
 يف احلدث احمللي4
LOCAL EVENTS

* عقـــــد يف وزارة العـــمل
والــشـــؤون االجـتـمـــاعـيـــة،
اجــــتــــمـــــــــــــاع الــلــجــــنـــــــــــــة
ــــشــبـكـــــة الــتـــنفــيـــــذيـــــة ل
احلـمــايــة حـيـث مت خالل
االجـتـمـــاع االتفـــاق علـــى
الـتنـسيق بـني وزارة العمل
والشــؤون االجتمـاعيـة مع
وزارة املــاليـة بهـدف اصالح

النظام التقاعدي.

* بعد ان متت القراءة االولية
ملـشروع قـانون بعـض الوزارات يف

اقلـيم كــردستــان من قـبل اجمللـس
الـوطـني لكـردستـان العـراق، تـسـتمـر

اللجنـة القـانـونيـة يف بـرملـان كـردستـان
ببحـث ومناقـشة مغـزى مشـروع القوانني
املقدمة مـن الوزارات واجللسات مستمرة

مع الوزراء اخملتصني.

* عقـــــد جتــمـع املهــنـــــدســـني االسالمــي
مــؤمتــره الـتــأسـيــسـي االول لـبحـث سـبل
ـــــواقـع املهــنــــــدس العـــــراقــي الـــنهـــــوض ب
والعـمليـة الهنـدسيـة من خـالل املشـاركـة
يف تـنفـيـــذ املــشـــاريع املقـــامـــة حـــالـيـــاً يف

العراق. 

* يــشـــارك العـــراق يف املـنـتـــدى الـعلـمـي
اخلــاص بــاعمــار هـيئــة الـتعلـيم الـتقـني
الذي يـبدأ اعـماله الـيوم بـالقاهـرة فيـما
ضيّـفت هـيئــة الـتعلـيم الـتقـني يف اربـيل

اجللسة الرابعة يف اجتماعات الهيئة.

* اقام مكتب الـشهيد الصـدر يف العمارة
احــتفـــالـيـــة خلـتـــان اطفـــال احملـــافــظـــة
واعـلن الــسيــد عــودة الـبحــرانـي النــاطق
االعالمـي بــاسـم املكـتـب ان هــذه املـبــادرة
ــــاً الهـــدف مــنه سـتـكـــون تـقلـيـــداً سـنـــوي
ــــاء الــتـخفــيف عــن كـــــاهل املــــواطــن وبــن

عالقات وطيدة مع املواطنني. 

* بـاشرت املـالكات الفنـية والهنـدسية يف
بلــديــة املــوصل بـتنـفيــذ حـملــة ملعــاجلــة
الـــتـخـــــسـفـــــــات والـفـجـــــــوات يف شـــــــوارع
مـنـطقـتـي بــاب الـطــوب وبــاب جــديــد يف

مركز مدينة املوصل.

* تـــرأس أ. د. محـمــود شــاكــر املـال خلف
رئيـس هيئـة التعلـيم التـقني وفـداً يـضم
ــــــى مـجـــمــــــوعــــــة مـــن املـــتـخـــصـــصـــني ال
جمهـوريـة مـصــر العــربيــة للمـشـاركـة يف
املـنـتـــدى العلـمـي املكــرس إلعـمــار هـيـئــة
التـعليـم التقـني، الـذي تـنظـمه منـظمـة

اليونسكو.

* تقـــوم بلــديــة املـــوصل بـتـــوزيع اكـيــاس
النفـايـات علـى العـوائل عن طـريق وكالء
املــواد الـتمــويـنيــة بــاملـــدينــة وتـــأتي هــذه
اخلطوة التي اقترحها مجلس احملافظة

للحفاظ على نظافة وجمالية املدينة.

* اقــام مــركــز احلــاسـبــة واالنـتــرنـيـت يف
جـــامعــة كــركـــوك دورة كفــاءة احلــاســوب
ـــــدراســـــات الـعلــيـــــا يف للــمـــتقـــــدمـــني لل

اجلامعات،على مدى اسبوعني. 

