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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
تـــوزيع هــذه املــســاعــدات مـن خـيـم ومــواد غــذائـيـــة علـــى العـــوائل
السـاكنـة يف مـخيمـات الـزعفـرانيـة والكــاظميـة وامـاكن اخـرى من
بغداد علـى شكل وجبـات كمسـاعدات انـسانـية اوليـة اذ ان املديـرية
سـوف تـوزع املـسـاعــدات تبـاعــاً وبحــسب مــا متلـيه الـظـروف حـيث
سـيتـم ذلك يف غـضــون االســابـيع القــادمــة وعلــى وفـق البــرنــامج
الــذي عـــدته 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 500 حصـة 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 الـــذي عقــد يف
الـشـارقــة حيـث ضم الـوفـد املـشـارك شخـصيـات علـميـة وتـأهـيليـة
ومجـمــوعــة مـن االســاتــذة اخملـتـصـني يف دائـــرة بحـــوث 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
السـيـمــــا ان العــــالـم يـــسـيــــر نحــــو الــتقــــدم والـتــطــــويــــر الـعلـمـي

والتكنولوجي. 

النــاصــريــة/ حــسني كــرمي
العامل 

يـــتــــــــواصـل الـعـــمـل يف قــــــســـم
االبنية املـدرسية يف محـافظة
ذي قــــار الجنــــاز 80 مــــدرســــة
مختلفة بكلفة اجمالية تبلغ

25 مليار دينار عراقي. 
وقـــال املهـنـــدس احـمـــد بـــاقـــر
مـــديـــر االبـنـيـــة املـــدرسـيـــة يف
مــــديــــريــــة تــــربـيــــة ذي قــــار لـ
)املــــــــدى(: ضـــمـــن مــــــشــــــــاريـع
تـنـمـيــــة االقــــالـيـم وبــــرنــــامج
تــســــريع االعـمــــار لعـــام 2006
تقـــــــرر انـــــشـــــــاء 80 مـــــــدرســـــــة
جــديــدة 60 مـنهــا يف مـنــاطق

مـــدرســـة اخـــرى مــشـيـــرا الـــى
عــــدم كفـــايـــة اعـــداد املـــدارس
احلـــــــالــيـــــــة يف ســـــــد الـعـجـــــــز
احلاصل يف االبنيـة املدرسية.
مـن جـــانـب اخـــر بـــاشـــر قــسـم
االبنيـة املـدرسيــة ببنـاء اربعـة
مخـازن كبيرة لتـخزين الكتب
والقرطاسيـة وحفظ االغذية
املــــدرسـيــــة وذلـك يف مـنــــاطق
الــشــطـــرة والـــرفـــاعـي وســـوق
الشيـوخ واجلبايش، كما اعلن
القـسم عن مـناقـصة لـتشيـيد
ثـالث مديـريات تـربيـة فرعـية
يف كل مــن الــــشـــطـــــرة وســـــوق

الشيوخ والرفاعي. 

االريـــاف والبـقيـــة يف املنــاطق
احلـــضــــــريــــــة واضــــــاف: ومــن
املــــــــؤمـل ان تــــــســــــــاهـــم هــــــــذه
املـــدارس الـتـي تـتـــراوح نـــسـب
االجنـاز فيهـا بني 40-90 % يف
تقليص عدد االبنية املدرسية
ذات الـدوام الثالثـي  واملدارس
املـبـنـيــة مـن القـصـب والـطـني
حــيــث مت اعــتــمــــــاد معـــــايــيـــــر
كثـافـة الـطلبـة وقـدم املـدرسـة
يف عـملـيـــة حتـــديـــد املـنــــاطق

املراد انشاء املدارس فيها. 
وحدد مـدير االبـنية املـدرسية
حـــاجـــة احملـــافــظــــة لالبـنـيـــة
املـــــدرســيـــــة اجلـــــديـــــدة بـ 600

انشاء 80 مدرسة يف ذي قار بكلفة 25 مليار دينار

بغداد / اسراء العزي 
دعـا مديـر عام دائـرة رعايـة القاصـرين يف وزارة
العـدل الـى تفـعيل دور قـسـم االعالم القـانــوني
وممـارسـة عـمله الرشـاد املـواطـنني وتـوجـيهـهم
الــتـــــوجـــيه الــــصحـــيح يف اجنــــــاز معـــــامـالتهــم
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
االمـــثل متـــــاشــيــــــاً مع الــــــوضع االقــتـــصـــــادي.
واضــــــاف املــــــديـــــــر العــــــام ان مــتـــــــابعــــــة امــــــوال
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
مهـمـــة اجــــراء الكــشـــوفـــات الالزمـــة علـــى تـلك
االمـــوال.كمــا يقــوم حقـــوقيــو الــدائــرة بـتقــدمي
املـشــورة القــانــونـيــة للـمــواطـنـني وارشــادهـم يف
اجنـاز معامالتهم، كـذلك يقوم مـوظفو الـدائرة
بجـميـع اقسـامهـا القـانـونيـة واملـاليـة والـرعـايـة
االجـتمــاعيـة بـزيــارات ميــدانيـة الـى املـديـريـات
الـتـــــابعـــــة للــــدائــــرة بـتــــدقــيق اعـمـــــالهــــا ونـقل
خبـراتـهم الـى املـوظـفني يف املـديـريـات وكــذلك
تقـدمي الـنصح واالرشـاد كل حـسب اخـتصـاصه
للـنهــوض مبــسـتــوى مــوظفـي املــديــريــات ورفع
كفاءتهـم، فضال عن مهام االشـراف على اعمال
االوصيـاء واالوليـاء ومـراقبـة تصـرفهم بـأمـوال

القاصرين. 

