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محليات
مجرد كالم
 عدوية الهاليل

�سيعودون !....
و�أخ�ي�را  ،ح�سم �أم ��ر االنتخاب ��ات ال ��ذي كان مو�ضع جدل
كب�ي�ر يف الف�ت�رة االخ�ي�رة ماب�ي�ن مطالب ��ات بت�أجيله ��ا
ومطالب ��ات �أخ ��رى ب�ض ��رورة اجرائه ��ا يف موعدها ..بقي
الآن �أم ��ام احلكوم ��ة �أن مت�س ��ك بع�صاه ��ا ال�سحري ��ة لتذلل
كاف ��ة ال�صعوبات الت ��ي تعرت�ض �سبيل اج ��راء االنتخابات
 ،فعليه ��ا �أوال �إع ��ادة النازح�ي�ن اىل مناطقه ��م �أو �إيج ��اد
طريق ��ة للتجول ب�ي�ن خميماتهم ل�ضم ��ان حتديث �سجالتهم
االنتخابية  ،وعليها �أي�ضا �أن ت�ضمن خ�ضوع املواطنني يف
املناطق املحررة لعملية حتديث بياناتهم االنتخابية بطرق
�سحري ��ة �أي�ض� � ًا فهن ��اك من يرف� ��ض امل�شارك ��ة يف العملية ،
وهناك من يفتقد الأدوات التي ت�سهل له عملية امل�شاركة يف
االنتخاب ��ات ك�ضياع امل�ستم�سكات الر�سمية �أو خلو مناطقه
من و�سائ ��ل التحديث البايومرتي ف�ض ًال عن وجود عوائق
�أمنية وع�شائرية يف بع�ض املناطق  ،عدا ماينتظر احلكومة
من م�شاكل يف املناطق املتنازع عليها و�إقليم كرد�ستان ..
عل ��ى احلكوم ��ة �أي�ضا �أن تب ��ذل جه ��ود ًا ا�ستثنائية لت�ضمن
ع ��دم التالع ��ب يف البطاق ��ات االنتخابي ��ة وع ��دم انف ��اق
االموال املخ�ص�صة ملفو�ضية االنتخابات يف حمالت بع�ض
املر�شح�ي�ن االنتخابية  ،هذا اىل جان ��ب ما�ستبذله من جهد
كب�ي�ر لتجت ��ذب الناخب�ي�ن اليها به ��دف الع ��ودة �سريع ًا اىل
املنا�ص ��ب وامل�س�ؤولي ��ات فلرمب ��ا مل تك ��ن الأرب ��ع �سنوات
الربملاني ��ة الفائتة كافية ليقدموا فيه ��ا خدماتهم للمواطنني
فهن ��اك ر�ؤو� ��س ف�ساد الزال ��ت تنتظر �أن تكتم ��ل ا�صالحات
رئي� ��س الوزراء حي ��در العبادي لتقط ��ع  ،والعبادي بدوره
بحاج ��ة اىل دورة رئا�سي ��ة جديدة لينجز م ��امل ينجزه من
ا�صالحات ��ه الت ��ي توقفت -كما يق ��ول – ب�سب ��ب االن�شغال
بح ��رب التحري ��ر م ��ن داع� ��ش ولي� ��س كم ��ا يق ��ول بع�ض (
النمامني) فهم يعزون ذل ��ك اىل جماملته لبع�ض الكتل التي
ت�ضم الفا�سدين �أو التحالف معها ل�ضمان فوز ائتالفه وبعد
�أن ي�ضمن الفوز رمبا �سيطيح بالر�ؤو�س التي �أينعت وحان
قطافها �سريعا لي�صدق جمهوره �إنه رجل اال�صالحات الأول
يف العراق ..
�أما ق ��ادة وزعماء الكتل الأخرى وم ��ن يحتمي بحماهم من
نواب وم�س�ؤولني يف الدولة فهم بحاجة ما�سة اىل التم�سك
مبنا�صبه ��م وعدم مغ ��ادرة مقاعده ��م الربملاني ��ة �إال لق�ضاء
�إج ��ازة مابني الدورتني االنتخابيت�ي�ن  ،فمن غريهم �سيهتم
بحماية م�صاحلهم وم�صال ��ح �أبنائهم و�أقاربهم ومواليهم ،
ومن �سيكم ��ل ( لفلفة) العموالت والر�ش ��اوى من امل�شاريع
الت ��ي تركوها معلقة تنتظ ��ر عودتهم اىل �أح�ض ��ان ال�سلطة
..ليطمئ ��ن الناخ ��ب العراقي �إذن  ،ف�سيع ��ودون و�سيكملوا
م�شواره ��م الذي ب ��د�أوه معنا لأن ق�ضيته ��م �أكرب من جمرد
الف ��وز باالنتخاب ��ات لأج ��ل اجن ��اح العملي ��ة الدميقراطية
يف الع ��راق ..انها ق�ضية الف ��وز باملنا�صب واملكا�سب وهي
ت�ستح ��ق �أن يفعل ��وا كل مابو�سعه ��م م ��ن �أجله ��ا حت ��ى ل ��و
حتولوا اىل (م�شعوذين) �أو ( �سحرة ) ...
�أما قادة وزعماء الكتل الأخرى ومن
يحتمي بحماهم من نواب وم�س�ؤولني
يف الدولة فهم بحاجة ما�سة اىل
التم�سك مبنا�صبهم وعدم مغادرة
مقاعدهم الربملانية �إال لق�ضاء �إجازة
مابني الدورتني االنتخابيتني
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الأمم املتحدة :العراق �سي�صبح م�صدر ًا عاملي ًا للعوا�صف الرتابية
 غ��ب��ار الأي�����ام امل��ا���ض��ي��ة ..ع��ا���ص��ف��ة واح����دة م��ن  300ف��ـ��ي ال��ط��ري��ق
 بغداد  /ح�سني ر�شيد
تتاب ��ع من ��ال تطبي ��ق الأن ��واء يف
هاتفه ��ا الن ّقال بني �ساعة و�أخرى،
فه ��ي ت�أم ��ل يف �أن تت�ساق ��ط
الأمط ��ار ولو ل�ساع ��ة واحدة ع ّلها
تن ّق ��ي الأج ��واء وتغ�س ��ل �أوراق
�أ�شج ��ار احلديق ��ة التي تهت ��م بها
من ��ال يومي� � ًا ،لك ��ن ب ��دل هط ��ول
الأمط ��ار ت�ساقط ��ت ذرات الرتاب
وا�صطبغ ��ت به ��ا �سيارته ��ا ذات
الل ��ون الأ�سود ،لكنْ رغ ��م ذلك ،مل
تي�أ�س من ��ال من ت�ساق ��ط الأمطار
كم ��ا تنب� ��أت بذل ��ك دائ ��رة الأنواء
اجلوي ��ة يف الأي ��ام املقبلة ،والتي
�ست�شهد �أي�ض ًا ت�صاعد الغبار الذي
جاء نتيج ��ة العوا�ص ��ف الرتابية
املمتدّة من مناط ��ق �شرقي الأردن
و�سوري ��ا واملناط ��ق ال�شمالي ��ة
م ��ن ال�سعودي ��ة وو�ص ��و ًال اىل
كام ��ل الأرا�ضي العراقي ��ة تقريب ًا،
م�سبب ًة تدين الر�ؤية ب�سبب �سرعة
العا�صف ��ة التي جتاوزت /130كم
�س ،حملت معه ��ا الأتربة والرمال
وت�سبّبت ب� ��آالف حاالت االختناق
والت ��ي و�صل ��ت ،ح�س ��ب وزارة
ال�صح ��ة اىل �أكرث من  2500حالة
اختن ��اق ح�سبما ذكر ذلك املتحدث
با�سم ال ��وزارة �سيف الب ��در ،و�إن
“م�ست�شفي ��ات وزارة ال�صحة يف
�سجلت  2500حالة
عموم العراق ّ
�إ�صاب ��ة اختن ��اق ج� � ّراء العا�صفة

