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محلة شاملة للتلقيح ضد مرض
“محى مالطا“ يف دياىل
بعقوبة  /عمر الدليمي

أجـرت مالكـات املـستـشفـى البـيطـري يف محـافظـة ديـالـى مـسحـاً وبـائيـاً
شمل عموم مناطق احملافظة لتحديد مناطق وأعداد اإلصابات مبرض
اإلجهاض الساري أو ما يسمى "بحمى مالطا".
أعلـن ذلك الــدكتـور هــاشم إبـراهـيم كــاظم مـديـر املـستـشفـى وقـال بـأن
تعداداً عامـاً لعدد القـرى واملربني قـد نفذه مالك طبـي وفني قام خالله
ب ــسحـب منـ ــاذج دم مـن احلـيـ ــوانـ ــات بهـ ــدف إخ ـضـ ــاعهـ ــا للـفحـ ــوصـ ــات
اخملتبرية إذ استغرق املسح عدة أشهر متكنت خالله فرق املستشفى من
حتـديد بؤر اإلصابات ومت علـى ضوء ذلك تنفيذ حملـة شاملة للتلقيح
علـى الرغم مما اكـتنفها من صعـوبات يف ظل تردي األوضـاع األمنية يف
احملافظة.
وجــرى خالل احلـمل ــة تلقـيح مـليــون رأس مـن األغنــام واملــاعــز وبــشكل
مجاني.
ونـاشـد كــاظم اجلهـات الـرسـميــة واإلعالميـة يف احملـافـظــة دعم جهـود
املــستــشفــى الـبيـطــري مـن خالل تــوجـيه املــربـني والفالحـني لتــسجـيل
أسمائهم يف املراكز البيطرية املنتشرة يف عموم احملافظة.
ويــذكــر أن هــذا املــرض يعــد مـن األمــراض املعــديــة وامل ـشـتــركــة مــا بـني
احليــوان واإلنـس ــان وينـتقـل عب ــر تن ــاول منـتج ــات األلب ــان ويتـسـبب يف
إجهـاض احلـوامل يف الـشهـر اخلـامـس بـالنـسبــة لألغنـام واملـاعـز األمـر
ال ــذي ي ـشـكل خ ـس ــارة اقـت ـص ــادي ــة ف ــادح ــة يف ال ــوالدات والـعقـم ل ــدى
احليوانات األمهات يف بعض احلاالت.
وقـد مت رصـد تنــاقص واضح يف أعـداد األغنـام واملـاعـز يف عمـوم العـراق
ومنه محـافظـة ديالـى خالل األعـوام السـابقـة فضالً عـن إصابـة الكثـير
من املـواطنني يف احملـافظـة مبرض "حمـى مالـطا" إذ مت تـشخيص ذلك
من خالل متابعات التقارير املشتركة ما بني املستشفى البيطري ودائرة
صحــة ديــالــى إذ وج ــد أن هنــاك عــوائل قــد تعــرضـت لإلصــاب ــة بكــامل
أفرادها.
ويشكل عالج هذا املرض صعوبة للجهات الصحية نظراً لفترة املعاجلة
الـ ـت ــي تـ ـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـ ــد عـلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـشـهـ ـ ـ ـ ــر وال ـكـلـفـ ـ ـ ـ ــة الـعـ ـ ـ ـ ــالـ ـيـ ـ ـ ـ ــة لـألدويـ ـ ـ ـ ــة.

