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In Local Situation
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دورات للمالكات الطبية
ف�ي مي�شان

اأق���ام فريق الإعمار الأمريكي يف حمافظ���ة مي�سان وبالتعاون مع الكادر 
الطب���ي يف اجلي�ش الأمريك���ي دورات تدريبية للأطب���اء واملمر�سني يف 
دائ���رة �سحة مي�س���ان، وذلك داخل مط���ار البترية الع�سك���ري. وبح�سب 
م�س���در يف فريق العم���ار، فاإن هذه الدورات نظم���ت ا�ستجابة للطلبات 
الت���ي تقدمت بها دائرة ال�سحة مبي�سان مل�سروع "تدريب املدربني "على 
الطوارئ والرعاية املركزة. واأكد العقيد دكتور والت فرانز قائد الفريق 
اجلراح���ي امليداين بح�سب )راديو �س���وا(: اأن الدورات التدريبية كانت 
جمزي���ة ب�سب���ب احلما����ش ال�سديد من الك���وادر ال�سحي���ة يف املحافظة. 
واأ�س���اد نائب املدير الع���ام لل�سحة مبي�سان الدكتورعل���ي طه بالربنامج 
التدريبي، مبين���ا حاجة العديد من الأطب���اء واملمر�سني للمزيد من هذه 

الدورات .

ندوات عن خماطر
االإنفلونزا الوبائية

نظم���ت �سعب���ة التوعي���ة ال�سحية يف دائ���رة �سحة الب�س���رة ندوة حول 
النفلون���زا الوبائية على قاع���ة م�ست�سفى اأبي اخل�سيب العام. واو�سح 
مدير ال�سعبة الدكتور ق�سي عبداللطيف العيداين ل�)املدى( :"على مدى 
يومني نظم���ت ال�سعبة بالتعاون مع مديرية تربي���ة الب�سرة وم�ست�سفى 
اأب���ي اخل�سي���ب الع���ام ن���دوة ح���ول النفلون���زا الوبائي���ة وخماطرها. 
واأ�ساف:"الندوة هدفت التعريف مبخاطر النفلونزا الوبائية، وكيفية 
انتقاله���ا بني الب�سر حاليا وانت�سارها ب�س���كل خميف يف املنطقة وكيفية 
اخذ الحتياط���ات لعدم التعر�ش لها،خ�سو�سا مع بداية العام الدرا�سي 
احل���ايل. وا�س���ار اىل ان الندوات �س���وف تتوا�س���ل يف خمتلف مناطق 

املحافظة وبكافة املوؤ�س�سات احلكومية والرتبوية.

ندوة ب�شاأن املخدرات والتدخني
عقدت كلية الط���ب جامعة بابل ندوة علمية مو�سعة ب�ساأن م�سكلة تف�سي 
املخ���درات والتدخني يف املجتمع وذلك بح�س���ور اأ�ساتذة وطلبة الكلية، 
فقد اأكد الدكتور منعم ال�سوك م�سوؤول التعليم الطبي امل�ستمر يف الكلية 
عل���ى اأهمية مناق�سة مثل هكذا م�ساكل والوق���وف على م�سبباتها وطرق 
معاجلته���ا واأ�سار اىل انه �سيت���م تكليف طلبة الدرا�س���ات العليا باإجراء 
بحوث ودرا�سات علمية حول هذه امل�ساكل. الندوة تناولت حماور عدة 
اأهمها املخ���درات والتدخني من وجهة نظر نف�سية و�سايكولوجية قدمها 
ب�س���كل تف�سيلي الدكتور ميثم اليا�س���ري -اأخ�سائي الطب النف�سي- اأما 
بايولوجي���ة املخدرات والتدخ���ني تناولها الدكتور منع���م ال�سوك، الذي 
لف���ت اإىل اإن ابرز الأ�سباب التي اأدت اإىل تف�سي هذه الظاهرة هي تهاون 

القانون مع املتعاملني بها.

اإجناز طريقني  ف�ي الديوانية
اأعلن���ت وزارة العم���ار وال�س���كان ع���ن اإجن���از طريق���ني يف حمافظ���ة 
الديواني���ة �سم���ن جمل���ة م�ساري���ع تنفذه���ا يف املحافظة. وق���ال الوكيل 
القدم لوزارة العمار وال�س���كان املهند�ش )ا�ستربق ال�سوك( يف بيان:  
اإن �سركة حمورابي العامة للمقاولت الن�سائية قامت باإجناز الطريقني 
وهم���ا فرع���ان متوازي���ان لطريق حي���وي يبل���غ طوله )12( ك���م ويقعان 

جنوبي حمافظة الديوانية.
وا�س���اف البيان اأن كلفة امل�س���روع الكلية بلغ���ت )3،5( مليار دينار وقد 
ن�ُفذ باإ�س���راف الهيئة العامة للطرق واجل�سور، فرع )الديوانية( التابعة 

للوزارة.

