
كربالء/املدى

�أك���د نائ���ب رئي����س جمل����س حمافظ���ة 
كربالء ن�س���يف جا�س���م �خلطاب���ي �أن 
�لعمل خالل �لأ�س���هر �ملا�س���ية من عمر 
�ملجل�س �جلديد رمبا مل يكن مب�ستوى 
�لطم���وح لن م���ا ه���و خمطط ل���ه وما 
ميك���ن �أن يك���ون يف �لأمني���ات �ك���ر 
بكث���ر مم���ا ه���و متحق���ق، وي�س���يف: 
�إن �لعم���ل �سيتو��س���ل وم���ا نريده هو 
م�س���اعدة �ملو�طن بع���دم فقد�نه �لثقة، 
معت���ر� �لإعالم ه���و �مل���ر�آة �حلقيقية 
للمو�طن وللم�سوؤول، �إن كانا ي�سر�ن 
يف �جت���اه و�حد للو�س���ول �إىل هدف 
و�ح���د ه���و بناء �لع���ر�ق.ويف �س���وؤ�ل 

)�ملدى(: 
* بع���د ثماني���ة �أ�س���هر م���ن ��س���تالمكم 
م�س���وؤولية �ملجل�س �جلديد كنائب له، 
ه���ل قدمتم عم���ال مغاير� ع���ن �ملجل�س 

�ل�سابق ؟ 
- علين���ا �أن نفه���م �أن �لعم���ل �حلكومي 
و�لذي هو بالأ�سا�س عمل �سيا�سي يف 
�لعر�ق �جلديد له مبادئ �أ�سا�سية وهي 
�أنن���ا نبد�أ من حيث �نته���ى �لآخرون.. 
ه���ذه حقيقة ل ميك���ن لن���ا �أن نغطيها، 
ولكن هن���اك �آلية ملعاجلة م���ا ميكن �أن 
يوؤ�س���ر على �نه خطاأ يف �لعمل �إن كان 
يف عملنا �أو يف عمل �ملجل�س �ل�س���ابق 
فاجلمي���ع خّط���اوؤون ول يوج���د عم���ل 
بال �أخطاء ولك���ن بدليلنا �لدميقر�طي 
ن�ستطيع �أن نتغلب بها على كل �لعقبات 
ولي����س �لأخطاء وحده���ا ولذلك علينا 
�أل  نغمط حق من �سبقونا و�أن من�سي 
يف م�س���روعنا �لذي ب���كل تاأكيد نريده 

�أل ي�سبه من كان له �ثر قبلنا. 
*نالحظ �إن هناك �لعديد من �مل�ساريع 
�لتي تنفذ يف �ملحافظة �إل �أنها ل تنجز 

يف وقتها �ملحدد..ما هي �لأ�سباب ؟ 
- ب���كل تاأكيد هناك عدة �أ�س���باب ولكْن 
له���ا  ن�س���ف  ومل  �س���ببان  �أهمه���ا  م���ن 
�سبب �لو�س���ع �لأمني لن كربالء �آمنة 
باأهلها..�ل�س���بب �لأول هو �نه لي�س���ت 
لدينا �س���ركات بامل�ستوى �ملطلوب، �أي 
�س���ركات متتل���ك كل ما ميك���ن �أن يقال 
عنها �س���ركات كرى �عمارية ت�ستطيع 
�أن تنف���ذ ما لديها �إل ��س���تثناء�ت قليلة 

وله���ذ� بد�أنا نعالج ه���ذه �لظاهرة بعد 
�أن مت تاأ�س���رها من قبل جلان �ملجل�س 
�لعدي���دة، وكل ه���ذ� ياأتي ب�س���بب عدم 
دخول �ل�سركات �لعاملية �لتي ت�ستطيع 
�أن تنف���ذ م�س���اريع ك���رى يف �ملدينة، 
حتى  �ل�س���ركات �ل�ستثمارية مل ت�سل 
بع���د �إىل �لب���الد، وعلين���ا �أن نعم���ر ما 
خربه �لنظام �ل�سابق ولي�س �لنتظار، 
و�ل�س���ركات ��س���بح لديها �خلرة �لآن 
وهي �ل�س���ركات �جليدة �أما �ل�س���ركات 
�لتي ما ز�لت تتلكاأ فاإنا لن نتعامل معها 
�إل بامل�ساريع �ل�س���غر..هذ� �سبب �أما 
�ل�س���بب �لثاين و�لرئي�س وهي وز�رة 
�ملالية فه���ي حني تخ�س����س مبالغ �إىل 
�ملحافظات فاإنه���ا تتعامل مع �ملحافظة 
كمق���اول لأنها متنح �ملبالغ على �س���كل 
دفعات وهذ� ب���دوره يوؤثرعلى قدرتنا 
عل���ى دف���ع �ملبال���غ �إىل �ملقاول���ني لذلك 

يتاأخر�لتنفيذ و�لجناز. 

