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تن�سيب )91 ( طبيبا اإ ىل مناطق 
التدرج الطبي 

قال���ت الدكتورة ) طيف ن���وري ( مديرة ق�سم التخطيط يف دائرة 
�سح���ة بغ���داد – الك���رخ : اإن ق�س���م التخطي���ط يف الدائ���رة، قام 
بتوزيع عدد من الأطباء املقيمني الدوريني والبالغ عددهم ) 91 ( 
طبيب���ا والذين انهوا خدمة ال�سنة وال�سنتني يف الإقامة الدورية 
واأي�س���ا �سم���ل التوزيع خريج���ي ال�سن���وات ال�سابق���ة ولغر�ض 

�سمولهم جميعا بالتوزيعات وعلى مناطق التدرج الطبي . 
وذك���رت م�سووؤل���ة وح���دة )التام���ني ال�سحي( يف �سعب���ة القوى 
العامل���ة يف الدائ���رة ) �سمي���ة نعي���م(: اإن توزيع ه���وؤلء الأطباء 

وعلى مناطق التدرج الطبي يكون بعد انهائم فرتة الإقامة. 

جلان لالطالع على واقع الأق�سام 
الداخلية 

�سكلت وزارة التعليم الع���ايل والبحث العلمي جلانا متخ�س�سة 
لزيارة الأق�سام الداخلية يف جميع اجلامعات العراقية، لالطالع 
عل���ى اخلدم���ات الت���ي تقدمه���ا للطلب���ة ال�ساكن���ني بغي���ة توف���ر 
امل�ستلزم���ات ال�سروري���ة لهم، خ���الل الن�سف الث���اين. واأو�سح 
م�س���در يف الوزارة ام����ض: ان الوزارة  �سكل���ت اللجان من اجل 
توفر اخلدمات للطلبة ال�ساكنني خالل الن�سف الدرا�سي الثاين 
. مو�سح���ا :ان تل���ك اللج���ان قام���ت بزي���ارات عدد م���ن الأق�سام 
الداخلية يف جامع���ات بغداد وامل�ستن�سري���ة والكوفة وكربالء، 

واطلعت على اخلدمات التي تقدم للطلبة. 

حملة لتنظيف املدار�س
ف�ي بابل 

�سه���دت حمافظ���ة بابل حمل���ة وا�سع���ة لتنظيف املدار����ض نفذتها 
خلي���ة طوارئ باب���ل، وبالتعاون مع الدوائ���ر اخلدمية ومديرية 
تربي���ة بابل، واكد حمافظ بابل املهند�ض �سلمان نا�سر الزركاين 
ان هذه احلملة تهدف اىل خلق بيئة �سحية يف املدار�ض، ا�سافة 
اىل تخفيف العبء عن مديرية تربية بابل، لعدم توفر المكانيات 
واللي���ات له���ا،  فيم���ا ب���ني ع�سو خلي���ة الطوارئ حمم���د �سلمان 
مظل���وم: ان احلمل���ة ت�سمن���ت تنظي���ف الواجه���ات وال�ساح���ات 
الداخلي���ة للمدار����ض، ا�سافة اىل فتح الن�س���دادات احلا�سلة يف 

املجاري وقلع الق�سب والربدي. 

اإن�ساء معر�س لل�سيارات
ف�ي الب�سرة

تدر����ض حمافظ الب�س���رة ان�ساء معر�ض موح���د لل�سيارات داخل 
مركز مدينة الب�سرة ح�سبما ذكر املحافظ. 

وق���ال الدكت���ور �سلت���اغ املياح :"مت الط���الع على  ثالث���ة مواقع 
غرب���ي مدين���ة الب�سرة لختي���ار الأن�س���ب منها لإن�س���اء معر�ض 
موحد لل�سي���ارات داخل مركز املدينة. وا�ساف:"ان�ساء املعر�ض 
ياأت���ي �سمن خمطط احلكومة املحلية لعادة الت�سميم ال�سا�سي 
والعم���راين ملدينة الب�سرة، مبا يكفل اإزالة كل ما ي�سوه معاملها، 

وما ينجم عنه اإعاقة احلركة وان�سيابية املرور يف املركز". 
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مزاعم باطلة

يف الوقت الذي اتخذت في���ه املفو�سية العليا امل�ستقلة 
لالنتخاب���ات اإج���راءات وخط���وات حمكم���ة ،و�سارمة 
للح���د م���ن ظاه���رة التزوي���ر، انت�سرت يف اأث���ر بع�ض 
الف�سائيات العربية واملحطات الر�سية �سائعات تروج 
اىل ح���دوث عملي���ات تزوي���ر م�سبقة، من خ���الل جلب 
�سناديق جاهزة او ا�ستخدام البطاقات الحتياطية . 

