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NEWS & REPORTS

يف احلدث احمللي

الناس يف الفلوجة سئموا الرحيل واالنتظار

بعض القوائم بلغت  5ماليني دينار

نائب رئيس اجلمهورية يلتقي مسؤولني دوليني والسفير الصيني يف بغداد

الرمادي هادئة بعد انسحاب املقاتلني العرب
منها وشعورهم باالحباط من فوز بوش

مواطنو املثنى يشكون ارتفاع

الدعوة اىل بدء عمليات اإلعامر يف املناطق اآلمنة بالعراق

اجـور االتصـال من االريض اىل املـوبـايل

بغداد /املدى
ال ــتقـ ـ ــى الـ ـ ـســيـ ـ ــد نـ ـ ــائــب رئــي ـ ــس
اجلمهـوريـة الــدكتـور روز شـاويـس
ممـثل األمني العــام لألمم املتحـدة
يف العــراق الـسـفيــر أشــرف ق ــاضي
املثنى/املدى
شكـا عــدد من املــواطنـني يف محـافـظـة املـثنــى ارتفــاع االسعــار الكـبيـر يـ ـ ــوم األربع ـ ــاء امل ـ ــاضــي ومت خالل
الـلق ـ ــاء بحــث ع ـ ــدد مــن امل ــس ـ ــائل
الجور االتصال الهاتفي من االرضي الى املوبايل.
وأفـاد املهندس نبيل ريسان محمد علي مدير اتصاالت وبريد املثنى ان املتعلـقة بـاالنتـخابـات وانتخـابات
بعض قـوائم اجـور الهــواتف االرضيـة للـذين يـتصلــون منهـا بـاملـوبـايل اجمللس الـوطني يف كردسـتان وأكد
بلـغت عشـرة وخمسـة ماليني دينـار فيمـا كانـت أقل قائـمة اجـور مببلغ
 750الف دينار.
وقال ان ذلك يحـدث بسبب عـدم معرفـة املواطن بـاسعار املكـاملات حيث
ان سعر الدقيقة الواحدة ( )90ديناراً.
واحلـد املـسمـوح بهـذا الـسعـر هـو خـمسـة اآلف دقيقـة ملـدة ثالثـة اشهـر
بعــد ذلك يضـاعف مـبلغ املكـاملـة وتكـون الـدقيقـة الـواحـدة تعـادل ()48
دقيقة ،اما احملال التجارية فان الوقت املدعوم ( )2500دقيقة.
وأضـاف :ان ايـرادات هــذه املكـاملــات تعـود الـى شـركــة االثيـر بــاستـثنـاء بغداد /رياض القره غولي
نسبة قلـيلة .ولدى شـركة االثير عـدادات يحدد مبوجـبها مالهـا ومالنا تواصل املالكـات الهندسيـة والفنية
من العـائـدات اي ان معـظم االربـاح تعـود الــى الشـركـة بعـد ان نـرسلهـا يف وزارة املــوارد املــائيــة أعمــالهــا يف
م ـ ـشـ ـ ــروع اس ـتـ ــصالح أراضــي هـ ـ ــور
الى الشركة العامـة لالتصاالت ودعا املواطنني الى ان تكون اتصاالتهم رج ــب ال ـ ـ ـ ــواقـع ( 30ك ــم) جـ ـن ـ ـ ـ ــوب
مـن االرضي الى املـوبايل يف اجملـاالت واحلاالت املـهمة خـوفاً مـن تراكم م ــدينــة بغ ــداد الستـصالح ()7000
الـ ــديـ ــون الــثقــيلـ ــة علــيهـم وت ــضعـنـ ــا مـعهـم يف مـ ـشـ ــاكل النـ ــريـ ــدهـ ــا .دومن مـن األراضي ال ــزراعيــة.وقــال

الــسفيـر علـى إن وجـوده يف العـراق
هــو ملـســاعــدة الــشعـب العــراقـي يف
ه ــذه الفـت ــرة االنـتق ــالـي ــة وأيـضـ ـاً
للـم ـس ــاع ــدة يف االنـتخ ــاب ــات وم ــا
بعدها.
وأك ــد ال ــدكـت ــور ش ــاويــس ض ــرورة
إج ــراء االنـتخ ــاب ــات يف م ــوع ــده ــا
املقـرر وأهمية وجـود األمم املتحدة
بـ ـشــكل أكــث ـ ــر كــث ـ ــاف ـ ــة مل ــس ـ ــاع ـ ــدة

املف ــوضـي ــة العلـي ــا يف عــمله ــا ،مـن
جـهة أخـرى التقـى سيـادة الدكـتور
شـاويـس ممـثلــة منـظمـة الـصحـة
الـع ـ ـ ــاملــي ـ ـ ــة يف ال ـ ــش ـ ـ ــرق األوسـ ــط
ال ــدكـت ــورة نعـيـم ــة قـصـي ــر وط ــرح
مسـألة الـوضع األمنـي واإلنسـاني
والـصحـي يف العــراق ومن جـانـبهـا
أكـدت قصير إن املنظمـة تسعى الى
م ـ ــسـ ـ ــاعـ ـ ــدة الـ ـ ــشع ــب العـ ـ ــراقــي.

