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درا�شة اأداء مدراء الدوائر
ف�ي بابل 

طالب رئي�س املجل�س كاظم جميد تومان ب�ضرورة اتخاذ موقف حازم 
جتاه جميع املدراء، الذين ال ي�ضتجيبون اىل جهود احلكومة املحلية، 
واقال���ة من يرون �ضرورة يف ذلك م���ن الذين ال تتو�ضم فيهم الكفاءة، 
وح�ضن االداء او الذين ثبت تق�ضري دوائرهم، او كانت مواقفهم غري 
جدي���ة، جتاه قرارات املجل�س الهادفة اىل حت�ضني االو�ضاع اخلدمية 
واالقت�ضادي���ة يف املحافظ���ة، او الدوائر التي تعج���ز عن اال�ضتجابة 
لاحتياج���ات العام���ة للمواطنني.ج���اء ذلك خ���ال اجتم���اع املجل�س 
االخ���ري الذي در�س وروؤ�ضاء اللجان يف جمل�س املحافظة اداء مدراء 

الدوائر يف املحافظة.

 
توزيع اأرا�ٍض �شكنية

ف�ي الديوانية
وزع���ت مديري���ة بلديات الديواني���ة )500( قطعة ار����س �ضكنية على 
�ضريحت���ي املوظف���ني واملهجرين يف املحافظة. وق���ال مدير البلديات 
املهند����س عبد النا�ضر غالب عط�ضان بح�ضب املركز الوطني لاعام: 
ان جلن���ة توزي���ع االرا�ضي قام���ت بتوزيع500 قطعة ار����س �ضكنية 
على �ضريحتي املوظف���ني واملهجرين، وبواقع 300 قطعة ار�س على 
املوظف���ني يف �ضبع وح���دات ادارية، و200 قطع���ة ار�س �ضكنية على 
املهجري���ن يف مركز املحافظة، موؤكدا ا�ضتمرار توزيع االرا�ضي على 

ال�ضرائح االخرى امل�ضتحقة.

 
موقع اإلكرتوين لكل اأ�شتاذ جامعي

دع���ت وزارة التعلي���م الع���ايل والبح���ث العلم���ي جم���ددا االأ�ضات���ذة 
يف الكلي���ات واملعاه���د التابع���ة له���ا، باإر�ض���ال بياناته���م ال�ضخ�ضي���ة 
لتخ�ضي�س موقع الكرتوين لكل اأ�ضتاذ، ي�ضم �ضريته ونتاجاته، وقال 
م�ضدربح�ض���ب بيان العام الوزارة تلق���ت )املدى( ام�س ن�ضخة منه: 
اإن ال���وزارة دعت االأ�ضاتذة يف كل قطاع���ات التعليم العايل يف الباد 
اإىل اإر�ض���ال بياناتهم ال�ضخ�ضية لغر����س تخ�ضي�س موقع الكرتوين 
ل���كل اأ�ضتاذ، واأو�ضح: اأن الهدف م���ن املوقع هو ن�ضر ال�ضرية الذاتية 
لاأ�ضت���اذ، وبي���ان حت�ضيل���ه العلمي م���ن خالها، وعر����س ملخ�ضات 
كاف���ة بحوثه وحما�ضرات���ه لغر�س اال�ضتف���ادة منها، واأ�ض���ار اإىل اأن 
غالبي���ة اجلامع���ات املتح�ضرة يف الع���امل، تتبع هذا املنه���اج لغر�س 
تعميم اال�ضتفادة وخلق م�ضاح���ة اأو�ضع لفائدة الطلبة بالتوا�ضل مع 

حما�ضرات االأ�ضتاذ ب�ضكل يومي و�ضهل.   

اإعادة ال�شيدليات اخلافرة
ف�ي كربالء

اعلن نقيب �ضيادلة كرب���اء: ان نقابته ت�ضعى جادة اىل اعادة العمل 
بربنامج ال�ضيدليات اخلافرة يف حمافظة كرباء. 

وق���ال الدكتور حي���در املوؤذن بح�ضب موقع ن���ون: اننا ن�ضعى جادين 
اىل العم���ل بربنام���ج ال�ضيدلي���ات اخلاف���رة يف كرب���اء وبالتع���اون 
م���ع مديري���ة �ضرط���ة املحافظة، لتوف���ري احلماية لل�ضيدلي���ة اخلافرة 
، مو�ضح���ا: ان اخلف���ارة �ضت�ضمل �ضيدليت���ني يف مناطق خمتلفة من 
املحافظة، وواحدة يف مركز املدينة " وا�ضاف: ان املحافظة حتتوي 
عل���ى )220( �ضيدلية يف االق�ضية والنواحي ومركز كرباء، وتقوم 
نقابة ال�ضيادلة وبالتعاون م���ع ق�ضم التفتي�س مبحا�ضبة ال�ضيدليات 
املق�ض���رة من خال ج���والت ا�ضبوعية يت���م من خاله���ا اختيار ع�ضر 

�ضيدليات ع�ضوائية.