مساع عراقية إيرانية لتطوير
واقع النقل بني البلدين
بغداد  /فرقد القريشي

التقى وزير النقل كرمي مهدي صالح يف مقر الوزارة سفير
جمهورية إيران والوفد املرافق له.
وج ــرى خالل اللقــاء اسـتعــراض العالقــات الـثن ــائيــة الـتي
تربط البلدين اجلارين.
وأبـدى الـسـفيـر اسـتعـداد بـالده لتـطـويـر أواصــر العالقـات
وخـصــوصـ ـاً يف مجــال الـنقل وتـن ـشـيـط حــركــة ال ـسـيــاحــة
ال ــديـنـي ــة بـني الـبل ــديـن واإلس ــراع يف ت ــسهـيل دخ ــول زوار
العتبات املقدسة بني البلدين.
وكــذلك أشــار إلــى اسـتعــداد بالده للـتعــاقــد مع العــراق يف
إنشاء مضمار البصرة.
ومـن جانـبه أكد الـدكتـور كرمي مهـدي صالـح تقويـة أواصر
التعاون يف قطاعات السكك والطيران واملوانئ.
أمـا بخـصوص الـطائـرات العـراقيـة املوجـودة يف إيران فـقد
أكـد الـسفيـر ان حكـومـة إيـران وعـدت خيـراً يف ذلك وأبـدت
اسـتعـدادهـا لـتنــشيـط حـركـة الـطيــران بني الـبلـديـن عبـر
مطارات طهران وبغداد والبصرة.

تصوير  :نهاد العزاوي

كركوك تؤكد حصتها الدستورية
من ايرادات نفط الشامل
كركوك /املدى

قامت جلنة النفط والصناعات
واملع ــادن املـنـبـثق ــة عــن مجلــس
مح ـ ــافـ ـظ ـ ــة ك ـ ــرك ـ ــوك ب ـ ــزي ـ ــارة
مـي ـ ــدانـي ـ ــة ال ـ ــى ش ـ ــرك ـ ــة نفــط
ال ـشـم ــال .وتـب ــاحـث الـط ــرف ــان
حـول الــوضع احلـالـي للـشـركـة
وس ـقــف اإلنـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج وم ـج ـ ـ ـمــل
الصـادرات والتعـيينـات الـوزاريـة
وظ ــروف العـمل بغـيــة ت ــداولهــا
مـع وزارة ال ـنـفـ ــط يف ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة
املرتقبة الى بغداد.
وقـال مـديـر الـشـركــة :ان انتـاج
الشـركة االقصـى يصل الى 750
ألف ب ـ ـ ــرم ــيل ي ـ ـ ــوم ـي ـ ـ ـ ـاً يف ظل
ظ ـ ــروف ام ـن ـي ـ ــة م ـ ـســتق ـ ــرة أي
بنـسبة مـا يقارب  %45مـن إنتاج

بغداد  /طارق اجلبوري

خـدمــاتهــا من مـســؤوليـة الـبلـديـات لـذا نـرى
ضرورة اتـخاذ قـرار بتـحويـل املنطـقة بـالكـامل
إلـى محافـظة بغـداد ليـتسنـى لألمانـة تقدمي
اخلدمات املطلوبة لها.
وأشـار إلـى أنه  -يف ضـوء قـرار جمللـس الـوزراء
ق ـبـل أشه ـ ــر  -مت ت ـ ـشـكــيل جل ـن ـ ــة لــتح ـ ــدي ـ ــد
األولـويـات ويف مقـدمتهـا تـوفيـر املـاء الصـالح
للـشــرب مـن خالل مـشــروع ه ــو قيــد اإلحــالــة
للمبـاشرة بـالتنفـيذ يـرافقه إنشـاء شبكـة ماء
متكـاملـة ..كمـا يجـري حـاليـاً اعـداد تصـاميم
شاملة ملنطقة املعامل.
وأضــاف أن أمــان ــة بغــداد ومـن خالل م ـشــروع
تطـويـر األقـالـيم بـاشــرت ويف سبعــة أحيـاء يف
مـن ــطق ـ ــة املع ـ ــامل بـ ــإنـ ـشـ ــاء شـبـك ـ ــات للـمـ ــاء
واجملــاري وأربعـة مـجمعــات للـميـاه الـصـاحلـة
لل ـ ـش ـ ــرب ك ـم ـ ــا مت مــن قــبل دائ ـ ــرة امل ـ ـشـ ـ ــاريع
اإلعالن عـن إع ــادة إك ـس ــاء ال ـش ــارع ال ــرئـيــس
ب ـط ــول ( )10كــيل ــومـت ــرات ..كـم ــا إنـنـ ــا نق ــوم
بإرسـال السيـارات احلوضيـة لتوزيع املـاء على
املواطنني يف األحياء األخرى غير اخملدومة.

