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يف ال�ش�أن املحلي
In Local Situation
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جمل�س نينوى يناق�ش اخلطة اخلم�سية ويوافق
على تخ�صي�ص مبالغ ملوظفي �إ�سناد عملية �أم الربيعني

ك����ل����ام اب���ي�������ض

�أرامل و�أيتام
جالل ح�سن
ال وج ��ود لإح�صائية دقيقة عن اع ��داد االيتام واالرامل يف
الع ��راق .ومل تـُ�صدر دائ ��رة االح�صاء� ،أو وزارة التخطيط
اية ارقام بهذا اخل�صو�ص .ولكن يبدو ان هناك ا�ستنتاجات
�ص ��ادرة عن جل ��ان خمت�ص ��ة ،او منظم ��ات ان�سانية تعمل
باملنطق التقريبي ملعرفة اعدادهم من عام 1980حتى االن
 ،ونتيج ��ة ملا مرمن ح ��روب وح�صار اقت�ص ��ادي وعمليات
ارهابي ��ة ،فكانت نتيجتها ثالثة ماليني طف ��ل يتيم وم�شرد
 ،حمرومني من اب�سط حقوق احلياة.
ثالث ��ة مالي�ي�ن يتيم ،رقم مف ��زع ويثري اكرث م ��ن ت�سا�ؤل،
ورمب ��ا ي َُ�ش ّك به  ،واليَقبل الت�صديق .ولكن بوقفة ح�سابية
ب�سيطة ،ق ��د يقبل الت�صديق ويكون مقب ��وال ،لهول امل�آ�سي
التي مرت بنا طيلة اكرثمن ثالثني عاما.
وزارة التخطي ��ط والتعاون االمنائ ��ي تقدر اعداد االرامل
واملطلقات مبليون ام ��ر�أة ،وبح�سابات معدل االجناب مع
اع ��داد االرامل .تكون النتيجة �أكرثم ��ن ثالثة ماليني طفل
يتي ��م ..رق ��م مذه ��ل ال نري ��د ان ن�صدقه  .لك ��ن واقع احلال
ي�ش�ي�ر مب ��رارة اىل نتائجه الوخيمة عل ��ى املجتمع و�آثاره
امل�ستقبلية.
وزارة العمل وال�ش� ��ؤون االجتماعية تعرتف بعدم وجود
اح�صائيات وارقام دقيقة لعدد االرامل واملطلقات وااليتام
يف العراق .
لكنه ��ا ت�ؤك ��د وج ��ود � 130ألف عائل ��ة م�ستفيدة م ��ن نظام
الرعاي ��ة االجتماعي ��ة للمطلق ��ات وفاق ��دات االزواج  .وان
هناك اكرث م ��ن  900الف م�ستفيد من نظام احلماية ،وهم
يعي�ش ��ون حتت خط م�ستوى الفق ��ر .الوزارة حتمل �صدق
ارقامها من خالل ما م�سجل يف بياناتها و�سجالتها ،والتي
تك�شف مقدار ما ي�صرف مليزانية الرواتب ال�شهرية .ويبدو
ان واقع احل ��ال ي�شري اىل ان م�ستقب ��ل حياة ثالثة ماليني
طف ��ل لي�س باالمر الهني ،ب ��ل انه امر خطري ينبئ مب�ستقبل
جمه ��ول ،ي� ��ؤدي اىل م�ش ��اكل واعت�ل�االت وانحراف ��ات قد
تغ ��رق املجتمع يف دوامة من اخل ��وف وامل�آ�سي ،فما احلل
؟ احلل ��ول قد تكون غري �شافية بحل امل�شكلة جذريا ووفق
معاجل ��ات مو�ضوعية ناجعة  ،ولكن معاجلة اجلروح تبد�أ
بو�ض ��ع ال�ضم ��اد اوال .اذن تق ��ع عل ��ى عات ��ق وزارة العمل
امل�س�ؤولي ��ة املبا�شرة ب�إيجاد معاجلات �آنية او بعيدة املدى
لهذه ال�شريحة املظلومة التي عانت وما تزال تعاين العوز
واحلرم ��ان واجله ��ل واملر�ض .اما ال ��وزارة الثانية والتي
م ��ن املفرت�ض ان تقوم بواجباتها على اف�ضل وجه وتتجه
باهتماماته ��ا اك�ث�ر من غريه ��ا ال�سباب تكوينه ��ا الوزاري
– عل ��ى اق ��ل تقدير  -اال ان هذه الوزارة م�شغولة ومنذ
ت�أ�سي�سها وحتى اليوم بعمل واحد ال بديل له  ،هو ندوات
ب�ش� ��أن الك�شف املبكرع ��ن �سرطان الثدي .وم ��ا تدري حتى
االن ،ك ��م من ال�ص ��دور ا�ست�أ�صل ��ت بعملي ��ات جراحية من
الدرجة الكربى وال�صغرى نتيجة الت�أخري يف الت�شخي�ص،
الت�شخي�ص املت�أخر جدا يا وزارة املر�أة.
jalalhasaan@yahoo.com

