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In Local Situation
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ن�سب ت�سفية مياه
ف�ي النمرود

قام���ت مديري���ة ماء نين���وى، بن�ص���ب وحدة ماء جممع���ة يف قرية 
حاوي ا�صالن التابعة لناحية النمرود باملو�صل. واو�صح م�صدر 
م�صوؤول يف املديرية ل�)املدى(: ان الوحدة تعمل بالطاقة ال�صم�صية، 
حيث تقوم ب�صحب املاء من نهر دجلة، وتقوم بالت�صفية والتعقيم 
ب�ص���كل كام���ل، وان عملية التعقيم جت���ري بوا�صط���ة اال�صعة فوق 
البنف�صجي���ة، ث���م تنقل املي���اه اىل الفلرتة، وبعده���ا تكون �صاحلة 
لال�صته���الك، واأ�ص���اف: ان ه���ذا امل�ص���روع يع���د مرحل���ة اوىل يف 
قرية ا�ص���الن التي تفتقد اىل خدمات املاء والكهرباء ب�صكل كامل.

وذك���ر ان العديد من املناطق وبينها قرية حاوي ا�صالن تفتقر اىل 
اخلدم���ات اال�صا�صية، وهذا النوع من امل�صاريع �صي�صهم اىل حد ما 

يف التخفيف من العبء عن كاهل املواطن. 

دورات تدريبية للأطفال
ف�ي بابل

اأقام���ت منظمة الب�صت���ان لرتبية واإع���الم االأطف���ال وبالتعاون مع 
منظم���ة الطفولة العاملية اليون�صي���ف، دورة تدريبية حتت عنوان 
)يل حق���وق(.  يف ناحية القا�صم مبحافظة بابل. وقال مدير مركز 
�صب���اب الناحي���ة ح�صن عزي���ز بح�صب املركز الوطن���ي لالإعالم: ان 
الدورة تناولت �ص���رح االتفاقية اخلا�صة باالإعالن العاملي حلقوق 
الطفل والتدريب على كتاب���ة الق�ص�ص. واأ�صاف: ان الدورة التي 
ا�صتمرت لثالثة اي���ام �صارك فيها 33 طفاًل بينهم 17 فتاة وباأعمار 
ت���رتاوح بني 12 اإىل 17 �صن���ة، ومن خمتلف املراح���ل الدرا�صية. 
وتاب���ع عزي���ز: و�صمل���ت املت�صربني م���ن الدرا�صة اأي�ص���ًا، حيث مت 
تدريبيه���م لغر�ص معرف���ة حقوقه���م يف  الغذاء واالأم���ن والتعليم 
وال�صح���ة، الفتا اإىل ان املنظم���ة الدولية �صتتبن���ى ن�صر الق�ص�ص 

وترجمتها اإىل عدد من اللغات االأجنبية.
 

حملة ملكافحة الأدغال
ف�ي ذي قار

با�صرت مديرية زراعة حمافظة ذي قار تنفيذ حملة ملكافحة االأدغال 
ملح�ص���ويل احلنطة وال�صع���ر للمو�صم الزراع���ي 2010-2009. 
وق���ال م�ص���در م�ص���وؤول يف ق�ص���م وقاي���ة املزروع���ات يف املديرية 
بح�ص���ب املرك���ز الوطني لالإع���الم: اإن عملي���ات املكافح���ة �صت�صهم 
بالق�ص���اء عل���ى االأدغ���ال الت���ي تناف����ص املحا�صيل عل���ى االأ�صمدة 
واملي���اه و�صوء ال�صم�ص، م�صيفًا اأن املديرية ح�صلت على مبيدات 
ذات نوعية جيدة ومن منا�صئ عاملية لتنفيذ احلملة. واأ�صار اإىل اأن 
عمليات املكافحة خ���الل املو�صم املا�صي رفعت غلة الدومن الواحد 
اإىل نح���و طن من حم�صول احلنطة، يف حني تراجعت الن�صبة يف 

االأرا�صي غر املكافحة اإىل 400 كغم للدومن الواحد.

