
تعــد البـطـاقـة الـتمـويـنيـة
الشعـرة الـوحيـدة املـتبقيـة
التي تربـط املواطن بوزارة
التجارة بعد ان ضاق ذرعا
بكل الـوعود الـتي تصب يف
اغناء مفـرداتها اليتـيمة وبعد ان
تــبخـــــرت احالمـه بحـيــــاة هــــانـئــــة

وآمنة طاملا وعدونا بها.
الـتـي والغـــــريــب ان سلـــــة الغـــــذاء 
لـنـــــا انهــــا سـتـتــضـمـن مــــواد قــيل 
اخرى مـضافـة علـى ما كـان يوزع،
افــتقــــدت الكـثـيـــر مــن مفــــرداتهـــا
واذا مـا حـصل ، بقـدرة قـادر، امـر
بـهــــــذه لـلــمــــــواطــن ثـقــتـه  ــــــد  يـعــي
البطـاقة من خالل تـوفير مـوادها
االسـاسيـة بحـدودهـا الـدنيـا، فـان
لـــذيـن يجـيـــدون الـتفـنن ا لـــوكالء  ا
واســالـيـب االحـتـيــال ال يـتــورعــون
عـن اخفـاء حـصـتهـم علـى حـسـاب

حصة اخرى.
ـــــرة بــني ادعـــــاءات ونـــبقـــــى يف حــي
وزارة
لــــتـجـــــــــــارة ا
وتـــــصـــــــــــرف
الـوكيل وال
ـــــك اال منـــل
نـــرضـــى ان 
مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
نـــحـــــــــــــصــــل

عليه.
ان وزارة
لــــتـجـــــــــــارة ا
وحـــــــــــــســـــــب
معلومــاتنا
تـعمــد الــى
تـــــــــــــــــــــــوزيـــع
بـــــعــــــــــــــــــــــــض
مـــــــــــــــــــــــــــــــــواد
حـــــــــصـــــــــــــــــــة
ــــــاط او شــب
أي شـهـــــــــــــر
آخــــــــــــــــــــر يف
ــــــشـهـــــــــــور ل ا
التي تليها
ـــــــــــاب ب مــــن 
اعـــــــــــــــــــــــــــــادة
ـــــى ل ا احلق 
ملــــواطـنـــني ا
لكـن اغلـب
لـــــــــــــــوكــالء ا
ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
األســــــــــــــــــــــف
يـقــــــومـــــــون
ـــــسـلـــبـهــــــــا ب
ــــــــــــســـــبــــــــب ب
عـدم وجـود
صــــــــــــــــــــــــــــورة
واضحـة اوليـة تعني املـواطن علـى
الـفـعـلـــي مـعـــــــرفـــــــة اســـتـحـقـــــــاقـه 
ــــــذي ل ا ــــــوكــيـل  ل ا بـهــــــا  لــيـحــــــاجـج 
ـــــأســـــوأ ب ـــــة  ل يـــــســتـغل هـــــذه احلـــــا
نــــوعـيــــة لــــى ان  ا صــــورة.. اضــــافــــة 
املـواد الغــذائيــة بجمـيع اشكـالهـا
هي االخـرى عـرضــة للـتالعـب من
ـــــــوكـالء وقـــــــد ذكـــــــر احـــــــد ل ا قـــبـل 
الــزمالء من مـنطقــة االسكنـدريـة
لــوكـيل يف مـنــطقـتهـم قــد وزع ا ان 
الــطمــاطــة عـليـهم عـلبـــة معجــون 
لــشهــر رمـضــان املـنـصــرم يف صفــر

