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السماوة/ املدى
تقــــرر نــصــب اربع مــــولــــدات يف
الـــتجـــمعــــــات الــــسـكــــــانــيــــــة ذات
الـبـنــــاء العـمـــودي يف الــسـمـــاوة
ملعـاجلـة مـشكلــة انقطــاع التيـار
الكهـربـائي اعلـن ذلك املهنـدس
فـــاهـم محـمـــود املـــديـــر لـــدائـــرة
انتــاج الـطــاقـــة الكهــربـــائيــة يف
املــــثــــنـــــــــــى وقـــــــــــال ان الـقـــــــــــوات
الـيابـانيـة ومكتـب اخلارجـية يف
احملــــافــظــــة وافـق علــــى جتهـيــــز
الـدائـرة بهـذه املـولـدات الـتي ال
تـسخــدم الـتجـمعــات الـعمــوديــة
فـقــــط وامنــــــــا احملــــــــال والــــــــدور
الـــسـكـنـيــــة القــــريـبــــة مـن هــــذه

التجمعات.
واضـــــــــاف: املـالكـــــــــات الـفـــنـــيـــــــــة
والهـنـــــدسـيـــــة تـــــواصل عـمـلهـــــا
إلكمـال محطة التولـيد الغازية
- االمريـكية الـصنع - والبـالغة
كلفتهـا 24 مليون دوالر لتـوليد
40 مــيكـــاواط إلنـتـــاج الــطـــاقـــة
الـكهــربــائـيــة وهـي املــرة االولــى
الـتـي يكــون يف املــديـنــة تــولـيــد
للـطاقـة الكـهربـائيـة. حيـث كان
ومــــا زال االعـتـمــــاد كلـيــــاً علــــى
مـحطـات تــوليـد يف محــافظـات
اخـــرى. وبـلغـت نــسـبـــة االجنـــاز
80% مــن عــملــيـــــات الــتــنــصــيــب
املــسـتـمـــرة للـمعـــدات واالجهـــزة
للـمحـطــة وحـــول ارتفــاع اجــور
الــكـهــــــــــربــــــــــاء ضـــمـــن مـــبــــــــــالـغ
االستيفاء من الدور السكنية.

اوضح ان االجـــور حــسـب قـــراءة
املقـيــــاس وصــــرفـيــــات املــــواطـن
ولـــــــــديـــنـــــــــا جلـــنـــــــــة لـــــــــدراســـــــــة
اعتــراضــات املــواطنـني لالسعــار
العـاليـة وهي دعـوة للمـواطـنني
لـتـــرشـيـــد االسـتـهالك للـطـــاقـــة

الكهربائية.

نصب مولدات
كهربائية للعامرات
السكنية يف الساموة 

العدد )279(الثالثاء)21(كانون االول 2004

NO (279)Tus. (21) December

الرمادي/عمر الشاهر
شهــــدت مــــديـنــــة الــــرمــــادي يف
االيـام القلـيلة املـاضيـة حتسـنا
مـلحــــوظــــا يف الــــوضع االمـنـي
ــــــات بـعــــــد انـحـــــســــــار الـعـــمـلـــي
املــــــسـلـحــــــة الـــتـــي يـــنـفــــــذهــــــا
ـــــــون ضـــــــد الـقـــــــوات مـجـهـــــــول

االمريكية يف املدينة.
وذكـر عــدد من سكـان املـدينـة لـ
ـــــــدى( ان الـهـــــــدوء االمـــنـــي )امل
الذي شهـدته املديـنة جـاء بعد
تـولي الـسيـد ) فصـال الكعـود(
مـهــــــــام مـــنـــــصـــب مـحــــــــافـــــظ
الـرمـادي خلفـا لـ)عبـد الكـرمي
الـــــراوي( الـــــذي اســتقـــــال مــن
منـصـبه بعــد اختـطـاف جنـليه
من قـبل املــسلـحني يف املـــدينــة
اثر اتهـامه بتعـاونه مع القوات