مروجو الإ�شاعات

اذا انطلق���ت اأي���ة اإ�صاعة ال ميكن احلد م���ن انت�صارها، فهي 
كالن���ار يف اله�صي���م  تث���ر القل���ق، والتوت���ر، واخل���وف، 
وترافقها ردود افعال ممزوجة بانعكا�صات نف�صية خطرة، 
وت�صوي�ص، وفقدان الثقة بالنف�ص، وبالتايل جتعل االن�صان 
غ���ر مدرك ل���دوره، وما يدور حوله، وكاأن���ه يف عامل اآخر، 

وتعترب ا�صد فتكا من ا�صلحة الدمار ال�صامل.
وم���ن اأ�صرارها ن�صر البلبل���ة، والفو�ص���ى، واإرباك النا�ص 
جميع���ا، واإث���ارة  النع���رات الطائفي���ة، وال�صيا�صية و�صلب 

الفرد ال�صعور باالأمن واال�صتقرار.
ام����ص االول، ا�صتيقظنا �صباحا عل���ى اإ�صاعة انت�صرت بني 
املواطن���ني، واملوظفني وط���الب الكلي���ات، واملدار�ص تفيد 
ب���اأن انقالب���ا ع�صكريا اأط���اح باحلكوم���ة، وادى اىل  مقتل 
�صيا�ص���ي ب���ارز، وان االنق���الب نف���ذه �صب���اط م���ن اجلي�ص 

العراقي ال�صابق ،و مب�صاعدة القوات االمريكية.
 ق���ال اح���د املوظف���ني: ان قي���ادة ق���وات عملي���ات بغ���داد 
اغلق���ت جميع الط���رق واملنافذ يف العامري���ة وحي اجلهاد 
والرم���وك واملن�ص���ور يف جانب الك���رخ، ف�صال عن مدينة 
ال�ص���در ومنطقة ال�صع���ب يف الر�صاف���ة، واملناطق القريبة 
م���ن هذه االحي���اء. وتقوم بعمليات تفتي����ص دقيقة ملطاردة  

االنقالبني.
ا�صتغف���رُت الل���ه م���ن عادي���ات الزم���ن، واأدرت املذياع على 
اح���دى االذاع���ات املحلي���ة ، ف�صمع���ت ان لي����ص هن���اك اأي 
انق���الب ع�صك���ري، وان املناف���ذ اغلق���ت حلال���ة )ا�صتباقية( 
قام���ت بها الق���وات املحلي���ة  للتفتي����ص ع���ن ارهابيني وان 

احلالة م�صتقرة متاما. 
خ���الل ال�صن���وات ال�صب���ع املا�صي���ة �صمعنا ا�صي���اء كثرة ، 
اق�ص���ت م�صاجعن���ا ليايل ط���واال، ولكن مل تخيفن���ا كالذي  
ح���دث ام�ص االول . رمبا الأن املواطن �صئم، و�صبع من الهّم 
واحل���زن، ومل يعد مبقدوره ان ي�صم���ع الكثر من االخبار 
املوؤمل���ة.  رمبا الزمته مرارة احل���روب الطويلة  من النظام 
ال�صاب���ق، فبات ينبذ  االنقالبات، وروؤي���ة الدماء ت�صيل يف 
ال�صوارع. من حقه الطبيع���ي ان يعي�ص ب�صالم وطماأنينة، 
بع���د �صن���وات م���ن الظل���م واملعاناة م���ن ق�ص���وة االنظمة ، 

واحلروب املفرو�صة عنوة عليه .
 ان اال�صاعات تزعزع اال�صتقرار وتق�ص امل�صاجع با�صتفزاز 
امل�صاعر االن�صانية، وجتعل املجتمع يعي�ص على برميل من 
ب���ارود القل���ق، والرتقب من املجهول،  ب���ل جتعله م�صلوب 
االمان يف بحر من الكاآبة  التي توؤدي اىل  اخلوف ال�صاذج 

الذي ال يقل خطورة عن احلروب نف�صها .
جماع���ات،او  كان���وا  اي���ًا  جمرم���ون  اال�صاع���ات  مرّوج���و 
موؤ�ص�صات، او افرادا الأن افعالهم تهدد امن النا�ص االبرياء، 