القارصين تعينّ املبلنّغي يف دوائرها 

بغداد / حنان التميمي 
احـــتـفـلـــت دائـــــــــرة الـــــــــرعـــــــــايـــــــــة
االجـتماعـية بيـوم املسـن العاملي
امـــس وقـــــد اعـــــد قـــسـم رعـــــايـــــة
العــــاجــــزيـن بــــرنــــامجــــاً ممـيــــزاً
لالحتفـال بهــذه املنــاسبــة متثل
يف اقــــــامــــــة احـــتفــــــالــيــــــة يف دار

الــــرعــــايــــة االجـتـمــــاعـيــــة ومـن
خالل قــسـم رعـــايـــة العـــاجـــزيـن
تــــــرعــــــى املــــســنــني يف )5( دور يف
بغـــــداد وكــــــربالء والـــــديـــــوانــيـــــة
ونـيـنــوى والـبـصــرة وتـضـم اكـثــر
مــن )300( مــــســنٍ مــن الـــــذكـــــور

واالناث. 

املسنني ببغداد.
وسـتقـــوم دور املــسـنـني يف بقـيـــة
احملــافـظــات بفعــاليــات ممــاثلــة
مع اقـامة ندوات صحـية تنصب
يف الـتــوجـيهــات املـنــاسـبــة الـتـي

تخص طبيعة حياة املسن.
ومن اجلــديــر بــالــذكــر ان دائــرة

احــتفــــال بـيــــوم املـــســن العــــاملـي 

كربالء / املدى
طــالب محــافظ كــربالء وزارة النـفط
بـفــتـح مـكــتــب لــتـــــــوزيـع املــنــتـجـــــــات

وقـــــــال احملـــــــافـــظ الـــــــدكــتــــــــور عقـــيل
اخلــزعـلي لـ )املــدى( انه طـــالب وزيــر
الــنفـــط أثــنــــــاء لقــــــائه بـه يف بغـــــداد
بفـــتح هـــــذا املـكــتـــب علـــــى أن يـكـــــون
مـــسـتـقال لـتـحقــيق مـبـــــدأ العــــدالــــة
خاصة ان كربالء ما زالت حتى اليوم
تـــابعـــة إلــــى مكـتـب الفـــرات 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
الــنفـــطــيـــــة وتـفعــيل دور الــتفــتــيــــش
والـــسـيــطـــــرة علــــى حـــــاالت الفـــســــاد
اإلداري وتـــســــريـب املـنـتــــوج وضــــرورة
االسـتـعجــــال يف بـنــــاء مـــسـتــــودعــــات
كـبيـرة ذات طـاقـات اسـتيعــابيــة تالئم
اسـتـهالك املــــواطـنــني للـمـنـتــــوجــــات
الـــنفـــطــيــــــة.. مـــــــوضحــــــا أن هــنــــــاك
مـستـودعـاً واحـداً يف كـربالء ال يـكفي

كطاقة تخزينية ليوم واحد فقط.
ويــــذكــــر ان كـــــربالء مــــا زالــت تعــــانـي
شحـة املـنتـوجـات الـنفـطيـة وخـاصـة
الغـاز الـســائل والـبنــزين علـى الــرغم
مــن اخلــطــط الــتــي مت وضـعهـــــا مــن
قـــبـل املــــــســــــــؤولـــني يف احملــــــــافـــــظــــــــة
لـلــــــســـيـــــطــــــــرة عـلــــــــى األزمــــــــة اال ان
املــســـؤولـني يـتحـــدثـــون دائـمـــا عـن ان
الــسبـب يعـود إلــى  قلـة مـا يـصـل من
مـنـتــــوجــــات نفــطـيــــة مـن املـــسـتــــودع
الــرئيـس يف بـابـل وانه ال يكـفي لـسـد

حاجة احملافظة.

ـ ـ ـ

الـنفطيـة يف احملافـظة علـى أن يكون
مـستـقال غيـر خـاضع إلــى أي مكـتب

من مكاتب احملافظات األخرى.

