العدد ( )254االحد( )21تشرين الثاني 2004
NO (254)Sun. (21) November

يف احلدث احمللي

انعقاد مؤمتر االخاء لرجال الدين وشيوخ العشائر والوجهاء يف بابل

االتفاق عىل خطة ملواجهة اخلرق االمني يف شاميل مدينة احللة
بابل /مكتب املدى
عقـ ـ ــد يـ ـ ــوم االث ـنــني املـ ـ ــاضــي يف
مح ــافـظ ــة ب ــابل م ــؤمت ــر االخ ــاء
لــرجــال الــديـن وشيــوخ العـشــائــر
والوجهـاء يف بابل ملناقشة الوضع
االمـني يف احملــافـظــة وخــاصــة يف
مـن ــاطق شـم ــالـي م ــديـن ــة احلل ــة
وال ـتــي اصــبح االمــن فــيه ـ ــا شــبه
معدوم.

فرض الطوق على جحور االرهابيني

تطبيق قانون الطوارئ يلقى ترحيباً واسعاً من
اهايل حيي الرشيد واليوسفية

بغداد  /عبد اللطيف الراشد
اث ــار تـطـبـيـق احلك ــوم ــة الج ــراءات الـط ــوارئ
ارتياحـاً منقطع النـظير لـدى الشـارع العراقي
ملا لـهذا القـرار الصـائب واملعبـر عن اهـميته يف
اسـتق ــرار ال ــوضع االمـنـي وع ــودة احلـي ــاة ال ــى
طـبيعتـها اخلـيرة واحلـد من تـصعيـد عملـيات
االرهاب الوافدة من خارج الوطن.

حضور فاعل

وح ـضـ ــر املـ ــؤمتـ ــر الـ ـسـيـ ــد ولـيـ ــد
عم ــران اجلنــابـي محــافـظ بــابل
والع ـم ـي ـ ــد ق ـيـ ــس ح ـم ـ ــزة ع ـب ـ ــود
املعمـوري قـائـد شـرطـة احملــافظـة
وال ـسـي ــد صـ ــالح ال ــزنـب ــور عـض ــو
مجلـس محـافظـة بـابل والـدكتـور
حـمـ ــادي العـ ــوادي املـ ــديـ ــر العـ ــام
لـتـ ــربـيـ ــة بـ ــابل وعـ ــدد كـبـيـ ــر مـن
رؤسـ ــاء العـ ـشـ ــائـ ــر يف احملـ ــاف ـظـ ــة
ورجــال الــديـن وممـثلــو االحــزاب
واحلـركات السـياسية والـدينية يف
ب ــابل .وحت ــدث ال ـسـي ــد مح ــافـظ
ب ــابل مـتـيـمـنـ ـاً ب ــاآلي ــة الك ــرمي ــة
(واعتـصموا بحبل اهلل جميعاً وال
تفـرقوا) وقـال :انا يـجب ان نعمل
ملصلحـة عراقنـا واهلنامبـا يرضي
اهلل واجملـتــمع وال نعـمل مـن اجل
طـائفتنـا فالعـراقيـون جميعـاً هم
اخ ـ ـ ـ ــوة وقـع عـلـ ـيـه ــم الـ ـ ـظـل ــم يف
النـظام السـابق فليس بيـننا سني
وشـيعـي .انـن ــا جـمـيعـ ـاً ع ــراقـي ــون
نعــمل خلـيـ ــر هـ ــذا الــبلـ ــد وان اي
خـ ـ ــرق لالم ــن يع ـت ـبـ ـ ــر تهـ ـ ــديـ ـ ــداً
لل ـ ـس ـنــي وال ـ ـش ــيعــي وامل ـ ـس ــيحــي
والـص ــابئـي علــى حــد ســواء ودعــا
الى العمل والتآخي من اجل امن
احملافظة واخلـروج بنتيجة جيدة
يف االنــتخ ـ ــابـ ـ ــات املقــبلـ ـ ــة ،ووجه
كالمه الى الـسادة رؤساء العـشائر
ورجـال الـديـن يف منــاطق شمـالي
احللـ ــة ق ـ ــائالً نـتـمـنـ ــى ان يـكـ ــون
تعـاوننا جديـاً من اجل احملافظة.
بعــدهــا حتــدث ال ــدكت ــور حمــادي
محـم ـ ــد العـ ــوادي املـ ــدي ـ ــر العـ ــام
لت ــربيــة بــابل الــذي اشــار الــى ان
هناك مـناشيـر وتهديـدات وضعت