وتفقدهم هدوءهم، وت�صعل ذعرهم باملخاوف واالباطيل.
اإن حج���ب اال�صاع���ة لي����ص ح���ال ، بق���در م���ا يك���ون احلل 
االمث���ل هو حت�صني الفرد بج���دار الوعي املتما�صك  بعقل 
يفك���ر بج���د و مو�صوعي���ة  ومنط���ق عق���الين ،و يرف�ص 
االكاذي���ب مب�صوؤولية املواطنة احلقيقي���ة ، والقدرة على 
ر����ص الراأي الواحد وجمعه يف اجتاه واحد ا�صمه خيمة 
الع���راق الدميقراط���ي املوحد بوتد ثقي���ل ا�صمه املواطنة 

امل�صوؤولة. 
jalalhasaan@yahoo.com 
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النا�سرية/ ح�سني العامل
اأعل���ن يف حمافظ���ة ذي ق���ار عن مواعي���د التق���دمي للراغبني 

ب�صغل 300 درجة وظيفية يف قطاع النفط .
ودع���ت رئي�صة جلن���ة التعيينات يف جمل����ص املحافظة هالة 
غن���ي �صك���ر ال�صم���ري الراغب���ني بالتعي���ني للح�ص���ول عل���ى 
ا�صتم���ارة التق���دمي من منت���دى ذي قار الريا�ص���ي وذلك بعد 

تقدمي امل�صتم�صكات الر�صمية املطلوبة . 
وتت�صم���ن الدرج���ات الوظيفي���ة ال�صاغ���رة 81 مهند�ص���ا من 
خمتل���ف االخت�صا�ص���ات و113 فنيا واداري���ا و20 �صائقا و 
86 حرفي���ا. وحدد بيان �صحفي �ص���در عن جمل�ص حمافظة 
ذي ق���ار وتلقت املدى ن�صخة منه: ان مواعيد التقدمي حلملة 
�صه���ادة البكلوريو����ص �صتك���ون م���ن 2010/1/16 ولغاية 

نهاية الدوام الر�صمي ليوم 2010/1/18.
وحمل���ة �صه���ادة الدبل���وم م���ن 2010/1/19 ولغاي���ة نهاية 

الدوام الر�صمي ليوم 2010/1/21.
والوظائف احلرفي���ة من حملت �صه���ادة الدرا�صة املتو�صطة 
واالبتدائية للفرتة م���ن 2010/1/22 ولغاية نهاية الدوام 

الر�صمي ليوم 2010/1/24.
وكان���ت رئي�ص���ة جلن���ة التعيين���ات يف جمل����ص املحافظة قد 
توقع���ت يف ت�صريح �صاب���ق ل�)امل���دى( ان يتناف�ص اكرث من 
3 االف خري���ج وعاط���ل عن العمل على الدرج���ات الوظيفية 
املذك���ورة م�ص���رة اىل  ان املفا�صلة ب���ني املتقدمني �صتعتمد 
املع���دل والزوجية وع���دد االأطف���ال، وان االولوي���ة �صتكون 
ل���ذوي ال�صه���داء، حي���ث مت تخ�صي����ص 30% م���ن الدرجات 

الوظيفية لل�صريحة املذكورة.
وا�صاف���ت رئي�صة جلنة التعيينات: كم���ا �صتنح�صراملناف�صة 
ب���ني خريجي ال�صنوات الع�صراملا�صية وم���ن هم باأعمار 40 

عاما فاأقل.

بابل/ عادل الفتلوي

اك���دت التعليم���ات ال�ص���ادرة م���ن املرك���ز الوطن���ي لل�صحة 
وال�صالم���ة املهنية اعتماد قانون العج���ز ال�صحي للموظفني 
رقم 11ل�صنة 1999ملعاجلة حاالت املوظفني الذين ي�صابون 

باأمرا�ص ي�صتوجب عالجها مدة طويلة.
واو�ص���ح اخلبر اال�صت�صاري عامر احمد غازي مدير �صعبة 
ال�صح���ة وال�صالمة املهنية يف جامعة باب���ل ل�)املدى( ام�ص: 
ان امل���ادة الثانية من هذا القان���ون تن�ص على انه اذا ا�صيب 
املوظ���ف مبر����ص ي�صتوج���ب عالج���ه م���دة طويل���ة، او كان 
م���ن االمرا����ص امل�صتع�صي���ة اواخلبيثة املح���ددة من وزارة 
ال�صح���ة، فانه مينح اجازة مر�صي���ة براتب تام ملدة اق�صاها 
ث���الث �صنوات بق���رار من اللجنة الطبي���ة اخلا�صة وامل�صكلة 
من الوزارة، وعند انته���اء االجازة يعاد فح�ص املوظف من 