االمريكية.
ــــــــر ــــــــدوائ ــــــــدى( ال وراقـــبـــت )امل
احلكــوميـة واملـدارس والـكليـات
ــــــــوظـفـــني ــــــســـتـقـــبـل امل وهـــي ت
والطلـبة بعد انقطاع دام قرابة
الــشهــر بــسبـب التــوتــر االمـني
الـذي سـيطـر علـى املــدينـة مع
بــدايـــة شهــر رمـضــان املـبــارك.
وجتــــــولــت )املــــــدى( يف اســــــواق
الــرمــادي الـتـي شهــدت اقـبــاال
حـــــادا علـــــى الـتـبـــضع بـــسـبـب
الـنقــص الكـبيــر الـــذي خلفـته
العــملـيـــات املــسـلحـــة يف املـــواد
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وسط الترقب الذي يخيم على املشاعر

الــــرمــــادي تـبــــدأ احلـيــــاة مـن جــــديــــد
علــــى مــنح فــــرصــــة مـنــــاسـبــــة
للــكعــــــود مــن اجـل معــــــاجلــــــة
ــــــوضع يف املــــــديــنــــــة، ووعــــــد ال
الـكعــــود وجهــــاء املــــديـنــــة بــــان
متتـنع القــوات االمــريـكيــة من
دخـول املـدينـة شـرط ان يـأخـذ
الفـرصــة الكــاملـة يف الـتعــامل
ــــــاعهــم مع االمــــــريـكــيــني واقــن
ـــــــــذلــك مــــن دون ان يــــتـهــــمـه ب
اهالـي املدينة بالعمالة لصالح
القـوات االمــريكيــة كمـا حـصل

مع سلفه الراوي.
مـن جهـتهـــا اسـتـمـــرت القـــوات
االمريكية بنشر قناصيها على
اســــطح املــبـــــانـــي العـــــالــيـــــة يف
املدينـة بدعـوى مراقبـة وتعقب
املــسـلحـني. كـمـــا اسـتـمـــر غـلق
بعــض الــشـــوارع الـــرئـيــســـة يف
املـــديـنـــة. يف الـــوقـت الـــذي مـــا
زالــت بعــض االحـيــــاء تــــشهــــد
اشــتــبــــــاكــــــات مـــتقــــطعــــــة بــني
القـوات االمـريـكيـة واملـسـلحني
مــثل مـنــــاطق شــــارع عـــشــــريـن

وامللعب.
يـــذكــــر ان محـــافــظ الـــرمـــادي
فـصــال الكعـود هـو مـن وجهـاء
املــــديـنــــة وهــــو مـن اكـبــــر واهـم
عـشــائــر املـــدينـــة وهي عــشيــرة
)البو منر( التي تسكن املناطق
الغــربـيــة مـن االنـبــار، وتـتـمـتع
عـــــائلــته بـــســمعــــة طـيـبــــة بـني
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اوقع مئـات الـقتلـى واجلـرحـى
يف صفـــوف املـــدنـيـني،وتعـطـيل

كل اشكال احلياة يف املدينة. 
وقــال احــد شـيـــوخ العــشــائــر لـ
)املــــدى( - رفــض الـكــــشف عـن
اســمه - ان احملـــــافـــظ فـــصـــــال
الـكعــــود اجـتـمـع مع عــــدد مـن
شــيـــــوخ املـــــديــنــــــة ووجهــــــائهـــــا
لغـــــرض معــــاجلــــة الـتــــوتــــرات
االمـنيــة الـتي ابـطلـت مفعــول
احليـاة يف املدينـة، ومت االتفاق

ستجري يف موعدها املقرر من
دون تــأجـيل اســوة مبــديــريــات
ــــــة يف احملــــــافــــظــــــات ــــــربـــي الـــت

