
3  يف احلدث احمللي
LOCAL EVENTS

السماوة / املدى
مــن أجـل تعــــــزيــــــز قــيــم الــتـكــــــافل
اإلجــتــمـــــــاعــي واإلرتـقـــــــاء بـــــــواقـع
الــــطفـــــــولـــــــة ورعـــــــايـــتهـــــــا، بـــــــادرت
)مـؤسـســة نهــوض العــراق للتـطـور
احلـــــضــــــــاري واإلعـــمــــــــار(،إحــــــــدى
منظـمات اجملتمع املدني يف مدينة
الــسـمـــاوة، بـتـــوزيـع الهـــدايــــا علـــى
األطـفـــــــــال الـــيـــتـــــــــامـــــــــى واألرامـل

مبناسبة )يوم اليتيم العربي(.
وأقـيم إحتفـال بـاملنـاسبـة، بحضـور
نـخـــبــــــــة مـــن املـــثـقـفـــني ووجـهــــــــاء
اجملـتمع والـسيـدات املعـنيـات بهـذا
الـشـأن. وقــالت الــسيـدة وفــاء علي
أحـمــــد،املـــســــؤولــــة عـن مــــؤســـســــة
نهــــــوض العـــــراق، إن املـــــؤســــســـــة "
تــسعـــى،مـن خالل هـــذا االحـتفـــال
بـيـــوم الـيـتـيـم،للـــدفـــاع عـن حقـــوق
الـطـفل العـــراقي.. ورعــايـته وإبــراز
مـواهـبه الثقـافيـة والعلـميـة،ونقله
مــن الـــــــواقـع املـعـــــــاش إلـــــــى حـــــــال

أفضل."
وأضــــــــافـــت " نـحـــن كـــمـــنــــظـــمــــــــات
مـجتـمع مــدني نـدعـو إلـى ضـرورة
اإلهتمام باألطفـال اليتامى، وهذا
اإلحتفــال يجـري خـالله استـذكـار
واجـب اجلـمـيع جتـــاه هــــذه الفـئـــة
من املـواطـنني الــذين عـانــوا بفعل

مغامرات الغير وطيشهم." 

وعـبر احلاضـرون عن أهميـة رعاية
الـــــطـفـل الـعـــــــــراقـــي الـــــــــذي ذهـــب
ضحـيــــة الـــسـيــــاســــات اخلــــاطـئــــة
لألنــظـمـــة الــســــابقـــة.. وعـملـيـــات
االرهـــــــــــــــــــــــاب والـــــــــتـــهـــجـــــــــيـــــــــــــــــــــــر
القــــســـــري،وضــــــرورة العــمـل علـــــى
إحتـضــان األطفــال الــذيـن فقــدوا
آبــــاءهـم.. وتــــوفـيــــر املـــســتلــــزمــــات
الـضـروريــة جلعـلهم أداة فــاعلـة يف
اجملتمع.. ال سيمـا بعد الـتغييرات

احلاصلة يف العراق. 
ويف نـهـــــــــايـــــــــة احلـفـل، مت تـــــــــوزيـع
الهـــدايـــا العـيـنـيـــة علـــى األطفـــال
اليتـامـى الـذيـن يبحثـون عن مالذ
آمـن يحـمـيهـم مـن االخـطــار الـتـي

حتدق بهم. 
وعن هذه االحتفالية، قال الشاعر
سعـــد سـبـــاهـي "الــطفـــولـــة عـــالـم
ســرمــدي تـتخـطــى حــدود الــزمــان
واملـكـــــان حــيــث تــتــــســيـــــد الــبـــــراءة
واالبتـسامة رغم كل مـا يحيط بها
مــن أخـــطــــــار وإمـــتهــــــان والـــطـفل
العـراقـي منــذ عقـود تـسـوره آسـاور
احلــــروب والــــدمــــار وتــتلـقفـه لغــــة
اليتـم واليورانيـوم." وتابع أنه "بني
تلـك الـعقـــــود خفـتـت إبـتـــســــامــــة
اطفـالنـا وشنقت امـانيهم يف شـمة
أفـــيــــــــون ولـــم يـــبـق ســــــــوى صــــــــدى

