
2 NEWS AND RIPORTERيف احلدث احمللي

جريدة يومية سياسية 
تصدر عن مؤسسة املدى 

Al- Madaلالعالم والثقافة والفنون 
issued by: Al- Mada Establishment

for Mass Media, Culture & Art  فرز االلوان يف مؤسسة املدى

مدير  التحريرنائب رئيس التحريررئيس التحرير التنفيذي

عبدالزهرة زكيسهيل سامي نادرزهرياجلزائري

بغداد - شارع ابو نؤاس
االخباراحمللية :التحقيقات:الرياضة:املدير الفنــــــي :

عبد الرزاق املرجاينحسني حممد عجيلخـالد حمفــوظغادة العـاملــــي
الثقافية :

قاسم حممد عباسحممد درويش عيل
املنوعات: االخبار والتقاريرالدولية :

بيـروت - شـارع احلمـراجاسم حممد سامل 7170395
7170513

دمشـق -شارع كرجـية حداد

املدى/وكاالت
وصــلــــــت جــــــثــــــث اجلــــــنــــــــــــــــود
االمـــريكـيـني الـــذيـن قـضـــوا يف
أعنف ضـربـة يتلقـاهـا اجلـيش
ـــــــى االمـــــــريــكـــي يف الـعـــــــراق ال
قـاعدة عسكـرية أمريـكية خارج
مــدينـة الكــويت امـس االربعـاء
علــــى مـنت طــــائـــــرة شحـن مـن

C-13. طراز
واجــــريـت مــــراسـيـم اســتقـبــــال

البقايا البشرية بوقار بالغ.
ويف تـــــوضــيـح لعـــــدد ضحـــــايـــــا
ــــــــذي اســـتـهــــــــدف الـهـجــــــــوم ال
القـــــاعـــــدة العــــسـكـــــريـــــة، قـــــال
مــســؤول عــسكــري أمـــريكـي ان
ـــــــــى االثــــنــــني مــــن بــــني الـقــــتـل
والعـشرين: 15 جنـدياً أمـريكياً
وخــمــــســــــة مــن املـــتقــــــاعــــــديــن
ــــــــى جــــــــانـــب االمــــــــريــكـــيـــني ال
عـنصـريـن من احلـرب الـوطـني

العراقي.
وقـالت )هاليـبيرتون( الـنفطية
ــــــة ان ســـبـعــــــة مـــن االمــــــريـكـــي
مــوظـفي الـشــركــات الــشقـيقــة
لهـا قـد قتلـوا يف الهجـوم، غيـر
انـه لـــم يـــتــــضـح اذا مـــــــا كـــــــان
الـضحــايــا ضـمن االرقــام الـتي

كشف عنها البنتاغون.
وكــان قـــد أعلـن الـبـنـتــاغــون ان
اربعــــــة صــــــواريخ اســـتهــــــدفــت
القـــــاعـــــدة االمـــــريـكــيـــــة الــتــي
ــــــشــــــــارك االمــــــــريــكــــــــان يف يـــت
استخـدامهـا  احلـرس الــوطني
العـــــراقــي وتــــســبــب الـــصـــــاروخ
الــذي ضــرب خـيمــة تـسـتخــدم
كقـاعــة للـطعـام سـاعــة الغـذاء
يف ايقـاع جميع الـضحايـا، ولم
يــسفــر صــاروخ ثـــان انفجــر يف
اخلــــــارج عــن احــــــداث أضــــــرار

تذكر.
فـيمــا أخطـا صـاروخـان اصـابـة
ــــــى الـهــــــدف ولـــم يـــتــــضـح حـــت
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مـن ان تكـون اخلـطــوة التــاليـة
للمتمردين تسلل مقاتلني الى
احـــدى القـــواعـــد االمــــريكـيـــة،
واضـاف )ان طفـرة هجـوم علـى
احـدى قـواعـدنـا او معـسكـراتنـا
مــــــســـتـخــــــــدمـــني الـعـــنـــــصــــــــر

