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LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

NO. (726)Sun. (23) July

حتـديـد واجبـات الــوزارات يف عمليـة التعـداد العـام للـسكـان عـام 2007
بغداد /كرمي احلمداني
اك ــد م ـص ــدر م ـسـ ــؤول يف اجله ــاز
املـركــزي لالحـصـاء وتـكنـولــوجيـا
املـعلـ ــومـ ــات يف وزارة الــتخ ـطـيــط
والــتعـ ــاون االمنـ ــائـي ان الــتعـ ــداد
الع ـ ــام للـ ـسـك ـ ــان نـ ـش ـ ــاط وطـنـي
يـ ـتـ ـ ـطـل ــب ت ـ ــضـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــر اجلـه ـ ـ ـ ــود
احلـكومـية واملـواطنـني ومنظـمات
اجملتمع املـدني يف دعمه باملهارات
واملتـخصـصني ،حـيث نـطمح الـى

حتقـيق طفـرة نــوعيـة يف االعـداد
والتـنفيـذ بــاالعتمـاد علـى احـدث
الـتـ ــوصـيـ ــات الـ ــدولـيـ ــة ومـبـ ــادئ
وت ـ ـ ــوصـ ـي ـ ـ ــات االمم املـ ـتـح ـ ـ ــدة يف
ت ـنـف ـي ـ ـ ــذ ال ـتـع ـ ـ ــدادات مــن خـالل
التعـامل مـع التقـنيـات احلــديثـة
كـمنظـومة املـعلومـات اجلغرافـية،
وبـنـ ــاء اخلـ ــرائــط واسـتـكـم ـ ــالهـ ــا
تعويضاً او حتديثاً ملا هو موجود،
وادخـ ــال الـبـيـ ــانـ ــات بـ ــاســتخـ ــدام

امل ـ ـ ــاسـح ال ـ ـض ـ ـ ــوئــي الس ـتـخ ـ ـ ــراج
النتائج بفترات قياسية.
وق ـ ــال املـ ـص ـ ــدر لـ (املـ ـ ــدى) انه مت
حت ـ ــدي ـ ــد ع ـمـل كل وزارة يف ه ـ ــذه
العـمليــة التي سـتنفــذ يف تشـرين
األول  ،2007فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور وزارات
ال ـ ـ ــداخـلـ ـي ـ ـ ــة وال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع واالم ــن
الـوطنـي سيكـون تـوفيـر احلمـايـة
االمـنـيــة ملــراك ــز العــمل يف بغــداد
واحمل ـ ـ ـ ــاف ـ ــظـ ـ ـ ـ ــات وفـ ـ ـ ـ ــرق الـعـ ـمـل
ـ

بحلول النصف الثاني من آب القادم

الكهرباء تسعى اىل انتاج  6000ميكاواط

بغداد /عباس الشطري

اسـتطــاعت وزارة الكهـربـاء رفع انتـاجهـا
م ــن ( )4000مـ ـي ـكـ ـ ـ ـ ــاواط الـ ـ ـ ـ ــى ()5400
ميكاواط مبدة شهرين.
وقـال مصدر يف الـوزارة انه من املؤمل ان
ي ــصل االنـتـ ــاج الـ ــى ( )6000مـيـكـ ــاواط
بـحلـ ــول الـنــصف الـثـ ــانـي مــن شهـ ــر آب
الق ـ ــادم .اال ان االع ـم ـ ــال الــتخ ـ ــري ـب ـي ـ ــة
حتـول دون حتسـني برنـامج القطع فـقد
ادت االعمـال الـتخـريـبيـة الــى انفـصـال
ثـمــانـيــة مـن خـطــوط الـضغـط الف ــائق
وثـمــانـيــة اخــرى مـن خـطــوط الـضغـط

