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In Local Situation

امل������������وج������������ز

حملة تربع بالدم
ف�ي الب�سرة

�ص���ارك �لع�ص���ر�ت من طلبة جامعة �لب�صرة يف حملة للتربع بالدم �إىل 
�لأطفال �مل�ص���ابني ب�ص���رطان �لدم ومر�ض فقر �لدم. و�أو�صح �لطالب 
موؤيد نا�صر بح�ص���ب "ر�ديو �صو�": �أن �لهدف من حملة �لتربع بالدم 
جاءت يف ظل عدم قدرة م�ص���رف �لدم يف �ملحافظة على تغطية حاجة 

�ملر�صى يف �مل�صت�صفيات �لعامة و�ملر�كز �لطبية. 
و�أك���د �ملعاون �لإد�ري يف م�ص���رف �ل���دم معن مهدي �ص���الح �أن كمية 
�لدم �لتي تربع بها �لطلبة �إىل وحدة �صحب �لدم �ملتنقلة �صوف ت�صهم 
يف �حل���د م���ن معاناة �أ�ص���ر مئ���ات �لأطف���ال �لذين يتلق���ون �لعالج يف 

�مل�صت�صفيات �ثر �إ�صابتهم ب�صرطان �لدم وفقر �لدم �لبحري.  

الزيوت تربم عقدا
مع التجارة

�برمت �ل�صركة �لعامة للزيوت �لنباتية �إحدى �صركات وز�رة �ل�صناعة 
و�ملعادن عقد� مع وز�رة �لتجارة يق�ص���ي بتجهيزها مبادة �ل�ص���ابون 
�لالزم���ة لرفد مفرد�ت �لبطاقة �لتموينية و�ص���د �لنق�ض �حلا�ص���ل من 
هذه �ملادة. و�و�صح م�ص���در م�صوؤول يف �ل�صركة بح�صب بيان لعالم 
�لوز�رة تلقت �ملدى �م�ض ن�صخة منه:   �ن �لكلفة �لجمالية للعقد بلغت 
)575( �لف دولر، م�ص���يفا: �ن �ل�ص���ركة �جنزت ن�صبة 58% من �لعقد 
�مل���ربم مع وز�رة �لتجارة، و�لذي يق�ص���ي بتجهيزهم مبادة �ملنظفات 
وبكلفة بلغت )مليونا و575( �لف دولر. من جانب �خر تنفذ �ل�صركة 
�أعمال �إنتاج وتطوير وتاأهيل �خلطوط �لإنتاجية لأق�صام م�صانعها.  

 
قرب اإجناز م�سروع

�سد منديل 
تو�ص���ك وز�رة �مل���و�رد �ملائي���ة على �جناز تنفيذ �عمال م�ص���روع �ص���د 
منديل �لذي يقع على و�دي حر�ن يف حمافظة دياىل . و�و�ص���ح بيان 
لع���الم �ل���وز�رة تلقت �ملدى �م�ض ن�ص���خة من���ه: �ن �مل�ص���روع  يهدف 
�ىل خزن مياه �ل�ص���يول و�لمطار لغر�ض توفري مياه �ل�ص���رب لأهايل 
�ملنطقة و�صقي �لب�صاتني و�لر��صي �لزر�عية يف ق�صاء منديل �لبالغة 
)180( �ل���ف دومن، بال�ص���افة �ىل تغذي���ة �ملي���اه �جلوفي���ة و�هميت���ه 
لالغر�����ض �ل�ص���ياحية. وك�ص���ف �لبي���ان، �ن �ص���د من���ديل يتك���ون من 
ج�ص���م �ل�ص���د �لبالغ طوله )1316( مرت� وهو �صد ركامي ذو لب طيني 
و�لق�صرة �حل�ص���وية و�لفالتر. و��صار �لبيان �ىل �ن �لكلفة �لجمالية 

للم�صروع بلغت �كرث من 28 مليار دينار.

