
نـدعـو وزارتـي ال�سنـاعـة والنفط التـدخـل لتح�سـيـن
 نوعية مادتي اال�سمنت والقير

 مندوب المدى /ح�سين العامل

قال مدير طرق وج�سور المثنى المهند�س كامل 
بتنفيذ م�ساريع   قامت  دائرته  اإن  نينو:  مجهول 
واإن�ساء  كم   800 بطول  ط��رق  واك�ساء  تبليط 
مناطق  ف��ي  ح��دي��ث��ة  ج�����س��ور  خم�سة  م��ن  اأك��ث��ر 
مختلفة من المحافظة وذلك �سمن خطة العامين 

الما�سي والحالي.
للمدى  المثنى  وج�سور  ط��رق  مدير  واأو���س��ح 
لمعالجة  متكاملة  خطة  اأع��دت  دائرته  اإن  قائال: 
ف��ي المحافظة  ال��ط��رق وال��ج�����س��ور  واق���ع ح��ال 
التي  العائمة  الخم�سة  الج�سور  واقع  وال�سيما 
كانت تعاني من التقادم وتت�سبب بعرقلة حركة 

المرور.
يجري  ال��ت��ي  الخطة  ت�سمنت  لقد  واأ����س���اف:   
اال�ستثمارية  ال��خ��ط��ة  ح�����س��اب  ع��ل��ى  تنفيذها 
لوزارة االإعمار واالإ�سكان وموازنة خطة تنمية 
ج�سر  م�سروع  بينها  من  م�ساريع  عدة  االأقاليم، 
المجد الذي يربط �سفتي ناحية المجد وبكلفة 
الدراجي  ج�سر  وم�سروع  دينار  مليار   3،450
مليارات  خم�سة  بنحو  تقدر  بكلفة  الكونكريتي 
في  الحالية   االن��ج��از  ن�سبة  تقدر   حيث  دينار 
. وكذلك  ب��� %50  ال��م��ذك��ور  ال��م�����س��روع  اأع��م��ال 
من  ال��ذي  الكونكريتي  ال�سوير  ج�سر  م�سروع 
ال��م��ق��رر ان��ج��ازه خ��الل ال��ع��ام ال��ح��ال��ي اذ تبلغ 
اأعمال الم�سروع 90%، ف�سال  ن�سب االنجاز في 
من  ال��ذي  الحديث  ال�سهداء  ج�سر  م�سروع  عن 
المقرر افتتاحه مطلع ال�سهر القادم، م�سيرا اإلى 
ب�  كلفته  تقدر  ال��ذي  ال�سهداء  ج�سر  م�سروع  اأن 
9،606 مليار دينار تم عبر ثالث مراحل تمثلت 
منطقة  في  ن�سبة  واإع��ادة  القديم  الج�سر  برفع 
الماء  الإي�سال  غاط�س  اأنبوب  وتنفيذ  العط�سان 
اإلى ناحية الخ�سر ون�سب ج�سر كونكريتي على 
مقطع نهر الفرات المار بمركز محافظة المثنى 
وزاد نينو كما ت�سمنت الخطة ا�ستبدال خم�سة 
من  كل  في  ثابتة  باأخرى  للم�ساة  عائمة  ج�سور 
من  وبتمويل  والخ�سر  ال�سماوة  مدينة  مركز 

الجهات المانحة.
م�ساريع  الخطة  مفردات  ت�سمنت  كما  واأردف: 
جديدة اأخرى من بينها اإن�ساء ج�سر "بربوثي" 
كونكريتية  ج�سور  واإن�ساء  ال�سماوة  �سمال  في 
الهالل  وناحية  ال�سماوة  مدينة  مركز  في  ثابتة 
وتعبيرة المهدي االأنبوبية وهذه الم�ساريع هي 

حاليا في طور االإحالة.
وتابع مدير طرق وج�سور المثنى كما ت�سمنت 
تتوزع  الطرق  من  وا�سعة  �سبكة  تنفيذ  الخطة 

االأق�سية والنواحي وبما يقرب من  على جميع 
800 كم طول و�سمن خطة تنمية االأقاليم لعام  
م�ساريع  ع��ن  ف�سال  "هذا  واأ����س���اف:   ،  2010
تنفيذهما  يجري  التي  اال�ستراتيجية  الطرق 
على ح�ساب وزارة االإعمار واالإ�سكان والمتمثلة 
�سماوة-  ط��ري��ق  م��ن  ال��ث��ان��ي  الممر  بم�سروع 
ديوانية وبطول 70 كم وبكلفة تقدر ب� 48 مليار 
دينار وم�سروع الممر الثاني من طريق �سماوة 
– نا�سرية بطول 48،5 كم وبكلفة 16،5 مليار 

ما  وف��ق  ي�سير  العمل  اأن  اإل��ى  م�سيرا  دينار"، 
مخطط له في الم�سرعين المذكورين.

