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LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

NO. (725)Sat. (22) July

أول مرة يف جامعة بغداد

دورة للدراسات العليا باستخدام منظومة
التعليم االلكرتوين
بغداد /املدى

مت يف كلـي ــة هـن ــدس ــة اخل ــوارزمـي
بج ـ ـ ــامع ـ ـ ــة بغـ ـ ــداد اجنـ ـ ــاز كـ ـ ــورس
لل ــدراسـ ــات العلـي ــا ب ــالـتعـ ــاون مع
جــامعـة كـولـن عن طــريق الـتعلـيم
عــن بعـ ــد بـ ــاســتخـ ــدام مـن ـظـ ــومـ ــة
الـتعليـم االلكتـرونـي حيـث وضعت
خـطـ ــة الك ــورس وأق ــرتهـ ــا اللجـن ــة
الـعـلـ ـمـ ـيـ ـ ـ ــة يف ق ـ ـ ـس ــم هـ ـنـ ـ ـ ــدسـ ـ ـ ــة
املـيكـاتــرونكـس بـالـكليــة من خالل
التنـسيق مع االستـاذ املشـرف على
الكورس يف اجلامعة.
واجلديـر بالـذكر ان هـذه التجـربة

هـي االولــى مـن ن ــوعه ــا يف العــراق
واملنطقة العربيـة يف مجال تطوير
الدراسـات العليا عـن طريق ادخال
محاضـرين خارجيـني يف التدريس
بـ ــاســتخـ ــدام احـ ــدث املـن ـظـ ــومـ ــات
لـلـ ـتـ ـ ـ ــواصـل االل ـكـ ـتـ ـ ـ ــرون ــي عـ ـبـ ـ ـ ــر
االنترنيت.
وي ــأتـي ه ــذا االجن ــاز يف تـ ــوجه ــات
جـ ــامعـ ــة بغـ ــداد وادارة الــتقـنـيـ ــات
االلكتـرونية لغـرض االستفادة من
ال ـتـق ـن ـي ـ ـ ــات احل ـ ـ ــدي ـث ـ ـ ــة ب ـ ـ ــربـ ــط
اجلـامعات العـراقية مع اجلـامعات
الع ــاملـيـ ــة ورفع الع ــزل ــة الـفك ــري ــة.

اجراءات لزيادة تدريب العاطلني عن العمل
بغداد/حنان التميمي

اعلـنت وزارة العـمل والشـؤون االجتمـاعيـة عن اكمـال االجـراءات الالزمـة
لعـمليــة التــدريب يف مـراكــز التـشغـيل التـابعـة لهــا يف عمـوم محــافظـات
العراق.
وقال مدير مـركز التشغيل والتدريب املهني وكالة عزيز ابراهيم خليل ان
املـركـز اجنــز جميع مـستلـزمـات التـدريب واعـد املالكـات الالزمـة وسـيفتح
بــاب الـقبــول لعــدد مـن العــاطـلني عـن العـمل اجلــدد فـضـالً عن حتــديــد
االجهــزة واملعــدات لـلمــراكــز الـثم ــانيــة (الــزعف ــرانيــة والــشعلــة واملــوصل
وكــركــوك والـنجـف وابي اخلـصيـب والبـصــرة والفلــوجــة) وذلك مـن اجل
تسلم الدعم املقرر لها من قبل منظمة الـ()USAID
مجالس البلديات تشرف على توزيع اسطوانات الغاز على العوائل  ..يف منطقة البتاوين امس

خالل لقائه السفير اجليكي يف بغداد

وزير املوارد املائية حيث الرشكات اجليكية عىل املسامهة يف تنفيذ املشاريع االروائية
بغداد  /املدى
اعـرب وزيـر املـوارد املــائيـة الــدكتـور
عـب ــد اللـطـيف جـم ــال رشـي ــد عـن
اس ــتع ـ ـ ــداد الـ ـ ـ ــوزارة لل ــتعـ ـ ـ ــاون مع
الـشــرك ــات اجليـكيــة لـتنـفيــذ عــدد
من املـشــاريـع االروائيــة خــاصــة يف
مـج ـ ـ ـ ـ ـ ــال اع ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــات
والتـص ــاميـم للـســدود يف مخـتلف
انواعها.