البشري(.
وقـــــال خــبــيـــــر امــنــي يعــمل يف
شــركــة خــاصــة عــاد مـن بغــداد
لــتـــــوه ان الـــــواليـــــات املـــتحـــــدة
وضعت يف االصل فـرقـة كـاملـة
ـــــــوصـل، وهـــي يف مـــنــــطـقـــــــة امل
الفــــرقــــة 101 احملـمــــولــــة جــــواً
لكـنهــا اسـتـبــدلـت بــدايــة هــذا
العـــام بقــوة تــشـكل نـصف قــوة
الفـرقة االصلـية واضـاف )لقد
قـمنـا بـاسـتبـدال فـرقــة بكتـيبـة
معتقـدين بأننـا سنحصل على
مــسـتـــوى االمـن ذاته( واشـــارت
صحـيفـــة الـــواشـنــطـن بـــوسـت
ــــــــى ان ــــــــأ ال الـــتـــي اوردت الـــنـــب
الهجوم يـدل ايضاً علـى تنامي
املـتمـــردين وتـطــور عـملهـم مع
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االمـــــريـكــيـــــة يف املــــــوصل قـلق
ـــــــــــراء الـعــــــــســـكـــــــــــريــــني اخلــــب
االمـريكيني لـدقة الهجـوم كما
ان عــملـيــــات )املـتـمــــرديـن( يف
املـوصـل تسـتنـد الـى معلـومـات
اســتخـبـــــاريـــــة دقــيقـــــة، واشـــــار
بعـض الـضـبـــاط االمــــريكـيـني
الــذين خـدمــوا يف العـراق الـى
خــشيـتهم مـن ان يكــون هجـوم
املــوصل عالمـة بـدايـة مــرحلـة
من العنف املكـثف الذي يسبق
االنـتخــابــات املقــررة يف نهــايــة
كـــانـــون الـثـــانـي القـــادم، وقـــال
الكـــولـــونـيل املـتقـــاعـــد مـــايـكل
ـــــــســــتـــــــــوى ـــــــــى امل ـــــــس )عـل هــــي
الــسـتـــراتـيجـي فـــأنـنـــا، نـتـــوقع
ــــــــســــبـق شـهـــــــــــراً مـــــــــــريـعـــــــــــاً ي
االنـتخــابــات، وان هــذا الــشهــر

قد بدأ االن!(.
وقــــــال جـــيفــــــري وايــت احملـلل
الــســـابق يف وكـــالـــة مخـــابـــرات
الـدفـاع للـشـؤون العـسكـريـة يف
الـشــرق االوســط انه قلق جــداً
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اللحـظــة عـــدد اجلنــود الـــذين
كــانــوا مــوجــوديـن يف القــاعــدة

ساعة الهجوم.
وقال بعض الصـحفيني الذين
زاروا املنـشــأة يف وقت ســابق ان
اخلـيـمــــة تـتـــسـع لقــــرابــــة 500
شـــخــــــــــــص، وان اجلــــــــنــــــــــــــــــــــود
االمـــــريـكــيــني عــبـــــروا يف وقــت
ســـــــــــــــابــق عــــــن قــلــقــهــــــم مــــــن
ــــــاء اســتـهــــــداف املــنـــــشــــــأة اثــن

احتشادهم لتناول الوجبات.
وفـــرضـت القـــوات االمــــريكـيـــة
منـذ فجر امـس االربعاء حـالة
الــطـــوارئ يف املــــوصل وأغـلقـت
الـى اجل غيـر مسـمى اجلـسور
اخلـمسـة علـى نهـر دجلـة التي

تربط بني جزئي املدينة.
ـــــــرئـــيــــــس مـــن جـهـــتـه قـــــــال ال
ــــــوش ان االمــــــريـكـــي جــــــورج ب
اجلـنــــود االمــــريـكـيـني الــــذيـن
قتلـوا يف هجـوم املـوصل كـانـوا

يف مهمة سالم.
 واثـــار الهجــوم علــى القــاعــدة
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بعد هجوم املوصل اخلبراء يتوقعون شهراً مريعاً

بوش: عملية املوصل متت يف وقت صعب
وقواتنا يف مهمة سالم

النجف / املدى
اصبحت مـدينة الـنجف اليوم
تلم اشالء االنفجار وبقـايا ما
ــــــران االنـفـجــــــار احــــــرقــتـه نــي
العـنيف الذي ادى حـسب قول
احملـافظ يف املـؤمتر الـصحفي
ــــــــى مـقـــتـل ــــــــذي عـقــــــــده ال ال
52واصــابــة 142، واكــد ان هــذه
احلـصـيلــة الـنهــائيــة واضــاف:
ـــــــــا 50 مـعــــتـقـاًل يف ـــــــــديــــن ان ل
الـسجـن القت قـوات الـشــرطه
القــبــــض علـــيهـــم لالشــتــبــــــاه
بـضلـوعـهم يف احلـادث. واشـار
الـــى ان كـل املعـتـقلـني هـم مـن
العــراقـني وبعـضهـم من خــارج
مـــــديــنـــــة الــنـجف امـــــا واحـــــد
مــنهــم فهـــو عـــربـي اجلـنــســيه
وهــم قــيــــــد الــتـحقــيـق ولفــت
قـــــائال: انــنـــــا كــنـــــا علـــــى علــم
مسبق بدخول سيارة مفخخة
الـى مـدينـة النجف تـستهـدف
ـــــــات ـــــــرجـعـــي املــــــســـــــؤولـــني وامل
الـديـنيـة. واضــاف ان اختـراقـًا
امـنيـًا بـسـيطـًا ادى الـى دخـول
الـــسـيــــارة الـــــى قلـب مــــديـنــــة
ــــــى ان هــــــذه الــنـجف. ونـــبه ال
الـسيارة كـانت تستهـدف منزل

