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وحدة لنظم املعلومات
ف�ي الب�صرة

واف���ق جمل����س جامع���ة الب�س���رة عل���ى ا�ستح���داث وح���دة نظ���م 
املعلوم���ات اجلغرافي���ة يف ق�س���م اجلغرافية بكلي���ة االداب، بعد 
توف���ر امل�ستلزم���ات املادي���ة والب�سري���ة املطلوبة،ج���اء ذل���ك يف 
اجلل�س���ة ال�سابع���ة ملجل�س اجلامع���ة الذي عقد يف مق���ر املجل�س 

برئا�سة اجلامعة.
كم���ا وجه رئي����س اجلامعة عم���داء الكلي���ات اىل �س���رورة البدء 
بحمل���ة التنظيف واال�ستزراع واال�ستفادة من م�ساريع املحافظة 
العمراني���ة وخا�سة يف جم���ال توفر البناي���ات ال�سغرة، التي 

وافقت املحافظة على بنائها يف كليتي العلوم والرتبية. 

حملة ملكافحة اأ�صجار النخيل
ف�ي كربالء

ا�ستعدت مديرية زراعة كربالء للقيام بحملتها الكبرة والتي من 
املوؤم���ل اإجرائها نهاية �سهر ني�سان املقبل، لتلقيح اأ�سجار النخيل 
من مر����س الدوبا�س امل�سبب باإتالف كمي���ات كبرة من اإنتاجية 
النخلة الواحدة، و�سكل ق�سم الوقاية فيها عدة جلان متخ�س�سة 
للقي���ام بعمليات الفح����س املبكرة لبيو�س ح�س���رة الدوبا�س يف 

جميع امل�ساحات الزراعية. 
اأعل���ن ذل���ك للمدى مدي���ر زراعة كرب���الء املهند����س رزاق الطائي، 
وق���ال:  اإن ت�سكي���ل ه���ذه اللج���ان ياأتي بهدف حتدي���د امل�ساحات 
امل�ساب���ة بح�س���رة الدوبا����س ب�سكل مبك���ر، وحتدي���د امل�ساحات 

ال�سديدة االإ�سابة بهذه احل�سرة.

تطبيق برنامج التعرف
على عامل الأعمال 

اعلن���ت وزارة العم���ل وال�س���وؤون االجتماعي���ة ع���ن ب���دء تطبيق 
برنام���ج التع���رف عل���ى ع���امل االعم���ال )KAB( يف ع���دد م���ن 
مراكزه���ا التدريبي���ة. وق���ال م�س���در م�س���وؤول يف دائ���رة العمل 
والتدري���ب املهن���ي ل�)امل���دى( ام����س االول: ان الدائ���رة اوع���زت 
اىل مراكزه���ا التدريبي���ة املنت�سرة يف بغ���داد واملحافظات بفتح 
الدورات اخلا�سة بربنامج )KAB( حيث يتم تطبيقه حاليا يف 
)11( مرك���زا من ا�سل )15( مركزا �سيت���م  تنفيذ الربنامج فيها. 
وا�س���اف امل�سدر: ان عدد املتدربني بل���غ )201( متدرب توزعوا 

بواقع )27( متدربا.
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انقطاع املاء
واحلفر املخفي

ليل���ة ام����س االول وعلى حني غ���رة ومن غر �ساب���ق اإنذار 
اأو تبلي���غ  انقط���ع املاء ال�سايف عن جان���ب الر�سافة، ف�سّل 
احلركة متام���ا يف  مناطق، �سارع فل�سطني، وحي ال�سعب، 
واالعظمي���ة، ويف مدين���ة ال�س���در، الت���ي عان���ت االمّرين، 
، النه���ا مدين���ة مكتظ���ة بال�س���كان خا�سة ان اغل���ب البيوت 
ت�سكنها اكرث من عائل���ة، ما ت�سبب يف معاناة حقيقية لهذه 
العوائ���ل ، كذل���ك بعده���ا ع���ن نهر دجل���ة، ما جعله���ا مدينة 
عط�س���ى با�ستغاث���ة حقيقية تطلب املاء لالف���واه والوجوه 

