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يف  الزراعي����ة  اللجن����ة  رئي�����س  اك����د 
جمل�س حمافظة ذي قار املهند�س كرمي 
اجلاب����ري توا�شل العم����ل يف م�شروع 
حتويل مي����اه مبزل امل�ش����ب العام اىل 
مناطق اه����وار النا�شري����ة، وذلك عرب 
�شق قناة بطول 7 ك����م لتغذية االهوار 

املذكورة.
واو�ش����ح اجلاب����ري ل�)امل����دى( : بع����د 
موافق����ة جمل�س حمافظ����ة ذي قارعلى 
توجي����ه جه����د اآيل ل�ش����ق نه����ر بطول 7 
ك����م ميتد من مقط����ع امل�ش����ب العام يف 
منطق����ة اخلمي�شية جن����وب النا�شرية 
حت����ى مناط����ق اهوار العكيك����ة �شرعت 
مالكات الدوائر احلكومية العاملة يف 
املحافظ����ة بالعم����ل يف امل�شروع، حيث 
ب����ادرت وزارة املوارد املائي����ة باإر�شال 
�شرك����ة عراقن����ا لتطهري وك����ري االنهر 
لتكثي����ف اجله����د االيل والهند�ش����ي يف 
هذا املجال وان�ش����اء نواظم على النهر 
املذكور. وا�ش����اف: وقد قامت ال�شركة 
املذكورة بنقل اآلياتها اىل موقع العمل 

واملبا�شرة بالتنفيذ .
الأه����وار  املغذي����ة  االنه����ر  و�شه����دت   
م�شب����وق  غ����ري  انخفا�ش����ا  النا�شري����ة 
يف منا�شيبه����ا خ����الل اال�شه����ر القليل����ة 
املا�شي����ة؛ وذل����ك من����ذ ع����ودة االهوار 

اىل  ذل����ك  ادى  م����ا   ،2003 ع����ام  بع����د 
جتفي����ف م�شاحات وا�شع����ة من مناطق 
ال�شي����وخ  اه����وار اجلباي�����س و�ش����وق 
والفهود واحلمار واال�شالح ومناطق 
اخ����رى متفرقة وهج����رة عدد غري قليل 

م����ن �شكان تل����ك املناطق، كم����ا انعك�س 
انخفا�����س منا�شي����ب املي����اه �شلبا على 
وتربي����ة  ال�شمكي����ة  ال����روة  حج����م 
اجلامو�س الذي ت�شتهر بع�س مناطق 

االهوار برتبيته.

امل�ش����روع  اجن����از  اجلاب����ري  وتوق����ع 
بالكامل خالل اال�شه����ر القلية القادمة. 
م����ن  امل�ش����روع  اجن����از  ان  اىل  الفت����ا 
�شاأن����ه ان ي�شه����م برف����ع منا�شيب املياه 
املغذية اله����وار العكيك����ة وابو عجاج 

وال�شناف يف �ش����وق ال�شيوخ، وكذلك 
هور احلم����ار يف ق�شاء اجلباي�س عرب 
اال�شتفادة من مياه امل�شب العام، التي 
كان����ت تتج����ه اىل البحر ع����رب مرورها 

مبدينة الب�شرة. 
وا�شار رئي�س اللجنة الزراعية اىل ان 
كميات املياه التي �شيوؤمنها امل�شروع، 
ميكن ان تقل�س حج����م هجرة ال�شكان 
من مناطق اهوار النا�شرية، وت�شاعد 
وانعا�����س  البيئ����ة  عل����ى  احلف����اظ  يف 
ال�شمكي����ة  ال����روة  وتنمي����ة  االه����وار 
توف����ري  ع����ن  ف�ش����ال  واحليواني����ة، 
البيئ����ة املالئم����ة لنمو غاب����ات الق�شب 

والربدي.
ويواجه التنوع البيئي والبايولوجي 
يف مناط����ق االهوار املغم����ورة باملياه 
حالي����ا والتي تقدر ب� 45 % من اإجمايل 
قب����ل  النا�شري����ة  اه����وار  م�شاح����ات 
التجفي����ف البالغ����ة 1048 ال����ف دومن 
م�ش����اكل كب����رية، م����ن اأبرزه����ا ظاه����رة 
رك����ود املي����اه الناجمة ع����ن �شحه املياه 
وانخفا�س منا�شيبها وانت�شار ال�شداد 
االأمني����ة الت����ي اأقامها النظ����ام ال�شابق 
اإب����ان حمل����ة جتفي����ف االه����وار مطل����ع 
ت�شعيني����ات القرن املا�شي، االأمر الذي 
حال دون اإكمال مياه االهوار لدورتها 
الطبيعية ومتركزه����ا يف مناطق دون 

