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In Local Situation
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تاأهيل �سارع الر�سيد
اتف���ق جمل�س حمافظة بغداد مع عدد من ال�شركات العراقية والأجنبية 
لتنفي���ذ م�شروع تاأهيل �شارع الر�شيد يف �شياق خمطط لإحياء املناطق 

الرتاثية يف العا�شمة.
ومتي���ل الآراء يف جمل����س املحافظ���ة لأن تتبن���ى احلكوم���ة م�ش���روع 
اإع���ادة التاأهيل يف ح���ن يرى اآخرون �ش���رورة منح امل�ش���روع ل�شركة 

ا�شتثمارية.

�سيانة  االأ�سوية املرورية
اأجن���زت اأمانة بغداد اأعمال �شيانة وتاأهيل وحدات الأ�شوية املرورية 
يف )13( تقاطع���ًا رئي�ش���ًا يف جانب���ي الك���رخ والر�شافة م���ن العا�شمة 

بغداد .
وذكر املكتب الإعالمي لأمانة بغداد " اأن مالكات دائرة امل�شاريع اإحدى 
ت�شكيالت اأمان���ة بغداد اأجنزت اأعمال تاهي���ل و�شيانة تقاطعات نقابة 

املهند�شن وحي دراغ والريموك وم�شتل عواد والفار�س العربي. 
واأ�ش���اف "اأن الدائ���رة اأجن���زت اأي�ش���ًا اأعمال تاأهي���ل و�شيانة وحدات 
الأ�شوي���ة املروري���ة يف تقاطعات اخل���الين وكهرمانة وم���راأب الأمانة 

وفندق بابل و�شيد اإدري�س يف جانب الر�شافة من العا�شمة".

فحو�سات لنماذج بيئية
نف���ذ مرك���ز الوقاية م���ن ال�شعاع �شمن خط���ة امل�ش���ح ال�شعاعى ل�شهر 
ايلول هذا العام العديد من الفحو�شات لنماذج بيئية من الرتبة واملاء 
وامل���واد الغذائي���ة ومناذج املي���اة الثقيل���ة وكذلك مناذج مي���اة ال�شرب 

ملحافظات}بغداد؛ نينوى؛ القاد�شية؛ املثنى؛ الديوانية.
وق���د كانت نتائج الفحو�ش���ات والتحليالت املختربي���ة هى خلوها من 

التلوث ال�شعاعى ووقوعها �شمن احلدود الطبيعية.

اإن�ساء منطقة بحريات يف بغداد
تعتزم اأمانة بغداد اإن�شاء منطقة بحريات كبرية �شمال العا�شمة بغداد 

مب�شاحة 400 دومن عن طريق ال�شتثمار. 
وقال م�شدر م�شوؤول يف الأمانة: اإنه متت دعوة ال�شركات ال�شتثمارية 
املحلي���ة والإقليمي���ة والعاملي���ة الراغب���ة بال�شتثم���ار، للح�ش���ول على 
م�ش���روع اإن�ش���اء منطق���ة بحريات كب���رية يف منطقة ال�شابي���ات �شمال 
العا�شم���ة بغداد، م�شيفا: اأن امل�شروع يت�شم���ن اإن�شاء فندق 5 جنوم، 
ومول جت���اري كبري، ومدينة األعاب حديثة، ومدين���ة مائية، ومطاعم، 

وكازينوهات، وحدائق، ومالعب تزلج. 

تنظيف املدر�سة

بن فرتة واخرى ت�شدروزارة الرتبية بيانات، وتبليغات، 
وكتب���ا ر�شمي���ة تبل���غ فيه���ا ادارات املدار����س املنت�شرة يف 
بغداد واملحافظات كافة مبنع ا�شتخدام الطالب والطالبات 
باأعم���ال التنظي���ف داخ���ل املدر�شة ، وتو�ش���ح الوزارة يف 
تلك البيانات باأنه���ا قامت  بتعين الف من عمال التنظيف 
يف العوام ال�شابق���ة ، وتن�شيبهم �شمن ادارات املدار�س ، 
وتق���ول : ل ميكن زج او تكليف  الطلبة يف امور التنظيف 
والعم���ال اخلدمي���ة ، ب���ل وتعده���ا ظاهرة غ���ري ح�شارية  
امل�شوؤولي���ة  املدار����س  ادارات  تتحم���ل  اذن   . وممنوع���ة 
املبا�ش���رة  به���ذه العم���ال  باعتباره���ا  الدارة الرتبوية  ،  
قبل ايام و�شلتن���ي ر�شالة من احد العالمين التدري�شين 
يذكر فيها ت�شرفات مديرة مدر�شة ، وينا�شد وزارة الرتبية  
باحل���د من ت�شرف���ات هذه املدي���رة ، وطالبن���ي بالحتفاظ 
با�شم���ه خوفا على ابنتيه من الر�شوب . يقول يف  خمت�شر 
الر�شال���ة: )يل طفلت���ان يف ثانوية النب���وغ للبنات الواقعة 
يف ح���ي القاد�شي���ة ببغداد والت���ي تتبع اإداري���ا اىل  تربية 
الكرخ الأوىل، وما تقوم به مديرة هذه املدر�شة من انتهاك 
حلقوق الن�شان والطفل من خالل املعاملة ال�شيئة باتباعها 