من  عدد  الخطة  تت�سمن  كما  الم�سدر  واأ�ساف 
م�ساريع �سيانة للطرق القديمة وبما يزيد على 
50 كم طول، الفتا اإلى انجاز عدد من الم�ساريع 
المذكورة وا�ستكمال اإجراءات االإحالة لعدد اآخر 
تنفيذ  تواجه  التي  المعوقات  اب��رز  وعن  منها. 
المثنى  في محافظة  الطرق والج�سور  م�ساريع 
مديرية  عليه  ت�سرف  ما  مجموع  اإن  نينو:  قال 

طرق وج�سور المثنى حاليا من م�ساريع الطرق 
والج�سور يقدر ب� 80 م�سروعا وبكادر هند�سي 
وهذا  واأ���س��اف  مهند�سين.  الع�سرة  يتجاوز  ال 
المتابعة  عملية  في  باإحراج  للدائرة  يت�سبب  ما 
واالإ�سراف وال�سيما اأن بع�س الم�ساريع تتطلب 
دائرة مهند�س مقيم تتكون من ثالث مهند�سين، 
الحاد  النق�س  ونتيجة  دائ��رت��ه  اأن  اإل��ى  منوها 
المهند�س  بتكليف  قامت  الهند�سية  الكوادر  في 
م�ساريع،  ع�����س��رة  م��ن  اأك��ث��ر  بمتابعة  ال��واح��د 
م�سيرا اإلى اأن الم�سكلة تاأخذ بالتفاقم كلما تكون 
االإمكانات  �سعيفي  من  والمقاولين  ال�سركات 

والخبرة.
تطابق  ع��دم  م�سكلة  تعد  كما  الم�سدر  وت��اب��ع 
والقير  اال�سمنت  م��ادت��ي  م��ن  المحلي  المنتج 
اأهم  من  المطلوبة  القيا�سية  الموا�سفات  مع 
في  ال��م�����س��اري��ع  تنفيذ  ت��واج��ه  ال��ت��ي  الم�ساكل 
المحافظة، م�سيرا اإلى انعكا�س ذلك على ديمومة 

وعمر الم�ساريع.
المثنى وزارت���ي  ط���رق وج�����س��ور  م��دي��ر  ودع���ا 
ال�سناعة والنفط التدخل لتح�سين نوعية المنتج 
الموا�سفات  اال�سمنت والقير ووفق  مادتي  من 
المعتمدة كما نا�سد الجهات المعنية دعم الكوادر 
برفع  الم�ساريع  تنفيذ  على  الم�سرفة  الهند�سية 
من  لحمايتها  وذل���ك  ومخ�س�ساتها  روات��ب��ه��ا 
"اإن م��ا الح��ظ��ن��اه ه��و عدم  االن���ح���راف، وق���ال 
تنا�سب حجم الدعم المخ�س�س للمهند�س المقيم 
مواقع  في  به  يقوم  ال��ذي  الهند�سي  الجهد  مع 
يتقا�سى  ال  حديثا  المتعين  فالمهند�س  العمل 
اأكثر من 300 األف دينار في حين يدير م�ساريع 
تتراوح كلفها ما بين 5 – 10 مليار دينار وهذا 

ما يدفعنا للخ�سية من االنحراف.
كما دعا الم�سدر الجهات المعنية في المحافظة 
والوزارات اإلى اإدراج ال�سركات المتلكئة �سمن 
ال�سركة  �ساحب  ومحا�سبة  ال�سوداء  الالئحة 
اإدراج  المتلكئة في تنفيذ الم�ساريع موؤكدا عدم 
منها  ع��دد  ت�سخي�س  رغ��م  االآن  حتى  �سركة  اأي��ة 

خالل عملية تنفيذها لم�ساريع المحافظة.
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وا�سط /ال�سومرية

اأعلنت محافظة وا�سط، وجود "حيتان فا�سدة" تعمل على 
اإعاقة تنفيذ الم�ساريع الخدمية في المحافظة، موؤكدة اأنها 
�ست�سيق الخناق عليها بهدف تطهير الموؤ�س�سات الحكومية 
من الف�ساد االإداري والمالي، في حين دعت الجهات المعنية 

