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تربية كركوك تبارش
قبول طلبات التعيني
كركوك  /املدى
اعلن مدير عام تربية محافظة كركوك
شان عمر مبارك أن املديرية باشرت قبول
طلبات خريجي الكليات واملعاهد ،من
أجل تعيينهم على مالك املديرية.
واوضح ضمن خطة وزارة التربية لقبول
طلبات التعيني خلريجي هذا العام أن
املتقدمني "سيكون تعيينهم يف املناطق
التي تعاني من نقص الكوادر التعليمية
،مثل قضاء احلويجة واألقضية األخرى"
،مشيرا إلى أن التربية "وضعت ضوابط
يف آلية التعيني ..منها :إعطاء األولية
ألهالي تلك املناطق التي تقدم
خريجوها إلى التربية بغية التعيني
،وهو األمر الذي طبق يف املديرية هذا
العام".
وقال أن "الغاية من إتباع هذه
التعليمات هي سد الشواغر وتأمني
إستمرارية العمل يف عدد كبير من تلك
املدارس الواقعة يف األقضية والنواحي
،وكذلك إعطاء فرصة للخريجني
بتعيينهم يف سلك التعليم".
ازدهار ورش صيانة االسلحة يف العراق بسبب تردي االوضاع االمنية

للحد من ظاهرة تهريب اآلثار

تواجد موظفني متخصصني باآلثار
مع رشطة الكامرك يف مطار بغداد الدويل
بغداد  /املدى
وافق وزيـر الـدولـة للـسيـاحـة
واآلث ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ــدكـ ـت ـ ـ ـ ــور ل ـ ـ ـ ــواء
س ـم ـيـ ـ ـس ــم عل ـ ـ ــى ت ـنـ ـ ـس ـيــب
م ـ ــوظفـني مــتخ ـص ـصـني يف
االث ـ ــار لـلع ـمـل مع ش ـ ــرط ـ ــة
الـكـمـ ــارك يف م ـط ـ ــار بغـ ــداد
ال ـ ـ ـ ــدول ــي .وق ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدر
مـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤول يف ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ان
مــوافقــة الــوزيــر جــاءت بعــد
طلـب تق ــدمـت به م ــدي ــري ــة
الـكـمـ ــارك يف م ـط ـ ــار بغـ ــداد
ال ــدولـي واض ــاف املـص ــدر ان
الـه ـي ـئ ـ ـ ــة الـع ـ ـ ــام ـ ـ ــة لـآلث ـ ـ ــار
والتــراث التـي تلـقت الـطـلب
ورفعـته الــى الــوزارة سـبق ان
الـتق ــى رئـي ــسه ــا ب ــال ــوك ــال ــة
مــدي ــر كمــارك مـطــار بغــداد
الـدولي وجـرى خالل اللقـاء
بحـث اهميـة تـواجـد آثـاريني
عـ ـ ــراق ـيــني يف هـ ـ ــذا امل ــنفـ ـ ــذ
املهم.
وج ــاء يف االسـب ــاب امل ــوجـب ــة

جامعة البرصة تنفذ
محلة لتأهيل

االقسام الداخلية
البصرة  /املدى
تنفذ جامعة البصرة حملة
لتأهيل االقسام الداخلية
وتهيئتها استعداداً للعام
الدراسي اجلديد / 2006
. 2007
وقال مدير الشؤون
الهندسية يف اجلامعة
رئيس املهندسني عبد
احلسن كحيط :لقد مت
اعداد الكشوفات اخلاصة
باعمار وتأهيل االقسام
الداخلية التابعة للجامعة
يف مواقع كرمة علي وباب
الزبير واالصمعي
واجلثيثة.
واضاف ان هذه الكشوفات
مت تسليمها إلى محافظة
البصرة لغرض املصادقة
عليها وتنفيذها ضمن
برنامج تنمية االقاليم حيث
كان مجلس جامعة البصرة
قد استضاف محمد سعدون
العبادي رئيس مجلس
محافظة البصرة واطلعه
على حاجة االقسام
الداخلية إلى تأهيلها وسد
النواقص فيها لتأمني
املستلزمات الضرورية
لطلبة االقسام الداخلية
البالغ عددهم ()2500
طالب وطالبة وقد مت
تخصيص مبلغ (ملياري)
دينار لهذا الغرض.
واوضح ان جامعة البصرة
اتخذت اجراءاتها السريعة
العمار وتأهيل االقسام
الداخلية لتكون جاهزة مع
بدء العام الدراسي اجلديد
حيث شكلت جلنة تقوم
بالتنفيذ املباشر وقد مت
تسليفها مبلغ ( )35مليون
دينار ملعاجلة النواقص يف
االقسام الداخلية ،ضمن
موازنة اجلامعة.