خطاأ ال�صالحيات 
الـمـطـلـقـة

�مت���از �حلو�ر �ل�ص���حفي �ملطول �لذي �جرت���ه )�ملدى( يف 
حلقتني، مع �مني بغد�د �لدكتور �ص���ابر �لعي�صاوي بجملة 
م�ص���امني حيوي���ة ، �ماطت �للث���ام عما يعتم���ل يف روؤو�ض 
�لنا�ض من ��ص���ئلة ب�ص���دد ق�ص���ية �لف�ص���اد �لخرية ، بع�ض 
هذه �ل�صئلة ي�ص���ل حد �لّريبة و�ل�صب�ّهة باجلهود �مل�صنية 
�لت���ي تبذله���ا د�ئرة و��ص���عة، متعددة �خلدم���ات مثل �مانة 
بغد�د، وهي ت�صطلع باأعمال وحتديات ج�صام، يف مقدمتها 
�ي�ص���ال �ملاء �ل�ص���ايف �ل�صالح لل�ص���رب لأهايل �لعا�صمة ، 
ثم �ص���حب �ملي���اه �لثقيلة )�ملج���اري(، وكذلك نق���ل وتدوير 
�آلف �لطنان م���ن �لنفايات و�لتخل�ض منها يوميا بطريقة 
�ص���حية وبيئي���ة حديث���ة، وكذلك �إن�ص���اء و�د�م���ة �حلد�ئق 
و�ملتنزهات �لتي و�ص���ل عدده���ا �ىل نحو 400 ، وغري ذلك 
من �لعمال �لتي ميكن �ن نلم�ض بع�صها ب�صهولة ، وجنهل 

بع�صها �لآخر.
�ت�ص���م �حل���و�ر بال�ص���ر�حة �ملطلقة �لتي متت���ع بها �لمني، 
وه���و يجيب على �ل�ص���ئلة �لتي تدور يف �ل�ص���ارع ب�ص���اأن 
ق�ص���ية �لف�ص���اد �لتي كانت بطلته���ا �حدى �ملوظف���ات �لتي 
مل تتج���اوز خدمته���ا �ل����12 عاما، حي���ث ��ص���تطاعت مبكر 
�ص���يطاين خ���ارق، �ن )تلهف( مليار�ت �لدنان���ري من �ملال ، 
متفوقة على مناف�ص���ة لها ظهرت يف �لت�صعينيات يف د�ئرة 
�لمانة �ي�ص���ا ، �طلقت عليها �ل�ص���حافة وقت ذ�ك ب�"�ملر�أة 
�حلديدي���ة" لهيمنتها عل���ى دو�ئر �لمانة ومل���ا �رتكبته من 
�ص���رور ومفا�ص���د طالت �مو�ل �لمانة كان ن�صيبها �ل�صجن 
�صنو�ت عدة، و�ص���ودرت �مالكها ب�صبب كيدها وحماقتها، 
وعدم حت�صبها ملثل هذ� �ليوم . و�ذ� كانت �ملوظفة �ملعروفة 
ب�"�ملر�أة �حلديدية" قد عرف �لد�ين و�لقا�ص���ي بف�ص���ادها، 
�إل �ن �لنا����ض كانت تخ�ص���ى قوتها �مل�ص���تمدة من �لروؤو�ض 
�لكبار، فان �ملوظفة �لثانية �حاطت ن�صاطها �ملريب ب�صرية 
تامة ، و�ألعيب �ص���يطانية ، لكن �لباطل ل يدوم، ول ت�صلم 
�جلّرة كل مرة ، وكاد �ملريب �ن يقول خذوين ، فقد ك�صفت 

�آثامها بف�صل جهود �خلي�ّرين يف �مانة بغد�د. 
�ص���حيح �ن ه���ذه �ملوظفة )�ملاك���رة( هي من���وذج كريه من 
مناذج �لف�صاد �لذي يع�ص�ض يف بع�ض �لدو�ئر �لتي مل تنج 
منه ، وكنا نح�ص���بها م�ص���نودة من �لقطط �ل�صمان ، �إل �نها 
�وتيت من جر�أة قل نظريها ، وذكاء حاد ، و��صتهتار م�صني 
بامل���ال �لعام .. �إل �ن ما ح�ص���لت عليه بف�ص���ل �لقانون من 
�صالحيات و��ص���عة �أهلتها لدخول �لف�صاد، فاخلطاأ تتحمله 
�ي�ص���ا هذه �ل�ص���الحيات �لتي �ص���محت لها بالت�صرف بهذ� 

�لكم �لهائل من �لمو�ل!.
ينبغ���ي �ذن مر�جع���ة ذلك ، "ودرهم وقاي���ة خري من قنطار 
ع���الج" ، ك���ي ل تدفع دو�ئ���ر �لدولة من �ص���معتها ، ويذهب 
جهده���ا وجهاده���ا �أدر�ج �لري���اح بفعل بع�ض �لل�ص���و�ض 
�حلمق���ى ، وكي لتكون د�ئرة لها جهود جبارة مثل �لمانة 