اإلى عدم التهاون مع هذا الملف.
اإن  الزبيدي  خليل  ح�سين  مهدي  وا���س��ط،  محافظ  وق��ال 
عائقًا  ي�سكل  اأن  �ساأنه  ما من  بكل  تقوم  الفا�سدة  "الحيتان 
المحافظة  في  الخدمية  والم�ساريع  االأع��م��ال  تنفيذ  اأم��ام 
ويدفع بها نحو التراجع، وهو اأمر مرفو�س وغير مقبول 
بت�سييق  "�سيبداأ  اأن��ه  على  م�سددا  المقايي�س"،  ك��ل  ف��ي 
تمهيدا  الحكومية  الموؤ�س�سات  في  المف�سدين  على  الخناق 

لتطهيرها من هوؤالء المنحرفين وظيفيا".
في  العامين  المفت�سين  دور  "اأهمية  الى  الزبيدي  واأ�سار 
دوائر الدولة وموظفي هيئة النزاهة في ر�سد اأي خروق 
الفتًا  �سدها"،  المنا�سبة  االإج��راءات  واتخاذ  قانونية  غير 
هنا  ف�ساد  حاالت  وجود  عن  اأولية  موؤ�سرات  "وجود  الى 
الوثائق  اإل���ى  ت�ستند  ال  ال��م��وؤ���س��رات  تلك  ول��ك��ن  وه��ن��اك، 

والحقائق الدامغة".
"ما م��وج��ود م��ن م��وؤ���س��رات م��ا زال���ت تحت  واأو���س��ح اأن 
مع  ت��ه��اون  ال  ف��اأن��ه  منها  التحقق  ت��م  ح��ال  وف��ي  المراقبة، 
ب�سدة"،  فيها  المتورطين  محا�سبة  �ستتم   حيث  اأ�سحابها 
م�سيرا اإلى اأن "الم�سوؤول االأعلى في الدائرة اأو الموؤ�س�سة 
الحكومية �سيكون محا�سبًا اأكثر من غيره في حال وجدت 

في دائرته ق�سايا تتعلق بجانب من جوانب الف�ساد".
نظم،   وا�سط  محافظة  في  النزاهة  هيئة  مكتب  اأن  يذكر 
اأم�س االأول، ور�سة عمل للتعريف باالإ�ستراتيجية الوطنية 
خالل  من  العراقية  الحكومة  تبنتها  التي  الف�ساد  لمكافحة 
القيام بحملة وطنية لمكافحة الر�سوة في العراق واتخاذ 
الور�سة  وخ��رج��ت  المف�سدين،  بحق  �سارمة  اإج����راءات 
في  والم�سوؤولين  المخت�سين  من  ع��دد  فيها  �سارك  التي 
منها  تو�سيات  بعدة  والت�سريعية  التنفيذية  الحكومتين 
العمل على ن�سر ثقافة النزاهة وال�سفافية ومكافحة الف�ساد 
االأموال  واإدارة  توزيع  حول  الغمو�س  اأو  الجهل  واإزال��ة 
العامة وتاأهيل القيادات االإدارية العليا والو�سطى للتعريف 

بالقوانين والتعليمات واالأنظمة وطرق االإدارة الحديثة.

محافظ وا�سط: "حيتان 
فا�سدة" تعيق تنفيذ 

الم�ساريع

مدير طرق وج�سور المثنى لـ )         (: 

التقينا هذا اليوم السيد عماد مكية الرئيس التنفيذي 
لشركة زين العراق في لقاء خاص ملناقشة الكثير من 
االم��ور والقضايا التي اخذت حي��زا كبيرا من النقاش 
واجلدل فيما يخص واقع االتصاالت بشكل كبير وواقع 
االس��تثمار الذي على ما يبدو اخ��ذت تتجاذبه اطراف 
ع��دة. هذه وغيره��ا من احمل��اور حملناها ال��ى مكتب 
الس��يد مكية واجابنا عليها بتفصيل من ش��انه ان 
يوضح الكثير من االستفس��ارات لدى املواطنني بهذا 

الشأن .