تصاعد نسب اإلنجاز الستصالح( ) 7000دونم من أرايض مرشوع هور رجب

الرمادي /خاص
علــى الــرغـم من تــزايــد القـصف
االمـريـكي علـى مـدينـة الفلـوجـة
ومـن قتـال املـسـلحني الـشـرس يف
هـ ـ ــذه املـ ـ ــديــنـ ـ ــة اال ان مـ ـ ــديــنـ ـ ــة
الــرمــادي قــد هــدأت متــامـ ـاً منــذ
يــوم الـثالثــاء املــاضـي ولـم يـتـبقَ
مـن عـمـل املقـ ــاومـني س ـ ــوى تلـك
االلغــام والضـربــات التـي اعتـدنـا
علــى سـمــاع اخـبــارهــا او رؤيـتهــا
قبل تردي االوضاع االخيرة.
ومـن اجلــديــر بــالــذك ــر ان بعـض
املقــاتـلني تــوجهــوا مـن الفلــوجــة
الـى الرمادي ووصـلوا الى مـدينة
ه ـ ــي ـ ــت ال ـ ــت ـ ــي تـقـع خ ـ ــمـ ـ ـ ـ ــس ـ ــني
كيلـومتـراً الـى الغـرب من مـدينـة
الـرمـادي وتـوجه بعـض املقــاتلني

الــى م ــدينــة الق ــائم ايـض ـاً اال ان
هـ ــذه اجله ــود لــم تفـلح يف ن ـش ــر
الـق ــتـ ـ ـ ــال يف جـ ـمـ ـيـع امل ــن ـ ـطـقـ ـ ـ ــة
الغــربيــة ألن بعـض املـدن رفـضت
اســتقـب ـ ــال املق ـ ــاتلـني وه ـ ــددتهـم
بـالطـرد مثل مـدينـة هيـت ،ومدن
اخـرى هـي بعيـدة جـداً عن مـركـز
احملـافظة الرمادي وعن الفلوجة
مثل القائم وحديثة.
املق ـ ــاتلـ ــون الـ ــذيــن ارسلـ ــوا الـ ــى
الــرمــادي ســرعــان مــا عــادوا الــى
الفلــوجــة بعــد االحبــاط الكـبيــر
الذي مـنوا به جـراء فوز الـرئيس
بــوش يف فتــرة انـتخــابيــة ثــانيــة.
فقـد كـان ذهــابهم الـى هنـاك من
اجل الـتــأثـيــر يف ه ــذه العـملـيــة
االنتخابية حسبما اشيع.

يتمـركز اآلن يف مـدينـة الفلـوجة
اكثـر من  8000مقـاتل نـصفهم او
اكـثـ ــر بـقلــيل مـن (اجملـ ــاهـ ــديـن)
العـرب الــذين تـتنــوع جنـسيــاتهم
العـ ـ ــربــيـ ـ ــة ،وقـ ـ ــد اع ـ ـ ــدوا العـ ـ ــدة
ملـواجهة الـهجوم االمـريكـي الذي
مـن املـت ـ ــوقع ان يـك ـ ــون ك ـ ــاسحـ ـ ـاً
وشــامالً هـذه املــرة ،فقـد حـصلـوا
عـل ـ ـ ــى الـك ـثــي ـ ـ ــر مــن االسـلـح ـ ـ ــة
واملـتـفجـ ــرات مــن مخـتـلف مـ ــدن
العراق .و مـن اجلديـر بالـذكر ان
اكـثـ ــر مـن  %80مــن الع ـ ــوائل قـ ــد
غ ـ ــادرت امل ـ ــديــن ـ ــة ال ـ ــى املــنـ ـ ــاطق
احملـيطـة بـانـتظـار حـسم املـشكلـة
وهـ ــم ي ـ ـ ـظـهـ ـ ـ ـ ـ ــرون بـ ـ ـ ـ ـ ــوصـفـهـ ــم
محـ ـ ــايـ ـ ــديــن س ـئــمـ ـ ــوا الـ ـ ــرح ــيل
واحلرب واالنتظار.

حتذير املتجاوزين عىل أرايض الدولة واالبنية
احلكومية وخطوط النفط من االستمرار بالتجاوز

واملقاييس الكهربائية يف بغداد  -الرصافة

منح القضاة وأعضاء االدعاء العام
راتباً تقاعدياً يساوي راتبهم الوظيفي
بغداد /سحر اخلالدي
تق ــرر مــنح القـض ــاة وأعـض ــاء االدع ــاء الع ــام يف مـحكـم ــة
التمييز ممن يحـالون على التقـاعد راتباً يـساوي مجموع
ما يتقاضاه شهرياً بتاريخ إحالته على التقاعد.
أعلن ذلك مصدر يف مجلـس القضاء وقال :إنه مت تعديل
الــرواتب الـتقــاعــديــة ألعـضــاء محـكمــة الـتمـييــز وقـضــاة
الـصـنف األول مب ــا ي ـس ــاوي رواتـب أق ــرانهـم امل ـسـتـم ــريـن
بــاخلــدمــة ،مــؤكــداً علــى ضــرورة تــأمـني حيــاة اجـتمــاعيــة
مـسـتقــرة للقــاضي وأعـضـاء االدعــاء العــام عنـد اإلحـالـة
على التقاعد إلكمال السن القانونية.
وعلى صـعيد آخـر مت منح القـضاة وأعـضاء االدعـاء العام
راتبـاً تقـاعـديـاً مقــداره مجمـوع مـا كــان يتقـاضـاه شهـريـاً
عند إحالته على التقاعد بسبب املرض أيضاً.