ل ـ ــذلـك ان آثـ ـ ــاراً حق ــيق ـي ـ ــة
ضـب ـطـت مـن قــبل عـنـ ــاصـ ــر
الكمارك ،كذلك مواد تراثية
يقل عمرهـا عن ( )200سنة.
غيــر ان هنـاك منـاذج مقلـدة
ص ــنعــت م ــن اجل ال ـتـ ـ ــرويج
الــسيـاحـي تعــامل علــى انهـا
مــن اآلث ـ ـ ــار وال ـت ـ ـ ــراث ك ـ ـ ــون
مـ ـ ـ ـ ـ ــوظـفـ ــي الـ ـك ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــارك ال
ميــتلـك ـ ــون اخل ـب ـ ــرة يف ه ـ ــذا
اجملال.
واش ـ ــار امل ـص ـ ــدر ال ـ ــى ان مــن
الـضــروري تــواجــد مــوظـفني
م ــتخـ ـصـ ـصــني ب ـ ــاآلثـ ـ ــار مع
زمـالء لـهـ ــم مـع م ـ ـ ـ ـ ــوظـفـ ــي
الـكـمـ ــارك يف م ـط ـ ــار بغـ ــداد
ال ـ ــدولــي مــن اجل الــتع ـ ــرف
ب ـصـ ــورة دقــيقـ ــة علـ ــى املـ ــواد
املهربـة الى اخلارج بـضبطها
ومـصادرتهـا ومن ثم اعـادتها
ال ــى املـتـحف الع ــراقـي واك ــد
املصـدر املـسـؤول ان من شـأن
ه ـ ـ ـ ــذا االج ـ ـ ـ ــراء ان يـ ـ ـ ـسـهـل

عـ ـمـلـ ـي ـ ـ ـ ــة خ ـ ـ ـ ــروج الـقـ ـ ـطـع
والـنمــاذج املقلــدة واملـصـنعــة
اساساً ألغراض سياحية من
اجـل ال ـت ـ ـ ــرويـج لـلـح ـ ـض ـ ـ ــارة
العراقية .
وطـالبـت الهيئـة بـتخصـيص
اربعة مـوظفني مختصني يف
اآلث ــار مـن اجل الـتـن ــاوب يف
ال ــواجـب ــات مـع زمالئهـم مـن
مــوظـفي الـكمــارك يف مـطــار
بغداد الدولي.
وي ـ ـ ــذك ـ ـ ــر ان وزارة ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة
للــسيــاحــة واآلثــار كــانت قــد
خ ـص ـصــت ثالثـ ــة خ ـطـ ــوط
س ــاخـن ــة مـن اجل االتـص ــال
بهـ ــا مـن قــبل املـ ــواطـنـني يف
حــاالت التجـاوز او الـتنقـيب
الع ـش ــوائـي او س ــرق ــة اآلث ــار
واهــابـت الــوزارة بــاملــواطـنـني
الـتع ــاون معهــا ألجنــاح هــذا
املشـروع واعادة اكـبر قـدر من
اآلثــار املـســروقــة واحل ــد من
عملية تهريب اآلثار.

