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م�ؤمترات

حملة لإزالة التجاوزات على ال�شوارع والأر�صفة والأمالك العامة

جالل ح�سن

بغداد /متابعة املدى

ثمة م�ؤمترات الغنى لأي وزارة عنها ،وان مقدار جناحاتها
ي�ستن���د يف اح���د اوجه���ه اىل حج���م ت�أثريه عل���ى �آلية عمل
هيكلية الدوائر وامل�ؤ�س�سات .وال ميكن ان يتحقق من دون
ح�ضور ذوي ال�ش�أن يف مناق�شة وبحث وتو�ضيح جوانب
املح���اور يف عالق���ات متوازن���ة ت�ش���كل عالم���ات وا�ضحة
ملفا�صل الوزارة .
وثم���ة م�ؤمترات ال يُرجتى منها غري ن�ش���اط تقليدي يدون
يف �سج�ل�ات تعر����ض على امل�س�ؤول�ي�ن بطريق���ة روتينية،
ت�ؤ�شر مقدارال�صرفيات العامة من دون �سبب وجيه.
�أم����س االول واثن���اء انعق���اد امل�ؤمتر االول ملكت���ب املفت�ش
الع���ام يف وزارة امل���وارد املائية  ،وبح�ض���ور رئي�س هيئة
النزاه���ة� ،أجمعت البح���وث التي قدم���ت يف امل�ؤمتر ،على
ان الف�س���اد االداري وامل���ايل جرمي���ة ك�ب�رى ،وعمل دينء،
و�سرط���ان يف ج�سد االقت�صاد العراقي ،وطارد لال�ستثمار،
وعرف���ت " املف�س���د "  :ب�أن���ه �شخ����ص خارج عل���ى االجماع
الوطني ،وال يحرتم الد�ستور والقانون.
وعلى الرغم من ق�صر ملخ�صات البحوث ،وقلة التو�صيات
العام���ة  ،الت���ي م���ن �ش�أنه���ا ان تثب���ت خارط���ة تو�ضيحي���ة
للمعاجل���ات املو�ضوعي���ة على امل�ست���وى العمل���ي ،اال انها
ت�ستح���ق اال�شارة اىل توطيدها ،ودفعها اىل ابعد املديات.
�إن االرتب���اط بالواقع يحت���اج اىل و�سائل و�سرتاتيجيات
جدي���دة تالئ���م عراق���ا دميقراطي���ا بقان���ون ع�س�ي�ر �ضد �أي
مف�س���د ،ومهما كان���ت مكانته ال�سيا�سي���ة واالجتماعية ،من
اجل ت�أ�سي�س بناء ر�صني وت�شريعات متكاملة.
�إن ق���راءة �سريعة للمح���ور القانوين للم�ؤمت���ر تك�شف عن
درا�س���ات ظاهرية مل�شكلة الف�ساد يف اجهزة الدولة ،وتدور
يف تعاري���ف و�شروح���ات لبع����ض القوان�ي�ن والق���رارات
املعدلة ،ومطالبات ب�إعادة النظ���ر ببع�ض الت�شريعات ذات
ال�صلة بجرائم الف�ساد و�شرعنته.
وق���د ال يبتعد املح���ور االقت�صادي كث�ي�را ،اال انه ا�ستطاع
من خ�ل�ال بحوث���ه ان ير�ص���د وبالتحلي���ل مظاه���ر ،واثار
الف�ساد عل���ى ا�صعدة التنمية واال�ستثم���ار واقرتاح حلول
وقائي���ة ،متخ���ذا م���ن ا�سلوب���ي املقارن���ة والقيا����س ،دليال
للتحلي���ل ف�ضال عن العمليات االح�صائية ك�أدوات م�ساعدة
لفهم اهداف البحوث.
�إن هك���ذا م�ؤمت���رات ال حتق���ق جناحاته���ا باالعتم���اد على
االولي���ات والبح���وث ،فح�س���ب ،ب���ل يف الرغب���ة االكي���دة
باالرت���كاز عل���ى منط���ق التح���رك باجت���اه ق�ضاي���ا ملزم���ة
للنهو����ض يف ا�ستعادة التوازن .الت���وازن الذي ير�شد اىل
اداء مهني ناجح على م�ستوى مفا�صل الوزارة .
�إن مكاتب املفت�شني العامني بحاجة اىل دعم كبري ،ال�ستعادة
دوره���ا وقوته���ا ,وه���ذا االمر يتطل���ب وج���ود �صالحيات
و�سرتاتيجي���ات وخط���ط ا�ستنها����ض �شامل���ة ،ت�ضع بنظر
االعتب���ار �شمول جميع الدوائ���ر وامل�ؤ�س�سات ،ب�إعادة خلق
ا�س����س مب�ست���وى احلر����ص وامل�س�ؤولي���ة ،وادراك �أهمية
وجودها كمكاتب قيادية يف تنظيف دوائرها من املف�سدين،
والعابثني مب�صلحة و�أموال ال�شعب.
jalalhasaan@yahoo.com