�صور ناطقة

�سوراإن�ساني���ة كثرية ومتنوع���ة تختزلها ذاك���رة النا�ش.. 
ملون���ة مبع���اين الإيث���ار والت�سحية ونكران ال���ذات، وكل 
املع���اين النبيل���ة الخ���رى التي ُع���رف به���ا العراقيون يف 
�سنوات املحن. احلكاية التي اأ�سرد جزءًا منها اليوم لي�ست 
حالة فريدة ونادرة، لكنها �سورة تنفرد بال�سّمو والروعة، 
ت�س���ي ب���اأن عظمة ال���دول لتبنيها احلكومات بق���رارات او 
فرمان���ات ت�س�درها وح�س���ب، وامنا العظم���ة تنمو وتعلو 
باجلهود اخلي�ّ���رة، الن�سانية،املعطاء الت���ي يبذلها الفراد 

الكباربت�سحياتهم اجل�سيمة.
احلكاي���ة تب���داأ حني قام���ت ع�ساب���ات اخلط���ف واجلرمية 
يف �سن���وات الفو�سى والنف���لت املن�سرمة بخطف طبيب 
ج���راح، وطالبت اهله بالفدي���ة التي دفعه���ا �سقيقه �ساغرا 
وق���ت ذاك، وح���ال الف���راج عنه غ���ادر البلد مث���ل ع�سرات 
الكف���اءات الت���ي هاج���رت خ���وف امل���وت يف تل���ك ال�سن���ني 
العج���اف، قب���ل ان تعيد خطة فر����ش القان���ون حياتنا اىل 
طبيعته���ا. ومار�ش طبيب القلب اجل���راح يف الردن عمله، 
وبا�س���ر مر�س���اه مم���ن ي�ستطيع الو�س���ول اإلي���ه وهم قلة، 
لرتف���اع تكالي���ف ال�سفروالقام���ة. من عم���ان كان الطبيب 
ي�سم���ع اأن���ني مر�س���اه ويتح�س����ش حاجتهم اإلي���ه ، ما دفعه 
اىل املغام���رة بالعودة ثاني���ة !! لكن هذه املرة قرر ان ليقع 
فري�س���ة �سهلة بيد املجرمني، فاأقام داخل امل�ست�سفى الهلي 
الت���ي يعمل فيه بعدم���ا مت تاأهيل غرفة املمر�س���ني له لينام 
ويعي����ش فيها.. بق���ي الرج���ل حبي�ش –واك���رر، حبي�ش– 
امل�ست�سفى طوال �سهور عمل���ه، التي ح�ّرمت عليه اخلروج 
لأي حاج���ة، مهم���ا ع�ُظم���ت ودون م�ساحة حري���ة تذكر، بل 
كانت �سهورا من العمل امل�سني، دون كلل او ملل ادى فيها 

خدمات طبية وا�سعة، ملحتاجيها من مر�سى القلب.
املفرط���ة،  ان�سانيت���ه   ، ه���ذه  بت�سحيات���ه  الرج���ل  ج�س���د 
وعراقيت���ه، و�سهامته ف�سل ع���ن �سجاعته. يعجز قلمي عن 
ت�سوي���ر حقيقة الرجل ولكن عودته وعمله يف ظل ظروف 
�سعب���ة للغاية تنط���ق بحقيقة عمله و�سجاعت���ه... يقينًاً ان 
هذه احلكاي���ة لها ما ي�سابهها من حكايات لرجال نبلء كان  
ديدنهم خدمة الع���راق واهله بعيدًاًعن ال�سواء، ودون ان 
تع���رف به���م دوائره���م او تقيمهم او توجه له���م كتاب �سكر 
حت���ى، ومثل هوؤلء الرج���ال ل ينتظ���رون ال�سكر من احد، 
اذ ان عمله���م موجه ا�سا�سًا خلدمة الوطن من دون "منية". 
وبعط���اء هوؤلء ال�سامت���ني ي�سمو العراق وتع���ود عافيته، 

فهم بل�سم جراحنا.

