
 يف احلدث احمللي4
LOCAL EVENTS

ـــــــــــــر *اســـــتـقـــــبـل وزي
الــــــــــداخـلــــيــــــــــة جــــــــــواد

الـــبــــــــوالنـــي الــــــسـفـــيــــــــر
الـبـــــريــطـــــانــي يف بغـــــداد

وجـــــــــــرى خـالل الـلـقـــــــــــاء
اســتعـــــراض املـلف االمــنــي
واجلهود الـتي تؤديهـا قوات
وزارة الـداخلية يف مـكافحة

االرهاب واجلرمية

*بـــــــــــدأ امـــــــــس مـــــــــــؤمتـــــــــــر
)العــملـيــــة الفـيــــدرالـيــــة يف
الـعـــــــــراق( اعـــمـــــــــالـه الـــتـــي

تـسـتمـر سـبعـة ايــام بحـضـور
عــــــــــدد مــــن الــــــــســــيــــــــــاســــيــــني

واملفكـرين العـراقـيني واخلبـراء
الـعـــــــاملـــيـــني وذلـك يف مـــــــديـــنـــــــة

البندقية االيطالية

*قــــــــرر وزيــــــــر الـــتـجــــــــارة مـــنـع كــــــــافــــــــة
الوساطات الشخصية ومن اي جهة كانت

جـــاء ذلك يف بـيـــان اصـــدره مكـتـب الـــوزيـــر
واشـار فيه الـى ان الـوزارة تـرفـض ابتـزاز اي
جهة كـانت وسوف حتاسب املوظفني الذين

يتعاملون بهذه االفة اخلطيرة.

*شكـل مجلـــس محـــافـظـــة ذي قـــار جلـنـــة
ملـتـــابعـــة وتقـيـيـم اداء الـــدوائـــر اخلـــدمـيـــة
العاملـة يف احملافظـة تضم )9( مـن اعضاء

اجمللس

*اتفقت وزارة العمل والشؤون االجتماعية
علـى تشيـيد بـنايـة مركـز التـدريب املتكـونة
مـن طـــــابقــني يف مجــمع الــــوزارة وذلـك يف
KOLA اطــــــــار الـــتـعــــــــاون مـع وكــــــــالــــــــة

الدولية.

ـ

حتالف النساء الوطني يناقش
املادة 40 من الدستور

بابل/ املدى
نـظم حتــالـف النـســاء الــوطـني
مؤمترا حتضـيريا  يف محافظة
بـــابل حـضـــره ممـثلـــو جـمعـيـــة
رعاية اطفال العراق ومنظمات
اجملتمع املـدني واملركـز العراقي
ــــة ومــــركـــــز الفــــرات للــــطفــــول
الــنــــســــوي ومــنـــظــمـــــة سفــــراء
الطف وذلك علـى قاعـة حقوق

املراة يف بابل 
واكـــدت رئـيــســـات املـنـظـمـــات ان
حتالف النـساء الوطني واملكون
مـن 50 مـنــظـمــــة مــن مخـتـلف
انحــــاء العــــراق يعـمل مـن اجل
حمـاية املـرأة قانـونيا مع تـوفير
ــــــاســيــــــة ــــســي ــــــات ال الــــضــمــــــان
واالقـتــصـــاديـــة واالجـتـمـــاعـيـــة
للمــرأة كمـا ان الهـدف املـركـزي
للـمــؤمتــر هــو زيـــادة الفعــالـيــة
االجـتمـــاعيــة لـلمــراة وتـطــويــر
وسـائلهـا الثقـافيـة والـسيـاسيـة
ـــــــــــــى مــــن اجــل احلــفـــــــــــــاظ عــل
حقـوقهـا واملطـالبـة بتعـديل مـا

يستحق التغير 
وقـالت سـوسن البـراك مسـوؤلة
مـركز الفـرات النسـوي لـ"املدى"

