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بناء م�ستو�سف طبي
ف�ي ال�سويرة

وافق جمل�س حمافظة وا�صط على بناء م�صتو�صف طبي يف منطقة 
الديوانيات الغربية بق�ص���اء ال�ص���ويرة. واو�صح حيدر العامري 
رئي�س املجل�س املحلي للق�ص���اء ل�)املدى(: ان هذه املناطق الريفية 
اليوجد فيها م�صتو�صف طبي، وكانت عر�صه يف ال�صابق النت�صار 
العدي���د من االمرا�س وخ�صو�ص���ا مر����س التدرن ال���ذي ادى اىل 
وفاة )5( ا�ص���خا�س، وا�صاف هناك �ص���عوبة يف اي�صال املري�س 
منها اىل مركز الق�صاء، حيث يعد اقرب مركز �صحي لها هو مركز 
الوليد ال�صحي )الرازي (. وقال العامري  ونتيجة ارتفاع الن�صبة 
ال�ص���كانية يف القرى، قرر املجل�س وبا�ص���راك رئي�ص���ة واع�ص���اء 
اللجن���ة ال�ص���حية يف املحافظ���ة، بن���اء م�صتو�ص���ف يف منطق���ة 

الديوانيات الغربية كحل او�صط ل�صد احتياجات املنطقة.

حتذير من مواد فا�سدة
ف�ي ذي قار

ح���ذرت دائ���رة �ص���حة ذي ق���ار م���ن  م���واد غذائي���ة غ���ر �ص���احلة 
لال�ص���تهالك الب�ص���ري يجري تداولها حاليا يف اال�ص���واق املحلية. 
وق���ال مدي���ر ق�ص���م ال�ص���حة العام���ة يف الدائ���رة الدكتور �ص���ادق 
املو�صوي: انه مت ر�ص���د جمموعه من املواد الغذائية املتداولة يف 
االأ�ص���واق املحلية، اثبتت الفحو�ص���ات والنتائ���ج املختربية التي 
اأجراها معهد بحوث التغذية يف بغداد عدم �صالحيتها لال�صتهالك 
الب�ص���ري ، واأ�ص���ار املو�ص���وي بح�ص���ب بيان للدائ���رة تلقت املدى 
ن�ص���خة منه ام�س، اىل ان الفرق ال�ص���حية �ص���تقوم بحملة وا�صعة 
ل�ص���حب املواد املذكورة من االأ�صواق املحلية، والتي ت�صمل حليب 
اأطفال نوعfacon  ا�ص���رايل املن�ص���اأ ومعكرونة نوع زير تركي 
املن�ص���اأ، ومعجون طماطة نوع تربيز متام اإيراين املن�صاأ وموطا، 

نوع �صاقي اإيراين املن�صاأ وغرها.

جامعة بابل توقع اتفاقية
تعاون علمية

اأبرم���ت كلية تربية ابن حيان بجامعة باب���ل اتفاقية تعاون علمية 
مع جامعة بيالرو�ص���يا يف جمال الربية والعلوم والتكنولوجيا. 
واو�ص���ح عمي���د الكلي���ة الدكت���ور لوؤي ال�ص���ويدي بح�ص���ب املركز 
الوطني لالعالم، اأن االتفاقية ت�ص���منت بنودًا يف تبادل اال�صاتذة 
والباحثني، واالإ�ص���راف امل�ص���رك على طلبة الدرا�ص���ات العليا يف 
املاج�ص���تر والدكتوراه. واكد ال�ص���ويدي ان االتف���اق ين�س على 
اجناز البحوث امل�صركة، والربامج العلمية، وترجمة املطبوعات 
م���ن اللغ���ة الرو�ص���ية اإىل العربية، وتب���ادل املعلوم���ات والوثائق 
والتقاري���ر العلمي���ة، ا�ص���افة اىل اإقام���ة املوؤمت���رات، واحللق���ات 
النقا�ص���ية، واالجتماع���ات، ون�ص���ر البح���وث جمان���ا يف املج���الت 
العلمية يف بيالرو�صيا �صمن اخت�صا�صات الفيزياء والريا�صيات 

باللغتني الرو�صية واالنكليزية.