وقـال خالل لقائه السـفير اجليكي
يف بـغداد السـيد بيتـر فوزنيـتسا يف
دي ــوان ال ــوزارة أمــس ان امل ـش ــارك ــة
اجليكيـة ميكن ان تكـون من خالل
الــدخــول يف املـنــاقـصــات الــدولـيــة
الـتي تـطــرحهـا الــوزارة عبـر شـبكـة
االنتـرنـيت او قيـام احـد اخملتـصني
اجلـ ـيــك ب ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ــراء لـق ـ ـ ـ ــاءات مـع
املـســؤولني يف قـطـاع املـوارد املــائيـة

والـتع ــرف عل ــى ن ــوعـي ــة امل ـش ــاريع
املطروحة لغرض التنفيذ.
واش ــاد ال ــوزي ــر ب ــرغـبـ ــة احلك ــوم ــة
اجلــيكـي ــة ب ــامل ـس ــاهـم ــة يف مت ــويل
املشاريع االروائية خاصة انها سبق
ان اتفقـت عل ــى قيــام شــركــاتهــا يف
تنفيذ مشـروع مياه يف السلـيمانية
ودراسـة مـشــروع امليـاه اجلــوفيـة يف
اقلـيـم كـ ــردسـتـ ــان وهـي مـ ـش ـ ــاريع

بالتعاون مع جلنة اإلعمار والتطوير وفريق RRT

مؤمتر يناقش تنفيذ املشاريع اخلدمية
يف بابل
بابل /مكتب املدى

نظـم يف محافـظة بـابل مؤمتـر موسع لـدراسة
املشاريع بـالتعاون مع فريق اعمار بابل RRT
الـتابع لـفريق املهـندسـني األمريـكي ومبشـاركة
جلـنة االعمـار والتطـوير PRCوذلك لبحث
املـشـاريع حـسـب أهمـيتهـا  .ويف بـدايـة املـؤمتـر
حتـدث الــسيـد كـارســون من فــريق املـهنــدسني
األمـريكي ان قـوات التحـالف خـصصـت مبلغـاً
مق ــداره  20ملـي ــون دوالر لع ــدد مـن امل ـش ــاريع
وحسب أهميتها بالتعاون مع رؤساء الوحدات
اإلدارية واجملالس احمللية.
وأكـد املهنـدس لوك مـسؤول فـريق اعـمار بـابل
بــان فــريقـه يتــألـف من مـهنــدسني عــسكــريني
ومــدنـيـني يعـملــون لـتـنفـيــذ امل ـش ــاريع املهـمــة
خـ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة يف قـ ــط ـ ـ ــاع ـ ـ ــات امل ـ ـ ــاء والـكـه ـ ـ ــرب ـ ـ ــاء
واالتصـاالت والصحـة والتـربيـة وبالـتعاون مع
احلكــومــة احملـليــة  .وتــوجــد ل ــدينــا  6مـاليني
دوالر مخـصصـة لـستـة عـشـر مـشـروعـا انـتهت
احلكـومـة احملـليــة من حتـديـدهــا كمـا تـوجـد
مــب ـ ـ ــالغ أخ ـ ـ ــرى مخـ ـص ــص ـ ـ ــة لف ـ ـ ــريق PRC
املـوجــود يف مجلـس احملـافـظــة وسيـتم تـنفيـذ
مشـاريع مهمة يف مجال الـكهرباء يف احللة و"
ابـوغــرق " والنـيل كــذلك مـشــاريع االتـصـاالت
وإنشاء مجزرة حـديثة ومراكـز شرطة ومقرات
أللــويــة عــسكــريــة ومـشــاريع مــاء يف االقـضيــة
والنواحي ومـد شبكات داخلية لـوحدة تصفية
املـياه وتـرميم شـوارع يف احللة وتـأهيل شـبكات
امل ــاء يف القــاسـم وامل ـسـيـب ومــد خــط كهــربــاء
قـضــاء الهــاشـميــة ومــاء احلـصـين ــة ملنــظمــات
املـيـ ـ ــاه يف املـ ـسـيـب وت ـ ــأهــيل شـبـك ـ ــات امل ـ ــاء يف