انحسار أزمة الوقود يف الفرات االوسط
بابل  /مكتب املدى
اش ـ ــار م ـ ــدي ـ ــر ش ـ ــرك ـ ــة تـ ـ ــوزيع امل ـنــتج ـ ــات
النفـطيـة  -فـرع بـابل نـصيـر كـشـاش الـى
انحـ ـسـ ــار ازمـ ــة الـ ــوق ـ ــود يف محـ ــاف ـظـ ــات
الف ـ ــرات االوســط  .واك ـ ــد عل ـ ــى ح ـص ـ ــول
اتف ــاق مع مــديــريــة ال ـسـكك احلــديــديــة
لتأمـني نقل اكبر كـمية من زيـت الغاز من
م ـ ـس ـت ـ ــودع ال ـ ــشع ـي ـب ـ ــة يف ال ـبـ ـص ـ ــرة ال ـ ــى
محـافـظـة بــابل وتـسـييــر رحلــة اسبــوعيـة
بـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــة 1250-1000م 3مــن الـكـ ـ ــاز الـ ـ ــى
م ـ ـس ـتـ ـ ــودع احلل ـ ــة دون أن يـك ـ ــون ل ـ ــذلـك
ت ــأثـي ــرات سلـبـي ــة عل ــى ح ــاج ــة املـنــطق ــة
اجلن ــوبيــة  .واشــار املـهنــدس كـشــاش الــى
تـزويـد  11مـحطــة اهليـة بـوقـود الـبنــزين

محلة كبرية ملحو أمية الكبار يف الديوانية
الديوانية  /باسم الشرقي
تستعد املديريـة العامة لتربية
الديوانية للقيام بحملة كبيرة
حملـو أميـة الكـبار بـالتـعاون مع
أحدى املنظـمات الدولية حيث
ق ــامـت امل ــدي ــري ــة بـتهـيـئ ــة 19
مـركزا تـدريبـيا و 931محـاضرا
لغـ ـ ــرض امل ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة ب ـت ــنف ـيـ ـ ــذ
بـرنـامجهـا يف مـركـز واقـضيـة
ونواحـي احملافظة .وقـال مدير

مؤمتر للدفاع عن حقوق املرأة العاملة
يف النارصية
الناصرية /املدى
عقـد علـى قـاعـة قـسم الـرعـايـة الـصحيـة
االولـية يف الـناصـرية مـؤمتر حقـوق املراة
الع ـ ـ ــامل ـ ـ ــة االول بحـ ـضـ ـ ــور مم ــثالت عــن
املنـظمـات الـنسـويـة ونـاشطـات يف الـدفـاع
عن حقوق املرأة .
وقد جـرى خالل املـؤمتر الـذي عقـد حتت
شعــار (مـن اجل نـصــرة املــرأة العــاملــة يف
قـ ـط ـ ــاع ال ـ ــدول ـ ــة وال ـ ــدوائ ـ ــر اخمل ـتـلف ـ ــة )
مـنــاق ـش ــة ثالث ــة محــاور تـنــاولـت معــانــاة
امل ــراة يف ال ــدوائـ ــر احلك ــومـيـ ــة والق ـط ــاع
اخلاص .
وقـالت شذى القـيسي احدى املـشاركات يف
بحـوث املؤمتـر لـ(املدى) :ان املـؤمتر نـاقش

ع ــدة بح ــوث تـن ــاولـت واقع عـمل امل ــرأة يف
ال ــدوائ ــر وامل ــؤس ـسـ ــات احلك ــومـي ــة وغـي ــر
احلكــومـيــة وسـبل الـنهــوض ب ــواقع املــرأة
ورفع الـ ــظلــم واحل ــيف ع ــنه ـ ــا م ــن خالل
تفعـيل القــوانـني والتـشــريعــات اخلــاصــة
باملرأة وااللتزام مبضامينها.
وقد دعـا املؤمتـر الى حتسـني ظروف عمل
املــرأة وابــراز دورهــا كــإنـســان ــة يف اجملتـمع
من خالل تشريع قوانني وظيفية تضمن
حقوق املرأة وتنهض بواقعها املعاشي كما
دعــا الــى تفـعيـل دور املنــظمــات النـســويــة
والعمل على اعداد بـرامج لتطوير قدرات
املــراة االنتــاجيــة والثقــافيـة لـتتـمكـن من
اخذ دورها احلقيقي يف اجملتمع.

