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In Local Situation

�أمانة بغد�د
 ق���ررت اأمانة بغداد اغالق متنزه الزوراء ملدة اأربعة ايام 
اإعتب���ارًا من ي���وم غد الأحد وذل���ك بغية اإج���راء ال�صيانة 
واأعم���ال التنظيف.وقالت المانة انه �صتقوم بفتحه اأمام 

املواطنني يوم اخلمي�س املقبل.

جامعات
ن�صبت جامعة بابل بعدم ترويج طلبات نقل اخلدمات من 
ال���وزارات الخرى اىل اجلامعة مامل ترفق معها خال�صة 
اخلدم���ة او ال�ص���رة الذاتي���ة لل�صخ�س املعن���ي ليت�صنى 

للجامعة اجراء الالزم ب�صورة �صحيحة.

�سركات
توا�ص���ل ال�صركة العامة للمعدات الهند�صية الثقيلة تنفيذ 
ت�صني���ع ثالث���ة زوارق دورية ط���ول الواح���د منها )26( 
م مببل���غ اإجم���ايل ي�ص���ل اإىل اك���ر م���ن 8 مالي���ني دولر 

ومبوا�صفات فنية متطورة ل�صالح القوة البحرية.

حمالت
وجه���ت امانة بغداد الدوائ���ر البلدية التابع���ة لها بتنفيذ 
حملة تنظي���ف املدار�س واإزالة النفاي���ات والأنقا�س عن 
�صاحاته���ا وغ�ص���ل ال�صف���وف الداخلي���ة له���ا وجتهيزه���ا 
ال�ص���وارع  وتنظي���ف  النفاي���ات  وحاوي���ات  باأكيا����س 

املحيطة. 

�مل������������وج������������ز

تنفيذ 4 ��ستد�ر�ت يف �لكرخ
اأجن���زت اأمانة بغ���داد اأعم���ال تنفي���ذ )4( ا�صتدارات عل���ى امتداد 
طريق مطار بغداد الدويل يف جانب الكرخ من بغداد. وذكر بيان 
املكتب الإعالمي لالأمانة تلقت )املدى( ام�س ن�صخة منه "اأن العمل 
ال���ذي نفذته دائرة امل�صاريع اإح���دى ت�صكيالت اأمانة بغداد ت�صمن 
فتح بوك�س ترابي وفر�س ح�صى خابط �صمك )25( �صم مع الر�س 
واحل���دل واي�صًا اأعم���ال اإ�صالح وتعديل ال�صي���اج الواقي لطريق 
حممد القا�صم للمرور ال�صريع للمنطقة املمتدة من بغداد اجلديدة 

اىل الباب ال�صرقي بطول )55( مرتًا.
    

در��سة لإن�ساء مطار يف �لديو�نية  
اعلنت وزارة النقل اعداد درا�صة لن�صاء مطار مدين يف حمافظة 
الديوانية . وقال بيان للوزارة تلقت )املدى( ن�صخة منه :"ان وزير 
النق���ل عامر عبداجلبار ا�صماعي���ل زار حمافظة الديوانية والتقى 
مبحافظه���ا �صامل ح�صني علوان ونائبيه وعددًا من اع�صاء جمل�س 
املحافظة وبحث معهم �صب���ل التعاون بني الوزارة واملحافظة، ملا 
فيه م�صلحة ابناء املحافظة وتقدمي اف�صل اخلدمات لهم".وا�صار 
اىل:"ان���ه مت طرح خالل الزي���ارة عدد م���ن املو�صوعات اخلا�صة 

باملحافظة، ومنها ان�صاء مطار يف الديوانية. 

حملة لزر�عة 100 �ألف �ستلة
يف �لب�سرة  

 ق���ال امل�صت�ص���ار الزراع���ي ملحاف���ظ الب�صرة د.حم�ص���ن عبد احلي 
د�صر: ان حمل���ة كربى انطلقت لزراعة اأ�صج���ار " الكينوكارب�س" 
يف اغلب �صوارع املحافظ���ة.  وا�صاف يف ت�صريح �صحفي: "انه 
�صيت���م يف احلمل���ة زراع���ة مايق���ارب 100 األف �صتلة م���ن �صجرة 
)الكين���و كارب�س( با�ص���راف مبا�صر من املحاف���ظ مبينا ان اخلطة 
�صت�صمل جتهيز معظم �ص���وارع الب�صرة وحدائقها وجميع دوائر 
الدول���ة والكلي���ات واملعاهد واملدار����س واملوؤ�ص�ص���ات احلكومية 

الخرى بال�صجار جمانا ، بعد ان متت تهيئة الرتبة ال�صاحلة.