الق ــاسم واملـسـيب ومــد خـط كهــربــاء KV11
ملضخات املياه يف املسيب وتأهيل شبكة كهرباء
قضاء الهاشمية وماء احلصني.
وأض ـ ـ ــاف ل ـ ـ ــوك :س ـن ـنـف ـ ـ ــذ أهــم م ـ ــش ـ ـ ــروع يف
احملـافـظـة وهـو احملـكمــة الفــدراليـة وخـصـص
لـها  10مـاليني دوالروسيكـون صرحـا حضـاريا
يقدم خدماته حملافظات الفرات.
وحتدث املهندس محمـد علي املسعودي رئيس
مـجلـ ــس احملـ ـ ــاف ــظـ ـ ــة عــن دور املـ ـ ــواط ـنــني يف
حتـديـد واخـتيـار املـشــاريع الـتي يــرغبــون بهـا
وحسـب احلاجـة والكـثافـة السكـانيـة مع ايالء
اهتـمام خاص بـشمال احملـافظة احملـرومة من
فـ ــرص األعـمـ ــار والـتــطـ ــويـ ــر بـ ـسـبـب الـ ــوضع
األمني .
وبعـد ذلك جــرت منـاقـشــات مهمـة حــول عمل
املق ـ ــاولـني وض ـ ــرورة اإلش ـ ــراف علــيهـم وأش ـ ــار
الـعديد مـن املتحدثني إلـى مشروع مـاء برنون
الـ ـ ــذي أجنـ ـ ــز م ــنه  % 90وم ـ ـ ــازال يعـ ـ ــانــي مــن
إشك ــاالت وج ــود م ــواد أولـي ــة ق ــدمي ــة كـم ــا لـم
يلتـزم املقـاول بـالـشـروط املـوضـوعـة وهـذا مـا
أكـده مدير مـاء بابل وأوضح املهـندس لوك ردا
علـى سـؤال حـول مـدرسـتي الـتكــافل والغـديـر
بان املقـاول لم ينفـذ العمـل حسب املـواصفات
املطلوبة ولذا مت سحب املقاولة منه .
وأوضح مـهنــدس ــو اعمــار بــابل ض ــرورة التــزام
املق ــاولني بــدفـن احلفــر وتــرمـيم الـتخــسفــات
الـتـي حــدثـت أثـنــاء عـمل املقــاولـني يف احـيــاء
اجلمـعيـة ونـادر  .وأكـد املـتحـدثــون علـى عـدم
تعــاون املقــاولـني مع احملــافـظــة وال تـسـتجـيب
لإلشـ ــراف علـ ــى أعـمـ ــالهـ ــا بـ ــدعـ ــوى إن إبـ ــرام
العقود حصل مع محافظة بغداد.