�لعكر". باملاء  �ملت�صيدين  �و   ، �ملتقولني  باأفو�ه  "علكا 

ك���������الم اب���ي�������ض 
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النا�سرية/ ح�سني العامل

قال مدير بيئ����ة ذي قار ر�جي نعيمة 
من�صد: �ن �ل�ص����ابيع �لقليلة �ملا�صية 
�ص����هدت �نخفا�ص����ا و��صحا يف ن�صب 
�لم����الح و�مل����و�د �ل�ص����لبة و�لزيوت 
�ل�صناعية يف مقطع نهر �لفر�ت �ملار 
مبدينة �لنا�صرية، و�ن ذلك �دى �ىل  
حت�ص����ن ملمو�ض يف نوعية مياه نهر 

�ملذكور . 
و�و�صح مدير بيئة ذي قار ل�)�ملدى( 
�م�����ض : �ن مي����اه نهر �لف����ر�ت وعقب 
رف����ع منا�ص����يبها يف �لون����ة �لخرية  
�صهدت حت�ص����نا و��صحا يف نوعيتها 
حي����ث لحظن����ا �نخفا�ص����ا يف ن�ص����ب 
�ملو�د �ل�ص����لبة �لعالقة يف مياه �لنهر 
من ppm 3900 يف �ص����هر ت�صرين 
  2500ppm �ىل  �ملا�ص����ي  �لث����اين 
يف �ص����هر كانون �لول كما �نخف�صت 
ن�ص����ب �لزي����وت م����ن ppm 50 �ىل 
ppm 25 م�ص����ري� �ىل �ن �طالقات 
مو�ص����م  م����ع  تز�من����ت  �لت����ي  �ملي����اه 
�ص����قوط �لمطار ��صهمت يف حت�صني 
نوعية �ملياه ، و��صاف كما �ن تاأهيل 
حمطات �ملعاجل����ة يف حمطة �لطاقة 
�حلر�ري����ة يف �لنا�ص����رية ��ص����هم يف 
�نخفا�ض كميات �لزيوت �لتي كانت 
تطرحها �ملحطة �ىل حو�ض �لنهر مع 
�ملخلفات �ل�ص����ناعية �مللوث����ة. وكان 
تل����وث مي����اه نه����ر �لف����ر�ت و�رتف����اع 
ملوحته����ا ق����د ��ص����طر حمافظ����ة ذي 
�ىل  �ملا�ص����ية  �ل�ص����نو�ت  يف  ق����ار 
�لعتم����اد  ب�ص����ورة كامل����ة على مياه 
نه����ر �لغ����ر�ف �ملتفرع من نه����ر دجلة 
جممع����ات  وت�ص����غيل  تغذي����ة  يف 

وم�ص����اريع م����اء �ل�ص����رب �لعاملة يف 
�ملحافظة و�ل�صتفادة من نهر �لفر�ت 

لالغر��ض �لزر�عية فقط .

تعاون مثمر
ويف �ل�ص����ياق ذ�ت����ه �ك����د مدي����ر بيئة 
ذي قار ت�ص����جيل �قل ن�صبة تلوث يف 

مياه �ل�ص����رب منذ ما يقرب من ع�صرة 
�ع����و�م، لفت����ا �ىل �ن �ملحافظ����ة تعد 
حاليا من �ملحافظات �لتي توؤ�صر �قل 
ن�صب تلوث يف مياه �ل�صرب . و��صار 
�مل�صدر �ىل �ن ن�صبة �لتلوث �مل�صجلة 
حاليا يف خمترب�ت مديرية بيئة ذي 
ق����ار هي �ق����ل من 20% بع����د �ن كانت 

تقدر ب� 67% يف �ل�ص����نو�ت �ل�صابقة، 
ورد ��ص����باب �لنخفا�ض يف معدلت 
�لتلوث �ىل تاأهيل عدد من م�ص����اريع 
و�ص����بكات �ملاء و�ن�صاء جممعات ماء 
جدي����دة ف�ص����ال ع����ن �لتع����اون �ملثمر 
ب����ني دو�ئر �مل����اء و�ل�ص����حة و�لبيئة 
و�خلط����وط  �ل�ص����بكات  متابع����ة  يف 

�لناقلة وجممعات �ملاء، و�لعمل على 
معاجلة �ل�صبكات �لتي ت�صري �لنتائج 
�ملختربي����ة �ىل وجود ح����الت تلوث 
فيها. وت�ص����م حمافظ����ة ذي قار نحو 
300 م�ص����روع وجممع م����اء خمتلفة 
تت����وزع عل����ى 20 وح����دة  �لحج����ام 

�د�رية ت�صمها �ملحافظة .   