ـــريـــد ـــريـــد واتــصـــاالت ب * نفـــذ قـــسـم ب
كـربالء عــدداً من املـشـاريع خـالل الفتـرة
املـاضية حـيث قام القـسم بانـشاء مجمع

وبريد اتصاالت ناحية احلر.

* اقــامـت منـظمــة اخليــر االنـســانيــة يف
العـمـــارة، علـــى مـــدى ثالثـــة ايـــام ورشـــة
لتــأهيل القـادة اجلـدد وخلق قـدرات ذات
امكـانيـة مميـزة ممكـن ان حتتل منـاصب

قيادة يف املراحل القادمة. 
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تأهيل مستشفيات دهوك واربيل
واملوصل وكركوك 

بغداد/املدى 
تــــبــــــــــاشــــــــــر وزارة الــــــصـحــــــــــة
بــــالـتـنـــسـيـق مع الـــشــــركــــات
الــــيــــــــــابــــــــــانــــيــــــــــة بــــتــــــــــأهــــيـل
مــسـتــشفـيـــات دهـــوك واربـيل

واملوصل وكركوك قريباً.
وقـــــــال مـــــــديـــــــر عـــــــام دائـــــــرة
الــــديــــوان الــــدكـتــــور جــــاسـب
لــــــطــــيـف عـلــــي بـــــــــــانـه متــــت
منــاقشـة اخلطـة ومن جـميع
جــــــــــوانــــبـهــــــــــا مـع اجلــــــــــانــــب
اليـابـانـي يف عمــان استعـداداً
لـتــنفـيــــذ مـــــراحل الـتــــأهــيل

كافة.
واشــار الــدكـتــور جــاسـب الــى
انه متـت مـنـــاقــشـــة مـــوضـــوع
ارسـال الـدفعــة الثــانيـة علـى
سـيـــارات االسعـــاف اذ وصلـت
اآلن 150 ســيـــــارة اسعـــــاف مت
تــوزيعهـا علـى دوائـر الـصحـة
كــــــافــــــة وتـــصـل خالل االيــــــام
القـــــادمـــــة دفعـــــة اخـــــرى مــن
تلـك الـــسـيـــــارات وتعـــــدادهـــــا
)150( سـيــــارة. كـمــــا تـتـــسلـم
وزارة الــصحـــة خالل االشهـــر

القادمة )400( سيارة اسعاف
مـؤكـداً انه يف حـالـة تـسلـمنـا
الية وجـبة يتـم توزيعهـا على
جــمــيـع دوائـــــــر الــــصـحـــــــة يف

عموم محافظات البالد.
وبـــــني انــه مت االتــفـــــــــــــاق مــع
اجلـــانـب الـيـــابـــانـي لـتـــدريـب
الكـوادر الهنـدسيـة يف الـوزارة
لغـرض كـسب اخلبـرة ونقلهـا
الـــى اقــــرانهـم املهـنـــدسـني يف
املـؤسـسـات الـصحيـة وكــذلك
الفـنـيـــة فــضال عـن امكـــانـيـــة
تـــــدريــب عـــــدد مــن االطــبـــــاء
واملالكــات الـتمــريـضيــة وذوي
املهن الـصحيـة يف اليـابـان اذ
ـــــــــــدريــــب تـلـــك ســــبـق ان مت ت

املالكات يف مصر.
ومــن جهــــة اخــــرى اســتلـمـت
دائـــــــرة صحــــــة ذي قــــــار )20(
سـيـــارة اسعـــاف مقـــدمـــة مـن
اجلــــــــــانـــب االيــــــــــرانـــي و)29(
حـاويـة مـن اصل )40( كجـزء
من املـساعـدات التي يقـدمها
الـشعب اليـاباني الـى الشعب
الــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراقــــــــــــــــــــــي. 
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بغداد / املدى
أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
آلـية جـديدة لقـبول ذوي املـواهب واألعـمال
اإلبــداعيـة يف بــرامج الـدراسـات اجلــامعيـة

