محافظ بغداد ٌتابع مٌدانٌا عملٌات الفرز االلكترونً للمتمدمٌن لتعٌٌنات التربٌة
بغداد٠/٨/٩١٠٢/

أعلن محافظ بغداد المهندس فالح الجزائري
انطالق عملٌات الفرز االلكترونً ،الٌوم
الخمٌس ،للمتمدمٌن للتعٌٌن فً مدٌرٌات تربٌة
.بغداد الستة
وتابع السٌد المحافظ خالل زٌارته المٌدانٌة
لمدٌرٌات التربٌة اجراء عملٌات الفرز
االلكترونً بحضور أعضاء مجلس النواب
ولجان المحافظة والجهات الرلابٌة ووسائل
.االعالم وبكل شفافٌة ووضوح
واوضح السٌد المحافظ " ان الفرز االلكترونً
سٌستمر لمدة شهر كامل باستثناء العطل
الرسمٌة ،سٌما وان مدٌرٌات تربٌة بغداد
أعدت لاعدة بٌانات متكاملة ودلٌمة لالسماء
المتمدمة على التعٌٌن" ،مشٌرا الى ان "اختٌار
المتمدمٌن ٌتم حسب الضوابط والتعلٌمات الواردة فً لانون الموازنة االتحادٌة العامة للعام
".الجاري
واشار السٌد المحافظ الى ان " عدد الدرجات الوظٌفٌة التً خصصت بلغ  ٠١الف درجة فً
حٌن ان عدد المتمدمٌن للتعٌٌن تجاوز ال  ٠٥١الف متمدم على مدٌرٌات تربٌة بغداد لجانبً
".الكرخ والرصافة

بعد إهماله لسنوات  ..المباشرة بتأهٌل وصٌانة المركز الثمافً البغدادي فً شارع المتنبً
بغداد٩/٨/٩١٠٢/

باشرت لجان الصٌانة فً محافظة بغداد بتأهٌل وصٌانة المركز الثمافً البغدادي فً شارع
.المتنبً
بٌان العالم محافظة بغداد أشار الى ان " اعمال التاهٌل تأتً ضمن حملة خدمة بغداد شرف لنا
برعاٌة وإشراف السٌد محافظ بغداد المهندس فالح الجزائري التً تشمل اٌضا الجوانب الثمافٌة
" ،مشٌرا الى ان " ا العمال تشمل تأهٌل ارضٌة المركز والماعات والمسرح وجمٌع المرافك
تلٌك برواد ومثمفً المركز الثمافً البغدادي فً شارع والخدمات فً المركز إلظهاره بحلة جدٌدة
".المتنبً
ٌشار الى ان المركز الثمافً البغدادي الذي تم افتتاحه فً عام  ٩١٠٠استمبلت لاعاته ومسرحه
المئات من النشاطات الثمافٌة المتنوعة مجانا حتى بات هذا الصرح الرئة والمالذ التً ٌتنفس من
.خالله المثمفٌن وٌجتمعون كل جمعة إللامة الندوات ومختلف األنشطة والفعالٌات

 ..العمل مستمر حتى ساعات الفجر ..
محافظ بغداد  :انجاز  ٪١٠من اعمال مستشفى الشعب وعملٌات (صب) طابك الجراحٌة تستغرق
 ٠١ساعة
بغداد١/٨/٩١٠٢/
اعلن محافظ بغداد المهندس
فالح الجزائري انجاز ٪١٠
من اعمال مشروع مستشفى
الشعب العام فً منطمة
.البنون
واشار السٌد المحافظ خالل
متابعته اعمال (الصب)
لبناٌة الجراحٌة الى ان "
تسرٌع وتٌرة العمل إلنجاز
المستشفى ٌندرج ضمن
حملة خدمة بغداد شرف لنا ووفما لخطة أعدت مسبما لتجاوز الروتٌن والتلكؤ الحاصل الذي
ٌواجه المشروع" ،الفتا الى "ان مستشفى الشعب تبلغ سعته  ٩١١سرٌر وٌضم جمٌع
".االختصاصات الطبٌة وٌمدم مختلف الخدمات الصحٌة خدمة الهالً بغدادنا الحبٌبة
واوضح الجزائري " ،ان اعمال الٌوم شملت صب الطابك االول لبناٌة الجراحٌة التً تتكون من
 ١طوابك بكمٌة كونكرٌت  ٠١١١م ١ابتدأ من الساعة الخامسة عصرا بسبب درجات الحرارة
المرتفع ة واستمر حتى ساعات الفجر" ،مبٌنا " ان شهر اٌلول الممبل سٌشهد إكمال جمٌع الهٌكل
".االنشائً للمستشفى