ك���������الم اب���ي�������س 

علي القي�شي

بغداد/ يو�شف الطائي

اأكد وزير العمل وال�سوؤون الجتماعية حممود 
ال�سيخ را�س���ي، منع دخ���ول العمالة الجنبية 
اىل الع���راق، واإيقاف تراخي�ش جميع املكاتب 

الهلية التي جتلبها. 
وق���ال الوزي���ر خ���لل موؤمت���ر عقد ام����ش بهذا 
القان���ون  ان  )امل���دى(:  وح�سرت���ه  ال�س���ان 
احل���ايل مينع دخ���ول العمال���ة الجنبية للبلد 
ال مبوافق���ات ر�سمي���ة. وا�س���اف: ان جلن���ة 
وزاري���ة �سكل���ت به���ذا اخل�سو����ش ت�س���م يف 
واخلارجي���ة،  الداخلي���ة  وزارات  ع�سويته���ا 
وجه���از املخابرات ووزارة العم���ل، ف�سل عن 
امان���ة جمل����ش ال���وزراء، لل�سيط���رة على هذه 

الظاهرة. 
م�س���ريا اىل ان ه���ذه اللجن���ة �ستمه���د لت�سريع 
قان���ون ينظم عم���ل ودخول العمال���ة الجنبية 
ذل���ك، واك���د  الم���ر  اذا ماتطل���ب  الب���لد،  اىل 
التدري���ب  مراك���ز  تكثي���ف  �س���رورة  الوزي���ر 
املهني���ة للرتق���اء مب�ست���وى العمال���ة املحلي���ة 
لرف���ع كفاءتها لزجها يف �س���وق العمل وايقاف 

العمالة الجنبية.

م���ن جانب���ة اك���د مدي���ر ع���ام دائ���رة التدري���ب 
والت�سغي���ل املهن���ي ريا����ش ح�س���ن، ان �سب���ب 
الع���راق، كان  العمال���ة الجنبي���ة اىل  دخ���ول 
لتزوي���د بع�ش املكات���ب الهلية باإج���ازات من 
ال�س���ركات(  ت�سجي���ل  التجارة)دائ���رة  وزارة 
جلل���ب العمالة الجنبية ، بال�سافة اىل بع�ش 
العمالة التي كانت تعمل يف املنطقة اخل�سراء، 
والت���ي خرجت من هذه املنطق���ة عندما اعلنت 
جدولة ان�سحاب الق���وات المريكية. واو�سح 
ح�سن: ان وزارة العمل مل توقع على اأي اجازة 
عمل لأي عامل اجنبي حتى الن، وان اجازات 
العم���ل حم�سورة بي���د الوزي���ر، ولميكن لأي 

احد ان يح�سل عليها من جهة ما. 
وا�س���اف: ان تعاون���ا كب���ريا ح�س���ل بني هذه 
ال���وزارت بحيث ا�سدرت كت���ب انذار للمكاتب 
الهلي���ة بعدم التعام���ل مع العمال���ة الجنبية، 
وترك هذه الظاه���رة وت�سحيحها. م�سريا اىل 
ان هذه العمالة اثرت كثريا على ازدياد البطالة 
يف البلد، اإ�سافة اىل اخلطر الذي ت�سببه على 
الم���ن واغرا����ش اخ���رى، مو�سح���ا: ان هذه 
العداد بداأت بالنت�سار ب�سكل فو�سوي بحيث 

تركز ن�ساطها يف بغداد وكربلء والنجف.

وزير العمل يوؤكد منع دخول العمالة الأجنبية واإيقاف تراخي�ص 
الـ�صـركــات الأهـلـيــة

ال�ح�ال�ة ال�ج�وي�ة

الطق�س مغرب وارتفاع يف درجات احلرارة
بغداد/ املدى

توقعت هيئة النواء اجلوية ان يكون الطق�ش اليوم اخلمي�ش يف املناطق كافة �سحوا ومغربا يف بع�ش الماكن، 
مع ظهور بع�ش القطع من الغيوم املتفرقة .

وقال���ت الن�س���رة اجلوية يف بيان لهيئة العامة للأنواء اجلوية تلقت )امل���دى( ن�سخة منه : ان ارتفاعا �سيطراأ على 
درجات احلرارة ، وذلك للتاأثر باملنخف�ش اجلوي الذي ترافقه كتلة هوائية دافئة وجافة ن�سبيا".

