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العدد ()700االربعاء( )21حزيران 2006

LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

NO (700)Wed. (21) June

وزير الكهرباء يقرتح حتديث الشبكة الكهربائية لبغداد
بغداد /املدى

اتفق مجلس محـافظة بغـداد مع وزارة الكهربـاء على حتسـني مستوى
عمل الوزارة وتوفـير الطاقة الكهربائيـة ملناطق بغداد وتخفيف معاناة
سكانها من االنقطاعات املستمرة للتيار الكهربائي.
وقــال رئـيــس اجمللـس الـسـيــد معـني الكــاظـمـي :قــام وفــد مـن اجمللـس
بلقـاء الـسيـد وزيـر الكهـربـاء واسفـرت الـزيــارة عن نتـائـج مثمــرة حيث
اقتـرح الوزيـر حتديـث الشبـكة الـكهربـائيـة لبغـداد واختيـار منـطقة يف
جـانـب الكـرخ الجـراء عـمليـة حتـديـث شبـكتهــا كمــا يجـري حــاليـاً يف
مدينة الصدر..
واوضح السـيد الوزيـر للمجلس بـان حاجة بغـداد الكلية من الـكهرباء
( )2700ميكاواط يف حني ان املتوفر حالياً ( )1200ميكاواط.
واك ــد رئـيــس اجمللــس اسـتع ــداده الكـ ــامل للـتع ــاون مـن اجل املـب ــاش ــرة
ب ــاعمــال حت ــديث الـشـبك ــة الكهــرب ــائي ــة وتنـسـيق الـعمـل بني مــديــري
الكهرباء يف جانبي الكرخ والرصافة.

سايلوات التجارة تواصل تسلم احلنطة والشعري
بغداد /املدى

اع ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت وزارة ال ـ ـ ـتــجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ان
مـج ـم ـ ـ ــوع ك ـم ـي ـ ـ ــات احل ـن ـ ـط ـ ـ ــة
والـ ـ ــشع ـيـ ـ ــر ال ـتــي تـ ـ ــسل ـم ــتهـ ـ ــا
س ـ ـ ــايلـ ـ ــوات وص ـ ـ ــوامع وم ـ ـ ــواقع
الشركـة العامة لـتجارة احلبوب
بلغـت لغــاي ــة العــاشــر مـن هــذا
الشهر ( )384021طناً.
وق ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدر يف ال ـ ـ ـ ــوزارة لـ
(املـ ــدى) :ان كـمـيـ ــات احلـن ـطـ ــة
وال ـ ـ ـشـعـ ـي ـ ـ ــر شـ ـمـل ــت ()330610
اطـنـ ــان حـن ـطـ ــة و( )53411طـن
شعيــر بنــوعيـة االسـود وشـملت
( )25941طـن حـن ـطـ ــة نـ ــاعـمـ ــة
درجـ ــة اولـ ــى بـ ــسعـ ــر ()450000

دينـار للـطن الـواحـد و()78145
طن نــاعمـة درجـة ثــانيـة بـسعـر
( )375000دينـار للـطن الـواحـد
و( )1707طـن حـن ـطـ ــة خـ ـشـنـ ــة
درجـ ــة اولـ ــى بـ ــسعـ ــر ()450000
ديـن ــار للـطـن ال ــواح ــد و()1782
طـن حنطـة خـشنـة درجـة ثـانيـة
ب ــسع ــر ( )375000ديـن ــار للـطـن
ال ــواح ــد و( )3075طـن حـن ـط ــة
درجـ ــة ثـ ــالـثـ ــة عـلفـيـ ــة بـ ــسعـ ــر
( )235000دينار للـطن الواحد.
واوضـح ان سعـ ــر طـن الـ ــشعـيـ ــر
االسود واالبيض حسب تسعيرة
املـوسم اجلديد ( )235000دينار
للطن الواحد.

