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العدد ()676االربعاء( )24آيار2006

LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

NO (676)Wed. (24) May

حلقة نقاشية حول اإلعامر
يف الديوانية

استعدادات إلنجاح عملية احلصاد يف واسط وكركوك

الديوانية  /باسم الشرقي

واسط -كركوك/املدى

أجنـ ــز مكـتـب تـ ــوزيع املـنــتج ــات الــنف ـطـي ــة يف
محـ ــاف ـظـ ــة واســط حــملـ ــة ت ـ ــوزيع املـنــتجـ ــات
الـنفـطـي ــة علــى املــزارعـني والفالحـني لغــرض
أجناح حملة احلصاد يف احملافظة.
ذك ـ ــر ذلـك م ـ ــدي ـ ــر مـك ـتــب تـ ـ ــوزيع امل ـنــتج ـ ــات
النفـطيـة يف احملـافظـة املهنـدس كـرمي عـزيـز لـ
(املـدى) وقال انه مت تنفـيذ احلملـة وفق خطة
اعـدهـا مـكتـب التـوزيع وبــالتعــاون مع اللجـان
الـزراعيـة يف احملــافظـة حـيث مت تـوزيع مـادتي
الكــاز والـبـنــزيـن وفق الـن ـسـب املقــررة بـ ()400
لتـر كـاز للحـاصـدة العـاملـة يف احلقل و()200
لتـر كـاز أسبـوعي ـ ًا للسـاحبـة الـزراعيـة وجتهيـز
املضخـات حـسب القـوة احلصـانيـة بـ ( )24لتـر
كـاز للقــوة احلصـانيـة الـواحـدة لغـرض اجنـاح
حملة احلصاد يف احملافظة وقد بوشر بتنفيذ
هذه احلملة منذ األول من نيسان املاضي.
وأشار املهـندس عزيـز إلى أن مكـتب التوزيع يف
احملـافـظــة يتـسـلم يــوميـا ( )700ألـف لتــر من
الـبنـزيـن والكـاز ويـتم تــوزيعهـا بـشكـل مبـاشـر
عـب ــر مـن ــاف ــذ الـت ــوزيـع احلك ــومـيـ ــة واألهلـي ــة
للـمــواطـنـني مــؤك ــدا أن املكـتـب ي ــواصل عـمله
بـتـ ــزويـ ــد املـ ــواطـنـني مــن أصحـ ــاب املـ ــولـ ــدات
الكهـربائـية بـالبـنزيـن لغرض تـشغيل املـولدات
الكهـربـائيـة لتعـويض املـواطـنني عنــد انقطـاع
التيار الكهربائي يف احملافظة.
وأشار عـزيز إلـى أنه مت أشراك ( )350حـاصدة
يف تـنفـي ــذ حـمل ــة احلـص ــاد املـيك ــانـيكـي الـتـي
تـسـتمـر لغـايـة شهـر واحـد وأن املـوسم احلـالي
ك ــان وفيــرا بــاحملـصــول لـكن هـطــول األمـطــار
الغـزيـرة والـريـاح الـشـديـدة وسقــوط الصـقيع
التـي شهدتها احملـافظة خالل األشهـر املاضية
أصـابت حقـول القمح والـشعيـر بـأضـرار بلغت
ن ـسـب ــة ()%40-30مـن امل ـس ــاح ــات امل ــزروع ــة يف
عموم مناطق احملافظة.
وأك ــد املهـنـ ــدس اسكـن ــدر أن األسع ــار اجمل ــزي ــة
ل ـش ــراء محـص ــولـي احلـنـط ــة والــشعـي ــر الـتـي
اعتـمدتهـا الدولـة واعتبـارا من املـوسم احلـالي
بـلغــت ( )400ألف ديـنـ ــار لل ـطـن الـ ــواحـ ــد مـن
احلـنـطــة الــدرجــة األول ــى و( )350ألف ديـنــار
لل ــدرج ــة الـث ــانـي ــة و ( )250ألف ديـن ــار للـطـن
ال ــواح ــد مـن احلـنـط ــة الـعلفـي ــة و ( )250ألف
دينــار سعــر الــطن الــواحــد حملـصــول الـشـعيــر
وهذه األسعار تفوق األسعار السابقة.
ويف ال ـ ـس ـيـ ـ ــاق نف ـ ـسـه عق ـ ــد ع ـب ـ ــد ال ـ ــرح ـمــن