* هناك م�ساريع جديدة تنفذ �لآن على 
ح�س���اب م�ساريع �س���بق �أن مت تنفيذها 
يف �ملنطقة.. هل يعود �لأمر �إىل غياب 
�لتخطيط �أم �أن �مل�ساريع تنفذ من �جل 

�أن يكون هناك تنفيذ؟ 
- ه���ذه �إ�س���ارة ثانية �س���جلها �ملجل�س 
�جلديد يف طرح���ه للر�مج �لعمارية 
ولكن علينا �أن نقول، �إن هذه �لظاهرة 
ب���د�أت بالتناق����س ولك���ن �أي�س���ا علينا 
�أن نحدد �لأ�س���باب ومنه���ا �إن �ملجل�س 
لدي���ه م�س���اريع ولدي���ه جلن���ة لالعمار 
م�س���اريع ولديه���ا  لديه���ا  و�ل���وز�ر�ت 
دو�ئ���ر تق���وم بتنفيذه���ا، لذل���ك يكون 
هن���اك تعار����س وعدم تن�س���يق ما بني 
دو�ئر �لوز�رة و�ملجل�س، لن �جلميع 
يري���د �أن ينف���ذ م�س���اريعه لأن���ه حمدد 
ب�س���قف زمن���ي ومناق�س���ات وغره���ا 
م���ن �لأم���ور �لقانونية..ولذل���ك فحني 
مت �لتاأ�س���ر �ختف���ت ه���ذه �حلالة وما 

ي���ر�ه �ملو�ط���ن �لآن هو من �مل�س���اريع 
�ل�سابقة. 

*نقل���ت �لتقارير �ل�س���حفية �أن كربالء 
�لف�س���اد  يف  �لثال���ث  �ملرك���ز  حتت���ل 
�لإد�ري..ه���ل هذه �لتقاري���ر حقيقية، 
وهل ل���دى �ملجل����س تقاري���ر تنايف ما 

مت نقله؟ 
- يب���دو �أن �لبع����س يري���د �أن يحق���ق 
ه���و  �آلي���ات  �تب���اع  �إىل  فيلج���اأ  �س���يئا 
ي�س���عها لنف�س���ه �أو �جلهة �لت���ي تقوم 
�أن  ي�س���تطيع  �ح���د  �لعم���ل..ل  به���ذ� 
ينكر وجود �لف�س���اد ولك���ن لي�س بهذه 
�ل�سيغة �لتي تطرحها هذه �لتقارير..
�جله���ات  م���ن  بالكث���ر  �ت�س���لت  لق���د 
�لأخ���رى �ملحاي���دة فقالو� لن���ا �إن هذه 
�لتقاري���ر غ���ر دقيق���ة لأنه���ا �عتم���دت 
نقاط���ا ومعاي���ر معين���ة كاأن تدقق يف 
حلظة م���ا وت�س���ال مو�طن���ني يف هذه 
�لد�ئ���رة فيق���ول �ملو�طن �ل���ذي تعطل 

معاملت���ه لهذ� �ل�س���بب �أو ذ�ك �إن هناك 
ف�س���اد�..نعم نوؤ�س���ر �إن هن���اك ف�س���اد� 
قّل���ت  �لظاه���رة  ولك���ن  �ملحافظ���ة  يف 
وهبط م�س���تو�ها ون�س���بتها �إىل حجم 
كب���ر لكنه���ا مل تنته وق���د �أطلقنا حملة 
�أو �س���ولة على �لف�س���اد وهي متز�منة 
م���ع �س���ولة �حلكوم���ة �ملركزي���ة وهي 
متنا�س���قة معه���ا ولدين���ا �لعدي���د م���ن 
�للج���ان �لت���ي تعمل مع هيئ���ة �لنز�هة 
و�للجان �لتفتي�س���ية وجلان �ل�سفافية 
وحتى م���ع منظم���ات �ملجتم���ع �ملدين 
للو�سول �إىل �س���يغة نق�سي فيها على 
�لف�س���اد �ل���ذي يحتاج �أي�س���ا �إىل وعي 

ثقايف وديني و�جتماعي. 
* يت�س���اءل �ملو�ط���ن: �إن كان للمجل�س 

دور رقابي على �لدو�ئر؟ 
- نح���ن نوؤم���ن ب���اأن �لتغي���ر لي�س من 
�ج���ل �لتغير فقط بل �لتغير من �جل 
�مل�س���لحة �لعامة..نع���م ل���دى �ملجل�س 