اأ�شاليب ال�شرب وال�شتيمة مع الطالبات( .
 وي�شيف: )ق���دري مع الزدحام املروري اأن تذهب ابنتاي 
يف ال�شاع���ة ال�شابع���ة �شباح���ا اأي قبل بدء ال���دوام ب�شاعة 
وتقوم املديرة باإعطاء بناتي )ال�شطلة واملا�شحة( لتنظيف 
غرفته���ا اأول وال�شف���وف واملدر�ش���ة ثانيا لي����س من جانب 
العقوب���ة وامن���ا من جانب كون ابنتاي هم���ا اأول من ي�شل 
اىل املدر�ش���ة، ورغبة م���ن املديرة يف تنظي���ف املدر�شة مع 
ا�شتخ���دام اأ�شل���وب ال�شتيمة والتوعد خ���الل مايقومان به 
م���ن عم���ل. وعندم���ا رغبن���ا يف التح���دث مع املدي���رة للكف 
عن معاملتهم���ا بهذه الق�شوة، توجه���ت والدتهما للمدر�شة 
فوج���دت املدي���رة ت�ش���رخ وتعرب���د بوج���ه اإح���دى اأمهات 
الطالب���ات وتتوعدها لأنها جاءت لتعاتبه���ا- اي املديرة-، 
كونه���ا  قد �شربت ابنتها، فقامت زوجتي بالعودة من دون 
اأن تفاحت املديرة، خوفا من تعر�شها لالهانة وحر�شا على 
ابنتاي م���ن الر�شوب والنتقام، فوجدت اأن اأح�شن و�شيلة 
ه���و اأن اأق���وم بن�شر ه���ذه ال�شك���وى  راجيا م���ن م�شوؤويل 
منظم���ات  يف  العالق���ة  ذات  واجله���ات  الرتبي���ة  وزارة 
املجتم���ع امل���دين وجمل�س الن���واب، اأن يتخ���ذوا اإجراءات 
�شارم���ة للحد من هذه الأفع���ال، وان لتكون هناك اإجابات 
دبلوما�شي���ة ودفاعية عن املديرة، واأن���ا م�شتعد لإثبات كل 
اأق���وايل ولك���ن م���ن دون اأن يك���ون اأي تاأث���ري عل���ى درا�شة 
ابنت���اي جراء هذه ال�شك���وى(. ويف الوق���ت الذي نعر�س 
في���ه م�شكلة  ال�شت���اذ التدري�شي  نعد ه���ذه الظاهرة خرقا 
قانوني���ا واداريا وتربويا واخفاق���ا يف  الدارة الرتبوية، 
وننا�ش���د وزارة الرتبي���ة باإقام���ة ن���دوات، وموؤمت���رات ، 
وور����س عمل م�شتم���رة  للهيئات التعليمية م���ن اجل  خلق 
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حتديد �سوابط الدرا�سات العليا ملالكات ال�سحة
بغداد / املدى

ال�ش���روط  ال�شح���ة  وزارة  ح���ددت 
بالتق���دمي  للراغب���ن  وال�شواب���ط 
للدرا�ش���ات العلي���ا خارج الع���راق من 
منت�شب���ي ال���وزارة والدوائ���ر التابعة 

لها.
وقال مدير العالم يف الوزارة  �شباح 
كركوكل���ي يف ات�شال هاتفي ل�)املدى( 
ام����س:" ان هذه ال�شروط وال�شوابط 
تت�شمن ان يكون املتقدم اكمل �شنتن 
باخلدم���ة الفعلي���ة بع���د اخ���ر �شه���ادة 
، وان يك���ون مو�ش���وع الدرا�ش���ة ل���ه 
عالقة باخت�شا�ش���ه ويف �شوء حاجة 