ا�صتطالعات منقو�صة

ال ميك���ن الأي ا�ص���تبيان لل���راأي ان يحق���ق اهداف���ه، ما مل 
تتوف���ر �ص���روط جناحه. وم���ن اولويات هذه ال�ص���روط  
توفر احلرية، واالطمئنان لدى املواطن باأن امل�ص���اركة، 
ه���ي خدم���ة وطني���ة ال عالق���ة لها ب���اأي جهة ر�ص���مية، او 
اجندة �صيا�ص���ية، وان تكون جهة اال�ص���تطالع حمايدة ، 
هدفها ان تعرف من املواطن مبا�صرة تطلعاته ، وهمومة 
، وتقييم���ه للواقع الذي يعي�ص���ه ، واحتياجاته احلالية ، 
وامل�صتقبلية  ، وبالتايل  خدمته من اجل و�صع احللول ، 

واملعاجلات يف عمل املوؤ�ص�صات اخلدمية . 
قب���ل اي���ام اأجرت هيئ���ة النزاه���ة يف حمافظة وا�ص���ط ، 
ا�ص���تبيانا  لل���راأي لعين���ات م���ن مراجعي دوائ���ر الدولة 
يف املحافظ���ة ، �ص���مل 924 مراجع���ا ، اظه���ر ان %3.3  
م���ن املوظف���ني يف املحافظ���ة يتعاطون الر�ص���وة مبعنى 
ان 96.7 % م���ن املوظف���ني ال يتعاط���ون الر�ص���وة  . وان 
896 مراجع���ا اأك���دوا انهم مل يدفعوا ر�ص���وة لقاء اجناز 

معامالتهم .
ويف الوق���ت الذي اأعلن فيه  مدير اعالم ديوان املحافظة 
ع���ن تكرمي املحافظ للدوائر النزيه���ة ، ومعاقبة الدوائر 
املرت�ص���ية . �ص���كك مراقب���ون ومواطنون ب�ص���حة نتائج 
اال�ص���تبيان ، الن اجله���ة املنظم���ة لال�ص���تبيان حكومي���ة 
ولي�ص���ت حمايدة، وهي هيئة النزاهة يف وا�صط ، حيث 
مت اجراء اال�ص���تبيان من قبل موظفني يف الهيئة نف�ص���ها 
، م���ا ولد تخوفا لدى موظف���ي الدوائر وحتى املراجعني 
، وبح�ص���ب املواطن���ني فان اأنباء ت�ص���ربت عن عزم هيئة 
النزاهة على اجراء ا�ص���تفتاء ل���الآراء قبل اجرائه ، االمر 

الذي دفع   املوظفني اىل اأخذ احليطة واحلذر.
النزاه���ة يف  اتبعه���ا موظف���و  الت���ي  اال�ص���اليب   وم���ن 
ا�ص���تبيانهم، اعطاء بطاقات ر�صيد للهاتف اجلوال لعدد 
من املراجعني  لتقدميها كر�صوة للموظفني مقابل اجناز 

معامالتهم.
ان هكذا ا�ص���تبيانات ال ميك���ن ان يوؤخذ بنتائجها ، لي�س 
النه���ا حكومي���ة اأو متحيزة، بل النها غر علمية ا�ص���ال ، 
هن���اك فرق �صا�ص���ع ب���ني احلقائ���ق، وادراك النا�س لهذه 
احلقائ���ق ، وا�ص���تطالعات ال���راأي تقي����س فه���م وادراك 

النا�س للحقائق وال تقي�س احلقائق نف�صها.
وعلى �صبيل املثال فاأن اال�صتطالعات التي تتناول الف�صاد 
حتديدا تدرك جيدا مفهوم الف�صاد يف وعي النا�س، ويف 
جتاربهم ال�صخ�ص���ية ، وتعامالتهم من خالل مراجعتهم 
الدوائر، وتف�ص���ي الف�ص���اد ب�صورة مك�ص���وفة و�صريحة 
،بل من دون خجل ، مبعنى اخذ الر�صوة عالنية ، وامام  
م���راأى اجلميع . واحيانا يكون ادراك الواقع ا�ص���واأ من 
الواقع نف�صه ، وهو ما ي�صتوجب وجود قيا�صات الدراك 

هذه احلقائق.
ان اتباع االعتبارات املنهجية هو من يحدد �صحب الثقة 
من اأي ا�ص���تطالع للراأي ال�ص���تيفائه  �صروط التعامل  مع  
النتائج ب�ص���دق ومو�ص���وعية وعقلية علمية ، اذا اخذنا 
بنظر االعتبار ان اال�ص���تطالعات لي�صت امل�صدر الوحيد 

للحقائق املجردة.
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النجف/ عامر العكاي�سي