وهي نافدة مدة صالحها.
كـــــثــــــــــــر مـــــن ا لـــــتـجــــــــــــارة يف  ا وزارة 
منــاسبـة صــرحت بـأن مـن اسبـاب
تــوفيــر مــواد البـطــاقــة الـتلكــؤ يف 
الـتـي الـنهـب  الـتـمـــويـنـيـــة حـــاالت 
تــتعـــــرض لهــــا شــــاحـنـــــاتهـــــا علــــى
الـطــرق، غيـر ان هــذا ال مينـع من
ــــــى ــــــرقــــــابــي عـل ل ا تـفـعــيـل دورهــــــا 
ـــــــــــذي ال عـالقـــــــــــة لـه ل ا ـــــــــــوكـالء  ل ا
بالوضع االمـني وال بتأخر وصول
الــشحنـات وال قلــة التـخصـيصـات
ملـــالـيـــة، كـمــــا ان علـيهـــا ان تــضع ا
اليــة لإلعـالن عن مــواد البـطــاقــة
مـــــن خــالل وســـــــــــــائــل االعــالم وان
تـسعى لتـوزيع هذه املـواد على كل
لـيـــسـهل بـــشـكل مــــوحــــد  ملـنـــــاطق  ا
ملـــواطـن معـــرفـــة مـــاله ومـــا ا علـــى 
ملـــواد الغــذائـيــة ا علـيه.. حـيـث ان 
ملـنــطقـــة مـن ا تـــوزع يف هـــذه  الـتـي 
ـــــرهـــــا يف بغــــــداد تخــتـلف عــن غــي
منـطقــة اخــرى ممــا يــشكل حــالــة
اربـاك علـى العـاملـني يف التجـارة

وعلى املواطن يف آن معا.
لـذا فـاملـطلــوب من وزارة الـتجـارة
لـــشــــركــــة العــــامــــة ا وبــــالــتحــــديــــد 
ل دورها، للـمواد الغـذائية ان تـفعّ
ـــــــديـهـــــــا مـــــــوظـفـــني ل خـــــــاصـــــــة ان 
مخــتـــصــني يف هـــــذا اجملـــــال. وهــي
تــوفــرت اجــراءات بـسـيـطــة اذا مــا 

النية الصادقة.
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 يف احلدث احمللي4
LOCAL EVENTS

احلصة التموينية بني تقشف
التجارة وهنب الوكيل

يوم عراقي

لذا
فاملطلوب

من وزارة
التجارة

وبالتحديد
الشركة
العامة
للمواد

الغذائية ان
ل تفعّ

دورها،
خاصة ان

لديها
موظفني

مختصني يف
هذا اجملال.

وهي
اجراءات

اذا بسيطة 
ما توفرت

النية
الصادقة.

طارق اجلبوري

NO (648)Thu. (20)April

العدد )648(اخلميس)20( نيسان 2006

بغداد/ املدى
ــــراهـيـم ــــرق اب بحـث الـــسـيــــد اسـتـب
ــــــــشـــــــــــوك وكـــيـل وزارة االعـــمـــــــــــار ال
واالســكـــــــان مـع املـلـحـق الـــتـجـــــــاري
جلــمهــــوريــــة ايــــران االسالمــيــــة يف
بغـــداد الــسـيـــد علـي جـــان حلـــوائـي
التعـاون الفنـي والهنـدسي املـشتـرك
يف مـجــــــال مــــشــــــاريـع االعــمــــــار يف
العـراق وتـنفيــذ اجملمعـات الـسكـنيـة
والـــطــــــرق واجلــــســــــور بــني كـل مــن

العراق وايران.
وقـال الـسيـد الـوكـيل: لقــد مت بحث
امـكـــانـيـــة االســتفـــادة مـن اخلـبـــرة
االيـــرانيــة يف مجــال اعــادة تــصمـيم
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وزارة اإلعامر تبحث مع اجلانب اإليراين االستفادة من جتربتهم يف اإلعامر
االعـتـمـــاد وتخفـيف االزدحـــام علــى

سوقي الشورجة وجميلة .
ــــوزيــــر ضــــرورة الــتــنـــســـيق واكــــد ال
والـتــشـــاور بـني الـــوزارة واحملـــافــظـــة
وامـانـة بغـداد من اجل اظهـار بغـداد
مبـا يليق بـدورها احلـضاري العـربي
ـــــى جعـلهــــا واالسالمـــي والعــمـل عل
االجـمل واالنــظف والـتـــاكـيـــد علـــى
ازالــة التجـاوزات والـبنـاء العـشــوائي