بسبب شحة الوقود

إرضاب عام ألصحاب االفران
واملخابز يف الديوانية
الديوانية  /املدى
شهـدت مــدينـة الـديــوانيـة أمـس
االربـعاء اضـراباً عـاماً ألصـحاب
اخملـ ــابـ ــز واالفـ ــران بـ ـسـبــب قلـ ــة
ال ــوق ــود فـيـمـ ــا اغلقـت املـط ــاعـم
ابوابها وشهـدت االفران واخملابز
طــوابيــر من املـواطـنني بـانـتظـار
انتهاءاالضراب.
وق ــال علـي محـم ــد (  35ع ــام ــا)
صــاحب احـد افـران الـصمـون أن
" أس ـب ـ ــاب اإلضـ ـ ــراب تع ـ ــود ال ـ ــى
شحــة الــوقــود الــذي نـسـتخــدمه
وارتـفاع اسعاره بالـسوق السوداء
ح ـيــث إن ش ـ ـ ــراءه مــن الـ ـ ـس ـ ـ ــوق
ال ـســوداء ســوف يــزيــد مـن سعــر
ال ـ ـ ـ ــرغـ ـيـف مم ـ ـ ـ ــا يـ ـثـقـل ك ـ ـ ـ ــاهـل
املواطن".
وأض ـ ـ ــاف سـع ـ ـ ــد ح ـم ـي ـ ـ ــد ،وه ـ ـ ــو
ص ـ ــاحــب مخـب ـ ــز :أن "االض ـ ــراب

اضافة الى احملطات احلكومية.
وعلـى صعيد آخر تشكـلت جلنة حتقيقية
يف مـجل ــس احملـ ــاف ـظـ ــة بـ ــرئـ ــاسـ ــة رئـي ــس
الـلجنــة القـانــونيــة يف اجمللـس لـلتحـقيق
يف مـلـف ـ ـ ــات تـالعــب ب ـ ـ ــرواتــب امل ـ ـ ــوظـفــني
وخ ــروق ــات اداري ــة يف امل ــدي ــريـ ــة الع ــام ــة
لـتـ ــربـيـ ــة احملـ ــاف ـظـ ــة كـمـ ــا شـكل مـجل ــس
احملــافظــة جلنـة حتقـيقيـة اخـرى للـنظـر
يف قـضـي ــة ضـبـط اوراق بـيــض مخـت ــوم ــة
بـختـم جلنــة الـطــاقــة التــابعــة للـمجلـس
الـبل ــدي يف ن ــاحـي ــة الق ــاسـم ل ــدى بعـض
وكالء الغاز.
ال ـ ــى ذلـك ص ـ ــرح م ـ ــديـ ـ ــر مج ـ ــاري بـ ـ ــابل
املهنــدس سلمـان نـاصـر طه لـ(املـدى) بـان

اعمـال الـصيـانـة شملـت فتـح االنسـدادات
وت ـنـ ـظ ــيف امل ــنهـ ـ ــوالت يف م ـن ـ ـ ــاطق نـ ـ ــادر
الـثـ ــانـيـ ــة والـثـ ــالـثـ ــة ودور الـنـ ـســيج وحـي
الــزهــراء والـشــاوي وس ــوق عالء الق ــاضي
واضــاف طه ان املالكـات اجنـزت عــدداً من
اعمـال الـصيـانـة يف نـاحيـة الكفل ومـازال
العمـل مسـتمـراً لـصيـانــة محطــات الضخ
يف قـضــاء امل ـسـيـب كـمــا نـظـمـت مــديــريــة
اجملاري نـدوة مكـرسة عـن ظاهـرة الفـساد
االداري وآثــارهــا الــسلـبـي ــة علــى اجملـتـمع
ووس ــائل مكــافحـتهــا  .وقــدمـت يف النــدوة
محـ ـ ــاضـ ـ ــرات ومـ ـ ــداخـالت خالل يـ ـ ــومــي
الندوة وحضرها مـدير دائرة التفتيش يف
بابل مع عدد من ممثلي اجملتمع املدني.

