العدد ()662االثنني( )8أيار 2006

LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

NO (662)Mon. (8) May

3

مفاوضات عراقية فرنسية لتعويض مرضى
االيدز العراقيني
بغداد  /قيس عيدان

اب ــدت ش ــرك ــة م ــاريـ ــو الف ــرن ـسـي ــة
اس ــتع ـ ــدادهـ ـ ــا لل ــتف ـ ــاوض ب ـ ـشــكل
مبـاشر مـع وزارتي الصحـة والعدل
ب ـش ــأن تعــويـض املـصــابـني مبــرض
العـ ـ ــوز امل ـنـ ـ ــاعــي (االيـ ـ ــدز) جـ ـ ــراء
استخـدام مـشتقـات الـدم الـدوائيـة
التي قامت الشركة بتصديرها إلى

العــراق بــالـثمــانيـنيــات مـن القــرن
املاضي.
صــرح بــذلـك النــاطق الــرسـمي يف
وزارة الصحـة مـؤكـداً ان الـوزارة قـد
قامت باتـخاذ االجراءات القانونية
املناسبة بـالتنسيق مع وزارة العدل
والـ ــسف ـ ــارة العـ ــراقـيـ ــة يف بـ ــاري ــس
للتفاوض مع شركة ماريو.

التخطيط تنفذ مسحاً احصائياً
ً لـ  22050ارسة عراقية
بغداد  /املدى

نفـذت وزارة التخـطيـط والتعـاون االمنـائي يف اجلهـاز املـركــزي لالحصـاء
وتـكنلــوجيـا املعلـومـات بــالتعـاون مع بـرنـامج االغـذايـة العــاملي ()WFP
مــسح ـاً احـص ــائيـ ـاً مي ــداني ـاً واسع ـاً شـمل ( )22050اســرة ( 143الف فــرد)
اختيرت عشوائياً من اقضية بلغ عددها ( )98قضاء يف ( )16محافظة.
وجـاء يف بيان اصـدرته الوزارة وحـصلت (املدى) عـلى نسخـة منه ان املسح
احلالـي اعتمد لـلوصول إلـى فهم واضح للمشـاكل التي تواجـه العراقيني
يف الوقت احلـاضر لـتحديـد مجاالت االخـتناق ومـن ثم توفـير املعلـومات
التي تعني راسمي السياسات.
وذكـر البـيان ان الـدكتـور برهـم صالح وزيـر التخـطيط والـتعاون االمنـائي
سيـطلـق يف بيــان صحفـي اليــوم نتــائج هـذه الـدراســة ،كمــا سيـتم تــوزيع
خالصة احصائية عن اهم املؤشرات التي وردت يف التقرير.

موسم وفير

جتارة امله ّفات تنتعش
يف ميسان

مكتب املفتش العام لوزارة النفط يكشف  12ظاهرة خطرة

ندعو إىل وقفة حكومية جادة لتطويق اخلروقات

بغداد  /كرمي جاسم السوداني

ك ــشف الـتق ــري ــر ال ــذي اصـ ــدره مكـتـب
املفـتــش الع ــام يف وزارة الـنفـط وال ــذي
حـصـلت (املــدى) علــى نـسخــة منـه عن
ظواهـر سلبيـة خطـرة ومشـاكل معـقدة
يف كل م ـ ـ ــراحل وحـلق ـ ـ ــات الع ــملــيـ ـ ــات
الــنفـ ـطــي ـ ــة وال ـتــي ادت تلـك املـ ــشـ ـ ــاكل
والـظ ــواه ــر إل ــى خــس ــارة امللـي ــارات مـن
الـ ـ ــدوالرات سـ ـ ــواء امل ــتحـققـ ـ ــة فـعالً او
الفرص الضائعة.
وركــز التقـريـر علـى ابــراز تلك املـشـاكل
والـظواهـر من خالل عـرضها والـتركـيز
عـليهـا بـاعـتبـار ان اخلـسـائــر النــاجمـة
عنها تفوت على العراق فرصاً تاريخية
يف النهـوض والبنـاء وتـوفيـر متـطلبـات
اس ــاسـي ــة ل ــوطـن مخ ــرب وشعـب يـن ــوء
مبعاناة ثقيلة..