قبل اللجنة لتقرير حالته ال�صحية، التي تقرر اما با�صتئناف 
عمله او بتن�صيبه اىل عمل اخر يتنا�صب مع حالته ال�صحية، 
وام���ا االقرار بع���دم �صالحيته للعمل نهائي���ا فيحال املوظف 

عند ذلك اىل التقاعد مهما كانت مدة خدمته.
مبينا ان هذا القانون ي�صر اىل ا�صتحقاق املوظف الذي تقل 
خدمته ع���ن )15( عاما للراتب التقاع���دي من اال�صتقطاعات 
التقاعدي���ة املرتتبة عن املدة امل�صاف���ة ملن يحال على التقاعد 
.موؤك���دا يف هذا ال�صدد ان اجلامعة و�صعت برناجما خا�صا 
لتوثي���ق اال�صاب���ات الت���ي يتعر�ص له���ا موظف���و اجلامعة، 
واعطاء التحليل الفني ال�صن���وي لها وفق ا�صتمارات اعدت 
لهذا الغر�ص، للوقوف على املوؤ�صرات ومنع حاالت التكرار، 
ف�صال عن خطة و�صعت لتوفر م�صتلزمات احلماية الفردية 
للعامل���ني يف مواق���ع العمل يف اجلامعة والت���ي توؤ�صر فيها 

حاالت اخلطورة. 

اإعـالن مواعيــد التقدمي لـ 300 درجـة
وظـيـفـيـة فـي ذي قـار

اعتماد قانون العجز ال�شحي للموظفني
فـي بــابـــل

بغداد/ املدى

ق���رر جمل����ص ال���وزراء امل�صادقة على 
املكلف���ة  اللجن���ة  تو�صي���ات  جمي���ع 
باالإ�صراف ومتابعة ا�صتالم وت�صريف 
التمور ومعاجلة االأمور التي حت�صل 
يف اآلية اال�صت���الم  املتعلقة مبو�صوع 
املب���ادرة الزراعية، واإنت���اج وت�صويق 

التمور.
با�ص���م  الر�صم���ي  الناط���ق  واو�ص���ح 
بي���ان  يف  الدب���اغ  عل���ي  احلكوم���ة 
ت�صلم���ت امل���دى ن�صخة من���ه ام�ص: ان 
امل�صادق���ة على ه���ذه التو�صيات التي 
اأعدته���ا اللجن���ة اخلا�صة به���ذا ال�صاأن 
تاأت���ي اإميان���ًا م���ن احلكوم���ة  باأهمية 
هذه امل���ادة احليوية، ودع���م اأ�صعارها 
له���ا  الت�صويق���ي  القط���اع  وتطوي���ر 
ولت�صدي���ر الدرج���ة االأوىل منه���ا اىل 
خارج البالد لتاأمني م�صدر من م�صادر 

الدخل للبلد.
جمل����ص  رئي����ص  اإن   : الدب���اغ  وق���ال 
خ���الل  ن�ص���ب  واأن  �صب���ق  ال���وزراء 
بعق���د  للمجل����ص   )35( ال����  اجلل�ص���ة 
وزارت���ي  ب���ني  م�ص���رتك  اجتم���اع 
التجارة والزراع���ة وبح�صور رئي�ص 
العراقي���ة  ال�صرك���ة  اإدارة  جمل����ص 
لت�صني���ع وت�صوي���ق التم���ور، ب�ص���اأن 
الزراعية واإنت���اج وت�صويق  املب���ادرة 
التمور، وتق���دمي التو�صيات النهائية 
بخ�صو�ص املو�صوع ليت�صنى ملجل�ص 