س1/ أعلن��ت زين قبل فرتة وجيزة توس��يع ش��بكتها 
لتغط��ي محافظات اقليم كردس��تان. ما هي توقعاتكم 

بالنجاح هناك ؟
عماد/ يزيد عدد مشتركي زين العراق على )12( مليون 
مش��ترك وهذا قبل ان تدخل زين االقليم، اي انها حتتل 
املرتب��ة االولى بج��دارة وبفارق هائل ع��ن افضل ثاني 
ش��ركة مجهزة له��ذه اخلدمات في الع��راق، ويزيدني 
هذا فخ��را واعت��زازا ويدفعني مع الكادر التش��غيلي 
للش��ركة الى ب��ذل اقصى اجلهود لاليف��اء بالتزاماتنا 
جت��اه مواطنينا وتق��دمي افضل ما يتوف��ر من خدمات 
الهاتف النقال. وقد س��بقتنا ش��هرة زين العراق الى 
اقليم كردس��تان وكل الدالئل تشير الى اقبال شديد 

على خدماتنا هناك.

س2/ كي��ف تقيمون بيئة العم��ل يف مجال االتصاالت 
وما هي التحديات التي تواجهكم؟

عم��اد/ كنت والزل��ت من اش��د املؤمن��ني باهمية دور 
هيئة االعالم واالتص��االت في تطوير قطاع االتصاالت 

ف��ي العراق م��ع اهمية وزارة االتص��االت كونها اجلهة 
املعنية بالسياس��ات العامة في هذا القطاع. الزالت 
جميع مؤسس��ات الدول��ة ف��ي دور التطوير ويتطلب 
ذلك جه��ودا كبيرة في مجال��ي التخطيط والتدريب 
لكي تس��تطيع ان تواكب العمل مع النماذج واالمناط 
احلديثة في التنظيم القطاعي واعطاء دور اساس��ي 
للقط��اع اخلاص في تقدمي اخلدمات عوضا عن القطاع 
العام ال��ذي تكون مهمت��ه منظمة لهذا النش��اط، 
ونعم��ل حالي��ا م��ع الهيئة عل��ى حل نق��اط اخلالف 
لالرتقاء مبس��توى التعامل بني اجلهة املشغلة واجلهة 
املنظمة ملا فيه مصلح��ة املواطنني. ونحن متفائلون 
للتع��اون البن��اء ب��ني وزارة االتصاالت وهيئ��ة االعالم 
واالتصاالت والذي نرجو ان يتم من خالله التوصل الى 
صيغة جديدة ملقترح قانون االتصاالت الذي س��يحدد 
املس��ؤوليات. ان التحديات الت��ي نواجههاويواجهها 
جميع املس��تثمرين مش��تركة وتتلخص في العامل 
االمن��ي واعتمادن��ا عل��ى املول��دات بدال م��ن الطاقة 
الكهربائية لتش��غيل ابراجنا وغيرها سبق وان اشرنا 

اليها في معظم تصريحاتنا.

س3/عل��ى ما يبدو انكم اس��تثمرتم ام��واال طائلة يف 
العراق ...اال ترون ان وضع غرامات كبرية من شانه ان 

يهدد استثماركم و كذلك اي استثمار يف البلد ؟
عماد/صحيح...انن��ا نتعامل مع ه��ذا املوضوع مبهنية 
عالية وش��أنه ش��أن التحديات الكبي��رة االخرى التي 
تواجه كل م��ن يعمل في الع��راق. ان احترام القوانني 
والعمل باالطر التي تس��مح بها ه��و الطريق االمثل 
الذي نسلكه وندعو اجلميع اليه وبعكس ذلك ستبوء 

جمي��ع اجلهود الت��ي تقوم به��ا احلكومة لتش��جيع 
االس��تثمار بالفش��ل. اننا واثقون بان منطق القانون 
سيس��ود في النهاية في ظل العملي��ة الدميقراطية 
في هذا البلد ونس��عى الى دعم االصالحات وحس��ب 

امكاناتنا.

س4/ كيف برأيكم يمكن ان تقوم الحكومة بتشجيعكم 
كمستثمرين؟

ان الشركات التي وظفت املاليني منذ 2003 في العراق 
وصمدت خالل الس��نوات الصعب��ة التي تلت وقدمت 
خدم��ات االتص��االت للعراقي��ني وكان له��ا دور مهم 
وداعم للقوى االمنية في جهودها في محاربة االرهاب 
والعم��ل على اس��تتباب االمن والنظام ف��ي البلد، ال 
يج��ب ان ينظر اليها على انها مس��تثمر ع��ادي وامنا 
مستثمر مؤمن بالعراق ومستعد للتضحية لتطوير 
البنى التحتية فيه، وهذا ينطبق على جميع الشركات 
العامل��ة في هذا اجملال. واقترح هن��ا على احلكومة ان 
تدعم هذه الشركات في تشجيع اعادة استثمار جزء 
من وارداتها في مشاريع تطويرية اخرى مقابل اعفاءات 
ضريبية او تسهيالت مالية وهذا مما سيشجع اجلميع 
على اس��تمرارية االس��تثمار ف��ي الع��راق االمر الذي 

سيوفر فرص عمل كثيرة للعراقيني.

