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حزب الوحدة يقرر فصل نوري الراوي
بغداد  -املدى

قـ ــرر حـ ــزب الـ ــوحـ ــدة فــصل
وزيــر الثقـافـة نـوري الـراوي
من عضـوية احلـزب واملكتب
السياسي.
جـاء ذلك يف رسـالـة وجههـا
املـكـتـب الـ ـسـي ـ ــاسـي حل ـ ــزب
ال ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــدة ال ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــراوي،
حصلت (املدى) على نسخة
مـنه ــا وورد فـيه ــا م ــا نــصه:
لقـد مت انتـماؤك الـى حزب
ال ـ ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ـ ــدة ق ـ ـبـل اقـل مـ ــن
عـامني ،بنـاء على معلـومات
س ـ ـطـحـ ـي ـ ـ ــة ع ــن ت ـ ـ ــاريـخـك
الـ ـ ـشـخ ـ ـصــي والـ ـ ـس ـي ـ ـ ــاســي

والـ ـ ــوظ ــيفــي ،وقـ ـ ــد وضعـك
احل ـ ـ ــزب يف م ـن ـ ـصــب رف ـيـع
حتـل ــم يف الـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــول الـ ـيـه
ب ــوضعك اخلــاص .بــال ــرغم
من معـارضـة بعـض اعضـاء
امل ـك ـ ـتـ ــب ال ـ ـ ـ ـس ـ ـيـ ـ ـ ـ ــاسـ ــي وال
نـ ـ ـتـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ادائ ــك
ال ـ ــوظ ــيف ــي فه ـ ــذه قـ ـض ـي ـ ــة
أخ ـ ـ ـ ــرى وخ ـ ـ ـ ــارج عـ ـمـلـ ـن ـ ـ ـ ــا
السياسي.
وت ــابعـت الــرســالــة امل ــوجهــة
مـن املكـتـب ال ـسـي ــاسـي ال ــى
الـراوي :كنـا نــأمل ان تلتـزم
ب ـ ــااله ـ ــداف وامل ـب ـ ــادئ ال ـتــي
ارسـاهـا البـرنـامج الـسيـاسي

والـنـظــام الــداخلـي للحــزب
اذ بــدال من الـتمــسك بهــذا
االلـتـ ــزام وتــنفـيـ ــذه ،اخـ ــذت
ت ـس ــاهـم يف اق ــامـ ــة تكـتالت
مع عنـاصر خـارج احلزب او
مـ ـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرودة مـ ـ ـ ـنــه ،قـ ـ ـ ـبــل
االنتخـابات االخيرة يف /15
 2006/12وبعـدها تارة باسم
"اهـل العـ ــراق" وتـ ــارة بـ ــاسـم
(التيار العـراقي) بحثنا عن
مـصــالح شخـصيــة ال اكثــر،
ودون عـلم املكـتب الـسيـاسي
للحزب او مـوافقته ،وبذلك
تـكـ ــون ق ـ ــد وضعــت نفـ ـسـك
خارج اطار احلزب.

ستة مليارات دوالر  ..خسائر القطاع النفطي للعام املايض
بغداد /نينا

قــدر خبــراء وزارة النفـط خـسـائــر املنـشـآت
الـنفـطـيــة نـتـيج ــة العـملـيــات الـتخــريـبـيــة
خالل الـعام املاضي باكثر من ستة مليارات
دوالر.
وق ـ ــال ال ـن ـ ــاطق ال ـ ــرس ـمــي ل ـ ــوزارة الــنفــط
عـاصم جهاد :ان خبـراء وزارة النفط قدروا
خـسائـر املنشـآت النفطـية لـلعام املـاضي بـ
 250مـليــار دوالر مــوزعــة علــى  186عمـليــة
تخريبية.
واض ــاف جه ــاد :ان العـملـيــات الـتخــريـبـيــة
ك ــانت مــوزعــة علــى قـطــاعــات مخـتلفــة اذ

كــانت خـسـائـر العـمليــات التخـريـبيـة الـتي
اسـتهــدفـت تفـجيــر آبــار الـنفـط اخلــام 400
مـليـون دوالر وخـسـائــر تفـجيــر منـظـومـات
انــابيـب تصـديــر النـفط اخلـام نحـو 2.710
ملـيـ ــار دوالر والعـملـي ــات الـتـي اسـته ــدفـت
تـفجير انـابيب النفـط اجملهز للـمصايف 12
مليـون دوالر وخـسـائــر تفجيـر انـابـيب نقل
املـنـتج ــات الـنفـطـي ــة والغ ــاز  3.120ملـي ــار
دوالر.
وقـال يف ما يتعلق بـاخلسائـر البشـرية قتل
 47مـهنــدســا وفـنيــا و  91شخـص ــا من قــوة
حماية املنشآت النفطية.

