
النا�سرية/ ح�سني العامل
اتخذت دائرة �صحة ذي قار حزمة من االجراءات 
الوقائي���ة للحيلولة دون انتقال مر�ض الكولريا 
اىل حمافظة ذي قار، وذلك �ص���من برنامج عمل 
متكامل لال�ص���هر الثالثة املقبلة التي متثل ذروة 

ن�صاط املر�ض الوبائي .
وذك���ر موق���ع دائ���رة �ص���حة ذي قار الر�ص���مي: 

ان �ص���عبة الرقابة ال�ص���حية يف ق�ص���م ال�ص���حة 
العامة اتخذت عدة اجراءات وقائية لل�ص���يطرة 
على مر����ض الكولريا خالل الف���رة املتبقية من 
العام احلايل، �ص���ملت جماالت �ص���المة البيئة و 
�ص���المة الغذاء والتوعية ال�صحية، الفتا اىل ان 
الربنامج ركز يف املجاالت الثالث، على اعتماد 
مب���داأ ال�ص���رعة يف ت���اليف اأي نق����ض حا�ص���ل 

يف تعقي���م مياه ال�ص���رب، وذلك عرب ا�ص���تخدام 
العامل���ن  م���ع  ال�ص���ريعة  االت�ص���ال  و�ص���ائل 
مب�ص���اريع املاء، ومعاجلة النق�ض احلا�صل يف 
امل�ص���اريع املذك���ورة بالتن�ص���يق مع دائ���رة ماء 
ذي قار، وا�ص���اف: وكذلك اجراء الفحو�ص���ات 
الطبي���ة عل���ى العاملن يف جممعات وم�ص���اريع 
املاء للتاكد من �صالمتهم من االمرا�ض الوبائية 

والركي���ز على عملية �ص���حب مياه ال�ص���رب من 
لتثبي���ت  امل���اء واملجمع���ات،  �ص���بكات  خمتل���ف 
قراءة ن�ص���ب الكل���ور والعمل على زيادة ن�ص���بة 
الكلوري���ن يف مي���اه ال�ص���رب مع تام���ن كميات 
كافي���ة من مادت���ي ال�ص���ب والكلورين يف جميع 
املجمع���ات والعمل على زيادة الطاقة االإنتاجية 

للم�صاريع لتاليف �صحة املاء. 
�سالمة الغذاء

وا�ص���ار املوقع، نق���ال عن تقرير ل�ص���عبة الرقابة 
ال�ص���حية، اىل ان االجراءات املتخذه يف جمال 
�ص���المة الغذاء ركزت هي االخ���رى على تكثيف 
الزي���ارات امليداني���ة للمحال العام���ة، للتاكد من 
تطبي���ق ال�ص���روط ال�ص���حية فيه���ا وحما�ص���بة 
املخالفن، وفق قانون ال�صحة العامة 89 ل�صنة 
1981  وا�ص���اف: كما �ص���دد على اهمية �ص���حب 
مناذج م���ن املواد الغذائية م���ن املحال املذكورة 
والكيمي���اوي  اجلرثوم���ي  الفح����ض  لغر����ض 
وفح�ض الهي�ص���ة ومراقبة االأغذي���ة املطروحة 
يف االأ�ص���واق املحلية، والتاأكيد على امل�ص���تورد 
منها و�صحب مناذج للفح�ض لبيان �صالحيتها، 
م�ص���ريا اىل ان االجراءات �ص���ملت اي�صا �صحب 
مناذج من املياه املعدنية املحلية وامل�ص���توردة، 
واإر�ص���الها اإىل خمترب ال�صحة العامة و تكثيف 
الزيارات على معامل الثلج و�ص���حب مناذج من 
املياه امل�ص���تخدمة يف ت�ص���نيع الثل���ج، واإجراء 
الفح�ض عليه���ا وكذلك متابعة الباعة املتجولن 
وال �ص���يما باعة ال�ص���رابت واملرطبات، والعمل 
عل���ى منعه���م م���ن مزاول���ة العمل خ���الل الفرة 
القادم���ة، م���ع الركي���ز عل���ى نظاف���ة العامل���ن 
تطبي���ق  عل���ى  والعم���ل  واملطاع���م  املح���ال  يف 
االإج���راءات القانونية وفق املادتن 99/96 من 
قانون ال�ص���حة العامة ل�ص���نة 1981 واملت�صمن 
غل���ق املح���ال املخالف���ة لل�ص���روط ال�ص���حية، او 

اإحالتها اىل املحاكم املخت�صة .