اجراءات مباركة

علــى جــدران امل ــدارس يف منــاطق
املـسـيب واالسـكنــدريــة واحلـصــوة
ت ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ــو امل ـ ـ ـ ــدرس ــني واملـعـلـ ـم ــني
والـطلبـة الـى عـدم االسـتمـرار يف
مـ ـ ـ ــواصـلـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــدوام وتـال عـلـ ـ ـ ــى
احلـ ـ ــاضـ ـ ــريــن منـ ـ ــاذج مــن هـ ـ ــذه
ال ــته ـ ــدي ـ ــدات وق ـ ــال ملـ ـ ــاذا يق ــتل
االب ـ ـ ــري ـ ـ ــاء؟ مل ـ ـ ــاذا يـق ـتـل رج ـ ـ ــال
الشرطة واحلـرس الوطني الذين
تـطــوعــوا خلــدمــة الــشعـب؟ ملــاذا
ميــنع اوالدكـم مـن ال ــذه ــاب ال ــى
املدارس؟ هل هذا هو اجلهاد؟
ان اجلـه ـ ـ ـ ــاد احلـقـ ـيـق ــي ه ـ ـ ـ ــو ان
ننــاضل من اجـل انتخـابـات حـرة
نــزيهــة بعـدهــا ال حجــة للمـحتل
للـبقــاء؟ وجــرت بعــدهــا نقــاشــات
حـول عمل الـشرطـة واالعتداءات
املــتكـ ــررة علـ ــى صهـ ــاريج الــنفــط
ومحـط ــات الكهــربــاء والــسيــارات
احلكومية.
واجـاب العميـد قيس حمـزة عبود
قائد شـرطة بابل بقوله ان االمن
هو من واجبنـا جميعاً واحملافظة
عليـه واجب يف اعناقنا وان اتعهد

يف نينوى
 50مليون دينار قيمة
الغرامات املستحصلة
من املخالفات املرورية
املوصل  /مكتب املدى
تـشهــد مــديــريــة مــرور محــافـظــة نـينــوى
نشاطـاً مكثفاً لتنظيـم السير يف الشوارع
امل ــزدحـم ــة ب ــامل ــركـب ــات يف أوق ــات ال ــذروة
اضـ ــافـ ــة الـ ــى تـنـ ـسـيـق جهـ ــود مالكـ ــاتهـ ــا
لـت ــسجــيل سـيـ ــارات (الـبـ ــالـ ــة) وتـ ـسـيـيـ ــر
دوريـاتهــا يف جمـيع انحـاء املــدينــة عقيـد
املــرور فــواز نــايف مــديــر مــرور محــافـظــة
نينوى قال لـ (املدى):
بجهــود وتعــاون مـثمــر بني أفــراد شــرطــة
املـ ــرور يف نـيـنـ ــوى اسـت ــطعـنـ ــا ان نــنجـ ــز
الـكـثـيـ ــر مــن املهـم ـ ــات فق ـ ــد وصل عـ ــدد
الـسيـارات املـسجلـة لــدينــا اكثــر من ()86
الف سـيــارة مـنفـي ـسـت وهــذا اجن ــاز مهـم
كـمـ ــا نعـتق ــد خ ــاص ــة يف ه ــذه ال ـظ ــروف
االسـتثنـائيـة  .ونحن مـستمـرون بتـسيـير
دوريــاتنــا ملالحقــة وفــرض غــرامــات علــى
السيـارات اخملالفة فبالنـسبة للمخالفني
من اصـحاب الـسيـارات ذات املقـود االمين
والسيـارات التي لم تثـبت لوحـة داللة اي
(أرق ـ ــام) ف ـي ـتــم حج ـ ــزه ـ ــا ( )10أي ـ ــام مع
فـرض غـرامــة ( )30الف دينـار وقـد قـمنـا
بحج ــز ( )30سيــارة مخــالف ــة حتــى االن
واجـم ــالـي الغ ــرام ــات امل ـسـتحــصل ــة مـن
اخملالفـات كان بـحدود ( )50ملـيون ديـنار
منذ شهر آب  2003حتى االن.
وأضـاف السيـد مديـر املرور :الزلنـا نعاني
امل ـض ـ ــايقـ ــات الـتـي يــتع ـ ــرض لهـ ــا افـ ــراد
شــرطــة املــرور وهـنــاك مـن يـتع ــرض لهـم
ب ــال ـض ــرب اثـن ــاء ت ــأدي ــة ال ــواجـب وه ــذا
مـ ــاحــصل قــبل أيـ ــام حـيـث قــتل ضـ ــابــط
وأه ــني مفـ ـ ــوض شـ ـ ــرطـ ـ ــة أمـ ـ ــام انـ ـظـ ـ ــار
اجلميع بسـبب تأديته واجبه وهنـا أناشد
املــواطـنـني وأصحــاب املــركـبــات الـتقـيـيــد
بالنظام والقانون ومـساعدة شرطة املرور
للقيـام بواجبـاتهم لتـنظيم حـركة الـسير
والقـضــاء علــى ال ــزخم املــروري مـن أجل
خـ ــدمـ ــة املـ ــواطـن واالداء االمــثل ل ـ ــرجل
املرور يف هذه املدينة.
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لكـم بـ ــاحلفـ ــاظ عل ــى اي عـجل ــة
تـطلـب احلمـايــة يف نقل اي مـادة
من بغـداد او احملـافظـات االخـرى
ب ـ ـشـ ـ ــرط ان نخ ـب ـ ــر ب ـ ــذلـك وان ـ ــا
مستعـد ان اذهب بنفسي مع هذه
اآللية او تلك.