اأخرى .
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دعوة لالحتفال بيوم
ال�سياحة العاملي

دع���ت منظمة ال�شياح���ة العاملية اىل �شرورة االحتف���ال ب�شكل دوري يف 
الع���راق بيوم ال�شياحة العاملي، ب�شفته رمزا الهتمام العامل بهذا القطاع 
االقت�ش���ادي احليوي.وق���ال م�شدر خم���ول يف وزارة الدول���ة لل�شياحة 
واالث���ار بح�شب املركز الوطني لالعالم: ان املنظم���ة التي مقرها مدريد 
�شارك���ت يف االحتف���ال الذي اقي���م يف اقليم كرد�شتان الع���راق مب�شاركة 
وفد من الوزارة ووزير ال�شياحة يف االقليم منرود بيتو.يذكر ان وزير 
الدول���ة لل�شياحة واالثار الدكتور قحط���ان اجلبوري زار اربيل ودهوك 
موؤخ���را وتفقد املرافق ال�شياحية واملواق���ع االثرية فيهما، والتقى وزير 
ال�شياح���ة يف االقليم وبحث معه �شبل االرتق���اء بال�شياحة التكاملية يف 

العراق.  

غر�س اأكث�ر من 35 األف �ستلة
ف�ي كالر

با�ش���ر ق�ش���م حدائق بلدي���ة ق�ش���اء كالر، بحملة غر�س اأكر م���ن 35 األف 
�شتلة داخل الق�شاء.

وق���ال م�شدر خمول يف بلدية الق�ش���اء، بح�شب املركز الوطني لالإعالم: 
اإن احلمل���ة ت�شم���ل ال�شوارع الرئي�شة واحلدائ���ق العامة داخل الق�شاء ، 
م�ش���ريًا اإىل املبا�ش���رة االأولية بغر����س 17 األف �شتلة زين���ة بلغت كلفتها 
نحو  23 مليون دينار، وتاأهيل 18 األف �شتلة اأخرى لغر�شها على طريق 

كالر- كفري، بكلفة 38 مليون دينار.
وكانت بلدية كالر خ�ش�شت اأكر من 60 مليون دينار لهذه احلملة.

املبا�سرة باأعمال الرتقيم
ف�ي ذي قار

اعل���ن يف حمافظة ذي ق���ار عن املبا�شرة بعملي���ات احل�شر والرتقيم يف 
املناطق احل�شرية مبحافظة ذي قار، وذلك �شمن اال�شتعدادات اخلا�شة 
باالح�ش���اء ال�ش���كاين ، حي���ث م���ن املق���رر ان تتوا�ش���ل اعم���ال احل�شر 
والرتقي���م من ال�شاد�س من ال�شهر احلايل حتى الثالثني منه. وقال مدير 
اح�شاء ذي قار عبا�س داود بح�شب املوقع الر�شمي للمحافظة:ان عمليات 
احل�شر والرتقيم اخلا�شة بالتعداد العام لل�شكان وامل�شاكن ل�شنة 2009 
�شتبداأ فعليا اعتبارًا من يوم 2009/10/6 وحتى 2009/10/30 ويف 
كافة الوحدات االدارية للمحافظة وللمناطق احل�شرية فقط، وذلك وفق 
ق���رار جمل�س ال���وزراء ذي الرقم 203 .ومن املق���رر ان يجري االح�شاء 
ال�شكاين يف عموم البالد من دون ا�شتثناء يف ت�شرين االول 2010 بعد 

ان كان مقررا اجراوؤه نهاية العام اجلايل .  

