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In Local Situation

امل������������وج������������ز

تعليق الدرا�سات بق�سم
�سناعة املالب�س

وافق���ت  الهيئة امل�سرفة على الدرا�س���ات امل�سائية يف هيئة التعليم 
التقن���ي، على تعلي���ق الدرا�سة امل�سائية يف ق�س���م �سناعة املالب�س 
يف املعه���د التقني/النجف للعام الدرا�سي احلايل . جاء ذلك خالل 
اجتم���اع الهيئة االخ���ر الذي عقد برئا�سة الدكت���ور حممود �ساكر 
املال خل���ف، رئي�س الهيئة وبح�س���ور اأع�ساء اللجن���ة كافة .حيث 
او�س���ت اللجنة  بح�سب بيان الع���الم وزارة التعليم العايل، تلقت 
املدى ام�س ن�سخة منه املوافقة على تكليف ق�سم �سوؤون الطلبة يف 
ديوان الهيئة بتدقيق وثائق املتقدمني للدرا�سة امل�سائية يف املعهد 
التقني / الدور للعام الدرا�سي احلايل والذين بلغ عددهم ) 455( 
طالب���ًا يف اأق�س���ام االألكرتوني���ك، امليكاني���ك، التحلي���الت املر�سية 

واملحا�سبة. 

بحث ينال براءة اخرتاع عاملية
ع�س���ر  اخلام����س  العامل���ي  املوؤمت���ر  يف  باب���ل  جامع���ة  �سارك���ت 
لتكنولوجي���ا االأك�س���دة املتقدمة، ال���ذي عقد موؤخ���را يف الواليات 
املتح���دة االأمريكي���ة. وقال الباحث الدكتور جلي���ل كرمي احمد من 
كلية العل���وم: ان بحث���ه امل�سارك)ا�ستخدام هيدروج���ني املاء بدل 
الغ���از الطبيعي يف �سناعة حديد االخت���زال املبا�سر(. ح�سل على 
ب���راءة اخ���رتاع، وقال بح�سب بي���ان العالم اجلامع���ة تلقت املدى 
ن�سخة منه: انه الباحث العربي الوحيد امل�سارك يف املوؤمتر الذي 
�ساركت فيه )30( دولة و)300( باحث، م�سرا اىل ان البحث نال 
االهتم���ام الكبر من قبل املوؤمترين واللجن���ة التنظيمية للموؤمتر 
بع���د القائ���ه اثن���اء املوؤمتر. م���ا دعا منظم���ي املوؤمت���ر اىل دعوتي 
للم�سارك���ة يف املوؤمت���ر العلم���ي املقب���ل ال���ذي �سيعق���د يف والي���ة 

كاليفورنيا االأمريكية.

ندوة حوارية ب�ساأن كفاءة 
خمتربات التجارة

تراأ�س���ت �سويب���ة حمم���ود زه نكنه وكي���ل وزارة التج���ارة الندوة 
احلوارية اخلا�سة بدرا�سة كفاءة املختربات واملعايرة ومتطلبات 
االعتم���اد التي اأقيمت يف مق���ر الوزارة، بح�سور م���دراء الدوائر 
وال�سركات.ونق���ل  بيان العالم الوزارة تلق���ت املدى ام�س ن�سخة 
من���ه ع���ن زنكنه قوله���ا: ان كف���اءة خمت���ربات �س���ركات الغذاء يف  
ال���وزارة املخت�سة يجب ان تعمل وفق املعاير واملوا�سفات التي 
تعمل بها املختربات العاملية، كونها �سرورة وحاجة ملحة لغر�س 
االرتق���اء بعمله���ا  ومواكب���ة التطور ال���ذي ي�سهده الع���امل اليوم.

وا�سارت اىل تطوير اداء العاملني باملختربات من خالل اإ�سراكهم 
بدورات تطويرية تدريبية، من اجل مواكبة التطور احلا�سل يف 

املختربات العاملية.