املو�صل /نوزت �شمدين
ناق� ��ش جمل� ��س حمافظ ��ة نين ��وى يف جل�ست ��ه
ال�سابع ��ة ع�شرة اخلط ��ة اخلم�سي ��ة للمحافظة،
وق ��رر رفعه ��ا اىل وزارة التخطي ��ط لت�ضمينه ��ا
يف خططه ��ا للمحافظ ��ات� ،أك ��د ذل ��ك م�صدر يف
املجل�س وقال لـ(امل ��دى)� :إن املناق�شات ان�صبت
على ان ��واع امل�شاري ��ع وتوزيعها عل ��ى املناطق
التابع ��ة للمحافظ ��ة� ،إ�ضاف ��ة اىل التخ�صي�صات
املالي ��ة الالزم ��ة ،و�أ�ضاف� :أن عددا م ��ن �أع�ضاء
املجل�س طالب ��وا بت�أجيل الت�صويت على اخلطة
لع ��دم و�ضوحه ��ا وواقعيتها ،حي ��ث �أنها اعطت
ن�سب ��ة من امليزاني ��ة لقطاع الرتبي ��ة مبقدار %9
ولقطاع ال�صح ��ة  %2,5وهي ن�س ��ب قليلة جدا،
وطالب ��وا بع ��دم رفع اخلط ��ة بو�ضعه ��ا احلايل
اىل وزارة التخطي ��ط ،و�إعالمه ��ا بت�أخر �إر�سال
اخلطة من �أجل �إعادة النظر بها.
وذك ��ر رئي� ��س جلن ��ة الزراع ��ة وامل ��وارد املائية
يف املجل� ��س ن ��واف تركي الفي�ص ��ل� :أن الن�سبة
املمنوح ��ة لقطاع الزراعة اقل م ��ن  ، %1هذا يف
ظ ��ل م�شكل ��ة الت�صح ��ر الت ��ي تواجهه ��ا نينوى
الي ��وم ،وطال ��ب بعق ��د اجتم ��اع مل ��دراء الدوائر
يف مق ��ر جمل� ��س املحافظ ��ة  ،لإحال ��ة اخلط ��ة
اخلم�سي ��ة اىل دوائرهم ملناق�شتها جمددا� ،سيما
وانها تخ�ص ف�ت�رة زمنية متتد خلم�سة �أعوام،
وحتتاج اىل مناق�شة م�ستفي�ضة .يف حني ك�شف
نائ ��ب رئي�س اللجن ��ة القانونية يحيى حمجوب
ع ��ن اقام ��ة ور�شة عمل خ�ل�ال اال�سب ��وع املقبل،
ح ��ول توزيع مبالغ اخلط ��ة وامل�شاريع  ،مطالب ًا
بح�ض ��ور ر�ؤ�ساء جمال�س االق�ضي ��ة والنواحي
هذه الور�شة حل�سم مو�ضوع اخلطة اخلم�سية.
رواتب موظفي العقود
على �صعيد �آخر� ،صوت جمل�س حمافظة نينوى
عل ��ى تخ�صي� ��ص املبال ��غ الالزمة لدف ��ع رواتب
موظفي عقود ا�سناد عملي ��ة ام الربيعني ،وقال
م�ص ��در خم ��ول يف املجل� ��س :ان الت�صوي ��ت مت
يف اجلل�سة ال�سابع ��ة ع�شرة للمجل�س ،خ�ص�ص
خالله ��ا 17مليار دينار ل�ص ��رف رواتب موظفي
اال�سناد البالغ عددهم نحو  14الف موظف.
وعل ��ى �صعي ��د اخ ��ر ،تظاهر ط�ل�اب يف جامعة
املو�ص ��ل مطالبني رئا�ستها مبن ��ح الرا�سبني يف
ال ��دور الث ��اين للع ��ام الدرا�سي الفائ ��ت ،فر�صة