�إتالف مو�د فا�سدة يف �ملو�سل
قام���ت فرق تابع���ة للرقابة ال�صحي���ة يف نينوى، باإت���الف كميات 
كب���رة من امل���واد الغذائية غ���ر ال�صاحلة لال�صته���الك، وبح�صب 
موظ���ف يف الرقابة ال�صحية، فقد مت اتالف مايقرب من)13( طنا 
م���ن م�صتق���ات احلليب منتهي���ة ال�صالحية، مع كمي���ات اأخرى من 
منتج���ات الدواجن والع�صائر واملياه املعدني���ة، اإ�صافة اىل)45( 

طنا من مادة بي�س املائدة اأجنبي املن�صاأ اي�صًا.

�فتتاح متنزه منوذجي
ف�ي �لعبيدي 

 افتتح���ت امانة بغ���داد متنزه���ًا منوذجيًا مب�صاح���ة )5( دومنات 
يف منطق���ة العبيدي. وذكر بي���ان املكتب الإعالم���ي لالأمانة تلقت 
)امل���دى( ام�س ن�صخة من���ه: اأن املتنزه الذي يخ���دم ب�صكل رئي�س 
اأه���ايل املحل���ة )765( ح���ي الرئا�صة �صم ع���ددًا كبرًا م���ن األعاب 
الأطفال وم�صاط���ب اجللو�س واملظالت والناف���ورات واخلدمات 

العامة الأخرى.
واأو�صح البيان "اأن املوقع الذي مت اإن�صاء املتنزه عليه كان عبارة 

عن م�صتنقع لتجمع املياه الآ�صنة.

فـي كـراج
بغــداد الـجـديـدة

اىل الي�ص���ار، وعل���ى ب�صع���ة اأمتار م���ن" �صينم���ا البي�صاء" ، 
ميت���د ل�صان طوي���ل بامتداد ال�صارع املتجه���ة اىل حي الغدير 
،حي���ث يق���ع " كراج بغ���داد اجلدي���دة "،وكما يحل���و للبع�س 
ان ي�صمي���ه" ك���راج باب املعظم ".ومب���ا ان اكرية الكراجات 
تث���ر احل���زن والف���راق، ال ان ه���ذا الك���راج يث���ر البهج���ة  
والف���رح ،لن خطوطه  تو�صلك اىل اجم���ل مناطق العا�صمة 
، �صارع فل�صطني مب�صاتله الف�صيحة، واجلامعة امل�صتن�صرية 
،بطالباتها اجلميالت ، وباب املعظم بازدحام طالب جامعات 
بغ���داد والهند�ص���ة والتقني���ة ومدين���ة الط���ب  ، واىل مدين���ة 
ال�صع���ب باأطيافه���ا املتنوعة .  ان���ه مراأب مرت���ب ب�صكل اأنيق 
وه���ادئ . تتخلل���ه ثالث���ة م�ص���ارات طويل���ة، وعل���ى ار�صفته 
حمط���ات ا�صرتاح���ة يلوذ به���ا الركاب م���ن ا�صع���ة ال�صم�س . 
وقبل الدخول اإليه من جهة اليمني يفرت�س ا�صحاب املحالت 
اليومي���ة  واملج���الت والقرطا�صي���ة ،واملرطب���ات  ال�صح���ف 

واملاأكولت ال�صهية . 
وعن���د الدخ���ول م���ن الب���اب الرئي�س توج���د نقطت���ا تفتي�س، 
واحدة للرجال واخرى تبعد قليال اعدت للن�صاء، ومن مالمح 
بغداد الآن تفتي����س الركاب تفتي�صا دقيقا قبيل �صعودهم اىل 
ال�صيارات ،خوفا من ارتداء احدهم حزاما نا�صفا او ان  ميرر 
احدهم كي�صا يحم���ل مواد من ادوات اجلرح واحلرق، مليئة 
ب�)ال�صج���م( وامل�صام���ر ما يحدث موتا جماعي���ا ، وامام هذا 
الك���راج حدثت ماآ����سٍ كثرة راح �صحيته���ا اأبرياء خ�صو�صا 
مرب���ي الطيور، لأن بع�س الرهابي���ني ومن اراد التقرب اىل 
الله ع���رب تفجر نف�صه يف �صيارات النق���ل العام تلك العمال 
الت���ي ت�صبب���ت بقت���ل وج���رح الب�صطاء م���ن املواطن���ني . لذا 
ف���ان اتباع اج���راءات التفتي����س �صرورية لتجن���ب الكوارث 
الت���ي ت�صم���ل اجلميع دون ا�صتثن���اء احد .  وعل���ى الرغم من 
ان ظاه���رة التفتي����س من قبل الجهزة المني���ة مل تعد غريبة 
عل���ى املواطن فق���د اعتداده���ا يف حمطات الوق���ود واملطاعم 
واملتنزه���ات واحلدائ���ق والدوائ���ر احلكومي���ة. ال ان���ه ق���د 
يح���دث احيانا "فتور" يف هذا الك���راج اثناء تفتي�س الركاب 
، وذل���ك حني تزداد كثاف���ة الطوابر يف الدخ���ول اإليه . رمبا 
ب�صب���ب احل���ر، او روتني العمل، او ط���ول النتظار ،اواعداد 
ال�صي���ارات الكثرة التي تدخل الك���راج  من اجلهة اخللفية . 
ما ي�صبب ادخال اكرب ع���دد من الركاب من دون مراعاة نف�س 
الدق���ة يف التفتي�س اثناء فرتة ال�صب���اح التي يتخللها ن�صاط 