كركوك/املدى

عقـدت جلنة املـرحلني اجتمـاعها
االسـب ــوعـي يف مـبـن ــى مح ــافـظ ــة
كـركـوك بـرئـاسـة اسمــاعيل احمـد
رجــب رئ ـي ـ ــس الـلج ـنـ ـ ــة ،مت ف ــيه
عـ ــرض الــتقـ ــاري ـ ــر املقـ ــدمـ ــة مـن
اللجــان الفـنيـة الـتي تعـمل علـى
ضـم ــان ع ــودة امل ــرحلـني وتق ــدمي
اخلدمات لهم..
وقـال رئيـس اللجنـة ان االجتـماع
ال ـ ــذي عقـ ــد مبـ ـشـ ــاركـ ــة ممــثلـي
الـقـ ـنـ ـ ـصـلـ ـيـ ـت ــني االم ـ ـ ـ ــري ـكـ ـي ـ ـ ـ ــة
والبــريـط ــانيــة والقــوات مـتعــددة
اجلـنـ ـسـيـ ــات متـت فــيه مـت ـ ــابعـ ــة
انشطة دائرة الكهرباء التي تنفذ
عمـليـات ايـصـال الـطـاقـة لـعمـوم
املـ ــرحلـني يف اخملـيـمـ ــات احملـ ــددة
لهــم الـ ـ ــى جـ ـ ــان ــب ايجـ ـ ــاد آل ـيـ ـ ــة
لـلـ ـتـ ـن ـ ـ ـسـ ـيـق ب ــني املـ ـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات
احلكــوميـة الـتي تقـدم خـدمـاتهـا

بعيد االزدهار (دهفة هنينة)
بغداد/املدى
ص ــادف امــس عـي ــد االزدهـ ــار (دهف ــة هـيـنـي ــة) ل ـطـ ــائف ــة
الصـابئـة املنـدائـيني .وقـال رئيـس الطـائفـة الـشـيخ ستـار
جبــار حلــو يف ب ــرقيــة رفعهــا به ــذه املن ــاسبــة تلـقت املــدى
نـسخـه منهــا :نتقـدم بخـالـص التهــاني والـتبــريكـات الـى
املـنــدائـيـني يف الع ــراق والعــالـم مبـنــاسـبــة عـيــد االزدهــار
(دهـفه ه ـن ـي ـنـ ـ ــة) الـ ـ ــذي يـ ـصـ ـ ــادف ال ـيـ ـ ــوم ،2004/11/5
متضرعني الى احلي الـعظيم ان يحفظ عوائلنا الكرمية
ايـنـم ــا وج ــدوا ويـب ــارك ب ــذريـتهـم ويـثـبـت قلـ ــوبهـم عل ــى
االميان واحملبة وصالح العيش.
كـم ــا نـبـتـهل ال ــى اخل ــالـق الع ــزيـ ــز احلكـيـم به ــذا الـي ــوم
املقـ ــدس ان يـحفــظ العـ ــراقـيـني م ــسلـمـني ومـ ـســيحـيـني
ومنـدائيني ويـزيـدين عـربـاً واكـراداً وتـركمـانـاً وكل اطيـاف
العـراق متـآخني متحـابني متقـاسـمني لقمـة العيـش كمـا
كــان ــوا من ــذ مئــات الـسـنني ،وان ميـن علــى بلــدنــا ب ــاالمن
والسالم واالستقرار ،اللهم امني.
واحلي يزكينا

جريدة يومية سياسية
تصدر عن مؤسسة املدى
لالعالم والثقافة والفنون

لـلـ ـمـ ـ ـ ــرحـل ــني..واالتـفـ ـ ـ ــاق عـلـ ـ ـ ــى
حت ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــواقـع امل ـ ـ ـ ــرحـل ــني
وحــدودهـم وتفــاصـيل تــواج ــدهم
وتـع ـ ـ ــداده ــم وم ـ ـ ــايـحـ ـت ـ ـ ــاج ـ ـ ــونـه
لتقـدميها بـتقاريـر الى احلكـومة
الع ــراقـي ــة واملـنـظـم ــات ال ــدولـي ــة
الـتـي تـ ــريـ ــد تقـ ــدمي خـ ــدمـ ــاتهـ ــا
للعوائل املرحلة....
مـن ج ـ ــانـب اخ ـ ــر ح ـ ــذرت جلـن ـ ــة
التجاوزات يف ادارة كركوك جميع
اخمل ـ ـ ــالفــني وامل ــتجـ ـ ــاوزي ــن علـ ـ ــى
ارضي الدولـة واالبنية احلكـومية
وأراض ــي املـ ـ ـ ــواطـ ـنـ ـي ــني واضـع ــني
ذريعـ ـ ــة انهــم مـ ـ ــرحل ـ ــون لـك ــنهــم
يـ ـســتهـ ــدفـ ــون االسـ ــاءه لـلع ـ ــوائل
املرحلة..
وقــال قــائــد احلــرس الــوطـنـي يف
ك ـ ــركـ ـ ــوك الل ـ ــواء ان ـ ــور ح ـم ـ ــد ان
احلـ ــرس والـ ـشـ ــرط ـ ــة العـ ــراقـيـ ــة
والـ ــدوائـ ــر اخملـت ـص ـ ــة يف بلـ ــديـ ــة

كـركوك حـذرت املتجـاوزين الـذين
الي ـطــبق ـ ــون القـ ــانـ ــون وجتـ ــاوزوا
حتـى علـى خطـوط النفط وبـنوا
عل ــيه ـ ــا الـ ـ ــدور واله ـيـ ـ ــاكل غ ـي ـ ــر
النـظامية ولذلك سنقوم بتهدمي
هــذه الـتج ــاوزات غيــر القــانــونـيه
بعد ان قمـنا بتحـذير املـتجاوزين
على ضـرورة ازالة هذه التجاوزات
خـالل اسـ ـبـ ـ ـ ــوع واال سـ ـ ـ ــوف يـ ـت ــم
تهـدميهـا مـن قبل املفـارز املـشكلـة
من احلــرس الــوطـني والـشــرطــة
الـتي تـضم  40مقـاتالً وعــدداً من
الضباط واالليات..
من جهـة اخـرى اعلـنت الـشـرطـة
الع ــراقيــة يف م ــدينــة كــركــوك ان
دوريـ ــاته ــا عـثـ ــرت بع ــد ال ـس ــاع ــة
الـ ـسـ ــابعـ ــة والـنــصف مـن صـبـ ــاح
اخلميس املـاضي على جـثة قتيل
متت تصفـيته من خالل رصـاصة
يف الـرأس ومت رمـي جثـته يف حي