تضيف رئيس جملس املحافظة لتدارس احتياجاهتا
جامعة البرصة ّ
البصرة  /عبد احلسني الغراوي

بـادر مـجلس جـامعـة البصـرة بـاجتمـاعه الثـانـي عشـر الـذي
عق ــد يف مق ــر رئ ــاس ــة اجل ــامع ــة وبحـض ــور  17عـمـي ــداً ال ــى
تـضييف رئـيس مـجلس احملـافظـة محمـد سعـدون العبـادي.
واستعـرض الدكـتور رئيـس جامـعة البـصرة مـسيرة اجلـامعة
العلمـية واستعـدادتها املـبكرة للعـام الدراسي اجلـديد ،حيث
ستـسـتقبل االف الـطلبـة اجلـدد ممـا يتـطلب تـوفيـر الكـثيـر
من االحتياجات وباالخص تهيئة االقسام الداخلية.
وبدوره قال رئيس مجلس احملافظة محمد سعدون العبادي
ان اجملل ــس ي ــدرك ح ــاج ــة اجلـ ــامع ــة وب ــاالخــص االقـ ـس ــام
الــداخلـيــة ولـتخفـيف ازم ــة سكـن الـطلـبــة سـيقــوم اجمللـس
بـانـشـاء قـسمـني داخليـني سيخـصص واحـد لـطلبـة جـامعـة
البـصرة واآلخـر لطلبـة الكليـة التقنـية .واشـار العبـادي الى
ان ان ـش ــاء ه ــذيـن الق ـسـمـني ي ـسـتغ ــرق فـت ــرة تــسع ــة أشه ــر.
واوضح العـب ــادي انـن ــا نع ــرف م ــدى ح ــاج ــة اجل ــامع ــة ال ــى

املنـشــآت العلـميــة والقـاعـات الــدراسيـة خـاصــة بنـايــة كليـة
الـطب التي ال يزال العمل فـيها متوقفـاً وطلب العبادي من
عميد كليـة الطب الدكتور ثامـر احمد حمدان تقدمي كشف
يقـدم جمللس احملـافظة حـول ميزانيـة احملافظـة مشيـراً الى
ان احلك ــوم ــة خـصـصـت مـبـلغ ( )99ملـي ــار ديـن ــار خل ــزيـن ــة
احملـافظـة لكن اجمللـس رفض املبلغ ممـا جعلهم يضـاعفونه
الـ ــى ( )180ملـيـ ــاراً وقـمـنـ ــا بـ ــرف ــضه اي ـض ـ ـاً النـه ال يغ ـطـي
احتيـاجات احملـافظـة اخلدمـية والـصحيـة والتعلـيميـة وقد
وافقــوا اخيــرا علــى جعـل املبلـغ ( )258مليــار دينـار .وكـشف
رئيس مجلـس احملافظة عن مـوازنة احتياجـاتنا الطلب من
احلكـومـة بـتخصـيص نـسبــة للمحــافظـة مـن حصـة الـنفط
لكـنهم رفضـوا الطلب" .وطـالب العبـادي بان يـكون جلـامعة
البـصــرة دورهــا الـتعـليـمي الـبنــاء ،ملـمحــا إل ــى ان مجلـس
محـافـظــة البـصــرة ال يتــدخل بـشـؤون اجلــامعـة االداريـة او
العلمية.

جامعة الدول العربية تنظم ملتقى أدوار اجلامعات
يف تنمية املجتمع
وأض ـ ــاف األنـ ـص ـ ــاري أن ه ـنـ ـ ــاك مح ـ ــاور
أخــرى تــسلـط الـض ــوء علــى اجل ــامعــات
والـقـ ـ ـ ــوان ــني والـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ـ ــريـعـ ـ ـ ــات والـ ـ ـ ــرؤى
املستقبلية ملساراتها العلمية واألكادميية