تصوير:نهاد العزاوي

خالل لقائه مع السفير األسترالي يف بغداد

رشيد :نعمل عىل توفري مستلزمات إحياء  15مليون دونم
زراعي بمساعدة احلكومة االسرتالية

وزير التجارة :نسعى اىل تنشيط وتفعيل االتفاقيات التجارية
واالقتصادية املشرتكةمع سوريا

بغداد /املدى

دعـا وزيـر املـوارد املـائيـة الـدكتـور
عـ ــب ـ ــد اللـ ـطــيف ج ـم ـ ــال رش ـي ـ ــد
احلكومة االسترالية للمساهمة
يف تـه ـيـ ــئ ـ ـ ــة ـم ـ ـ ــا ي ـ ـصـل ال ـ ـ ــى 15
م ـل ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون دومن م ـ ــن االراض ـ ــي
لغ ـ ــرض اسـ ــت ـ ــزراعه ـ ــا ك ـ ــون م ـ ــا
مـستخـدم حـاليـاً ال يتجـاوز ()4
م ــاليـ ـ ـ ـ ــني دومن م ـ ـ ـ ــن االراض ـ ـ ـ ــي
الـ ــزراعـي مـ ــوزع ـ ــة علـ ــى عـمـ ــوم
احملافظات واقليم كوردستان.
ال ـ ــدكــتـ ـ ــور رشــي ـ ـ ــد خالل
وق ـ ــال ـ
ـ
لقـائه مع السفيـر االسترالي يف
بغ ـ ــداد ال ـ ـســيـ ـ ــد هـ ـ ــوارد بـ ـ ــراون
ـ
وامللـحق الــتجـ ــاري االسـتـ ــرالـي
الـسيـد غـريغ هـال امس يف مقـر
الـوزارة ان هـذه املـسـاحــات ميكن
اس ــتغـالله ـ ــا زراع ـيـ ـ ـاً م ــن خالل
تـوفيــر احلصـة املـائيــة املطلـوبـة
بع ــد تنـفيــذ املـشــاريـع االروائيــة
املـنـ ــاسـبـ ــة مـن قـنـ ــوات اروائـيـ ــة
وجـداول ومبـازل ومحطـات ضخ
وان احلكـومـة االستـراليـة قـادرة
علـى املـســاهمـة يف هـذا اجلــانب
مل ــا متـتلـكه مـن جت ــرب ــة يف ه ــذا
املـيدان كون مـناخها جـافاً وشبه
وق ـ ـ ــد حـقـق ــت تـق ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـاً
ج ـ ـ ــاف ـ
ـ
مـلح ــوظـ ـاً يف زراع ــة احمل ــاصـيل
بعد انعـاش مساحات واسعة من

هل ينجح االطفال يف معاجلة تردي ساعات القطع املبرمج؟

بغداد /املدى

اراضيها.
واضــاف :ان احلكــومــة الع ــراقيــة
تق ــدر دور اسـت ــرالـي ــا يف اجل ــانـب
الـسيـاسي ودعـم توجهـات العراق
يف اعـادة االعمار والبناء وخاصة
يف اجملـ ــال الــتقـنـي وادارة املـ ــوارد
املائـية وتـشغيل وصـيانـة منـشآت
الـري ومعـاجلـة مـشكلـة امللـوحـة
واالستخدام االفضل للمياه وهو
ما متتاز به اخلبرة االسترالية.
واب ـ ـ ــدى ـال ـ ــسفـ ــي ـ ـ ــر االســت ـ ـ ــرالــي
ـ
الـرغبـة لـدى حكــومته يف تقـدمي
اخلبــرة يف مجــال املــوارد امل ــائيــة
من خالل الـوصـول الـى اتفـاقـات
ـدي ـ ــريـ ـ ــة املــيـ ـ ــاه
وم ـ ـ ـ
بــني ـال ـ ــوزارة ـ
االسترالية.

ع ــارضـ ـاً دور بالده يف امل ـس ــاهـم ــة
بـتـحقـيـق اتف ـ ــاقـي ـ ــة مع ال ـ ــدول
املتـش ــاطئــة لـتنـظـيم اسـتخــدام
امليـاه يف حــوضي دجلـة والفـرات
وحتـقـ ـيـق ال ــع ـ ـ ــدالـ ـ ـ ــة يف ت ـ ـ ــوزيـع
مياههما بينها.
وبـني الــدكـتــور رشـيــد ان الــوزارة
تـتحـمل م ـســؤولـيــة ادارة جـمـيع
الـ ـسـ ــدود والـ ـسـ ــدات والـنـ ــواظـم
واحملطات الكـهربائية التي تولد
مــا يصل الــى ( 1000ميكـا واط)
ول ــدينــا خـطــط طمــوحــة لـبنــاء
سـدود جـديــدة ستــراتيـجيــة من
اجل اع ــادة تـنـظـيـم خ ــزن وادارة
امليــاه وت ــوليــد طــاقــة كهــرب ــائيــة
افضل.