تنفيذ مشاريع جديدة يف ناحية اجلدول الغربي

انجاز خطوط اتصاالت
وبـــريــــد بكـلفــــة  470ملـيـــون ديـنـــار يف كــــربالء
كربالء  /املدى

الصابئة املندائيون حيتفلون

املوصل /املدى

تويف مهدي احمد موسى املعروف كصانع قنابل يف
امل ــوصـل وذلك نـتـيج ــة ملع ــان ــاته مـن احل ــروق عـن ــد
انفجـار احـدى سيـاراته املفخخـة يف حـادث عـرضي
يف احد االسـواق جنوبـي مدينـة املوصـل يف االسبوع
املــاضـي . .وقـبل ان يفــارق احلـي ــاة مت نقل مــوســى
الــى احــدى امل ـسـتــشفـي ــات احمللـيــة لـتلقـي العالج
حـيث تعـرف عـليه ثالثـة مـواطـنني عـراقـيني كـاحـد
االشخ ـ ــاص املع ـ ــروفـني يف الــتخ ـطـيــط لـهجـم ـ ــات
ب ــالـ ـسـيـ ــارات املفـخخ ــة يف مـنــطق ــة امل ــوصـل خالل
االشهـر القلـيلة املـاضيـة ..وتواصـل القوات املـتعددة
اجلنسيـات العمل يدا بيد مع قـوات االمن العراقية
والقادة واملواطنني العراقيني جلعل البالد آمنة.
مـن جهــة أخــرى حـضــر م ــواطن ع ــراقي ال ــى جنــود

الق ـ ـ ــوة امل ــتع ـ ـ ــددة اجل ـنـ ـ ـس ـي ـ ـ ــات وابـلغ ع ــن مق ــتل
مـتمـرديـن عنـد محـاولـتهمـا اطالق قـذيفـتي هـاون
عل ــى ق ــاع ــدة ع ــسك ــري ــة يف جـن ــوب امل ــوصل..وق ــال
املـ ــواطـن ان سـب ـطـ ــانـ ــة الهـ ــاون الـتـي اســتخـ ــدمهـ ــا
املتمردان الطالق القـذائف اثناء الهـجوم انفجرت
مم ــا اسف ــرت عـن مقــتلهـم ــا مع ــا .وت ــوجه اجلـن ــود
االمـريـكيـون نحــو املكــان وعثـروا علــى اجلثـتني مع
سـبطـانـة هـاون وبقـربهـا خـمسـة قـذائف هـاون عيـار
 60ملم.
ولـم يــبلغ عـن اصــابــات بـني جـن ــود القــوة املـتعــددة
اثـن ــاء هج ــوم اله ــاون عل ــى الق ــاع ــدة الع ــسك ــري ــة.
واخلت الشرطة العـراقية املكان وهـم بصدد حتديد
هـويــة اجلثـتني حــاليـا .وسـيكـافـأ املــواطن العــراقي
الذي ابلغ عن احلادثة.

العثور على جثة شاب مقتول بالرصاص شرقي كركوك

ضبط  39389حالة جتاوز عىل الشبكة
بغداد /سحر اخلالدي
قـال املهنـدس نـافع عبــد السـادة مـديـر عـام تـوزيع كهـربـاء
بغـداد /الـرصـافـة :مت رصـد وإزالـة ( )38850حـالـة جتـاوز
على الشـبكة لـ( )9مناطق وهي (الـشعب  -زيونة  -مجمع
اجلـ ــادريـ ــة  -ش ـ ــارع فلـ ـس ـطـني  -املـ ـشــتل  -الــبلـ ــديـ ــات -
الزعفرانية  -الكرادة  -شارع النضال).
مـبـيـنـ ـاً بـ ــأنه مت رص ــد ( )539ح ــالـ ــة تالعـب بـ ــاملق ــايـيــس
الـكه ــرب ــائـي ــة والـتـي ت ــؤث ــر ب ـشـكل كـبـي ــر عل ــى الق ــراءات
الدقيقة إلى جانب اخملاطر التي قد تنجم عن ذلك.
وأضـ ــاف :إنه متـت جـبـ ــايـ ــة ( )95ملـيـ ــون ديـنـ ــار ممـن لـم
يـدفعوا ما بـذمتهم من ديـون سابقة ومتـت جبايتهـا أثناء
قيام الفرق اخلاصة بإزالة التجاوزات.