وا�ساف���ت الن�س���رة : ان الري���اح جنوبية الجتاه خفيف���ة اىل معتدلة ال�سرع���ة )10-20( كم/�ش ، وم���دى الروؤية 
)8-10( كم ويف الغبار )4-6( كم ".

وذك���رت: ان درجة احلرارة العظمى املتوقعة ه���ذا اليوم يف بغداد 37 درجة مئوية وال�سغرى 20 درجة مئوية . 
والعظمى املتوقعة يوم غد 37 درجة مئوية وال�سغرى 20 درجة.

وا�سار الن�سرة  اىل ان موعد موعد �سروق ال�سم�ش يف مدينة بغداد اليوم يف ال�ساعة ال�ساد�سة ودقيقة واحدة.

الب�شرة/ املدى
طال���ب النائب الأول ملحاف���ظ الب�سرة،  
نزار ربيع نعم���ة اجلابري، مدير بعثة 
بب���ذل   اجلن���وب،  يف  املتح���دة  الأمم 
املزي���د من اجله���ود للم�ساعدة  يف حل 
اأزم���ة املي���اه املاحل���ة يف �س���ط الع���رب 
والتو�س���ط، عن طري���ق مفاحتة الدول 
املت�ساطئة مع الع���راق، لإطلق كميات 
اأك���رب من املياه �سوب الع���راق، لتقليل 
ن�سبة امللوحة املت�ساعدة التي اأ�سابت 

املحافظة موؤخرًا.
وق���ال اجلاب���ري خ���لل لقائ���ه ممث���ل 

اجلن���وب  يف  املتح���دة   الأمم  بعث���ة 
)unami(،  جونثان روبن�سون: اإن 
اأك���ر امل�ساريع واملنح التي اأحيلت من 
قب���ل املنظم���ات الدولي���ة يف ال�سنوات 
املا�سية، مل يكن لديها املردود الإيجابي 
ب�سب���ب  املحافظ���ة،  عل���ى  والوا�س���ح 
�سياع هذه الأموال على امل�ساريع بني 
املنظم���ات الدولية واملنظمات املحلية، 
اأو ب�سبب عدم كف���اءة اجلهات املقاولة 
بح���ث  اأن���ه  اإىل  واأ�س���ار  للم�ساري���ع. 
م���ع روبن�س���ون، كيفي���ة و�س���ع الآلية 
املتط���ورة لإقامة امل�ساري���ع امل�ستقبلية 

الت���ي ت���در املنفع���ة والفائ���دة ل�س���كان 
املحافظ���ة. واأعرب النائ���ب الأول، عن 
اأمل���ه ب���اأن تب���ذل  بعث���ة الأمم املتحدة 
جهوده���ا مل�ساع���دة احلكوم���ة املحلية، 
حل���ل ظاه���رة الل�س���ان امللح���ي ال���ذي 
ط���ال املدين���ة. و�س���دد نائ���ب املحاف���ظ 
عل���ى �سرورة التن�سي���ق بني احلكومة 
املحلي���ة مع املنظمات، التي تريد اإقامة 
امل�ساري���ع يف املحافظة، حتى ل ت�سيع 
ه���ذه امل�ساريع بني اجلهات املانحة من 
جه���ة، وبني املنظمات الدولية من جهة 

اأخرى. 

الب�صـرة تطالـب بعثـة الأمـم املتحـدة
بالإ�صهـام فـي حـل اأزمـة الـمـيـاه

كربالء/ اآكانيوز

ذك����ر وزير الهجرة واملهجري����ن ام�ش الأربعاء: 
ان احلكوم����ة الأمريكي����ة قدم����ت منح����ة مالي����ة 
ملحافظة دياىل مل�ساع����دة املهجرين على العودة 

اليها. 
وكال����ة  بح�س����ب  رحم����ن  ال�سم����د  عب����د  وق����ال 
)اآكانيوز( خ����لل زيارته كرب����لء ولقائه جمعا 

م����ن العوائل املهج����رة من حمافظة دي����اىل: اإن 
"احلكوم����ة الأمريكية قدم����ت دعما ماليا يقدر 
ب�)200 ( مليون دولر ملحافظة دياىل، لت�سهيل 
ع����ودة املهجرين اليها"، م�س����ريا اىل ان "املبلغ 
املهدم����ة  املن����ازل  اإعم����ار  لإع����ادة  �سيخ�س�����ش 