الدعايات الرّباقة

اأي���ام قالئ���ل تف�سلنا عن ب���دء حمالت الدعاي���ة لالنتخابات 
واالح���زاب  الكت���ل  �ستد�س���ن  حي���ث  املقبل���ة،  الت�سريعي���ة 
املر�سح���ة حمالته���ا يف تناف�س حمموم، من اج���ل ا�ستمالة 
الناخب���ني والتاأث���ر يف خياراته���م، وه���م يتوجه���ون اىل 
�سنادي���ق االقرتاع �سباح ي���وم 7 اآذار، يحدوهم االأمل يف 
تر�سيخ امل�س���ار ال�سلمي عرب تغير ال�سلطة يف عراق َخب�ِر 

الدكتاتوريات واالنظمة ال�سمولية يف اعتى �سورها.
التناف����س بني املر�سح���ني �سيتخذ ا�سالي���ب متنوعة كفلتها 
�سوابط مو�سوعي���ة حمددة، يع�ّد خرقها خمالفة قانونية، 
تعر�س مرتكبيه���ا للم�ساءلة او العقوبة. مثلما كفل النظام 
االنتخاب���ي حق التعب���ر الدعائي ل���كل املر�سحني من دون 
متييز، بغية ف�سح املجال امام املر�سحني لتطوير دعاياتهم 
وا�سالي���ب ا�ستماالته���م ال�سيا�سي���ة والثقافي���ة والنف�سي���ة 
للناخبني الذين قدرت مراكز اال�ستطالع املوثوقة، ن�سبتهم 
باأكرث من 65%، وقد اك�سبتهم التجارب االنتخابية املا�سية 

وعيًا ممتازًا يف االختيار واالقرتاع.
تبنت بع�س القوى املر�سحة -يف ظل حراك دعائي وا�سع- 
ا�سالي���ب ال�سحن���ات العاطفي���ة التي تعتقد انه���ا ت�سب يف 
�ساحلها وتعزز من ر�سيدها االنتخابي، وهذا امر طبيعي 
وال باأ�س به. لكن تتطلع اجلهات املراقبة للم�سهد -ب�سمنها 
ال�سحافة وو�سائل االعالم- ان تناأى احلمالت عن الت�سليل 
وااليه���ام والتفاخر مبقارعة طواحني اله���واء!! كما يحلو 
لبع�س ال�سيا�سيني فعله وهم يطّلون علينا من الف�سائيات، 
حيث ينربي اثناء حديثه ب�سطب اجلهود امل�سنية املبذولة 
�سابق���ا، وهو يغمط ب���كل تباهي حق���وق االف النا�س التي 
�سح���ت و�سه���رت وتعبت واخل�س���ت يف البن���اء واالعمار 
وتر�سي���خ االمن واال�ستقرار، ط���وال ال�سنوات املن�سرمة، 
الت���ي �سه���دت حتديات ج�سام���ا، ومن خ���الل حديث بع�س 
ان  يعل���ن  االنتخابي���ة،  الدعاي���ة  ال�سيا�سي���ني والغرا����س 

التاريخ يبداأ منه، ومنه فقط !
ان الناخب اليوم غ���ر معني بهذه الت�سقيطات ال�سيا�سية، 
ق���در عنايت���ه بالربام���ج الت���ي اعلنته���ا الكت���ل املر�سح���ة، 
وبال�سخ�سي���ات الت���ي �سمتها �سم���ن قوائمه���ا .. ال�سوؤال 
االآين ه���و: ه���ل ال�سخ�سي���ات املر�سح���ة والت���ي كان���ت يف 
امليدان طوال الفرتة املا�سي���ة، واجهت التحديات ب�سرف، 
وعّر�س���ت نف�سه���ا لن���ران االرهابي���ني م���ن دون خوف او 
وج���ل، م���ن اج���ل بن���اء الع���راق الدميقراط���ي.. ام كان���ت 
خ���ارج ذل���ك كله تقبع يف اماك���ن مرفهة اآمن���ة؟! لتطل علينا 
م���ن الف�سائي���ات م�س���اء من�ِّظرة وه���ي ُت�سمعنا م���ن الكالم 

)الفا�سي( الذي ال ي�سمن وال يغني من جوع.
يجزم بع����س املراقبني لل�ساأن عندن���ا، ان الناخب ال ُيخدع 
ب�سهول���ة بدعايات براق���ة، اذ التجربة علمت���ه، ان العاملني 
املخل�س���ني تكون ت�سحياتهم واعماله���م التي خربوها هي 

الدعاية الكافية ال�ستمالة النا�س يف االنتخابات القادمة.

