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ق���ال رئي�س دائرة �صح���ة ذي ق���ار الدكتور هادي 
بدر الرياح���ي: ان العمل بنظ���ام التمويل الذاتي  
يف امل�صت�صفي���ات احلكومي���ة يف حمافظة ذي قار 
�صيتم خالل ال�صهر القادم وعرب تخ�صي�س اجنحة 

خا�صة يف امل�صت�صفيات احلكومية الرئي�صة .
واو�ص���ح الرياح���ي ل� )امل���دى( :ان���ه مت ا�صتكمال 
كاف���ة االجراءات اخلا�صة بفت���ح جناح خا�س يف 
م�صت�صف���ى بنت اله���دى للوالدة واالطف���ال، حيث 
مت تخ�صي����س 16 �صريرا للن�صائي���ة واربع ا�صرة 
لالطف���ال يف امل�صت�صف���ى املذك���ور، فيم���ا جت���ري 
اخ���رى  �صري���را  لتخ�صي����س 40  اال�صتع���دادات  
للباطني���ة واجلراح���ة والك�ص���ور يف م�صت�صف���ى 
اج���راءات  ان   اىل  الفت���ا  التعليم���ي،  احل�ص���ن 
افتتاح اجلناح اخلا�س يف م�صت�صفى بنت الهدى 
�صتج���ري خ���الل ال�صهر الق���ادم وبعد اط���الع وفد 
م���ن وزارة ال�صحة على الرتتيب���ات واالجراءات 
املعتمدة يف فتح اجلن���اح املذكور. م�صريا اىل ان 
افتت���اح اجلن���اح اخلا�س يف م�صت�صف���ى احل�صن 

�صيتم بعد ذلك بعدة ا�صابيع . 

�سعبة لالجنحة اخلا�سة
وكان���ت دائرة �صحة ذي قار قد تلقت خالل ال�صهر 
املا�ص���ي توجيه���ا وزاريا يوع���ز بت�صكي���ل �صعبة 

لالجنح���ة اخلا�ص���ة يف امل�صت�صفي���ات احلكومي���ة 
تعم���ل وف���ق نظ���ام التموي���ل الذات���ي، عل���ى ان ال 
يتج���اوز ع���دد ا�صرتها ال���� 25% من حج���م الغطاء 

ال�صريري يف امل�صت�صفيات املذكورة . 
وا�ص���ار الرياح���ي اىل ان دائ���رة �صح���ة ذي ق���ار 
�صتعتم���د �صواب���ط خا�صة للحيلول���ة دون اهمال 
االجنح���ة العام���ة يف امل�صت�صفي���ات احلكومي���ة، 
م���ن بينها ع���دم ال�صم���اح للطبيب باإج���راء جميع 
عمليات���ه اجلراحي���ة يف اجلن���اح اخلا����س وامنا 
يف  عملي���ات  ث���الث  بواق���ع  العملي���ات  �صتك���ون 
اجلن���اح الع���ام مقاب���ل عملية واح���دة يف اجلناح 
اخلا�س . مبينا ان نظام التمويل الذاتي �صيطبق 
يف مرك���ز املحافظة فقط يف الوقت احلا�صر ويف 
م�صت�صفين اثنن فقط  هما م�صت�صفى بنت الهدى 
وم�صت�صفى احل�صن  التعليمي وبواقع 20 �صريرا 
يف االول و40 �صري���را يف الث���اين، الفت���ا اىل ان 
ه���ذه االعداد من االأ�ص���رة ال ت�صكل �صوى 10% من 

الغطاء ال�صريري يف امل�صت�صفيات املذكورة .

التمايز الطبقي
 وكان ع���دد من اع�ص���اء جمل�س حمافظ���ة ذي قار 
ق���د اب���دوا حتفظهم يف وق���ت �صابق عل���ى تطبيق 
نظام التمويل الذاتي يف امل�صت�صفيات احلكومية 
عادي���ن ذل���ك م���ن االم���ور الت���ي �صتعم���ق التمايز 
الطبق���ي، وتقلل العناي���ة باملر�صى الفقراء وذوي 

الدخل املحدود، وهو االمر الذي ا�صتدعى موافقة 
جمل����س املحافظ���ة عل���ى تطبي���ق نظ���ام التمويل 
الذات���ي لف���رتة �صتة ا�صه���ر على �صبي���ل التجربة، 
يعاد بعدها تقييم النتائج واتخاذ القرار املنا�صب  