 بعث���ة المم املتح���دة يف الع���راق )يونام���ي ( ا�سدرت 
بيان���ا وا�سح���ا و�سريح���ا ، ونق���ل قب���ل ا�سبوعني من 
اج���راء النتخاب���ات وتناولته جمي���ع و�سائل العالم ، 
ومنها تل���ك الف�سائيات املري�س���ة التي روجت حلدوث 
التزوير، يقول البيان : مت تعيني حمطة اقرتاع حمددة 
)واحدة فق���ط( لكل ناخب يف م�ساألة ت�سجيل الناخبني 
وقائم���ة الناخب���ني، مبعن���ى ي�ستطيع الناخ���ب الإدلء 
ب�سوت���ه فق���ط يف حمطة القرتاع، حي���ث يوجد ا�سمه 
مدون���ا يف قائم���ة الناخب���ني، وه���ذا ما ج���رى  جلميع 
الناخب���ني، حي���ث وجدن���ا ا�سماءن���ا مدون���ة يف قوائم 
مطبوع���ة، ومل يتم التوقي���ع او الب�سمة امام ال�سم ال 
بعد ان يتاأك���د املوظف املخت�ض ع���رب التحقيق الدقيق 

من الوثائق الر�سمية )جن�سية او �سهادة اجلن�سية(.
بي���ان  ووف���ق  والخت���ام   الق���رتاع  �سنادي���ق  وع���ن 
البعث���ة وما �ساهدناه جميعا بالع���ني املجردة واليقني، 
واللم����ض، ان طباعة اوراق الناخب���ني متت يف مطابع 
متخ�س�س���ة ومعروف���ة عاملي���ا ، ومن التي تق���وم اي�سا 
بطباعة العم���الت الدولية،  ومت دمج العالمات المنية 
يف ت�سمي���م ورقة الق���رتاع، ملنع التزوي���ر،  ف�سال عن 
مراقب���ة وح�س���اب اوراق اق���رتاع املحط���ات ل�سم���ان  
�سهول���ة التحقق من اي���ة اختالفات ،كم���ا مت ا�ستخدام 
خت���م خا����ض للتاأ�سرعل���ى اوراق الق���رتاع تدمغ من 
اخلل���ف )ختمان( . وكان الع���د حم�سوبا بعدد الوراق 
املختومة . كذلك مت ا�ستخ���دام �سناديق اقرتاع �سفافة 
اللون ليتمك���ن املراقبون ووكالء الكيان���ات ال�سيا�سية 

من روؤية الوراق مع �سمان �سرية الت�سويت.
 والأه���م من ذل���ك  كله ا�ستخدام ك���ودات �سرية واأحبار 

غر قابلة للمحو واأقفال خا�سة بال�سناديق.
 من هنا ميكن القول: ان ما روجت له بع�ض الف�سائيات 
املغر�س���ة ومن الت���ي ل يروق لها التغي���ر يف العراق، 
وعل���ى ل�سان بع�ض ال�سيا�سي���ني ومن الذين ل ميلكون 
الثق���ة بالفوز، او م���ن الذين ي�سع���ون التربير ال�سلبي 
قب���ل اعالن النتائ���ج ، لنهم متخوفون �سلف���ا باأن لي�ض 
لهم حظ بالفوز فاتكاأوا على �سماعة التربير الرخي�ض  
وال�ساع���ة ، لي����ض من اج���ل تاليف الف�س���ل  بل ليقاف  
ه���ذه املمار�س���ة الدميقراطية الت���ي تنقل البل���د اىل بر 

المان .
 ان بلدا كالع���راق بحاجة ما�سة اىل تقاليد تربوية  يف 
املمار�س���ة الدميقراطي���ة ، وفق ا�س����ض ح�سارية  تدمج 
اطيافه املتنوعة يف بوتقة احلرية وامل�ساواة والعدالة 

يف تداول احلكم.
 ان النتخاب���ات الخ���رة  كان���ت مفخ���رة بنزاهته���ا 
وبامتي���از عراق���ي خال����ض و حقيق���ي ، لي����ض املهم من 
�سيف���وز بالنتخابات وي�سكل احلكومة القادمة ، ولكن 
الهم جناح ه���ذه التجربة واحرتام املواطن، و�سمان 
احلي���اة  يف  �سل���وك  وتاأ�سي����ض  امل�سروع���ة،  حقوق���ه 

العراقية لالأجيال القادمة.
jalalhasaan@yahoo.com
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بغداد/يو�سف الطائي 