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

سـيـتـبـنــى الـتحـــالف الـنــســائـي
بـــرنـــامجـــا ثقـــافـيـــا وسـيـــاسـيـــا
وبــثـالث محــــاور االول مـكــــرس
لالعالم ودوره يف نــشــــر ثقـــافـــة
ــــــرأة وحقــــــوقهـــــا ـــــدة امل مــــســـــان
وســـيحـــضـــــر الـــتحــــــالف ل150
فعـاليـة اعالميـة يف محـافظـات
ـــــشـــــــر الـعـــــــراق مبـــــــا يف ذلــك ن
مقـــاالت يف الــصحـف واجملالت
واجـــراء احلـــوارات يف االذاعـــات
والقـنــــوات الفــضــــائـيــــة ويــــاتـي
املـــــــؤمتـــــــر مــكـــمـال لـعـــــشـــــــرات
املؤمتـرات التي اقـيمت يف عـشر

محافظات 
ويتضـمن احملور الـثاني تـنظيم
20 تـظــاهــرة يف مــدن مـتفــرقــة
وســيــــشـــــارك اكــثـــــر مــن 10000
مـواطناً باعـتصام وطني وميثل

املرحلة الثالثة  كل احملاور 
واضافت البـراك من اجل الغاء
او تعـديل املادة 41 من الـدستور
ــــى ابقــــاء العــــراقــي والعـمـل عل
قـانون االحـوال الشخصـية رقم
ــــة 1959 النه قــــانــــون 188 لـــسـن
امــثل واكـثـــر ضـمـــانــــة حلقـــوق

املرأة 
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النجف/ عامر العكايشي
أكــد نــائـب محــافـظ الـنجـف عبــد احلــسني
عـبطــان ان  النـجف  حتتـاج الـى 600 مـيكـا
واط مـن الكهربـاء خالل العامـني القادمني
واضـاف عبطـان يف مـؤمتـر صحفي إن واقع
احلــــال يف احملــــافــظــــة ومــن خالل الــــرؤيــــا
املستقـبلية يبني ان احملافظة  حتتاج خالل
العــــامــني القــــادمـني  الــــى 600 مـيـكــــا مـن
الكهــربــاء ملــا تــشهــده احملــافـظـــة من تـطــور
عـمـــرانـي وسـيـــاحـي وجتـــاري األمـــر الـــذي
يتـوجب علـيه بنــاء محطـات إضـافيـة وقـال
عبـطــان  إن ازمـــة الكهــربــاء حـقيـقيـــة ومن
أسـبابهـا األساسـية الـتركـة الثقيلـة للنـظام

الـتقــى الـــدكتــور بـــرهم صــالح
ـــــوزراء أمــــس ـــــائــب رئــيــــس ال ن
االول كـــارلـــوس غـــوتـيـيـــز وزيـــر
الــتجــــارة االمــــريـكـي والــــوفــــد

املرافق له
ومت خالل الـلقــــاء اســتعــــراض
الـــواقع االقـتـصـــادي العـــراقـي
ومـــســــاعـي احلـكــــومــــة اجلــــادة
لالرتقاء بـاملستوى االقتصادي

واخلدمي  يف العراق.
ــــــاحــث يف ســبـل كــمــــــا مت الــتــب
تطـويـر العالقـات االقـتصـاديـة
ـــــى اســـــاس ـــــديـــن عل بــني الـــبل
املــــصــــــالـح املــــشـــتــــــركــــــة ورفـع
مـستـوى التبـادل التجـاري مبا
ــــــشـعـــب ــــطـلـعــــــــات ال يـخــــــــدم ت
ـــــاة ـــــر احلــي العـــــراقــي بــتـــــوفــي
الكــرميــة والــرفــاهـيه  وانعــاش

القطاع االقتصادي.
ومت بحـث مــوضــوع االجـتـمــاع
التحـضيــري  للـتعهـد الــدولي
مـع الـعـــــــراق  واهـــمـــيـــــــة هـــــــذا

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

نائب رئيس الوزراء مع وزير التجارة االمريكي يبحثان تعزيز
العالقات االقتصادية بني البلدين

اربيل/راميار فارس الهركي
زار وفــد مـن الكـــونغــرس االمـــريكـي
يـضـم رئـيــس وفـــد الكــونغــرس مــان
هـــــؤيـكـــســتـــــرا وعـــــدداً مــن اعــضـــــاء
الــكــــــــونـغــــــــرس االمــــــــريــكـــي اقـلـــيـــم
كردستـان واستقبلوا مـن قبل رئيس
حـكـــــــومـــــــة االقـلــيــم نــيـجــيـــــــرفـــــــان