مث���ل هذ� �لرنام���ج �لذي يحت���اج �إىل 
دع���م �ل���وز�ر�ت ذ�ته���ا و�لت���ي تعم���ل 
بال�سد من عمل �ملحافظات فمثال متت 
�لتو�س���ية باإقالة مدير �س���بكة �لرعاية 
�لعم���ل  يف  لتق�س���ره  �لجتماعي���ة 
و�عتد�ئ���ه عل���ى �حد �ملو�طن���ني وهذ� 
من���اط بنا بح�س���ب �لد�س���تور وقانون 
تنف���ذ  �ل���وز�رة ل  �أن  �إل  �ملحافظ���ات، 
�لق���ر�ر وبالت���ايل �سن�س���طر �إىل �تباع 
�لطرق �لقانونية يف �س���بيل �لتغير..
هذ� م���ن جهة وم���ن جهة �أخ���رى نحن 
علينا �أن جنمع �ملعلومات ون�س���ل �ىل 
نتيجة حتى ل يكون هناك تقاطع فحني 
�جمع �جلميع عل���ى �إقالة مدير �ملو�رد 
�ملائية لأنه مل يقنع �ملجل�س يف جل�س���ة 
�ل�س���تجو�ب مت���ت �إقالت���ه بالإجم���اع 
وهذ� هو عم���ل �ملجل�س..ثم لدينا �آلية 
ينفذه���ا رئي����س �ملجل����س ونائبه وهي 
�للقاء باملو�طنني من خ���الل �لزيار�ت 
�إىل �لأحياء �ل�س���كنية ذ�تها ويتم فيها 
�للقاء �ملبا�س���ر م���ع �ملو�طنني ووجهاء 
�ملنطق���ة ون�س���تمع �إىل م�س���اكلهم ومن 

خالل حديثهم �ىل �سكاو�هم. 
*ب�سر�حة تامة..هل �ملجل�س ميار�س 
دوره �لإ�سر�يف و�لرقابي و�لت�سريعي 
مبهنية �أم �إن �غلب �لأع�س���اء يعملون 

بغر �خت�سا�سهم؟ 
- �أول وكم���ا قل���ت يف �لبد�ي���ة �لعم���ل 
يف �حلكوم���ات �ملحلية عمل �سيا�س���ي 
�أن �لنتخاب���ات ه���ي �لت���ي تاأت���ي  �أي 
بامل�س���وؤولني وبالتايل فلي�س بالإمكان 
م���ن  �لفائزي���ن  جمي���ع  يك���ون  �أن 
�خت�سا�س���ات خمتلفة ولكن ما ي�سمن 
�لنجاح هو �لعمل �لو�حد ما بني جلان 
�ملجل����س ورئا�س���ته وبني �لكت���ل �لتي 
متثل �ملجل����س �لفائزة يف �لنتخابات 
وب���ني م���ا ين���اط به���ا، وله���ذ� جت���د �أن 
توزي���ع �ملهام على �أع�س���اء �ملجل�س مت 
وف���ق �لخت�سا�س���ات �أو �لقريبة منها 
مع وج���ود هيكلية للتعاون وتع�س���يق 
لك���ي  م���ن جلن���ة  �أك���ر  �لأع�س���اء يف 
تك���ون �س���ورة �لعمل �ملهني حا�س���رة 
يف كل �للج���ان وم���ع ذلك نحن ب�س���دد 
ت�سمية هيئة ��ست�سارية بالتن�سيق مع 
�جلامعة لن �لتع�سيق هو �حلل �لأمثل 

للو�سول �إىل عمل علمي ومهني.
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اتفاقية ال�شترياد جثث طبية
ك�س���ف وز�رة �لتعلي���م �لعايل و�لبح���ث �لعلمي عن �ب���ر�م �تفاقية 
ل�س���تر�د جثث طبية جلميع كليات �لطب من �ملانيا و�و�سح بيان 
لعالم �لوز�رة تلقت �ملدى �م�س ن�س���خة منه: �ن كل كلية �س���يكون 
ن�سيبها 6جثث.و��س���ار �لبيان �ىل �ن  �لوز�رة �برمت �تفاقية مع 
�ملانيا لتزويد �لعر�ق باجلثث �لطبية �مل�سنعة لغر��س �لتدري�س، 
مبينا: �ن كل كلية �سيكون ن�سيبها 6 جثث طبية  وقال: �ن �لهدف 
من �ل�س���تر�د ه���و تدري���ب �لطلبة بط���رق علمية ت�س���اعدهم على 
�جتياز �لدر��س���ة ل�س���يما �ن �لوز�رة ومن �س���من خطهها �لرتقاء 
بالتعليم �لعايل وتنوي عقد �تفاقيات علمية لتلبية جميع متطلبات 

وم�ستلزمات �لطلبة يف �لدر��سة .