العليا لصقل مواهبهم وتنميتها.
وقـال مصدر يف دائـرة البحث والتـطوير: ان
الــــــوزارة وافقــت علـــــى تـــــوصــيـــــات الـلجـــــان
املــتخــصــصـــــة الــتــي درســت املـــــوضـــــوع مــن
جــــــوانـــبه كــــــافــــــة، الحــتـــضــــــان املــبــــــدعــني
واملـــــــوهـــــــوبــني، مــن الـــــــذيــن لــم تــتـح لـهــم
الظروف إكـمال دراستهـم اجلامعيـة العليا،
يف الـتخـصـصـــات كـــافـــة، لــصقل قــــدراتهـم
وتـنـمـيـــة مـــواهـبهـم اإلبـــداعـيـــة وفق أســس
منهجيـة رصيـنة تـرتقي بهم نحـو األفضل،

وتسهم يف خدمة املصلحة العامة.
وأكــد املـصــدر إن الــوزارة أعــدت الـضــوابـط
اخلاصـة بقبول هـؤالء املبدعني واملـوهوبني
يف برامج الـدراسات العليـا، بواقع )5%( من

آلـيـــة جـــديــــدةلقـبـــول املـبـــدعـني واملـــوهـــوبـني  
يف الدراسات العليا

تـوافرهـا لدى هـذه الشـريحـة من الـراغبني
بــــالــتقــــدمي للــــدراســــات الـعلـيــــا، أن يـكــــون
املتقـدم حـاصاًل علـى شهــادة البكـالـوريـوس
)أو املـاجـسـتيـر للـمتقــدمني للــدكتـوراه( يف
حـقل الـــتخـــصـــص املــــطلــــــوب، وان تـكــــــون
شهــــادته اجلــــامعـيـــة األولـيــــة يف تخـصـص
متــوافق مع الـدراسـة الـعليــا املنـشـودة، وأال
يـكــــون ممـن ســبق أن مت قـبـــــوله يف بـــــرامج
الـدراسـات العليـا ورقن قيـده، وأن يكـون قـد
مـــارس تخـصــصه مــــدة ال تقل عـن سـنـتـني
بعــد حـصـــوله علــى آخــر شهــادة بـــالنــسبــة

للموظفني. 
وأختـتم املـصـدر تـصــريحـه بتــأكيـد حـرص
الـــوزارة علــى رعــايــة املـبــدعـني واملــوهــوبـني
كونهم ثـروة وطنية البـد من تبنيهـا وتوفير
الفرص املنـاسبة لالرتـقاء بهم إلـى مصاف
طـمـــوحـــاتهـم املــشـــروعـــة لـتـــسهـم يف بـنـــاء

الوطن وإعالء شأنه. 

خطة القبـول للقسم املعني مبا ال يقل عن
طـالب واحد وخارج خطة القبول احملددة..
وذلــك بعــــــد جنــــــاح جتــــــربــــــة قــبــــــول هــــــذه
الــشــــريحــــة يف مجـــاالت الـــريـــاضــــة والفـن
واإلعالم.. مبـــــا ال يـــــؤثـــــر علـــــى ســيـــــاقـــــات

القبول املعتمدة يف هذه البرامج.
واسـتـطـــرد املـصـــدر قـــائالً: بـــأن الـضـــوابـط
املقتـرحة للقبول تتضمـن استثناء املوهوب
أو املـبـــدع، مـن شـــرطــي العـمــــر أواملعـــدل أو
كلـيهمـا، وكـذلك مـن االمتحـان الـتنـافـسي
العـــام الـــذي يجـــرى للـمـتقـــدمـني لـبـــرامج
الــدراســات العـليــا.. مــشيــرًا إلــى أن تقــدمي
املـوهـوبـني واملبـدعـني لهـذه الـقنـاة سـيكـون
وفق آلـية خـاصة وتـوثيق األعمـال املتمـيزة
واإلبــداعيـة لـلمـتقـدم، وتـدقـيقهــا من قـبل
جلنــة متخـصصـة، علـى أن يكــون التقـدمي

