــــسجـــــون اللـبـنــــانـيــــة
شـملت )280( سجـينـاً عـراقيـاً مـشيـرة
إلــــــــى أن هــــــــؤالء املـعـــتـقـلـــني دخـلــــــــوا
األراضي اللبنانيـة بصورة غير شرعية
ولــم تـكـــن بحـــــــوزتهــم أوراق رســمــيــــــة
وجـــــوازات سفــــر السـيـمــــا إبــــان حـكـم

النظام السابق.
واضــــــــافـــت املــــصــــــــادر أن احلــكــــــــومــــــــة
العــراقـيــة تـكفلـت بـنـقل املفــرج عـنهـم
جمـيعــاً بحــافالت خــاصــة مع تقــدمي

مبلغ )300( دوالر لكل منهم.
ويــــــذكــــــر أن عـــملــيـــــــات إطالق ســــــراح
معـتقـلني عــراقـيني مـن سجــون خــارج
العــراق ال تــزال مـسـتمــرة منــذ أربعــة
أشهــر وأنهــا تلقـى اهـتمـامــاً من لـدن

احلكومة املؤقتة.

إطالق رساح 280 عراقياً
دخلوا األرايض اللبنانية

بصورة رشعية

كلية الفقه تفتح أبواهبا 
مـن جــديــد السـتقـبــال الـطلـبــة

مـن القــدميــة وتـبــديل شــبكــة احــد
االحيـاء السـكنيـة وحتـويل عـدد من
الــربـطــات واألنــابيـب للقـضــاء علــى
الـشحة يف اجلـانب االخـر من الـنهر
كمـا مت تبـديل البـوستـرات والفالتـر
واجهــزة الـكلــور والــتعقـيـم واجهــزة
اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى. 
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