اكد رئي�س جلنة االعمار واال�ص���تثمار 
يف جمل�س حمافظة النجف ان رئي�س 
جمل����س الن���واب ووزير املالي���ة ابديا 
جتاوب���ا كب���را م���ع مطالب���ة جمال�س 
املحافظات باإ�صافة 25%  اىل ميزانية 
املحافظ���ات م���ن خ���الل تدويره���ا من 

ميزانية الوزارات.
حدي���ث  يف  اجلعف���ري  اجم���د  وق���ال 
رئي����س  التقي���ت   " ام����س  ل�)امل���دى( 
ووزي���ر  ال�ص���امرائي  اي���اد  الربمل���ان 
املالي���ة باق���ر ج���رب الزب���ري كل على 
حدة واأطلعتهم على تو�صيات اجتماع 
جمال�س  حمافظات الو�صط واجلنوب 
الذي عقد يف النج���ف، واملعاناة التي 
متر بها جمال�س املحافظات و�صعوبة 
تق���دمي اخلدم���ات للمواطن���ني يف ظل 
موازن���ة  يف  ال�ص���ئيلة  التخ�ص�ص���ات 
التاأث���رات  وا�صتعر�ص���ت   2010
ال�ص���لبية الت���ي تنجم ع���ن ذلك وقدمت 

املقرحات والبدائل " . 
ال�ص���امرائي  اأب���دى  " وق���د  وا�ص���اف 
تاأييده تو�ص���يات جمال�س املحافظات 
وتفه���م مطالبهم ووع���د بطرحها على 
جمل����س الن���واب ومناق�ص���ة املعني���ني 
وعر�ص���ها للت�ص���ويت. وا�صار اىل انه 
طرح خالل لقائه وزير املالية باقر جرب 
الزبي���دي مق���رح تو�ص���يات جمال�س 
املحافظ���ات باإ�ص���افة زي���ادة 25% من 
بالواق���ع  للنهو����س  املوازن���ة،  قيم���ة 

التحتي���ة،  البن���ى  اخلدم���ي  واإعم���ار 
واأب���دى الزبي���دي تفهمه وا�ص���تعداده 

الكامل للتجاوب للمقرح.
وتاب���ع اجلعف���ري " �ص���نعمل ب�ص���كل 
املركزي���ة  احلكوم���ة  م���ع  متوا�ص���ل 
لتنفيذ تو�ص���يات جمال�س املحافظات 
ال�ص���يما بع���د حت�ص���ن اأ�ص���عار النف���ط 
ون�ص���عى اأن يلق���ي ذل���ك بظالل���ه عل���ى 
االإعم���ار واخلدم���ات لتقدمي االأف�ص���ل 

للمواطنني".
ويف �ص���ياق منف�ص���ل اجتم���ع رئي����س 
جلنة االإعمار واال�ص���تثمار يف جمل�س 
النجف مع هيئة االأعمار واال�ص���تثمار 
العم���راين  التخطي���ط  ومديري���ة 
واال�صت�ص���ارية  التخطيطية  واللجن���ة 
التح�ص���رات  لبح���ث  املحافظ���ة،  يف 
يف  واملقرح���ات  االآراء  ومناق�ص���ة 
دعم م�ص���روع النجف عا�ص���مة الثقافة 
اال�صالمية، بعد رف�س جمل�س الوزراء 
دع���م امل�ص���روع، وبح���ث املجتمع���ون 
ال�ص���بل البديلة واالإ�ص���رار على اإقامة 

امل�صروع مبوعده.
وقال اجمد اجلعفري " وقد خرجنا من 
االجتم���اع بعدة تو�ص���يات منها اإعداد 
خطة من قب���ل هيئة االإعمار مل�ص���اريع 
بقيم���ة 97 مليار دين���ار كمرحله اأولية 
ورفعها اىل وزارة املالية لتخ�ص���ي�س 
يف  واالإ�ص���راع  املطلوب���ة  االأم���وال 
تخ�ص���ي�س االأر����س يف بح���ر النجف 
الإن�ص���اء موق���ع ثق���ايف والذه���اب اىل 
بتنفي���ذ  ملطالبته���م  كرد�ص���تان  اإقلي���م 

تخطيط���ا   البناي���ة  باإن�ص���اء  الوع���ود 
وتنفيذا".وا�ص���اف "كما تقرر مطالبة 
امل�ص���تثمرين الذين مت منحهم اإجازات 