حمافظ نينوى يطالب باطالق التعيينات وقائد الرشطة ينفي حدوث
عمليات هتجري قرسية

اليابان تبدي استعدادها لتطوير مؤسسات
املجتمع املدين العراقية
بغداد  /فريق عبد الرحمن

أب ــدت الـي ــاب ــان رغـبـته ــا يف م ـس ــاع ــدة
العـراق يف مختلف امليـادين وخصـوصاً
مــا يـتـعلق مـنهــا بـتـطــويــر مــؤس ـســات
اجملـتـمع امل ــدنـي مـن خالل فـتح دورات
تدريبية لها يف اليابان.
وق ـ ــال ال ـ ـس ـي ـ ــد ع ـ ــادل االس ـ ــدي وزي ـ ــر
الــدولــة لـشــؤون اجملتـمع املــدنـي خالل
لقـائه الـسيـد (هـيسـا او يـامـاكـو تـشي)
سفيــر اليـابــان يف العـراق  :ان الــشعب
الع ـ ــراقــي يـكّــن كل الــتق ـ ــدي ـ ــر ملـ ـ ــوقف
الـي ــاب ــان يف م ـس ــاع ــدته ــا الع ــراق :وان
احلكــومــة تــأخــذ بنـظــر االعـتبــار هــذه
املـ ـ ـ ــواقف امل ـب ـ ـ ــدئ ـيـ ـ ـ ــة يف تع ـ ـ ــامـالته ـ ـ ــا
املـ ـســتقــبلـي ــة ،مـ ـشـي ــراً الـ ــى االنفـت ــاح

أس ـتـق ـبـل وزيـ ـ ـ ــر ال ـتـج ـ ـ ــارة
الدكـتور عبـد الفالح حسن
السـوداني القائم باالعمال
الـ ـسـ ــوري الـ ـسـيـ ــد بـ ـشـ ــري
الـ ـ ـ ـ ـشـعـ ـ ـ ـ ــار وجـ ـ ـ ـ ــرى خـالل
اللقـاء الـتبــاحث يف ايجـاد
آل ـي ـ ــات ج ـ ــدي ـ ــدة ل ـتـفعــيل
الـعـالقـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـتـجـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــة
واالقتـصادية بـني البلدين،
ومب ـ ـ ــا يـخـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـ ـشـعـ ـب ــني
ـ
الشقيقني.
واكـد الـســوداني علــى رغبـة
الـعراق واحلكومة العراقية
املنتخبة بتـطوير العالقات
امل ـ ـ ـ ـشـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ـ ــة وتـفـع ـ ـيـل
ـ
االتفـ ــاقـ ــات االقـت ـصـ ــاديـ ــة
وال ــتجـ ـ ــاريـ ـ ــة ب ــني العـ ـ ــراق
وســوريــا خــاصــة أن هـنــاك
أرضيـة قـويـة لـتطـويـر تلك
الـعالق ـ ــات ال ـ ــى م ـ ـس ـت ـ ــوى
متقدم.
واضـاف ان لسـوريـا مـواقف
ط ـي ـب ـ ــة مـع شع ــب الع ـ ــراق

الكـبير الـذي يخوضه العـراق من اجل
اعادة االعمار وتقدمي افضل اخلدمات
ملواطنيه.
واعـرب الــسفيــر اليـابـانـي عن سعـادته
لتــوطيــد عالقـات الـتعــاون مع العـراق
واعـج ـ ـ ــابـه ب ـ ـ ــاملـ ـ ـس ـت ـ ـ ــوى امل ـتـحـقـق يف
االنــتخ ـ ــاب ـ ــات الـ ـ ــدميق ـ ــراط ـي ـ ــة ال ـتــي
خـاضهــا شعب العـراق وبـالـدور الكـبيـر
ملؤسسات اجملتمع املدني.
واطلع ال ـسـي ــد وزي ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون
اجملتمع املـدني اجلـانب الـيابـاني عـلى
احـتيـاجـات مـؤسـسـات اجملـتمع املــدني
الـ ـت ــي ه ــي م ــن صـل ــب عـ ـمـل الـ ـ ـ ــوزارة،
م ــوضح ـاً الـتفــاوت يف احلـص ــول علــى
فرص الدعم الدولي.