اأنهت  دائرة الرعاية الجتماعية للمراأة 
عملي���ات ا�ستقب���ال ملف���ات وا�ساب���ر 
الن�س���اء املرّحلة من قبل دائرة الرعاية 
 300 عدده���ا  والبال���غ  الجتماعي���ة، 
ال���ف مل���ف يف بغ���داد واملحافظ���ات. 
فيم���ا اكدت �س���رف العانة ل����52 الف 
م�ستفي���دة م���ن اللوات���ي اوقفت عنهن 

العانة باثر رجعي. 
الدائ���رة  وق���ال م�س���در م�س���وؤول يف 
ل�)املدى( ام�ض: ان���ه مت ا�ستقبال اكرث 
م���ن 300 ا�سب���ارة للم�ستفي���دات م���ن 
قب���ل دائ���رة الرعاي���ة الجتماعي���ة من 
�سمنه���ا ملفات وا�ساب���ر للموقوفات 
احرتازي���ا، واللوات���ي قطع���ت عنه���ن 
بنق����ض  تتعل���ق  ل�سب���اب  العان���ة 
البي���ان  وا�ستم���ارات  ال�سب���ارة  يف 
ال�سن���وي. وا�س���اف: ان���ه مت �س���رف  
العان���ة لنح���و 52 ال���ف م�ستفيدة من 
اللوات���ي اوقف���ت عنه���ن العان���ة باثر 
رجعي ليتجاوز ال�ستة ا�سهر، م�سرة 
اىل ان الدائ���رة �سجل���ت اك���رث من 50 
الف م�ستفي���دة يف بغداد واملحافظات 
من���ذ ا�ستحداثها منت�س���ف عام 2008 
ولغاي���ة نهاي���ة العام املا�س���ي. وا�سار 
اىل ان ه���ذه الع���داد ال���� 52 الف ا�سم 
ار�سلت م���ن قاعدة البيان���ات اخلا�سة 
بالن�س���اء )الرامل، واملطلقات، وباقي 
الفئ���ات امل�سمولة( من دائ���رة الرعاية 
الجتماعي���ة يف ال���وزارة اىل دائ���رة 
رعاية املراأة. م�سيفا: ان هذا الجراء 
يهدف اىل تقدمي  الت�سهيالت وجتاوز 

والج���راءات  الداري���ة  العقب���ات 
الروتيني���ة. وتاب���ع: ان الدائرة تعمل 
عل���ى تنفيذ برام���ج مو�سعة تهدف اىل 
حت�س���ني الو�س���اع املعي�سي���ة للن�ساء 
م���ن  لتاهيله���ن، والرف���ع  امل�سم���ولت 
قدراتهن. موؤكدا ا�ستمرار الدائرة يف 
تلق���ي طلب���ات ال�سم���ول يف 10 مراكز 
املراك���ز  اىل  بال�ساف���ة  بغ���داد،  يف 
املوج���ودة يف املحافظ���ات، ف�سالع���ن 
توزيع البطاق���ات الذكية للم�ستفيدات 

من العانة.
واك���د امل�س���در ان الدائرة تع���اين قلة 
التخ�سي�س���ات املالي���ة التي لتتجاوز 
�سبك���ة  تخ�سي�س���ات  م���ن  باملئ���ة   20
احلماية والبالغ���ة 800 مليون دينار، 
ف�سال عن قلة املالكات يف مقر الدائرة 
موظف���ا   60 عدده���ا  يتج���اوز  ل  اذ 
ميار�سون �ستى الخت�سا�سات بهدف 
اجناز معام���الت امل�ستفي���دات باأ�سرع 

وقت ممكن. 
يذك���ر ان دائ���رة الرعاي���ة الجتماعية 
للم���راأة الت���ي ت�سكل���ت مبوج���ب قرار 
جمل�ض ال���وزراء، ت�سعى اىل الهتمام 
بامل���راأة من خالل برناجم���ني ا�سا�سني 
الول، يت�سم���ن تق���دمي العانة املالية 
متن���ح  �سهري���ة  روات���ب  طري���ق  ع���ن 
للن�س���اء من غ���ر املوظف���ات مع الخذ 
القا�سري���ن  �سم���ول  العتب���ار  بنظ���ر 
م���ن البن���اء دون �س���ن )18( �سنة، اما 
التاأهي���ل  في�سم���ل  الث���اين  الربنام���ج 
الدائ���رة  و�سع���ت  وق���د  والتدري���ب، 
وق���درات  تتنا�س���ب  خطط���ا وبرام���ج 
الن�س���اء، وتقوم الدائرة بالتن�سيق مع 