وعــرض التقـريــر نتــائج استـبيــان مهم
اعـ ـ ــده املـك ـتــب يـكـ ـ ــشف عــن ظـ ـ ــواهـ ـ ــر
واسـبـ ــاب الف ــسـ ــاد االداري يف القــطـ ــاع
الـنفـطـي الع ــراقـي مـن حـيـث االم ــاكـن
التي يـشك بـوقـوع الـفسـاد فيهـا ومنهـا
اوجه الفــس ــاد االداري يف وزارة الـنفـط
واجلهـ ـ ــات املــتـ ـ ــورطـ ـ ــة وم ـ ـ ــدة كفـ ـ ــايـ ـ ــة
الـوسـائل للحـد من الـفسـاد االداري يف
القطاع النفطي.
واشـار التقـرير إلـى وجود اثـنتي عـشرة
ظـاهرة خـطرة وجتـاوز كبـير يف القـطاع
الــنف ـطــي مت الـكـ ــشف عــنه ـ ــا ن ـتــيج ـ ــة
لعمليـات املكتـب يف املراجعـة والتـدقيق
والتفتيش.
واكــد الـتقــريــر ان الـظــواهــر واملــش ــاكل
التي يكشف عنها التقرير تؤكد بصورة
جليـة بـان الـقطــاع النفـطي يف العـراق

يحتاج إلـى معاجلات جذرية واجراءات
ع ــاجل ــة مـن قـبل الـب ــرمل ــان واحلك ــوم ــة
ووزارة الـنفــط لـتـنـت ــشل هـ ــذا القــط ــاع
احليوي وتـوفر مستلـزمات النهوض به
مـن خالل تـشــريعــات عــاجلــة وق ــوانني
ج ــدي ــدة تـنـظـم عــمله ضـمـن هـيـكلـي ــة
تـ ــس ــتجــي ــب للــم ــتغــيـ ـ ــرات واالهـ ـ ــداف
احلـالية واجـراءات استثنـائية لـتسهيل
تـ ـنـف ــيـ ـ ـ ــذ خـ ــط ـ ـطـه االس ــت ــث ــمـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــة
والتـشغـيليـة وازاحـة الـعقبـات االداريـة
واملالية التي تؤخر وتعيق عمله.
وش ــدد الـتق ــري ــر عل ــى ض ــرورة ت ــوفـي ــر
احلمايـة ملنشـآته وخطوط انـابيب نقل
املـنتجـات النفـطيـة والـرقع اجلغـرافيـة
التي يعـمل فيها لوقف تـزيف اخلسائر
الـتــي تعـ ــد بـ ــامللـيـ ــارات الـنـ ــاجـمـ ــة عـن
عـمليــات التخــريب املـسـتمــرة ولتــوفيـر

جـ ـ ــو آمــن إلجنـ ـ ــاز املـ ــش ـ ـ ــاريع ومتـكــني
املقـ ــاولــني احمللـيـني واخلـ ــارجـيـني مـن
تنفيذ اعمالهم.
وع ــزا تق ــري ــر مكـتـب املفـتــش الع ــام يف
وزارة الـنفـط ظــاه ــرة (تهــريـب الـنفـط
اخلام واملنتـجات النفطية) انها ظاهرة
خـط ــرة تـنـط ــوي عل ــى خــس ــارة ام ــوال
وموارد كبيرة كما تعكس جوانب اخللل
والـضعف والقـصــور يف مفــاصل مـهمــة
ليس فـقط يف القطاع الـنفطي امنا يف
حلقـات ودوائـر خــارج القطــاع النفـطي
تـ ــسـ ـ ــاع ـ ـ ــد علـ ـ ــى ع ــملــيـ ـ ــات ال ــتجـ ـ ــاوز
والتالعب والسرقة والتهريب.
ودعـا التقريـر إلى وقفـة حكوميـة جادة
لتـطويق املـمارسـات التـي ترهق مـوازنة
ال ــدول ــة وت ـضـعف مــن إمك ــانـيـ ــات بل ــد
يتــطلع إلــى الـبنــاء والـنمــو وتـصحـيح