االإعمار تبحث بيئة ذي قار توؤكد انخفا�ض معدالت التلوث فـي نهر الفرات
مع الدفاع 

م�صاريع االكتفاء 
الذاتي

بغداد/ روان عدنان
بحثت وزيرة �ل�صكان و�لعمار 
�ملهند�صة بيان دزه ئي مع وزير 
�لدفاع عبد �لقادر �لعبيدي �صبل 

�ل�صر�ع يف �جناز م�صروع 
�لكتفاء �لذ�تي �خلا�ض بالوز�رة. 

ونقل بيان لإعالم وز�رة �لعمار 
تلقت �ملدى ن�صخة منه �م�صعن 
�لوزيرة: �ن �صركات �لوز�رة 

�ملنفذة للم�صروع و�ملتمثلة ب�صركة 
�لفاو و�صركة �صعد �لعامة و�صركة 
�ملن�صور و�صركة �ملعت�صم و�صركة 

�لر�صيد، تعمل من �جل �جناز 
�مل�صروع باأ�صرع وقت ممكن 

ومتكني �فر�د �جلي�ض من �لعتماد 
على �مكانياتهم �لذ�تية، يف جتهيز 

م�صتلزماتهم وعدم �لعتماد على 
�ملقاولني يف جتهيز �ملع�صكر�ت.

و��صافت: �ن �لوز�رة ت�صعى 
حلل �ملعوقات �لتي تو�جه �صري 

�لعمل يف �مل�صروع حتى يتم 
�جنازه �صمن �ملدد و�ملو��صفات 
�ملتفق عليها، ودعت وزير �لدفاع 

�ىل �لتعاون يف جمال �صرف 
م�صتحقات و�صلف �ل�صركات 

�ملنفذة، من �جل �ل�صر�ع 
يف �جناز �مل�صروع وتهيئة 

�مل�صتلزمات و�لت�صاريح �خلا�صة 
بدخول �لعاملني و�لليات �لتابعة 

لهم.

بغداد/ املدى

�ر�ص���لت 1480  �نه���ا  �ل�ص���حة  �أعلن���ت وز�رة 
مري�ص���ا �ىل خ���ارج �لع���ر�ق خالل ع���ام 2009 

لغر�ض �لعالج.

�ك���د ذل���ك �لناط���ق �لر�ص���مي لل���وز�رة �لدكتور 
�ص���باح كركوكلي يف �ت�ص���ال هاتفي ل�)�ملدى( 
�م����ض وق���ال :"�ن���ه مت �إخ���الء حالت مر�ص���ية 
خمتلف���ة ومن �لذي���ن لميك���ن معاجلتهم د�خل 
�لع���ر�ق و�ص���ملت �لمر��ض �لقلبي���ة و�لعيون 

و�لك�ص���ور وقوقع���ة �لذن. و��ص���اف: �ن���ه مت 
�ر�ص���ال 568 حالة مر�ص���ية �ىل �لهن���د و 105 
�ىل �لردن و470 �ىل لبن���ان و314 �ىل تركي���ا 

و6 �ىل �صوريا و17 �ىل �ير�ن.
و�و�ص���ح كركوكل���ي: �إن �لخ���الء �لطبي لزرع 

قوقع���ة �لذن مت �يقاف���ه منت�ص���ف ع���ام 2009 
وذلك بع���د توفر �مل�ص���تلزمات �لطبي���ة �لالزمة 
لإجر�ئه���ا د�خ���ل �لع���ر�ق وجمانا حر�ص���ا من 
�لعالجي���ة  �خلدم���ات  تق���دمي  عل���ى  �ل���وز�رة 
و�ل�صحية للمر�صى كافة من دون تكليفهم عناء 

�ل�صفر وتكاليف �لعالج خارج �لعر�ق. 
يذك���ر �ن وز�رة �ل�ص���حة تر�ص���ل �ملر�ص���ى من 
�لذي���ن ل يتوف���ر عالجه���م د�خ���ل �لع���ر�ق بعد 
ت�ص���كيل جلان لفح�ض هوؤلء �ىل �لعالج خارج 

�لعر�ق.