مصـطفـى محــافظ كـركـوك اجـتمـاعـا خـاصـا
ضم مدراء الدوائـر الزراعية والسـايلو والدفاع
امل ــدنـي واحت ــاد ك ــركـ ــوك للـتـنـمـي ــة ال ــزراعـي ــة
وممثلي احتـاد اجلمعيات الفالحيـة يف املدينة
ح ـيــث ج ـ ــرى خالل االج ـت ـم ـ ــاع بحــث ج ـمــيع
املـ ـسـ ــائل املــتعـلقـ ــة بعــملـي ــة احل ـص ــاد و ســبل
اجناحها.
واكــد محــافـظ كــركــوك ضــرورة ت ــوفي ــر جمـيع
اح ـت ـي ـ ــاج ـ ــات الـفالحــني بغ ـي ـ ــة اجن ـ ــاح ه ـ ــذه
العـمليــة وانه سيـتم تــوفيـر الـوقـود بـالكـميـات
الكــافـي ــة للحــاصــدات الــزراعـيــة ومت تــشكـيل
جلنـة خـاصــة ملتــابعـة عـمل احلـاصـدات الـتي
تقــرر ان يكــون سعــر الـســاعــة الــواحــدة لعـمل
احلـ ــاصـ ــدة ه ـ ــو ( )20الف ديـنـ ــار بـ ــالـنـ ـسـبـ ــة

لالراضي الــدمييــة و( )25الف دينــار لالراضي
املـروية مبينـ ًا ان نسبة املـساحات املـزروعة لهذا
العـام تبلغ  638000دومن وان نـتيجـة للظـروف
الـتـي متـ ــر بهـ ــا املـ ــديـنـ ــة يف شحـ ــة املـنــتجـ ــات
النفـطيـة و تـأخــر هطــول االمطـار لهـذا العـام
فـان النـسبـة املتـوقعـة النتـاج محصـول القمح
هي حــوالـي  300000طن وب ــالنــسبــة للـشـعيــر
 40000طن
بع ــده ــا ق ــدم م ــدي ــر سـ ــايل ــو ك ــرك ــوك دراس ــة
تــوضيحـة حــول استعـدادات دائـرته السـتقبـال
احملاصيل املنتجة من جميع الفالحني.
وفـيـمـ ــا يــتعـلق بـ ــاالسعـ ــار اجلـ ــديـ ــدة لـ ـشـ ــراء
محصـولـي القمح والـشعيـر اكـد مـديـر سـايلـو
كركوك ان هناك ثالث درجـات بالنسبة السعار

إقامة  3حمطات ثانوية لتقوية وحل االختناقات
الكهربائية بكركوك
كركوك/أصوات العراق

قــال مصـدر مـسـؤول بـدائـرة كهـربـاء مـدينـة كـركـوك
الـشمـاليـة امـس الثالثـاء إن الـدائـرة بـاشـرت بنـصب
ثالث محـط ــات كه ــرب ــائـي ــة ث ــان ــوي ــة لـتق ــوي ــة وحل
االختناقات الكهربائية يف أحياء املدينة.
وأوضح املـهنــدس يــاجلـني رشيــد مــديــر الــدائــرة :أن
"املديـرية باشرت بنـصب  3محطات كهربائـية ثانوية
يف أحياء مدينة كـركوك اخملتلفة بهدف تقوية وحل
االختنـاقات الكهـربائيـة باملـدينة مع مـوسم الصيف
حـيـث يـ ــزداد اسـتـهالك الـكهـ ــربـ ــاء ممـ ــا يـ ــزيـ ــد مـن
الــضغـ ــوط علـ ــى أغلـب تـلك احمل ـط ــات ال ــرئـي ـسـي ــة
املنتشرة يف املدينة".
وبـني رشـي ــد أن "احملـط ــة االول ــى يـتـم نـصـبه ــا ق ــرب
بـن ــايـ ــة مح ــاف ـظ ــة ك ــركـ ــوك وتق ــوي شــبك ــة احـي ــاء
احملــافظـة وسـاحـة الـطيـران وسـاحــة العمـال ،فـيمـا

يـتم نـصب احملـطــة الثــانيــة يف منـطقــة امــام قــاسم
وتق ــوي شــبك ــة احـي ــاء ام ــام ق ــاســم ،اسك ــان ،ازادي،
الشورجة واملصلى ورحيم اوه".
وت ــابع "احملـطــة الـثــالـث ــة تق ــوي وحتل االخـتـنــاقــات
الكهـربـائيـة يف احيـاء الـواسطي ،واحـد حـزيـران ،دور
الـ ـسـكـك ،حـي واحـ ــد اذار ومـنـ ــاطق ضـمـن الـ ــرقعـ ــة
اجلغرافـية ذاتهـا".وأشار رشـيد الـى أن هذه احملـطات
ال تعمل على زيادة ورفع انتاج الطاقة الكهربائية يف
املــدينــة وامنــا عـملهــا االســاسي هــو تقــويــة الـشـبكــة
الكهــربــائيــة وتخفـيف االخـتنــاقــات احلــاصلــة علــى
احملطات الرئيسية يف املدينة.
ودعا رشيد املـواطنني الى ترشيد الطـاقة الكهربائية
من أجل ضـمان استمرار عـملها يف املدينـة .ولم يشر
املصدر الـى كلفة هـذه احملطات ومـوعد االنـتهاء من
نصبها.