الوزارة ".
وا�ش���اف كرك���ويل :" ان م���ن �شم���ن 
ال�ش���روط اي�ش���ا ان ل يق���ل معدله عن 
املاج�شت���ري،  لدرا�ش���ة  بالن�شب���ة   %65
وع���ن 70% لدرا�شة الدكت���وراه ، وان 
ل يزي���د عم���ر املتق���دم ع���ن 40 �شن���ة 
لدرا�ش���ة املاج�شت���ري ، وع���ن 45 �شنة 

للدكتوراه".
وح���دد كركوكلي احتياج���ات الوزارة 
 ، الورام  " امرا����س  باخت�شا�ش���ات 
والطب الع���ديل ، والتخدير والعناية 
، وط���ب  الط���وارئ  ، وط���ب  املرك���زة 
ال�ش���رة ، وجراح���ة قل���ب الطف���ال ، 
وا�شع���ة عالجي���ة ، و�شيدل���ة �شريرية 
، وطب امل�شن���ن ، وامرا�س احلميات 
، وتداخ���ل ا�شت�ش���اري ، وعلم الوبئة 
، واقت�ش���اد �شح���ي ، وعل���م التغذية ، 

والتخطيط ال�شحي.

الروؤية: احلالة اجلوية
متو�سطة

درجة احلرارة العظمى : 14 مئويةم�سم�س
درجة احلرارة ال�سغرى:6 مئوية

 الرطوبة الن�سبية : %83
ال�سغط اجلوي :  1019 �سروق ال�سم�س : 06:55 

طبيب يعاين احد املر�ضى..

بغداد/يو�سف الطائي

اكدت دائرة العمل والتدريب املهني يف وزارة العمل 
وال�شوؤون الجتماعية و�شع برنامج جديد للعاطلن 

املنتفعن من �شبكة احلماية.
وق���ال م�شدر م�ش���وؤول يف الدائ���رة  ل�)املدى( ام�س: 
ان الربنامج اجلديد يت�شمن اإعادة وتاأهيل وتدريب 
العاطل���ن من منتفع���ي �شبكة احلماي���ة الجتماعية، 

وا�ش���اف امل�شدر: ان مدة التدري���ب لهوؤلء هي �شهر 
واحد بربنام���ج منوع من النواحي الفنية والدارية 
لتحفي���زه من جهة وللتاأكد من بقائ���ه عاطال من دون 
عم���ل وا�شتم���رار العانة ل���ه، م�شريًا اىل ان���ه �شيتم 
العم���ل به قريبًا حي���ث و�شعت الآلي���ة واملناهج لهذا 

الغر�س.
م���ن جه���ة اخ���رى اك���د امل�ش���در، ان الدائ���رة  تدر�س 
املراك���ز  يف  جدي���دة  ومه���ن  اخت�شا�ش���ات  ا�شاف���ة 

ال���دورات  التدريبي���ة. وا�ش���اف امل�ش���در: ان ه���ذه 
ي�ش���رف عليها ا�شات���ذة اخت�شا�شيون بهذه املجالت 
املذك���ورة وبالتع���اون م���ع منظم���ة العم���ل ومنظمة 
الغاث���ة الدوليت���ن،  م�ش���ريا اىل ان الدائ���رة تنوي 
متديد فرتة الدورات املهنية من �شهرين  اىل 6 ا�شهر 
لإك�شاب املت���درب خربة كافية توؤهل���ة للعمل. وتابع 
امل�ش���در: ان العاطل ي�شتل���م عن كل يوم تدريب مبلغ 

5 الف كراتب يومي. 

برنامج جديد للعاطلني يف احلماية االجتماعية

اآلية ال�ستقبال 
ال�سكاوى ب�ساأن 

اأعطال الهواتف 
االأر�سية

بغداد / املدى
اعلنت وزارة الت�شالت عن 

ا�شتحداث اآلية جديدة ل�شتقبال 
�شكاوى املواطنن فيما يخ�س 

اعطال الهاتف الر�شي يف بغداد 
واملحافظات.

وجاء يف  بيان للوزارة ام�س 
تلقت املدى ن�شخة منه  :"ان اللية 

اجلديدة تكون عرب تخ�شي�س 
عدد من الرقام اخلا�شة لالت�شال 

بق�شم ال�شكاوى يف ال�شركة العامة 
لالت�شالت والربيد وتفعيل عمل 

ق�شم ال�شيطرة وال�شكاوى املوحد يف 
ال�شركة".