بغداد  /حنان التميمي

ازدحامات شديدة عىل افران الصمون

اخرى.
امــا صـبــاح جـمـيل مـن حـي اخلـضــراء
فقـال :ان احلصـول علـى عـدد محـدود
من الـصمـون بـات يـقلقنـا االمـر الـذي
يجعلنـا نخرج يف اوقـات احلر الشـديد
لضمان احلصول عليه قبل نفاده.
وذكـ ــر عـ ــدنـ ــان احـمـ ــد مـن الـبـيـ ــاع :ان
مـن ـ ــاطق ع ـ ــدي ـ ــدة تع ـ ــانـي مــن شح ـ ــة
الصمون التي تـؤثر سلباً على املواطن
وت ــزي ــد مـن هـمـ ــومه ،وتـ ــابع :ان ع ــدم

بغداد /هشام الركابي

افتـتح مسـتشـار وزيـر الـدفـاع
الف ــريق ال ــركـن دح ــام راضـي
العـ ـ ــسل مـ ـ ــركـ ـ ــز الــتـ ـ ــدريــب
العـ ـسـك ـ ــري ل ـتـعل ـيــم الق ـيــم
واملبــادئ والقيـادة العـسكـريـة
يف االكـ ــادميـيـ ــة العـ ـسـكـ ــريـ ــة
االولى ببغداد.
وق ـ ـ ــال العـ ـ ــسل يف ت ــص ـ ـ ــريح
صـحفـي :ان املـ ــرك ـ ــز يعـتـبـ ــر
كـمــؤسـس ــة تعلـيـمـيــة عــالـيــة
املـ ـسـتـ ــوى تعـنـ ــى بـ ــاجلـ ــانـب
الـت ــرب ــوي واملهـنـي ملـنـت ـسـبـي
القـوات العـسكـريـة " مـضيفـا
ان املـ ــركـ ــز اس ـ ــاسه الـتـعلـيـم
ولـي ــس الـتـ ــدريـب والـتـعلـيـم

اجـتـمع وزي ــر العـمل وال ـشــؤون االجـتـمــاعـي ــة املهـنــدس
محمـود الشـيخ راضي مبجلس رعـاية األحـداث يف دائرة
إصالح األحـ ـ ــداث فـ ــضالً عــن عـ ـ ــدد مــن مم ــثلــي وزارات
الداخلية والعدل والتربية والصحة.
ونــاقش اجملـتمعـون عـدداً مـن القضـايــا املتعلقــة بشـؤون
األح ـ ــداث مــن ال ـن ـ ــواحــي ال ــصح ـي ـ ــة وض ـ ــرورة ت ـ ــوف ـي ـ ــر
اإلمك ــانـ ــات العالجـي ــة وال ــوق ــائـي ــة للـن ــزالء ،ك ــذلك مت
التطرق إلـى املستوى التعلـيمي لألحداث وضرورة وضع
الـضـوابـط ملـسـاعــدتهـم علـى إمتــام تعـليـمهـم وإمكــانيـة
أدائهم االمـتحانات النهـائية داخل اإلصالحيـات ضماناً
لعــدم هــروبهـم من املــراكــز االمـتحــانيــة التــابعــة لــوزارة
الـت ــربـي ــة خ ــارج اإلصالحـي ــات.وط ــرح خالل االجـتـم ــاع
موضوع تـسفيرات السـجناء األحداث يف وزارة الـداخلية
إلـى اإلصالحيات واملشـاكل التي تعتري هـذه املسألة من
النـاحيـة القـانـونيـة بـالـنظــر ألهميـة العـاملـني النفـسي
واالجـتمــاعـي لألحــداث.وقــد أكــد وزيــر العـمل املـهنــدس
محـم ــود ال ـشـيخ راضـي وج ــوب زي ــادة أع ــداد الـب ــاحـثـني
االجـتـم ــاعـيـني يف اإلصالحـي ــات مب ــا يـتـن ــاسـب وإع ــداد
الن ــزالء وذلك للــوقــوف علــى شــؤونهـم وحل مـشــاكلـهم
وتأهيلهم نفسياً واجتماعياً.

