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يف ال�ش�أن املحلي
In Local Situation

العدد ( )1670ال�سنة ال�سابعة  -الثالثاء ( )8كانون االول 2009

ح�صلت على  10زماالت درا�سية يف اليابان

ك����ل����ام اب���ي�������ض

ازالة االلغام

التعليم العايل تكرم الطلبة االوائل على الكليات واملعاهد

جالل ح�سن
بعد توقيع العراق على اتفاقية اوتاوا  ،وهي اتفاقية حظر
ا�س ��تعمال وتخزين وانتاج ونقل االلغام امل�ض ��ادة لالفراد
وتدمريها � ،ص ��ار لزاما على العراق ازالة االلغام خالل 10
�س ��نوات بحلول �ش ��باط  ، 2018ف�ضال عن تدمري املخزون
خ�ل�ال ارب ��ع �س ��نوات بحل ��ول  ، 2014والقي ��ام بحمالت
توعي ��ة مبخاط ��ر االلغام لل�س ��كان من الذين يعي�ش ��ون يف
املناط ��ق امللوث ��ة  .وزارة البيئ ��ة وم ��ن خ�ل�ال عمله ��ا ،و
بياناتها ،وتقاريرها ،وت�ص ��ريحات امل�س�ؤولني فيها ،ت�ؤكد
ان  1700كيل ��و مرت مربع من االرا�ض ��ي العراقية ملوثة بـ
 25ملي ��ون لغ ��م ،ومليون ط ��ن من املقذوفات غ�ي�ر املنفلقة
ته ��دد حي ��اة  2117جتمعا مدني ��ا فيها اكرث م ��ن مليونني
ون�ص ��ف ملي ��ون مواط ��ن  .ويف الوق ��ت الذي تنا�ش ��د فيه
ال ��وزارة ال ��دول املانحة ومنظم ��ات ازالة االلغ ��ام معاجلة
هذه امل�شكلة الكبرية التي راح �ضحيتها اكرث من  100الف
مواط ��ن م ��ن مبتوري االط ��راف  ،ت�ش�ي�ر اىل عرقلة وزارة
الدف ��اع لعملها من خالل فر�ض ��ها حظرا على عمل املنظمات
 .وت�ش ��كو اعاق ��ة الدف ��اع لعملها وعم ��ل تل ��ك املنظمات بل
ومتنعها من موا�ص ��لة عمليات االزالة  ،وبالتايل قد يحرم
العراق من متويل الدول املانحة .
تقارير برنامج االمم املتحدة االمنائي الزالة االلغام تقول
" ان” امل�ب�ررات الت ��ي قدمتها وزارة الدفاع تفتقر اىل ما
يدعمه ��ا من ادلة من حيث ان هذه املنظمات م�س ��يطر عليها
من قبل كادر دويل ويقومون ب�ش ��كل دائم بتن�سيق اعمالهم
م ��ع الوحدات الع�س ��كرية واجلهات امل�س� ��ؤولة يف املناطق
الت ��ي يعملون فيه ��ا ،وان ه ��ذه املنظمات قامت مب�س ��اعدة
اجلي� ��ش العراق ��ي م ��ن خ�ل�ال قيامه ��ا باعم ��ال التطه�ي�ر
والتدريب على ازالة االلغام واملعاجلة".
فما العمل الزالة هذه االلغام الفتاكة التي تهدد املواطنني ؟
اذا كانت الوزارة ت�شكو قلة التخ�صي�صات املالية واحلاجة
اىل االف املوظفني والعمل ملدة ع�ش ��ر �س ��نوات متوا�ص ��لة
الزالة االلغام من اقدام الرعاة واملزارعني .
نح ��ن نعل ��م جي ��دا ما ت�س ��ببه هذه االلغ ��ام من �ض ��رر كبري
على االقت�ص ��اد الوطني بزيادة اعداد ال�ض ��حايا واملعوقني
 ،واهمال م�س ��احات زراعية �شا�س ��عة ،وموت للموا�ش ��ي ،
ف�ض�ل�ا عن وجود ق�س ��م منها يف مناطق نفطي ��ة  .والطامة
الك�ب�رى ان حقول االلغام التي متتد على طول احلدود مع
دول اجلوار  ،وخ�صو�صا الغام الدبابات مل حتظ باملراقبة
او الت�أ�ش�ي�ر  ،او الت�سييج  ،لذلك �صارت ت�شكل خطرا يفتك
باالبرياء  ،وداعما خطريا للمجرمني واالرهابيني .
لذا �ص ��ار من ال�ض ��روري حتريك ملف االلغام الذي ما زال
على طاول ��ة جمل�س النواب من�س ��يا ومل يبت فيه حلد االن
 ،والتاكي ��د على ا�ص ��دار ت�ش ��ريع قانوين ل�ض ��مان االلتزام
ببنود اتفاقية اوتاوا .
jalalhasaan@yahoo.com