االخرى.
وكان الـسخط قـد سيطـر على
الــشــارع الــرمـــادي بعــد اصــرار
ــــــى ــــــة عـل الـقــــــوات االمــــــريـكــي
الـــتـجــــــــول يف شــــــــوارع وازقــــــــة
املـدينة، واصرار املسلحني على
ضـــربهـم وسـط هـــذه الــشـــوارع
واالزقــة امللـيئــة بــالــسكــان ممــا
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الغذائـية وتعـذر نزول املـدنيني
الــى االســـواق. وشهـــدت اسعــار
املــواد الغــذائـيــة واخلـضــراوات
ارتفـــــاعـــــا كــبــيـــــرا لــــصعـــــوبـــــة
تـــســــويـقهــــا الــــى املــــديـنــــة مـن
املـنـــاطق االخـــرى بــسـبــب غلق
اغلــب الـــطـــــرق املـــــؤديـــــة الـــــى
املــدينـة، وكــذلك بــسبـب شحـة
وقود السيارات وارتفاع ثمنه. 

واعلــنــت تــــــربــيــــــة االنــبــــــار ان
امـــتحــــــانــــــات نــــصف الــــســنــــــة

بغداد / املدى
دعــــــــا مـفــكــــــــرون ومـــثـقـفــــــــون
وسـيــــاسـيــــون عــــراقـيــــون إلــــى
إصـدار وثـيقـة إدانـة ضــد قنـاة
اجلـــــزيــــــرة القـــطـــــريـــــة تـكـــــون
مبــثـــــابــــــة محـــــاكــمـــــة رمـــــزيـــــة
أخالقيـة ضـد هـذه الـفضــائيـة
التي تخـصصـت يف زرع الفتنـة
والـعـــنـف يف أرجــــــاء الـعــــــاملـــني
العــــربــي واإلسالمــي والعــــالـم
حسب ما ورد يف بيان الدعوة.

واشـاروا يف الـبيـان الــذي تلقت
)املــــدى( نــــسخــــة مــنه إلــــى أن
اجلزيـرة قد حتـولت إلـى منـبر
للدعاية اإلرهابية والشوفينية
ضد التحـوالت العراقيـة وضد
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املــدنـي وحقــوق اإلنـســان الـتي
يرأسـها الـدكتـور رياض األمـير
وقعه الـعديـد من الـشخصـيات
العــراقـيــة يف اخلــارج مـنهـم د.
سيـار اجلـميل ود. جـواد هـاشم
ود. محمــد املشـاط ود. تيـسيـر
األلــــــوســي ود. عــــــزيــــــز احلــــــاج
ــــــــر ــــــــر وزهـــي وجــــــــاســـم املـــــطـــي
الــــدجــيلـي وإكــــرام احلـمــــدانـي
وحـمــــزة اجلــــواهــــري وصـبــــاح
السـوداني وعبد القـادر البياتي
وخـالد السلطاني وزهير كاظم
عبـود وأنور حـمة سـور وغيـرهم
وقـــــــــد وصـل عـــــــــدد املـــثـقـفـــني
املــوقعـني من الـبيـــان أكثـــر من

)500( شخصية عراقية.

ـ ـ ـ

ـ ـ

االجتــــاهــــات الـــــدميقــــراطـيــــة
واللـيبـراليـة واالبعــاد القيـميـة
احلـــديـثــــة يف العـــالـم العـــربـي
ــــــراً لإلرهــــــابــيــني وغــــــدت مــنــب

ومحرضة على اإلرهاب.
وأكـــدوا أن القـنــاة غــدت أيـضــاً
مـنـبـــراً للـــدعـــايـــة الـطـــائفـيـــة
ــــــــــســـــيــــــــــــــاســـــيــــــــــــــة والــفـــــنت ال
واالنقـسـامـات الـديـنيــة وتعمل
على تـشويه كل مبادئ اإلسالم
وقـيمـه املبــاركــة ويف مقــدمـتهــا
التـســامح والتـراحم واجملـادلـة
بالـتي هي أحـسن ونبـذ العنف

من أجل األمن واألمان.
الـبـيــــان الــــذي تـبـنـت إصــــداره
املنــظمــة الــوطـنيــة لـلمـجتـمع

ـ

ـ ـ ـ

مثقفون عراقيون يدعون إىل إدانة قناة اجلزيرة

بغداد / طالب املاس الياس
تلقى الصندوق العراقي للتعليم العالي منحة
من حكومة كوريا اجلـنوبية قيمتها )200( ألف
دوالر للـمـــســــاعــــدة يف إعــــادة تــــأهــيل الـنــظــــام