االوضـ ـ ــاع املعــي ـ ـشــي ـ ــة وذلـك بـ ـ ــاتخ ـ ــاذ
اج ـ ــراءات عـ ـ ــاجلـ ـ ــة لل ـ ـس ـيــطـ ـ ــرة عل ـ ــى
مـنــافــذنــا الـبــريــة والـبحــري ــة وتفعـيل
االجـ ــراءات القـ ــانـ ــونـيـ ــة والقــضـ ــائـيـ ــة
والرقـابيـة جنـباً إلـى جنب مع خـطوات
سريـعة من قبل قـيادة القطـاع النفطي
يف بـن ـ ــاء مـنــظ ـ ــوم ـ ــة القـي ـ ــاس والع ـ ــد
واملــطـ ــابق ــة وإع ــادة هـيـكلـيـ ــة القــط ــاع
التوزيعي وفقاً لـلظروف واملتغيرات مع
االسراع يف تـنفيذ املـشاريع املهمـة التي
تقـلل وحتـ ــد مـن اسـتـيـ ــراد املـ ـشــتقـ ــات
الـنفــطي ــة بتـطــويــر املـصــايف الع ــراقيــة
وكـذلك انـشــاء مصـاف جـديـدة يف ظل
حـمــاي ــة فعــال ــة للـمـن ـشــآت واالنــابـيـب
الــنف ـطـي ـ ــة الـتـي يـ ـشـكـل االخف ـ ــاق يف
تــوفـيــرهــا نــزف ـاً ه ــائالً يـتكـب ــد العــراق
بسببه مليارات الدوالرات.

حفالت التخرج  ..ابتسامات عىل وجوه حزينة
بغداد  /نينا

حفـالت التخـرج تـقليــد سنـوي
يـع ـيـ ـ ـشـه طـل ـب ـ ـ ــة اجل ـ ـ ــامـع ـ ـ ــات
واملعــاهــد يف امل ــرحلــة األخـيــرة
من حيـاتهم الدراسيـة يعيشون
خالله ــا حلـظ ــات مـن الــبهج ــة
والف ــرح الغ ــامـ ــر إال أن حفالت
هـذا العــام لم تـكن كعـادتهـا بل
مــرت بفتـور دومنــا ذاك البـريق
الـ ـ ـ ـ ــذي ام ـ ـتـ ـ ـ ـ ــازت بـه وح ـ ـتـ ـ ـ ـ ــى
الـب ـسـمــات الـتـي كــانـت تــرت ـسـم
عـلى وجوه الطلبة ،ظهرت هذه
السنة ممزوجة بحزن خفي.
عـدد من الطلبـة حتدثـوا بشأن
ه ــذا امل ــوض ــوع فق ــال الـط ــالـب
حيــدر عبـد اهلل" :إن كـثيــرا من
طلبـة الـكليـات مـثل التــربيـة /
ابــن الهـيـثـم واملـ ــأمـ ــون وبعــض

كلـي ــات مجـمع ب ــاب املعـظـم لـم
يقـيـم ـ ــوا حفـالت تخ ـ ــرج علـ ــى
الــرغـم من اسـتعــداداتهـم لهــذا
اليـوم بسـبب تهـديـدات تلقـوهـا
مـن جه ــات مجهــولــة ح ــذرتهـم
من إقامة تلك احلفالت".
وأضـاف":أن هذه اجلهات قامت
ب ـ ــرمــي قـ ـص ـ ــاصـ ـ ــات ورق عل ـ ــى
صفـوف املـرحلـة الـرابعـة حتـذر
مـن إقـ ــامـ ــة أي حفـل للــتخـ ــرج
ك ـمـ ـ ــا ه ـ ـ ــددت بع ــض الـ ــطل ـبـ ـ ــة
بالقتل ".
وبـيـنـت ال ـطـ ــالـبـ ــة اجلـ ــامعـيـ ــة
إي ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاس سـعـ ـ ـ ـ ــدي":كـ ــم ك ـ ـنـ ــت
متـشــوقــة له ــذا اليــوم ولـم أكن
اعلـم انه سـيـم ــر م ــروراً ب ــاهـتـ ـاً
وليس فيه أي طعم للفرح وكنا
نحـ ــاول عـ ــابـثـني أن نـت ـظـ ــاهـ ــر