للجامعات املعنية مباشرة.
وبــني املـــصـــــدر ان مــن الــــشـــــروط الـــــواجــب

بغداد/املدى 
اصـــدرت مجـمــوعــة رصــد الـــدميقــراطـيــة
بياناً صحفياً دانت فيه التهجير القسري

حسب الهوية الطائفية والعرقية.
وقـال الـبيـان الـذي حـصـلت )املــدى( علـى
نـسخــة منـه: ان هنــاك عمـليـات مـنهـجيـة
تعـزل العـراقيـني عن بعـضهم علـى اسـاس
الهـــويـــة ضـمـن مـنــــاطق محـــددة متهـيـــدا
لتـوفيـر املنـاخ املنـاسب واالرضيـة اخلصـبة
حلـرب اهليـة بـشكلهـا الـتقليـدي، ومن ثم
تقـــسـيـم وحــــدة العــــراق كــــامــــر واقع الــــى
اقـالـيم ومقـاطعـات وإمـارات المكــان فيهـا
للتنـوع الطـائفي والـتعدد الـقومي الـقائم

يف العراق.
ففـي مديـنة بغـداد كانـت عمليـة التطهـير
الــطــــائفـي حـــاضـــرة مـنـــذ اكـثـــر مـن عـــام
ونـصف ولـكنهـا تكـثفت بـشـكل واضح بعـد
احـداث سـامــراء لتغـدو ظـاهــرة ملمـوسـة

جمموعة رصد الديمقراطية تدين التهجري
القرسي عىل اهلوية الطائفية والعرقية 

حيث كـانت مـناطـق شرق قـناة اجلـيش يف
جــــانـب الــــرصــــافــــة متــثل خــط تـــطهـيــــر
طـائفي منـظم وهنـاك محاولـة متـواصلة
لدفع اخلـط غربـا نحو نـهر دجلـة ووسط
بغــــداد اكـثــــر فــــاكـثــــر وبـــــاملقـــــابل هـنــــاك
محـاوالت تبـدو واضحة يف مـناطق جـانب
الكــرخ الـتـي هـي علــى متـــاس مع محـيـط

بغداد الغربي.
واضــاف الـبـيــان ان هــذا الـتـطهـيــر يــؤدي
حـتـمــا الــى متـــزيق الـنــسـيج االجـتـمــاعـي
املـــتعــــــايــــش وحتــــــويـله الــــــى مــتـــصــــــارع..
وبالنتيجـة فان سياسة الـتهجير القسري
تفاقمت حسـب آخر التقارير الصادرة من
وزارة الهجـرة واملهجرين حـيث تبني وجود
اكثـر من 24741 عـائلة هجـرت قسـريا وان
عــدد املهجــرين قـسـريـا حـسـب بيــان بعثـة
االمم املتحـدة ملسـاعدة الـعراق يـربو عـلى

180 الف مهجر قسرياً. 

بغداد/قيس عيدان 
واصـلت دائــرة الــوحـــدات اإلنتـــاجيــة
الـتــــابعــــة ألمــــانــــة بغــــداد مــن خالل
معــــاملهـــا وورشهـــا املـتعـــددة تقـــدمي
الــدعـم للــدوائــر الـبلــديــة مـن خالل
أصـالح اآلليــات واملعـدات واملـضخـات
واملـــولـــدات الـتـي تــســـاهـم يف تقـــدمي
اخلـدمــات البلـديــة بجـميع أنــواعهـا
للـمـــواطـنـني مــن سكـنــــة العـــاصـمـــة