حملة اإعالمية ب�شاأن نظام
االإحالة ال�شحية

نظمت د�ئرة �س���حة بغد�د/ �لكرخ �جتماعا مو�س���عا مع م�سوؤويل 
وح���د�ت �لإعالم و�ملن�س���قني �لإعالميني يف �ملوؤ�س�س���ات �ل�س���حية 
�لتابعة لها ب�ساأن تطبيق م�سروع نظام �لإحالة يف هذه �ملوؤ�س�سات 
.وقالت �لدكتورة �س���حرعبد �حل�سن  �جل�سعمي مديرة �سعبة طب 
�ل�س���رة يف �لد�ئ���رة ل�)�مل���دى( : �إن �لجتماع ت�س���من عدة حماور 
ومنه���ا �لية و�س���ياقات �لعمل بنظ���ام �لإحالة . و�كدت �جل�س���عمي 
�سرورة �لعمل بحمالت �لتوعية و�لإعالم عن هذ� �لنظام و�لليات 
�ملتبع���ة قب���ل فرتة منا�س���بة من بدء نظ���ام �لإحالة يف �ملوؤ�س�س���ات 
�ل�س���حية و�ل���ذي �س���يطبق �عتب���ار� م���ن 1- كان���ون �لول �ملقب���ل 
و��سافت: �س���يكون ذلك عن طريق و�سائل �لإعالم كافة من �سحف 
و�إذ�عات وف�سائيات مع و�سع �إعالنات على �سكل )فلك�سات ( على 

�أبو�ب �مل�ست�سفيات و�ملوؤ�س�سات �ل�سحية .

زيادة التخ�شي�شات مل�شروع ري 
كفل - �شنافية

 
ق���رر جمل����س حمافظ���ة �لنجف خالل جل�س���ته �م�س �ل�س���بت زيادة 
مبلغ �لتعوي�س���ات �ملخ�س�س���ة مل�س���روع كفل - �س���نافية وهو �أحد 
�مل�س���اريع �لتي تعالج �س���حة �ملياه وت�ساهم يف تقنني �ملياه و�لذي 
بو�س���ر بالعمل فيه منذ عام 2007 .و�و�سح بيان لعالم �ملجل�س: 
�ن���ه تقرر ت�س���كيل جلن���ة حتقيقية م���ن جمل�س �ملحافظ���ة و�لإد�رة 
�ملدني���ة ومديرية زر�عة �لنجف ود�ئرة �ملهند�س �ملقيم للم�س���روع 
لغر����س بي���ان �أ�س���باب تاأخر �جناز هذ� �مل�س���روع وعدم و�س���ول 
�لتعوي�سات يف وقتها وحما�سبة �ملق�سر كما قرر�ملجل�س خماطبة 
وز�رة �لزر�عة لالإ�س���ر�ع باإر�س���ال مبالغ �لتعوي�س���ات و�ملقدرة ب� 

660 مليون دينار لإكمال �مل�سروع. 

العامل يراكم

ل �س���ك �ن ف�س���اد ذمم بع����س �س���غار�ملوظفني قد فجر 
ج�س���ر�لثقة ب���ني �ملو�ط���ن ودو�ئ���ر حكومي���ة خدمية 
عدي���دة، بعدم���ا ب���ات �لف�س���اد و�لر�س���وة �لي���وم هم���ا 
�ل�س���فتني �لغالبتني لهوؤلء �ملوظفني �لذين لهم متا�س 
مبا�س���ر مع �ملو�ط���ن �لذي يرزح حتت وط���اأة حاجات 
��سا�س���ية من �جل �لعي����س باأمان وكر�مة. ول �ق�س���د 
بحديثي حيتان �لف�س���اد قطعًا ممن يعقدون �سفقاتهم 
مبلي���ار�ت �لدنان���ر، �ذ هوؤلء ��س���بحو� خارج روؤية 
�لعني �ملجردة ! لكننا ن�س���م عفونة ف�س���ادهم من خالل 
�لخب���ار �لف�س���ائحية �لتي تن�س���رها و�س���ائل �لعالم 
�ملختلف���ة مبا فيها �ملو�ق���ع �للكرتونية �لتي هي بحق 
ل�س���ان حال �مل�ست�س���عفني، �لذين يخ�س���ون �لو�س���ائل 
�لخرى �ملتاحة خوفا من قوة وحتكم حيتان �لف�س���اد 
�نف�س���هم. عّل ه���ذه �ملو�قع �ملجانية �لت���ي تتدفق منها 
�ملعلومات بي�س���ر و�س���رعة تكون قوة ردع فعالة لهذه 
�حليتان �ملخيفة.. �ل�سيء بال�سيء يذكر.. حيث طفت 
�ىل �سطح �لحد�ث عام 1988 عبارة " �لعامل ير�كم " 
�طلقها �ملتظاهرون يف بر�غ وهي وحدها كانت كافية 
لكبح جماح �ل�س���رطة يف وقتها ع���ن �ذى �ملتظاهرين، 
يق�س���دون بها �ن و�سائل �لعالم تنقل �لحد�ث فرى 
�لع���امل ت�س���رفكم، م���ع �ن �لو�س���ائل �ن���ذ�ك مل ت�س���ل 
�ىل ع�س���ر ما و�س���لت �لي���ه �لن من تق���دم . فهل ميكن 
لالنرتني���ت �لي���وم �ن يكبح جماح �ملف�س���دين وي�س���د 