توصيات مهمة

ومتخــض امل ـ ــؤمت ـ ــر عــن ت ـ ـشـكــيل
جل ـن ـ ــة مــن احمل ـ ــافـ ـظ ـ ــة وق ـي ـ ــادة
الـشــرطــة ورجــال الــديـن وشـيــوخ
العـشــائــر من (الــسنــة والـشـيعــة)
لل ـ ــوقـ ـ ــوف عل ـ ــى اهــم م ـ ــا ميـكــن
ت ـ ــداركه مـن الـنـ ــاحـيـ ــة االمـنـيـ ــة
واالسـ ـ ـتــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات اجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
لالنـتخ ــاب ــات املقـبل ــة .ويف خـت ــام
امل ـ ــؤمت ـ ــر حت ـ ــدث الـ ـس ـي ـ ــد ول ـي ـ ــد
عمـران حـسني اجلنـابي محـافظ
بـ ـ ــابل لـ (امل ـ ــدى) قـ ـ ــائالً :ان ه ـ ــذا
املـؤمتـر عقـد ملنـاقشـة واقع االمن
يف احملــافظـة وخـاصـة يف منـاطق
شـمـ ــالـي مـ ــديـن ـ ــة احللـ ــة ودعـ ــوة
رجال الـدين مـن السـنة والـشيـعة
لل ـ ــوقـ ـ ــوف صفـ ـ ـاً واح ـ ــداً بـ ـ ــوجه
الـ ـتـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــات واالره ـ ـ ــاب ال ـ ـ ــذي

ي ـسـته ــدف حـي ــاة الع ــراقـيـني مـن
دون استثناء.
وذك ــر ال ــدكـت ــور حـم ــادي محـم ــد
العوادي املـدير العـام لتربيـة بابل
لـ (املـدى) ان تعـاون ابنـاء املنـاطق
التي يـوجـد فيهـا االرهـابيـون مع
قـيـ ــادة الـ ـشـ ــرط ـ ــة يحـقق هـ ــدف
القـ ـضـ ـ ــاء علـ ـ ــى كل اخل ـ ــروق ـ ــات
االمـنـيــة يف تـلك املـن ــاطق .واكــد
الشـيخ محمد السالم احد شيوخ
العـ ـشـ ــائـ ــر يف املـ ـسـيـب لـ (املـ ــدى)
وجهنا نـداءنا الى جمـيع اخواننا
مــن وجـ ـ ــوه وش ـي ـ ـ ــوخ الع ـ ـشـ ـ ــائـ ـ ــر
واالحـ ـ ـ ــزاب لـلـ ـتـعـ ـ ـ ــاون م ــن اجـل
احلفــاظ علــى سالمــة منــاطـقنــا
واالخـبـ ــار عـن اي غـ ــريـب يـ ــدخل
تلـك املـنـ ــاطق .وكـ ــذلـك االخـبـ ــار
عـ ــن ال ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــاس املـ ـ ـ ـ ـش ـ ـت ـ ـبـه بـهـ ــم
ومـت ـ ــابعــتهـم وجــمع املـعلـ ــومـ ــات
عـنهـم .ام ــا ق ــائ ــد ش ــرط ــة بـ ــابل
فقـ ــال كلـمـته وط ــالـب بـن ـش ــره ــا
بالنص وهي (ليبشر اجلميع فإن
بابل ستبقى آمنة وسنقضي على
االرهاب ال محالة)..

حـيدر كامل مزعل من قـرية كورش يف ضواحي
اليــوسـفيــة قــال ان القــرار ج ــاء يف محله وقــد
عبـر عن سخـطنـا لـرفض املـوت وقتل االبـريـاء
علـى يــد سفــاكي الـدمـاء الــذين العالقــة لهم
بــالعــراقيـني بيـنمـا تــرى سعـديـة ابــراهيـم من
حـي الرشـيد انهـا مبـادرة عظيـمة كـنا نـترقـبها
منـذ فتـرة طويلـة لننـام مطـمئنني مـن اصوات
االنـفج ــارات ودوي املـ ــدافع ودهـم االره ــابـيـني
مـن ــاطقـنــا امل ـســاملــة الــذيـن يــريــدون ت ـش ــويه
وجههـا املـشـرق فـنحن عــراقيــون قبـل كل شيء
وك ــان هـمـن ــا ال ــوحـيـ ــد كفالحـني ان نعـيــش يف
ارضنـا نــزرع ونحصـد ثمـار اتعـابنـا الـشـريفـة.
ومـ ــا يجـ ــري هـنـ ــا لـم يـكـن مـ ــألـ ــوف ـ ـاً لـ ــدى كل
العـراقـيني الـذيـن انهكـتهم احلـروب فـنطــالب
حكـومتنا باملـزيد من احلزم ضـد اعداء احلياة