فً زٌارة تفتٌشٌة مفاجئة الى مدٌرٌة تربٌة الكرخ #فالح_الجزائري السٌد محافظ بغداد المهندس
الثانٌة لمتابعة عملٌة الفرز االلكترونً للمتمدمٌن لتعٌٌنات التربٌة واالطالع على عمل بالً ألسام
.المدٌرٌة
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محافظ بغداد ٌتفمد مٌدانٌا اعمال توسعة وتأهٌل سٌطرة السالمٌات والمركز الصحً فً ابراهٌم
بن علً
بغداد9109/8/4/
اجرى محافظ بغداد المهندس
فالح الجزائري جولة مٌدانٌة
لمتابعة االعمال المنفذة الخاصة
بتوسعة وتأهٌل سٌطرة
(السالمٌات) مدخل ابو غرٌب _
الشعلة ،فضال عن متابعة مراحل
العمل بمشروع انجاز المركز
الصحً فً منطمة ابراهٌم بن
 .علً
ولال السٌد المحافظ خالل جولته
برفمة لائد عملٌات بغداد الفرٌك
الركن جلٌل الربٌعً ان " هذه الزٌارة تأتً ضمن سلسلة زٌارات متكررة للولوف على
والنواحً ومتابعة مراحل انجاز وتنفٌذ المشارٌع بمختلف المطاعات السٌما احتٌاجات األلضٌة
".الصحٌة والتربوٌة واكساء الطرق وغٌرها من المشارٌع
واشار الجزائري الى ان " الجهد الخدمً تمثل بتأهٌل سٌطرة (السالمٌات) مدخل ابو غرٌب -
الشعلة عن طرٌك رفع الحواجز الكونكرٌتٌة وتسوٌة الشارع لتخفٌف الزخم الحاصل وتامٌن
انسٌابٌة اكبر فً مرور المركبات" ،الفتا الى ان " زٌارته اشتملت اٌضا على تفمد سٌر العمل فً
المركز الصحً بمنطمة ابراهٌم بن علً اذ من المؤمل انجازه لرٌبا لٌغطً احتٌاجات المنطمة
".من الخدمات الصحٌة
واضاف السٌد المحافظ ان " لضاء ابو غرٌب عانى كثٌرا بسبب االرهاب خالل الفترة الماضٌة
وٌحتاج الى تضافر الجهود من اجل المضً بتنفٌذ مشارٌع مهمة تخدم المواطن فً تلن المناطك"
 ،داعٌا جمٌع الدوائر الخدمٌة والمؤسسات والوزارات المعنٌة بتمسٌم االدوار وتكثٌف الجهود من
 ".اجل النهوض بالوالع الخدمً فً مناطك حزام بغداد

#وعدنا_فاوفٌنا
#اكساء__٠١١الف_متر_مربع_فً_الحسٌنٌة

بتارٌخ ،٩٩/٥/٩١٠٢
كانت لنا جولة فً منطمتنا
الحبٌبة الحسٌنٌة ،وعدت
االهالً فً حٌنها ان
ٌمنحونا نحو اكثر من
شهرٌن إلنجاز اكساء
شوارع مهمة فً المدٌنة
من بٌنها شارع (خدمات
).مسمط
الٌوم  ..نعلن انجاز اكساء (شارع مسمط) بطول ( )٩١١١متر مربع (ساٌدٌن) واالفتتاح للساٌد
(األٌسر) سٌكون خالل األسبوع الجاري بعد انجازه من لبل بلدٌة الزهور وبمتابعة وإشراف
.مٌدانٌة من لبلنا
واذا ما تحدثنا بلغة األرلام فمنذ تسنمنا مهام المحافظ الى االن انجزنا اكساء ( ٠١١الف متر
مربع) من األسفلت ٌضاف لها اعمال الصب الكونكرٌتً وبالمسافة ذاتها ،اما اعمال الممرنص
.بكمٌات تجاوزت آالف األمتار من الشوارع الرئٌسة والفرعٌة فً مدٌنتنا الحبٌبة الحسٌنٌة
وعازمون على ان نصل الى اكساء ( )٥١١الف متر مربع فً المدٌنة من خالل خطة وضعت
ضمن حملة خدمة بغداد شرف لنا التً اثبتت انها حملة ارلام ووالع ولٌس شعار نرفعه وحسب
.وهو الل واجب نمدمه الهالً بغدادنا الحبٌبة
فشكرا الهالً الحسٌنٌة على حرصهم وتعاونهم ،ونثمن اٌضا جهود مدٌر بلدٌة الزهور وفرٌمه
.على تحملهم حرارة الشمس من اجل انجاز واجبهم على أتم وجه

لمدٌرٌة تربٌة الكرخ #المهندس_فالح_الجزائري جولة تفتٌشٌة مفاجئة لمحافظ بغداد #..االن
.الثالثة لإلشراف والمتابعة المٌدانٌة على عملٌة الفرز االلكترونً للمتمدمٌن لتعٌٌنات التربٌة
 6اب 9109

