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LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

NO. (715)Mon. (10) July

يف محافظات جنوب الوسط

منظامت املجتمع املدين تعقد مؤمتر ًا
لرتسيخ قيم الوحدة الوطنية
بابل /مكتب املدى

عقدت منظـمات اجملتمع املدني يف محـافظات جنوب الـوسط بدعوة من
جمعية االمل اجتماعاً الختيار مرشحـيها ملؤمتر الوحدة الوطنية الذي
دعت له جامعة الدول العربية.
وقالت السيدة نسـرين العميدي الناشطـة يف مجال حقوق املرأة :ان هذا
املــؤمتــر يــأتي يف اطــار سلـســة من املــؤمتــرات تعقــد يف بغــداد وكــردستــان
واجلنـوب وجنوب الـوسط الختيـار ( )100مرشح حلـضور مؤمتـر الوحدة
الوطنـية ومن اجل إقـامة حمـلة كبيـرة لدعم مـشروع املصـاحلة الـوطنية
الــذي سـيتـطـلب مـشــاركــة القــوى الــسيــاسيــة واالجـتمــاعيــة ومنـظمــات
اجملتمع املدني.
وقـال الـسيـد جمـال اجلـواهـري :ان ثالثـة اعـوام من االحـتالل والتـدهـور
السياسي واالقتـصادي والتدمير الماكن العـبادة والعتبات املقدسة وقتل
رجـال الــدين واالكــادمييـني وغيــرهم ..تــدفع جمـيعهــا اجملتـمع العــراقي
الى الهاوية مما يتـطلب اسهامة واسعة من مؤسسات اجملتمع املدني ،يف
عمليـة التوافق الـوطنيني ،حـيث يعمل النـاشطون يف هـذه املنظـمات من
دون السعـي نحو السلطة ومبعـزل عن االعتبارات العرقيـة اوالطائفية او
احلـزبيـة ،من اجل ايجـاد البـديل املنـاسب .كمـا يسعـى هؤالء الـناشـطون
بـنكـران ذات ويف ظــروف خطـرة الـى تقـدمي العـون االنـســاني واخلـدمـات
االساسـية ،فـضالً عن حمـاية االنـسانـية وحقـوق املرأة وتعـزيز الـشفافـية
والـتنـميـة املـستـدامـة االمـر الـذي يـؤهلـهم الن يكـونـوا جـزءاً من عـمليـة
الوحدة والتـوافق الوطني .مؤكداً تـشكيل جلنة تنظيـم املؤمتر من شبكة
من احللقات و الـناشطني الذين عملوا سابقاً يف مناقشة جميع النقاط
املذكورة اعاله ،وهم املسـؤولون عن تنظيم املؤمتـر ،يف تسهيل من امكانية
جمعية االمل العراقـية بتسهيل نشـاطات جلنة التنـظيم .وستقوم جلنة
التنظيـم بالعمل مع جامعة الـدول العربية لضمـان التوافق بني املؤمتر
املدني للوحدة الوطنية ومؤمتر التوافق الوطني ،وتوجيه الدعوة ملمثلي
جــامعــة الــدول الع ــربيــة إلــى حـضــورمــؤمت ــر منــظم ــات اجملتـمع امل ــدني،
والعمل علـى ادراج كل مـا يتـوصل اليه مـؤمتـر منـظمـات اجملـتمع املـدني
يف جدول اعمال املؤمتر رسمياً.

هل هي بسبب ازمة احملروقات ؟
اسعار اخلبز يف تصاعد مستمر !!

االسواق املركزية تطالب بتخليص بضاعة
يف الكرمة واطالق  17مليار دينار يف وزارة املالية
بغداد /كرمي السوداني
اعـلن مـصــدر مـســؤول يف الـشــركــة
العـ ــامـ ــة لالسـ ــواق املـ ــركـ ــزيـ ــة عـن
وجـود بضـاعة تقـدر قيمـتها بـ (70
مليار دينـار) يف مجمعي (الكرمة)
و(قتيبـة) يف منطقة الكـرمة خارج
سيـطــرة الـشــركــة.واضــاف املـصــدر
الـ ـ ــذي فـ ــضل عـ ـ ــدم الـك ـ ــشف عــن
اسـمه :ان ه ــذه البـضــاعــة تـسـتغل
بــصـ ــورة غـيـ ــر قـ ــانـ ــونـيـ ــة لــبعــض
مـنـتـ ـسـبـي ال ــشـ ــركـ ــة ومـن اهـ ــالـي
املـنــطق ــة الـتـي تع ــد مـن املـنـ ــاطق
ال ــسـ ــاخـنـ ــة لـ ــوجـ ــود مجـمـ ــوعـ ــات
مـسلحـة تـسيطـر عليهـا مـستغـربـاً
عــدم جلـب البـضــاعــة الــى مــراكــز
الـبــيع داخـل الع ــاصـمـ ــة بغ ــداد او
الفــروع اخلــارجيــة يف احملــافـظــات
الـ ــتـ ــي تـ ــتـ ــم ـ ـتـع ب ـ ـ ـ ـ ــوضـع امـ ــنـ ــي
جيـد.واكــد املصـدر ان العـديــد من
سـواق الشركـة وموظفيهـا تعرضوا
الـ ــى احـ ــراق الـبــضـ ــاع ـ ــة واشعـ ــال
النيران يف الـسيارات الناقلة جلزء