املرجع االعلى السيستاني.
مـن جهــته وجه الــسـيـــد عـبـــد
العــــــال الـكــــــويف مــــــديــــــر امــن
ــــــد ــــــى قــــــائ ــــــوم ال الــنـجـف الـل
الــــشــــــرطه يف الــنجـف اللـــــواء
غــــالـب اجلــــزائــــري وشــــرطــته
حــيــث قــــــال  لـ)املــــــدى( انــنــــــا
كجهـة امـنيـة منـنع من دخـول
اي سيـارة مــدنيـة الـى مــدينـة
الـــنجـف القــــــدميــــــة واضــــــاف
كــانـت مفــارزنــا االمـنـيه تقــوم
بقـلع لــــــوائح مــن الــــســيـــــارات
الـواقفه بـاملنطـقه لكن عنـدما
تـسلمت الشـرطه مهام حـماية
املـنــطقـــة سـمحـت للــسـيـــارات
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يـــــومــني اوثالثـــــة ايـــــام ســـــوف
يـظهـرون الفــاعل علـى اجهـزة
الـتلفــزيــون مــشيــرًا الــى انـهم
تـــوصلــوا الــى خـطــوط اولـيــة

ملنفذ اجلرمية.
املــــرجعـيـــة الـــديـنـيــــة ومكـتـب
املـرجع محمـد سعيـد احلـكيم
اصــدر بيـانـا اسـتنكــر فيه هـذا
العمل االرهابي ودعـا املؤمنني
ــــــــــى الــــيـقــــــظــــــــــة واحلــــــــــذر ال
واملــســـؤولـني الـــى عــــدم تكـــرار

ماحدث.
امـا الـشيـخ محمـد الـيعقــوبي
فـقـــــــد حـــمـل املــــــســـــــؤولـــني يف
احملــافـظه مـســـؤليــة مــاحــدث
ــــــى انهــــــا محــــــاولــــــة واشــــــار ال
لتعـطيل الـعمليـة االنتخـابيـة
جــــاء ذلك يف بـيـــان صـــدر مـن
مـكــتـــبه بــــــالـــنجـف. وشهــــــدت
املـــدينــة تــشيـيع 12 قـتيـاًل من
ضحايا االنفجار وسط اجواء
من احلـزن والبكـاء من اهـالي
املــــديـنــــة وحـمّـل اغلـب سـكــــان
الــنـجف الـــــسلـــطــــــة احمللــيــــــة
بــاملـــدينــة مـســـؤوليــة مــاحــدث
ـــــــــد احـــــــــد حــــيــــث يـقـــــــــول وال
املقـتــــولـني ويــــدعـــــى محـمــــد
العــزام لـ)املــدى( ان احلكــومــة
تتحمل املسؤلية كاملة مشيرا
ـــــــى ان مـحـــــــافــــظ الـــنـجـف ال
واجــهــــــــــــــــــزة االمــــــن وجــهــــــت
اهــتــمــــــامهـــــا الـــــى الــتــــشــيــيع
الـــضخــم لـــشــيخ عـــشــيـــــرة ال
حـسن حـامت آل حـسن وتــركت
امـن املــــديـنــــة ســــائـبـــــاً. ووجه
بعضهم اتهـامه الى املـسؤولني
الـــذين شــاركــوا وحـضــروا الــى
التشيـيع وذلك الى االستفادة
مــــــن هـــــــــــــــذه الــعـــــــــــشــــــيـــــــــــــــرة
بـــاالنـتخـــابـــات النهـــا عــشـيـــرة
كــبــيـــــرة وتــنــتــــشـــــر يف جــمـــيع

انحاء العراق 
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بــالــدخــول الــى هــذه املـنــطقه
املـكــتــــظه. واشــــــار الــــــى ان وزر
جميع القتلى ودماء اجلرحى
يــتحـمـلهــــا قــــائــــد الـــشــــرطــــة
وشـــرطـته ووعـــد بـــاخـــذ الـثـــار

قريبا من اجلناة.
امــا قــائــد الــشــرطـــة فقــال  لـ
)املــدى( القـينــا الـقبـض علــى
عــدد مـن املـشـتـبه بهـم، ثالثــة
منـهم كــانــوا يحـملــون اجهــزة
ــــــصــــــــــــويــــــــــــر ويـقــــــــــــومــــــــــــون ت
بتصـويراملنـطقة خـالل حلظة
االنـفجــــار . ووعــــد بــــان خالل
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املرجعيات الدينية: ماحدث يتحمله املسؤولون يف النجف