بسبب شحة الوقود

بغداد /عامر السعدي
احلصول على الصمون ..هم جديد
قال ربـيع محسـن من سكنـة بغداد :ان
عـملية احلـصول علـى الصمـون صارت
غيـر سهلـة ابـداً وعـزا اسبـاب ذلك الـى
ان افرانـاً عديـدة يف محيـط العاصـمة
اغـلقت ابــوابهـا جــراء استهــدافهــا من
قبل االرهابيني.
فيمـا اشـار ستـار نـوري (صـاحب افـران
بغـداد) الـى ان عــدم استـطـاعــة عمـال
االفـران االسـتمــرار يف عمـلهم نـتيجـة
للمخاوف االمنية كـون الغالبية منهم
مـن احمل ــاف ـظ ــات شـكل هـمـ ـاً ج ــدي ــداً
للـمـ ــواطـن الـ ــذي بـ ــات يق ـضـي جـ ــزءاً
طـ ــويالً مـن وقــته يــصل احـي ــانـ ـاً ال ــى
ساعة وساعتني.
اال ان خلف جابـر من السيـدية اضاف
س ـب ـب ـ ـ ـاً آخ ـ ـ ــر فقـ ـ ــال :ان عـ ـ ــدد افـ ـ ــران
الصمـون قياساً الـى الكثافة الـسكانية
قلـيل جــداً وال يغـطي حـاجـة الـسكـان
فـيمــا ذكــر عــدد مـن عمــال االفــران يف
ح ــي اجلـهـ ـ ـ ــاد ان انـق ـ ـطـ ـ ـ ــاع الـ ـتـ ـيـ ـ ـ ــار
الـكهــربــائـي وشحــة الــوقــود يف اآلونــة
االخيرة وعدم كفايـة اجورهم بالنسبة
لـلظـرف االقـتصـادي الـذي يـواجهـونه
أدت ال ـ ــى ت ـ ــرك اع ـ ــداد ك ـب ـي ـ ــرة مــنهــم
العــمل يف االف ـ ــران وتف ـضــيل اعـم ـ ــال

افتتاح مركز القيم واملبادئ والقيادة
يف االكاديمية العسكرية

بحث الوضع الصحي والعلمي
لنزالء األحداث

أمني بغداد  :منطقة املعامل من األحياء املنكوبة
وحتتاج إىل قرار ألهناء معاناة سكاهنا
أكـد أمني بغـداد الـدكتـور صـابـر العـيسـاوي أن
احلل األمــثل وال ــصحــيح ملـ ـشـكلـ ــة مـن ــطقـ ــة
املعامل التي ميكن عدها من املناطق املنكوبة،
هـ ــو بـ ــإصـ ــدار قـ ــرار تـ ـش ـ ــريعـي مـن الـبـ ــرملـ ــان
وت ــنف ـيـ ـ ــذي مــن مـجل ـ ــس الـ ـ ــوزراء ي ـتــم ف ــيه
ت ــصحــيح ت ـصـنــيف األرض مـن زراعـيـ ــة إلـ ــى
سكنية.
وقال يف حديث لـ(املـدى) :تعد منطقة املعامل
مــن األح ـي ـ ــاء امل ـنـك ـ ــوبـ ـ ــة للــنق ــص احل ـ ــاد يف
اخل ــدم ــات وق ــد وضعـت أم ــان ــة بغ ــداد دراس ــة
شـ ــاملـ ــة لــتحـ ـسـني وضـعهـ ــا وذلـك مــن خالل
معــاجلــة جــذريــة تـتـمـثل مبعــاجلــة مــوضــوع
الـتج ــاوزات يف ه ــذه املـنــطق ــة حـيـث مت بـن ــاء
وحــدات سكـنيــة علـى أراض مــا زالت مـصنفـة
علــى اســاس كــونهــا زراعيــة وهي خــارج حــدود
أمانة بغداد.
وأوضح أن منـطقة املعامل تنقـسم إلى جزئني
واحـدهمــا ضمن حـدود األمـانـة واآلخـر خـارج
حـدود األمـانـة ضـمن محــافظـة ديـالـى أي أن