املوصل  /باسل طاقة

طـ ــالــب محـ ــافــظ نـيـنـ ــوى دريـ ــد كـ ـشـمـ ــولـ ــة
احلكــومــة الع ــراقيــة بــاطـالق التـعيـينــات يف
وزارات الـدولــة اخملتلفــة من اجل امـتصـاص
ج ــزء مـن الـب ـط ــال ــة املــتفـ ـشـي ــة بـني عـم ــوم
املواطنني واضاف يف مـؤمتر صحفي ان عدد
العــاطلـني مبحــافـظــة نـينــوى يـبلغ عـشــرات
اآلالف مـشيـرا الـى وجـود اعـداد كـبيـرة من
خ ـ ـ ــريجــي الــكل ـي ـ ـ ــات واملعـ ـ ــاه ـ ـ ــد واصحـ ـ ــاب
الـشهـادات يف احملـافـظـة مـا زالـوا يـنتـظـرون
احلصـول علـى وظـائف يف دوائـر ومــؤسسـات
الدولة
ومن جهـة اخــرى نفـى قـائـد شـرطـة نـينـوى
الل ـ ــواء واثق احلـمـ ــدانـي حـ ــدوث عــملـيـ ــات
تهجير قسرية لشرائح معينة من املواطنني

الزراعة :جتهيز حقول الدواجن باملواد العلفية بأسعار مدعومة
بغداد /كرمي احلمداني

جهـ ــزت الـ ـشـ ــركـ ــة العـ ــامـ ــة خلـ ــدمـ ــات
الـثـ ــروة احلـيـ ــوانـيـ ــة الـتـ ــابعـ ــة لـ ــوزارة
الــزراع ــة احلق ــول الع ــاملــة يف تــربـيــة
الــدواجن ومــربي فــروج اللحـم البـالغ
عددهـم " "593مربـي الدجـاج البـياض
بــاملــواد الـعلفـيــة وب ــاسعــار مــدعــومــة
ت ــشجـيعـ ـاً لهـم عل ــى االسـتـم ــرار .مـن
ج ــانـب آخ ــر اوضح مـص ــدر يف ال ــوزارة
ـ"امل ـ ـ ــدى" ان امل ـ ــسـ ـ ـ ــاح ـ ـ ــات امل ـ ـ ــؤج ـ ـ ــرة
ل ـ

لالراضي الزراعيـة يف محافظـة نينوى
لـشهـر أيـار املـاضـي بلغت " "480دومنـاً
ـم ـ ــا ـق ـ ــام ــت املالكـ ـ ــات الـ ـ ــزراعــيـ ـ ــة يف
كـ ـ
مديـرية زراعـة نينـوى بحملـة ملكـافحة
ح ـش ــرة ال ـس ــونـ ــة يف حق ــول احلـن ـط ــة
والـشـعيــر وبلـغت املـســاحــات املكــافحــة
" "320151دومن ـ ـاً اضـ ــافـ ــة الـ ــى تـ ــوزيع
كـمـيــة مـن االسـمــدة (سـمــاد الـيــوريــا)
بلغـت  113.575طـن ـاً و(سـمــاد الــداب)
ط ـ ـ ــن ع ــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـف ــالحـ ـ ـ ــني
 90.900ـ

مصدر يف شركة االسواق املركزية:

مواد يف خمازن الكرمة بقيمة  73مليار
دينار النستطيع الترصف هبا

بغداد /املدى

ذكــر مـصــدر مــطلع رفــض الكــشف عـن هــويـته يف ال ـشــرك ــة العــامــة
لالس ــواق امل ــرك ــزي ــة يف وزارة الـتج ــارة ،ان مخ ــازن الك ــرم ــة الـت ــابع ــة
للشركة حتتوي علـى مواد مختلفة تقدر قيـمتها بـ " "73مليار دينار
عراقي وال تستطيع الشركة التصرف بها.
وافاد املـصدر لـ" املـدى" بان املـواد تشمل االجـهزة الكهـربائيـة والورق
وغيــرهــا وان الـشــركــة عجــزت عن تــوفيــر احلمــايــة الالزمــة لـســواق
الشاحنات كون اخملازن تقع يف منطقة ساخنة.