وزير املوارد املائية لـ(املدى):

يف املثنى

خطر الفيضان زال ..وسيطرنا عىل الزيادة يف منسوب املياه يف هنري دجلة والفرات

بغداد/املدى
اعلـن يف وزارة امل ــوارد امل ــائـي ــة عـن
اسـتق ــرار ح ــال ــة الفـيـض ــان ــات يف
ع ــم ـ ـ ــوم الـع ـ ـ ــراق بـع ـ ـ ــد ان م ـ ـ ــرت
مـوجــات تصــاريف امليـاه يف نهـري
دجـل ـ ـ ــة والـف ـ ـ ــرات بـ ـ ـسـالم ج ـ ـ ــراء
سقـ ـ ــوط االم ــط ـ ـ ــار الغـ ـ ــزيـ ـ ــرة يف
املـن ــطقـ ــة الـ ـشـمـ ــالـيـ ــة واجلـ ــانـب
ال ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ــرقـ ــي مـ ــن ال ـ ـبـالد وعـ ـ ـ ـ ــدم
اس ـ ـتـخـ ـ ـ ـ ــدام مـ ــيـ ـ ـ ـ ــاه االنـهـ ـ ـ ـ ــر يف
الـعمـليــات ال ــزراعيــة اضــافــة الــى
زيادة يف ايـرادات منطـقة حصـيبة
من املياه الواردة من سورية.
واشار وزيـر املوارد املـائيـة الدكـتور
عـب ـ ــد الل ـطــيف جـمـ ــال رشـيـ ــد لـ
(امل ــدى) ال ــى ان مـن ــاطـق الع ــراق
شه ــدت م ــؤخ ــرا ح ــدوث سـي ــول ــة
كـبيرة زادت من نهـر الزاب االعلى
حـيث مت الـتحكـم بهــا بــواسـطــة
حت ـ ــويل املـ ــوجـ ــة الـ ــى مـنـخفــض
ال ـث ـ ــرث ـ ــار ال ـ ــذي م ـ ــا زال ي ـت ـ ــسع
لـكميـات اضـافيـة لـوجـود فـراغـات
خـزيـنيـة كـبيـرة فقـد مت امـرار مـا
يقـرب من 8600م/3ثـا اليه بـينمـا
مـ ـ ــرت فق ــط ال ـ ــى م ـ ــؤخ ـ ــر س ـ ــدة
ســامــراء كـميــة 1500م /3ثــا وملــدة
( )10س ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ـ ــات فـق ـ ـ ــط ومت ـ ــت
ال ـسـيـط ــرة عل ــى مـن ــاسـيـب املـي ــاه
داخل عمود نهر دجلة وتفرعاته.
واضـاف :ان مـا حــدث يف املنـطقـة
اجلنـوبية وعلى وجه التحديد يف
محـافـظتـي واسط ومـيسـان يعـود
الـ ــى ه ـطـ ــول ام ـطـ ــار غـ ــزيـ ــرة يف
اجلــانب الـشـرقـي من الـبالد ممـا
ت ـ ـس ـبــب ع ــنه حـ ـ ــدوث س ـيـ ـ ــول يف
منــاطق بـدرة وجـصـان وزربــاطيـة
وال ـط ـيــب ودوريج مم ـ ــا اث ـ ــر ذلـك
علــى القــرى الــواقع ــة يف املنــاطق
املــنخفـض ــة يف مج ــاري ال ـسـي ــول
عل ـمـ ـ ــا انه ال ميـكــن ال ــتحـكــم يف
كـمـي ــات االمـط ــار ال ـس ــاقـط ــة وال
ك ـم ـي ـ ــات الـ ـس ـي ـ ــول لع ـ ــدم وج ـ ــود
منـشـآت سـيطـرة يف هــذه املنـاطق
وهـي خـ ــارج امك ــانـي ــة ال ـسـيـط ــرة
عليها.
أم ــا م ــا يـتعـلق يف مح ــافـظ ــة ذي
قـ ــار ،فـ ــأن كـمـيـ ــات املـيـ ــاه يف نهـ ــر
الغراف ونتيجـة عدم استخدامها
مـن قـبـل الفالحـني يف العـملـيــات
ال ـ ــزراع ـي ـ ــة واالكــتف ـ ــاء بـك ـم ـي ـ ــات
االمـطار السـاقطة لـري املزروعات
فــان املــوج ــة وجهـت الــى مـن ــاطق