وا�شاف البيان  :"ان الآلية اجلديدة 
تت�شمن تخ�شي�س الرقام ) 131 

 133  ( الرقم  اىل  ا�شافة   )  132 –
( وتخ�شي�س الرقم ) 102 ( الذي 

من خالله يتمكن املواطن من معرفة 
ارقام هواتف الدوائر واملوؤ�ش�شات 

احلكومية وكذلك الجابة عن 
ال�شتف�شارات اخلا�شة بقوائم 

الهاتف الر�شي. وت�شمل بغداد 
واملحافظات".

بغداد / روان عدنان

بحثت وزيرة العم���ار وال�شكان املهند�ش���ة )بيان دزه يي(  
مع امل���الك املتق���دم لل���وزارة واملديرين العام���ن لت�شكيالت 
ال���وزارة م���ن �شرك����������ات التموي����ل الذاتي ميزاني���ة الع���ام 

املقب���ل.
وقال���ت الوزي���رة: اإن الجتم���اع ج���اء للوقوف عل���ى و�شع 
�شركات التمويل الذاتي وماحققته من اأرباح واإعادة تاأهيل 
معاملها واآلياتها اإ�شافة اىل امل�شاكل واملعوقات التي تعاين 

منها هذه ال�شركات و�شبل حلها من اأجل جعلها �شركات ذات 
اأرباح عالية ومدرة للدول���ة وكذلك جاء الجتماع ا�شتعدادًا 
مليزانية الدولة للعام املقب���ل وح�شد الطاقات من اأجل تنفيذ 

ما خمطط من م�شاريع يف اأكمل وجه.
واأ�شاف���ت: اأن ال���وزارة ا�شتطاع���ت خ���الل 4 �شن���وات م���ن 
حكومة الوحدة الوطنية النهو�س ب�شركات التمويل الذاتي 
واإعادة تاأهيل معامله���ا وحتديث اآلياتها اإ�شافة اىل حتقيق 
اأرباح جيدة ما يجعلها �شركات مناف�شة وقوية تاأهلها لتنفيذ 

م�شاريع كبرية يف جميع حمافظات البالد.

بابل/ اقبال حممد
اأ�ش���درت مديري���ة �شرط���ة حمافظة باب���ل تعليم���ات جلميع 
ال�شيط���رات اخلارجية بعدم ال�شم���اح بتمرير اأي كميات من 

ا�شطوانات الغاز اىل خارج املحافظة.
واأو�ش���ح من�ش���ور ح�ش���ن رئي�س جلنة الطاق���ة يف جمل�س 
املحافظ���ة ل���� )امل���دى( ام����س:اإن تن�شيق���ًا جرى م���ع مديرية 
�شرط���ة بابل للحد م���ن تهريب منتوج الغاز م���ن بابل لبيعه 
يف ال�ش���وق ال�ش���وداء يف حمافظ���ات اأخرى م�ش���ريًا اىل اأن 
اأزم���ة الغاز التي حدثت خالل امل���دة القليلة املا�شية �شتخف 

كث���ريًا خالل اليام املقبلة بعد اأن بلغ اأنتاج معمل غاز احللة 
احلكومي ثمانية ع�شر األف وخم�شمئة اأ�شطوانة يومية.

ولف���ت رئي����س جلن���ة الطاق���ة اىل اأن اأزمة يف منت���وج الغاز 
حدثت مطل���ع ال�شبوع اجلاري ب�شبب تعرث و�شول كميات 
كافية من الغاز من الب�شرة اىل بابل اإل اأنه اأبدى يف الوقت 
ذات���ه تفاوؤل���ه بال�شيطرة عل���ى الزمة يف وق���ت قريب وعدم 
تفاقمه���ا. واأ�شاف ب���اأن العمل بداأ بتوزيع م���ادة الغاز وفق 
البطاق���ة التموينية وح�شب املح���الت وباإ�شراف مبا�شر من 

جلنة الطاقة ومكتب املفت�س العام يف دائرة نفط بابل.