نتج عن عـدم جتهيـزنا بـحصص
الــوقــود الـتي خـصـصـت لن ــا من
مجـلس احملافظـة وهي  660لترا
مـن الــنفــط االبـيــض ألصحـ ــاب
اخمل ـ ــاب ـ ــز و 880ل ـتـ ـ ــرا الصح ـ ــاب
اف ــران ال ـصـمـ ــون ،وذلك بـحج ــة
قلـ ــة املـنـتـ ــوجـ ــات يف احملـ ــاف ـظـ ــة
حـيـث اعـت ــذرت دائ ــرة املـنـتج ــات
النفطية عن جتهيزنا".
ومن جانبه ،قال معاون محافظ
الــدي ــوانيــة وســام كــاظـم إن "من
الضـروري تـوفيـر الـوقـود وسـوف
تـقوم احلكـومة احمللـية بـدعمهم
للحـص ــول عل ــى كـمـي ــات ك ــافـي ــة
تضمن استمرارية عملهم".
وعبـر معـاون احملـافـظ عن أسفه
ملــا حــصل ودعــا ممـثلـي اخملــابــز
واالف ـ ــران ال ـ ــى الــتفـ ـ ــاوض حلل
االزمة.

عــام التــربيـة الــدكتـور سـلمـان
بـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــر :إن مـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــريـ ـتـ ـنـ ـ ـ ــا و
بالتنسـيق مع احدى املنظمات
الـدولية تستعـد للقيام بحملة
كـبـيـ ــرة حملـ ــو أمـيـ ــة الـكـبـ ــار يف
م ـ ـ ــرك ـ ـ ــز واق ـ ـض ـي ـ ـ ــة ون ـ ـ ــواحــي
احملافـظة بـعد أن انـتهينـا من
إعـ ـ ـ ـ ــداد وتـه ـ ـي ـ ـئـ ـ ـ ـ ــة املـ ـ ـ ـ ــراكـ ـ ـ ـ ــز
وجتهيـزها باملقاعد والسبورات
والقـرطـاسيـة ،وأضـاف إن هـذه

احلـ ـمـل ـ ـ ـ ــة سـ ـتـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاه ــم يف
القـض ــاء علــى األمـيــة ،واحلــد
مــن اتـ ـ ـس ـ ـ ــاع رقعـ ـ ــة اجلـهل يف
م ـ ـ ــرك ـ ـ ــز وأق ـ ـض ـي ـ ـ ــة ون ـ ـ ــواحــي
احملـافظـة ،مضيفـا إن احلملة
تــأتـي يف أط ــار تفعـيل م ـشــروع
الـ ـتـعـلـ ـي ــم امل ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرع لـل ـكـ ـبـ ـ ـ ــار،
واله ــدف مـنه ــا القـض ــاء عل ــى
األمـيـ ــة ،ومح ــو آث ــار الـتخـلف
واجلهل ،ال ــذي ازدادت ن ـسـبـته

خـالل ف ـت ـ ـ ــرة حـكــم ال ـن ـ ـظ ـ ـ ــام
الـ ـس ـ ــابق مـن  65 -30ب ـ ــاملـئ ـ ــة،
عـلـ ـ ـ ـ ــى وجـه اخلـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــوص يف
املـن ـ ــاطق الـنـ ــائـيـ ــة واألريـ ــاف،
م ـ ـ ـ ـ ـش ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراً إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى إن ع ـ ـ ـ ـ ـ ــدد
املـسـتفيـديـن من هــذه احلملـة
ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـلــغ  10آالف مـ ـ ــن كــال
اجلنـسـني ومبخـتلـف األعمــار،
وسـتـ ـسـتـم ـ ــر احلــمل ـ ــة حـت ـ ــى
حتقق هدفها املنشود.