نفذت �أمانة بغداد حملة جديدة لإزالة
التجاوزات احلا�صلة عل���ى ال�شـوارع
والأر�صفة والأمـالك العامة بالتن�سيق
م���ع الق���وات الأمني���ة املنف���ذة خلط���ة
فر�ض القانون.
ونق���ل املكتب الإعالم���ي لأمانة بغداد
يف بيان ت�سلمت املدى ن�سخة منه ام�س
"�أن م�ل�اكات دائ���رة بلدي���ة الكاظمية
قام���ت وبالتن�سي���ق م���ع �شرط���ة �أمانة
بغ���داد ب�إزال���ة التج���اوزات احلا�صلة
على �أر�صفة �شارع الربيع �ضمن حملة
( )412املتمثل���ة بامل�سقف���ات و�أك�ش���اك
الباعة اجلوالني ف�ض ًال عن غلق حمال
لبيع الإ�سفنج متج���اوزة على ر�صيف
�شارع املطار مطار املثنى �سابق ًا".
و�أ�ض���اف البي���ان�" :أن دائ���رة بلدي���ة
الأعظمي���ة �أزالت عدد ًا من التجاوزات
احلا�صل���ة يف �ش���ارع عم���ر ب���ن عب���د
العزي���ز و�ساح���ة عن�ت�ر ويف منطقتي
الك�س���رة وح���ي القاه���رة واملتمثل���ة
مب�سقف���ات املحال التجاري���ة و�أك�شاك
الباع���ة اجلوال�ي�ن وباع���ة اخل�ض���ر
والفواكه ورمبات غ�سل ال�سيارات" .
وبني�":أن دائرة بلدية املن�صور قامت
�أي�ض��� ًا ب�إزالة عدد م���ن التجاوزات يف
منطق���ة العامرية �شمل���ت ور�ش غ�سل
وت�شحي���م ال�سي���ارات وامل�سقف���ات
واملح���ال التجاري���ة املتج���اوزة عل���ى
ً
ف�ض�ل�ا ع���ن �إزال���ة �ساح���ة
االر�صف���ة
لوق���وف ال�سي���ارات يف منطق���ة
الريموك".
متنزه الزوراء
ومن جهة ثانية وا�صل���ت �أمانة بغداد
�أعمال ت�أهيل متن���زه الزوراء و تهيئة
الف�ض���اءات الفارغ���ة وال�ساح���ات

بغداد /زينه �صاحب
اختتم����ت وزارة امل����وارد املائي����ة وبرعاي����ة الوزيرعب����د
اللطيف جمال ر�شي����د امل�ؤمترالعلمي االول ملكتب املفت�ش
العام حتت عن����وان (بالف�ساد نخ�سر االن�سان واالوطان)
وبح�ض����ور رحيم العكيلي رئي�س هيئة النزاهة وعدد من
املفت�ش��ي�ن العموميني وا�ساتذة اجلامع����ات وامل�ست�شارين
واملدراء العامني.
وق����د ت�ضم����ن امل�ؤمت����ر �إلقاء عدد م����ن الكلم����ات والبحوث
والت����ي ق�سم����ت اىل ثالث����ة حم����اور :االول القان����وين،
وناق�ش خالله الباحث����ون امل�س�ؤولية القانونية للموظفني
ع����ن جرائ����م الف�س����اد والتبع����ات اجلزائي����ة املرتتب����ة على
خمالفة املوظف وواجبات����ه الوظيفية وا�ساليب التحقيق
االداري يف ق�ضاي����ا الف�س����اد االداري ،ودوره يف التوعية
القانونية.
ام����ا املحور الثاين االقت�ص����ادي فقد مت خالله اعطاء �شرح

