
بغداد/ متابعة املدى
نفذت اأمانة بغداد حملة جديدة لإزالة 
التجاوزات احلا�شلة علـــى ال�شـوارع 
والأر�شفة والأمـالك العامة بالتن�شيق 
مـــع القـــوات الأمنيـــة املنفـــذة خلطـــة 

فر�ض القانون.
ونقـــل  املكتب الإعالمـــي لأمانة بغداد  
يف بيان ت�شلمت املدى ن�شخة منه ام�ض 
"اأن مـــالكات دائـــرة بلديـــة الكاظمية 
قامـــت وبالتن�شيـــق مـــع �شرطـــة اأمانة 
بغـــداد باإزالـــة التجـــاوزات احلا�شلة 
على اأر�شفة �شارع الربيع �شمن حملة 
)412( املتمثلـــة بامل�شقفـــات واأك�شـــاك 
الباعة اجلوالني ف�شاًل عن غلق حمال 
لبيع الإ�شفنج متجـــاوزة على ر�شيف 

�شارع املطار مطار املثنى �شابقًا". 
واأ�شـــاف البيـــان: "اأن دائـــرة بلديـــة 
الأعظميـــة اأزالت عددًا من التجاوزات 
احلا�شلـــة يف �شـــارع عمـــر بـــن عبـــد 
العزيـــز و�شاحـــة عنـــر ويف منطقتي 
واملتمثلـــة  القاهـــرة  وحـــي  الك�شـــرة 
مب�شقفـــات املحال التجاريـــة واأك�شاك 
اخل�شـــر  وباعـــة  اجلوالـــني  الباعـــة 
والفواكه ورمبات غ�شل ال�شيارات" . 
وبني:"اأن دائرة بلدية املن�شور قامت 
اأي�شـــًا باإزالة عدد مـــن التجاوزات يف 
منطقـــة العامرية �شملـــت ور�ض غ�شل 
وامل�شقفـــات  ال�شيـــارات  وت�شحيـــم 
واملحـــال التجاريـــة املتجـــاوزة علـــى 
�شاحـــة  اإزالـــة  عـــن  ف�شـــاًل  الر�شفـــة 
منطقـــة  يف  ال�شيـــارات  لوقـــوف 

الريموك".
متنزه الزوراء

ومن جهة ثانية وا�شلـــت اأمانة بغداد 
اأعمال تاأهيل متنـــزه الزوراء و تهيئة 
وال�شاحـــات  الفارغـــة  الف�شـــاءات 

واحلدائـــق العامـــة يف عمـــوم مناطق 
العا�شمة بغداد لزراعتها خالل املو�شم 

اخلريفي احلايل. 
وذكر املكتب الإعالمي لأمانة بغداد:اإن 
مـــالكات دائـــرة امل�شاتـــل واملتنزهات 
وا�شلت اأعمال تاأهيل وتطوير اأجزاء 
مـــن متنزه الـــزوراء واأعمـــال ت�شذيب 
و�شقـــي املزروعـــات و�شيانـــة األعـــاب 
الأطفال واإدامة املرافق ال�شياحية فيه 
اإذ ا�شتقطبـــت العديد من الزوار خالل 
الأ�شبـــوع املا�شي وو�شـل عددهم اىل 

قرابة )10000( زائر . 
امل�شوؤولـــة  املـــالكات  اإن  واأ�شـــاف: 
عـــن حديقـــة احليوان قامـــت بتنظيف 
احليوانـــات  اأقفا�ـــض  و�شيانـــة 
وتوفـــري اخلدمـــات الكافيـــة لهـــا مـــن 
عنايـــة �شحيـــة وغذائيـــة ف�شـــاًل عـــن 
رفـــد احلديقـــة مبجموعة جديـــدة من 
لت�شتقطـــب  واحليوانـــات  الطيـــور 
جمموعـــة كبـــرية مـــن الـــزوار، حيث 
و�شل عددهم خـــالل الأ�شبوع املا�شي 
قرابة )6000( زائـــر وبلغت اإيرادات 