من اثار احدى
العوا�صف
الرتابية
التي �ضربت
العا�صمة
بغداد ..عد�سة
حممود ر�ؤوف
الرتابي ��ة التي �ضرب ��ت البالد يف النجف ( )500حالة ،ويف ذي قار
الأيام املا�ضية ومازالت ت�أثرياتها ( )42فيم ��ا �سجلت وا�سط ()125
قائم ��ة ،كم ��ا �أن امل�ست�شفي ��ات مل وا�ستقبل ��ت م�ست�شفيات العا�صمة
ت�سجل لغاي ��ة الآن� ،أي حالة وفاة بغداد الر�صافة نحو ( )800حالة
ّ
ج ��راء العا�صفة الرتابي ��ة الأوىل اختناق ويف الكرخ (.)230
لهذا العام.
ويع ��زي خمت�ص ��ون ب�ش� ��ؤون
وح�س ��ب الإح�ص ��اءات الر�سمي ��ة اجلغرافي ��ا والأر�ص ��اد اجلوي ��ة،
لدوائ ��ر ال�صح ��ة يف الب�ل�اد ،فق ��د �أنّ ثم ��ة ظروف� � ًا عام ��ة متداخل ��ة
�سجلت حمافظة دياىل ( )94حالة ت�ساعد يف حدوث الغبار وانت�شار
ّ
اختن ��اق ،مي�س ��ان ( )384حال ��ة ،العوا�ص ��ف الرتابی ��ة ،وهن ��اك
باب ��ل ( )15حالة ،كرب�ل�اء ( )784ظ ��روف عام ��ة الب ��د م ��ن توفرها
حال ��ة اختن ��اق ،ويف حمافظ ��ة حلدوث ظاهرة الغبار وهي زیادة