دائرة العمل والتدري���ب املهني لتنفيذ 
هذا الربنامج من خالل الدورات التي 
تنظمه���ا الدائرة، وبح�س���ب املوؤهالت 

العلمي���ة الت���ي تتمت���ع به���ا امل�ستفيدة 
الرعاي���ة  دائ���رة  ان  اىل  بال�ساف���ة   .
الجتماعي���ة للمراأة تقدم خدماتها اىل 

اكرث م���ن )72( الف ارملة و)37( الف 
مطلق���ة و)56( م���ن فاق���دات الزواج 
حي���ث تق���دم له���م اعان���ات مالي���ة تبداأ 

ب����)100( ال���ف دين���ار للف���رد الواحد، 
وت�سل اىل )175(الف للعائلة املكونة 

من �ستة افراد فاكرث . 

اأكدت ا�ستالم جميع معامالت امل�سمولت 

رعاية املراأة: �سرف الإعانة لـ52 األف م�ستفيدة باأثر رجعي

االرامل بحاجة اىل حلول مو�ضوعية

بغداد/ املدى
اعل���ن الناط���ق الر�سمي با�سم احلكومة عل���ي الدباغ ام�ض عن 
ا�سباب موافقة جمل�ض الوزراء على طلب وزارة الزراعة دعم 
اأ�سعار بيع جانيات الذرة ال�سفراء بن�سبة 80 باملائة من �سعر 

البيع الر�سمي، مبوجب �سوابط ال�سيا�سة ال�سعرية.
وق���ال الدب���اغ  يف بي���ان حكوم���ي ح�سلت املدى عل���ى ن�سخة 
منه ام�ض: ان���ه �سيتم ال�ستفادة من �سن���دوق اإقرا�ض املكننة 
الزراعية اخلا�ض باملبادرة الزراعية لإقرا�ض املزارعني املبلغ 
املتبقي، وذلك لت�سجيع املزارعني والفالحني على ا�ستخدامها 
يف جن���ي الذرة ال�سفراء، على اأن يتم و�سع اآلية ملنع تهريبها 

اىل دول اجلوار".
وا�س���اف : اأن املوافق���ة عل���ى هذا الق���رار تاأتي لأج���ل تطوير 
وت�سجي���ع الزراع���ة بكاف���ة جمالته���ا، ومنه���ا زراع���ة ال���ذرة 
ال�سفراء، التي لوح���ظ يف الآونة الأخرة انخفا�ض م�ستوى 

الإنتاجي���ة فيه���ا، مم���ا تطل���ب ذل���ك الدع���م احلكوم���ي املتمثل 
با�ستخ���دام تل���ك اجلانيات وحتفي���ز الفالحني عل���ى م�ساعفة 
الإنتاج وت�سهيل عملي���ات اجلني با�ستخدام الطرق احلديثة، 
واملكننة الزراعية يف جني مثل هذه املحا�سيل ال�سرتاتيجية 
الت���ي ت�سكل موردًا غذائيًا مهم���ًا يدعم اقت�ساد البلد. واأو�سح 
الدب���اغ : اإن خم���ازن ال�سرك���ة العام���ة للتجهي���زات الزراعي���ة 
يتوف���ر فيه���ا جانيات ال���ذرة ال�سف���راء وبع���دد )206( جانية 
وم���ن منا�سئ خمتلف���ة وهي م�سعره باأ�سع���ار مدعومة بن�سبة 
50 باملئ���ة، ول���دى مراجع���ة وزارة الزراع���ة لأ�سب���اب تراجع 
زراعة ال���ذرة ال�سفراء يف العراق، تب���ني اأن من بني الأ�سباب 
هو اعتماد الفالحني واملزارعني ال�ستخدام اليدوي يف جني 
)عراني�ض( الذرة ال�سف���راء، ب�سبب عدم اإقبال الفالحني على 
�س���راء اجلانيات املتوفرة يف خمازن وزارة الزراعة، لرتفاع 

اأ�سعارها قيا�سًا بامل�ستوى القت�سادي للفالحني واملزارعني.