عـنـ ــدمـ ــا اســتق ـطـبـت قـ ــوى
املع ــارضـ ــة الع ــراقـي ــة وهـي
ـت ـ ــتـ ـ ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى حلــقـ ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الدكتاتورية والتسلط وهي
اآلن مطـالبة بـاملسـاهمة يف
بـ ــن ـ ــاء ال ـبــنـ ـ ــى ال ــتح ـتــيـ ـ ــة
لالقـت ـصـ ــاد الع ــراقـي الـتـي
تع ــرضـت للـت ــدمـي ــر ج ــراء
الع ــملــيـ ـ ـ ــات العـ ـ ـسـكـ ـ ــريـ ـ ــة
والـسيـاسـات اخلـاطئـة ابـان
احلقبة السابقة.
م ـ ـض ـيـفـ ـ ـ ـاً ان ال ـ ـ ــوزارة مــن
اوليـات عـملهــا متتـني تلك
الـعـالقـ ـ ـ ــة وايـج ـ ـ ــاد آلــي ـ ـ ــات
جـديـدة لـتطـويـرهـا وهنـاك
مجـ ـ ــاالت ك ـثــيـ ـ ــرة يف هـ ـ ــذا
اجلــانـب ،خــاصــة ان قـيـمــة
الـ ـ ـت ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادل الـ ـ ـتــجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري
واالقتـصــادي بني الـبلــدين
وصـلت الــى اربعـة مـليـارات
دوالر يف االعوام السابقة.
وأشـار الـوزيـر الـى امكــانيـة
تسـوية االمـور العـالقـة بني
اجلـانبـني واملتعلقـة بـديـون

ال ـن ــظـ ـ ــام الـ ــسـ ـ ــابق وال ـتــي
وصـلـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ــرات
امللـيـ ــارات وال جنـ ــد هـنـ ــاك
مـ ـشـكلـ ــة يف هـ ــذا اجلـ ــانـب
خـ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ــة ان اجل ـ ـ ـ ــانـ ـب ــني
لـ ــديهـم ــا الـنـي ــة احلـ ـسـن ــة
وسـ ـتـعـ ـت ــمـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ــوث ـ ـ ـ ــائـق
االص ــولـي ــة الـتـي ميـتلـكه ــا
اجل ـ ــان ـب ـ ــان وق ـ ــد ي ـت ــطلــب
املـوضوع تدخل الـسياسيني
يف تسوية هذه االمور.
وشــدد الــوزيــر علــى اهـميــة
تـبــادل اخلـبــرات املـشـتــركــة
واالســتفـ ــادة مــن مجـ ــاالت
الـتطــور عنـد اي طــرف من
اجل ــانـبـني ،كـ ــذلك اهـمـي ــة
عقـ ـ ــد اتف ـ ــاق ـ ــات جت ـ ــاري ـ ــة
ـص ـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـ ــة وتـفـعـ ـيـل
واقـ ـت ـ ـ ـ
االتف ــاقيــات الـســابق ــة ،من
رؤي ـ ـ ـ ـ ــة جـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ــدة ت ـ ـت ـ ـيـح
ـ
لل ـطـ ــرفـني االســتفـ ــادة مـن
مج ـ ــاالت ال ـت ــطـ ـ ــور عــنـ ـ ــد
ـ
الطرف اآلخر.
وجـ ــدد القـ ــائـم بـ ــاالعـمـ ــال

الـسـوري الــرغبـة الـسـوريـة
ال ـكـ ـب ــيـ ـ ـ ـ ــرة يف ت ـ ــط ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــر
الـعـالقـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـتـجـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــة
واالقـتصـاديـة بـني البلـدين
مبـديـاً الــرغبــة الكـبيـرة يف
تـفـع ـ ـيـل آلـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــات الـع ـ ـمـل
الـ ـتـجـ ـ ـ ــاري ب ــني سـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــا
والـعـ ـ ـ ــراق اضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــى
ـش ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات ال ـتـج ـ ـ ــاري ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـ
واالقتصاديـة وضرورة عقد
اتفــاقــات م ـشـتــركــة بـيـنهــا
لـالسـهـ ـ ـ ــام يف بــن ـ ـ ــاء رؤي ـ ـ ــة
جــديــدة لعالقــات متـطــورة
بـني الــبلـ ــديـن ال ــشقــيقـني
وثـمّن الـرغبـة العـراقيـة يف
بنـاء عالقـة اقـتصـاديـة مع
ســوريــا مـبــدي ـاً الــرغـبــة يف
اقـامـة معــارض تخصـصيـة
مـ ـ ـشــتـ ـ ــركـ ـ ــة يف ال ــبلـ ـ ــديــن
وايج ــاد تنــسيـق بني رجــال
االعـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ــال الـع ـ ـ ـ ـ ــراق ـ ـيـ ــني
وال ـ ــسـ ـ ــوريــني مب ـ ـ ــا يخـ ـ ــدم
الـتـ ــوجه ــات االقـت ـص ــادي ــة
والتجارية للبلدين.