ا�ص���تثمارية بعد تخ�ص���ي�س االأرا�صي 
لهم الإقامة م�صاريع الفنادق ال�صياحية، 
ومفاحت���ة رئا�ص���ة ال���وزراء لتحوي���ل 

اأم���وال ال�ص���ياحة الديني���ة للمحافظة 
اإي���ران  م�ص���ارف  يف  واملودوع���ة 
لال�ص���تفادة منها يف امل�صاريع، مطالبة 

باإحال���ة  باالإ�ص���راع  البلدي���ات  وزارة 
م�ص���روع جم�ص���ر ثورة الع�صرين ليتم 

االجناز قبل عام 2012  . 

رئي�س جلنة الإعمار ف�ي جمل�س النجف ل�)            (: 

وجدنا جتاوبا من جمل�س النواب واملالية ب�صاأن اإ�صافة 
25% اإىل ميزانية املحافظات

م�شاريع اعمارية

النا�سرية / ح�سني العامل
ق���ال مدي���ر مكت���ب املفو�ص���ية العلي���ا امل�ص���تقلة 
لالنتخاب���ات يف ذي ق���ار ع���الء عب���د ع���ودة: ان 
اج���راءات املفا�ص���لة الختي���ار  17 ال���ف موظف 
الدارة العملي���ة االنتخابي���ة يف املحافظ���ة قد مت 
ح�ص���مها،  باجراء قرعة مركزية جرت على قاعة 
ال���زوراء يف فندق الر�ص���يد ببغداد، وبح�ص���ور 
ممثل���ني ع���ن الكيان���ات ال�صيا�ص���ية ومنظم���ات 
املجتم���ع املدين، وو�ص���ائل االع���الم  وممثل عن 

االمم املتحدة . واو�ص���ح عودة ل�)املدى( ام�س: 
انه مبوج���ب القرعة االلكروني���ة التي اجرتها 
املفو�ص���ية العليا امل�ص���تقلة لالنتخابات الختيار 
العاملني يف مكاتبها يف عموم البالد، مت حتديد 
ا�ص���ماء 17 الف موظف للعمل على ادارة مراكز 
االقراع والعملية االنتخابية يف ذي قار، وذلك 
من ا�ص���ل 31 الف راغب بالعمل قدموا طلباتهم 
يف وق���ت �ص���ابق ملكتب املفو�ص���ية يف املحافظة 
. وتوق���ع ع���ودة و�ص���ول قوائم اال�ص���ماء خالل 

االي���ام القليلة القادمة العالنه���ا وتنظيم العقود 
.وكان مكت���ب مفو�ص���ية االنتخابات يف ذي قار 
ق���د فتح باب الر�ص���يح للوظائ���ف املذكورة قبل 
عدة ا�صهر، امام الربويني واملحامني وخريجي 
اجلامعات .اىل ذلك اكد امل�صدر ال�صابق ا�صتكمال 
اال�صتعدادات كافة لنجاح العملية االنتخابية يف 
ذي قار، م�صرا اىل حتديد 414 مركزا انتخابيا  
بواقع 2570 حمطة اقراع ال�صتقبال الناخبني 
املزم���ع  القادم���ة  الربملاني���ة  االنتخاب���ات  يف 

اجراوؤها يف ال�ص���ابع من اذار القادم . الفتا اىل 
تناف�س 324 مر�ص���حا ميثلون 21 كيانا �صيا�صيا 
على املقاع���د الربملانية املخ�ص�ص���ة ملحافظة ذي 
قار والبالغ���ة 18 مقعدا.  ويق���در عدد الناخبني 
الذي���ن يحق لهم الت�ص���ويت يف حمافظة ذي قار 
�صمن االنتخابات الربملانية القادمة بنحو 950 
ال���ف ناخب يتوزع���ون على 20 وح���دة ادارية، 
ت�صمها املحافظة  التي يقدر عدد نفو�صها  باكرث 

من مليون وثمامنئة األف ن�صمة.