دخولهم )5000000( ديـنار. 
وبني: اأن الدائرة قامت اأي�شًا بتجهيز 
لالأمانـــة  التابعـــة  البلديـــة  الدوائـــر 
واملو�شميــــة  الدائمــــة  بال�شتــــالت 
وبحـــدود  املختلفـــة  وباأنواعهـــا 
يف  لزراعتهـــا  �شتلـــة   )21279(
احلدائق العامة واجلزرات الو�شطية 
�شمـــن قواطعهـــا، ف�شـــاًل عـــن القيـــام 
دينـــار   )570500( قيمتـــه  مـــا  ببيـــع 
للمواطنني وباأ�شعار مدعومة من اأجل 
زيـــادة امل�شاحـــات اخل�شـــر يف عموم 
العا�شمـــة بغداد، وكذلـــك تنفيذ حملة 
ملكافحة احل�شرات ملناطق خمتلفة من 

العا�شمة.
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مناق�شة �شحة املياه
ف�ي �شط العرب

نظمـــت وزارة املـــوارد املائيـــة ور�شة عمـــل م�شركة مـــع وزارات 
الزراعـــة والبلديـــات والبيئـــة وممثل عـــن هيئـــة امل�شت�شارين يف 
رئا�شـــة الـــوزراء ملناق�شة مو�شوع �شحة امليـــاه يف الب�شرة. وقال 
م�شـــدر م�شوؤول يف الـــوزارة بح�شب املركز الوطنـــي لالإعالم: ان 
الور�شـــة التي عقدت على مدى اليومـــني املا�شيني �شهدت م�شاركة 
ا�شاتـــذة جامعـــة الب�شـــرة وعـــدد مـــن امل�شوؤولـــني يف املحافظـــة، 
مو�شحـــا: ان الور�شـــة خرجـــت بتو�شيات عـــدة، ابرزهـــا درا�شة 
ان�شـــاء �شد على �شـــط العرب، وتاأمني مياه ال�شـــرب كاأ�شبقية اوىل 
للمواطنـــني يف الب�شرة، وزيادة اطالق املياه يف قناة ماء الب�شرة 

لتاأمني احتياجات املواطنني يف مياه �شط العرب.

اإطالق حملة لتلقيح الطالب 
تعتـــزم وزارة ال�شحة اإطـــالق حملة لتلقيح طـــالب املدار�ض بلقاح 
مكافح لالنفلونـــزا الوبائية حال اكتمال الإجراءات الالزمة. وقال 
الناطـــق با�شم الـــوزارة �شباح عبـــد الله كركوكلـــي بح�شب املركز 
الوطنـــي لالإعـــالم: ان عقـــار )تامفلـــو( لعـــالج امل�شابـــني باملر�ض 
متوفـــر لدى الـــوزارة، ولن ي�شتخـــدم ال من قبلها ح�شـــرا، موؤكدا 
�شراء كميات ا�شافية من هذا العقار حت�شبا حللول مو�شم ال�شتاء. 
ونفـــى كركوكلي النبـــاء التي ا�شارت اإىل توزيـــع العالج بني عدد 
من مدار�ض وريا�ض الطفـــال. من جانب اخر ك�شف الناطق با�شم 
ال�شحـــة ت�شكيل جلنة م�شركة مع وزارة الربية لتوعية وتثقيف 

الطلبة على طبيعة الوقاية من ال�شابة بالنفلونزا الوبائية.  

 
الأمطار ت�شجل ارتفاعات

ف�ي ال�شدود
اأكـــدت وزارة املـــوارد املائية اأن كمية الأمطـــار التي هطلت �شجلت 
معـــدل 86 مللـــر يف �شـــد دربندخـــان و22 مللر يف �شـــد دوكان . 
وقـــال م�شدر م�شوؤول يف الوزارة بح�شب املركز الوطني لالإعالم: 
اإن هـــذه الكميـــة وكميـــات اأخـــرى �شجلـــت يف العظيـــم وكركـــوك 
مبعـــدلت جيدة خالل الــــ 24 �شاعة املا�شية.واأ�شـــاف امل�شدر: اإن 
هذه الكميات مـــن الأمطار �شت�شهم بتح�شني واردات املياه وتوؤمن 
احل�ش�ـــض الإروائيـــة للمزروعات ال�شتويـــة يف بداية هذا املو�شم 

ويف املناطق التي هطلت بها تلك الكميات من الأمطار.