ملحوظ، كذلك  فرتة امل�صاء .
ما تق���وم به اجلهات املخت�صة من واجب���ات وطنية وتفتي�س 
دقي���ق ي�صتح���ق ال�صك���ر، ولك���ن اغما�صة عني لف���رتة ق�صرة 
امام عدو جمرم ل يعرف الرحمة حتتاج اىل انتباهة �صاهرة 
لتغم����س ابدا .  نقولها للتذكر فقط ، لتجنب اي حادثة " ل 

�صامح الله " قد ت�صمل اجلميع على حد �صواء .
jalalhasaan@yahoo.com

ك���������الم �ب���ي�������ض 

جالل �لعتابي

�لنجف/ عامر �لعكاي�سي
" بهذه الكلم���ات الب�صيطة  " باب���ا باج���ر عي���د ؟ 
�صاأل الطف���ل حممد ذو ال�صن���وات اخلم�س والده 
يف اآخ���ر ي���وم م���ن اأي���ام �صه���ر رم�ص���ان املب���ارك 
، فاأجاب���ه وال���ده وه���و ) يحل���ق حليت���ه ( " نع���م 
بني غدا ه���و اأول اأيام العيد " فعاد حممد لي�صاأل 
اأب���اه �صوؤال اآخر وب�صرعة كبرة كاأنه كان ينتظر 
هذا اجل���واب من وال���ده ب�صوق ولهف���ة: " واأين 
�صتاأخذن���ا يف العي���د كي نلعب ومن���رح يا بابا "؟ 
مل يج���ب اأب���و حمم���د �صغ���ره ال���ذي كان ينتظر 
اجل���واب وف�ص���ل ال�صم���ت حل���ني اإكم���ال حالقة 
حليته، ولك���ن كيف لطفل �صغ���ر اأن ي�صرب اأكر 
حتى ياأتي���ه اجلواب خ�صو�ص���ا وانه ي�صاهد يف 
التلفاز الأطفال من باقي الدول وباقي حمافظات 
الب���الد وه���م يتمتع���ون ويلعب���ون يف املتنزهات 
الكب���رة وم���دن الألعاب واملاله���ي ، كيف ي�صرب 
وهو ي�صاهد الفرح���ة التي يعي�صها اقراأنه يف كل 
م���كان وال�صحكات الكبرة الت���ي يطلقونها وهم 
يلعب���ون وميرحون ت�صر ال�صم���اع ، عاود ي�صال 
اأب���اه نف�س ال�صوؤال ال�صابق ،فلم يجد جوابا لديه 
. يق���ول املواطن احمد عب���د الأمر " اأبو حممد " 
النجف���ي الثالثيني " لقد �صرق���ت منا فرحة العيد 
نح���ن اأهايل النج���ف ومل يكن العي���د يف النجف 
كباق���ي حمافظ���ات الع���راق اأو ال���دول الإ�صالمية 
حي���ث ق�صين���ا اأيام���ه وليالي���ه ونح���ن حبي�ص���و 
دورن���ا با�صتثن���اء تب���ادل الزيارات ب���ني الأقارب 
والأ�صدق���اء اإذ مازالت النج���ف وبعد مرور اأكر 
م���ن �صت �صنني تخلو من متن���زه عائلي اأو مدينة 
لالألع���اب تق�ص���ي في���ه العوائ���ل اأوقاته���ا ويلعب 

الأطفال وي�صتمتع ال�صباب " .