مهن واإيفادات
 يف م�ست�سفى الإ�سعاع الذري

وج���دت نف�ضي ماأخوذا ، بحدي���ث اخ�ضائي الطب النووي 
يف م�ضت�ضف���ى اال�ضع���اع ال���ذري يف بغ���داد، ماأخ���وذا ح���د 
احل���زن . الطبي���ب يت�ض���اءل : "هل يعق���ل ان تطلب منظمة 
دولي���ة متخ�ض�ض���ة بالطب الذري يف فيني���ا ، كادرا عراقيا 
وم���ن ذوي االخت�ضا����س ) حتدي���دا( لك���ي تق���وم بتدريبه 
عل���ى عاجات امرا����س الغدد ، ويوفد )�ض���را( اىل املوؤمتر 
ا�ضخا����س لي�س له���م اية عاقة باملو�ض���وع" ؟  وي�ضتطرد : 
الذين يحملون  العاملني يف امل�ضت�ضفى من  " وان بع����س 
�ضهادات كيمي���اوي اأو فيزياوي ، ينتحلون �ضفة طبيب او 

طبيبة  )�ضونار ( اأو ) امرا�س ن�ضائية ("؟!.
 ه���ذه اال�ضئل���ة  وغريها ر�ضم���ت اكرث من عام���ة ا�ضتفهام 
وتعج���ب . وجعلتن���ي ات�ض���اءل اي�ض���ا : اي���ة كاث���ة �ضتحل 
بن���ا ؟!  وم���ن يتحم���ل اخط���اء املعالج ؟  وما ه���ي االلية يف 
الرت�ضيح���ات للموؤمت���رات والدورات خ���ارج الباد ؟ وهل 

القرارات �ضخ�ضية ام هناك جلان خا�ضة ؟
ان اج���ادة القف���ز على حواج���ز غمط حق���وق االخرين يعد 
تخريبا اقت�ضادي���ا وخيانة كبرية لل�ضمري باالدعاء املزيف 
والو�ضولي���ة املقيت���ة . واحيان���ا ي�ضل اىل بع����س املواقع 
ومنه���ا " قيادي���ة "  م���ن ال ميتلك كف���اءة ، وخ���ربة ،وعمق 
ع���ن اجلدي���ة ،واالخا����س ،واال�ضبقي���ة  جترب���ة ،ف�ض���ا 
مبع���اين االحقي���ة، عندها يك���ون الف�ضل الذري���ع لادارات 
واالق�ض���ام يف الدوائ���ر ،و�ض���وال اىل ال���وزارات . من هنا 
نق���ول بو�ض���وح :  ان الرجل املنا�ض���ب يف املكان ال�ضحيح 
، امل���كان امل�ضغ���ول بقيا�ضات التنا�ض���ب املو�ضوعي الذي ال 
ت�ضله الوا�ضطة ، واملح�ضوبية بانعطافة �ضلبية يف م�ضرية 
العمل .  ال�ضيءاملوؤمل  حني تفوت الفر�ضة امام امل�ضتحقني  
بالعدالة ، وبالتايل تفقد املوؤ�ض�ضة العلمية واالدارية منفعة 

تفيد الوطن وتخدم اجلميع با ا�ضتثناء . 
�ضاأل���ت اأخ�ضائ���ي الطب الن���ووي : هل ادون م���ا ذكرت من 
معلوم���ات ؟ رد قائا : فلتكتب ه���ل ثمة من ي�ضمع؟! الف�ضاد 
يف الدولة األف باملئة، ومن فوق اىل حتت . وا�ضاف :"قبل 
اي���ام زارين احد الربملانيني و�ضرح���ت له كل الذي �ضرحته 
ل���ك االن . اأتعرف ماذا قال يل بع���د �ضفنات وجهد جهيد: ) 
تظاه���روا لكي ت�ضمعك���م احلكومة( . �ضفن���ت "انا " اي�ضا 
وقل���ت للدكت���ور : وما احلل ؟! بج���رع اجابني وح�ضرة : " 

اأقدم اأوراق تقاعدي واأخل�س " .
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جالل العتابي

ال�ح�ال�ة ال�ج�وي�ة
الطق�ض �شحو مع غيوم متفرقة  

بغداد/ املدى

توقع���ت هيئ���ة االأنواء اجلوية ان يكون الطق�س اليوم االربع���اء يف املناطق كافة �ضحوا مع ظهور بع�س الغيوم، 
وتكون درجات احلرارة مقاربة ملعدالتها، ال�ضتمرار تاأثرها باملنخف�س اجلوي القادم من اجلزيرة العربية .