صـادرات الـنفط العـراقيـة ،لكن
نـتيجـة لـلظـروف احلــاليــة غيـر
املــستقـرة ،فــان اإلنتـاج احلــالي
ي ـ ـصـل إل ـ ـ ــى  250ألـف ب ـ ـ ــرم ـيـل
يــوميـاً.وأكـد وفــد جلنــة النـفط
وال ـصـنـ ــاعـ ــات واملعـ ــادن ح ـصـ ــة
محــافـظــة كــركــوك من إيــرادات
ش ـ ــركـ ـ ــة نف ــط ال ـ ـش ـم ـ ــال كـحق
دستوري.
ومـن ج ــانـبه ــا أك ــدت ال ـش ــرك ــة
مــركــزي ــة التــوزيع يف اإليــرادات
وال دخل لها يف حتـديد النـسبة
اخملـصـص ــة حمل ــافـظ ــة ك ــرك ــوك
وعـلـ ـ ـ ــى اجملـلـ ـ ــس امل ـ ـطـ ـ ـ ــالـ ـبـ ـ ـ ــة
بــاستحقـاقـات احملــافظـة وذلك
ب ـ ــال ـت ـن ـ ـس ـيـق مع وزارة الــنف ــط
واملالية.

آذان واعمار

استطاعـة االفران املوجودة يف الشوارع
ال ــرئيــسيــة االسـتمــرار يف عـملهــا ادى
الـى عـدم وفـرة الـصمــون وذلك لـكثـرة
تعرض هذه الشـوارع الى االضطرابات
االمنية.
وم ــا زاد من حــدة االزمــة تخلـي بعـض
ربات الـبيوت عن اخلبز بالتنور نتيجة
غالء وشحـة الغــاز السـائل ممـا احـدث
ازدح ـ ــام ـ ــات ش ـ ــديـ ـ ــدة عل ـ ــى االف ـ ــران
العامة.

يعـتـمـ ــد عل ــى ن ــوع املـعلـمـني
وعـلـ ـ ـ ــى نـ ـ ـ ــوع امل ــتـ ـ ـ ــدرب ــني او
املـ ـتـعـلـ ـم ــني م ـ ـ ـ ــوضـح ـ ـ ـ ــا ان
الـضـب ــاط ال ــذيـن ي ـش ــرف ــون
علـ ــى املـ ــركـ ــز مـن ال ـضـبـ ــاط
اجليــديـن ومن الــذين كــانت
لـهم جتــارب كـثيــرة ومــارســوا
الـق ــي ـ ـ ـ ــادة وال ــت ـ ـ ـ ــدري ـ ـ ــس يف
ال ـسـ ــابق .مـن ج ــانـبـه اوضح
الـلـ ـ ـ ــواء وولـف م ــن الـقـ ـ ـ ــوات
مـتعــددة اجلنــسيـة ان املـركـز
له صـلة بـاجلوانـب التعبـوية
والتـدريـبيــة والفـنيـة ويـعمل
علـى تـرسـيخ الـقيـم واملبـادئ
ال ـس ــامـي ــة وامل ــرك ــز ه ــو اح ــد
منــاذج املـس ــاهم ــات املتـميــزة

الـ ـت ــي تـقـ ـ ـ ــوم بـهـ ـ ـ ــا الـقـ ـ ـ ــوات
متعـددة اجلنـسيـة جتاه بـناء
قـ ــوات عـ ــراقـيـ ــة علـ ــى اس ــس
رصـينــة ،وقــد وفــرت لـلمــركــز
جـميع املـوارد املـاليـة الالزمـة
ف ــضالً عـن تـ ــأمـني املـعلـمـني
واالخـتـصــاصـيـني الـكفــوئـني
واملتـرجمني الالزمـني السناد
العملية الـتربويـة املكلف بها
امل ــرك ــز ،وسـيــبق ــى دور ق ــوات
مـتعــددة اجلنــسيـة فــاعالً يف
م ــد ي ــد الع ــون للـم ــرك ــز مـن
اجل تـطوير امكـانيته الى ان
يـصـبح بــأشــراف بـعثــة حلف
االطل ـسـي الـتــدريـبـي ــة خالل
شهر آذار من العام القادم.