مكان غري مالئم
وي�صيف قائ���ال " كانت مدينة األع���اب النجف مع 
ك���ون مكانه���ا غر مالئ���م متاما حي���ث تقع و�صط 
مقربة وادي ال�صالم، اإل اإنها مع ذلك ملجاأ للعوائل 
وال�صباب اأيام الأعياد والعطل واملنا�صبات وبعد 
�صق���ط النظ���ام البائد �صقط���ت معه مدين���ة األعاب 
النج���ف وحتول���ت اإىل م���اأوى لل���كالب ال�صائب���ة 
ومكان لتجميع القمامة والنفايات " . اما املواطن 

�صع���د كرمي فيقول " عندما مت نقل مدينة الألعاب 
اإىل مكانه���ا احل���ايل يف منطقة احل���زام الأخ�صر 
تاأملن���ا خرا ب���اأن تك���ون متنف�صا لن���ا ولعوائلنا 
ال ان���ه بعد م���رور اأكر م���ن ثالث �صن���وات على 
نقله���ا ون�ص���ب الألعاب فيها مازال���ت ل تعمل ول 
نعرف اأ�صباب بقائها عل���ى و�صعها احلايل بينما 
مي���ر علينا عيد تل���و الأخر ومنا�صب���ة بعد اأخرى 
ونح���ن ل نعرف اأين نتجه واأي���ن نق�صي اأوقاتنا 

"؟!  وي�ص���ر اإىل اأن " التهام���ات املتبادل���ة بني 
جمل����س املحافظ���ة واملقاول امل�ص���رف على مدينة 
اللعاب جعل���ت من املواطن���ني النجفيني �صحية 
�صهل���ة ت�صبه ك���رة القدم التي يتقاذفه���ا الالعبون 
وي�صتمت���ع به���ا الطرف���ان ولكنه���ا ل حت�صل على 
�صيء �صوى الأوج���اع والآلم " وي�صيف كرمي " 
لقد اقت�صر العي���د يف النجف على زيارة الأقارب 
والأه���ل والأ�صدقاء وتقريب���ا اعتدنا نحن الكبار 

عل���ى هكذا اأج���واء منذ عدة �صن���ني اإل اإن اأطفالنا 
ظلموا وظلوا طيل���ة اأيام العيد مكفهري الوجوه 
فق���د  اإىل وجوهه���م،  ال�صحك���ة طريق���ا  ل جت���د 
اخت���ار ق�ص���م منهم اللع���ب يف ) البل���ي �صت�صني ( 
م���ع اأ�صدقائه ، بينما ف�صل ق�ص���م منهم اللعب يف 
ال�صارع م���ع اأبناء اجلران وم���ع اإن هذه ظاهرة 
غ���ر �صحي���ة وغ���ر �صحيح���ة ول نقب���ل بها يف 
الأيام العتيادي���ة اإل اإننا قبلنا بها اأيام العيد كي 

ل نزيد من الكبت الذي يعي�صونه".
كث�رة تو�فد �لزو�ر

 يف ح���ني ق���ال ابنه ) ح�ص���ن ( ب���رباءة الأطفال " 
لي�س النجف ما بيها مدينة األعاب حتى نلعب بيها 
، اين احب دولب الهواء و�صيارات الت�صادم ب�س 

ما لعب بيها وا�صوفها ب�س بالتلفزيون " . 
اما حنان جعفر الطالب���ة يف كلية الرتبية للبنات 
بجامع���ة الكوف���ة  فتق���ول " اعتق���د اإن العي���د يف 
النج���ف ل يعت���رب عيدا كم���ا هو احل���ال يف باقي 
املحافظات فلو ا�صتثنينا فرحة الإفطار لأ�صبحت 
اأي���ام العي���د كباقي الأيام وكل م���ا مييز العيد هو 
ك���رة تواف���د املواطن���ني م���ن باق���ي املحافظ���ات 
عل���ى النج���ف لزي���ارة المام عل���ي علي���ه ال�صالم 
واأقربائه���م وحمبيهم الراقدي���ن يف مقربة وادي 
ال�ص���الم " . وت�صيف " فعندم���ا ن�صاهد ال�صوارع 
مزدحمة بال�صي���ارات التي متتلئ بالركاب نعرف 
حينها اإن ذلك اليوم اح���د الأعياد فاأما عيد الفطر 
واأما الأ�صحى وبا�صتثناء ذلك فاأيام العيد ولياليه 
رتيب���ة ونعي�صه���ا بنف�س الروت���ني اليومي لباقي 
الأي���ام لعدم وج���ود اأي اأماك���ن ترفيهية ن�صتطيع 
الذهاب اإليه���ا لق�صاء اأوقات ممتع���ة وجميلة مع 

الأهل والأ�صدقاء".

