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توسع تعاوهنا الثقايف والعلمي
جامعة البرصة ّ
مع اكثر من  20جامعة عاملية

البصرة  /املدى

وضعت جـامعة البصـرة خطة لـزيادة تبـادلها العلمـي والثقايف من خالل
انفتاحها على جامعات العالم خاصة الدول االوربية جنوب شرق آسيا.
وقــال مــدي ــر العالقــات الـثق ــافيــة بجــامع ــة البـص ــرة عبــد الــست ــار عبــد
اللـطيف ان اخلطة التي مت وضعهـا تناولت فتح قنـوات اتصال مع اغلب
دول العــالـم بهــدف متـكني جــامع ــة البـصــرة لـتعــزيــز دورهــا العـلمـي من
خالل اقـ ــام ـ ــة عالق ـ ــات للــتعـ ــاون الـعلـمـي والــثقـ ــايف وتـبـ ــادل اخلـبـ ــرات
والـزيــارات واحلصـول علـى زمــاالت دراسيـة للـطلبــة ملتـابعـة مــستجـدات
التطور العلمي واالكادميي يف مختلف حقول املعرفة العلمية.
واضاف :كمـا اعتمـدنا يف اتـصاالتنـا مع الدول االسـالمية والـعربيـة وقد
حـصـلنــا علــى وعــود مـهمــة مـن خالل مــوافقــة العــدي ــد من اجلــامعــات
العربيـة والعاملية منها جـامعات :جواهرالل نهـرو ودلهي ومتراس وكلكتا
وك ـشـمـيــر وكــواالالمـبــور املــالـيــزيــة وج ــامعــة ايــوات الـيــابــانـيــة وبــاتـيــا
االيطالية.
واشار الى ان خطـة اجلامعة اعـتمدت يف خطتهـا العلمية اجلـديدة على
تــوطيــد عالقــات التعـاون الـعلمـي مع اكثــر من  20جــامعـة عــامليــة منهـا
جـامعــات يف اسبــانيـا وجـامعــة استــون يف استــراليـا وسـويـسـرا وايــرلنـدا
ونـي ــوزيلـنــدا ورومــانـيــا واملــانـيــا والــدمنــارك بــاالضــافــة الــى اجل ــامعــات
االمـريكيـة والبـريطـانيـة والفـرنسـية وعـدد من اجلـامعـات العـربيـة التي
تــرتبـط مع جـامعـة الـبصـرة حــاليــا بعالقـات لـلتعـاون الـعلمـي والثقـايف
وتبادل اخلبرات والزيارات.
واوضح عـبـ ــد الل ـطـيـف لق ــد حـققـن ــا مـن خالل ه ــذه اخل ـط ــة مـب ــادرات
ايجابية حيث اخـذت العديد من الدول التي تـواصل معها يف مراسالتنا
بـارسال املطبوعات والكتب العلمية والثقـافية واالكادميية باالضافة الى
الدوريات التي تسد حاجة الطلبة والباحثني وطلبة الدراسات العليا.
واكد ان استجـابة اجلامعـات العامليـة للتعاون مع جـامعة البـصرة يعكس
املـكانة العلمـية الرصيـنة التي تتمـتع بها جامعـة البصرة محليـا وعربيا
وعامليا.
مهنة اخلبازة اصبحت من االعمال اخلطرة يف ظل التدهور االمني يف بغداد

امام البرملان العراقي للمصادقة

جملس الوزراء يوافق عىل مشاركة العراق بعضوية دائمة يف اتفاقية رامسار لالرايض الرطبة
وزير املوارد املائية :االتفاقية حتقق للعراق احملافظة على دميومة جتهيز االهوار باملياه
بغداد  /املدى

وافق مـجل ــس ال ـ ــوزراء يف جلـ ـســته
االخ ـيـ ـ ــرة عل ـ ــى دخـ ـ ــول الع ـ ــراق يف
عضـوية اتفـاقيـة (رامسـار) الدولـية
املعـنـيـ ــة بـ ـشـ ــأن االراضـي الـ ــرطـبـ ــة
وب ــوصفهــا مــألف ـاً للــطيــور امل ــائيــة
واحالة املوضوع إلى مجلس النواب
للمـصادقة كـونه السلطـة املعنية يف
اب ـ ـ ــرام املعـ ـ ــاه ـ ـ ــدات واالتفـ ـ ــاق ـيـ ـ ــات
الدولية.

