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LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

توزيع مساعدات عىل العوائل
املهجرة يف الزعفرانية والكاظمية
بغداد  /داود سلمان
بـاشرت مـديريـة الهجـرة واملهجـرين فـرع بغـداد بتـوزيع مسـاعدات
انسـانيـة علـى عـدد من العـوائل املهجــرة قســراً ومن النــازحني من
احملافظـات الى بغـداد .وقال مصـدر مسؤول يف املـديريـة انه سيتم
ت ــوزيع هــذه امل ـســاعــدات مـن خـيـم ومــواد غــذائـي ــة عل ــى الع ــوائل
السـاكنـة يف مـخيمـات الـزعفـرانيـة والكــاظميـة وامـاكن اخـرى من
بغداد علـى شكل وجبـات كمسـاعدات انـسانـية اوليـة اذ ان املديـرية
سـوف تـوزع املـسـاعــدات تبـاع ـاً وبحــسب مــا متلـيه الـظـروف حـيث
سـيتـم ذلك يف غـضــون االســابـيع القــادمــة وعلــى وفـق البــرنــامج
الــذي ع ــدته املــديــريــة .ومـن جهــة اخــرى افـتـتـح مكـتـب مـنـطقــة
الـشـرطـة اخلـامـسـة جلـمعيــة الهالل االحمـر فـرع بغـداد مخـتبـراً
طبياً جديداً الهالي املنـطقة واالحياء اجملاورة لها وان املكتب قام
مــؤخــراً بتــوزيع املــواد الغــذائيــة علــى العــوائل املـتعففــة واالرامل
واملعــاقني وبـواقـع  500حصـة غــذائيـة علــى ان هنــالك مـسـاعـدات
اخرى سيتم توزيعها على املتعففني يف مناطق اخرى .

العلوم والتكنولوجيا تشارك يف مؤمتر تطوير العراق
بغداد /املدى
انهــى مــؤمتــر (بــرنــامج تـطــويــر العــراق) الــذي عقــد يف الـشــارقــة
اعماله وقد متت مناقشة البرنامج الذي اعد بذلك اخلصوص.
وشــاركـت وزارة العلــوم والـتكـنــولــوجـيــا يف املــؤمتــر ال ــذي عقــد يف
الـشـارقــة حيـث ضم الـوفـد املـشـارك شخـصيـات علـميـة وتـأهـيليـة
ومجـمــوعــة مـن االســاتــذة اخملـتـصـني يف دائ ــرة بح ــوث الفـيــزيــاء
وتكنولـوجيا الطـيران والفضـاء وتكنولـوجيا املعلـومات كمـا حضر
املـؤمتـر ممثلـو عـدة وزارات وكبـريـات الشـركـات العـامليـة مثل شـركـة
بـابثوم بونيك عراقـنا .وتطرق املؤمتر الـى آليات تأمني االتصاالت
العراقيـة وحتصني معلـوماتهـا االمنية عـن طريق شبكـة االنترنت
وذلك لـلنهـوض بـالـواقع العــراقي الــى قمـة هـرم الــدول املتقـدمـة
السـيـمـ ــا ان العـ ــالـم يـ ـسـيـ ــر نحـ ــو الــتقـ ــدم والـت ـطـ ــويـ ــر الـعلـمـي
والتكنولوجي.
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انشاء  80مدرسة يف ذي قار بكلفة  25مليار دينار
النــاصــريــة /حــسني كــرمي
العامل
يـ ـتـ ـ ـ ــواصـل الـعـ ـمـل يف ق ـ ـ ـس ــم
االبنية املـدرسية يف محـافظة
ذي قـ ــار الجنـ ــاز  80مـ ــدرسـ ــة
مختلفة بكلفة اجمالية تبلغ
 25مليار دينار عراقي.
وق ــال املهـن ــدس احـم ــد ب ــاق ــر
م ــدي ــر االبـنـي ــة امل ــدرسـي ــة يف
مـ ــديـ ــريـ ــة تـ ــربـيـ ــة ذي قـ ــار لـ
(املـ ـ ـ ــدى) :ضـ ـم ــن م ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاريـع
تـنـمـيـ ــة االقـ ــالـيـم وبـ ــرنـ ــامج
ت ـسـ ــريع االعـمـ ــار لع ــام 2006
تق ـ ـ ــرر انـ ـ ـش ـ ـ ــاء  80م ـ ـ ــدرس ـ ـ ــة
جــديــدة  60مـنهــا يف مـنــاطق