طفولة تهرب إلى اآلماد."
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اإلحتفال بيوم اليتيم يف الساموة

تزيني ساحات بغداد بالعلم العراقيعدسة : نهاد العزاوي

الديوانية / املدى
قــال املهنـدس كـاظـم عبـادى مـديـر
زراعــــة الــــديــــوانـيــــة: أن  مــــديــــريــــة
الـــزراعـــة يف الـــديـــوانـيـــة اعـتـمـــدت
الول مـرة الـري بـالـرش والـتنقـيط
لـــزراعـــة احملـــاصـيل الــصـيفـيـــة يف
احملــافظـة. مـشيـراً إلـى أن التـوسع
ــــــرش ــــــاســتـخــــــدام طــــــريـقــتــي ال ب
والـتــنقـيــط جـــــاء بعــــد الــتجــــربــــة
النـاجحـة التي قـامت بهـا املديـرية
للمـوسم الـزراعي الـصيفي املـاضي
الـتـي طــبقـت يف عـــــدد مـن املـــــزارع
وجنحت. خـاصـة جتـربـتي الفـواكه
واخلضـراوات  التـي حققت انتـاجاً
مقبـوالً. وهذا الـنجاح جعلنـا نقوم
بــتـــــوســيع الــتجـــــربـــــة هــــــذا العـــــام
واعـتمـادهـا بـشكل كـبيـر يف الكـثيـر
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بغداد / املدى
صـــرح مـــؤخـــراًْ الـــسـيـــد أحـمـــد شـيـــاع
البراك رئيس هيئة حل نزاعات امللكية
ـــإن الهـيـئـــة قـــررت تقـــدمي الـعقـــاريـــة ب
ــــــدعــــــاوى الـــتـــي تـخـــص الـعـقــــــارات ال
املـصــادرة واملــشـمــولــة بـــإحكــام قــانــون
هيئـة حل نزاعات امللكيـة العقارية رقم
)2( لـــسـنـــة.2006 حـيـث حـــددت هـــذه
املــــادة يف فقــــرتهـــا رقـم )1( الـعقـــارات
املصادرة او حجـزت ألسباب سياسية أو
عرقيـة أوعلى أساس الـدين أو املذهب.

ـــــــدعـــــــاوى يف إذ وضـع الـقـــــــرارهـــــــذه ال
ــــــة والـلـجــــــان ــــــويــــــات عــمـل الـهــيــئ أول

القضائية التابعة لها. 

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

هيئة حل نزاعات امللكية العقارية حتسم 20864 دعوى لغاية شباط املايض
البيـانات اخلـاصة بـالدعـاوى املتسـلمة
ــــات اجلــــديــــدة ــــان ــــى قــــاعــــدة الــبــي عل
ــــالهـيـئـــة حـيـث بـلغ عـــدد اخلـــاصـــة ب
الدعـاوى التي مت إدخـالها فـيها لغـاية

شهر شباط املاضي )88882( دعوى.
واختـتم البراك تصريحه باألشارة إلى
ـــــواجه عـــمل بعـــض املعــــوقــــات الــتــي ت
الهيئة مشـيرا إلى الشـواغر يف اللجان
الـقضــائيـة مـن قبـل ممثلـي التـسـجيل
العقـاري خصـوصـا يف اللجـان التـابعـة
للمحــافظـات،وكـذلك امـتنـاع عـدد من
ــــتــــــــسـجــــيـل الـعـقـــــــــــاري يف دوائـــــــــــر ال
احملـــــافـــظـــــات مــن تـــنفــيــــــذ القـــــرارات
الـــصـــــادرة مــن الـلجـــــان القـــضـــــائــيـــــة

واملكتسبة الدرجة القطعية.
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وبني سـيادتـه  أن )17549( دعوى كـانت
مـرفـوعـة ضـد الـدولـة و)3310( دعـوى