�سر�هتهم مبا يف�سحه من فعالياتهم �ل�سيطانية؟!
وعود على بدء �قول: �ن �سغار �لفا�سدين �لذين بد�أت 
حديثي عنهم هم ��س���د باأ�س���ا من كباره���م، �ذ �أولئك ل 
نر�هم �و نح�س بف�سادهم مثل هوؤلء �لذين يف متا�س 
يوم���ي به���م ، فهم كالر�س���ة ت���اأكل من دون ه���و�دة ما 
تبقى من �عتبار�ت ، و�س���ور �ملفا�سد �لتي يرتكبونها 
كثرة ومتنوعة، �مامنا �س���باحا، م�ساء،وما �ن تفتح 
مو�س���وعتهم �م���ام �لنا����س حت���ى تتدفق علي���ك مئات 
�حلكاي���ات و�ل�س���ور �لت���ي تت�س���من �نته���اكات حتى 
للكر�م���ة �لن�س���انية ، فقد بثني �م�س �س���ائق �لكيا يف 
طري���ق عودت���ي �ىل �لبي���ت ��س���تياءه م���ن ت�س���رفات 
مفرزة هيئة �لنقل، �لتي ما �ن مررنا بها حتى عر عن 
خ�سيته منهم ،وقال: �ن "�جازتي" حجزوها �ل�سبح، 
ومل يفكها �حدهم �ل بعد �ن قب�س مني 25 �لف دينار 
�لتي هي �جرتي، فال�س���يارة لي�ست يل �نا عامل فيها" 
..هذه �ل�س���ورة تتكرر باأ�س���كال خمتلف���ة مع كثر من 
�لنا�س وبع�س �ل�س���ر �هون من بع�س ، وحني �س���األته 
مِلمَ مْل تنقل �س���كو�ك للجهات �مل�سوؤولة عن هذ� �ملوظف 
�لفا�سد؟ رمقني �ساخرً� ثم قال: "�سلم �لبزون �سحمة" 
فهم �تع�س .. تبني يل �ن �س���غار �ملف�س���دين �تع�س من 

كبارهم ، وكلهم يف �لف�ساد �سو�ء.   

ك���������الم اب���ي�������ض 

علي القي�شي

م�شروع ينتظر االجناز

نائب رئي�ض جمل�ض كربالء ل�)املدى(:

املالية تتعامل مع املحافظات كمقاول وامل�شاريع املتلكئة 
�شببها عدم وجود �شركات متخ�ش�شة

بغداد/ املدى

و�ل�س���وؤون  �لعم���ل  وزي���ر  ق���ال 
�لجتماعية �ملهند�س حممود �ل�سيخ 
ر��س���ي: �ن �لثقل �لك���ر للحد من 
ظاهرة �لت�س���ول يقع عل���ى �لوز�رة 
وه���ي ما�س���ية يف بر�جمه���ا �لت���ي 

ت�سمن تقليل ن�سبة �ملت�سولني .
و��ساف �لوزير بح�سب وكالة �نباء 
�لعالم �لعر�قي �م�س �ن"  �لن�س���بة 

�لكبرة من �ملت�سولني  يف �ل�سو�رع 
و�ل�س���و�ق وتقاطع���ات �لب���الد هم 
من �لطف���ال، حيث قام���ت �لوز�رة  
ب�س���مول عو�ئل �لطفال �ملت�سولني  
�لجتماعي���ة  �حلماي���ة  ب�س���بكة 
وتوعي���ة  ذويهم  بع���دم ترك هوؤلء 
�لطفال  يف �ل�س���ارع ،�م���ا �لطفال 
�لذين لي����س لديهم عو�ئل حتتويهم 
، فهن���اك دور خا�س���ة يف �ل���وز�رة 
�لت���ي تتبناه���ا �حلكوم���ة  و�ل���دور 

لي�س���ت عاجزة عن �حت�سان هوؤلء 
�لطفال".

ظاه���رة  �ن  �ىل  �لوزي���ر  و��س���ار 
�لت�س���ول ل���دى �لطف���ال يف جان���ب 
مرك���ب م���ن حي���ث  �لدو�ف���ع �لت���ي 
تدفعه���م للت�س���ول ولي�س �س���رطا �ن 
تك���ون �حلاجة �و�لفق���ر بل �لبع�س 
ت�س���تهويهم ه���ذه �لق�س���ية ونح���ن 
نعمل على عم���ل بر�مج لدفع هوؤلء 
عن ممار�سة هذه �لظاهرة �ل�سيئة.