وا�ســط :ال �صحة لوجود حالة نزوح
مــن قـ�ضــاء احلــي
الكوت� /آكانيوز
نف ��ى رئي�س جمل�س حمافظة وا�سط م ��ا ا�شيع ب�ش�أن وجود
ن ��زوح جماعي م ��ن ق�ضاء "احلي" مبحافظ ��ة وا�سط ب�سبب
�إنفلون ��زا اخلنازير.وقال حممود عب ��د الر�ضا طالل بح�سب
وكال ��ة �آكاني ��وز ام� ��س االول � ،إن ��ه "ال �صح ��ة للأنب ��اء التي
حتدثت عن وجود حالة نزوح من ق�ضاء احلي ب�سبب ظهور
�إ�صاب ��ات ب�إنفلون ��زا اخلنازي ��ر يف املدينة" ،م�ش�ي�را اىل �أن
احلديث عن ذلك "�أكذوبة كبرية وما يرتدد بهذا اخل�صو�ص
ع ��ار عن ال�صح ��ة متاما".و�أو�ضح �أن "املدين ��ة تعي�ش حياة
طبيع ��ة و�سكانها يزاول ��ون �أعمالهم اليومي ��ة ب�شكل طبيعي
ومل يُفر�ض عليها احلجر ال�صحي مطلقا".
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�أداء االمتحان ��ات للمرة الثالث ��ة ،بعد ان منعتهم
ظ ��روف قاهرة من حتقي ��ق نتائ ��ج ايجابية يف
االمتحانات ال�سابقة بح�سب الفتات رفعوها �أمام
مبنى رئا�سة جامعة املو�صل ،ونا�شد ناطق با�سم
املتظاهري ��ن رئي�س جامعة املو�ص ��ل �أبي �سعيد
الديوج ��ي  ،اعطاءهم فر�صة �أخ�ي�رة ب�إ�شراكهم
يف امتحانات تكميلية� ،سيما وان ظروفا خا�صة
قد حرمت الكثريين منهم من اداء امتحان الدور
الثاين� ،أو ا�سهمت يف ع ��دم متكنهم من ت�أديتها
ب�ش ��كل جيد ،ومنها غلق الط ��رق� ،أو االجراءات
االمني ��ة يف االحياء ال�سكني ��ة او الطرق امل�ؤدية
اىل اجلامعة خ�صو�صا ايام االمتحانات ،وقال:

ان اله ��دف الرئي�س م ��ن التظاهرة الت ��ي انتظم
فيه ��ا ما يقرب من مئتي طالب ،هو ال�ضغط على
رئا�س ��ة اجلامع ��ة  ،بع ��د ورود معلوم ��ات ت�شري
اىل �أن وزارة التعلي ��م كان ��ت ق ��د خولت ر�ؤ�ساء
اجلامع ��ات ب�أمر اجراء امتحان ��ات تكميلية.من
جهته �شدد رئي� ��س اجلامعة على �ضرورة حتلي
الطلب ��ة بالتعق ��ل ب ��دال م ��ن الإدالء بت�صريحات
غري م�س�ؤول ��ة لو�سائل االع�ل�ام ،يف ا�شارة اىل
امتعا�ض اجلامعة م ��ن ت�صريحات بثتها قنوات
ف�ضائي ��ة لطالب م ��ن جامعة املو�ص ��ل كانوا يف
تظاهرة �سابقة لنف�س الغر�ض.
وقال الديوجي"نحن مرتبطون بوزارة التعليم

فرن�سا تدر�س افتتاح مركز
ثقايف يف الب�صرة

وذكر رئي�س املجل�س �أن "الكوادر ال�صحية تقوم بواجباتها
يف م�ست�شفي ��ات املدينة فيما متار�س بع� ��ض الفرق اجلوالة
دورها يف توعية املواطنني و�إر�شادهم اىل الطرق ال�صحيحة
لتف ��ادي الإ�صابة بهذا الوباء".وا�ضاف �أن "خروج �أكرث من
 21م�صاب ��ة من امل�ست�شف ��ى يف وقت �سابق بع ��د �أن متاثلت
لل�شف ��اء التام يدلل على �أن الوباء �أ�صبح حتت ال�سيطرة وال
توج ��د خماوف منه".يذكر �أن وكيل وزارة ال�صحة ،خمي�س
ال�سع ��د �أعلن يف �أثناء زيارت ��ه اىل م�ست�شفى ال�شهيد فريوز
يف ق�ض ��اء احلي� ،أن �أعل ��ى ن�سبة من الإ�صابات يف انفلونزا
اخلنازي ��ر �سجل ��ت يف "احلي" وكان ��ت� 55 ،إ�صابة يف حني
كان جمم ��وع الإ�صابات امل�سجلة ر�سميا من قبل الوزارة يف
عموم حمافظات البالد نحو � 113إ�صابة.