جامعة البرصة حتتفل
بتخرج  4542طالباً وطالبة
البصرة /عبد احلسني الغراوي

اعلـن الدكـتور محـمد حـسني منـهل مديـر قسـم التخطـيط واملتـابعة
يف جـامعة البـصرة :اجلامـعة تستعـد لتخريج ( )4542طـالباً وطـالبة
يف ( )17كليـة تابـعة لـها مـوزعة عـلى ( )6مـواقع دراسيـة ( )3منـها يف
محافظة ميسان.
واضـ ــاف :ان ( )3732طـ ــالـب ـ ـاً وطـ ــالـبـ ــة يــتخـ ــرجـ ــون مـن الـ ــدراسـ ــات
الــصبــاحيــة و( )810من الــدراســات املـســائيــة .واوضح :ان الــدراســات
الـصبــاحيـة مـوزعـة بــواقع ( )449يف كـليـة الـهنـدسـة )343( ،يف كـليـة
التـربيـة مـيسـان ( )101كليـة الـطب و( )170الـزراعـة )427( ،العلـوم و
( )66كليــة الفنـون اجلـميلــة و( )667التــربيـة )123( ،القـانـون و()25
الـدراســات التــاريخيــة و( )29الطـب البـيطـري و( )115اآلداب)571( ،
اإلدارة واالقتصاد و( )47الصيدلة.
اما فيـما يخص الدراسات املسـائية فموزعة علـى ( )78تربية ميسان،
و( )50تـربيـة اساسـية مـيسـان و( )203العلـوم و( )41الفنـون اجلميـلة
و( )95القانون و( )115اآلداب و( )269اإلدارة واالقتصاد.
مبـين ـاً ان جــامع ــة البـصــرة خــرجـت العــام املــاضـي ( )123من طـلبــة
الدراسـات العلـيا مـاجستـير ودكـتوراه .وكـذلك ( )4711من الـدراسات
الصبـاحيـة واملسـائيـة يف العام الـدراسي  – 20052004مـن ضمنهم
( )979من الـدراسات املـسائيـة .واكد مـدير قـسم التخـطيط واملتـابعة
يف ج ــامعــة الـبـصــرة ان هــذه االعــداد خل ــريجـي ه ــذا العــام –2005
 2006هي اعـداد تخمينـية وان اجلامعـة ستكرم االوائل مـن طلبتها
اخلريجني للعامني الدراسيني املاضي واحلالي.

حتديد ساعات عمل املولدات األهلية

انشاء حمطة كهربائية يف كردستان بطاقة  30ميغاواط
اربيل /راميار فارس الهركي
ـاب ـ ـ ـ ــرم ــت وزارة ال ـك ــه ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ــاء يف اقـلـ ـي ــم
كــوردسـت ــان اتفــاقـي ــة مع شــركــة (مــامــة
التركيـة) النشاء محطـة كهربائيـة ثابتة
بقدرة  30ميغا واط.
وقـال مصدر اعالمـي يف وزارة الكهرباء لـ
(املـ ــدى) :ان وزيـ ــر الـكهـ ــربـ ــاء هـ ــوشـيـ ــار
سويلـي ،ابرم اتفاقيـة خاصة مع الـشركة
املذكـورة إلنشـاء محطـة كهربـائيـة ثابـتة
يف منطقـة طاسـلوجـة التـابعـة حملافـظة
ال ـ ــسل ـي ـم ـ ــان ـي ـ ــة ،مـ ـضــيف ـ ـ ـاً انه وح ـ ـســب
االتف ــاقي ــة سيـتم االنـته ــاء من املـشــروع
خالل ال ـ ـس ـتـ ـ ــة أشهـ ـ ــر الق ـ ــادم ـ ــة وذلـك
لـتق ــدمي افــضل اخل ــدم ــات للـم ــواطـنـني
فيما يخص اجلانب الكهربائي يف اقليم
كردستان.
يــذكــر ان م ــدينـتي اربـيل والــسلـيم ــانيــة
تعـانيـان منـذ اسبـوع من شحـة يف التيـار
الكهــربــائـي بعــد قــرار وزارة الكهــربــاء يف
بغــداد قـطع حـصــة اربـيل والـسلـيمــانيــة
من كهرباء الشبكة الوطنية.
الـى ذلك قـررت محــافظــة اربيل حتـديـد
س ــاع ــات عـمل امل ــول ــدات االهلـي ــة ووضع
سعـ ــر ثـ ــابــت لالمـبـيـ ــر الـ ــواحـ ــد املـ ــزود
للمواطن.
ج ـ ــاء ذلــك خالل اج ـت ـم ـ ــاع مـ ـ ــوسع بــني