مرفوعة ضد أشخاص عاديني 
وبـلغـت نـــسـبـــة احملـــســـوم الـكلـي إلـــى
املتـسلـم الكلـي من الـدعـاوى )%91،15(
ويف معـــــرض حـــــديـــثه عــن مـــــوضـــــوع
الــتخــطـيــط والـتـــدريـب بـني الـــسـيـــد
البــراك بــان الهـيئــة مـسـتمـــرة بتـسـلم
الـدعــاوى ورفعهـا إلـى املــراجع العـليـا،
وكـــذلك إلـــى املـنـظـمـــات الـــدولـيـــة ذات
ـــزويـــد مـجلـــس الـعالقـــة. فـــضال عـن ت
الـقضـاء األعلـى بــإحصـاءات مخـتلفـة
عن السادة القضاة العاملني يف الهيئة

ونسبة احلسم الشهري للدعاوى.
واضــاف بــإن العـمل مــسـتـمــر بــإدخــال

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

وأضـاف الـسيــد البـراك أن هـذا القـرار
جـــاء انـــسجـــامـــاً ملـتــطلـبـــات القـــانـــون
اجلديـد، وانصـافاً للـمتضـررين الـذين
اصابهـم احليف جراء قـرارات املصادرة

املتعسفة.
نـسّـبت الهـيئـة )40(قـانــونيــاً لعـضـويـة
اللجــان القضـائيـة لغـرض األسـراع يف
اجنــاز الــدعـــاوى املتـسـلمــة و املــسجلــة
لـدى هـذه اللجـان والـعمل علـى إيجـاد
ــــة لهـــا، ـــول الـــســــريعـــة واملـنـــاسـب احلل

لغرض حسمها بالوقت املمكن. 
حيث بلغـت الدعـاوى التـي مت تسلـمها
ــــة يف عــمــــوم مــن قـــبل مـكــــاتـــب الهــيــئ
الـعـــــــراق )131151(دعـــــــوى مت حـــــســـم

)20864( دعوى لغاية شباط 2006 
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بغداد/أصوات العراق
وافـقــت وزارة الــتـعـلــيــم الـعـــــــالــي
والــبحـث الـعلـمــي علـــــى طلـبــــات
انـتقــال أكثـر مـن ألف طـالـب من
اجلـــامعــات الـتـي يــدرســون فـيهــا
إلـــــــى جـــــــامعـــــــات أخـــــــرى تـقع يف

مناطق سكناهم أو قربها.
وقـال مـصـدر يف دائـرة الـدراسـات
والـتخطـيط واملتـابعـة يف الوزارة:
إن وزيـر التعلـيم العـالي والـبحث
الـعـلـــمـــي، وافـق بــــــــالـفـعـل عـلــــــــى
طلـبـــات انـتقـــال )1371( طـــالـبـــا
جـــامعـيـــا لغــايــة يــوم الـــرابع مـن
نيـسان ابـريل احلـالي، من بـينهم
)340( يــــــشــكـلــــــــون مــــــــا نــــــســـبـــتـه
)24.7%( نـقلـــــوا إلــــــى كلــيـــــات يف

بغداد. 
وأضـــــــاف ان "دائـــــــرة الـــــــدراســـــــات
تنـظر حـاليـاً يف )761( طلبـاً آخر
لـالنــــتـقــــــــــال بــــني اجلــــــــــامـعــــــــــات
لألسـبــــاب آنفـــة الـــذكــــر نفـــسهـــا،
ليـصـبح مـجمــوع الـطـلبــات الـتي
تـلقــتهــــا الـــــوزارة لغــــايــــة يــــوم 13
نـيــســـان ابــــريل احلـــالـي، )2132(
طلــبـــــاً، مــن بــيــنهـــــا )866( يـــــروم
أصحـــابهـــا الــنقل إلـــى جـــامعـــات