العـ ـ ــالــي وان م ــثل هـ ـ ــذه احلـ ـ ــوادث لـ ـ ــو
حـصلت يف افـضل البـلدان تـقدمـاً فانـها
سوف تؤدي الى انطفاء املنظومة بشكل
كامل.
واضاف :ان فـرق الطـوارئ الفنيـة بوزارة
الــكه ـ ــربـ ـ ــاء تع ــمل بـ ـ ــواقع ( )16ف ـ ــرق ـ ــة
الصالح واعــادة اخلطـوط الـى مـا كــانت
علـيه وقــد زاد يف الـضــرر تــوقف مـصــايف
بـيجـي وال ــدورة وال ــشعـيـب ــة عـن ت ــزوي ــد
محطـات انتـاج الطـاقة بـالوقـود نتيـجة
االع ـم ـ ــال ال ــتخ ـ ــري ـب ـي ـ ــة ال ـتــي ط ـ ــالــت
خطوط نقل النفط اخلام والغاز.

مواد غذائية وعصائر تالفة
يف اسواق النجف

البدء بتسجيل السيارات احلديثة
يف النجف
النجف  /عامر العكايشي

قــال مـصــدر مخــول يف مــرور الـنجف لـ(املــدى) :ان
كوادر مديريتنـا باشرت بتسجيل املـركبات اجلديدة
بعـد تـوقـف لفتـرة طـويلــة يف عمـوم دوائـر املـرور يف
الع ــراق وذلك ب ــاسـتخ ــدام آلـي ــة تــسقـيـط م ــركـب ــة
قـ ــدميـ ــة بـ ــدال مـن املـ ــركـبـ ــة احلـ ــديـثـ ــة الـتـي يـ ــروم
ص ــاحـبه ــا ت ــسجـيـله ــا ويـتـم حتـ ــويل رقـم امل ــركـب ــة
القــدميــة الــى احلــديثــة وبــذلـك نكــون قــد حقـقنــا
عـدة نتائج ايجـابية يف ان واحـد منها القـضاء على
العجالت القـدميـة الـتي غــالبـا مــا تكـون اضـرارهـا
كـبيــرة ســواء عل ــى البـيئــة او علــى الـشــارع وكــذلك
ال ـ ـتـخـف ـ ـيـف مـ ــن االخ ـ ـت ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـ ــات امل ـ ـ ـ ـ ــروري ـ ـ ـ ـ ــة.

معهد االمل للصم والبكم يقيم احتفالية للطفل
الديوانية /باسم الشرقي
اقام مـعهد االمل لـلصم والبـكم بالـتعاون مع مـركز
الع ــوق الـب ــدنـي يف دائ ــرة ال ــرع ــاي ــة االجـتـم ــاعـي ــة
احــتفـ ــالـي ـ ــة لل ـطـفل االصـم حتــت شعـ ــار (ال ـطـفل
االصم مهمـة تـربـويـة وانسـانيـة امـانـة يف اعنـاقنـا)،
شـ ــارك فــيهـ ــا عـ ــدد كـبـيـ ــر مــن االطف ـ ــال املعـ ــاقـني
وعوائلهم .
وقـ ــد القـت الـ ـسـيـ ــدة اميـ ــان عـ ــاجل مـ ــديـ ــرة قـ ـسـم
الــرعــايــة االجـتمــاعيــة يف الــديــوانيــة كـلمــة خالل
االحـتفــاليــة حـيث قــالـت :هنــالك محــاوالت جــادة
تهـدف الـى دمج االطفـال املعـاقني بـاجملتـمع النهم
جـزء مهـم منه وقـسم الـرعـايـة االجـتمــاعيـة يــولي
اهتمامـاً خاصاً بهـذه الفئة التي حتتـاج الى الدعم
واالسناد من قبل اجلميع.

