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In Local Situation
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ت�سغيل  جتريبي ملحطة جماري 
ال�سقالوية

جم���اري  ملحط���ة  التجريب���ي  بالت�ش���غيل  بغ���داد  اأمان���ة  با�ش���رت 
)ال�ش���قالوية(، وفح�ص اخلط الوا�ش���ل بني حمطت���ي اجلوادين 
والرحمانية، و�شواًل اىل حمطة الغزالية. وقال م�شدر خمول يف 
االمانة بح�ش���ب املرك���ز الوطني لالعالم: اإن م���الكات دائرة بلدية 
ال�شعلة توا�شل ًتنفيذ م�شروع حمطة )R3(، وان�شاء )6( ربطات 
لل�ش���رف ال�ش���حي يف �ش���ارع امل�ش���عودي، باال�ش���افة اىل اإ�شالح 
تخ�ش���ف خط الدفع اخلا�ص مبحط���ة مدخل احلرية بطول )350( 

مرتًا.
اإن الدائ���رة املذك���ورة نف���ذت حمل���ة ك���رى ل�ش���يانة  واأ�ش���اف: 
وتنظيف �شبكات ال�شرف ال�شحي يف مناطق )ال�شعلة، واحلرية، 

واجلوادين، واخلطيب(. 

ترميم 71 دارا لالأ�سر العائدة
ف�ي املدائن

 نف���ذت وزارة املهجري���ن واملهاجري���ن بالتن�ش���يق م���ع املفو�ش���ية 
ال�ش���امية ل�ش���وؤون الالجئ���ني ومنظم���ة االإنق���اذ اأعم���ال ترميم 71 
دارا لالأ�ش���ر العائدة يف ق�ش���اء املدائن. وقال م�ش���در م�شوؤول يف 
الوزارة  بح�ش���ب املركز الوطن���ي لالإعالم: اإن وزير املهجرين عبد 
ال�شمد رحمن �شلطان زار تلك االأ�شر القاطنة يف ناحية احلمدانية 
جنوب���ي بغداد لالطالع على اأو�ش���اعهم، واالطالع  على امل�ش���اكل 
واملعوقات التي يواجهونها. واأ�شاف امل�شدر: اإن الوزارة وزعت 

خالل ذلك  م�شاعدات اإن�شانية على تلك االأ�شر. 

افتتاح مقر لالأدلة اجلنائية
ف�ي بابل

افتتحت املديرية العامة ل�شرطة حمافظة بابل، املقر اجلديد ملديرية 
االدلة اجلنائية، وقال م�شدر م�شوؤول يف املديرية ل�)املدى( ام�ص: 
ان االفتت���اح جرى بح�ش���ور رئي�ص جمل�ص املحافظ���ة واملحافظ. 
واو�ش���ح: ان البناية التي �ش���يدت على م�ش���احة 1200 مرت مربع 
وبكلف���ة اكرث م���ن 740 ملي���ون دينار، ت�ش���م معام���ل وخمترات 
متط���ورة تخ����ص عمل االدل���ة اجلنائية، منها: خمت���رات لفح�ص 
اال�ش���لحة والطبع���ة اجلرمية، وخمت���رات لفح�ص الدم وال�ش���عر 
والت�ش���وير اجلنائ���ي وخمت���رات لك�ش���ف التزيي���ف والتزوير. 
وا�ش���ار الل���واء فا�ش���ل رداد مدير �ش���رطة املحافظ���ة، اىل ان هذه 
املخت���رات هي جدي���دة ومتطورة، ومت جتهيزها م���ن قبل وزارة 
الداخلي���ة والقوات االمريكي���ة، وتخدم حمافظ���ات بابل وكربالء 
والنجف والديوانية، وقد مت تدريب مالكات املديرية للعمل عليها 

خارج البالد.