االهــوار خــاصــة هــو ابــو زرك ممــا
سـبب زيــادة الكـميــات الــواردة الــى
الهــور حـيـث اثــر ذلـك عل ــى بعـض
الـقـ ـ ـ ــرى الـ ـ ـ ــواقـعـ ـ ـ ــة يف امل ــنـ ـ ـ ــاطـق
املنخـفضــة داخل الهـور ومت اتخـاذ
اجراءات ملعاجلة هذه احلاالت.
وفـيمــا يـتعلق بـنهــر الفــرات أيـضــا
هـن ــاك زي ــادة يف اي ــرادات مـنــطق ــة
حصيـبة وااليـرادات الواردة مـؤخرا
من حــوض الـنهــر األ انه مت امــرار
امل ــوج ــة والـتـحكـم به ــا عـن ط ــريق
س ــد ح ــديـثـ ــة وبحـي ــرة احلـب ــانـي ــة
وبحيـرة الـرزازة حيـث مت تشـغيلهـا
وفق خطـة مسـيطـر عليهـا لغـرض
ع ــدم الـت ــأثـيـ ــر عل ــى احمل ــاف ـظ ــات
اجلـن ــوبـي ــة اال ان بعــض الكـمـي ــات
سبـبت ارتفـاع ـاً يف منـاسـيب مقـدم
سدة الـهنديـة وقد مت الـتحكم فيه
بـ ـشـكل سـ ــريع وقـ ــد مـ ــرت املـ ــوجـ ــة
بـ ـ ـسـالم يف مـح ـ ـ ــافـ ــظ ـ ـ ــات (ب ـ ـ ــابـل،
وكـ ـ ــربالء وال ـنـجف وال ـ ــدي ـ ــوان ـي ـ ــة
واملثنى).
واوضح وزير املوارد املائية ان جهدا
كبيـرا بذل ملـواجهة املـوجات املـائية
ال ـ ــزائ ـ ــدة مــن خالل زج اك ـث ـ ــر مــن
اربعـني آلـيـ ــة تعـمـل يف مح ــاف ـظ ــة
ميسـان ملعاجلـة املنـاطق الضعـيفة
والفــتحـ ــات يف الـ ـسـ ــداد املـ ــوجـ ــودة
وكذلك احلـال يف باقي احملـافظات
اجلنوبية البصرة وذي قار.
وعن الـسـيطــرة علــى الفـيضـانـات،
قـال الـدكتـور عبــد اللطـيف جمـال

رشيد:
ان مـ ـ ــوضـ ـ ــوع ت ـ ــسل ـيـك املـ ـ ــوجـ ـ ــات
الفـيضــانيـة بـاسلــوب يضـمن عـدم
االضـرار بـالـسكـان واملــدن اعتمـدنـا
فـيه بــالــدرجــة االس ــاس علــى مــا
يأتي:
ان معـ ـظــم االي ـ ــرادات ت ـ ــأتــي مــنخــارج العـراق وبـغيــاب االتفــاقيـات
وعـدم تعـاون الــدول املتـشــاطئـة يف
ت ــزوي ــد الع ــراق ب ــامل ـسـتج ــدات م ــا
يـسـبب اربـاكـا يف عـمليــة التـشـغيل
ويف بـع ـ ـ ــض االح ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــان ن ـ ـ ـ ـ ـ ــواجـه
مفاجـآت يف كمية التصريف الوارد
وقـ ـ ــد حـ ـ ــاولــت الـ ـ ــوزارة م ــن خالل
جـميـع قنــوات االتـصــال الـتنـسـيق
اال انه لــم ي ــتحـقق ذلــك لغـ ـ ــايـ ـ ــة
تأريخه.
ان ال ـ ـ ــوضع االم ـنــي احلـ ـ ــالــي يفالع ـ ــراق س ـبــب اشـك ـ ــاال ك ـب ـي ـ ــرا يف
عمليـة مراقبـة السـداد الفيضـانية
الواقعة على جانبي االنهر وقنوات
الـري اضافـة الى االنـفالت االمني
وبــالـتــالـي قـيــام امل ـسـتفـيــديـن مـن
االنهــر والقنـوات بـإحــداث فتحـات
او اجـ ــراء اعـمـ ــال ادت الـ ــى ضـعف
االكتـاف وبـرغـم املتـابعـة املـسـتمـرة
اضـافة الـى هطـول االمطـار فرض
علــى املــزارع عــدم اسـتخــدام املـيــاه
اجلـاريـة ممـا ادى ذلك الـى حـدوث
طفـح يف بع ــض امل ـ ـ ــواقع وحتـ ـ ــاول
اجهـ ـ ــزة الـ ـ ــوزارة اعـ ـ ــادة االك ـتـ ـ ــاف
والسيطرة عليها.