الب�صرة /املدى

تدر� ��س فرن�سا افتتاح مركز ثقايف فرن�س ��ي عراقي م�شرتك يف حمافظة الب�صرة،
باال�ضافة �إىل منظمة ان�سانية م�شرتكة لرعاية اطفال املحافظة.وقال النائب االول
ملحافظة الب�صرة نزار ربيع اجلابري بح�سب املركز الوطني للإعالم :ان اجلانب
الفرن�س ��ي يعتزم اي�ضا افتت ��اح ق�سم الرتجمة الفرن�سية يف كلي ��ة االداب بجامعة
الب�صرة .و�أ�ضاف :ان الوفد الفرن�سي الذي ميثل وزارة اخلارجية يف جمهورية
فرن�س ��ا �سيفتت ��ح املركز الثق ��ايف الفرن�س ��ي العراقي يف منطقة نظ ��ران ،حيث مت
تق ��دمي طل ��ب �إج ��ازة ملمار�سة �أعمال ه ��ذا املركز .وتاب ��ع اجلاب ��ري :ان املحافظة
خ�ص�صت بدورها احد ال ��دور الرتاثية من �شنا�شيل الب�صرة لتكون مقرا للمركز.
و�أ�ض ��اف :انه ناق�ش مع الوفد �سبل التعاون الثقايف لإدامة العالقات الثقافية بني
البلدي ��ن والب�صرة ب�صورة خا�صة .من جانبه اع ��رب رئي�س الوفد ماثيو �ساينت
ديزير ع ��ن ارتياحه الكامل لتع ��اون وكيل املحافظ واهتمام ��ه ال�شخ�صي بتوفري
م�ستلزمات �إجناح هذا العمل الثقايف وما يرتتب عليه.

الع ��ايل ،والميكنن ��ا اتخ ��اذ ق ��رارات ه ��ي م ��ن
اخت�صا�صها ا�صال ،وان ماوردنا ب�ش�أن ال�سماح
ب� ��أداء امتحان ��ات تكميلي ��ة ال ي�شم ��ل اجلمي ��ع،
و�أمنا ملن لديهم اعذار م�شروعة.
�إجناز م�شروع ماء
وعل ��ى �صعي ��د منف�ص ��ل �أنهت امل�ل�اكات الفنية
التابعة ل�شركة �آ�شور للمقاوالت ،اجناز م�شروع
ماء(تلعفر-زمار)بكلف ��ة  29مليار دينار ،وبني
عبا� ��س وهب قب�ل�ان رئي� ��س جلن ��ة الإعمار يف
جمل� ��س ق�ضاء تلعفر :ان امل�شروع بو�شر به قبل
نح ��و ع�شرين عام ًا لكنه توق ��ف لظروف معينة،
وقد بو�شر به يف عام  ،2005ثم ا�ستكمل نهائي ًا

بغداد /قي�س عيدان

اتخذت دائرة �صحة بغداد-الر�صافة �سل�سلة من االجراءات
االحرتازي ��ة لل�سيط ��رة عل ��ى مر� ��ض الكوال�ي�را والكب ��د
الفريو�سي  .واو�ضح مديراع�ل�ام الدائرة قا�سم عبد الهادى
ل� �ـ( امل ��دى ) :ان �شعبة ال�سيط ��رة على االمرا� ��ض االنتقالية
يف الدائ ��رة ،اك ��دت على جميع القطاع ��ات التابعة لها اتخاذ
االج ��راءات الوقائي ��ة الالزم ��ة بال�سرعة املمكن ��ة للم�صابني
بالته ��اب الكب ��د الفريو�س ��ي ،وح�س ��ب الرقع ��ة اجلغرافي ��ة.
وب�ي�ن :ان االج ��راءات ت�ضمن ��ت ع�ل�اج ح ��االت اال�صاب ��ة
و�ضم ��ان ح�صره ��ا وع ��دم انت�شاره ��ا  ،كم ��ا ت�ضمنت فح�ص
م�ص ��والت ال ��دم للوافدي ��ن وطالب ��ي االقام ��ة واملواطن�ي�ن
م ��ن املراجع�ي�ن للم�ؤ�س�س ��ات ال�صحية لغر� ��ض التق�صي عن
احل ��االت املر�ضية .وا�شار عب ��د الهادي اىل ان الدائرة قامت

بيئة ذي قار :االكتظاظ وانعدام ال�شروط ال�صحية وراء الإ�صابات بالإنفلونزا الوبائية يف املدار�س
النا�صرية /ح�سني العامل
يف الوقت الذي ا�ستكملت فيه املالكات
البيئي ��ة يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار اج ��راء
اك�ث�ر م ��ن  300ك�ش ��ف مي ��داين عل ��ى
مدار�س ذي قار� ،ضمن برنامج مراقبة
البيئ ��ة املدر�سي ��ة ،اكد مدي ��ر بيئة ذي
ق ��ار املهند�س راج ��ي نعيم ��ة من�شد ان
االكتظاظ وانع ��دام ال�شروط ال�صحية
والبيئي ��ة واخلدمي ��ة يف مدار� ��س
املحافظة ،م ��ن اال�سباب الرئي�سة وراء
ظهور ا�صاب ��ات بالإنفلون ��زا الوبائية
بني طلبة املدار�س.واو�ضح مدير بيئة
ذي قارلـ(املدى) :
انه ومن ��ذ بدء العم ��ل بربنامج مراقبة
البيئ ��ة املدر�سي ��ة يف املحافظ ��ة زارت
امل�ل�اكات البيئي ��ة وعل ��ى م ��دى عامني
ون�ص ��ف العام ،اكرث م ��ن  300مدر�سة
يف انح ��اء متفرق ��ة م ��ن ذي ق ��ار،
والحظ ��ت خ�ل�ال زياراته ��ا ان جمي ��ع
املدار� ��س الت ��ي مت الك�ش ��ف عليه ��ا،
غ�ي�ر مطابق ��ة للمتطلب ��ات وال�ش ��روط
ال�صحي ��ة والبيئي ��ة واخلدمي ��ة ،وق ��د
خاطبت مديرية البيئة بدورها مديرية
تربية ذي قارواجلهات املعنية االخرى