ال���وزراء اتخ���اذ الق���رار املنا�صب بهذا 
ال�صاأن حيث جاء يف حم�صر االجتماع 
للتجهي���زات  العام���ة  ال�صرك���ة  قي���ام 
الزراعي���ة مبهمة ا�صتالم وبيع التمور 
التم���ور  ا�صت���الم  وتهيئ���ة  وتاأم���ني 
حمافظ���ة  كل  يف  ا�صتالمه���ا  املتوق���ع 

م�صمول���ة بت�صويقه���ا  وقي���ام ال�صركة 
العراقي���ة لت�صني���ع وت�صوي���ق التمور 
االأوىل  الدرج���ة  التم���ور  با�صت���الم 
القابل���ة للت�صدير واملعبئ���ة ب�صناديق 

بال�صتيكية اأو اأكيا�ص نايلون.
واأ�ص���اف الدباغ���ك اأن اللجن���ة ارتاأت 

الزه���دي  مت���ور  ت�صني���ف  يت���م  اأن 
كاالآت���ي: متور درج���ة اأوىل ت�صديرية 
ب�صع���ر 400 األ���ف دينار/ط���ن �ص���واء 
كان���ت معبئ���ة ب�صنادي���ق اأو اأكيا����ص 
بال�صتيكية ومت���ور عادية ب�صعر 350 

األف دينار/طن.

امل�شادقــة علــى تو�شيــات لـجـنــة ا�شـتـالم التـمــور 

بغداد/ علي القي�سي
اق���ام املعه���د العراقي- م�ص���روع بناء 
امل���دين،  املجتم���ع  منظم���ات  ق���درات 
ملحافظ���ات اجلنوب ور�صته التدريبية 
الرابع���ة يف حمافظ���ة اربي���ل، وذل���ك 
عل���ى قاعة  فن���دق )جوار ج���را( وملدة 
كان���ون   4 م���ن  اإبت���داء  اأ�صبوع���ني، 
الث���اين ولغاي���ة 13من���ه. واو�صح���ت 
ب�صرى اله���اليل م�صوؤولة اعالم املعهد 
ل�)امل���دى(: ان الور�صة تاأتي مب�صاركة 
ع�صرين منظمة م���ن منظمات املجتمع 
امل���دين يف كل م���ن حمافظ���ة الب�صرة 

ومي�صان وذي قار.
وا�صافت: ناق�ص���ت الور�صة موا�صيع 

مهمة يف بناء منظمات املجتمع املدين 
مث���ل )القي���ادة واالت�ص���ال ، التوا�صل 
املالي���ة(. حب���ث  االإدارة   ، والت�صبي���ك 
ا�صرف عل���ى تقدمي ه���ذه املحا�صرات 
م���ن  خمت�ص���ون  خ���رباء  اأ�صات���ذة 
وب���ني  العربي���ة.  م�ص���ر  جمهوري���ة 
امل�ص���در: ان الهدف العام من امل�صروع 
ه���و بن���اء وزي���ادة خ���ربة ومعلومات 
منظم���ات املجتم���ع امل���دين م���ن خالل 
ور����ص عم���ل يعقدها املعه���د العراقي، 
يتم م���ن خاللها طرح م���واد علمية يتم 
امل�صارك���ة  املنظم���ات  م���ن  اختياره���ا 
والت���ي تعت���رب مادة �صروري���ة ومهمة 

لعمل منظمات املجتمع املدين.

املعهد العراقي يقيم ور�شة
ب�شاأن بناء القدرات 

تقييم امل�شاريع املحالة يف نينوى
املو�سل/ نوزت �سمدين

نظم���ت الهيئ���ة اال�صت�صاري���ة يف حمافظة نين���وى، ور�صة عمل ملناق�ص���ة امل�صاريع 
الت���ي احيل���ت ع���ام 2009، والتمهيد خلطة م�صاري���ع ع���ام 2010. واو�صح مدير 
اع���الم املحافظة ل�)املدى( ام�ص االول: اأن الور�ص���ة ت�صمنت حماور عدة نوق�صت 
م���ن خالله���ا واق���ع امل�صاري���ع، وتقيي���م ادائه���ا عل���ى م�صت���وى دوائ���ر املحافظ���ة، 
وا�صثم���ار جترب���ة احال���ة امل�صاري���ع يف ع���ام 2009 يف التخطي���ط مل�صاريع العام 
احلايل.،وا�ص���اف:مت تفعي���ل دور جمل����ص املحافظة يف اعداد خط���ة عام 2010، 

واعتماد اآليات جديدة يف التعامل مع امل�صاريع اجلديدة.