من تلك الـبضـاعـة والقـسم اآلخـر
تع ـ ــرض ال ـ ــى م ــص ـ ــادرة ال ـ ـســي ـ ــارة
واحلمـولـة معـاً.واشــار املصـدر الـى
ان ه ــذه الـبـض ــاع ــة م ــوج ــودة قـبل
سق ــوط الـنــظـ ــام وتع ــاقـب علـيه ــا
ثـالث ـ ـ ـ ـ ــة وزراء يف زمـ ــن (مـجـلـ ـ ـ ــس
احلـكـم وحـكـ ــومـ ــة الـ ــدكـتـ ــور ايـ ــاد
عـالوي وحك ــومـ ــة اجلعف ــري) ولـم
تـ ــسفـ ــر عـن شـيء رغـم وجـ ــود (40
ح ــارسـ ـاً امـنـيـ ـاً) يف كل س ــوق الـتـي
يبلغ عددهـا  9اسواق يف العـاصمة
بغداد احـرقت وسلبت بعد احتالل
القـوات االمـريكيـة العـراق والـذين
يـتق ــاض ــون رواتــب ال تقل عـن 250
الف دينـار وال تـزيـد علـى  400الف
دينار لكل واحد منهم.
مـ ـشـي ــراً ال ــى ض ــرورة االســتع ــان ــة
بحــراس االســواق وبــالـتنـسـيق مع
وزارتي الــداخليـة والـدفـاع الطالق
سراح تلك البضـائع التي لو بيعت
يف االسـ ـ ـ ـ ــواق احملـل ــيـ ـ ـ ـ ــة حلـقـق ــت
ارباحـاً ال بأس بهـا خلدمـة العراق

برنامج ملعاجلة الفساد
اإلداري يف احللة
بابل /مكتب املدى

ذكـر الـسيـد حـسـني الفنهـراوي نــائب مـديـر
مركز عشتـار للتدريب االعالمي والصحفي
يف احللة ان املـركز سيبـاشر بتـنفيذ بـرنامج
ملك ــافح ــة الف ـســاد االداري واملــالـي يف دوائــر
الدولة.
وقال :ان املـركز سيقـوم بطبع كتـاب يحتوي
علـى عــدد من املقـاالت واالرشــادات وسيـوزع
عل ـ ــى دوائ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة ،وي ـتـ ـ ــألف مــن ()80
صـفحـ ـ ــة وشـ ـ ــارك يف ك ـتـ ـ ــاب ــته رجـ ـ ــال ديــن
وقــانــون .فـضالً عـن عقــد ( )18ن ــدوة داخل
ثـمـ ــانـي دوائـ ــر كـبـيـ ــرة يف احملـ ــاف ـظـ ــة وهـي
الصحـة والـزراعـة والضـريبـة وجـامعـة بـابل
واالت ـصـ ــاالت وســيحـ ــاضـ ــر فــيهـ ــا اسـ ــاتـ ــذة
مــتخ ـص ـص ــون وســتك ــون امل ــوض ــوع ــات عـن
مخـ ــاط ـ ــر الفـ ـسـ ــاد االداري مـن الـنـ ــاحـيـ ــة
القانـونية والـشرعيـة .واضاف :ان البـرنامج
ينفـذ بالتعاون والتنسيق مع مركز اجملتمع
املدني العراقي يف الفرات االوسط.