بغداد/ يو�سف الطائي

يف  االجتماعي���ة  الرعاي���ة  دائ���رة  دع���ت 
االجتماعي���ة،  وال�ص���وؤون  العم���ل  وزارة 
جميع امل�ص���مولني برواتب �ص���بكة احلماية 
االجتماعية يف بغداد واملحافظات، لت�ص���لم 

البطاقة الذكية. 
وقال مدير عام الدائرة ع�صام عبد اللطيف 
ل�)املدى( ام����س: ان الدائ���رة اكملت جميع 

البطاق���ة  با�ص���دار  اخلا�ص���ة  االج���راءات 
الذكي���ة للفئ���ات امل�ص���مولة برواتب �ص���بكة 

احلماية االجتماعية.
ف���روع  مراجع���ة  اىل  امل�ص���مولني  داعي���ا 
م�ص���رف الرافدين يف بغ���داد واملحافظات 

لت�صلم البطاقة.
واو�ص���ح عب���د اللطيف: ان دائرت���ه اكملت 
)90( الف���ا و )163( بطاق���ة ذكي���ة جلمي���ع 
الفئ���ات يف حمافظ���ة بغ���داد، ونح���و)29( 

الف���ا يف حمافظة النجف، و اكرث من ) 18( 
الف���ا يف كرب���الء، و)22( الف���ا و)370( يف 
الديواني���ة ، و)39( الفا و)251( يف بابل، 
املثن���ى، و)27(  و)10( االف و)392( يف 
الف���ا و)799( يف الب�ص���رة، و)3236( يف 
ذي ق���ار، و)30( الف���ا و 627 يف وا�ص���ط 
يف  و)5780(   ، مي�ص���ان  يف  و)2215(   ،
نين���وى، و)2805( يف كرك���وك،  و)964( 

يف االنبار، و)1891( بطاقة يف دياىل.

حتديد اأ�صماء 
17 األف موظف 
للعمل فـي 
مفو�صية ذي قار

الرعاية االجتماعية تدعو امل�صمولني
اإىل ت�صلم البطاقة الذكية

بغداد/املدى
نف���ت وزارة الربية وج���ود زيادة يف 
اج���ور الدرا�ص���ة امل�ص���ائية له���ذا العام 
وللمراحل الدرا�ص���ية كافة. واو�ص���ح 
بي���ان الع���الم ال���وزارة تلق���ت امل���دى 
ام����س ن�ص���خة من���ه:  ان���ه ال توجد اأي 
نية للوزارة يف زيادة اجور الدرا�ص���ة 
م���ن منطل���ق دعمه���ا الطلب���ة. منوه���ا 
اىل ان الوزارة ت�ص���عى لزي���ادة اعداد 

املدار����س الت���ي تتوف���ر فيها الدرا�ص���ة 
ل���ه  مل���ن  الفر�ص���ة  امل�ص���ائية، العط���اء 
امكاني���ة الكمال الدرا�ص���ة، ومل تتوفر 
له الفر�ص���ة يف الدرا�ص���ة ال�صباحية. 
واك���د ان ال���وزارة ت�ص���عى اىل توفر 
امل�ص���تلزمات الربوي���ة كاف���ة الجناح 
العملي���ة الربوية يف البالد. وا�ص���ار 
البيان اىل ان امتحانات ن�ص���ف العام 
الدرا�ص���ي احل���ايل جتري بان�ص���يابية 

تام���ة، م���ن دون وج���ود اأي عوائ���ق، 
موؤك���دا ان الع���دد الهائ���ل م���ن الطلب���ة 
والبال���غ اك���رث م���ن �ص���تة مالي���ني ل���ن 
يثن���ي ال���وزارة عن توف���ر االمكانات 
كافة خللق اجواء امتحانية منا�ص���بة، 
االمتحاني���ة  اال�ص���ئلة  ان  وا�ص���اف: 
كان���ت �ص���املة وفق املنه���ج املقرر لكي 
يح�ص���ل الطال���ب املجته���د عل���ى اعلى 

الدرجات.

الرتبية: ال زيادة يف اأجور الدرا�صة امل�صائية ا�صتحداث اأجنحة خا�صة فى امل�صت�صفيات احلكومية

النبار/ اأحمد النعيمي

ن�ص���بت مديرية �ص���رطة حمافظة االنبار ام�س االول 
ع���ددا من االأب���راج اخلا�ص���ة والتي �صتو�ص���ع عليها 
كام���رات مراقب���ة  ح���ول املرب���ع االأمن���ي للمجم���ع 
احلكومي، و�ص���ط الرمادي ويف ع���دة مناطق اأخرى 

من املحافظة . 
واو�ص���ح مدير اإعالم �ص���رطة املحافظة الرائد رحيم 
زب���ن ل�)امل���دى( ام�س" اإن و�ص���ع كام���رات املراقبة، 
يات���ي  حلماية املواق���ع االأمنية من خ���الل مراقبة كل 
التح���ركات حول املرب���ع االأمني للمجم���ع احلكومي 
و�ص���ط الرمادي، والذي ي�صم مبنى املحافظة وقيادة 