بنتائ ��ج التقيي ��م البيئ ��ي واملعاجلات
املطلوب ��ة لتح�سني ذل ��ك الواقع ،حيث
م ��ن املق ��رر ان ي�شم ��ل الربنام ��ج نحو
الف بناية مدر�سية تتوزع على عموم
مناط ��ق املحافظ ��ة .وا�ض ��اف مدي ��ر
بيئ ��ة ذي ق ��ار :ه ��ذا ما اث ��ار خماوفنا
م ��ع ب ��دء الع ��ام الدرا�س ��ي ،وب ��دء
مو�س ��م انت�ش ��ار االمرا� ��ض االنتقالية
كالكولريا واالنفلونزا الوبائية ،حيث
طالبن ��ا وقبل ظه ��ور ا�صابات مبر�ض
الإنفلونزا الوبائي ��ة بتعطيل الدرا�سة

بذل ��ك ،وا�ش ��رت يف خماطباته ��ا الت ��ي
توا�صلت على م ��دى العامني املا�ضيني
وال�سنة احلالية ،افتقار معظم املدار�س
املذك ��ورة الت ��ي اخت�ي�رت كعين ��ات
ع�شوائي ��ة لتقيي ��م الواق ��ع ال�صح ��ي
والبيئ ��ي واخلدم ��ي يف املدار� ��س،
للمي ��اه ال�صاحل ��ة لل�ش ��رب وانع ��دام
نظافة دورات املي ��اه والنظافة العامة،
وعدم توف ��ر و�سائل التهوية والتربيد
الكافية وحتط ��م زجاج النوافذ ،ف�ضال
عن ظاهرة اكتظاظ الف�صول الدرا�سية

تالميذ يف �صفوف مكتظة

بالطلبة حي ��ث يتجاوز عدد الطلبة يف
الف�ص ��ل الواح ��د حاج ��ز  70طالبا يف
الكثري م ��ن االحي ��ان ،يف الوقت الذي
ال ي�ستوع ��ب في ��ه الف�ص ��ل املذك ��ور
اك�ث�ر م ��ن  35طالب ��ا .ويهت ��م برنامج
مراقب ��ة البيئة املدر�سية ال ��ذي تتبناه
مديري ��ة بيئة ذي ق ��ار مبتابعة وتقييم
الواقع البيئ ��ي يف املدار�س وحميطها
ور�صد م ��دى مطابقة االبنية املدر�سية
واملناطق املحيطة بها لل�شروط البيئية
ومفاحت ��ة الدوائ ��ر واجله ��ات املعنية

الـحـالـة الـجـويـة
الطق�س غائم جزئي ًا مغرب و�أحيان ًا غائم
يف بع�ض الأماكن
بغداد /املدى
توقعت هيئة االنواء اجلوية ،ان يكون الطق�س اليوم ال�سبت غائما جزئيا مغربا ،وغائما �أحيان ًا يف بع�ض
االماكن مع درجات حرارة اقل مما �سجل ام�س بقليل ل�ضعف ت�أثري املنخف�ضني اجلويني القادمني من البحر
املتو�س ��ط واجلزي ��رة العربية .ونقل بي ��ان للهيئة تلقت (املدى) ن�سخة منه ام� ��س  :ان الرياح متغرية اىل
جنوبي ��ة �شرقية خفيفة اىل معتدلة ال�سرعة ( )20-10كم�/س تن�شط يف اق�سامها الغربية اىل ()30-20كم
�/س  ،مدى الر�ؤية ( )10-8كم ويف الغبار ()6-4كم.
وا�ضاف البيان  :ان درجة احلرارة العظمى املتوقعة هذا اليوم يف بغداد  31درجة مئوية وال�صغرى 20
درجة مئوية.
وا�شار البيان اىل ان موعد غروب ال�شم�س يف مدينة بغداد هذا اليوم ال�سبت �سيكون يف ال�ساعة اخلام�سة
و 19دقيقة ،فيما �سيكون موعد �شروق ال�شم�س يف مدينة بغداد غدا يف ال�ساعة ال�ساد�سة و 13دقيقة.