بالسرعة املمكنة.
يـــذكـــر ان الـــدراســـات الـتـي اجـــرتهـــا
وزارة االعمار واالسكـان تشير الى ان
ــــــوحــــــدات حــــــاجــــــة الـعــــــراق مــن ال
الــسكـنيــة تقــدر بـ)3( مـاليني وحــدة

سكنية.
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واالسكان.
امــــا بخــصـــوص تــطـــويـــر مــــداخل
العـــاصمــة بغــداد االربعــة فقــد اكــد
الـوزير ضـرورة ان تكون هـذه املداخل
واسعـــة وشـــاملـــة لـتــشــمل بـنـــاء دار
استـراحة ومـطاعم ومحـطات تعـبئة
وقود ومراكز صحية ومسجد ومركز
للهـــاتف والـبــريــد الــســـريع ومــراكــز
للـشــرطــة واملــرور والـطــرق واالنــواء
اجلــويــة واســواق وحـــدائق ومـــواقف
ســيــــارات كــبــيـــــرة وصغــيـــــرة للــنـقل
اضافـة الى وحـدات للتفـتيش وبـناء
سـوق عصـرية حـديثـة وكبيـرة للبيع
بــاجلـملــة يف اطـــراف بغـــداد وتكــون
قـــريـبـــة مـن هـــذه املـــداخل لـتـقلــيل
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املــرافق له اضــافــة الــى ممثـلي وزارة
الـبلـــديـــات واالشغـــال، وقـــد تـــدارس
اجملتمعـون مـوضـوع مـداخل مـدينـة
بغـداد وامكانية اقـامة مجمع سكني
استـثمـاري حلـسـاب احملــافظـة ودور
صـــنـــــــــدوق االســكـــــــــان يف اقـــــــــراض
املـــوظفـني لـبـنـــاء دورهـم الـــسكـنـيـــة
اضافة الـى مناقـشة موضـوع الطرق
الـــريفـيـــة ضـمـن محـــافـظـــة بغـــداد
حيـث وجه الــسيــد الــوزيــر بـضــرورة
اجـراء الـتنــسيق املـسبـق بني الهـيئـة
العـامة لـلطرق واجلـسور ومحـافظة
بغـــداد لـتحـــديـــد اولـــويـــات الـطـــرق
الـــريفـيـــة، خـــاصـــة انهـــا تقع ضـمـن
اخلـــطـــــة املعــــدة مــن وزارة االعــمــــار
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مـؤكـدا" بـان وزارة االعمـار واالسكـان
ــــــرغــم امـكــــــانــيــــــاتـهــــــا الـفــنــيــــــة وب
والهـنــدسـيــة مـن مالك ومخـتـصـني
يف مجـــال االعـمـــار والـبـنـــاء لـيـــس
ــــديهــــا مــــانع مـن االســتفــــادة مـن ل
خـبـــرات وامـكـــانـيـــات اجلـــارة ايـــران
مــشـيــرا"الـــى ان العـــراق مقـبل علــى
نهــضـــة عـمـــرانـيـــة واسعـــة للـبـنـــاء
واالعـــمــــــــــار يف جـــمـــيـع اجملــــــــــاالت
وخـاصة يف بـناء اجملـمعات الـسكنـية
حلل ازمــــة الـــسـكـن املــتفــــاقـمــــة يف
العـراق.من جهـة اخرى عقـد السـيد
وزيـــر االعـمـــار واالسكـــان املهـنـــدس
جاسم محمد جعفـر اجتماعا" ضم
السيـد محافظ بغداد والوفد الفني
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وبـنـــاء املـــدن العـــراقـيـــة وبـــاالخــص
الـــديـنـيـــة مــنهـــا وكـــذلـك تــصـمـيـم
اجملــمعــــات الـــسـكـنـيــــة  احلــــديـثــــة
للمساهمة يف سد حاجة العراق من
الوحـدات السـكنيـة وبني ان اجلـانب
االيراني عرض امكـانيات اجلامعات
االيــرانـيــة اخملـتـصــة مـثل )جـــامعــة
ــــاعــيـــــة( يف طهــــران ــــوم الـــصــن الـعل
وجـامعة )امـير كبيـر( للقيام بـاعداد
الـــدراســـات واحملـــاضـــرات اخلـــاصـــة
بتـطــويــر واعـــادة اعمــار املـــدن وبنــاء
القـــدرات للــمخـتــصــني العـــراقـيـني
ونـقل التجـربـة املـطبقـة يف ايـران يف
ـــادل اخلـبـــرات مـن هـــذا اجملـــال وتـب
ــــــزيــــــارات بـــني اجلــــــانـــبـــني خـالل ال
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بغداد / املدى
حـذرت املهندسـة نسـرين برواري
وزيـــــــرة الــبـلـــــــديـــــــات واالشـغـــــــال
الـعامة من مـأزق خطر ميكن ان
يـنــــزلق الــيه اجملـتـمـع العــــراقـي
بــــســبــب الـــــركـــــود االقــتـــصـــــادي
والــظــــروف الـــصعـبــــة واالزمــــات
املـتـــداخلـــة ويف مقــدمـتهــا ازمــة
البـطــالـــة التـي تهــدد قـطــاعــات
واسعــة مـن الـشـبــاب وبــاالخـص
خــــــريجـــي املعـــــاهـــــد والــكلــيـــــات
الــــــذيـــن يجـــــــدون انفـــــسهـــم بال