كربالء/ املدى 

دع���ا رئي�ض غرفة جت���ارة كربالء نبي���ل النباري 
احلكوم���ة املحلي���ة اإىل ت�سهي���ل مهم���ة احل�سول 
عل���ى قطعة ار����ض كبرة، لإقام���ة معار�ض عاملية 
يف مدينة كربالء، م�سرا اىل ان هناك العديد من 
الدول الت���ي ترغب بامل�ساركة يف ه���ذه املعار�ض 
لعر����ض منتجاته���ا املختلف���ة يف مدين���ة كربالء، 

لتمتعها باجلذب ال�ستثماري. 
واأ�س���اف النب���اري  ل�)املدى( ام����ض  خالل ندوة 
اأقامته���ا موؤخ���را واملو�سوم���ة )نح���و تفعيل دور 
القط���اع اخلا�ض يف القت�ساد الوطني( بح�سور 
وزراء وم�سوؤول���ني واأع�س���اء يف جمل�ض النواب 
وع���دد كبر م���ن اأ�سح���اب ال�س���ركات: اإن الغرفة 

ال�سليم���ة  الأ�س����ض  م���ن  قاع���دة  لبن���اء   ت�سع���ى 
ل�سراك���ة قوية وم�ستقرة ب���ني ال�ستثمار الوطني 
والأجنبي، وذلك من خالل بذل اجلهود للح�سول 
عل���ى عقود مع �س���ركات عاملية لتنفي���ذ م�ساريعها 
ال�ستثمارية داخ���ل العراق، وتفعيل دور القطاع 
اخلا����ض من جه���ة والنهو����ض بواق���ع القت�ساد 
م���ن جه���ة  العامل���ة  الأي���دي  املحل���ي، وت�سغي���ل 

اأخرى.
مو�سحا اإن امل�سوؤولني يف احلكومة املركزية لهم 
ال�ستعداد لدعم وت�سجيع هذا القطاع الذي بيده 
التغير لعراق يكون قبلة للوفود الدولية، لتبادل 
املنفعة وع���ودة العراق اإىل ال�ساح���ة الدولية يف 
املدين���ة، ال انه���ا تفتق���ر اىل مكان وا�س���ع لقامة 

املعار�ض التجارية وال�سناعية.

النجف/ عامر العكاي�سي 

اأعل���ن جمل����ض حمافظ���ة النج���ف عن 
م�س���روع ل�ستب���دال �سي���ارات البا�ض 
باأخ���رى حديث���ة،  القدمي���ة  اخلا�س���ة 
يت���م توزعيه���ا على ال�سائق���ني وبيعها 
م���ع م�س���رف  بالتن�سي���ق  بالتق�سي���ط 

الرافدين . 
وق���ال حمم���د عاي���د املو�س���وي رئي�ض 
جلنة اخلدم���ات يف املجل�ض ل�)املدى( 
ام����ض " بع���د اإهم���ال و�سائ���ط النق���ل 
ولع���دة عقود بداأ املواط���ن يعاين قدم 

و�سائط النق���ل الداخلي، وذلك ب�سبب 
�سعة ه���ذه ال�سيارات وب���طء �سرعتها 
وتهالك هياكله���ا وحمركاتها، ما يوؤثر 
على البيئة من خالل البخرة والدخان 
يف  ن�س���ازا  وب���دت  تطرح���ه   ال���ذي 
ال�سوارع العام���ة، ويف وقت تت�سابق 
لل�سي���ارات  العاملي���ة  ال�س���ركات  في���ه 
باإنت���اج احدث املودي���الت وهي متتاز 

ب�سغر احلجم وال�سرعة " . 
وا�س���اف " وم���ن اج���ل تق���دمي اأف�سل 
اخلدم���ات للمواط���ن النجف���ي، لدين���ا 
الن م�سروع اإبدال ال�سيارات القدمية 

ب�سي���ارات حديثة ا�ستجاب���ة ل�سكاوى 
املواطن���ني بتحدي���ث و�سائ���ط النق���ل 
الداخل���ي لخت�س���ار الزم���ن من خالل 
منظ���ر  وحت�س���ني  املواطن���ني  تنق���ل 
والزائري���ن،  ال�سي���اح  اأم���ام  ال�س���ارع 
ل�سيما ونحن مقبلون على ا�ست�سافة 
النجف عا�سمة الثقافة ال�سالميه بعد 

عامني " . 
" وللحف���اظ عل���ى  وتاب���ع املو�س���وي 
ال�سي���ارات  اأ�سح���اب  رزق  م�س���در 
القدمي���ة والت���ي تق���در باألف���ي �سيارة 
ول�سع���ف قدرته���م ال�سرائي���ة ل�س���راء 

�سي���ارات حديث���ة طالبن���ا ب���اأن يك���ون 
ال�ستراد عن طريق م�سرف الرافدين 
وال���ذي تبن���ى التجرب���ة ال�سابق���ة يف 

�سراء �سيارات التاك�سي " . 
وب���ني بان " اإب���دال ال�سيارات القدمية 
باأخ���رى حديث���ة م���ن خ���الل التق�سيط 
لتحمل نف����ض الرقم لل�سي���ارة القدمية 
بع���د ت�سقيطه���ا وبذل���ك نوف���ر الوقت 
البيئ���ة  عل���ى  ونحاف���ظ  للمواط���ن 
ونح�سن منظر املدينة وندعم �سريحة 
م���ن املواطن���ني ب�سي���ارات حديث���ه " .   
ويف �سي���اق اخرك���ّرم رئي����ض جمل�ض 

حمافظة النجف احد منت�سبي مديرية 
�سرطة النجف لمانته و�سجاعته. 

