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In Local Situation

امل������������وج������������ز

مراكز لعالج االنفلونزا الوبائية
ف�ي النجف 

خ�ص�ص���ت دائرة �صحة حمافظة النجف وبع����ض الدوائر االخرى 
اربع���ة مراكز �صحي���ة للدوام اي���ام اجلمعة وبواق���ع مركز �صحي 
يف كل قط���اع للرعاي���ة ال�صحية االولية. واو�ص���ح الدكتور �صباح 
كركوكل���ي الناطق االعالمي ل���وزارة ال�صحة ام����ض  ان دوام هذه 
املراك���ز ال�صحي���ة ياأت���ي بناء عل���ى خطة ال���وزارة لل�صيط���رة على  
ح���االت  االنفلون���زا الوبائي���ة على م�صت���وى املناط���ق. م�صيفا ان 
االكت�صاف املبكر ملر�ض  االنفلونزا الوبائية ي�صكل خطوة ا�صا�صية 
لل�صف���اء م���ن املر�ض لهذا فق���د مت تخ�صي�ض اربع���ة مراكز متوزعة 
عل���ى كافة الرقع اجلغرافية للمحافظ���ة وبواقع مركز واحد يف كل 

قطاع. 

حملة الإبادة الكالب ال�شائبة
ف�ي بغداد

نف���ذت اأمان���ة بغ���داد حملة جدي���دة الإبادة ال���كالب ال�صائب���ة �صمن 
قاط���ع بلدية الر�صيد. وقال م�صدر خم���ول يف امانة بغداد بح�صب 
املركز الوطني لالعالم ام�ض  ان مالكات دائرة بلدية الر�صيد نفذت 
احلملة با�صتخ���دام اخلراطي�ض، وال�صم���وم، بالتن�صيق مع وزارة 
ال�صح���ة )املديري���ة العامة للبيط���رة(، حيث متكنت م���ن ابادة عدد 
كبري من ال���كالب ال�صائبة. وا�صار امل�صدر اىل ان احلملة �صت�صتمر 
لع���دة ايام لو�ص���ع حد لهذه الظاهرة التي بات���ت ت�صكل خطرًا على 
البيئ���ة وال�صح���ة العام���ة، ف�ص���ال ع���ن ت�صوي���ه جمالي���ة العا�صمة 
بغداد. واو�ص���ح امل�صدر ان احلملة �صملت مناط���ق عديدة، موؤكدا 

ا�صتمرارها لت�صمل بقية مناطق العا�صمة.

ن�شب بدالة �شعة 5 اآالف خط
ف�ي وا�شط

 
 نف���ذت وزارة االت�صاالت يف حمافظة وا�ص���ط ن�صب بدالة حديثة 
�صعة 5 االف م�صرتك يف منطقة العزيزية لتوفري اخلطوط الهاتفية 
للمواطن���ن يف تل���ك املنطقة . وق���ال م�صدر م�ص���وؤول يف الوزارة 
بح�ص���ب املركز الوطني لالإعالم اإن امل���الكات الفنية والهند�صية يف 
ال�صرك���ة العام���ة لالت�صاالت والربيد متكنت م���ن تنفيذ عدة اعمال 
خ���الل ال�صهر احل���ايل بهدف تطوي���ر االت�ص���االت وحت�صن االداء 
الفن���ي، مبا يع���زز م�صاعي ال�صرك���ة لتنفيذ خطته���ا الرامية الحياء 

واعادة احليوية اىل خدماتها.  

توا�شل تنفيذ م�شروع
�شرق الغراف 

تق���وم املالكات الفنية والهند�صي���ة يف وزارة املوارد املائية بتنفيذ 
اعم���ال م�ص���روع �صرق الغ���راف يف حمافظ���ة ذي قار. وق���ال بيان 
العالم ال���وزارة تلقت امل���دى ام�ض ن�صخة من���ه ان امل�صروع يهدف 
اىل تخفي����ض من�ص���وب املي���اه اجلوفي���ة لالرا�ص���ي الواقعة �صرق 
نه���ر الغ���راف �صم���ن حمافظت���ي ذي ق���ار ووا�صط وجتمي���ع مياه 
الب���زل لهذه االرا�صي ونقلها لت�ص���ب يف امل�صب العام مقدم حمطة 
ال�ص���خ يف النا�صري���ة . واو�ص���ح ان العم���ل يت�صم���ن تنفيذ مبزل 
رئي�ص���ي منا�صف���ة م���ع �صركة الف���او العام���ة لتنفي���ذ م�صاريع الري 

واال�صت�صالح. 