وقال الـدكتـور عبـد اللـطيف جـمال
رشيـد وزيـر املـوارد املـائيـة لـ (املـدى)
ان اله ـ ــدف مــن االتف ـ ــاق ـي ـ ــة وك ـم ـ ــا
يتـضح من نصـوصها هـو احملافـظة
واالس ـتـع ـم ـ ـ ــال احلـك ـيــم لـالراضــي
الـرطبـة بــالعمل الـوطنـي والتعـاون
الـ ــدولــي للـت ـ ــوصل إلـ ــى الـتـنـمـيـ ــة
امل ـ ـ ـسـ ـتـ ـ ـ ــدامـ ـ ـ ــة حـ ـي ــث ان االراض ــي
ال ـ ــرط ـبـ ـ ــة يف الع ـ ــراق وال ـتــي متــثل
االه ـ ــوار يف ج ـن ـ ــوبه وامل ـ ــوزع ـ ــة بــني

محـ ـ ــافـ ـظـ ـ ــات ال ـبـ ـصـ ـ ــرة وذي قـ ـ ــار
وم ـي ـ ـسـ ـ ــان ت ـ ـشــكل مـ ـ ــورداً ذا شـ ـ ــأن
عــظيـم علــى املــست ــوى االقتـصــادي
والـثق ــايف والـتـ ــرويحـي السـيـم ــا ان
هناك خـطة متكـاملة العـادة اعمار
هـذه املـنطقـة التـي تبلـغ مسـاحتهـا
اكثر من ( )8350كم 2باملياه وتنفيذ
مـشـاريع خــدميــة وزراعيــة واروائيـة
وتربوية وصحية فيها.
واضــاف ال ـسـيــد الــوزي ــر ان العــراق

عودة احلياة الى اهوار العراق

شمول مرضى التدرن برواتب شبكة
احلامية االجتامعية يف النجف
النجف  /عامر العكايشي

أوصـى مجلـس محــافظــة النجف بـشمـول مـرضـى التـدرن
الـرئوي بـراتب شبـكة احلمـاية االجـتماعـية حلني متـاثلهم
للشفاء من املرض.
وقال اجمللـس ان قراره جـاء لتشجـيع هذه الـشريحـة التي
زادت ن ـسـبـته ــا يف الـتجـمع ــات ال ــسكـنـي ــة الـضـيق ــة وغـي ــر
الــصحـيـ ــة ملـ ــراجعـ ــة العـيـ ــادات االسـتـ ـشـ ــاريـ ــة لالمـ ــراض
الـصــدريــة والـتـنف ـسـيــة مل ــا للـمــرض مـن آثــار اجـتـمــاعـيــة
وصحيـة يف اجملتـمع متنع املـرضـى من مـراجعـة املـؤسسـات
الصحيـة اخلاصـة  .وعلى صعـيد ذي صلـة ناقـش مجلس
احملــافـظــة مــشكل ــة امليــاه اجل ــوفيــة املـتف ــاقمــة يف معــظم
احـيــاء احملــافـظــة اذ قــرر تــشكـيل جلـنــة مـن الــدوائــر ذات
العالقــة بــاالضــافــة الــى جــامع ــة الكــوفــة لـتقــدمي دراســة
مفصلة اليجاد حلول لهذة املشكلة.

الصحة متنح خرجيي كلية
الرتبية درجات ادارية
بغداد  /قيس عيدان

قــررت وزارة الـصح ــة احتـســاب شهــادات خــريـجي كـليــة
الت ــربيــة (فــروع عل ــوم احليــاة :الـكيـميــاء  -الـفيــزيــاء)
والذين سبق ان مت تعيينهم مبوجب الشهادة االعدادية
اداريني علـى املالك الــدائم.واوضح النـاطق الـرسمي يف
الـوزارة بان الوزارة اتـخذت هذا االجـراء لرفع الغنب عن
هذه الشريحة ومسـاواتهم باقرانهم العاملني يف الوزارة
خـ ــريجــي نف ــس الفـ ــروع وان الـ ــوزارة وفـ ــرت الـ ــدرجـ ــات
الـوظيفيـة الحتسـاب شهادة الـبكالـوريوس لهـم على ان
يتم منحهم عنوان معاون مالحظ.
ويــذكــر بــان الــوزارة قــد اص ــدرت تعـمـيـمـ ـاً بعــدم ت ــرويج
معـامالت تعـيني خـريجـي كليــة التــربيـة (علــوم حيـاة -
كيمـياء  -فيـزياء) مـستقبالً لـوجود فـرص عمل لهم يف
وزارات اخــرى فـضـالً عن عــدم تــوفيــر االحـتيــاج لـهم يف
الوزارة.