موجودة يف بغداد."
وتــــــــابـع انـه "عـلــــــــى الــــــــرغـــم مـــن
التـبعــات الكـثيــرة الـتي تــولــدهــا
عــملـيــــة انــتقــــال الــطلـبــــة بهــــذه
األعداد الكـبيرة، وهذا الوقت من
العـــــام الـــــدراســـي، علـــــى الـــــوزارة
واجلـــــــــــامـعـــــــــــات، إال أن الـــــــــــوزارة
رجـحـــــت املـــــــضـــــي يف إجـــــــــــــراءات
انـتقــال الـطـلبـــة بني اجلــامعــات،
ألســبــــــاب إنــــســــــانــيــــــة وعـــملــيــــــة،
وتقـديـراً منهـا للظـروف الـصعبـة

التعليم العايل توافق عىل انتقال أكثر من ألف طالب بني اجلامعات

اسـتــطلعـت آراء الـطلـبــة وأولـيــاء
األمـور يف سبع مـحافـظات، الـعام
املـــــاضــي بـــشـــــأن نــظـــــام القــبـــــول
املـركـزي، وإمكـانيـة تـنظـيمه علـى
أســاس الــرقعــة اجلغـــرافيــة، لـكن
الــــرأي الغـــالـب كـــان مـع اإلبقـــاء

على القبول املركزي كما هو.

نـــدوة مـتخـصـصـــة بهـــذا الــشـــأن،
كــمـــــا ســتحـــــاول الـــــوقــــــوف علـــــى
اجتــاهــات الــرأي العــام مـن خالل
وســـائل اإلعالم أو مـــوقعهـــا علــى
شــبـكــــــة املـعلــــــومــــــات الــــــدولــيــــــة

اإلنترنت."
واوضـح أن "الـــــــوزارة كـــــــانــت قـــــــد

احلـــاليـــة وغيــرهــا، تــدرس جــديــاً
إمكـــانيــة إعـــادة النـظــر بــأسلــوب
القـبـــــول يف الـكلـيـــــات واملعـــــاهـــــد
)القــبــــــول املــــــركــــــزي(، بــــــاجتــــــاه
إمـكانـية تـطويـره وجعل جـامعات
احملافظات مراكز جذب للطلبة"،
مـشيـراً إلـى إنهــا "ستنـظم قـريبـاً

واملـعقــــدة واملــــؤسفــــة، الـتـي تـقف
حــــــائالً دون متـكــن الـــطلــبـــــة مــن
مـــــواصلــــة الــــدوام والــــدراســــة يف
اجلـــامعــات الـتـي يــدرســون فـيهــا
بـعــيـــــــداً عــن مـحـــــــافــــظـــــــاتـهــم أو
منــاطق سكنـاهم." ونـوه إلـى أن "
الــــــــــــوزارة ويف ظـل املـعـــــــطــــيــــــــــــات

بغداد/نصير العوام 
انـتهـت  الــشـــركــــة العـــامـــة لـتجـــارة
احلـــبـــــــــوب يف وزارة الـــتـجـــــــــارة  مـــن
جتهيـز املطـاحـن االهليه بـاحلـنطـة
املــــســتـــــوردة حلــصــــــة شهـــــر شــبـــــاط
)2006( بنــسبـة )100%( حـيث بـلغت
الـكــمــيـــــــة اجملـهـــــــزة )320000( طــن

حنطة. 
وقـال مـصـدر يف الـشـركـة ان  حـصـة
شـهـــــــــــر اذار )2006( سـلــــمــــت إلـــــــــــى
املطاحن األهلية واحلكـومية بكمية
)180000( طن وبنسبـة )59%( لغاية
2006/3/31 ومــــن املــــــــــؤمـل اجنــــــــــاز
التجهـيز بالكـامل قبل نهايـة الشهر