نائب محافظ اربيل املهندس طاهر عبد
بل ـ ـ ــديـ ـ ـ ــة ارب ــيل وم ـ ــش ـ ـ ــرف
اهلل ورئ ـيـ ـ ــس ـ
محـافظة اربيل لـشؤون املولـدات االهلية
واصحــاب املــولــدات االهلـي ــة الكـبــرى يف
اربيل.
وقال املهندس طاهر عبد اهلل يف تصريح
خـص به (املــدى) :ان االجـتمــاع متخـض
عن عــدة قــرارات مـنهــا حتــديــد ســاعــات
تـ ــزويـ ــد املـ ــواطـنـني بـكهـ ــربـ ــاء املـ ــولـ ــدات
االهلـية بـسبع سـاعات يف الـيوم وسـيكون
السعر الثـابت لالمبير الـواحد هو 6500
ديـ ــن ـ ـ ــار فق ــط مـ ـض ــيف ـ ـ ـاً :ان ال ـتـ ـ ــزويـ ـ ــد
بـالكهـرباء الـوطنيـة سيكـون من السـاعة
الــواح ــدة ليـالً حتــى الـســاعــة الـســابعــة
صبـاحاً وملديـنة اربيل فقط امـا ضواحي
اربــيل ف ـســيك ــون الـت ــزوي ــد ب ــالـكه ــرب ــاء
الوطنية اثناء النهار فقط.
وعـن ســؤال لـ (املــدى) ح ــول املفــاوضــات
االخـيـ ــرة بـني وزارة الـكهـ ــربـ ــاء يف اقلـيـم
كردسـتان ووزارة الكهرباء يف بغداد بشأن
قـطع حـصـتـي اربـيل والــسلـيـمــانـيــة مـن
الـشـبكــة الــوطـنيــة قــال املـهنــدس طــاهــر
عب ــد اهلل :حتــى اآلن النعـلم م ــا نتـيجــة
املفـاوضــات او االسبـاب احلـقيـقيـة الـتي
ح ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـتـ ـ ــي ارب ـ ـ ـيــل
ادت ـال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ـق ـ ـ ـ ـطــع ـ
والــسلـيـمــانـيــة مـن الـشـبكــة الــوطـنـيــة.