البصرة  /املدى

وجـهت جــامعـة الــدول العــربيـة دعــوتهـا
إلـ ــى اجلـ ــامعـ ــات العـ ــراقـيـ ــة والعـ ــربـيـ ــة
للمشـاركة يف ملـتقى أدوار اجلـامعات يف
تنـميــة وخــدم ــة اجملتـمع ال ــذي تنـظـمه
للفـترة مـن الثالثني مـن الشـهر احلـالي
إلى الثالث من آب القادم.
وق ـ ــال ال ـ ــدك ـت ـ ــور ع ـب ـ ــد امله ـ ــدي ص ـ ــالح
األن ـصـ ــاري مـ ـسـ ــاعـ ــد رئـي ــس ج ـ ــامعـ ــة
البـصــرة للـش ــؤون العلـميــة :إن امللـتقــى
سـيعق ــد يف القــاه ــرة يف مقــر اجل ــامعــة
العـربيــة وسينــاقش عـدة محــاور تشـارك
فـيه ــا اجل ــامع ــات الع ــراقـي ــة والع ــربـي ــة
تـتـن ــاول أهـمـي ــة العالق ــة بـني اجل ــامع ــة
واجملـتــمع وأدوار ووظ ـ ــائف اجل ـ ــامع ـ ــات
وخ ـصـ ــوصـيـ ــات مـت ــطلـبـ ــات الـتـنـمـيـ ــة
واس ـت ـ ـش ـ ــراف م ـ ـس ــتق ــبل الـعالق ـ ــة بــني
اجلامعة واجملتمع.

كركوك  /املدى
وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـبـلـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــات
ـاك ـ ـ ـ ــد ـ
واالشغـ ـ ــال الع ـ ــام ـ ــة ري ـ ــاض
غ ــريـب ح ــرص ال ــوزارة عل ــى
تـخفـيـف معـ ــانـ ــاة مـ ــواطـنـي
محــافـظــة كــركــوك والـسـعي
ـإل ـ ـ ـ ـ ــى ـت ـ ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ــر جـ ـ ـمـ ـ ـيـع
اح ـت ـيـ ـ ــاجـ ـ ــاتهــم يف م ـيـ ـ ــدان
اخلدمات االسـاسية ودعمها
ـب ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ــك ـ ـ ـ ـ ـ ــوادر واالل ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

اال
النــ
ع
ات

منـاقصـة أعمـال التـكسيـة احلجريـة لسـداد احلمـاية مـدينـة العمـارة  -موقع
الكحالء
تـعلن شـركـة الـرافــدين العـامــة لتـنفيـذ الـسـدود أحـد تـشـكيالت وزارة املـوارد
املائـية  /عن إجـراء مناقـصة جتـهيز مـادة احلجر ألغـراض التكسـية وبكـمية
()6000م 3الناجح بالفحص اخملتبـري لسداد حماية مـدينة العمارة  /موقع
الـكحالء وفق الـشــروط الـتي ميـكن احلـصــول علـيهــا مـن القـسـم القــان ــوني
للشركـة يف مدينة بغـداد  /ساحة الـطيران لقاء مـبلغ مقداره ( )50000دينار
غيـر قـابل للـرد فعلـى املقـاولني الـراغـبني تقــدمي عطــاءاتهم يف ظـرف مغلق
ومخـت ــوم ي ــوضع يف صـن ــدوق العـط ــاءات علـمـ ـاً أن ت ــاريخ الـغلق ي ــوم األح ــد
املصادف  2006/8/13ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
املدير العام

ودورهــا يف بـنــاء اجملـتـمع وأدوار اإلدارات
اجلـامعية وخيارات األهـداف إضافة إلى
خ ـي ـ ـ ــارات االخ ـتـ ـص ـ ـ ــاص ـ ـ ــات وامل ـنـ ـ ـ ــاهج
الدراسية اجلامعية وتوجهاتها.