مي�شان/ حممد الر�شام

بحث���ت جلنة ال�صح���ة والبيئة يف جمل����ض حمافظة مي�صان 
ومب�صارك���ة ممثلن عن مديري���ة البيئة و�صركة نفط مي�صان 
وقي���ادة الفرق���ة العا�ص���رة يف اجلي����ض العراق���ي ومنظم���ة 
ال�صليب االأحمر الدولي���ة  مو�صوعة االألغام والقذائف غري 

املنفلقة.
وق���د مت  ت���داول االآراء واملقرتح���ات ذات ال�صلة باملو�صوع 
خ���الل اجتم���اع عق���د لذل���ك. حي���ث توج���ه امل�صارك���ون بعد 
االجتم���اع اىل منطق���ة الزبي���دات  الواقع���ة ق���رب بع����ض 
املكامن النفطية ل�صركة نفط مي�صان حل�صور عملية  تفجري 
جمموعة م���ن االألغ���ام واملقذوفات الت���ي مت جمعها من قبل 
الف���رق الع�صكري���ة املخت�ص���ة يف اجلي����ض خ���الل ال�صهرين 
املن�صرم���ن وق���د اثنى احل�ص���ور على جهد امل���الك الوطني 
وتعاون �صركة نفط مي�صان يف تنظيف وتاأمن مواقع عمل 

ال�صركة عرب عمليات جمع وتدمري االألغام املنت�صرة هناك.
)املدى(التقت  ام�ض  مدير بيئة مي�صان املهند�ض �صمري عبود 
عبد الغفور الذي اكد اأن معاجلة ملف االألغام تتطلب ت�صافر 

اجلهود والعمل بجدية وفق برنامج وا�صح وحمدد . 
م�صيف���ا " ب�صب���ب افتقارن���ا للخرائ���ط والبيان���ات اخلا�صة 
بحق���ول  االألغ���ام املنت�ص���رة عل���ى ط���ول مناط���ق احل���دود 
ال�صرقي���ة للمحافظ���ة  م���ع ح���دوث اجنرافات لتل���ك االلغام 
نتيج���ة ال�صيول ، فال توج���د لدينا معلومات دقيقة وال حتى 
تقريبية عن الع���دد االأجمايل لالألغام والقذائف غري املنفلقة 
" واأ�صار عبد الغفور اإىل اأن وزارة البيئة تعمل حاليا على 
و�ص���ع �صرتاتيجية  متكاملة للتخل�ض من االألغام  يف عموم 

مناطق البالد. 
مو�صح���ا " هنال���ك توجه م���ن قبل ال���وزارة العتم���اد خطة 
ع�صرية الأزالة االألغام ،اإما باجلهد الوطني اأوعرب اال�صتعانة 
مبنظم���ات دولي���ة و�ص���ركات اأجنبية يف حال عج���ز املوارد 

الفنية والتقنية املحلية الالزمة عن اجناز هذه املهمة . 
وعن اجله���ة امل�صوؤولة عن ملف االألغام يف املحافظة قال ان 
مديرية بيئة مي�صان تفتقر اىل وجود �صعبة خا�صة باالألغام 
واأن مو�ص���وع ا�صتحداثه���ا ال زال قي���د الدرا�ص���ة ، الفتا اىل 
اأن م�صوؤولي���ة بحث ومتابعة ملف���ات االألغام يف املحافظات 
اجلنوبي���ة حالي���ا ه���و م���ن اخت�صا����ض املرك���ز االقليم���ي 

اجلنوبي  يف الب�صرة.