بغداد. 
ـــي ألمــــانــــة ــ وقــــال الـنــــاطـق اإلعالمـ
بغــــــداد ان ورش الــتــــصلـــيح قــــــامــت
بـتـــصلــيح )337( سـيــــارة وآلـيــــة مـن
مجـمــــوع )341( سـيـــــارة دخلـت إلــــى
هـذِه املعـامل و الــورش واملتـبقي )49(

يف طريقها لالجناز.
وأضــــاف أن معـمـل أصالح املـــولـــدات
تسلـم خالل هذا الـشهر )45( مـولدة
مت إصـالحهـــا جـمـيعـــاً  وعـــادت إلـــى
العـمل يف محـطــات اجملــاري.. فـيمــا
قـام قـسم أصالح الغــواطس بـإصالح
)15( غـاطـسـًا ومحـركــًا من أصل )8(
غــواطـس دخـلت إلــى املعـمل ووجــود
)12( مــــــدورًا مــن الــــــشهــــــر املــــــاضــي

واملتبقي )5( يف طريقها لالجناز.
وأوضـح أن معـــــامل الــــدائــــرة قــــامـت
أيضـاً  بــأعمـال الـصيــانـة واإلدامـة لـ
)1400( ســيــــــارة وآلــيــــــة مــن آلــيــــــات
األمـانـة وذلك ضمـن خطـة وضعتهـا
الــدائــرة ألجــراء الـصـيــانــة الــدوريــة
جلميع اآلليات التابعة ألمانة بغداد
مـن اجل احملـــافــظــــة علـــى دميـــومـــة
عــملهـــا بـصـــورة صحـيحـــة مـن اجل
تقدمي أفضل اخلدمات للمواطنني.
ــــي الـــنجــــــارة ــ ــ وأشــــــار إلــــــى أن ورشــتــ
واحلـــــدادة قـــــامــتـــــا بــــــالعـــــديـــــد مــن
األعمـال الـتكمـيليــة التـي حتتـاجهـا

بغداد/املدى 
اعـلن جهـاز االشــراف والتقــومي العلـمي عـن اسمـاء الـكليــات االهليـة
املعتـرف بهـا مـن قبل الـوزارة للعـام الـدراسي 20072006 –  وعـددهـا
)16( كلية او كلية جامـعة وذلك لقطع الشك بالـيقني ومنع اية حالة
لبس او شك لدى خريجي الدراسة االعدادية وذويهم.. وهذه الكليات
هي )بحـسـب سنـة تــأسيـسهــا(، كليــة التـراث اجلـامعــة، كليـة املـنصـور
اجلـامعة، كلـية الـرافديـن اجلامعـة، كليـة املأمـون اجلامعـة، كليـة شط
العرب اجلـامعة، كليـة املعارف اجلـامعة، كلـية احلدبـاء اجلامعـة، كلية
بغـداد للعلـوم االقـتصـاديـة اجلـامعــة، كليـة اليـرمـوك اجلـامعــة، كليـة
بغداد لـلصيدلة، جامعـة اهل البيت، الكلية االسالميـة اجلامعة، كلية
دجلـــة اجلـــامعـــة، كلـيـــة الــشــيخ محـمـــد الكــسـنـــزان اجلـــامعـــة، كلـيـــة

الدراسات االنسانية اجلامعة، كلية مدينة العلم اجلامعة. 

