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In Local Situation
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اإجناز ت�ساميم م�ست�سفى كربالء 
اك���دت وزارة ال�شحة االنته���اء من الت�شامي���م اخلا�شة مل�شت�شفى 
كرب���اء التعليمي والذي يت�شع لنحو 400 �شرير، والتي �شتبا�شر 
العمل فيه احدى ال�شركات الرتكية. وقالت الوزارة بح�شب موقع 
نون: ان العمل بهذا امل�شت�شفى قد بداأ حيث مت اكمال ت�شوية الرتبة 
والفحو�شات اخلا�ش���ة بها مع ان�شاء ال�شياج االمني اخلا�ص به، 
ا�شافة اىل االنتهاء من الت�شاميم اخلا�شة بهذا امل�شت�شفى الواقع 
يف ناحي���ة احلر، مو�شحة ان امل�شت�شفى يتكون من �شبعة طوابق 
وت�ش���م كافة االخت�شا�ش���ات الطبية اإ�شاف���ة اإىل قطاعات خمتلفة 
منه���ا االأطف���ال والن�شائية ومركز للتدري���ب والتطوير والتدري�ص 
واال�شت�شاري���ة والط���وارئ و10 �شاالت للعملي���ات و�شت �شاالت 

للوالدة" 

اإجناز 7 م�ساريع كهرباء
ف�ي الب�سرة

اجن���زت مديرية توزيع الكهرباء يف حمافظة الب�شرة ام�ص االول 
�شبع���ة م�شاري���ع لتطوير �شبكة توزيع الطاق���ة الكهربائية يف عدد 
من املناطق. واو�شح م�شدر م�شوؤول ان "امل�شاريع �شوف ت�شاهم 
يف توف���ر الكهرباء ل���� 137 األف مواط���ن، واأن الكلف���ة االإجمالية 
للم�شاري���ع بلغ���ت اأكرث من خم�شة ماي���ن دوالر". من جانبه، قال 
معاون حماف���ظ الب�شرة زهر حممد علي بح�شب راديو �شوا: اإن 
امل�شاري���ع �شت�شهم يف حت�ش���ن �شبكة توزيع الطاق���ة الكهربائية، 
ولف���ت اإىل احلاج���ة للمزي���د م���ن امل�شاري���ع املماثل���ة، ف�ش���ا ع���ن 
"تخ�شي����ص مبالغ مالية طائلة". واأع���رب مواطنون من منطقة 
القبلة عن انزعاجهم من عدم و�شول التيار الكهربائي اإىل منازلهم 

على الرغم من �شمول منطقتهم بامل�شاريع. 

اإقرار خط ال�سكك احلديد 
الدائري

اق���رت وزارة التخطي���ط والتع���اون االمنائي تنفي���ذ م�شروع خط 
ال�شك���ة ح���ول مدينة بغ���داد )باأ�شل���وب امل�شروع اجلاه���ز ( �شمن 
اخلطة اخلم�شي���ة للم�شاريع اال�شتثمارية لاعوام  2014-2010   
وق���ال بيان لوزارة النقل تلقت امل���دى ام�ص ن�شخة منه: ان  الكلفة 
الكلي���ة للم�شروع تبلغ نحو2900 مليار دينار، وا�شاف ان اعمال 
امل�ش���روع ت�شم���ل حتدي���ث الت�شامي���م واملوا�شف���ات وا�شتم���اك 
االرا�ش���ي وان�شاء امل�شروع ومبدة تنفيذ قدرها )4( اربع �شنوات 
. وا�ش���ار اىل ان  الطاق���ة الت�شميمي���ة للم�ش���روع تبل���غ نح���و 23 
ملي���ون م�شافر �شنويا ً مع 46 مليون طن ب�شائع �شنويا ً .ويعترب 
امل�ش���روع بح�ش���ب البي���ان  قلب �شبكة �ش���كك احلدي���د امل�شتقبلية، 
حيث �شرتتبط به خطوط ال�شكك الرئي�شة املتجهة اىل املحافظات 

ودول اجلوار.