*دع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ـ
ـال ـ ـ ــداخ ل ـيـ ـ ــة جـ ـ ــواد
ا ل ـب ـ ــوال نــي األج ه ـ ــزة
األ مـ ـن ـ ــي ـ ـ ــة أن تــكـ ـ ـ ــون
مب ـسـت ــوى ا مل ـس ــؤو لـي ــة
ـص ـ ـ ــدى ب ه ـمـ ـ ــة
وأن ت ـت ـ ـ
عــا لـيــة و ضـمـن حــدود
ـان ـ ـ ـ ــون و حـقـ ـ ـ ـ ــوق
ا ل ــق ـ ـ ـ ـ ـ
اإلن ـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ــان ل ـكـل مـ ــن
ـ
ت سـول له ن فـسه العبث
بأمن الوطن اجلريح.
* ش ــدد ا ل ــد كـت ــور كـم ــال
كـ ــر ك ـ ــوك لـي نـ ــا ئـب ر ئـي ــس
ـوط ـ ـ ــنـ ـ ـ ــي
ا جملـ ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ـال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ال ك ــرد سـت ــا نــي ع ل ــى ض ــرورة
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة  140مـ ـ ــن
ـت ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـب ـ ـ ـيــق ـ
ا لـ ــد سـت ـ ــور ال عـ ــرا قـي وا خلـ ــا صـ ــة
مبدينة التآخي كركوك.
*زار وز يــر ح قــوق اإل نـســان مـح مــد
ع ــز يـ ــز س جـن ا حمل ـط ــة ا مل ــر ك ــزي يف
أر بـيل ،وا طـلع خالل ا ل ــز ي ــارة ع ل ــى
ـرف ـ ـ ـا ً ع لـ ـ ــى
أ حـ ـ ــوال ا ل ـنـ ـ ــزالء م ــت عـ ـ ـ ـ
م ـش ــا كـل هـم و مـن ه ــا ت ــأ خـي ــر إ ج ــراء
ا حملـ ــا كـمـ ــات ا خلـ ــا ص ـ ــة ب هـم و عـ ــدم
إ طـ ــا لـ ــة مـك ـ ــوث هـم يف ا لـ ــس جـن دون
محاكمة.
* نــا قـشـت جل نــة ا لــزرا عــة ا ملـن بـث قــة
عــن مـج لـ ــس م ح ـ ــا فـ ـظ ـ ــة ك ـ ــر ك ـ ــوك
ا لـقضا يـا املتعل قـة بعمل يـة احلصاد
وامل عــو قــات ا لـتـي ت عـتــرض هــا و مــدى
التسهيالت املقدمة من قبل سايلو
كـ ــر كـ ــوك يف تـ ــس لـم ا حملـ ــا صــيل مـن
اجل مـع يــات ال فـالح يــة إ ضــا فــة إ لــى
توفير منتجات الكاز للحاصدات.
*است نـكر مج لـس محا فـظة نـينوى
ق يــام ال قـوات األ مـر يـك يـة بــاعت قـال
ع قــيل ا ل ـ ــز ب ـي ـ ــدي ر ئ ـيـ ــس مـج لـ ــس
م ح ـ ــا ف ـظ ـ ــة ك ـ ــربالء وا عـتـب ـ ــر ه ـ ــذا
ا ل ـت ـص ـ ــرف خ ـ ــر قـ ـ ـا ً ك ـب ـي ـ ــر ا ً مل ـب ـ ــادئ
الدميقراطية.
*أ عــدت جلـنــة اال قـتـصــاد وا ملــا لـيــة
ا مل ـن ـب ــث قـ ـ ــة عــن مـج ل ـ ــس كـ ـ ــر كـ ـ ــوك
م جـمـ ــو عـ ــة مــن امل قـتـ ــر حـ ــات حـ ــول
م ي ــزان يــة كــر كــوك سـت قــدم ه ــا ع نــد
ز ي ــارت ه ــا جمل لــس م ح ــا فـظ ــة ب غ ــداد
ـش ـ ـ ــار يـع
دراس ـ ـ ــة ا ملـ ـ ـ ـ
ـ
ـإل ـ ـ ــى ـج ـ ـ ــا ن ــب
الستراتيجية بعيدة املدى.
*أر ج ــأت م ــد ي ــر ي ــة ت ــوزيع ك ه ــر ب ــاء
نينوى صـيانة من ظـومة التوزيع يف
م ــد يـن ــة ا مل ــوصل إ ل ــى ب ــدا ي ــة ش ه ــر
أي ل ــول امل قـبل و ت ـسـت غ ــرق عـم لـي ــات
ا لــص يــا نــة مــدة ثال ثــة أ ســا بـيع ممــا
ـط ـ ـ ـ ــاع ا لـ ـت ــيـ ـ ـ ـ ــار
يـعـ ـن ــي ـه ـ ـ ـ ــذا ا نـق ـ ـ ـ
ا لــك هـ ـ ــر بـ ـ ــا ئــي ع ــن أغ لــب األ ح ـيـ ـ ــاء
بصورة شبه كاملة.
*أ قــا مـت مــد يــر يــة تــر بـيــة مـيـســان
ل ل ـمـع ل ـم ـ ــات وا ملـع ل ـمــني دورة ح ـ ــول
ا ل ـت ـ ــر ب ـي ـ ــة ا خل ـ ــا ص ـ ــة ر كـ ـ ــزت ع ل ـ ــى
ا ل ـ ـطـالب ب ـ ـطـ ـيـ ـئ ــي ا لـ ـتـعـل ــم ودورة
أخرى لصيانة احلاسوب.
*أفاد مـدير ب لـدية ا لـبصرة ا لـسيد
إس مـاعيل غازي أن ه نـاك  37مليار
دينار مخصصة من ميزانية تنمية
األ قـاليم صـرفت ل لـمجلس ا لـبلدي
يف ا حملـ ــا ف ـظـ ــة لـتــن فـيـ ــذ مـ ـش ـ ــاريع
ت خــص اإلع مــار وا لـطــرق وا لـصــرف
الصحي.