مقتل مفجر سيارات يف انفجار باملوصل

ذكر املهنـدس حيدر عبـد احلسني
ص ـ ــالح م ـ ــدي ـ ــر قـ ـسـم ات ـص ـ ــاالت
وب ــري ــد ك ــربـالء إن الق ـسـم أجن ــز
الـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد مــن املـ ـ ـش ـ ـ ــاريـع خـالل
الفتـرة التـي تلت سقـوط الـنظـام
الـب ــائ ــد والـتــي تخــص العــملـي ــة
الـب ــري ــدي ــة واالت ـص ــاالت البـن ــاء
احملــافـظــة..وقــال يف تـصــرح له لـ
(امل ــدى):إن الق ـسـم ق ــام ب ــإن ـش ــاء
مجـمع اتـصــاالت وبــريــد نــاحـيــة
احلـ ــر بكـلفـ ــة  450ملـي ــون ديـن ــار
وكذلك تسليك شبكة سيف سعد
 651ألف ديـن ــار وحت ــويل كـيـبالت
سـيف سعــد بـكلفــة مـليــونني و43
ألف ديـن ــار وتغـيـي ــر م ـس ــار كـيـبل
عـني التمـر بكلفـة مليـونني و320
ألف ديـنـ ــار..فـيـمـ ــا كـ ــانـت كـلفـ ــة
تــوسـيع إحــدى عـشــرة كــابـينــة يف
احملـافظة بـكلفة  10ماليني و550
ألف دينـار ..وأضـاف مـديـر قــسم
ات ـ ـص ـ ـ ــاالت وب ـ ـ ــري ـ ـ ــد ك ـ ـ ــربـالء إن
األعـمـ ــال شــملـت أي ـضـ ــا تـ ــوســيع
شبكـة كيـبالت حي الـنصـر بكلفـة
 52ألـف دوالر وت ـ ـ ــوس ـيـع ش ـبـك ـ ـ ــة
كـابالت نـاحيــة احلسـينيـة بكلفـة
 193ألف دوالر وتـ ــوســيع كـيــبالت

رئيس التحرير التنفيذي
زهرياجلزائري

قـض ــاء الهـن ــدي ــة بـكلف ــة  19ألف
و 200دوالر..وأشـار إلـى إن القـسم
أجنـز كـذلك أعمـال بنـايـة مجمع
بـريـد واتصـاالت الهنـديـة واكمـال
الـشـبكــة اخلــاصــة ب ــأحيــاء سـيف
سع ــد والنـصــر والـتعــاون والـبنــاء
اجلاهز.
عـلـ ـ ـ ــى صـعـ ـيـ ـ ـ ــد مـ ـت ـ ـصـل صـ ـ ـ ــرح
املهنـدس صبـاح جبـار ملوح مـدير
نــاحيـة اجلــدول الغـربـي التــابعـة
حمل ــاف ـظ ــة كـ ــربالء إن املـن ـظـم ــات
اإلن ـ ـس ـ ــان ـي ـ ــة نف ـ ــذت عــن ط ـ ــريق
املقـ ـ ــاولــني عـ ـ ــددا مــن امل ـ ـش ـ ـ ــاريع
اخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة امل ـهـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف
النـاحيـة..وأضـاف املهنـدس ملـوح
إن ه ــذه األعم ــال شمـلت تـصلـيح
واعـ ـم ـ ـ ــار شـ ـبـك ـ ـ ــات امل ـ ـ ــاء وإن ـ ـ ــارة
الـشوارع الداخليـة وكذلك تبليط
م ــا طـ ــوله 3كـم مـن ش ــوارع احلـي
الع ــسك ــري و 5كـم مـن الـط ــرق يف
املـن ـ ــاطق ال ـ ــريفـي ـ ــة..وأض ـ ــاف إن
األعـمــال سـتـشـمل أيـضــا وضـمـن
خطـة عام 2004م تـرميم عـدد من
املــدارس وتـطــويــر املـتنــزه القــدمي
وإن ـش ــاء م ــديـن ــة الع ــاب يف احلـي
العــسكــري..وأشــار مــدي ــر بلــديــة
ال ـن ـ ـ ــاح ـي ـ ـ ــة إل ـ ـ ــى وج ـ ـ ــود بـعـ ــض

املـع ـ ـ ــوق ـ ـ ــات الـ ـت ــي تـالق ــي سـ ـي ـ ـ ــر
األع ـم ـ ــال يف امل ـ ــدي ـن ـ ــة مــنه ـ ــا إن
البلـديـة تقـوم بـاعـداد الـكشـوفـات
اخلــاصــة بــاملـشــاريع علــى أمل إن
يكـون اإلشراف ضـمن اختـصاص
كــوادر الـبلــديــة إال إن مــا يحـصل
إن اإلشـ ــراف يعـ ــود إلـ ــى أع ـضـ ــاء
اجملل ــس الــبلـ ــدي الـ ــذي يـ ـشـكـ ــو
غـ ـي ـ ـ ــاب أح ـ ـ ــد املـهـ ـن ـ ـ ــدس ــني ب ــني
أعـض ــائه وب ــالـت ــالــي تك ــون اغلـب
املـشــاريع الـتي نفـذت ال تـتم وفق
املـ ــواصفـ ــات والـ ـشـ ــروط الفـنـيـ ــة
والقيـاسيــة املطلـوبـة إضـافـة إلـى
قلـ ــة الــتخ ـصـي ـصـ ــات ملـيـ ــزانـيـ ــة
الـبل ــدي ــة الـتـي ال ت ـسـمـح بقـي ــام
األجه ــزة املعـنـي ــة بـص ــورة افــضل
وللمشـاريع املهمة التي حتـتاجها
املـدينة..وأشـار إلى إن مـا تقوم به
الــبل ــديـ ــة يعـتـمـ ــد عل ــى م ــا يـتـم
احلـ ـ ـص ـ ـ ـ ــول عـلـ ـيـه م ــن مـ ـب ـ ـ ـ ــالـغ
إيجـ ـ ــارات ال ــبلـ ـ ــدي ـ ـ ــة للـعقـ ـ ــارات
التــابعــة لهــا وهـي قلـيلــة وبحـكم
املعــدومــة الن غــالـبيــة املــؤج ــرين
ميتنـعون عن تـسديـد ما بـذمتهم
من إيجـارات وهـذا مـا يـشـكل لنـا
عـقب ــة رئيــسي ــة يف تنـفيــذ بــرامج
وخطط املديرية.