خطة الدمغات ال�سرية

عمدت دوائر كت���اب العدول اىل ا�شتخ���دام اأجهزة حديثة، 
للك�شف عن امل�شتم�شكات املزورة، وحتديدا هوية االحوال 
املدنية، وجميع الوكاالت اخلا�شة والعامة، وذلك بوا�شطة 
جهاز �شغر جدا ي�شبه اىل حد ما امل�شباح اليدوي )اليت(، 
ير�ش���ل ا�شعة خا�شة  تك�شف العام���ات املخفية من التي ال 

تراها العن املجردة على الورقة.
وب���داأت ه���ذه الدوائ���ر اي�ش���ا  ا�شتخدام )دمغ���ات( خمفية 
يف كب�ش���ة جهاز حراري، مث���ل فخة جن���ار براأ�شي مطرقة 
ت�شغ���ط على وجه���ة امل�شتن���د، وتهتم ه���ذه الدوائر ب�شكل 
خا����ص، بالتوكي���ات ال�شخ�شي���ة م���ن الت���ي ت�شتخدم بن 
املحافظ���ات، وال ت�شل���م ه���ذه الوكالة ، اال مبث���ول املراجع 
ام���ام الكات���ب الع���دل والتحقق من���ه والك�شف ع���ن هويته 
ال�شخ�شي���ة  واإمع���ان النظ���ر يف االختام ال�شري���ة، اىل ان 

ينتهي االجناز النهائي  بالدمغة احلرارية.
الكت���اب العدول ومن جانبه���م ي�شعرون بنزاه���ة اعمالهم، 
وارتي���اح بك�ش���ف الوثيقة احلقيقية م���ن املزيفة، وحتقيق 
ان�شيابي���ة يف اعم���ال الدائ���رة، واح���رتام هيب���ة الدائ���رة 

وقد�شية العمل الوظيفي.
اهمية الدمغات املخفية تكمن يف �شامة الوثيقة و�شحتها 
الر�شمية، وال حتتاج اىل �شحة �شدور من اجلهة ال�شادرة 
منه���ا، وايف���اد )معتم���د( خا�ص للدائ���رة، وهذا م���ا يحدث 
باملخاطبات الر�شمية بن دوائر املحافظات، والتي حتتاج 
اىل �شه���ور احيانا م،ا يجع���ل املراجع ي�شافر ثانية  ملتابعه 

معاملته.
 ف�ش���ا عن انه���ا تلغي جزءا كب���را من الروت���ن، وجتعل 
املواط���ن يثق بدوائ���ر الدولة، وتقو����ص دور املزورين بل 

تلغيه متاما .
 ان ه���ذه االج���راءات حتت���اج اىل جدية اك���رث، وا�شتخدام 
انظم���ة الكرتوني���ة خا�شة للك�ش���ف ، وتعميمها على جميع 
ال���وزارات الت���ي يعنيه���ا هذا االم���ر، خ�شو�ش���ا ، وزارات 
التعليم العايل، والرتبية ، والدفاع، والداخلية ، وال�شحة، 
والتج���ارة ، بعد ان امت���اأت اأ�شابرالتعيينات بال�شهادات 
املزيف���ة، وانزال اق�ش���ى العقوبات لردع م���ن ت�شول نف�شه  
احل�ش���ول عل���ى االمتي���ازات عل���ى ح�ش���اب االخري���ن. و 

ا�شرتداد املبالغ واالمتيازات كافة  من املخالفن .
 ان هيئ���ة النزاه���ة مطالب���ة اليوم، وبالتع���اون مع جمل�ص 
واملفت�ش���ن  املالي���ة،  الرقاب���ة  ودي���وان  االعل���ى،  الق�ش���اء 
العام���ن، واملحقق���ن، والتحري���ن، ومنظم���ات املجتم���ع 
امل���دين، وو�شائ���ل االع���ام، واملواطن���ن، للق�ش���اء نهائيا 
عل���ى ظاه���رة ت�شرطنت وتدرن���ت يف ج�شد الدول���ة ا�شمها 
التحاي���ل، والغ����ص، والتاع���ب ، والتزيي���ف ، والك���ذب، 
واتخ���اذ االج���راءات القانوني���ة ال�شارم���ة بح���ق ه���وؤالء 