�ملو�زنة مرة �أخرى

اإن تغلي���ب امل�ش���لحة العامة على امل�ش���الح االخرى �ش���واء 
ال�شخ�ش���ية او الفئوي���ة اأو احلزبي���ة منه���ا، بات �ش���رورة 
ملح���ة تقت�ش���يها املرحلة احلرج���ة التي مير به���ا املجتمع، 
وه���و يرزح حتت �ش���غوطات متنوعة، قد تعر�ش���ه هنا او 
هناك اىل خماطر او خ�شارات الميكن تعوي�شيها ب�شهولة، 
وما التلكوؤ الذي ح�ش���ل يف اإقرار املوازنة التكميلية الذي 
حدث قبل نهاية العام املا�ش���ي، اإال منوذج لتغليب امل�شالح 
الذاتي���ة على العام���ة، وهذا امر خطري للغاي���ة اإن تكرر يف 

امورنا املقبلة. 
يف هذا ال�ش���دد كانت وزارة الرتبية قد اعلنت يف غ�ش���ون 
االيام القليلة املا�شية عن حاجتها املا�شة اىل اقرار املوازنة، 
لي�ص الإع���ادة بناء املدار����ص الطينية التي يتج���اوز عددها 
ال����150 مدر�ش���ة يف عم���وم البالد وح�ش���ب، وامن���ا الإعادة 
احلي���اة اىل املدار�ص التي ا�ش���ابها ال�ش���رر م���ن الهجمات 
االرهابية االخرية يف جانبي الكرخ والر�شافة واخرجتها 
عن اخلدمة، اذ لي�ص من املعقول ان يتوقف الدوام يف هذه 
املدار�ص وي�ش���يع العام على طلبتها وال�شبب نفاد االموال 

لدى الوزارة وهي تنتظر اموال املوازنة متى تق�ّر..؟
وم���ا وزارة الرتبية اإال من���وذج، ل���وزارات ودوائر اخرى 
تنتظ���ر املوازنة من اج���ل ادامة وا�ش���تمرارية م�ش���اريعها 
املتنوع���ة، حتى ا�ش���بح التلك���وؤ يف اإقرار املوازنة �ش���ماعة 
�شهلة و�شريعة لبع�ص الدوائر، التي ما اإن ت�شاأل عن نومها 
املريح، حتى ياأتيك اجلواب �ش���ريعا "املوازنة".. ال�ش���بب 
! هذه ال�ش���ورة التي نقدمها، اع�ش���اء جمل�ص النواب على 
عل���م ودراي���ة بها، وم���ع ذلك كلم���ا اجتمعوا للو�ش���ول اىل 
اق���رار املوازنة تفرقوا ل�ش���بب او اخر، وم���ن دون االنتباه 
لتداعي���ات ه���ذا التاأخ���ري والتلك���وؤ عل���ى جمري���ات احلياة 

اليومية للنا�ص وهم يئنون من وطاأة هذا الواقع املرير.
االن وبع���د ان اع���ّدت وزارة املالي���ة املوازن���ة العامة للعام 
اجل���اري، بع���د ترحي���ل املوازن���ة التكميلية لع���دم اقرارها 
ينبغ���ي على منظم���ات املجتمع املدين واجلهات ال�ش���عبية 
ال�ش���غط باجت���اه اإلزام جمل����ص الن���واب باإق���رار املوازنة 
باأ�ش���رع وقت ممك���ن، بعدما طف���ح الكيل، ونتيج���ة "للجر 
والع���ر" الذي ح�ش���ل �ش���ابقا، حتى �ش���ح و�ش���ف املوازنة 
باأنها "فروة �ش���بع" لطول الوقت الذي ا�ش���تغرقته �ش���ابقا 

و�شت�شتغرقه الحقًا.
اعتقد ان ال�شغط ال�شعبي كفيل وحده بلفت انتباه ال�شادة 
النواب اىل م�شوؤوليتهم االخالقية وما تتطلبه هذه املرحلة 
من �ش���رورة اال�ش���راع باإقرار القوانني والت�شريعات التي 
ميكن لها ان تنقذ املواطن مما و�ش���ل اإليه احلال يف جمال 
اخلدمات، وال�ش���غط ال�ش���عبي كفيل اي�ش���ا باإنقاذ ن�ش���اط 

جمل�ص النواب من حالة االنكفاء والنكو�ص.