بغداد  /املدى
دعا وزي ��ر التعليم الع ��ايل والبحث
العلمي الدكتور عبد ذياب العجيلي
الطلب ��ة والأ�س ��اتذة يف اجلامع ��ات
العراقي ��ة للم�س ��اهمة يف تفعي ��ل
التفك�ي�ر الإبداع ��ي خللق م�س ��تقبل
علم ��ي ق ��ادر عل ��ى مواكب ��ة الع ��امل
اخلارجي.
وق ��ال العجيل ��ي خ�ل�ال حف ��ل �أقي ��م
يف مبن ��ى ال ��وزارة لتك ��رمي الطلبة
الأوائ ��ل عل ��ى املعاه ��د واجلامعات
العراقي ��ة �أن الطال ��ب والتدري�س ��ي
تق ��ع عليهم ��ا م�س� ��ؤولية تطوي ��ر
وتفعي ��ل التفك�ي�ر االبداع ��ي خلل ��ق
م�س ��تقبل علمي ق ��ادر عل ��ى مواكبة
العامل اخلارجي.
و�أو�ضح :نحن قادرون على مزاحمة
الع ��امل يف التفك�ي�ر والإب ��داع رغ ��م
امل�صاعب واملتاعب التي متر ببلدنا
لكنه ��ا مل تق ��ف عائق ��ا امامن ��ا وهذه
النخب ��ة م ��ن الطلب ��ة الأوائ ��ل خري
دليل على م�س ��تقبل علمي وان�ساين
قادر على �أن يو�ص ��ل جامعاتنا اىل
م�صاف الدول العاملية.
و�أ�ش ��ار :لق ��د �أ�ص ��بح تق ��دم الأمم
يقا� ��س مبا لديه ��ا من عق ��ول مبدعة
يف حق ��ول املعرف ��ة وتعتم ��د الدول
املتقدم ��ة اعتم ��ادا كلي ��ا عل ��ى تنمية
املع ��ارف والعلوم من اج ��ل تفوقها
االقت�صادي والع�سكري.
ون ��وه �إىل �أن هوالء الطلبة الأوائل
اخلريج�ي�ن تنتظره ��م �س ��احات
الإب ��داع ويحمل ��ون �أم�ل�ا كب�ي�را
وثقاف ��ة وط ��ن يف �أعناقه ��م خلدم ��ة
البلد واالرتقاء به.
وذكر العجيلي �أن الوزارة خ�ص�صت
 500زمال ��ة للطلب ��ة الأوائ ��ل يف
جامع ��ات عاملي ��ة ناطق ��ة باللغ ��ة
االنكليزي ��ة و�ستبا�ش ��ر ال ��وزارة
ب�إر�سال طلبتها  .ومن جهة ثانية