كشوفات للتأكد من عدم وجود ترسب اشعاعي باملستشفيات
بغداد/اسراء العزي

اجنـز مـركـز الـوقـايـة من االشعـاع
عـ ــدداً مـن الـفعـ ــالـيـ ــات مــن اجل
م ـ ــواصلـ ــة نـ ـش ـ ــاطه يف مـ ــراقـبـ ــة
مـصــادر االشعــاع وضمــان تــوفيــر
الـوقـايـة مـن التعــرض او التلـوث
به ومــراقبــة البـيئـة مـن النــاحيـة
االشعاعية.
وذكـ ــر ذلـك م ـصـ ــدر مـ ـسـ ــؤول يف
وزارة الـبـيـئـ ــة لـ"املـ ــدى" وقـ ــال ان
امل ـ ــرك ـ ــز ق ـ ــام ب ـ ــاج ـ ــراء ع ـ ــدد مــن
الكـشـوفـات املــوقعيـة واملـسـوحـات
االشعـ ــاعـيـ ــة االولـيـ ــة والـ ــدوريـ ــة
للمـؤسسـات املالـكة واملـستخـدمة
لل ـمـ ـصـ ـ ــادر امل ـ ــشع ـ ـ ــة واالجهـ ـ ــزة

الـ ــشعـ ــاعـيـ ــة (طـبـي ـ ــة ،بحـثـيـ ــة)
وبـ ـ ــواقع ( )9م ـ ـس ـ ــوح ـ ــات دوري ـ ــة
لـل ـمـ ـ ـس ـتـ ـ ـشـف ـي ـ ـ ــات والـع ـي ـ ـ ــادات
اخلـاصـة مـن اجل الـوقــوف علـى
ظــروف العـمل والتـأكــد من عـدم
وجـود تسرب اشعاعـي اضافة الى
مـسح واحــد لقــسم الـكيـميــاء يف
كلـيـ ــة الـعلـ ــوم /ج ـ ــامع ـ ــة بغـ ــداد
لـلـ ـتـ ـ ـ ــأكـ ـ ـ ــد م ــن ظـ ـ ـ ــروف الـعـ ـمـل
السليمـة ومسح اشعاعي للشركة
العـامــة لتعـبئـة الغـاز يف التـاجي
لـلـ ـتـ ـ ـ ــأكـ ـ ـ ــد م ــن ظـ ـ ـ ــروف الـعـ ـمـل
بـاالضـافـة الـى زيـارة محــافظـات
ذي قـار ،كــربالء ،ميـسـان واجـراء
مـ ـسـح اشعـ ــاعـي لـ( )9م ـ ــواقع يف

ه ـ ــذه احمل ـ ــافـ ـظ ـ ــات لــتعـ ـ ــرضه ـ ــا
للقـصف للتـأكــد من خلـوهــا من
التلوث االشعاعي.
كما مت اجراء كـشف على عناصر
بيـئيــة (تــرب ــة ،ميــاه ،محــاصـيل)
ض ـمــن خ ـ ـط ـ ـ ــة املـ ـ ـسـح ال ـب ـي ـئــي
االشعـاعي الـتي تهـدف الـى بنـاء
قــاعــدة بيــانــات بيـئيــة اشعــاعيــة
ومراقبة التغيرات احلاصلة على
عـنـ ــاصـ ــر الـبـيـئـ ــة وشــملـت هـ ــذه
الكـشــوف ــات قيــاس من ــاذج بيـئيــة
وجــرع خلـفيــة اشعــاعيــة ومنــاذج
غــذائـيــة ومنــاذج بـيـئـيــة خــاصــة
مبـ ـشـ ــروع  ،DUومنـ ــاذج بـيـئـيـ ــة
متفرقة ومناذج من األهوار.