 بغداد/املدى 
اقـــامـت وزارة العـمل والــشـــؤون
االجـتـمـــاعـيـــة حـفال تـــأبـيـنـيـــا
مبــنـــــاســبـــــة الـــــذكـــــرى االولـــــى
السـتــشهـــاد اطفــال الـنعـيــريــة
الـذيـن قضـوا نحـبهم اثــر عمل

ارهابي.
والـقــــــــــــى وكـــــيـل وزارة الـعـــــمـل
والــشــؤون االجـتـمــاعـيــة نــوري
احلـلفـــي كلــمــــــة جــــــاء فـــيهــــــا:
نــــســتـــــذكـــــر الــيــــــوم الفــــــاجعـــــة
االلــيــمـــــــة الــتــي حـــصـــــــدت 34
شـهيــداً مـن اطفــال النـعيــريــة.
وقــــــــد قــــــــدم الـــتـعــــــــازي الســــــــر
الـــضحـــــايـــــا الـــــذيــن حـــضـــــروا

االحتفال.
واشار الى ان وزارة العمل قررت
شــمـــــــول عــــــــوائل الــــضحـــــــايـــــــا
بـــــاعـــــانـــــات شــبـكـــــة احلــمـــــايـــــة
االجـتـمــــاعـيــــة وذلـك اعـتــــزازا

باطفال العراق.
ويـذكر ان احلفـل تضمن اقـامة
معــرض لـصــور الــشهــداء كـمــا
عـــرضـت ايـضـــا مجـمـــوعـــة مـن
الــرســـوم الكـــاريكــاتـيــريــة الـتـي
تعبـر عن الم االطفال وحزنهم
للفـنـــانـــة فـــريـــال يـــوسف وقـــد
ســـاهـم ايـضـــا بعــض االطفـــال
املـعـــــــوقــني مــن قـــــســم الـعـــــــوق
العـقلــي يف دائــــــرة الــــــرعــــــايــــــة
االجتـماعيـة برسـومات جمـيلة

معبرة. 
وقـــام احللفـي بـتــوزيـع مكــرمــة
وزيــــــــــــر الـعــــمـل عـلــــــــــــى اســــــــــــر

الضحايا. 

ـ

بغداد/كرمي احلمداني 
طـــالـب اخلـبـيـــر االقـتــصـــادي يف وزارة
الــــزراعــــة جــــاســم محـمــــد الهــــاشـمـي
بـــتـفـعـــيـل دور الـلـجـــــــان املــــــشـكـلـــــــة يف
الـوزارات املـعنيـة بـانـضمـام العـراق الـى

منظمة التجارة العاملية.
وقـــال الهــاشـمـي يف تـصـــريح خــاص لـ
)املدى( ان هذه اللجـان يقتصر عملها
حـــالـيــــا علــــى لقـــاء خـبـــراء املـنــظـمـــة
واملـــشــــاركـــــة يف بعــض االجـتـمــــاعــــات
التنـسيقيـة مشيـرًا الى ان مـبدأ نـشوء
مـنظمـة التجـارة العـامليـة يعتمـد علـى

خبري زراعي يطالب باالرساع  يف االنضامم اىل منظمة التجارة العاملية
هـذا التفاوت على تبادل السلع، مؤكدا
ان يكــــون العـــراق عــضـــوا طـبـيعـيـــا يف
مـنـظـمــة الـتجــارة العــاملـيــة هــو هــدف
اسمى لـبلدنـا ملا يـتمتع به مـن خيرات
كــالــزراعــة ومـن خالل اسـتغالل املــوارد
الـطـبـيعـيـــة املـتـــاحـــة كـــاالرض واملـيـــاه
وااليــــــدي العــــــاملـــــة واملـــــوارد املـــــالــيـــــة
اسـتـغالاًل امـثـل يحـقق انـتـــاج احـــسـن
نــــوعـيــــة بـــــاقل كـلفــــة ودخــــول الـــسـلع
الـزراعية العـراقية الـى السوق الـدولية
بـتعــاون مــشـتـــرك وفعــال بـني الــدولــة
ـوالــــقـــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــاع اخلـــــــــــــــــــــــــــــــاص.  ـ ـ