س5/ الحظن��ا تحس��نا ملحوظا يف موضوع س��قوط 
املكاملات املفاجئ فما هو السبب؟

عماد/ من اهم التحديات التي واجهتنا منذ عام 2008 
هو قيام اخملربني باستخدام الهواتف النقالة في تفجير 
العبوات الناس��فة االمر الذي ح��دا بالقوات املتعددة 
اجلنسية اس��تخدام معدات تشويش بشكل موسع 
اضافة الى انتشار بيع معدات التشويش الصغيرة في 
االسواق احمللية. كل هذا النشاط ينتهي في االخير في 
اسقاط املكاملات الفش��ال احملاوالت التخريبية. قامت 
شركتنا بدراس��ة مستفيظة لهذا املوضوع ووضعت 
بعض احللول التقنية التي حتسن من مستوى اخلدمة 
للمواطنني اضافة الى تنظيم دقيق الجزاء الش��بكة 

ومكوناتها، وقد بدأ التحس��ن امللحوظ يظهر بشكل 
واضح منذ نهاية العام املاضي. وفي هذه االيام نالحظ 
التحسن بوضوح حلدوث انخفاض شديد في مستوى 

التشويش الذي نرجو ان يستمر.

س6/ كث��ر الحديث عن وج��ود تأثري ضار على الصحة 
نتيجة التعرض اىل املوج��ات الراديوية للهاتف النقال. 
ماذا نس��تطيع ان نقول للمواطنني الذين يستخدمون 

الهاتف املحمول بكثرة؟
عماد/ اني احد هؤالء الناس الذين يستخدمون الهاتف 
النق��ال بكثرة ولفت��رات طويلة وكم فك��رت في هذا 
املوضوع وتاثيراته الس��لبية عل��ى الصحة االمر الذي 
دعاني الى التقصي عنه بشكل شخصي. وعلمت بان 
اخلط��ر االكبر ياتي من املوجات الكهرومغناطيس��ية 
ذات الت��رددات الفائق��ة والت��ي تؤين امل��واد املتعرضة 

لها وان الترددات التي تعمل عليها ش��بكات الهاتف 
النق��ال بعيدة كل البعد عن الت��رددات الضارة اضافة 
الى ان اجهزة اإلرس��ال تعمل بقدرة صغيرة جدا حيث 
ان اكثر ما ميكن ان يشعر به املواطن هو ارتفاع طفيف 
في حرارة اجلهاز احملم��ول نتيجة طول مدة املكاملة وال 
توجد أخط��ار فعلية عل��ى صحة اإلنس��ان من جراء 

استخدام الهاتف احملمول او العيش قرب األبراج.  

س7/س��معنا انكم تس��تقطبون املواهب م��ن الطلبة 
الخريجني ؟ما قصة ذلك ؟

عماد/من��ذ بداي��ة عملي في الش��ركة وان��ا في بالي 
مس��الة اضافة كادر نؤهله م��ن املوهوبني ,فتوجهنا 
ال��ى اجلامع��ات العراقي��ة ف��ي بع��ض االختصاصات 
وطلبنا منهم تزويدنا بأس��ماء  الطلبة االوائل لغرض 
تدريبهم واالس��تفادة من قس��م منهم في عمليات 
الشركة . ان شركة زين قد اصبحت االن مبثابة معهد 
فني وهندس��ي واداري متقدم يس��تقطب الكثير من 
املواه��ب وعملنا بش��كل ج��اد على اعط��اء الفرصة 
للطلب��ة في بع��ض اجلامعات مثل جامع��ة النهرين 
للتدري��ب في اقس��ام ش��ركتنا واصبح ه��ذا تقليدا 
س��نويا .كم��ا اطلقنا رعاية بع��ض الطلبة املوهوبني 
وتكفلن��ا بأجور دراس��تهم حلني تخرجه��م وفي اهم 
اجلامعات مث��ل اجلامعة االمريكية في الس��ليمانية. 
كما ترى اننا نحاول ان نبني اس��تراتيجية بعيدة املدى 

استنادا الى ثروتنا البشرية العراقية اخلالقة .