تـكـــــــريــم ادارات املـــــــدارس املــتــمــيـــــــزة
والطلبة املتفوقني يف نينوى
املوصل  /باسل طاقة

اق ـ ـ ــام ــت م ـ ـ ــدي ـ ـ ــري ـ ـ ــة االعـالم
التـربـوي علـى قـاعــة النـشـاط
امل ــدرسـي احـتف ــالـي ــة لــتك ــرمي
ادارات املـ ـ ـ ـ ــدارس امل ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ـ ـ ـ ــزة
والـطلبـة املتفــوقني للمـراحل
املـ ـتـ ـ ـ ــوس ـ ـطـ ـ ـ ــة والـ ـثـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــة
واالعـداديـة بفــرعيهــا العلـمي
واالدبـي والـتـي حــصلــت علـ ــى
املـراتـب األربع االولــى وتكـرمي
املـ ـ ـ ــرات ــب الـ ـثـالث لـلـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــة
املهـنيــة والـطـلبــة اخلــارجـيني
يف االمتحـانـات العـامـة للعـام
الدراسي 2006-2005
وش ــمل ال ـتـكـ ـ ــرمي ادارات اربع
اعـداديــات حققت نـسب جنـاح
عـ ـ ـ ــالـ ـيـ ـ ـ ــة م ــن مـجـ ـمـ ـ ـ ــوع 218
اعـ ــداديـ ــة يف احملـ ــاف ـظـ ــة وهـي
اعداديـات املتميزات والشهداء
وسنجار والهويرة اما بالنسبة

للـدراســة املتــوسطـة فحـصلت
م ــدارس القــاهــرة واملـتـمـيــزات
واملطورة وحلـيمة علـى املراتب
األربع االول ـ ـ ــى م ــن مج ـم ـ ـ ــوع
 250مـ ـ ـ ــدرسـ ـ ـ ــة مـ ـتـ ـ ـ ــوس ـ ـطـ ـ ـ ــة
بـاحملـافظـة وبلغ عـدد الـطلبـة
املـ ـ ـش ـتـ ـ ــركــني بـ ـ ــام ــتحـ ـ ــانـ ـ ــات
الـدراسـة االعـداديـة بفــرعيهـا
ال ـع ـل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــي واالدبـ ـ ـ ــي 12090
طــالب ـاً وطــالبــة ونــال كـل من
ال ـط ــالـب ســيف ب ـس ــام ن ــاظـم
املـرتبـة االولـى علـى احملـافظـة
والـ ـ ـسـ ـ ــادس ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى القـ ـطـ ـ ــر
ب ــامــتح ــانـ ــات الف ــرع الـعلـمـي
مبع ـ ـ ــدل  98.5والـ ـط ـ ـ ــال ـب ـ ـ ــة
زبيـدة سعد احمد علـى املرتبة
ال ـ ـث ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة مبـع ـ ـ ـ ـ ــدل 98.2
وال ـطـ ــالـبـ ــة آمـنـ ــة لـيــث علـ ــى
امل ــرتـب ــة الـث ــالـثـ ــة مبع ــدل 98
بـاملئة اما للفـرع االدبي فنالت

الطـالبـة شهــد محمـد املـرتبـة
االولـ ـ ـ ــى عـلـ ـ ـ ــى احملـ ـ ـ ــاف ـ ـظـ ـ ـ ــة
والـرابعـة علـى الـقطـر مبعـدل
 92باملئة.
امــا عــدد الـطلـبــة امل ـشـتــركـني
بـامـتحـانـات الـدراســة املهـنيـة
فبـلغ  1066طالبـاً وطالـبة من
 18مدرسة باحملافظة وحصل
الطـالـب محمـد قـاسـم يحيـى
علـ ــى املـ ــرتـبـ ــة االولـ ــى لـلفـ ــرع
ال ـصـن ــاعـي وال ـط ــالـبـ ــة سه ــى
ي ـ ــون ـ ــس عل ــي عل ـ ــى امل ـ ــرت ـب ـ ــة
االولى بالفرع التجاري
وس ـ ــاهــم يف تـك ـ ــرمي الـ ــطل ـب ـ ــة
امل ـتـف ـ ـ ــوقــني وادارات امل ـ ـ ــدارس
ع ــدد مـن مـن ـظـم ــات اجملـتـمع
املدني بـاحملافـظة منهـا رابطة
املـعلـمـني واملـ ــدرسـني وراب ـطـ ــة
الـطـلبــة والــشب ــاب واجلمـعيــة
اخليرية للتكافل االجتماعي.