بابل حتقق اإجنازاً ماليا
اأكد حمافظ بابل، �شلمان نا�شر طه، �شعي احلكومة املحلية اإىل تاأ�شي�س 
هيكلي���ة عمل جديدة م���ن حيث التخطيط واختي���ار امل�شاريع، ا�شتعدادًا 
مل�شاري���ع ع���ام 2010.وب���ني ط���ه بح�ش���ب املركز الوطن���ي لالإع���الم: اأن 
املحافظ���ة حقق���ت اإجنازًا ماليًا مهم���ا يف امل�شاريع بلغ���ت ن�شبته )%97( 
واأ�ش���ار حمافظ باب���ل، اإىل اأن احلكوم���ة وعدت باإعادة ق�ش���م من املبالغ 
الت���ي مت ا�شرتجاعه���ا الع���ام املا�ش���ي، بع���د العدي���د من االت�ش���االت مع 
احلكوم���ة ووزارة املالي���ة، مبين���ًا ان )50%( م���ن املبل���غ �شيك���ون �شمن 

اخلطة التكميلية.

الكهرباء

يب����دو ان احلديث ع����ن الكهرباء، عاطفي اأك����ر من كونه 
علميًاً، فهذه التي ي�شموها "املجنونة" اذا ا�شتمر غيابها 
بهذه الطريقة الق�شرية، فاننا على اعتاب ان نفقد ف�شحة 
االمل يف العي�س، بل منوت حزنًاعلى ابنائنا املحا�شرين 
بجيو�س الظالم واحلر ال�شديد. وطاملا كل �شيء مرتبط 
بها،من املمار�شات اليومية الب�شيطة اىل اعقدها �شغرًاً، 
ا�شبح����ت من ا�شرار ال�شع����ادة العائلية، ووجودها يثري 

الفرح، وميالأ املكان جماال واألفة .
 ورغ����م انه����ا "عليل����ة" من����ذ زم����ن بعي����د، �ش����ارت االن 
م�شكل����ة "مزمنة" ،وذلك بعج����ز التفكري عن و�شع حلول 
مو�شوعية ناجعة و�شافية.اذا اخذنا بنظر االعتبار حجم 

وزارة ثقيلة وقادرة ان تكون مثل "فار�شها"ال�شهم.
 فه����ل يعقل بعد مرور �شبع �شنوات ان ننظر اىل مروحة 

�شاكنة وم�شباح خامل؟!
الغري����ب ان "مقايي�س" امل�شوؤولني يف وزارة الكهرباء ال 
تعمل على ح�ش����اب الفولت م�شروب����ًا ًباالمبري والن�شبة 
الثابت����ة، ليك����ون الن����اجت طاق����ة فاعل����ة طوال الي����وم، بل 
تع����دوا ذلك بكثري، وك�شفوا عن خط����ط م�شتقبلية تطرح 
عق����ودا على �ش����ركات اجنبية ب�شفق����ات، قيمتها مليارات 
ال����دوالرات، يتم خاللها ن�شب اربعة وع�شرين "توربينا 
ً" غازي����ًا متاأمل����ني واق�شد )االخ����وة التنفيذيني( بح�شب 
ت�شريحاته����م لل����وكاالت العاملي����ة : ان ينته����ي االنقط����اع 
يف الب����الد بحلول ع����ام 2012 . ان احت�شاب ايام وليايل 
ال�شن����وات املقبلة بتقاومي امل�شوؤول����ني ال ميت باأي �شلة 
ملعاناتنا اليومية، وطرقنا الب�شيطة يف احت�شاب الزمن. 
اأال يع����د ه����ذا �شح����كًا ًعل����ى الذق����ون؟ ولي�����س امامنا غري 
املوؤمترات والندوات واعالن املناق�شات والت�شريحات 
الرنان����ة. ا�شتطيع الق����ول: ان النا�س مل����ت وجزعت من 
وع����ود اال�ش����الح والتاأهي����ل واالن�شاء والقط����ع املربمج 
وم�شاريع ع�شرة امب����ريات وم�شطلح الكهرباء الرئي�شة 
والفرعي����ة وال�شحب واملول����دات والتولي����د واال�شتهالك 
واالب����راج. ه����ذه اال�شئلة واخ����رى �شبقته����ا ن�شعها على 

طاولة الوزير اجلديد.  
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جالل العتابي

بابل/ اقبال حممد

اق���ام فريق اعمار حمافظ���ة بابل ام�س موؤمترا، 
ب�ش���اأن حت�شني وتاهيل جم���زرة احللة من اجل 
احلف���اظ عل���ى �شح���ة املجتم���ع، ودع���م الواقع 