ومـ ـ ــوظفــي الـ ــش ـ ــرك ـ ــة.م ـ ــؤك ـ ــداً ان
اخمل ـ ـ ــازن مألى بـ ـ ــالــب ــض ـ ـ ــائع ذات
الــنـ ـ ــوعــيـ ـ ــات اجلــيـ ـ ــدة وم ــتعـ ـ ــددة
املناشئ من (البطاريات واالطارات
وامل ـ ـ ـ ــداف ــئ وامل ـ ـ ـ ــراوح والــك ــيـ ـبـالت
الكهـربـائيـة وورق الـطبـاعـة بكـافـة
انـ ـ ــواعه).ون ـ ــاش ـ ــد امل ــص ـ ــدر وزي ـ ــر
الـتجــارة التــدخل الـســريع النقــاذ
ام ــوال الــش ــرك ــة الـتـي هـي ام ــوال
ال ــدولـ ــة بع ــد ان ع ــان ــى مـ ــوظف ــو
ال ــشـ ــركـ ــة مـن عـ ــدم انـتــظ ـ ــام دفع
الـ ــرواتـب حـيـث ان م ـ ــوظفـي وزارة
التجارة يتقـاضون رواتبهم يوم 22
مـن كل شهــر يف حني ان مـنتـسـبي
الشـركـة العـامـة لالسـواق املـركـزيـة
يـتقــاضــون رواتـبهـم بعــد مــرور 15
يــومـ ـاً علــى ت ــاريخ الـ ( )22مـن كل
شهـ ــر.وبـني املــصـ ــدر ان ال ــشـ ــركـ ــة
متـتـلك رصـي ــد ( 17ملـي ــار ديـن ــار)
مجـمداً لـدى وزارة املالـية ولـم تتم
املـ ــوافقـ ــة علـ ــى اطالق ه ــذا املــبلغ
منذ سقوط النظام حتى اآلن.

الرشكة العامة لنقل الركاب :
مل نلمس تعاوناً من دول اجلوار إلستعادة باصاتنا املرسوقة
بغداد /املدى

اكــد مـصــدر يف الـشــركــة العــامــة لـنقل الــركــاب قــسم الـنقل
الـدولي ان عشرات الـباصات املسـروقة التي تعود للـشركة ما
زالـت يف ع ــدد مـن دول اجل ــوار ومــنه ــا االردن وس ــوري ــا ولـم
نلمـس أي تعــاون منهــا رغم محـاوالتنـا املـسـتمــرة الستعـادة
هـذه الباصـات.وقال :ان بـاصاتنـا معروفـة هناك وجـرت عدة
اتـصـ ــاالت مع ه ــذه الـ ــدول ولكـن لـم نـصـل مع االسف ال ــى
نتائج ملموسة بسبب عدم التعاون اجلدي من قبل اجلهات
اخملـتصــة يف تلك الـدول ومـطلـوب تــدخل اكثـر فــاعليــة من
قبل الوزارة او احلكومة لضمان استعادة هذه الباصات.
واشـ ــار الـ ــى انه رغـم حـ ــاالت ال ــسلـب والــنهـب فـ ــان القـ ـسـم

انشاء مراكز للسيطرة االليكرتونية لكهرباء املحافظات
بغداد  /علي املالكي

جـ ـ ــاء يف تـ ـص ـ ـ ــريح صـحف ــي لل ـمـك ـتــب
اإلعالمي التابع لوزارة الصناعة واملعادن
أن ال ـشــرك ــة العــام ــة للـمـنـظــومــات ،قــد
أبــرمت عقــد ًا مع وزارة الكهـربــاء يقـضي
بـإنـشـاء مـراكـز الـسـيطــرة االليـكتــرونيـة

لـكه ــرب ــاء احمل ــافـظ ــات ،ومبـبـلغ مق ــداره
( )999ألـف دوالر ،وعقـ ــد ًا آخ ـ ــر مع وزارة
الـنـقل لـن ـصـب شـبـكـ ــة انـتـ ــرنـت بـكـلفـ ــة
مليونني ونصف املليون دوالر.
ويـذكـر أن الـشـركـة العـامــة للمـنظـومـات
قد نفـذت العديـد من املشـاريع لعدد من

منح األفراج الرشطي عدد ًا من املودعني يف اإلصالحيات
بغداد  /حنان التميمي

أعـلنـت وزارة العـمل والـشــؤون االجـتمــاعيــة عن مـنح
اإلف ــراج ال ـش ــرطـي ومـنح الـصـنف املـمـت ــاز لع ــدد مـن
املودعني يف اإلصالحيات.
وقـال مـديـر عـام دائـرة إصالح األحـداث سعــد مجيـد
علي إن مجلس إدارة األحداث منح  21مـودعاً إفراجاً
شـرطياً كـما مت منح  13مـودعاً الـصنف املمتـاز فضالً
عـن مـنح إف ــراج ش ــرطـي إلح ــدى امل ــودع ــات يف ق ـسـم

الكاظمية.
وأشــار سعــد مجـيــد علـي إل ــى أن اللجـنــة الفـنـيــة يف
مجلـس إدارة األحــداث درسـت إمكــانيــة فـتح مــدرســة
ابتـدائيـة لألحداث القـادمني مـن احملاكـم إضافـة إلى
الـتـنـ ـســيق مـع بعــض املالكـ ــات الفـنـيـ ــة لالســتعـ ــانـ ــة
بخبـراتهم لـرفـد البـرامـج الفنيـة التي يقـدمهـا قـسم
الـت ــدريـب والـت ــأهــيل املهـنـي مـثل الـنج ــارة واحل ــدادة
وال ـ ـ ـ ـكـ ــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وغ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا.