ن�سر الوعي ال�سحي
ون����وه التقري����ر اىل ان االج����راءات الوقائي����ة 
املعتم����دة يف جم����ال التوعي����ة ال�ص����حية ركزت 
على تفعيل دور الن�صاطات التثقيفية، واالعالم 
يف ن�ص����ر الوعي ال�ص����حي، عرب تنظيم دورات 
وعقد ندوات للعمال واأ�ص����حاب املحال العامة، 
لتو�ص����يح خماط����ر مر�����ض الكول����ريا، والفرة 
التي ين�ص����ط فيه����ا وكيفية الوقاي����ة منه وكذلك 
ار�ص����ادية يف  توزي����ع مل�ص����قات وبو�ص����رات 

االماكن العامة.
م����ع  التن�ص����يق  اهمي����ة  عل����ى  التقري����ر  و�ص����دد 
كاف����ة اجلهات ال�ص����اندة حول تطبي����ق مفردات 
اخلطة املذكورة وال �ص����يما  دوائر البيئة واملاء 
وال�صرطة. اىل ذلك وزعت �صعبة ال�صيطرة على 
االمرا�����ض االنتقالي����ة اك����ر من �ص����بعة مالين 
قر�����ض كل����ور لتعقيم مياه ال�ص����رب على �ص����كان 
املناط����ق غ����ري املخدوم����ة مبجمعات و�ص����بكات 
مياه ال�ص����رب؛ وذلك �ص����من برناجمه����ا للوقاية 

من خماطر انتقال مر�ض الكولريا.
وقالت مديرة �ص����عبة ال�ص����يطرة على االمرا�ض 
االنتقالي����ة يف دائرة �ص����حة ذي ق����ار الدكتورة 
�ص����اجدة عب����د اجلب����ار ل�)املدى(:�ص����من خط����ة 
وزارة ال�صحة لل�ص����يطرة على مر�ض الكولريا 
ال����ذي ع����ادة م����ا ينتق����ل ع����رب املي����اه واالطعمة 
امللوث����ة، مت توزيع �ص����بعة مالين ومئة وثالثة 
الرعاي����ة  قطاع����ات  ع����رب  كل����ور  قر�����ض  االف 
ال�ص����حية االولي����ة عل����ى �ص����كان املناط����ق غ����ري 
املخدومة ب�ص����بكات مياه ال�ص����رب، م�صرية اىل 
توا�ص����ل عملي����ة توزي����ع االقرا�����ض املذك����ورة 
على م����دار ال�ص����نة.ونفت عبد اجلبار ت�ص����جيل 
اية حالة ا�ص����ابة مبر�ض الكول����ريا حتى االن. 
م�ص����رية اىل ان حمافظ����ة ذي ق����ار حافظت على 
�ص����جلها خاليا من اية ا�ص����ابة مبر�ض الكولريا 

منذ ما يقارب ال�صتة اعوام .

اأجرت فحو�سات طبية للعاملني يف جممعات املاء

كلور ق��ر���ص  م��اي��ن  �سبعة  م��ن  �أك����ر  ت����وزع  ق���ار  ذي  ���س��ح��ة 
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مطالبات باعتماد القائمة املفتوحة 
 تظاهر يف مدينة الب�ص���رة ام�ض ال�صبت ع�ص���رات املواطنن تقدمهم 
ع���دد م���ن ق���ادة الع�ص���ائر والتي���ارات والنقاب���ات اجلماهريي���ة يف 
حمافظة الب�صرة، مطالبن باعتماد القائمة املفتوحة يف االنتخابات 

الت�صريعية املقبلة .
وقال  احد منظمي التظاهرة بح�ص���ب وكالة انب���اء االعالم العراقي: 
ان" املتظاهري���ن الذي���ن خرجوا مطالبن ب�ص���رورة اعتم���اد القائمة 
مطلب���ًا  معتربينه���ا  املقبل���ة  الربملاني���ة  االنتخاب���ات  يف  املفتوح���ة 
جماهريي���ا م���ن خالل الفتات حمل���ت عناوين خمتلفة منه���ا " القائمة 
املغلقة م�صادرة حلرية الراأي " ،م�صريا اىل ان عدة كيانات وتيارات 
واحتاد نقابات العمال ونقابة املهند�ص���ن يف الب�ص���رة �ص���اركوا يف 

هذه التظاهرة امام مبنى املحافظة ".  