بغداد/ قي�س عيدان
قامت ف���رق الرقابة ال�صحية التابعة لدائ���رة ال�صحة العامة 
باإجن���از عدد من االن�صطة الرقابي���ة  يف بغداد واملحافظات، 
وب���ني الناطق الر�صم���ي لل���وزارة الدكتور �صب���اح عبد الله 
كركوكل���ي ل�)املدى(: ان فرق الرقاب���ة ال�صحية قامت بتنفيذ 
نح���و 24 األف زي���ارة للمحالت العامة وعل���ى اثرها مت غلق 
6255 حم���اًل ومتت اإحالة 5 منها اىل الق�صاء فيما مت تنفيذ 
ح���وايل 15 الف زي���ارة ملعامل انتاج االغذي���ة، مت غلق666 

معماًل مع احالة معمل واحد اىل املحاكم.

وا�صار كركوكل���ي اىل ان جمموع احلمالت ال�صحية املنفذة 
م���ن قبل تل���ك الفرق بلغ 3459 واملنفذة م���ع جهات م�صرتكة 
بلغ���ت نح���و  1307  مت خالله���ا ات���الف اكرث م���ن 230 الف 
كغ���م من املواد الغذائية، واكرث م���ن 225 الف لرت من املواد 
الغذائية ال�صائلة، فيما بلغ عدد النماذج الغذائية املفحو�صة 
خمتربي���ًا 75871 امنوذج���ًا اثبت���ت ع���دم �صالحي���ة 2670 
امنوذج���ًا منه���ا، وق���د بلغت االج���ور امل�صتوفاة ع���ن ن�صاط 
الرقاب���ة ال�صحي���ة، اكرث من ملي���ار دينار ومبل���غ الغرامات 

املفرو�صة و�صل اىل 180 مليون دينار . 

اإجــراءات م�شــددة لـتـنـفـيــذ بـرنـامــج
النجف/ املدىالــرقــابـــة الــ�شــحــيـــة

اعلن يف حمافظ���ة النجف، و�صع حجر االأ�صا�ص ملجمع 
�صكني تنف���ذه �صركة )كوبر جيت����ص ليمتد( الربيطانية 
اأن  م�ص���وؤول حمل���ي  اك���د  فيم���ا  اال�صتثم���ار،  بطريق���ة 
للمواطن���ني  �صتب���اع  املجم���ع  ال�صكني���ة يف  الوح���دات 

بطريقة التق�صيط. 
وق���ال رئي����ص جلن���ة االعم���ار واال�صتثم���ار يف جمل�ص 
املحافظ���ة اأجم���د اجلعفري بح�ص���ب "ال�صومرية نيوز" 
ام����ص: اإن "املجمع ال�صكني ي�صم 3 االف وحدة �صكنية 
افقي���ة، �صتنفذ على ث���الث مراحل بواقع األف وحدة لكل 
مرحلة"، مبينًا اأن "امل���دة املحددة الجناز امل�صروع هي 

ثالث �صنوات".
واأ�ص���اف اجلعف���ري اأن "امل�صاح���ة االجمالي���ة للوحدة 
ال�صكني���ة ترتاوح ب���ني 200 اىل 250 م���رتًا مربعًا، يف 
ح���ني تبلغ م�صاحة البناء فيه���ا 120 و150 و180 مرتًا 
"الكلف���ة االجمالي���ة الجن���از  مربع���ًا"، م�ص���را اىل اأن 
الوح���دة ال�صكني���ة ت���رتاوح ماب���ني 65 اىل 95 ملي���ون 

دينار".
واأ�صار اجلعف���ري اىل اأن "قيمة الوحدة ال�صكنية �صيتم 
تق�صيطها بواقع 60% على ثالث مراحل، على ان تق�صط 
ال����40% املتبقي���ة عل���ى م���دى خم����ص �صن���وات"، مبينا 
اأن"اخلدم���ات اال�صا�صي���ة �صيتحملها جمل����ص املحافظة 

ومن ميزانية تنمية االقاليم". 