العمل: الأطفال الن�شبة الأكرب بني املت�شولني
بغداد/ عماد جا�شم

نظ����م معه����د �س����حافة �حل����رب و�ل�س����الم دورة 
تدريبية لل�سحفيني و�لعالميني ب�ساأن �لتغطية 
�ملهنية لالنتخابات وذلك حتت �سعار" �ملهار�ت 
�لنتخاب����ات"  لتغطي����ة  �ل�سا�س����ية  �ل�س����حفية 
��س����تمرت ثالث����ة �يام �س����ارك فيه����ا نحو ثالثني 
�عالميا من خمتلف �ملحافظات و�لتخ�س�سات.

و�و�س����ح  �مل�س����رف على �لدورة و�س����اح عادل 
يف  حما�س����ر�ت  �ل����دورة  �س����ملت   : ل�)�مل����دى( 

جم����الت كتاب����ة �خل����ر �ملهن����ي وحرفي����ة نق����ل 
�ج����ر�ء  و��س����اليب  مبو�س����وعية  �لح����د�ت 
�ملقابالت �لتلفزيونية و�لذ�عية، وطرق �عد�د 
خمت�س����ون  �ل����دورة  يف  وحا�س����ر  �لتقاري����ر، 

و�كادمييون. 
و��س����اف: �ن �له����دف م����ن �ل����دورة يكم����ن يف 
�س����رح �آليات �لعمل �ملهني و�ي�سال �ل�سا�سيات 
للمتدرب����ني يف جم����ال �لعم����ل �ملهن����ي و�تاح����ة 
�لفر�س����ة لالعالمي����ني �لعر�قيني للتع����رف على 
�لتج����ارب �لغربية �ملتطورة يف جم����ال متابعة 

�لعملية �لنتخابية. 
و��س����ار �ىل �نه مت �لتن�س����يق مع و�سائل �عالم 
متعددة خلو�س هذه �لتجربة قبل ��س����ابيع من 

�قامة �لدورة. 
م����ن جهته����م ب����ني �مل�س����اركون �ن �ل����دورة �تت 
مبفاهي����م مهم����ة و��سا�س����يا ت تخ����دم م�س����رة 
�لتق����دم يف �لعم����ل �لناج����ح لي �عالمي يطمح 

لتطوير قابلياته. 
وقال �حد �مل�س����اركني: �ن �لدورة �تت مبفاهيم 
مهم����ة و��سا�س����يات تخ����دم م�س����رة �لتق����دم يف 

�لعم����ل �لناج����ح لي �عالم����ي يطم����ح لتطوي����ر 
قابليات����ه يف خمتل����ف �ملج����الت، منه����ا �لكتابة 
�ل�س����حفية �ملحرتف����ة �و �ج����ر�ء �ملقاب����الت �و 
�لتن�س����يق �ملثم����ر لي�س����ال �ملعلوم����ة للمو�طن 
بحرفية ومهنية ومو�س����وعية مبا يجعل عملية 
�ملتابعة �ل�س����حفية لالنتخاب����ات حتظى بقبول 
م����ن كل �لط����ر�ف مل����ا يف جترب����ة �لنتخاب����ات 
من ح�سا�س����ية يف �لتناف�س. و�غلب �مل�س����اركني 
�نتق����دو� ق�س����ر �لفرتة �ملخ�س�س����ة للدورة رغم 

تعدد وتنوع �ملو��سيع.

دورة تدريـبـيــة لالإعــالميـني بـ�شــاأن تـغـطـيــة النتخابــات

مي�شان/ حممد الر�شام

مي�س���ان  تربي���ة  مديري���ة  �أج���رت 
جمامي���ع  لختي���ار  �نتخاب���ات 
يف  �لإن�س���ان  حق���وق  �أ�س���دقاء 

مد�ر�سها �مل�سمولة بهذه �لتجربة 
�لر�ئدة.

وذك���ر ر�ف���د ح���وزي وهي���م مدير 
ق�سم �ل�سوؤون �لفنية/ ع�سو جلنة 
حقوق �لإن�س���ان يف �ملديرية: �نه 

مت  �ختي���ار 16 مدر�س���ة وبو�ق���ع 
9 مد�ر�س �بتد�ئي���ة و7 ثانويات 
لختي���ار جمموع���ة م���ن �لط���الب 
�لإن�س���ان  حلق���وق  كاأ�س���دقاء 
حق���وق  مكت���ب  م���ع  بالتع���اون 

�لإن�سان يف �ملحافظة.
و�أو�س���ح وهي���م ل�)�مل���دى( �م�س 
�إىل بث  تهدف  �لتجربة  "�ن هذه 
ثقاف���ة حقوق �لإن�س���ان و�لتعرف 
عليها من خالل �لفعاليات �لثقافية 
و�لفنية �لتي تو�س���ح نهج وز�رة 