املا�صي الــعــام  ــعــراق  ال خـــارج  للعالج  1480مــريــ�ــصــا  ــال  ــص اإر�

كربالء/ املدى
�جن���ز ن�ص���ب �أول جه���از مفر�����ض 
حل���زوين من نوعه يتم و�ص���عه يف 

م�صت�ص���فى �لهندية �لع���ام مبحافظة 
كرب���الء، و�ل���ذي بلغ���ت كلفته �كرث 
م���ن ملي���ار دين���ار. وق���ال مديرعام 

ع���الء  �لدكت���ور  كرب���الء  �ص���حة 
�م����ض:  بديرل�)�مل���دى(  حم���ودي 
�إن ه���ذ� �جله���از �لذي ياأتي �ص���من 
تخ�صي�ص���ات تنمية �لأقالي���م للعام 
�ملا�صي �ص���يكون له �ثر �يجابي يف 
تق���دمي �خلدم���ات للمو�طن���ني، من 
خالل قدرته �لت�صخي�ص���ية �لعديدة 
لالأمر�����ض وه���و �لأول م���ن نوع���ه 
على م�ص���توى م�صت�صفيات �لق�صية 

يف �لبالد.
و�أ�ص���اف: �ن جه���از �ملفر�����ض يع���د 
�حلديث���ة  �لأجه���زة  م���ن  و�ح���د� 
ياأخ���ذ  �أن  ي�ص���تطيع  و�ملتط���ورة 
�أ�ص���عة مقطعية دقيقة مربجمة على 
�حلا�ص���وب لكاف���ة �أجز�ء �جل�ص���م، 
وي�ص���تخدم يف ت�ص���خي�ض �أمر��ض 
�لر�أ�ض و�لرئتني و�جلهاز �له�صمي 

�إ�صافة �إىل �لك�صور و�ملفا�صل.

ن�صــب جهــاز مفــرا�ض فـي الهنديـــة

بغداد/ قي�ض عيدان 
تنظ���م  د�ئرة �ص���حة بغ���د�د/ �لر�ص���افة موؤمت���رً� علميا يوم �ل�ص���بت �ملقبل 
ف���ى فندق �ملن�ص���ور حتت �ص���عار " �ملتميزون �إبد�ع متو��ص���ل " بح�ص���ور 
عدد من �ملعنيني و�ملخت�ص���ني فى وز�رة �ل�ص���حة. وق���ال مدير عام �لد�ئرة 
�لدكتورعل���ي ب�ص���تان فرطو�ص���ي ل�)�مل���دى( �م����ض: �ن �له���دف م���ن �إقام���ة 
�ملوؤمترهو تطوي���ر �لقدر�ت �لعلمية للم���الكات �لطبية وعر�ض �لجناز�ت 
�لعلمي���ة و�لطبي���ة يف موؤ�ص�ص���اتنا �ل�صحية،��ص���افة �ىل توثيق �لو��ص���ر 
�لعلمي���ة و�ملعرفية ب���ني �لباحثني و�لكادميي���ني يف �لد�ئرة و�ملوؤ�ص�ص���ات 
�ل�صحية �لخرى. كما �ص���يتم تكرمي �ملتميزين من �طباء ومالكات و�صطية 
و�د�رية وفنية وذلك لتقدميهم �لف�ص���ل من �خلدمات. و��ص���ار �لفرطو�صي 
�ىل �ن �ملوؤمت���ر �ص���يتخلله عر�ض عدد من �لبحوث �لعلمي���ة لطباء �لد�ئرة 
ولعمليات نادرة، ف�ص���اًل عن عر�ض �لنتائج �لتي تو�ص���لت �ليها �ملوؤ�ص�صات 

�ل�صحية �لتابعة للد�ئرة و�لجناز�ت �لتي قامت بها تلك �ملوؤ�ص�صات. 