فرص عمل وبال مستقبل . 
ودعـت اجهــزة الــدولــة والــوزارات
كـافـة واحلكـومـة بـشكل عـام الـى
الـعمل اجلـدي والـســريع لــوضع
سـتــراتـيجـيــة تــشغـيل مـيــدانـيــة
ــــــــــــالـــــتــــــــــــوافـق مـع اخلـــــــطـــــــط ب
االقتـصاديـة من اجل بيئـة عمل
علميـة وصحية واسعة تستوعب
كـل الطـاقـات العــراقيـة املـنتجـة
وتــوفــر فــرص العـمل املـتكــافـئــة
جلــمــيـع الـقـــــــادريــن عـلــيـه وفـق
مبـدأ الطـاقة املـناسـبة يف املـكان
املـنــــاسـب مبــــا يــضـمــن تعــــزيــــز
االقـتـصـــاد العـــراقـي وفق اســس
مـتـطــورة وفـتح مجـــاالت العـمل
واالسـتـثـمــار مبـــا يعـيـــد للعــراق
حـيـــويـته االقـتـصـــاديـــة ويـــسهـم
بالـتالـي يف محاصـرة كل منـافذ
االنحراف واجلـرمية الـتي متثل

البطالة الوسط الصالح لها .
واشـــــــارت الـــــســيـــــــدة بـــــــرواري يف
تـصــريح صـحفي الــى ان انعـدام
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وزيـرة البلديات حتـذر من البطالـة ومأزق الركـود االقتصادي

عمـومـا جـراء الـبطـالـة وانعـدام
فــــرص العـمـل وايجــــاد احللــــول

اجلذرية لذلك.

صحـيح ممـــا يــسـتـــدعـي دراســـة
االخــطــــار احلقــيقـيـــة احملـــدقـــة
بــالــشـبـــاب العــراقـي وبــاجملـتـمع

اجلــــــــرميــــــــة واالنـحــــــــراف ودعـــم
االرهــاب مـن منـطلق الـتنـفيـس
عــن طـــــــاقـــــــاتـهــم بـــــشـكـل غــيـــــــر

اسـتقـطــاب الـطــاقــات العــاطلــة
نحــــو مـيــــاديـن غـيــــر صحــيحــــة
وتـسـهيل عـمليـة اجنــرافهم الـى

فــرص العـمل والبـطـالــة وغيـاب
الضـمانات املهـنية واالجتمـاعية
تسهم بـشكل مبـاشر ورئـيسي يف