البيئي وال�شحي يف املحافظة .
وقال الدكتور حيدر على ح�شني من فريق اعمار 
بابل امل�شكل حديثا يف ديوان املحافظة ل� ) املدى 
(: ام�س ان اول عمل قام به الفريق هو مناق�شة 
واقع جم���زرة احللة، الن ه���ذه املجزرة جتاوز 
عمره���ا 60 عام���ا وه���ي قدمي���ة ج���دا بنيت يف 
ال�شتيني���ات، حيث كان عدد الق�شابني قليل جدا 
وتخدم ع�شرات االلوف من �شكان مدينة احللة، 
واالن ونحن يف عام 2009، حيث ا�شبح �شكان 

املدين���ة 600 الف ن�شمة وعدد الق�شابني ا�شبح 
باملئات، لك���ن الو�شع العام للمج���زرة اكر من 
امل���رتدي وانها قريبة م���ن النهر وهي تقدم االن 
حلم���ا ملوث���ا 100 % وال���ذي يزوره���ا ال ي���اكل 
حلمه���ا قطعا ب�شبب الروائح الكريهة، وانت�شار 
الف�ش���الت حت���ى ار�شيتها املغط���اة بال�شراميك 
ا�شب���ح لونها ا�شود، وقد قدمن���ا تقارير ملجل�س 
املحافظة ومت غل���ق املجزرة ملدة 3 �شاعات ومت 
اع���ادة افتتاحها بعد ذلك . وا�شاف: ان املجزرة 
الت�شل���ح ا�شا�ش���ا يف و�شعها احل���ايل ان تكون 
جم���زرة، ب�شبب اهمال امل�شوؤول���ني من الدوائر 
امل�شوؤولة عنها وهي البلدي���ة والبيئة والرقابة 

ال�شحية والبيطرة .
اإلغاء خمازن التعفري

وا�ش���ار اىل ان���ه مت ترميمه���ا م���ن قب���ل اح���دى 
املنظمات وليتها  مل ترمم!  حيث دمرت املجزرة 
بكامله���ا حيث األغت 4 خم���ازن خا�شة بالتعفري 
وخ���زن املياه واألغت عملي���ة فح�س احليوانات 
قبل الذبح، واالن ا�شبح���ت ال�شاحات املحيطة 
باملج���زرة مليئ���ة بالف�شالت وامل���اء امللوث ودم 
احليوانات. مبينا: ان هناك بئرا داخل املجزرة 
توؤخ���ذ من���ه املاء لغ�ش���ل اللحوم وه���ذه جرمية 
ك���ربى بحق االن�شان، ا�شافة اىل ان هناك قرب 
املج���زرة �شاحة لبي���ع املوا�ش���ي، وتعترب كارثة 
بيئي���ة حيث تنقل االمرا����س البيئية وال�شحية 
ال���كالب  بوا�شط���ة  املج���زرة  اىل  امل�شتوطن���ة 
ال�شائب���ة التي تتنقل بني املج���زرة و�شاحة بيع 

احليوانات .

وق���ال الدكت���ور حي���در يف كلمت���ه: ان املجزرة 
تفتق���ر اىل امل���اء والكهرب���اء، وان بلدي���ة احللة 
خ�ش�ش���ت �شي���ارة حو�شي���ة لنق���ل امل���اء لغ�شل 
اللح���وم، مطالب���ا بنق���ل املج���زرة م���ن موقعه���ا 
احلايل وه���ي داخل حدود بلدية احللة وواقعة 
على ال�شط ب�شبب املخالفات البيئية وال�شحية 
وعدم قدرتها على ا�شتيعاب الزيادة الكبرية يف 
ع���دد الق�شاب���ني والذبح، موؤك���دا ان هناك فكرة 
من فريق اعمار بابل الح�شار م�شتثمرين لبناء 

جمزرة حديثة و�شريعة خالل �شهرين. 
اإن�شاء جمزرة متطورة

من جهت���ه قال راف���ع ناجي مدي���ر بلدية احللة: 
ان املج���زرة احلالي���ة غريمتوفر فيه���ا ال�شروط 
البلدي���ة  نح���ن  وقدمن���ا   والبيئي���ة،  ال�شحي���ة 