ك���������الم اب���ي�������ض 

علي القي�سي

الروؤية:  جيدةاحلالة اجلوية
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بغداد/ قي�ض عيدان

ق���رارا  ال�ش���حة  وزارة  اتخ���ذت 
االأدوي���ة  بع����ص  بتوف���ري  يق�ش���ى 
ال�ش���رطانية  باالمرا����ص  اخلا�ش���ة 
قوائ���م   خ���الل  م���ن  عاج���ل،  ب�ش���كل 
مع���دة له���ذا الغر����ص، للتخفي���ف من 
ج���اء  ال�ش���رطان.  مر�ش���ى  معان���اة 
دائ���رة  ب���ني  اجتم���اع   خ���الل  ذل���ك 
املفت����ص العام يف ال���وزارة وجمل�ص 
 ال�ش���رطان ومدي���ر �ش���ركة كيمادي���ا.
لل���وزارة  الر�ش���مي  الناط���ق  وق���ال 
الدكت���ور �ش���باح عبدالل���ه كركوكلي 
اأم���ر  الع���ام  املفت����ص  ان  ل�)امل���دى(: 
بتفعيل ما ي�ش���مى  باملمر�ص اخلا�ص 
مبر�شى ال�شرطان، حيث �شيتم ايفاد 
للتدري���ب  واملمر�ش���ني  املمر�ش���ات 
يف املوؤ�ش�ش���ات املخت�ش���ة مبر�ش���ى 

ال�شرطان.
الأهمي���ة معرف���ة كيفي���ة التعام���ل مع 
هوؤالء املر�ش���ى ب�شكل علمي ر�شني.

واأ�ش���اف كركوكلي: انه مت الت�شديد 
يف االجتم���اع  يف  �ش���عي ال���وزارة 
اىل اإن�شاء ج�ش���ر جوي ل�شد النق�ص 
احلا�ش���ل يف االأدوية ال�شرطانية ان 
وجد ه���ذا النق�ص، الن اغلب االأدوية 
ت�ش���تورد من خارج الب���الد، حيث ان 
يف  املوج���ود  ال�ش���رطانية  االأدوي���ة 
االأ�ش���واق حاليا، هي لي�ش���ت �ش���من 
ال�شروط واملوا�شفات التي اعتمدتها 

الوزارة يف �شراء هذه االأدوية.
منوه���ا اإىل اأهمي���ة حتفي���ز املالكات 
العاملة يف جمال اأمرا�ص ال�شرطان، 
م���ا  م���ع  ي���الءم  وتطويره���م ب�ش���كل 
يقومون به ومراقبة االأدوية وتوفرها 
يف املوؤ�ش�ش���ات، لدف���ع املواط���ن اىل 
ع���دم �ش���راء االدوي���ة م���ن اال�ش���واق 
املحلي���ة، واعتباره���ا م���ن اأولوي���ات 
عمل جلنة ال�ش���رطان، باالإ�شافة اىل 
املرم���ة  الدوائي���ة  العق���ود  مراقب���ة 
وحتديد اأولويات اال�شترياد بح�شب 

احتياج املوؤ�ش�شات ال�شحية.

�إجـر�ء�ت عاجلــة لتوفيــر �أدويـة �ل�سرطـان

حافظة لالدوية

�لنز�هة تت�سلم 
6470 وثيقة 

در��سية ملر�سحي 
�النتخابات  

بغداد/املدى
ت�شلمت هيئة النزاهة من املفو�شية 

العليا امل�شتقلة لالنتخابات قوائم 
باأ�شماء املر�شحني النتخابات جمل�ص 

النواب لغر�ص تدقيقها. وجاء يف 
بيان للهيئة ت�شلمت املدى ن�شخة منه 

ام�ص االول:" انها ت�شلمت 6470 
وثيقة درا�شية �شادرة من جامعات 

عراقية ودولية خمتلفة ملر�شحي 
االنتخابات الرملانية املقبلة واملقررة 

يف اذار من العام احلايل للتناف�ص 
على 325 مقعدا برملانيا. 

وا�شافت الهيئة: انها تعمل على  
تدقيق هذه الوثائق الدرا�شية، 
وابعاد اي من املر�شحني الذين 

الميتلكون وثائق درا�شية �شحيحة 
مما اليوؤهلهم للدخول يف الرملان 

العراقي املقبل. 