افتتاح نفق احللة 
ع���ادت احلياة جمددا اإىل نف���ق البكريل يف مدينة احلل���ة بعد اإغالقه 
منذ اأكر من 10 �ص���نوات ب�ص���بب امتالئه باملياه اجلوفية. وو�ص���ف 
مدي���ر بلدي���ة احللة املهند����ض رافع ناجي امل�ص���روع بامله���م للمدينة ، 
الأن���ه النف���ق الوحيد املوجود هناك، موؤكدا بح�ص���ب راديو �ص���وا، اأن 
طريق���ة املعاجلة الكيماوية تنفذ الأول مرة يف مدينة احللة، من خالل 
ا�ص���تعمال تقنية االإيبوك�ص���ي. وعرب عدد من �ص���كان مدينة احللة عن 
ارتياحهم الإعادة افتتاح اجل�صر الذي يتيح اإمكانية الو�صول بطريقة 
�ص���هلة للغاية اإىل م�ص���اكنهم يف حي البكريل. يذك���ر اأن نفق البكريل 
يع���د الوحي���د يف مدين���ة احللة، وقد مت اإن�ص���اوؤه قبل اأكر من ع�ص���ر 
�صنوات لكنه اأغلق بعد فرة وجيزة بعد اأن ارتفع فيه م�صتوى املياه 

اجلوفية. 

�سوابط لتعيني املدراء يف النجف
�ص���وت جمل�ض حمافظة النجف يف جل�ص���تِه االعتيادية ام�ض ال�صبت 
برئا�ص���ة فائ���د كاظ���م ن���ون، باالأغلبي���ة على �ص���وابط تعي���ن املدراء 
العام���ن يف املحافظة.وذك���ر مدي���ر اع���الم املجل����ض جبارالكرعاوي 
بح�ص���ب وكالة انباء االعالم العراقي :ان "�ص���وابط  التعين ت�ص���مل 
وكالة من �صالحية املحافظة على اأن التزيد مدة الوكالة على �صهرين 
ومناق�ص���ة اأهلية وكفاءة االأ�صخا�ض املر�صحن والتن�صيق الكامل مع 
جمل����ض املحافظة، يف تعين مدراء الدوائر �ص���واء اأكان التعين من 

قبل املحافظ اأو الوزارة".

تنظيم موؤمتر يف اجلامعة 
امل�ستن�سرية

تنظ���م كلي���ة العل���وم ال�صيا�ص���ية اجلامعة امل�صتن�ص���رية يف ت�ص���رين 
الث���اين املقبل موؤمترها العلمي ال�ص���نوي الثالث حت���ت عنوان )دور 
اجلامع���ات العراقي���ة يف ن�ص���ر ثقاف���ة احل���وار وتر�ص���يخ الوح���دة 
الوطنية(.وق���ال م�ص���در يف الكلي���ة بح�ص���ب بي���ان الع���الم الوزارة 
تلق���ت )امل���دى( ام����ض ن�ص���خة من���ه: اأن املوؤمت���ر الذي ينظ���م برعاية 
وزي���ر التعليم العايل والبح���ث العلمي الدكتور عب���د ذياب العجيلي  
�صيت�ص���من ثالثة حماور، االأول منها حتت عنوان اإ�ص���الح املوؤ�ص�صة 
التعليمي���ة ويتناول حتديث وتاأهي���ل اأركان النظام التعليمي، وبناء 
املناهج الدرا�ص���ية يف جمتمع متعدد االأدي���ان والطوائف، وتخطيط 
االأه���داف التعليمي���ة يف اجلامعات وتاأ�ص���يل ثقافة احلوار، اإ�ص���افة 
اإىل الربي���ة املدني���ة والربي���ة التقليدي���ة يف املوؤ�ص�ص���ات التعليمية 

والتن�صئة االجتماعية وال�صيا�صية.