اإجراءات ملنع تهريب الغاز يف بابلاالإعمار تبحث ميزانية العام املقبل

وا�سط / حامد تركي املياحي

با�شراملزارع���ون والفالح���ون يف حمافظة 
األ���ف دومن  وا�ش���ط بزراع���ة ملي���ون و26 
باملحا�شيل ال�شتوي���ة ) احلنطة وال�شعري( 
للمو�ش���م ال�شت���وي احل���ايل، بع���د توزي���ع 
الب���ذور والوق���ود م���ن املنتج���ات النفطي���ة 

وال�شمدة بن املزارعن.
اك���د ذلك ل�)املدى( ام�س فائز الغراوي مدير 

زراعة وا�شط وقال:
اإن امل�شاح���ة املزروع���ة �شمل���ت 751 األ���ف 
دومن مبح�ش���ول احلنطة و275 الف دومن 
مبح�شول ال�شع���ري،ومت  جتهيز املزارعن  
اي�ش���ا بكميات زيت الغاز لعمليات احلراثة 
بواق���ع ) 5 لرتات( للدومن الواحد وبن�شبة 
خ�ش���م 30% من ال�شعر ال�شل���ي ، وبن�شبة 
زي���ادة عم���ا م���زروع يف املو�ش���م ال�شت���وي 

املا�شي جتاوزت )100(الف دومن.

وا����س���ط ف�������ي  دومن  م���ل���ي���ون  زراع��������ة 

كركوك / اآكانيوز 
اأعلن م�شدر يف دائرة �شحة كركوك ام�س الأربعاء: 
اأن الدائ���رة قامت ب�شراء جه���از للك�شف عن الإ�شابة 

بوباء اإنفلونزا اخلنازير.
واو�ش���ح �شب���اح اأم���ن مدير دائ���رة �شح���ة كركوك 
لوكال���ة كرد�شت���ان لالأنباء)اآكاني���وز( ام����س "بهدف 

احلد من انت�شار مر����س اإنفلونزا اخلنازير، منحتنا 
وزارة ال�شح���ة �شالحي���ة اتخاذ جمي���ع الإجراءات، 
وقدم���ت لن���ا الكثري م���ن الت�شهي���الت، ويف اإطار ذلك 
تنوي دائرتنا �شراء جهاز خا�س بالفح�س والك�شف 
عن الإ�شابة باملر�س ل�شتخدامه يف م�شت�شفياتنا".

وزارة  وخط���ط  بتعليم���ات  "التزمن���ا  اأم���ن  وق���ال 

ال�شح���ة، ويوج���د لدين���ا كمية م���ن عق���ار تامفلو ما 
يكفي لع���الج 11000 مواطن م�ش���اب، وهذا الدواء 
ل يب���اع يف ال�شيدلي���ات بل يوج���د يف امل�شت�شفيات 
واملوؤ�ش�ش���ات ال�شحي���ة فقط".وق���د اأعلن���ت امل�شادر 
ال�شحي���ة يف كركوك اأن "خطورة الوباء ل تكمن يف 

اأعرا�س الإ�شابة بل يف �شرعة انت�شاره.

�سراء جهاز ك�سف االإ�سابة مبر�ض االإنفلونزا الوبائية يف كركوك

املو�سل/ نوزت �سمدين
افتتحت دائ���رة �شحة نين���وى، مبنى 
الأولي���ة  ال�شحي���ة  الرعاي���ة  قط���اع 
البي����س  ب���اب  منطق���ة  يف  الأمي���ن، 

مبدينة املو�شل.
وذكر مديرعام �شحة نينوى د.�شالح 

الدي���ن ذنون ح�ش���ن: ان املبنى اجنز 
القالي���م،  تنمي���ة  م�شاري���ع  �شم���ن 
المي���ن  القط���اع  مرك���ز  و�شي�شغل���ه 
التاب���ع ملديري���ة ال�شح���ة، و�شي�شرف 
ب�شكل مبا�شر على)16( مركزا �شحيا 
رئي�ش���ا، و)6( مراك���ز �شحي���ة فرعية، 

ا�شافة اىل ثالث مفارز، واأ�شاف مدير 
�شح���ة نين���وى: �شيوؤمن ه���ذا القطاع 
متابع���ة جتهيز هذه املراك���ز ال�شحية 
بالدوية وامل���واد املختربية والرقوق 
املتطلب���ات  يخ���دم  مب���ا  ال�شعاعي���ة، 
ال�شحية ملنطقة ال�شاحل المين ملدينة 

املو�شل، حيث �شتقدم اخلدمة يف هذه 
الرقعة اجلغرافية ملا جمموعه )620(
ال���ف ن�شم���ة، وب���ن د.�ش���الد الدي���ن 
ذن���ون: هناك)40(م�شروعًا اآخر تابعًا 
لدائرة �شحة نينوى، يتم اجنازها يف 

الوقت احلايل.