بغداد /كرمي احلمداني
ارتـفع مـــؤشـــر الـتــضخـم الــسـنـــوي
خالل الـفتــرة مـن اذار 2005 لغــايــة
اذار 2006 بـنـــسـبــــة 53.4% نـتــيجــــة
الرتفـــاع الـــرقـم القـيـــاسـي جلـمـيع
اجملـاميع السلعيـة "املواد الغـذائية"
الــــدخــــان واملـــشــــروبــــات، االقـمـــشــــة
واملالبس واالحذيـة، االثاث، الـوقود
واالضــــــــــاءة، الـــنـقـل واملــــــــــواصـالت،
اخلــدمــات الـطـبـيــة واالدويـــة، سلع
وخـدمات متنوعـة، االيجار، وبنسب
ارتـفـــــــــاع قـــــــــدرهـــــــــا 21.3% و%17.0
و26.4% و17.0% و243.2% و%130.5
ـــــــــــــــــــــــــــى و23.5% و36.6% 37.6% عـــل

التوالي.
وقـــال وزيـــر الـتخــطـيــط والـتعـــاون

ـ

53.4% ارتفاع التضخم السنوي للفرتة 
من آذار 2005 لغاية آذار 2006

91.4% مــــن مـجــــمـــــــــــوع االنـفـــــــــــاق
االسـتهالكـي العــائـلي، مــشيــرا الــى
ان مجمـوعـة الـدخـان واملـشـروبـات
والــــوقــــود واالضــــاءة  الـتـي تـــشـكل
8.6% من مجـموع االنـفاق العـائلي
قــــد سجلـت اسعـــارهــــا خالل شهـــر
آذار مقــارنــة بــالــشهــر الــذي سـبقه
انـخفـــــاضـــــا يف الـــــرقــم القــيـــــاســي
للـمجـمـــوعـــة مبقـــدار 2.0% و%0.1

على التوالي.
يذكـر ان اجلهاز املـركزي لالحـصاء
وتكـنـــولـــوجـيــــا املعلـــومـــات الـتــــابع
للـــوزارة قـــد اجنـــز هـــذه املـــؤشـــرات
على اساس جمع البيـانات ميدانيا
عــن اسـعـــــــار الـــــسـلـع واخلـــــــدمـــــــات
املكـونـة لـسلـة املـسـتهلك يف اسـواق

بغداد.

االمنـــائـي الـــدكـتـــور بـــرهـم صـــالح:
ارتفع مـؤشـر التـضخيـم لشهـر اذار
2006 مقــارنــة بــشهـــر شبــاط 2006
كمــا يعكـس الـرقـم القيــاسي العـام
السعــــار املـــسـتـهلـك بـنـــسـبــــة %1.7
مـــــــؤكـــــــدا ان هـــــــذا االرتـفـــــــاع كـــــــان
حـصيلـة ارتفـاع االرقــام القيــاسيـة
للمجاميع السلعية التالية: املوارد
الغـــــذائــيـــــة، االقــمــــشــــــة واملالبــــس
واالحــــــــــــذيــــــــــــة، االثــــــــــــاث، الـــــنـقـل
واملــــواصالت، اخلــــدمــــات الــطـبـيــــة
واالدويــــة، سـلع ومــــواد مـتـنــــوعــــة،
االيجـار، بنسب ارتفاع قدرها %2.3
و3.3% 0.6% و9.2% ز1.6% و%2.4
و1.1% علــــى الـتــــوالــي علـمــــا بــــأن
االنفـاق علـى هذه اجملـاميع يـشكل

ميسان/املدى
رفـضت األجهـزة اإلداريـة
يف مـــــنـفــــــــــــذ الــــــــــشـــــيـــــب
احلــــــدودي مبحـــــافـــظـــــة
ميـسان دخـول شاحـنتني
مـحـــمـلـــتـــني بـــــــالـــتـفـــــــاح

اإليراني األصفر. 
واوضح كــــــرمي شــــــرهــــــان
صـــالح الــزبـيــدي مــديــر
املــنفــــذ:"ان الـتـعلـيـمــــات
الـكـمــــركـيــــة تـنــص علــــى
عـــدم الــسـمـــاح بـــدخـــول
الـــتفــــــــاح األصفـــــــر الـــــــى
العــراق بــسـبـب احـتـــوائه
علـــــى الـــــديـــــدان وكــــــونه
ــــــــــــاقـال لـلـجــــــــــــراثـــــيـــــم ن
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منع دخول التفاح )األصفر( من إيران
حـــيـــث يـــنـــتـهـــي الــــــــدوام
الــــــــــرســـمـــي لـلــكـــمــــــــــرك
الساعة الثالثة عصرا". 
وقـالــوا:" أن العـامـلني يف
املـنفــذ يــرفـضــون إدخــال
احلــمــضــيـــــات وفــــســــــائل
النخيل بـسبب احتـوائها
علــى احلـشــرة القـشــريــة
مــسـتـنـــديـن الــــى القـــرار
رقـــم )7( الــــصـــــــادر عـــــــام