مراعاة الشروط الصحية يف ضوابط االستيراد

الزراعة توافق عىل توريد  40الف طن من الدجاج املجمد
بغداد  /كرمي احلمداني
وافقــت وزارة الـ ـ ــزراع ـ ـ ــة علـ ـ ــى
قـيـ ــام عـ ــدد مـن املـ ـسـتـ ــورديـن
بــتـ ـ ــوري ـ ـ ــد ( )40الف طــن مــن
ال ــدج ــاج اجملـم ــد ومـصـنع ــاته
اجملـمـ ــدة وانـ ــواع مـن أسـمـ ــاك
الـبلـطـي والكــارب مـن من ــاشئ
ك ــويـتـي ــة وسع ــودي ــة واي ــرانـي ــة
وصـينيـة وبـرازيليـة وتـايلنـديـة
والـفي صنـدوق بـيض تفقـيس
الفراخ فـروج اللحم من مـنشأ
لـبنــانـي مع مــراعــاة الـشــروط
الـصحـيــة الــواردة يف ضــوابـط
االستيراد.
ابلغ ذلـك مصـدر يف الـوزارة لـ

شمول ضحايا احلادث

االرهايب يف النجف برواتب
شبكة احلامية االجتامعية

النجف  /عامر العكايشي
أكد محافظ النجف اسعد ابو كلل
شمــول ضحــايــا احلــادث االره ــابي
الـذي وقع قـرب الصـحن احليـدري
ال ـش ــريف بــراتـب شـبكــة احلـمــايــة
االجتماعية .
ص ـ ــرح ب ـ ــذلـك م ـ ــدي ـ ــر ال ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة
االج ـت ـمـ ـ ــاع ـيـ ـ ــة يف ال ـنـجف ع ـبـ ـ ــد
احل ـ ـس ــن الع ـبـ ـ ــاســي واضـ ـ ــاف  :ان
هـ ـ ــؤالء الـ ــضحـ ـ ــايـ ـ ــا م ــن شهـ ـ ــداء
وجرحـى هم مـن الكسـبة والـفقراء
الــذيـن يعـملــون بـشــرف ل ــذلك مت
شـ ـمـ ـ ـ ــولـه ــم بـ ـ ـ ــرات ــب احلـ ـمـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــة
االجـتمــاعيــة كمـا حـصل لـضحـايـا
التفجيـرات السـابقة ووافق الـسيد
الــوزيــر علــى زيــادة حـصــة الـنجف
االشـ ـ ـ ـ ــرف مـ ــن اجـل ش ـ ـمـ ـ ـ ـ ــول كـل
الـشهداء واجلـرحى جـراء االعمال
االرهابـية الـتي حصـلت يف النجف
والكوفة.

(امل ــدى) واض ــاف :مـن ج ــانـب
آخــر قــامت مــديــريــة الــزراعــة
يف محــافـظــة نـينــوى بــإعــداد
عـينــات من الـزيـوت الـنبــاتيـة
ذات االستعمـاالت الطبـية مع
معلـومــات عن الـنبـاتـات الـتي
تـنـتـجهـ ــا لـلفـ ــائ ـ ــدة العـ ــامـ ــة
واك ــم ـ ـ ــال حتـلـ ـيـل ع ــنـ ــص ـ ـ ــري
الفـوسفــور والبـوتــاسيـوم بعـد
احلـ ــص ـ ـ ــاد لـع ـيــن ـ ـ ــات الــت ـ ـ ــرب
اخل ـ ـ ــاص ـ ـ ــة مب ـ ـ ــوقـع ت ـنـفــي ـ ـ ــذ
امل ـش ــروع ال ــذي ي ـش ــرف علـيه
املـ ـ ـ ــرك ـ ـ ــز ال ـ ـ ــدولــي لـل ـبـح ـ ـ ــوث
الزراعية يف املناطق اجلافة.
وعل ــى صعـيــد مـتــصل اعلـنـت