البارزاني ونائبه عمر فتاح 
ويف بـــــدايـــــة الـلقــــــاء القـــــى رئــيــــس
احلـكومة نيجـيرفان البـارزاني كلمة
رحب فيهـا بالـوفد الـضيف ، معـبراً
عــن سعـــــادته بــــزيــــارة الــــوفــــود مـن

ان  ة يف كـردست مقـراطي دي ة ال رب تج من ال ي يث رس االمـريك ن الكـونغ د م ـوف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

بغداد  / قيس عيدان
شدد أميـــــن بغـداد الدكتور صابر العيساوي
علـى ضــرورة النهـوض بـالـواقع اخلـدمي يف
مــديـنـــة بغــداد وبـــذل كل اجلهــود املـمكـنــــــة
لالرتقاء بهذه اخلـدمات إلى املـستوى الذي

يليق مبدينة بغداد.
جــــــاء ذلــك خالل تــــــرأس الـــــســيــــــد األمــني
اجــتــمـــــاعـــــاً ضــم وكالء االمـــــانـــــة  واملـــــدراء
العـامني للـدوائـر البلـديـة إضـافـة إلـى عـدد
مـن االختصـاصيني واالسـتشـاريني ملـناقـشة
وتــــدارس الــــواقع اخلــــدمـي واملــــراحل الـتـي
وصلـت إلـيهــا املــشـــاريع الـتـي تـنفــذ حــالـيــاً

واملعوقات التي تعيق سرعة تنفيذها .
وذكـــر الـنــــاطق اإلعالمـي ألمـــانـــة بغـــداد أن
اجملـتــمعـني نــــاقـــشــــوا عــملـيــــات الـتـنــظــيف
والـــــســـبل الــكفـــيلــــــة لـالرتقـــــــاء بهــــــا وقــــــرر
االجـتمـاع أحـالــة أعمـال الـنظـافـة يف ثالث
دوائــر بلـديـة )الـدورة ، الـشعـب ، 9نيـسـان (
إلى مقـاولني .وأضاف النـاطق أن االجتماع
قـــــرر أيــضـــــاً صـــــرف مـكـــــافـــــأة تــــشجــيعــيـــــة
للعــامـلني يف الــدوائــر الـبلــديـــة التـي تقــوم
بعــملـيــــات الـتـنــظــيف املـــســــائـيــــة مــن أجل
االرتقـــــاء بهـــــذه العــملـيـــــات نحــــو األفـــضل
وتـــشجــيع الــــدوائــــر األخــــرى علــــى القـيــــام
باجلهد املسائي وحسب الظرف األمني كما
قــــــــرر االجـــتـــمــــــــاع االســـتـــمــــــــرار بــــــــإصـالح
التـخسفـات يف شبكـات اجملـاري واالستعـداد
لفـصل الــشـتـــاء القـــادم وأن يكــون الـصــرف
علــى هــذه الـتخــسفــات مـن ميـــزانيــة دائــرة
املـاء واجملـاري وايالء هـذا املـوضـوع األهميـة

احالة تنظيف ثالث دوائر بلدية اىل مقاولني

وخالل جلـســـة اللقــاء رحـب املفـتي
بــــالــــوفــــد الــضــيف بــــاحـثــــاً مـعهـم
الـتــطـــورات االمـنـيـــة احلــــاصلـــة يف
العـراق ومشـروع املصاحلـة الوطـنية
الـذي قد يساعـد يف حتسني الوضع

االمني يف البالد.
وعبـر الـوفــد خالل اللقـاء عـن دعم
الواليات املتحدة االمريكية للشعب
العراقي من خالل محـاربة االرهاب
وتــدريـب القــوات االمـنـيــة لـتـتـمكـن
بعــــد ذلك مـن تـــسلــم امللف االمـنـي

لعموم البالد .