جملس حمافظة نينوى حيذر من تفاقم أزمة الدواء

املوصل  /نوزت شمدين

حـذر رئيس مجلـس محافظـة نينوى اللـواء سالم احلاج عـيسى من تفـاقم أزمة الدواء يف املـستشفيـات واملراكز
الصحيـة يف نينـوى بعد ورود معلـومات عن تـسرب األدويـة واملسـتلزمـات الطـبية مـن مخازن دائـرة الصحـة إلى
السوق السوداء.
وذكـر عيسـى خالل اجللسـة الدوريـة ( )47للمجلـس (لدينـا معلومـات حول تـورط عدد من املـوظفني بتـسريب
هذه األدوية وعلى رئاسة الصحة يف نينوى اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم).
وأكـد رئيس اجمللس مـن خالل أدلة بحوزته أن هنـاك كميات كبيـرة من األدوية تظـل مكدسة ولفتـرة طويلة يف
مخازن دائرة الـصحة مما يؤدي إلى انـتهاء صالحيتها وبالتـالي تفويت الفرصة علـى املواطنني من االستفادة
منها مطالباً االسراع يف توزيعها.
ويــذكــر أن املــستـشـفيــات واملــراكــز الـصـحيــة يف نـينــوى تعــانـي ومن ــذ فتــرة طــويلــة مـن نقـص حــاد يف األدويــة
واملستلزمات الطبية األمر الذي دفع بالكثير من املرضى إلى السفر إلى دول اجلوار طلباً للعالج.

دعوة اىل وضع خطة للحفاظ عىل ثروة العراق من النخيل
بغداد/املدى

دعــا خـبيــر يف وزارة الــزراعــة اتخــاذ
إج ـ ــراءات س ـ ـ ــريع ـ ــة لــتـ ـ ــدارك مـ ـ ــا
تــتع ـ ــرض له الــنخــيل مـن أمـ ــراض
وإص ـ ــاب ـ ــات .وأك ـ ــد ،أن واحـ ـ ــدة مــن
الك ــوارث االقتـصــاديــة الـتي أصـيب
بهـا العراق خالل السنوات األخيرة،
تع ــرض مخــتلف أصـن ــاف الـنخـيل
ومتــورهــا لـلتــدميــر جــراء احلــروب،
واألم ــراض ب ـشـكل كـثــيف نـتــيجـ ــة
اإلهمـال مما أدى إلـى القضـاء على
أعــداد ه ــائلــة مـنهــا وإصــاب ــة أغلـب
املتبقي بحاالت من املوت البطيء.
وق ــال خـبـي ــر االقـتــص ــاد الـ ــزراعـي
ال ــدكـت ــور ج ــاسـم محـم ــد حـم ــادي
الـه ـ ـ ــاش ـمــي لـ(امل ـ ـ ــدى) إذا لــم ي ـتــم
ت ــدارك األم ــر عل ــى وجه الــس ــرع ــة
واجلـديـة فـاألمــر ال حتمـد عـقبـاه،
ال
حيث متكـنت حشـرة الدوبـاس مث ً
مـن التعـرض إلــى مسـاحـات واسعـة
مـن ب ــس ــاتـني الــنخــيل يف املـنـ ــاطق
الــوسـط ــى واجلن ــوبيــة إضــافــة إلــى
تـع ـ ـ ـ ــرضـه ـ ـ ـ ــا ألن ـ ـ ـ ــواع أخ ـ ـ ـ ــرى م ــن
احل ــش ــرات ك ــاحل ــش ــرة الق ــشـ ــريـ ــة
واحل ــم ــي ـ ـ ـ ـ ــرة وال ـ ـبـق ال ـ ـ ـ ـ ــدق ـ ـيـقـ ــي