امليـدانية امـا وزارة التربيـة فتقوم
بتهـيئة الكوادر البـشرية الغراض
العــمل املـيـ ــدانـي خـالل الع ــطلـ ــة
الـ ـصــيف ـي ـ ــة ،ووزارات الــبل ـ ــدي ـ ــات
واالشغ ـ ـ ــال العـ ـ ــامـ ـ ــة والـ ـ ــزراعـ ـ ــة
والع ــدل وامل ــوارد امل ــائـي ــة وام ــان ــة
بغـداد يـنصـب عملهـا علـى تـوفيـر
اخل ــرائـط مب ــا يفـي ومـتــطلـب ــات
الــتع ـ ــداد امل ـي ـ ــدان ـي ـ ــة واملـك ـت ـب ـي ـ ــة
وتـرقيم املـباني ،ودور وزارة الـدولة

ل ـ ـش ـ ــؤون احمل ـ ــافـ ـظ ـ ــات س ـيـك ـ ــون
الـتـن ـسـيـق مع جل ــان الـتع ــداد يف
احملـ ــاف ـظـ ــات وحتـ ــديـ ــد احلـ ــدود
االداريــة لـكل محــافـظــة لــضمــان
الشمول التام وعدم التداخل.
امـ ـ ــا دور مـجلـ ــس ال ـنـ ـ ــواب ووزارة
الــدولــة ل ـشــؤون اجملـتـمع املــدنـي
وال ـشـبك ــات االعالمـي ــة العــراقـيــة
فهــو تهـيئــة اجلـمه ــور الستـيعــاب
اه ـ ـمـ ـ ــي ـ ـ ـ ــة ال ـ ـتـعـ ـ ـ ـ ــداد واهـ ـ ـ ـ ــدافـه

ثـم القت الـسيــدة زينـب عبـد اجلـواد مـديــرة معهـد
االمل كلمة قالت فيها :ان االدارة يف املعهد حرصت
علـى معـاملـة املـسـتفيـديـن من ذكـور وانـاث معـاملـة
االبناء ونحن لهـم االمهات الصاحلـات احلريصات
على منحهم حقوقهم.
وقــد تـنــاول الـبــاحـث االجـتـمــاعـي (ســام ــر محـمــد
اجلنـابي) خالل بحثه الضـرر الكبير الـذي تسببت
به احلروب التي تعرضت لهـا البالد خالل السنوات
 25االخـيرة ،يف فـقدان االمـان واحلريـة لهـذه الفـئة
املظلومة.
وشهدت االحتـفالية تقـدمي عرض مسـرحي شاركت
فـيه نخـبــة مـتـمـيــزة مـن االطف ــال املعــاقـني الــذيـن
قـدمـوا عـرضـاً بـخصـوص الـسالم والـوئـام يف عـراق
اجلميع وهم يلوحون بعلم العراق.

ومخــرجــاته الـتي ســوف تـنعكـس
عـلـ ـ ـ ــى الـ ـتـخ ـ ـطـ ـيـ ــط ال ـ ـ ـسـلـ ـي ــم،
وســيك ــون دور وزارتـي اخل ــارجـي ــة
واملهجــرين واملهـاجــرين يف تهـيئـة
وتـ ـ ــسه ــيل م ـ ـ ــا ي ـتـ ــطل ـبـه الع ــمل
حلـصر وعـد اجلالـية العـراقية يف
اخل ــارج ،ومـن جهـته ــا سـت ـس ــاهـم
اجلــامعــات العــراقيــة يف االعمـال
الـف ـن ـي ـ ـ ــة وال ـتـحـل ـيـل ـي ـ ـ ــة لـه ـ ـ ــذه
العملية.

النجف  /املدى

اصـ ــدرت مـ ــديـ ــريـ ــة دائ ـ ــرة صحـ ــة الـنـجف
الئحــة بــاسـمــاء وم ــواصف ــات بعـض املــواد
الغذائية املوجـودة يف االسواق غير صاحلة
لالسـتـهالك الـب ـش ــري وح ــذرت امل ــدي ــري ــة
مـ ـ ــواط ـنــي احملـ ـ ــافـ ـظـ ـ ــة مــن ش ـ ـ ــرائهـ ـ ــا او
استخـدامها مؤكـدة انها حتتـوي على مواد
مـ ـسـ ــرطـنـ ــة .جـ ــاء ذلـك يف بـيـ ــان اصـ ــدرته
املديـرية وحصلـت (املدى) على نـسخة منه
وهـذه املــواد هي :مـسحـوق شـربـت اسبــاني
املـن ـشــأ ،مــسحــوق شــربـت بلغــاري املـن ـشــأ،