ك���������الم اب���ي�������س 

علي القي�سي

الروؤية:  جيدةاحلالة اجلوية
درجة احلرارة العظمى : 16 مئويةالطق�س: م�سم�س

درجة احلرارة ال�سغرى: 7 مئوية
 الرطوبة الن�سبية : %56

ال�سغط اجلوي :  1023 �سروق ال�سم�س: 07:04 

املو�سل/ نوزت �سمدين
 قال حمافظ نين���وى اثيل النجيفي:" 
له���ا  يتعر����س  الت���ي  الهجم���ات  ان 
املجرم���ني  قب���ل  م���ن  امل�سيحي���ون 
واالفاق���ني، ته���دف اىل اع���الم الع���امل 
باأن املو�سل مدينة غر امنة، يف وقت 
نري���د في���ه ان نعي�س ونط���ور مدينتنا 
ونوح���د حمافظتنا، واليتم هذا اال اذا 
كان هن���اك و�سع امن���ي م�ستقر، ويف 
غ�سون ذلك ا�سدر علماء دين م�سلمني 
بيان���ًا  املحافظ���ة،  يف  وم�سيحي���ني 
رف�سوا في���ه االعت���داءات التي وقعت 
�س���د امل�سيحي���ني يف مدين���ة املو�س���ل 
املا�سي،وا�س���اف  اال�سب���وع  خ���الل 
املحافظ يف اجتم���اع  مو�سع ح�سرته 
)امل���دى( م���ع رئي�س واع�س���اء جمل�س 
املحافظ���ة وقادة امني���ني،: الميكن لنا 
ان نبق���ى يف منازلن���ا كم�سلمني بينما 
يتعر�س غرنا من االخوة امل�سيحيني 
او ال�سبك او اليزيدية او من االقليات 
اىل  النجيف���ي  ودع���ا  االذى".  اىل 
التخلي عما تعارف عليه اهل املو�سل 
يف ف���رتة م���ن الف���رتات ح���ني كان���وا 
يقولون)نح���ن اأ����س علين���ا(، الن هذه 
االذى  دخ���ول  يف  ت�سبب���ت  العب���ارة 
بي���ت يف املو�س���ل، وا�س���اب  اىل كل 
امل�سيحي���ون  وكان  املكون���ات  جمي���ع 
ب�سمنه���م. وطالب النجيف���ي االهايل 
باالهتم���ام بال�ساأن الع���ام، واالهتمام 
عندم���ا  ي�سع���روا  وان  مبدينته���م، 
يدافعوا عن امل�سيحيني امنا يدافعون 
ع���ن انف�سهم.،وم���ن جانب���ه دع���ا جرب 
العب���د رب���ه، رئي�س جمل����س املحافظة 
املواطن���ني، اىل احل���ذر مم���ا ا�سماه���ا 
لتجزئ���ة  حت���اك،  الت���ي  باملوؤام���رات 
املحافظ���ة وابقائها متخلف���ة عن ركب 

احل�سارة.

لقاء اأخوة وحمبة
اىل ذل���ك ق���ال املط���ران جرج����س: اإن 
ه���ذا اللق���اء ه���و لق���اء حمب���ة واخوة 
وامان، �سيم���ا وانه احت�سن نخبة من 
رج���ال الدي���ن الذين ميثل���ون اال�سالم 
احلكي���م، والذي���ن لديه���م كلم���ة نافذة 
احلقيقي���ني.  امل�سلم���ني  �سف���وف  يف 
بينم���ا قال املطران �سليب���ا : ان اهايل 
املو�س���ل مرتبط���ون مب�س���ر واح���د، 
وان التاريخ خل���ط دماءنا يف ال�سراء 
وال�س���راء و�سنظ���ل كذل���ك، ونحن لن 
نتنك���ر مهم���ا كانت الظ���روف لرتابنا، 
ال���ذي ت�سم���خ بع���رق جب���اه اجدادنا، 
وقط���رات دم���اء �سهدائنا.واأ�س���اف:" 
اذا قبلن���ا بكلمة)الذمة(، فنحن جميعا 
يف ذم���ة االخر".  وذك���ر ال�سيخ حممد 
ال�سم���اع،  ان اميانن���ا باال�سالم يحتم 
علين���ا حماية االقلي���ات، وان علينا ان 
نثب���ت موقفا ازاء االفع���ال التي جرت 
وجت���ري �س���د امل�سيحي���ني، فاال�سالم 
وامل�سلم���ون بريئ���ون منه���ا، واذا ارد 
البع����س ان يقنع���وا االخرين ب���اأن ما 
يقوم���ون ب���ه هو م���ن اال�س���الم، فهذه 
الق�سي���ة بينها وب���ني اال�سالم كما بني 

ال�سماء واالر�س من البعد.