موؤمتر علمي فـي �صحة 
الر�صافة

بغداد/ يو�سف الطائي
و�صعت وز�رة �لعمل و�ل�صوؤون �لجتماعية 
خط���ة لت�ص���ديد �لرقاب���ة �لد�ري���ة و�ملالي���ة 

على برناجمي �ص���بكة �حلماي���ة و�لقرو�ض 
يف  م�ص���وؤول  م�ص���در  وق���ال  �ل�ص���غرية. 
�لوز�رة ل�)�ملدى( �م�ض: �نه مت �عد�د خطة 

لتفعيل �لدور �لرقاب���ي وحث �لدو�ئر على 
حماربة وتقوي�ض �لف�صاد �لد�ري و�ملايل، 
و�لق�ص���اء على ركائزه �لظاه���رة و�خلفية 
م���ن خالل �لج���ر�ء�ت �لعاجل���ة و�جلذرية 
يف م�ص���األة �لتعام���ل مع �ص���تى �خلروقات. 
م�صري� �ىل �نه مت ت�صكيل جلان من مالكات 
�لتفتي�ض �ملوزعة ح�صب �لرقعة �جلغر�فية 
ملناف���ذ �لقرو����ض وذل���ك ملتابعته���ا وتفق���د 
عمليات �قامة �مل�ص���اريع ميد�نيا.وبني: �ن 
�لوز�رة ب�ص���دد متابعة �جر�ء�ت �مل�صادقة 
على �لت�ص���ريعات �جلدي���دة �ملقرتحة �لتي 
من �ص���اأنها �لنهو�ض بو�قعها مبا يتنا�ص���ب 
م���ع �ص���رت�تيجية �لدول���ة يف جم���ال �لعمل 

�لجتماعي و�ملهني.

خطة لت�صديد الرقابة على برناجمي
احلماية والقرو�ض ال�صغرية

الب�سرة/عدي الهاجري

بحث���ت حمافظة �لب�ص���رة م�ص���روع رف���ع �لنفاي���ات و�عادة 
تدويره���ا يف �ملدين���ة م���ع مدي���ر �ص���ركة �لتطوي���ر �لدولي���ة 

�لمريكية.
وقال حمافظ �لب�صرة �ص���لتاغ عبود ل�)�ملدى( �م�ض:"بحثنا 
مع عدة �ص���ركات �صويدية و�ملانية و�ير�نية تقدمت بطلبات 
للفوز بعقد لتنظيف �ملدينة و�ن�ص���اء معمل لتدوير �لنفايات 
ونحن -حكومة حملية - ننتظر �لعر�ض �لف�ص���ل للمو�فقة 

عليه.
و��ص���اف:"وكان عقد �ص���ركة �لتطوي���ر �لدولي���ة �لمريكية 
تنظيم���ا  �لك���رث  ه���و   )  Global Development(

وي�صم خططا مف�صلة.

و�و�ص���ح: �ن �حلكوم���ة �ملحلية يف �لب�ص���رة تويل ق�ص���ية 
�لتنظيف �همية خا�ص���ة ملا لها م���ن تاأثري على حياة �ملو�طن 

�لب�صري.
فيم���ا �و�ص���ح مدي���ر �ص���ركة �لتطوي���ر �لدولي���ة �لمريكي���ة 
�ن  زريق���ات:  ت���وين   )  Global Development(
�ل�ص���ركة بحث���ت م���ع �حلكوم���ة �ملحلي���ة يف �لب�ص���رة خطة 
مف�ص���لة لرف���ع �لنفاي���ات من مدين���ة �لب�ص���رة يف 90 يوما، 
مت�صمنة �ن�صاء معامل للكب�ض و�ل�صغط يف مناطق �لب�صرة 
�ملختلفة، و�لتي ق�صمتها �حلكومة �ملحلية �ىل �صتة قو�طع.

وتابع"�ملعامل تقوم بف�ص���ل �لنفايات �جلاف���ة عن �لنفايات 
�لع�ص���وية، وت�ص���غط �لوىل م���ن 4م3 �ىل 1م 3 وحتف���ظ 
ملدة ع�ص���رين عامًا م���ن دون تاأثرها بالأنو�ء �جلوية وميكن 

�ل�صتفادة منها و�عادة تدويرها. 

الب�صرة تبحث مع �صركة اأمريكية م�صروع 
تدوير النفايات

حمافظة بغداد 
ت�صادق على 

خــطـــة عــام 
2010

بغداد/ املدى
�صادقت حمافظة بغد�د على 

خطتها �ملقرتحة لعام 2010.
وقال م�صدر م�صوؤول يف مديرية 

�لتخطيط و�ملتابعة بح�صب 
وكالة �نباء �لعالم �لعر�قي: �نه 
�خلطة  على  �مل�صادقة  متت  "قد 