االري ــاف والبـقي ــة يف املنــاطق
احلـ ـضـ ـ ــريـ ـ ــة واضـ ـ ــاف :ومــن
املـ ـ ـ ــؤمـل ان ت ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاه ــم هـ ـ ـ ــذه
امل ــدارس الـتـي تـت ــراوح نـ ـسـب
االجنـاز فيهـا بني  % 90-40يف
تقليص عدد االبنية املدرسية
ذات الـدوام الثالثـي واملدارس
املـبـنـيــة مـن القـصـب والـطـني
ح ـيــث مت اع ـت ـمـ ـ ــاد مع ـ ــاي ـي ـ ــر
كثـافـة الـطلبـة وقـدم املـدرسـة
يف عـملـي ــة حت ــدي ــد املـنـ ــاطق
املراد انشاء املدارس فيها.
وحدد مـدير االبـنية املـدرسية
ح ــاج ــة احمل ــاف ـظـ ــة لالبـنـي ــة
امل ـ ــدرس ـي ـ ــة اجل ـ ــدي ـ ــدة بـ 600

احــتفــــال بـيــــوم املـــســن العــــاملـي
بغداد  /حنان التميمي
ا حـ ـتـفـل ــت دا ئ ـ ـ ـ ــرة ا ل ـ ـ ـ ــر ع ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ــة
اال جـتما عـية ب يـوم امل سـن العاملي
ا م ــس و ق ـ ــد ا ع ـ ــد قـ ـسـم ر ع ـ ــا ي ـ ــة
ال عـ ــا جـ ــز يـن بـ ــر نـ ــام ج ـ ـا ً ممـيـ ــز ا ً
لالحت فـال ب هــذه امل نــاس بــة متثل
يف ا قـ ـ ــا مـ ـ ــة ا ح ــت فـ ـ ــا ل ـيـ ـ ــة يف دار

املسنني ببغداد.
و سـت ق ــوم دور ا مل ـسـنـني يف ب قـي ــة
ا حملــا فـظــات بف عــال يــات ممــاث لــة
مع ا قـامة ندوات ص حـية تنصب
يف ا لـتــو جـي هــات ا ملـنــا سـبــة ا لـتـي
تخص طبيعة حياة املسن.
ومن ا جلــد يــر بــا لــذ كــر ان دا ئــرة

ا لـ ــر عـ ــا يـ ــة اال جـتـمـ ــا عـيـ ــة و مـن
خالل ق ـسـم ر ع ــا ي ــة ال ع ــا ج ــز يـن
تـ ـ ــر عـ ـ ــى ا مل ـ ـس ـنــني يف ( )5دور يف
ب غ ـ ــداد و كـ ـ ــربالء وا ل ـ ــد ي ـ ــوا ن ـي ـ ــة
و نـيـنــوى وا لـبـصــرة و تـضـم ا كـثــر
مــن ( )300م ـ ـس ـن ٍ مــن ا ل ـ ــذ ك ـ ــور
واالناث.

تعي املب نّلغي يف دوائرها
القارصين نّ
بغداد  /اسراء العزي
دعـا مديـر عام دائـرة رعايـة القاصـرين يف وزارة
العـدل الـى تفـعيل دور قـسـم االعالم القـانــوني
وممـارسـة عـمله الرشـاد املـواطـنني وتـوجـيهـهم
ال ـت ـ ــوج ــيه الـ ــصح ــيح يف اجنـ ـ ــاز مع ـ ــامـالتهــم
بـانـسيـابيـة متجـاوزا الـروتني .وقـال مـديـر عـام
دائرة رعـاية القاصريـن ان دائرته تعمل وبشكل
جاد من اجل تطـوير العمل يف دوائـر االوصياء
واالوليـاء والعقـار وجبـايـة ايـرادات القـاصـرين
والعـمل علـى زيـادتهــا واستـثمـارهــا االستـثمـار
االم ــثل مت ـ ــاش ـي ـ ـ ـاً مع الـ ـ ــوضع االق ـتـ ـص ـ ــادي.
واضـ ـ ــاف املـ ـ ــدي ـ ـ ــر العـ ـ ــام ان م ـت ـ ـ ــابعـ ـ ــة امـ ـ ــوال
القاصـرين العقاريـة واملنقولة والـتي تدر ايراداً
للقـاصـريـن حتتـاج الـى بـذل اجلهـود واملتـابعـة
وتـوفيـر االمكـانيـات املـاديـة واملعنـويـة ويـأتي يف