محافظة بغداد تصدر توضٌحا بشان موظفً عمود تنمٌة األلالٌم
بغداد٦/٨/٩١٠٢/
أصدرت محافظة بغداد توضٌحا
بشأن موظفً عمود تنمٌة األلالٌم فً
المحافظات ،الفتة إلى تسلمها كتابا
رسمٌا من رئاسة مجلس الوزراء_
الهٌئة العلٌا للتنسٌك بٌن المحافظات-
.بهذا الخصوص
وأوضحت المحافظة ان " محافظ
بغداد المهندس فالح الجزائري على
متابعة مستمرة مع رئاسة الوزراء
إلٌجاد حل سرٌع لعودة موظفً تنمٌة
األلالٌم الى عملهم مع تزوٌد رئاسة
الوزراء بموائم بجمٌع أسماء موظفً
".عمود المحافظة
ولفتت المحافظة إلى ان " رئٌس
سكرتارٌة الهٌئة العلٌا للتنسٌك بٌن
المحافظات الدكتور طورهان المفتً
خاطب مكتب رئٌس مجلس الوزراء
بناء على مخاطبة السٌد المحافظ له،
تضمنت تمدٌمه ممترحات لحل مشكلة موظفً تنمٌة األلالٌم فً ( )٠١محافظات والبالغ عددهم
( ) ٢٥٥٢موظف بصٌغة عمد" ،مشٌرة الى ان هذه الممترحات لحل المشكلة تضمنت " تاسٌس
لسم فً كل محافظة باسم (لسم موارد تنمٌة األلالٌم) وٌحال جمٌع العاملٌن بصٌغة عمد الى هذا
المسم وبإمكان المحافظات استخدام هذه الموارد البشرٌة حصرا فً مشارٌع تنمٌة األلالٌم وفً
".حالة عدم وجود االختصاص المطلوب فٌما بٌنهم بإمكانهم االستعانة بموارد بشرٌة أخرى
واكدت المحافظة انها " بانتظار موافمة مكتب رئٌس مجلس الوزراء للشروع بالعمل بهذه
".الممترحات

استمرار الجهد الخدمً لٌال # ..االن
# ..فالح_الجزائري بإشراف محافظ بغداد المهندس
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العمل مستمر بمشروع مستشفى الفضٌلٌة العام سعة ( )٩١١سرٌر وبنسبة انجاز وصلت
٪١٨ لجمٌع االعمال كافة ،حٌث شملت االعمال الحالٌة (صب) سمف الطابك االول لبناٌة رلم
 )١()..بكمٌة (٥١١م١
ابتدء (الصب) الساعة السادسة مساء وٌستمر ( )٠١ساعات ،اذ تم انجاز الهٌكل للمشروع بنسبة
.نحو  %٨٥وسٌتم االنتهاء منه نهاٌة شهر أٌلول الممبل

نزف الهلنا الكرام بشرى مصادلة وزارة التخطٌط على اطالق صرف مبالغ مشارٌع استراتٌجٌة
:وهً
.مشروع مجاري ابو غرٌب -
.مشروع مجاري النهروان -
.مشروع مجاري سبع البور -
.مشروع الوحدة -

#فسعٌنا
منذ تسنمنا المهام ان تكون هنان
حلول جذرٌة إلنهاء معاناة اهلنا
فً تلن المناطك ،اذ ستحمك تلن
المشارٌع طفرة نوعٌة فً تمدٌم الخدمات لنشرع بعدها فً استكمال بمٌة المشارٌع واظهار مناطك
.أطراف العاصمة بحلة جدٌدة
من االجتماعات والمداوالت مع اللجان الهندسٌة والفنٌة المختصة والجهات الحكومٌة #اشهر
األخرى والمخاطبات والمتابعات ،لكن بحمد هللا وفضله تكللت الجهود بمصادلة السٌد وزٌر
التخطٌط الدكتور نوري الدلٌمً مشكورا على تلن المشارٌع وبمبلغ ٌصل الى نحو ( )٢١٢ملٌار
.دٌنار ومنح صالحٌات لمحافظة بغداد للتنفٌذ وتجاوز الروتٌن
ان نجدد شكرنا لمعالً وزٌر التخطٌط ،وكذلن مدٌر ومالكات مجاري محافظة بغداد# ،نود
واٌضا اهلنا الكرام على صبرهم وتحملهم ،وفً النهاٌة ما نمدمه هو الل واجب لخدمة بغدادنا
 .خدمة_بغداد_شرف_لنا الحبٌبة ،ضمن حملتنا

محافظ بغداد ٌتفمد عملٌة الفرز والتدلٌك للمتمدمٌن للتعٌٌن فً تربٌة الرصافة الثانٌة
8 /8 /2019

تفمد محافظ بغداد المهندس فالح الجزائري ,عملٌة الفرز والتدلٌك للمتمدمٌن على التعٌٌن فً
.تربٌة الرصافة الثانٌة
واطلع الجزائري خالل زٌارة تفتٌشٌة مفاجئة أجراها لممر مدٌرٌة تربٌة الرصافة الثانٌة على
عملٌة إدخال البٌانات وعملٌة الفرز والتدلٌك وفك الضوابط المرسلة والمعتمدة من محافظة بغداد,
مبٌنا أن "الزٌارة تندرج ضمن حملة خدمة بغداد شرف لنا التً ألزمت خالل إعالن انطاللها فً
".تفتٌشٌة مفاجئة للدوائر المٌام بزٌارات
وأكد الجزائري" ،ان المحافظة عازمة على إنهاء ملف التعٌٌنات إضافة إلى حسم مستحمات
".أجور المحاضرٌن حٌث تم صرف المبالغ لعدد من مدٌرٌات التربٌة
من جهة أخرى ,وجه محافظ بغداد موظفً المدٌرٌة بسرعة انجاز المعامالت مع مراعاة
 ,الضوابط الممررة  ,بعد لماءه عدد من المراجعٌن للولوف على احتٌاجاتهم