املــنـــتجــــــة ونالحـــظ ان بعـــض الـــــدول
العــــــربــيــــــة الــتــي اســتــــــوفــت شــــــروط
االنــضمـــام ملنــظمــة الـتجــارة العـــامليــة
واصـبحـت اعـضــاء فـــاعلـني فـيهــا ولـم
يتوصلوا الـى االهداف املرسـومة وهذا
يعـــود الـــى املـنـــافــســـة غـيـــر املــتكـــاملـــة
لــتــبـــــــادل الـــــسـلـع وانـــــشـغـــــــال بـعــــض
االعـضــاء مبـصـــاحلهـم االقـتـصــاديــة،
مــــوضحــــا هـنــــاك متــــايــــز اجـتـمــــاعـي
وثقـــايف واقتـصـــادي بني الــدول يـخلق
تفـــــاوتـــــًا يف الــتعــــــامل فــيــمـــــا بــيــنهـــــا
واالهـتمــام العــاملـي ان ال ينـسـحب وان

االنتـاج الــزراعي بــأقل كلفـة وبـأحـسن
نــوعيـة وهـذا يـشمـل بقيـة الـقطـاعـات

االنتاجية االخرى.
امـــا بـــالـنــسـبــــة للعـــراق فـــانـه الميكـن
االسـتفـادة مـن ذلك مـالـم يكـن هنـاك
تـــرابــط بـني الـتـنـمـيـــة االجـتـمـــاعـيـــة
واالقـتــصــــاديــــة واسـتــيعــــاب اخلــطــط
االقتصـاديـة بكفـاءة وتكلفـة ذات ميـزة
مـقبــولـــة اقتـصــاديـــة بني الــدول وهــذا
يــؤدي الــى حتــريـك اجملتـمع العـــراقي
نحــــو الـتـنـمـيــــة االجـتـمــــاعـيــــة ومـن
ممـيــــزاتهـــا تـــشغـيـل القــــوى العــــاملـــة

حفل تأبيني
امــــانـــــة بغــــداد تــنفـــــذ محلــــة لـتـــصلــيح اآللـيــــاتألطفال النعريية 

اعالن اسامء الكليات االهلية املعرتف هبا 

إضـــافـــة الـــى قـيـــام القــسـم الـــزراعـي
بإدامـة احلدائق واجلزرات الـوسطية
لـ )80( دومنــًا مع قيـام قـسـم الطـرق
بأعمـال الصيانـة للعديـد من احلفر
واملــــطــبـــــــات حــيــث مت أكـــــســـــــاء مـــــــا
مـجمــوعـه )108,5( من هــذه احلفــر

مبادة اإلسفلت. 

كل مركز بلدي. 
وأضــاف أن قـسم اجملـاري يف الـدائـرة
املــذكــورة قــام بـتـصلـيح العــديــد مـن
احملـطـات الـعمـوديــة والغـاطـســة مع
تـنـظـيف خـطـــوط ومــشـبكـــات مـيـــاه
األمــطــــار مع صـيـــانـــة الــتخـــسفـــات
ـللـمـــحـالـت ـاملرـــــــــقمـــة ),832 836(

كـسـورات أنـابـيب عــدد)7( مع أصالح
نـــضـــــوحـــــات عـــــدد)70( مـع جتهــيـــــز
منـافـذ للمـاء إضـافـة الـى قيـام قـسم
الـنظـافـة بــرفع كميــات من النفـايـات
ــع رفـع ــ تقـــدر بحــوالـي )14950(م3 مــ
كمـيات مــن األنقـاض بلغت)120( م3
مع تـوزيع أكيــاس للنفـايـات مـن قبل

املعـــامل األخــرى مـن حلــام وأعـمــال
جنارية مختلفة.

ومن جهـة اخـرى قـامت دائـرة بلـديـة
الـــــــدورة  خـالل الفــتـــــــرة املـــــــاضــيـــــــة
بـتقــدمي العـديـد مـن النـشـاطـات يف
مجـــال تقــدمي اخلــدمــات الـبلــديــة،
املتـضـمنـــة قيــام قــسم املــاء بــإصالح