 ."1966
مــتـــــســـــــاءلــني :"هـل مــن
املعقـــول أن قـــرارا صـــادرا
قبل40عاما اليزال ساري
املـفعــــــول الــــــى يــــــومــنــــــا

هذا؟."

بعــد ان تخـضع للــرســوم
الكمركية املعتمدة". 

علـــــى صعـيـــــد ذي صلـــــة
شــكــــــــا عــــــــدد مـــن جتــــــــار
الـفـــــــواكـه الـعـــــــامـلــني يف
تـوريـد الفـواكه من ايـران
عــبـــــــر مــنـفـــــــذ الـــــشــيــب
احلـــــــــــــــــــــــــــــــدودي:" مــــــــــــن
اإلجــــراءات الــــروتـيـنـيــــة
املـتـبعـــة يف إدخـــال ومـنع
بعض الفـواكه فضال عن
حــــــــاالت الـــتــــــــأخـــيــــــــر يف
اســـتـــيـفــــــــــاء الــــــــــرســــــــــوم
الكـمـــركـيـــة لـــشـــاحـنـــات
الفـــــــواكه الــتـــي تعــــــرض
بــضــــاعــتهـم الــــى الـتـلف
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واألمـــــــــــــــــراض.. وهـــــــــــــــــو
معـــرض أكـثـــر مـن غـيـــره
مــن أنـــــواع الــتفـــــاح الـــــى
اإلصـــــــــــابـــــــــــة مبـخــــتـلـف
األمـــــــراض الـــنـــبـــــــاتـــيـــــــة

والفايروسية". 
وأضـــــــــــاف:" أن املــــنـفـــــــــــذ
يستقبل يـوميا من 100-
150شــــــاحــنـــــــة محـــملــــــة
بـــــــــاملـــــــــواد الـغـــــــــذائـــيـــــــــة
واإلنـشــائيـة الـتي تــشمل
الـلـحـــــــــــوم واألســــمـــــــــــاك
املعلبـة واالسـمنت واملـواد
الــصحـيـــة الـتــي تعـــاقـــد
علـيها الـتجار العـراقيون
لـتـــوريـــدهـــا الـــى العـــراق
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السماوة /املدى
اجنز يف مدينة الرميثة عدد من
املـشــاريع اخلـــدميــة يف اجملــاالت
الـبلـــديـــة والــصحـــة والـكهـــربـــاء
واملــاء واملــوارد املــائـيــة والـتــربـيــة

والرياضة والشباب.
واوضح الـــــســيــــــد كــــــرمي بــــــداش
رئـــيـــــــس اجملـلـــــــس الـــبـلـــــــــدي ان
املــــشــــــاريع الــتــي نفـــــذت شــملــت
اكــســـاء شـــوارع مـنــطقـــة ســـوادي
والقــشلـــة واحلــسـني وام اخلـيل.
فـيـمــا مت تــأهـيل شـبكـــة كهــربــاء
الـنــزاعـيـــة وآل جلـيل واجلــزيــرة
وانــشــــاء محــطـــة ثـــانـــويـــة وقـــد
قـــسـمـت املــــديـنــــة الــــى قـــسـمـني
شـــــمــــــــــــالـــــي وجـــــنــــــــــــوبـــــي لـفـــك
االخــتــنــــــاقــــــات والــتـخلـــص مــن

االعمدة الكثيرة.
وقــــال ان قــطــــاع الــصحــــة شهــــد
اعـمــــار للــــوحــــدة االسـتـــشــــاريــــة
والــطـــــوارئ واالسعـــــاف الفـــــوري

واحد املراكز الصحية.
واكـــمـلـــت دائــــــــرة اجملــــــــاري فـــتـح

تنفيذ العديد من املشاريع اخلدمية والصحية يف الرميثة

ونـصب وجتـهيــز محـطـة الـسـادة
الــطـــــالقــــانـيـني بـــسعــــة 50م3 يف
الـسـاعـة ومـحطــة سيـد ابـراهـيم
وتـــنـفـــيـــــــــذ شـــبــكـــــــــة الـعـــــــــواتـــي.