واحلدائ���ق العام���ة يف عم���وم مناطق
العا�صمة بغداد لزراعتها خالل املو�سم
اخلريفي احلايل.
وذكر املكتب الإعالمي لأمانة بغداد�:إن
م�ل�اكات دائ���رة امل�شات���ل واملتنزهات
وا�صلت �أعمال ت�أهيل وتطوير �أجزاء
م���ن متنزه ال���زوراء و�أعم���ال ت�شذيب
و�سق���ي املزروع���ات و�صيان���ة �ألع���اب
الأطفال و�إدامة املرافق ال�سياحية فيه
�إذ ا�ستقطب���ت العديد من الزوار خالل
الأ�سب���وع املا�ضي وو�صـل عددهم اىل
قرابة ( )10000زائر .
و�أ�ض���اف� :إن امل�ل�اكات امل�س�ؤول���ة
ع���ن حديق���ة احليوان قام���ت بتنظيف
و�صيان���ة �أقفا����ص احليوان���ات
وتوف�ي�ر اخلدم���ات الكافي���ة له���ا م���ن
ً
ف�ض�ل�ا ع���ن
عناي���ة �صحي���ة وغذائي���ة
رف���د احلديق���ة مبجموعة جدي���دة من
الطي���ور واحليوان���ات لت�ستقط���ب
جمموع���ة كب�ي�رة م���ن ال���زوار ،حيث
و�صل عددهم خ�ل�ال الأ�سبوع املا�ضي
قرابة ( )6000زائ���ر وبلغت �إيرادات
دخولهم ( )5000000ديـنار.
وبني� :أن الدائرة قامت �أي�ض ًا بتجهيز
الدوائ���ر البلدي���ة التابع���ة للأمان���ة
بال�شتـ�ل�ات الدائمـ���ة واملو�سميـ���ة
وب�أنواعه���ا املختلف���ة وبح���دود
(� )21279شتل���ة لزراعته���ا يف
احلدائق العامة واجلزرات الو�سطية
ً
ف�ض�ل�ا ع���ن القي���ام
�ضم���ن قواطعه���ا،
ببي���ع م���ا قيمت���ه ( )570500دين���ار
للمواطنني وب�أ�سعار مدعومة من �أجل
زي���ادة امل�ساح���ات اخل�ض���ر يف عموم
العا�صم���ة بغداد ،وكذل���ك تنفيذ حملة
ملكافحة احل�شرات ملناطق خمتلفة من
العا�صمة.

النجف /عامر العكاي�شي
حذرت �شرك���ة تعبئة الغاز يف حمافظة النجف
املواطنني من ا�ستخدام ا�سطوانات غاز دخلت
ال�سوق املحلية ب�صورة غري ر�سمية كونها غري
مطابقة للموا�صفات الفنية و�شروط ال�سالمة.

ع����ن االثار االقت�صادي����ة واالجتماعية للف�س����اد يف العراق
واث����ار الف�س����اد امل����ايل واالداري وت�أث��ي�ره عل����ى التنمي����ة
وال�سرتاتيجي����ة العام����ة ملكافحة الف�س����اد االداري واملايل
يف الع����راق .واخريا املحور االجتماع����ي والذي اكد دور
م�ؤ�س�س����ات املجتم����ع املدين يف تعزي����ز ال�سلوك االخالقي
والوظيفي لدى موظفي الدولة واثار الف�ساد النف�سي يف
ال�سل����وك الوظيفي عند املوظفني ،ودور منظمات املجتمع
امل����دين واجلمه����ور وو�سائ����ل االع��ل�ام يف تقوي����ة قدرات
امل�ؤ�س�سات احلكومي����ة املعنية مبكافحة الف�ساد ،واحلرب
النف�سية يف ميدان مكافحة الف�ساد االداري.
ويف خت����ام امل�ؤمت����ر مت فتح ب����اب النقا�ش وتب����ادل االراء
واملقرتحات ووجهات النظربني احل�ضور.
كم����ا وزع املفت�����ش الع����ام يف وزارة امل����وارد الدكت����ور
ن����وار دهام الزبي����دي ال�شه����ادات التقديرية عل����ى عدد من
املحا�ضرين؛ تقديرا لدورهم وجهودهم يف طرح الق�ضايا
والدرا�سات التي حتارب الف�ساد بكافة ا�شكاله وانواعه.