واإيجاد فر�ش عمل لهم".
واأ�س����اف: "هناك تن�سيق م����ع وزارات ال�سحة 
والبلديات والأ�سغال العام����ة والرتبية لتقدمي 

مت  كم����ا  للمهجري����ن،  ال�سروري����ة  اخلدم����ات 
التن�سي����ق م����ع اجله����ات الأمني����ة م����ن اجلي�����ش 
وال�سرطة على توفري احلماية للعوائل العائدة 

اىل م�ساكنها". 
وتاب����ع: "عودة املهجري����ن اىل ديارهم �ست�سهم 
يف اإجناز م�س����روع امل�ساحل����ة الوطنية، الذي 
�سعت احلكومة اىل حتقيقه"، داعيا يف الوقت 
ذات����ه "جميع املهجري����ن اىل امل�سارك����ة الفاعلة 

يف النتخاب����ات الربملاني����ة لت�سكيل م����ا اأ�سماه 
بالربملان الق����وي للمرحلة القادمة."من جهتها، 
اأكدت م�سوؤولة املهجرين والنازحني يف جمل�ش 
حمافظة كربلء ان "ع����دد العوائل املهجرة من 

حمافظة دياىل يبلغ اأكر من )200( عائلة. 
وقالت بلقي�ش ال�سريفي على هام�ش م�ساركتها 
يف موؤمتر املهجرين: اأن "احلكومة املحلية يف 
كرب����لء، و�سعت خطط����ا لعودة ه����ذه العوائل 

اىل م�ساكنه����ا الأ�سلي����ة كونه����ا تعي�����ش ظروفا 
بيئية و�سحية �سعبة للغاية". 

واأ�ساف����ت: "هن����اك رغبة من العوائ����ل املهجرة 
بالعودة اىل م�ساكنها الأ�سلية، ال اأن الهاج�ش 
الأمن����ي م����ازال ي�س����كل عائق����ا اأمامه����ا، موؤكدة 
م����ع اجله����ات الأمني����ة يف  وج����ود خماطب����ات 
املحافظات لتاأمني عودة طوعية للمهجرين من 

اأبناء تلك املحافظات".

عبد ال�صمد رحمن: 200 مليون دولر لت�صهيل عودة املهجرين اإىل دياىل

بغداد/ املدى
والبيئ���ة  ال�سح���ة  جلن���ة  ع�س���و  ق���ال 
"ان تعزي���ز  الربملاني���ة با�س���م �سري���ف: 
ال�سم���ان  لنظ���ام  احلكوم���ة  وتفعي���ل 
الدخ���ل  وحم���دودي  للفق���راء  ال�سح���ي 
يحق���ق ج���زءا كب���ريا م���ن م�سوؤولياته���ا 
اخلا�س���ة  ال�سرتاتيجي���ات  تطبي���ق  يف 
بالقط���اع ال�سح���ي ".وا�س���اف �سري���ف 
بح�س���ب وكالة ) اإيب���ا ( ام�ش الربعاء:" 
ان���ه على الرغم م���ن ان ال�سمان ال�سحي 
يف الع���راق جمانا اىل ح���د كبري ، ال انه 
مل يخ���ل من العي���وب والرب���اك، ب�سبب 
الو�س���اع غ���ري امل�ستق���رة الت���ي �سهدها 

البل���د ا�ساف���ة اىل الواق���ع ال���ذي عا�س���ه 
واحل���روب  احل�س���ار  ج���راء  املجتم���ع 
".و�سدد �سريف على" �سرورة البدء يف 
تطبي���ق نظ���ام لل�سمان ال�سح���ي ب�سكل 
يتلءم م���ع احتياجات املواط���ن وتنفيذ 
الجراءات الكفيلة بنجاح التطبيق، مع 
اهمي���ة ان ي�سمل جمي���ع املواطنني وان 
تتحم���ل الدول���ة تكالي���ف ع���لج الفقراء 
وذوي الدخل املحدود ملختلف المرا�ش. 
ع���اّدا هذه اخلط���وات بالواجب���ة وتعزز 
ثق���ة املواط���ن بالدولة.وب���ني �سري���ف:" 
ان التاأم���ني ال�سح���ي املن�سو����ش علي���ه 
يف القان���ون يغطي اخلدم���ات ال�سحية 