وق���ال بيان للهيئ���ة عرب ن�ضرتها اليومي���ة تلقت )املدى( ن�ضخة من���ه ام�س :"ان املنخف�س اجل���وي �ضينح�ضر نحو 
ال�ضرق لتقدم امتداد مرتفع جوي من �ضرق تركيا ترافقه كتلة هوائية معتدلة ورطبة ن�ضبيا".

وا�ض���اف البيان :"ان الرياح جنوبي���ة �ضرقية خفيفة اىل معتدلة ال�ضرع���ة )10-20( كم/�س تتحول تدريجيًا اإىل 
�ضمالية غربية خفيفة اىل معتدلة ال�ضرعة )10-20( كم / �س ، مدى الروؤية )8-10( كم".

وتابع البيان:" ان درجة احلرارة العظمى املتوقعة هذا اليوم يف بغداد 37 درجة وال�ضغرى 19 درجة مئوية".
وا�ضار البيان اىل:" ان موعد غروب ال�ضم�س يف مدينة بغداد اليوم �ضيكون يف ال�ضاعة اخلام�ضة و30 دقيقة فيما 

�ضيكون موعد �ضروق ال�ضم�س يف مدينة بغداد اليوم يف ال�ضاعة ال�ضاد�ضة و5 دقائق. 

النا�شرية / ح�شني العامل

يف الوق���ت ال���ذي نفى فيه نائ���ب رئي�س جمل�س 
حمافظة ذي قار عبد الهادي موحان ال�ضعداوي 
اأي توج���ه ر�ضمي يف الوق���ت احلا�ضر، لفر�س 
احلج���اب يف مدار����س املحافظة. �ض���دد عدد من 
اع�ض���اء جمل����س ذي ق���ار على توجي���ه مدار�س 
البن���ات يف املحافظة بفر����س احل�ضمة والتقيد 
باللبا����س اال�ضام���ي . واو�ض���ح نائ���ب رئي����س 
املجل�س ل�)املدى( : مو�ضوع فر�س احلجاب مل 
يرث ب�ضورة ر�ضمية ومل ي�ضدر قرار ر�ضمي من 
املجل����س  بذلك حتى االن، وامنا اثري املو�ضوع 
يف اطار ما طرحته جريدة )املدى(، حول فر�س 
جمل�س حمافظة ذي قار للحجاب على املدار�س، 

وهو ما نفيناه. 
وا�ض���اف: لكن هن���اك اراء من بع����س االع�ضاء 
تدع���و اىل  فر�س احل�ضمة، وهذا مل يتبلور بعد 
اىل �ضيغ���ة ق���رار ر�ضم���ي، فالق���رار ال ميكن ان 
يعتم���د اال بعد م�ضادقة اغلبي���ة اع�ضاء جمل�س 
املحافظ���ة. وكان���ت )امل���دى( قد اث���ارت يف عدد 
ال�ضب���ت املا�ض���ي واع���داد الحقة  ق�ضي���ة فر�س 
احلج���اب عل���ى االطف���ال يف مدار����س البن���ات، 
من قبل ع���دد م���ن ادارات املدار�س يف حمافظة 
ذي ق���ار، م���ا اثار ذل���ك ردود افع���ال خمتلفة من 
منظم���ات املجتمع املدين، ونا�ضطني ونا�ضطات 
يف جم���ال احلري���ات واحلقوق املدني���ة، اكدوا 
خاله���ا اهمية  احرتام املب���ادئ الد�ضتورية يف 

جمال احلريات واخليارات الفردية.