مح ــافـظ ــة ذي ق ــار
ج ــرى يف ـ
* ـ
حفل افـتتــاح ورشــة للــصنــاعــات
احلرفـية تضـم سبعة اقـسام مهـنية
لتأهيل العاطلني عن العمل يف مركز
التدريب املهني يف الناصرية.
ـتق ــى محــافـظ ـب ــابل ســالـم ص ــالح
* ال ـ
وف ــداً مـن ش ــي ــوخ العــش ــائ ــر
املــسل ــم ــاوي ـ
ورجـال الدين ونـاقش مشـروع املصـاحلة
الـوطـنيــة والعـمل علــى نبـذ الـطـائـفيـة
والتـخفيف مـن االحتقـانــات الطــائفيـة
واالهتمام باالعمار يف املدينة.
* اقـامت مــؤسسـة امللتقـى الثقـافيـة يف
بــابل ورشــة عـمل حــول حقــوق االنـســان
ـتع ــاون بـني املـ ــواطـن ورج ــال
وكـيف ــي ــة ال ـ
ـرط ــة وال ــت ــأك ــي ـ ــد علـ ـ ــى القـ ــوانـني
ـش ـ ـ
ـال ـ ـ
التشريعية اجلديدة.
* اقـامـت منـظمـة الـرابـطـة االنـســانيـة
العـراقيـة حلقوق االنـسان يف الـديوانـية
ورشة عمل حتت عنوان "حقوق االنسان
الق ــرارات" اسـتـمـ ــرت ثالث ــة اي ــام
وب ــن ــاء ـ
واستعرضـت مجموعة املفـاهيم واملبادئ
االساسية واالتفاقيات الدولية.

وزيــر البلـديـات :الـوزارة حــريصـة عىل ختـفيف معـانـاة مـواطـني كـركـوك

ـــــ

وزارة املوارد املائية
شركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود
إعالن

مقـترحـة من قبل حـكومـة االقليم
ك ـمـ ـ ــا رحــب مب ـبـ ـ ــادرة احلـكـ ـ ــومـ ـ ــة
اجليكية يف تعـيني خبير استشاري
مــن اخمل ـتـ ـصــني يف شـ ـ ــؤون الـ ـ ــري
وادارة امل ـي ـ ــاه وص ـي ـ ــان ـ ــة وت ـ ــشغ ــيل
املشـاريع االروائـية وقـيام اثـنني من
اجلــانب اجلـيكـي بلقـاء املـســؤولني
يف قـط ــاع امل ــوارد امل ــائـي ــة للـتع ــرف
عل ــى اول ــوي ــة املـ ـشـ ــاريع املــطل ــوب

تنفيـذها من اجل حتقيق الـتنمية
يف القطاع الزراعي واالروائي معاً.
من جـهته اعـرب الــسفيــر اجليـكي
عـن استعـداد بـالده للمـســاهمـة يف
معاجلـة املشـاكل التي يعـاني مـنها
سـد املـوصل ومـسـألــة التـآكل الـتي
تتعـرض له اسسه وهنـاك عدد من
اخلـب ـ ــراء ي ــطلـب ـ ــون زي ـ ــارة امل ـ ــوقع
للـتع ــرف مـي ــدانـي ــا عل ــى امل ـشـكل ــة

االسـاسيـة من اجل ايـجاد احلـلول
املن ــاسبــة مـن خالل الـتنـسـيق مع
اجلهــد العـراقـي ،ومت االتفــاق بني
الـ ـط ـ ــرف ــني عل ـ ــى ان تـك ـ ــون ه ـ ــذه
الزيارة يف منتصف أيلول القادم.
وث ـمــن ال ـ ــدك ـت ـ ــور ع ـب ـ ــد الل ـطــيف
ج ـم ـ ــال رش ـي ـ ــد ق ـي ـ ــام احلـك ـ ــوم ـ ــة
اجل ـيـك ـيـ ـ ــة بف ــتح مـك ـت ــب له ـ ــا يف
عاصمة اقليم كردستان اربيل.