يف حـني ق ــالـت ام سع ــدي ــة ان ص ــدور وتـطـبـيق
مــثل ه ـ ــذا القـ ــرار يف الـ ــوقـت ال ـ ــذي ازدادت به
مـظــاهــر غ ــريبــة علـينــا مـثل خـطف االطفــال
واملـط ــالبــة بفــديــة وهــذا مــا التقــره الـشــريعــة
االسالميـة .وال الـديـانـات الـسمـاويـة الـسمحـة
فـ ــإن هـ ــذه االج ـ ــراءات تخـلق لـ ــديـن ـ ــا شعـ ــوراً
ب ــاالطمـئنــان علــى اوالدن ــا وهم ي ــذهبــون الــى
املـ ــدارس وتـتـ ـسـ ــاءل ام حـيـ ــدر عـن ال ـطـبــيعـ ــة
الـوحــشيــة لهـؤالء الـقتلـة وتـطـالـب احلكـومـة
بعـرضـهم علــى انظـارنــا من خالل الـشـاشـة او
احملــاكـم ــة العــادلــة لـيـنــالــوا جــزاءهـم العــادل
وتـضـيف رسـمـي ــة مح ـسـن خـضـيــر انـت اشعــر
بـارتيـاح وان اتـابـع الشـرطـة وقـوات االمـن وهي
تـط ــارد فلــول االرهــاب .وهــذا م ــا يعــزز لــديـنــا
الثقـة بقـوة القـانـون العـادل مبقـاضــاة كل من
تـســول له نفـسه بـتهــدمي مــا نـطمـح يف بنــائه.
لق ـ ــد نف ـ ــد صـب ـ ــر حـك ـ ــومـتـن ـ ــا ال ـ ــوطـنـي ـ ــة يف
االستفادة من كل الوسائل السلمية والنداءات
اخليــرة فـليـس امــامه ــا ثم ــة خيــار آخــر ســوى
فـ ــرض ال ـطـ ــوق علـ ــى كـل جحـ ــور االرهـ ــابـيـني
ال ــذيـن جت ــاوزوا ح ــدود االع ــراف والـتق ــالـي ــد.
فليس من املعقـول ان تذبح بشـراً وكأنه خروف
وهذا الـتصرف تـشويه لقـيم السمـاء والرسـالة
االسالمية التي تدعو الى احملبة والتآزر.

تعميق الشعور بالوطنية

ويــرى نهــاد ال جــابــر وهــو شــاب معــوق بـسـبب
زجه يف حــروب الطــاغيـة اخلـاسـرة انـني اشعـر
ب ــالغـيـط ــة للـم ــوقف احلــاسـم وانـت ـش ــار القــوة
االمـنـيـ ــة الـ ــوطـنـيـ ــة الـتـي تـ ــدربــت عل ـ ــى وفق
سيـاقــات حضـاريــة يف التعــامل مع املـواطـنني.
وقـد اسفـر هـذا القـرار عـن نتــائج مبهـرة خالل
يـومني .وعلـى اجهـزة االعالم وقنـواته ان يكـون
لهـا دور يف تعميق الـشعور بـالوطنـية .سيمـا انا
نـرى ان هنـاك الكـثيـر مـن القنـوات الـفضـائيـة
تروج لالرهاب وكأنه سفر بطولي.
عـ ــادل مـن اهـ ــالـي مـن ــطقـ ــة حـي الـ ــرشـيـ ــد يف
اليـوسفيـة يعتقـد ان اكثـر مـن  % 70من النـاس
ابـدت ارتيـاحهـا لهـذا القـرار الـذي من شـأنه ان
يحسم الظواهـر السلبية التي انـتشرت ما بعد
احــداث التــاسع مـن ايلــول .الــذي جنــد بقــايــا
النظـام الطـائفي اخمللـوع فلـوالً من اللـصوص
والقتـلة وخـريجـي السـجون إلثـارة الفتنـة بني
ابنـاء الــشعب الـواحـد يـؤكــد جالل رسـتم وهـو
طــالب جـامـعي إن هـذه االجــراءات القـانــونيـة
املطلـوبـة اليـوم من شـأنهـا ان متهـد للممـارسـة
ال ــدميق ــراطـي ــة لالنـتخ ــاب ــات الق ــادم ــة الـتـي
تعطي لكل ذي حق حقه.

تعاون ايجابي مع رجال االمن

واضــاف جالل ان الكـثيــر من املـواطـنني ادركـوا
اهـمـيـ ــة هـ ــذا القـ ــرار وت ـطـبــيق ضـ ــرورة جنـ ــاح
االنتخابات ألنـها متثل الرأي اجلمعي للشعب
العـ ــراقـي الـ ــذي لـم يـ ــشهـ ــد ممـ ــارس ـ ــة يف حق
التعبير عن الرأي واختـيار من ميثله منذ اكثر
من ثالثـة عقــود من حكـم الطـاغيــة ويشـاركنـا
يف احلــديـث مجـمــوعــة مـن رجــال قــوى االمـن
واجلـي ــش الـ ــوطـنـي الـ ــذيـن اثـ ــروا عـ ــدم ذكـ ــر
اسمائهم.
ننا ملسنا تعـاوناً ايجابياً مـن املواطنني لطبيعة
عملنا .كما اننا تلقينا تعليمات بشأن التعامل
مع املواطنني الـذين يرفضـون مظاهـر التسلح
والعــنف ورعـ ــونـ ــة الـبـيـ ــانـ ــات الـتـي ت ـصـ ــدرهـ ــا
ملـي ـشـي ــات خ ــارجه عـن الق ــان ــون ته ــدف ال ــى
زعـزعــة االمن واالسـتقــرار اللـذيـن ينـشــدهمـا
جميع املواطنني العراقيني يف هذه املرحلة.