احلالي.
ويـذكـر.. إن حـاجـة العـراق من مـادة

التجارة جتهز املطاحن باحلنطة املستوردة
حلصة شهر شباط

وسـايلـوات الـشـركـة العـامــة لتجـارة
احلـبـــوب ملـــوسـم تــســــويق احلـنــطـــة
والـشعيــر للمــوسم اجلـديـد )2006(
حــــــيــــــث مت وضــع املـــــــــــــــواصــفـــــــــــــــات
والـــضــــــوابـــط وتـعلــيــمــــــات مــــــوســم
الـتــســـويق الــذي يـبــدأ يف األول مـن
شهـر أيار املقبل.وقال مـصدر مخول
بـوزارة التجـارة.. إن سعـر احلـنطـة "
درجــــــــة اولــــــــى " حــــــــدد بـ )450000(
ديـنــــار للــطـن الــــواحــــد، وحـنــطــــة "
درجة ثانية" حدد بـ )375000( دينار
للطـن الواحـد، واحلنطـة العلفـية بـ
)235000( ديــنـــــار للــطــن الـــــواحـــــد،
فـيمـا حـدد سعـر الـطن الـواحــد من
الشعيـر مبئتي ألف دينار )200000(

دينار.

احلــنـــطـــــة ملــتــــطلــبـــــات الــبـــطـــــاقـــــة
الـتمـويـنيــة تقــدر بـ )320.000( طن

شهرياً.
ومـن جـــانـب آخـــر أفـــاد املـصـــدر بـــأن
فـــروع الــشـــركـــة قـــد أكـملـت جتهـيـــز
الوكالء مبادة الرز حصة شهر كانون
الــثـــــانــي واضـــــاف ان حـــصــــــة شهـــــر
شبــاط فقــد بلـغت نــسبــة الـتجـهيــز
بحــــدود )60%( ومـن املـــــؤمل أكـمــــال
جتهيـز الـوكالء بـاملتـبقي مـن حصـة
شهــري شبـاط واذار قـبل نهـايـة هـذا
الــشهـــر. ومعلــوم إن حــاجـــة العــراق
مـن مـــادة الـــرز ألغـــراض الـبــطـــاقـــة
الـتـمـــويـنـيـــة تــبلغ حـــوالـي )90000(

طن شهرياً.
وعلى الصـعيد نفسه.. تـستعد فروع

بغداد / طارق اجلبوري
أعلـن رئـيـــس مجلـــس محـــافـظــــة بغـــداد
الــسيــد معـني الكــاظمـي عن رصــد مـبلغ
)360( مليار دينار مليزانية بغداد لتسريع
املــشــــاريع و404 ملـيـــارات ديـنـــار لـتـنـمـيـــة

األقاليم.
جـــــــاء ذلـك خـالل اجـــتـــمـــــــاع لـــــــرؤســـــــاء
اجملـالس البلـدية بحضـور رئيس اجمللس

ونائبه السيد موحان الساعدي. 
وقــــال إن اجمللـــس يـــسعــــى إلــــى اإلســــراع
بــــــاإلعالن عــن املــنـــــاقـــصـــــات اخلـــــاصـــــة
للمـشاريع اخلـدميـة وتنمـية فـكرة إنـشاء
وحــــــدة تخـــطــيـــط عــمـــــرانــي وهــنـــــدســي

ختصيص )764( مليار دينار لتنفيذ مشاريع يف بغداد
والنواحي املحيطة هبا

ووحــدة حــســابـيــة تـصــرف عـن طـــريقهــا
جميع مبالغ املشاريع.

ويذكر أن االجتمـاع ناقش موضوع توزيع
املـــشــتقــــات الــنفــطـيــــة ومــــادة الـــسـمـنـت
وملفـات العـوائل املـشمـولـة بـنظـام شبكـة
الـرعـايـة االجتمـاعيـة وإحصـاء املسـاجـد
واحلسينيات املتضررة والعوائل املهجرة.
وقـــــال نـــــائــب رئــيــــس اجمللــــس مـــــوحـــــان
الـــســــاعــــدي: إن اجمللـــس بــــالــتعــــاون مع
األمــانــة والـبلــديــات قــام بحـملــة واسعــة
لـتـبلـيـط الــشــوارع وتـنـظـيف اجملــاري يف
حي طـارق وســوف يقـوم بـحمالت أخـرى

يف منطقتي الشيشان وسبع قصور.