ب�صددها.
وم���ن جانبه قل���ل رئي�س دائرة �صح���ة ذي قار من 
حجم املخ���اوف املطروحة م�صريا اىل ان الغر�س 
م���ن تطبيق نظ���ام التمويل الذاتي ج���اء لتح�صن 
امل�صت�صفي���ات احلكومي���ة  الفندقي���ة يف  اخلدم���ة 
ع���رب ا�صتثمار م���ا ي�صتح�صل من ام���وال لتطوير 
العامل���ن  وحتفي���ز  امل�صت�صفي���ات  يف  اخلدم���ات 

عل���ى تقدمي االف�صل. الفت���ا اىل ان الرقود يف تلك 
االجنح���ة �صيكون بح�صب رغب���ة املري�س ومقابل 
اج���ور ه���ي اقل مم���ا ه���ي علي���ه يف امل�صت�صفيات 

االهلية .
اال ان غالبي���ة اع�ص���اء جمل����س املحافظ���ة طالبوا 
خ���الل مناق�صة اآلية العمل بنظ���ام التمويل الذاتي 
بامل�صت�صفيات احلكومية باإعادة النظر يف االجور 
املق���رتح ا�صتح�صاله���ا من الراقدي���ن يف االجنحة 
اخلا�صة،  الفت���ن اىل انها ال تقل كثريا عن اجور 
امل�صت�صفي���ات االهلي���ة وال �صيما اج���ور العمليات 

التي يتجاوز بع�صها ال� 500 الف دينار.
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الب�صرة
 8 بتنفي���ذ  العام���ة  واال�صغ���ال  البلدي���ات  وزارة  ب���داأت 
جممع���ات لتحلية املياه يف الب�ص���رة وخالل �صهر واحد.
وذلك لتاليف م�صكلة ت�صاعد ملوحة املياه يف �صط العرب 

بعد انخفا�س منا�صيب املياه يف دجلة والفرات.

مي�صان
اعلنت املديرية العام���ة لرتبية حمافظة مي�صان عن توفر 
درجات وظيفية للمدر�صن من خريجي كليات العلوم يف 
املحافظ���ة للتعين على املالك الدائم للمديرية، وذلك ل�صد 

النق�س احلا�صل يف مدار�صها.

بغداد
نفذت اأمانة بغداد حملة جديدة لالرتقاء بالواقع اخلدمي 
ملنطق���ة الك���رادة �صمل���ت اأعم���ال نظاف���ة وادام���ة الط���رق 
و�ص�ب���كات املجاري.و�صملت ا�صتبدال خط جماٍر ملعاجلة 

التخ�صف �صمن املحلة901 .

النجف
قال م�ص���در م�صوؤول يف مديرية زراعة حمافظة النجف: 
انه متت زراعة امل�صاحة املحددة مبح�صول ال�صلب �صمن 
ح���دود املحافظة والتي تبلغ ) 80 األ���ف ( دومن بوا�صطة 

ت�صغيل ناظم امل�صخاب على �صط الكوفة.

امل������������وج������������ز

اإجناز 40% من م�سروع ماء
�سرق دجلة

حقق���ت اأمان���ة بغ���داد ن�ص���ب اإجناز بلغ���ت حوايل نح���و 40% يف 
تنفي���ذ اعمال التو�صيع الثاين مل�صروع �صرق دجلة وذلك بكلفة 38 
ملي���ار دينار وب�صق���ف زمني مدته 24 �صه���رًا .  وذكر بيان املكتب 
االإعالم���ي لالأمانة تلقت )امل���دى( ام�س ن�صخة من���ه: اإن "املالكات 
الفني���ة والهند�صي���ة لدائ���رة م���اء بغ���داد توا�ص���ل بالتع���اون م���ع 
اح���دى ال�صركات املحلية تنفيذ امل�ص���روع، الذي يعد من امل�صاريع 
ال�صرتاتيجي���ة املهم���ة الت���ي تخ���دم عددًا م���ن املناط���ق يف جانب 
الر�صاف���ة منه���ا االأعظمي���ة وال�صع���ب و�صبع اأب���كار واأج���زاًء من 

بلديات ال�صدر االأوىل والثانية. 