املعلمني شرق مركز املدينة...
وق ـ ــال الـعق ـي ـ ــد ب ـ ــره ـ ــان طه مــن
ال ـش ــرطـ ــة الع ــراقـيـ ــة ان القـتــيل
الـ ـ ــذي ع ـث ـ ـ ــر علـ ـ ــى ج ـث ــته كـ ـ ــان
معـ ـص ـ ـ ــوب الع ـي ـنــني وق ـ ـ ــد وضع
الـك ـيـ ــس فـ ـ ــوق راسه واغـلق ف ــمه
وبـعـ ـم ـ ـ ـ ــر  30ع ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـاً  .وتـفـ ـي ـ ـ ـ ــد
الـتحقيقـات التـي باشـرت القوات
االمـ ــريـكـيـ ــة والـ ـشـ ــرط ـ ــة بهـ ــا ان
اجلثـة حتمل مالمح عراقـية وقد
متت تصفيته بهذه الطريقة..
وكانت كركوك قد شهدت عمليات
قـتل وذبح العـديــد من املـواطـنني
يف م ـ ـ ـ ــدن احل ـ ـ ـ ــويـج ـ ـ ـ ــة وال ـ ـ ـ ــزاب
والعباسي غـرب محافظـة كركوك
 70كم وكانت تلك اجلثث االربعة
الـتـي كــان ثالث مـنهــا مقـطــوعــة
الـ ـ ــراس مل ــتعـ ـ ــاونــني مـع القـ ـ ــوات
االمـ ـ ــريـك ـيـ ـ ــة ح ـ ـس ـب ـمـ ـ ــا اك ـ ـ ــدته
ال ـشــرط ــة العــراقـيــة يف حـيـنهــا..

املدير الفنــــــي :

غادة العـاملــــي

الرياضة:

خـالد حمفــوظ

التحقيقات:

حسني حممد عجيل

عبد الرزاق املرجاين

انعقاد املؤمتر التاسييس االول اجلمعية احياء االهوار يف ميسان
العمارة/املدى

عقــد يف مــديـن ــة العـمــارة املــؤمتــر الـتــأسـي ـسـي االول جلـمعـيــة أحـيــاء
االهوار يف ميـسان ،مبشـاركة رئيـس واعضاء اجلـمعية املكـونة من ()52
عضـواً ،ومـازال اجملــال مفتـوحـاً ملن يـرغب يف االنـتمـاء الـى اجلـمعيـة.
ويف كلمة لـرئيس اجلمعيـة حاسب املـرسومي قـال فيها ( :ان جـمعيتنا
هي اول جـمعيـة عــراقيــة تعنـى بـشـؤون االهـوار وهــدفهــا االول احيـاء
منـاطق االهـوار اجملففـة واملـســاهمـة يف خـدمــة ابنـاء االهـوار ،علـى ان
يكون مقر اجلمعية الرئيس يف محافظة ميسان ولها فروع يف البصرة
وذي قار).

قوة محاية االثار يف ذي قار تستعيد
اكثر من سبعني قطعة اثرية
الناصرية/املدى

اســتعـ ــادت قـ ــوة حـمـ ــايـ ــة املـ ــواقع
االثـرية التـابعة ملـفتشيـة اثار ذي
قـ ـ ـ ــار بـ ـ ـ ــالـ ـتـعـ ـ ـ ــاون مـع الـفـ ـ ـ ــريـق
االيطــالي املكـلف بحمـايـة االثـار
خالل االيـ ــام الـقلــيلـ ــة املـ ــاضـيـ ــة
اكـث ــر مـن سـبعـني قــطع ــة اث ــري ــة
مـختلفــة تضـمنـت اواني فخـاريـة
ورقـم طـيـنـي ــة وقــطع مـن االج ــر
اخملتـوم بكتـابـات مـسمـاريـة وقـال
املف ـتـ ــش االث ـ ــاري ع ـب ـ ــد االم ـي ـ ــر
احلمــداني مــديــر مـفتــشيــة اثــار
ذي قـ ـ ـ ــار لـ(املـ ـ ـ ــدى) :ان الـقـ ـ ـطـع
االث ـ ــري ـ ــة الـتـي عـث ـ ــر علــيه ـ ــا يف
مـنـ ــاطق غ ــرب ال ــرف ــاعـي وغ ــرب
الرسـ ـ ــا تع ـ ــود ال ـ ــى ف ـتـ ـ ــرة فج ـ ــر
ال ـ ـسـالالت والف ـت ـ ــرة ال ـبـ ـ ــابل ـي ـ ــة
القــدميــة ونـحن بـصــدد حتــديــد
احلـقب ــة التــاريـخي ــة لكل قـطعــة
لغرض تـوثيـقها وتـسليمهـا فيـما
بعد الى املتحف العراقي.
وعـن طـبـيعــة عـمل وتــدريـب قــوة
حـمايـة االثار قـال :منـذ ان بدأت
هـذه القــوة عملهـا مـطلع الـشهـر
امل ــاضـي وهـي ت ــواصل واجـب ــاته ــا