التخطٌط تطلك مبالغ اضافٌة للمشارٌع التخطٌط تطلك مبالغ اضافٌة للمشارٌع
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شارن محافظ
بغداد المهندس
فالح الجزائري
والمالن المتمدم
للمحافظة فً
االجتماع الموسع
الذي عمد برئاسة
وزٌر التخطٌط
الدكتور نوري
الدلٌمً ،بحضور
النائبٌن السٌد لٌث الدلٌمً والسٌد جاسم البخاتً وعضو مجلس محافظة بغداد السٌد علً
.السرهٌد
 :خلص االجتماع الى
اطالق مبلغ ( ) 071ملٌار دٌنار الستكمال خطة المحافظة من مشارٌع البنى التحتٌة كالطرق -
والمدارس والمشارٌع الصحٌة والتربوٌة بهدف تحسٌن والع الخدمات ،وإرسالها الى وزارة
.المالٌة للمصادلة علٌها
االتفاق على ادراج مشارٌع المجاري الستراتٌجٌه االربعه النهروان وسبع البور وابو غرٌب -
.وحً الوحده
اعداد التصامٌم المطاعٌة لحً المنتظر الذي ٌمع أطراف المعامل المكانٌة تنفٌذ مشارٌع خدمٌة -
.منها مشروع المجاري
الحصول على موافمة تموٌل باب ( )99حسب صالحٌة وزٌر التخطٌط وهو (٪92) الخاص -
.بالطرق

#فً_ٌوم_عرفة
ٌ#ستمر_الجهد_الخدمً_فً_٠٦بلدٌة

اذ شملت اآلتً:

لرٌة ( شٌخ #تبلٌط
اسماعٌل) ضمن ناحٌة
التاجً بطول  ٠١كم
.وعرض ٥م
باكساء شارع #المباشرة
(خدمات مسمط) فً
.منطمة الحسٌنٌة ضمن لضاء الزهور
من تاهٌل سٌطرة (السالمٌات) مدخل أبوغرٌب  -الشعلة وتامٌن انسٌابٌة اكبر فً #االنتهاء
.مرور المركبات
.مشارٌع اإلكساء فً شوارع ناحٌة الجسر وكذلن فً لضاء المحمودٌة #استمرار
).الجهد البلدي فً رفع مئات األطنان من النفاٌات للشفتٌن ( الصباحً والمسائً #تواصل
المتنزهات والحدائك وصٌانة األلعاب استعدادا الستمبال عوائلنا الكرٌمة بمناسبة عٌد #تاهٌل
.األضحى المبارن
).تواصل اعمال (الممرنص) وتعدٌل الطرق وزراعة آالف من (الشتالت#
.تواصل الجهد البلدي والخدمً فً المدائن وجمٌع مناطك األطراف وبوتٌرة متصاعدة #
.التجاوزات على الممتلكات العامة #ازالة
هذه االعمال التً تأتً بشكل ٌومً تندرج ضمن حملة خدمة بغداد شرف لنا ،برعاٌة وإشراف
.محافظ بغداد المهندس فالح الجزائري لتمدٌم افضل الخدمات ألهالٌنا الكرام

محافظ بغداد ٌعلن مساواة المحاضرٌن المجانٌٌن من خرٌجً الكلٌات الساندة والكلٌات والمعاهد
الحكومٌة المسائٌة بألرانهم فً الصباحً
بغداد ٩١/٨/٩١٠٢ /

اعلن محافظ بغداد المهندس فالح
الجزائري مساواة المحاضرٌن
المستمرٌن بالدوام من خرٌجً
الكلٌات الساندة والكلٌات
والمعاهد الحكومٌة المسائٌة
بألرانهم من الكلٌات الحكومٌة
.الصباحٌة
واشار السٌد المحافظ الى ان "
اتخاذه هذا المرار ٌأتً إلنصاف
هذه الشرٌحة التً لدمت الكثٌر
لخدمة العملٌة التربوٌة وبشكل
تطوعً ومجانً لسد النمص
الحاصل فً الشواغر لجمٌع
االختصاصات وفً المدارس
".كافة
وبٌن الجزائري ان " لراره ٌأتً
اٌضا استنادا الى لرار مجلس محافظة بغداد رلم ( )٠٥المؤرخ بتارٌخ ٠٥/٥/٩١٠٨
باإلضافة الى مخرجات االجتماع لهٌئة الرأي ،الذي عمد برئاسته وعضوٌة مدراء
تربٌة بغداد الستة" ،الفتا الى ان " هذا المرار سٌضمن جمٌع امتٌازات هذه الشرٌحة بعد
 .مساواتهم بألرانهم

 ..من بٌنها مشروع تطوٌر مداخل العاصمة
محافظ بغداد ووزٌر التخطٌط ٌعمدان اجتماعا للمصادلة على خطة المحافظة
بغداد٩١/٨/٩١٠٢/