كربالء تطالب النفط بفتح مكتب مستقل للمنتوجات النفطية

البصرة / املدى 
اكـــــد املـكــتــب االعالمــي لـــــدائــــــرة صحـــــة
البـصــرة  ان فــرق الــرقــابــة الـصـحيــة يف
الــدائــرة  قــامت بـ 168 جــولــة تفـتيــشيــة
شـملت محـاالً جتـاريـة ومعـامل انتـاجيـة

صغيرة.
وذكـــــر ان هــــــذه الفـــــرق قـــــامــت بــتـلقـــيح
العــاملـني يف املعــامل واملـطـــاعم واحملــال

قامت بتلقيح العاملني ضد التيفوئيد 

صحة البرصة تقوم بجوالت تفتيشية للمحال
واملعامل االنتاجية 

الـــتجـــــاريــــــة واملقـــــاهـــي العـــــامـــــة بـلقـــــاح
التيفوئيد حيث بلغ عددهم 100 شخص
اضـافـة الـى  مـنح بطـاقـات مـزاولـة مهنـة
الــــى 121 شخــصــــاً تــــؤيــــد سالمــتهـم مـن
االمـــــراض املعـــــديـــــة والــــســـــاريـــــة. وأشـــــار
املــصــــدر الــــى ان هـــــذه الفــــرق مت صــــرف
مكـافـآت قـدرهـا 699500 دينـار لقـاء هـذه

اجلوالت.

املثنى/ عدنان سمير 
اجنــــزت املالكــــات الفـنـيــــة
ـــــــــة يف وزارة ـــــــــدســــي والـهــــن
الـــنفـــط تــــــشغـــيل وحــــــدة
الــتـكــــــريــــــر الــثــــــانــيــــــة يف
مـصفـى الــسمـاوة بـطـاقـة
ــــــــــرمــــيـل عــــــــشــــــــــرة آالف ب
يــومـيـــأً. واوضح املهـنــدس
حـسـن محمـد تـايه مـديـر
ــــــــوحــــــــدة املـــــصـفــــــــى ان ال
الثانيـة كانت شبـه مدمرة

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

وانـتــاج نــوعـيــات جــديــدة
مــن املــــشـــتقــــــات وبجـــــودة

عالية. 
واشــــــار الــــــى ان املــــصفــــــى
يــنــتـج حـــــــالــيـــــــاً الــنـفــــط
االسود والكـيروسني وزيت
الغـــــاز والـبـنـــــزيــن احمللـي
بـكـمـيـــــات تفـــــوق حـــــاجـــــة
احملــافظـة ممـا يـؤدي الـى
تــصـــــديـــــره الـــــى مـــصفـــــاة

الدورة. 

غــــــــيـــــــــــــــــــر ان اجلــهـــــــــــــــــــود
االستـثنــائيـة الـتي بــذلت
واســتــمـــــــرار الـعــمـل ملـــــــدة
ثالثة اشهر اكملت العمل
وبخـبرات عراقيـة لترتقي
الكـميـات املـنتجـة الـى 10

آالف برميل يومياً. 
واضــــاف ان طـمــــوحـنــــا ال
يـتـــوقف عـنـــد هـــذا احلـــد
بل هـنـــاك سعـي لـتـــأهـيل
وبـنـــاء الـــوحـــدة الـثـــالـثـــة

ـ ـ

تشغيل وحدة التكرير يف مصفى الساموة 

افتتاح 4 مدارس ملحو األمية يف عفك
الديوانية / باسم الشرقي

افـتتـحت املــديــريــة العــامـــة لتـــربيــة الــديـــوانيــة عـــدداً من
مـدارس محو االميـة لكال اجلنسـني بالتـعاون مع منـظمة
مـيــرسـي كــور، حـيـث افـتـتح يف قـضـــاء عفـك اربع مــدارس
محـــو االمـيـــة وقـــال الــسـيـــد قـــاسـم رحـمـن مـــديـــر احـــدى
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
لهـــا نـتــــائج جـيـــدة يف املــســتقـبـل القـــريـب كـــون الــطلـبـــة
املـتعلمني لـديهم رغبـة شديـدة يف التـعلم من اجل معـرفة
القـراءة والـكتـابـة عـلمــاً 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
للـتـــربـيـــة يف الـــديـــوانـيـــة قـــامـت بـتخـصـيـص 19 مـــدرســـة
وكــذلك 931 مـعلمـاً ومـعلمــة يف عمــوم منـاطق احملــافظـة
للقـضـــاء علـــى االمـيـــة ضـمـن مــشـــروع  الــتعلـيـم املــســـرع

للكبار.

الزراعة جتهز 13 حمافظة بسامد اليوريا
شحنت الشركة العامة للتجهيزات الزراعية التابعة
لـوزارة الـزراعـة "36374" طنـاً مـن سمـاد اليـوريـا من
معمل خـور الـزبيـر إلـى فـروع الشـركـة يف محـافظـات
نينوى واالنبار وبغداد وصالح الدين وواسط وبابل.
وقـال مصــدر يف الشـركـة لـ )املـدى( ان هـذه الـكميـات
تـــــأتــي ضــمــن تـــــأمــني الــيـــــوريـــــا للــمـــــوســم الـــــزراعــي
الــشـتـــوي، مـــوضحـــاً ان الــشـــركـــة اعلـنـت مـنـــاقـصـــة
لــتـجهــيـــــزهـــــا بـ"25000" طــن مــن الـــــذرة الــــصفـــــراء

العلفية.

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

صعوبة احلصول على املشتقات النفطية تطال جميع انحاء العراق