�نتظام �لدو�م �ملدر�سي

انتظم الطلبة يف مدار�ص���هم منذ ا�ص���بوع ، وقد �ص���جلت 
ن�ص���بة ح�صورهم -بح�ص���ب امل�ص���وؤولن- 100%، وهي 
بال �صك اأعلى ن�ص���بة ح�صور، متفوقة بذلك على االعوام 
الدرا�ص���ية ال�ص���ابقة، الت���ي �ص���هدت تده���ورًاً مريع���ًا يًف 
الدوام وانتظامه، بل ان ن�صبة االقبال على االنتظام يف 
ال�صفوف االوىل االبتدائية �صجلت هي االخرى ارتفاعًاً 
ب�ص���كل الفت، يدلل عل���ى انتعا�ض اآم���ال النا�ض ورهانهم 
على امل�ص���تقبل امل�صيء..وباتت ال�ص���كاوى واملراجعات 
لدوائر الربية تن�صب وتكر ب�صاأن املرقنة قيودهم، او 
الذين يرومون العودة بعد انقطاع طويل عن الدرا�ص���ة، 
ب�صبب احل�صار او �ص���وء االحوال املعي�صية او االمنية، 
و�ص���من كل ه���ذا احل���راك الرب���وي، افتتح���ت وزارة 
الربية هذا العام وحتت �ص���غط احلاجة امللحة �صفوفًاً 
ملحو االمية يف اكر املحافظات، وقد غ�ص���ت بالدار�صن 
الطموحن الراغبن بتعوي�ض ما فاتهم �صابقا ً. وح�صل 
ه���ذا كله يف ظل ا�ص���تتباب االمن وا�ص���تقرار االو�ص���اع 

العامة.
ول���و اردن���ا و�ص���ف حالة االنتعا����ض الربوي ب�ص���ورة 
اخرى، لوجدنا ان االمر عبارة عن حلقات مت�صل�ص���لة .. 
فهذه الوترية الرائعة من االقبال على الدرا�ص���ة، مل يكن 
ليح�صل لوال االنتعا�ض االقت�صادي لل�صرائح االجتماعية 
املتنوع���ة ، وه���ذا مل يكن ليح�ص���ل لوال ا�ص���تتباب االمن 
وا�صتقرار االو�صاع بف�ص���ل تكاتف املواطنن وتاآزرهم 
مع قوات اجلي�ض وال�ص���رطة، وهذا كله ميثل انت�ص���ارا 
الإرادة العراقي���ن على قوى ال�ص���ر والظالم، التي خابت 

اآمالها يف تفتيت الوحدة الوطنية.
وبع���د، ان املزايا التي حققها و�ص���يحققها انتظام الدوام 
املدر�ص���ي كث���رية ويف املقدم���ة منه���ا ان�ص���هار الطلب���ة 
مبختلف فئاتهم وطوائفهم يف بوتقة الوطنية الواحدة، 
الداعية اىل احلفاظ واملحافظ���ة على العراق اجلديد...
ينبغي اذن ان تكون املناهج الدرا�صية- التي كما علمنا، 
ان وزارة الربية تروم تغيريها وتطويرها- بعيدة كل 
البعد عما يعكر �ص���فو وحدة النا�ض او تفت بع�ص���دهم، 
وان تك���ون املناه���ج جامع���ة للم�ص���ركات الوطنية، من 
اجل ان يكون العراق عزيزا كرميا موحدا. مثلما يتطلع 

اإليه ابناوؤه.

ك���������الم اب���ي�������ض 

علي القي�سي

ال�ح�ال�ة ال�ج�وي�ة

الطق�ض �سحو وانخفا�ض قليل يف درجات 
احلرارة  

بغداد/ املدى 

توقعت هيئة االأنواء اجلوية ان يكون الطق�ض اليوم االحد يف املناطق كافة �صحوا مع انخفا�ض قليل يف درجات 
احلرارة . 

وق���ال بي���ان للهيئة العامة لالنواء اجلوية تلقت )املدى( ن�ص���خة من���ه ام�ض : ان الرياح �ص���مالية غربية خفيفة اىل 
معتدلة ال�صرعة )10-20( كم/�ض ، ومدى الروؤية )8-10( كم ".