فتيات بني فكي املوت

�ص���اءت اخالق���ه".. حقيقة علمية  املرء  اي���ام  �ص���اءت  "اذا 
ادركه���ا بتب�ص���ر علم���اء االجتم���اع والباحث���ون يف حتليل 

الظواهر االجتماعية عامة، وما خفي كان اعظم.
يب���دو يل ان هذه احلقيق���ة الواقعية ه���ي حم�صلة طبيعية 
الآفة البطالة، والبطال���ة كما معروف هي اأم العيوب. ومنذ 
ان تده���ورت منظوم���ة القي���م االجتماعي���ة ا�صيب���ت اي�صا 
املب���ادئ االولي���ة لالخالق مبقت���ل، نتيجة ال�صغ���وط التي 
ولدته���ا الظروف احلرجة يف ال�صنن االخرية، فطفت على 
�صط���ح املجتمع ظواهر �صلبية ته���دد م�صتقبل �صبابه الذين 
ه���م يف حالة من النكو�ض والرتاجع يف اغلب م�صتوياتهم 
العلمي���ة والثقافية. واذا كنا قد ا�صّرن���ا ا�صياء حمددة، فقد 

غابت عنا ا�صياء اخرى.
حي���ث ك�صفت تقاري���ر �صحفية ن�ص���رت ه���ذا اال�صبوع، عن 
انت�صار تعاطي املخدرات بانواعها املختلفة بن الفتيات.!! 
"كانت عايزة والتمت". متيزت هذه التقارير بامل�صداقية 
النه���ا ع���ززت م���ا ذهب���ت الي���ه بيانات �ص���ادرة ع���ن جهات 
ر�صمية يف مقدمتها وزارتا ال�صحة والداخلية. اليخفى ان 
ادمان املخدرات م���ن اتع�ض الظواهر ال�صلبية التي اعرتت 
جمتمعن���ا ال�صباب التخفى على اللبي���ب، لكن االطالع على 
ه���ذه االح�صاءات والتفكر بتداعياته���ا امل�صتقبلية ي�صيبنا 
بال�صدم���ة ويزيد م���ن احباطنا. فق���د ك�صف مدي���ر برنامج 
مكافح���ة املخ���درات الدكت���ور �ص���ريوان كام���ل – بح�ص���ب 
التقارير املعلنة- ع���ن ان عدد املدمنن يف حمافظة مي�صان 
وحده���ا ي�صكل���ون 5% م���ن نفو����ض �صكانه���ا ، يف حن بن 
مدي���ر معه���د االمرا����ض ال�صارية يف حمافظ���ة النجف ، ان 
عدد حاالت االدم���ان يف املدينة بح�صب �صجالت املراجعن 
4000 حال���ة . ام���ا اعل���ى ن�صب���ة وفيات نتيج���ة االدمان – 

بح�صب التقارير – فكانت من ن�صيب حمافظة كربالء.
ه���ذه التقارير هي من جهات حكومي���ة ر�صمية موثوق بها 
ولي�صت من جه���ات مريبة تهدف اىل غايات مبيته من اجل 

ت�صليل الراأي العام كما تعودنا يف ال�صنن االخرية. 
م�صداقي���ة ه���ذه التقاري���ر اذن �صادم���ة ومرعب���ة وخميبة 
لالآم���ال، �صباب بعم���ر الزهور ه���م االآن على حاف���ة املوت. 
ارج���و ان تك���ون ه���ذه التقاري���ر ق���د قرعت جر����ض االنذار 
ل���كل ذي ب�ص���رية ليتنب���ه لتداعيات االخط���ار املحيطة بنا، 
خ�صو�ص���ا بعدم���ا مت���دد ه���ذا ال�صرط���ان املرع���ب لي�ص���ل 
اىل فتياتن���ا ليك�ّ���ن بن فك���ي الفجيعة . ارج���و ان ال اكون 
�صوادوي���ا فيما طرحت اال انها احلقيقة املرة . وح�صبك من 

ال�صر �صماعه يف عامل يرك�ض م�صرعا ًنحو املجه������ول. 