ال�صرطة وجمل�س املحافظة ودوائر اأخرى ". واأ�صار 
اىل ان  " الكامرات التي �صيتم  ن�صبها ذات اإمكانية 
عالية، وتدار من قبل خرباء متخ�ص�صني من �صباط 
�ص���رطة املحافظة، ومرتبطة مبرك���ز خا�س للمراقبة 

واملتابعة والر�صد".
وب���ني ان���ه " �ص���وف يت���م و�ص���ع كام���رات اأخ���رى 
يف مناط���ق ع���دة م���ن املحافظة، م���ن بينه���ا الدوائر 

احلكومية واملواقع االأمنية احل�صا�صة".
من جانب اخر ذكر املواطن ابراهيم حممد: ان و�صع 
هذه الكامرات قد يكون فيه خدمة لالجهزة االمنية، 
باكت�ص���اف مالب�ص���ات بع�س اجلرائم التي ت�صتهدف 

املدنيني وقوى االمن.

بابل/ املدى
�ص����كل جمل�����س حمافظ����ة بابل هيئ����ة ا�صت�ص����ارية 
ل�ص����وؤون التخطيط تهدف اىل تن�ص����يط امل�صاريع 
واملواقع ال�صناعية يف املحافظة. وذكرت رئي�صة 
اللجن����ة املالي����ة يف املجل�����س امرة عبيد �ص����لمان 
بح�ص����ب وكالة انباء االإع����الم العراقي  ام�س" ان 
الهيئة ت�صم ممثلني عن جمل�س املحافظة والقطاع 
اخلا�����س والعام واال�ص����تثمار ومنظمات املجتمع 
املدين، لال�صتفادة منها يف اإجراء درا�صة متكاملة 

حول ال�صراكة، بني القطاع اخلا�س والعام بهدف 
تن�ص����يط املواقع ال�صناعية املتنوعة يف املحافظة 
، اذ ناق�صت خالل جل�صتها االأوىل ال�صبل احلديثة 
لتطوي����ر تل����ك ال�ص����راكة، م����ن خ����الل ا�ص����تعرا�س 
االأدبيات العاملية وا�ص����تعرا�س التجربة امل�صرية 
يف حتقيق ال�ص����راكة بني القطاعني املذكورين " ، 
م�صرة اىل " ان الهيئة خرجت بتو�صيات، اأهمها 
خماطب����ة ودع����وة القط����اع اخلا�س من اأ�ص����حاب  

امل�صانع  املوجودة يف املحافظة.

بابل/ املدى
�ص���كل جمل����س حمافظ���ة باب���ل هيئ���ة ا�صت�ص���ارية ل�ص���وؤون 
التخطيط تهدف اىل تن�ص���يط امل�ص���اريع واملواقع ال�صناعية 
يف املحافظ���ة. وذك���رت رئي�ص���ة اللجن���ة املالي���ة يف املجل�س 
امرة عبيد �ص���لمان بح�ص���ب وكال���ة انباء االإع���الم العراقي  
ام�س" ان الهيئة ت�صم ممثلني عن جمل�س املحافظة والقطاع 
اخلا����س والع���ام واال�ص���تثمار ومنظمات املجتم���ع املدين، 
لال�ص���تفادة منها يف اإجراء درا�ص���ة متكاملة حول ال�ص���راكة، 
بني القطاع اخلا�س والعام بهدف تن�صيط املواقع ال�صناعية 

املتنوع���ة يف املحافظ���ة ، اذ ناق�ص���ت خالل جل�ص���تها االأوىل 
ال�ص���بل احلديثة لتطوير تلك ال�صراكة، من خالل ا�صتعرا�س 
االأدبيات العاملية وا�صتعرا�س التجربة امل�صرية يف حتقيق 
ال�ص���راكة ب���ني القطاع���ني املذكوري���ن " ، م�ص���رة اىل " ان 
الهيئ���ة خرجت بتو�ص���يات، اأهمها خماطب���ة ودعوة القطاع 
اخلا�س من اأ�صحاب  امل�صانع  املوجودة يف املحافظة، مللء 
اال�ص���تمارات التي اأعدتها الهيئة لغر�س ا�ص���تكمال الدرا�صة 
ومفاحت���ة وزارة التخطيط والتع���اون االإمنائي، ووزارتي 

التجارة وال�صناعة لتقدمي البيانات اخلا�صة باملحافظة. 