التعليمي يف العراق.
ذكــــر ذلـك مــصــــدر مـــســــؤول يف وزارة الـتـعلـيـم
العــــالـي والــبحـث الـعلـمـي لـ)املــــدى( وقــــال أن
كوريـا اجلنـوبيـة تعتـبر ثـاني دولـة تقـدم منـحة
للـصـنــدوق الــذي مت تــأسـيــسه بـتـبـــرع مقــداره
)10( ماليـني دوالر يف آب مــن العــــام املـنــصــــرم

وقـد أعلـنت كـوريــا اجلنــوبيـة حـينهــا عن نـيتهـا
ـــــــون دوالر لـلـعـــــــراق خـالل تـقـــــــدمي )260( مـلـــي

السنوات اخلمس املقبلة.
وأشار املصدر إلى أن الـصندوق تسلم حتى اآلن
أكـثــــر مــن )16( ملـيــــون دوالر ومـن املـتـــــوقع أن
تقدم عـدة دول ومؤسسـات مزيـداً من التبـرعات
مبـينــاً أن الـصنــدوق العــراقـي للـتعـليـم العــالي
يـأخـذ علـى عـاتقه تـنفيـذ عـدة مـشـاريع إلعـادة
تــأهيـل نظـام الـتعلـيم العـالـي بكلفــة إجمــاليـة

تبلغ ملياري دوالر.

ـ ـ ـ

200 ألف دوالر منحة كوريا اجلنوبية 
لدعم قطاع التعليم يف العراق

بغداد / متمم التميمي
شـكلـت وزارة الـــصحــــة بــــالــتعـــــاون مع
وزارة الـتعليم العـالي والبحـث العلمي
جلنـة مـشتـركـة ملنـاقشـة واقع األطبـاء

يف املستشفيات التعليمية.
أوضـح ذلك مــصـــدر مــســـؤول يف وزارة
الــصحـــة لـ)املـــدى( وقــــال: أن اللجـنـــة
الـتـي شـكلـت بـــرئـــاســـة وزيـــر الــصحـــة
الـــدكتــور عالء الــديـن العلــوان تهــدف
إلـى معـاجلة مـشكالت ومعـاناة أطـباء
ـــــــات االخـــتــــصـــــــاص يف املــــــســـتــــــشـفـــي
التـعليمـية، وكـذلك دراسـة االميـتازات
الـتي يتمـتع بها أسـاتذة اجلـامعات يف
الــكلــيـــــات الــطــبــيـــــة واملـــســتــــشفــيـــــات
الـتعلـيـمـيــة لغــرض شـمــولهـم بـنفـس

االمتيازات.
وأشـــار املــصـــدر إلـــى أن وزارة الــصحـــة
تـــــسعـــــى إلعـــــادة الــنـــظـــــر يف مــنــــــاهج
الـــدراســـات األولـيـــة لــطلـبـــة الــتعلـيـم
الــطـبـي مبـــا يـنـــسجـم مع الـتــطـــورات
العلمـية احلـاصلة يف الـدول املتقـدمة
ومواكبـة التطـورات الطبيـة كالً حسب

اختصاصه.

ـ ـ

جلنة ملعاجلة مشكالت أطباء
املستشفيات التعليمية

بغداد / املدى
بـــاشــــرت املالكــــات الهـنـــدسـيــــة والفـنـيـــة يف
مـــديـــريـــة مــــاء محـــافــظــــة بغـــداد بـنــصـب

وتشغيل ماء نهران
وأوضح مدير ماء بغداد املهندس زكي مطر
جــاسم عن )تـنفيـذ مجمع املـاء الـذي تبلغ
طاقته مليون و250 ألـف غالون يف اليوم يف
مـنـطقــة الـنهـــروان للقـضــاء علــى الــشحــة
احلـاصلـة يف املـاء الصـالح لـلشـرب( مـؤكـداً
)املـبـــاشـــرة بـــاملــشـــروع ومـن املــــؤمل إجنـــازه
خالل 60 يـوميـاً وبكـلفة إجـمالـية مقـدارها