ال ـتـقـ ـ ـ ـ ــى رئ ــي ـ ـ ــس
* ـ
الــوزراء نــوري املــالـكي
أمـ ـ ــس االول مبـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر
ش ـب ــك ـ ــة االعالم ح ـب ـيــب
ـص ـ ــدر وتـ ــطـ ـ ــرق الـ ـ ــى
ال ـ ـ
ـ
ـم ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اخل ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
اه ـ ـ ـ
ـ
االعـ ــالم ـ ـ ـ ــي يف ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
املـرحلـة وضـرورة تفـعيله
لـ ــك ــي ـي ـنـهـ ــض بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدور
ـري ـ ـ ـ ــادي ملـ ـ ـ ـ ــواجـهـ ـ ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـ ـ ـ
ـ
ـدي ـ ــات ومـ ـ ــواكــبـ ـ ــة
ـتح ـ ـ ـ
ـال ـ ـ
الـتطـورات الـتي تـشهـدهـا
العملـية السياسية وعملية
البناء واالعمار.

هيئة حل نزاعات امللكية العقارية
فرع الكرخ الثالثة

إعالن تبليغ حكم
إلى املدعى عليه (ناظم عواد سويد)
إلقـامة املـدعي (حسـني عطيـة شالل) دعواه
املرقمة ( )493369وصدر قرار احلكم بتاريخ
( )2006/6/6بـإلـزامك بـإعـادة العقـار املـرقم
(723/21م  10ه ـ ــور الــب ـ ــاش ـ ــا) إل ـ ــى امل ـ ــدعــي
وجملهـوليـة محل إقـامتـك حسب شـرح املبلغ
القــضـ ــائـي بـت ـ ــاريخ  2006/7/19ل ـ ــذا تقـ ــرر
تـبلـيـغك بــصحـيفـتـني وأن لـك حق الــطعـن
لــدى الهـيئــة الـتمـييــزي ــة واالعتــراض علــى
احلـكم الـغيــابـي وبخالفـه سيـكتـسـب القــرار
الدرجة القطعية.

مدير فرع
الهيئة  /الكرخ الثالثة

واملـ ـ ـس ــتلـ ـ ــزمـ ـ ــات مل ـ ـ ــواصلـ ـ ــة
مسيرة البناء واالعمار.
ودعـ ــا الـ ــوزيـ ــر خـالل لق ـ ــائه
رئ ـي ـ ــس واع ـ ـض ـ ـ ــاء مـجـل ـ ــس
محافـظة كركوك إلى العمل
اجلـاد الزالـة جمـيع مظـاهـر
الـتخلف عن هـذه احملـافظـة
الع ـ ــراق ـي ـ ــة االصــيل ـ ــة ال ـتــي
مت ــثل ع ـن ـ ــوان ـ ــا ك ـب ـي ـ ــرا مــن
عـن ــاويـن الـتالحـم ال ــوطـنـي

واع ــادة اسـمـ ــائهـ ــا االصلـي ــة
القدمية اليها التي انتزعها
بــالقــوة الـنـظــام الـســابق يف
ـح ـ ـ ـ ــاول ـ ـتـه لـفـ ـ ـ ـ ــرض واقـع
م ـ
عـنصـري عـليهـا وشـدد علـى
اميـان الـوزارة بــالالمـركـزيـة
وسعــيه لــتخـ ــويـل مجـ ــال ــس
احملـ ـ ـ ــاف ـ ـظـ ـ ـ ــات صـالحـ ـيـ ـ ـ ــات
واسع ــة يف اقـت ــراح امل ـش ــاريع
واملـ ـسـ ــاهـمـ ــة يف تــنفـيـ ــذهـ ــا

ـالق ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ــن رؤيـ ـ ـتـه ـ ــم
انـ ـ ـ ـط ـ
امليدانيـة للحاجـات الفعلية
على االرض.
واش ــار إل ــى ان ال ــوزي ــراب ــدى
اســتعـ ــداده لــتقـ ــدمي جـمــيع
املساعدات والدعم سواء من
خالل تفعيـل خطة املـشاريع
احل ــالـي ــة او يف مـي ــدان رسـم
خــارطــة جــديــدة لـلمـشــاريع
املستقبلية.