والقدور.
 وا�سط���رت بع����س العوائ���ل اىل  اعتم���اد �س���راء امل���اء من 
ال�سي���ارات احلو�سي���ة مقاب���ل ا�سع���ار مرتفعة ، م���ع اإقبال 
�سدي���د على �سراء املياة املعدنية  والتي نفدت من اال�سواق 

ب�سرعة اي�سا.
اأمان���ة بغ���داد اأ�س���درت يف اليوم الث���اين بيان���ا ا�ستلمناه 
ال�ساع���ة الثانية م���ن  ظهر ام�س االول يق���ول : اإن االأنبوب 
الرئي�س الذي يغذي مناطق مدينة ال�سدر وبغداد اجلديدة 
والغدير واالأعظمية والكرادة وغرها من املناطق تعر�س 
م�س���اء االربعاء املا�سي اىل ك�سر نتيج���ة اأعمال احلفريات 
ال���ذي تق���وم ال�سرك���ة املنف���ذة مل�س���روع جم���اري القد����س 
باأ�سل���وب )احلفر املخفي(  لذلك توقف �س���خ املاء ال�سايف 
عن ع���دد من مناطق يف جانب الر�ساف���ة . يف الوقت الذي 
�سمعنا فيه ان هناك اإغاثات من  منطقة ) الداخل( تقول ان 
اربع���ة قطاع���ات اأو اكرث  تعر�ست اىل حال���ة غرق ودخلت 

املياه اىل البيوت وال�سوارع العامة.
 االمانة طماأنت املواطنني وفق  بيانها باأنها با�سرت باأعمال 
اإ�سالح االأنب���وب الرئي�س الناقل للم���اء. متهيدًا ال�ستبدال 

اجلزء املت�سرر من االنبوب وباإ�سراف امل�سوؤولني فيها.
 ال�س���وؤال الذي نريد معرفته وبدق���ة هذه املرة ونقول: باأن 
هن���اك اأخط���اًء يفرت����س اأن ال حت���دث نهائيا، الأنه���ا ت�سبب 
م�ساكل وخيم���ة، وتندرج  �سمن الع�سوائي���ة، والالمباالة 
وع���دم معرف���ة ق���راءة اخلرائ���ط يف التخطي���ط العمراين 

والبلدي الأي حي او مدينة يف العا�سمة. 
اإن )احلف���ر املخف���ي(  لي����س عم���ال ارجتاليا، امن���ا هوعمل 
هند�س���ي دقي���ق ويحت���اج اىل دراي���ة وادراك وحتوط���ات 
كث���رة يف ال�سالمة املهني���ة  والعامة، وتخطيط م�سبق يف 
ع���امل احلفريات واالنف���اق، ومعاجلات ح���االت الطوارئ، 

وغرها من م�ستجدات العمل.
 ب���ال �س���ك ان امان���ة بغ���داد ت���درك جي���دا وقبل غره���ا باأن 
حت���ت ار�س العا�سمة اعم���اال كثرة من ال���وزارات ومنها 
االت�ساالت  والكهرباء والبلديات، ف�سال عن اعمال االأمانة  
نف�سها، واملتمثلة باأنابيب جماري ال�سرف ال�سحي ومياه 
االمطار وانابيب مياة ال�سرب بنوعيها اخلابط وال�سايف. 
ال نري���د ان نته���م اي���ة جه���ة بالتق�سر ولكن لن���ا عتب على 
مهند����س ال�سرك���ة املنف���ذة مل�س���روع احلفر املخف���ي، األي�س 
م���ن واجب���ه اال�سا�سي ان يوجه �سائق احلف���ارة اىل املكان 
ال�سحيح قبل ان تغر����س احلفارة  اأنيابها يف مكان خاطئ 