�ملرور تنفي فر�ض 
غر�مات على 

لوحات كرد�ستان
بغداد/ املدى

نفت مديرية املرور العامة فر�ص 
غرامات �شهرية على ال�شيارات 

التي حتمل لوحات حمافظات اقليم 
كرد�شتان.  وقال مدير املرور العامة 

اللواء جعفر طعمة اخلفاجي يف 
ت�شريح نقله املركز الوطني لالعالم 

ام�ص االول: ال يوجد ن�ص قانوين 
بهذا ال�شاأن، وان املديرية متلك بيانات 
جميع اللوحات مبا فيها مركبات اقليم 
كرد�شتان. وا�شاف: ان املديرية تقوم 

بتدقيق هذه ال�شيارات قبل دخولها 
اىل بقية املحافظات لغر�ص تدقيق 

موقفها ومطابقة معلوماتها.

وا�سط/ حامد تركي املياحي
طال���ب رئي����ص جمل����ص حمافظة وا�ش���ط، جمل����ص الن���واب باملوافقة عل���ى مناقلة 
االأموال املخ�ش�شة للميزانية اال�شتثمارية، اىل تنمية االأقاليم ب�شبب تلكوؤ العديد 

من امل�شاريع التي نفذتها الوزرارات..
وا�ش���ار حممود عبد الر�ش���ا طالل يف ت�شريح ل�) املدى( ام�ص االول، اىل �شرورة 
اإعط���اء دور اك���ر اىل جمال�ص املحافظات، الأن ميزانية حمافظة وا�ش���ط والبالغة 
102 ملي���ار للع���ام 2010 خميب���ة لالآم���ال، وال تلبي طموح املواط���ن يف حمافظة 

وا�شط يف تنفيذ اخلطة اخلم�شية التي اقرها جمل�ص املحافظة.
واأ�شاف طالل: اأن امل�شاريع املتلكئة يف املحافظة هي اغلبها حمالة من الوزارات. 
كما نا�ش���د ب�ش���رورة  اإعادة النظر بامليزانية املخ�ش�ش���ة ملجل�ص حمافظة وا�شط. 
ودع���ا اىل اال�ش���تفادة من ن�ش���بة 20% من امليزاني���ة اال�ش���تثمارية وحتويلها اىل 
م�شاريع تنمية االأقاليم ب�شبب امل�شاكل والتلكوؤات التي �شاحبت امل�شاريع املحالة 
م���ن الوزارات واأ�ش���اف: اأن باإمكان جمال�ص املحافظات، اجناز امل�ش���اريع بكفاءة 

عالية. 

جملـ�ض و��سـط يطالـب مبناقلـة 
�أمو�ل �مليز�نية �ال�ستثمارية بغداد/ يو�سف الطائي

اعلن���ت وزارة العم���ل وال�ش���وؤون االجتماعي���ة عن ت�ش���غيل 
)250( الف���ا و)270( عاطال يف بغ���داد واملحافظات، للفرتة 
من عام 2003 ولغاية �ش���هر ت�شرين االول املا�شي. جاء ذلك 
يف تقرير ا�ش���درته دائ���رة العمل والتدري���ب املهني التابعة 
للوزارة. وقال م�ش���در م�شوؤول يف الوزارة ل�)املدى( ام�ص: 

ان ه���ذه االعداد توزعت بواق���ع )234( الفا و)249( عاطال 
من الذكور، و)16( الفا و)21( عاطلة من االناث. وا�شاف: 
ان جمم���وع فر�ص العمل الواردة يف بغداد وللفرتة نف�ش���ها 
بل���غ )335( الف���ا و)452( فر�ش���ة عمل، بنح���و )281( الفا 
و)372( فر�ش���ة يف القطاع احلكوم���ي، و)54( الفا و)80( 

فر�شة يف القطاع اخلا�ص.

ذي قار/ املدى
 اجنزت املالكات الهند�شية والفنية يف وزارة املوارد املائية، 
تنفيذ م�ش���روع م�ش���رف اخلمي�ش���ية لتغذية ه���ور احلمار. 
واو�شح بيان العالم الوزارة تلقت املدى ن�شخة منه ام�ص: 
ان امل�ش���روع يقع يف حمافظة النا�ش���رية منطقة اخلمي�شية 
وه���و يهدف اىل تغذية هور احلمار من مياه امل�ش���ب العام،  

وا�ش���اف البيان: ان العمل �ش���مل تنفيذ قن���اة مغذية بطول 
)7،6( كم وبعر�ص )50( م تربط بني هور احلمار وامل�ش���ب 
العام عند منطقة اخلمي�ش���ية، وقد �ش���مل العمل اي�شا تنفيذ 
ال�ش���دة القاطعة للم�شب العام مع الدوار اخلا�ص بها وعلى 
بعد )2( كم من القناة املغذية يف اخلمي�ش���ية، باال�شافة اىل 

تنفيذ معرغليوين.