وق���ال مدي���ر املركز العالم���ي ملجل�ض 
حمافظة النجف ل�) املدى ( ام�ض " كرم 
ال�سيخ فائ���د كاظم نون رئي�ض جمل�ض 
حمافظ���ة النج���ف ال�س���رف املنت�سب 
يف الداخلي���ة ح�سن اجلبوري لمانته 
بع���د  عمل���ه  يف  واخال�س���ة  الكب���رة 
ان ق���ام بت�سلي���م كمية م���ن امل�سوغات 
الذهبي���ة تق���در بخم�سة مالي���ني دينار 
وجدها يف كي�ض كان يعتقد انه ي�ستبه 
باحتوائ���ه عل���ى عب���وة نا�سف���ة فغامر 

بنف�سة لجل ان يدفع ال�سرر عن ابناء 
حمافظت���ه فوجدها م�سوغ���ات ذهبية 

قام بت�سليمها اىل اآمره املبا�سر " . 
وا�س����اف " وق����د حي����ا ال�سي����خ فائ����د 
كاظ����م نون هذه المان����ة الكبرة التي 
عده����ا مفخرة جلميع ابن����اء املحافظة 
وامانته����م  خلقه����م  عل����ى  وتاأكي����دًا 

املعروفة عنهم". 
وا�سار اىل انه قد مت " تكرمي املنت�سب 
ح�سن اجلبوري مببل����غ مليون دينار 
وكت����اب �سك����ر وتقدي����ر م����ن جمل�����ض 

حمافظة النجف ال�سرف " . 

املوافقة على دعم اأ�سعار جانيات الذرة
ال�سفراء بن�سبة 80 %

غرفة كربالء تطالب باحل�سول على قطعة
اأر�ض لإقامة معار�ض عاملية

كّرم اأحد منت�سبي ال�سرطة لأمانته و�سجاعته 
جمل�ض النجف يعلن عن م�سروع ل�ستبدال �سيارات البا�ض القدمية باأخرى حديثة

بابل/ اقبال حممد
ب���داأت امل���الكات الهند�سي���ة يف دائ���رة 
الأوقاف وهيئة اآث���ار بابل واملزارات 
الدينية بالعمل على اإنقاذ منارة الكفل 
م���ن النهي���ار وباإ�س���راف مبا�س���ر من 

فريق اإعمار حمافظة بابل.
 اأعل���ن ذلك ل���� )املدى( ام����ض علي عبد 
اجلليل ع�سو فريق اعمار بابل مبينا: 
اإن مئذن���ة الكفل والأبني���ة امللحقة بها 
م���ن املع���امل التاريخي���ة الب���ارزة على 
م�ستوى االعراق ، فعمارتها وزخارفها 
ت�سكل حقبة مهمة م���ن تاأريخ العمارة 
العراقية ، بني���ت وامل�سجد امللحق بها 
يف الفرتة اليلخانية 716ه – 1316م 
، ولبد من الإ�سارة اإىل اأن هذه املئذنة 
هي اجلزء املتبقي الوحيد من امل�سجد 
لذا يطلق عليها ا�س���م املئذنة اليتيمة ، 
تتكون املئذنة من خم�سة اأجزاء هي : 
القاع���دة  ،  الب���دن  ،  ال�سرفة  ،  الرقبة  
،  ال�سمعة. اإىل اأن املئذنة تعر�ست اإىل 
ميل ح���اد تراوح اإىل اأك���رث من خم�ض 
درج���ات مم���ا ه���دد بانهياره���ا وه���ي 
تع���د من ال���رتاث الإ�سالم���ي والعربي 

ل���ذا قرر فريق اإعم���ار بابل وبالتعاون 
مع الدوائ���ر ذات الخت�سا�ض بالعمل 
عل���ى اإنقاذ ه���ذه املئذنة بط���رق علمية 
�ست���وؤدي بالنتيج���ة اإىل احلف���اظ على 
ه���ذا الإرث التاريخي، م�س���رًا اإىل اأن 
عملي���ة الإنق���اذ تت�سمن ن�س���ب اأبراج 