وزارة البلديات تبحث تنفيذ برنامجها اخلدمي يف اقضية بغداد

العراق حيتاج اىل ( )5-3سنوات لتغطية مدنه بمشاريع املياه الصاحلة للرشب
صيغ واساليب جديدة يف توزيع االراضي بني املواطنني
مليـار دينار وستبدأ خالل سنتني من
ب ــدء الـتـنفـي ــذ يف حـني سـيـتـم اجن ــاز
( )7مشاريع للماء بسعة ( )70مليون
غـالـون .بــاليـوم نهـايـة العـام احلــالي
وتــدخل اخلــدمــة لتــزويــد املــواطـنني
بـ ــاملـ ــاء ،ومت تخ ـصـيــص مـبـلغ ()400
مـلـ ـي ـ ـ ـ ــون دوالر م ــن خـالل املـ ـنـح ـ ـ ـ ــة
االم ــريكـيــة لـتـنفـيــذ ( )16م ـشــروع ـاً
مركزياً يف احملافظات كافة.
وبـني املـ ــديـ ــر العـ ــام لـ ــدائـ ــرة املـ ــاء ان
لل ــوزارة خ ـطـ ــة مفــصلـ ــة عل ــى م ــدى
السنـوات املقبلـة تتضـمن تنفيـذ عدد
من مـشــاريع املـاء املـركـزيـة وحتــديث
الشـبكات وتنفيـذ خطوط نـاقلة على
املـدى الـبعيـد ضمـن ميـزانيـة الـوزارة
من اجل تــوفيـر وتــأمني املـاء جلـميع
املـ ـ ــواط ـنــني ،ودعـ ـ ــا املـ ـ ــواط ـنــني الـ ـ ــى
االهـتمــام ب ــالثــروة امل ــائيــة مـن خالل
ت ـ ــرشـي ـ ــد االســتهـالك للـم ـ ــاء وع ـ ــدم
الـتجاوز على شبكـات املاء واخلطوط
الناقلة واالمتناع عن نصب مضخات
سحب املاء يف املنازل.

بغداد /طالب املاس الياس
وتـؤكـد الـوزارة يف هـذا التـوجـه اهميـة
التفـاعل من مــواطني هـذه االقـضيـة
والـنـ ــواحـي مـع جهـ ــود الـ ــوزارة بغـيـ ــة
ايصالهـا الى املـستويـات والطمـوحات
املـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ـ ــودة .فـ ـ ـ ــالـعـ ـمـل امل ـ ـ ـشـ ـتـ ـ ـ ــرك
واالحسـاس بـاملسـؤوليـة املـشتـركـة هـو
مـن اهم عـوامـل النجـاح وبخـاصـة يف
مـيدان اخلـدمات الـذي يعـد من اكـثر
املـي ــاديـن حـي ــوي ــة يف ت ـط ــوي ــر امل ــدن
والتجمعات السكنية.

مسؤولية اجلهات
التخطيطية

وخـالل ت ـ ـ ــرؤسـه اجـ ـتـ ـم ـ ـ ــاع اجملـلـ ـ ــس
االقل ـي ـمــي حملـ ـ ــافـ ـظ ـ ـ ــة بغـ ـ ــداد دعـ ـ ــا
املهـنـ ــدس كـ ــامل ن ـصـيـ ــر اجلـ ــادرجـي
وكـ ـيـل وزارة الـ ـبـل ـ ـ ــدي ـ ـ ــات واالشـغ ـ ـ ــال
املالكــات الهنــدسيـة والـوظـيفيـة الـى
تكثيف كل اجلهود والطاقات خملتلف
الـ ـ ـ ـ ــدوائـ ـ ـ ـ ــر ذات الـعـالقـ ـ ـ ـ ــة م ــن اجـل
االرتقــاء بــواقع االقــضي ــة والن ــواحي
ال ـت ـ ــابع ـ ــة حمل ـ ــاف ـظ ـ ــة بغ ـ ــداد وازال ـ ــة
الف ــروق ــات بـني م ـسـت ــوى اخل ــدم ــات
املقـدمـة لـسكـان املــدن والنــواحي وان
هـ ــذه هـي مـ ـسـ ــؤولـي ـ ــة االجهـ ــزة ذات
العالقــة وقـبلهــا م ـســؤولـي ــة اجلهــات
التخـطيطيـة يف الدوائـر املركـزية ويف
مق ـ ــدمــته ـ ــا وزارة الــبل ـ ــدي ـ ــات مل ـب ـ ــدأ
العـدالـة االجتمـاعيـة يف التعـامل مع
املواطنني جميعاً.