ذي قار تتصدر املركز االول يف تشغيل العاطلني
بغداد/حنان التميمي

اكـدت وزارة الـعمل والـشـؤون االجـتمــاعيـة ان مـركـز
التـشـغيـل والت ــدريب املـهنـي يف بغــداد أحـصــى عــدد
امل ــسجلـني مـن الع ــاطلـني الع ــرب واالج ــانـب بـ()50
ع ــاطالً و( )2563وق ــال عـب ــد اهلل الالمـي امل ـسـت ـش ــار
االعالم ــي يف وزارة الع ـمـل ان محـ ـ ــافـ ـظـ ـ ــة ذي قـ ـ ــار
جنحــت ب ـ ــأحــتالل امل ـ ــرك ـ ــز املــتق ـ ــدم ح ـيــث شـغلــت
( )49534عـاطـالًَ من اصل ( )62369عـاطالً مـسجالً
تلتـها محـافظـة الديـوانيـة اذ شغلت منـذ افتتـاحها
( )25583مـن ع ــدد امل ـسـجلـني فـيه الـبـ ــالغ ع ــددهـم
( )67312واحتل املـركز الثـالث مركـز تشغيل مـيسان
حيـث شغل ( )21992عاطالً من اصل املـسجلني فيه
البالغ عددهم (.)75861
ام ــا م ــراك ــز الـت ــدريـب االخ ــرى فقـ ــد شغلـت 16137
عـاطالً يف نينوى ويف البصرة مت تشغيل  ،14878ويف
الك ــوت  12893ع ــاطالً ،و 9600يف ك ــربالء ،ويف ب ــابل
 ،7640ويف بعقــوبــة  ،6945ويف الـنجف  ،6018امــا يف
بغ ــداد فق ــد مت تــشغـيل  5664ع ــاطالً ،ويف ك ــرك ــوك
 ،54645ويف ال ــرم ــادي  4628ع ــاطـالً ،ويف الفل ــوج ــة
شـغلـت  ،3964وتـكـ ــريـت  4043وال ــسلـيـمـ ــانـيـ ــة ،630
واربيل  ،289ودهـوك احـتلت املـركـز االخيــر حيث مت
تشغيل  187عاطالً.

وعلـى صـعيــد متـصل اعـلنـت وزارة العـمل والـشـؤون
االجـتـمــاعـيــة عـن تخــرج ( )1474عــاطالً مـن دورات
تـدريـبيـة يف اخـتصـاصـات (احلــاسبـة ،محــو االميـة،
اللغـة االنكليزية ،اخلياطـة ،حالقة النساء) وما زال
 437عاطالً مستمراً بالتدريب على املهنة نفسها يف
بغداد ومحافظة ذي قار.
وقــال عبـد اهلل الـالمي املــستـشـار االعـالمي يف وزارة
العـمل ان املتـدربـني من العـاطلني تـوزعـوا بـني املهن
امل ــذك ــورة حـيـث تخ ــرج ( )1110عـ ــاطلـني مـن دورات
احلـ ـ ـ ــاسـ ـبـ ـ ـ ــة و( )258يف مـحـ ـ ـ ــو االمـ ـيـ ـ ـ ــة و( )182يف
االنكـليــزيــة و( )264يف اخليــاطــة و( )160عــاطالً يف
احلالقة النسائية.
يف حـني ما زال ( )115مـتدربـاً يف احلاسـبة و( )63يف
محــو االميــة و( )50يف اللغـة االنـكليـزيـة و( )162يف
اخلياطة و( )47عاطالً يف احلالقة النسائية.
واضــاف الـالمي :ان عــدد املـتخــرجـني يف محــافـظــة
بغداد توزعوا بني مراكز التدريب الشعبي الثالث يف
مديـنة الصـدر ومدينـة الشعب وحي اور حـيث بلغوا
( )2282متخرجـاً و( )159عاطالً مستمـراً بالتدريب
وبـني مـ ــركـ ــزي الـتـ ــدريـب الـ ــشعـبـي املـ ــوجـ ــوديـن يف
محــافـظــة ذي قــار والـشـط ــرة بلغ عــدد املـتخ ــرجني
( )192متخـرجاً و( )190عـاطالً مستمـراً بالـتدريب.

القـمح للـدرجـة االولـى بـسعــر  450000دينـار
للطن الـواحد والـدرجة الـثانـية  375000ديـنار
امـا بــالنــسبـة حملـصـول الـشـعيــر فهـو 200000
دينار.
وسلط مـدير الـدفاع املـدني يف كـركوك الـضوء
علــى اسـتعــدادات مــدي ــريتـه لت ــوفي ــر اآلليــات
الالزمــة جلـميـع املنــاطق للــسيـطــرة علــى ايــة
حــاالت طــارئــة مــشيــرا الــى انه مت تخــصيـص
الــرقـم اله ــاتفـي ( )115علــى خـط آسـيــا سـيل
مجانا لالتصاالت باملديرية.
وطلـب محــافـظ كــركــوك مـن مــدراء الــدوائــر
املعنيـة و بالتحـديد مديـر دائرة سايلـو كركوك
اعـ ـ ـطـ ـ ـ ــاء االولـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــة لـلـفـالح ــني يف ت ـ ـ ـسـل ــم
محاصيلهم.