االقلـيـم مـنــطقـــة عـــاملـيـــة للـتجـــارة
احلرة واالستثمـار احلر اخلالي من

اية قيود.
كمـا وتطرق اجلانـبان الى املادة 140
مـن الـــدسـتـــور العـــراقـي واخلـــاصـــة
بتطبـيع االوضاع يف مـدينة كـركوك
ودعـم اعضـاء الكـونغـرس االمـريكي

لتطبيق هذه املادة . 
بـعد ذلـك توجـه الوفـد الضيـف الى
برملـان كردستان وكـان يف استقبالهم
عدنـان املفتـي ونائـبه الدكـتور كـمال
كركـوكي وعدداً من اعضاء البرملان ،

الــــدميقـــراطـيــــة القلـيـم كـــردسـتـــان
والـتــطــــورات احلـــــاصلــــة يف جـمــيع
اجملــاالت وهــذا مــاجعـلنــا نــدرك ان
احلـل الـــــــوحـــيـــــــد الـــــــذي ســـيـجـعـل
العــــــراق يــنــتـــصـــــــر علــــــى االرهــــــاب
واجملاميع االرهابيـة التي تدعو الى
الـتفــرقــة واراقــة الــدمــاء هــو بـنقل
الـتجــربــة الكـــردستـــانيــة الــى كــافــة

مناطق العراق.
وبحث اجلـانبـان الـتطـورت االخيـرة
يف اقليم كردستان ومنها سن قانون
االســتــثــمـــــــار الـــــــذي ســيـجـعـل مــن

التحـالف يف عمليـة حتريـر املنـاطق
الكـردية الى جانب قوات البيشمركة
خالل عـملـيـــة حتـــريـــر العـــراق عـــام

. 2003
وقــدم رئيـس الـوفــد يف كلمـته شكـره
وامتنـانه حلكـومـة اقـليم كـوردستـان
علـى حسـن االستقبـال والضيـافـة ،،
مـؤكــداً علــى تعـزيــز العالقــات ودعم
اواصــــر الــصــــداقــــة  بـني الــــشعـبـني

الكوردي واالمريكي .
وقــــال هــــؤيـكـــسـتــــرا خـالل كلـمــته :
نـــثـــمـــن وبــكـل فـخـــــــــر الـــتـجـــــــــربـــــــــة

مختلـف انحاء العـالم لالطالع عن
قــرب علـى احــوال االقلـيم والـتقـدم
الـــذي شهـــده علـــى خالل الــسـنــوات

القليلة املاضية .
كمـا اشــاد البــارزاني بـدور الـواليـات
املــتحـــــدة االمـــــريـكــيـــــة يف حتـــــريـــــر
العـراق من حكم االستبـداد والظلم
الــــــذي ظل جـــــاثــمــــــاً علـــــى صـــــدور
العـــراقـيـني مـــدة 35 عـــامــــاً وجهـــود
القوات متعددة اجلـنسية يف حماية
الـــــــشـعـــب الــكـــــــــردي مـــن االرهـــــــــاب
واالرهابيني ، مثمناً دور جنود قوات

والـسيـد فـوزي احلـريـري  وزيـر
الـصنـاعـة والــسفيـر االمــريكي

يف العراق زملاي خليلزاد

علـي بـــابـــان وزيـــر الـتخـطـيـط
ــــــــــد الـفـالح والــــــــــدكــــتــــــــــور عــــب
ــــــر الـــتـجــــــارة ــــســــــودانـــي وزي ال
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ــــدعــم ــــر ال االجــتــمــــاع بــتــــوفــي
الدولي لالقتصاد العراقي .

وقـــد حــضـــر الـلقـــاء الـــدكـتـــور

ـ ـ ـ ـ

بغداد / فريق عبدالرحمن 
ابــدت غــرفــة الـتجــارة والـصـنــاعــة
العـــراقيــة االمــريـكيــة اسـتعــدادهــا
لـلـــتـعـــــــاون والـــتـــنــــــســـيـق مـع وزارة
الـــدولـــة لــشـــؤون اجملـتــمع املـــدنـي
لــدعـم املنــظمــات احملـليــة وتفعـيل