س8/كلمة اخرية...
عماد/نحن ال ننس��ى موقف االعالم امللتزم الذي طرح 
في كثير من املناس��بات العديد م��ن القضايا البناءة، 
وكان موقفه س��ليما ودقيقا ش��خص فيه املصاعب 
والتحديات وعمل معنا عن كثب من اجل تنبيهنا عن 
بع��ض نقاط الضعف التي جتاوزناه��ا. اننا حني نعمل 
معا فس��وف نصل جميعنا الى هدفنا في بناء العراق 

وطن اجلميع. 
وزين هي التي تعمل على ان يبقى العراق عاملاً جميالً

في اروقة مكتبه...

  النجف / عامر العكاي�سي
 

االمتحانات  مبقاطعة  النجف  معلمي  من  كبري  ع��دد  ه��دد 
متكررة يف حال  تظاهرات واعت�سامات  النهائية وتنظيم 

مل يقال مدير تربية النجف من من�سبه .
وقال ر�سا جواد �سربة رئي�س اجلمعية الرتبوية يف النجف 
ل�) املدى ( اأم�س" نحن يف الهيئات التعليمية والتدري�سية 
الرتبية  م��دي��ر  على  ط��وي��ال  �سربنا  النجف  حمافظة  يف 
ا�سماعيل املا�سي ومل يعد لنا خيار غري اخلروج بتظاهرة 
والوزارية  النهائية  االمتحانات  مقاطعة  وامكانية  �سلمية 
"�سنطالب  " . واأ�ساف  يف عموم مناطق حمافظة النجف 
اإليه  اآل��ت  ملا  نتيجة  الرتبية  مدير  باإقالة  اأ�سواتنا  باأعلى 
امل�ستويات  يف  وانخفا�س  تدهور  من  الرتبوية  العملية 
االإداري  الف�ساد  ح��االت  خنقتنا  حتى  والرتبوية  العلمية 
املوؤ�س�سات  يف  ح�سل  الذي  والت�سيب  واالأخالقي  واملايل 

الرتبوية يف حمافظة النجف اال�سرف" .
وعن ماهية مطالب جمعيتهم قال " مطالب جمعيتنا ال متثل 
هي  وامن��ا  وح�سب  للجمعية  االإداري���ة  الهيئة  نظر  وجهة 
حمافظة  يف  والتدري�سية  التعليمية  اال�سرة  مطالب  متثل 
ال�سريحة  لهذه  املمثل  هي  جمعيتنا  كون  برمتها  النجف 
واأول مطالبنا اإقالة ا�سماعيل خليل املا�سي مدير عام تربية 
حمافظة النجف اال�سرف " . وتابع قائال " كما نطالب اي�سا 
يف  القانونية  وال�سعبة  واالإع���الم  االإدارة  اأق�سام  بتغيري 
تربية النجف وت�سكيل جلنة م�سرتكة من االإ�سراف واملالك 
الإجراء ت�سوية عادلة و�ساملة للنقل يف املدار�س وعدم ترك 
اأبناء املحافظة بدون تعلم وتفعيل االأمر الوزاري ال�سادر 
عام 2008 بخ�سو�س اختيار اإدارات املدار�س". و اأو�سح 
" �سرف  ان من �سمن مطالبهم  الرتبوية  رئي�س اجلمعية 

املحافظة  وم��در���س��ي  معلمي  لكافة  املهنية  املخ�س�سات 
وتعيني املحا�سرين امل�سمولني بالتعيني وح�سب �سوابط 
وزارة الرتبية وعدم اعتماد ال�سوابط التي فر�سها املدير 
النجف  حمافظة  جمل�س  يف  الرتبية  جلنة  ورئي�س  العام 
الوظيفية  الدرجات  توزيع  يف  الن�سب  اعتماد  اىل  ا�سافة 
 " بفتح  �سربة  طالب  وكما  ال�سكانية".  الكثافة  وح�سب 
التعوي�سية  الدرجات  تعيينات  ق�سية  يف  عاجل  حتقيق 