ال�سا�سي���ة التي يحتاجه���ا املري�ش عند 
احلكومي���ة"  امل�ست�سفي���ات  مراجعت���ه 
.يذك���ر ان موؤ�س�س���ات الدول���ة م�ستم���رة 
يف تق���دمي الرعاي���ة ال�سحية للمواطنني 
وتوف���ري ه���ذه الرعاي���ة للمحافظ���ة على 
حي���اة و�سح���ة الف���رد .. ال ان تطورات 
اىل  دفع���ت  الط���ب  ع���امل  وم�ستج���دات 
تع���دد و�سائل الوقاي���ة والعلج بالطرق 
احلديثة، وخا�سة بعد تقدم تكنولوجيا 
الط���ب يف الع���امل ، وا�ستتب���ع ذلك زيادة 
كب���رية يف النفق���ات ال�سحي���ة من حيث 
والجه���زة  واملع���دات  الدوي���ة  �سع���ر 

احلديثة.

برملاين يدعو اىل تعزيز ال�صمان ال�صحي

بغداد/ املدى
قررت وزارة الرتبية ال�سماح للطلبة املكملني الذين مل يتمكنوا من الو�سول 
اإىل القاعات المتحانية يف موعدها املحدد لل�سفوف غرياملنتهية وللمراحل 
الدرا�سي���ة كاف���ة، من اأداء امتحان���ات الدور الثاين. وقال���ت �سحر حربي من 
اع���لم ال���وزارة يف ات�س���ال هاتفي ام����ش: اإن القرار جاء مراع���اة للظروف 
القاه���رة التي تعر�ش لها بع�ش الطلب���ة، وحالت دون و�سولهم اإىل القاعات 
الت���ي كان من املقرر اأن يوؤدوا المتحانات فيها. وا�سافت: ان وكيل الوزارة 
لل�سوؤون الفنية عدنان ابراهيم او�سح: ان ال�سماح للطلبة الذين مل ي�ساركوا 
ا�سل يف امتحانات ال���دور الثاين ولل�سفوف غري املنتهية ح�سرا ًول�سباب 
قاه���رة، على ان يق���دم الطالب دلي���ل يثبت ذل���ك وبقناعة مدير ع���ام الرتبية 

ومدير املدر�سة.

ال�صماح باأداء المتحانات
ملن مل يتمكن لأ�صباب قاهرة

النا�شرية/ ح�شني العامل

نف���ى حمافظ ذي ق���ار طالب كاظ���م احل�سن ان 
يك���ون لدى احلكومة املحلي���ة يف حمافظة ذي 
ق���ار اأي توج���ه ر�سم���ي لفر�ش احلج���اب على 
طالب���ات املدار�ش، موؤك���دا ع���دم موافقته على 
فر����ش احلج���اب يف كاف���ة املراح���ل الدرا�سية 
، و�س���دد احل�سن عل���ى اهمية اح���رتام ادارات 
�سمنه���ا  الت���ي  الفردي���ة  احلري���ات  املدار����ش 
الد�ست���ور، مبينا: ان حمافظة ذي قار جزء من 

دولة مدنية حترتم الد�ستور.
الربع���اء يف رده  ام����ش  واو�س���ح احل�س���ن  
عل���ى ماطرحته "املدى" ح���ول فر�ش احلجاب 
عل���ى الطفال من ع�سرة اع���وام فاكر من قبل 
ادارات ع���دد من مدار�ش البن���ات يف املحافظة 
: ان م�سال���ة ارت���داء احلج���اب وع���دم ارتدائه 
م�ساأل���ة تدخ���ل �سم���ن احلريات الفردي���ة التي 
الد�ست���ور، ونح���ن بدورن���ا نح���رتم  �سمنه���ا 

اخليارات الفردية، ولي�ست لدينا اية توجهات 
ر�سمي���ة لفر�ش احلجاب و�سنعم���ل على احلد 
م���ن توجه���ات بع�ش الدارات الت���ي تعمد اىل 
ق�س���ر الطلبة عل���ى ارت���داء احلج���اب وفر�سه 

بالقوة.
لفت���ا اىل ان ما تقوم به بع�ش الدارات يدخل 
�سمن التوجهات ال�سخ�سي���ة، ول ميت ب�سلة 
للتوج���ه الر�سمي، مبين���ا: ان حمافظة ذي قار 
هي جزء من دولة مدنية حترتم الد�ستور وان 

كانت قياداتها ذات توجهات دينية.
وكان���ت "امل���دى" ق���د اث���ارت يف ع���دد ال�سبت 
املا�سي واعداد لحق���ة  ق�سية فر�ش احلجاب 
عل���ى اطفال مدار����ش البن���ات يف حمافظة ذي 
ق���ار، م���ا اث���ار ذل���ك ردود افع���ال خمتلف���ة من 
منظم���ات املجتمع امل���دين ونا�سطني يف جمال 
احلري���ات وحقوق الن�سان، عربوا من خللها 
ع���ن اهمي���ة  اح���رتام املب���ادئ الد�ستورية  يف 

جمال احلريات واخليارات الفردية.