�لرتبية باإ�ساعة هذه �لثقافة".
م�س���يفا: �ن �لطلب���ة �س���يتعلمون 
�لت�س���امح ومناه�سة  �أي�سا ثقافة 
�لعنف بكل �أ�سكاله مع �إيالء ذوي 
�لحتياجات �خلا�سة قدر� مميز� 

من �لهتمام.
ومن جان���ب �أخر �فاد مدير ق�س���م 
�ملديري���ة  �ن  �لفني���ة:  �ل�س���وؤون 
طبع���ت ووزع���ت )200( خريطة 
�إد�ر�ت  عل���ى  للع���ر�ق  �إد�ري���ة 
م�س���ور  �لف   4 م���ع  �ملد�ر����س 
تعليمي وللمر�حل �لدر��سية كافة 

.
عل���ى �س���عيد �آخ���ر نظم���ت تربية 
مي�س���ان دور�ت تدريبي���ة ملعلم���ي 
ذوي �لحتياجات �خلا�س���ة وملدة 

�أ�سبوع و�حد.
وق���ال رحيم مذكور �س���امل معاون 
�ملدي���ر �لع���ام لل�س���وؤون �لإد�ري���ة 
ل���ذوي  �لفرعي���ة  �للجن���ة  رئي����س 
�لحتياجات �خلا�سة: �ن �ملديرية 
تو��سل زج معلمي هذه �لفئة يف 
دور�ت تدريبية من �جل �إعطائهم 
�خلرة �لت���ي متكنهم من �لتعامل 

مع �لتالميذ و�إفادتهم باملعلومات 
يف  دجمه���م  عل���ى  ت�س���اعد  �لت���ي 

�ملجتمع من دون �سعوبات. 
و�أ�ساف �سامل  "�ن تربية مي�سان 
�لع���ام  ه���ذ�  �س���فا   13 �فتتح���ت 
لي�س���بح جمموع �ل�س���فوف لهذه 
 575 وبو�ق���ع  �س���فا   41 �لفئ���ة 
تلميذ�"  م�سر� �ىل توجه �ملديرية 
لفتتاح �سفوف جديدة يف مر�كز 

�لق�سية حال توفر�لإمكانات.
وم���ن جانبها �أك���دت منار�س علي 
مدي���رة ق�س���م �لتعلي���م �لع���ام  يف 
�ملديري���ة: �ن معلم���ي ه���ذه �لفئة 
�س���يكونون حت���ت �إ�س���ر�ف ق�س���م 
�لتعليم �لعام لت�سهيل �لت�سال بهم 
وحل م�س���اكلهم �لتي يتعر�س���ون 
له���ا بح�س���ب قولها  فيم���ا �أكد عبد 
م�س���رف  �س���نني  ن���وري  �لك���رمي 
�لرتبية �خلا�س���ة و�ملحا�س���ر يف 
�لدورة: " �ن ه���ذه �لدورة تعتمد 
على �لطرق و�ل�س���اليب �حلديثة 
يف �لتعامل مع ذوي �لحتياجات 
�خلا�س���ة فالعن�س���ر م���ن ه���وؤلء 
يعتم���د �ل�س���ورة مث���ال �ك���ر من 
�ل�س���رح ويعتمد و�سائل �لإي�ساح 
�لب�س���رية و�ل�س���معية "  وطال���ب 
�س���نني �لوز�رة  بتقدمي ما وعدت 
به من �سر�ء �جهزة وتعيني مالك 
ه���ذ�  يف  �ل�س���و�غر  ل�س���د  يكف���ي 

�ملجال.

تربية مي�شان تنتخب اأ�شدقاء حقوق الإن�شان وتدرب معلمي ذوي الحتياجات اخلا�شة

بابل/ اقبال حممد

قرر جمل�س ق�ساء �حللة ت�سكيل جلنة لدر��سة 
�مكاني���ة جتهيز دور �ملتجاوزين �ملنت�س���رين 
يف عموم �لق�س���اء بالتيار �لكهربائي ب�س���كل 
موؤق���ت �ىل ح���ني �س���دور تعليم���ات جدي���دة 

ب�سانهم.
وق���ال حم���زة عب���د مو�س���ى رئي����س �ملجل����س 
ل�)�مل���دى( �م�س: �ن �لقر�ر ج���اء نتيجة كرة 
�لتجاوز�ت �حلا�سلة على �ل�سبكة �لكهربائية 
م���ن قب���ل �ملو�طن���ني يف �لعديد م���ن �لحياء 

�ل�س���كنية وكذل���ك لتوزي���ع �لحم���ال �لز�ئدة 
�لتي �س���كلها �ملتجاوزون بني مناطق خمتلفة 
دون تركزه���ا يف منطق���ة و�حدة، ف�س���ال عن 
��ستيفاء مبالغ عن �سرفيات �لتيار �لكهربائي 
بدل من ��ستهالكها من قبل �ملتجاوزين ب�سكل 