الناصرية/حسني كرمي
العامل 

ـــــــوزعـــت 544 فـــــــرقـــــــة ت
تلقـيحـيـــة علـــى عـمـــوم
مـنـــاطق محــافـظــة ذي
قــــــار لـــتـلـقـــيـح 266551
طـــــــفـــــــال دون ســـــــــــــــــــــــن
اخلامـسة ضمـن اعمال
ــــــوطــنــيــــــة ــــــة ال احلــمـل
لـتلقـيح االطفــال ضــد
مـــــرض شلـل االطفــــال
التـي ستـسـتمـر خمـسـة

ايام.

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

544 فرقة تبارش محلة التلقيح ضد مرض شلل األطفال يف النارصية
ـــاجـــات القــطـــاعـــات بـب
تعـــريفـيـــة للــملـقحـني
اضــافــة إلــى الـتـنــسـيق
مع الـسلـطـات االمـنيـة
ملتــابعــة الفــرق الـتي ال

حتمل باجات رسمية.
ــــــة ويــــــذكــــــر ان اجلــــــول
ــــة الــثــــانــيــــة مــن حـــمل
الـتلقـيحــات سـتبــدا يف
الرابع عـشر من الـشهر
املقــبل وتـــسـتـمــــر ملــــدة

خمسة ايام ايضا.
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ــــشهـــــر اجلـــــاري. مــن ال
وقـــد متــت تهـيـئـــة 290
الف جرعـة اضافـة إلى
40 الف جـــرعـــة اخـــرى
مـن الـــرصـيـــد الــســـابق
الجنــــــــــــــاح احلـــــمــلــــــــــــــة

والقضاء على املرض.
واكد حامت على ضرورة
تـــوخي احلــذر ومعــرفــة
املـلـقـحــني قــبـل شــــــروع
املــــــواطــنــني بـعــمـلــيــــــة
الـتـلقــيح مـــشـيـــرا إلـــى
تــــــــــــــــزويــــــــــــــــد جـــــمـــــيــع
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ــــد ــــدكــتــــور عــب وقــــال ال
الرضا عبد حامت مدير
قـسم الرعـاية الـصحية
االوليـة يف دائـرة صحـة

ذي قار لـ)املدى(:
ضـمـن اعـمـــال اجلـــولـــة
االولـــــــــــــــــى حلــــــمــلـــــــــــــــــة
التـلقيحـات بـاشـرت 39
فـرقة ثـابتة و308 فـرقة
راجلـة و197 فـرقـة آليـة
يــــــشــــــــرف عـلـــيـهــــــــا 90
طبـيبــا بــاحلـملــة الـتي
سـتسـتمـر من 16 – 20
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الديوانية / املدى
اقامت املـديرية العامة لتربية الديوانية مهـرجاناً ثقافياً يستمر اسبوعاً اعتباراً
مـن اليــوم االول للمـولـد الـنبـوي الـشــريف، وتكـرس حـول الـوحـدة الـوطـنيـة  يف
جـميع مـدارس احملــافظـة، ويـتضـمن فعـاليـات مـسـرحيـة هـادفـة ومعـارض فـنيـة
واناشيـد وطنية ودينية، وقال االستاذ صاحب كـريدي مشرف الفنون التشكيلية
يف املـديـريــة العـامــة للتــريبـة: بـأن بـرنــامجـاً شــامالً شـاركـت فيه مـدارس مـركـز
واقـضيـة احملــافظــة منهــا قضـاء الـشـاميـة واحلمـزة وعفك ومـدارس  احملــافظـة
حـيث اقـيمـت علــى قــاعـــة النـشــاط املـــدرسي عــروض جـســدت اشــراقــة الــرســول
االعـظم )ص( فـيمـا تـركـزت هــذه الفعــاليـات علـى ضـرورة تالحـم ابنـاء الــشعب
العـراقي لبنـاء العراق اجلـديد والـوقوف بـوجة االرهـابيني والتكـفيريـني والذين
يـريـدون شـق الصف العـراقي، مـؤكـد بـأن اسبـوع الـوحـدة الــوطنيـة الـذي اقـامته
تـربيـة الديـوانيـة، هو اسـتذكـار بوالدة سـيد الـكائـنات ومـا افرزتـة والدتة يف تغـير
هــائـل يف حيــاة االمــة االسـالميــة، مــشيــراً إلــى أن معــارض الـفنـــون التـشـكيـليــة
والعروض املسرحية  قد افصحت عن مواهب واعدة لطلبة مدارسنا تبشر بخير