مناق�شة فر�ض احلجاب
وم���ن جانب���ه او�ضح رئي����س اللجن���ه الرتبوية 
يف جمل����س حمافظة ذي قار، هادي يا�ضر خال 

مناق�ض���ة ق�ضي���ة فر����س احلج���اب، يف اجتماع 
املجل����س الذي عق���د االثنني وح�ضرت���ه )املدى( 
: نح���ن مل ن�ضدر قرارا بفر����س احلجاب، لكننا 
نوجه جمتمعن���ا باجتاه احل�ضم���ة، واملفرو�س 

ان ال نخ�ض���ع لل�ضغ���وط االعامي���ة، يف ا�ضارة 
اىل م���ا اثارت���ه و�ضائ���ل االع���ام ح���ول فر����س 

احلجاب على طالبات املدار�س يف ذي قار. 
يف ح���ني ا�ضار ع�ض���و جمل����س املحافظة حمود 

عبد احل�ض���ن ال�ضطري، خال االجتماع املذكور 
اىل ان���ه وع���دد م���ن اع�ض���اء املجل����س طرح���وا 
خ���ال لقائه���م وزي���ر الرتبية مو�ضوع���ة فر�س 
احل�ضم���ة على طالب���ات املدار����س يف املحافظة، 

وتوجي���ه تربي���ة ذي ق���ار بذل���ك اال ان الوزي���ر 
والقول لل�ضطري مل يتنب ذلك، واقرتح ان يقوم 
جمل����س املحافظة با�ض���دار قرار به���ذا ال�ضدد، 
و�ضدد ال�ضطري على اهمية فر�س احل�ضمة على 
املعلمات واملدر�ضات على اقل تقدير، مربرا ذلك 

بكونهن القدوة التي تقتدي بها الطالبات .

احرتام الد�شتور
فيم���ا راأت رئي�ض���ة جلنة التعيين���ات يف جمل�س 
حمافظ���ة ذي قار هالة عبد الغني، ان ما طرحته 
)امل���دى( ح���ول فر�س احلج���اب ال يع���دو كونه 
مدخ���ل لا�ضارة اىل نق����س اخلدمات، والدعوة 
للنهو����س به���ا م���ن خ���ال اعطائه���ا االولوي���ة، 
م�ضرية خ���ال اجتماع املجل����س اىل ان الكاتب 
ع���د يف مقاله مو�ضوعة احلجاب م�ضاألة ثانوية 
ال ترق���ى للم�ضائل اخلدمية يف حني ان مثل هذا 
االم���ر بالن�ضب���ة للكت���ل ال�ضيا�ضي���ة يف جمل����س 
املراقب���ون  وي���رى   . ا�ضا�ض���ي  ام���ر  املحافظ���ة 
املدار����س االبتدائي���ة  ان فر����س احلج���اب يف 
مبحافظ���ة ذي ق���ار اخذ يخ�ض���ع وب�ضكل وا�ضع 
لتوجه���ات ادارات املدار����س الفكري���ة والدينية 
وان ه���ذا التوجه ال���ذي يلقى قب���وال من بع�س 
املوؤ�ض�ض���ات واالح���زاب الديني���ة  يع���د خمالفة 
قانوني���ة ود�ضتوري���ة كون���ه يتناق�س م���ع مبداأ 
احلريات الفردية ال���ذي مينع فر�س زيا حمددا 
عل���ى اف���راد املجتم���ع . وكان حماف���ظ ذي ق���ار 
طالب كاظم احل�ضن قد ا�ضار يف ت�ضريح �ضابق 
ل�)امل���دى( اىل ان م���ا تق���وم ب���ه بع����س ادارات 
املدار����س يدخ���ل �ضم���ن التوجه���ات الفردي���ة، 
وال مي���ت ب�ضل���ه للتوج���ه الر�ضم���ي، مبينا: ان 
حمافظ���ة ذي ق���ار ه���ي ج���زء م���ن دول���ة مدنية 
ذات  قياداته���ا  كان���ت  وان  الد�ضت���ور،  حت���رتم 

توجهات دينية. 

بغداد/ ب�شري االعرجي

با�ض���رت وزارة العدل ن�ضب كام���ريات مراقبة يف بع�س 
الدوائ���ر العدلي���ة الت���ي ت�ضه���د زحام���ا ب���ني املراجع���ني، 

للق�ضاء على ممار�ضات الف�ضاد االإداري واملايل.
وق���ال املفت�س العام يف ال���وزارة احمد حبي���ب العبا�ضي 
باكت�ض���اف  �ضي�ضه���م  الكام���ريات  ن�ض���ب  اأن  ل�)امل���دى(: 
املوظف���ني م���ن ذوي النفو����س ال�ضعيف���ة، اأثن���اء تلقيه���م 

الر�ضاوى من قبل املراجعني، مقابل اجناز معاماتهم.
واأك���د اأن مكتب املفت�س الع���ام م�ضتمر يف اتخاذ التدابري 