حتا�ص ��ر معظم املدار� ��س ورفع اكوام
النفاي ��ات  ،الفتا اىل ان ذل ��ك من �ش�أنه
ان يك ��ون اج ��راء اولي ��ا للوقاي ��ة م ��ن
خماط ��ر االمرا� ��ض االنتقالية.وا�شار
مدي ��ر بيئة ذي ق ��ار اىل ان االجراءات
املذك ��ورة والت ��ي بينته ��ا مديرية بيئة
ذي ق ��ار يف جميع خماطباتها ال�سابقة
للجهات املعني ��ة لو متت معاجلتها يف
حينه ��ا او خالل فرتة العطلة ال�صيفية
مل ��ا ا�ضطرن ��ا ذل ��ك للدع ��وة لتعطي ��ل
الدرا�سة يف الوقت احلا�ضر.

�إجناز �أكرث من  %60من ج�سر حممد القا�سم
بغداد /يو�سف الطائي
اك ��دت وزارة البلدي ��ات واال�شغ ��ال
العامة اجناز اكرث من  %60من ج�سر
حمم ��د القا�س ��م ال�سري ��ع يف اجل ��زء
املقاب ��ل ل ��وزارة املالية ال ��ذي ت�ضرر
ج ��راء تفج�ي�رات الأربع ��اء الدام ��ي
يف بغداد .وق ��ال م�صدر م�س�ؤول يف
ال ��وزارة لـ(املدى) :ان العمل م�ستمر

يف بن ��اء اجل�سر و�سوف ي�سلم خالل
ال� �ـ 45يوم ��ا الت ��ي تعه ��د به ��ا وزير
البلدي ��ات والأ�شغال العام ��ة ريا�ض
غريب يف وقت �سابق.
وا�ض ��اف :ان ��ه مت حت ��ى االن بن ��اء
الركائ ��ز اال�سا�سية للج�س ��ر املذكور،
وخ�ل�ال االي ��ام املقبل ��ة �سيت ��م و�ضع
الدعامات الت ��ي ي�ستند عليها اجل�سر
النه ��اء بنائ ��ه وت�سليم ��ه يف الوق ��ت

املحدد .يذك ��ر ان الوزير غريب تعهد
خالل زيارت ��ه امليدانية جل�سر حممد
القا�س ��م ال�سري ��ع يف اجلزء املت�ضرر
ج ��راء تفج�ي�رات الأربع ��اء الدام ��ي
 ،ب�إ�ص�ل�اح اجل�س ��ر خ�ل�ال  45يوم� � ًا
وب�إ�شراف ��ه �شخ�صي� � ًا و م ��ن خ�ل�ال
�شرك ��ة عبدالل ��ه عوي� ��س ال ��ذي بادر
اىل القي ��ام بالعمل جمان� � ًا ومن دون
مقابل.

النجف تعاين نق�ص التجهيزات املدر�سية
وكرثة �أعداد الطلبة
النجف /عامر العكاي�شي

اكد جمل�س حمافظة النجف وجود نق�ص حاد يف اعداد املدار�س
والتجهي ��زات املخ�ص�صة لها م ��ا ي�ؤثر �سلبا عل ��ى واقع العملية
الرتبوي ��ة يف املحافظة .وقال مدير اع�ل�ام جمل�س املحافظة لـ(
امل ��دى ) " :قدم ��ت جلن ��ة الرتبي ��ة يف جمل�س حمافظ ��ة النجف
تقريره ��ا اخلا�ص -من خالل بزي ��ارة �أكرث من  38مدر�سة� -إىل
املجل� ��س يف جل�سته املنعق ��دة برئا�سة ال�شيخ فائ ��د كاظم نون.
وا�ض ��اف " وت�ضمن التقري ��ر الذي قدمه ك ��رمي خ�صاف رئي�س
اللجنة� :أن هناك زخما واكتظاظا يف �أعداد التالميذ يف �صفوف
بع� ��ض املدار�س حتى بلغ عدد الط�ل�اب يف ال�صف الواحد �أكرث
م ��ن 105ط�ل�اب وكذلك ب�ي�ن التقري ��ر �أن هناك نق�ص ��ا حادا يف
التجهي ��زات ت�شم ��ل الرح�ل�ات واملقاعد وكذل ��ك قل ��ة �أو انعدام