110 مليـون دينـار وهـو مـن املشـاريع املنفـذة
خـــــارج اخلـــطـــــة االســتــثــمـــــاريـــــة وهـــــو مــن

املشاريع احلديثة يف املنطقة.
مــن جهــــة أخــــرى بــــاشــــرت مــــديــــريــــة مــــاء
محافـظة بغـداد بتنفـيذ الـشبكـة الداخلـية
للـمـنــطقـــة اجملـــاورة لـلعـمـــارات الـــسكـنـيـــة
)التــوسعــات( يف منـطقــة أبــو غــريب والـتي
تــضـمـنـت )12 كــم بقــطــــر 110ملـم( و)4كـم
قطر 160 مـلم( و)200م قطر 225ملم( ومن
املــــؤمل إجنــــازهــــا نهــــايــــة الـــشهــــر احلــــالـي

وبكلفة 100 مليون دينار.

بكلفة 110 ماليني دينار 

املبارشة بتنفيذ جممع ماء النهروان

بغداد / طالب املاس الياس
أكدت وكيلة وزارة التعليم العالي
والـــبـحـــث الـعـلـــمـــي الـــــــدكـــتـــــــورة
بــــريــــوان خــيالنــي علــــى ضــــرورة
تـــوفـيـــر اجلــــامعـــات الـتــشــيكـيـــة
زماالت دراسيـة لعدد من الـطلبة

والتدريسيني العراقيني.
جــاء ذلـك خالل لقــاء الـــدكتــورة
خـيالنـي مع الــسفـيــر الـتــشـيكـي

تــطـــــويـــــر الـعالقـــــات الــثقـــــافــيـــــة
والعلـمـيــة. مبـــا يخــدم مــصلحــة

البلدين الصديقني.
وأعـــرب الـــسفـيـــر الـتــشــيكـي عـن
رغبــة بالده يف تـطــويــر العالقــات
الـثقـــافـيـــة مـــؤكـــداً علـــى ضـــرورة
تهـيـئــة بــرنـــامج خـــاص للـتعــاون
بـــني اجلــــــــامـعــــــــات الـعــــــــراقـــيــــــــة

والتشيكية.

مـارتني كـيلكيـو الذي قـدمت فيه
شــــــــــــرحــــــــــــاً مـفـــــــصـالً عـــــن أهـــــم
اجلـامعات العـراقية تخصـصاتها
يف مـجــــــــال الــــطـــب والـقــــــــانــــــــون
واآلداب واالقـتـصـــاد والفـيـــزيـــاء،
مــطـــــالــبـــــة اجلـــــانــب الــتـــشــيـكــي
بتـوفير زماالت بحثيـة وتدريسية
لـلـــتــــــــدريــــــســـيـــني والــــطـلـــبــــــــة يف
اجلــــامعــــات العــــراقـيــــة مــن أجل

ـ ـ

زمــــــاالت تــــشــيـكــيــــــة لـلعــــــراقــيــني

بغداد /كرمي جاسم
السوداني

أعلـن مصـدر مسـؤول يف وزارة
الـــــتـجـــــــــــارة عـــــن اســـــتـــــــــــرداد
شـــــــاحـــنـــتـــني مـــن أصـل )13(
شــاحنـة كــانتـا قـد ســرقتـا يف
مطلـع األسبوع احلالي معبأة
مبــــــادة الـــــشــــــاي الـــــســـيالنــي
املعلـب يف محافظـة األنبار يف

منطقة )الكيلو 160(.
وأفـاد املـصـدر أن الـشــاحنـتني
أعـيــدتــا بعــد اتـصــال هــاتفـي
مبقـر الشـركة العـامة لـتجارة
املــــواد الغـــذائـيـــة لـإلبالغ عـن
وجودها يف املنطقة املذكورة.