اإثر فر�شه على االطفال يف مدار�س املحافظة
ذي قار: ل نوافق على فر�ص احلجاب ونحن جزء من دولة حترتم الد�صتور

توزيع رواتب 
امل�صمولت 

بالرعاية يف تلعفر
املو�شل/ املدى

قامت دائرة بريد تلعفر، بتوزيع 
رواتب امل�سمولت بالرعاية 

الجتماعية من الأرامل واملطلقات.
وقال ع�سو جلنة توزيع رواتب 

الرعاية يف دائرة بريد ق�ساء تلعفر، 
حممد اأمني، بح�سب املركز الوطني 
للإعلم: اأن عدد امل�سمولت بتوزيع 

الرواتب، بلغ )12( األف م�سمولة، 
مبينًا: اأن الرواتب �سرفت بعد 

انقطاع دام �ستة اأ�سهر.
واأ�ساف اأمني: ان توزيع الرواتب 

مل ي�سمل اللئي يتقا�سني رواتب من 
موؤ�س�سات حكومية اأخرى، اأو اللئي 

مل جتدد البيانات ال�سنوية اخلا�سة 
بهن. وتابع: ان هذه الرواتب �سملت 

اأ�سهر )حزيران ومتوز واأيلول(.

الكوت/ املدى

ك�سف �س����لم اإ�سكندر مدير زراعة 
حمافظة وا�سط ع����ن البدء بتنفيذ 
الإنت����اج  بزي����ادة  ت�سم����ح  خط����ة 
الزراعي للمو�سم احلايل، مرجعا 
اأ�سباب عدم ب����دء املو�سم الزراعي 
ال�ست����وي يف املحافظ����ة اإىل ع����دم 
امل����وارد  مديري����ة  م����ع  التن�سي����ق 
عل����ى اخلط����ة  للت�سدي����ق  املائي����ة 

ال�ستوية.
وقال اإ�سكندر بح�سب راديو �سوا 
ت�س����ادق  مل  املديري����ة  اإن  ام�����ش: 

لع����دم  اخلط����ة  عل����ى  الآن  حت����ى 
معرفته����ا بعدد الإطلق����ات املائية 
مع اإمكاني����ة امل�سادقة عليها نهاية 
ال�سهر اجلاري، م�سددا على تنفيذ 
اخلطة الزراعية بغ�ش النظر عن 
الق����رار ال����ذي �ستتخ����ذه املديري����ة 

ب�ساأن ق�سية املياه.
وع����ن تفا�سي����ل اخلط����ة الزراعية 
،او�س����ح اإ�سكندر: اإن����ه مت تثبيت 
خط����ة لزراعة احلنط����ة وال�سعري، 
لأن ت�سعرية البيع جيدة ومر�سية 
للفلح����ني، والب����ذور متوف����رة يف 
ال�سركات الزراعية التابعة لوزارة 

واملبي����دات  والأ�سم����دة  الزراع����ة 
اخلا�س����ة مبكافحة اأدغال احلنطة 

وال�سعري موجودة اأي�سا.
موؤك����دا اأن امل�سكل����ة تكمن يف عدم 
مكائ����ن  لت�سغي����ل  الوق����ود  توف����ر 

احلراثة. 
وبح�س����ب ا�سكن����در ف����اإن حمافظة 
وا�سط م����ن املحافظ����ات الزراعية 
الكب����رية يف الب����لد الت����ي ت�ستهر 
بزراعة املحا�سي����ل ال�سرتاتيجية 
وال����ذرة  واحلنط����ة  كال�سع����ري 
ال�سف����راء والقط����ن وزه����رة عباد 

ال�سم�ش وال�سلب.