واس ـتـفح ـ ــال م ـ ــرض خــي ـ ــاس طـلع
الـنخـيـل وتعفـن القـمــة الـنــامـيــة يف
الع ـ ــدي ـ ــد مــن املــنـ ـ ــاطق مم ـ ــا شــكل
خ ــط ـ ــر ًا م ـ ــروع ـ ـ ـ ًا يه ـ ــدد زوال ه ـ ــذه
الشجرة الكرمية من العراق.
وأش ــار إل ـ ــى أن الع ــراق متـي ــز مـنـ ــذ
الق ــدم يف إنـت ــاج الــنخـيـل ،ومع ـظـم
اإلحــص ــاءات تـتـب ــايـن يف أع ــداده ــا،
حـيـث ق ــدرت ع ــام  1953بـنح ــو ()32
ملـي ــون نـخلـ ــة ويف عـ ــام )30( 1965
ملـيون نخلـة وعام  1972بـنحو ()19
مليـون وسنة  1985هـبطت إلى ()12
مليـون أمـا يف سنـة  1989فـأصـبحت
( )16مليون نخلة.
وأوضح أن إنتـاج العــراق من الـتمـور
ك ـ ـ ـ ــان خـالل مـ ـ ـ ـ ــوسـ ــم 1972- 1971
بـح ـ ـ ـ ـ ــدود ( )480ألـف طـ ــن ويف ذات
الفتـرة كـانت يف العـالـم ( )95مليـون
نخلـة تنـتج  1.8مليـون طـن وميلك
العـراق  %30مـن مجمـوع الـنخيل يف
الع ــالـم ويـنــتج نح ــو  %20مـن إنـت ــاج
العـالم حيث بلغت صادراته  %80من
مجمـوع صــادرات العــالم وكــان ثلثـا
إنـت ـ ــاجه مـن الـتـم ـ ــور ويعـ ــادل ()22
مليـون دوالر حـيث قــدرت الصـادرات

وبــدعـم مـن الـشــركــة عــاود العـمل بـتـسـيـيــر ثالث الــى اربع
رحالت الـى االردن ورحالت يـوميـة الـى سـوريـا بـاالتفـاق مع
عــدد من الـشـركــات لتـسهـيل سفـر املــواطنـني علـى بـاصـات
حديثة تتوفر فيها كل وسائل الراحة وباجور مناسبة قياساً
ال ــى ش ــركـ ــات الق ـط ــاع اخلـ ــاص.واوضح ان ظـ ــروف العــمل
صعبـة يف ظل حــاالت النهـب والتــسليـب التـي يتعـرض لهـا
ســواقنـا بـني فتـرة واخـرى ونـأمل وضـع خطـة امـنيـة لـوضع
ح ــد لعــمل العـص ــاب ــات االره ــابـي ــة ب ــالـتـن ـســيق مع رؤس ــاء
العشائر هنـاك ،كما نأمل وضع اتفـاقيات مع االردن وسوريا
لتـسهـيل تـنقل املــواطـنني وحتــديــد اجــور دخــول البــاصــات
الـعـ ـ ـ ـ ـ ــراقـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى اسـ ـ ـ ـ ـ ــاس املـعـ ـ ـ ـ ـ ــامـلـ ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ـ ــاملـ ـ ـثـل.

بـن ـسـب ــة  %27مـن مجـم ــوع ص ــادرات
العراق عدا النفط.
وأض ـ ـ ــاف يع ـ ــد إنــت ـ ــاج ال ــنخ ــيل يف
م ــرحل ــة نــضج الـثـم ــار ف ــاكه ــة ذات
قـيمـة غــذائيـة كـاملـة وتعـتمـد علـى
ب ــس ــاتـني الــنخــيل ع ــدة صـنـ ــاعـ ــات
(الدبـس ،الكحـول ،اخلل ،الـصاص،
الـسكـر الـسـائل وعلـى األجـزاء غيـر
الـثـم ــري ــة ،احلــص ــران ،الـكـ ــراسـي،
األقف ـ ــاص ،اخل ــص ـ ــاف ،وميـكــن أن
يـك ــون ال ـسـعف األخــض ــر وكـ ــذلـك
الـتـم ــر غـي ــر الــص ــالـح لالسـتـهالك
الـبــش ــري ،علف ـ ـ ًا للحـي ــوان ــات عـن ــد
ال
شح ــة األعالف وه ــذا يـحقـق دخ ً
لـنسبة واسـعة من السكـان العاملني
يف الريف واملدن.
وأش ـ ــار اله ــاشـمـي إلـ ــى أن  %95مـن
الـب ـســاتـني تعــود مـلكـيـتهــا وإدارتهــا
إل ـ ــى القــط ــاع اخل ــاص الـتـي تـبـلغ
مــس ــاحــته ــا ح ـسـب إحــص ــاء 1989
( )746ألف دومن ويق ــدر م ــا تـنــتجه
م ــن ال ــت ــم ـ ـ ــور بـ( )500ألـف ط ــن يف
حني كـانت مساحـة البساتني ()588
ألف دومن ح ـ ـســب إح ــصـ ـ ــاء -1971
 1972وإذا عــدنــا إلــى إحـصــاء 1957