التـي تتـضـمن تـسـييــر الــدوريــات
علـى الـطـرق املـؤديـة الـى املــواقع
االث ـ ــري ـ ــة ح ـي ــث تق ـ ــوم ح ـ ــال ـي ـ ــا
بواجباتها من غـرب الرفاعي الى
ح ــدود ال ــدي ــوانـي ــة ومـن الف ــرات
واخلـط السـريع الـى غـرب الرسـا
والغــايــة مـن هــذه الــدوريــات هــو
لردع اللصوص واحلد من العبث
والتجـاوزات علـى املـواقع االثـريـة
اضافة الى متابعة عمل احلراس
وحتـ ــديـ ــد الــتجـ ــاوزات واالضـ ــرار
ال ـ ـسـ ـ ــابق ـ ــة وق ـ ــد مت ح ـت ـ ــى االن
حت ــدي ــد اكـث ــر مـن ( )300مـ ــوقع
اثري.
واضاف كمرحلـة اولى مت تقسيم
هـ ــذه القـ ــوة الـ ــى اربـع مجـ ــامــيع
تنـتشـر يف املـواقع االثـريـة االكثـر
اســتهـ ــدافـ ــا حـيـث مت تـ ــزويـ ــدهـ ــا
بـ ـســبع سـيـ ــارات حـ ــديـث ـ ــة لهـ ــذا
الغـ ـ ــرض واالتف ـ ــاق مـع الفـ ـ ــريق
االيـطالـي على تـدريبهـا حيث مت
حت ـ ـ ــدي ـ ـ ــد ي ـ ـ ــومــني يف االس ـب ـ ـ ــوع
لـلـ ـتـ ـ ـ ــدري ــب ويـ ـ ـ ــوم ــني اخـ ـ ـ ــري ــن
لـل ـ ـ ــدوري ـ ـ ــات ب ـ ـ ــرفـق ـ ـ ــة الـف ـ ـ ــريـق
االي ـط ـ ــالــي ونحــن نـ ــسع ـ ــى ال ـ ــى

تـفع ــيل هـ ـ ــذه الق ـ ــوة م ـ ـس ــتق ــبال
ل ـت ـصــبح ق ـ ــوة مه ـن ـي ـ ــة خ ـ ــاص ـ ــة
بحمـاية االثـار تضـاهي مثـيالتها
يف الـ ــدول املــتقـ ــدمـ ــة وذلـك مـن
خـالل اشراكـها بـالدورات ورفـدها
بــكل م ـ ــا حت ـتـ ـ ــاجه مــن اسـلح ـ ــة
واليات واجهزة اتصال.
م ـ ــن جـه ـ ـ ـ ـ ـ ــة اخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى اعـل ـ ــن يف
مح ـ ــاف ـظ ـ ــة ذي ق ـ ــار عــن تع ـيــني
العميد مـحمد خلف عبـود جابر
احلجـامي قـائـدا لـلشـرطـة خلفـا
لـلعقـي ــد ح ــام ــد عـب ــد اهلل ال ــذي
شغـل منصب قـائد الـشرطـة منذ
اك ـث ـ ــر مــن ســبعـ ـ ــة اشه ـ ــر .وق ـ ــال
العميد محمد لـ(املدى):
ان ــا اعـتق ــد ان مهـمـتــي ال تخل ــو
مـن امل ـصـ ــاعـب لـكــن املـي كـبـيـ ــر
بـتعــاون اجلمـيع لـتحـقيـق االمن
واالســتق ــرار يف ه ــذه احمل ــاف ـظ ــة
وقـ ـ ـ ــد ح ـ ـضـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـ ــى مـجـلـ ـ ــس
احملــافظـة هــذا اليـوم وانــا احمل
تـصوراً كامـالً عن الوضع االمني،
وحني اتـسلم مهــام عملي سـاقـوم
ب ـ ـ ـ ــأع ـ ـ ـ ــداد م ـ ـ ـ ــا يـ ـتـ ـن ـ ـ ـ ــاس ــب مـع
مـ ـسـتـحقـ ــات امل ـ ــرحل ـ ــة املقــبلـ ــة.

Al- Mada

عبدالزهرة زكي

سهيل سامي نادر

جاسم حممد سامل

البصرة /عبد احلسني الغراوي
تــنف ــذ م ــدي ــري ــة م ــرور الـب ـص ــرة
حـمل ــة واسع ــة لـتـب ــديل ل ــوح ــات
ت ـ ــسج ــيل املـ ـ ــرك ـبـ ـ ــات (لـ ـ ــوحـ ـ ــات
التصدير الداخلة إلى العراق).
أعـل ــن ذلــك لـ(املـ ـ ـ ــدى) الـعـقـ ـيـ ـ ـ ــد
احلق ـ ــوقـي ث ـ ــام ـ ــر م ـ ــدي ـ ــر م ـ ــرور
الـبصـرة وقــال :سيـشـارك يف هـذه
احلـملــة رجــال املــرور وال ـشــرطــة
واحل ـ ـ ــرس ال ـ ـ ــوط ـنــي وش ـ ـ ــرط ـ ـ ــة
ال ـط ــوارئ لـت ـطـبــيق الـتـعلـيـم ــات
اخل ـ ــاص ـ ــة ب ـت ـب ـ ــديـل الل ـ ــوح ـ ــات
ومحـ ــاسـب ـ ــة املق ـصـ ــريـن وفـ ــرض
غـ ــرام ـ ــات علـ ــى املـ ــركـبـ ــات الـتـي

تتجاوز املدة احملـددة لها أو سيتم
حجزها.
وأضـاف  :إن هـذه احلملــة ستبـدأ
الـيوم الـسبت بـالنسـبة للـمركـبات
ذات املقـود مـن اجلهــة اليـمنـى أو
الـتي ال حتـمل لــوحــات  ،مــشيــراً
إل ـ ـ ـ ــى أن ( )43700م ـ ـ ـ ــركـ ـب ـ ـ ـ ــة مت
ت ـ ـ ـسـجـ ـيـلـهـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــذ دخـل ــت إلـ ـ ـ ــى
احملــافـظــة وهـنــاك أعــداد كـبـيــرة
سـتنجـز معـامالتهـا بـشكل يـومي
ومبعـ ــدل ( )150مـ ــركـبـ ــة يـ ــومـي ـ ـاً
وت ــسجـيـلهـ ــا يف مـ ــديـ ــريـ ــة مـ ــرور
البصرة بهـدف القضاء عـلى هذه
احلالة.