ميكـن ان ي ـسـتفـي ــد مـن االنـضـم ــام
لهــذه االتف ــاقيــة يف طــرح قـضــايــاه
العادلة ملوضوعـة املياه املشتركة مع
دول اجلوار اجلغرايف ملا ميتلكه من
اراضٍ رطـب ــة ش ــاسع ــة تع ــد االوسع
من نـوعهــا واالكثــر تنـوع ـاً احيــائيـاً
يف مـنــطق ــة ال ـش ــرق االوســط مم ــا
يتـطلب احملـافظـة عليهـا من خالل
اسـتـم ـ ــرار ت ـ ــدفق املـي ـ ــاه يف االنه ـ ــر
الــدوليــة املــشتــركــة مع دول اجلــوار
بـ ـشـكل كـ ــاف وكح ـصـ ــة مـكــملـ ــة ملـ ــا
يـ ـسـتـحقـه الع ـ ــراق لالحـتـيـ ــاجـ ــات
االخ ـ ـ ــرى ،وكـل ذلـك يـه ـ ـ ــدف إل ـ ـ ــى
احمل ــاف ـظـ ــة عل ــى دمي ــومـ ــة جتهـي ــز
االهــوار ب ــاملي ــاه وشمــولهــا بق ــائمــة
امل ـن ـ ـ ــاطق احمل ـم ـيـ ـ ــة ومبـ ـ ــا يـ ـ ــؤمــن
االستفـادة الـبشـريـة وفقـاً السـاليب
احملافظة على النظام البيئي.
واشـار الدكتور عـبد اللطيف إلى ان
اتفـاقية (رامسـار) احملررة يف الثاني
مـن شـبـ ــاط عـ ــام  1971يف مـ ــديـنـ ــة
رام ـس ــار االي ــرانـي ــة وامل ــودع ــة ل ــدى
منظمة (اليونسكو) تدار حالياً من
ق ـ ـبـل م ـك ـ ـتـ ــب يـعـ ـ ـ ـ ــرف بـ (م ـك ـ ـتـ ــب
رام ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ــار) ومـق ـ ـ ـ ـ ـ ــره (IUCN /
س ــوي ـس ــرا) وق ــد دخلـت االتف ــاقـي ــة
حـي ــز الـتـنفـي ــذ يف 1975 / 12 / 21
وي ـبـلغ ع ـ ــدد االط ـ ــراف املــتع ـ ــاق ـ ــدة
( )133طــرف ـاً وهنــاك جهــات اخــرى
تـرغب بـاالنـضمـام اليهـا وهي تـضم