احلالة اجلوية

حمافظ مي�سان يبحث مع فريق االعمار
الأمريكي تنفيذ امل�شاريع
مي�سان  /حممد الر�سام
بح���ث املهند����س حممد �ش���ياع ال�س���وداين حمافظ
مي�س���ان م���ع رئي�س فري���ق �إع���ادة الأعم���ار املدين
الأمريكي متابعة ن�سب االجناز يف امل�شاريع التي
ينفذها الفريق يف مي�سان.
وا�ش���ار ال�س���وداين خالل اللقاء اىل �إن �آلية العمل
م���ع الفريق ترتك���ز على �إعداد امل�ش���اريع املقرتحة
م���ن قبل الوح���دات الإدارية ودرا�س���تها يف ديوان
املحافظ���ة ،ثم حتال �إىل جمل����س املحافظة لغر�ض
امل�صادقة عليها وبعدها تر�سل اىل الفريق .
م�ض���يفا " �إن ذلك يوفر للفريق الأمريكي م�ش���اريع
جاهزة وم�ص���ممة وم�صادقا عليها وحتظى بقبول

الأهايل كونها مرفوعة من �سكان املناطق ".
واك���د ال�س���وداين �إن تل���ك ال�ص���يغ تفر����ض عل���ى
الدائرة املعنية ت�س���لم تلك امل�شاريع و�إجراء �أعمال
ال�ص���يانة والإدامة له���ا وتوفري الك���وادر الإدارية
والأجهزة الفنية مبا يحقق الغاية الأ�سا�س���ية لتلك
امل�شاريع .
وتابع " بخ�ص���و�ص �إن�ش���اء امل�ست�شفى اجلراحي
ال���ذي يق���ع غ���رب مدين���ة العم���ارة فان���ه �س���يكون
م�ش���روعا مهم���ا لأبن���اء املحافظ���ة وعالم���ة بارزة
على مدى العالقة بني الع���راق والواليات املتحدة
الأمريكي���ة .و�إ�ض���افة �إىل ذلك ف�إن وزارة ال�ص���حة
�س���توفر الك���وادر والإمكاني���ات الفني���ة والإدارية
وامل�ستلزمات الطبية للم�ست�شفى".

ماء النجف تت�سلم ( ) 26
جممعا تعمل بالطاقة
ال�شم�سية
النجف /عامر العكاي�شي

قال مدير اعالم ماء النجف ان مديريته ت�سلمت (  ) 26جممعا مائيا تعمل بالطاقة
ال�شم�سية و�سيتم توزيعها على املناطق النائية .
وا�ش ��ار عل ��ي طاه ��ر يف حديث ��ه لـ( امل ��دى ) ام�س " ت�س ��لمت مديرية م ��اء النجف
اال�ش ��رف احد ت�ش ��كيالت وزارة البلديات والأ�ش ��غال العام ��ة يف املحافظة ( ) 26
جممعا مائيا �صغريا تعمل بالطاقة ال�شم�سية وبقدرة (  1مرت مكعب ) يف ال�ساعة
و (  3امتار مكعبة ) يف ال�ساعة و (  5امتار مكعبة ) يف ال�ساعة " .
وبني ان " هذه املجمعات �س ��تقوم بتغذية املناطق النائية غري امل�ش ��مولة ب�ش ��بكة
املاء وذلك ل�سهولة ن�صبها وعدم حاجتها للوقود لأنها تعمل بالطاقة ال�شم�سية".
واو�ضح طاهر ان " الكوادر الهند�سية يف املديرية با�شرت باختيار املكان املنا�سب
لكل جممع لتثبيتها وت�شغيلها " .
ودعا مدير اعالم ماء النجف �أ�صحاب املناطق التي �سيتم ن�صبها فيها اىل احلفاظ
عليها و�إدامتها كونها وجدت خلدمتهم .

�أعلنت ان �إحدى اجلامعات اليابانية
منحت الوزارة 10زماالت درا�س ��ية
للح�صول على �ش ��هادات املاج�ستري
والدكت ��وراه للع ��ام الدرا�س ��ي
.2011-2010

وقال م�ص ��در يف الوزارة �أن جامعة
طوكي ��و يف اليابان منح ��ت العراق
ع�ش ��ر زماالت درا�سية لنيل �شهادات
املاج�ستري والدكتوراه.
و�أو�ض ��ح �أن هذه الزماالت الع�ش ��ر

م�شم�س
�شروق ال�شم�س 06:53 :