تفاعل الطاقات

واك ـ ــد املهـنـ ــدس اجلـ ــادرجـي اهـمـيـ ــة
االميـان بـالـعمل املـشتـرك وبــاالخص
يف ميـدان اخلـدمـات العـامـة وضـرورة
تفاعل الطاقـات بروحية فريق العمل
الواحـد املتكـامل مشـدداً علـى اهمـية
الـعـالقـ ـ ـ ــة الـ ـتـفـ ـ ـ ــاعـلـ ـيـ ـ ـ ــة لـالجـهـ ـ ـ ــزة
واملــؤسسـات احلكـوميـة مع املـواطـنني
انفـسهم اصحاب املصلحـة احلقيقية

حتظى االقضية
والنواحي التابعة
حملافظة بغداد
بإهتمام ورعاية
وزارة البلديات
واالشغال من خالل
تنفيذ جملة من
املشاريع اخلدمية
فيها ضمن خطة
لتطوير هذه
املناطق بعد ان
عانت طويالً التخلف
اخلدمي واالجتماعي.
مـن هــذه اخلــدمــات مـن اجل ضـمــان
الشعور العـالي باملسؤولـية واحليلولة
دون ع ــمل ـيـ ـ ــات ال ــتخـ ـ ــريــب ل ــبع ــض
املـشـاريع اخلــدميــة التـي تلحق افـدح
االض ـ ــرار مبـ ـصـ ـ ــالح امل ـ ــواط ـنــني اوالً
ومب ـسـي ــرة الـتـنـمـي ــة والـبـن ــاء واع ــادة
االعمار.
وجـرى خالل االجتمـاع مناقـشة واقع
املشـاريع التي يجـري تنفيـذها حـالياً
يف االق ـضـيـ ــة الـ ـسـتـ ــة الـتـي يـ ـشـ ــرف
عـليهــا اجمللـس وتــشمل (املــدائن ،ابـو
غ ـ ـ ــري ــب ،الـ ـت ـ ـ ــاج ــي ،احل ـ ـ ـسـ ـيـ ـنـ ـي ـ ـ ــة،
اليوسفية ،احملمودية).

توزيع االراضي

شحة املاء الصالح للشرب

ومـن ج ــانـب آخ ــر اك ــد امل ــديـ ــر الع ــام
لـ ـ ــدائـ ـ ــرة املـ ـ ــاء يف وزارة ال ــبلـ ـ ــديـ ـ ــات
واالشغـ ـ ــال امله ـنـ ـ ــدس مح ـمـ ـ ــود علــي
احمد ان الـوزارة بحاجـة الى فتـرة ما
بـني ( )5-3سـنـ ــوات لــتغ ـطـيـ ــة املـ ــدن
مب ـش ــاريع جــديــدة وتــأمـني احلــاجــة
املطلوبة للمواطنني من املاء الصالح
للشرب.
وقـ ــال املـ ــدي ـ ــر العـ ــام لـ ــدائـ ــرة املـ ــاء لـ
(امل ـ ــدى) ان ع ـ ــددا مــن امل ـ ـشـ ـ ــاريع لــم
تــنفـ ــذ خـالل الفـتـ ــرة احملـ ــددة لعـ ــدم

تـوفـر الـتخصـيصـات املـاليـة لهــا التي
تعانيها الوزارة حالياً متمثلة يف عدم
تلقـي ال ــدعـم امل ــالـي املــطل ــوب لـتـلك
املـشــاريع سـواء مـن البـنك الــدولي او
مـن ال ــدول امل ــانح ــة حـيـث ان ال ــوزارة
وضـعت خـطــة قــصيــرة املــدى واخــرى
ستراتيجيـة بعيدة املدى حلل مشكلة
شحـ ــة املـ ــاء ال ـصـ ــالـح للـ ـشـ ــرب الـتـي
يع ـ ــانــي مــنه ـ ــا ح ـ ــوالــي ثلــث سـك ـ ــان
العـ ــراق وفق ـ ـاً للـمـ ـش ــاريـع الق ــائـم ــة
حـ ــالـي ـ ـاً والـبـ ــالغـ ــة ( )229مـ ـشـ ــروع ـ ـاً
مـ ــركـ ــزي ـ ـاً و ( )1332مجــمعـ ــا مـ ــائـيـ ــا
مـوزعــة علـى املــدن العــراقيـة والـعمل

على تنفيذ شبكات توزيع املياه بطول
( )750كم وجتـهيز ونصـب قرابة ()60
مــول ــدة كهــربــائـيــة لـتــأمـني الـطــاقــة
الـب ــديل ــة مل ـش ــاريع واسـتـم ــرار العـمل
لتأهيل وتنفيذ الشبكات االخرى.
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واشـار الــى ان اخلطـة الــستـراتـيجيـة
الـبعـيــدة املــدى والـتـي متـت املـبــاشــرة
مبـشــاريعهــا تتـركـز علـى تـنفيـذ ()16
مـشــروع مــاء مــركــزي مع نـصب ()70
مجمع ماء سعة مليون غالون باليوم
يف مـختلف احملافظات وبكلفة ()125