املزورين الذين عاثوا تخريبا وف�شادا.
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بغداد/ املدى

زار وزير امل���وارد املائية الدكتور عبد 
اللطي���ف جمال ر�شي���د �شماحة املرجع 
ال�شي�شت���اين  عل���ى  ال�شي���د  الدين���ي 
واملراج���ع يف النجف �شماح���ة ال�شيد 
حمم���د �شعيد احلكي���م وال�شيخ حممد 
ب�ش���ر  وال�شي���خ  الفيا����ص  ا�شح���ق 
النجف���ي و�شماحة ال�شي���د حممد بحر 
العل���وم. وا�شتعر����ص الوزي���ر خ���ال 
الزيارة بح�شب بي���ان العام الوزارة 
تلقت املدى ن�شخ���ة منه  ام�ص الو�شع 
الن�شاط���ات  الب���اد واه���م  املائ���ي يف 
واالعم���ال الت���ي تق���وم به���ا ال���وزارة 
والهادفة اىل حت�شن ا�شتخدام املوارد 
املائي���ة بالرغ���م م���ن موج���ة اجلف���اف 
و�شح���ة املي���اه ال�شديدة الت���ي �شهدها 
العراق، واملنطقة عموم���ًا ،ب�شبب قلة 

�شقوط االمطار والثلوج 
وقال الوزير "ان ا�شب���اب �شحة املياه 
تعود اىل ثاثة عوام���ل رئي�شة اهمها 
عام���ل التغي���ر املناخ���ي وانخفا����ص 
والعام���ل  االمط���ار،  ت�شاق���ط  مع���دل 
االخ���ر دور وت�شرف���ات دول اجلوار، 
واملق�شود بها اخلطة الت�شغيلية املائية 
لرتكي���ا و�شوري���ا وايران الت���ي قامت 
باإن�شاء ال�شدود التخزينية وامل�شاريع 
االروائية ومازالت م�شتمرة يف ان�شاء 
املزي���د منها ما يرتت���ب عنها نق�ص يف 
ال���واردات املائية املن�شابة اىل العراق 

وتدهور نوعيتها.
بالن�شب���ة  " ام���ا   : وا�شتط���رد ر�شي���د 
لرواف���د نه���ر دجلة ف���ان اي���ران قامت 
الت���ي  الرواف���د  معظ���م  مي���اه  بقط���ع 
تغ���ذي هذا النه���ر ب�شكل ت���ام كرافدي 
الوند والكرخ���ة وحتويل جمرى نهر 
ال���كارون الذي يغذي �ش���ط العرب، ما 
ادى اىل ارتف���اع ن�شبة امللوحة ب�شكل 
كبر يف �شط الع���رب وتاأثر االرا�شي 
الزراعي���ة ونوعي���ة مي���اه ال�شرب يف 

حمافظة الب�شرة"
 وا�ش���اف :  كم���ا ان معظ���م امل�شاري���ع 
االروائي���ة املقام���ه �شابق���ًا حتتاج اىل 
تاأهي���ل و�شيان���ة وه���ذه بحاج���ه اىل 
فرتة زمنية طويلة وتخ�شي�ص مبالغ 
كافيه من امليزانية اال�شتثمارية للدولة 
للنهو�ص بهذا القطاع احليوي املهم . 
وك�شف البيان ان وزير املوارد املائية 
تفق���د نياب���ة ع���ن رئي����ص اجلمهورية 
ج���ال طالباين و�شماحة ال�شيد حممد 
بحر العلوم جرحى احلادث االجرامي 
املا�ش���ي،  اال�شب���وع  ح���دث  ،ال���ذي 
الراقدين يف امل�شت�شفى م�شتنكرًا هذا 
العمل اجلبان الذي نفذته قوى الظام 
الت���ي التري���د ل�شعبنا ووطنن���ا التقدم 
واالزدهار، موؤكدًا ان منت�شبي وزارة 
امل���وارد املائية م�شتعدون لتقدمي كافة 
ان���واع امل�شاعدة الازمة م���ن اجل ان 
يكت�ش���ب ه���وؤالء اجلرح���ى م���ن ابناء 
�شعبنا ال�شفاء العاجل وباأ�شرع وقت.