وا�صاف البيان: ان درجة احلرارة العظمى املتوقعة هذا اليوم يف بغداد 36 درجة مئوية وال�صغرى 20 درجة. 
وا�صار البيان اىل ان موعد غروب ال�صم�ض يف مدينة بغداد هذا اليوم �صيكون يف ال�صاعة اخلام�صة و 34 دقيقة ، 

فيما �صيكون موعد �صروق ال�صم�ض يف مدينة بغداد يف ال�صاعة ال�صاد�صة و3 دقائق.

مي�سان / رعد �ساكر

ق���رر جمل����ض حماي���ة وحت�ص���ن البيئ���ة يف 
مي�ص���ان غل���ق 7 معام���ل ل�ص���ناعة الطابوق 
يف املحافظ���ة ملخالفتها ال�ص���وابط البيئية. 
اأك���د ذلك مدير بيئة مي�ص���ان، ع�ص���و جمل�ض 
احلماية م�ص���يفا: اإن قرار الغلق اتخذ خالل 
اجتم���اع املجل����ض ال���دوري ملتابع���ة الواقع 
املهند����ض  واأو�ص���ح   . للمحافظ���ة  البيئ���ي 
�ص���مري عبود عبد الغف���ور ل�)املدى(: اأن قرار 
الغلق جاء بعد توجيه ع���دة اإنذارات ملعامل 
الطاب���وق ب�ص���رورة االلت���زام بال�ص���وابط 
البيئي���ة التي تن����ض على ن�ص���ب منظومات 
احلرق االيل وت�صغيلها لتقليل ن�صب انبعاث 
مداخ���ن  م���ن  ال�ص���امة  والغ���ازات  الدخ���ان 

االأفران.
م�ص���يفا: " اأن املجل�ض قرر كذلك توجيه فرع 
ال�ص���ركة العامة لتوزيع املنتوجات النفطية 
يف املحافظ���ة بعدم تزوي���د املعامل املذكورة 
امتثاله���ا  ،حل���ن  الوق���ود  م���ن  بح�ص���تها 
ق���رر جتمي���د من���ح  البيئ���ة كم���ا  ل�ص���وابط 
املوافقات اخلا�ص���ة باإن�صاء معامل الطابوق 
حلن تقدمي درا�ص���ات الإقامة معامل طابوق 

حديثة ذات تلوث بيئي منخف�ض".
املجل����ض تدار����ض اي�ص���ا  خ���الل اجتماع���ه 
مو�ص���وعة �ص���حة املي���اه  حيث قرر ت�ص���كيل 
جلنة برئا�صة مدير املوارد املائية وع�صوية 
ممثلن عن دوائر الزراعة والبيئة وال�صحة 
واإنعا����ض االأه���وار، لغر����ض بن���اء برنام���ج 
اإعالمي لتبني وطرح مو�صوعة �صحة املياه 
وجفاف منطقة هورالعظيم  ،على امل�ص���توى 
املحل���ي واالإقليم���ي وال���دويل . كم���ا تداول 
املجل����ض مو�ص���وع االأث���اث امل�ص���تورد م���ن 
دون رقابة واحتمال وجود ملوثات �ص���حية 
وبيئية في���ه ، وبن عبد الغفور "اأن املجل�ض 
ق���رر مفاحت���ة وزارت���ي البيئ���ة والداخلي���ة 
التخ���اذ االإج���راءات الكفيل���ة بو�ص���ع رقابة 
وفح����ض االأثاث امل�ص���تورد للتاأكد من خلوه 

من امللوثات قبل ال�صماح باإدخاله للبالد".
املجل�ض وجه كذلك بتكثيف وت�صديد الرقابة 
ال�صحية على حمطات مياه ال�RO  واتخاذ 

االإجراءات ال�صريعة بحق املخالفن.
م���ن  املواطن���ن  �ص���كاوى  ت�ص���اعد  وح���ول 
ظاه���رة تزاي���د اأعداد الكالب ال�ص���ائبة داخل 

املناط���ق ال�ص���كنية فق���د خ�ص����ض  املجل����ض 
مبل���غ 3 مالي���ن دين���ار ت�ص���تقطع منا�ص���فة 
من تخ�صي�ص���ات املحافظة ودائرة ال�ص���حة 
، لتاأم���ن �ص���راء بن���ادق �ص���يد وخراطي����ض 
ملكافحة الكالب ال�صائبة، لعدم توفر ال�صموم 

لدى دائرة البيطرة.