جم���اورة للمئذنة من الف���ولذ لغر�ض 
الثاني���ة  املرحل���ة  اأم���ا  املي���الن،  من���ع 
فتت�سم���ن معاجل���ة الت�سققات باحلقن 
الكونكريت���ي ومعاجل���ة ت���اآكل الرتبة 
. وه���ذه العملي���ة �ستنجز خ���الل �ستة 
اأ�سه���ر، واأ�س���اف عبد اجللي���ل اأن هذا 

العمل هو جزء من اأعمال كثرة يقوم 
بها فريق اإعمار بابل، لغر�ض احلفاظ 

على املوروث التاريخي .
م���ن جانبه، قال ح�سني فلي���ح  مديرية 
اآث���ار بابل ع���ن منارة م�سج���د األنخيله 
وم���ا حتمل م���ن دللت تراثي���ة واإنها 
الإ�سالمي���ة  املن���ارات  اأ�سخ���م  م���ن 
حي���ث يبل���غ ارتفاعه���ا 24 م ومتت���از 
م���ن اخل���ارج بالزخ���ارف الإ�سالمية، 
وب�سبب الإهمال منيت باأ�سرار بالغة 
وميالنها قد ي�سبب �سقوطها الفجائي، 
ومت اإعداد هيكل حديدي حول املنارة 
للحد من ميالن املاأذنة، وامل�سروع من 
متوي���ل دائرة امل���زارات ومتت اإحاطة 
ق�سم من املاأذنة بالطابوق �سنة 1936 
وهناك جت���اوزات من حمالت وبيوت 
على اأ�س���وار امل�سجد، ولميك���ن اإزالة 
هذه التجاوزات اإل بالتعوي�ض املادي 
له���م. وم�ساح���ة امل�سج���د تبل���غ1200 
م عل���ى اخلرائ���ط والقيا�س���ات، ولكن 
على الواقع لجند هذا القيا�ض ب�سبب 
م���ع  التع���اون  وطلبن���ا  التج���اوزات، 

دوائر املحافظة.

ـــارة الــكــفــل ـــن ــل م ــي ــاأه ــت اإجـــــــــراءات ل

النا�سرية/ ح�سني العامل 
اكد م�سدر م�سوؤول يف دائرة �سحة ذي قار و�سول كميات 
كب����رة من ادوية ال�سحة العامة، والقرا�ض املعقمة ملياه 
ال�س����رب اىل خمازن ق�س����م ال�سيدلة يف دائ����رة �سحة ذي 
ق����ار. وقال مدير اعالم �سحة ذي ق����ار �سعد �سالح للمدى 
ام�����ض: ان خمازن ق�س����م ال�سيدلة ت�سلم����ت كميات كبرة 
م����ن م����ادة   Ferro Folic Tab امل�ستخدم����ة لرعاي����ة 
الم والطف����ل، وبكمية تقدر باكرث من مليونني وثالثمائة 

حبة م�س����را اىل ان املادة املذكورة �ست����وزع على الن�ساء 
احلوامل، وبا�سراف وحدة الرعاية ال�سحية.

وا�س����اف �سالح: كم����ا مت ت�سلم 337 ال����ف �سيت من مادة 
يف  ال�س����رب  مي����اه  بتعقي����م  اخلا�س����ة    Aqua Tab
املناط����ق غ����ر املخدومة ب�سب����كات املاء ال�س����ايف، م�سرا 
اىل ان ق�س����م ال�سيدل����ة �سيبا�سر بتوزيع امل����ادة املذكورة 
على اكرث من خم�س����ني مركزا �سحيا تتوزع على املناطق 
النائي����ة يف حمافظة ذي قار، وذلك �سمن برنامج الوقاية 

م����ن مر�ض الكول����را. وتابع مدير اعالم �سح����ة ذي قار: 
 Vitamin كم����ا ت�سلمت خم����ازن ق�س����م ال�سيدلة م����ادة
املدر�سي����ة،  ال�سح����ة  ملوؤ�س�س����ات  A Capاملخ�س�س����ة 
حي����ث �سيت����م توزيع الوجبة الثانية من ه����ذه املادة خالل 
الن�س����ف الث����اين م����ن الع����ام الدرا�سي احل����ايل ،لفتا اىل 
ان امل����اد املذك����ورة التي م����ن �سانها املحافظ����ة على �سحة 
تالمي����ذ املدار�����ض، �سيت����م جتهيزه����ا للقطاع����ات ال�سحية 

وامل�ست�سفيات يف عموم املحافظة.  