هيئــة التعليـــم التقنـــي حتـقـق انفتاحـــاً علميـــاً عىل العالـــم املتقـــدم
بغداد /املدى
اكــد رئيـس هـيئـة الـتعليـم التقـني
الـ ــدكـت ـ ــور محـمـ ــود شـ ــاكـ ــر عـبـ ــد
احلـ ـســني ان الهـيـئـ ــة اسـت ـطـ ــاعـت
خالل الفترة القصـيرة املاضية ان
تطـور عملهـا من خالل مـشاركـتها
الفــاعلــة يف كل احملــافـل العلـميــة
الـعربية والدوليـة وابرام اتفاقيات
عل ـم ـي ـ ــة مــن اجل رف ـ ــد ال ـتـعل ـيــم
التـقنـي بكـل التـط ــورات العلـميــة
احلاصلة يف العالم املتقدم.
وق ـ ــال لـ (امل ـ ــدى) عــن احل ـصــيل ـ ــة
الـتـي خـ ــرج به ــا امل ــؤمت ــر الـعلـمـي
االول له ـي ـئ ـ ــة ال ـتـعل ـيــم ال ــتق ـنــي
الـ ــذي شـ ــارك فــيه وزيـ ــر الـتـعلـيـم
العــالي والـبحث الـعلمـي وعمـداء

الكليـات واملعـاهد الـتقنيـة والذي
عقــد مــؤخــراً هــو الـتــأكـي ــد علــى
خـلق جــيل واعٍ م ـت ـ ـسـلح ب ـ ــالـعلــم
واالميـ ــان م ـ ــوضحـ ـ ـاً انه مت ابـ ــرام
عدة اتفاقيـات علمية وثقافية مع
ال ـ ــدول املــتق ـ ــدم ـ ــة لــتخـ ـص ـي ــص
مقاعـد دراسية إلكمال املـاجستير
مـع اجلـ ـ ـ ــان ــب االردن ــي وتـ ـ ـ ــوأمـ ـ ـ ــة
اجل ـ ــامع ـ ــات ال ـب ـ ــريـ ـط ـ ــانــيـ ـ ــة مع
ـ
نـظيــراتهـا مـن الكـليــات واملعـاهـد
التــابعــة للهـيئــة للهـيئـة وكــذلك
ت ـ ــدري ــب املالك ـ ــات ال ـت ـ ــدري ـ ـس ـي ـ ــة
وال ــتق ـنــيـ ـ ــة العـ ـ ــراقــيـ ـ ــة وتــبـ ـ ــادل
الـزيـارات واخلبــرات مع استـراليـا
اضـ ــافـ ــة الـ ــى اتفـ ــاقـيـ ــة لـتـ ــدريـب
املالك الـتدريـسي مع كلـية االمـير
جـ ـ ــورج للــمج ـتــمع يف ال ـ ــوالي ـ ــات

املـ ـتـحـ ـ ـ ـ ــدة واخـ ـ ـ ـ ــرى مـع كـل ــيـ ـ ـ ـ ــة
كـولــورادو لتـدريـب العمـداء علـى
وس ـ ــائل االدارة احلـ ــديـثـ ــة ومــنح
مق ــاع ــد دراسـي ــة إلكـم ــال دراس ــة
امل ـ ــاجـ ـسـتـي ـ ــر يف الــتخ ـص ـص ـ ــات
الهـنـ ــدسـي ـ ــة مع ج ـ ــامعـ ــة شـ ــرق
حــوض البحــر االبيـض املتــوسط
يف قبرص.
تدريب املالكات الفنية
واشـار الــى ان الهـيئــة استـطــاعت
احل ــصـ ـ ـ ــول عل ـ ـ ــى العـ ـ ــديـ ـ ــد مــن
ال ــزم ــاالت ال ــدراسـي ــة حـتـ ــى بلغ
عـدد املرشحـني لها ( )67مـرشحاً
كمـا مت تضييف اسـاتذة مـغتربني
لـتقــدمي اخلبــرة واملـشــورة بيـنمــا
رشحــت الهـيـئـ ــة ( )12مـنـتـ ـسـب ـ ـاً
لـلعــمل يف اجلـ ــامعـ ــات العـ ــربـيـ ــة

إلخـتصـاصـات مـختلفـة مبـينـاً ان
الهيئة شهدت هذا العام توسعاً يف
القبول للـدراسات العلـيا حيث مت
قـب ــول ( )139ط ــالـبـ ـاً وط ــالـب ــة يف
الــدراســات يـتــوزعــون ب ــواقع ()71
طالبـاً وطالبـة يف دراسة املاجـستر
و  68ط ــالـبـ ـاً وط ــالـب ــة يف دراس ــات
ال ـ ـ ـ ـ ــدبـلـ ـ ـ ـ ـ ــوم الـعـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ــي خمل ـ ـتـلـف
ـ
التخصصات.
واكـ ــد رئـي ــس الهـيـئـ ــة ان اخل ـطـ ــة
املقـبل ــة تـتـضـمـن زي ــادة يف اع ــداد
التـدريسـيني من حـملة الـشهادات
العلـي ــا لغ ــرض حتقـيق امل ـسـت ــوى
العلـمي املطـلوب واعـادة النـظر يف
اخلـ ـط ــط ال ـ ــدراســيـ ـ ــة لالق ـ ـس ـ ــام
الـعلـمـي ــة ك ــافـ ــة الق ــائـم ــة ضـمـن
اللجـان االسـتشـاريــة والقطـاعـات