 

واختتم املجل����ض اجتماعه بتوجيه �ص���رطة 
البيئة ومديرية �صرطة مي�صان لغر�ض تنفيذ 
االإجراءات التي ت�صدرعن البلديات ودائرة 
ال�ص���حة ومديري���ة البيئة ب�ص���اأن االأن�ص���طة 
املخالفة للتعليمات وتفعيل الغرامات املالية 

على املخالفن.

ت�سديد الرقابة على حمطات مياه الت�سفية 
�إغاق 7 معامل طابوق يف مي�سان ملخالفتها �ل�سروط �لبيئية

بغداد/ املدى
 ذك���رت وزارة البيئ���ة اأن فرقها الفنية يف مرك���ز الوقاية من 
االإ�ص���عاع بداأت بقيا�صات خا�ص���ة ملعرفة تركيز غاز الرادون 
امل�ص���ع. واو�صح بيان للوزارة بح�صب وكالة اآكانيوز ام�ض: 
اأن "الف���رق الفنية يف مركز الوقاية من اال�ص���عاع يف وزارة 
البيئة ب���داأت بقيا�ص���ات ملعرف���ة تراكيز غاز الرادون امل�ص���ع 
يف اله���واء وامل���اء والربة يف اربع مناط���ق بجانبي الكرخ 

والر�صافة يف العا�صمة بغداد".
وا�ص���اف البي���ان: اأن "القيا�ص���ات التي اجري���ت يف مدينتي 
ال�ص���در والكاظمية ومنطقتي الكرادة خ���ارج والزوية تاأتي 
للنهو����ض بالواق���ع البيئي وتهدف اىل معرف���ة تراكيز الغاز 
يف اله���واء الداخلي واخلارجي للمن���ازل والركيز يف مياه 
االإ�ص���الة واخلزان والتي اظه���رت النتائج، باأن تراكيز الغاز 
هي �ص���من احلدود امل�صموح بها عامليًا".وا�صار اىل اأن "هذه 
القيا�صات تاأتي بعد االنتهاء من تنفيذ م�صروع قيا�ض تراكيز 

غاز الرادون اال�صتثماري عام 2008 الذي عملت فرق املركز 
الفني���ة خالل���ه عل���ى اج���راء املئ���ات م���ن القيا�ص���ات لراكيز 
الغ���از باله���واء واملاء والرب���ة مبحافظات بغ���داد، النجف، 
اربي���ل، االنب���ار، والب�ص���رة بنج���اح". ونوه البي���ان اىل اأن 
"الفرق الفنية يف مركز الوقاية من اال�صعاع با�صرت اأي�صًا 
باأعمال امل�ص���ح اال�ص���عاعي على جماميع املخلفات احلديدية 
)ال�ص���كراب( ببغ���داد يف اط���ار اجله���ود املبذول���ة م���ن قب���ل 
ال���وزارة متمثلة باملركز للنهو�ض بالواقع البيئي يف البالد، 
حيث �ص���ملت امل�صوحات جماميع ال�ص���كراب يف مناطق حي 
الن�ص���ر وجرف النداف والف�صيلية وباب ال�صيخ، باال�صافة 
اىل منطقة ك�ص���رة وعط�ض، و�ص���مت تلك املناطق كميات من 
املخلف���ات تقدر ب�� )10،700( طن خمتلفة االأنواع". يذكر اأن 
جمل�ض الوزراء ا�صدر قرارًا يف وقت �صابق يق�صي باعتبار 
ال�ص���كراب ثروة وطنية واال�ص���تفادة منه يف تطوير القطاع 

ال�صناعي العام واخلا�ض.

قيا�سات ملعرفة تركيز غاز �لر�دون �مل�سع

معامل الطابوق تلوث م�ستمر للبيئة

مليون دينار 
�سهريا لكل ع�سو 

جمل�ص يف بابل  
بابل/ اقبال حممد

قرر جمل�ض حمافظة بابل باالجماع 
تخ�صي�ض مبلغ مليون دينار 

�صهريا لكل ع�صو من اع�صائه عن 
خم�ص�صات االت�صال والطعام 

واملحروقات. وبن م�صدر 
يف املجل�ض: ان القرار يق�صي 

بتخ�صي�ض مبلغ 550 الف دينار عن 
خم�ص�صات الوقود ومبلغ 250 الف 
دينار خم�ص�صات طعام ومبلغ 200 

الف دينار خم�ص�صات ات�صاالت.
وا�صاف: ان وزارة التخطيط وافقت 

موؤخرا على قرار جمل�ض املحافظة 
ب�صراء �صيارات رباعية الدفع 

الع�صاء املجل�ض من مبالغ اخلطة 
اال�صتثمارية املخ�ص�صة للمحافظة 

للعام احلايل 2009.