افتتاح مركز لزراعة ال�سنان
افتت������ح رئي����س هيئ���ة التعليم التقن���ي مركزا متخ�ص�ص���ا لزراعة 
االأ�صن���ان يف املعه�������د الطب������ي التقن���ي بغ���داد. وق���ال م�صدر يف 
الهيئة بح�صب بيان العالم الهيئة تلقت )املدى( ام�س ن�صخة منه: 
اإن رئي����س الهيئة الدكتور حمم�����ود �صاكر املال خلف افتتح مركزا 
متخ�ص�ص���ا لزراعة االأ�صن���ان يف املعه����د الطب������ي التقني/ بغداد 
يف منطق���ة ب���اب املعظم واطلع عل���ى االإمكاني�������ات املتوف�����رة يف 
املركز من اأجهزة حديثة ومواد طبي������ة خا�صة بزراعة االأ�صن������ان 

لتقدي�������م اخلدمات العالجية اإىل �صرائح املجتمع املختلفة. 

دعوة للم�ساركة يف موؤمتر 
ال�سفافية 

دع���ا مفت�س عام وزارة النفط ع���الء حمي الدين منظمات املجتمع 
امل���دين املعنية ب�صفافي���ة ال�صناعات اال�صتخراجي���ة اىل امل�صاركة 
يف اعم���ال املوؤمتر الذي تعقده االمان���ة الوطنية ملبادرة ال�صفافية 
يف الع���راق )IEITI(. وق���ال حمي الدين ل�)امل���دى(: اأن املوؤمتر 
�صيكر����س  املقبل���ن  ال�صهري���ن  خ���الل  بغ���داد  يف  عق���ده  املزم���ع 
ملناق�ص���ة متطلبات ان�صم���ام العراق ملبادرة ال�صفافي���ة لل�صناعات 

 .)EITI( اال�صتخراجية

حقوق �ضائعة

ال اأج���ايف احلقيق���ة يف الق���ول، ان اكرثي���ة اال�صدق���اء الذين 
�صاألته���م : ه���ل متل���ك دارا ؟ ياأت���ي اجل���واب �صريع���ا بكلمة ال 
، يق���ول: "ال" ويغلفه���ا بح�ص���رة طويل���ة متت���د ذيوله���ا على 
م�صاح���ة عينيه ، وتعرب اىل �صنوات عم���ره ال�صائعة ،يقول: 
ال ، بح���زن تائ���ه يتمن���ى اأن يدل���ه عل���ى امل يتحق���ق يف بناء 
بي���ت �صغري ياأويه بقية العمر، ويل���م �صمل عائلته من �صرور 
الزمان . احد اال�صدقاء قال: نعم ولكن باإيجار يك�صر الظهر، 
واردف : ادف���ع ثلثي راتبي ل�صاح���ب ال�صقة واعمل م�صطرا 
يف مهن���ة اخ���رى لك���ي ا�ص���دد م�ص���روف البي���ت. وال اأجايف 
احلقيقة يف القول: ان لي�س مبقدور احلكومة حتديد �صورة 
وا�صح���ة للم�صتقبل الذي تريده ولي����س مبقدورها ان حتدد 
براجمها وخططها اخلم�صي���ة والع�صرية يف االعمار والبناء 
واال�صتثمار واال�صترياد واال�صكان والتاأمن، وبالتايل يفهم 
املواط���ن �صورة الغد الذي ينتظ���ره. ن�صمع كثريا بامل�صتقبل 
امل�صرق الذي ينطق���ه ال�صيا�صي من على كر�صيه العايل . فهل 
ه���ذه الكلمة �صعار براق يلوذ به م���ن ا�صئلة حقيقية يلهج بها 
املواطن مبا يعرتيه من حاجيات ا�صا�صية يف حياته اليومية 
؟  �صورة امل�صتقبل  امل�صرق ال تعدو حلما بعيد املنال بدليل مل 
يتلم�س النا�س حتديدا وا�صحا لالليات واحللول املو�صوعية 
الت���ي من خاللها يتم حتويل االحالم وال�صعارات اىل حقائق 
ملمو�صة. نعم ثمة نيات �صادقة لكن لوحدها ال ميكن ان تدفع 
باجتاه م���ا يرى من حقائق على االر����س . الن الذين خربوا 
مقوالت ) امل�صتقبل الزاهر( يدركون قبل غريهم ان كثريا من 
الوع���ود الرباقة غالبا م���ا حتولت اىل ك���وارث كبرية دفعوا 
نتائجها دم���ا ومهانة.  جتربة �صت �صنوات ما�صية اثبتت ان 
ال�صيا�صي���ن  يهتم���ون بالتخطيط للحا�ص���ر وال�صيطرة على 
جمري���ات االمور االنية فقط ، وم���ا يرتتب عنها من تطورات 
احرتازي���ة او متوقع���ة م���ن دون االهتم���ام ب�ص���كل ايجاب���ي 
بامل�صتقب���ل . ان اهمي���ة ر�صم  �صورة امل�صتقب���ل تاأتي من بعد 
النظ���ر وت�صتند باال�صا�س اىل متطلبات الواقع، الواقع الذي 
م���ا زال في���ه املواطن يئ���ن من فق���دان احلاجي���ات اال�صا�صية 
يف حيات���ه اليومي���ة، وما تفر�صه املتغ���ريات يف العامل ، فهل 
يبقى يحل���م باأ�صياء ب�صيطة وال تعدو ع���ن كونها من �صغائر 
االم���ور يف بلدان جماورة لنا . ال نريد ق�صورا وال �صاليهات 
وال �صقق���ا مفرو�صة على احدث طراز ، امنا تاأمن حق ال�صكن 
بتوزيع قطعة ار�س �صكنية يف بالدنا الوا�صعة ، وهذا يعترب 
من م�صلمات االمور . وبعيدا عن حقوق ال�صمان االجتماعي 