جمي���ع الت�شهيالت لهذه املج���زرة، وقد �شدرت 
موافقة وزارة البلدي���ات واال�شغال على ان�شاء 
جم���زرة حديث���ة متط���ورة عل���ى طري���ق حل���ة 
اكر  –ديوانية ومب�شاحة 5 دومنات، وبكلفة 
م���ن 22 مليار دينار، وي�شتمر العمل بها �شنتني 

و�شيبا�شر بها قريبا .
وق���ال كرمي ح�شني م���ن مديرية بيئ���ة بابل: ان 
جمزرة احللة قدمية جدا ومت تقييمها والك�شف 
عليه���ا، من قب���ل جلان متع���ددة من بيئ���ة بابل، 
وقدمن���ا تقارير خا����س بذلك ملجل����س املحافظة 
واملحافظ���ة، مطالب���ني باإن�ش���اء جم���زرة حديثة 
بدال من املجزرة احلالية التي تفتقر اىل اب�شط 
ال�ش���روط البيئية وال�شحية وتقدم حلما ملوثا 

للمواطنني. 

موؤمتـر تخ�ص�صــي يوؤكد تلـوث حلـوم جمـزرة احللــة

ال�ح�ال�ة ال�ج�وي�ة

غبار ف�ي بع�س مناطق الو�سط واجلنوب  
بغداد/ املدى

توقع���ت هيئة االن���واء اجلوية، ان يكون الطق����س يف املنطقتني الو�شطى واجلنوبية �شح���وا مع غبار يف بع�س 
االماكن. 

ونق���ل بي���ان للهيئة تلقت )املدى( ن�شخة منه  ام����س:" ان درجات احلرارة �شتكون مقارب���ة ملعدالتها يف املنطقتني 
الو�شطى واجلنوبية لتاثرهما بامتداد مرتفع جوي من البحر املتو�شط ترافقه كتلة هوائية معتدلة وجافة. 

وا�ش���اف البي���ان : ان الطق����س يف املنطق���ة ال�شمالي���ة غائم ممطر مع ح���دوث عوا�شف رعدية احيان���ا وانخفا�س 
حم�شو����س يف درجات احلرارة؛ وذلك لتعم���ق تاأثرها بامتداد املنخف�س اجلوي والذي ترافقه كتلة هوائية باردة 

ورطبة.
وتاب���ع البي���ان : ان الرياح �شرقية االجت���اه خفيفة اىل معتدلة ال�شرعة )10-20( كم/����س ،ومدى الروؤية )10-8( 

كم ويف املطر )4-6( كم ".
وبني : ان درجة احلرارة العظمى املتوقعة هذا اليوم يف بغداد 36 درجة مئوية وال�شغرى 20 درجة .

كربالء/ املدى

اأكد رئي����س جلنة ال�شح���ة والبيئة 
يف جمل����س اإدارة ناحي���ة اخلريات 
جمي���ل ر�شي���د ال�شافن���دي تف�ش���ي 
ظاهرة رمي النفايات ومياه جماري 
املن���ازل املختلف���ة يف مي���اه االأنهار 
،حمذرا من خماطر هذا العمل الذي 

يوؤدي اإىل كارثة �شحية. 
اإن  ل�)امل���دى(:  ال�شافن���دي  واأك���د 
هذه الظاهرة غ���ري ال�شحية اأخذت 
بالتفاق���م يف االآونة االأخرية ب�شكل 
انت�ش���ار  اإىل  ت���وؤدي  ق���د  م�شط���رد 
املعدي���ة  الفريو�شي���ة  االأمرا����س 
اإىل  م�ش���ريا  كب���رية،  وب�شرع���ة 

�ش���رورة اأن تق���وم مديري���ة �شحة 
كربالء بندوات جماهريية للتحذير 
من ه���ذه املخاطر وحتث املواطنني 
عل���ى �ش���رورة ردم ه���ذه القن���وات 
والتقي���د بقوان���ني ال�شالمة، منوها 
اإىل اإن م�شوؤولية رف���ع التجاوزات 
ال تق���ع عل���ى عات���ق املواط���ن فقط، 
بل عل���ى الدوائر املعني���ة النهو�س 
بواجباته���ا حي���ال ذل���ك ع���ن طريق 
تخ�شي�س حاويات بجميع مناطق 
الناحية، من دون ا�شتثناء، وطالب 
باأن تقوم دائ���رة البلدية بواجباتها 
حي���ال ذل���ك، ع���ن طري���ق ردم ه���ذه 
املج���اري واإج���راء م���ا يل���زم الأجل 

ناحية اأكر اإ�شراقا. 