وحتدث هذه امل�سكلة الثقيلة؟!
jalalhasaan@yahoo.com
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كربالء/ املدى 
ح���ال �سم���اع املواطنني بافتت���اح ق�سم 
خا����س يف ج���وازات كرب���الء الإ�سدار 
اجل���واز اجلديد من فئ���ة ) A( وحال 
�سماعه���م اإن التقدمي يب���داأ من مكاتب 
ومقاهي االنرتني���ت حتى �سهدت هذه 
االأماكن التقنية اجلديدة زحاما كبرا، 
بهدف احل�سول على ا�ستمارات رقمية 
متالأ مبا�سرة ،والتي اأكدت فيها وزارة 
الداخلي���ة اأن ه���ذه الطريق���ة �ستك���ون 
احدى الطرق املهم���ة يف الق�ساء على 
الف�س���اد االإداري ال���ذي اع���رتى ه���ذه 
املهمة منذ عام 2003 الذي �سهد رغبة 
كب���رة ل���دى العراقي���ني يف احل�سول 
على جواز ال�سف���ر، الذي كان حلما اأن 
يفكر العراقي باملغادرة بطرق ر�سمية، 
اإال من خالل دفع ر�سوم كبرة و�سلت 
يف حينه���ا اإىل 400 األ���ف دينار وكان 
وقتها راتب املوظف ال يتعدى الثالثة 

اآالف دينار. 

مئة جواز يوميا
حماف���ظ كربالء  املهند����س اآمال الدين 
اله���ر ال���ذي افتت���ح املنظومة ق���ال: اإن 
ه���ذه املنظومة �ستح���ل م�سكلة رئي�سة 
الإ�سدار اجل���وازات ، و اإنه���ا كمرحلة 
اأوىل �ستنجز يومي���ا مئة جواز، ويف 
حالة اجنازها بالكامل �ستكون قدرتها 
اجن���از مئت���ي ج���واز �سف���ر، ومب���دة 
ح�س���ول على اجل���واز ال تتعدى ثالثة 
هن���اك  ا�ست���درك:  فقط..ولكن���ه  اأي���ام 
رغب���ة كب���رة لك���ي يح�س���ل املواط���ن 
على جواز، ونح���ن نريده اأن  يح�سل 
على ذلك الن العراق اجلديد هو عراق 
احلرية وعراق احلق���وق، ومن �سمن 
العراق���ي  يح�س���ل  اأن  ه���و  احلق���وق 
عل���ى كل م�ستم�سكاته وما يريده دون 
وج���ود قي���ود ومنه���ا ج���واز ال�سفر..
واأ�س���ار اإىل اإن احلاجة االآن تقول: اإن 
العمل يتطلب اإ�سدار 250 األف جواز 
يف كربالء خالل الفرتة املقبلة، وهذه 
اإح�سائي���ة قابلة للزي���ادة، الن الرغبة 

كبرة. 
موظف���ي  اح���د  يق���ول  جهت���ه  م���ن 
اجل���وازات: ه���ذه الطريق���ة �ستق�سي 
نهائي���ا عل���ى ح���االت الف�س���اد وعل���ى 

معقب���ا  كان  اإن  ثال���ث  ط���رف  وج���ود 
موظف���ا  اأو  مرت�سي���ا  اأو  دالال  اأو 
فا�س���دا، الن املعام���الت احلديث���ة يت���م 
اإكماله���ا ع���ن طريق موقع حم���دد على 
�سبك���ة االنرتن���ت ولي�س م���ن مديرية 
اجلوازات، ويتم ذلك عن طريق ت�سليم 
مبلغ ثالثني األف دينار اإىل امل�سارف، 
وم���ن ث���م اإكم���ال امل�ستم�س���كات وملء 
اال�ستم���ارة م���ن املوق���ع املح���دد عل���ى 

�سبكة..وي�سي���ف امل�س���وؤول: ان ه���ذه 
املنظومة التي مت افتتاحها يف كربالء 
تعد م���ن املنظوم���ات املتط���ورة عامليا 
وباإم���كان اأي مواط���ن احل�س���ول على 

ا�ستمارة جواز ال�سفر. 

مكاتب النرتنيت
ويقول احد اأ�سحاب مكاتب االنرتنت 
م���ن  العدي���د  اإن  الل���ه:  عب���د  �سم���اح 

املواطن���ني وم���ن الذين لي�س���ت لديهم 
منظومة انرتنيت يف بيوتهم يلجاأون 
املوق���ع  اإظه���ار  يف  مل�ساعده���م  اإلين���ا 
وملءاال�ستم���ارات، وه���ذا بح���د ذاته 
رزق جدي���د لنا اإال ان���ه ا�ستدرك..رزق 
حالل ورخي�س وهو ال يكلف املواطن 
مبلغ���ا اإ�سافي���ا، الن يحج���ز املنظومة 
للم���دة الت���ي يراها منا�سب���ة لقاء مبلغ 
ال يتع���دى األف���ا و500 دين���ار لل�ساعة 