اذا ما اوليت الرعاية واالهتمام من قبل املسؤولني يف احملافظة.

اسبوع ثقايف ملدارس الديوانية بمناسبة
املولد النبوي الرشيف

بغداد / نصير العوام 
اعلـنـت وزيــرة املهجــريـن واملهــاجــريـن ان
مجلس الـوزراء خصص مبلغ)6( ماليني
دوالر لغــرض تقــدمي املعــونــات الغــذائيــة
لـلعــــوائل الـتـي اضــطــــرت للـنــــزوح بعـــد
احــــداث ضــــرب املــــرقــــديــن الـــشـــــريفــني
لالمــامـني العــسكــريني )ع(، اضــافــة إلــى
تــشكـيل جلـنــة مــركــزيـــة لهـــذا الغــرض
بــرئــاســة الــسـيــد نــائـب رئـيــس الــوزراء
وعـــضــــــويــــــة عــــــدد مــن وزارات الــــــدولــــــة
اخملـتـصــة. واكــدت الــوزيــرة علــى ضــرورة
تــشكـيل غــرف عمـليــات يف كل محــافـظــة
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6 ماليني دوالر معونات غذائية للعوائل
النازحة اىل املحافظات

تكـون بـرئـاســة رئيـس مجلـس احملــافظـة
لتقـدمي املعـونـات علـى ان تكـون بـأشـراف
مــــدراء فــــروع الــــوزارة، وضـــــرورة تقــــدمي
احـصــائيــات دقيقــة عن العــوائل املعـنيـة،
اضـافـة إلـى تـوفيـر كل اخلـدمـات املـمكنـة
للــمخـيـمـــات الـتـي اقـــامــتهـــا الـــوزارة يف
املـناطق اخملتلفـة. ويف السيـاق ذاته قررت
الــــوزارة ارســــال اكــثــــر مــن)400( حــصــــة
غــذائـيــة لغــرض تــوزيعهــا علــى العــوائل
النازحـة إلى محافظة االنـبار تضاف إلى
)100( حــصــة مت تــوزيـعهـــا خالل االيــام

القليلة املاضية.
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اعتامد  الري بالرش والتنقيط لزراعة
املحاصيل الصيفية يف الديوانية الول مرة

من املــزارع يف احملــافـظــة.  وأضــاف
عـبــــادي، مــــازلـنــــا نــــواصـل تقــــدمي
الــنـــصـــــائـح للــمـــــزارعــني مـــن اجل
تــوعيـتهـم بفــوائــد تلك الـتجــربــة.
وقــد تقــدم الكـثيــر منـهم بـطـلبــات
إلـــى املـــديـــريـــة لغـــرض تـــزويـــدهـم
مبكـــائـن الـــرش والـتـنقـيــط. واكـــد
املهـنــدس  كــاظـم عـبـــادي، علــى أن
طـــريقــة الــري بــالـتـنقـيـط أثـبـتـت
جنــــــاحهـــــا يف األراضــي ذات املــيـــــاه
اجلـوفيـة العـاليـة كمـا انهـا جنحت
فــى املـنــاطق ذات الـتــربــة املــاحلــة.
كــمـــــا أن املــــســـــاحـــــات الــتــي ســـــوف
تعـتمـد يف الــري علـى الـطــريقـتني
)90 دومنــا( حــسـب اخلـطـــة املعــدة
مـن قـبل مـــديـــريـتـنـــا تـتــــوزع علـــى

مختلف مناطق احملافظة.

NO (647)Wed. (19)April
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