دورها.
جاء ذلك خالل لقـاء السيـد عادل
االســـــدي وزيـــــر الـــــدولـــــة لــــشـــــؤون
ـــــــــر ـــــــــدي ـــــــــدنــــي مـع امل اجملــــتــــمـع امل
ــــــذي لـغــــــرفــــــة الــتـجــــــارة الــتــنـفــي
والـصـنــاعـــة العــراقـيــة االمـــريكـيــة
وابدى السيد الـوزير تقديره للدور
االيجــــابـي الــــذي تقــــوم به غــــرفــــة
الــتجــــارة والــصـنــــاعـــــة العــــراقـيــــة
االمريكيـة يف العراق وخصوصاً يف
مجــال الـتــدريـب وتــاهـيل مالكــات
منظمات اجملتمع املدني العراقية.
ودعــا الــسـيــد الــوزيــر الــى اعـطــاء
اولـويات الدعم الدولي للمنظمات
الفعــالــة وتلـبـيــة احـتـيــاجــاتهــا يف
التـدريـب والتــأهيل والـتنـسـيق مع
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غرفة التجارة العراقية االمريكية تتبنى
برناجماً لتدريب منظامت املجتمع املدين 

الــــــوزارة بهـــــدف مــنع املـــــؤســــســـــات
االرهــابيـة او الــداعمــة لالرهـاب او
املـؤسـسـات الـوهـميـة من االفـادة او
االستحـواذ علـى املـنح واملسـاعـدات
الـــدولـيـــة وتـــوظــيفهـــا الغـــراضهـــا
ونــاشــد االســدي جـميـع منــظمــات
اجملتمع املـدني الصـديقة ممـارسة
عـملهــا يف العــراق وفقـــاً للقـــوانني
والتشـريعات العراقيـة مبا يحافظ
علـــى سـيـــادة العـــراق وامـنه وقــطع
الطريق على املنظمات االرهابية.

واعــرب املــديــر الـتنـفيــذي للغــرفــة
عـن تـفهــمه ملــــا تــــريــــده الــــوزارة يف
ــــــــى مـجــــــــال قـــــطـع الـــــطــــــــريـق عـل
االرهــابـني شــاكــراً له الـتـنـبـيه ملـثل
هــذه االمــور واعــداً بــالـتنـسـيق مع

الوزارة بهذا اخلصوص.
وكـــان مـن بـني اهـم الــنقـــاط الـتـي
تناولها اللقـاء انشاء موقع للوزارة
علــــى شـبـكــــة االنـتــــرنـت وقــــاعــــدة
معلـــومـــات وبـــرنـــامج كـــامـل لكـــادر

الوزارة ومنظمات اجملتمع
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الالزمــة .كـمــا نــاقــش اجملـتـمعــون عــدد مـن
الـقضـايـا الـتي تـخص املـشــاريع التـي تنفـذ
حـــالـيـــاً مـن قــبل أمـــانــــة بغـــداد واملـــشــــاريع
املـستقبليـة التي وضعـت على اخلطـة وأمور

خدمية أخرى.
ومـن جهــة اخــرى قــامـت الــدوائــر الـبلــديــة
بـــــإزالـــــة مـــــا ال يـقل عــن عــــشـــــرة جتـــــاوزات
أسبـوعيـا.حيث قـامــت دائــرة بلـديــة الصــدر
األولــى وبــالـتعــاون مع دائــرة املــرور ومكـتب
الــشهيــد الصـدر يف مــدينــة الصـدر بـحملـة
كــبــيـــــــرة لـــــــرفـع احلـــــــواجـــــــز احلـــــــديـــــــديـــــــة
والـكــــونـكــــريـتـيــــة وفــتح شــــارع الــــداخل مـن
تقــاطع شــارع العـمل الــشعـبـي إلــى تقــاطع
شــارع القـدس )مضخة الـوقود( والـــذي كان
مغلقــا متــامــا بــوجه حــركـــة الــسيــر واملـــرور
إضـافــة إلــى ازالــة جتـاوزات كـبيــرة من علـى
األرصفــــــة ونهـــــر الــــشـــــارع . ذكــــــر الــنــــــاطـق
اإلعالمــي أن أجهــزة األمــانــة واملــرور قـــامت
بـحملـة تـنظـيف لهـذا الـشـارع ورفع كـميـات
كـبيـرة مـن النفـايـات واألنقـاض وإزالـة عـدد
كـبـيــــر مـن الـبـــســطـيــــات وغـــسـل األرصفــــة
وغـيـــرهـــا مـن األعـمـــال الـبلـــديـــة . وأضـــاف
النـاطق أن قـاطع مـرور مــدينــة الصـدر قـام
مـن جهـته بـتـنـظـيـم حــركــة الــسـيــر يف هــذا
الــشـــارع الـــذي أصـبح ســــالكـــا أمـــام جـمـيع