�ملقرتحة لتنمية �لقاليم لعام 
2010 من قبل �ملحافظة وجمل�ض 

�ملحافظة، ومت رفعها �ىل وز�رة 
�لتخطيط للم�صادقة عليها".
و�أ�صاف "�ن �خلطة �صملت 

م�صاريع �ن�صاء وترميم و�صيانة 
�لبنية و��صتمالك �لر��صي، 

��صافة �ىل �ن�صاء ج�صور وجتهيز 
�آليات، ف�صال عن تدريب �لكو�در 

�لعاملة  و�لهتمام بتطوير 
مد�خل مدينة بغد�د، كما �صملت 

�خلطة  تنفيذ م�صاريع يف مديرية 
ماء �ملحافظة، ��صافة مل�صاريع 

مديرية �ملجاري، وما ت�صمله من 
�ن�صاء و�صيانة وتاأهيل و�عد�د 

در��صة وت�صاميم مل�صاريع جماري 
�ل�صرف �ل�صحي، وت�صمنت 

�خلطة �ي�صا م�صاريع مديرية 
�لبلديات، من �ن�صاء طرق 

حديثة ومباٍن عامة وتنظيفات 
ومتنزهات، و�ن�صاء وتاأهيل 

معامل �صناعية ف�صال عن 
�لعديد من �مل�صاريع يف قطاعات 

�لرتبية و�لتعليم و�ل�صحة 
و�لزر�عة و�ملو�رد �ملائية 

و�ل�صباب و�لريا�صة وم�صاريع 
قطاع �لثقافة و�ل�صياحة و�لآثار 

وم�صاريع �لتخطيط �لعمر�ين 
�ي�صا ". 

وا�سط/ ال�سومرية نيوز

�علن م�ص���وؤول حملي يف و��صط، �إن 
م�صروع حقل �لأحدب �لنفطي �لو�قع 
بناحي���ة �لأحر�ر غ���رب �لكوت خيب 
�آمال �ل�ص���كان �ملحلي���ني لأنه حرمهم 
م���ن بي���ع و�ص���ر�ء وبن���اء �لعقار�ت 
ب�صبب قر�ر "�حلجز �لنفطي" �لذي 
مين���ع �لبناء يف �لناحي���ة، موؤكد� �أن 

�مل�ص���روع ل���ن يوظف �إل ع���دد� قليال 
من �لعاطلني عن �لعمل. 

وق���ال مدي���ر ناحي���ة �لأح���ر�ر �لت���ي 
يقع �حلقل ب�ص���و�حيها، باقر حميد 
�ل�ص���وكي بح�صب"�ل�صومرية نيوز" 
�م�ض: �إن "م�صروع �لأحدب �لنفطي 
خّيب �آمالنا يف �مت�ص���ا�ض �لبطالة، 
لأن���ه لن يوظف �ص���وى �أع���د�د قليلة 
�لعم���ل،  ع���ن  �لعاطل���ني  م���ن  ج���د� 

و�أ�ص���بح بذلك �حلدي���ث عن وظائف 
لل�صكان �ملحليني جمرد وعود". 

مت  "�لذي���ن  �أن  �ل�ص���وكي  و�أو�ص���ح 
توظيفه���م م���ن �أبن���اء �ملدين���ة قلي���ل 
ج���د� مقارنة بالعمال���ة �ملوجودة يف 
هذ� �مل�ص���روع ولن تتع���دى وظائف 
ه���وؤلء قيامهم باحلر��ص���ات �لأمنية 

�أو بع�ض �لأعمال �لب�صيطة جد�". 
�حلكوم���ة  �لناحي���ة  مدي���ر  وطال���ب 

�ملحلية يف و��ص���ط "بال�ص���غط على 
ت�ص���تثمر  �لت���ي  �ل�ص���ينية  �ل�ص���ركة 
�حلقل لإيجاد فر�ض عمل لأكرب عدد 
من �ل�ص���كان �لقريبني من �مل�ص���روع 

�لنفطي �لعمالق"، بح�صبه. 
وكان���ت موؤ�ص�ص���ة �لنف���ط �لوطني���ة 
�ل�ص���ينية "CNPC" وقعت �لعام 
قبل �ملا�ص���ي 2008، عقدً� مع وز�رة 
لتطوي���ر  �ص���نة  ، ومل���دة 20  �لنف���ط 

حقول "�لأح���دب" �لنفطي���ة وبكلفة 
وخ���الل   ، دولر  ملي���ار�ت  ثالث���ة 
�لن�ص���ف �لثاين من �لعام �ملا�صي مت 
�إجن���از عمليات �حلف���ر للبئر �لأوىل 
لأول  �كت�ص���فت  و�لت���ي  �حلق���ل  يف 
مرة ع���ام 1979 وباحتياطي نفطي 
ق���دره ملي���ار برميل تبعته���ا مر�حل 
حف���ر وتاأهي���ل ع���دد �آخر م���ن �لآبار 

�لنفطية. 