للمعلمني واملدر�سني".
حمافظة  جمل�س  يف  الرتبية  جلنة  رئي�س  ق��ال  جهته  من 
النجف كرمي خ�ساف يف ات�سال هاتفي مع )املدى( " فيما 
يخ�س دورنا كلجنة الرتبية يف جمل�س حمافظة النجف فقد 
قمنا با�ستجواب مدير عام تربية النجف وبعد اال�ستجواب 
قررت اللجنة اأن اإجاباته مل تكن كافية و�سافية لذلك قررت 
اللجنة باالإجماع اإعفاء اإ�سماعيل املا�سي من من�سبه كمدير 
التو�سية  " وقد قمنا برفع  عام لرتبية النجف". واأ�ساف 
اىل جمل�س املحافظة لغر�س حتديد موعد جلل�سة تتم فيها 
اإقالته " . واأ�سار خ�ساف اإىل اأن " الو�سع االن حرج جدا 
الرتيث  اىل  واملدر�سني  املعلمني  زمالءنا  ندعو  فاننا  لذلك 
يف قرار التظاهرة الن الوقت ح�سا�س جدا فقد بداأ اأبناوؤنا 
يف  م�ستعدون  ونحن  ال�سفهية  االمتحانات  ب��اأداء  الطلبة 
مع  لهم  لقاء  ترتيب  او  زمالئنا  ال�ستقبال  الرتبية  جلنة 

ال�سيد حمافظ النجف الإنهاء االأزمة " .
ويف ات�سال هاتفي ل�) املدى (  مع رئي�س اجلمعية الرتبوية 
يف النجف ر�سا جواد �سربة  قال " ال مانع لدينا من لقاء 
حمافظة  جمل�س  رئي�س  ال�سيد  او  النجف  حمافظ  ال�سيد 
ان  اال  معهم  املطالب  بع�س  مناق�سة  من  مانع  وال  النجف 
مطلبنا فيما يتعلق باإقالة مدير الرتبية مطلب ال رجعة فيه 

ولن نقبل بدونه " .

معلمو النجف يهددون مبقاطعة االمتحانات 
اإذا مل يقال مدير الرتبية  كربالء /علي العالوي

دعا فالحون ومزارعون يف كربالء اإىل التدخل 
وامل�ساكل  املعوقات  اإزال���ة  اج��ل  م��ن  احلكومي 
بهدف  واإنتاجه  الزراعي  العمل  تعرت�س  التي 
اإىل ما كانت عليه يف �سبعينيات  االأر�س  اإعادة 
القرن املا�سي وقبلها لتكون كربالء �سلة الغذاء 

العراقي.
وقال فالحون خالل م�ساركتهم يف ندوة زراعية 
اأق��ام��ه��ا ق�سم االإر���س��اد وال��ت��ع��اون ال��زراع��ي يف 
احل�سينية  ناحية  يف  ك��رب��الء  زراع���ة  م��دي��ري��ة 
التي تعد واحدة من املناطق الزراعية املهمة يف 
العراق اإن امل�ساكل الزراعية كثرية وعلى الدولة 

اأن تتدخل ب�سكل علمي حللها.
علي  رزاق  املهند�س  ك��رب��الء  زارع  مدير  وق��ال 
هدفها  ال��ن��دوات  ه��ذه  مثل  اإن  للمدى  ال��ط��ائ��ي  
اال�ستماع اإىل م�ساكل املزارعني والفالحني بهدف 
اإيجاد احللول املنا�سبة لعلنا ن�ستطيع ان نحلها 
اإىل اجلهات  اأو نرفعها  تابعة الإدارتنا  اذا كانت 
عاتقها..  على  يقع  حلها  ك��ان  م��ا  اذا  املخت�سة 
منها  يعاين  التي  امل�ساكل  اغلب  اأن  اإىل  واأ�سار 
الفالحون واملزارعون هي م�سكلة املياه، واعتقد 
بل  نحلها  لكي  كربالئية  لي�ست  امل�سكلة  هذه  ان 
ان  اعتقد  ولكن  و�سيا�سية،  عراقية  م�سكلة  هي 
ويعتمد  االآخ��ر  هو  ذات��ه  يطور  اأن  الفالح  على 
على طرق الري احلديثة والتي من اهمها الري 
بالتنقيط وا�ستخدام التقنيات الزراعية التقنية 
خا�سة وان الدولة متنح قرو�سا مي�سرة وكبرية 
للفالحني �سمن املبادرة الزراعية او �سمن العمل 
الزراعي املعتاد او �سمن القرو�س التي يقدمها 

ب�سكل طبيعي امل�سرف الزراعي.