مدير أمن النجف حيمل الرشطة
مسؤولية انفجار السيارة املفخخة

القبض
على )50(

مشتبهاً به
بينهم

عربياً واحد

واسط/جبار بجاي
قــــــــــال ضــــــــــابـــــط يف الـلــــــــــواء 403
لـلحـــــرس الـــــوطــنــي العـــــراقــي ان
احــــدى مفـــارز احلـــرس الـــوطـنـي
متكـنـت مـن القـــاء القـبــض علـــى
خمسة ارهابـيني اثناء محاولتهم
زرع عبـوة نــاسفـة لـتفـجيـر جـسـر
الصويـرة الذي يربـط ضفتي نهر
دجلة 150 كم شمال غرب الكوت.
وافـــاد بـــان االرهـــابـيـني اخلـمــســـة
وجــد بحــوزتهـم اسلحــة مخـتلفـة
واعتــدة ومــواد شــديـــدة االنفجــار
متـت مــصــــادرتهــــا عـنــــد القـبــض
عليهم ومت تسليمهم الى اجلهات
اخملـــتــــصـــــــة الجـــــــراء الـــتـحـقـــيـق

معهم.
ومـن اجلـــديـــر بـــالـــذكـــر ان جــســـر
الــصــــويــــرة الـــــذي يعــــد مـن اهـم
اجلـسـور علـى نهـر دجلــة سبق ان
تعـــــرض الـــــى عـــملــيــــــة تخـــــريــب
ممـاثلـة ادت الـى سقــوط الفضـاء
الـــوســطــــى له ممــــا تعــــذر العـبـــور
علـيه وقـــد اعيـــد اعمـــاره من قـبل
احــــــــدى الــــــشــــــــركــــــــات احملـلـــيــــــــة
املــتخــصــصـــة بـــاعـمـــال مــشــــاريع
الطرق واجلسور وله اهمية كبيرة
اذ يـربـط الطـريق العـام )الكـوت-
بغـداد( مبديـنة الـصويـرة كمـا انه
يــــــربـــط الـــطـــــــريق املــــــذكـــــــور مع

محافظات الفرات االوسط.
مـن جـــانـب اخـــر قـــال مــصـــدر يف
الـشـرطــة احملليـة مبــدينـة الكـوت
ان االعمــال االرهـــابيــة الـتي كــان
يقوم بهـا بعض العناصـر اجملرمة
علـــــى الــطـــــريـق العـــــام )الـكـــــوت-
بغـــــداد(الــتــي كـــــانــت تــــســتهـــــدف
الشـاحنات والصهـاريج قد شهدت
تـــراجعــا كـبـيــرا يف املــدة االخـيــرة
خـــاصـــة ضـمـن احلـــدود االداريـــة
حملــافـظــة واسـط بعــد الـعمـليــات
املـكـــثفــــــة الــتـــي نفـــــــذتهــــــا قــــــوات
الــــشــــــرطــــــة واحلــــــرس الــــــوطــنــي
ملـالحقــــة هـــــؤالء القــتلـــــة والقــــاء
القـبـــض علـــــى عـــــدد مــنهـم وهـم
مازالوا قـيد التحقيق مـشيرا الى
ان افـراد العشـائر القـاطنـة ضمن
املنطـقة ذاتهـا هي االخـرى اخذت
دورهــــــا يف مــتـــــــابعــــــة مـــثل هــــــذه
االعمــال واالبالغ عـن العـصـابـات
الـتـي تقـــوم بهـــا ممـــا يـــدلل علـــى
الـوعـي الكـبيـر والـشعـور الـوطـني

العالي البناء هذه العشائر.

الـقبـض عىل مخـســة
ارهــابـيني حــاولــوا

نسف جرس الصويرة

مـن جهه اخــرى قــررت وزارة التــربيــة اعفــاء
الـطلبـة من الـدوام اليـومي يف مــدارسهم يف
حـــالـــة وجـــود مـــوجـبـــات ذات طــــابع امـنـي
لــوظـيفــة ولـي امــر الـطــالـب يف مــؤســســات

الدولة يف بغداد واحملافظات.
ذكر ذلك مـصدر مسـؤول يف الوزارة لـ)املدى(
وقــال ان الــطلــبه املــشـمــولــني بهـــذا القــرار
عليهـم ان يسجـلوا يف مـدارسهم بـاألنتـساب
للعـام الدراسي احلـالي وان يؤدي امتـحانات
نــصف العــام واالمـتحــانــات الـنهــائيــة وفقــًا
للجداول التي ستعلن الحقاً يف مدارسهم.