على �شعي���د اخر ق���ال رئي�س جلنة 
اخل���ريات  ناحي���ة  يف  االإعم���ار 
املهند����س مك���ي ح�ش���ني املعموري: 
اإن اإحدى ال�شركات املحلية توا�شل 
تنفي���ذ م�شروع ه���دم واإع���ادة بناء 
ناحي���ة  يف  منوذجي���ة  مدر�ش���ة 
اخلريات بكلفة بلغت اكر من 880 

مليون دينار.
ال���ذي  امل�ش���روع  اإن  واأ�ش���اف: 
ياأت���ي �شم���ن امليزاني���ة التكميلي���ة 
لتخ�شي�شات برنامج تنمية االأقاليم 
 2008 لع���ام  االإعم���ار  وت�شري���ع 
وت�شم���ن بن���اء مدر�ش���ة مكونة من 
طابق���ني و12 �شفًا وقاع���ة وجناح 

اإداري وبقية املرفقات االأخر.

تفاقم ظاهرة رمي النفايات يف مياه الأنهار بكربالء

النجف / عامر العكاي�سي

ع���ن  ال���زريف  عدن���ان  النج���ف  اعل���ن حماف���ظ 
اإن�ش���اء جمل����س تعليمي يف النج���ف واالأق�شية 
والنواح���ي التابع���ة له���ا، ي�ش���رف عل���ى العمل 
الرتب���وي والتعليم���ي، يف وقت �ش���دد فيه على 
منع الدرو����س اخل�شو�شية، واعتم���اد دورات 

التقوية بديال عنها. 
وقال ميثم �شبع مدير اعالم املحافظة ل�)املدى(: 
" دعا حمافظ النجف عدنان الزريف اإىل توفري 
عدالة تعليمي���ة يف املدار�س ومناق�شة مو�شوع 
دورات التقوية كبدي���ل للدرو�س اخل�شو�شية، 
عل���ى اأن ت�ش���م اأ�شات���ذة اأكفاء وباأج���ور زهيدة 
ال���دورات  الت���ي ي�شتح�شله���ا يف  مقاب���ل تل���ك 

اخلا�شة ". 
وا�ش���اف: " وا�ش���ار ال���زريف خ���الل اجتماع���ه 

بال���كادر الرتب���وي يف املحافظ���ة اىل ان ال���كل 
يعلم باأن لدينا م�شكلة، ونحن يف هذا االجتماع 
حللها ولي�س ل�شماع مربرات، فالنتيجة تنعك�س 

على اجلميع".
وب���ني ال���زريف: ان " املعل���م اأو املدر�س هو من 
يتحك���م بذهني���ة التلمي���ذ اأو الطال���ب اأك���ر من 
املنه���ج فاملنه���ج ج���اف، الن القوان���ني اجلامدة 
تعرق���ل العملية الرتبوية وه���ي عملية متحركة 

 ."
واعلن الزريف يف االجتماع " عن اإن�شاء جمل�س 
والنواح���ي  واالأق�شي���ة  النج���ف  يف  تعليم���ي 
التابع���ة له���ا، ي�ش���رف عل���ى العم���ل الرتب���وي 
والتعليم���ي وتوف���ري قوان���ني مرن���ة وحتري���ك 
املوازن���ة اجتاهه���ا وندع���و اإىل تن�شي���ج ه���ذه 
الفك���رة يف هذا العام ودفعه���ا ملجل�س املحافظة 
للت�شوي���ت عليه���ا م���ع وج���وب و�ش���ول مبل���غ 

موازن���ة الرتبي���ة اإىل100 مليار دين���ار �شنويا 
لالرتقاء بالتعليم ". 