واملزارعني.
وعل ــى صعـيــد آخــر اكــد املـصــدر قـيــام
مـديرية زراعة مـحافظة املثـنى باجراء
مــسح مـي ــدانـي عل ــى الـب ـس ــاتـني الـتـي
اج ـ ــريــت ف ــيه ـ ــا ع ــمل ـي ـ ــات مـكـ ـ ــافح ـ ــة
ح ـش ــرتـي احلـمـي ــرة وال ــدوبـ ــاس عل ــى
الـنخــيل به ــدف امل ــسح لـتق ــومي م ــدى
حتقـيق اعمــال املكــافحـة يف احلــد من
اآلثـار الضـارة لهـاتـني احلشـرتني علـى
النخيل.

يف احملافـظة واضاف يف تصـريحات صحفية
ان قـي ــادة ال ـش ــرط ــة شـكلـت غ ــرف ــة عـملـي ــات
بـالـتنـسـيق مع القـوى واالحـزاب بـاحملــافظـة
الـتـي متــثل جـمــيع الـتـيـ ــارات الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة

واالجـتمــاعيــة ملتــابعـة مـوضـوع االغـتيـاالت
التي حتـدث باملـدينـة ووضع حـد لهـا مشـيرا
الى ان تلك االغـتياالت طالت جميع شرائح
اجملتمع املوصلي من دون استثناء.

النقل مت ّلك  480منتسباً دورا ًسكنية يف الساموة
املثنى(/أصوات العراق)

قـال املهـندس ايـاد عبـاس هول مـدير مـنطقـة سكـك حديـد املثـنى :إن وزارة الـنقل وافقت
علـى متليـك  480دارا سكنيـة ملنتـسبـي الوزارة فـى احملافـظة ،وقـد أبلغـنا مبـوافقـة الوزارة
بشكل رسـمي.وأضاف هول :إن الوزارة وافقت على متليك تلك الدور للتخفيف عن كاهل
املـواطـنني وتــوفيــر العيـش الكـرمي لـهم ولعـوائـلهم.يـذكــر أن هنـاك مـااليـقل عن  500دار
سكنـية سـبق أن بنتـها شـركات املـانيـة وبلغـارية مـطلع الثـمانـينيـات من الـقرن املـاضي يف
حيني سكنيني هما االنتصار والـ ( 51دار) يف اطراف السماوة.

ندوة يف النجف حول تطوير زراعة الرز
بغداد /املدى

اقـامت مـديـريـة الـزراعـة يف محـافظـة
النجف امس نـدوة علمية عن تـطوير
زراع ـ ــة ال ـ ــرز ش ـ ــارك فــيه ـ ــا ع ـ ــدد مـن
اس ــاتـ ــذة كلـي ــة ال ــزراع ــة يف جـ ــامع ــة

الكوفـة.وتضنـمت الندوة الـتي تظمت
بالـتعاون مع مـديريـة املوارد املـائية يف
احملـافظـة القاء عـدد من احملـاضرات
حـول اسـتعمــال الطـرق احلــديثـة يف
زراعة الرز.

ضبط شاحنة حمملة بمرشوبات كحولية معدة للتهريب
البصرة /املدى

افـاد مـصـدر يف شـرطــة كمــارك البـصـرة – بـأن دوريــاتهـم يف منـطقـة
سفـوان ضبـطت شـاحنـة كـبيــرة محملـة بـ 450كـارتـونـاً من املـشـروبـات
الكحـوليـة الـى خـارج العـراق.واكـد :ان شـرطـة كمـارك الـبصـرة اوقفت
الشاحنة وصادرت كمية املشروبات الكحولية.