املركبات والسابلة بعد أن مت إغالقه 
نهـائيـا قبل حــوالي أكثـر من شهـر علـى اثـر
تعرض الـسوق الـشعبي يف املنـطقة املـذكورة
إلــــــى انـفجــــــار ســيـــــــارة مفـخخــــــة أدى إلــــــى

استشهاد عدد كبير من املواطنني .

بغداد/ كرمي احلمداني
اقـر مجـلس الـوزراء الـتخصـيصـات املقتـرحـة
لتغـطيــة نفقــات وتكــاليف مـراحل الـعمل يف
التعداد العـام للسكـان والبالغـة "120" مليون
دوالر مــــوزعـــــة علــــى الـــسـنــــوات 2006 و2007
و2008 مبا يـؤمن حتقيق الـدقة واحلـداثة يف
الــتعــــــامل مـع معــطــيـــــات الــتعـــــداد واصـــــدار
نـتـــائجهــا يف اوقــات قـيــاسـيـــة خالفــاً ملــا كــان

يحصل سابقاً.
وقـــــال رئــيــــس اجلهـــــاز املـــــركـــــزي لالحــصـــــاء
وتـكنـولــوجيــا املعلـومــات يف وزارة التـخطـيط
والـتعــاون االمنــائـي الــدكـتـــور مهـــدي العالق
لـ"املــدى" ان الـتعــداد الـــذي تقــرر تـنفـيــذه يف
شهــر تـشــريـن االول مـن العــام املقـبل يهــدف
الى احلـصول علـى بيـانات حـديثـة بشـمولـية
عـــاليــة الــدقــة عـن جمـيع االفــراد يف حلـظــة
زمـنـيـــة محـــددة وعـن اخلـصـــائـص اخملــتلفـــة
للمبـاني واملـساكـن واالسر يف الـعراق، خـاصة
مع حصـول تغيـرات دميـوغـرافيـة واسعـة بعـد
انتهاء احلـرب وما فرضته الـظروف اجلديدة
ســــــواء يف الـهجــــــرة الـــــــداخلــيــــــة او الـهجــــــرة
اخلــــارجـيــــة، مـــــوضحـــــاً ان العـــــراق بحــــاجــــة
لـتــوفـيــر بـيــانــات قـيــديــة ومــؤشــرات رقـمـيــة
جديدة تفي بـاحلاجات املـتوقعة لتـأمني بناء
املـؤسـسـات الــدميقــراطيـة، واعـداد الـبيـانـات
االقتصـادية واالجتـماعيـة يف ضوء الـتغيرات
الهــيــكلــيـــــة الــــــواسعـــــة يف بــنـــــى االقــتـــصـــــاد
واجملـتمـع، مبـينــاً ان الـتعــداد العــام للــسكــان
واملــســاكـن مبــا يـنـتجه مـن بـيــانــات سـيــشـكل
قـــاعـــدة اســـاسـيــــة للـتخـطـيـط االجـتـمـــاعـي
واالقتـصــادي فـضالً عـن احلجــر االســاس يف
عمـليـات الـتخـطيـط للحـاجـات املــستـقبـليـة
ولـالغـــــــراض االداريـــــــة ولــتـقــيــيــم االحـــــــوال
املعيشـية ولالغراض البحثـية ولالستعماالت

التجارية وغيرها.

ختصيص 120 مليون
دوالر لتغطية نفقات
التعداد العام للسكان

كربالء / املدى
قـال املهنـدس آمال الـدين الهـر مديـر زراعة
كـــــــربـالء انـه مت االنـــتـهـــــــاء مـــن مـــــشـــــــروع
البــرنــامج الـــوطنـي إلكثــار الـنخـيل والــذي
نفـــذ يف مـنــطقـــة الكـعكـــاعـيـــة مبــســـاحـــة
جتــاوزت 40 دومن.. مــوضحــا..انه مت زراعــة
ـــواع مــتعـــددة مــن أشجـــار الــنخــيل الـتـي أن
ـــشـــتهــــــر بهـــــا كــــــربالء وخـــــاصــــــة نخـــيل ت

اخلستاوي.
وأشـار الهر إلـى إن الدائـرة ستقـوم بتشـجير
مسـاحـات واسعـة من األراضـي الصحـراويـة

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

كربالء تعيد زراعة الغابات يف بحرية الرزازة
الصحراوية.