حتـت شعــار (نـتحــاور مـن اجل واقع
خـدمـي افضل حملــافظـة الـديـوانيـة)
اقام احتاد رجـال االعمال العراقيني
فـرع الديوانيـة حلقة نقـاشية تتعلق
مبسـيرة االعـمار يف احملـافظـة ،بدأت
بـكلـمـ ــة لل ـسـي ــد ت ــوفــيق العـص ــامـي
احت ـ ـ ـ ــاد رجـ ـ ـ ـ ــال االع ــم ـ ـ ـ ــال
رئ ـ ــي ـ ـ ــس ـ
العـراقيني فـرع الديـوانية قـال فيها:
يف ظل الـتحــوالت الــسي ــاسيــة الـتي
يـشهــدهــا الع ــراق اليــوم وانـسجــام ـاً
مع التوجه العام للـبنى االقتصادية
نح ــو اقـتـص ــاد ح ــر وتـب ــدل مــنهجـي
شامل العتماد سياسة السوق بعيداً
عـن االدجلـ ــة والــتقـيـي ـ ــد الق ـصـ ــري
ـط ـ ــريـق االسلــم ل ـتـحق ــيق
ـك ـ ـ ــونه ال ـ ـ
الـرفــاهيـة للـشعـوب وخـاصـة شعـبنـا
واض ـ ـ ــاف مــن الـ ـ ـ ــواجــب ان
ـ
احمل ـ ـ ــروم
ـ
نتـهي ــأ جمـيع ـاً للــواقـع االقتـصــادي
اجلـديـد ونـسعـى الـى تــوفيـر جـميع
مـتــطلـب ــات وادوات الــتغـيـي ــر ،حـيـث
شــارك احتــادنــا بــوضع اولــى لـبنــات
االقـتصـاد العــراقي اجلـديــد ،مبـينـاً
ان احملـ ــاف ـظـ ــة اع ـطـت الـكـثـيـ ــر ولـم
ت ــأخـ ــذ اال القلـيل حـيـث ك ــانـت وم ــا
زالــت ك ـ ــأخ ـ ــواته ـ ــا يف اجل ـن ـ ــوب تـقع
حتــت ت ـ ــأث ـي ـ ــر س ـي ـ ــاس ـ ــة احل ـ ــرم ـ ــان
واالقـ ـص ـ ــاء ال ـتــي ات ـبـعه ـ ــا ال ـنـ ـظ ـ ــام
الـســابـق وذلك بعــدم الــسمــاح بـنمــو
رؤوس االم ــوال وبقـيـت محــافـظـتـنــا
ورجــال اعـم ــاله ــا فقــراء ورأس املــال
ـان ـ ـ ـاً لقـ ـ ــوت العـ ـ ــائل ـ ــة
اليــكفــي اح ـي ـ ـ ـ
الـي ــومــي ،ورأى انه يف ظل امل ـش ــارك ــة
املنشودة يف بنـاء العراق اجلديد ويف
االطـار الفـدرالي الـذي نـعمل الجله
البد من ايجاد الفرص لتنمية رأس
وت ـ ــشج ـيـعه مــن ق ــبل
ـامل ـ ـ ــال احمللــي ـ
جميع املـؤسسـات السيـاسية واملـالية
ومـؤسسـات اجملتمع املـدني للـوصول
ال ـ ــى واقع اقـت ـص ـ ــادي ق ـ ــوي يخ ـ ــدم
احملافظة وتطلعات ابنائها.
من جهته شكا املهنـدس عماد شهيد
عضو احتاد رجال االعمال ،من عدم
الـتـبلـيغ بـصــورة رسـمـيــة قـبل فـتــرة