م�ؤمترات

ثمة موؤمترات لغنى لأي وزارة عنها، وان مقدار جناحاتها 
ي�شتنـــد يف احـــد اوجهـــه اىل حجـــم تاأثريه علـــى اآلية عمل 
هيكلية الدوائر واملوؤ�ش�شات. ول ميكن ان يتحقق من دون 
ح�شور ذوي ال�شاأن يف مناق�شة وبحث وتو�شيح  جوانب 
املحـــاور يف عالقـــات متوازنـــة  ت�شـــكل عالمـــات وا�شحة 

ملفا�شل  الوزارة . 
وثمـــة موؤمترات ل ُيرجتى منها غري ن�شـــاط تقليدي يدون 
يف �شجـــالت تعر�ـــض على امل�شوؤولـــني بطريقـــة روتينية، 

توؤ�شر مقدارال�شرفيات العامة من دون �شبب وجيه.
اأم�ـــض الول واثنـــاء انعقـــاد املوؤمتر الول ملكتـــب املفت�ض 
العـــام يف وزارة املـــوارد املائية ، وبح�شـــور رئي�ض هيئة 
النزاهـــة، اأجمعت البحـــوث التي قدمـــت يف املوؤمتر، على 
ان الف�شـــاد الداري واملـــايل جرميـــة كـــرى، وعمل دينء، 
و�شرطـــان يف ج�شد القت�شاد العراقي، وطارد لال�شتثمار، 
وعرفـــت " املف�شـــد " : باأنـــه �شخ�ـــض خارج علـــى الجماع 

الوطني، ول يحرم الد�شتور والقانون. 
وعلى الرغم من ق�شر ملخ�شات البحوث ،وقلة التو�شيات 
العامـــة ، التـــي مـــن �شاأنهـــا ان تثبـــت خارطـــة تو�شيحيـــة  
للمعاجلـــات املو�شوعيـــة على امل�شتـــوى العملـــي، ال انها 
ت�شتحـــق ال�شارة اىل توطيدها، ودفعها اىل ابعد املديات. 
اإن الرتبـــاط بالواقع  يحتـــاج اىل و�شائل و�شراتيجيات 
جديـــدة تالئـــم عراقـــا دميقراطيـــا بقانـــون ع�شـــري �شد اأي 
مف�شـــد، ومهما كانـــت مكانته ال�شيا�شيـــة والجتماعية، من 

اجل تاأ�شي�ض بناء ر�شني وت�شريعات متكاملة. 
اإن قـــراءة �شريعة للمحـــور القانوين للموؤمتـــر تك�شف عن 
درا�شـــات ظاهرية مل�شكلة الف�شاد يف اجهزة الدولة، وتدور 
يف تعاريـــف و�شروحـــات لبع�ـــض القوانـــني والقـــرارات 
املعدلة، ومطالبات باإعادة النظـــر ببع�ض الت�شريعات ذات 

ال�شلة بجرائم الف�شاد و�شرعنته. 
 وقـــد ل يبتعد املحـــور القت�شادي كثـــريا، ال انه ا�شتطاع  
من خـــالل بحوثـــه ان ير�شـــد وبالتحليـــل مظاهـــر، واثار 
الف�شاد علـــى ا�شعدة التنمية وال�شتثمـــار واقراح حلول 
وقائيـــة، متخـــذا مـــن ا�شلوبـــي املقارنـــة والقيا�ـــض، دليال 
للتحليـــل ف�شال عن  العمليات الح�شائية كاأدوات م�شاعدة 

لفهم اهداف البحوث.
  اإن هكـــذا موؤمتـــرات ل حتقـــق جناحاتهـــا بالعتمـــاد على 
الوليـــات والبحـــوث، فح�شـــب، بـــل يف الرغبـــة الكيـــدة 
بالرتـــكاز علـــى منطـــق التحـــرك باجتـــاه ق�شايـــا ملزمـــة 
للنهو�ـــض يف ا�شتعادة التوازن. التـــوازن الذي ير�شد اىل 