( )1124م ـ ـن ـ ـ ـطـقـ ـ ـ ـ ــة مـ ــن االراضـ ــي
الرطبـة ومبسـاحة تـصل إلى ()105
ماليني و( )870الفاً و( )85هكتاراً.
وبـني ان املـ ــادة ( )1مــن االتفـ ــاقـيـ ــة
ح ـ ــددت عـب ـ ــارة االراضـي ال ـ ــرطـب ـ ــة
كـونهـا منـاطق الهـور واراضي اخلث
واالراضــي املغـمـ ــورة بـ ــاملـيـ ــاه سـ ــواء
بشكل طبيعي او اصطناعي دائم او
مؤقـت وسواء كانت هـذه املياه راكدة
او ج ـ ــاري ـ ــة ع ـ ــذب ـ ــة او خـ ـض ـم ـ ــاء او
مـ ــاحلـ ــة مبـ ــا فــيهـ ــا مـنـ ــاطق املـيـ ــاه
الـبحــريــة الـتـي ال يـتجــاوز عـمقهــا
سـ ـتـ ـ ـ ــة امـ ـتـ ـ ـ ــار يف حـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة اجلـ ـ ـ ــزر
والغـ ــراض هـ ــذه االتفـ ــاقـيـ ــة تعـنـي
عبارة (الطيـور املائية) الطيور التي
تعـتمــد ايكــول ــوجي ـاً عل ــى االراضي
الرطبة.
ام ــا امل ــادة ( )2فق ــد اش ــارت إل ــى ان
انـتق ــاء االراضي ال ــرطبــة املـطلــوب
ادراجها يف القائـمة تكون بـناء على
اهـمـيــته ــا ال ــدولـي ــة مـن الـن ــواحـي
االيـكـ ـ ــولـ ـ ــوج ـيـ ـ ــة او ال ـن ـبـ ـ ــات ـيـ ـ ــة او
احلـيـ ــوانـيـ ــة او اللـمـنـ ــولـ ــوجـيـ ــة او
الهيـدرولـوجيـة وينـبغي ان تـدرج يف
املقــام االول االراضي الــرطبـة الـتي
تعـ ــد يف كـل الف ـصـ ــول ذات اهـمـيـ ــة
دولية بالنسبة للطيور املائية.
كمــا يحــدد كل طــرف من االطـراف
املتعـاقــدة قطعـة واحـدة علـى االقل
مـن االراضـي الــرطـب ــة الدراجهــا يف

الق ــائمــة ل ــدى التــوقـيع علــى هــذه
االتفـ ــاقـيـ ــة او لـ ــدى ايـ ــداع وثــيقـ ــة
الـتصديق علـيها او االنضمـام اليها
وهـنا ميـكن ان نشـير إلـى ان العراق
ميكـن ان يدرج هـور احلويـزة كارض
رطبة كمرحلة اولى.
واض ـ ــاف ان امل ـ ــادة ( )4رك ـ ــزت عل ـ ــى
قـ ـي ـ ـ ـ ــام كـل ط ـ ـ ـ ــرف م ــن االط ـ ـ ـ ــراف
املــتع ـ ــاقـ ـ ــدة علـ ـ ــى حف ــظ االراضــي
الـرطبـة والطـيور املـائيـة عن طـريق
اقـامــة معــازل طبـيعيــة يف االراضي
ال ــرطـب ــة ،س ــواء ك ــانـت م ــدرج ــة يف
القــائـمــة او ال  ،وتــوفـيــر احلــراســة
الالزم ـ ــة لهـ ــا وتـ ــشجــيع االطـ ــراف
املــتع ــاقـ ــدة عل ــى الــبح ــوث وتـب ــادل
الـبـي ــان ــات وامل ـطـب ــوع ــات املــتعـلق ــة
بــاالراضي الــرطبـة ومـا حتــويه من
نـب ــات وحـي ــوان والعـمل عـن ط ــريق
الـ ـتـ ـنـ ـ ـظـ ـي ــم االداري ،إل ـ ـ ـ ــى زي ـ ـ ـ ــادة
جماعات الطيور املائية يف االراضي
ال ــرطـب ــة املالئـم ــة وتع ــزز االط ــراف
املتعـاقـدة تـدريب العــاملني االكفـاء
يف مجاالت بحوث االراضي الرطبة
وتدبير شؤونها واالشراف عليها.
واخـتـتـم ح ــديـثه ب ــاالش ــارة إل ــى ان
امل ــادة ( )10مك ــرر منـحت صـالحيــة
تعـ ـ ــديـل االتفـ ـ ــاق ـيـ ـ ــة يف اج ـت ـمـ ـ ــاع
لالطـ ــراف املــتعـ ــاق ـ ــدة ويجـ ــوز الي
طـ ـ ــرف تق ـ ــدمي اق ـت ـ ــراحـ ـ ــات به ـ ــذا
اخلصوص.