عمد محافظ بغداد المهندس فالح الجزائري ووزٌر التخطٌط الدكتور نوري الدلٌمً اجتماعا موسعا لمنالشة
.خطة المحافظة لعام  ٩١٠٢تمهٌدا للمصادلة علٌها من لبل التخطٌط
ولال السٌد المحافظ خالل االجتماع الذي حضره الكادر المتمدم للمحافظة والوزارة بان " خطة المحافظة
للعام الجاري تضمنت الكثٌر من المشارٌع االستراتٌجٌة للنهوض بالوالع الخدمً السٌما فٌما ٌتعلك بمشارٌع
البنى التحتٌة والماء والمجاري واإلكساء والمدارس فضال عن مشروع تطوٌر مداخل بغداد وبما ٌالئم
".عاصمتنا الحبٌبة
من جانبه اعلن وزٌر التخطٌط عن مصادلته على صرف أكثر من  909ملٌار دٌنار لمحافظة بغداد ضمن
خطة تنمٌة األلالٌم للعام الجاري ،بهدف تحسٌن الوالع الخدمً فً المحافظة ومداخل العاصمة ،الفتا الى
مصادلته اٌضا على  099ملٌار و 941ملٌون دٌنار إلعادة تأهٌل مداخل العاصمة وتحسٌن الوالع الخدمً
وتنفٌذ المزٌد من مشارٌع الماء والمجاري ،والمصادلة على  86ملٌار دٌنار إلكساء الطرق فً عموم
.محافظة بغداد
هذا ووجه الجزائري والدلٌمً الكادر المتمدم فً المحافظة والوزارة الى االسراع بإنجاز جمٌع متطلبات
.إلخطة واإلدراج والمشارٌع على ان ٌتم االنتهاء منها الخمٌس الممبل تمهٌدا لمصادلة التخطٌط

..فً إشارة إلى حزمة لرارات صدرت منه مؤخرا
مكتبه اإلعالمً ٌصدر بٌان بشان جهود محافظ بغداد فً محاربة الفساد والحفاظ على المال العام

ِبسْم هللا الرحمن الرحٌم
ولل اعملوا فسٌرى هللا عملكم (
)ورسوله والمؤمنون
صدق هللا العلً العظٌم
من منطلك المسؤولٌة الوطنٌة،
وإٌمان محافظ بغداد المهندس
فالح الجزائري بضرورة
االنطالق نحو تمدٌم الخدمات،
وتحمٌك تطلعات أبناء العاصمة،
والسٌر على نهج المرجعٌة
الرشٌدة وتطلعات الحكومة
والكتل السٌاسٌة فً بناء البالد،
والمضاء على الفساد ،وألن
المحافظة مؤمنة بأن اإلصالح
عملٌة تدرٌجٌة وتحتاج إلى ولت،
تحملت فٌه المضاٌمات وكالم
.المتمولٌن
بات من الضروري إطالع أبناء العاصمة على ما تم إكماله من عملٌة التحضٌر إلطالق المشارٌع
واالستكمال (لحملة خدمة بغداد شرف لنا) ،فالواجب الذي تمتضٌه المرحلة ،ولبل البدء بالعمل المٌدانً هو
المضاء على الفساد ومنابعه ،فً الولت الذي تشتد به المعركة ضد الفساد ،ولبل دخول بغداد فً مرحلة
جدٌدة من اإلعمار وثورة البناء التً ٌتم االستعداد لها منذ أكثر من  6اشهر ،وحفاظا على المال العام واتباعا
للتحمٌك الممدم من مجلس محافظة بغداد
أصدر محافظ بغداد المهندس فالح الجزائري مؤخرا حزمة من المرارات ،والتً ستصدر تباعا وسٌتم
الضرب بالحدٌد والنار على كل مفسد او من ٌحاول الولوج فً هذا النفك المظلم  ...وستكون لسٌادته عودة
.وبدعم من مجلس محافظة بغداد المولر الستئصال الفاسدٌن

محافظ بغداد :إعالن نتائج تعٌٌنات التربٌة الشهر الممبل
بغداد ٩٠/٨/٩١٠٢

اعلن محافظ بغداد المهندس فالح الجزائري ان لوائم الممبولٌن للتعٌٌن على مالن مدٌرٌات التربٌة سٌكشف
.عنها الشهر الممبل
المحافظ وخالل جولة تفتٌشٌة لتربٌة الرصافة الثالثة تضمنت متابعة عملٌة الفرز االلكترونً للمتمدمٌن على
التعٌٌن ،لال ان "معظم المدٌرٌات الست فً جانبً الكرخ والرصافة ستنجز عملٌات الفرز فً اختٌار
".المتمدمٌن على التعٌٌن خالل مدة الشهر الممررة التً اعلن عنها مطلع الشهر الجاري
وأوضح الجزائري ،ان "مدة الشهر التً حددت ٌستثنى منها اٌام العطل والمناسبات وعطلة عٌد االضحى
".المبارن" ،مبٌنا ان "زٌاراته المفاجئة تأتً لمتابعة سٌر عملٌات الفرز وإعطاء كل ذي حك حمه
هذا وكان السٌد المحافظ اعلن فً االول من الشهر الجاري عن اطالق عملٌات العد والفرز فً مدٌرٌات
.تربٌة بغداد الست وبحضور جمٌع الجهات الرلابٌة ولجان المحافظة ووسائل االعالم

تكرٌم  ٥٤طالبة من إعدادٌة الكرامة حصلن على معدل  ٠٩فما فوق
بغداد٩٩/٨/٩٩٠٠/

برعاٌة محافظ بغداد المهندس فالح الجزائري كرمت اعدادٌة الكرامة للبنات طالبتها
 .المتفوقات لمرحلة السادس اإلعدادي للعام الدراسً ٩٩٠٠_٩٩٠٨
واشاد السٌد المحافظ بالجهود المبذولة من قبل إدارة المدرسة واولٌاء األمور فً حصول
( )٥٤طالبة على معدل  ٠٩وأكثر  ،مؤكدا ان المحافظة داعمة لجمٌع مدٌرٌات التربٌة
.لالرتقاء بالواقع التربوي والتعلٌمً
هذا وحضر التكرٌم كل من السٌدٌن ماجد الساعدي وعلً هجول عضوا مجلس محافظة
.بغداد والسٌد كرٌم ناصر المعاون الفنً لتربٌة الرصافة الثانٌة وعددا ً من مدراء األقسام