ك���������الم اب���ي�������ض 

علي القي�شي

لـجـنـــة الـبـيـئــة فـي مي�ســان تبـحــث ملـــف الألغـــام 
وتــاأمــــني مـــواقـــع �ســركـــة الــنــفــط 

الغام ار�ضية

بغداد/ يو�شف الطائي
اك���دت وزارة العم���ل وال�ص���وؤون االجتماعي���ة �صم���ول 
العراق بربنامج منظمة ) �صلتك ( لدعم فئات ال�صباب. 

وقال م�صدر م�صوؤول يف دائرة العمل والتدريب املهني 
ل�)امل���دى( ان وفدا من ال���وزارة �صارك يف منتدى تعزيز 
خل���ق فر����ض العمل ال���ذي عق���د يف العا�صم���ة القطرية 
الدوحة الذي هدف اىل تعزيز خلق فر�ض العمل وتنظيم 
االعمال وفر�ض و�صول ال�صب���اب اىل راأ�ض املال. حيث 

ق���دم يف جل�صات املنتدى عدد م���ن امل�صاريع يف اجلانب 
التعليم���ي. وا�صاف انه مت االتفاق على تو�صيع برنامج 
منظم���ة ) �صلت���ك ( يف دع���م فئات ال�صب���اب خلم�ض دول 
عربي���ة و�صم���ول العراق به���ذا الربنامج ليك���ون الدولة 
ال�صاد�ص���ة. وتاب���ع ان���ه مت تاأ�صي����ض فري���ق ا�صت�ص���اري 
للم�صروع ي�صم عددا من اجلهات منها منظمات االعمال 
الرئي�صي���ة والرابط���ة ال�صناعي���ة ، والغرف���ة التجاري���ة 
ومنظم���ات خدم���ة ال�صب���اب ) منظم���ات املجتمع املدين 

(، ا�صاف���ة اىل اجله���ات احلكومية املتمثل���ة بالوزارات 
امل�صوؤول���ة عن التنمية االقت�صادي���ة ، وتنمية راأ�ض املال 
الب�صري . واو�ص���ح امل�صدر ان هذا امل�صروع يهدف اىل 
بن���اء فهم عميق لبيئة الع���راق ) االقت�صاد ، �صوق العمل 
، برام���ج ال�صباب، واملوؤ�ص�ص���ات ذات ال�صلة ( ، ومتكن 
منظمة ) �صلتك ( من اقامة برامج �صراكة يف العراق مع 
توفري خارطة طريق ل� ) �صلتك ( و�صركائها الدارة تنفيذ 

العمليات التي �صتبداأ يف عام 2010. 

املو�شل/ نوزت �شمدين

اعلن حماف���ظ نينوى اثي���ل النجيفي عن و�صول 
الدفع���ة االأوىل من مبالغ تعوي�ص���ات املت�صررين 

يف حمافظة نينوى.
وق���ال النجيف���ي:" مت ت�صلم مبال���غ الدفعة االوىل 
م���ن تعوي�ص���ات املت�صرري���ن، و�صيب���داأ توزيعها 
كمرحل���ة اأوىل عل���ى مت�ص���رري الزجنيلي خالل 

االي���ام القادم���ة وفق اليات حم���ددة". وذكر مدير 
اع���الم املحافظة ل�)امل���دى( اأن قيمة الدفعة االوىل 
امل�صتلم���ة ه���ي 10 ملي���ارات دينار م���ن اأ�صل 60 
املركزي���ة  احلكوم���ة  خ�ص�صته���ا  دين���ار  ملي���ار 
تعوي�ص���ات ملت�صرري نينوى. م���ن ناحية اخرى 
ناق�ض املجل�ض االعلى للزراعة يف املحافظة خطة 

توزيع البذور لهذا العام. 
وق���ال املحافظ خالل اجتم���اع املجل�ض: ان عملية 

توزيع بذور احلنطة الت���زال م�صتمرة، وح�صلت 
املوافق���ة عل���ى ت�صل���م املزارع���ن احلب���وب مقابل 

احلبوب اخلا�صة باحلنطة وفق اليات حمددة. 
وا�ص���اف: بالن�صب���ة لل�صع���ري هن���اك تدار�ض حلل 
اال�صكالي���ات اخلا�صة ب���وزارة التج���ارة والعمل 
جار لتوزيعه مبوجب مبلغ 200 الف دينار للطن 
الواحد حلن اكمال الوزارة اآلياتها ب�صان توزيع 

احلبوب. 