بـــــــــسـعـــــــــــة 200م3 تـغـــــــــــذي حــــي
الــــشهــــداء واملـنــــاطـق القــــريـبــــة
ووحــــــدة اخــــــرى بــــــذات الـــــسعــــــة
مقـــــابل مـــشـــــروع املـــــاء القـــــدمي

خـــطـــــوط يف الـكـــــورنــيــــش وحــي
احلسني وشوارع رئيسة اخرى يف

مناطق مختلفة من املدينة.
واضــــاف: ان دائــــرة املــــاء اكــملـت
نصب وجتهيز محطة وحدة ماء

واسط/املدى 
حققت املالكات الـهندسية والـفنية يف مديـرية مجاري محـافظة واسط نـسبة اجناز

)60%( من مشروع الصرف الصحي حلي اجلهاد يف مدينة الكوت .
أوضح ذلك مـصــدر يف املــديــريــة لـ )املــدى( قــائال: أن املـشــروع الــذي نفـــذته الكــوادر
الهـنــدسـيـــة والفـنـيــة يف املــديــريــة يـتـضـمـن مــد أنــابـيـب لـتـصـــريف املـيــاه بــأطــوال
مجمـوعها كـيلو متـر واحد وبعمق )5( أمـتار وبقطـر )600( ملم كمـرحلة أولـى بغية

تقدمي اخلدمات ألكثر من )30( ألف مواطن من سكنة حي اجلهاد .
وأشــار املـصــدر إلــى أن هــذا املـشــروع يعــد الـتجــربــة األولــى من نــوعهــا الــذي تـنفــذه
املـديـريـة بـاستخـدام األجهـزة احلـديثـة لـسحب امليـاه اجلـوفيـة والـذي يعـمل بطـاقـة

تصريفية قصوى تسع  )500( متر مكعب يف الساعة.

حتقيق نسبة انجاز ) 60 % ( من مرشوع
الرصف الصحي يف واسط

بغداد/كرمي السوداني
نـــــظـــمـــت دائـــــــــرة تـخـــــطـــيـــــط الـــنـقـل
واملــــــــــواصـالت يف وزارة الــــتـخــــــطــــيــــــط
والـتعــاون االمنـــائي نــدوة لـلمـشـــاركني
بــــدورات تــــدريـبـيــــة نــظـمــتهــــا وكــــالــــة
ــــــــــــة ــــــــــــدولـــــي الـــكــــــــــــوري الـــــتـعــــــــــــاون ال

(KOICA).
ومت يف الـنــــدوة اســتعــــراض الــتقــــاريــــر
واوراق العـمل الـتي قــدمهـــا املتــدربــون
مـــن وزارات الـــتـخــــطـــيــــط والـــتـعــــــــاون
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النقل تقيم ندوة للمتدربني يف كوريا
االمنـائـي والصحـة والتجـارة والـشبـاب
والرياضة التي تناولت سياسات النقل
وبناء الشراكة مع دول الشرق االوسط
واملــــرأة ومتكـيـنهـــا والــسـيـــاســـات وادارة
الــبـــــــرامـج وادارة ســيـــــــاســـــــات الــبـحــث
والـتطـويـر واسـاسيـات نـظم املعلـومـات
اجلغـــرافـيـــة وتــطـبـيـقهـــا والــسـيـــاســـة
والتكـنولـوجيـا ونظـام امللكيـة الفكـرية
ونـظـــام املعـــايـــرة الـــوطـنـي والقـيـــاسـي
الــــــدقـــيق وادخــــــال وتـــنفــيــــــذ مهــــــارات

التايكواندو.