الوحدة الوطنية 
�س���د  مايج���ري  ال�سم���اع  وو�س���ف 
امل�سيحي���ني وكذلك �سد العرب والكرد 
وال�سيع���ة وال�سن���ة، باأن���ه في�س���ان مل 
ي�ستثن اح���دا، وينبغي عل���ى اجلميع 
يتح�س���ن  وان  ملواجهت���ه،  الوق���وف 
واأ�س���ار  اخط���اره.  ل���درء  اجلمي���ع 
ان  اىل  ال�سم���اع،  حمم���د  ال�سي���خ 
اال�ستهداف الذي ج���ري �سد مكونات 
توقيت���ات  له���ا  املو�سل���ي  املجتم���ع 

معين���ة، والق�سية لي�س���ت ق�سية دين، 
وامنا اله���دف منها اح���داث �سراعات 
وانق�سام���ات، ه���ذا ويف ال�سياق ذاته 
ا�سدر علماء دين م�سلمني وم�سيحيني 
يف حمافظ���ة نين���وى، بيان���ًا رف�س���وا 
في���ه االعت���داءات الت���ي وقع���ت �س���د 
امل�سيحي���ني يف مدين���ة املو�سل خالل 
اال�سب���وع املا�سي، واك���د البيان الذي 
ت���اله ال�سي���خ حمم���د ال�سم���اع املدي���ر 
ال�ساب���ق للوقف ال�سن���ي يف املو�سل، 
خ���الل اجتم���اع مو�سع عق���د يف مبنى 
املحافظة، ان اه���ايل نينوى مبختلف 
اديانه���م ومكوناته���م، عا�س���وا وعلى 

مدى قرون عديدة بتاآٍخ وتعاون يعمل 
على التطور والتقدم رغم تعاقب نظم 
وحكوم���ات �سيا�سية خمتلف���ة.  وكان 
امل�سلم���ون وامل�سيحي���ون  ي�ساهم���ون 
مب�س���اركات فاعل���ة يف بن���اء ح�سارة 
املو�سل والعراق، وظهر الدور الفاعل 
لرج���ال الدي���ن يف ابع���اد اجلماه���ر 
ع���ن كل ما يث���ر الفرقة ب���ني مكونات 
الت�سام���ح  روح  وا�ساع���ة  ال�سع���ب 

واالخوة.بينهم.

اأجندات غريبة
 وا�سار البيان اىل ان ما ت�سهده املو�سل 

يف الف���رتة االخ���رة م���ن ا�سته���داف 
لوحدة الن�سيج االجتماعي فيه، يهدف 
اىل زرع الفرق���ة ب���ني ابن���اء املدين���ة، 
وجتاه امل�سيحيني ب�س���كل خا�س، من 
خ���الل اجن���دات غريب���ة ودخيل���ة على 
قيم املجتمع املو�سلي. ورف�س البيان 
ما و�سفه باالفع���ال �سد امل�سيحني يف 
املو�سل، واعتربها حم���اوالت يائ�سة 
موؤك���دا  وارباك���ه،  املجتم���ع  خللخل���ة 
تالح���م اجلمي���ع والبقاء عل���ى الكلمة 
الواح���دة بالفعل وامل�سان���دة، الإف�سال 
اي خمط���ط ي�سته���دف املجتمع. ودعا 
البي���ان اىل تعمي���م وتوا�س���ل ثقاف���ة 

ب���ني  والتكات���ف  والتع���اون  املحب���ة 
اهايل نين���وى، من خ���الل خطب يوم 
اجلمع���ة يف اجلوام���ع،  وي���وم االحد 
يف الكنائ�س، واللق���اءات االجتماعية 

واال�سرية وو�سائل االعالم.
 ه���ذا وت�ساع���دت الهجم���ات امل�سلحة 
�س���د املواطنني امل�سيحي���ني يف مدينة 
املو�س���ل، خالل االيام املا�سية، وجنم 
عنه���ا م�س���رع ع���دد منه���م يف انح���اء 
متفرق���ة من املدين���ة، �سبقها ا�ستهداف 
لكنائ����س، كان اخره���ا بعربة مفخخة 
يف منطقة ال�ساعة، يف اجلانب االمين 

للمدينة.