و�سول الدفعة الوىل من مبالغ تعوي�سات مت�سرري نينوى�سمول العراق بربنامج منظمة )�سلتك( لدعم فئات ال�سباب

توجيه باإعداد 
ملفات خا�سة 

لكل وزارة
بغداد/ املدى

وجهت االأمانة العامة ملجل�ض 
الوزراء، الوزارات كافة برت�صيح 

ثالثة ممثلن عن كل منها خالل فرتة 
اأ�صبوع وذلك للمتابعة مع اللجنة 

املركزية العليا املكلفة باإعداد اأ�صابري 
خا�صة لكل وزارة.

واو�صح بيان لالمانة العامة تلقت 
املدى ام�ض ن�صخة منه: ياأتي هذا 

االجراء متهيدًا لت�صليمها اىل الوزراء 
اجلدد �صمن احلكومة اجلديدة 

املوؤمل ت�صكيلها وفق نتائج انتخابات 
جمل�ض النواب املقبل.

ونقل البيان ان هذا التوجه جاء 
متزامنا مع قرب انتهاء عمل حكومة 

الوحدة الوطنية.

م�سروع لإن�ساء 
جممـع �سكـنـي

فـي الب�سرة 
الب�شرة/عدي الهاجري

اعلنت هيئة ا�صتثمار حمافظة 
الب�صرة عن توفر فر�صة 

ا�صتثمارية الن�صاء جممع �صكني 
تابع لل�صركة العامة ملوانئ العراق.

وقال نائب مدير الهيئة املهند�ض 
جالل النوري ل�)املدى(:"متتلك 

ال�صركة العامة ملوانئ العراق 
فر�صة ا�صتثمارية الن�صاء جممع 
�صكني على م�صاحة 128 دومنا. 

وتابع:"املجمع �صي�صم عدة 
عمارات �صكنية ذات طبقتن 

وبواقع اربع �صقق لكل طبقة.
وا�صاف:"املجمع �صيحتوي على 
ابنية خدمية موؤلفة من مدر�صتن 

وم�صتو�صف �صحي وحدائق 
ومالعب و�صاحات خ�صر ومركز 
ثقايف وم�صجد،ف�صال عن تزويد 

املجمع بوحدة لتحلية املياه.
وا�صار اىل ان ال�صركة ت�صعى 

لتزويد ال�صقق بالكهرباء امل�صتمرة 
على مدى اأربع وع�صرين �صاعة 

وت�صمل الكهرباء الوطنية 
باالإ�صافة اإىل توفري مولدة 

كبرية واأن تكون كل التاأ�صي�صات 
الكهربائية مدفونة وال ت�صوه منظر 

املجمع ال�صكني. 

الديوانية/ املدى

اإن  الديواني���ة  زراع���ة  مدي���ر  ق���ال 
 698 لزراع���ة  جاري���ة  اال�صتع���دادات 
األف دومن باحلنطة وال�صعري للمو�صم 

ال�صتوي املقبل. 
ح�ص���ن  �صال���ح  الدكت���ور  واو�ص���ح 
بح�صب وكالة اإيب���ا  اأن املديرية اأعدت 
عدتها لزراعة 385 األف دومن باحلنطة 

و313 األف دومن بال�صعري. 
م�ص���ريا اإىل اأن املديري���ة غ���ري ملزم���ة 
بتوفري ح�ص���ة مائية لتل���ك امل�صاحات 