ن�سف مليون دينار 
للبحث �لر�سن

بغداد/ املدى
 قررت وزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي تخ�صي�ض مكافاأة مالية 
للباحثين النا�صرين خارج العراق 

يف جماالت علمية ر�صينة .واو�صح 
بيان  تلقت )املدى( ن�صخة منه ام�ض: 

ان الوزرة قررت تخ�صي�ض مبلغ 
ن�صف مليون دينار للباحث النا�صر 

يف جماالت علمية ر�صينة . مبينا 
ان القرار ياأتي �صمن خطة و�صعتها 

الوزارة للنهو�ض بواقع التعليم 
العايل وت�صجيع الباحث على ن�صر 

بحوثه يف خمتلف املجاالت العلمية 
واالن�صانية.

بغداد/ روان عدنان

واال�ص����كان  االعم����ار  وزارة  اكمل����ت 
اإع����داد ال�صيا�ص����ة الوطني����ة لال�ص����كان 
قط����اع  عان����ى  ان  بع����د  الب����الد،  يف 
اال�ص����كان من االهمال الك����ر من ثالثة 
عق����ود ،ما �ص����بب تفاق����م ازمة ال�ص����كن 
احلالي����ة. وقالت وكيلة وزارة االعمار 
واال�ص����كان املهند�صة ا�صتربق ابراهيم 
بع����د  اكمل����ت  ال����وزارة  ان  ال�ص����وك: 
نقا�صات قي ور�صة عمل نهائية امتدت 
عل����ى م����دى يوم����ن وعق����دت يف فندق 
الر�ص����يد، املراجع����ة الثاني����ة وو�ص����ع 
م�ص����ودة  عل����ى  النهائي����ة  التعدي����الت 

ال�صيا�صة الوطنية لال�صكان، كجزء من 
م�صروع تعزيز قدرات قطاع اال�صكان، 
ب����ن  بالتع����اون  تنفي����ذه  يت����م  ال����ذي 
ال����وزارة باعتبارها الوزارة القطاعية 
املعني����ة بقط����اع اال�ص����كان، وبرنام����ج 
االمم املتحدة للم�ص����توطنات الب�صرية 
ومب�صاركة الوزارات القطاعية املعنية 

االخرى. 
الع����الم  بي����ان  بح�ص����ب  وا�ص����افت 
ال����وزارة تلق����ت )املدى( ام�ض ن�ص����خة 
من����ه: ان الوزارات امل�ص����اركة باخلطة 
هي البلدي����ات والتخطي����ط والتجارة 
والع����دل ف�ص����ال ع����ن منظمة اال�ص����كوا 
وايكوم اال�صت�صارية االمريكية املكلفة 

باعداد الدرا�صة.
واو�صحت ال�صوك: ان الور�صة ناق�صت 
م�صودة �صيا�صة اال�صكان والتي �صملت 
"االرا�ص����ي  تناول����ت  حم����اور  ثالث����ة 
اال�ص����كان"  و"حتوي����ل  واخلدم����ات" 
واال�ص����الح  املتهرئ����ة  و"املناط����ق 
املوؤ�ص�ص����ي" "وحمور الت�صييد ومواد 
املالحظ����ات  ادراج  البن����اء" وق����د مت  
التي ا�ص����رتها فرق العمل امل�ص����كلة لكل 
حمور من ممثلي الوزارات واجلهات 
القطاعي����ة االخ����رى، �ص����من امل�ص����ودة 
النهائية لغر�ض ا�صتح�ص����ال امل�صادقة 
الع����ام  نهاي����ة  قب����ل  عليه����ا  الر�ص����مية 

احلايل.