مقـدمـتهــا تعـيني املـبلـغني يف مـديـريـات رعـايـة
القــاصــريـن وتــوفـيــر وســائـط الـنقل لـتــسهـيل
مهـم ــة اجـ ــراء الك ـش ــوف ــات الالزم ــة عل ــى تـلك
االم ــوال.كمــا يقــوم حق ــوقيــو الــدائــرة بـتقــدمي
املـشــورة القــانــونـيــة للـمــواطـنـني وارشــادهـم يف
اجنـاز معامالتهم ،كـذلك يقوم مـوظفو الـدائرة
بجـميـع اقسـامهـا القـانـونيـة واملـاليـة والـرعـايـة
االجـتمــاعيـة بـزيــارات ميــدانيـة الـى املـديـريـات
الـت ـ ــابع ـ ــة للـ ــدائـ ــرة بـتـ ــدقــيق اعـم ـ ــالهـ ــا ونـقل
خبـراتـهم الـى املـوظـفني يف املـديـريـات وكــذلك
تقـدمي الـنصح واالرشـاد كل حـسب اخـتصـاصه
للـنهــوض مب ـسـتــوى مــوظفـي املــديــريــات ورفع
كفاءتهـم ،فضال عن مهام االشـراف على اعمال
االوصيـاء واالوليـاء ومـراقبـة تصـرفهم بـأمـوال
القاصرين.

كربالء تطالب النفط بفتح مكتب مستقل للمنتوجات النفطية
كربالء  /املدى
طــالب محــافظ كــربالء وزارة النـفط
بـف ـتـح مـك ـتــب ل ـت ـ ـ ــوزيـع امل ـن ـتـج ـ ـ ــات

م ــدرس ــة اخ ــرى م ـشـي ــرا ال ــى
عـ ــدم كف ــاي ــة اع ــداد امل ــدارس
احل ـ ـ ــال ـي ـ ـ ــة يف س ـ ـ ــد الـعـج ـ ـ ــز
احلاصل يف االبنيـة املدرسية.
مـن ج ــانـب اخ ــر ب ــاش ــر ق ـسـم
االبنيـة املـدرسيــة ببنـاء اربعـة
مخـازن كبيرة لتـخزين الكتب
والقرطاسيـة وحفظ االغذية
املـ ــدرسـيـ ــة وذلـك يف مـنـ ــاطق
ال ـش ـط ــرة وال ــرف ــاعـي وس ــوق
الشيـوخ واجلبايش ،كما اعلن
القـسم عن مـناقـصة لـتشيـيد
ثـالث مديـريات تـربيـة فرعـية
يف كل مــن ال ـ ـشـ ـط ـ ــرة وس ـ ــوق
الشيوخ والرفاعي.
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الـنفطيـة يف احملافـظة علـى أن يكون
مـستـقال غيـر خـاضع إلــى أي مكـتب
من مكاتب احملافظات األخرى.