التعليم العايل تطلق برنامج
البعثات البحثية لطلبة الدكتوراه
بغداد  -جالل حسن

اط ـل ـقـ ـ ــت وزارة ال ـ ـ ـت ـع ـل ـ ـ ـيـ ـ ــم
العـ ـ ــالــي وال ــبحــث الـعل ـمــي
ب ــرنـ ــامج ــا ج ــدي ــدا خ ــاص ــا
بــالبـعثــات الـبحـثيــة لـطـلبــة
الــدكتـوراه يف اطـار جهـودهـا
الـ ـ ـ ــرامـ ـيـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــى تـ ـ ـ ــرص ــني
الــدراســات العـليــا والـتعلـيم
العــالي بــشكل خـاص .وقـال
م ـ ـص ـ ـ ــدر يف دائ ـ ـ ــرة ال ـبـحــث
والـتعليم :ان الـوزارة اطلقت
اشارة البـدء ببرنـامج طموح
لـلبـعثــات الـبحـثيــة قــصيــرة
االمـ ــد ل ــطلـبـ ــة الـ ــدكـتـ ــوراه
ال ـ ـ ـ ــذي ــن ه ــم يف م ـ ـ ـ ــرحـل ـ ـ ـ ــة
الـبحـث ،مع الـت ــركـي ــز عل ــى
الـتخصـصات الـتي ال تتـوفر
امـكـ ــانـيـ ــة اجن ـ ــاز بح ـ ــوثهـ ــا
املــتق ـ ــدم ـ ــة بـ ـسـبـب ظ ـ ــروف
العـ ــراق املع ــروف ــة وم ــا جنـم
عـ ـنـهـ ـ ـ ــا م ــن انـق ـ ـطـ ـ ـ ــاع ع ــن

مـ ـس ـي ـ ــرة ال ـت ـط ـ ــور الـعل ـمــي
والتقـني العــاملي علـى مـدى
العقود املاضية.
واضــاف :ان هــذا الـبــرن ــامج
ي ـ ـ ـ ــأت ــي م ـكـ ـمـال وم ـ ـ ـ ــوازي ـ ـ ـ ــا
ل ــسل ــسلـ ــة اخل ـطـ ــوات الـتـي
اتخـذتهـا الـوزارة خالل املـدة
امل ــاضـي ــة ،ومـنه ــا احـتـض ــان
حــمل ـ ــة الـ ــشه ـ ــادات الـعل ـي ـ ــا
والـكفـ ــاءات املهـ ــاجـ ــرة الـتـي
عــادت الــى الــوطـن .وتعـيـني
اخلـ ـ ـ ــريـج ــني االوائـل عـلـ ـ ـ ــى
االقـسام العلميـة يف الكليات
واملعــاهــد ،وبــرن ــامج (االلف
بعثـة دراسيــة) الطمـوح .ويف
اط ــار خـط ــة ال ــوزارة بعـي ــدة
االم ـ ـ ــد لـ ـت ـ ـ ــأم ــني ح ـ ـ ــاج ـ ـ ــة
اجلـامعات والهـيئات التـابعة
لـهـ ـ ـ ــا م ــن الـ ـتـخ ـ ـص ـ ـصـ ـ ـ ــات
العلـميــة املتقـدمـة واملــؤهلـة
للـنهـ ــوض بقـط ــاع الــتعلـيـم

العالـي الوطني واعـادته الى
امليــادين العــامليـة .وافـاد بـأن
اخـ ـتـ ـي ـ ـ ــار ال ـ ـطـلـ ـب ـ ـ ــة لـه ـ ـ ــذه
الـبعثـات البـحثيـة سيـخضع
الى معـاييـر صارمـة ،مشـيرا
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــى ان ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة وجـه ـ ــت
اجل ـ ـ ــامعـ ـ ــات ب ـ ـ ــوضع آل ـيـ ـ ــة
تـ ـ ــرش ــيح م ـنـ ـ ــاس ـب ـ ـ ــة لهـ ـ ــذه
الـبعـث ــات وبـن ـسـب ــة  %10مـن
طلبـة الــدكتـوراه يف مـرحلـة
الـبحـث يف كل ج ــامع ــة ،وان
يـكـ ــون امل ـ ــرشح مـتـمـيـ ــزا يف
ال ـ ـ ـسـ ـنـ ـ ـ ــة الـ ـتـح ـ ـضـ ـيـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة
واالم ــتحـ ـ ــان ال ـ ـشـ ـ ــامل ،وان
يعـتـم ــد ت ــرشـيـحه مـن قــبل
جلـنــة الــدراس ــات العلـيــا يف
القسـم العلمي الـذي يدرس
فــيه ،وان يحـظ ــى مب ــوافق ــة
اللجـنــة الــوزاريــة اخملـتـصــة
باملوضوع.