خالل زيارته ال�سي�ستاين �املراجع العظام

وزيـر الـمـوارد ي�ستعـر�ض الو�سـع الـمـائـي فـي العــراق

جانب من زيارة وزير املوارد املائية..

�ا�سط/ حيدر اخلزرجي

اطل���ع وف���د متخ�ش�ص برئا�ش���ة د.با�شم 
�شريف ع�ش���و جمل�ص النواب وع�شوية 
م���ن  وع���دد  ال�شح���ة  وزارة  وكي���ل 
امل�شوؤول���ن واملتخ�ش�شن على اجلهود 
املبذول���ة الزالة االلغ���ام يف منطقة بدرة 

مبحافظة وا�شط.
وبينت �شند�ص الذهب���ي م�شوؤولة اعام 
جمل����ص املحافظ���ة ل�����) امل���دى( ام����ص : 
ان ع�ش���و جمل����ص الن���واب ع���ن اللجنة 
ال�شحي���ة د. با�ش���م �شري���ف اطل���ع  على 
مواق���ع االلغ���ام املنت�شرة عل���ى احلدود 
العراقي���ة االيراني���ة واملحاذي���ة لق�ش���اء 

ب���درة. وق���ال �شري���ف خ���ال اجلول���ة، 
وم���ن  الي���وم  نح���ن  الذهب���ي،  بح�ش���ب 
وا�ش���ط  حمافظ���ة  اىل  زيارتن���ا  خ���ال 
جم���ال  يف  املعني���ة  وبح�شوراجله���ات 
ازال���ة االلغ���ام لتقلي���ل اخلط���ورة عل���ى 
ال�ش���كان احلدودي���ن، جمعن���ا املعني���ن 
الزال���ة  امل�شتع�شي���ة  احلال���ه  لدرا�ش���ة 

االلغام م���ع علمنا بوجود اكرث من )27( 
الف لغم.

وا�ش���اف: وه���ي ت�شغل م�شاح���ة تقارب 
املج���اورة  االرا�ش���ي  م���ن  433 دومن���ا 
الي���ران ، موؤكدا انه���ا حتتاج اىل معدات 
كث���رة نظ���را لقل���ة االدوات املوج���ودة 

الزالتها. 

وفد برملاين يطـّلع على 
عملية اإزالة الألغام 
احلدودية فـي بدرة

بغداد/ يو�سف الطائي

وال�ش���وؤون  العم���ل  وزارة  وزع���ت 
الثالث���ة  الدفع���ة  االجتماعي���ة 
والرابع���ة من رواتب �شبكة احلماية 
االجتماعية عل���ى  امل�شمولن بها يف 

بغداد واملحافظات.
وقال م�ش���در م�ش���وؤول يف الوزارة  
ل�)امل���دى( ام����ص: ان دائ���رة الرعاية 
االجتماعية اكملت جميع االجراءات 
املتعلق���ة بتوزي���ع هات���ن الدفعت���ن 
وقامت بار�شال القوائم اىل حمافظة 
بغداد ب�شفتها اجله���ة امل�شوؤولة عن 

اطاق ال�شرف.

م�ش���رف  ف���روع  ان  وا�ش���اف: 
واملحافظ���ات  بغ���داد  يف  الرافدي���ن 
با�شرت بتوزيع ه���ذه االعانات على 

امل�شمولن.
م�شيفا ان دائرة الرعاية االجتماعية 
ا�شتقب���ال  ا�شتانف���ت  ال���وزارة  يف 
للع���ام  املواطن���ن  �شم���ول  طلب���ات 
احلايل للفئات التي حددتها الوزارة 
�شابقا، م���ن خال املجال����ص البلدية 
وح�ش���ب  واملحافظ���ات  بغ���داد  يف 