ت�سغيل �أكرث من 250 �ألف عاطل

تنفيذ م�سروع م�سرف �خلمي�سية

النا�سرية/ ح�سني العامل

دعا امل�شاركون يف موؤمتر حمافظات 
عق���د  ال���ذي  واجلن���وب،  الو�ش���ط 
موؤخ���را يف حمافظ���ة النج���ف، اىل 
رف���ع تخ�شي�ش���ات املحافظ���ات من 
املوازن���ة االحتادية للع���ام احلايل، 
وتفعي���ل قان���ون جمال����ص املحافظة 
جم���ال  يف  باإقلي���م  املنتظم���ة  غ���ري 
مناقل���ة االموال املخ�ش�ش���ة ملوازنة 

املحافظات.
وقد متخ�ص املوؤمتر الذي عقد على 
خلفي���ة تخفي�ص ح�ش���ة املحافظات 
من املوازنة االحتادية، عن حزمة من 
التو�شيات، ابرزها املطالبة مبناقلة 
ال���وزارات  25% م���ن تخ�شي�ش���ات 
اىل جمال����ص املحافظ���ات، وحتويل 

الت���ي  اجلدي���دة  امل�ش���اريع  ام���وال 
تنفذه���ا ال���وزارات يف املحافظ���ات 
اىل موازن���ة تنمي���ة االقالي���م، كم���ا 
خط���ة  ام���وال  بتحوي���ل  طالب���ت 
انعا�ص االهوار ملجال�ص املحافظات 

امل�شمولة باخلطة املذكورة.
كما ت�ش���منت التو�ش���يات، املطالبة 
يت���م  مل  الت���ي  االم���وال  باإع���ادة 
ال�ش���ابقة  ال�ش���نوات  يف  تدويره���ا 
اىل املحافظ���ات، الت���ي ا�ش���تقطعت 
منه���ا، وان تك���ون مناقل���ة االم���وال 
يف ميزانية خطة تنمية االقاليم من 
�ش���الحية جمال�ص املحافظات، ومن 
دون الرجوع اىل وزارة التخطيط، 
جمال����ص  قان���ون  وف���ق  وذل���ك 
املحافظ���ات غري املنتظمة باقليم ذي 

الرقم 21. 

كم���ا دع���ت التو�ش���يات اىل اإط���الق 
تخ�شي�ش���ات خط���ة تنمي���ة االقاليم  
دفعة واحدة وحتويلها اىل ح�ش���اب 
خا�ص يف املحافظات، على ان تقوم 
املحافظ���ات بتق���دمي ن�ش���ب االجناز 

الحقا للجهات املعنية.
كم���ا طالبت التو�ش���يات بااليرادات 
امل�شتح�ش���لة م���ن قب���ل املحافظات، 
مبا فيها اي���رادات املنافذ احلدودية 
تن���وع  �ش���من  لتدخ���ل  والر�ش���وم 

م�شادر متويل موازنة املحافظات.
كم���ا تق���رر خ���الل املوؤمت���ر ت�ش���كيل 
امل�ش���اركة  املحافظ���ات  ي�ش���م  وف���د 
يف املوؤمت���ر، لغر����ص لق���اء رئا�ش���ة 
جمل�ص النواب وبحث �ش���بل تفعيل 
عنه���ا  متخ����ص  الت���ي  التو�ش���يات 

املوؤمتر. 