مــن االعالن عـن املـن ــاق ـص ــات .الـتـي
تـتـم أغلـبه ــا ب ـص ــورة س ــري ــة ويـعلـن
ـاع ـ ــات مــن بـ ـ ــدايـ ـ ــة
س ــ ـ
ـنه ـ ــا ق ــبل ـ
عـ ـ
املنـاقصـة حتـى ال يشـارك فيهـا عدد
كبير من املقاولني ورجال االعمال.
وطــالب شـهيــد بــوضع االعالنــات يف
مــواقع الــدوائــر االلـكت ــرونيــة wep
 stapب ـ ــاالض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ــى الـ ـصـحف
احمللـ ــي ـ ــة ،غـ ــي ـ ـ ــر أن املعـ ـ ـ ــاون الف ـنــي
حملـافـظ الـديــوانيــة املهنـدس كــاظم
فـ ـتـح ــي رد عـلـ ـيـه ـب ـ ـ ــالـقـ ـ ـ ــول :ان أي
مـن ــاق ـص ــة تـعلـن قــبل فـت ــرة زمـنـي ــة
مـناسبـة وكافيـة يف الصحف احملـلية
والـق ـ ــن ـ ـ ـ ــوات االعـالم ــيـ ـ ـ ـ ــة االخ ـ ـ ـ ــرى
والصحة لهذا الكالم.
كـم ــا شك ــا رئـيــس جلـن ــة االعـم ــار يف
ال ـ ــديـ ـ ــوانــيـ ـ ــة
ـظ ـ ــة ـ
مح ـ ــاف ـ ـ
مـجل ـ ــس ـ
املهنـدس حاكم اخلـزاعي ،من عزوف
املقاولـني عن الدخـول يف املناقـصات
االخـي ــرة للـمح ــافـظ ــة الـتـي ل ــديه ــا
اآلن  90مـ ـشـ ــروع ـ ـاً مفـتـ ــوحـ ــة امـ ــام
اجلـمــيع للـم ـش ــارك ــة يف عـط ــاءاته ــا
داع ـ ــي ـ ـ ـ ـاً جـ ـمـ ـيـع رجـ ـ ـ ـ ــال االع ــم ـ ـ ـ ــال
واملقـاولني يف احملافـظة الـى التحلي
بالروح الـوطنية واملـباشرة بـاملشاريع
املع ـ ــدة مـن قــبل جلـن ـ ــة االعـم ـ ــار يف
اجمل ــل ـ ــس ،وعـق ــب عـ ـ ـ ــدد م ــن رج ـ ـ ــال
االعمــال املشـاركني يف اجلـلسـة علـى
كالم اخلــزاعي ،بــالقــول :ان مجلـس
مـحافـظة الـديوانـية وجلـنة اإلعـمار
لم تـسلـم لنــا الكـثيـر مـن املتــرتبـات
امل ــالـيـ ــة للـم ـشـ ــاريع ال ـسـ ــابق ــة مم ــا
يحـ ــول دون الـ ــدخـ ــول يف املـ ـش ـ ــاريع
اجلـديـدة بـاالضـافـة الـى ان االسعـار
اخ ــذت ت ــرتفـع يف الكـثـي ــر مـن امل ــواد
االنشائية وجلنة االعمار يف اجمللس
مــا زالـت تعــرض م ـش ــاريعهــا ح ـسـب
ـدمي ـ ـ ـ ــة .ومتـح ـ ـ ـ ــورت
االس ــع ـ ـ ـ ــار ال ــق ـ ـ ـ ـ ـ
الــنق ــاش ــات بـني امل ـش ــاركـني ورئـيــس
مجلـس محافـظة الـديوانيـة ورئيس
جلنة االشغال والبلديات يف اجمللس
حـول التخطـيط املسـتقبلي ملـشاريع
االعمـار يف احملافظـة وحتديـد آليات
جديدة لغرض تنفيذها.

توزيع  500حصة غذائية عىل العوائل الفقرية يف الراشدية
بغداد /كرمي السوداني
تصوير /نهاد العزاوي

وزع م ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــب ال ـهــالل االحـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر يف
الــراشــديــة املـســاعــدات علــى العــوائل
املـتعففــة والنـازحــة واالرامل وااليتـام
وكـذلك عـوائـل الشهـداء بـواقع ()500
حصة..
اعلـن ذلـك لـ(امل ـ ــدى) م ـ ــدي ـ ــر املـكـتـب
صالح الـربـيعي واضـاف انه مت تـوزيع
( 100حـ ـصـ ـ ــة) للـ ـطـفل الـ ــسل ـيــم مــن
االطف ــال املـص ــابـني ب ـس ــوء الـتغ ــذي ــة
ونقص الوزن.
واك ــد ال ــربــيعــي انه مت الـتـن ـسـيـق مع
مـ ــديـ ــر بلـ ــديـ ــة الـ ــراشـ ــديـ ــة حـيـث مت
احلصـول علــى (سنـد طـابـو) لقـطعـة
االرض اخملـصـصــة لـبنــاء مــستــوصف
صحــي خلـ ـ ــدمـ ـ ــة اهـ ـ ــالــي امل ـنـ ــطقـ ـ ــة
واملناطق اجملاورة لها التي تفتقر الى
اخلدمات الصحية.
وافـاد الربيـعي بأنه متت مفـاحتة فرع
بغـداد لـلهالل االحمـر لتــأهيل صـالـة
عـمليـات مـستـشفـى (الــشهيـد ضـاري
الـفيــاض) وذلك الفـتقــار املــستـشفــى
ال ـ ــى هـك ـ ــذا ح ـ ــاالت ال ـتــي ه ــي اصالً
موجودة اال انها خاوية.
م ـشـي ــراً ال ــى انه يف الـنـي ــة اسـتقـب ــال
العــوائل الفـقيــرة واملـتعففــة ملعــاجلــة
املــرضــى مجــان ـاً بعــد ت ــوفيــر االدويــة
واالطباء واملعاونني من املتطوعني.
وبـني الـ ــربــيعــي انه يف الـنـيـ ــة انـ ـشـ ــاء
مح ـط ــة لـتــصفـي ــة املـيـ ــاه مع ان ـش ــاء
مح ـطـ ــة لـت ــصفـيـ ــة املـيـ ــاه الــثقــيلـ ــة
للمنطقة.
واوضح ان العــوائل املــشمـولــة بتــسلم
مواد االغاثة هـي العوائل بدون معيل
ورب االسرة امـرأة وعدد افـرادها اكـثر
مـن خـم ـس ــة وك ــذلـك العـ ــائل ــة ب ــدون