اداء مهني ناجح على م�شتوى مفا�شل الوزارة . 
اإن مكاتب املفت�شني العامني بحاجة اىل دعم كبري، ل�شتعادة 
دورهـــا وقوتهـــا، وهـــذا المر يتطلـــب وجـــود �شالحيات 
و�شراتيجيـــات وخطـــط ا�شتنها�ـــض �شاملـــة، ت�شع بنظر 
العتبـــار �شمول جميع الدوائـــر واملوؤ�ش�شات، باإعادة خلق 
ا�ش�ـــض مب�شتـــوى احلر�ـــض وامل�شوؤوليـــة ،وادراك اأهمية 
وجودها كمكاتب قيادية يف تنظيف دوائرها من املف�شدين، 

والعابثني مب�شلحة واأموال ال�شعب. 
jalalhasaan@yahoo.com
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جالل ح�شن

جتاوزات م�ستمرة

بالتن�شيق مع القوات الأمنية 

حملة لإزالة التجاوزات على ال�ص�ارع والأر�صفة والأمالك العامة

النجف/ عامر العكاي�شي

حذرت �شركـــة تعبئة الغاز يف حمافظة النجف 
املواطنني من ا�شتخدام ا�شطوانات غاز دخلت 
ال�شوق املحلية ب�شورة غري ر�شمية كونها غري 
مطابقة للموا�شفات الفنية و�شروط ال�شالمة. 

واو�شـــح عدنان اجلبوري مدير اعالم ال�شركة 
لــــ) املـــدى ( ام�ـــض الول " ظهـــرت يف الونـــة 
الخـــرية ا�شطوانـــات غـــاز ب�شـــورة مل يعرف 
م�شدرهـــا وهـــذه ال�شطوانـــات غـــري مطابقـــة 
ملوا�شفات ال�شالمة ومعر�شة لالنفجار يف اأي 

حلظة ". 

وا�شاف " لذلك نحذر املواطنني الكرام من عدم 
�شـــراء اأي ا�شطوانة للغاز، ال من قبل امل�شادر 

الر�شمية يف وزارة النفط او املوثوق بها". 
وا�شـــار اجلبـــوري اىل ان " الـــوزارة ا�شدرت 
قـــرارا مبنع ملء هـــذه ال�شطوانات من معامل 
الغـــاز الر�شمية، كما �شتقوم الـــوزارة ومعامل 

التعبئة مب�شادرة تلك ال�شطوانات".
تلـــك،  الغـــاز  ا�شطوانـــات  موا�شفـــات  وعـــن 
قـــال " توجـــد كتابـــة علـــى واقيـــة ال�شطوانة 
اأخـــرى  وكتابـــة   ).BAYHN.CO(
 HIZMET( ال�شطوانـــة  قاعـــدة  علـــى 
 )  2009  ( ال�شنـــع  و�شنـــة   )CELIKUP

 ) BAY GAS ( بالإ�شافة اإىل وجـــود كلمة
على بدن ال�شطوانة وندبة يف اجلزء ال�شفلي 
لال�شطوانة يف املنت�شف بعمق ) 1�شم ( تقريبا 
وتتوفـــر ال�شطوانات باألـــوان اخ�شر فاحت و 
بيجـــي و ازرق داكـــن و برتقـــايل ا�شافـــة اىل 

اللون الوردي (". 

حتذير من ا�صتخدام ا�صط�انات غاز معر�صة لالنفجار يف اأ�ص�اق النجف

بغداد/ علي القي�شي

نظمــــت مدر�شــــة البحــــري البتدائية �شمــــن قاطع 
الول،  ام�ــــض  الثانيــــة  الر�شافــــة  تربيــــة  مديريــــة 
مهرجانها ال�شنــــوي ال�شاد�ض لرعايــــة اليتام حتت 

�شعار" من اجل يتيم ل يقهر" . 
وذلك مب�شاركة منظمــــات املجتمع ووجهاء واهايل 
منطقــــة بغداد اجلديدة. حيث مت يف ختام املهرجان 
توزيــــع ك�شــــوة العيــــد علــــى 375 طفــــال يتيمــــا يف 