فالحو ومزارعو الديوانية ينجزون محلة احلصاد الشتوي
الديوانية /املدى

انهـى فالحو ومـزارعو الـديوانـية حـملة
احلـصــاد الــشتــوي حملـصــولـي احلنـطــة
والـ ــشعـي ـ ــر بعـ ــد ان اسـتـمـ ــرت عــملـيـ ــة
احلصاد نحو شهرين.
وقال املهـندس صـالح جبـر مديـر زراعة
الـديـوانيـة  :ان عـمليـة حصـاد احلـنطـة
وال ــشعـيـ ــر للـمـ ــوسـم الـ ـشـتـ ــوي انــتهـت
بـنجــاح هــذا العــام بعــدمــا اسـتـطــاعـت
مالكــاتنـا كل حـسب اخـتصـاصه تــوفيـر
املـسـتلــزمــات الـضــرويــة الـتي ســاهـمت
بنجــاح احلملـة وعلـى وجـه اخلصـوص

تهـيئــة الــوقــود لـلمــزارعـني والفـالحني
بشكل ميسر.
وعلــى الـصـعيــد ذاته قــال الــسي ــد عبــد
الهــادي محمـد مـديـر الـشـركـة العـامـة
لــتجـ ــارة احلـبـ ــوب يف الـ ــديـ ــوانـيـ ــة  :ان
ت ـسـ ــويق احمل ــاصــيل ال ـشـت ــوي ــة م ــازال
مـ ـسـتـمـ ــراً مـن قـبـل فالحـي ومـ ــزارعـي
محــافـظــة الــديــوانيــة حيـث بلـغت (28
ألف) طن حـنطـة درجـة اولـى وثـانيـة،و
( )51طن حـنطـة درجـة ثـالثـة .واوضح
ان احلـن ـط ــة امل ـس ــوق ــة ك ــانـت ع ــالـي ــة
اجل ـ ــودة وخ ـ ــال ـي ـ ــة مــن الـ ـش ـ ــوائــب،ومت

اسـتخــدام قــسم كـبيــر مـنهــا يف تــزويــد
املـواطـنني بــاحلصـة الـشهـريـة من مـادة
ال ــطحــني بعـ ــد طحــنهـ ــا يف م ـطـ ــاحـن
احملــافـظــة بيـنمــا بلـغت نــسبــة تـســويق
الشعير أكثر من ( )4000طن.
من جهته قـال الشـيخ غامن عبـد رئيس
جلـن ــة الــتج ــارة وال ـط ــاق ــة يف مـجل ــس
مح ــافـظ ــة ال ــدي ــوانـيـ ــة  :ان الفالحـني
واملسوقني يتسلمون اثمان محاصيلهم
بصــورة مبـاشـرة،ومت تـوزيـع ( )12مليـار
ديـن ــار ثـمـنـ ـاً للـمح ــاصـيل امل ـس ــوق ــة يف
احملافظة.

* اسـ ـتـقـ ـبـل وكـ ـيـل وزارة
اخل ــارجيــة لـبي ــد عبــاوي
الـسفيـر التـركي يف بغـداد
حـيـث جــرى الـتـبــاحـث يف
شـ ــأن الـ ــزيـ ــارة امل ـ ــرتقـبـ ــة
لـوزيـر اخلـارجيـة هـوشيـار
زيباري الى تركيا.
وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـتـعـلـ ـي ــم
* ـق ـ ـ ـ ــال ـ
العـالي والـبحث العـلمي ان
ت ـطـبـيـق املع ــايـي ــر الـعلـمـي ــة
واالكــادمييــة العــامليــة ضــرورة
ملحـة لـتحقيق مـا تـصبـو اليه
الوزارة من ضمـان جودة التعليم
العالي ورصانته.
* يـ ـش ـ ــارك العـ ــراق يف اعـمـ ــال الـ ــدورة
التــاسعــة للـمجلـس الــوزاري العــربي يف
القـاهـرة والـدورة  16لـلجنــة التـنفيـذيـة
للــسيــاحــة ويــرأس الــوفــد وزيــر الــدولــة
للسياحة واآلثار الدكتور لواء سميسم.
* ن ـظـمـت دائ ـ ــرة صحـ ــة الـب ـصـ ــرة دورة
اعالمـي ــة لـت ــوعـي ــة امل ــواطـنـني مب ــرضـي
اسهــال االطفــال والكــوليــرا بــاسهــام 30
مشاركاً.
* اق ــامـت قـي ــادة ش ــرط ــة مـي ـس ــان دورة
تـ ــدريـبـيـ ــة لـ ــدراسـ ــة عــملـيـ ــة الـتـ ـشـ ــريح
اخلاصـة باملـتوفني السبـاب غير معـروفة
وتضـمنت الـدورة تعـليم الـضبـاط كتـابـة
التقرير الطبي العدلي.
* عقــد محــافـظ الـنجف اجـتمــاع ـاً مع
رئيـس وفـد اجملـمع العــراقي الـثقـايف يف
هولندا وجرى بحث مسألة توأمة بلدية
النجف مع بلديتي امستردام وروتردام.
* وزعت شـبك ــة احلمــايــة االجـتم ــاعيــة
رواتـب االع ــان ــة لـ( )200مهـن ــدس زراعـي
عاطل عن العمل يف محافظة النجف.
* مت افتتاح مركز علوة الفحل الصحي
يف قضـاء الكـوفـة وهي مـنطقـة يقـطنهـا
 6000م ــواطـن جـمـيـعهـم مـن الـفالحـني
واملزارعني.