الـشــركــة العــامــة للـتجـهيــزات
الـزراعية عـن مناقصـة خاصة
لـتــوريــد م ـسـتلــزم ــات تكـثـيــر
االسـمـ ــاك حل ــس ـ ــاب الهـيـئـ ــة
العـ ـ ــامـ ـ ــة ل ـت ـن ـمــيـ ـ ــة الــثـ ـ ــروة
السمكية.
واشار املـصدر الـى ان مديـرية
زراعة محافظـة ديالى اجنزت
ح ــملـ ـ ــة لــتـ ــصل ــيح وتـ ـ ــأه ــيل
ســاحبــات فيــات العــائــدة إلــى
املــزارعني بــواقع  283ســاحبــة
من اصـل  363ساحـبة مـوزعة
عل ــى ال ــوح ــدات االداري ــة ،مت
تـ ـ ـ ــأهـ ـيـلـه ـ ـ ــا دون ان يـ ـتـحـ ـمـل
املزارعون أي اجور

* وزع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
مـ ـنـ ـ ـظـ ـم ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ــابـل
حلـق ـ ـ ـ ــوق االنـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــان
مساعـدات غذائيـة على
الـعـ ـ ـ ـ ـ ــوائـل امل ـ ـتـعـفـفـ ـ ـ ـ ـ ــة
واحمل ـتـ ـ ــاجـ ـ ــة ش ــملــت 20
عـ ـ ــائل ـ ــة وتـ ـض ـم ـن ــت سل ـ ــة
امل ـس ــاع ــدات م ــواد غ ــذائـي ــة
مختلفة.
* نـ ـظــم ق ـ ـســم ال ـتـ ـط ـ ــوي ـ ــر
والـت ــدريـب يف دائ ــرة صح ــة
النجف بـالتـنسـيق مع كليـة
ال ـطــب بج ـ ــامع ـ ــة الـك ـ ــوف ـ ــة
دورات ط ـب ـيـ ـ ــة تـ ـطـ ـ ــويـ ـ ــريـ ـ ــة
لالطـباء والعاملني يف مراكز
الرعاية الصحية االولية.
* قـ ـ ـ ــام ــت مـفـ ـت ـ ـ ـشـ ـيـ ـ ـ ــة آثـ ـ ـ ــار
مح ــافـظ ــة ال ــدي ــوانـي ــة بحـمل ــة
واسع ـ ــة ملـ ــسح امل ـ ــواقع اآلث ـ ــاري ـ ــة
ملنــاطق نفـر والـسـديـر والــشنــافيـة
والــدغــارة ومت تــزويــد الفــرق بـجمـيع
املستلزمات الالزمة.
* اكـدت مديـرية الـرعايـة االجتـماعـية يف
محــافـظــة ذي قــار شـمــول الـنــازحـني مـن
املنـاطق الـساخـنة بـرواتب شبكـة احلمـاية
االجتماعية مع زيادة حصة احملافظة من
تخصيصات الشبكة بنسبة .%20
* اعلـنت جــامعــة القــادسيـة خـطــة قبـول
الكـليــة للــدراســة االوليــة للعــام الــدراسي
 2007 /2006وت ـضـمـنـت خ ـطـ ــة الـ ــدراسـ ــة
الـصبــاحيــة قبـول  640طــالبـاً وطــالبـة يف
كلية التربية.
* اكـد مـديــر شعبـة زراعــة االسكنـدريـة يف
ب ــابل ان املـصــرف الــزراعـي قــام بـتــسلـيف
ع ــدد مـن الـفالحـني ضـمـن م ـش ــروع دعـم
واقراض صغار الفالحني.
* اقامت دائـرة الرعـاية االجـتماعيـة ندوة
ح ــول ظ ــاه ــرة الـت ـش ــرد والـت ـس ــول ووضع
احلل ــول املن ــاسبــة لهــا بــأســالـيب تــربــويــة
وانسانية.
* نف ــذت الفــرق الـبـيـئـيــة وفــرق الـصحــة
املـدرسيـة يف الفلـوجـة بـالتعـاون مع جلنـة
االع ـم ـ ــار ح ــملـ ـ ــة لالطـالع عل ـ ــى الـ ـ ــواقع
البيئي والصحي للمدارس.
* نـظـمـت مــديــريــة زراعــة كــركــوك نــدوة
مـوسعـة حـول تقـنيـات زراعــة اخلضـراوات
وذلك يف نــاحيــة التـون كـوبـري مبـشـاركـة
اكثر من  85مزارعاً وفالحاً.
* ق ــامـت ت ــربـيـ ــة مح ــاف ـظ ــة ال ــدي ــوانـي ــة
بــافـتـتــاح اذاع ــة داخلـيــة يف ق ـسـم االعالم
التـربـوي تـبث بـرامج تـربـويـة وتــوجيهـات
ادارية.
* اجنـزت املالكــات الهنــدسيـة والفـنيـة يف
جامـعة الـقادسـية عـدة مشـاريع تـطويـرية
وتأهيلية بكلفة  15مليون دينار.