�إقرا�ض وزارة
التجارة مليار دوالر
لدفع ديون التجار
بغداد  /املدى

وج ��ه وزي ��ر املالي ��ة املهند� ��س باق ��ر الزبي ��دي امل�ص ��رف
العراقي للتج ��ارة باقرا�ض وزارة التج ��ارة مليار دوالر
لدف ��ع م�س ��تحقات التجار وت�س ��وية ديونهم عل ��ى وزارة
التجارة .اكد ذلك م�ص ��در م�س� ��ؤول يف الوزارة لـ(املدى)
ام�س.
وا�ض ��اف  :ان ه ��ذف القر� ��ض ه ��و ت�أم�ي�ن مف ��ردات
البطاقة التموينية ا�ض ��افة اىل دفــع م�س ��تحقــات ال�ش ��لب
واحلنطــة.
وتاب ��ع امل�ص ��در  :وي�أت ��ي ه ��ذا التوجيه دعما م ��ن وزارة
املالية لوزارة التجارة لت�أمني املتطلبات.

توزع ��ت ب�ي�ن تخ�ص�ص ��ات هند�س ��ة
ابت ��كار النظ ��م  ،الهند�س ��ة النووية
و�إدارته ��ا وهند�س ��ة الدقة .و�أ�ش ��ار
امل�ص ��در اىل �أن الرت�ش ��يح له ��ذه
الزم ��االت يقت�ض ��ي ان اليق ��ل عم ��ر

درجة احلرارة العظمى  15 :مئوية
درجة احلرارة ال�صغرى 10:درجات

الب�صرة  /عدي الهاجري
ذك ��ر امل�ست�ش ��ار الزراع ��ي ملحاف ��ظ
الب�ص ��رة الدكتور حم�س ��ن عبد احلي
املياح ان ور�شة العمل اخلا�صة باملياه
والتي احت�ض ��نتها حمافظة الب�ص ��رة
عل ��ى مدى يومني حتت �ش ��عار (املياه
م�ص ��در احلي ��اة ومنطل ��ق االزده ��ار)
خرجت ب�ضرورة احالة مقرتح ان�شاء
�سد اىل �شركات متخ�ص�صة ف�ضال عن
تو�صيات اخرى مهمة.
وا�ض ��اف":احالت الور�ش ��ة مق�ت�رح
ان�ش ��اء �س ��د عل ��ى �ش ��ط الع ��رب اىل
�ش ��ركات متخ�ص�ص ��ة لتق ��دمي ر�ؤاه ��ا
وحتدي ��د االماك ��ن املقرتح ��ة وتقدمي
الت�صاميم اال�سا�سية للم�شروع.
وتابع":ورك ��زت التو�ص ��يات عل ��ى
�ض ��رورة اعتب ��ار امل ��اء ث ��روة وطنية
مهم ��ة كالنف ��ط والغ ��از و�ض ��رورة

منا�ش ��دة امل�س� ��ؤولني يف احلكوم ��ة
االحتادي ��ة بالتحاور م ��ع احلكومات
املت�ش ��اطئة م ��ن اج ��ل التزامه ��ا

النا�صرية /ح�سني العامل
اعل ��ن يف حمافظ ��ة ذي قارعن تخ�ص ��ي�ص
 86ك�ش ��كا للباع ��ة املتجول�ي�ن وا�ص ��حاب
الب�س ��طات يف ق�ضاء �س ��وق ال�شيوخ وذلك
�ض ��من حمل ��ة وا�س ��عة لرف ��ع التج ��اوزات
وتنظيم الن�شاط االقت�صادي لهم .
وقال مدير �ش ��رطة �س ��وق ال�ش ��يوخ املقدم
�شعالن علي �صالح احل�سيناوي:
نفذت مديرية �ش ��رطة �سوق ال�شيوخ حملة
وا�س ��عة لرفع جتاوزات الباع ��ة املتجولني
يف �س ��احة االحتفاالت مركز ق�ض ��اء �سوق
ال�ش ��يوخ و�ش ��ارع النه ��ر وذل ��ك تنفي ��ذا
لق ��رارات املجل� ��س البل ��دي ومديرية بلدية
ال�س ��وق .وا�ض ��اف احل�س ��يناوي بح�س ��ب
ما نق ��ل عنه موقع مديرية �ش ��رطة ذي قار:
مت رف ��ع التج ��اوزات بالتع ��اون م ��ع دائرة
البلدي ��ة حي ��ث مت ا�س ��تبدال (اجلناب ��ر)