�سرع ��ة الریاح ال�سطحی ��ة وتوفر
ال�سطوح اجلاف ��ة املغطاة بالرمال
والأتربة الناعم ��ة ،ف�ض ًال عن عدم
ا�ستقراری ��ة اجلو ،وه ��ي خا�صیة
ت�ساع ��د يف ن�شاط ��ات التی ��ارات
الهوائي ��ة ال�صاع ��دة والهابط ��ة،
وت�ؤدي بذل ��ك اىل انت�شار الأتربة
والرمال يف �سمك كبری من الغالف
الت�صحر
اجلوي .ف�ض ًال عن زیادة
ّ
يف العراق والتي تعد �أكرب م�شكلة
بیئیة يف ت�أریخ ��ه ،وتعر�ض �أمنه
الغذائ ��ي �إىل اخلط ��ر ،ولها نتائج

بیئی ��ة واقت�صادی ��ة واجتماعی ��ة
وخیم ��ة� ،إذا مل تت ��م معاجلته ��ا
بوقت مبكر.
ويك�ش ��ف اجليولوج ��ي عبا� ��س
اجلناب ��ي ،ع ��ن �أن ��ه بع ��د عمليات
جتفيف الأهوار واقتالع الأ�شجار
من بع�ض املناطق نتيجة الفو�ضى
وغي ��اب القانون ال ��رادع وانعدام
االهتمام بالبيئ ��ة واهمال القطاع
الزراعي ،نت ��ج عن كل ذلك وغريه
"الت�صحر" .والتي تتفاقم
م�شكلة
ّ
عندما انخف� ��ض م�ستوى الأمطار

اىل (� )250سم بال�سنة ،ف�ض ًال عن
ارتفاع درج ��ات احلرارة وارتفاع
ن�سب ��ة ملوحة الأر� ��ض وانح�سار
الغط ��اء النباتي �أو وج ��ود غطاء
متناث ��ر للنبات ��ات وانخفا� ��ض
الإنت ��اج الزراع ��ي وانخفا� ��ض
امل ��وارد املائية ،هذه كله ��ا �أ�سباب
الت�صح ��ر ،و�أي�ض ًا نزوح
وعوامل
ّ
الإن�س ��ان م ��ن الري ��ف اىل املدينة
يع ��د عام�ل ً�ا م�ؤث ��ر ًا م ��ن عوام ��ل
الت�صحر.
ع ��ادت من ��ال اىل تطبي ��ق احلال ��ة
اجلوي ��ة يف الهات ��ف الن ّق ��ال،
والذي ب�ّي�نّ �أنّ الرت�سب ��ات املائية
املت�ساقط ��ة لعم ��وم املحط ��ات
يف الع ��راق خ�ل�ال الـ� �ـ � 48ساع ��ة
املا�ضية ،كانت يف م�صيف �صالح
الدي ��ن  / 4.0العزيزي ��ة قطرات/
خانق�ي�ن  /0.4بدرة  /1.2الكوت
قط ��رات /احلي قط ��رات .يف تلك
الأثناء ،كان مذي ��اع ال�سيارة ّ
يبث
عرب احدى الإذاعات تقرير ًا ،يبينّ
فيه �أن برنامج الأمم املتحدة للبيئة
( )UNEPتوق ��ع �أن الع ��راق
�سيكون عر�ض� � ًة ملا اليقل عن 300
عا�صف ��ة ترابي ��ة خ�ل�ال ال�سنوات
الع�ش ��ر املقبل ��ة ،و�إن ��ه �أ�صبح بلد ًا
م�ص� �دّر ًا للعوا�ص ��ف الرتابية يف
العامل ومل يع ��د يت�أثر بها فح�سب،
و�إن تدهور البيئة فيه بد�أت ت�ؤثر
�سلب ًا يف جممل القطاعات وب�شكل
خا�ص االقت�صادي وال�صحي.