جن ــد أن ن ـسـب ــة املــس ــاح ــة امل ــزروع ــة
ب ـ ــالــنخ ـيـل فق ــط  %66وامل ــس ـ ــاح ـ ــة
املـزروعـة بـالفـواكه بــدون نخيل %14
وعـم ــوم ـ ًا ف ــإن املــس ــاح ــة امل ــزروع ــة
ب ــالــنخــيل متــثل  %80مــن مجـمـ ــوع
مساحة بساتني الفواكه.
وعن األهميـة االقتصـادية لبـساتني
الـنخيل يف العـراق أوضح الهـاشمي
أن الـب ــس ــاتــني يف الع ــراق تعـ ــد مـن
املوارد الـطبيعية التي يعـتمد عليها
 %15مـن مجـم ــوع سك ــان ال ــريف يف
معـي ـشــتهـم كـم ـ ــا تعـتـم ـ ــد علــيهـ ــا
صناعات هامة.
وبـني ج ـ ــاســم اله ـ ــاشـمـي أنـه عل ـ ــى
مـستـوى الصـادرات العـراقيـة تـشكل
الـتمـور  %27مـن مجمــوع الصـادرات
ع ـ ــدا الــنف ــط وت ـ ــوجـ ـ ــد يف الع ـ ــراق
أصنـاف من التمور التجـارية أهمها
ال ــزه ــدي ،ال ــس ــاي ــر ،اخل ـسـتـ ــاوي،
الـب ــرحـي ،ال ــدي ــري ،اخلــضـ ــراوي،
احلالوي ،وغـي ــره ــا مـن األصـنـ ــاف
اجلــي ـ ــدة كــم ـ ــا أك ـ ــدت الـ ـ ــدراسـ ـ ــات
العلـمـيــة ،إن الـتـم ــر يعـتـب ــر الغــذاء
املـتـك ــامل يف عـن ــاص ــره الغ ــذائـيـ ــة
لإلنسان.

الـ ــوزارات كـ ــالــنفــط والـنـقل والـ ــزراعـ ــة،
وخ ــدم ــة انـت ــرنـت ل ــدائ ــرة تكـن ــول ــوجـي ــا
املعلـومات الـتابعـة للعلـوم والتكنـولوجـيا
وبـكلفة إجمـالية بلغـت ( )301.25مليون
دينار .كمـا قامت بتـصنيع لوحـة سيطرة
ملصفى النجف.

 549مليار دينار لتطوير
قطاع الرياضة
السماوة  /املدى

أكد الـسيد جـاسم محمـد جعفر
وزير الشبـاب والرياضـة أن خطة
الـوزارة للـسنـوات األربع القـادمـة
تـت ـضـمــن ثالث ـ ــة محـ ــاور :األول
إعمــار البـنيــة التحـتيـة للـشبـاب
والـريـاضـة وإقـامــة  285مشـروعـاً
بـكـلف ـ ـ ــة  334.55مل ـيـ ـ ــار دي ـنـ ـ ــار
والـثـ ــانـي ت ــشجــيع الـنـ ـشـ ــاطـ ــات
الـ ـشـبـ ــابـيـ ــة والـ ــريـ ــاضـيـ ــة علـ ــى
ت ــشكــيل مه ــرج ــان ــات وبـط ــوالت
ودورات تطويرية بكلفة  90مليار
ديـنـ ــار واحملـ ــور الـثـ ــالـث تـ ــوفـيـ ــر
م ـسـتل ــزم ــات ومع ــدات شـب ــابـي ــة
وري ـ ــاض ـيـ ـ ــة وأجه ـ ــزة ح ـ ــاس ـ ــوب
ومـسـتلــزمــات طـبيــة بـكلفــة 114
مل ـيـ ـ ــاراً وبـ ـ ــذلـك يـكـ ـ ــون امل ـبـلغ
اإلجمالي  549مليار دينار.
وقـال إن الوزارة عـازمة علـى دعم

األنديـة الشـبابـية وتفعـيل دورها
وإن ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــاء وصـ ـي ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــة املـالع ــب
والقــاعــات واملـنـشــآت الـشـبــابـيــة
وال ـ ــري ـ ــاض ـيـ ـ ــة عل ـ ــى امل ـ ـس ـت ـ ــوى
الــوطـني ومـســاعــدة الــشبــاب يف
احل ـ ـص ـ ـ ــول عـل ـ ـ ــى ف ـ ـ ــرص ع ـمـل
من ــاسبــة ودمج املــرأة الـشــابــة يف
هــذه األن ـشـطــة لـتعــزيــز أواصــر
الـتـ ــواصل بـني شـب ــابـن ــا وشـب ــاب
الـبلــدان األخــرى خــاصــة الــدول
املساندة.
وأض ــاف :كـم ــا سـيـتـم االهـتـم ــام
ب ـ ــال ـطــب ال ـ ــري ـ ــاضــي مــن خالل
حتــويلـه من قــسم إلــى مــديــريــة
عامة.
وافـتــتح الـ ـسـيـ ــد الـ ــوزي ـ ــر خالل
زي ــارته ال ـسـم ــاوة مجـمع مــراكــز
ال ـشـبـ ــاب ووضع حج ــر األس ــاس
لدار الثقافة والفنون.

*حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــم املـ ـ ـك ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــب
االس ـتـ ـ ـش ـ ـ ــاري لـكـل ـي ـتــي
الـق ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــون والـعـل ـ ـ ـ ــوم يف
جامعة كربالء ( )17قضية
قـ ـض ـ ــائ ـيـ ـ ــة مح ـ ــال ـ ــة إلــيه
ويـ ـسـتـمـ ــر مبعـ ــاجلـ ــة سـت
قضـايـا أخـرى إضـافـة إلـى
ت ـن ـ ـظ ـي ـمـه الـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد مــن
ال ـ ـ ــدورات ال ـت ـ ـط ـ ـ ــوي ـ ـ ــري ـ ـ ــة
ملـنـت ـسـبـي الــدوائــر اإلداريــة
والقانونية يف احملافظة.
*تـشهـد جـامعـة واسـط اليـوم
مهــرجــان الــواسـطـي للـثقــافــة
والفـنــون الــذي تـنـظـمه جـمعـيــة
ال ـ ــواسـ ـطــي لـلف ـنـ ـ ــون عل ـ ــى م ـ ــدى
يــومـني ..ويـتـضـمـن املهــرجــان عــرض
أعمـال فنيـة ومسـرحيـة وأمسـيات أدبـية
ونقدية.
*ط ــالب نــائـب رئيــس مجلــس محــافـظــة
كربالء عبد العـال الياسري األمم املتحدة
بالتـدخل لدى القـوات األمريـكية إلطالق
سـ ــراح رئـيـ ــس اجمللـ ــس عقــيل الـ ــزبـيـ ــدي
احملتجز لدى تلك القوات.
*اج ـ ـت ـ ـمـع وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر الـع ـ ـمـل والـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــؤون
االجـتمــاعيــة مبمـثلـي منـظمــة البـصيــرة
الثقـافية وجـرى بحث إيجاد مقـر مناسب
للمنظمـة التي تشغل حـالياً احـد عقارات
الدولة وسبل دعم الوزارة للمنظمة.
*تقـ ــوم فـ ــرق املـ ـسـت ــشفـ ــى الـبـي ـطـ ــري يف
الـنجف ب ــالعــديــد مـن حـمـالت املك ــافحــة
لـلح ـ ــد مــن تف ـ ـشــي األم ـ ــراض وخ ـ ــاص ـ ــة
البروسال واحلمى القالعية.
*وضع محــافـظ الــديــوانيــة خلـيل جلـيل
حـم ــزة حج ــر األس ــاس جل ـس ــر اجل ــامع ــة
الــذي يـبلغ ط ــوله 54م وسـتـبــاشــر شــركــة
املعتصم بتنفيذ املشروع.
*تعاقدت صحـة ميسان لتأهيل  10مراكز
صـحيــة يف احملــافـظــة وذلك ضـمن خـطــة
وزارة الـ ــصح ـ ـ ــة مع م ـنـ ـظ ـمـ ـ ــة الـ ــصحـ ـ ــة
العاملية.

يف اطار التعاون املشترك

مرشوع ملذكرة تفاهم يف جمال السياحة بني العراق وبلغاريا
بغداد  /املدى

يعكف اجلـانب العـراقي علـى دراسـة
م ــشـ ــروع ملـ ــذكـ ــرة تفـ ــاهــم يف مجـ ــال
الـتع ــاون ال ـسـي ــاحـي مع جـمه ــوري ــة
بلغاريا.
وقـال مسؤول مكتب اإلعالم يف وزارة
الدولـة للسياحة واالثار عبد الزهرة
الـطالقاني ":ان مشـروع املذكرة يأتي
ضمن خـطة القـامة عـالقات ثـنائـية
مع الـدول الـشقيقـة والصـديقـة ويف
ضــوء مـشــروع املــذكــرة علــى هــامـش
لقـاء السفير العـراقي يف بلغاريا مع
ال ـ ـســي ـ ــد م ـ ــاري ـ ــو اجلــب ـ ــوري رئــيـ ــس
الوكالة الوطـنية للسياحة البلغارية
حـيث اعــرب االخيـر عـن رغبــة بالده
يف اقـامـة عالقـات سيـاحيـة مـتطـورة
مع العراق.
واضــاف":ان املـشــروع اجلــديــد الــذي
اعــده اجلــانـب العــراقـي ومن املــؤمل
عــرضه علـى اجلــانب الـبلغــاري عبـر
قـنــوات ال ــدبلــومــاسـي ــة ،يهــدف إلــى
عقــد اتفــاقيــة بني هـيئــة الــسيــاحــة
وهي احـدى مـؤسـسـات وزارة الـدولـة
لـشـؤون الــسيـاحـة واالثـار والـوكـالـة
الـ ــوطـنـي ـ ــة للـ ـسـيـ ــاحـ ــة الـبـلغـ ــاريـ ــة