الع�ش ��وائية ب� �ـ  86ك�ش ��كا نظامي ��ا قابل ��ة
للرف ��ع كونه ��ا م�ص ��نوعة من م ��ادة احلديد
وقد مت و�ض ��ع خمطط م�ؤقت لتلك الأك�شاك
حل�ي�ن تخ�ص ��ي�ص م ��كان منا�س ��ب للباع ��ة
املتجاوزي ��ن م ��ع حتدي ��د م�س ��افة خم�س ��ة
�أمتار ملرور عجالت الإطفاء وال�شرطة عند
احلاالت الطارئة.
وع ��ن �آلية التوزيع قال احل�س ��يناوي  :من
�ضمن ال�ش ��روط التي و�ضعت للم�ستفيدين
�أن ال يك ��ون امل�س ��تفيد موظف ��ا �آو يعمل يف
ال�س ��وق �أو لديه ا�شقاء م�س ��تفيدون .وبعد
ف ��رز  114حالة تقريبا كانت النتيجة ()86
م�ستفيدا .وا�ضاف  :كما �إن م�ساحة املوقع
املخ�ص ���ص ال ميكنه ��ا �إن تت�س ��ع لأكرث من
ذلك م�ش�ي�را اىل ان الأك�شاك �ستكون لفرتة
م�ؤقت ��ة يت ��م نقله ��ا عن ��د تخ�ص ��ي�ص موقع
منا�س ��ب يت�س ��ع جلمي ��ع الباع ��ة املتجولني
وا�صحاب االك�شاك.

من احتفاالت تخرج الطلبة (�صورة من االر�شيف)

املتقدم عن � 35سنة و�أن يقدم ما ي�ؤيد
اجتيازه امتحان الكفاءة و�س ��تكون
الدرا�س ��ة باللغ ��ة االنكليزي ��ة وتبد�أ
يف  . 2010/10/1ومينح املر�ش ��ح
املقبول خم�ص�ص ��ات �ش ��هرية قدرها

157000ي ��ن ياب ��اين للماج�س ��تري
وللدكتوراه 158000ين ياباين.
ونوه �إىل �أن �آخر موعد للتقدمي هو
العا�ش ��ر من ال�شهر احلايل و�ستعلن
الأ�سماء مطلع �شهر �شباط املقبل .

الرطوبة الن�سبية %80 :
ال�ضغط اجلوي 1014 :

الر�ؤية  :جيدة

القب�ض على متهم انتحل �صفة قا�ض
بغداد /املدى
القت وزارة املالية القب�ض على �شخ�ص
انتحل �صفة قا�ض يف هيئة النزاهة.
وق����ال م�ص����در م�س�����ؤول يف ال����وزارة
لـ(امل����دى) ام�س :متكنت دائ����رة املفت�ش

الع����ام يف وزارة املالي����ة ق�س����م الهيئ����ة
العام����ة للكم����ارك م����ن الق����اء القب�����ض
على احد �ض����عفاء النفو�����س والذي قام
بانتحال �ص����فة قا�����ض يف هيئة النزاهة
العام����ة م����ن اج����ل مت�ش����ية املعام��ل�ات
الكمركي����ة غ��ي�ر ال�ش����رعية يف املناف����ذ

الكمركية.
وا�ضاف امل�ص����در  :ان هذا الفعل ميثل
احد انواع الف�س����اد املايل وقد مت اتخاذ
االجراءات القانونية بحقه واحيل اىل
هيئة النزاهة ال�س����تكمال التحقيق معه
لينال جزاءه العادل.