االإداري  املع���اون  ق���ال  م���ن جانب���ه 
ملجل����ص حمافظة ذي قار حميد نعيم 
األغ���زي بع���د م�ش���اركته يف املوؤمتر 
�ش���من وف���د حمافظ���ة ذي ق���ار: اإن 
ن�ش���بة ما مت تخ�شي�شه للمحافظات 
يقدر ب���� 2.8  تريلي���ون من اإجمايل 
االحتادي���ة  املوازن���ة  تخ�شي�ش���ات 
�شيخ�ش����ص  والت���ي    2010 لع���ام 

معظمها للوزارات.  
وا�ش���اف يف بيان �ش���حفي �ش���ادر 
ع���ن جمل����ص املحافظ���ة: اإن معظ���م 
ال���وزارات �ش���هدت تلك���وؤا كبريا يف 
تنفي���ذ م�ش���اريعها بل���غ يف اح���دى 
ال���وزارات  3%  فق���ط، م�ش���ريا اإىل 
ان جمل�ص حمافظه ذي قار �ش���يدعم 
جمال����ص املحافظ���ات يف مطالبته���ا 

بزيادة موازنة املحافظات.

حمافظات �لو�سط و�جلنوب تطالب برفع تخ�سي�ساتها من �ملو�زنة �الحتادية

كربالء/ املدى
تبداأ مديرية �شحة كربالء يف العا�شر 
من ال�ش���هر اجل���اري، جولته���ا الثانية 
لتلقي���ح االأطفال دون �ش���ن اخلام�ش���ة 
م���ن العم���ر، بلق���اح �ش���د مر�ص �ش���لل 
االأطفال وت�ش���تمر مل���دة خم�ش���ة اأيام. 
الدكت���ور  الدائ���رة  ع���ام  وق���ال مدي���ر 
ع���الء حمودي بدي���ر ل�)امل���دى( ام�ص: 
اإن الدائ���رة وفرت جميع م�ش���تلزمات 
ه���ذه اجلول���ة الت���ي �شت�ش���مل تلقي���ح 

171242 طف���ال وطفلة من خالل 342 
فرقة تلقيح منها 28 فرقة ثابتة و194 
فرقة متحرك���ة و120 اآلية لنقل الفرق 
ال�ش���حية وامل�ش���رفني البال���غ عدده���م 
60 م�ش���رفا، بينه���م امل�ش���رف املركزي 
الذي اأمرت وزارة ال�ش���حة بتن�ش���يبه 
بدي���ر  الدكت���ور  كربالء.ودع���ا  اإىل 
املواطنني اإىل التعاون التام مع الفرق 
ال�شحية، من اجل اإبقاء العراق خاليا 
من هذا املر�ص منذ ع�ش���ر �ش���نوات، اإذ 

مت ت�ش���جيل اآخ���ر اإ�ش���ابة يف الثام���ن 
والع�ش���رين من ال�ش���هر االأول من عام 
اجلول���ة  ه���ذه  اإن  2000..مو�ش���حا: 
ه���ي ا�ش���تكماال للجول���ة االأوىل الت���ي 
بداأت اأواخر ال�ش���هر التا�شع من العام 
املا�شي، م�شريا اإىل اإن جميع االأطفال 
دون �ش���ن اخلام�ش���ة من العمر، يجب 
تلقيحه���م بغ�ص النظر عم���ا اإذا كانوا  
ق���د مت تلقيحهم يف اجلولة االأوىل من 

احلملة.

بدء جولة تلقيح �سد �سلل �الأطفال فـي كربالء

االنبار/ املدى
اأوعز وزير املالي���ة باقر جر الزبيدي 
اإىل دائرة عقارات الدولة، بتخ�شي�ص 
حمافظ���ة  يف  الرئا�ش���ية  الق�ش���ور 
االنبار اىل جمل����ص املحافظة، لغر�ص 
خلدم���ة  منه���ا  واال�ش���تفادة  اعماره���ا 

ابناء املحافظة. وقال م�شدر م�شوؤول 
يف ال���وزارة بح�ش���ب املرك���ز الوطني 
لالإع���الم  ام����ص االول: ان الوزير اكد 
خالل لقائه عددا من امل�ش���وؤولني اثناء 
زيارته املحافظة، ان االنبار �شتح�شل 
عل���ى املبالغ التي مل ت���دّور عام 2008 

املوازن���ة  اق���رار  عن���د   ،%50 بواق���ع 
مو�ش���حا:   ،2010 لع���ام  التكميلي���ة 
ان هذه اال�ش���افة �شت�ش���كل دعما قويا 
لعملية االعم���ار يف املحافظة. كما دعا 
الزبيدي الوزارات اخلدمية كالرتبية 
املطالب���ة  اىل  والبلدي���ات  والتعلي���م 

بتخ�شي�ش���ات حمافظ���ة االنب���ار م���ن 
اجل تعزي���ز عملية البن���اء والنهو�ص 
بها.  وا�شاف امل�شدر:ان وزير املالية 
دع���ا اىل ت�ش���افر جه���ود العاملني يف 
املحافظ���ة لدميوم���ة العم���ل يف جميع 

مرافقها.