الرقعة اجلغرافية.
اك���رث  �شمل���ت  ال���وزارة  ان  يذك���ر   
بغ���داد  يف  ا�ش���رة  ال���ف   800 م���ن 
�شبك���ة  بربنام���ج  واملحافظ���ات 

احلماي���ة خال ع���ام 2009 املا�شي، 
حي���ث مت ا�ش���دار 200 الف و2501  
بطاقة ذكي���ة يف بغداد واملحافظات، 
باال�شاف���ة اىل تنفيذ م�شروع الربط 
ال�شبك���ي بالتعاون مع البنك الدويل 
ب���ن مرك���ز الدائ���رة واق�شامه���ا يف 
بغداد وحمافظ���ات النجف وكرباء 
وباب���ل ووا�شط واملثن���ى والب�شرة 
و�شاح الدين، ف�شا عن و�شع اآلية 
لل�شمول باإعان���ات ال�شبكة من خال 
اللج���ان العليا يف املحافظ���ات التي 
يراأ�شه���ا نائ���ب املحاف���ظ وتخويلهم 
املبال���غ  �ش���رف  ب�شاحي���ات 

للم�شتفيدين.

توزيع الدفعتني الثالثة والرابعة
بني م�ستفيدي �سبكة احلماية

بغداد/ املدى
اك���د النائب جابر خليفة جابر " ان االنفتاح على اال�شتثمار ال�شناعي �شيدفع اىل 
اتخ���اذ االج���راءات الازمة لزيادة الق���درة التناف�شية لل�شناع���ة املحلية من خال 

تخفي�ص تكاليف االنتاج واالرتقاء بالنوعية واجلودة ".
وق���ال جاب���ر بح�ش���ب وكال���ة اإيب���ا ام����ص االثن���ن " ان خط���وات وزارة ال�شناعة 
واملع���ادن يف فتح ملفات اال�شتثمار خال العامن املا�شين متهد القامة �شناعات 
جدي���دة متط���ورة ذات ج���دوى اقت�شادية، وتفعي���ل عمل ال�ش���ركات التي ات�شفت 
بانت���اج مت���دين اجل���ودة وموا�شفات���ه وتكلفته مرتفع���ة نتيجة خط���وط االنتاج 

القدمية واملتهالكة يف املعامل".
وا�ش���اف "ان ادخال خطوط انتاج جديدة واال�شتف���ادة من اخلربات الدولية يف 
هذا امل�شمار لتايف التاثرات ال�شلبية التي �شهدتها ال�شناعة، حيث كان وا�شحا 

خال الفرتات املا�شية انخفا�ص قيمة االنتاج وال�شادرات ال�شناعية ".

جابـر خليفـة: النفتــاح
على ال�ستثمار يزيـد القـدرة 

التناف�سية

بغداد/ املدى

اعلن���ت حمافظ���ة بغ���داد ع���ن منحه���ا 
موافق���ات الإن�شاء 3 جامع���ات اجنبية 

يف بغداد. 
وق���ال املكت���ب االعام���ي يف ات�ش���ال 
هاتف���ي ل���� )امل���دى( ام�ص ع���ن حمافظ 
بغ���داد الدكت���ور �ش���اح عب���د الرزاق 
قوله " ان املحافظة وافقت على ان�شاء 
و  وامريكي���ة  بريطاني���ة  جامع���ات   3
هندية يف بغ���داد ، و�شيتم تخ�شي�ص 
خ���ال  املنا�شب���ة  االرا�ش���ي  القط���ع 
االيام املقبل���ة الن�شاء هذه اجلامعات" 
، م�ش���رًا اىل "ان املحافظ���ة �شتق���وم 
بتخ�شي�ص هذه االرا�شي يف اطراف 
العا�شم���ة لتن�شيط احلركة يف اق�شية 

ونواحي بغداد". 