 بغداد/ املدى
منحت املديري���ة العامة للتنمية ال�ص���ناعية التابعة 
ل���وزارة ال�ص���ناعة واملع���ادن ،خ���الل �ص���هر ايل���ول 
املا�ص���ي 114 اإج���ازة تاأ�ص���ي�ض مل�ص���اريع �ص���ناعية 
جدي���دة بقيمة ا�ص���تثمارية بلغ���ت 20 مليارا و487 

مليون دينار".
وج���اء يف  بي���ان تلق���ت )املدى( ن�ص���خة من���ه ام�ض 
: اإن االج���ازات املمنوح���ة توزع���ت عل���ى م�ص���اريع 
م���ن خمتل���ف القطاع���ات ال�ص���ناعية منه���ا الغذائية 
، الن�ص���يجية ، اخل�ص���بية ، الورقي���ة ، الكيمياوي���ة 
امل�ص���نعة  ،املعدني���ة  االإن�ص���ائية   ، والبال�ص���تيكية 

وال�صناعات التحويلية.
وا�ص���ارالبيان اىل ان ال�ص���ناعات الغذائي���ة احتلت 
املرتبة االأوىل من حيث احل�ص���ول عل���ى االإجازات 

املمنوحة،وذلك بح�ص���ولها على 46 اإجازة تاأ�صي�ض 
وبقيمة ا�ص���تثمارية بلغت 5 ملي���ارات و52 مليون 

دينار".
وتابع: ان ال�صناعات االن�صائية احتلت هي االخرى 
املرتب���ة الثانية بح�ص���ولها على 34 اإج���ازة وبقيمة 
ا�ص���تثمارية بلغ���ت 6 ملي���ارات و449 مليون دينار 
،فيما احتلت ال�ص���ناعات الكيمياوية والبال�صتيكية 
املرتب���ة الثالثة بح�ص���ولها عل���ى 21 اإج���ازة بقيمة 

ا�صتثمارية بلغت 8 مليارات و301 مليون دينار.
واو�ص���ح امل�ص���در:"ان االإج���ازات املتبقية توزعت 
بواق���ع 7 اإج���ازات لل�ص���ناعات املعدني���ة امل�ص���نعة 
بقيم���ة 345 ملي���ون دينار و 3 اإجازات لل�ص���ناعات 
الن�ص���يجية بقيمة 140 مليون دين���ار ، و3 اجازات 

لل�صناعات الورقية بقيمة 200 مليون دينار".

وا�سط/ حامد تركي املياحي

با�ص���رت املالكات الهند�صية ل�صركتن يف ان�صاء 
م�ص���روع �ص���كني  يف حمافظة وا�صط، يت�صمن 
ب���� )41  848 وح���دة �ص���كنية و بكلف���ة  تق���در 
ملي���ون( دوالر،فيم���ا مت افتت���اح املبنى اجلديد 
للكلي���ة املفتوح���ة يف املحافظ���ة بكلف���ة ملي���ار 
دينار.اك���د ذلك  ل�) املدى ( ماج���د العتابي مدير 
اع���الم املحافظ���ة وقال: ان امل�ص���روع ال�ص���كني 
اال�صتثماري  تنفذه �صركتان حمليتان باإ�صراف 
�صركات اأمريكية وبريطانية، وان مدة  اجنازه 

عامان يت�ص���من اإن�ص���اء 848 �صقة �صكنية �صمن 
البناء العم���ودي، بواقع اأربعة طوابق للعمارة 
الواح���دة وبث���الث م�ص���احات خمتلفة لل�ص���قق 
تت���وزع ب���ن 800 .م 2على م�ص���احة كلية تبلغ 
30 دومنا، من جانب اخر ا�ص���اف العتابي: عن 
افتتاح املبنى اجلديد لكلية الربية املفتوحة يف 
الكوت، جتاوزت كلفة اإن�صائه مليار دينار �صمن 
م�ص���اريع تنمية االقاليم للعام 2008وا�ص���اف: 
اأن املبنى اجلديد للكلية مت ت�ص���ييده على اأر�ض 
بلغ���ت م�ص���احتها 10اآالف م���ر مرب���ع وبفرة 

اجناز و�صلت اإىل 360 يوما.

و�سع حجر �لأ�سا�ص ل� 848 وحدة منح 114 �إجازة تاأ�سي�ص مل�ساريع �سناعية �إكمال �إعد�د �ل�سيا�سة �لوطنية لاإ�سكان يف �لباد
�سكنية  يف و��سط

معمل لإنتاج املياه املعدنية