مدار�ض القاطع.
وقال كرمي عا�شي املو�شوي معاون مديرعام تربية 
الر�شافة الثانية لـ)املدى( : كل عام ت�شطلع مدر�شة 
البحــــري البتدائيــــة مبهرجــــان يرعــــى التالميــــذ 
اليتــــام يف مدار�ــــض املنطقــــة ، حيث يتــــم وبجهود 
وترعــــات الهــــايل ووجهــــاء املنطقــــة ف�شــــال عــــن 
منظمات ان�شانية اخــــرى، توزيع ك�شوة العيد على 

هــــوؤلء الطفال الذيــــن فقدوا اباءهــــم يف العمليات 
الرهابيــــة. وهي بــــادرة جميلة تدلل علــــى التاآخي 
والتاآزر بني فئات ال�شعــــب، وتدل اي�شا على التزام 
النا�ــــض مبنهج النبي)�ض( الداعي اىل رعاية اليتيم 

والهتمام به. 
مــــن جهته قال عــــادل فا�شــــل �شودان رئي�ــــض اجلنة 
امل�شرفــــة على املهرجــــان ومدير مدر�شــــة البحري: 
مثــــل كل عــــام تقــــوم مدر�شتنا مبثــــل هــــذه الفعالية 
التي تتعــــاون جهات عديدة على حتقيقها ، فقد قمنا 
هــــذا العام ب�شراء كمية كبــــرية من املالب�ض الفاخرة 
خ�ش�شناهــــا للتالميذ اليتام وهذا جزء من واجبنا 
الن�شاين والخالقي جتاه هذه ال�شريحة الوا�شعة 

يف املجتمع. 
تالميــــذ  علــــى  يقت�شــــر  مل  التوزيــــع  ان  وا�شــــاف: 
مدر�شتنــــا بل �شمل مدار�ــــض منطقة النعريية اي�شا، 
وكان عدد اليتام الذين خ�ش�شت لهم الك�شوة نحو 

375 تلميذا وتلميذة.
وا�شار �شــــودان اىل ان الفعالية جاء بتعاون وتاآزر 
جهات عديدة منهــــا اهايل ووجهاء منطقة النعريية 
الــــذي كانت اياديهم البي�شــــاء كرمية معنا، ما دفعنا 
اىل بــــذل املزيد حتى يح�شل اكر عــــدد من اليتامى 

على مالب�ض ممتازة للعيد. 
وبــــني �شــــودان: ان القران الكــــرمي وال�شنة النبوية 
ال�شريفة اكدا علــــى اليتيم ورعايته، فكان مهرجاننا 
ال�شنــــوي ال�شاد�ض هذا احياء لقيــــم النبوة العالية.
امــــا رئي�ــــض املجل�ــــض البلــــدي للمنطقــــة فقــــد طالب 
احلكومــــة مبوؤ�ش�شــــة ترعــــى اليتــــام علــــى �شاكلــــة 
موؤ�ش�شتــــي ال�شجناء وال�شهداء، تكون هدفها تقدمي 
اخلدمــــات ورعايــــة هــــذه ال�شريحــــة الوا�شعــــة يف 
جمتمعنا اليوم. وكانت الفعالية قد لقت ا�شتح�شان 
الهايل الذين ح�شــــروا املهرجان لي�شاركوا اليتام 

فرحتهم.

تــ�زيــع ك�صــ�ة الـعـيـد بـني 375 تـلـمـيـذا يـتـيـمــا
فـي بــغــداد الــجــديــدة

بغداد/ املدى

نفت املديرية العامة لربية الر�شافة 
الثانية، ام�ـــض الول، تبنيها جتربة 
ف�شل الناث عن الذكور يف مدار�شها 

البتدائية.
وقال معاون مدير عام الدائرة كرمي 
عا�شي املو�شـــوي لـ)املدى(:مل تتنَب 
مديريتنا يف الوقـــت الراهن جتربة 
ف�شل الناث عن الذكور يف املدار�ض 
البتدائيـــة، كمـــا طبقتهـــا مديريـــات 

اخرى يف بغداد.
املعايـــري  اولينـــا  لقـــد  وا�شـــاف: 
الربويـــة والنف�شية جـــل اهتمامنا، 