ودعـــا املــصـــدر جـمــيع الـــوزارات الـــى اعـــداد
قــوائم بــأسمـاء مـنتـسـبيهـا الـتي تــستــوجب
اعفــاء ابنــائهـم من الــدوام اليــومـي علــى ان
تـسلم االسـتمـارات بعــد ملئهـا الـى املـديـريـة

العامة للتقومي واالمتحانات.
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بغداد/طالب املاس الياس
أعلـن وزيــر الـتــربـيــة الــدكـتــور ســامـي عـبــد
املهـدي املظفـر عن املـباشـرة مبشـروع تطـوير
كفــــاءة مــــدرســي االخــتــصــــاصــــات االتــيــــة

:الرياضيات واللغة االنكليزية والعلمية.
وقــال لـ)املــدى( ان الهــدف مـن املــشــروع هــو
ــــى اتخـــاذ اعــــداد مالكــــات كفـــوءة قــــادرة عل
اجـراءات ســريعــة لتـطـويـر اسـالـيب طــرائق
التــدريـس يف املــواد العلـميــة واالطالع علــى
اخلـبــرات االجـنـبـيــة يف أخـتـصـــاص العلــوم

اخملتلفة.
وأشــار وزيــر الـتــربـيــة الــى ان هــذا املــشــروع
تـدعـمه منـظمـة اليــونسـيف يتـضمن ارسـال
)60( مـدرسـًا وتقـنيـًا يف دورات خـارج العـراق
لالطالع علـى البـرامج احلديـثة وتكـون مدة

الدورات )21( يوماً.
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اعفاء بعض الطلبة من الدوام السباب امنية

املبارشة يف تطوير كفاءة مّدريس
االختصاصات العلمية

بغداد / طارق اجلبوري
فاحتت امـانة بغداد رئـاسة مجلس
الــــــوزراء لغــــــرض املــــــوافقــــــة علــــــى
تخـــصــيـــص ارض مـــطـــــار املــثــنـــــى
ومعسكـر الرشيد النـشاء مجمعات
سكـنيــة حـــديثــة علــى وفق الـبنــاء
ــــــرة الـعـــمــــــودي.. كـــمــــــا تـقــــــوم دائ
الـتــصـــامـيـم يف االمـــانـــة بـــدراســـة
امكـــانـيــــة الغــــاء أو تعـــديـل القـــرار
املـــرقـم )1187( الـــذي ميـنـع الفـــرز
لالراضي مبساحة خمسة دومنات.

تعميم لتجربة قيام الشركات
باعمال النظافة

جــــاء ذلـك يف املــــؤمتــــر الــصـحفـي
الـدوري الـذي تنـظمه امـانـة بغـداد
وحــضــــره املهـنــــدس صـالح مهــــدي
مــــديــــر عــــام دائــــرة بلــــديــــة الــــدورة
واملهنـدس صالح مهـدي مـديـر عـام
دائـــــرة بلـــــديـــــة الـــــدورة واملهـنـــــدس
صــــــالح كـــــدر مـــــديـــــر الــتـــصــمــيــم
االســاس ملــديـنـــة بغـــداد واملهـنــدس
هـــاشـم حــسـن معـــاون مـــديـــر عـــام

دائرة ماء بغداد.
ويف بـدايـة املـؤمتـر حتـدث املهنـدس
مـــــديـــــر عــــــام بلـــــديـــــة الـــــدورة عــن
التجـربة اجلـديدة الـتي اعتمـدتها
االمـانــة املتـمثلـة بـاحـالـة مـوضـوع
الـنــظــــافــــة واخلــــدمــــات املــتعـلقــــة
كالـشبكـات ورفع االنقـاض وغيـرها
إلـى شـركــات متخـصصـة مـوضحـًا
ان تـقــــيــــيــــم االداء لـعــــمـل هـــــــــــذه
الـــشـــــركـــــات علـــــى اســـــاس حتقــيق
انـتقــالــة نـــوعيــة يـلمـسهــا املـــواطن
الــذي نــأمل تعــاونه يف هــذا اجملــال
مــوضحــًا ان هــذه الـتجــربـــة سيـتم
بعــد سـتـــة اشهـــر تقـيـيـمهــا بــشـكل
مفــصل وشـمـــولــي واتخــــاذ القـــرار
بنجاحها واستمرارها من عدمه..

ثم حتـدث املهنـدس مـديـر تصـميم
مـــــديــنــــــة بغــــــداد فقـــــال:- يــــشــكل
التصميم االسـاس جانباً مهماً من
عمل االمـانـة وهـو العمـود الفقـري
لهــا ملـــا له مـن عالقــة بــالـتـطــورات
الـسكــانيــة والتجـاريــة التـي تطـرأ.
وضـمن القـانـون فـان مـن املفتـرض
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حلــــــول آنــيــــــة تــتــمـــثل بــــــانـــــشــــــاء
مجـــمعــــــات تــــصفــيــــــة للــمــيــــــاه يف
املـنـــاطق الـتـي تعــانـي شحــة حــادة
ومع ذلك فـانهـا غيـر كـافيـة ونتجه
لــــزيــــادة هــــذه اجملــمعــــات وتــــأهــيل
املـــشـــــاريع احلـــــالـيـــــة لـتـــصل إلـــــى
طــاقـتهــا القـصــوى ويجــري العـمل
لتــوسـيع مـشــروع مــاء شــرق دجلــة
الـــــذي يــــــؤمل االنــتهـــــاء مــنه قــبل
حلــــــول مــــــوســم الـــصــيـف القــــــادم
ــــــول بعــيــــــدة املــــــدى وهــنــــــالــك حل
لـتــنفـيــــذ مـــشــــاريع اخــــرى ومــنهــــا
مـشــروع مــاء الــرصــافــة الــذي تـتم
دراســــة امـكــــانـيــــة تــنفـيــــذه واعــــادة
الــنـــظــــــر بــتـــصــــــامــيـــمه مــن قـــبل