دائرة الراعية االجتامعية
تدعو الوجبة  19لتسلم االعانة الشهرة
بغداد/املدى

دعت دائـرة الـرعـايـة االجـتمــاعيـة
الـوجبـة التـاسعة عـشرة مـن االسر
ـول ــة بـ ــاعـ ــانـ ــات احلـمـ ــايـ ــة
ـم ـ ـ
املـ ـش ـ
االجـتـم ــاعـي ــة والـتـي متـثل ()415
أس ـ ــرة مــن العـ ـ ــاطلـني عــن العــمل
ـ
امل ــت ــزوجـني واملـ ـسـجلـني يف مـ ــركـ ــز
ال ــت ــشغــيل ومتــثل هـ ــذه الـ ــوجـبـ ــة
االسمـاء املـسجلــة يف الكـشـوف 50
و  51و 53ال ــى مـ ــراجع ــة صـن ــدوق
شـبكــة احلـمــايــة االجـتـمــاعـيــة يف
مجمع الوزارة مسـتصحبني معهم
امل ـسـتـم ــسك ــات املــطل ــوب ــة لغ ــرض
تسلم االعانة االجتماعية.
وكــانت الـدائـرة قـد دعـت  18وجبـة
تـضـمـنـت اكـث ــر مـن  20الفـ ـاً و500
اسرة مت اجنـاز معـامالت شمـولهم
باالعانات.
وي ــذك ــر ان اجمل ــالــس الـبل ــدي ــة يف
محافظة بغداد واقسام الشبكة يف
بغ ـ ـ ــداد واحملـ ـ ـ ــاف ــظ ـ ـ ــات وم ـ ـ ــراك ـ ـ ــز
ـ
التشـغيل تعمل علـى تلقي طـلبات
املواطنني لشمولهم بالراتب الذي
يــتـ ـ ــراوح بــني  120- 50الف ديــن ـ ــار

لالس ــرة املـكـ ــونـ ــة مـن فـ ــرد واحـ ــد
ـ
لغـايـة االســرة املكـونــة من  6افـراد
فاكثر.
الى ذلك اكد وزير العمل والشؤون
االجتماعية محمود الشيخ راضي
علـى دائـرة الـرعـايـة االجـتمـاعيـة
ض ــرورة الــتعـ ــاون مع شـبـكـ ــة دعـم
ـ
وحمـايـة االسـرة العـراقيـة وتفعيل
دورها خلدمة املواطن العراقي.
وق ــال احـم ــد ف ــرج ب ــاجالن رئـيــس
مجلـس ادارة شـبكـة دعـم وحمـايـة
االسـرة العراقـية ان هـدف الشبـكة
ـه ــو ت ــسهـيـل املعـ ــامالت اخلـ ــاصـ ــة
بـ ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف روات ـ ــب االع ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ـم ـ ـ ــاعــيـ ـ ـ ــة للـفق ـ ـ ــراء وذلـك
االج ـتـ ـ
بــالـتع ــاون مع مـنـظـمــات اجملـتـمع
ـامل ــدنـي سـيـتـم اجنـ ــازهـ ــا قـ ــريـب ـ ـاً
ـم ـ ـشـ ــي ـ ــراً الـ ـ ــى جلــنـ ـ ــة شــكلــت مــن
امل ـت ــطـ ـ ــوعــني مــن م ـ ـ ــوظفــي وزارة
العــمل وال ــشـ ـ ــؤون االجـتـم ـ ــاعـي ـ ــة
ـم ـ ـ ـ ــات اجملـ ـتـ ـمـع امل ـ ـ ـ ــدن ــي
وم ـ ــن ـ ـظ ـ ـ
وبــالـتنـسـيق مع مــديــر عــام دائــرة
ـاي ــة االجـتـمـ ــاعـيـ ــة لـ ــدعـم
ـرع ـ ـ
ـال ـ ـ
وتنشيط مشروع الشبكة.