ـــــة وأكـــــد املـــصـــــدر أن حــمـــــول
الــشــاحـنـتـني مت تفـــريغهــا يف
مخازن الشركة وناشد املصدر
أهالـي احملافـظة بـاإلبالغ عن
أي حـــالـــة ســـرقـــة فــضالً عـن
مطـالـبته الـسـراق بـإعـادة كل
الشـاحنـات إلـى الـوزارة كـونهـا
حتـمل مـــواد غـــذائـيـــة تخـص
ـــــــواطـــن الـعـــــــراقـــي ويـجـــب امل
معــاملـتهــا معــاملــة احلــاالت

اإلنسانية املتعارف عليها.

ـ ـ
ـ

ـ ـ
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ـ ـ

استعادة شاحنتني
حمملتني بالشاي 

الناصرية/حسني كرمي العامل 
اعلن يف مـديـريـة مـاء ذي قـار
عن افـتتـاح عــدد من مـشــاريع
املاء يف مركز مدينة الناصرية
شـملت شبكـات ماء الـناصـرية
ــــــورة وحــي وشــبـكــــــة مــــــاء الــث
االميــر وحي الـشعلــة الثــانيـة
وشبكـة ماء حـي العروبـة وقال
رئيس املهـندسني حسن راضي
فــرهــود مــديــر مــاء ذي قــار يف
حــديث خـص به )املــدى( لقـد
جـــرى افـتـتـــاح هـــذه املــشـــاريع
ومن املــؤمل اجنـاز شـبكـة مـاء
الــسـيف والـصــابـئــة وحـــديقــة
غـــــازي خالل االيــــام الـقلــيلــــة
القـادمـة ، امـا شـبكـة مــاء حي
اجلــوالن فـهي حـــاليــا يف طــور
الـفـحــــص مــن قــبـل مـالكــــــات
ـــــــاكـــــــد مـــن ـــــــة لـلـــت ـــــــري ـــــــدي امل
صالحــيـــتهـــــا قـــبل ادخــــــالهـــــا

اخلدمة 
وعــــــن اجنـــــــــــــــــاز اخلـــــــــطـــــــــــــــــة
االسـتثمـاريـة لـسنـة 2004 قـال
: لقـــد مت اجنـــاز ابـنـيـــة دوائـــر
املاء يف ناحية البطحاء وسيد
دخيـل واحلمــار وشـبكــات مــاء
قـــضــــــاء اجلــبــــــاش ونــــــاحــيــــــة
الفهــود واحلمــار وسيــد دخيل
والنـصــر والـطــار وشـبكــة مــاء
كـــرمـــة بـنـي سعـيـــد واالعـمـــال
جـاريـة حـاليـا ملـواصلـة تـنفيـذ

اعمال اخلطة 
اما عن مـشروع ماء النـاصرية
الكـبيــر فقــد قــال : لقـــد متت
ـــــــاشـــــــرة مبــــــشـــــــروع مـــــــاء املـــب
النـاصـريـة الكـبيـر يف منـطقـة
البــدعـــة من قـبل املـتعــاقـــدين
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بـنـي سعـيـــد والـطـــار حـيـث مت
تـشـكيل دائــرة املهنـدس املقـيم
يف املـــديـــريــــة لالشــــراف علـــى
العمل ومتـابعة تنفيذ املشروع

وعـن اهـمـيــــة املـــشــــروع قــــال :
ــــــر هــــــذا املـــــشــــــروع مــن يـعــتــب
ـــــــــشـــــــــــــاريـع احلـــــيـــــــــــــويـــــــــــــة امل
ـــــــــة الـــتـــي ــــــســـتـــــــــراتـــيـجـــي وال
سـتــســـاعـــدنــــا علــــى معـــاجلـــة
شحــــة املـــــاء وتقــضــي علــيهــــا
نهــائـيــا يف مــركــز احملــافـظــة.
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مع شــــركــــة فلــــور االمــــريـكـيــــة
ــــــــؤمـل ان تـــبـلـغ ــــــــذي مـــن امل ال
طــاقته )20000 م3/سـاعـة( أي
مـا يعــادل )10( ماليني غـالـون
ــــــا حــيــث ســيـغــــــذي يف ــــــومــي ي
مرحلته االولى نـاحية الغراف
ومـــديـنـــة الـنـــاصـــريـــة وقـضـــاء
ســـوق الــشـيـــوخ وان املـــديـــريـــة
تـــــتــفـــــــــــــاوض مــع اجلـــــــــــــانـــــب
االمريكي عـلى توسـيع املشروع
لــيــــشــمل نـــــواحــي الــبـــطحـــــاء
والفـضلـيــة والـعكـيكــة وكــرمــة
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انجــاز عــدد مـن مــشــاريع املــاء يف ذي قــار 