الواح���دة وبع�سه���م ال يق�س���ي ه���ذه 
الفرتة فيدفع لنا اقل من الف اىل 500 
دين���ار ،اإذا مل يكن قد جت���اوز الن�سف 
�ساعة..واأ�س���ار اإىل اإن ه���ذه الطريق���ة 
التي ابتكرته���ا وزارة الداخلية اعتقد 
اإنه���ا عملي���ة وله���ا فائ���دة و�ستق�س���ي 
لي����س عل���ى الف�س���اد االإداري فح�س���ب 
ب���ل اأي�س���ا عل���ى الوا�سط���ة، الن الذي 
يكمل م���لء اال�ستمارة ودف���ع الر�سوم 

�ستك���ون فر�سته �سهل���ة يف احل�سول 
ف���رتة  باأق���ل  اجلدي���د  اجله���از  عل���ى 
يتذك���ر جي���دا  ان���ه  ممكنة..واأو�س���ح 
كي���ف ح�سل على ج���وز �سفر قبل عام، 
والذي ا�سطره اىل االنتظار ملدة تزيد 
عل���ى ع�س���رة ا�سه���ر ودفع م���اال كبرا 
ال�سعب���ة الأط���راف خ���ارج  وبالعمل���ة 
مكت���ب اجل���وازات الأن لديه���م معارف 

يف الداخل. 

بعد افتتاح منظومة اإ�صدار اجلواز اجلديد 

مـكــاتــب االنـتـرنـيــت فـي كربــالء تـ�شـهـد اإقـبـااًل كبريًا
)A( لـمـلء ا�شــتــمــارات الــجـــواز

احد مقاهي االنرتنيت..

)يت�سمن العمل اعمال حفريات للدوار وموقع املن�ساأ والدفن بعد االجناز للدوار واعمال جتفيف املوقع مع احلدل باحل�سى اخلابط 
واعم���ال خر�ساني���ة با�ستخ���دام اال�سمن���ت املقاوم وجتهيز انابي���ب حديدية بقطر )1م( وكذل���ك جتهيز بوابة ع���دد )2( وجتهيز اأتربة 

واحلدل مبوجب املوا�سفات الفنية واخلرائط الت�سميمية ويقع العمل يف ناحية امل�سرح –حمافظة مي�سان(. 
1- تدعو هذه الهيئة املناق�سني امل�سنفني الدرجة العا�سرة العمال الهند�سة املدنية لتقدمي عطاءاتهم للمناق�سة اعاله. 

2- ميك���ن احل�س���ول على م�ستن���دات املناق�سة املت�سمنة )ج���دول كميات عدد1 /����س/1. وال�سروط املطلوبة لتق���دمي العطاء عدد/1 
�س/2، وخرائط عدد/4 ، تعهد خطي عدد/1، تعهد بعدم تعيني اقارب عدد/1 ، اقرار عدد/1 �سوابط ومعاير الرتجيح اال�سرت�سادي 

للعطاءات عدد/1( من الق�سم القانوين/ �سعبة العقود يف الهيئة لقاء مبلغ )100.000 مئة الف دينار( غر قابل للرد.
3-يرفق مع العطاء كفالة م�سرفية او �سك م�سدق بن�سبة )1%( واحد باملئة من مبلغ العطاء مقدم با�سم �ساحب العطاء �سادر من احد 

امل�سارف املعتمدة املوجودة يف مركز املحافظة ويف حالة عدم تقدمي الكفالة املذكورة يهمل العطاء. 
4- يت���م تق���دمي العط���اءات بظرفني مغلقني احدهما مرفق فيه �س���ك م�سدق او خطاب �سمان نافذ ملدة التقل ع���ن ثالثة ا�سهر مع هوية 
ت�سني���ف مقاول���ني، واعمال مماثلة مع و�سل ال�سراء مع تاأييد براءة ذمة من �سريبة الدخل والثاين مرفق فيه جدول الكميات امل�سعر 
يو�س���ع داخ���ل �سن���دوق ايداع العط���اءات لدى �سكرترة جلنة فت���ح العطاءات يف اأو قب���ل ال�ساعة الثانية ع�سرة م���ن ظهر يوم االحد 

املوافق 2010/3/29. 
5- عل���ى ال�سرك���ة تقدمي عقد و�سهادة التاأ�سي�س ومنهاج تقدم العمل علمًا بان العمل خا�سع لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )1( 
ل�سنة 2008 ولل�سروط العامة العمال الهند�سة املدنية وتكون طريقة الدفع مبوجب تلك ال�سروط وان ا�سعار العطاءات املقدمة تعترب 

نهائية وغر قابلة للتفاو�س.