بيان م�سرتك يرف�س االعتداءات �سد امل�سيحيني
حمافظ نينوى: الميكن اأن نبقى فـي منازلنا بينما يتعر�ض غرينا للأذى

املطران �سليبا: اأهايل املو�سل مرتبطون مب�سري واحد، وتاأريخ م�سرتك
ال�سيخ ال�سماع: اإمياننا باالإ�سالم يحتم علينا حماية اجلميع

من اعياد امل�شيحيني )�شورة من االر�شيف(

 بغداد/ عماد جا�سم 
ق���ال مديرالت�سوي���ق يف ال�سرك���ة العام���ة لتج���ارة 
ال�س���رات ابراهيم متي ام����س االول " �سيتم قريبا 
ت�سل���م  يف  تاأخ���روا  الذي���ن  املواطن���ني  تعوي����س 
�سياراته���م اي انه���م �سيت�سلم���ون �سياراتهم ومعها 
مبالغ التاأخر خالل اال�سابيع املقبلة . فيما �ستغرم 

ال�سركات املتاأخرة وفقا لالتفاق املربم معها.  
وا�س���اف مدي���ر الت�سويق ل���� )املدى( ام����س االول: 
"ان التاأخر يف عدم ت�سليم   املواطنني امل�سجلني 
عل���ى ال�سيارات ب�سبب  تعطيل وتلكوؤ من ال�سركات 
االهلي���ة امل�ست���وردة لل�سيارات "، مو�سح���ا :  " ان 
وزارة التج���ارة  تعاق���دت مع �س���ركات اهلية للقيام 
يعملية اال�ستراد وفق ت�سهيالت ت�سمنها الوزارة، 

اال ان تلك ال�سركات اخفقت يف ال�سهور املا�سية يف 
االلتزام با�ستراد وجلب ال�سيارات".  

وا�ستط���رد متي : "ما دع���ا وزارة التج���ارة متمثلة 
بتوجي���ة  ال�سي���ارات  لتج���ارة  العام���ة  بال�سرك���ة 
خطابات عاجلة وتنبيه���ات باهمية االلتزام مبوعد 

الت�سليم".
 وا�س���ار مدي���ر الت�سوي���ق اىل ان  " وزارة التجارة 
اوقف���ت االن الت�سجي���ل على ال�س���رات املتوفرة او 
امل�ست���وردة ا اىل ح���ني حتدي���د اال�سع���ار املنا�سب���ة 
له���ا بعدم���ا بينت بع����س ال�سركات رغبته���ا يف رفع 
اال�سع���ار مع رف�س الوزارة ذلك، وهناك مفاو�سات 
عل���ى ابق���اء اال�سعار عل���ى حاله���ا او تخفي�سها مبا 

يالئم الو�سع املادي للمواطن العراقي.

تعوي�ض امل�سجلني على ال�سيارات 
بغداد/ املدىمببالغ التاأخري

ذكرت اجلمعية العراقية للدفاع عن حقوق ال�سحفيني، 
ان عنا�سر امنية قامت باالعتداء على احد ال�سحفيني، 
الثالث���اء  ي���وم  الب�س���رة  حمافظ���ة  اق�سي���ة  اح���د  يف 

املا�سي. 
واو�س���ح املتح���دث االعالمي با�سم اجلمعي���ة العراقية 
ناظم العكيلي: ان مكتب اجلمعية العراقية يف حمافظة 
الب�س���رة، نقل ع���ن ال�سحفي عبا����س العيداين تعر�سه 
العت���داء بال�س���رب والتهديد بال�سالح م���ن قبل عنا�سر 
حماي���ة قائمق���ام �سط الع���رب، يف منطق���ة الفيحاء يف 

حمافظة الب�سرة.
العكيلي  ا�ساف: ان العي���داين او�سح ملكتب اجلمعية 
يف الب�س���رة: ان االعتداء نفذ امام انظار عدد كبر من 
املواطن���ني، اثن���اء تغطيته اعم���ال خدمي���ة يف املنطقة 
تل���ك االعم���ال،  التنفي���ذ يف  تاأخ���ر و�س���وء  وانتق���اده 

وت�سمن م�سادرة امل�ستم�سكات الر�سمية له االمر، الذي 
اغ�سب القائمقام ودفع به اىل ا�سدار امر االعتداء على 
العي���داين على حد و�سف���ه، يف �سهادته ملكتب اجلمعية 

يف املحافظة.
واكد املتح���دث االعالمي با�سم اجلمعي���ة، ان اجلمعية 
العراقي���ة للدفاع عن حقوق ال�سحفيني اذ توؤكد رف�سها 
وا�ستهجانها ملثل هذه التجاوزات واالنتهاكات التي ال 
تتفق اوتتناغم مع مهام وم�سوؤوليات االدارات املحلية 
وعنا�س���ر حمايته���م، فانه���ا تطال���ب جمل����س حمافظ���ة 
الب�س���رة بالتحقيق يف احل���ادث ومالب�ساته والدوافع 
وراء هذا االعتداء املرفو�س، و باتخاذ خطوات رادعة 
بح���ق اجلهة املعتدية بغية، قط���ع الطريق على امكانية 
تكرر مث���ل هذه اال�س���اءات والتج���اوزات، التي ت�سكل 
خرقا �سريحا ملبادئ احلرية والراي والعمل ال�سحفي 
املو�سوع���ي، الت���ي يوؤك���د عليه���ا الد�ست���ور العراق���ي 

والقوانني الدولية ذات العالقة.