ف�شال عن اننا اخذنـــا بنظرالعتبار 
تنـــوع النتماءات الثنيـــة والدينية 
التـــي  اجلغرافيـــة  الرقعـــة  �شمـــن 

ت�شغلها مدار�شنا. 
اليـــام  ان  اىل  املو�شـــوي  وا�شـــار 
القليلـــة املقبلة �شـــوف ت�شهد توزيع 
الكتب املنهجيـــة، وكذلك القرطا�شية 
ب�شورة كاملة ووفق التخ�شي�شات 
التـــي اعلنتهـــا وزارة الربيـــة، لـــذا 
وادارات  الطلبـــة  باأبنائنـــا  نهيـــب 
مـــن  املزيـــد  بـــذل  اىل  املدار�ـــض 
اجلهود من اجـــل النهو�ض بالعملية 
التقـــدم  نواكـــب  حتـــى  الربويـــة، 

احلا�شل يف العامل.

الر�صافة الثانية تنفي ف�صل 
الإناث عن الذك�ر يف مدار�صها

بغداد/ زينه �شاحب

الوزيرعبــــد  وبرعايــــة  املائيــــة  املــــوارد  وزارة  اختتمــــت 
اللطيف جمال ر�شيــــد املوؤمترالعلمي الول ملكتب املفت�ض 
العام  حتت عنــــوان )بالف�شاد نخ�شر الن�شان والوطان( 
وبح�شــــور رحيم العكيلي  رئي�ض هيئة النزاهة وعدد من 
املفت�شــــني العموميني وا�شاتذة اجلامعــــات وامل�شت�شارين 

واملدراء العامني.
وقــــد ت�شمــــن املوؤمتــــر اإلقاء عدد مــــن الكلمــــات والبحوث 
القانــــوين،  الول  حمــــاور:  ثالثــــة  اىل  ق�شمــــت  والتــــي 
وناق�ض خالله الباحثــــون امل�شوؤولية القانونية للموظفني 
عــــن جرائــــم الف�شــــاد والتبعــــات اجلزائيــــة املرتبــــة على 
خمالفة املوظف وواجباتــــه الوظيفية وا�شاليب التحقيق 
الداري يف ق�شايــــا الف�شــــاد الداري، ودوره يف التوعية 

القانونية.
امــــا املحور الثاين القت�شــــادي فقد مت خالله اعطاء �شرح 

عــــن الثار القت�شاديــــة والجتماعية للف�شــــاد يف العراق 
واثــــار الف�شــــاد املــــايل والداري وتاأثــــريه علــــى التنميــــة 
وال�شراتيجيــــة العامــــة ملكافحة الف�شــــاد الداري واملايل 
يف العــــراق. واخريا املحور الجتماعــــي والذي اكد دور 
موؤ�ش�شــــات املجتمــــع املدين يف تعزيــــز ال�شلوك الخالقي 
والوظيفي لدى موظفي الدولة واثار الف�شاد النف�شي يف 
ال�شلــــوك الوظيفي عند املوظفني، ودور منظمات املجتمع 
املــــدين واجلمهــــور وو�شائــــل العــــالم يف تقويــــة قدرات 
املوؤ�ش�شات احلكوميــــة املعنية مبكافحة الف�شاد، واحلرب 

النف�شية يف ميدان مكافحة الف�شاد الداري.
ويف ختــــام املوؤمتــــر مت فتح بــــاب النقا�ض وتبــــادل الراء 

واملقرحات ووجهات النظربني احل�شور.
الدكتــــور  املــــوارد   العــــام يف وزارة  املفت�ــــض  كمــــا وزع 
نــــوار دهام الزبيــــدي ال�شهــــادات التقديرية علــــى عدد من  
املحا�شرين؛ تقديرا لدورهم وجهودهم يف طرح الق�شايا 

والدرا�شات التي حتارب الف�شاد بكافة ا�شكاله وانواعه.