بغداد/ ا�سماء عبيد
بداأت هيئة التعليم التقني اال�ش���تعدادات 
لعق���د موؤمت���ر علم���ي م�ش���رتك لتطوي���ر 
واإ�ش���الح التعلي���م الع���ايل يف الع���راق، 
وذل���ك بالتع���اون ب���ني جامعت���ي بغ���داد 
والنهري���ن والهيئ���ة نهاية �ش���هر �ش���باط 

�ش���اكر  حمم���ود  الدكت���ور  املقبل.وق���ال 
املال خل���ف رئي����ص الهيئة خالل تروؤ�ش���ه 
االجتماع الث���اين للجنة املناهج املركزية 
للع���ام الدرا�ش���ي احل���ايل الت���ي ناق�ش���ت 
اخلط���ة املقرتحة لتطوي���ر املنهج العلمي 
للع���ام  االإداري���ة  التقني���ة  الكلي���ات  يف 

الدرا�ش���ي 2009 – 2010: " اإن���ه خالل 
اجتماع م�شرتك مع وزير التعليم العايل 
والبح���ث العلم���ي، مت االتف���اق على عقد 
موؤمتر علمي م�ش���رتك لتطوير واإ�ش���الح 
التعلي���م الع���ايل يف الب���الد، و�شت�ش���رتك 
جامعت���ا بغداد والنهري���ن وهيئة التعليم 

التقن���ي يف اإع���داد واإقام���ة املوؤمتر نهاية 
�ش���باط املقبل، حيث �شيكون حفل افتتاح 
املوؤمت���ر وبحوث اليوم االأول يف جامعة 
بغداد واليوم الثاين يف جامعة النهرين، 
و�شتجرى فعاليات اليوم الثالث واخلتام 

والتو�شيات يف هيئة التعليم التقني.

تخ�سي�ض �لق�سور �لرئا�سية فـي �الأنبار ملجل�ض �ملحافظة

موؤمتر علمي لتطوير �لتعليم �لعايل

بغداد/ املدى

حقق���ت اأمانة بغداد ن�ش���ب اإجناز متقدمة يف م�ش���روعني ملد 
اخلط���وط الناقلة للماء ال�ش���ايف واخلام يف بغ���داد، بكلفة 

1.3 مليار دينار. 
وق���ال م�ش���در م�ش���وؤول يف االمانة ام�ص:اإن م���الكات دائرة 
ماء بغداد اأجنزت 70% من م�ش���روع جتهيز ومتديد اأنابيب 

املاء اخلام لعدد من املناطق، م�ش���ريًا اىل اإجناز مد االأنابيب 
بن�شبة 100%، واإجناز 70% من فقرة الربطات املغذية للماء 

اخلام واال�شتعداد الإجراء الفح�ص الهيدرو�شتاتيكي لها. 
يذكر اإن اأمانة بغداد و�ش���عت خط���ة متكاملة لتجديد جميع 
�ش���بكات املاء ال�ش���ايف، للمحافظة على نوعي���ة املاء املنتج، 
واإيق���اف الهدر احلا�ش���ل في���ه نتيجة الك�ش���ور والن�ش���وح 

الكثرية.

بغداد/ املدى
نف���ت وزارة الداخلي���ة اإ�ش���دارها وثيق���ة تن�ص على 
�ش���وابط و�ش���ياقات وا�شتح�ش���ال موافق���ات اأمنية 

للبث الف�شائي واالإذاعي. 
وقال م�ش���در م�ش���وؤول يف ال���وزارة بح�ش���ب املركز 

الوطني لالعالم:اإن ماعر�شته بع�ص و�شائل االعالم 
عن هذه  الوثيقة عار عن ال�شحة، ومل ت�شدر الوزارة 
اأي وثيقة بهذا اخل�شو�ص، م�شيفا: ان الوثيقة التي 
عر�ش���تها بع����ص و�ش���ائل االإعالم هي جم���رد تعميم 
�ش���ادر من مديرية املعلوم���ات والتحقيقات الوطنية 

يف باب���ل. ودع���ت ال���وزارة  جمي���ع و�ش���ائل االإعالم 
توخ���ي الدق���ة واحلذر يف نقل مثل ه���ذه املعلومات، 
م���ن خ���الل الرج���وع اإىل م�ش���ادرها والتاأك���د منه���ا، 
باال�ش���افة اىل عدم اعتماد اأي بيان اأو كتاب ي�ش���در 

عن الوزارة ما مل يحمل �شعارها.