واو�ض���ح عدنان اجلبوري مدير اعالم ال�شركة
ل���ـ( امل���دى ) ام����س االول " ظه���رت يف االون���ة
االخ�ي�رة ا�سطوان���ات غ���از ب�ص���ورة مل يعرف
م�صدره���ا وه���ذه اال�سطوان���ات غ�ي�ر مطابق���ة
ملوا�صفات ال�سالمة ومعر�ضة لالنفجار يف �أي
حلظة ".

ف�ضال عن اننا اخذن���ا بنظراالعتبار
تن���وع االنتماءات االثني���ة والدينية
�ضم���ن الرقع���ة اجلغرافي���ة الت���ي
ت�شغلها مدار�سنا.
وا�ش���ار املو�س���وي اىل ان االي���ام
القليل���ة املقبلة �س���وف ت�شهد توزيع
الكتب املنهجي���ة ،وكذلك القرطا�سية
ب�صورة كاملة ووفق التخ�صي�صات
الت���ي اعلنته���ا وزارة الرتبي���ة ،ل���ذا
نهي���ب ب�أبنائن���ا الطلب���ة وادارات
املدار����س اىل ب���ذل املزي���د م���ن
اجلهود من اج���ل النهو�ض بالعملية
الرتبوي���ة ،حت���ى نواك���ب التق���دم
احلا�صل يف العامل.

بغداد /املدى
اعلنت دائرة ت�سجي���ل ال�شركات يف
وزارة التج���ارة ت�سجي���ل ()265
�شركة حملية توزعت مابني املحدودة
وامل�شروع الفردي وم�ساهمة خا�صة
يف ت�شرين الأول املا�ضي.
وق���ال م�ص���در م�س����ؤول يف الدائرة
يف ت�صري���ح �صحف���ي":ان الدائ���رة
�سجلت ( )8مكات���ب متثيل ل�شركات
�أجنبي���ة وت�سجي���ل وكال���ة واح���دة
جتاري���ة  ،ومن���ح �إج���ازة واح���دة
لوكالة جتارية".

وا�ضاف " لذلك نحذر املواطنني الكرام من عدم
�ش���راء �أي ا�سطوانة للغاز ،اال من قبل امل�صادر
الر�سمية يف وزارة النفط او املوثوق بها".
وا�ش���ار اجلب���وري اىل ان " ال���وزارة ا�صدرت
ق���رارا مبنع ملء ه���ذه اال�سطوانات من معامل
الغ���از الر�سمية ،كما �ستقوم ال���وزارة ومعامل

�صالتــني للعملـيــات
فـي �سنجــار

وا�ضاف ":ان الدائرة قامت بتدقيق
احل�ساب���ات اخلتامي���ة ل���ـ()1157
�شرك���ة حملي���ة وللأع���وام املا�ضي���ة
بالأ�ضاف���ة اىل تدقي���ق احل�ساب���ات
اخلتامي���ة للمرك���ز الرئي����س لـ ()22
�شرك���ة �أجنبي���ة ول���ـ ( )11فرع���ا
ل�ش���ركات ودم���ج ح�ساب���ات ل���ـ ()39
�شرك���ة وت�صفي���ة ح�ساب���ات ()15
�شرك���ة  ،ودرا�س���ة طلب���ات زي���ادة
ر�ؤو����س �أم���وال (� )171شرك���ة
و�إ�ص���دار ( )141ق���رارا بزي���ادة
ر�ؤو�س الأم���وال واعادة ( )30طلبا
لغر�ض �إكمال النواق�ص.