محلة واسعة لردم املستنقعات وفتح الشوارع
يف الديوانية
الديوانية  /باسم الشرقي

قام قسم البيئـة التابع ملديريـة البلدية والتعاون مع
مــديــريــة الـبلــديــات والـتجــارة يف الــدي ــواني ــة وحتت
شعــار "يــد ًا بيــد نحــو عــراق انـظف واجـمل" بحـملــة
واسعــة ل ــدفن املــستـنقعــات الكـبيــرة وفـتح الـشــوارع
مبـن ــاطق مخـتلفــة مـن احملــافـظــة ،وق ــال املهـنــدس
حيدر عذاب صـالح مسؤول قـسم البيئة يف مـديرية
الـبلــديــة  :ق ــامت املــديــريــة بــالـتعــاون مع مــديــريــة
الـبلــديــات والـتجــارة بــإجــراء حـملــة واسعــة يف حي
الـصــدر قــرب مــدرس ــة رقيــة للـبنــات تــضمـنت فــرش
ات ـ ــرب ـ ــة يف ش ـ ــوارع امل ـن ــطق ـ ــة ك ـم ـ ــا مت ردم ج ـ ــوانــب
مستـنقعني كبيـرين بلغ حجمهـما  5000متـر مكعب
و فتح  21شـارع ًا بعد اكمال عملية دفن املستنقعني.

املبارشة ببناء وتأهيل مؤسسات
صحية يف املثنى
السماوة  /عدنان سمير

بـاشرت شـركة مـواربيتـي اليابـانية إعـادة تأهـيل مستـشفى
الـسماوة العـام بكلفة عـشرة ماليـني دوالر وبناء مـؤسسات
صحية يف قضاءي اخلضر والرميثة.
واوضح الدكتور فالح عبد احلسـن مدير عام صحة املثنى
ان الـعمـل يتـواصـل لتـأهـيل املــستـشفــى وتبــديل االجهـزة
ال ـطـبـيـ ــة حـيـث سـيـتـم ن ـصــب اجهـ ــزة األنف واحلــنجـ ــرة
والعـي ـ ــون واالنع ـ ــاش والعــملـيـ ــات وان ـظـمـ ــة االوكـ ــسجـني
والـســوائل ومنـظـومـة R .Oواالشعــة والعالج الـطبـيعي
فـضالً عن تبـديل املـصاعـد الكهـربائـية والـصرف الـصحي
واالستشارية.
واشار عبـد احلسن إلى ان العمل سيسـتمر ملدة ستة اشهر
وال يشمل اإلعمار املدني الن التركيز على اجلانب الطبي
اخلاص باالجهزة.
واضــاف :ان اخلـطــوة الثــانيــة سـتتـم املبــاشــرة بهــا ضـمن
القــرض اليـابـانـي بكلفــة  30مليـون دوالر ويــشمل الـعمل
ان ـش ــاء م ــراكـ ــز تخ ـص ـصـي ــة المـ ــراض اجلهـ ــاز اله ـضـمـي
والقلب واجلراحـة واالوعية الدمويـة واحلروق .فيما متت
املبـاشرة بـبناء وجتهـيز مصـرف الدم يف اخلضـر والرمـيثة
واالسعـاف الفـوري واضافـة  50سريـراً ملسـتشـفى الـرميـثة
العام.

واضاف ان املديرية قامت بردم مستنقع آخر يف حي
الف ــرات بحجـم  3850مـتــر ًا مـكعـب ـ ًا وقــد مت فـتح 15
شــارع ـ ًا عــرض الـشــارع  20متــر ًا كــذلك قـمنــا بــدفن
مــستـنقـع يف حي اجلـمهــوري الـش ــرقي قــرب بــريــد
التحـدي وبالـتعاون مع مـديريـة البلديـات والسـايلو
ومديرية التجارة استخدمت فيها  25آلية متنوعة .
واشار املهندس صـالح  :الى أن البلديـة تقوم بحملة
يــومـيــة ل ــرفع اطـنــان الـنفــايــات وابــدان ال ـسـيــارات
(الـسكـراب) الـى مـوقع الـطمـر الـصحي الـنمــوذجي
وتعـديل الـسـاحــات اخلضــراء وان احلملـة مـسـتمـرة
جلعل مــديـنــة الــديــوانـيــة انــظف واجـمل مـن اجل
النهوض بواقع احملافظة اخلدمي املتردي .