استشاريني متخصصني..
موضحـًا ان االنقطـاعات املـستـمرة
يف الـتـيــــار الـكهــــربــــائـي اثــــرت هـي
األخــرى علـــى انتــاج املــاء الـصــالح
لـلـــــشــــــرب يف املـــــشــــــاريـع حــيــث ان
املولدات فيها ال تغطي إال خمسني
باملـائة من طـاقتها ونـسعى لتـوفير
مــــولــــدات اخـــــرى لهــــذه املـــشـــــاريع

لتاليف انقطاع التيار الكهربائي..
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مـدينـة بغداد اخـذة بنظـر االعتـبار
الـطــاقـــة االستـيعـــابيــة الــسكـــانيــة
والتجارية خاصـة بعد الغاء القرار
اخلــــاص مبــنع الـتــملـك يف بغــــداد
لغير املشمولني باحصاء عام 1957
ومــــــا ســيــتــــــرتـــب علـــيه مــن زيــــــادة

السكان يف بغداد.

عجز انتاج املاء الصالح
للشرب

وعن مـشـاكل املـاء يف بغـداد حتـدث
املـهنــدس معــاون مــديــر عــام دائــرة
بغــداد فقــال: ان الــدائــرة ويف اطــار
مـشاريعـها الثـمانيـة تنتج ملـيونني
ومـــائـــة الف مـتـــر مـكعـب مـن املـــاء
الــصــــالـح للـــشــــرب يف حــني يقــــدر
االحـتـيــاج الـفعلـي بـثالثـــة ماليـني
و500 الـف مـــــتــــــــــــر مـــكـعـــــب أي ان
هنـالك عجـزًا واضحـًا بـسـبب عـدم
تــنفـيــــذ أي مـــشـــــروع للـمــــاء مـنــــذ
عــــشـــــرات الــــســنــني حــيــث ان آخـــــر
مـشروع نفـذ هو مـشروع مـاء الكرخ
ــــــات.. يف مــنــتــــصـف الــثــمــــــانــيــنــي
وملعــــاجلــــة هــــذه الـــشحــــة مت وضع
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أن يـتم اعـــادة النـظــر بـــالتــصمـيم
االســـاس كل خـمــس سـنـــوات، لكـن
هـذا لم يحدث يف السـابق مما ولد
مشكالت مـتعددة. لذا فـان االمانة
بــاجتــاه إعـــادة النـظــر بـــالتــصمـيم
االســـاس ملـــديـنــــة بغــــداد وبعـــد ان
حــصلـت علـــى مـنحـــة مـن الـبــنك

الدولي لهذا الغرض..

اعادة النظر بالتصميم
االساس ملدينة بغداد

وأضاف بان االجتـاه يف االمانة مع
الـبـنـــاء العـمـــودي يف بغـــداد حـيـث
انـنـــا مـتـــأخـــرون يف هـــذا اجلـــانـب
ــــــرحــــــات احــــــدى ــــــادًا ملـقــت واســتــن
الشـركـات املتخـصصـة سـابقـًا فـانه
مت حتـــديـــد الـــوحـــدات الـــسكـنـيـــة
وحـسب التـصميـم السـابق لبغـداد
بـ )20( باملـائة ولـم نصل حتـى إلى
ــــــرقــم بـــــســبـــب محــــــددات هــــــذا ال
ومعـــوقـــات كـثـيـــرة مــنهـــا طـبــيعـــة
بعـض املنــاطق التــراثيـة يف بغـداد
وهنـالك جلنة خاصـة لدراسة هذا
املـوضـوع بـالتعـاون مع دائـرة االثـار
كما ان املـساحـات الصغيـرة لبعض
الوحـدات السكنيـة التي ال تتجاوز
الـسبعـني متـرًا مـربعـًا محـدد اخـر
والقـــرارات اجملحفــة مبـنع االفــراز
عـن األراضـي مبـــســــاحــــة خـمـــســــة
دومنـــات وحتـــديـــدات اسـتعـمـــاالت
ــــــر مــن األراضــي مبـــــســــــاحــــــة اكــث
دومنـني كلهــا محـددات لـلتـصمـيم
االســـاس ملـــديـنـــة بغـــداد وهـنــــالك
اجتـــــــاه اللـغـــــــاء هـــــــذه الـقـــــــرارات
وتعــــديـلهــــا ممــــا يـــشـجع الـــسـكـن
العمـودي وتـسعـى االمـانـة النـشـاء
ــــــة ــــــة حــــــديــث مـجــمـعــــــات سـكــنــي
ومــتـكــــــاملــــــة تــتــــــوفــــــر فـــيهــــــا كل
اخلــــــدمــــــات مــن مـــــســتـــــشفــيــــــات
ومـتـنــزهــات ومــدارس يف األراضـي
الـواقعــة يف مطـار املـثنـى ومعـسكـر
الــرشيــد ونـحن بــانتـظــار مــوافقــة
مجلــس الـــوزاراء لغــرض الــشــروع
بهـذه املـشـاريع مـوضحـًا ان احـدى
الــشـــركـــات العـــاملـيـــة املـتخـصـصـــة
ستـكلف بــاعـــادة النـظـــر بتــصمـيم
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امانة بغداد تطالب جملس الوزراء بتخصيص مطار املثنى
ومعسكر الرشيد  لبناء املجمعات السكنية