الكفيل���ة للق�ض���اء عل���ى الر�ض���وة ال�ضغ���رية يف الدوائ���ر 
العدلي���ة، وب���ني ان���ه يف هذا ال�ض���دد مت �ض���راء كامريات 
الت�ضجي���ل  مديري���ات  بع����س  يف  ن�ضبه���ا  الأغرا����س 
العق���اري يف بغ���داد، كمرحل���ة اأوىل يف مراك���ز ت�ضلي���م 
املعام���ات، حي���ث مت ن�ض���ب واحدة يف البي���اع والثانية 
يف الر�ضافة/2 والثالث���ة يف مدينة ال�ضدر والرابعة يف 

مديرية الكرخ/2.
واأ�ض���ار املفت����س الع���ام اإىل اأن يف الني���ة �ضط���ر مديري���ة 
الت�ضجي���ل العق���اري يف البي���اع اىل ماحظية يف منطقة 
ال���دورة، ومديري���ة يف البياع لتخفي���ف الزحام وت�ضهيل 

مراجعات املواطنني.

املبا�سرة بن�سب كامريات مراقبة يف دوائر 
الت�سجيل العقاري

طالبات يف مدر�شة ريفية ..     )من االر�شيف(

كربالء / املدى

اجلمي����ع يحف����ظ االآي����ة القراآني����ة ) وجعلنا من 
املاء كل �ضيء حي( واجلميع يحفظ مقولة "اإن 
املاء �ض����ر الوج����ود". مثلما يع����رف اجلميع اإن 
ه����ذا الق����رن هو قرن حرب املي����اه كونه ال ميكن 
اال�ضتغناء عنه،  بعد الهواء الأنه م�ضدر الطعام 
وم�ض����در احلرك����ة والن�ضاط واأي����ة اأزمة اأخرى 
ال توازي����ه، مث����ل اأزم����ات الكهرب����اء وال�ضيا�ضة 
واملال واالقت�ضاد..اأزم����ة املاء اأّرقت املواطنني 
والفاح����ني على وج����ه اخل�ضو�����س، الن اأزمة 
امل����اء الوا�ضل اإىل البي����وت مل تتحول اإىل اأزمة 
بعد..وب�ضب����ب االأزمة املائية التي �ضهدتها انهر 
الباد ال�ضغرية منه����ا والكبرية، فان االأرا�ضي 
الزراعية قد تاأثرت ب�ضكل كبري، لذلك فان جلنة 
املوارد املائية يف جمل�س املحافظة، اأخذت على 
عاتقه����ا م�ضوؤولي����ة مراقبة وت�ضري����ع القوانني 
الت����ي حتافظ عل����ى كمي����ات امل����اء الوا�ضلة اإىل 
املحافظ����ة ..ويق����ول املهند�����س الزراع����ي اإي����اد 
كاظم ال�ضندي رئي�س اللجنة، وهو يتحدث عن 
جلنته كونها �ضلطة رقابية ت�ضريعية على جميع 
االأمور املتعلقة مب�ضطلح املوارد املائية، والذي 
ي�ضم����ل االأنهار واملبازل واجلداول والبحريات 
والعي����ون واالآب����ار واملي����اه اجلوفي����ة، اإ�ضاف����ة 
اإىل ت�ضري����ع القوان����ني، فه����ي لها احل����ق ح�ضب 
النظ����ام الداخلي لقانون جمال�����س املحافظات، 
اإ�ضدار كافة االأوامر االإدارية لكل ما هو متعلق 
باملوارد املائية من حيث التحكم بن�ضب التبذير 
واله����در املائي وت�ضريع القوانني التي حتد من 
هذه الظاهرة، واال�ضتهاك غري ال�ضحي للماء، 
كذلك اإغ����اق وردم كافة التج����اوزات احلا�ضلة 
عل����ى االأنهر الرئي�ضة الداخلة حلدود املحافظة، 
املائي����ة  للم����وارد  التابع����ة  الدوائ����ر  ومراقب����ة 
ومتابع����ة �ض����ري عمله����ا، وت�ضخي�����س موا�ض����ع 

اخلل����ل وتثمني االأم����ور االيجابي����ة التي ت�ضري 
باخلط ال�ضحيح. 