*اقـ ــامـت مـن ـظـمـ ــة
مـ ـ ـ ـ ــراقـ ـبـ ـ ـ ـ ــة حـقـ ـ ـ ـ ــوق
االن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــان ال ـكـ ـ ـ ـ ــردي
مـ ـ ــؤمت ـ ـ ــراً اقل ـي ـم ـي ـ ـ ـاً يف
مــدينــة اربيل حــول سبل
محــاربــة الفـســاد االداري
واحل ـ ــد مــن ان ـت ـ ـش ـ ــاره يف
الدوائر.
*استقبل وزيـر الزراعة يف
اقل ـيــم كـ ـ ــردس ـتـ ـ ــان ع ـبـ ـ ــد
الع ـ ــزي ـ ــز ط ـيــب الـ ــسف ـي ـ ــر
اله ــولـن ــدي لـ ــدى الع ــراق.
وبحث اجلـانبان العديد من
القـض ــاي ــا امل ـشـت ــركـ ــة .وابلغ
ال ـ ــسف ـيـ ـ ــر اله ـ ــول ـن ـ ــدي وزي ـ ــر
الـ ــزراعـ ــة ان بـالده تعـتـ ــزم فــتح
قنصلية لها يف اربيل.
*عق ــدت امل ــدي ــري ــة الع ــام ــة لـت ــربـي ــة
مـيسان املـؤمتر الثقـايف التربـوي الفكري
الـث ــانـي ح ــول حق ــوق االن ـس ــان مب ـش ــارك ــة
ممـثلـني تــربــويـني يف محــافـظــات الـبـصــرة
وذي قار وواسط.
*نـ ـظ ـمــت م ـ ــؤس ـ ـسـ ـ ــة شه ـي ـ ــد احمل ـ ــراب يف
الــدي ــوانيــة دورات ت ــوعيــة للـطـلب ــة تن ــاولت
القـيم واملبـادئ العـظيمـة للـديـن االسالمي
مبـشـاركـة  78طـالبـاً يف املـدارس االبتـدائيـة
واملتوسطة.
*اعلـن رئيـس جلنــة االعمـار والـتطـويـر يف
مـجلس محـافظـة بغـداد عن تخـصيص 11
مـليار دينـار لعدد من املـشاريع اخلـدمية يف
العاصمة.
*ن ـظـمــت وزارة حقـ ــوق االنـ ـس ـ ــان جلـ ـسـ ــة
تشاورية خاصـة مبوضوع استقالل القضاء
يف العـراق والزام الـدستور اجلـديد بـاملبادئ
التي تكفل استقالله.
*ص ــادق مجلــس محــافـظــة كــركــوك علــى
ع ـشــرة م ـش ــاريع مقـتــرحــة مـن قـبل جلـنــة
املـشــاريـع واالعمــار ضمـن ميــزانيــة تنـميــة
االقـالـيم و 18مـشـروع ـاً مقتـرحـاً من مـركـز
تنسيق املشاريع.
*اعلـن رئـي ــس حك ــومـ ــة اقلـيـم ك ــردسـت ــان
نيـجيــرفــان بــارزانـي اسم ــاء رئيـس ونــائـبي
رئيـس واعضـاء مـحكمـة الـتمـييـز يف اقلـيم
كـ ــردسـتـ ــان وجـ ــاء اســم القـ ــاضـي رزكـ ــار يف
القائمة عضواً يف احملكمة.
*الـقت طــائــرات مــروحيــة لقــوات مـتعــددة
اجل ـن ـ ـس ـيـ ـ ــة م ـن ـ ـشـ ـ ــورات حتــث مـ ـ ــواط ـنــي
الـ ــديـ ــوانـيـ ــة علـ ــى األبالغ عــن أي شخــص
م ـشـتـبـه به يق ــوم ب ــاعـمـ ــال تخل ب ــال ــوضع
االمني يف احملافظة.