�إجناز ن�سب متقدمــة لـمـ�سـروعــي
�ملاء �ل�سايف و�خلام

�لد�خلية تنفي �إ�سد�ر وثيقة ل�سو�بط �لبث �لف�سائي �ن�ســــاء مطـــار دولـــي
فـي �ســالح �لديــن

جلنة حل�سر �الأر��سي �لتابعة 
لرتبية دياىل

دياىل/ املدى
اأعلن جمل�ص حمافظة دياىل، ام�ص اجلمعة، عن ت�ش���كيل جلنة حل�ش���ر االأرا�ش���ي 
املخ�ش�ش���ة لبناء املدار�ص �ش���من الت�شميم االأ�شا�شي  لالأق�ش���ية والنواحي، فيما 
اأ�ش���ارت م�ش���وؤولة حملية اإىل وج���ود اأكرث من 184 قطعة اأر�ص خم�ش�ش���ة لبناء 
املدار����ص مل يبا�ش���ر العمل بها ب�ش���بب ال�ش���وابط والقوانني. وق���ال نائب رئي�ص 
جمل����ص املحافظة �ش���ادق احل�ش���يني بح�ش���ب "ال�ش���ومرية ني���وز"، اإن "املجل�ص 
قرر ت�ش���كيل جلنة خمت�ش���ة حل�ش���ر االأرا�ش���ي املخ�ش�ش���ة لبناء املدار�ص �شمن 
الت�ش���ميم االأ�شا�ش���ي لالأق�ش���ية والنواحي  لتحديد العوائق الت���ي تقف يف وجه 
ذلك ومعاجلتها"، مبينًا اأن "هناك الع�ش���رات من القطع ال�ش���كنية املخ�ش�شة لبناء 
املدار�ص مل يتم املبا�ش���رة ببنائها ب�شبب عدم نقل ملكيتها اإىل الدوائر الرتبوية". 
واأ�ش���اف احل�ش���يني اأن " ت�ش���كيل اللجنة يهدف اإىل نقل ملكية جميع االأرا�ش���ي 

املخ�ش�شة لبناء املدار�ص من الدوائر البلدية اإىل الرتبوية".

تكريت / املدى
وقعت هيئة ا�ش���تثمار حمافظة �شالح 
الدين �ش���مال بغداد ، عق���دا مع احدى 
ال�ش���ركات الكورية اجلنوبية الن�ش���اء 
مطار �ش���الح الدين الدويل يف مدينة 
هيئ���ة  يف  م�ش���در  وذك���ر  تكري���ت. 
اال�ش���تثمار اأن العق���د ال���ذي وقعه عن 
الهيئ���ة رئي�ش���ها جوه���ر الفحل ، وعن 
املفو����ص  وكيله���ا  الكوري���ة  ال�ش���ركة 
اح�ش���ان بدر الدين، ين�ص " على قيام 
�ش���ركة )ليديكو( بان�ش���اء وا�ش���تثمار 

املطار ملدة 25 عاما مقابل ر�شم 15 يف 
املائ���ة من العائدات وح�ش���ب تعليمات 

�شلطة الطريان املدين يف العراق".
وق���ال الفح���ل يف حف���ل توقي���ع العقد 
ال���ذي مت يف مبن���ى الهيئ���ة بح�ش���ور 
رئي�ص جمل����ص املحافظة " اإن ان�ش���اء 
حمافظ���ة  يف  دويل  م���دين  مط���ار 
�ش���الح الدين يعد منجزا ا�شرتاتيجيا 
�ش���يمكن املحافظة من جلب العديد من 
اال�ش���تثمارات التي �شتحقق الرفاهية 

الأبنائها".

م�ؤمتر �صحفي