ً
حت�سبا لظهور �إ�صابات ب�أنفلونزا الطيور ومتنع دخول الدواجن بدون �شهادة �صحية
ذي قار ت�ستعد
 ذي قار  /ح�سني العامل
ذي قار مبن ��ع دخول الدواج ��ن ومنتجاتها
وطيور الزينة واجلارحة والبي�ض بنوعيه
ك�شفت �إدارة حمافظة ذي قار عن اجراءات املائدة والتفقي� ��س ما مل تكون حا�صلة على
م�ش ��ددة للحيلول ��ة دون انتق ��ال مر� ��ض �شه ��ادات �صحي ��ة م ��ن اجله ��ات البيطري ��ة
انفلون ��زا الطي ��ور اىل املحافظ ��ة  ،وفيم ��ا املعنية".
ا�ش ��ارت اىل من ��ع دخ ��ول الدواج ��ن بدون و�ش ��دد الدخيل ��ي عل ��ى من ��ع جمي ��ع �أنواع
�شه ��ادة �صحي ��ة بيط�ي�رة ورف� ��ض التعامل الطي ��ور ومنتجاته ��ا والأع�ل�اف وت�شدي ��د
م ��ع الدجاج املجم ��د الوارد م ��ن ال�سعودية االج ��راءات يف ال�سيط ��رات الداخلي ��ة
وتركي ��ا ومنا�ش ��ئ عاملي ��ة �أخ ��رى � ،أك ��دت واخلارجي ��ة لتفادي انتقال مر�ض انفلونزا
فت ��ح ردهات خا�صة يف جمي ��ع م�ست�شفيات الطي ��ور .و�أ�ش ��ار رئي�س اللجن ��ة الزراعية
املحافظة حت�سب ًا لظهور �إ�صابات ب�أنفلونزا العليا اىل توجي ��ه �أطباء بيطرين وممثلني
الطيور.
ع ��ن مديري ��ة زراع ��ة ذي ق ��ار اىل املرابطة
وقال رئي�س اللجنة الزراعية العليا النائب يف ال�سيط ��رات الرئي�سي ��ة لغر� ��ض اج ��راء
الأول ملحافظ ذي قار عادل الدخيلي للمدى الفحو�ص ��ات ال�سريعة واتخ ��اذ االجراءات
�إن " ادارة املحافظ ��ة وجه ��ت خلي ��ة الأزمة الالزمة التي حددتها خلية الأزمة.
املعنية مبتابعة مر�ض انفلونزا الطيور يف و�أ�ض ��اف الدخيلي �إن " خلية الأزمة املعنية

مبتابع ��ة مر� ��ض انفلون ��زا الطي ��ور قررت
التوج ��ه ب�أ�س ��رع �صورة ممكن ��ة لغلق كافة
حق ��ول الدواجن املخالف ��ة قانوني ًا واجراء
الفحو�ص ��ات اليومي ��ة ملح ��ال بي ��ع الدجاج
احل ��ي واملجمد يف عم ��وم اق�ضية ونواحي
املحافظة".
واردف كما متت تهيئة ردهة خا�صة مبر�ض
�أنفلون ��زا الطيور يف امل�ست�شفيات واملراكز
ال�صحية كافة مع توفري العقاقري والأدوية
اخلا�صة باملر� ��ض من قب ��ل املديرية العامة
لدائرة �صحة ذي قار.
و�ش ��دد الدخيلي على ع ��دم التعامل مع عدد
م ��ن املنا�ش ��ئ التي ت�ص ��در الدج ��اج املجمد
كال�سعودي ��ة وتركي ��ا واملاني ��ا وبلغاري ��ا
والدومني ��ك وزمباب ��وي والدمن ��ارك وفقا
للتوجيه ��ات ال�ص ��ادرة م ��ن قب ��ل وزارة