الفرات - بابل / مكتب املدى
أعلن مصـدر مطلـع يف قيادة
قوات الدفاع املدني يف احللة
ـــــطـــــــــال لـ)املـــــــــدى( أنـه مت إب
مفعــول عبـوة نــاسفــة صبـاح
أمـس زرعهـا مجهـولـون قـرب

غرفة جتارة احللة.
وقال املـصدر أن العبـوة كانت
ــــزوار ـــســـتهــــدف مــــواكــب ال ت
املتــوجهــة إلــى مــرقــد اإلمــام
)ابــن طـــــاووس( وهـــــو أحـــــد

علماء احللة املشهورين.
وشــاركـت القـــوات البــولـــونيــة
يف إبطـال العبــوة التي كـانت
عبــارة عن كـميـة كـبيـرة جـدًا
من املواد الشديدة االنفجار.
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إبطال مفعول عبوة
ناسفة استهدفت مواكب

زوار ابن طاووس

كوبنهاكن - خاص املدى
(Metro  ذكــــــرت صـحـــيـفــــــة
 ( Xpress أن إتفـــاقـــاً  ابـــرم
بني احلكومـة الدمناركـية التي
يقـــــودهـــــا حـــــزب الــيـــســـــار مــن
اليـمني التقليـدي  وبني  حزب
الــــشعـب الـيـمـيـنـي املـتــطــــرف
يــــــدعــــــو الــــــى إعــــــادة طــــــالــبــي
اللجـــوء الـــى بلـــدانهـم مقـــابل
تــوقـيع احلـــزب املتـطــرف علــى
املــوازنــة املـــاليـــة للعــام القــادم،
ووضـع احلــــــزب شــــــرطـه هــــــذا
للــــضغــــط علـــــى احلـكـــــومـــــة ،
مــــوضحــــًا انه لـن يــــوقـع علــــى
املـيـــزانـيـــة مـــالـم يـتـحقق هـــذا

الشرط .
وأوضحـت الصحيفة أنه سيتم
إســـتخــــــدام مــــــا يــــطلـق علـــيه
)الـعـــــصــــــــا واجلــــــــزرة ( بـهــــــــذا
اإلتفــــاق ، حـيـث سـتـــســتخــــدم
احلكـــومـــة اجلـــزرة بـــالـنــسـبـــة
للعــراقـيني املــرفــوضــة طـلبــات
جلـــوئهـم ، وتــسـتخـــدم العـصــا
لغيـر العـراقـيني مـن جنـسيـات
أخــــــرى مــثـل أفغــــــانـــــســـتــــــان ،
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ويـــــوغـــــسالفــيــــــا الــــســــــابقـــــة .
والعــصــــا سـيـتـم رفـعهــــا ضــــد
الــبلـــــدان الــتــي تعــيق وصـــــول
أبنـائهـا الـذيـن رفضـت طلبـات
ــــــشـــمـل هــــــــذه جلــــــــوئـهـــم ، وت
العقـــوبـــة خفـض املــســـاعـــدات
املـاليـة املقـدمـة من الـدمنـارك
الــى هــذه الـــدول .  يف حني أن
هذا االتفاق لقـي معارضة من
ـــــــــان ـــــــــرمل بـعـــــض أحـــــــــزاب الــــب