حتديد �أ�سعار �شراء التمور
بغداد /املدى
حددت وزارة الزراعة ا�سعار �شراء التمور من
الفالحني للمو�سم احلايل.
وق ��ال م�ص ��در يف ال ��وزارة ل� �ـ ( امل ��دى ) ام�س
":ان ال ��وزارة �ست�ش�ت�ري مت ��ور الدرج ��ة

االوىل ب�س ��عر  /450/ال ��ف دين ��ار للط ��ن /
معب�أة ب�أكيا�س /ومتور الدرجة الثانية ب�سعر
 /350/الف دينار /معب�أة ب�أكيا�س /اما متور
الدرجة الثالثة ف�سيكون �سعر �شرائها /250/
�ألف دينار/معب�أة ب�أكيا�س اي�ضا.
وا�ض ��اف انه ":يف حال الت�س ��ويق ب�صناديق

�إحالة م�شروع �سد على �شط العرب اىل �شركات متخ�ص�صة

تخ�صي�ص  86ك�شكا للباعة املتجولني يف �سوق ال�شيوخ

�سوق كتب
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بح�ص ��ة الع ��راق م ��ن املي ��اه ح�س ��ب
االتفاق ��ات واملعاه ��دات الدولي ��ة
املربم ��ة.اىل جانب اجراء م�س ��وحات

�شط العرب

جيوفيزيائي ��ة لتحدي ��د اماك ��ن املياه
اجلوفية ب�شقيها من حيث �صالحيتها
لال�س ��تخدامات الب�ش ��رية يف ال�ش ��رب
وكذل ��ك لال�س ��تخدامات الزراعية الن
املي ��اه اجلوفية يف غرب الب�ص ��رة من
امل�صادر البديلة املمتازة كونها خزينا
وا�سعا للمياه.
واو�ض ��ح ان التو�ص ��يات اك ��دت على
�ض ��رورة دعم مقرتح ادخال التقنيات
احلديثة يف جمال حتلية وتنقية املياه
كا�ستخدام تقانة ال- MSFحمطات
تنقي ��ة وحتلية املي ��اه بالتبخر النتاج
امل ��اء امللح ��ي والكهرباء،-م ��ع تبن ��ي
الوزارات ذات العالقة م�س� ��ألة ادخال
التقنيات احلديثة يف الزراعة وكذلك
ادخال تقنيات الهند�س ��ة الوراثية يف
حما�ص ��يل اخل�ض ��روات واحلب ��وب
للح�ص ��ول عل ��ى نبات ��ات مقاوم ��ة
للملوحة.

�أمانة بغداد تن�سق مع جمل�س الوزراء
ال�سرتجاع �ساحة االحتفاالت
بغداد /املدى
ق ��ال �أم�ي�ن بغ ��داد �ص ��ابر العي�س ��اوي ان
�أمان ��ة بغ ��داد تعمل على ا�س�ت�رجاع �س ��احة
االحتف ��االت الك�ب�رى القريب ��ة م ��ن متن ��زه
الزوراء .
ونق ��ل بيان للمكت ��ب الإعالمي لأمانة بغداد
ام� ��س عن امني بغداد قوله � :أن امانة بغداد
تعمل بالتن�س ��يق مع الأمان ��ة العامة ملجل�س
الوزراء على ا�س�ت�رجاع �ساحة االحتفاالت
الك�ب�رى وم�س ��رح و�س ��ينما الفانو� ��س
ال�س ��حري وغريهما من الفعالي ��ات التابعة
لأمانة بغداد".
و�أ�ض ��اف البي ��ان �":أن �أالمان ��ة ب ��د�أت

با�سرتجاع اجزاء من متنزه الزوراء ومنها
اجلزء القريب من برج الزوراء .
وال�ب�رج يف مرحلة اع ��ادة الت�أهيل مع كافة
امل�ساحات اخل�ضر يف هذا اجلزء" .
وتاب ��ع �":أن الأج ��زاء الت ��ي مت ��ت �إعادته ��ا
حتتاج اىل �إعادة ت�أهيل للمن�ش� ��آت فيها اىل
جانب زراعـة احلدائق والف�ضاءات ".
وب�ي�ن ":ان �أالمان ��ة �س ��تقوم خ�ل�ال الأي ��ام
املقبل ��ة ب�إن�ش ��اء مدين ��ة �ألع ��اب يف ه ��ذا
اجلانب تكون مدينة �ألعاب �إ�ض ��افية �أخرى
يف متن ��زه ال ��زوراء من �ش� ��أنها ا�س ��تقطاب
العوائ ��ل البغدادية والأطفال لق�ض ��اء امتع
الأوقات ال�س ��يما �أي ��ام العطل واملنا�س ��بات
والأعياد".