الكبرية ، والتي مل نطالب بها حلد االن .
 وّدعن���ي �صديق���ي ال���ذي �صاألته ه���ل متل���ك دارا؟ دون اجابه 
�صافي���ة ، لكن���ه التفت نح���وي م�صرعا وق���ال : ابحث عن بيت 

لاليجار يف بالد الرافدين . 
jalalhasaan@yahoo.com

ك���������الم اب���ي�������ض 

جالل العتابي

تت�سمن حتديد اأيام الدوام يف الدوائر
مفت�ش العدل لـ)           (: اإجراءات للحد من ممار�ضات الف�ضاد يف الت�ضجيل العقاري

بغداد/ ب�سري العرجي

اأعلنت وزارة العدل عن �صل�صلة من االإجراءات 
للق�صاء على ممار�صات الف�صاد االإداري واملايل 
ومنه���ا الر�ص���وة ال�صغرية يف بع����س الدوائر 

العدلية.
وق���ال املفت����س الع���ام يف وزارة الع���دل احم���د 
حبيب العبا�ص���ي: اإن من هذه االإجراءات التي 
تاأت���ي متا�صي���ا م���ع احلمل���ة الوطني���ة ملكافحة 
دوائ���ر  يف  االأعم���ال  تق�صي���م  ه���ي  الر�ص���وة 
الت�صجي���ل العقاري التي ت�صه���د زحاما نتيجة 
مراجع���ات املواطنن، ويوؤدي هذا الزحام اإىل 
ت���داول الر�صوة ال�صغ���رية لتم�صي���ة معامالت 
املراجع���ن وطلبه���ا م���ن قب���ل بع����س �صع���اف 
مديري���ة  اأن  العبا�ص���ي:  واأ�ص���اف  النفو����س. 
الت�صجيل العق���اري العامة قامت بتبليغ مكتب 
املفت�س العام يف الوزارة وبناء على املخاطبات 
واملتابعات امل�صتمرة من قبل الفرق التفتي�صية 
بج���دول تق�صي���م العمل يف الدوائ���ر على وفق 
املقاطع���ات المت�صا�س الزخم ولغر�س ت�صهيل 
اجناز املعام���الت وعدم اإجل���اء املواطنن اإىل 

االنتظار �صاعات طويلة الجناز معامالتهم.
وتاب���ع املفت����س الع���ام: اأن العم���ل يف مديرية 
الت�صجيل العقاري يف االعظمية �صيكون يومي 
االأح���د واالأربع���اء/ �صعب���ة الت�صجي���ل االأوىل 
وت�صمل مناطق 5/7 �صليخ وق�صم من كريعات 
�صب���ع اأبكار، وي���وم االثنن: �صعب���ة الت�صجيل 
الثاني���ة وت�صم���ل مناط���ق االعظمي���ة القدمي���ة 
وكم���رية، وي���وم الثالث���اء: �صعب���ة الت�صجي���ل 
الثالث���ة وت�صمل مناطق �صلي���خ اجلديد وق�صم 