التعبئة مب�صادرة تلك اال�سطوانات".
وع���ن موا�صف���ات ا�سطوان���ات الغ���از تل���ك،
ق���ال " توج���د كتاب���ة عل���ى واقي���ة اال�سطوانة
( ).BAYHN.COوكتاب���ة �أخ���رى
عل���ى قاع���دة اال�سطوان���ة (HIZMET
 )CELIKUPو�سن���ة ال�صن���ع ( ) 2009

بابل /اقبال حممد
ق���ال نائ���ب رئي����س جلن���ة االعم���ار
واال�ستثم���ار يف جمل�س حمافظة بابل،
مهدي عاك���ول :ان وزارة النقل وافقت
على ان�ش���اء مطار جتاري يف املحافظة
ومب�ساح���ة  8االف دومن عل���ى الطريق
الدويل بني ناحيتي النيل واملدحتية.
وب�ي�ن يف م�ؤمت���ر �صحف���ي ح�ضرت���ه
(امل���دى) :ان احلكوم���ة املحلية با�شرت
با�ستمالك قطع االرا�ضي القامة املطار
عليها من خ�ل�ال اعالنها امام ال�شركات
اال�ستثمارية العاملية.
وا�ض���اف عاك���ول :ان هن���اك م�شاري���ع
�سرتاتيجية كب�ي�رة �سيتم ان�شا�ؤها يف
املحافظة ،مثل م�ست�شفى بابل العام من

كركوك /اكانيوز

ك�شف م�صدرم�س����ؤول ب�شركة م�صايف
ال�شم���ال يف بيج���ي ع���ن وج���ود خطط
جدي���دة لتطوي���ر وحت�س�ي�ن وزي���ادة
انتاجها م���ن النف���ط وم�شتقات���ه ،داعي ًا
ال�شركات العاملية اىل التعاقد مع وزارة
النفط لهذا الغر�ض.
وقال مدير ع���ام ال�شركة عل���ي العبيدي
بح�س���ب وكال���ة اكاني���وز� :أن "م�صف���ى
بيج���ي ووزارة النف���ط �سيطلب���ان م���ن
ال�شركات االجنبية تقدمي عرو�ض ب�ش�أن
عقد قيمت���ه مليار دوالر لبن���اء وتركيب
وح���دة تك�س�ي�ر �سوائ���ل بالتحفي���ز يف

امل�صف���ى" .و�أو�ض���ح العبي���دي� :إن
"اله���دف من هذه املخططات هو زيادة
االنت���اج املحل���ي م���ن البنزي���ن ع���ايل
اجل���ودة وغ�ي�ره م���ن الوق���ود لتلبي���ة
الطل���ب املحل���ي وال�سم���اح بت�صدي���ر
منتجات مكررة للبلدان املجاورة".
و�أ�ش���ار اىل �أن "وزارة النف���ط �ستدع���و
بع�ض ال�شركات الك�ب�رى واملتخ�ص�صة
يف التكري���ر مث���ل �ش���ركات (ك.ب.ر)
و(ي���و� .أو.ب) وواك�سين���ز وي�س�ت�ن �أند
ويب�سرت ،لتقدمي عرو�ض ،و�إن الوزارة
ت�أم���ل �إجن���از العم���ل بامل�ش���روع خ�ل�ال
خم�س �سنوات".

تــوزيــع ك�ســوة الـعـيـد بـني  375تـلـمـيـذا يـتـيـمــا
فـي بــغــداد الــجــديــدة
بغداد /علي القي�سي