عـصيــر مــاجنــا دلتــا اردنـي املنـشــأ ،عـصيــر
مــاجنــا مــانــز أردنـي املنـشــا ،عـصيــر شتــوار
اردنـي املنـشـا ،شــربت سـوبـر سكــواش اردني
املـنشـا .حسـاء مـاجي أردني املـنشـا ،عـصيـر
فـرشتي نـاشف اردني املـنشـا ،عصيـر فينـتو
اردني املنـشا ،جبـس البطـل سعودي املنـشا،
جلي لـونـا اردني املـنشـا ،كـاستـر لـونـا اردني
املـنـ ـشـ ــا ،بـ ـسـكـ ــويـت مـ ـشـي تـ ــركـي املـنـ ـشـ ــا،
بـسكــويت سـراي تـركـي املنـشـا ،حلـيب لـونـا
سع ــودي املـن ـش ــا ،ب ــسك ــويـت اص ــابع اردنـي
املنشا ،العلك املستورد تركي املنشأ.

جتهيز ساحبات ومستلزمات زراعية باألقساط وقروض
حلفر اآلبار االرتوازية
بعقوبة /عمر الدليمي
تــب ـ ـ ــدأ غ ـ ـ ــرف ـ ـ ــة زراع ـ ـ ــة دي ـ ـ ــال ـ ـ ــى
الـتـ ــسجـيـل عل ـ ــى الـ ـس ـ ــاحـب ـ ــات
ال ــزراعي ــة األجنـبي ــة املنـشــأ نــوع
فــوركـسـن خالل األيــام القــادمــة
إضـافة إلى ساحـبات صغيرة نوع
ك ــوي ــوت ــا وم ـسـتل ــزم ــات زراعـي ــة
أخرى تـشمل مضخـات مختـلفة
القدرة احلصانية.
ذكـ ــر ذلـك علـي ك ـ ــرمي املهـ ــداوي
رئـيـ ــس الغـ ــرفـ ــة .واضـ ــاف :بـ ــان
مالكــات الغــرفــة تق ــوم مبتــابعــة

تـنفـي ــذ م ـس ــاح ــة  600دومن مـن
محـصول الـذرة الصفـراء صنف
(مـ ــاذرك) اعـتـمـ ــدتهـ ــا كـحقـ ــول
(للــتج ـ ــرب ـ ــة) يف م ـنـ ـ ــاطق ب ـنــي
سعـ ــد ،حـ ــد مـ ــزيـ ــد ،اخلـ ــالــص،
العظـيم ،جلـوالء ،بلـدروز) ودعـا
الفالحـني وامل ــزارعـني املـنف ــذيـن
لـتـلك املـســاحــات إلــى مــراجعــة
دائــرة زراعــة ديــالــى لـتجـهيــزهم
باألسمدة واملبيدات.
الـ ـ ـ ــى ذلــك يـ ـ ـ ــواصـل املـ ــصـ ـ ـ ــرف
الـزراعـي التعــاوني يف محــافظـة

ديـالى ترويج معـامالت الراغبني
بحفـر آبار ارتـوازية بـالتعاون مع
دائـرة زراعة احملـافظـة من خالل
االيف ـ ـ ــاء بعـ ـ ــدة شـ ـ ــروط ض ـمــن
منــاطق الـدوائـر الــزراعيـة الـتي
يـتـم فــيهـ ــا احلف ــر فـيـمـ ــا يق ــوم
قــسم االرشـاد الــزراعي يف زراعـة
ديالـى بتنفيـذ عدد مـن الندوات
االرشـ ـ ــاديـ ـ ــة ت ـت ـنـ ـ ــاول جـ ـ ــوانــب
مكـافحـة ادغـال الـشلب وتــوعيـة
الفالحني واملـزارعني بـاستخـدام
املبيدات.