اعــتـــــداء عـــلــــى �ســــحــــفـــي

بغداد/ عقيل كوثر 
ق���ررت وزارة النق���ل ت�سير قطار امل�سافري���ن اأا�سبوعيا من 

حمطة املو�سل اىل غازي عنتاب يف تركيا عرب �سوريا.
وق���ال م�س���در م�س���وؤول يف ال���وزارة ام����س االول:" قررت 
ال���وزارة ت�سي���ر قط���ار للم�سافري���ن ا�سبوعي���ا م���ن حمطة 
املو�س���ل اىل غ���ازي عنت���اب يف تركيا ع���رب �سوريا وح�سب 

االتف���اق الثالث���ي العراق �� �سوريا �� تركي���ا، مبينا ان الرحلة 
االوىل �ستنطل���ق يف ي���وم الثالث���اء املوافق 16 م���ن ال�سهر 

املقبل، والعودة �ستكون يوم اخلمي�س ا�سبوعيا. 
اوىل  للدرج���ة  بالن�سب���ة  �ستك���ون  اال�سع���ار  ان  وا�س���اف: 
من���ام 35 ي���ورو وبالن�سبة للدرجة الثانية من���ام 30 يورو، 

والدرجة �سياحية 25 يورو.

�سرف رواتب 
تقاعدية

فـي تلعفر
نينوى/ املدى

 وزعت موؤ�س�سة ال�سهداء، مكتب 
ق�ساء تلعفر التابع ملحافظة نينوى 

الرواتب التقاعدية لذوي �سحايا 
النظام ال�سابق.  

وقال اإ�سماعيل علي مدير اإعالم 
املوؤ�س�سة يف الق�ساء بح�سب  املركز 

الوطني لالإعالم: اإنه مت توزيع 
الرواتب التقاعدية عن طريق 

م�سرف تلعفر، والبالغة اكرثمن )7( 
ماليني ل� )47( اأ�سرة. واأ�ساف علي: 
اإن الرواتب كانت مدخرات ال�سنتني 

املا�سيتني.

الب�سرة/عدي الهاجري

االه���وار،  ل�س���وؤون  الدول���ة  وزي���ر  بح���ث 
م�ساريع االهوار املتلكئ���ة يف الب�سرة لعام 
2008 م���ع النائب الث���اين ملحافظ الب�سرة، 
اع���الم  ذك���ر م�س���در اعالم���ي يف  ح�سبم���ا 

حمافظة الب�سرة.
وق���ال امل�س���در: ان وزي���ر الدول���ة ل�س���وؤون 
م�س���ر  بح���ث  ال�س���اري  ح�س���ن  االه���وار 
م�ساريع االهوار املتلكئ���ة يف الب�سرة لعام 
2008 يف اجتماع مع النائب الثاين ملحافظ 
الب�س���رة الدكتور احمد احل�سني، وعدد مع 

مدراء الدوائر اخلدمية ذات العالقة.
تلك���وؤ  ا�سب���اب  تن���اول  وتابع:"االجتم���اع 
م�ساريع االه���وار ل�سنة 2008 يف حمافظة 

الب�سرة.

وا�ساف:"وزي���ر الدول���ة ل�س���وؤون االهوار 
ركز على م�ساريع الكهرباء وال�سحة واملاء 
والط���رق واجل�س���ور والرتبي���ة يف مناطق 
العز،الثغر،اخلي�سات،الهدامة،الغزيل، نهر 
عويف،الهوير،املدينة،الن�سوة،واجلو بيت 

ابر،ويف الق�سبات والقرى االخرى.
وذك���ر امل�س���در: ان ال�س���اري ط���رح بع����س 
معوق���ات  لت���اليف  واحلل���ول  املقرتح���ات 

امل�ساريع.
وا�سار امل�سدر اىل ان نائب حمافظ الب�سرة 
املحافظ���ة  يف  املحلي���ة  احلكوم���ة  ان  اك���د 
تع���اين تاأخر و�سول املبال���غ املخ�س�سة لها 
وف���ق املوازن���ة لع���ام 2010 والتي التغطي 
امل�ساري���ع املق���رتح تنفيذه���ا، رغ���م انها اأي 
املدين���ة ت�سكل الع�س���ب الرئي����س لواردات 

العراق ب�سورة عامة.