م���ن كريع���ات �صب���ع اأب���كار و�صري���دات، ويوم 
اخلمي����س: �صعب���ة الت�صجيل الثاني���ة والثالثة 

معا.
اما يف مديري���ة الت�صجيل العق���اري يف مدينة 

ال�صدر ف�صيكون ج���دول االأعمال فيها كاالآتي: 
يوم االأحد: ال�صعبة االأوىل من قطاع 1 ولغاية 
قطاع 10، ال�صعبة الثانية: من قطاع 44 ولغاية 
55، ال�صعب���ة الثالث���ة: م2وم4 حبيبية و3م3 

وزيري���ة، ال�صعب���ة الرابع���ة: 4م19 �صماعي���ة 
و6م19 �صماعية. يوم االثنن: ال�صعبة االأوىل: 
م���ن قط���اع 11 ولغاي���ة 20، ال�صعب���ة الثانية: 
م���ن قط���اع 51 ولغاي���ة 60، ال�صعب���ة الثالثة: 

1م جميل���ة و5م4 جميل���ة وطالبي���ة، ال�صعب���ة 
الرابعة: 8مقاطعة 20 ولداية ومن�صيف. يوم 
الثالثاء: ال�صعبة االأوىل: من قطاع 31 ولغاية 
37، ال�صعبة الثانية: من قطاع 61 ولغاية 65، 
ال�صعبة الثالث���ة: قطعة 1 مقاطعة 18 اأم الكرب 
والغزالن، ال�صعبة الرابعة: قطعة 1م17 تلول 
ال�صدي���رة وم10 م173 جرع���ة خزم���ة. ي���وم 
االأربعاء: ال�صعبة االوىل: من قطاع 38 ولغاية 
43، ال�صعبة الثانية: من قطاع 96 ولغاية 74، 
ال�صعب���ة الثالثة: قطع���ة 1 م17 تلول ال�صديرة 
)االورفل���ي(، ال�صعب���ة الرابع���ة: قطعة 3 م20 

ولداية ومن�صيف و10م19 �صماعية.
ي����وم اخلمي�����س: ال�صعب����ة االأوىل: م����ن قطاع 
38 ولغاي����ة 43، ال�صعب����ة الثاني����ة: م����ن قطاع 
75 ولغاي����ة 79، ال�صعبة الثالثة: قطعة1 م12 
ك�صرة وعط�����س و1م11 تلول الن�س، ال�صعبة 
الرابع����ة: قطعة 6م 20 ولداية وقطعة 2 م19 

�صماعية.
و�صيك����ون جدول اأعم����ال مديري����ة ابي غريب 
عل����ى النح����و التايل: يوم����ا االأح����د واالثنن: 
ال�صعبة االأوىل: م12 فخرية، ال�صعبة الثانية: 
مقاطعة 9 بيالة ومقاطع����ة 5 �صالميات. يوما 
االأوىل: م13  ال�صعب����ة  الثالث����اء واالأربع����اء: 
خرناب����ات و م8 حممودية واملفتي����ة، ال�صعبة 
م15  و  وال�صع����ار  هكرتي����ا   16 م  الثاني����ة: 
االأوىل:  ال�صعب����ة  اخلمي�����س:  ي����وم  الدهن����ة. 
الزراعي����ة،  املقاطع����ات  وجمي����ع  عكرك����وف 
ال�صعب����ة الثانية: جمي����ع املقاطعات الزراعية، 
وقد مت ا�صتثناء م10 هور البا�صا لكون العمل 

موقوف فيها حاليا.

بغداد / اآكانيوز

ت�صري االح�صاءات اىل ان 620 طنا من املواد 
الغذائي���ة الفا�ص���دة اعي���دت اىل منا�صئه���ا يف 
ايران عرب معرب حاجي عمران احلدودي منذ 

مطلع العام احلايل 2009.
ويوؤك���د امل�صوؤول���ون يف املع���رب املذك���ور، ان 
ال�صلع الغذائي���ة التي اعيدت اىل ايران كانت 
يف الغالب عبارة عن )م�صروبات غازية، كيك 