*ال ـ ـ ـتــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
الــكهـ ـ ــربـ ـ ــاء الـ ـ ــسفــيـ ـ ــر
ال ـص ـي ـنــي يف بغ ـ ــداد لــي
هـواشـن ومت خالل اللقـاء
اس ـ ـتـع ـ ـ ـ ـ ــراض الـعـالق ـ ـ ـ ـ ــات
ال ـثــن ـ ــائــي ـ ــة بــني الــبل ـ ــديــن
وامك ــانيــة اسهــام الـشــركــات
الـصـيـنـيــة يف تــأهـيل وبـنــاء
مح ـطـ ــات جـ ــديـ ــدة النـتـ ــاج
الطاقة الكهربائية.
*تـ ــسلـمـت جــمعـيـ ــة الـهالل
االحمر فـرع الديوانـية ادوية
مـخ ـ ـتـلـفـ ـ ـ ـ ــة مـ ــن الـ ـ ـصـل ـ ـيـ ــب
االحـم ـ ــر الهـ ــولـنـ ــدي وقـ ــامـت
ب ــت ـ ـ ــوزيـعـه ـ ـ ــا عـل ـ ـ ــى امل ـ ـ ــرض ـ ـ ــى
الـ ـ ــراقـ ـ ــديــن يف مـ ـ ـســتـ ـ ــشفــيـ ـ ــات
الديوانية.
*ط ــالب مــرصــد احلــريــات الـصحـفيــة
وزارة الـ ـ ــداخلــي ـ ــة بـ ـ ــالع ـمـل عل ـ ــى ك ـ ــشف
مالبـســات اخـتفــاء املـصــور الـصحفـي يعــرب
م ـص ــطفـ ــى الـ ــذي اقـتـيـ ــد مـن قـبـل نق ـطـ ــة
التفتيـش يف شارع املـطار إلـى جهة مجهـولة
بعد التعرف على هويته الصحفية.
*عــادت احلـيــاة الـطـبـيعـيــة إل ــى محــافـظــة
النـجف بعــد شـبه تــوقف اصــابه ــا منــذ يــوم
الثالثـاء املاضي على خلفـية االنفجار الذي
وقع يف مــدينــة الكـوفـة وفـتحت الـسـيطـرات
اخلـارجيـة ابـوابهـا للـداخلني إلـى احملـافظـة
ومت رفع السيطرات الفرعية املؤقتة.
*ارسـى محـافـظ املثنـى الـسيـد محمـد علي
احل ـس ــانـي حج ــر االس ــاس لـت ـشـيـي ــد ج ـس ــر
للمشـاة على نهـر الفرات يف مـدينة الـسماوة
وبـتـمــويل مـن القــوات االسـتــرالـيــة ويـتكــون
اجلـسر الـذي يبلغ طـوله  120مـتراً وبـعرض
اربعـ ــة امـتـ ــار مــن ثالث دعـ ــامـ ــات و 6ركـ ــائـ ــز
انبــوبيــة و 16ركيـزة كــونكـريـتيــة ومن املـؤمل
اجنازه خالل  6اشهر.
*اعلن يف مـديرية تـربية النـجف عن افتتاح
مـ ـ ــدرس ـتــني مــتـ ـ ــوسـ ـط ـت ــني لل ـم ـت ـمــيـ ـ ــزيــن
واملتـميــزات خلــريـجي الــدراس ــة االبت ــدائيــة
احلـ ــاصلــني علـ ــى مجـمـ ــوع ( )760درجـ ــة يف
االمـتح ــان ــات ال ــوزاريـ ــة بع ــد مـ ــوافق ــة وزارة
التربية على ذلك.
*ذكر مـدير قـسم بريـد واتصـاالت كربالء ان
الق ـسـم اجن ــز م ـش ــروع ت ــوسـيع ك ــابـيـن ــة مـن
كابينات احملافظة بكلفة ( )10ماليني دينار.