ممثل الطائفة املندائية يف الديوانية يطالب بتخصيص قطع ٍ
أراض
لتشييد معابد هلم

الديوانية  /باسم الشرقي

صـار
طـالب الـس ّيـد حـزام عـطيـة الـن ّ
مم ــثل ال ــط ـ ـ ــائفـ ـ ــة املــنـ ـ ــدائــيـ ـ ــة يف
ال ــدي ــوانـيـ ــة احلك ــومـ ــة الع ــراقـي ــة
اجلـديــدة بضـرورة تـخصـيص قـطع
مـن االراضـي لـبـن ــاء معــابــد مـطلــة
عـلـ ـ ـ ــى ضـفـ ـ ـ ــاف نـهـ ـ ـ ــر الـفـ ـ ـ ــرات يف
احملـافظـة من اجل تـأدية طقـوسهم
الدينية.

كـمــا طــالـب الـنـصــار بـتخـصـيـص
اراض اخرى لتشييد مقبرة خاصة
لدفـن موتاهم .وشدد على ان تكون
قطع االراضـي مطلـة علـى ضفـاف
نهـر الفـرات لالنـسجـام مع طـبيعـة
طقـوسهم الـدينيـة .مشيـر ًا إلى ان
الـطــائف ــة املن ــدائيــة يف الــدي ــوانيــة
تعــانـي مـن عــدم امـتالكه ــا املعــابــد
اخلـاصـة بهم شـانهم شـان اخـوتهم

املــسلـمـني ،اضــافــة إلــى افـتقــارهـم
املقــابــر اخلــاصــة بـهم ،االمــر الــذي
يـ ــرغــمهــم علـ ــى دفـن مـ ــوتـ ــاهـم يف
بغــداد او يف النـاصـريــة ،كمـا نـاشـد
الــسي ــد النـصــار احلكــومــة احملـليــة
بـتعـيـني الع ــاطلـني عـن العـمل مـن
ابـنـ ــاء الــط ـ ــائفـ ــة بـ ــالـ ـشـكل الـ ــذي
ي ـسـتـحقـ ــونه اس ــو ًة ب ــاخـ ــوتهـم مـن
الطوائف والديانات االخرى.

الزراعة تعيد العمل بقانون إجيار األرايض الزراعية
بغداد  /كرمي احلمداني

قـررت وزارة الـزراعـة إعــادة العـمل بقـانـون  35لــسنـة
 1983املـتعلق بــإيجــار األراضي الــزراعيــة الفــائـضــة
عـن حــاج ــة الفالحـني إلــى األفــراد وال ـشــركــات عـن
طــريق املـزايـدة اسـتنـاداً إلـى قـانـون  32لــسنـة 1986
اخلـاص بـإيجـار وبيع أمـوال الـدولــة.وأوضح مصـدر
مـسـؤول يف الـوزارة لـ(املـدى) أن هــذا القـانـون الـذي
أرجـئ العـمل فـيـه خالل األشه ــر امل ــاضـي ــة :ف ــاحتـت
ال ــوزارة مجلــس الــوزراء بـضــرورة إع ــادة العـمل فـيه

للحــد من الـتجــاوز علــى األراضي الــزراعيـة لــذلك
أص ــدر مجلــس الــوزراء ق ــراراً يقـضـي ب ــالعــودة إلــى
ممــارســة ال ــوزارات واجلهــات غـيــر املــرتـبـطــة بــوزارة
صالحيـاتهـا اخلـاصـة بـإيجـار عقـارات الـدولـة وفقـاً
لـلقانـون مع االستـمرار بـاستحصـال موافقـة مكتب
رئيس الوزراء على بيع عقارات الدولة.
يذكر أن قانـون  35لم يحدد مسـاحة األرض املؤجرة
ولــوزيــر الــزراعــة احلق يف أن يـعي ــد النـظ ــر ببــدالت
اإليجار كل خمس سنوات.