ي�ضاف مبلغ � /25/ألف دينار لتمور الدرجتني
الأوىل والثانية".
وا�ش ��ار امل�ص ��در اىل  ":ان هذا االج ��راء ي�أتي
لدعم �أ�ص ��حاب ب�س ��اتني النخيل وت�ش ��جيعهم
على رعايتها وخدمتها يف الأوقات املحددة ،ما
ي�ساعد على تنمية ثروة النخيل يف البالد".

امل������������وج������������ز
احتفالية بيوم احلقل
فـي الكفل
احتفل ��ت مديري ��ة زراع ��ة بابل بي ��وم احلقل للأ�ص ��ناف الواعدة
ملح�صول الذرة ال�صفراء.
حي ��ث �أقام ��ت �ش ��عبة زراع ��ة الكف ��ل مع ق�س ��م ال ��ذرة ال�ص ��فراء
وبالتعاون مع الهيئة العامة للبحوث الزراعية يف قرية ح�س�ي�ن
املطل ��ك احلق ��ل الإي�ض ��احي التجريب ��ي للأ�ص ��ناف الواع ��دة من
الذرة ال�ص ��فراء ومب�س ��احة  4دومنات والذي متت فيه التجربة
الزراعي ��ة للأ�ص ��ناف  5012و 5015و 5019و 5022و SYN
و 5024و  SYN 19حيث ا�س ��تخدمت الطرق العلمية احلديثة
بدءا باحلراثة وانتهاء بجني املح�صول.

ن�صب جهاز ق�سطرة القلب
فـي كربالء
�أجن ��زت امل�ل�اكات الفنية والهند�س ��ية لإحدى ال�ش ��ركات املحلية
م�ش ��روع جتهي ��ز ون�ص ��ب وت�ش ��غيل جه ��از ق�س ��طرة القل ��ب يف
م�ست�ش ��فى احل�سني العام (ع) بكلفة �إجمالية بلغت مليارا و896
مليون دينار.
�أعلن ذلك للمدى املتحدث االعالمي با�س ��م دائرة ال�ص ��حة �س ��ليم
كاظم و�أ�ضاف� :إن امل�شروع الذي ي�أتي �ضمن تخ�صي�صات تنمية
الأقاليم لعام  2008مت اجنازه خالل �أربعة �أ�ش ��هر .مو�ضحا انه
مت �إنهاء الأعمال املدنية ملوقع ن�صب اجلهاز ومت ن�صبه وهو يف
طور التغذية بالطاقة الكهربائية

معر�ض للمنتجات الهولندية
فـي الب�صرة
حتت�ض ��ن حمافظة الب�ص ��رة منت�صف �ش ��هر كانون الثاين املقبل
اقام ��ة معر�ض للمنتج ��ات وال�ص ��ناعات الهولندية ح�س ��بما ذكر
حمافظ املدينة.وقال الدكتور �ش ��لتاغ عبود ":حتت�ضن حمافظة
الب�ص ��رة منت�ص ��ف �ش ��هر كان ��ون الث ��اين املقب ��ل اقام ��ة معر�ض
للمنتجات وال�صناعات الهولندية.
وا�ض ��اف":االتفاق عل ��ى اقام ��ة املعر�ض ات ��ى بع ��د الرغبة التي
�أبداه ��ا ع ��دد م ��ن امل�س ��تثمرين وال�ش ��ركات الهولندي ��ة والت ��ي
نقله ��ا مدي ��ر ادارة ال�س ��فارة العراقي ��ة يف هولن ��دا الدكتور عمر
ال�صليبي.