وذكـر مـديـر زراعـة كـربالء إن الـدائـرة أعـدت
كـــذلك خـطــة لـالستــزراع الــصيـفي تـشـمل
ـــاد الـــشـمـــس زراعــــة محــصـــولـي زهـــرة عـب
والقطن وان مساحاتها املقترحة قد حددت
بالتعاون مع الفالحني واملزارعني..مبينا إن
املـسـاحــة املقتـرحــة حملصـول الـقطـن بلغت
100 دومن فـيـمــا كــانـت املـســاحــة املقـتــرحــة
لــزهــرة عـبــاد الــشـمــس ألف و50 دومنــا وان
الــدائــرة أمـنـت األسـمـــدة الالزمـــة للــزراعــة

بنوعيها اليوريا والداب.

ـ ـ ـ ـ

املـطلــة علــى بـحيــرة الــرزازة مـن اجل عــودة
الغـــابـــات إلـــى هـــذه املـنــطقـــة الـتـي شهـــدت
تـــدمـيـــرا كـــامـال للغـــابـــات يف زمـن الـنـظـــام

السابق.
مـشيـرا الـى..إن الـدائــرة هيـأت مـستلـزمـات
إجنـاح تـنفيـذ هــذا املشـروع وهيــأت مسـاحـة

بلغت 104 دومنات.
مؤكدا إن هـذا املشروع سيعيد الـسياحة إلى
سـابق عهدهـا يف هذا املـرفق احليـوي املطل
علــى بـحيــرة الــرزازة إضــافــة إلــى كــون هــذه
األشجـار ستكـون مصـدات لألتـربـة والـريـاح

عبطان: النجف حتتاج اىل 600 ميكاواط 
املبــاد مــشيــرا الـــى إقتــراب مــؤكــد لــوصــول
محـطــات كهــربـــائيــة تـنتـج ستـصل الـنجف
خالل الـــسـتـــــة اشهـــــر املقــبلــــة  230 مـيـكــــا
وأضــــاف عـبــطــــان ان احملــــافــظــــة ســتعــمل
بــاجتــاهـني األول املــشـــاريع الــسـتــراتـيجـيــة
واالجتــــــــــاه  األخــــــــــر االكــــتـفــــــــــاء الــــــــــذاتــــي
للــمحــــافــظــــة مــن خالل  تــــوفــــر مــــولــــدات
بـسعات مقـبولة تـوزع على األحيـاء الفقيرة
ويؤخـذ بدل رمزي عوضـا عن التشغيل كما
يجب اخـذ حـاجـة احملــافظـة مـن الكهـربـاء
واقـتــطــــاعهـــا مـن املـــركـــز ملـــا  متـتلـكه هـــذه
احملــــــافـــظــــــة مــن ثـقل حــــــوزوي وســيــــــاســي

واجتماعي مرموق.

بغداد/ املدى
ابـلغـت دائـــرة الـتخــطـيــط واملـتــــابعـــة يف
وزارة الزراعـة الشـركة الـعامـة للمـعارض
العــراقيــة عن مــوافقـتهــا عـن قيــام عــدد
من املــستـــوردين بــاسـتيـــراد "7700( طن
مـن حلـــوم الـــدواجـن والـبقـــر بـــأنـــواعهـــا

اخملتلفة.
وقــال مصـدر يف الـوزارة لـ"املـدى" ان هـذه
املـــوافقـــة جـــاءت جـــراء حـــاجـــة الــســـوق
احملليـة لهـا، وشــدد املصـدر علـى ضـرورة
التـزام املـستــوردين بـالـشـروط الـصحيـة

املتبعة.

استرياد 7700 طن من
حلوم الدواجن واالبقار

نائب رئيس الوزراء برهم صالح ووزير التجارة االميركي يف مؤمتر صحفي .. امس 