م����دي����ن���ة �أل����ع����اب��ه����ا ت��ق��ع و�س����ط �مل�����ق��ب��رة..
املـــــتـــــنـــــزهـــــات تــــنــــقــــ�ــــصــــهــــا  فــــــرحــــــة  الـــــــنـــــــجـــــــف..  يف  ـــــد  ـــــي ـــــع ال

بغد�د/ �ملدى

�صادق���ت وزي���رة العم���ار وال�ص���كان املهند�ص���ة )بي���ان 
الهيئ���ة  ب���ني  تفاه���م  مذك���رة  توقي���ع  عل���ى  ي���ي(  دزه 
العام���ة للط���رق واجل�ص���ور التابع���ة لل���وزارة واجلانب 
اجلانب���ني  ب���ني  التن�صي���ق  واملت�صمن���ة  المرك���ي 
 15( الكيل���و  يف  الر�صواني���ة  ج�ص���ري  اإعم���ار  لإع���ادة 
.)1( رق���م  ال�صري���ع  امل���رور  طري���ق  عل���ى   )500  +

اك���د ذل���ك  املهند�س )ا�صت���ربق ال�ص���وك( الوكي���ل القدم 

لل���وزارة يف بي���ان تلق���ت )امل���دى( ن�صخ���ة من���ه ام����س 
لطري���ق  هم���ا ج�ص���ر حتتاني���ة  اأن اجل�صري���ن  مبين���ًا   ،
امل���رور ال�صري���ع الذي يرب���ط بني جنوب بغ���داد )تقاطع 
اليو�صفي���ة( وغرب بغ���داد يف تقاطع اب���و غريب والذي 
ت�ص���رر من ج���راء العمليات الرهابي���ة والع�صكرية، كما 
اأن متوي���ل اجل�صري���ن �صيك���ون من اجلان���ب المركي. 
وا�صاف ال�صوك: اأن اأعمال ال�صيانة لطرق املرور ال�صريع 
يف عم���وم الع���راق تنج���ز حتت ا�ص���راف الهيئ���ة العامة 
للط���رق واجل�ص���ور مبوج���ب النظ���ام الداخل���ي للهيئة. 

�ملو�سل/ نوزت �سمدين

افتت���ح وزي���ر الت�صالت ف���اروق عب���د القادر، ع���ددا من 
م�صاري���ع خط���ة ا�صن���اد واعم���ار ام الربيع���ني، الت���ي مت 
اجنازه���ا موؤخ���رًا يف مدين���ة املو�ص���ل، وا�صتمل���ت على 
قاع���ة ريا�صية يف كلية الرتبية للبن���ات وم�صروع �صيانة 
الق�ص���ام الداخلي���ة  يف جامعة املو�ص���ل، وقاعة ريا�صية 
لدار رعاي���ة اليتام.  واعرب وزير الت�صالت يف موؤمتر 
�صحفي ح�صرته )املدى( عن امله ف�����������ي ان ت�صتمر جلنة 

ال�صناد بعمله���ا يف متوي�����������ل م�صاريع تخ���دم اهال���������ي 
املحافظ���ة.

وق���ال: اإن ذل���ك �صي�صه���م يف امت�صا����س البطال���ة بتوفر 
فر����س العمل، واأ�صار عبد القادر اىل ان امل�صاريع التي مت 
افتتاحه���ا اي�ص���ا:  م�صروع تاأهيل ح���ي �صكني يف منطقة 
كوكجل���ي، وافتت���اح خم���ازن للحب���وب يف ذات املنطقة،  
واأو�ص���ح: اأن جلنة ال�صناد مولت ثالثني م�صروعا لبلدية 
املو�ص���ل وحده���ا، ا�صاف���ة اىل م�صاري���ع اخ���رى لدوائ���ر 

ال�صحة واملاء واملجاري والوقاف.  

افتتاح عدد من م�صاريع جلنة اإ�صناد اأم الربيعني

  بغد�د / �ملدى 
  اعل���ن وزي���ر امل���وارد املائية عب���د اللطيف جمال 
ر�صي���د اعداد درا�ص���ة �صرتاتيجية جدي���ده للمياه 

والرا�ص���ي يف العراق وهي �صرتاتيجية وا�صعة 
متت���د لف���رتة ت�ص���ل اىل 30 عام���ًا املقبل���ة وه���ي 
مبثاب���ة ال�صيا�ص���ة امل�صتقبلية للو�ص���ع املائي يف 

العراق ب�صكل كامل .
تلق���ت  املائي���ة  امل���وارد  ل���وزارة  بي���ان  ونق���ل 
)امل���دى( ن�صخ���ة من���ه ام�س ع���ن الوزي���ر قوله:" 
ان ال�صرتاتيجي���ة اجلدي���ده تق���وم عل���ى ا�صا����س 
املتغرات املناخية التي ح�صلت والتي �صتح�صل 
يف املنطق���ة والعامل وعلى اخلطه الت�صغيلية لدى 
دول اجلوار وزيادة ال�صتثم���ار لتنفيذ امل�صاريع 
الروائي���ة ال�صروري���ة وحت�ص���ني �صب���كات الري 

والبزل".
وا�صاف:"انه���ا تق���وم اي�ص���ا على تق���دمي الطرق 
احلديث���ة يف الري وتبط���ني القن���وات الروائية 
ومن���ع  املائي���ة  وال�صائع���ات  اله���در  لتقلي���ل 
التجاوزات على امل�ص���ادر املائية اإ�صافة اىل بناء 
ال�ص���دود واخلزانات حلفظ اك���رب كمية من املياه 
ال�صطحية وو�صع خطط ت�صغيلية لغر�س توزيع 
املياه ب�صكل عادل على كافة امل�صتفيدين يف عموم 