واو�ش���ح: ب���ان " التوجهات الرتبوي���ة ال تزال 
على النظام اال�شرتاكي وان ال�شحيح اأن يكون 
ملدي���ر املدر�شة ال�شالحية يف اتخ���اذ القرارات، 
يف ح���ني اإن مدير عام الرتبي���ة ال ي�شتطيع اخذ 
ق���رار مع���ني ب�شب���ب جف���اف القوان���ني "واأ�شار 
اإىل " ا�شتع���داده لتحم���ل امل�شوؤولي���ة ووجوب 
اخلروج م���ن ال�شرنقة وع���دم ممانعة املحافظة 
من ا�شتخ���دام خرباء من اخل���ارج تتكفل بكافة 
م�شاريفه���م، اإذا كان وجوده���م يدع���م العملي���ة 
الرتبوي���ة يف النجف، فالبد م���ن تفعيل االأفكار 
اجلدي���دة وتق���دمي روؤى م���ن متخ�ش�ش���ني يف 
خدم���ة وتطوي���ر اجلانب الرتب���وي والتعليمي 
ال���وزارات اخلدمي���ة  اأو  ال���وزارة  ع���ن  بعي���دا 

االأخرى التي ت�شري بقوانني حزب البعث".

بغداد/ املدى
ا�شتكمل���ت وزارة التعلي���م العايل والبح���ث العلمي، 
خطته���ا لقبول جميع خمرج���ات وزارة الرتبية للعام 
الدرا�شي احلايل 2009_ 2010، مبينة ان الكليات 
واملعاه���د اكمل���ت ا�شتعداداته���ا لقب���ول الطلب���ة م���ن 

خريجي الدرا�شة االعدادية. 
واأو�شح مدير دائرة الدرا�شات والتخطيط د.خمي�س 
الدليم���ي بح�شب بيان العالم ال���وزارة تلقت )املدى( 
ام�س ن�شخة من���ه: اأن الوزارة هياأت خطة ال�شتيعاب 
خمرج���ات وزارة الرتبي���ة للع���ام الدرا�ش���ي احل���ايل 
وفق اآلية علمية تن�ش���ف �شريحة الطلبة، م�شيفا: ان 
ال���وزارة اخذت بعني االعتبار الظروف التي واجهت 

الطلبة خالل عامهم الدرا�شي املن�شرم .
وا�شار اىل ان اجلامعات واملعاهد اكملت ا�شتعداداتها 

لقبول الطلبة م���ن خريجي الدرا�شة االعدادية. وذكر 
بح�ش���ب البي���ان: ان���ه مت ا�شتح���داث ف���روع واأق�شام 
املقبل���ة  ال�شن���وات  و�شت�شه���د  اجلامع���ات،  داخ���ل 
ا�شتحداث جامعات اخ���رى �شت�شاعد يف زيادة اعداد 
الطلب���ة املقبولني. وب�شاأن اعادة العمل بنظام العبور 
اكد الدليمي: ان الوزارة كثفت درا�شتها العادة العمل 
بنظ���ام العبور من خالل جلان علمية ر�شينة و�شعت 
يف نظر اعتبارها حاج���ة الطلبة العادة العمل بنظام 
العب���ور .وا�ش���اف: ان االيام القليل���ة املقبلة �شت�شهد 
الق���رار النهائ���ي ونتاأم���ل ان يك���ون الق���رار بجان���ب 
الطلب���ة، كما راعت يف قراراتها ان�شاف الطالب وفق 

الظروف املحيطة به .
م���ن جه���ة ك�ش���ف البي���ان ان ال���وزارة ق���ررت اإر�شال 
الطلب���ة االأوائ���ل على الكلي���ات واملعاه���د يف زماالت 

وبعث���ات درا�شية وعلى نفقة الدول���ة خلريجي العام 
الدرا�شي 2008_2009. 

وق���ال مدي���ر دائ���رة البعث���ات والعالق���ات الثقافي���ة 
د.ح�ش���ني عبدالله بح�شب البي���ان: اأن الوزارة قررت 
اإر�ش���ال الطلب���ة االأوائ���ل عل���ى الكلي���ات واملعاهد يف 
زماالت وبعثات درا�شية وعلى نفقة الدولة خلريجي 

العام الدرا�شي 2008_2009. 
واو�ش���ح: انه متت مفاحتة جمي���ع الكليات واملعاهد 
باإر�شال وثائ���ق الطالب االول ح�شرا وعلى الدرا�شة 
م�شتلزم���ات  اكم���ال  للدائ���رة  ليت�شن���ى  ال�شباحي���ة 
الدرا�شة يف اخل���ارج. وا�شاف: �شيتم ار�شال الطلبة 
يف جامعات علمية ر�شين���ة و�شتتحمل الوزارة كافة 
امل�شاري���ف الدرا�شي���ة، اميانا منه���ا بت�شجيع الطلبة 

االوائل.