م�صوؤول فـي وا�صط: ا�صتثمار حقل االأحدب النفطي �صاعف م�صاكلنا ال�صكنية

بابل/ عادل الفتالوي 

�ختريت جامعة بابل �صمن �أف�صل )50( موؤ�ص�صة 
تعليمي���ة عاملية يف حقل مد�ر�ض �لتجارة من قبل 

�ملنظمة �لدولية ملد�ر�ض �لتجارة. 
�أعل���ن ذلك رئي����ض �جلامعة �لدكتور نبيل ها�ص���م 

�لعرج���ي �م����ض م�ص���ري� �إىل �أن جامع���ة باب���ل 
مبنهاجها �لعلمي �لر�ص���ني، قد جتاوزت �لعقبات 
للو�صول �ىل م�صاف �جلامعات �لعاملية، ل�صيما 
بع���د ت�ص���نيفها به���ذ� �ملج���ال بف�ص���ل �أ�ص���اتذتها 

�لعلماء و�إد�ر�تها �لعلمية. 
لفت���ا �إىل �إن �جلامع���ة قد و�ص���عت �ص���رت�تيجية 

�ص���مان �جلودة و�لعتماد �لدويل �أ�صا�صا لعملها 
�ملنهجي . 

وعلى �صعيد مت�صل كرمت وز�رة �لتعليم �لعايل 
و�لبحث �لعلمي �أ�صتاذين من جامعة بابل )بدرع 
�لوز�رة(وهما كال من �لدكتور جليل كرمي �حمد  
و�لدكت���ور عم���اد �ص���احب ح�ص���ني حل�ص���ولهما 

على ب���ر�ءة �خرت�ع كال على ح���دة، يتمثل �لأول  
بح�ص���وله على  بر�ءة �خرت�ع  يف �إنتاج �حلديد 
و�لث���اين  �لنظيف���ة،  �لتكنولوجي���ا  طري���ق  ع���ن 
ع���ن ب���ر�ءة �خ���رت�ع يف جم���ال �لطباع���ة �لذكية 
ميك���ن من خاللها �لك�ص���ف عن تزوير �ل�ص���هاد�ت 

و�لوثائق �لر�صمية. 

ت�صنيف جامعة بابل �صمن اأف�صل )50( جامعة عاملية

بغداد/ املدى

�أعلن���ت �أمان���ة بغد�د �أن �ملبا�ص���رة 
بتنفيذ م�صروع 10×10 �خلا�ض 
باإعادة بناء مدينة �ل�ص���در �ص���تتم 
�لع���ام  م���ن  �لأول  �لرب���ع  خ���الل 
�حلايل بتخ�ص���ي�ض )200( مليار 

دينار كمرحلة �أوىل. 
وجاء يف بيان لأمانة بغد�د �م�ض 
عن مدير عام بلدية �ل�صدر �لثانية 
ح�ص���ني علي �ل�ص���مري قول���ه:"�أن 
يف  �مل�ص���روع  بتنفي���ذ  �ملبا�ص���رة 

�إعادة �إعمار وبناء مدينة �ل�ص���در 
�لو�قع���ة �ص���رقي �لعا�ص���مة بغد�د 
�لت�ص���اميم  �ص���وء  يف  �ص���تتم 
�لت���ي  و�لتف�ص���يلية  �لتخطيطي���ة 
عاملي���ة  �ص���ركات  ع���دة  �عدته���ا 

متخ�ص�صة" .
�لت�ص���اميم  ه���ذه  �ن  �ىل  و��ص���ار 
ت�ص���منت ع���الوة عل���ى مو�ص���وع 
�ل�صكن و�إن�صاء �ملد�ر�ض و�ملر�كز 
�لريا�ص���ية  و�مل���دن  �ل�ص���حية 
�ملائي���ة  و�مل�ص���طحات  و�ملالع���ب 

�قامة فنادق من خم�صة جنوم".

قــريبًا.. الـمـبـا�صــرة
مبـ�صـــروع اإعــــادة بنـــاء 

مدينــة ال�صـــدر

حمالت لتنظيف االنهر من املواد امللوثة

جهاز املفرا�س

بانتظار 
اكمال 
البيان 

ال�سنوي