تعيني قائد شرطة جديد حملافظة ذي قار

فرز االلوان يف مؤسسة املدى

االخباراحمللية :

محلة مرورية ملحاسبة أصحاب املركبات
املخالفة لرشوط السالمة يف البرصة

مدير التحرير

نائب رئيس التحرير

االخبار والتقاريرالدولية :

امل ــدي ــر الع ــام للـم ــدي ــري ــة الع ــام ــة
ل ـ ـت ـ ـنـف ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــذ مـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــاريـع ال ـ ـ ـ ـ ــري
واالس ـت ــصالح :إن امل ـ ـش ـ ــروع ال ـ ــذي
يهــدف إلــى تـطــويــر وزي ــادة كفــاءة
الــري عن طـريق تـنفيــذ قنـوات ري
رئيـســة ومــوزعــة ومغــذي ــة مبــطنــة
ب ــالك ــونكــريـت وتخلـيـص األراضـي
م ــن األمـالح ع ــن ط ـ ـ ــريـق شـ ـبـك ـ ـ ــة
مب ــازل رئيـســة وف ــرعيــة ومجـمعــة،
أجنــزت مـنه يف امل ــرحلــة ال ـس ــابقــة
الق ـط ــاع ــات ( )5 + 4مبـ ــرحلـتـيه ــا
األول ــى والث ــانيــة ومحــطتــا الـضخ
الـلتــان تغــذيـهمــا وكــذلك املــرحلــة
األولـى مـن القطــاع ( )7 + 6وأغلب
أراضي املـرحلــة الثــانيـة وجــزء من
ق ـ ـطـ ـ ـ ــاع ( )3 + 2 + 1مب ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــة
إجـم ــالـي ــة مق ــداره ــا  6آالف دومن.
وأوضـح أن الـع ـ ـمـل يف املـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــروع
يــشتـمل علــى تنـفيــذ محـطــة ضخ
بـ ـت ـ ـصـ ـ ـ ــريـف ( 3مـ ـتـ ـ ـ ــر م ـكـع ــب يف
الـثـ ــانـيـ ــة) مـ ــؤلفـ ــة مـن  4وحـ ــدات
تـصـ ــريف كل واح ــد مـنه ــا ( 1مـت ــر
مـكعـب /ثــانـيــة) لـتغــذيــة املــرحلــة
الـثانيـة من قطـاع ( .)5 + 4وأضاف
إن الع ــمل ي ـ ـش ـت ــمل ك ـ ــذلــك عل ـ ــى
تــنف ـي ـ ــذ مح ـط ـ ــة تع ـ ــزي ـ ــز ب ـ ــزاي ـ ــز
الـيوسفيـة األولى البـالغ تصـريفها
( 10متــر مكـعب /ث ــانيــة) لـتغــذيــة

املـ ــرحلـتـني األولـ ــى والـثـ ــانـيـ ــة مـن
قـ ـطـ ـ ــاعــي ( )3( ،)2 + 1وامل ـ ـ ــرحلـ ـ ــة
األولى من قطاع ( )5 + 4مع تعزيز
قـن ــاة الـي ــوسفـي ــة ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
مح ـطـتـني بـت ـصـ ــريف ( 2.75مـت ــر
مكعب /ثـانية) و ( 3.5متر مكعب/
ثانيـة) على التوالي لتغذية أراضي
املـ ــرحلـتـني األولـ ــى والـثـ ــانـيـ ــة مـن
قطاع ( .)7 + 6وأشار إلى أن فقرات
الع ــمل األخـ ـ ــرى ال ـتــي ت ــنفـ ـ ــذهـ ـ ــا
املالك ـ ـ ــات اله ـنـ ـ ــدس ـي ـ ـ ــة والف ـن ـيـ ـ ــة
اإلروائية تشكل تـنفيذ محطة ضخ
تعـزيز الـيوسفيـة الثانـية بتـصريف
( 3متــر مكـعب /ثــانيــة) والتـي من
املـؤمـل تطـويـرهـا فـيمــا بعــد خالل
السنـوات املقبـلة ليـصبح تصـريفها
الـنه ــائـي ( 5مـت ــر مـكعـب /ث ــانـي ــة)
لتغذيـة أراضي املرحلـة الثالـثة من
قـ ـط ـ ــاع ( )7 + 6ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى
محـطـة ضـخ داخليــة بتـصــريف (2
مـت ــر مـكعـب /ث ــانـي ــة) امل ــؤلف ــة مـن
ثالث وحــدات تصـريـف كل منهـا (1
متر مكعب /ثـانية) لتغـذية أراضي
املرحلة األولى من قطاع (.)5+ 4
وجتـ ــدر اإلشـ ــارة إلـ ــى أن مـ ـسـ ــاحـ ــة
املـشروع اإلجمـالية ( )111400دومن
قسمـت على أربعـة قطـاعات رئيـسة
بهدف تنفيذها على مراحل...
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