ــة فـــــي الــرمــادي ــب ــراق كـــامـــرات م

هيئة ا�صت�صارية للتخطيط فـي بابل

كرباء / املدى
و�ص���لت ن�ص���بة االجن���از يف م�ص���روع 
احلزام االأخ�ص���ر الذي يحي���ط مدينة 
كرب���الء اإىل اأكرث م���ن 95% بعد اأن مت 
انته���اء االأعم���ال يف 25 كيلومرا من 
اأ�ص���ل 27 كم  ط���ول امل�ص���روع الكلي، 
وال���ذي تبل���غ كلفت���ه االإجمالي���ة اأكرث 
م���ن ثالثة مليارات دين���ار. وقال مدير 
زراعة كرب���الء املهند�س رزاق الطائي 
ل�)امل���دى( ام����س: ان���ه مت االنتهاء من 
حفر )53( بئرا للمياه الإرواء االأ�صجار 
املزروع���ة يف احلزام.م�ص���را اإىل اإن 
امل���الكات الزراعية نفذت اأعماال كثرة 

يف احلزام االأخ�ص���ر البالغة م�صاحته 
الكلي���ة 1100 دومن عر�ص���ه كيلومر 
املق���ربة  منطق���ة  م���ن  ويب���داأ  واح���د 
اجلديدة ب�ص���كل حم���اذ ملدينة كربالء. 
مبينا انه متت زراعة اأكرث من ع�صرين 
األف �صجرة توزعت بني الزيتون عايل 
الزي���ت واليوكاليبتو����س، والنخي���ل، 
وم���ن االأن���واع الواعدة. الفت���ا اإىل اإن 
عمليات وا�ص���عة �ص���بقت اإقامة احلزام 
االأخ�ص���ر، متثلت يف رفع التجاوزات 
وحتدي���د ال�ص���واتر الرابي���ة، حي���ث 
مت���ت مراع���اة اأن يعرب احل���زام خلف 
معين���ة  مب�ص���افة  ال�ص���كنية  االأحي���اء 

و�ص���وال لناحية احلر وحتى ال�ص���ارع 
امل���وؤدي اإىل موق���ع بح���رة ال���رزازة، 
ومب���ا يحق���ق االأه���داف الت���ي اأن�ص���ئ 
م���ن اجله���ا امل�ص���روع يف تقلي���ل اأث���ار 
العوا�ص���ف الرابية، وتلطيف املناخ، 
وحتويل تل���ك امل�ص���احات اإىل مناطق 
يوؤمها الباحثون لال�صتجمام والراحة 
�صواء من امل�ص���افرين اأم اأبناء املدينة، 
عالوة على اله���دف االأهم وهو حماية 
املدينة امنيا، من اأية عنا�صر قد تدخل 
ع���ن طري���ق امل�ص���احات ال�ص���حراوية 
املمت���دة التي يتج���اوز طولها الثالثني 

كيلومرا. 

بغداد/ املدى
لربي���ة  العام���ة  املديري���ة  ا�ص���درت  
اح�ص���ائية   الثاني���ة،  الر�ص���افة  بغ���داد 
مت  الذي���ن  طلبته���ا  اع���داد  تت�ص���من 
قبوله���م يف اجلامع���ات واملعاهد للعام 
واو�ص���حت  الدرا�ص���ي2009/2008. 
انب���اء  وكال���ة  بح�ص���ب  االح�ص���ائية 
االعالم العراق���ي ام�س ان "هذا القبول  
�ص���مل جمي���ع االخت�صا�ص���ات العلمي���ة 
". وا�ص���افت  والربوي���ة والقانوني���ة 

االح�ص���ائية ان" هذه االع���داد توزعت 
اىل املجموع���ة الطبي���ة بواق���ع )190( 
 )400( الهند�ص���ية  واملجموع���ة  طالب���ا 
طال���ب، واجلامع���ة التكنلوجية )300( 
طال���ب وكلي���ة العل���وم )381( ،وكلي���ة 
القانون )205( وكلية العلوم ال�صيا�صية 
وكلي���ة   )35( االع���الم  وكلي���ة   )75(
الربي���ة )549( وكلي���ة االداب )318( 
وكلية االدارة واالقت�صاد )408( وكلية 
 )154( الزراع���ة  وكلي���ة  اللغ���ات)90( 