بحث م�ساريع االأهوار املتلكئة فـي الب�سرة

وا�سط/ حامد املياحي

يف  االأمني���ة  القي���ادات  عق���دت 
حمافظ���ة وا�سط اجتماع���ا خا�سا، 
الإعداد خط���ة امنية  حمكمة  لتاأمني  
�س���ر االنتخابات النيابي���ة املقبلة، 
حلماي���ة  الكام���ل  االأم���ن  وتوف���ر 
االج���واء  وخل���ق  النا����س،  اأرواح 
املنا�سب���ة وامل�ستق���رة لنج���اح هذه 
املمار�س���ة الدميقراطي���ة املهم���ة يف 

حياة ابناء العراق.
اكد ذل���ك ل�)امل���دى(  حمافظ وا�سط 
لطيف حمد الطرفة ورئي�س اللجنة 
االجتم���اع  ان  وق���ال:  االأمني���ة، 
التح�سري الذي عقد يف املحافظة 

لكل االأجهزة االأمني���ة يف املحافظة 
وبح�س���ور ممثل ملفو�سي���ة  العليا 
اع���داد  لغر����س  ه���و  االإنتخاب���ات، 
االج���راءات  واتخ���اذ  اخلط���ط 
ه���ذه  لنج���اح  الالزم���ة  والتداب���ر 

العملية.
وا�س���اف: ان م���ن ب���ني االجراءات 
املهم���ة اأوال، هو �سم���اع ما حتتاجه 
لالنتخاب���ات،  العلي���ا  املفو�سي���ة 
و�س���وف نعق���د اجتماع���ات اخ���رى 
وعلى م���دار االيام املقبل���ة، لتوفر 
كام���ل اجله���د االمن���ي، واملحافظة 
الت���ي  امل�ستق���رة  االج���واء  عل���ى 
تعي�سها املحافظ���ة ايام االنتخابات 

واثناء الفرتة التي ت�سبقها.

خطة اأمنية لتاأمني االنتخابات
فـي وا�سط مي�سان/ رعد الر�سام

اعل���ن حمافظ مي�س���ان املهند�س حممد 
�سي���اع ال�س���وداين، ع���ن غل���ق مكاتب 
والت�سجيالت  واالنرتن���ت  احلا�سبات 
ال�سوتي���ة غراملجازة. وبرر املحافظ 
ه���ذه االإج���راءات ب���ورود معلوم���ات 

من جمل����س املحافظة، تفي���د بانت�سار 
ظاه���رة تروي���ج االغ���اين واالنا�سي���د 
والق�سائ���د التي حتر����س على العنف 
والدم���ار، والت���ي تك���ون عل���ى �س���كل 
وغ���ر  مدبلج���ة  �سوري���ة  مقاط���ع 
حقيقي���ة، يك���رث انتاجه���ا وانزالها يف 
اجهزة املوباي���ل وتداولها بني الفئات 

العمرية ال�سغرة وال�سابة.
ه���ذه  ان  مي�س���ان:  حماف���ظ  واف���اد 
الظاه���رة بالغ���ة اخلط���ورة وتتطل���ب 
من اجلميع العمل، البعاد ال�سباب عن 
ثقافة العنف، وال�سع���ي ال�ساعة ثقافة 
احل���ب واالخ���اء وال�س���الم والتوج���ه 

نحو البناء واالعمار.

ال�سويرة/ حيدر اخلزرجي
با�سرت اللج����ان ال�سحية املدر�سية يف 
حمافظ����ة وا�س����ط بجوالته����ا امليدانية 
يف عم����وم مدار�����س ق�س����اء ال�سوي����رة 
للتوعي����ة  واملدين����ة،  الري����ف  يف 
ب����ني  االنتقالي����ة  االإمرا�����س  بخط����ورة 

ط����الب املدار�س، وخ�سو�س����ا املدار�س 
االأولية. واو�سح الدكتور رعد العبديل 
مدير مرك����ز الرعاية ال�سحي����ة االأولية 
ل��)امل����دى( ام�س االول: اإن ق�سم اللجان 
ال�سحي����ة املدر�سي����ة م�ستمر باجلوالت 
امليداني����ة بني عم����وم مدار�����س الق�ساء 

وح�سب اجل����داول ال�سهرية املو�سوعة 
من قبل املديري����ة العامة ل�سحة وا�سط 
. وا�س����اف: حي����ث تنظم ه����ذه اللجان 
عملها من املراكز ال�سحية املنت�سرة يف 
الق�س����اء والتي ترتب����ط مبركز الرعاية 
ال�سحية االأولية يف الق�ساء)الرازي(.