وا�شاف عبد الرزاق "ان هذه اخلطوة 
التعلي���م  �شت�شه���م يف رف���ع م�شت���وى 
يف الع���راق من خ���ال اال�شتف���ادة من 
القابلي���ات املتطورة لتل���ك اجلامعات، 
ف�شًا عن التخفي���ف عن كاهل الطالب 
من حتمل���ه م�شق���ة ال�شف���ر والتكاليف 

االخرى الباهظة". 
وا�ش���ار اىل ان املحافظ���ة �شبق لها ان 
منح���ت موافقة عل���ى افتت���اح مدر�شة 
تركي���ة دولي���ة والتي تعم���ل حاليًا يف 
اب���رام  بع���د  ح���ي اجلامع���ة،  منطق���ة 
عق���د ب�شاأن ه���ذا املو�شوع ال���ذي يعد 
االول م���ن نوع���ه للعا�شم���ة، بع���د اأن 
مت فت���ح مدار����ص مماثل���ة يف اربي���ل 
اللغ���ة  تعتم���د  وال�شليماني���ة، والت���ي 
االنكليزي���ة يف التدري����ص، وباإ�شراف 

من قبل ماك تدري�شي تركي. 

موافقــات لإن�ســاء 3 جامعــات 
اأجنبيــة فــي بــغــداد

بغداد/ املدى

دع���ت وزارة الكهرب���اء املواطنن اىل 
عدم دفع اجور اجلبايات اىل املوظف 
املعن���ي ب�ش���كل مبا�شر. موجه���ة بدفع 

قوائم االجور يف املكاتب املعنية.
وق���ال م�ش���در م�ش���وؤول يف ال���وزارة 
بح�ش���ب وكالة  اإيب���ا ام�ص االثنن: ان 

الوزارة عممت توجيه���ا يق�شي بعدم 
ا�شت���ام اية مبالغ من املواطنن خال 
توزيع قوائ���م الكهرباء، بهدف تنظيم 
عملية ت�شليم االموال وال�شيطرة على 

الف�شاد املايل.
وا�شاف: ان تنظي���م دفع االجور عرب 
القوائ���م خط���وة مهم���ة نح���و ترتي���ب 
العمل امليداين وت�شهيل عملية ت�شليم 

املواط���ن امل�شتحق���ات املطل���وب دفعها 
للدولة.

منا�ش���دا املواطن���ن مبراجع���ة دائ���رة 
الكهرباء لتجن���ب تراكم املبالغ.و�شدد 
ظه���ور  ح���ال  يف  ان���ه  عل���ى  امل�ش���در 
دي���ون �شابق���ة يجب دفعه���ا خال مدة 
التتج���اوز 10 ايام واال ف���ان الوزارة 

�شت�شطر اىل قطع التيار الكهربائي.

نينوى/ املدى
احتفل���ت كني�ش���ة ماربول�ص مبدين���ة املو�شل ام����ص االول، 
مبرا�شي���م ت�شلي���م املط���ران اأمي���ل �شمع���ون نون���ا الكر�ش���ي 
الكهن���ي ع���ن الطائف���ة الكلداني���ة. واأ�ش���ارت ع�ش���و جمل�ص 
حمافظة نينوى نغم اليعقوبي بح�شب"راديو �شوا" اىل اأن 

االحتف���ال ح�شره "ح�شد من امل�شوؤول���ن واالأمنين واالآباء 
الكهن���ة، وع���دد غف���ر م���ن املوؤمن���ن، ويعت���رب ه���ذا الت�شلم 
عر�شا كبرا للطائفة امل�شيحي���ة الكلدانية، بعد فقدانها االأب 
الروحي املطران فرج رحو". ودعت اليعقوبي كل الطوائف 

التي نزحت من مدينة املو�شل اإىل العودة اإليها. 