اختتام امل�ؤمتر العلمي الأول ملكافحة الف�صاد

املو�شل/ نوزت �شمدين
ذكر د.�شالح الدين ذنون مدير �شحة نينوى، ان املالكات الهند�شية 
يف دائرتـــه، اأن�شـــاأت �شالة للعمليات الكـــرى والنموذجية واخرى 
للـــولدة يف م�شت�شفى �شنجار العام يف مركـــز ق�شاء �شنجار، وقال 
مديـــر ال�شحة لـ)املـــدى( ام�ـــض: اإن امل�شروع يدخل �شمـــن ميزانية 
تنميـــة القاليـــم لعـــام 2009، وان اعمـــال اخرى �شتجـــري يف ذات 
امل�شت�شفى م�شتقبال، من �شاأنها رفع م�شتوى اخلدمات ال�شحية. من 
جهة اخـــرى ك�شف م�شدر م�شوؤول يف �شحة نينوى، عن غلق ثالث 
مدار�ض خالل الفرة املا�شية، يف اأق�شية خممور و�شنجار ومنطقة 
�شـــد املو�شل، وذلك وفقـــا للتعلميات التي توجب غلـــق املدر�شة يف 
حال ا�شابة 10% من تالمذتها باعرا�ض النفلونزا العادية. من دون 

ان ي�شري امل�شدر اىل اكت�شاف حالت لوباء انفلونزا اخلنازير. 

�صالتــني للعملـيــات 
بابل/ اقبال حممدفـي �صنجــار

العمـــار  جلنـــة  رئي�ـــض  نائـــب  قـــال 
وال�شتثمـــار يف جمل�ض حمافظة بابل، 
مهدي عاكـــول: ان وزارة النقل وافقت 
على ان�شـــاء مطار جتاري يف املحافظة 
ومب�شاحـــة 8 الف دومن علـــى الطريق 

الدويل بني ناحيتي النيل واملدحتية.
ح�شرتـــه  �شحفـــي  موؤمتـــر  يف  وبـــني 
)املـــدى(: ان احلكومـــة املحلية با�شرت 
با�شتمالك قطع الرا�شي لقامة املطار 
عليها من خـــالل اعالنها امام ال�شركات 

ال�شتثمارية العاملية.
وا�شـــاف عاكـــول: ان هنـــاك م�شاريـــع 
�شراتيجية كبـــرية �شيتم ان�شاوؤها يف 
املحافظة، مثل م�شت�شفى بابل العام من 

قبـــل احدى ال�شـــركات الركية وان�شاء 
جم�شر نادر يف تقاطع جنف- ديوانية، 
ومد �شبكة جماٍر يف الها�شمية والقا�شم 
واملدحتية بعد ح�شـــول موافقة وزارة 
البلديـــات علـــى امل�شـــروع الـــذي تبلـــغ 
اىل  دينـــار،  مليـــار   152 نحـــو  كلفتـــه 
جانـــب ن�شـــب 24 جممعـــا مائيـــا �شعة 
200 م3/ �شاعة يف مناطق متفرقة من 

املحافظة. 
واعلن ان املحافظـــة علقت اعمال 200 
�شركـــة مقاولت اىل حـــني اكمال عملها 
يف امل�شاريـــع، ف�شـــال عـــن ان املحافظة 
و�شعت 50 �شركة ومقاول على القائمة 
ال�شوداء، ومنعت التعامل معها ب�شبب 
تلكوؤها يف تنفيـــذ العمال التي احيلت 

عليها .

وعـــن امل�شاريع التي يقـــوم بها اجلانب 
المريكـــي، بـــني عاكـــول: ان اجلانـــب 
احلكومـــة  باإعـــالم  ملتـــزم  المريكـــي 
املحليـــة والتن�شيـــق معهـــا بخ�شو�ض 

جميع امل�شاريع التي ينفذها.
وذكر عاكـــول ان نحو 30 جممعا للماء 
غري م�شتلمة اىل الن ت�شمى )جممعات 
الطوف( ب�شبـــب امل�شـــاكل والنواق�ض 
الت�شميميـــة فيهـــا، وان حمافـــظ بابـــل 
�شلمـــان الزركاين اوعـــز بت�شكيل جلنة 
لغر�ـــض اكمـــال النواق�ـــض ا�شافة اىل 
ان هنـــاك 18 م�شروعـــا مائيـــا اخـــرى 
تبلـــغ قيمتهـــا 25 مليـــار دينـــار متـــت 
احالتهـــا علـــى هيئـــة النزاهـــة ب�شبـــب 
تالعـــب اجلهـــات امل�شرفة علـــى التنفيذ 

بالت�شاميم اخلا�شة بها. 