6- على املقاول تقدمي موؤهالت اجلهاز الفني فيها واالخت�سا�سيني املتفرغني وغر املتفرغني العاملني لديه. 
7- يكون تاريخ انعقاد املوؤمتر اخلا�س باالجابة على ا�ستف�سارات امل�ساركني يف املناق�سة يوم االثنني املوافق 2010/3/22. 

8- تقدمي البطاقة التموينية وبطاقة ال�سكن للمقاول اأو املدير املفو�س لل�سركة ويكتب العنوان الكامل. 
9- العم����ل حم�س����وب عل����ى تخ�سي�سات اخلطة اال�ستثمارية لع����ام 2010 / حت�سني م�ساريع الري / ن����وع )2( تف�سيل النوع )1( 

ت�سل�سل )6(.
10- يتم التوقيع على جدول الكميات من قبل املدير املفو�س لل�سركة اأو املقاول او من ينوب عنه ر�سميًا. 

11- للهيئة حق اإلغاء املناق�سة دون تعوي�س مقدمي العطاء ويعاد ثمن �سراء وثائق املناق�سة فقط. 
12- الهيئة غر ملزمة بقبول اوطاأ العطاءات �سعرا ويتحمل من تر�سو عليه املناق�سة اجور ن�سر االعالن. 

13- لال�ستف�س���ار ع���ن االعالن االت�سال بالهيئة العامة لت�سغيل م�ساريع الري والب���زل/ الق�سم القانوين/ العقود على االرقام التالية: 
ه�/ )7197386-7182181( موبايل / )07808897115(. 

 www.iraqi-mowr.org :موقع الوزارة على االنرتنت
  info@iraqi-mwr.orq :الربيد االلكرتوين

    waterresmin@ yahoo.com.uk
 computer-dpt@yahoo.com :الربيد االلكرتوين للمديرية

هاتف مكتب املفت�س العام: 7723447   -  هاتف مكتب االعالم والعالقات:7270149   
املدير العام

وزارة املوارد املائية/ الهيئة العامة لت�شغيل م�شاريع الري والبزل
بغداد - الكرادة - �ساحة الفتح - قرب امل�سرح الوطني

اإع����الن املناق�ص����ة رق�����م )211/ ت�صغي���ل/2010(
م/)اإن�صاء ناظم �صدر اأم البطوط يف ناحية امل�صرح /مديرية املوارد املائية/مي�صان(

بغداد/ يو�صف الطائي 

اعلن���ت وزارة النق���ل ع���ن قيامه���ا بتثبي���ت 
جمي���ع موظفيها الوقتيني على املالك الدائم 
واخلط���وط  اخلا����س  النق���ل  �سركت���ي  يف 
اجلوي���ة و�سركة تنفي���ذ امل�ساريع من حملة 

�سهادة البكلوريو�س واالعدادية.

وق���ال م�سدر م�سوؤول يف الوزارة ل�)املدى( 
املوظف���ني  جمي���ع  تثبي���ت  مت  ان���ه  ام����س: 
الوقتي���ني يف �سركت���ي اخلط���وط اجلوي���ة 
اخلا����س  النق���ل  الدارة  العام���ة  وال�سرك���ة 
م���ن حمل���ة �سه���ادة االعدادي���ة عل���ى امل���الك 
الدائ���م له���ذه ال�س���ركات. وا�س���اف: انه مت 
تثبيت املوظف���ني الوقتيني من حملة �سهادة 

البكلوريو����س على امل���الك الدائم يف �سركة 
تنفيذ امل�ساريع. واو�سح كوثر: ان الوزارة 
�ستق���وم خ���الل ه���ذا الع���ام بتثبي���ت جميع 
موظفي ال���وزارة الوقتيني وحتويلهم على 
املالك الدائم تدريجيا. واو�سح امل�سدر: ان 
الهدف من هذه اخلطوة هو نتيجة االرباح 

التي حققتها ال�سركات املذكورة. 