بح�صب كتاب وزارة الزراعة من جراء 
�صحه املياه يف نهري دجلة والفرات . 
واأو�ص���ح ح�ص���ن اأن املديري���ة ت���وزع 
االآن ب���ذور احلنط���ة ب�صع���ر 400 األف 
دينار للط���ن الواح���د وال�صعري ب�صعر 
200 األ���ف دين���ار للط���ن ع���ادا اأن هذه 

اأ�صعار مدعومة من قبل الدولة.
للفالح���ن  اأمن���ت  املديري���ة  اأن  وذك���ر 
ال�صم���اد الكيمي���اوي ، منوه���ا اإىل انه 
�صي���وزع دفع���ة واح���دة خ���الل االأي���ام 
املقبل���ة وح�صب اخلط���ة الزراعية لكل 

مزارع.

ا�ستعدادات لزراعة 698 األف 
دومن باحلنطة يف الديوانية

دورة تدريبية ب�ساأن ال�سحة 
وحقوق الن�سان 

بغداد/ قي�ض عيدان

بداأت ف����ى الع����ا �صمة االردني����ة عمان 
التدريبي����ة   ال����دورة  ل  اعم����ا  اأم�����ض 
وحق����وق  ال�صح����ة  ب�ص����ان  اخلا�ص����ة 
االن�صان التي تنظمها منظمة ال�صحة 
ال����وزارات  م����ع  بالتع����اون  العاملي����ة 

العراقية.
واو�صح م�ص����در م�صوؤول يف املنظمة 
ل�)امل����دى( ام�����ض ان ال����دورة ا�ص����رتك 
فيها نحو اربع����ن موظفا من مالكات 
وزارات ال�صح����ة والتعلي����م وحق����وق 

االن�ص����ان وامل����راأة  ف�ص����ال ع����ن وزارة 
يف  واملوؤنفل����ن  ال�صه����داء  �ص����وؤون 
حكوم����ة اقلي����م كرد�صت����ان ومنظمات 

غري حكومية اخرى.
ال����دورة  وا�ص����اف امل�ص����در: ت�صتم����ر 
مل����دة يومن وه����ي ته����دف اىل متكن 
املعرف����ة  تعمي����ق  م����ن  امل�صارك����ن 
ال�صحي����ة  كح����ق اأ�صا�صي م����ن حقوق 
االن�ص����ان، واملعايري الدولية ال�صامنة 
للح����ق يف ال�صح����ة و كذل����ك واجبات 
خ����الل  وحمايته����م  فيه����ا،  العامل����ن 

مزاولة مهامهم. 

ا�ستثناء احلا�سوب  واللغة 
الفرن�سية من الر�سوب

بغداد/ املدى
 قررت وزارة الرتبية عدم اعتبار الطالب 

را�صبا يف مادتي  احلا�صوب واللغة الفرن�صية 
وذلك لعدم �صمول جميع املراحل الدرا�صية 

يف املدار�ض بهاتن املادتن. واو�صح م�صدر 
م�صوؤول  يف الوزارة بح�صب وكالة انباء 
االعالم العراقي ان"  الوزارة قررت عدم 

تطبيق قرار اعتبار  الطالب  را�صبا يف مادتي  
احلا�صوب  واللغة الفرن�صية ، فقط باعتبار 

ان مادة اللغة الفرن�صية  التزال قيد التجربة  
يف املدار�ض  ودر�ض احلا�صوب  اي�صا غري 

م�صمول باالمتحانات  النهائية  لل�صفوف 
املنتهية  ولعدم  توفر التطبيق العلمي  لهذه 

املادة حاليا ".