يف مرحل ��ة ثاني ��ة ،و�أ�ش ��ار قب�ل�ان اىل �أن �سعة
اخلزان ��ات االر�ضي ��ة يف ق�ض ��اء تلعف ��ر تبلغ36
الف م�ت�ر مكع ��ب ،وقد و�صله ��ا املاء فعلي� � ًا ،مع
ان هن ��اك م�ش ��اكل فنية وتت ��م معاجلته ��ا حالي ًا،
و�أ�ض ��اف :بلغت كلفة تنفيذ املرحلة االوىل �ستة
مليارات دينار ،قبل �أن تتدخل احلكومة وتوجه
بتنفي ��ذ املرحل ��ة الثاني ��ة ،وخ�ص�ص له ��ا املبالغ
الالزمة ،نظ ��ر ًا لأهمية امل�شروع حيث انه يغذي
باملياه ال�صاحل ��ة لل�شرب ق�ض ��اء تلعفر وناحية
زم ��ار ،والكثري م ��ن املناطق والق ��رى يف هاتني
البلدتني اللتني كانتا حمرومتني من املياه طوال
الفرتة املا�ضية.

�إجراءات وقائية ب�ش�أن الكولريا والكبد
الفريو�سي يف الر�صافة

�أجرت �أكــثـر من  300ك�شف ميداين

مل ��دة ا�سبوعني حلني تام�ي�ن ال�شروط
ال�صحي ��ة والبيئي ��ة واخلدمي ��ة يف
جميع مدار�س املحافظة.
واملتمثل ��ة مبعاجلة م�شكل ��ة االكتظاظ
عرب ا�ستحداث وفت ��ح ف�صول درا�سية
جدي ��دة ون�ص ��ب مفرغ ��ات ه ��واء يف
كل �ص ��ف من ال�صف ��وف لتنقية الهواء
وتزويده ��ا بامل ��رواح الكافي ��ة وتامني
املي ��اه ال�صاحل ��ة لل�ش ��رب واالهتم ��ام
بنظاف ��ة دورات املي ��اه واحلر�ص على
النظافة العامة وردم امل�ستنقعات التي

م�شاريع يف طور االجناز

وجود املوظفني اخلدميني وعدم و�صول بع�ض الكتب املنهجية
اجلدي ��دة من ال ��وزارة "  .م ��ن جهته ��ا بينت ي�س ��رى الرماحي
ع�ض ��و جمل� ��س حمافظ ��ة النجف انه ��ا قام ��ت بزي ��ارة ميدانية
لع ��دد من مدار� ��س املحافظة للوقوف على امل�ش ��اكل وال�سلبيات
الت ��ي تواجه الواقع الرتبوي  .وا�ضاف ��ت " :وجدنا العديد من
املعوق ��ات ومنها ع ��دم اهلي ��ة املدار�س للدرا�س ��ة او ًال واحلاجة
اىل بن ��اء �شع ��ب ا�ضافي ��ة ف�ض ًال ع ��ن العديد م ��ن االحتياجات "
 .واو�ضح ��ت الرماحي عقب جل�سة خ�ص�صه ��ا املجل�س ملناق�شة
الواق ��ع الرتبوي انه " و بعد اكتمال املداوالت واملناق�شات قرر
املجل�س عقد جل�سة ا�ستثنائية بح�ضور حمافظ النجف ونائبيه
ومدير الرتبية ومدير هيئة االعمار يف املحافظة ملناق�شة الواقع
الرتبوي وال�سلبيات التي تعرت�ض العملية الرتبوية.

خ�ل�ال اال�سبوع االول م ��ن ال�شهر اجل ��اري بعمليات فح�ص
مياه ال�شرب واملواد الغذائية ذات اال�ستهالك املبا�شر  ،حيث
مت قيا�س ن�سب الكلور يف مياه ال�شرب يف ( ) 85حيا �سكنيا
يف قط ��اع الر�صاف ��ة ،وار�س ��ال (  ) 42منوذج ��ا وعين ��ة من
املي ��اه اىل خمت�ب�ر ال�صحة املركزي؛ لبيان م ��دى �صالحيتها
لال�سته�ل�اك الب�شري .م ��ن جانب اخر قام ��ت ال�شعبة بحملة
تفتي� ��ش يف ا�سواق امل ��واد الغذائية يف الر�صافة ومت اتالف
( )93كغ ��م من امل ��واد الغذائية ال�صلب ��ة اجلاهزة لال�ستهالك
 ،و (  ) 350ل�ت�را م ��ن امل ��واد الغذائي ��ة ال�سائل ��ة ا�ضافة اىل
كمي ��ات م ��ن امل�شروب ��ات الغازية.وتوا�صل ��ت االج ��راءات
االخ ��رى لل�شعبة بالقي ��ام بزي ��ارات تفتي�شي ��ة لفح�ص مياه
ال�ش ��رب يف امل�ؤ�س�سات ال�صحي ��ة  ،وحمطات ت�صفية املياه ،
ودورالرعاية االجتماعية وامل�ؤ�س�سات االخرى.