ال�صحة والبيئة.
وكانت اللجنة الزراعية العليا يف حمافظة
ذي ق ��ار ك�شف ��ت ي ��وم االثن�ي�ن ( 15كان ��ون
الث ��اين  )2018ع ��ن جملة م ��ن االجراءات
لتف ��ادي اال�صاب ��ة ب�أنفلون ��زا الطيور وذلك
بع ��د ت�سجي ��ل ع ��دد م ��ن ح ��االت اال�صاب ��ة
باملر� ��ض يف الدول املج ��اورة ،وفيما �أكدت
خل ��و املحافظ ��ة م ��ن اال�صاب ��ات� ،أ�ش ��ارت
اىل ا�ستنف ��ار م�ل�اكات امل�ست�شفى البيطري
وق ��وات ال�شرط ��ة للتحري ع ��ن املر�ض يف
حق ��ول الدواج ��ن والطي ��ور الواف ��دة اىل
املحافظة.
يذك ��ر�أن مر� ��ض انفلون ��زا الطي ��ور م ��ن
الأمرا� ��ض الت ��ي تنتق ��ل بوا�سط ��ة الطيور
املهاج ��رة خ�ل�ال ه ��ذا املو�س ��م ال ��ذي ي�شهد
هجرة مكثفة للطيور اىل العراق حيث يقع

بلدنا على خط �سري الطيور الوافدة.
وكانت زراع ��ة بابل �أعلنت ي ��وم ( 4كانون
الثاين  )2018عن �إتالف �أكرث من 200000
طري دج ��اج ثبت �إ�صابته مبر� ��ض انفلونزا
الطيور ن ��وع ( )H5N8يف �إحدى حقول
الدواج ��ن الواقعة يف ناحي ��ة ابي غرق يف
حمافظ ��ة باب ��ل وت�ؤك ��د �إنه ��ا مل ت�سجل �أي
�إ�صاب ��ة �أخرى يف باقي احلقول القريبة �أو
يف باقي احلقول باملحافظة.
و�شهد الع ��راق بني العامني 2010 - 2009
ت�سجي ��ل العدي ��د م ��ن ح ��االت الإ�صاب ��ة
بالأنفلون ��زا الوبائية ،حي ��ث �أعلنت وزارة
ال�صح ��ة حينه ��ا ت�سجي ��ل �أكرث م ��ن 1300
�إ�صاب ��ة ،بينها  66يف �إقلي ��م كرد�ستان ،كما
�سجلت العدي ��د من حاالت الوفاة يف عموم
العراق

�ضمـن حملـة �أطلـق عليها "مدر�ستنـا بيتنـا"

 تربية بابل تعلن ت�أهيل  1192مدر�سة ابتدائية وثانوية يف نواحي و�أق�ضية املحافظة
�أعلنت تربية بابل �أن  1192مدر�سة ابتدائية وثانوية مت ت�أهيلها وترميمها و�صبغها يف
اق�ضية ونواحي املحافظة من خالل حملة مدر�ستنا بيتنا منها  830مدر�سة ابتدائية و362
مدر�سة ثانوية �شارك فيها  6148مدر�س ًا ومعلم ًا منهم  4033معلم ًا و  2115مدر�س ًا ا�ضافة
مل�شاركة وا�سعة من �أولياء �أمور الطلبة ومواطنني و�شركات ودوائرحكومية تربعوا ب�أموال
للقيام بعمليات الت�أهيل والرتميم لتكون �أجمل و�أزها
 بابل� /إقبال حممد

و�أكد معاون مدي ��ر عام تربية بابل
را�ضي عبيد هجول جلريدة املدى
�أن تربي ��ة حمافظ ��ة باب ��ل تواج ��ه
�صعوب ��ات وم�ش ��اكل يف االبني ��ة
املدر�سي ��ة ب�سب ��ب الو�ض ��ع امل ��ايل
ال ��ذي مير ب ��ه العراق وقل ��ة املبالغ
املخ�ص�ص ��ة له ��ا التي اث ��رت كثريا