العراق".
وا�ص���ار الوزي���ر اىل:"ان���ه �صيت���م ال�صتف���ادة من 
املي���اه اجلوفية لغرا�س الزراع���ة وال�صرب وفق 
خطه فنية وعلمية مدرو�ص���ة، مبينا: ان الدرا�صة 
ت�ص���ل اىل تاأ�صر ن�ص���ب التلوث يف مي���اه النهر 
، وم���ن  ب�ص���اأن معاجلته���ا  التو�صي���ات  وتق���دمي 
املوؤم���ل احالة هذه الدرا�ص���ة اىل احدى ال�صركات 

الجنبية لتنفيذها. 

اإ�صـدار 6500 هويـة تقـاعديـةاإعداد درا�صة �صرتاتيجية للمياه والأرا�صي متتد لفرتة 30 عاما
لذوي ال�صهداء يف ذي قار

�لنا�سرية/ ح�سني �لعامل

اأك���د مدي���ر موؤ�ص�ص���ة �صه���داء ذي قار 
م�ص���دق مراد عب���د ال���رزاق ا�صتكمال 
هوي���ة   6500 ا�ص���دار  اج���راءات 
تقاعدية ل���ذوي ال�صهداء �صمن اعمال 
الوجبة الثانية للمعامالت التقاعدية.

واو�ص���ح عبد ال���رزاق ل�)املدى(: بعد 
ان ا�صدرت اللجنة املوفدة من مديرية 
التقاعد العام���ة 2500 هوية تقاعدية 
لذوي ال�صهداء �صم���ن اعمال الوجبة 
الوىل الت���ي انته���ت ال�صه���ر املا�صي، 
لت�صتاأن���ف  موؤخ���را  اللجن���ة  ع���ادت 
اعماله���ا بالوجبة الثاني���ة التي ت�صم 
6500 هوي���ة تقاعدية، م�صرا اىل ان 
اللجن���ة املذكورة وبعد تدقيق  1700 
ملف �صهيد ي�صمل  كل ملف منها مابني 
3- 4  اف���راد، ق���ررت ا�ص���دار  6500 
هوي���ة تقاعدية لورثة ال�صه���داء لفتا 
اىل وج���ود نح���و 780 ملفا م���ا زالت 
قي���د الدرا�ص���ة اوكل 500 مل���ف منها 

اىل موؤ�ص�صة ال�صهداء للبت فيها.
وكان جمل�س ال���وزراء قد اوفد مطلع 
ال�صه���ر املا�ص���ي  جلن���ة م���ن مديري���ة 
التقاع���د العام���ة اىل حمافظة ذي قار 
لغر�س ترويج ملفات تقاعد ال�صهداء 
واإ�صدارالهويات التقاعدية لذويهم .

وتابع مدير موؤ�ص�صة �صهداء ذي قار: 
وق���د كان من املقرر توزي���ع الرواتب 
التقاعدي���ة عل���ى ذوي ال�صهداء خالل 
ال�صه���ر احل���ايل وبواق���ع 260 ال���ف 
دين���ار للوري���ث الوحي���د و300 الف 
للورث���ة م���ن ثالثة اف���راد  فاك���ر، ال 
ان���ه جرى الرتيث يف ذلك بعد �صروع 
لقان���ون  الوىل  بالق���راءة  الربمل���ان 
موؤ�ص�صة ال�صهداء ال���ذي حدد الراتب 
التقاع���دي لل�صهيد ب� 500 الف دينار، 
مو�صحا: ان���ه يف حال امل�صادقة على 
القانون املذكور �صيتم �صرف رواتب 
ال�صه���داء باأث���ر رجعي واعتب���ارا من 
ث���الث  ومل���دة   2006 11حزي���ران 

�صنوات .

بابل/ �قبال حممد
 اكملت املديرية العامة لرتبية حمافظة بابل ا�صتعداداتها 
للعام الدرا�صي اجلديد بعدما قامت بتنقالت املدر�صني 
واملعلم���ني ب���ني املدار�س ل�ص���د ال�صواغ���ر يف املدار�س 
البتدائي���ة والثانوني���ة وف���ق ال�صواب���ط الوزاري���ة.
واو�ص���ح را�ص���ي عبد هجول اجلب���وري معاون مدير 
ع���ام الدائ���رة ل�)املدى(: انه �صيتم تعي���ني 750 مدر�صا 
ومعلم���ا �صمن الوجبة التي خ�ص�صتها وزارة الرتبية 
للمحافظ���ة وه���ي بواق���ع 300 مدر����س و450 معلم���ا 
ويف اخت�صا�ص���ات متع���ددة وح�ص���ب حاج���ة املديرية 