املو�صل/نوزت �صمدين

كرمت حمافظة نينوى اجلرحى جّراء االأعمال 
الت�سوي���ت  ي���وم  يف  وقع���ت  الت���ي  امل�سلح���ة 
خ���الل االنتخابات الربملاني���ة 7/اآذار، ذكر ذلك 
ل�)امل���دى( ام����س االول  مدير اع���الم املحافظة، 
م�سيف���ًا ب���ان )50( �سخ�سًا تلق���وا التكرمي يف 
مبنى حمافظة نينوى، ا�سافة اىل عائلة �سهيد 

واحد.
وا�سار مدير االعالم اىل ان مبلغ التكرمي الذي 

�سرفت���ه املحافظ���ة ه���و)200( ال���ف دينارلكل 
جري���ح، و)300(ال���ف دين���ار لعائل���ة ال�سهيدة 

الوحيدة التي �سقطت يف يوم االنتخابات.
ويذكر ان قذائف هاون �سقطت بالقرب من عدد 
م���ن املراك���ز االنتخابية يف انح���اء متفرقة من 
مدينة املو�سل، باال�سافة اىل املركز االنتخابي 
يف قري���ة �سلب���ي، من���ذ ال�ساع���ات االوىل لبدء 
الت�سويت يف االنتخاب���ات الربملانية املا�سية، 
ومع ذلك فان اأكرث من )65%(من ناخبي نينوى 

ادلوا باأ�سواتهم يف االنتخابات.

النقل: تثبيت جميع املوظفني الوقتيني
على املالك الدائم

نينوى تكّرم جرحى يوم االنتخابات

بغداد/ املدى
�سارك العراق يف موؤمت���ر جمل�س مهند�سي الكومنويلث 
املنعق���د يف العا�سم���ة الربيطاني���ة لن���دن للفت�������رة م���ن 
10- 11/اأذار 2010 برئا�س���ة وزير امل���وارد املائية عبد 
اللطي���ف جمال ر�سيد. وذكر م�سدر م�سوؤول يف الوزارة 
ل����) املدى( ام�س االول:ان الوزير األقى كلمة تناولت دور 
الهند�س���ة يف جم���االت التنمية واخلدم���ات يف العراق.. 
م�س���را اىل اأن الهند�سة كونت جانب���ًا كبرًا من جوانب 
احلياة منذ بداية الوج���ود الب�سري، اإذ اأنها التقل اأهمية 
عن امل���اء بالن�سب���ة للب�سرية، واأنها اال�سا����س الذي يقوم 
علي���ه وج���ود وتط���ور املجتمع خا�س���ة بع���د ال�سراعات 
ال�سيا�سية والكوارث الطبيعية، فبعد كل حالة من حاالت 
الكوارث والت���ي هي اأما من �سنع االن�سان كاحلروب اأو 

طبيعي���ة مث���ل ال���زالزل والفي�سان���ات واحلرائ���ق حت���ى 
املجاع���ة. وا�س���اف الوزي���ر :  جن���د اأن الهند�س���ة توف���ر 
امل�ساع���دة وتقدم احللول لهذه امل�س���اكل وهنا يكمن دور 
املهند�س���ني بتقلي���ل اأث���ر ال�س���رر عل���ى البيئ���ة الطبيعية 
وت�سمي���م البن���ى التحتي���ة ال�سروري���ة ب�س���ورة فعال���ة 
واآمنة وب���دون الهند�سة مل نكن لنحظ���ى بعجائب الدنيا 

التي �سمدت اأمام اختيار الزمن.
وواو�س����ح ر�سيد: انه خ����الل فرتة النظ����ام املقبور عانى 
املجتمع العراقي  نتيجة لل�سيا�سات اخلبيثة وال�سراعات 
الداخلية واحل����روب االقليمية والدولية، ومن العقوبات 
االقت�سادي����ة مم����ا يجع����ل االمر �سب����ه م�ستحيل لبن����اء اأو 
تطوي����ر البنى التحتية للبلد، كم����ا اأن العزلة التامة للبالد 
قد حرم����ت املهند�س����ني العراقيني من مواكب����ة التطورات 