على ت�أهيل املدار�س وترميمها و�إن �صاحل ��ة ال�ستقب ��ال ابنائن ��ا الطلبة
حمل ��ة مدر�ستنا بيتن ��ا التي �أطلقها ولت�شجي ��ع �أبنائن ��ا م ��ن معلم�ي�ن
وزي ��ر الرتبي ��ة الدكت ��ور حمم ��د ومدر�س�ي�ن و�أولي ��اء ام ��ور الطلبة
اقب ��ال ج ��اءت لالهتم ��ام باالبنية عل ��ى ح ��ب العم ��ل وتعزي ��ز روح
املدر�سي ��ة ول�سد النق� ��ص احلا�صل التعاون بينه ��م وغر�س �سلوكيات
برتميم وت�أهي ��ل املدار�س ولتعزيز �إن�سانية واجتماعية
امل�شارك ��ة املجتمعي ��ة الوا�سع ��ة وب�ي�ن لق ��د �ش ��ارك اجلمي ��ع م ��ن
يف تطوي ��ر املدار� ��س والنهو� ��ض تربوي�ي�ن وهيئ ��ات تعليمي ��ة
بالبناي ��ة املدر�سي ��ة وجعله ��ا بيئ ��ة وتدري�سية وكوادر �إدارية وجمال�س

الآب ��اء و�أبناءنا التالمي ��ذ والطلبة
واملواطنني و�أبناء التيار ال�صدري
و�ش ��ركات �أهلية ومنظمات جمتمع
م ��دين ودوائرحكومية بامل�ساهمة
يف اجن ��اح حمل ��ة مدر�ستن ��ا بيتنا
مبختل ��ف الو�سائ ��ل والطرق حيث
مت بن ��اء مدار� ��س و�إ�ضافة �صفوف
و�صبغ املدار�س وت�أهيل منظومات
امل ��اء والكهرب ��اء وال�صحي ��ات

وجتمي ��ل املدار�س بلوح ��ات فنية
واالهتمام باحلديقة املدر�سية
و�ص ��رح مدي ��ر االع�ل�ام الرتب ��وي
يف تربي ��ة باب ��ل ابته ��ال اخلفاجي
جلري ��دة امل ��دى �إن �شعب ��ة الإع�ل�ام
قام ��ت باع ��داد اح�صائي ��ة ب�أع ��داد
املدار� ��س االبتدائي ��ة والثانوي ��ة
الت ��ي مت ت�أهيله ��ا �ضم ��ن حمل ��ة
مدر�ستن ��ا بيتن ��ا للع ��ام الدرا�س ��ي
2017 _ 2016الت ��ي �أطلقه ��ا
وزي ��ر الرتبي ��ة الدكت ��ور حمم ��د
�إقب ��ال والت ��ي �ساهم ��ت كث�ي� ً
را يف
بناء �صف ��وف ومدار� ��س وتنظيف
وت�أهي ��ل املدار�س وبناء ال�صحيّات
و�إدامته ��ا و�صبغ املدار� ��س و�إدامة
الرحالت وال�سبورات ومنظومات
املاء والكهرباء يف غالبية مدار�س
االق�ضي ��ة والنواح ��ي مبحافظ ��ة
باب ��ل م ��ن قب ��ل االه ��ايل والكوادر

التعليمية والتدري�سية
وبينت ان  1192مدر�سة ابتدائية
وثانوي ��ة مت ت�أهيله ��ا يف �أق�ضي ��ة
ونواح ��ي املحافظ ��ة منه ��ا 830
مدر�س ��ة ابتدائي ��ة و 362مدر�س ��ة
ثانوي ��ة �شارك فيه ��ا  6148مدر�س ًا
ومعلم ًا منهم  4033معلم ًا و 2115
مدر�س ًا ا�ضاف ��ة مل�شاركة وا�سعة من
�أولي ��اء امور الطلبة الذين تربعوا
ب�أم ��وال للقي ��ام بعملي ��ات الت�أهيل
والرتمي ��م الت ��ي �أ�صبح ��ت �أجم ��ل
و�أزها .
و�أ�ش ��ارت �أن جمال� ��س الأب ��اء
واملعلم�ي�ن وم�ش ��روع ال�ص ��در
اخلدم ��ي ودوائ ��ر حكومي ��ة منه ��ا
دائ ��رة العل ��وم والتكنولوجي ��ا
ومواطن�ي�ن و�ش ��ركات اهلي ��ة
�ساهموا م�ساهمة فعالة وكبرية يف
حملة ت�أهيل وترميم املدار�س