بعد توقف العمل بنظام العشرة أمبيرات

االعامل التخريبية يف الكرخ تعطب  500حمولة كهربائية
بغداد  /كرمي السوداني

اعـلــن م ـ ـص ـ ـ ــدر مـ ـ ـس ـ ـ ــؤول يف وزارة
الكهـرباء ان مـديريـة توزيع كهـرباء
الـكرخ تعـاني من مـشاكل ومعـوقات
ادت إلى تأخير تنفيذ عدة مشاريع
مع ــدة م ـسـبقـ ـاً ضـمـن خ ـط ــة ع ــام
2006.
واضـ ـ ـ ـ ـ ــاف امل ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــدر ان مـ ــن اهـ ــم
املعـ ـ ــوقـ ـ ــات هــي ن ـت ـ ـ ــائج االع ـمـ ـ ــال
التخـريبيـة التـي تشهـدهـا املنـاطق
الـســاخنـة يف قــاطع الكـرخ وكــذلك
التجـاوزات على الشـبكة (االعمدة)
من قبل اصحاب املولدات.
واكد املصـدر ان االعمال العـسكرية
واملـ ــواجهـ ــات الـ ـسـ ــاخـنـ ــة يف بعــض
مـن ــاطـق الكـ ــرخ تعـيـق العـمل كـم ــا
يحـصل يف (م ــدينــة الــدورة) حـيث
اث ــرت االطالق ــات عل ــى الق ــابلــوات
واالسالك واحمل ـ ــوالت واص ـ ــاب ــته ـ ــا
ب ــاض ــرار ج ـسـيـمـ ــة فقـ ــد تع ــرضـت
(محطة الرسالة) يف مدينة الدورة

وال ـتــي تغ ـ ــذي ع ـ ــدة م ـنـ ـ ــاطق ذات
كثـافة سـكانيـة عاليـة إلى اكـثر من
ضـربـة االمـر الـذي يتـطلب تـوفيـر
احل ـمـ ـ ــاي ـ ـ ــة الالزمـ ـ ــة والـكـ ـ ــاف ـيـ ـ ــة
للـ ـ ــوصـ ـ ــول إلـ ـ ــى م ـ ـ ــواقع الـ ـضـ ـ ــرر
الصالحها.
واشـ ــار امل ـصـ ــدر إلـ ــى ان مـ ــديـ ــريـ ــة
الكـرخ فقــدت اكثــر من  52مـوظفـاً
جـ ــراء االطالق ــات الـن ــاري ــة اثـن ــاء
تـع ـ ـ ــرض ف ـ ـ ــرق ال ـ ـص ـي ـ ـ ــان ـ ـ ــة إل ـ ـ ــى
االغتيال.
وافاد املصدر ان املديرية تعاني من
مـشكلـة احملوالت الـشحيحـة حيث
اعطبت اكثـر من ( 500محولة) مت
اصالح واس ـت ـبـ ـ ـ ــدال بعـ ــضهـ ـ ـ ــا مع
نصب  25محولة جديدة.
وبـني امل ـصـ ــدر ان عـ ــدد العــملـيـ ــات
العـ ـسـكـ ــريـ ــة الـتــي تعـ ــرضــت لهـ ــا
الـشبكـة خالل الـشهـرين املــاضيني
وصلــت إل ـ ــى اك ـث ـ ــر ( 150ع ــمل ـي ـ ــة
ع ـ ـسـك ـ ــري ـ ــة) م ـ ــا بــني مـ ـ ــواجه ـ ــات

م ـ ـسـلحـ ـ ــة او ع ـبـ ـ ــوات ن ـ ـ ــاسفـ ـ ــة او
سيــارات مفخخــة والتـي سبـبت يف
تقـطيع كيبالت الشبكة الكهربائية
ودمــار االبـنـيــة الـت ــابع ــة لل ـشــركــة،
فضالً عن تعرض اكثـر من  20آلية
إلى السرقة او السلب.
واوضح امل ـصـ ــدر ان فـك ـ ــرة جتهـيـ ــز
املـواطـن بعـشـرة امـبيـرات ملـدة (24
س ـ ــاع ـ ــة) ت ـ ــوقـف الع ـمـل به ـ ــا رغــم
ن ـ ـصــب الـق ـ ـ ــواطـع وم ـ ـ ــد االسـالك
وذلك السـب ــاب مـنه ــا الـتالعـب يف
زيـ ـ ــادة االح ـمـ ـ ــال وسـ ـ ــرقـ ـ ــة بع ــض
الـكيـبالت اخلــاصــة بــاملـش ــروع ولم
حتـقق االهـ ــداف املـتـ ــوخـ ــاة مــنهـ ــا
م ـشـي ــراً إل ــى انـه مت رفع جت ــاوزات
ف ــاقـت ( )26005مـت ــر ط ــول مـنه ــا
 31196تـبـ ــادل خــط ثـ ــانٍ (ج ــطل)
وكذلك مصادرة  23760متراً للحد
مـن ه ـ ــذه ال ـظ ـ ــاه ـ ــرة الـتـي ت ـض ـ ــر
ب ــال ـشــبك ــة وكـ ــذلك امل ـسـتفـي ــديـن
منها.