والكلي���ة التقنية )68( ،بينم���ا بلغ عدد 
املقبول���ني يف كلي���ة  الفن���ون اجلميل���ة 
)205( وكلية التمري�س )10( . وذكرت 
االح�صائية  ان" املديرية رفدت املعاهد 
مبختلف اخت�صا�صاتها ب�)370( طالب 
ملعاه���د التكنلوجي���ا و)125( للمعاه���د  
الطبي���ة و)967( للمعاه���د التكنلوجيا 
و)967(  الطبي���ة  للمعاه���د  و)125( 
للمعاهد التقنية و)612( ملعاهد االدارة 

و)72( العداد املعلمني ". 

اإح�صائيـة تو�صـح الطلبـة املقبولـنياإجناز 95% من م�صروع احلزام االأخ�صر يف كربالء
فـي الــجــامــعــــات

الب�سرة/ عدي الهاجري

نظ���م مكتب فريق  االعم���ار االمريكي )prt (يف 
الب�ص���رة، بالتعاون مع مديرية زراعة املحافظة، 
ندوة ح���ول تردي الواقع الزراع���ي يف العراق، 
وقال م�ص���در حملي م�صوؤول:" ان الندوة �صارك 
فيها م�صت�ص���ار فريق االعمار لل�ص���وؤون الزراعية 
وم�صت�ص���ار املحافظ لل�صوؤون الزراعية، ورئي�س 
اللجن���ة الزراعي���ة يف جمل����س املحافظ���ة، عل���ي 
�ص���وادي، ومدراء دائرة زراعة وموارد الب�صرة 
وعدد من �ص���يوخ ع�ص���ائر االطراف، ا�ص���افة اىل 

عدد كبر من املهتمني بال�صاأن الزراعي.
واو�ص���ح ان الندوة هدفت للوقوف على الواقع 
الزراعي يف الب�ص���رة، ومعرف���ة التحديات التي 

تواجه���ه وحتديد اآلية مواجهت���ه بتكثيف جهود 
املخت�ص���ني م���ن اجلانبني العراق���ي واالمريكي.
م���ن جانبه او�ص���ح رئي�س اللجن���ة الزراعية يف 
جمل�س املحافظة املهند�س علي �صوادي ل�)املدى( 
ام����س االول: ان م�ص���احة املحافظ���ة ت�ص���ل اىل 
19070 ك���م مربع وتزدهر فيها زراعة احلبوب، 
وتعترب موطن النخيل اال�صلي والزيتون،ف�صال 
ع���ن اميتازه���ا بوج���ود بيئ���ة زراعي���ة  "جاف���ة 

و�صحراوية".
وحمل �ص���وادي احل���روب وتاأثراتها ال�ص���لبية 
م�ص���وؤولية تراج���ع الزراع���ة قائال:"التاث���رات 
ال�ص���لبية للحروب ادت اىل نزوح �ص���كان مناطق 
�ص���فاف �ص���ط الع���رب والف���او، والت���ي ت�ص���تهر 
بزراع���ة النخي���ل، اىل جان���ب �ص���عف االهتم���ام 

بقط���اع ال���ري وك���ري االنهر وجتفي���ف االهوار 
وم�ص���ادر املي���اه الت���ي ادت اىل تدم���ر القط���اع 

الزراعي وتراجعه، 
ولف���ت اىل هيمن���ة نظام العل���وة البدائ���ي الذي 
اليحفظ حقوق املزارع، حيث ان العامل اجتة اىل 
نظام البور�صة ومراكز ت�صويق ت�صجع املزارعني 
عل���ى االنتاج ،وكذل���ك تعبئة املنتج���ات بعبوات 
خمتلفة االحجام تخ�ص���ع لنظ���ام اجلودة.وبني 
ان احل���ل يكمن يف البدء باقام���ة البنية التحتية 
لقطاع اخلزن والتربيد والتجميد والت�ص���ويق، 
واقامة عدد من املخازن املربدة وم�ص���نع �صغر 
النت���اج العب���وات الكارتونية خمتلف���ة االحجام 
خل���زن  الدولي���ني،  املمول���ني  م���ع  وبالتع���اون 

الطماطة وبع�س اخل�صر واطالقها الحقا.

ــــــي فـــــــي الـــبـــ�ـــصـــرة ــــــزراع بـــحـــث الــــــواقــــــع ال

ب�شاتني تعاين �شحة املياه