و�شع حجر الأ�شا�س ملجمع �شكني فـي النجف
وا�سط/ حيدر اخلزرجي

قدم���ت اللجن���ة الزراعية يف جمل����ص حمافظة وا�ص���ط درا�صة ب�ص���اأن "واقع هور 
الدمل���ج وط���رق اال�صتفادة م���ن اجلانب اال�صتثم���اري وال�صياح���ي " ت�صمنت عددا 
م���ن التو�صيات واملقرتحات  املرفوع���ة اىل جمل�ص املحافظة. واو�صحت  �صند�ص 
الذهب���ي م�صوؤولة اللجنة االعالمي���ة يف املجل�ص ل��) املدى (:ان املجل�ص وبجل�صته 
املرق���م )76( وبح�ص���ور جمي���ع اع�صائه، قدم���ت  درا�صة حول واقع ه���ور الدملج 
املنح�ص���ر ماب���ني حمافظتي وا�ص���ط والديوانية والت���ي توزع  عائدات���ه وبن�صبه 
البالغ���ة70% اىل حمافظ���ة وا�ص���ط 30% اىل حمافظ���ة الديواني���ة. وا�صافت: ان 
اله���ور م�صتثم���ر من قبل القطاع اخلا����ص مببلغ 6 ماليني دينار من���ذ زمن النظام 
ال�صاب���ق . وا�صارت اىل ان الدرا�صة بينت امكانية ا�صتغالله ملا له من مردود مايل 
كبر يقارب وارده اليومي مابني 30-35 مليون دينار من خالل الرثوة ال�صمكية 

التي يحتويها والتي تباع اىل ا�صحاب بيع اال�صماك.

درا�شة ا�شتثمار هور الدملج فـي وا�شط

بغداد/ املدى
اك���رم  وكال���ة  الزراع���ة  وزي���ر  اعل���ن 
احلكي���م: ان ل���دى ال���وزارة م�صروعا 
باحلنط���ة  دومن  مالي���ني   3 لزراع���ة 
بطريق���ة ال���ري بالر�ص.وق���ال بح�صب 
قن���اة الف���رات :" ان م�صكلة االطالقات 

املائي���ة م���ن دول اجل���وار اث���رت على 
امل�صاح���ات املزروع���ة، ومنه���ا زراع���ة 
".وا�ص���اف :" ان  حم�ص���ول ال�صل���ب 
هناك كميات كبرة من ال�صلب اأنتجت 
يف املناط���ق الزراعية التي تقع خارج 
اخلط���ة، وكان منتوج���ًا جي���دًا وه���ذا 

االأم���ر جعلن���ا ندخ���ل يف نقا����ص مرير 
ت���وج مبوافقة االأمان���ة العامة ملجل�ص 
ال���وزراء عل���ى ت�صويق ه���ذه الكميات 

اىل وزارة التجارة ".
وح���ول مكافح���ة االف���ات الزراعي���ة ، 
او�ص���ح احلكيم :" ان ال���وزارة قامت 

ب�ص���راء طائ���رات جديدة م���ن �صركات 
الطائ���رات  م���ع  و�صتعم���ل  معروف���ة 
املوجودة لدينا ، كما اننا ن�صعى الإعداد 
طيارين وفنيني جدد من ال�صباب القادر 
على قيادته���ا و�صيانتها ".وا�صار اىل 
ان لدى الوزارة خطة متكاملة ملكافحة 

االآفات الزراعية ، ومنها مكافحة اآفتي 
احلم���رة والدوبا�ص اللت���ني ت�صيبان 
اأ�صج���ار النخيل ، داعي���ا اإىل اخت�صار 
االج���راءات الروتيني���ة الت���ي تعرق���ل 

العمل واالإنتاج.
ا�صت���راد  مبن���ع  يتعل���ق  وفيم���ا 

اخل�ص���روات والفواك���ه ، ق���ال ان���ه :" 
وبناء على ح�ص���ول وفرة يف االإنتاج 
، مت من���ع ا�صت���راد اخل�ص���روات يف 
حينه���ا ، وق���د مت���ت مفاحت���ة اجلانب 
االأردين ال�صقيق ح���ول هذا املو�صوع 

لتحقيق الفائدة للطرفني ". 