كاألحزاب اليسارية .
أمــــــا الالجــئــــــون العـــــراقــيـــــون
ــــــــات ــــــــذيـــن مت رفـــــض طـلـــب ال
جلـوئهم يف الـدمنـارك والـذين
مـا زالوا يقيمـون يف معسكرات
إســــــتــقــــــبـــــــــــــــال الــالجــــــئــــــني ،
فسـيمنـحون وفـق هذا االتـفاق
مـبـلغـــــًا قـــــدره 17.000 ســبعـــــة
عـــــشــــــر ألف كــــــرون دمنــــــاركــي
للـــــشخـــص الــبــــــالغ  ، أي مــــــا
يعادل 2500 الفني وخمسمائة
دوالر ،  شــــرط ان يـــسـجل مـن
ـــــــــــدى ســــتــــتــــم إعـــــــــــادتـه أن  ل
السلطات اخملتصة  قبل 1 / 2

/ 2005   للسفر الى العراق.
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رفض طلبات جلوء العراقيني املقيمني
يف املعسكرات بالدنامرك
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،161072 ،161006 ،160979
،161119 ،161107 ،161089
،161235 ،161218 ،161213
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أرقام املعتقلني املطلق
رساحهم أمس

الديوانية/ ملياء عدنان
بــــاشــــر املــصــــرف الـعقــــاري ودائــــرة
الـــزراعيــة يف محــافـظــة القـــادسيــة
بـــصــــــرف القــــــروض للــمـــــواطــنــني
والـفـالحــــني املــــــــشــــمـــــــــــولــــني وفـق

الضوابط.
وأوضح الــــســيـــــد عــبـــــد الـــــرحــمــن
الركـابي مـدير املـصرف الـعقاري أن
القــروض متـنح لـلمــواطـنني الــذي
تسلموا صكـوك الوجبة األولى ولم
يـستـطيعـوا صـرفهـا بـسـبب انـدالع
احلـــــــــرب. واملـــــــــواطـــنـــني الـــــــــذيـــن
يـسـتحقــون الـــوجبـــة الثـــانيــة بعــد
اســـتــكـــمــــــــال كــــــــافــــــــة اإلجــــــــراءات

القانونية الالزمة.
وأضــاف أن املعــامالت الـتي أجنــزت
قبل احلـرب ولـم يتـسـلم أصحـابهـا
صـكــــوكــــًا بـــــالقــــروض لـم تــــرد أيــــة

تعليمات بخصوصها.
فـيمــا قــال املـهنــدس كــاظـم عبــادي
معــاون مــديــر زراعــة الــديـــوانيــة أن
وزارة الــزراعــة أقــرت إقــراض صغــار

الـفـالحـــني واملــــــــزارعـــني لـالرتـقــــــــاء
بالعملية الزراعية وإعطاء املزارعني
والـفالحــني فــــــرصــــــة الســتــثــمــــــار
األراضــــي الــــــــــزراعــــيــــــــــة. وأكــــــــــد أن
القــروض تتـراوح بـني مليـون لغـايـة
ثالثـــــة ماليــني ديــنـــــار، ويــــشــتـــــرط
للحـصـــول علـيهـــا كفـــالـــة صـــاحـب
مكتـب تسـويق عـن قيمـة احملـاصيل
املـســوقـــة من قـبل املـقتــرض إذا كــان
املـبلغ ال يـتجــاوز املـليــون دينــار. أمــا
إذا كـــــان مــبلـغ القــــــرض ملــيـــــونــني
فيـشتـرط كفـالـة مـوظفني دائـميني
علــى مالك الــدولــة علـــى أن ال تقل
خـدمة كل منـهما عن خمـسة أعوام.
أمــــــا مـــبلـغ ثالثـــــــة ماليــني ديــنــــــار
فيـشتـرط لـلحصــول عليه أن يـوثق
بـأحـد الضمـانـات العقـاريـة املعمـول
بهـا مـن قبـل املصـرف وتـشـكل جلنـة
للكـشف علـى الـضمـانــات العقـاريـة
وتـتــــألف مـن مـــديـــر فـــرع املــصـــرف
ومدير التسجيل العقاري ومهندس

التسجيل العقاري.

املبارشة برصف القروض العقارية 
والزراعية  يف الديوانية