مدر�سة ابتدائية

نظم����ت مدر�س����ة البح��ت�ري االبتدائية �ضم����ن قاطع
مديري����ة تربي����ة الر�صاف����ة الثاني����ة ام�����س االول،
مهرجانها ال�سن����وي ال�ساد�س لرعاي����ة االيتام حتت
�شعار" من اجل يتيم ال يقهر" .
وذلك مب�شاركة منظم����ات املجتمع ووجهاء واهايل
منطق����ة بغداد اجلديدة .حيث مت يف ختام املهرجان
توزي����ع ك�س����وة العي����د عل����ى  375طف��ل�ا يتيم����ا يف
مدار�س القاطع.
وقال كرمي عا�صي املو�سوي معاون مديرعام تربية
الر�صافة الثانية لـ(املدى)  :كل عام ت�ضطلع مدر�سة
البح��ت�ري االبتدائي����ة مبهرج����ان يرع����ى التالمي����ذ
االيت����ام يف مدار�����س املنطق����ة  ،حيث يت����م وبجهود
وتربع����ات االه����ايل ووجه����اء املنطق����ة ف�ض��ل�ا ع����ن
منظمات ان�سانية اخ����رى ،توزيع ك�سوة العيد على

قب���ل احدى ال�ش���ركات الرتكية وان�شاء
جم�سر نادر يف تقاطع جنف -ديوانية،
جمار يف الها�شمية والقا�سم
ومد �شبكة
ٍ
واملدحتية بعد ح�ص���ول موافقة وزارة
البلدي���ات عل���ى امل�ش���روع ال���ذي تبل���غ
كلفت���ه نح���و  152ملي���ار دين���ار ،اىل
جان���ب ن�ص���ب  24جممع���ا مائي���ا �سعة
 200م� /3ساعة يف مناطق متفرقة من
املحافظة.
واعلن ان املحافظ���ة علقت اعمال 200
�شرك���ة مقاوالت اىل ح�ي�ن اكمال عملها
يف امل�شاري���ع ،ف�ض�ل�ا ع���ن ان املحافظة
و�ضعت � 50شركة ومقاوال على القائمة
ال�سوداء ،ومنعت التعامل معها ب�سبب
تلك�ؤها يف تنفي���ذ االعمال التي احيلت
عليها .

خطط جديدة لتطوير عمل
مـ�صـافـي بـيـجـي

ه�����ؤالء االطفال الذي����ن فقدوا اباءه����م يف العمليات
االرهابي����ة .وهي ب����ادرة جميلة تدلل عل����ى الت�آخي
والت�آزر بني فئات ال�شع����ب ,وتدل اي�ضا على التزام
النا�����س مبنهج النبي(�ص) الداعي اىل رعاية اليتيم
واالهتمام به.
م����ن جهته قال ع����ادل فا�ض����ل �سودان رئي�����س اجلنة
امل�شرف����ة على املهرج����ان ومدير مدر�س����ة البحرتي:
مث����ل كل ع����ام تق����وم مدر�ستنا مبث����ل ه����ذه الفعالية
التي تتع����اون جهات عديدة على حتقيقها  ،فقد قمنا
ه����ذا العام ب�شراء كمية كب��ي�رة من املالب�س الفاخرة
خ�ص�صناه����ا للتالميذ االيتام وهذا جزء من واجبنا
االن�ساين واالخالقي جتاه هذه ال�شريحة الوا�سعة
يف املجتمع.
وا�ض����اف :ان التوزي����ع مل يقت�ص����ر عل����ى تالمي����ذ
مدر�ستن����ا بل �شمل مدار�����س منطقة النعريية اي�ضا،
وكان عدد االيتام الذين خ�ص�صت لهم الك�سوة نحو

بالإ�ضافة �إىل وج���ود كلمة ( ) BAY GAS
على بدن اال�سطوانة وندبة يف اجلزء ال�سفلي
لال�سطوانة يف املنت�صف بعمق ( �1سم ) تقريبا
وتتوف���ر اال�سطوانات ب�أل���وان اخ�ضر فاحت و
بيج���ي و ازرق داك���ن و برتق���ايل ا�ضاف���ة اىل
اللون الوردي )".