جماين.
وعلى �س���عيد �خر ��ساف مو�س���ى: �ن قر�ر� 
�حلال���ة  بتنظي���م  يق�س���ي  �ملجل����س  �تخ���ذه 
�لع�س���و�ئية يف عر����س �للوح���ات �لعالني���ة 

لالطباء و�ملحال �لتجارية يف مدينة �حللة.
وب���ني: �ن �لقر�ر يه���دف �ىل عر�س �للوحات 

�ملذكورة يف �س���ياق موحد وب�س���كل ح�ساري 
يت���الءم مع مع���امل �ملدين���ة وبا�س���ر�ف بلدية 
�حللة و�س���من �ل�س���و�بط �ملعمول بها عامليا 
وب�س���كل ل يخل���ق نوع���ا م���ن �لرب���اك ل���دى 
�ملو�طن يف حماولته �ل�ستدلل على عياد�ت 

�لطباء �و �ملحال �لتجارية.
وب���ني: �ن جمل�س �ملحافظ���ة طلب من جمل�س 
�لق�ساء �لقيام بعمليات جرد �لعياد�ت �لطبية 
غ���ر �لنظامية وتلك �لتي تفتقر �ىل �س���روط 
�لنظاف���ة و�لماك���ن �لالئقة لنتظار �ملر�س���ى 

وفح�سهم.

جائزة لأف�شل معلم ومعلمةجلنة لدرا�شة تزويد املتجاوزين يف احللة بالطاقة الكهربائية
فـي وا�شـــط

وا�شط/ حيدر اخلزرجي
خ�س�س���ت مديرية تربية حمافظة و��س���ط جائزة لأف�س���ل معلم �أومعلمة ي�س���اهم يف ن�س���ر 
�لوعي �ل�س���حي بني �لطلبه بال�س���كل �ل�س���حيح من خالل طرق �لوقاية، و�و�س���ح م�س���در 
م�س���وؤول يف �ملديرية ل�)�ملدى( �م�س: �ن للد�ئرة جلانا منت�س���رة يف عموم �ملحافظة ت�سعى 
للت�سدي لالأمر��س �لوبائية وخا�سة مر�س �إنفلونز� �خلنازير. و��ساف:و�سمن فعاليات 
�لد�ئرة يف ن�سر �لوعي �ل�سحي بني �لطلبة قررت تخ�سي�س جائزة لأف�سل معلم �أو ملعمه 
ي�س���اهم يف ن�س���ر �لوعي �ل�س���حي بني �لطلبه بال�س���كل �ل�س���حيح من خالل طرق �لوقاية، 
وبذل���ك يكون للمالكات �لتدري�س���ية �إ�س���ناد لد�ئرة �س���حة �ملحافظة، وهو ج���زء من تعاون 

�لدو�ئر �ملختلفة للحد من �نت�سار �لمر��س �لوبائية.

حملة   ملكافحة 
احل�شرات فـي احلرية

بغداد/ �شفية املغريي
نفذت �سعبة �لأمر��س �لنتقالية يف 

د�ئرة �سحة بغد�د/ �لكرخ حملة 
ملكافحة �حل�سر�ت )�لذباب �ملنزيل( 

ويف �ملناطق �ل�سكنية " �ل�سعلة ، 
�لرحمانية ، �حلرية ، �لو�سا�س، 

�أم جنم ، �ل�سابيات ، �لدورة ، 
�لرموك". 

وقالت م�سوؤولة وحدة �حل�سر�ت 
�لطبية يف �لد�ئرة �ملهند�سة �لزر�عية 

�سهاد ر�سا ل�)�ملدى( �م�س: �إن 
هذه �حلملة جاءت ��ستناد� للخطة 

�ملركزية لوز�رة �ل�سحة وذلك 
لل�سيطرة على �لكثافات �لعددية 

للح�سر�ت �لناقلة للعديد من 
�مل�سببات �ملر�سية ) �ل�سيطرة على 

�لأمر��س �لنتقالية(، و��سافت 
نفذت هذه �حلملة لكرة �ل�سكاوي 
�لو�ردة من �ملو�طنني بخ�سو�س 

�نت�سار �حل�سر�ت يف هذه �ملناطق . 
وقد بد�أت هذه �حلملة من 15 �ل�سهر 

 �جلاري وملدة ع�سرة �أيام . 
وبينت ر�سا : �أن هذه �حلملة تنفذ 

على �سكل ر�س جتمعات �لنفايات 
)�لزبال( يف �ملناطق �لآنفة �لذكر 

و�لو�قعة  �سمن �لرقعة �جلغر�فية 
جلانب �لكرخ ول�سيما �ملد�ر�س 

و�لأ�سو�ق �ل�سعبية و�ملجازر 
ومناطق �لطمر �ل�سحي .

معلمة ذوي احتياجات خا�شة