معــيل ورب االس ـ ــرة اقل مـن خـمـ ـسـ ــة
افراد وعـائلة بـدون معيل ومـأوى لكن
ل ــديه ــا دخل شه ــري محــدود وع ــائلــة
لهـ ــا معـيـل ولكـن لـيــس لـ ــديهـ ــا دخل
شهري وعـدد افرادها اكثـر من خمسة
افراد.
وافـاد الــربيـعي بــأنه مت الكــشف علـى
جميـع القرى من قـبل املكتب لنـاحية

الـراشديـة والقرى الـتابعـة لها ملعـرفة
عـ ــدد العـ ــوائل املــتعـفف ــة واحملـت ــاج ــة
وكـ ــذلـك مت جـ ــرد العـ ــوائل الـنـ ــازحـ ــة
ال ـت ــي وصلــت الـ ـ ــى امل ـنـ ــطقـ ـ ــة ل ـي ـتــم
شمولها بتوزيع مواد االغاثة.
ويـ ــذكـ ــر ان جــمعـيـ ــة الـهالل االحـمـ ــر
الع ـ ــراقــي ت ـ ــأس ـ ـســت ع ـ ــام  1932وهــي
جـمعـيــة ان ـســانـيــة وطـنـيــة م ـسـتقلــة

الـــصحــــة حتــــذر مــن حملــــول العــــدســــات الـالصقــــة
و( )81صيدلية ومهية يف بغداد واملحافظات
بغداد  /قيس عيدان

حذر مدير مستشفى ابـن الهيثم للعيون الدكتور عماد عبد الرزاق من استعمال محلول
العـدسات الالصقـة حيث اكـدت التحـاليل العـامليـة من قـبل االكادميـية االمـريكيـة ان هذا
احمللول يصيب قرنية العني بالفطريات.
وشـدد الــدكتــور عبـد الـرزاق علـى ضـرورة ايقــاف التعــامل مع هـذه احملــاليل املـنتـشـرة يف
االسواق احمللية.
ومن جهـة اخـرى نفـذ مـكتب املفـتش العـام يف وزارة الصحـة بـالتعـاون مع وزارة الـداخليـة
والدفاع ونقابة الصيادلة منع وازالة البسطيات املنتشرة يف منطقة باب املعظم.
حـيـث اف ــاد مـص ــدر مخ ــول يف مكـتـب املفـتــش الع ــام ان الف ــرق املـكلف ــة ق ــد سجلـت ()81
صـيدليـة وهميـة منتـشرة يف بغـداد واحملافظـات وان حمالت ستنفـذ خالل الشهـر القادم.

جملس وهيئة ملتابعة املشاريع اخلدمية يف بغداد واطرافها
بغداد/املدى

استحدث مجلـس محافظة بغـداد مجلسا استـشاريا لالشراف علـى تنفيذ املشـاريع اخلدمية
يف محافـظة بـغداد كمـا شكل هيئـة خدمـات االطراف لالشـراف على املـشاريع اخلـدمية فـيها
بالتعاون مع احملـافظة.اعلن ذلك رئيـس جلنة االعمار يف اجملـلس السيد علـي العطار وقال:
ان اللجنة باشرت بـتنفيذ عدد من املشاريع يف اطار خطـة اجمللس للنهوض بالواقع اخلدمي
يف العـاصمـة ومنهـا مشـاريع التبـليط الـتي تنفـذ حـاليـا يف شـارع اخملتـار يف احلـريـة والشـارع
الغــربـي يف ال ــشعلــة وال ـشــارع املــؤدي الــى ج ــامع الفــردوس يف حـي اور م ــوضح ــا ان اللجـنــة
خصصت ( )815مليون دينار شهريا لتنظيف قواطع الشعلة والكاظمية واملنصور.
واضاف :أن اجمللس قد خصص ايضا مبلغ ( )475مليون دينار لتنظيف قاطع بلدية الرشيد
وتستـمر احلملـة ثالثة اشهـر فضال عن تخصـيص مبلغ ( )150600000دينـار لتمديـد انابيب
دكتــايل حملـطـة  R2و R1ومبلـغ ( )74763000مليــون دينـار النـشــاء مخـازن خـزان مـاء
ال ـ ـ ـش ــم ـ ـ ـ ــال ..م ـ ـ ـ ــوضـح ـ ـ ـ ــا ان ه ـ ـ ـ ــذه املـ ـ ــش ـ ـ ـ ــاريـع خـ ـ ـصـ ـ ـص ــت ملـ ـ ـصـلـح ـ ـ ـ ــة ام ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــة بـغ ـ ـ ـ ــداد.