مدٌرٌة الطرق والجسور تباشر بصٌانة جسر الدورة
بغداد٩١/٨/٩١٠٢/

اعلنت مدٌرٌة طرق وجسور محافظة
بغداد المباشرة بصٌانة جسر الدورة على
الطرٌك حسب توجٌهات محافظ بغداد
.المهندس فالح الجزائري
ولال مدٌر مدٌرٌة طرق وجسور المحافظة
المهندس سعدي عبد الرضا ،ان " االعمال
التً تجرى حالٌا لصٌانة جسر الدورة
تمثلت بتبدٌل مفاصل التمدد الحدٌدٌة
المخلوعة بأخرى مطاطٌة (المرحلة
الثانٌة) "،منوها بان " محافظ بغداد وجه بإجراء صٌانة على جمٌع الجسور ضمن خطة
".أعدتها المدٌرٌة
واوضح عبد الرضا " ان انجاز العمل سٌكون خالل ٌومً الجمعة والسبت وخالل اللٌل
فمط لضمان عدم مضاٌمة المواطنٌن او التسبب بزحامات مرورٌة" ،داعٌا " سائمً
المركبات الى الحذر وسلن الطرق البدٌل التً توفرت بالتنسٌك والتعاون مع مدٌرٌة
 ".المرور العامة ووزارة الداخلٌة

محافظ بغداد ٌؤكد خالل تكرٌم جرحى وعوائل شهداء الحشد الشعبً على توفٌر الدعم الكامل
لهم
بغداد 9109/8/92

اكد محافظ بغداد المهندس فالح الجزائري ان رعاٌة ودعم عوائل شهداء وجرحى الحشد الشعبً
.فً ممدمة واجبات الحكومة المحلٌة
الجزائري وخالل مشاركته االحتفالٌة التً الامتها هٌئة الحشد الشعبً -مكتب بغداد وحضرها
عدد من المسؤولٌن وجمع غفٌر من الجرحى وذوي الشهداء بٌن ان "الامة مثل هكذا نشاطات هو
ضمن سلسلة نشاطات متكررة لرعاٌة هذه العوائل الكرٌمة عرفانا للدماء الزكٌة التً سالت
".من دنس االرهاب وتزامنا مع عٌد الغدٌر االغر لتحرٌر العراق
من جانبه اشار مدٌر مكتب بغداد لهٌئة الحشد الشعبً الى ان هذه المبادرة تأتً حرصا وتواصال
.من السٌد المحافظ مع عوائل الشهداء ،مثمنا جهوده بدعم جرحى وعوائل الشهداء

محافظ بغداد ٌدعو الى رفع المعولات التً تواجه تنفٌذ وانجاز المشارٌع
بغداد٩٥/٨/٩١٠٢ /

دعا محافظ بغداد ،المهندس فالح الجزائري ،الى رفع المعولات التً تواجه عمل المحافظة،
وخاصة فً تنفٌذ المشارٌع الخدمٌة ،مؤكداً على اهمٌة التنسٌك والتعاون بٌن محافظة بغداد
.وامانة العاصمة ،لدفع عجلة التنمٌة واالعمار ،وتجاوز التداخل فً الصالحٌات
واستعرض الجزائري ،خالل اجتماع مشترن فً االمانة العامة لمجلس الوزراء ،األحد ،خطط
المحافظة فً جمٌع المطاعات الخدمٌة ،والمستجدات واالجراءات التً اتخذتها المحافظة
بخصوص تنفٌذ المشارٌع وتسرٌع وتٌرة االنجاز" ،مشددا على "ضرورة اٌجاد الٌات لانونٌة
لتجاوز تداخل الصالحٌات ،بٌن الجهات التنفٌذٌة فً العاصمة ،بهدف تعضٌد الجهود وتكاملها،
".فً تمدٌم الخدمات ألهالً بغداد
وابدى االمٌن العام لمجلس الوزراء السٌد حمٌد الغزي تفهمه للمعولات التً طرحها السٌد
المحافظ ،خالل االجتماع الذي شهد مشاركة امٌنة بغداد الدكتوره ذكرى علوش ووكٌل وزٌر
الكهرباء ،وممثل مدٌرٌة المرور العامة ،ولٌادة عملٌات بغداد ،والكادر الخدمً المتمدم فً
".المحافظة ،بغداد ،موجها ً الوزارات المعنٌة "بالتعاون مع المحافظة واالمانة خدمة للصالح العام

محافظ بغداد ٌبحث مع وزٌر الداخلٌة مستجدات االوضاع األمنٌة والخدمٌة
بغداد٩٦/٨/٩١٠٢/