وال�صكواله والع�صائر(.
وق���ال هوليوم ها�ص���م ر�صول م�ص���وؤول مركز 
ال�صيط���رة النوعي���ة يف معرب حاج���ي عمران 
بح�ص���ب )اآكانيوز( انه "بغي���ة ال�صيطرة على 
ال�صلع الغذائي���ة الداخلة اىل اقليم كرد�صتان، 
قمن���ا باإع���ادة 620 طنا م���ن ال�صل���ع الغذائية 
اىل منا�صئه���ا يف ايران من���ذ االول من كانون 

الثاين 2009".
وا�ص���اف :" لق���د وقعنا عقودا  له���ذا الغر�س 

م���ع �صركت���ي ) اينرتتي���ك وا����س ج���ي ا����س ( 
االيرانيتن اللتن تتوليان اجراء الفحو�صات 
الكيمياوية والفيزياوي���ة لل�صلع الغذائية يف 

ايران قبل ار�صالها اىل اقليم كرد�صتان".
مو�صح���ا: ان دائرت���ه تتلق���ى م���ن ال�صركتن 
املذكورت���ن ر�صائ���ل عرب الربي���د االلكرتوين 
تت�صم���ن معلومات م�صبقة ع���ن نوعية ال�صلع 
ارق���ام  جان���ب  اىل  ومكوناته���ا،  الغذائي���ة 

ال�صاحنات التي تنقلها.
وق���ال "بدورنا نقوم ثانية باإجراء فحو�صات 
امل�صت���وردة  الغذائي���ة  لل�صل���ع  بايولوجي���ة 
للتاك���د من �صالمته���ا اىل جان���ب الفحو�صات 
الفيزياوي���ة الت���ي ينبغي ان تتوف���ر فيها 15 

�صرطا".
و�ص���وح  ه���و  ال�ص���روط  اه���م  "م���ن  واردف 
و�صحة تاري���خ انتاج ال�صل���ع وتاريخ انتهاء 
�صالحي���ة ا�صتهالكه���ا ع���الوة عل���ى مطابقتها 

للمعايري العاملية".

اإعادة 620 طنــًا مــــن الأغذية الفا�ضدة اىل منا�ضئها يف اإيران

بغداد/ املدى
و732  الف���ا  و631  مالي���ن   6 توج���ه 
يف  مدار�صه���م  اىل  وطالب���ا  تلمي���ذا 
عم���وم البالد ام�س ونق���ل بيان لوزارة 
الرتبي���ة ع���ن الناط���ق االعالم���ي قوله 
با�صتح�ص���ارات  قام���ت  ال���وزارة  ان   :
يف  تلمي���ذا   )992858( ال�صتقب���ال 
ال�ص���ف االول االبتدائي بزي���ادة تقدر 
ب����)33500( طال���ب وطالبة ع���ن العام 

ب���اأن  وا�ص���اف:  املا�ص���ي  الدرا�ص���ي 
الزيادة االجمالية �صتكون )262944( 
واو�ص���ح الناط���ق االعالم���ي: ان هذه 
الزيادة تاتي يف تطبيق قانون اإلزامية 
التعلي���م ومتابع���ة االطف���ال املت�صربن 
عن مقاع���د الدرا�ص���ة0 واه���اب البيان  
باأولي���اء ام���ور الطلب���ة :"ع���دم �ص���راء 
القرطا�صي���ة من اال�ص���واق الأن الوزارة 

وفرتها يف جميع املدار�س".

م�ص���ريا: ان ال���وزارة او�ص���ت جمي���ع 
املدار����س باالهتمام بالبيئ���ة املدر�صية 
م���ن  الوقائي���ة  التداب���ري  واتخ���اذ 
االمرا�س وال�صيما االنفلونزا الوبائية 
ال���وزارة  ق���ررت  . وم���ن جه���ة ثاني���ة 
توزيع عقد االلتزام االخالقي املدر�صي 

على الطلبة.
 اك���د ذل���ك ل�)املدى( يف ات�ص���ال هاتفي 
الدكتور نهاد اجلبوري وكيل الوزارة 

العق���د  ان   : العلمي���ة وق���ال  لل�ص���وؤون 
الطال���ب  يت�صم���ن واجب���ات وحق���وق 
جتاه املدر�صة وحق���وق املدر�صة جتاه 
الطال���ب .و �صيت���م توقي���ع عق���ود ب���ن 
املدار����س والطلب���ة واولي���اء اموره���م 
من اجل ا�صراكهم بالعملية الرتبوية". 
واو�صح: ان من اهم واجبات املدر�صة 
، احرتام كرامة الطالب وعدم امل�صا�س 
به���ا عل���ى ا�صا����س الل���ون او العرق او 