ان وج ـ ـ ــود القـ ـ ــوات االمـ ـ ــريـك ـيـ ـ ــةوغـيــاب الـتـن ـسـيق ملعـظـم املـن ـشــآت
ال ـضـ ــروريـ ــة كـ ـسـ ــد حـ ــديـثـ ــة ،سـ ــد
ال ـ ــرم ـ ــادي ،ن ـ ــاظــم ال ـ ــورار ،ن ـ ــاظــم
الثـرثـار ،سـدة سـامـراء ..الخ سـبب
ت ـ ــأخـي ـ ــرا يف عــملـي ـ ــات الـتـ ــشغــيل
املـطل ــوب للحــاالت املفــاجـئــة وقــد
اوضـحنــا هــذا املــوضــوع يف الكـثيــر
م ــن اخملـ ـ ـ ــاط ــبـ ـ ـ ــات مـع اجلـ ـ ـ ــان ــب
االمريكي وكذلك مجلس الوزراء.
ان الفــراغــات اخل ــزنيــة ضــروريــةلعـملـي ــة تخــزيـن الــواردات املــائـيــة
العــاليـة ،ونـورد مــا متـوفــر بتــاريخ
 2006/2/14ال ـ ــذي بلـغ مجـم ـ ــوعه
()71.40م 3مـ ــوزعـ ـ ـاً علـ ــى الـ ـشـكل
اآلتي:
س ــد امل ــوصـل 5.51ملـي ــارم ،3س ــددوكـ ـ ـ ــان 4.14مـل ــيـ ـ ـ ــارم ،3بـح ــيـ ـ ـ ــرة
الــث ـ ـ ــرث ـ ـ ــار 33.46مـلــي ـ ـ ــارم ،3س ـ ـ ــد
العـ ـظ ـي ــم  0.89ملــي ـ ـ ــار م ، 3س ـ ـ ــد
درب ـن ـ ــدخـ ـ ــان 1.46مل ـي ـ ــارم ،3س ـ ــد
حــم ـ ـ ــريــن  0.95مـلــي ـ ـ ــار م 3س ـ ـ ــد
حـ ــديـثـ ــة  0.36ملـيـ ــار م ،3بحـيـ ــرة
احلـبــانـي ــة 1.29ملـي ــارم ، 3بحـيــرة
الرزازة 23.34مليار م3.
ف ـي ـم ـ ــا يــتعـلق بــنهـ ـ ــر دجل ـ ــة ق ـ ــال
الدكتور رشيد:ان مقطع نهر دجلة
عـنـ ــد مـ ــديـن ـ ــة بغـ ــداد ال يــتحــمل
الـت ـص ــاريـف الع ــالـيـ ــة ،علــيه متـت
ال ـ ـ ـسـ ـيـ ــطـ ـ ـ ــرة م ــن خـالل حتـ ـ ـ ــويـل
تصـريف قدره ()8300م 3من خالل
نـاظم الثرثـار -سامراء الـى بحيرة
ال ـث ـ ــرث ـ ــار وت ـ ــسل ـيـك ()1000م3ث ـ ــا
م ــؤخ ــر س ــدة س ــام ــراء وب ــالـت ــالـي
ح ـم ـ ــاي ـ ــة م ـ ــدي ـنـ ـ ــة بغ ـ ــداد وامل ـ ــدن
اجلنوبية من الفيضانات.