انطـالقاً من مبـدأ العالقات االخـوية
التي تربط الشعبني الصديقني.
وق ــال الــطـ ــالق ــانـي ":ان الــط ــرفـيـني
يـتـب ــادالن مب ــوجـب مــش ــروع امل ــذك ــرة
املعلـومــات والنـشـر واملـواد الـدعــائيـة
واالحــصـ ــاءات الـ ـسـيـ ــاحـيـ ــة وتـبـ ــادل
االشـت ـ ــراك ب ـ ــاملع ـ ــارض وامل ـ ــؤمت ـ ــرات
واملهـرجانات الـسياحيـة التي تقام يف
كال البلـدين ،وكذلـك تبادل الـزيارات
للمسؤولني والصحفيني السياحيني
وممــثلــي وس ـ ــائـل االعالم اخمل ـتـلف ـ ــة
للتعـرف علـى االمكـانـات الـسيـاحيـة
وتـشـجيع وكـاالت الـسيـاحـة والـسفـر
بـتـنـظـيـم ب ــرامج سـي ــاحـي ــة ب ــاسع ــار
تـشجيعية وتبـادل تقدمي التسهيالت
إلجراء الدخول لكال البلدين.
واض ــاف ":ويـتـضـمـن املــش ــروع ايـضـ ـاً
ت ــبـ ـ ـ ــادل الـ ــطـ ـ ـ ــرف ــي ــني املـعـلـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــات
واخلــب ـ ـ ــرات يف مجـ ـ ــال االس ـت ـثــمـ ـ ــار
ال ـ ـســي ـ ــاحــي يف مــنـ ـ ــاطق ال ـت ـن ـمــي ـ ــة
الــسيــاحيـة اجلـديـدة وعـرض فـرص
االسـتـثـمـ ــار الـ ـسـيـ ــاحـي واحلـ ــوافـ ــز
والـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـســه ـ ـ ـيــالت الـ ـ ــتـ ـ ــي تــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم
للـم ـسـتـثـم ــريـن وتـب ــادل املـعل ــوم ــات
واخل ــبـ ـ ـ ــرات يف مـجـ ـ ـ ــال ال ــتـ ـ ـ ــدري ــب

ال ـ ـســي ـ ــاح ــي والفــن ـ ــدقــي وتــنـ ـظ ـيــم
الـدورات التـدريبيـة للكـوادر العـاملـة
يف مجال الـسياحـة والفندقـة وبعدد
مح ــدد مـن املـت ــدربـني ،اض ــاف ــة إل ــى
تـبـ ــادل ب ـ ــرامج الـتـ ــدريـب واملـن ـ ــاهج
ال ـ ــدراســي ـ ــة املـ ـطــبق ـ ــة يف الــكلــي ـ ــات
واملعـاهـد واملـدارس ومـراكـز التـدريب
السياحي والفندقي".
واضـ ـ ـ ــاف ":م ــن املـ ـ ـ ــؤمـل ان تـ ـ ـ ــدخـل
م ــذك ــرة الـتف ــاهـم حـي ــز الـنف ــاذ مـن
تـاريخ التـوقـيع عليهـا وتبقـى سـاريـة
املفـعول ملـدة خمـس سنـوات وتتـجدد
تلقــائيـاً ملـدة ممــاثلـة مــا لم يخـطـر
احـ ــد الــطـ ــرفـيـني ،الــطـ ــرف اآلخـ ــر
بـ ــرغـبـتـه يف إنهـ ــاء العـمـل بهـ ــا قــبل
ستة اشهر من تاريخ االنتهاء.
مـن اجل ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ان مــش ــروعـ ـاً
مم ــاثالً مل ــذك ــرة تف ــاهـم بـني الع ــراق
وبـولندا قـيد الدراسـة بني اجلانبني،
وان املف ـ ــاوض ـ ــات لــت ـ ــوقــيع م ـ ــذك ـ ــرة
لـلتفـاهـم بني العــراق ومصـر جتـري
بــني ال ــبلـ ـ ــديــن بــني فــتـ ـ ــرة واخـ ـ ــرى
للـوصول إلـى أفضل الـسبل للـتعاون
امل ـشـت ــرك يف القـطــاعـني ال ـسـيــاحـي
واالثـ ـ ــاري ق ــبل الــتـ ـ ــوق ـيـع عل ــيهـ ـ ــا.