* م����ا هي اأ�ضباب �ضحة املاء يف املحافظة خارج 
ال�ضبب الرتكي؟ 

- باالإ�ضاف����ة اإىل االأ�ضب����اب الرئي�ضة وهي دول 
اجلوار هن����اك جملة من االأ�ضب����اب منها متعلق 
داخ����ل  ومتعلقاته����ا  املائي����ة،  امل����ورد  بدائ����رة 
املحافظ����ة ومنها ما متعل����ق ب�ضريحة الفاحني 
واملزارعني، حيث جند عدم املتابعة واالهتمام 
ب�ضكل جدي من قبل دائرة املوارد املائية، للحد 
م����ن كل التجاوزات احلا�ضلة عل����ى كل م�ضادر 
املي����اه بتفرعاتها واأق�ضامه����ا ب�ضبب عدم و�ضع 

خط����ة منهجية اإ�ضرتاتيجية علمي����ة م�ضتقبلية، 
ال�ضتغال كمية امل����واد الداخل. كذلك املحافظة 
على اخلزين ال�ضرتاتيجي من املياه اجلوفية. 
* ه����ل حت�ضل كرباء على ح�ض�ضها املائية مبا 

يكفي للزراعة اإ�ضافة اإىل املجمعات املائية؟ 
- احل�ض����ة الت����ي حت�ض����ل عليه����ا املحافظة غري 
كافية للن�ضب املعقولة، لوجود كثري من االأمور 
الت����ي �ضبق ذكره����ا من جت����اوزات وهدر وعدم 
و�ض����ع خطة وع����دم وج����ود اإ�ض����ارات ومراقبة 
وغريها من االأ�ضباب. ورغم ذلك فاإننا ن�ضتطيع 
املحافظ����ة على هذه احل�ضة م����ن خال الق�ضاء 
عل����ى اخلروق����ات ال�ضابق����ة الذك����ر، واال نق����ف 

مكت����ويف االأي����دي يف العم����ل للح����د منه����ا ومن 
تاأثرياتها على ح�ضة كرباء. 

* هناك من يقول: الزراعة تراجعت يف كرباء 
ب�ضبب �ضحة املي����اه يف حني اأن هناك مدنا مثل 
اخل����ريات اأو غريها فيها ماء وال تعاين ال�ضحة 

.. هل هذا �ضحيح ؟ 
- ال يخف����ى على احد يف ال�ضنوات ال�ضابقة كان 
الرتف����اع املي����اه االأر�ضية ب�ضكل كب����ري اأدى اإىل 
ظه����ور م�ضطح����ات مائي����ة يف بع�����س املناطق، 
وارتفاع����ه اإىل م�ضت����وى اجل����ذور يف مناط����ق 
الب�ضات����ني، اأدى بالفع����ل اإىل ه����اك الكث����ري من 
احلم�ضي����ات  وخا�ض����ة  واالأ�ضج����ار  النبات����ات 
ب�ضب����ب ظه����ور حال����ة تعف����ن اجل����ذور، نتيج����ة 
لله����در الكب����ري يف امل����اء ال����ذي اأدى اأي�ض����ا اإىل 
متل����ح االأرا�ضي ب�ضكل ملف����ت للنظر، وبالتايل 
تاأثريه����ا عل����ى االإنت����اج الزراعي ال����ذي اأ�ضبح 
غري جمٍد اقت�ضادي����ا بالن�ضبة الأغلب املزارعني، 
م����ا اأدى اإىل عزوف عدد كبري منهم عن الزراعة 

خ�ضو�ضا يف ال�ضنوات ال�ضابقة. 
بالن�ضبة للزراعة يف كرباء فهي فعا مرتاجعة 
واالأ�ضباب كثرية ،اأهمها �ضحة املياه ولكن هناك 
اأ�ضب����اب مهمة اأخ����رى، منها تفتي����ت الب�ضاتني، 
وه����و �ضب����ب مهم ج����دا ال يقل اأهمي����ة عن �ضحة 
للخ�ضائ����ر  بالن�ضب����ة  يفوق����ه  رمب����ا  ب����ل  املي����اه 
الزراعي����ة، خا�ض����ة ب�ضات����ني الفواك����ه ومزارع 
الت����ي  الزراعي����ة،  واملحا�ضي����ل  اخل�ض����روات 
تدخل يف �ضلة العي�س اليومي، كذلك فان تاأثري 
الب�ضائع واملنت����وج امل�ضتورد، اأدى اإىل تراجع 
ن�ضب االإنتاج الزراعي املحلي بكل اأق�ضامه الن 
االإنتاج املحلي يتحمل تكاليف باهظة من حيث 
االأ�ضم����دة والب����ذور واملبيدات مقارن����ة باأ�ضعار 