افتت�اح مبن�ى الرعاي�ة ال�سحية ف�ي ال�مو�س�ل

فرز اأ�سماء املتقدمني للتعيني 
ب�سفة �سائق يف النا�سرية

النا�سرية/ ح�سني العامل
ا�شتكمل���ت جلنة التعيينات يف جمل�س حمافظة ذي قار الجراءات اخلا�شة  بفرز 
واختي���ار املتقدمن للتعين ب�شفة �شائق �شاحن���ة يف دوائر وزارة النفط العاملة 
يف حمافظة ذي قار. وذكر بيان �شحفي �شادر عن اعالم جمل�س حمافظة ذي قار 
تلق���ت املدى ن�شخة منه ام�س: ان اللجن���ة املخت�شة بفرز اأ�شماء املتقدمن لإ�شغال 
وظيف���ة �شائق �شاحن���ة ثقيلة يف وزارة النفط اجتمع���ت بح�شور ممثل عن جلنة 
التعيينات ومكتب املفت�س العام وقامت بفرز اأ�شماء املتقدمن وفق اآلية التعيينات 
ال�ش���ادرة من وزارة النفط وح�شب اآلية الختب���ار واملقابلة وا�شاف البيان: وقد 
اجريت اللجنة القرعة للمتقدمن الذين ح�شلوا على نقاط مفا�شلة مت�شاوية وقد 

تقرر اختيار ع�شرين متقدما للتعين يف الوظائف املذكورة.

خطة تطويرية جلامعة الب�سرة 
الب�سرة/ املدى

اأعلن���ت جامع���ة الب�ش���رة عن خطة تطويري���ة �شيب���داأ تنفيذها مطلع الع���ام املقبل 
وتنتهي عام 2015 بهدف الرتقاء بامل�شتوى العلمي والأكادميي للجامعة.

وق���ال رئي�س اجلامعة الدكت���ور �شالح اإ�شماعيل جنم: اإن ه���ذه اخلطة اخلم�شية 
�شرتك���ز على رفع امل�شتوى العلمي من خالل توفري م�شتلزمات الدرا�شات الأولية 
والعلي���ا وت�شجيع اليف���ادات والزمالت والبعثات والربام���ج التدريبية وت�شييد 
مب���ان جديدة. غ���ري اأن عميد كلية الط���ب يف جامعة الب�شرة الدكت���ور ثامر اأحمد 
ق���ال: اإن الكلي���ة تع���اين عج���زا مالي���ا ي�ش���ل اإىل اأربعة ملي���ارات دينار م���ا ي�شع 
�شعوب���ات جمة اأمام النتهاء م���ن م�شروع لت�شييد بناية جديدة للكلية بالقرب من 

موقع م�شت�شفى التعليمي يف منطقة الربا�شعية.

موؤمتر ملعاجلة جفاف  االأهوار
بغداد/ املدى

ق���ررت الأمان���ة العامة ملجل�س ال���وزراء عقد موؤمتر طارئ ملعاجل���ة م�شكلة جفاف 
اله���وار يف فندق الر�شي���د ، برعاية رئي�س الوزراء نوري املالكي. وقالت ع�شوة 
اللجن���ة الوطني���ة لالهوار والأرا�ش���ي الرطبة يف العراق التابع���ة لالأمانة العامة 
ملجل�س الوزراء جنلة الوائل���ي بح�شب املركز الوطني لالإعالم: ان املوؤمتر يهدف 
اىل ت�شلي���ط ال�ش���وء على كارثة جفاف الهوار ومعاجلته���ا، م�شيفا: ان وزارات 
امل���وارد املائي���ة والبيئة والزراع���ة واخلارجية واله���وار والبلدي���ات والأ�شغال 
والعمل والثقافة وال�شحة �شت�شارك يف هذا املوؤمتر، ا�شافة اىل ممثلي ال�شفارات 
وال�شوري���ة،  والرتكي���ة،  والإيراني���ة،  والإيطالي���ة،  والربيطاني���ة،  الأمريكي���ة، 
والأملانية، واليابانية، وال�شيني���ة، والكندية، والأ�شرتالية، وجمال�س حمافظات 

الب�شرة ومي�شان وذي قار، وعدد من وجهاء و�شيوخ مناطق الهوار. 

ارا�ض زراعي

البطالة تهديد لالقت�ضاد