اإكمال ال�صتعدادات ل�صتقبال خريجي الإعداديةاإن�صاء جمل�س لالإ�صراف على العملية الرتبوية يف النجف
وت�صكيل جلان للعمل بنظام العبور

تطبيق م�صروع 
املدر�صة 

الألكرتونية 
بغداد/ املدى

با�شرت املديرية العامة للتعليم املهني 
يف وزارة الرتبية بتطبيق م�شروع 

املدر�شة االلكرتونية ال�شتخدامه 
يف املدار�س التابعة لها، يف حال 

توفر �شبكة االنرتنت، يف العام 
الدرا�شي اجلديد. وقال مدير اعالم 
التعليم املهني فا�شل عبا�س بح�شب 

الوكالة الوطنية العراقية لالنباء: 
ان املديرية بداأت بفتح دورات حول 
كيفية تطبيق هذا امل�شروع للقيادات 

االدارية واخت�شا�س احلا�شوب، 
حيث �شيكون تبادل املعلومات بني 

املدار�س واملديرية العامة للتعليم 
املهني، عن طريق ال�شبكة ل�شمان 

و�شولها وعدم فقدانها. وا�شاف: ان 
امل�شروع هو عبارة عن قاعدة بيانات 

 SQLعامة و�شاملة مربجمة بلغة
يف نظام االوراكل، حيث تعترب هذه 

اللغة حديثة ون�شبة االمان فيها عالية 
جدا، حيث الميكن اخرتاقها ب�شهولة 

مع انها توفر امكانيات عالية جدا 
يف العمل ون�شبة اخلطاأ فيها تكاد ان 

تكون معدومة.

توا�صل العمل يف م�صروع حتويل مياه امل�صب العام اىل اأهوار النا�صرية

بغداد/ روان عدنان

دعا وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي اىل 
�ش����رورة ت�شافر اجلهود وامل�شاع����ي للوزارات 
املعني����ة حلماي����ة �شالمة وام����ن الغ����ذاء واتخاذ 
حتدي����ث  اىل  ا�شاف����ة  ب�شان����ه،  قرار�شيا�ش����ي 

الت�شريع����ات والقوان����ني التي ت�شه����م باالرتقاء 
يف ه����ذا املج����ال وتطوي����ره. ج����اء ذل����ك خ����الل 
موؤمترعقدت����ه ال����وزارة ب�ش����اأن �شالم����ة الغ����ذاء 
يف الع����راق باال�ش����رتاك م����ع ال����وزارات املعنية 
االج����راءات  ملناق�ش����ة  الدولي����ة  واملوؤ�ش�ش����ات 

امل�شتخدمة حلماية �شالمة وامن الغذاء.

و�ش����دد الوزي����ر يف كلمته على تفعي����ل وتطوير 
اجلان����ب التنظيمي واالداري وحتديد ومراقبة 
املداخ����ل احلدودي����ة اخلا�ش����ة بدخ����ول امل����واد 
الغذائية.مبين����ا: ان ه����ذه املداخ����ل ف�شل����ت يف 
�شب����ط م����واد غذائي����ة ملوث����ة وغ����ري خا�شع����ة 
وا�ش����ار  ال�شحي����ة،  والقيا�ش����ات  للموا�شف����ات 

الوزي����ر اىل �ش����رورة تو�شي����ع املخت����ربات يف 
املحافظ����ات، ولي�����س االعتم����اد عل����ى خمتربات 
هيئ����ة  ت�شكي����ل  الوزي����ر  فقط.واق����رتح  بغ����داد 
تخ�ش�شية م�شتقلة تعنى ب�شالمة الغذاء وامنه، 
ف�ش����ال عن حتدي����ث الت�شريع����ات والقوانني يف 

هذا املجال.

موؤمتـر ب�صـاأن
�صالمـــة الغـــذاء
فـي البالد

جزر ع�صوائي خمالف لل�صروط ال�صحية

االهوار ثروة وطنية