كم���ا �صيتم تعيني 100 من احلرا�س الليليني وموظفي 
اخلدمة ل�صد النق�س احلا�ص���ل يف املدار�س.واكد باأن 
اكر م���ن 400 الف تلميذ وطال���ب �صيبا�صرون الدوام 
يوم غد الحد حي���ث وفرت املديرية جميع م�صتلزمات 
الدرا�صة من كت���ب وقرطا�صية وح�صب ما متوفر لديها 
يف املخازن، ا�صاف���ة اىل تاهيل بع�س املدار�س وبناء 
ا�صيج���ة وجماميع �صحية واي�ص���ال التيار الكهربائي 
اليه���ا وادخال املعلم���ني واملدر�صني وم���دراء املدار�س 
يف دورات تاهيلي���ة لالرتق���اء مب�صتواه���م التعليم���ي 

واملهني .

الإ�صكان ت�صادق على توقيع مذكرة تعاون مع اجلانب الأمريكي 

ا�صتعدادات ل�صتقبال العام الدرا�صي يف بابل
 بغد�د / �ملدى

توقع���ت هيئ���ة الأن���واء اجلوي���ة ان يكون 
الطق����س الي���وم يف املنطقت���ني الو�صط���ى 
و اجلنوبي���ة �صح���وا م���ع درج���ات حرارة 
مقاربة ملا �صجل ام�س  حيث تتاأثر بامتداد 
املرتفع اجلوي من البحر املتو�صط ترافقه 

كتلة هوائية باردة وجافة ن�صبيا.
وق���ال بي���ان للهيئة تلق���ت )امل���دى( ن�صخة 
من���ه  :" ان الطق����س يف املنطق���ة ال�صمالية 

�صح���و مع ظه���ور بع����س القط���ع املتفرقة 
من الغي���وم تتكاثر يف بع����س الماكن مع 
احتم���ال ت�صاع���د غب���ار خفي���ف ويتح�صن 
اجل���و تدريجي���ا خ���الل الليل م���ع درجات 
حرارة مقارب���ة ملا �صجل يف اليوم ال�صابق 
لتاأثرها بامتداد املنخف����س اجلوي القادم 
م���ن تركي���ا ترافق���ه كتل���ة هوائي���ة معتدلة 

ورطبة ن�صبيا ". 
وا�صاف البيان  :" ان الرياح يف املنطقتني 
�صرقي���ة  الو�صط���ى واجلنوبي���ة جنوبي���ة 

خفيف���ة اىل معتدل���ة ال�صرع���ة ت���رتاوح ما 
ب���ني )10-20( كم/����س تن�ص���ط يف بع�س 
ويف  كم/����س   )30-20( اىل  الماك���ن 
املنطق���ة ال�صمالي���ة تك���ون الري���اح �صمالية 
غربية خفيف���ة اىل معتدل���ة ال�صرعة )10-

20( كم/�س ومدى الروؤية يف عموم البالد 
)8-10( كم ويف الغبار )4- 6 ( كم ". 

العظم���ى  احل���رارة  درج���ة  ان   ": وذك���ر 
املتوقع���ة اليوم يف بغداد 33 درجة مئوية 

وال�صغرى 18درجة مئوية. 

الأنواء: الطق�ض �صحو مع انخفا�ض يف درجات احلرارة

بغد�د/ �فر�ح �سوقي

تعقد ال�صبكة العراقية لثقافة حقوق الإن�صان والتنمية 
موؤمترها الثاين على قاعة احتاد احلقوقيني العراقيني 
يف بغداد اليوم ال�صبت مب�صاركة �صت منظمات جديدة 

من منظمات املجتمع املدين  الفاعلة.
وقال الدكتور كرمي العبودي مقرر اللجنة التح�صرية 
164ع�ص���وا  اإىل  وجه���ت  الدع���وات  اإن  للموؤمت���ر: 
ومندوبا حل�صور املوؤمتر ف�صال عن الدعوات املوجهة 
للمنظم���ات اجلديدة التي قبل���ت ع�صويتها يف ال�صبكة 

موؤخرا.
يذك���ر اأن ال�صبك���ة العراقي���ة لثقاف���ة حق���وق الإن�ص���ان 
تاأ�ص�ص���ت يف بغ���داد ع���ام 2004مببادرة م���ن النا�صط 
امل���دين الدكتور عبد احل�ص���ني �صعب���ان وم�صاركة عدد 
م���ن ال�صخ�صيات الوطني���ة النا�صطة يف ه���ذا امليدان، 
وعق���دت موؤمتره���ا التاأ�صي�صي الأول ي���وم 5/ ت�صرين 

الأول من نف�س العام على قاعة نقابة املحامني. 