امل�افقة على اإن�صاء مطار جتاري فـي بابل

بغداد/ املدى 

اعلنت دائرة ت�شجيـــل ال�شركات يف 
 )265( ت�شجيـــل  التجـــارة  وزارة 
�شركة حملية توزعت مابني املحدودة 
وامل�شروع الفردي وم�شاهمة خا�شة 

يف ت�شرين الأول املا�شي.
وقـــال م�شـــدر م�شـــوؤول يف الدائرة 
يف ت�شريـــح �شحفـــي:"ان الدائـــرة 
�شجلت )8( مكاتـــب متثيل ل�شركات 
اأجنبيـــة وت�شجيـــل وكالـــة واحـــدة 
واحـــدة  اإجـــازة  ومنـــح   ، جتاريـــة 

لوكالة جتارية".

وا�شاف :"ان الدائرة قامت بتدقيق 
لــــ)1157(  اخلتاميـــة  احل�شابـــات 
�شركـــة حمليـــة ولالأعـــوام املا�شيـــة 
احل�شابـــات  تدقيـــق  اىل  بالأ�شافـــة 
اخلتاميـــة للمركـــز الرئي�ـــض لـ )22( 
فرعـــا   )11( ولــــ  اأجنبيـــة  �شركـــة 
ل�شـــركات ودمـــج ح�شابـــات لــــ )39( 
 )15( ح�شابـــات  وت�شفيـــة  �شركـــة 
زيـــادة  طلبـــات  ودرا�شـــة   ، �شركـــة 
�شركـــة   )171( اأمـــوال  روؤو�ـــض 
بزيـــادة  قـــرارا   )141( واإ�شـــدار 
روؤو�ض الأمـــوال واعادة )30( طلبا 

لغر�ض اإكمال النواق�ض.

كركوك/ اكانيوز
 ك�شف م�شدرم�شـــوؤول ب�شركة م�شايف 
ال�شمـــال يف بيجـــي عـــن وجـــود خطط 
وزيـــادة  وحت�شـــني  لتطويـــر  جديـــدة 
انتاجها مـــن النفـــط وم�شتقاتـــه، داعيًا 
ال�شركات العاملية اىل التعاقد مع وزارة 

النفط لهذا الغر�ض.
وقال مدير عـــام ال�شركة علـــي العبيدي 
بح�شـــب وكالـــة اكانيـــوز: اأن "م�شفـــى 
بيجـــي ووزارة النفـــط �شيطلبـــان مـــن 
ال�شركات الجنبية تقدمي عرو�ض ب�شاأن 
عقد قيمتـــه مليار دولر لبنـــاء وتركيب 
وحـــدة تك�شـــري �شوائـــل بالتحفيـــز يف 

اإن  العبيـــدي:  واأو�شـــح  امل�شفـــى". 
"الهـــدف من هذه املخططات هو زيادة 
عـــايل  البنزيـــن  مـــن  املحلـــي  النتـــاج 
لتلبيـــة  الوقـــود  مـــن  اجلـــودة وغـــريه 
بت�شديـــر  وال�شمـــاح  املحلـــي  الطلـــب 

منتجات مكررة للبلدان املجاورة".
واأ�شـــار اىل اأن "وزارة النفـــط �شتدعـــو 
بع�ض ال�شركات الكـــرى واملتخ�ش�شة 
)ك.ب.ر(  �شـــركات  مثـــل  التكريـــر  يف 
و)يـــو. اأو.ب( وواك�شينـــز وي�شـــن اأند 
ويب�شر، لتقدمي عرو�ض، واإن الوزارة 
تاأمـــل اإجنـــاز العمـــل بامل�شـــروع خـــالل 

خم�ض �شنوات".

ت�صجيل 265 �صركة حملية 
ال�صهر الـمـا�صـي

خطط جديدة لتط�ير عمل 
مـ�صـافـي بـيـجـي
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