الكهرباء تدعو اىل ت�سديد الفواتري فـي مكاتبهـا

املطران نونا رئي�سا لأبر�سية املو�سل

بغداد/ �سفية املغريي
العي���ادة  الك���رخ   / بغ���داد  �شح���ة  دائ���رة  افتتح���ت 
اال�شت�شاري���ة لاأمرا����ص ال�شدري���ة والتنف�شي���ة يف 
منطق���ة البي���اع ، واأو�ش���ح الدكتور جلي���ل ال�شمري 
مدي���ر ع���ام الدائ���رة ل�)امل���دى(  ام����ص : اأن العي���ادة 

ت�ش���م 6 وحدات ه���ي  الفح�ص ، ال�شيدل���ة ، االأ�شعة 
، االإح�ش���اء ووحدة الر�شد الوبائي ،وغرفة لاأطباء 

واالإدارة وكذلك ت�شم ماكات طبية متخ�ش�شة . 
من جانب اخر نظمت الدائرة ندوة علمية وتوعوية 
وتدريبي���ة ملوظفات الدائرة ح���ول عوامل وخطورة 

االإ�شاب���ة مبر����ص ال�شرط���ان، وكيفي���ة الوقاي���ة منه 
وكيفي���ة اإج���راء الفح����ص الذات���ي .حي���ث ت�شمن���ت 
الن���دوة التي ح�شرها مدير ع���ام الدائرة حما�شرات 
علمي���ة حول عوام���ل الوقاية م���ن مر����ص ال�شرطان 

والك�شف املبكر له ومرحل تقدم املر�ص.

الب�سرة/ �كاالت

اعل���ن النائ���ب االول ملحاف���ظ الب�ش���رة ن���زار ربيع 
اجلاب���ري ع���ن تخ�شي����ص قطعة ار����ص يف اف�شل 
مواق���ع املحافظ���ة لبن���اء م�شت�شفى الكوي���ت، الذي 
تربع���ت ب���ه احلكوم���ة الكويتية ملعاجل���ة املوطنن 
العراقي���ن واملقيم���ن عل���ى ار�شه���ا خ�شو�شا يف 

الب�شرة.
واع���رب اجلابري بح�ش���ب وكالة كون���ا ام�ص، عن 
تقدي���ره و�شك���ره الكوي���ت حكومة وقي���ادة و�شعبا 

عل���ى الدعم واملوؤازرة الدائم���ة لل�شعب العراقي، ال 
�شيم���ا الأبن���اء الب�ش���رة، م�شرا اىل ان زي���ارة وفد 
املحافظ���ة للكوي���ت حتق���ق ثماره���ا بع���د اللقاءات 
املثمرة مع كبار امل�شوؤولن يف احلكومة الكويتية.
واك���د اجلابري متانة الرواب���ط الكويتية العراقية 
وعم���ق العاقات امل�شرتكة على امل�شتوين ال�شعبي 

والر�شمي ويف جميع املجاالت.
وق���ال: ان الدعوة مفتوحة اله���ل الكويت مبختلف 
حمافظ���ة  وخا�ش���ة  الع���راق،  لزي���ارة  �شرائحه���م 
الب�شرة التي تفتح اياديها ال�شتقبال ابناء الكويت 

يف كل وق���ت. يذكر ان وف���د حمافظة الب�شرة يقوم 
بزيارة ر�شمية بدعوة من حمافظ االحمدي ال�شيخ 
ابراهيم الدعيج االبراهيم ال�شباح ويرتاأ�ص الوفد 
حمافظ الب�شرة الدكتور �شلتاغ عبود املياح، وي�شم 
رئي�ص جمل�ص املحافظ���ة جبار امن جابر والنائب 
االول للمحاف���ظ نزار ربيع اجلابري ورئي�ص غرفة 
جت���ارة الب�ش���رة قا�ش���م يون����ص ال�شاع���دي ونائب 
رئي����ص هيئة اال�شتثم���ار يف الب�ش���رة جال طعمة 
النوري وال�شكرتر االداري للمحافظ علي عبدالله 

مبارك.