وب ــالنــسبــة الــى نهــر الفــرات فقــد
اشـار وزير املـوارد املائيـة الى حتقق
تـ ــصـ ـ ـ ــريـف قـ ـ ـ ــدره ()1000م /3ثـ ـ ـ ــا
مـؤخر سـد حديـثة يف ( )13شـباط
اجل ــاري وب ـسـبــب تقلـيــص مقــطع
نهر الفـرات وملعظـم مواقعه بـسبب
الـنقـص يف اجهــزة احلفــر والكــري
ونـتيجــة للظـروف الـتي مـرت علـى
العـراق فقـد فـرض املـوقف املـذكـور
آنـف ـ ـ ـ ـاً حتـ ـ ـ ــويـل تـ ــصـ ـ ـ ــريـف قـ ـ ـ ــدره
()600م /3ث ـ ـ ــا ب ـ ـ ــاجت ـ ـ ــاه بـحــي ـ ـ ــرة
احلـبـ ــانـيـ ــة والـ ـسـمـ ــاح بـت ـصـ ــريف
()400م/3ثـا مـؤخـر سـدة الـرمـادي
وبالتالي حتققت احلماية للسكان
واملدن للمـنطقة املمتدة من مؤخر
السد لغاية مصب نهر الفرات.
وعن دور االهـوار واعمـدة االنهر يف
تـ ــسلـيـك املـ ــوجـ ــات ،قـ ــال الـ ـسـيـ ــد
الـوزيــر-:ان منـاطق االهـوار تعـتبـر
اخمل ـ ــارج الـ ـض ـ ــروري ـ ــة الس ـتــيع ـ ــاب
املـوجـات الفـيضــانيـة املـتحققـة يف
نهــايــات اعـم ــدة االنهــر الــرئـي ـســة
وبـسـبب انـشـاء العـديــد من القـرى
واملـشــاريع ال ــزراعيــة ومـنهــا ضـمن
املنــاسـيب الـضــروريــة الستـيعــابهــا
وهذا سبب الكثير من املشكالت يف
ذلــك ممـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـتـ ـ ـطـلـ ــب نـقـل تـلــك
الــتجــمعـ ــات وتع ــويــض س ــاكـنــيه ــا
وانشـاء البـديل لهم وبـذلك تـسهل
عمـليــة احلمـايــة من الـفيـضـانـات
اض ــاف ــة ال ــى ان ـشـ ــاء الع ــدي ــد مـن
امل ـ ـ ــزارع وال ـبـحــي ـ ـ ــرات داخـل خـ ــط
التهــذيب احملــدد يف اعمـدة االنهـر
وهـي مـ ـسـ ــاحـ ــات ال يجـ ــوز اقـ ــامـ ــة
مـشــاريع دائمــة فيهـا النهـا تـنغمـر
عنــد ارتف ــاع املنــاسـيب وقــد حــدث
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ذلـك ع ـن ـ ــد ت ـ ــسل ـيـك ال ـتـ ـصـ ـ ــاريف
العـاليـة التـي حتققت يف االسـابيع
امل ــاضـي ــة ضـمـن مح ــاف ـظـ ــة صالح
الدين.
وقـال الدكـتور عـبد الـلطيف جـمال
رشـيـ ــد :نـ ـسـتـنــتج ممـ ــا اوردن ـ ــا أنه
ميـكـن الـ ـسـي ـط ـ ــرة علـ ــى املـ ــوجـ ــات
الع ــالـي ــة الـتـي سـت ــزداد يف اعـم ــدة
االنهـر الرئيـسة لـلزمن املـتبقي من
املـ ـ ــوس ـمــني ال ـ ـش ـتـ ـ ــوي والـ ـ ــرب ــيعــي
احل ــالـي ل ــوج ــود ف ــراغ ــات خ ــزنـي ــة
كبيـرة وهـذا املـوضـوع يتـطلب تـوفـر
كـ ـ ــامل ال ـ ـس ـيـ ـطـ ـ ــرة عل ـ ــى تـ ــشغــيل
املـنـ ـشـ ــآت ال ـضـ ــروريـ ــة ،ف ــضال عـن
تع ـ ــاون مجـ ــال ــس احملـ ــاف ـظـ ــات يف
تــوعـيــة امل ـسـتفـيــديـن والـتجـمعــات
الــسكــانـيــة بـضــرورة عــدم االضــرار
مبـنـ ـش ـ ــآت ال ـ ــري ومــنه ـ ــا الـ ـس ـ ــداد
وكـذلـك االبتعـاد عن انـشـاء القـرى
داخـل امل ــنـ ـ ـ ــاطـق الـ ـت ــي سـ ـتـغ ــمـ ـ ـ ــر
وبــاالخـص يف امل ـســطحــات املــائـيــة
جتـنـب ــا للفـيـضــان ــات مع الـتــأكـيــد
عل ــى ت ــوفـي ــر احلـم ــايـ ــة الكـ ــامل ــة
ملهـنــدسـي الــري يف مـت ــابعــة حــالــة
السداد كـل ضمن احملافظة املعنية،
والـتـ ــأكـي ـ ــد علـ ــى ضـ ــرورة تـ ــسهــيل
وت ـ ـ ــأمــني مـهــم ـ ـ ــة وج ـ ـ ــود ودخ ـ ـ ــول
املهـنـ ــدسـني واملـ ـشـغلـني يف م ـ ــواقع
ال ـ ـسـ ـ ــدود وم ـن ـ ـشـ ـ ــآت ال ـ ـس ـيـ ـطـ ـ ــرة
الــرئيـسـة خـاصـة يف سـدة سـامـراء
ون ـ ــاظ ــم دجل ـ ــة -ال ـث ـ ــرث ـ ــار وس ـ ــدة
ال ـ ــرم ـ ــادي وال ـ ــورار واجمل ـ ــرة وس ـ ــدة
الـفل ــوجـ ــة وعل ــى م ــدار  24س ــاع ــة
(ليال ونهــارا) علمــا ان معظـم تلك
املـن ـش ــآت ت ـسـيـط ــر علـيه ــا الق ــوات
متعددة اجلنسية.