وق ��ال مدي ��ر مدر�س ��ة �ص ��ادق
الطائي جلري ��دة املدى تلبية لنداء
�سماح ��ة الزعي ��م مقت ��دى ال�ص ��در
انطل ��ق م�ش ��روع ال�ص ��در اخلدمي
(بخدمتك ��م) لإعادة �إعم ��ار وترميم
املدار� ��س يف جمي ��ع املحافظ ��ات
العراقية ومنها بابل
وا�شارمن ��ذ ا�شه ��ر واه ��ل اخل�ي�ر
تت�ساب ��ق للعم ��ل التطوع ��ي يف
حمافظ ��ة باب ��ل منه ��م م ��ن ي�شارك
باجله ��د والعمل ومنه ��م من يتربع
بامل ��ال واملواد والتربع ��ات العينية
واال�ست�شارات
وا�شار ان م�شروع ال�صدر اخلدمي
يف جم ��ال اعم ��ار املدار� ��س يف
باب ��ل حق ��ق جناحات كب�ي�ره وقام
بت�أهي ��ل وترمي ��م وبن ��اء الع�شرات
م ��ن املدار� ��س يف خمتل ��ف انح ��اء
املحافظ ��ة وا�صبح ��ت املدار� ��س
مدار�س جميله
مدي ��ر اح ��د املدار� ��س ك ��رمي عب ��د
الل ��ه ق ��ال جلري ��دة امل ��دى ان حملة

مدر�ستن ��ا بيتن ��ا تعت�ب�ر حمل ��ه
ناجحه بامتياز حيت مت من خاللها
امل�شارك ��ه املجتمعي ��ه ب�ي�ن اولي ��اء
االم ��ور والهيئ ��ات التدري�سي ��ه
وتعمي ��ق روح االنتم ��اء الوطن ��ي
واالن�ساين من خالل هذه امل�ؤ�س�سة
الرتبوية التي تعني برتبية اجليل
واعداده
وا�ش ��ار ان مدر�ست ��ي ومب�شارك ��ه
وا�سع ��ه م ��ن قب ��ل اولي ��اء االم ��ور
والهيئ ��ه التعليمي ��ه وبع ��د ان مت
لق ��اء مو�س ��ع يف اجتم ��اع جمل� ��س
االب ��اء واملعلمني مت فيه طرح خطة
لت�أهيل املدر�سه ومن خالل تربعات
االهايل واملعلمني
وب�ي�ن لقد ا�ستج ��اب اجلميع خلطة
الت�أهي ��ل الت ��ي مت فيه ��ا العمل على
ا�ضاف ��ة �صفوف ةتنظي ��ف املدر�سه
و�صبغه ��ا وادام ��ة الكهرب ��اء واملاء
وال�صحي ��ات واالهتم ��ام باحلديقه
املدر�سي ��ه ا�ضاف ��ة لعم ��ل جداريات
فنيه.
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�إعــالن

�إىل  /املعرت�ض عليها الأوىل نغم خ�ضري عبا�س

حتية طيبة..
بناءا ً على الطعن االستئنافي املقدم ضدك من قبل املعترضني  -1فوزية سطاي عواد  -2خالدة
عب��د الرحم��ن زيدان  -3مثنى عب��د الرحمن زيدان  -4جم��ال عبد الرحمن زي��دان  -5عمر عبد
الرحمن زيدان  -6احمد عبد الرحمن زيدان وجملهولية محل اقامتك وفق ش��رح املبلغ القضائي
قررت هذه احملكمة تبليغك اعالنا ً بصحيفتني محليتني يوميتني واس��عتي االنتش��ار للحضور
امام هذه احملكمة في موعد املرافعة  2018/1/28الس��اعة الثامنة والنصف صباحا ً وعند عدم
حضورك او من ينوب عنك قانونا ً فسوف جترى املرافعة بحقك وفق األصول.
مع فائق التقدير
القا�ضي جبار جمعة فريح
ع�ضو الهي�أة اال�ستئنافية الأوىل