اإغلق مكاتب الت�سجيلت غري االأ�سولية يف مي�سان

جوالت �سحية فـي ال�سويرة

بغداد/ قي�س عيدان

اأطلقت املجموع���ة اال�ست�سارية لاللغ���ام، بالتعاون مع 
منظم���ة االأمم املتحدة للطفول���ة )اليوني�سف( برناجما 

للتدريب من خماطر االأ�سلحة ال�سغرة واخلفيفة. 
وب���ني م�س���در ف���ى املنظم���ة ل�)امل���دى(: ان الربنام���ج  
ي�س���ارك يف تدري���ب معلم���ني م���ن �ست���ني مدر�س���ة يف 
حمافظت���ي دي���اىل وكرك���وك، وموظفني م���ن منظمات 
املجتم���ع املدين يف بغداد والب�س���رة وكركوك ودياىل 

وعدد من ال�سباب يف هذه املحافظات. 
وا�ساف: يتلقى امل�ساركون خ���الل التدريب معلومات 

ب�س���اأن املخاطر التي ت�سكلها ه���ذه االأ�سلحة على حياة 
و�سالمة االأطفال وال�سباب. 

وق���ال امل�س���در يه���دف الربنام���ج اىل  توعي���ة 12 الفا 
م���ن افراد املجتمع عن طري���ق امل�ساركني يف التدريب. 
وبني: ان ارتفاع اعداد �سحايا االأ�سلحة ال�سغرة يف 
الع���راق، امر مثر للقلق برغ���م عدم توفر االإح�ساءات 

من جميع انحاء البالد. 
اإال ان االأرق���ام الت���ي وفرتها دائرة �سح���ة كركوك عام 
اإ�ساب���ة  ع���ام 2008 توؤك���د 313 حال���ة وف���اة و975 
معظمها بني االأطفال وال�سباب، نتيجة اطالق النارعن 

غر عمد.

بغداد/ روان عدنان

بحث���ت وزي���رة االعم���ار واال�سكان 
املهند�س���ة بني دزه ي���ي مع حمافظ 
ع���ددا  املي���ايل  ابراهي���م  املثن���ى 
م���ن م�ساري���ع الط���رق واجل�س���ور 
واملجمع���ات ال�سكني���ة الت���ي تقوم 

الوزارة بتنفيذها يف املحافظة . 
واو�سح���ت الوزي���رة: ان الوزارة 
م�ساريعه���ا  اجن���از  يف  ج���ادة 

ويف  املطلوب���ة  املوا�سف���ات  وف���ق 
وبتقني���ة  املح���ددة  مواعيده���ا 
ال���وزارة  حديث���ة، م�س���رة اىل ان 
تق���وم ببن���اء جممع���ني �سكنيني يف 
املحافظة وعدد من م�ساريع الطرق 

واجل�سور.
وقالت دزه يي: �سيتم تفعيل العمل 
يف جمم���ع ام الع�ساف���ر ال�سكن���ي 
ال���ذي ينفذ يف املحافظة حاليا، بعد 
ان مت �سح���ب العم���ل م���ن ال�سرك���ة 

الناكلة ال�سابقة واحالته اىل �سركة 
عراقية. 

وا�ساف���ت كم���ا �سيتم كذل���ك توجيه 
يف  العامل���ة  ال���وزارة  �س���ركات 
تنفي���ذ  يف  لال�س���راع  املحافظ���ة 
م�س���روع   ان  مبين���ة:  م�ساريعه���ا،  
مت  �سم���اوة    – ديواني���ة  طري���ق 
الع���ام  موازن���ة  �سم���ن  ادراج���ه 
احلايل، و�ستت���م املبا�سرة فيه حال 

تخ�سي�س االموال له.

اإطلق برامج لتجنب خماطر االألغام

االإعمار تبحث م�ساريعها فـي املثنى

ت�سيري قطار للم�سافرين اإىل تركيا  اأ�سبوعيا

�شكك احلديد العراقية