الدي���ن، وكذل���ك ا�صتخ���دام اال�صالي���ب 
الرتبوي���ة معه اىل جانب ع���دم تكليفه 
بواجبات وم�صوؤولي���ات تفوق قدراته 
وج���وده  تعار����س  او  وامكانيات���ه 
باملدر�ص���ة ، ف�ص���ال ع���ن جع���ل البيئ���ة 
م���ن خ���الل  املدر�صي���ة مناخ���ا حمبب���ا 

مايقدم من طرائق تدري�س. 
وا�ص���اف :" ان مايج���ب عل���ى الطالب 
االلت���زام به يف املدر�ص���ة هو احل�صور 

بالوق���ت  املدر�ص���ة  م���ن  واالن�ص���راف 
م���ن  اخل���روج  ع���دم  وكذل���ك  املح���دد، 
املدر�صة ، اال ب���اذن من االدارة .وكذلك 
ع���دم االعت���داء عل���ى اي م���ن منت�صبي 
عل���ى  املحافظ���ة  جان���ب  اىل  املدر�ص���ة 
نظافتها و�صالمتها وان اليتطاول على 
ممتلكاته���ا او العب���ث به���ا او �صرقته���ا 
ف�ص���ال ع���ن حت�ص���ري الدرو����س م�صبقا 

واجلدية يف طلب العلم.

اجلديد ــي  ــض ــدرا� ال ــام  ــع ال بــدء  اأعــلــنــوا  تلميذ  مــايــن   6 ــن  م اأكـــر 

النجف/ عامر العكاي�سي 

هبط���ت يف مط���ار النج���ف ال���دويل اول 
طائ���رة تق���ل م�صافري���ن بحريني���ن قادمة 
م���ن العا�صمة املنامة ام����س االول، لتكون 
الرحل���ة االوىل �صم���ن رح���الت دورية مت 

االتفاق على ت�صيريها . 
واقام���ت احلكوم���ة املحلي���ة يف النج���ف 
ر�صمي���ة  احتفالي���ة  املحافظ���ة  وجمل����س 
ال�صتقب���ال الطائرة التي اقل���ت على متنها 
)170( م�صاف���را منهم ممثل���ون عن �صركة 
طريان اخلليج امل�صغلة للخط و�صخ�صيات 
�صيا�صية من بينه���ا ال�صفري البحريني يف 

العراق.
وقال ال�صيخ فائد كاظم نون رئي�س جمل�س 

حمافظة النجف يف كلمة األقاها:
 " اإنه���ا حلظ���ة تاريخية متر به���ا مدينتنا 
وه���ي تفتح اآفاقا جديدة لها ممثلة مبملكة 
البحرين ال�صقيقة لتكون فاحتة عهد جديد 
يف العالق���ات العربي���ة مع الع���راق ب�صكل 

عام ومع النجف ب�صكل خا�س " . 
بتق���دمي   " املجل����س  رئي����س  تعه���د  و 
الت�صهي���الت كاف���ة وال�صروري���ة للزائرين 
البحريني���ن وه���م يحلون �صيوف���ا اأعزاء 
بن اأهليهم واأخوتهم يف النجف االأ�صرف 

 . "
قن�صلي���ة  افتت���اح  ب�ص���اأن  �ص���وؤال  وع���ن 
بحريني���ة يف النج���ف قال: " اأنن���ا نتطلع 
اإىل ذلك احلدث قريبا جدا ونحن على اأمت 
اال�صتعداد لدعمه بكل الو�صائل املمكنة".  

هبوط اأول طائرة بحرينية يف 
مطار النجف الدويل

انخفا�ش
ن�ضب تعاطي 

الر�ضوة 
بغداد/ روان عدنان 

ا�صرت اال�صتبيانات التي اجرتها 
هيئة النزاهة انخفا�س ن�صب تعاطي 

الر�صوة يف الدوائر الر�صمية �صمن 
حمافظة بغداد بعد ثالثة ا�صهر من 

انطالق احلملة الوطنية ملكافحة 
الر�صوة .