بالفرح والغبطة إال إن ذلك لم
يـنفع واكـتفـينــا بـتنــاول بعـض
املرطبات واحلديث اجلانبي".
وأضــافت":إن األوضـاع األمـنيـة
والسياسية ألقت بظاللها على
كل مرافق احلياة ومنها احلياة
اجلـامعيـة وطقـوسهـا فلـم يكن
ب ــاسـت ـط ــاعـتـنـ ــا أن نعـمل كـم ــا
عــمل اخلـ ـ ــريج ـ ــون يف األع ـ ــوام
ال ـس ــابق ــة مـن ت ــأجـي ــر ق ــاع ــات
وإقامة حفالت فيها أو التجول
ب ــال ـسـي ــارات امل ــزيـن ــة يف ش ــوارع
بغداد".
ويـ ـشـيـ ــر ال ـطـ ــالــب سالم عـبـ ــد
الكـرمي إلــى":أن احلفالت الـتي
اقيمـت يف بعض الكلـيات كـانت
عـب ــارة عــن حفـالت متجـي ــدي ــة
لبعـض اجلهات وتتغـنى ببعض

الـ ـ ــشخـ ـص ـي ـ ـ ــات امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة يف
الساحـات السياسية أو الدينية
وال اعلـم اهــو احلـب أم اخلــوف
ال ــذي جعل الــطلـب ــة يــتجه ــون
إل ــى ذلـك األسل ــوب ال ــذي كـن ــا
منـ ـ ـ ـ ــارسـه مـ ـ ـ ـ ــرغـ ـم ــني يف زم ــن
القائد الضرورة!".
وكـ ــان لل ـطـ ــالـب احـمـ ــد حـ ـسـن
عـ ــذاب رأي مغ ــاي ــر إذ ق ــال":إن
الــوضع الــذي منــر به اليـسـمح
ب ـ ــإق ـ ــام ـ ــة احلفـالت وصخــبه ـ ــا
ويج ــب أن نح ـتـ ـ ــرم مـ ـ ـشـ ـ ــاعـ ـ ــر
عـشـرات الــطلبـة الــذين فقـدوا
خالل ه ـ ـ ــذا العـ ـ ــام أفـ ـ ــرادا مــن
عـ ـ ـ ـ ــائـالتـهـ ــم بـ ـ ـ ـ ــالـع ـ ـمـل ـ ـيـ ـ ـ ـ ــات
اإلرهابية".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف":اق ـ ـتـ ـ ـ ـ ــرح أن نـق ـ ـيـ ــم
مـج ـ ـ ـ ــال ـ ـ ــس ع ـ ـ ـ ــزاء ب ـ ـ ـ ــدال م ــن

احلفـالت علـ ــى أرواح ال ــطلـبـ ــة
الـذيـن مت استهــدافهم السـيمـا
خالل هـذه األيـام إذ مت الـعثـور
علـ ــى جـثــث طلـبـ ــة ج ـ ــامعـ ــات
قتلوا على الهوية"
ام ــا الـط ــالـب ي ــاس ــر امل ــوس ــوي
فـ ـي ـ ـ ــرى":إن حـفـالت الـ ـتـخ ـ ـ ــرج
متـثل م ــسك اخلـت ــام للـط ــالـب
اجل ـ ـ ــامعــي وج ـم ــيع الـ ــطل ـبـ ـ ــة
يـنـت ـظـ ــرون هـ ــذا الـيـ ــوم بفـ ــارغ
ال ـصـبـ ــر كـ ــونه ميــثل تـتـ ــويجـ ــا
للـتعب الـذي بـذلـه الطــالب يف
سنـوات املعهـد أو الكليـة إذ يتم
االسـتع ــداد له ــذه احلفلــة قـبل
شهـ ــر مـن خـالل املالب ــس الـتـي
يـتــنك ــر به ــا الـط ــالـب وم ــواكـب
الـ ـسـي ــارات الـتــي تخ ــرج خ ــارج
الــكل ـي ـ ـ ــة تع ـب ـيـ ـ ــرا ع ــن الفـ ـ ــرح