ــة ــط ــن ــاحل ب دومن  ــــني  ــــالي م  3 لــــــزراعــــــة  ــــروع  ــــش ــــ� م

بغداد/ يو�سف الطائي

االجتماعي���ة  وال�ص���وؤون  العم���ل  وزي���ر  افتت���ح 
للحا�صب���ة  اول مرك���ز  ال�صي���خ را�ص���ي  حمم���ود 
يف  وذل���ك  الب���الد،  يف  للمكفوف���ني  واالنرتن���ت 
اح���دى قاع���ات معهد الن���ور للمكفوف���ني مبنطقة 
ح���ي ال�صالم.وق���ال م�صدر م�ص���وؤول يف الوزراة 

ل�)املدى( ام�ص: ان الوزير اكد ان وزارته ما�صية 
نح���و توفر اف�ص���ل اج���واء الرعاي���ة واالهتمام 
ل�صريح���ة ذوي االحتياج���ات اخلا�ص���ة، وان هذا 
املرك���ز يفتت���ح ناف���ذة جدي���دة للن���ور واالمل يف 
الرعاية االجتماعي���ة والتعليمية لذوي االعاقات 

الب�صرية. 
م�صيف���ا: ان الوزارة تتطل���ع اىل اأن يكون املركز 

ن���واة وخط���وة اوىل تتبعه���ا خط���وات اخ���رى 
باجت���اه تعميم مثل هذا املركز يف جميع ومعاهد 
املكفوفني يف البالد .وا�صار امل�صدر اىل ان املركز 
ي�ص���م 12 حا�صب���ة جمه���زة بربنام���ج ) اب�صار ( 
الناطق مع طابعة لتحويل الن�صو�ص اىل طريقة 
برايل اخلا�صة باملكفوف���ني . مو�صحا: ان املركز 
�صيتوىل تدريب املكفوفني عل���ى كيفية ا�صتخدام 

احلا�صبات با�صتخدام االر�صادات ال�صوتية التي 
تعرف امل�صتخدم بطبيعة ) االيكونات ( ومفردات 
لوح���ة املفاتي���ح واخلي���ارات االخ���رى املعروفة 
بالن�صب���ة لكل من تعامل م���ع الكومبيوتر، ا�صافة 
املرك���ز مبنظوم���ة انرتن���ت متكامل���ة  رب���ط  اىل 
لتمكني املكفوفني من التوا�صل املعريف واحلوار 

مع االخرين.

افـتـتـاح اأول مـركـز الـحـا�شـبـة خـــا�س بـالـمــكــفــوفـــني انــجــاز 74 
م�شــروع مـــاء 

فـي بغــداد
بغداد/ ب�سري العرجي

اأعلنت حمافظة بغداد عن اجناز 
74 م�صروع للماء  يف اق�صية 

ونواحي بغداد وبكلفة ت�صل اىل 
اكرث من 21 مليار دينار. 

وقال حمافظ بغداد �صالح عبد 
الرزاق ان م�صاريع املاء التي مت 

اجنازها توزعت على مناطق 
وا�صعة من اق�صية ونواحي بغداد 

وتاتي �صمن 155 م�صروع ماء 
و�صعتها املحافظة يف خطتها 

للعام املا�صي والتي �صرتفع من 
الطاقة االنتاجية للماء. 

وا�صاف املحافظ ان لدى 
املحافظة خطة طموحة لرفع 

الطاقة االنتاجية ون�صبة 
املخدومني ب�صبكات املاء من 

خالل ان�صاء حمطات وجممعات 
املاء وتزويد املاء باحلو�صيات 

للمناطق غر املخدومة ب�صبكات 
اال�صالة وكذلك ان�صاء اكرث من 

50 وحدة حمطة حتلية ماء 
)R.O( للمناطق التي ت�صكو من 

�صحة املاء ال�صيما يف النهروان 
واملعامل واليو�صفية. 

موؤكدا ان املحافظة اجنزت 20 
باملئة من م�صروع ماء املعامل 

)االمل( وبكلفة ت�صل اىل اكرث من 
14 مليار دينار ويخدم �صريحة 

وا�صعة من اهايل املنطقة. 

النخلة رمز اخلري والعطاء

معهد لتعليم احلا�سبة