تع ـمـل عل ـ ــى تـخف ـيـف آالم ومع ـ ــان ـ ــاة
ال ـن ـ ــاس مــن دون مت ـي ـي ـ ــز ال ـن ـ ــزاع ـ ــات
املـسلحـة والكـوارث الـطبـيعيـة يف زمن
ال ـ ــسلــم واحل ـ ــرب وجل ــمع ـي ـ ــة الـهالل
االحـم ــر الع ــراقـي ( )18ف ــرعـ ـاً تـت ــوزع
علـى بغـداد وبقيـة محـافظـات العـراق
تقــوم بـتقــدمي اخلــدمــات االنـس ــانيــة
الى اجملتمع املدني.

بعد االستعداد ملوسم احلصاد

زراعة نينوى جت ّهز فالحي املحافظة باألسمدة
املوصل/أصوات العراق

قـال الـدكتـور عبـد الـستـار اسميـر
الــرجبـو مـديـر عـام زراعـة نـينـوى
إن امل ـ ــدي ـ ــريـ ـ ــة جه ـ ــزت م ـ ــزارعــي
احملـافظـة بخـمســة آالف طن من
سـم ــاد الـي ــوري ــا ،وق ــامـت بـت ــوزيع
املـبـيـ ــدات اخلـ ــاصـ ــة مبـك ـ ــافحـ ــة
احلـشـائـش املـنتـشـرة يف  400ألف
دومن من مزارع احلنطة.
وأوضـح ال ـ ـ ــرجـ ـب ـ ـ ــو أن "مـالك ـ ـ ــات
املــديــريــة جهــزت جـميـع املنــاطق
امل ـ ــزروعـ ـ ــة مبح ـص ـ ــول الـ ــشع ـي ـ ــر
بـسمـاد اليـوريـا وبــواقع ( )10كغم
لـكـل دومن ،ومت جتهـيـ ــز خـمـ ـسـ ــة
آالف طــن للـمـ ـسـ ــاحـ ــة املـ ــزروعـ ــة
والـب ـ ــالغ ـ ــة  500ألف دومن ضـمـن
املـواعيـد املقـررة ،مبـا يحقق وفـرة
نوعية يف احملصول".
وأض ـ ــاف ال ـ ــرج ـب ـ ــو أن "املالك ـ ــات
الفـنـيــة اجنــزت يف الــوقـت نفــسه
مـك ـ ــافحـ ــة احلـ ـشـ ــائ ــش ال ـضـ ــارة
العــريضـة والـرفيعـة األوراق الـتي

ت ـن ـم ـ ـ ــو مع ن ـبـ ـ ــاتـ ـ ــات احل ـنـ ـطـ ـ ــة
والــشعيـر وبــواقع  398ألفـا و 458
دومنـ ـ ـ ــا (لـلـ ـمـح ـ ـصـ ـ ـ ــول ــني عـلـ ـ ـ ــى
ال ـت ـ ــوالــي) يف أقـ ـض ـي ـ ــة ون ـ ــواحــي
احملافظة".
وتابع "كما متت مكافحة أكثر من
 16الـ ــف دومن م ـ ـ ـ ـ ـ ــن األراض ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ال ــزراعـي ــة ض ــد ح ـش ــرة ال ـس ــون ــة
ضـ ـم ــن اخلـ ـ ـط ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـسـ ـن ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــة
للمكـافحة التـي تنفذهـا املديـرية
ضــد اآلفــات الــزراعـيــة اخملـتلفــة
دوريا".
وأش ــار ال ــرجـب ــو ال ــى اسـتع ــدادات
املديـرية بـالنسـبة ملـوسم احلـصاد
والـت ـس ــويق حملـص ــولـي احلـنـط ــة
والشعيـر ،وقال إن املـديريـة قامت
ف ـ ـ ــى ه ـ ـ ــذا االط ـ ـ ــار ب ـتـجـه ـي ـ ـ ــز 5
حــاصــدات و  30مــاكـيـنــة خــاصــة
بـتـنقـي ــة احلـب ــوب وسـيـتـم ت ــوزيع
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاحـ ـب ـ ـ ـ ــات واحل ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــدات
واملاكينات التي تعتـمدها املديرية
على املزارعني.