لتطوف الشوارع ".
وأضـاف":يف الــسنــوات األخيـرة
وبــاألخـص يف هــذا العــام تـغيــر
احل ـ ـ ـ ـ ـ ــال إذ أصـ ـ ـبـح ـ ــت هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
ـ
احل ـفــالت ـب ـ ـ ـ ـ ـ ــدون نـ ـكــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إذ
سـيـطــرت مـظــاهــر اخلــوف مـن
إقـامة هذه احلفالت فـتصرفات
الــطلـب ــة الـعف ــويـ ــة مح ـس ــوب ــة
علـيهم ورمبـا تـكلفهـم حيــاتهم
فـالبلـد أصبحـت تسـيطـر عليه
اجملامـيع املسلحـة التي تـرفض
كل مـظــاهــر الفــرح بــاعـتبــارهــا
م ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة لـلـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــريـعـ ـ ـ ـ ـ ــة
اإلسالميـة!!" .ومتنـى املـوسـوي
أن تـعـ ـ ـ ـ ـ ــود احل ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــاة حلـفـالت
الـتخــرج التـي فقــدهــا الـطـلبــة
هذا العـام يف ظل عراق مستقر
آمن".

العمارة  /وكاالت
ألقت حـاالت انطـفاء التـيار الكهـربائـي يف محافـظة
ميسـان بظاللهـا الثقيلـة على كـاهل أبناء احملـافظة
يف وقت بدأت فيه حرارة اجلو تشتد يوما بعد آخر.
يقــول مــواطن مـن ميـســان" :ان االنقـطــاع املـسـتمــر
للكهـرباء انعش جتـارة بيع املراوح اليـدوية/املهفات/
علــى األرصفــة يف أســواق احملــافـظ ــة وزاد يف انتـشــار
اسـتعـمـ ــاله ــا يف احمل ــال الـتج ــاري ــة وامل ـسـت ــشفـي ــات
والدوائـر احلكـوميـة والدور الـسكنيـة للتـخفيف من
شدة احلر.
ويقـول شـاعـر مـشـاكـس/ ":قـالـوا علــى عجل ستـأتي
الكهـربـاء ،فـتبـسـمت أفــواهنـا لـكنهـا كـانـت هبـاء يف
هباء./
وتـن ــاول م ــوضـ ــوع املهف ــات شع ــراء الفـت ــرة املــظلـم ــة
وقالوا فيها
ومحبوبة يف القيظ لم تخل منها يد
ويف القر جتفوها اكف احلبائب

وعـب ــر ع ــدد مـن أبـن ــاء احمل ــاف ـظ ــة عـن امـتعـ ــاضهـم
ال ـش ــدي ــد لـظ ــاه ــرة انقـط ــاع الـكه ــرب ــاء الـتـي ب ــدأت
تستفحل يف احملافظة.
ويقــول املــواطـن عبــد الــرحمـن عبــد احلـسـني ":كنــا
نتــوقـع ان تتـم معــاجلــة مــوضــوع الكهــربــاء بــوصفه
احـد ابرز مـظاهـر املعانـاة التي يـتعرض لهـا املواطن
العراقي يف هذا الظرف بالذات".
وبـني املــواطـن عــزيــز عـبــد ال ــرزاق محـمــود":ن ـسـمع
كـثـيــرا مب ـش ــاريع جــديــدة لـنـصـب محـطــات تــولـيــد
الكهـربـاء هنـا وهنـاك ولكن ال جنـد شيئـا جـديـدا أو
تغـي ــرا يف عـمل املـنـظ ــوم ــة الـكه ــرب ــائـي ــة عل ــى ارض
الواقع  ،يبدو أن ما نسمعه مجرد تصريحات ".
وي ـشــاطــره الــرأي املــواطـن احـمــد ص ــالح الـبهــادلـي
فـيق ــول":انت ــابنــا شعــور بــالـغبـط ــة عنــدمــا قــرأنــا يف
ال ـصـحف أخـبـ ــارا عـن مـ ـش ـ ــاريع لـن ـصـب املـ ــولـ ــدات
الـكـبـيـ ــرة ولـكـن سـ ــرعـ ــان مـ ــا أصـبـن ـ ــا بخـيـب ـ ــة أمل
وإحـب ــاط ،عـن ــدم ــا اكـتــشفـن ــا ان ه ــذه امل ـش ــاريع هـي
أضغاث أحالم!
وأبدى املـواطنون عقيل صالح وسجاد مهدي وسامر
ال ـت ـم ـي ـمــي ونغــم ع ـب ـ ــد الـك ـ ــرمي وغ ـ ـسـ ـ ــان سع ـ ــدون
انــزعــاجهـم من حــاالت انـطفــاء الـتي ــار الكهــرب ــائي
مطـالـبني احلكـومـة بـوضع حــد ملثل هـذه العـوارض
واسـتيــراد محـطــات ت ــوليــد جــديــدة يف محــافـظــات
العـراق تكون بـديال مؤقتـا يف حاالت تعرض الـشبكة
الكهربائية للخلل".