املوافقة على �إن�شاء مطار جتاري فـي بابل

املو�صل /نوزت �شمدين
ذكر د�.صالح الدين ذنون مدير �صحة نينوى ،ان املالكات الهند�سية
يف دائرت���ه� ،أن�ش����أت �صالة للعمليات الك�ب�رى والنموذجية واخرى
لل���والدة يف م�ست�شفى �سنجار العام يف مرك���ز ق�ضاء �سنجار ،وقال
مدي���ر ال�صحة لـ(امل���دى) ام����س� :إن امل�شروع يدخل �ضم���ن ميزانية
تنمي���ة االقالي���م لع���ام  ،2009وان اعم���ال اخرى �ستج���ري يف ذات
امل�ست�شفى م�ستقبال ،من �ش�أنها رفع م�ستوى اخلدمات ال�صحية .من
جهة اخ���رى ك�شف م�صدر م�س�ؤول يف �صحة نينوى ،عن غلق ثالث
مدار�س خالل الفرتة املا�ضية ،يف �أق�ضية خممور و�سنجار ومنطقة
�س���د املو�صل ،وذلك وفق���ا للتعلميات التي توجب غل���ق املدر�سة يف
حال ا�صابة  %10من تالمذتها باعرا�ض االنفلونزا العادية .من دون
ان ي�شري امل�صدر اىل اكت�شاف حاالت لوباء انفلونزا اخلنازير.

الر�صافة الثانية تنفي ف�صل ت�سجيل � 265شركة حملية
الإناث عن الذكور يف مدار�سها ال�شهر الـمـا�ضـي
نفت املديرية العامة لرتبية الر�صافة
الثانية ،ام����س االول ،تبنيها جتربة
ف�صل االناث عن الذكور يف مدار�سها
االبتدائية.
وقال معاون مدير عام الدائرة كرمي
نب
عا�صي املو�س���وي لـ(املدى):مل تت َ
مديريتنا يف الوق���ت الراهن جتربة
ف�صل االناث عن الذكور يف املدار�س
االبتدائي���ة ،كم���ا طبقته���ا مديري���ات
اخرى يف بغداد.
وا�ض���اف :لق���د اولين���ا املعاي�ي�ر
الرتبوي���ة والنف�سية ج���ل اهتمامنا،

جتاوزات م�ستمرة

حتذير من ا�ستخدام ا�سطوانات غاز معر�ضة لالنفجار يف �أ�سواق النجف

اختتام امل�ؤمتر العلمي الأول ملكافحة الف�ساد

بغداد /املدى
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 375تلميذا وتلميذة.
وا�شار �س����ودان اىل ان الفعالية جاء بتعاون وت�آزر
جهات عديدة منه����ا اهايل ووجهاء منطقة النعريية
ال����ذي كانت اياديهم البي�ض����اء كرمية معنا ،ما دفعنا
اىل ب����ذل املزيد حتى يح�صل اكرب ع����دد من اليتامى
على مالب�س ممتازة للعيد.
وب��ي�ن �س����ودان :ان القران الك����رمي وال�سنة النبوية
ال�شريفة اكدا عل����ى اليتيم ورعايته ،فكان مهرجاننا
ال�سن����وي ال�ساد�س هذا احياء لقي����م النبوة العالية.
ام����ا رئي�����س املجل�����س البل����دي للمنطق����ة فق����د طالب
احلكوم����ة مب�ؤ�س�س����ة ترع����ى االيت����ام عل����ى �شاكل����ة
م�ؤ�س�ست����ي ال�سجناء وال�شهداء ،تكون هدفها تقدمي
اخلدم����ات ورعاي����ة ه����ذه ال�شريح����ة الوا�سع����ة يف
جمتمعنا اليوم .وكانت الفعالية قد القت ا�ستح�سان
االهايل الذين ح�ض����روا املهرجان لي�شاركوا االيتام
فرحتهم.

وع���ن امل�شاريع التي يق���وم بها اجلانب
االمريك���ي ،ب�ي�ن عاك���ول :ان اجلان���ب
االمريك���ي ملت���زم ب�إع�ل�ام احلكوم���ة
املحلي���ة والتن�سي���ق معه���ا بخ�صو�ص
جميع امل�شاريع التي ينفذها.
وذكر عاك���ول ان نحو  30جممعا للماء
غري م�ستلمة اىل االن ت�سمى (جممعات
الطوف) ب�سب���ب امل�ش���اكل والنواق�ص
الت�صميمي���ة فيه���ا ،وان حماف���ظ باب���ل
�سلم���ان الزركاين اوع���ز بت�شكيل جلنة
لغر����ض اكم���ال النواق����ص ا�ضافة اىل
ان هن���اك  18م�شروع���ا مائي���ا اخ���رى
تبل���غ قيمته���ا  25ملي���ار دين���ار مت���ت
احالته���ا عل���ى هيئ���ة النزاه���ة ب�سب���ب
تالع���ب اجله���ات امل�شرفة عل���ى التنفيذ
بالت�صاميم اخلا�صة بها.