�لب�سرة / �ملدى

لرعاي���ة  الوطني���ة  اجلمعي���ة  اأعرب���ت 
املكفوف���ني يف الب�صرة عن قلقها من تفاقم 
ظاه���رة ع���زوف الطلب���ة املكفوف���ني ع���ن 
ارتي���اد املدار����س. وقال رئي����س اجلمعية 
الوطني���ة لرعاي���ة املكفوف���ني يف الب�صرة 

�ص���رور يو�ص���ف ن�ص���ار: اإن ع���دم توف���ر 
املناهج املطبوعة بطريقة "برايل" وعدم 
دراية الك���وادر التعليمية بكيفية التعامل 
مع الطلبة املكفوفني، تعد من اأبرز اأ�صباب 
ع���زوف املكفوف���ني عن اللتح���اق مبقاعد 
الدرا�ص���ة. ودع���ا ن�ص���ار بح�ص���ب "راديو 
ا�صتح���داث  اإىل  الرتبي���ة  وزارة  �ص���وا" 

�صعب���ة تعن���ى برعاي���ة الطلب���ة املكفوفني 
التعليمي���ة  الك���وادر  بتوعي���ة  وتهت���م 
معه���م،  التعام���ل  بكيفي���ة  والتدري�صي���ة 
يف حماول���ة للح���د م���ن ظاه���رة ت�صربهم 
م���ن املدار����س ول�صم���ان اإكماله���م مرحلة 
الدرا�ص���ة الثانوني���ة عل���ى الأق���ل. ووفقا 
للجمعية الوطني���ة لرعاية املكفوفني، فاإن 

حمافظة الب�صرة حتتل املرتبة الأوىل من 
حيث عدد امل�صابني واملهددين بالعمى، اإذ 
ي�صل عددهم اإىل 14600 �صخ�س. وتوؤكد 
اجلمعي���ة اأن ن�صب���ة كبرة م���ن املكفوفني 
ميك���ن اأن ي�صتعي���دوا حا�ص���ة الب�ص���ر يف 
حال اإخ�صاعهم لعملي���ات جراحية خارج 

البالد. 

بغد�د/ �سفية �ملغريي
تب���داأ دائ���رة �صح���ة بغ���داد / الك���رخ العمل  
بتطبي���ق نظ���ام الإحال���ة اعتبارا م���ن الول 
جمي���ع  ويف  املقب���ل  الول  كان���ون  م���ن 
املراكز ال�صحي���ة وامل�صت�صفيات التابعة لها 
.واو�صح���ت مديرة �صعبة ط���ب الأ�صرة يف 
الدائ���رة ل�)امل���دى( : ان���ه �صيت���م العمل بهذا 

النظ���ام يف بداية �صهر كان���ون الأول املقبل 
املوؤ�ص�ص���ات  يف  العم���ل  تطوي���ر  ولغر����س 
ال�صحي���ة واإيج���اد �صبل  التكام���ل وتن�صيق 
العمل بني املراك���ز ال�صحية وامل�صت�صفيات. 
اآلي���ات العم���ل،  واأ�صاف���ت: لق���د مت و�ص���ع 
م���ن توف���ر الأدوي���ة الأ�صا�صي���ة يف املراكز 
ال�صحي���ة وال�صع���ي لتوف���ر كاف���ة الأجهزة 

وامل�صتلزم���ات الطبي���ة م���ن اأ�صع���ة واأجهزة 
�صونار، و�صيت���م يف القريب العاجل توفر 
ال�صحي���ة  املراك���ز  يف  حا�ص���وب  اأجه���زة 
وربطها ب�صبكة انرتني���ت مع توفر �صيارة 
اإ�صع���اف ، اإ�صافة اإىل القيام بتنظيم دورات 
علمية للكوادر الطبية ل�صرح اإلية العمل بهذا 
النظام وكيفية تطبيقه يف املراكز ال�صحية، 

وكذلك تدريب الكوادر الإدارية والفنية على 
كيفية تنظيم ال�صج���الت اخلا�صة باملري�س 
واأي�ص���ا ا�صتم���ارة الإحالة.وذك���رت: انه مت 
التن�صيق م���ع امل�صت�صفيات من خالل مكاتب 
تن�صي���ق الإحال���ة يف امل�صت�صفيات من واىل 
املراك���ز ال�صحية ، ويت���م العمل بهذا النظام 

ح�صب الرقعة اجلغرافية للمركز ال�صحي. 

انعقاد املوؤمتر الثاين 
حلقوق الن�صان والتنمية

عزوف الطلبة املكفوفني عن الدرا�صة ب�صبب غياب املناهج
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ارا�ض زراعية

عوائل و�شط احلدائق...    �شورة من االر�شيف