أسطوانة غاز لكل عائلة شهرياً

توزيع  60صهرجياً من البنزين عىل حمطات دياىل
ديالى  /عمر الدليمي
أكـد مسـؤول فـرع املنتـوجـات النفـطيـة يف محـافظـة ديـالـى ضيـاء
النعيـمي جتهيـز احملـافظـة بـ  60سيـارة محملـة مبنتـوج البنـزين
وقـ ــد مت تـ ــوزيـعهـ ــا علـ ــى جـمــيع احمل ـطـ ــات مـن اجـل حل االزمـ ــة
اخلانقة التي استفحلت خالل االيام االخيرة.
وطالب النعيمي بـزيادة الكميات اخملصصـة من الغاز السائل الى

خمــس سيـارات يــوميـا مـن اجل تــوفيـر اسـطـوانـة غــاز مقــابل كل
بطـاقة متوينيـة شهريا واضاف مـسؤول الفرع :ان محافـظة ديالى
تعـتمــد كـليــا علــى مـنف ــذ املنــذريــة احل ــدودي منــاشــداً مـنتـسـبي
االجـهزة عـدم التـدخل يف عـمل احملطـات و يذكـر ان اغلب منـاطق
احملافـظة قـد شهدت ارتفـاعا حـادا يف اسعار الـبنزيـن خالل االيام
املاضية.

بطاقة انتاجية  18.5ميكاواط

تشغيل مولد كهربائي يف حمطة عزل الغاز غرب القرنة
البصرة  /املدى
اكـد مـديـر اعالم شـركـة نـفط اجلنـوب سميـر جـاسـم خضيـر علـى
نـصب وتـشـغيل مـولـد تـوربـايـني يف محـطـة عــزل الغـاز الـســابعـة
غــرب القــرنــة واضــاف :ان هــذا املـشــروع يعــد ضــروري ـاً يف تغــذيــة
احملـطــة الـســابعــة بــالـطــاق ــة الكهــرب ــائيــة بعــد تعــرض املــولــدات
الكهـربائية العاملة فيها ألعطال فنية ادت إلى تلكؤ عملية انتاج

احملطـة .مـؤكـداً ان عـمليـة االجنـاز متـت بخبـرات عـراقيـة وبكلفـة
اجمــاليــة بلغـت  120مليــون دينــار واالستعـانــة مبعــدات ومخـازن
الشركة دون احلاجة إلى قطع غيار مستوردة.
ومن امل ــؤمل تغــذيــة احملـطــة الـســادس ــة والث ــامنــة لـشــركــة نفـط
اجلنـوب بطاقة هذا الـتورباين الذي تبلغ طـاقته االنتاجية 18.5
ميكاواط.