بحث محافظ بغداد المهندس فالح الجزائري مع وزٌر الداخلٌة الدكتور ٌاسٌن طاهر الٌاسري
.مستجدات األوضاع االمنٌة والخدمٌة
واكد السٌد المحافظ خالل اللماء ان " موضوع الخدمات ٌرتبط ارتباط مباشر بالملف األمنً"،
مشٌرا الى ان " االستمرار الذي تشهده العاصمة بغداد بفضل جهود ابنائنا فً األجهزة االمنٌة
".والحشد الشعبً انعكس اٌجابا على تمدم الخدمات وجذب الشركات االستثمارٌة
وأبدى السٌد المحافظ إعجابه بالخطوات الوالعٌة التً ٌسٌر علٌها سٌادته والتً انعكست اٌجابا ً
.على مستوى رضى المواطن عن أداء مفاصل الوزارة
من جانبه رحب السٌد الوزٌر بزٌارة السٌد المحافظ ،مؤكداً انه لن ٌدخر جهداً من شأنه النهوض
 .بوالع الدوائر األمنٌة والخدمٌة التابعة لوزارة الداخلٌة كافة ومحاسبة كل من ٌخالف المانون
واكد الٌاسري أهمٌة الحفاظ على األمن واالستمرار الذي تنعم به العاصمة بغداد عن طرٌك
.التعاون البناء ما بٌن المواطن ورجل األمن
كما وجرى أثناء اللماء التباحث حول مختلف الموضوعات األمنٌة والخدمٌة التً تخص محافظة
بغداد  ،باإلضافة إلى منالشة سبل تطوٌر أداء المؤسسات الحكومٌة بما ٌتالئم مع راحة واحترام
.المواطنٌن

خالل افتتاحه مدرسة جدٌدة فً لضاء الزوراء
محافظ بغداد ٌعلن إنشاء  ٠٥٩مدرسة ضمن خطة المحافظة
بغداد 9109/8/96

افتتح محافظ بغداد المهندس فالح الجزائري مدرسة جدٌدة فً منطمة حً النصر التابعة لمضاء
).الزوراء (المعامل
ولال الجزائري خالل احتفالٌة افتتاح مدرسة (اإلٌمان)  :ان افتتاح المدرسة سٌسهم فً فن
االختنالات عن الدوام الثنائً والثالثً فضال عن تخفٌف الزخم الحاصل على المدارس الكرفانٌة
.الموجودة فً هذه المنطمة
اعلن السٌد المحافظ عن تخصٌص مبلغ  008ملٌار دٌنار لبناء المدارس فً العاصمة ،مشٌرا الى
.انه تم االعالن عن  029مدرسة فً مختلف انحاء المحافظة
واعرب محافظ بغداد عن امله ان تحصل محافظة بغداد على اراضً جدٌدة لبناء مدارس
متوسطة وثانوٌة خصوصا فً لضاء الزوراء كاشفا عن ادراج عدد من المشارٌع التربوٌة ضمن
.خطة المحافظة للعام الممبل

محافظ بغداد ٌكرم الطلبة األوائل واالدارات المدرسٌة المتمٌزة ضمن مدٌرٌة تربٌة الرصافة
االولى
بغداد٩١٠٢/٨/٩٦/

كرم محافظ بغداد المهندس فالح الجزائري الطلبة األوائل واالدارات المدرسٌة المتمٌزة ضمن مدٌرٌة تربٌة
.الرصافة االولى
ولال السٌد المحافظ خالل حضوره المهرجان السنوي الذي نظمته مدٌرٌة تربٌة الرصافة االولى لتكرٌم
الطلبة األوائل واالدارات المتمٌزة ان " هذا التكرٌم ٌعد جزء من واجباتنا اتجاه ابنائنا الطلبة والمالن
التربوي والدور الكبٌر والمعطاء الذي اسهم بتخرٌج هذه الكوكبة من الطلبة المتمٌزٌن واالوائل" ،مؤكدا ان
"".محافظة بغداد مهتمة بشكل كبٌر فً دعم المسٌرة التربوٌة وتطوٌر الوالع التربوي فً مختلف المجاالت
واضاف الجزائري" اننا فً المحافظة وبالتنسٌك مع مدٌرٌات التربٌة فً بغداد وضعنا خطة متكاملة لتنفٌذ
عدد جٌد من المشارٌع التربوٌة المتضمنة بناء المدارس فً مختلف مناطك العاصمة وضمن حملتنا التً
انطلمنا بها (خدمة بغداد شرف لنا) التً حممنا خاللها تنفٌذ حمالت ومشارٌع بمختلف المطاعات لمسها
المواطن البغدادي على ارض الوالع السٌما ضمن لطاع االكساء ومشارٌع البنى التحتٌة والفولٌة والمشارٌع
".الصحٌة وغٌرها من االعمال