جاء ذلك يف بيان �صحفي لدائرة 
التعليم والعالقات العامة يف 

هيئة النزاهة تلقت )املدى( ن�صخة 
منه وا�صاف البيان: ان الر�صوة 

انخف�صت يف الدوائر الر�صمية 
باملقارنة مع نتائج اال�صتبيان يف 

�صهر ني�صان قبل انطالق احلملة وقد 
ت�صدرت القائمة دوائرالت�صجيل 

العقاري يف بغداد اذ ا�صرت ما معدله 
58،8% وانخف�س ب�صكل اكرب يف اب 

ليكون %17،12.
اما دوائر االحوال املدنية انخف�صت 

الن�صبه من 32،42% يف �صهر 
ني�صان اىل 7و9 يف �صهر اب يف 
حن انخف�صت الن�صبه يف دوائر 

اجلوازات من 25% اىل 35،6% يف 
�صهر اب. ومن اجلدير بالذكر ان 

امانة بغداد التي ا�صرت االح�صائيات 
ال�صابقة ن�صبة عالية من تعاطي 

الر�صوة بن دوائرها اذ هبط 
موؤ�صرن�صبتها من 37،7% يف �صهر 

ماي�س اىل 12،97% يف �صهر متوز 
وقد انخف�صت الن�صبة يف دوائر 

ال�صريبة املوزعة على انحاء بغداد 
مبا معدله 6و2 يف �صهر اب عن ن�صبه 

46،79% يف �صهر ني�صان.

بغداد/ املدى
توقع���ت هيئ���ة االن���واء اجلوي���ة ان يك���ون الطق�س 
اليوم يف املناطق كاف���ة غائما جزئيا واأحيانًا غائما 
مع ت�صاقط زخات مطر رعدية يف املنطقة ال�صمالية. 
ونق���ل  بي���ان ا�صدرت���ه الهيئة تلقت )امل���دى( ن�صخة 
من���ه ام�س :" ان درجات احلرارة �صتنخف�س ب�صبب 
الغيوم وذلك لتعمق املنخف�س اجلوي من اجلزيرة 
العربية والذي ترافقه كتلة هوائية دافئة ورطبة".

وا�ص���اف:" ان الري���اح �صتك���ون جنوبي���ة �صرقي���ة 
كم/����س   )20-10( ال�صرع���ة  معتدل���ة  اىل  خفيف���ة 
تن�صط اىل )30-40( كم/�س م�صببة ت�صاعد الغبار 
يف املنطقت���ن الو�صطى واجلنوبية ، ومدى الروؤية 
)8-10( كم ويف الغبار واملطر )2-4( كم". واو�صح 
البيان:" ان درجة احلرارة العظمى املتوقعة اليوم 
يف بغ���داد 36 درج���ة مئوي���ة وال�صغ���رى 21 درجة 

مئوية. 

 بدء العمل بنظام الأجنحة اخلا�ضة بامل�ضت�ضفيات احلكومية يف ذي قار  ال�ضهر املقبل

مي�سان/ رعد �ساكر
اأك���دت رئي�صة جلن���ة حقوق االإن�ص���ان يف مي�صان 
ان وزارة العم���ل وال�ص���وؤون االجتماعي���ة قررت 
�صم���ول األف مع���اق يف حمافظة مي�ص���ان برواتب 
الرعاي���ة االجتماعي���ة. واأو�صح���ت ي�صرى ناجي 
�صمد ال�صاعدي ل�)املدى( ام�س:  ان وزارة العمل 
وال�ص���وؤون االجتماعية ق���ررت تخ�صي�س 1000 
درج���ة من رواتب الرعاي���ة االجتماعية  ل�صريحة 

املعاق���ن يف حمافظة مي�صان  م�صرية اإىل  اعتماد 
اآلية خا�صة ال�صتالم الطلبات من امل�صمولن بهذه 
الدرج���ات ، �صيت���م االإعالن عنها قريب���ا يف دائرة 
الرعاي���ة االجتماعي���ة. واأ�صاف���ت " ان �صريح���ة 
املعاق���ن يف مي�صان اهملت اإهماال كبريا وخا�صة 
بع���د ع���ام 2003 ، وق���د اآن االأوان لاللتف���ات اىل 
ه���ذه ال�صريح���ة الت���ي  جت���اوزت اعداده���ا  ال�  7  

االف معاق يف  عموم مناطق املحافظة".

الأنـواء: طــقــ�ش غـــائـــم جــــزئــــي �ضمول األف معاق براتب الرعاية يف مي�ضان