املنتوج امل�ضتورد. 
* م����ا ه����ي معاجل����ات اللجن����ة ملو�ضوع����ة ه����در 

املياه؟ 

- هن����اك خطة عمل منهجي����ة مدرو�ضة من قبلي 
كرئي�س جلن����ة، بالتن�ضيق مع م�ضت�ضار حمافظ 
كرب����اء ومهند�ضني تابع����ني للدوائر احلكومية 
ذات العاق����ة بامل����وارد املائي����ة والزراعة، كذلك 
م�ضاح����ون خمت�ض����ون للحد من ظاه����رة �ضحة 
وقلة املياه ب�ضبب الهدر الكبري وغري املدرو�س 
�ضابقا، وب����دون رادع وبدون ا�ضتخدام واإتباع 
القوانني ال�ضارية املفع����ول ملحا�ضبة املق�ضرين 
الوطني����ة  ال����رثوة  ه����ذه  عل����ى  واملتجاوزي����ن 
الكب����رية، ولتفعيل ه����ذه اخلطة قام����ت اللجنة 
التخ����اذ  متك����ررة  بزي����ارات  بالقي����ام  ميداني����ا 
اإج����راءات فوري����ة و�ضريعة واني����ة، حيث قمنا 
بزي����ارة ق�ض����اء عني التم����ر والحظن����ا اإن هناك 
جفاف����ا كاما تقريبا للعيون اخلم�ضة املوجودة 
يف الق�ض����اء، ب�ضبب حفر االآب����ار غري املدرو�س 
وبكميات كبرية ملناطق متقاربة غري �ضرورية، 
خا�ض����ة يف املناط����ق الواطئة الت����ي تقع �ضمن 

خطوط كنتورية واطئة. 
* هل هناك م�ضاعب تواجه عملية كري االأنهر، 

ومم تعاين املمرات املائية؟ 
- م����ن اأه����م ال�ضعوب����ات الت����ي تواج����ه عملي����ة 
ال����ذي  الروت����ني االإداري املعق����د  الك����ري، ه����و 
متر ب����ه �ضل�ضل����ة املراجعات من قب����ل الفاحني 
واملزارع����ني وجمال�����س االق�ضي����ة والنواح����ي 
والتي ترف����ع طلبات املواطن����ني بن�ضب كبرية، 
ولك����ن ب����دون ج����دوى . كم����ا اإن عملي����ة الكري 
له����ا �ضلبي����ات كث����رية منها ت����رك بقاي����ا التطهري 
عل����ى ال�ض����ارع الع����ام باأكدا�س ترابي����ة وطينية 
كب����رية، ويك����ون منظرها غ����ري الئ����ق ونزولها 
لل�ضارع يوؤدي اإىل تخري����ب ال�ضوارع الرئي�ضة 
والفرعي����ة، كذلك تاأثريها عل����ى املزارع القريبة 
م����ن خ����ال تطاي����ر االأترب����ة عليها ب�ضب����ب تلف 
املزروع����ات وقد قدم����ت اأكرث من �ضك����وى بهذا 

اخل�ضو�س.

رئي�ض جلنة املوارد املائية ل� ) املدى ( :

ــعــقــولــة ــة لــلــنــ�ــســب امل ــي ــاف ـــري ك ـــاه غ ـــي ـــن امل ـــاء م ـــرب ــة ك ــس ــ� ح

ال�شماوة/ املدى

ت�ضتع���د جامع���ة املثن���ى ال�ضتح���داث اأرب���ع كلي���ات جدي���دة 
وم�ضاري���ع ا�ضتثمارية فيها، �ضمن خطة اال�ضتحداثات للعام 
الدرا�ض���ي املقبل. وق���ال رئي�س اجلامعة د. غ���ازي اخلطيب 
بح�ض���ب بيان الع���ام وزارة التعلي���م العايل تلق���ت )املدى( 
ام����س ن�ضخ���ة من���ه:  اإن اجلامع���ة ت�ضتعد ال�ضتح���داث اأربع 
كلي���ات جديدة يف ال�ضن���ة املقبلة، هي: ) القان���ون والرتبية 

والتمري�س واالآداب(.
موؤك���دًا اأن االأبنية اخلا�ض���ة بهذه الكلي���ات، �ضتكون جاهزة 
ال�ضتقب���ال الطلب���ة للعام الدرا�ض���ي القادم، بع���د ا�ضتح�ضال 
املوافق���ات االأ�ضولي���ة. م���ن جانب اآخ���ر اأ�ض���ار اخلطيب اإىل 