النا�شرية / ح�شني العامل

اعل���ن يف جامع���ة ذي ق���ار ع���ن ا�صتح���داث مركز 
للدرا�ص���ات التاريخية واالثاري���ة واق�صام اخرى 
للدرا�صات العليا يف كليتي االآداب والرتبية وذلك 
�صمن الع���ام الدرا�صي 2010-2011.ونقل بيان 
�صحفي �ص���ادر عن اع���الم اجلامع���ة تلقت املدى 
ن�صخ���ه من���ه ام�ض ع���ن رئي�ض اجلامع���ة الدكتور 
علي ا�صماعيل عبيد قوله : ح�صلت موافقة وزارة 
التعلي���م العايل والبحث العلم���ي على ا�صتحداث 
مركز ذي قار للدرا�صات التاريخية واالثارية الفتا 
اإىل ان املركز ي�صتمل عل���ى ثالثة اأق�صام خمتلفة، 
ه���ي ق�ص���م املخطوطات حيث متكن���ت جامعة ذي 
ق���ار م���ن جم���ع قراب���ة 2200 خمطوط���ة بع�صها 
يع���ود الك���ر من ال���ف عام خل���ت �صم���ن اقرا�ض 
مدجم���ة والق�ص���م الثاين هو ق�ص���م الوثائق حيث 
مت جم���ع االآف الوثائق املتعلقة بتاريخ املحافظة 
ف�ص���ال عن الق�ص���م الثالث وهو ق�ص���م االآثار حيث 
اأن حمافظ���ة ذي قار تعد م���ن املحافظات االثارية 
مل���ا ت�صمه من مواقع اثرية تع���ود اىل ع�صر فجر 
ال�ص���الالت والع�ص���ور احل�صاري���ة الت���ي تلتها . 
وا�ص���اف رئي����ض اجلامع���ة :لع���دم وج���ود ق�صم 
لالث���ار يف اجلامع���ة والرتباطها بع���دة اتفاقيات 
م���ع جامعات ايطالية حول و�ص���ع اأطل�ض جلميع 
يف  املوج���ودة  واأور  �صوم���ر  ح�صارت���ي  اث���ار 
كل متاح���ف الع���امل  بات م���ن ال�ص���روري وجود 

ق�ص���م يتبن���ى البح���وث االثارية ف�صال ع���ن تنفيذ 
االتفاقي���ات املعق���ودة م���ع اجلامع���ات العاملية." 
وت�ص���م جامعة ذي ق���ار باالإ�صاف���ة اإىل مركز ذي 
قار للدرا�صات التاريخية واالثارية مركز اأبحاث 
االهوار ومركز توفل ووحدة اثار ذي قار ومركز 

احلا�صبة االلكرتونية ومركز البيانات .

الدرا�صات العليا
ومن جانبه اكد  م�صاعد رئي�ض اجلامعة لل�صوؤون 
العلمي���ة  الدكتور عبا�ض اجلابري موافقة وزارة 
التعلي���م العايل والبحث العلم���ي على ا�صتحداث 
ق�ص���م  يف  العلي���ا  للدرا�ص���ات  جديدي���ن  ق�صم���ن 
اجلغرافية بكلية االآداب وق�صم الريا�صيات بكلية 

الرتبية للعام الدرا�صي 2011-2010 .
 واو�صح اجلابري بح�صب البيان:  ان " ا�صتحداث 
الدرا�ص���ات العلي���ا  يف الق�صم���ن املذكورين جاء 
بعد موافقة وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
بناء عل���ى ما تقدمت به هيئة ال���راأي يف الوزارة 
". الفت���ا اإىل اأن ق�صمي اجلغرافية والريا�صيات 
�صيكون���ان مهيئ���ن ال�صتقب���ال الطلب���ة الراغبن 
باإكمال الدرا�صة للح�صول على �صهادة املاج�صتري 
للع���ام الدرا�ص���ي 2010-2011 " . موؤك���دا توفر 
كافة االإمكانيات الب�صرية واملادية التي من �صانها 
اإجناح العملية الدرا�صية يف الق�صمن املذكورين 
وال�صيما الكوادر التدري�صية والقاعات الدرا�صية 
ذي  جامع���ة  ".يذك���ران  املختربي���ه  واالجه���زة 
ق���ار ا�صتقبلت يف الع���ام الدرا�ص���ي احلايل طلبة 
الدرا�ص���ات العليا  ) املاج�صتري(  يف ق�صمي اللغة 
العربي���ة والتاري���خ يف كلي���ة االآداب اإ�صاف���ة اإىل 
اأق�ص���ام التاريخ وعل���وم احلياة واللغ���ة العربية 
يف كلي���ة الرتبية ف�صال عن ق�صم���ي علوم احلياة 