عجز يف انتاج املاء الصالح للشرب يف بغداد

بغداد/كرمي جاسم السوداني
نفـى مصدر مخول يف وزارة الـنفط ماتردد يف
وسـائل االعالم عن منـح اول عقديـن لتطـوير
حقــول الـنفـط يف )خــورمــالـه وحمــرين( الــى

أحد الشركات الكندية والتركية..
وقــال املصـدر ان الـوزارة بـانـتظــار استـحصـال
مــــــوافقـه اجمللــــس االعلــــــى للــنفـــط والغـــــاز
العالن اســمـــــاء الــــشـــــركـــــات الــتــي مت رســـــو
العـطــاءات علـيهــا حتــى نـتمـكن مـن االعالن

عنها.
ـــــى صعــيــــد مــتــصل اعــــاد وزيــــر الــنفــط وعل
املـهندس ثـامر عبـاس الغضبـان تشكيـل جلنة
املفـصــولـني الـسـيــاسـيـني بـنــاء علــى تــوصـيــة
رفعـت مــن مكـتــب املفـتــش العــام بـــذلك مـن
اجل وضع االلـيــات الالزمــة لـتــســريع حــسـم

القضايا والطلبات.
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النفط: مل نمنح عقودًا لرشكات كندية وتركية
لتطوير حقول خورماله ومحرين

بغداد/سعدي السبع
بــاشــرت دائــرة العـمل والــضمــان
االجـتمــاعي يـوم امـس االربعـاء
بــــــــصـــــــــــــرف رواتـــــب الــعـــــمـــــــــــــال
املــتقـــاعـــديـن لـالشهـــر تــشـــريـن
االول وتــشــريـن الـثــانـي وكــانــون

االول من العام احلالي.
وقـــال الــسـيـــد ســـامـي ابـــراهـيـم
التميمي مـدير عام دائرة العمل
والضمـان االجتماعي ان الراتب
الــتقــــاعــــدي سـيـكـــــون 300 الف
ديـنــار ملـن خــدمـته اكـثــر مـن 25
ــــــــــــــار ملـــــن ســـــنــه و225 الــف ديـــــن
خدمته اقل من ذلك اما الراتب
الـتقـــاعـــدي العـــائلـي فــســيكـــون
180الـف دينـــار الكثـــر من فــرد و
150 الف ديــنــــــار للــمــــســـتفــيــــــد

الواحد من الراتب.
ودعـــا العـمــال املـتقــاعــديـن الــى
مـــــــراجـعـــــــة مـقـــــــر الـــــــدائـــــــرة يف
الــوزيــريــة مــسـتـصحـبـني معهـم
املـسـتمـسكـات املـطلـوبــة لغـرض
تـــــسـلــم رواتــبـهــم الــتــي ســيــتــم
االسـتـمــــرار يف صـــــرفهــــا حـتــــى

نهاية الشهر احلالي.
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بغداد/املدى
دعـــت وزارة الـــتـعـلـــيـــم الـعــــــــالـــي
والـــبحــث الـعلــمــي اجلــــــامعـــــات
العــــراقـيـــــة بعــــدم الــتعــــامـل مع
جـــــــامـعـــــــة ســـــــانـــت كـلـــيـــمـــنـــــس
البــريطـانيـة الـتي تعـتمــد نظـام

منح الشهادات عن بعد.
ذكـــــر ذلـك مــصـــــدر مـــســـــؤول يف
الـــوزارة لـ)املـــدى( وقـــال ان هـــذا
الـنـظـــام مـن الــتعلـيـم يـطـبق يف
الــدول االوروبيــة ولم يعـتمـد يف
العراق يف الـوقت احلاضـر برغم
انـتــشــار هــذه الـظــاهــرة يف عــدد
مـن الكليـات العـراقيـة بـالتعـاون
مع اجلـــــامعـــــات يف اخلـــــارج وان
الـوزارة لم تعتـرف بـالتعلـيم عن
بـعـــــــــد بـــــــســـبـــب عـــــــــدم تـــــــــوفـــــــــر
املــسـتلـــزمـــات الـضـــروريـــة عالوة
علـى ان مثل هـذه الكلـيات تـقوم
بـأبتــزاز الطـالب مـاديــاً علمـاً ان
هـــــذا الــنـــظـــــام الـــــدراســي غــيـــــر

معترف به يف العراق.