صعوبة احلصول على املشتقات النفطية تطال جميع انحاء العراق

وق ـ ـ ــال احمل ـ ـ ــاف ــظ ال ـ ـ ــدك ـتـ ـ ـ ــور عق ــيل
اخلــزعـلي لـ (املــدى) انه ط ــالب وزيــر
الــنف ــط أث ـنـ ـ ــاء لقـ ـ ــائه بـه يف بغ ـ ــداد
بف ــتح ه ـ ــذا املـك ـت ــب عل ـ ــى أن يـك ـ ــون
مـ ـسـتـقال لـتـحقــيق مـب ـ ــدأ العـ ــدالـ ــة
خاصة ان كربالء ما زالت حتى اليوم
ت ــابع ــة إلـ ــى مكـتـب الف ــرات األوسـط
الـذي مقره بـابل مما يـولد حـالة من
عـدم العـدالــة يف ايصـال املـنتـوج الـى
احملـافـظــة مع وجــود شحـة مـسـتمـرة
يف املنتوجات النفطية.
وأضــاف :انه مت حــسم مـســألــة تعــدد
اجلـهات الـرقابـية يف تـوزيع املنتـجات
الــنفـ ـط ـي ـ ــة وتـفعــيل دور الــتف ـت ـيـ ــش
والـ ـسـي ـط ـ ــرة علـ ــى ح ـ ــاالت الفـ ـسـ ــاد
اإلداري وتـ ـسـ ــريـب املـنـتـ ــوج وضـ ــرورة
االسـتـعجـ ــال يف بـنـ ــاء مـ ـسـتـ ــودعـ ــات
كـبيـرة ذات طـاقـات اسـتيعــابيــة تالئم
اسـتـهالك املـ ــواطـنــني للـمـنـتـ ــوجـ ــات
ال ــنفـ ـط ـيـ ـ ــة ..م ـ ـ ــوضحـ ـ ــا أن ه ـنـ ـ ــاك
مـستـودعـاً واحـداً يف كـربالء ال يـكفي
كطاقة تخزينية ليوم واحد فقط.
ويـ ــذكـ ــر ان ك ـ ــربالء مـ ــا زالــت تعـ ــانـي
شحـة املـنتـوجـات الـنفـطيـة وخـاصـة
الغـاز الـســائل والـبنــزين علـى الــرغم
مــن اخل ـطــط ال ـتــي مت وضـعه ـ ــا مــن
قـ ـبـل املـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــؤول ــني يف احمل ـ ـ ـ ــاف ـ ــظ ـ ـ ـ ــة
لـل ـ ـ ـسـ ـيـ ـ ـطـ ـ ـ ــرة عـلـ ـ ـ ــى األزمـ ـ ـ ــة اال ان
امل ـس ــؤولـني يـتح ــدث ــون دائـم ــا عـن ان
الــسبـب يعـود إلــى قلـة مـا يـصـل من
مـنـتـ ــوجـ ــات نف ـطـيـ ــة مـن املـ ـسـتـ ــودع
الــرئيـس يف بـابـل وانه ال يكـفي لـسـد
حاجة احملافظة.

مسنو العراق يحتفلون بيومهم العاملي وسط ظروف اجتماعية صعبة للغاية ..بغداد /أمس

قامت بتلقيح العاملني ضد التيفوئيد

صحة البرصة تقوم بجوالت تفتيشية للمحال
واملعامل االنتاجية

البصرة  /املدى
اك ـ ــد املـك ـتــب االعالمــي ل ـ ــدائـ ـ ــرة صح ـ ــة
البـصــرة ان فــرق الــرقــابــة الـصـحيــة يف
الــدائــرة قــامت بـ  168جــولــة تفـتيــشيــة
شـملت محـاالً جتـاريـة ومعـامل انتـاجيـة
صغيرة.
وذك ـ ــر ان هـ ـ ــذه الف ـ ــرق ق ـ ــامــت ب ـتـلق ــيح
العــاملـني يف املعــامل واملـط ــاعم واحملــال

ال ــتج ـ ــاريـ ـ ــة واملق ـ ــاه ــي الع ـ ــام ـ ــة بـلق ـ ــاح
التيفوئيد حيث بلغ عددهم  100شخص
اضـافـة الـى مـنح بطـاقـات مـزاولـة مهنـة
الـ ــى  121شخ ـص ـ ـاً تـ ــؤيـ ــد سالمــتهـم مـن
االم ـ ــراض املع ـ ــدي ـ ــة وال ـ ـس ـ ــاري ـ ــة .وأش ـ ــار
امل ـصـ ــدر الـ ــى ان ه ـ ــذه الفـ ــرق مت صـ ــرف
مكـافـآت قـدرهـا  699500دينـار لقـاء هـذه
اجلوالت.

تشغيل وحدة التكرير يف مصفى الساموة
املثنى /عدنان سمير
اجنـ ــزت املالكـ ــات الفـنـيـ ــة
والـهـ ـ ــن ـ ـ ـ ــدسـ ــيـ ـ ـ ـ ــة يف وزارة
ال ــنف ــط تـ ـ ــشغ ــيل وحـ ـ ــدة
ال ـتـكـ ـ ــريـ ـ ــر ال ـثـ ـ ــان ـيـ ـ ــة يف
مـصفـى الــسمـاوة بـطـاقـة
ـش ـ ـ ـ ـ ــرة آالف ـب ـ ـ ـ ـ ــرم ـ ـيـل
عـ ـ ـ ـ ـ
يــومـيـ ـأً .واوضح املهـنــدس
حـسـن محمـد تـايه مـديـر
املـ ـ ـص ــف ـ ـ ـ ــى ان الـ ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــدة
الثانيـة كانت شبـه مدمرة

غـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ان اجلــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود
االستـثنــائيـة الـتي بــذلت
واس ـت ـم ـ ـ ــرار الـع ـمـل مل ـ ـ ــدة
ثالثة اشهر اكملت العمل
وبخـبرات عراقيـة لترتقي
الكـميـات املـنتجـة الـى 10
آالف برميل يومياً.
واضـ ــاف ان طـمـ ــوحـنـ ــا ال
يـت ــوقف عـن ــد ه ــذا احل ــد
بل هـن ــاك سعـي لـت ــأهـيل
وبـن ــاء ال ــوح ــدة الـث ــالـث ــة

وانـتــاج نــوعـيــات جــديــدة
مــن امل ـ ـش ــتقـ ـ ــات وبج ـ ــودة
عالية.
واشـ ـ ــار الـ ـ ــى ان املـ ــصفـ ـ ــى
ي ـن ـتـج ح ـ ـ ــال ـيـ ـ ـ ـاً ال ـنـفـ ــط
االسود والكـيروسني وزيت
الغ ـ ــاز والـبـن ـ ــزيــن احمللـي
بـكـمـي ـ ــات تف ـ ــوق ح ـ ــاج ـ ــة
احملــافظـة ممـا يـؤدي الـى
ت ـص ـ ــدي ـ ــره ال ـ ــى م ــصف ـ ــاة
الدورة.

افتتاح  4مدارس ملحو األمية يف عفك
الديوانية  /باسم الشرقي
افـتتـحت املــديــريــة العــام ــة لت ــربيــة الــدي ــوانيــة ع ــدداً من
مـدارس محو االميـة لكال اجلنسـني بالتـعاون مع منـظمة
مـيــرسـي كــور ،حـيـث افـتـتح يف قـض ــاء عفـك اربع مــدارس
مح ــو االمـي ــة وق ــال ال ـسـي ــد ق ــاسـم رحـمـن م ــدي ــر اح ــدى
املـدارس املفتـوحـة :ان هـذه احلملـة جــاءت نتيجـة تضـافـر
اجلهـود املـشتـركـة بني املـديـريـة العـامـة للتـربيـة ومنـظمـة
ميــرسي كـور االنـســانيـة الـتي تقــوم بتــوفيـر الــدعم لهـذه
احلملـة ضمن مشـروع التعليم املـسرع للكبـار وسوف تكون
له ــا نـتـ ــائج جـي ــدة يف امل ـســتقـبـل الق ــريـب ك ــون الــطلـب ــة
املـتعلمني لـديهم رغبـة شديـدة يف التـعلم من اجل معـرفة
القـراءة والـكتـابـة عـلم ـاً ان اكثـرهـم ممن تـركـوا الـدراسـة
االبتدائية بسـبب احلرب والظروف املعيشـية الصعبة ابان
سنــوات احلصـار االقـتصـادي الـذي فـرض علـى العـراق يف
تــسعـيـنـيــات القــرن املـنـصــرم .يــذكــر ان املــديــريــة العــامــة
للـت ــربـي ــة يف ال ــدي ــوانـي ــة ق ــامـت بـتخـصـيـص  19م ــدرس ــة
وكــذلك  931مـعلمـاً ومـعلمــة يف عمــوم منـاطق احملــافظـة
للقـض ــاء عل ــى االمـي ــة ضـمـن م ـش ــروع الــتعلـيـم امل ـس ــرع
للكبار.

الزراعة جتهز  13حمافظة بسامد اليوريا
شحنت الشركة العامة للتجهيزات الزراعية التابعة
لـوزارة ا لـزرا عـة " "36374ط نـا ً مـن س مـاد ال يـور يـا من
معمل خـور ا لـزب يـر إ لـى فـروع ال شـر كـة يف م حـاف ظـات
نينوى واالنبار وبغداد وصالح الدين وواسط وبابل.
و قـال م صــدر يف ال شـر كـة لـ (ا ملـدى) ان هـذه ا لـكم يـات
ت ـ ــأ تــي ض ـمــن ت ـ ــأ مــني ا ل ـي ـ ــور ي ـ ــا ل ل ـم ـ ــو ســم ا ل ـ ــزرا عــي
ا ل ـشـت ــوي ،م ــوض حـ ـا ً ان ا ل ـش ــر ك ــة اع لـنـت مـن ــا قـص ــة
ل ـتـج ه ـي ـ ــز ه ـ ــا بـ" "25000طــن مــن ا ل ـ ــذرة ا لـ ــص ف ـ ــراء
العلفية.