وصـ ــوالً الـ ــى الـلجـنـ ــة املـ ــركـ ــزيـ ــة
للـمنــاهـج يف حني سـتكــون خـطــة
القـب ــول لالع ــوام املقـبلــة ت ـسـتـنــد
الــى مــا مـتــوفــر مـن م ـسـتلــزمــات
بـ ـشـ ــريـ ــة ومـ ــاديـ ــة حـيـث ســيقــبل
الطلبة على اعداد االساتذة.
معاجلة املعوقات
وج ـ ــرت خـالل جل ـ ـس ـ ــات امل ـ ــؤمت ـ ــر
منـاقشـات مستفـيضة شـارك فيها
اساتـذة الهيئة حول اقـسام الهيئة
والتخـصصـات العلـميـة واالداريـة
والـتج ــاري ــة وال ــزراعـي ــة وغـي ــره ــا
ومع ــاجلـ ــة املع ــوق ــات الـتــي تعــيق
عـمليـة تقـدم االقـســام وتطـويـرهـا
وطـرح املشـاكل التـي تعانـيها مـنها
عـمليـة الـتطـويــر املنـشـودة ووضع
احللول املناسبة لها.

وعل ــى الــصعـي ــد نف ــسه اعلـن م ــدي ــر
الـبل ــدي ــات الع ــام يف وزارة الـبل ــدي ــات
واالشغـ ـ ــال امله ـن ـ ــدس راك ـ ــان اح ـم ـ ــد
ال ـعــالق ان ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزيــع االراضـ ـ ــي بـ ـ ــني
املــواطـنـني سـيكــون بعــد اسـتحـصــال
املـ ـ ــوافق ـ ــة االص ـ ــول ـي ـ ــة مــن مـجلـ ــس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ح ـ ـيـ ــث ش ـكـلـ ــت جلـ ـ ـ ـ ــان يف
احملـافظات لـدراسة طلبـات املواطنني
ل ـت ـ ــوزيع االراضــي ال ـ ـسـك ـن ـي ـ ــة وفقـ ـ ـاً
لنـظــام الـنقــاط والقــرعــة للـتفــاضل
بـ ـيـ ـنـه ــم حـ ـي ــث ان متـلـ ـيـك االراض ــي
للشـرائح االجتمـاعيـة غيـر املشمـولة
بـ ـض ـ ــواب ــط الــتخـ ـص ـي ــص مــن غ ـي ـ ــر
املـوظفني بإمكانهم شراء قطع اراضٍ
مــن ال ـبـل ـ ـ ــدي ـ ـ ــات واراضــي ال ـ ـ ــوزارات
االخرى وفق قـانون ( )32لـسنة 1986
واخلـ ـ ـ ــاص بـ ـبـ ـيـع االراض ــي وايـجـ ـ ـ ــار
اموال الدولة يف املزاد العلني.
واشـار الـى ان قـطع االراضي الـتي لم
تـ ـسـجل بـ ــأسـمـ ــاء املـمـنـ ــوحــني وفق ـ ـاًُ
للقـرار ( )177لـسنـة ( )2000اخلـاص
ب ـ ـ ـ ــوزارة ال ـ ـ ـ ــدف ـ ـ ـ ــاع الـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــابـق ـ ـ ـ ــة مت
اسـتــرجــاعهــا الــى الــدوائــر الـبلــديــة
وحسب احملافظات وهي داخلة ضمن
الـ ( )64الف قطعة ارض التي فرزتها
الوزارة ولم يتم توزيعها حتى اآلن.
ودعا مـدير البلـديات العـام املواطنني
الـى عـدم مـراجعـة دوائــر البلـديـة يف
االقـضـيــة والـنــواحـي يف احملــافـظــات
كـ ـ ــاف ـ ـ ــة لغ ـ ـ ــرض تق ـ ـ ــدمي طل ـب ـ ـ ــاتهــم
للحـصول علـى اراضٍ سكنيـة على ان
تكـون مـراجعـة املـواطـنني املـشمــولني
ب ـضـ ــوابــط الـ ــوزارات اخملـت ـصـ ــة وهـي
الـهجـ ــرة وامله ــاج ــريــن واملف ـص ــول ــون
والسيـاسيون من قبل النـظام السابق
م ـ ـ ــراجـع ـ ـ ــة وزارة حـق ـ ـ ــوق االنـ ـ ـس ـ ـ ــان
واالي ـت ـ ــام ون ـ ــزالء دور ال ـ ــدول ـ ــة ممــن
بلـغوا ( )18سنة مـراجعة وزارة العمل
والشـؤون االجتـماعـية واملـوظفون كل
حـسـب وزارته واملـتقــاعــدون مــراجعــة
مــديــريــة الـتقــاع ــد العــام ــة لغــرض
تقـدمي طـلبـاتـهم بـغيـة ارســالهـا الـى
دوائر البلديات يف احملافظات.