والتكنولوجيا احلديثة، ولكن بعد �سقوط النظام املقبور  
فتح����ت نواف����ذ وتوف����رت فر�����س عدي����دة للمهند�سني، عن 
طريق الهيئات والدول املانحه من خالل اإقامة العديد من 
ور�س العمل وال����دورات والربامج التدريبية يف خمتلف 
جم����االت الهند�سة، وبذلك حق����ق املهند�س����ون العراقيون 
قف����زة نوعية يف جمال الهند�س����ة والتكنولوجيا احلديثة 

بعد االطالع على خربات ومعارف االمم االخرى .
وبني "ان التفاعل والتداخل امللحوظ للهند�سة مع غرها 
م����ن العلوم االخرى قد منحتها ال�سيطرة والهيمنة، وهذا 
م����ا يف�سر اأهمي����ة الدور ال����ذي تلعبه الهند�س����ة يف اإن�ساء 
وتطوي����ر واإعادة بناء اأي جمتم����ع، واالن وبعد التح�سن 
االمن����ي الكبر الذي ي�سه����ده العراق ف����اأن امل�ستقبل اأكرث 

اأ�سراقا بالن�سبة للمهند�سني.

العراق  ي�شارك يف موؤمتر جمل�س مهند�شي الكومنويلث فـي لندن

بابل/ اقبال حممد
ا�ستك����ى العديد من امل�سمولني برواتب �سبكة احلماية 
االجتماعية يف حمافظة بابل من عدم �سرف رواتبهم 
االول(  وكان����ون  والث����اين  االول  )ت�سري����ن  لال�سه����ر 
املا�سي����ة. وق����ال �سلمان كاظ����م: ان����ه مل يت�سلم رواتب 
ال�سبك����ة لال�سه����ر املا�سي����ة وقد راج����ع ق�س����م الرعاية 
االجتماعي����ة يف املحافظ����ة لع����دة م����رات، ومل يح�سل 
عل����ى اية نتيجة ، علما باأنه م�س����وؤول عن عائلة كبرة 
ويتقا�س����ى مبلغ 150 الف دينار م����ا اثر التاخر على 

معي�سة عائلته.

م����ن جانب����ه، قال حممد كم����ر عبد الكاظ����م رئي�س ق�سم 
الرعاي����ة االجتماعي����ة يف املحافظ����ة: ان �سبب تاأخر 
�سرف الرواتب يع����ود اىل دائرة الرعاية االجتماعية 
يف بغداد، التي ارجعت ذلك اىل زيادة عدد امل�ستفيدين 
وجتمي����د ح�سابها م����ن قبل وزارة املالي����ة، ا�سافة اىل 
التخفي�س����ات الت����ي جرت عل����ى روات����ب االعانة، اىل 
جان����ب زي����ادة روات����ب بع�����س الفئ����ات، مث����ل االرامل 

وفاقدات االزواج واملطلقات.
واك����د ان 33 الف����ا م����ن امل�سمولني به����ذه الرواتب يف 
بابل مل يت�سلم����وا رواتبهم اىل حد االن، وتقدر مبالغ 

ه����ذه الرواتب باكرث من 3 مليارات دينار، م�سرا اىل 
ان ق�س����م الرعاي����ة راجع اك����رث من م����رة اىل املحافظة 
وجمل�س املحافظة والدائرة املركزية والوزارة، حول 
هذا املو�س����وع ونحن حاليا بانتظ����ار تعليمات دائرة 
الرعاي����ة االجتماعي����ة يف بغ����داد. م����ن جانبه����ا، قالت 
مائدة ال�سيالوي م�سوؤول����ة جلنة الرعاية االجتماعية 
يف جمل�����س حمافظ����ة باب����ل: ان �سب����ب تاخ����ر �سرف 
الروات����ب يع����ود اىل عدم وج����ود �سيولة مالي����ة كافية 
ل����دى وزارة العمل، وقد متت خماطبة الوزارة ونحن 

بانتظار االجراءات التي �ستتخذها بهذا ال�سان . 

م�شمولون باحلماية االجتماعية يف بابل: نعاين عدم 
�شرف الرواتب