محافظ بغداد ووزٌر التخطٌط ٌعلنان عن خطة المحافظة لعام ٩١٠٢
بغداد٩٥/٨/٩١٠٢/
عمد محافظ بغداد
المهندس فالح
الجزائري ووزٌر
التخطٌط د.صباح نوري
الدلٌمً موتمرا صحفٌا،
الٌوم الثالثاء ،فً مبنى
المحافظة إلعالن خطة
.المحافظة للعام الجاري
ولال الجزائري خالل
المؤتمر الذي عمده
حضره عدد من اعضاء
مجلس المحافظة
والكادر المتمدم فً المحافظة " ان خطة المحافظة لهذا العام متكاملة وراعت الكثافة السكانٌة وحجم الخدمات
الممدمة وتضمنت الكثٌر من المشارٌع االستراتٌجٌة المتولفة والجدٌدة للنهوض بالوالع الخدمً السٌما
مشارٌع البنى التحتٌة والماء والمجاري واألكساء والمدارس فضال عن مشروع تطوٌر مداخل بغداد بما
ٌ".تالئم مع عاصمتنا الحبٌبة
ولفت السٌد المحافظ الى "استئناف العمل بالمشارٌع المتولفة وهنان نسب انجاز كبٌرة لمطاعات الماء
والصرف الصحً والمدارس ومستشفٌات الفضٌلٌة والنعمان والشعب والحرٌة اضافة الى االعالن عن 029
".مدرسة ضمن خطة المحافظة لهذا العام
واضاف السٌد المحافظ :ان " األٌام الممبلة ستشهد االعالن عن المباشرة بمشارٌع مجاري ابو غرٌب والوحدة
وسبع البور والنهروان بعد اكمال متطلبات االدراج واستحصال موافمة وزارتً التخطٌط والمالٌة" ،مبٌنا ان
"مشارٌع االكساء فً البلدٌات بحدود 46ملٌار فً كل من ( ناحٌة الزهور والوحدة وجسر دٌالى وابو غرٌب
)".والنصر والسالم واللطٌفٌة والتاجً والطارمٌة
من جانبه اشار السٌد الوزٌر الى ان " وزارة التخطٌط فً تنسٌك دائم واجتماعات متواصلة مع الحكومات
المحلٌة ومنها محافظة بغداد لالسراع بالرار الخطط للشروع بتنفٌذ المشارٌع" ،مشٌرا الى ان " األٌام السابمة
شهدت اجتماعات مكثفة مع السٌد المحافظ والكوادر المتمدمة فً المحافظة والتخطٌط إلنجاز خطة المحافظة
".واإلعالن عنها حٌث تضمنت مشارٌع عدة السٌما االستراتٌجٌة منها

محافظ بغداد :اعالن نتائج التربٌة منتصف الشهر الممبل
بغداد ٩٨/٨/٩١٠٢ /

اكد محافظ بغداد المهندس فالح الجزائري تحدٌد موعد منتصف الشهر لالعالن عن لوائم الممبولٌن للتعٌٌن
.على مالن التربٌة
ونالش السٌد المحافظ خالل ترؤسه اجتماع اللجنة المركزٌة الخاصة بالتعٌٌنات استمارة المفاضلة الخاصة
".بالتعٌٌن ،مؤكدا ان "هذه االستمارة هً متاحة للجمٌع لضمان شفافٌة عملٌة التعٌٌن
واشار السٌد للمحافظ الى ان "عدد الدرجات هو  09الف درجة موزعة على جمٌع مدٌرٌات تربٌة بغداد
".الستة بجانبً الكرخ والرصافة
هذا وكان السٌد المحافظ اعلن فً االول من الشهر الجاري اطالق عملٌة العد والفرز فً مدٌرٌات تربٌة
بغداد وبحضور جمٌع الجهات الرلابٌة ولجان المحافظة ووسائل االعالم اضافة الى لٌامه بزٌارات مٌدانٌة
.مفاجئة لجمٌع المدٌرٌات لمتابعتة شخصٌا سٌر عملٌة الفرز

بتوجٌه واشراف محافظ بغداد
استئناف ضخ الماء الى النهروان وتأمٌن خزٌن النهر المبطن
بغداد١١/٨/٩١٠٢ /

اعلنت محافظة بغداد استئناف ضخ الماء
الى مناطك النهروان بعد لٌامها بحملة
لتامٌن خزٌن الماء الخام للنهر المبطن
وتشغٌل محطة  ٢نٌسان التابعة الى وزارة
.الموارد المائٌة
واوضحت المحافظة ان " سبب االنمطاع
ٌعود الى لٌام محطة  9نٌسان التابعة إلى
وزارة المواد المائٌة بضخ الماء الخام لمده
ساعتٌن فمط على المولد لعدم توفر الولود
الكافً عبر النهر المبطن" ،مشٌرة الى ان "
الحاجة الفعلٌة لمدٌرٌة ماء محافظة بغداد
تمدر بنحو  ٠٨ساعة ٌومٌا لتأمٌن النهر
".المبطن
واكدت المحافظة ان" دائرة ماء النهروان
التابعة الى مدٌرٌة ماء محافظة بغداد
وبتوجٌه مباشر من لبل السٌد محافظ بغداد
المهندس فالح الجزائري باشر ت وبالتنسٌك مع مدٌر الناحٌة والمجلس البلدي وممثل رئٌس
الوزراء بغلك منافذ النهر المبطن والتجاوزات بدال من دائرة الموارد المائٌة لضمان وصول
الماء" ،مبٌنة ان " الحملة التً استمرت اكثر من  ٠١ساعات أسفرت عن ازالة العدٌد من
التجاوزات وغلك المنافذ غٌر الرسمٌة ما أدى إلى ارتفاع منسوب النهر وتشغٌل المحطه بكامل
.طالتها
كما اشارت المحافظة الى وجود اكثر من  ١١حوضٌة تعمل االن بنمل الماء الى مركز الناحٌة
لتامٌن احتٌاجات االهالً لحٌن استئناف الضخ خالل الساعات الملٌلة الممبلة لجمٌع مناطك
".النهروان