والكيمياء يف كلية العلوم .
وتدي���ر جامع���ة ذي ق���ار 11 كلي���ة ه���ي الرتبي���ة 
واالآداب والعل���وم والقان���ون والط���ب والهند�صة 
الريا�صي���ات  وعل���وم  الريا�صي���ة  والرتبي���ة 
وكلي���ة  واالقت�ص���اد  واالإدارة  واحلا�صب���ات 
التمري�ض وكلية الزراعة واالهوار وينتظم فيها 
للدرا�صة 8 االف طالب وطالبة يتوزعون على 34 

ق�صما علميا .

ا�ستحداث مركز للدرا�سات التاريخية واأق�سام للدرا�سات العليا يف جامعة ذي قار

بابل / اإقبال حممد
رفع موؤمتر طبي عقد يف قاعة م�صت�صفى 
مرجان التعليمي يف حمافظة بابل ب�صاأن 
ع���الج امرا�ض ال�صرط���ان ملنطقة الفرات 
االأو�صط تو�صي���ات اإىل وزارة ال�صحة. 
واو�ص���ح الطبي���ب االخت�صا�ص���ي عالء 
�صادق الع���واد ل�)املدى( ام�ض: تلخ�صت 
التو�صي���ات الت���ي رفعه���ا املوؤمت���ر الذي 

ا�صتمر ثالثة اي���ام ؛ يف ا�صتحداث بناية 
لالأورام لغر�ض ن�صب جهاز االإ�صعاع يف 
املحافظة ال�صتقب���ال املر�صى  من مناطق 
الفرات االأو�صط ودرا�ص���ة اإمكانية ايفاد 
االأطب���اء املمار�صن واملقيم���ن االأقدمن 
واملنت�صب���ن العاملن يف حق���ل االأورام 
الن���ووي  والط���ب  االإ�صع���اع  معه���د  اإىل 
ودائرة مدين���ة الطب الكت�صاب اخلربات 

العلمي���ة وزي���ادة القابلي���ات وامله���ارات 
واىل خ���ارج الب���الد اإذا توف���رت الفر�ض 
وتفعي���ل  لذل���ك،  املتاح���ة  واالإمكان���ات 
ال�صرطاني���ة  االأورام  مرك���ز  يف  العم���ل 
يف م�صت�صف���ى مرج���ان التخ�ص�ص���ي من 
خالل ال�صروع باإج���راء البحوث واإقامة 
رف���ع  مت  كذل���ك   . وال���دورات  الن���دوات 
مق���رتح بفتح مركز زرع نخاع العظم يف 

حمافظة  بابل اي�صا لغر�ض تقدمي اأف�صل 
اخلدم���ات الطبي���ة للمر�ص���ى وتخفي���ف 

العبء عنهم وتقدمي العالج الالزم0 
م���ن جانب اخر ك�ص���ف الدكت���ور �صريف 
االمرا����ض  اخت�صا�ص���ي  العلوج���ي 
ال�صرطاني���ة يف م�صت�صف���ى مرج���ان ع���ن 
ارتفاع االإ�صاب���ة باالمرا�ض ال�صرطانية 
يف حمافظ���ات الف���رات االأو�ص���ط ومنها 

بابل0واأ�ص���ار العلوج���ي اىل اإن  ن�صب���ة 
االإ�صاب���ة باالمرا����ض ال�صرطانية اأخذت 
بالت�صاع���د يف ال�صن���وات االأخرية كذلك 
اأورام الكب���د واجله���از اله�صمي واأورام 
الثدي. وت�صمن الي���وم االأخري للموؤمتر 
اإلق���اء حما�ص���رة لطلب���ة كلي���ة الط���ب /
جامع���ة بابل ح���ول عملي���ات زرع نخاع 

العظم.

موؤمتــر طبــي فـــي بابــل يو�ســي با�ستحــداث بنايــة لــ�أورام

طالبات جامعيات