تشغيل  193الف عاطل

لتعزيز دور االقتصاد العراقي

الصناعة تعلن عن انجاز اربعة ملفات استثامرية
بغداد  /رياض القره غولي
اجنــزت وزارة الـصـنــاع ــة واملع ــادن اربعــة
ملفات للمشاريع االستثمارية اخلاصة.
وقــال وزيــر الـصـنــاع ــة واملعــادن اســامــة
عـبــد العــزيــز الـنجـيفـي خالل اجـتـمــاع
مــوسع ضم وكالء الـوزارة ومـستـشـاريهـا
ورئ ـيـ ــس احت ـ ــاد ال ـص ـن ـ ــاعـ ـ ــات الع ـ ــراقــي
واحت ـ ـ ــاد رج ـ ـ ــال االع ـم ـ ـ ــال وع ـ ـ ــدداً مــن
اساتذة اجلامعات واالقتصاديني.
ان املـلـفـ ـ ـ ــات االسـ ـتـ ـثـ ـمـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــة االربـعـ ـ ـ ــة
اجل ــدي ــدة ت ـشـمل م ـش ــاريع ج ــدي ــدة او
املسـاهمـة يف حتـديـث بعض الـصنـاعـات
القائمـة ومنها انـتاج امللف االستـثماري
اخلاص بـانتـاج الطـابوق بـالتكنـولوجـيا
احلديـثة مـن قبل القـطاع اخلـاص مع
اجن ـ ـ ــاز الـعـ ـمـل ب ـ ـ ــاملـلـف االسـ ـتـ ـثـ ـم ـ ـ ــاري
لـت ــأهـيل وحت ــديـث مـصـنع اسـم ــدة ابـي
اخلـصيـب يف البـصــرة والثـالـث لتــأهيل
كبريت املشراق على اساس املشاركة مع
شركات متخصصة يف صناعة الكبريت.

واوضح ان امل ـ ـشـ ـ ــاريع االخ ـ ــرى ت ـ ـش ــمل
تنفيذ خط انتاج جنب املثلثات لصالح
الـشـركـة العـامـة لـصنـاعــة االلبـان علـى
اســاس املـشــاركــة مع مــستـثم ــرين عــرب
وتأسيس شركة جديدة باسم (املثالية).
وذك ـ ــر ال ــنج ــيفــي ان ه ـن ـ ــاك م ـ ـشـ ـ ــاريع
وملفـات اخرى قيـد االجناز مـنها ملف
استـثمــاري خــاص بــصنــاعــة اجلـص يف
العراق بالـوسائل التكـنولوجيـة احلديثة
وملف اسـتثمـار القامـة مشـاريع حيـوية
تعـتمـد علـى املــواد االوليــة املتـوفـرة يف
العــراق مـع ملفــات اسـتـثـمــاريــة اخــرى
تـتـعلق بـتـنفـيــذ مـصـنع جــديــد النـتــاج
االنـ ـ ــاب ـيــب مــن نـ ـ ــوع G.R.Pمـ ـ ــؤكـ ـ ــداً
ضــرورة الـتــواصـل مع القـطــاع اخلــاص
كـ ـ ــونـه املع ـن ــي بقـ ـضـ ـ ــايـ ـ ــا االس ـت ـث ـمـ ـ ــار
بــاالضــافــة إلــى االسـتفــادة مـن اخلبــرة
العـ ــراقـيـ ــة املـتـ ــوفـ ــرة لـ ــدى اجل ـ ــامعـ ــات
العراقية يف هذا املضمار.

السماوة -عدنان سمير

رفضت دائرة صحـة محافظة املثنى مطالبة اصحاب
حقول الدواجن يف احملافظة باعدام الدجاج وحجره
جـراء عـزوف النـاس عن شـرائه وارتفــاع التعــويضـات
التي تقدمها الدولة الصحاب الدواجن.
واوضح ال ــدكـت ــور ف ــالح عـب ــد احل ـسـن امل ــدي ــر الع ــام
لصحـة املثنـى :ان رفض الـدائرة هـذه املطـاليـب يعود
الـى عدم اصـابة الـدجاج املـوجود يف احلقـول مبرض
انفلــونــزا الـطـي ــور وان مقــدار الـتعــويـض املقــدر هــو
اربعــة مـليــارات دينــار ،وان املتــابعــة مـسـتمــرة يــوميــا
لـفح ــص ال ـ ــدجـ ـ ــاج يف احلق ـ ــول مــن ق ــبل االط ـب ـ ــاء
واخملتصني.
واضـ ــاف :ان غـ ــرفـ ــة عــملـيـ ــات شـكلـت مــن مخـتـلف
اجلهات اخملتـصة ملتابعة هـذا املرض اذا ما وصل الى
احملــافـظــة وقــد وزعـت اللـجنــة عـشــريـن الف رســالــة
توضيـحية حـول املرض علـى املواطـنني وشكلت فـرقا
مـيـ ــدانـيـ ــة للــتحـ ــري والـ ــرصـ ــد وعقـ ــد الـنـ ــدوات مع
اصحـاب احملال واحلـقول وعـدم التعـامل مع الطـيور
الـبريـة وتبليغ الـسيطـرات بعدم دخـول الدواجـن الى
احملافظة فضال عن التنسيق مع االحزاب ومنظمات
اجملتمع لتوضيح اساليب الوقاية من املرض.
واكـد عـدم تـسـجيل ايـة اصـابـة ال يف الــدواجن وال يف
االن ـ ـسـ ـ ــان وان مـ ـ ــا اش ــيع يف ال ـ ـشـ ـ ــارع مــن ت ـ ــسج ــيل
اصـابتني عار من الصحة ..فيمـا فتح الطابق الثالث
يف مــستــشفــى الــسمــاوة الع ــام الستـقبــال ايــة حــالــة
يشـتبه بهـا وزود باالجـهزة الـطبيـة الالزمـة اذ وصلت
ال ــى احمل ــافـظ ــة اجه ــزة فحـص س ــريع ــة مـضـم ــون ــة
النـتيجـة وخالل  15دقيقـة تـكشف احلـالـة واالصـابـة
من عدمها يف املكان اخملبر عنه..
واض ــاف :ان صحــة احملــافـظــة تــسلـمـت ع ـشــرة آالف
كـب ـس ــولـ ــة لعالج امل ــرض وارسلـت اطـب ــاء وم ـس ــؤولـي
اخملـتـبـ ــرات للـتـ ــدريـب يف ورشـ ــة عـمـل علـ ــى كــيفـيـ ــة
التعـامل مع ايـة اصـابـة حتـدث وشـكلت جلنـة رئـيسـة
من اربعة اطباء ملعاينة احلاالت املشتبه بها.