والتعاون  االإر���س��اد  ق�سم  رئي�س  ق��ال  جهته  من 
�سليم  الزراعي  املهند�س  املديرية  يف  الزراعي 
اإق���ام���ة هذه  م��ن خ���الل  ن�سعى  ع��ب��ا���س ح�����س��ن: 
م�ساكل  على  التعرف  اإىل  امليدانية  ال��ن��دوات 
تواجدهم  اأم���اك���ن  يف  وال��ف��الح��ني  امل���زارع���ني 
وايجاد احللول  مبا�سر  ب�سكل  اليها  واال�ستماع 
الالزمة واملمكنة لها. واأ�ساف: من خالل الندوة 
مت اال�ستماع اإىل اأ�سئلة وا�ستف�سارات املزارعني 
م�سكلة  تناولت  التي  و  عليها  االإج��اب��ة  وكذلك 
املياه وانقطاعه يف نهر احل�سينية ب�سبب اأعمال 

تقدمي  ومت  احلا�سر  الوقت  يف  القائم  التبطني 
اأعمال  تق�سيم  منها  امل�سكلة  لهذه  حلول  ع��دة 
قطع  يتم  ال  حتى  متقطعة  ف��رتات  على  التبطني 
املياه ب�سكل نهائي وحفر اآبار يف الب�ساتني من 
خالل منحهم القرو�س ل�سد حاجة الب�ساتني من 
مياه ال�سقي خالل هذه الفرتة، وكذلك ا�ستخدام 
ن�سبة  تتحمل  التي  اأ�سجار  ل�سقي  املبازل  مياه 
قليلة من امللوحة يف االأرا�سي املحاذية للمبازل 
لغر�س  طلباتهم  لتقدمي  املزارعني  توجيه  ومت 
احل�سول على مادة الكاز مل�سخاتهم خا�سة يف 

هذه الفرتة كون اأرا�سيهم ت�سقى �سيحا، وتطرق 
امل�سروطة،  املخازن  بناء  م�سكلة  اأن  اإىل  ح�سن 
هناك  اإن  من  للزراعة  االأرا�سي  �سالحية  بعدم 
ح��اج��ة الأ���س��ح��اب ه���ذه ال��ب�����س��ات��ني ل��ب��ن��اء هذه 
املمنوحة  القرو�س  من  اال�ستفادة  اأو  املخازن 
لهذا الغر�س مت اتخاذ اجراءات من قبل مديرية 
هذه  بخ�سو�س  ال����وزارة  وخ��اط��ب��ت  ال��زراع��ة 
كبرية  م�ساحة  ت��اأخ��ذ  ال  امل��خ��ازن  ك��ون  امل�سكلة 
هذه  الإن�ساء  موافقات  ملنحهم  اإمكانية  وهناك 
االأ�سمدة  قلة  م�سكلة  ط��رح  مت  وكما  امل�ساريع 
الكيمائية املخ�س�سة للب�ساتني مع كرثة الروتني 
للح�سول عليها وقد متت مفاحتة الوزارة لزيادة 
الكمية املخ�س�سة للب�ساتني واإمكانية فتح مراكز 
قطع يف االأق�سية والنواحي .وقال الفالح ح�سن 
حل  عن  تبحث  باتت  التي  امل�سكلة  اإن  االأنباري 
�سريع هي م�سكلة القرو�س التي مت تخ�سي�سها 
باحل�سة  تتعلق  كونها  جديدة  ب�ساتني  الإن�ساء 
مت  وقد  املائية  باحل�سة  القر�س  ربط  و  املائية 
و�سع مقرتح حلل هذه امل�سكلة وهو تغيري نظام 
ال�سيحي  من  اإن�ساوؤه  امل��راد  الب�ستان  يف  ال��ري 
احل�سول  من  يتمكن  لكي  بالتنقيط  ال��ري  اإىل 
احل�سة،  بتوفري  املائية  امل���وارد  موافقة  على 
اأكد على وجود  اما الفالح علي احل�سناوي فقد 
اأن  ويوؤكد  للب�ساتني  املغار�سات  تثبيت  م�سكلة 
هناك العديد من الب�ساتني القائمة حاليا مل تثبت 
القانون  ت��وق��ف  ب�سبب  للفالح  املغار�سة  ح��ق 
واإحالته اىل املحاكم املدنية..ويو�سح انه �سمع 
جمل�س  يف  حاليا  م��ط��روح��ة  امل�سكلة  ه��ذه  ان 
وتثبيت  بها  العمل  اإع��ادة  املوؤمل  ومن  النواب 
حقوق املغار�سة عن طريق مديريات الزراعة يف 

املحافظات.

ـــون يــطــالــبــون بــحــل مــ�ــســاكــل اإعـــاقـــة االإنــتــاج   ـــزارع م

من م�شاريع الطرق

ت�شويق التمور