منع التعامل مع جامعة
كليمنس الربيطانية

رصف رواتب
العامل املتقاعدين

السماوة / عدنان سمير
اتهـمت الـسيــدة ممثلـة وزارة الـدولـة لـشـؤون
املـــرآة ورئـيــســـة مـــؤســســـة املـــرأة احلـــرة يف
محــافـظــة املـثـنــى الــسـيــدة بــدور الـيــاســري
) (R.T.Iبــحــجــــــــب )33( الــف دوالر عــــــــن

مشروع تنفيذ متنزه يف مدينة السماوة.
وقــالــت خالل لقــائهــا بــالــسـيــدة مــســؤولــة
مكـتب التنـسيق يف القـنصليـة االمريكـية يف
البـصــرة جنـيفــر فـبيــرا ان املنــظمــة قــدمت
)1750( دوالراً لتــرمـيم املـتنــزه وادعــوا انـهم
سلموا املؤسسة )35( الف دوالر واضافت انه
ليـس للـمنـظمـات االنـســانيــة االجنـبيـة دور
حقيقـي ملسـاعـدة الـنسـاء خصـوصـاً االرامل
واملــطـلقـــات والعـــاطالت عـن العـمل واذا مــا
كانت هناك مشـاريع فأنها الترضي الطموح
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ممثلة وزارة الدولة لشؤون املرأة املثنى لـ)املدى(

منظمة  R.T.Iحتجب 33 الف دوالر 
خـاصـة مـايقـدم من دراسـات لالرتقـاء بـواقع

املراة.
وأضــــافــت: ان االمــــريـكــــان مــنحــــوا وعــــوداً
للعــراقـيـني وللـمــرأة خــاصــة لكـنـنــا النــرى
تـطـبـيقــاً لهــذه الــوعــود علــى أرض الــواقع

واملرأة.
وأكــــدت الــيــــاســــري ان املــــؤســـســــة اقــــامــت
مـــؤمتـــرات ونـــدوات تــثقــيفـيــــة بخــصـــوص
الدميقراطية واالنتخابات ووزعت مبساعدة
القــوات الهــولـنــديــة مــواد مخــتلفــة مبــبلغ
)80( الـف دوالر علـــى العـــوائل املـتعـففــة يف

مركز وأقضية وقرى احملافظة.
ووعـــدت الــسـيـــدة جـنــيفــــر بحــث مخـتـلف
االمــور القــامــة مــشــاريع للـمــرآة يف املـثـنــى

المتصاص البطالة وبناء االنسان.
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بغداد/رياض القره غولي
دعــت وزارة الـــــزراعـــــة املـــــربـــني واصحـــــاب
الــدواجن الــى مــراجعــة الـشــركــة العــامــة
للبيطرة للـحصول على احتـياجاتهم من

اللقاحات واالدوية البيطرية.
وقــالـت د. ســوسـن علـي الــشـــريفـي وزيــرة
الــــــزراعــــــة ان هــــــذه الـلقــــــاحــــــات تــــشـــمل
)كــمــبـــــوروونــيـــــوكـــــاسل واملــيـــــرك وجـــــدري
H.H.S ،IBH120 ،IBH52 الـدجـاج
فــيــمـــــــا تـــــشــمـل االدويـــــــة الــبــيــــطـــــــريـــــــة
ــــــــــــــــاي كــــــــــــــــوكــــــــــــس، ــــــــــــــــول، ب ــــــــــــــــروســل )ال
سـايبروفلـوكسايـن، نلوسمـايد، أميـروليوم

ـ ـ ـ ـ ـ

60%، فرالـدوكس، ترايفييت، امـوكسيميد،
اوكسيميد(.

واضــــافـت ان بــــامـكــــان املــــربــني واصحــــاب
مشاريع الدواجن احلصول على كمياتهم
من هـذه االدويـة وفق االصـول املـتبعـة يف
الـتجهيـز لـدى الـشـركـة العـامــة للبـيطـرة
بـــاالضـــافـــة الـــى مـــراجعـــة املــسـتــشفـيـــات
واملـــسـتـــــوصفــــات الـبـيــطــــريـــــة يف بغــــداد
واحملــافـظــات واوضـحت ان الــوزارة تهــدف
الــى احلفــاظ علــى صنــاعــة الــدواجن يف
القـطــــر وتفعـيل دورهـــا يف زيـــادة االنـتـــاج

وتطويرها.

الزراعة توفر لقاحات ومواد بيطرية للدواجن

العدد )281(اخلميس)23(كانون االول
NO (281)Thu. (23) December