امل������������وج������������ز
منع ل�صق الدعاية االنتخابية
ب�شكل ع�شوائي

اك ��دت وزارة البلدي ��ات واال�شغ ��ال العام ��ة منعه ��ا ل�ص ��ق الدعاي ��ة
االنتخابي ��ة ب�شكل ع�شوائي على املب ��اين واال�سيجة يف املحافظات،
وفر�ضه ��ا قان ��ون ال�ضواب ��ط االنتخابي ��ة عل ��ى الكت ��ل امل�شارك ��ة يف
االنتخاب ��ات النيابي ��ة املقبلة.وق ��ال م�ص ��در م�س� ��ؤول بح�سب املركز
الوطن ��ي للإع�ل�ام :ان ال ��وزارة وجه ��ت دوائره ��ا يف املحافظ ��ات
بتخ�صي�ص االماكن االعالنية املنا�سبة لأغرا�ض الدعاية االنتخابية،
وع ��دم ال�سم ��اح بل�ص ��ق الدعاي ��ة االنتخابي ��ة للمر�شح�ي�ن ب�ش ��كل
ع�شوائ ��ي .و�أ�ض ��اف امل�ص ��در :ان ال ��وزارة دع ��ت الكت ��ل ال�سيا�س ��ة
امل�شارك ��ة يف االنتخابات الربملاني ��ة املقبلة اىل التقيد ب�شروط ل�صق
االعالن ��ات االنتخابية ح�س ��ب ال�ضوابط املحددة م ��ن قبل املفو�ضية
العلي ��ا امل�ستقل ��ة لالنتخابات .وتاب ��ع :ان املفو�ضية العلي ��ا امل�ستقلة
لالنتخابات حددت غرامات �ضد املخالفني لهذه ال�ضوابط.

�إزالة التجاوزات على �شبكة املاء
فـي الب�صرة

�شكل ��ت حمافظ ��ة الب�ص ��رة جلنة ملتابع ��ة التج ��اوزات احلا�صلة على
انابي ��ب املياه يف املدينة .وقال وكي ��ل املحافظ نزار ربيع اجلابري:
ان حمافظ ��ة الب�ص ��رة تع ��اين جت ��اوزات جم ��ة على �شبك ��ة االنابيب
الناقل ��ة ملياه اال�سالة ،وقد اثرت ب�شكل كب�ي�ر على �ضغط و�ضخ املاء
من املحطات الرئي�سة �ص ��وب االماكن ال�سكنية.وا�شار اجلابري اىل
ر�ص ��د وازال ��ة الكثريم ��ن التج ��اوزات يف خمتلف مناط ��ق الب�صرة،
وباخل�صو� ��ص ح ��االت التج ��اوز احلا�صل ��ة م ��ن قب ��ل معام ��ل الثلج
وحمطات املاء ومعامل البلوك والكا�شي ومزارع بحريات اال�سماك.
وطال ��ب ابن ��اء املدين ��ة مب� ��ؤازرة احلكوم ��ة املحلي ��ة ،وع ��دم تكرار
التجاوزعل ��ى انابيب املاء مرة اخرى ،ك ��ي الت�ؤثر ب�شكل �سلبي على
حقوق االخرين وحرمانهم من املاء ال�صالح لل�شرب.

اليوم العاملي لغ�سل اليدين

�أقام ��ت دائ ��رة �صحة بغ ��داد /الك ��رخ وبالتعاون م ��ع وزارة الرتبية
احتفالي ��ة مبنا�سبة الي ��وم العاملي لغ�سل اليدي ��ن  .واو�ضح الدكتور
�صائ ��ب جا�سم مدير ق�س ��م ال�صحة العامة يف الدائ ��رة لـ(املدى) � :إن
الغر� ��ض م ��ن االحتفالي ��ة هو التقلي ��ل من �أخط ��ار انتق ��ال الأمرا�ض
ومنه ��ا " الكولريا  ,التايفوئيد  ,الته ��اب الكبد الفايرو�سي  ,الإ�سهال
 ,االلته ��اب الرئ ��وي احل ��اد " وا�ضاف :كذل ��ك ن�شر الوع ��ي ال�صحي
لأبنائن ��ا التالميذ عن طريق املالكات التعليمي ��ة يف املدار�س و�أي�ضا
احل ��د من انت�ش ��ار ه ��ذه الأمرا� ��ض واتب ��اع الأ�سالي ��ب واملمار�سات
ال�صحي ��ة ال�سليم ��ة  .وخ�ل�ال االحتفالية قدم عدد من ط�ل�اب مدر�سة
الإ�شراق االبتدائية فعالية تعرب عن التوعية ال�صحية ب�ش�أن مو�ضوع
النظافة .ومت توزيع الهدايا على الأطفال امل�شاركني.