خطة لتطوير الإنتاج الزراعي يف وا�صط

بغداد/ املدى
قررت اللجن���ة الوطنية للبذور ت�سعرية بيع الطن 
الواح���د م���ن ب���ذور احلنط���ة )اأ�سا����ش، م�سجلة ، 
م�سدقة1، م�سدقة 2( املدعومة. وقال بيان للوزارة 
تلقت )املدى( ن�سخة منه ام�ش: ان اللجنة قررت اإن 
تكون اأ�سعار بذور احلنطة )الأ�سا�ش/975.000(
األ���ف  و�سبع���ون  وخم�س���ة  ت�سعمائ���ة 
واأربعون   دينار،)امل�سجلة/940.000(ت�سعمائ���ة 
دينارامل�سدقة906.000/1(ت�سعمائة و�ستة  األف 
)امل�سدقة845.000/2(ثمامنائ���ة  دين���ار،  الف 
وخم�س���ة واأربع���ون ال���ف دين���ار ب�سمنه���ا الفق���د 

املنظ���ور وغ���ري املنظ���ور بن�سب���ة)7%(. واو�سح 
البي���ان :وتك���ون ن�سب���ة فائ���دة القر����ش لل�سرك���ة 
العراقي���ة لإنت���اج الب���ذور )2%( وح�س���ب مق���رتح 
ال�سركة. وحتذف ن�سبة مكافاأة املزارعني )3%( من 
مف���ردات الت�سعرية، على ان يتم تقدميها م�ستقبل 
وف���ق الأ�سع���ار احلقيقي���ة امل�سروف���ة، وتدفع من 
�سن���دوق دعم الب���ذور و�سندوق دع���م املزارعني. 
وا�س���اف : كم���ا يت���م دع���م الفروق���ات اخلا�س���ة 
الأ�سع���ار  املزارع���ني بن�سب���ة)25%( وف���ق  بدع���م 
احلقيقية من �سن���دوق دعم البذورو�سندوق دعم 

املزارعني.

ــة ــط ــن ــــــذور احل ــر ب ــع ــص ــ� ال�صماح لأ�صحاب الب�صطات يف بابل مبزاولة اأعمالهمت
بابل/ اقبال حممد

املح����لت  ا�سح����اب  م����ن  ع����دد  تظاه����ر 
والب�سطيات العاملني يف �سوق احللة الكبري 
و�ساح����ة ال�سدري����ن ام����ام مبن����ى حمافظ����ة 
باب����ل، ورفعوا خ����لل التظاه����رة �سعارات، 
طالبوا فيها احلكومة املحلية باإيجاد حلول 

مل�سكلتهم وال�سماح لهم مبمار�سة عملهم.
والتق����ى حماف����ظ باب����ل �سلم����ان ال����زركاين 
ا�ستم����ع  حي����ث  املتظاهري����ن،  ميث����ل  وف����دا 
اىل مطاليبه����م ، وق����ال م�س����در م�سوؤول يف 

املحافظ���ة ل�)املدى( ام����ش: ان املحافظ اكد 
له���م ان التجاوز على ال�س���وارع والر�سفة 
يعد خمالف���ة قانوني���ة، ال انن���ا م�سطرون 
للعمل وف���ق �سيا�س���ة واقع احل���ال، موعزا 
للجه���ات ذات العلق���ة، ال�سم���اح ل�سحاب 
الب�سطي���ات ممار�س���ة عمله���م م���ع مراع���اة 
اجلان���ب المن���ي وفت���ح م�س���ارات مل�س���ري 
عج���لت ال�سرط���ة والط���وارئ حت�سبا لي 

حادث.
مو�سح���ا: ان ع���دم توف���ر فر����ش العمل او 
التعيني يحت���م علينا ال�سم���اح لهم مبزاولة 

اعماله���م م���ن اج���ل احل�س���ول عل���ى قوتهم 
اليومي، معلل وجود هذه املعاناة بانها من 

افرازات النظام البائد.
من جانبه او�سح �سباح الفتلوي قائممقام 
مرك���ز احللة: ان الج���راءات التي اتخذتها 
احلكومة املحلية ج���اءت على خلفية العمل 
الرهاب���ي ال���ذي ح���دث موؤخ���را يف �س���وق 
احلل���ة الكبري، مو�سحا: ان���ه مت اتخاذ اآلية 
لعم���ل ا�سحاب الب�سطيات من خلل تق�سيم 
الماكن على العامل���ني ومب�ساحات حمددة 

مع فتح م�سارات ل�سيارات الطوارئ.

عمالة اجنبية وافدة

تلميذات يف الطريق اىل املدر�سة