مـ ـ ــراكـ ـ ــز تـ ـ ــدري ــب مه ـن ـيـ ـ ــة
وشعبيـة لغايـة نهايـة كانون
الثاني املاضي.
ص ـ ــرح ب ـ ــذلـك امل ـ ـس ـت ـ ـش ـ ــار
االعالمـي يف الـ ــوزارة عـبـ ــد
اهلل الـالمي مــشيــراً إلــى ان
اكثـر من ( )193الف عـاطل
مت تــشغـيلهـم مـن مجـمــوع
املـ ـسـجلـني والـ ــذيـن جتـ ــاوز

بغداد /املدى

اص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت وزارة الـ ـع ـ ـ ـ ـم ــل
وال ـ ـشـ ـ ــؤون االج ـت ـمـ ـ ــاع ـيـ ـ ــة
احـ ـصـ ـ ــائ ـيـ ـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة عــن
ان ـش ـط ــة م ــراك ــز الـت ــشغــيل
والـت ــدريـب املهـنـي يف بغ ــداد
واحمل ـ ــافـ ـظـ ـ ــات يف مج ـ ــاالت
تـ ـ ـ ـ ـ ـس ـجـ ـ ـيــل الــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط ـل ـ ــني
وت ـ ــشغ ـيـلهــم وت ـ ــدري ــبهــم يف

عددهم اكـثر من ( )664الف
عاطل.
واشـ ـ ــار الالمــي إل ـ ــى ت ـب ـيـلغ
اكثــر مـن ( )297الف عــاطل
بـاحلضـور إلى مـراكز حـضر
مـنهـم اكـث ــر مـن ( )243الف
ومت تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرشـ ـ ـيــح ( )214الــف
ع ـ ـ ـ ــاطـل ملـق ـ ـ ـ ــابـل ـ ـ ـ ــة ارب ـ ـ ـ ــاب
الـشـركـات الغــراض التعـيني
فيها.

 60مولدة جديدة لتأمني الكهرباء
يف البرصة الصيف القادم

البصرة /عبد احلسني الغراوي

تشهـد محافـظة البـصرة خالل العـام احلالي
تــنف ـيـ ـ ــذ الع ـ ــدي ـ ــد مــن م ـ ـشـ ـ ــاريع الـ ـط ـ ــاق ـ ــة
الكهربـائية تـشمل مركـز احملافظـة واألقضية
والنواحي التابعة لها.
وقـ ــال رئـي ــس جلـنـ ــة الـكهـ ــربـ ــاء يف مـجل ــس
احملـافظة :ان هـذه املشاريع تهـدف إلى تأمني
الـتيــار الكهــربــائي لـعمــوم احملــافـظــة لفـصل
ال ـص ـيـف الق ـ ــادم وتـ ـشــمل ن ـصــب مح ـط ـ ــات
جــديــدة ومــد شـبكــات ن ــاقل ــة للـتـيــار وادامــة

وصيانة الشبكة القدمية.
وأض ـ ــاف :ان مـجل ــس احمل ـ ــاف ـظ ـ ــة اسـت ـط ـ ــاع
احلـص ــول علــى ( )60مــول ــدة كهــربــاء مبـبلغ
 300ألف دوالر حيث مت تـسلم الدفـعة األولى
مـنه ــا الـب ــالغ ــة  27م ــول ــدة وسـتــصل الـبقـي ــة
تباعاً.
واشار إلى ان مـديرية كهـرباء البصـرة ستقوم
بتوزيع هذه املولدات حسب الكثافة السكانية
للـمنـاطق واحـتيـاجـاتهـا للـتيــار الكهـربــائي.