وزير املوارد املائية لـ (املدى):

سنطرح يف معرض اإلعامر بعامن فرصاً استثامرية يف قطاع املوارد املائية
بغداد  /املدى

تـ ـ ـش ـ ـ ــارك وزارة امل ـ ـ ــوارد امل ـ ـ ــائ ـي ـ ـ ــة يف
معــرض اعــادة اعـم ــار العــراق الــذي
يعقــد يف الع ــاصم ــة االردني ــة عمــان
اليوم.
وقــال وزيــر املــوارد املــائـيــة الــدكـتــور
عبد اللطيف جمال رشيد لـ (املدى)
الــذي سـيحـضــر ه ــذه الفع ــاليــة :ان
مشـاركته تتمثل يف القـاء كلمة يبني
ف ــيه ـ ـ ــا حجــم الـ ـ ــدمـ ـ ــار ال ـ ـ ــذي حلق
بقطـاع املوارد املـائية خالل الـسنوات
امل ــاضيــة مـن حكـم النـظــام الـســابق
وامل ـ ـ ـت ـ ـ ـم ـ ـ ـثــل بــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم اآللـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
والتكنـولوجية املسـتخدمة للنهوض
بهـ ــا م ـ ــوضح ـ ـاً ان مـ ــا مـتـ ــوفـ ــر مـن
خبرات عراقية وامكانيات فنية لدى
شــركــات الــوزارة سـت ـســاع ــد اجلهــات
االستـثمــاريــة والــدول املــانحــة علــى
تـنفـي ــذ العــديــد مـن امل ـش ــاريع الـتـي
تخدم هذا القطاع.
واشـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى انـه سـ ـي ـ ـطـ ـ ـ ــرح امـ ـ ـ ــام
امل ـشــاركـني الـتـطــورات احل ــاصلــة يف
عــمل ـيـ ـ ــة انع ـ ــاش وت ـن ـم ـي ـ ــة االه ـ ــوار
واجلهد الـدولي الذي يجـب ان يركز

على االجتاهـات الصحية والتـربوية
واالجتماعيـة واخلدمية اضـافة إلى
املـشـاريع الـزراعيـة والـصيـد وكـذلك
عمـلي ــة اغم ــار املنـطقــة ب ــامليــاه ومــا
تتـطلـبهــا من انـشـاء نــواظم وسـداد
لرفع مناسيب املياه.
واض ـ ـ ــاف انه س ـي ـت ـن ـ ـ ــاول يف كل ـم ــته
وخالل املـبــاحـثــات الـتـي سـيج ــريهــا
مع امل ـس ــؤولـني وال ـش ــرك ــات ورج ــال
االعـمــال مـن امل ـشــاركـني يف املعــرض
م ـشـكلـ ــة بعـض ال ـسـ ــدود يف الع ــراق
واعـ ـ ــادة ت ـ ـ ــوزيع امل ـيـ ـ ــاه بــني الـ ـ ــدول
املتـشاطـئة وفق اتفـاقيات دولـية بني
العراق وتركيا وسورية وايران ملا فيه
مصـلحة هذه الدول واملنطقة بشكل
عــام اضــافــة إلــى تـب ــادل املعلــومــات
والبيانات املنآخية بشفافية عالية.
واخـتـتـم ح ــديـثه ب ــاالش ــارة إل ــى انه
سـيلقـي محـاضــرة عن خـطـة قـطـاع
املوارد املائيـة واملشاريع التي تنفذها
الـوزارة يف عمـوم احملــافظـات واقلـيم
ك ـ ـ ــردس ـت ـ ـ ــان واهــم املـ ـ ـش ـ ـ ــاكـل ال ـتــي
تـعترض سـير تنـفيذهـا من النـاحية
املادية والفنية والتكنولوجية.