عـيـادة ا�سـتـ�سـاريـة فـي الـبـيـاع

تخ�سي�ض اأر�ض لبناء م�ست�سفى كويتي فـي الب�سرة

بغداد/ املدى
تفقد وزير الهج���رة واملهجرين الدكتور عبد ال�شمد رحمن �شلطان 
العوائل املهجرة والنازحة يف منطقة �شبع ق�شور ببغداد، لاطاع 

على او�شاعهم املعي�شية واحتياجاتهم.
 وج���اء يف بي���ان عن  مدي���ر املكتب االعامي ت�شلم���ت املدى ن�شخة 
من���ه ام����ص: ان  الوزير اطل���ع على هذه املناطق الت���ي  يقطنها عدد 
كبر م���ن العوائل املهجرة والنازحة وهم بحاجة فعلية اىل توفر 
اخلدم���ات اال�شا�شي���ة، وذلك ل�شم���ان العي�ص املنا�شب له���م بعد ان 

تركوا دورهم.
وا�ش���اف: ن�شع���ى اىل اع���ادة تل���ك العوائ���ل اىل مناط���ق �شكناه���ا 
اال�شلي���ة بع���د ان ا�شتت���ب االمن وع���ادت احلي���اة اىل طبيعتها يف 

عموم الباد .
وق���ال �شلطان " ان الوزارة با�شرت بتقدمي اخلدمات للعوائل التي 
ف�شلت االندم���اج يف املناطق التي نزحت اليها ونحن اليوم ب�شدد 
اعادة اعمار وتاهيل 100 دار يف منطقة �شبع ق�شور التابعة لقطاع 
االعظمي���ة ، كما �شنعمل على التن�شيق م���ع الوزارات ذات العاقة، 
لتوف���ر كاف���ة اخلدم���ات لتل���ك املناطق مو�شح���ًا ان ه���ذه العوائل 
ت�شك���ن اليوم يف منطقة زراعية، ما يتطلب مفاحتة وزارة الزراعة  

واملالية لتغير ملكية االر�ص من ار�ص زراعية اىل �شكنية .
وتخل���ل الزيارة توزي���ع امل�شاعدات العينية عل���ى العوائل املهجرة 
كم���ا ا�شتمع اىل م�شاكلهم واحتياجاته���م للعمل على ايجاد احللول 

املنا�شبة لهم .

اإعمار 100 دار يف �سبع ق�سور
بغداد/ املدى

ناق�ش���ت الهيئة العام���ة لوقاية املزروع���ات حتديد مهام 
وم�شوؤولي���ات اجله���ات امل�شارك���ة يف م�ش���روع تطوير 
ب�شاتن النخيل واحلم�شيات يف العراق، وحتديد اآلية 

العمل للبدء بتنفيذها. 
وق���ال بيان ل���وزارة الزراعة ت�شلمت امل���دى ن�شخة منه 
ام����ص: ان امل�ش���روع يه���دف اىل  اإعادة اإعم���ار )خم�شة 
االف دومن من ب�شاتن النخيل واحلم�شيات يف العراق 
ورف���ع م�شت���وى اإنتاجه���ا م���ن خ���ال اإدخ���ال التقنيات 
احلديثة يف عملي���ات خدمة الب�شات���ن، والتي تت�شمن 
برناجما متطورا للت�شميد باأ�شمدة ع�شوية وكيماوية، 
وا�ش���اف البي���ان كم���ا يه���دف امل�ش���روع اىل  ا�شتخدام 
الت�شمي���د الورق���ي بالعنا�ش���ر الغذائية الن���ادرة �شمن 
توقيت���ات زمني���ة حم���ددة، ل�شم���ان اال�شتف���ادة الكاملة 
من ه���ذه االأ�شم���دة لزيادة احلا�ش���ل. ويت�شم���ن اأي�شا 

ا�شتخدام التقنيات احلديثة يف �شقي املزروعات.
واو�شح البي���ان: ان امل�شروع يه���دف اىل اإعادة تنظيم 
زراعة الب�شات���ن باأ�شجار النخي���ل واحلم�شيات، وفق 
معاي���ر قيا�شية من خال ا�شتبدال وتعوي�ص ال�شتات 
املفق���ودة اأو امليت���ة وال�ش���اردة ع���ن خط���وط الزراع���ة. 
امل�شمول���ن  املزارع���ن  تدري���ب  امل�ش���روع  ويت�شم���ن 

بامل�شروع على العمليات امل�شار اإليها.

مــنــاقــ�ــســة تــطــويــر بــ�ــســاتــني الــنــخــيــل واحلــمــ�ــســيــات

ارا�ضٍ  زراعية 