اأن اجلامعة قام���ت بتقدمي م�ضاريع ا�ضتثمارية بالتعاون مع 
الدوائ���ر املوج���ودة يف املحافظة، الإيجاد احلل���ول املنا�ضبة 
للم�ض���كات التي تعانيها املحافظة مث���ل اإن�ضاء معمل االألبان 
و معم���ل لع�ضل التم���ر ومعمل لزيت الزيت���ون ومعمل اإنتاج 
زيوت املحركات من نبتة اجلردروبة املنت�ضرة يف املحافظة 
ب�ض���كل وا�ضع، و�ضتكون ه���ذه املعامل تابع���ة لكلية الزراعة 
، اأم���ا يف كلي���ة العل���وم ف�ضيتم اإن�ض���اء م���زارع نباتات الطب 
البدي���ل التي ت�ضاعد املواطنني يف معاجلة بع�س االأمرا�س، 
كذلك مت توجيه كلية الطب باإجراء بحوث م�ضرتكة مع مركز 
بحوث البح���ار يف جامع���ة الب�ضرة، حول )بح���رية �ضاوة( 
لا�ضتف���ادة من امل���واد املعدنية التي حتتويه���ا خلدمة اأهايل 

املحافظة يف جماالت معينة.    

مي�شان/ املدى
 اأعل���ن حمافظ مي�ضان حمم���د �ضياع ال�ضوداين ع���ن التعاقد 
مع �ض���ركات �ضويدي���ة واأملانية ومن�ضاوي���ة، لتنفيذ م�ضاريع 
ا�ضتثمارية يف املحافظة.وقال ال�ضوداين يف موؤمتر �ضحفي 
عقده بح�ض���ب وكالة اكانيوز:  ان "املوافقة املبدئية ح�ضلت 
م���ع �ضركة �ضويدي���ة لتاأهيل معم���ل ورق مي�ض���ان"، متابعا: 
"كما مت توجيه دعوة اىل غرفة التجارة العراقية ال�ضويدية 
والنم�ض���ا  واملاني���ا  ال�ضوي���د  اىل  �ضفرن���ا  خ���ال  امل�ضرتك���ة 
االأ�ضب���وع املا�ضي".واو�ض���ح: ان "وفدا م���ن غرفة التجارة 

ال�ضويدية �ضي���زور حمافظة مي�ضان لاتف���اق ب�ضاأن الفر�س 
اال�ضتثمارية".واأ�ض���اف ال�ضوداين: ان���ه "مت توقيع مذكرة 
تفاه���م مع �ضركة )دمريا( النم�ضاوية لا�ضت�ضارات التجارية 
واال�ضتثماري���ة،  ح���ول القي���ام بتدريب الك���وادر الطبية يف 
املحافظة يف جمال خدم���ة املعاقني وجتهيزهم بامل�ضتلزمات 
ال�ضروري���ة اخلا�ضة ب���ذوي االحتياجات اخلا�ض���ة"، مبينا 
:"كما مت االتفاق مع االحتاد االأملاين للمعاقني لت�ضهيل مهمة 
دخول ه���ذه ال�ضركة و�ضيتم اإعداد درا�ض���ة خا�ضة ومتكاملة 

بهذا ال�ضاأن".

�ســركــــة �ســويـــديــة تـــروم ا�ســتـثــمـــارا�ستعدادات ل�ستحداث )4( كليات يف املثنى
مــعــمــل ورق مـــيـــ�ســـان

النفـط تتوقـع حتقيـق زيـادة
علـى امليزانيـة الحتاديـة

بغداد/ يو�شف الطائي
توق���ع وزي���ر النف���ط ح�ض���ني ال�ضهر�ضت���اين حتقي���ق زي���ادة  ا�ضافي���ة عل���ى امليزانية 
االحتادي���ة، ت�ض���ل اىل 5 ملي���ارات دوالر م���ن خال زي���ادة يف االنت���اج وال�ضادرات 
النفطي���ة. وقال م�ضدر م�ضوؤول يف الوزارة ل�)امل���دى(: ان الوزير توقع الزيادة على 
امليزاني���ة االحتادي���ة من خال زي���ادة يف االنت���اج والت�ضدير النفطي خ���ال اال�ضهر 
املا�ضي���ة. وا�ض���اف امل�ض���در: ان هذه الزي���ادة ح�ضلت يف احلق���ول اجلنوبية، حيث 
و�ض���ل انت���اج تل���ك احلق���ول  اىل اك���رث من 100 ال���ف برمي���ل يوميا، م�ض���ريا اىل ان 
ال���وزارة ومن خال اخلطط واجلهد الوطني ملاكاته���ا �ضت�ضيف اىل االنتاج املحلي 

زيادة فعلية، ت�ضل من 300 اىل 400 الف برميل يوميا خال الفرتة القليلة املقبلة.

احد امل�شاريع االروائية