و�سول كميات من اأدوية ال�سحة العامة فـي ذي قار

بغداد/ املدى
حققت اأمانة بغداد ن�سب اإجناز متقدمة يف تنفيذها لعمال التو�سيع الثاين مل�سروع 

�سرقي دجلة بكلفة )38( مليار دينار وب�سقف زمني مدته )24( �سهرًا . 
  وق����ال م�س����در يف المانة ل�)املدى( ام�����ض  "اإن املالكات الفني����ة والهند�سية لدائرة 
م����اء بغ����داد اح����دى ت�سكيالت اأمانة بغ����داد توا�س����ل بالتعاون مع اح����دى ال�سركات 
املتخ�س�س����ة تنفيذ امل�سروع الذي يعد من امل�ساريع ال�سرتاتيجية املهمة التي تخدم 
مناطق الأعظمية وال�سعب و�سبع اأبكار واأجزاء من بلديات ال�س��در الأوىل والثانية 
و9 ني�س����ان والكرادة والر�سافة املركز". واأو�سح اأن "هذا التو�سع �سي�سيف طاقة 
جدي����دة للم�سروع تبلغ قرابة )185( األ����ف م3 يف اليوم من املاء ال�سايف من �ساأنها 
الإ�سه����ام يف ح����ل جزء كب����ر من ال�سح����ة يف مناطق جان����ب الر�ساف����ة". وبني: اأن 
"تنفي����ذ هذا امل�سروع ياأت����ي �سمن خطة و�سعتها اأمانة بغداد لزيادة كميات املاء 
املنت����ج  يف العا�سمة بغ����داد، و�سملت اجن����از تاأهيل امل�ساريع القدمي����ة وتو�سيعها 
كم�س����روع التو�سي����ع الأول مل�س����روع �سرق����ي دجل����ة بطاق����ة )225000( مرت مكعب 
يف الي����وم، و تو�سي����ع م�سروع م����اء الوثبة بطاقة)48000( م����رت مكعب يف اليوم، 
وتو�سي����ع م�سروع ماء الوحدة بطاقة )38000( م����رت مكعب يف اليوم، ا�سافة اىل 
املبا�س����رة بتاأهيل وتو�سيع م�سروع م����اء الر�سيد، لزيادة طاقته الإنتاجية اىل )90( 

األف مرت مكعب يف اليوم ". 
يذك����ر ان امانة بغ����داد توا�سل تنفيذ م�س����روع ماء الر�سافة العم����الق الذي يعد من 
اك����رب امل�ساري����ع يف ال�سرق الو�سط، وم����ن املوؤمل ان يق�سي عل����ى ال�سحة يف املاء 

ال�سايف للعا�سمة بغداد ب�سكل نهائي حتى العام 2030 . 
  ومن جهة ثانية تنظم امانة بغداد احتفاًل كبرًا مبنا�سبة يوم املدينة العربية الذي 
ي�سادف الثنني الق�ادم اخلام�ض ع�سر من �سهر اآذار احلايل على حدائق �سارع )اأبو 
نوا�ض(. وقال نف�ض امل�سدر ل�)املدى( ام�ض" اإن الإحتفال بهذا اليوم �سيت�سمن عدة 
فعالي����ات تنظم بالتن�سيق مع عدد م����ن الوزارات واملوؤ�س�سات املعني����ة ومنها اإقامة 
املاراث����ون الريا�سي الذي �سيق����ام بالتعاون مع وزارة ال�سب����اب والريا�سة، والذي 
يب����داأ من ج�سر اجلمهورية مرورًا ب�سارع اأب����ي نوا�ض حتى مكان الحتفال، وكذلك 
م�ساركة طلبة املرحلة الأخرة يف اأكادميية الفنون اجلميلة يف اإعداد الر�سوم التي 
تتناول واقع مدينة بغداد، وتراثها وتاريخها احل�ساري، ف�ساًل عن م�س�اركة وزارة 
ال�سح����ة يف فعالي����ات الحتفال ال����ذي يتزامن مع ي����وم ال�سح����ة العاملي".واأ�ساف 
امل�س����در " ان فعالي����ات الحتفال تت�سمن اأي�س����ًا اختيار اأجمل واأنظ����ف واجهة دار 
يف بغ����داد وتق����دمي جوائز للدور الفائزة يف امل�سابقة م����ن خالل م�ساركة املواطنني 
بالعم����ل اجلماع����ي بتنظيف واجهات دوره����م بالتعاون مع �سع����ب الإعالم والوعي 

البلدي يف الدوائر البلدية بجانبي الكرخ والر�سافة من العا�سمة بغداد".

اأمانة بغداد: اإجناز مراحل 
متقدمة يف م�سروع ماء �سرقي دجلة

منارة الكفل قيد الرتميم