امل������������وج������������ز
مناق�شة �شحة املياه
فـي �شط العرب
نظم���ت وزارة امل���وارد املائي���ة ور�شة عم���ل م�شرتكة م���ع وزارات
الزراع���ة والبلدي���ات والبيئ���ة وممثل ع���ن هيئ���ة امل�ست�شارين يف
رئا�س���ة ال���وزراء ملناق�شة مو�ضوع �شحة املي���اه يف الب�صرة .وقال
م�ص���در م�س�ؤول يف ال���وزارة بح�سب املركز الوطن���ي للإعالم :ان
الور�ش���ة التي عقدت على مدى اليوم�ي�ن املا�ضيني �شهدت م�شاركة
ا�سات���ذة جامع���ة الب�ص���رة وع���دد م���ن امل�س�ؤول�ي�ن يف املحافظ���ة،
مو�ضح���ا :ان الور�ش���ة خرج���ت بتو�صيات ع���دة ،ابرزه���ا درا�سة
ان�ش���اء �سد على �ش���ط العرب ،وت�أمني مياه ال�ش���رب ك�أ�سبقية اوىل
للمواطن�ي�ن يف الب�صرة ،وزيادة اطالق املياه يف قناة ماء الب�صرة
لت�أمني احتياجات املواطنني يف مياه �شط العرب.

�إطالق حملة لتلقيح الطالب
تعت���زم وزارة ال�صحة �إط�ل�اق حملة لتلقيح ط�ل�اب املدار�س بلقاح
مكافح لالنفلون���زا الوبائية حال اكتمال الإجراءات الالزمة .وقال
الناط���ق با�سم ال���وزارة �صباح عب���د الله كركوكل���ي بح�سب املركز
الوطن���ي للإع�ل�ام :ان عق���ار (تامفل���و) لع�ل�اج امل�صاب�ي�ن باملر�ض
متوف���ر لدى ال���وزارة ،ولن ي�ستخ���دم اال من قبلها ح�ص���را ،م�ؤكدا
�شراء كميات ا�ضافية من هذا العقار حت�سبا حللول مو�سم ال�شتاء.
ونف���ى كركوكلي االنب���اء التي ا�شارت �إىل توزي���ع العالج بني عدد
من مدار�س وريا�ض االطف���ال .من جانب اخر ك�شف الناطق با�سم
ال�صح���ة ت�شكيل جلنة م�شرتكة مع وزارة الرتبية لتوعية وتثقيف
الطلبة على طبيعة الوقاية من اال�صابة باالنفلونزا الوبائية.

الأمطار ت�سجل ارتفاعات
فـي ال�سدود
�أك���دت وزارة امل���وارد املائية �أن كمية الأمط���ار التي هطلت �سجلت
مع���دل  86ملل�ت�ر يف �س���د دربندخ���ان و 22مللرت يف �س���د دوكان .
وق���ال م�صدر م�س�ؤول يف الوزارة بح�سب املركز الوطني للإعالم:
�إن ه���ذه الكمي���ة وكمي���ات �أخ���رى �سجل���ت يف العظي���م وكرك���وك
مبع���دالت جيدة خالل ال���ـ � 24ساعة املا�ضية.و�أ�ض���اف امل�صدر� :إن
هذه الكميات م���ن الأمطار �ست�سهم بتح�سني واردات املياه وت�ؤمن
احل�ص����ص الإروائي���ة للمزروعات ال�شتوي���ة يف بداية هذا املو�سم
ويف املناطق التي هطلت بها تلك الكميات من الأمطار.

