
ها هي )املدى(
مـــؤســســـة الـفكـــر والـثقـــافـــة والفـن
العـــراقي االصـيل جتـســد رســالـتهــا
الــــــوطــنــيــــــة بـفعـل حقـــيقـــي علــــــى

االرض.
ها هي )املـدى( التي آمـنت بأن قـامة الثقـافة
العـــراقيـــة ال تقل ارتفــاعــا عـن اعلـــى قمــة يف
جبــال العــراق الــشم الـتي يـحتـضـنهــا اقلـيم
كــردستــان بل ان قــوة وشمـوخ وعـطـاء وابـداع
وتفـرد االنسـان العـراقي جـزء من بيـئته ومن
شمــوخ وحـضــارة وطـنه بل هـي اللغـــة احليــة

واملعبرة عن هذه احلقيقة.
وهــــا هـي )املــــدى( حتــــدو ركـب ابــــرز مـثـقفـي
وادبـــاء وفـنـــانـي وإعالمـيـي ومـفكـــري العـــراق
لــتــتــــسـلق مـعهــم الـــــى جـــــانــب ركــب االدبـــــاء
والفنـانـني واملثـقفني العــرب قمـم جبـال كـاوة
وهيبــة سلطـان وبيـره مكـرون وسكـران لـتطل
مـن هـنــاك علــى الــركـب الـثقــايف واالنـســانـي
بـرمـته ولـتنـطلق مـن اعلــى جبـال كــردستـان
العـراق مـسيـرة الثقـافـة العـراقيـة الـى املـدى،
فــاحتــة امــامهــا االبــواب للـتعـبيــر عـن ذاتهــا
وعن مكوناتها الثمينة وعن تراثها واصالتها
وقـيمهــا احلقـيقيــة متفــاعلــة، بعــد ان بقـيت
طــوال عقـود حـبيـســة القـضبــان التـي قيـدت
حـــريـــة الـفكـــر

طويال.
ـــــــــــــــــوع ان اســـــــب
املــدى الـثقــايف
يف اربـيل وقفـة
جــــــــــــــــــــــــــــــادة يف
مــحـــــــــــــاولـــــــــــــــة
عراقيـة حيوية
لــبــــــدء حقــبـــــة
جـــــــديـــــــدة مــن
تـاريخ الثقـافـة
والـــفــــــكـــــــــــــــــــــــــــر
واالبـــــداع تلـك
هـي املـمـــارســـة
الـفعليــة لبنـاء
ثقـافـة جـديـدة
علـــــى انقــــاض
ثقــافــة العـنف
والـــتـهـــمـــيــــــــش
واالبـــعــــــــــــــــــــــــــــاد
واالضــــطهـــــــاد،
تـــــلـــــــــك هـــــــــــــي
ثقــافــة احملـبــة
والـــتـــــــســـــــــامــح
والـــــتــفـــــــــــــاعـــل
واحــــــــتــــــــــــــــــــــرام
االخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر،
وتـــفـــــــــــــــــــــــــاعــــل
االفـــــــكـــــــــــــــــــــــــــــار
واالرادات يف
مــسـيـــرة بلـــورة
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالدة
اجلـديـدة التي
بــــــــإمــكــــــــانـهـــــــــا
االمـساك بقوة
بـــني اصــــــــالــــــــة
املـــــــــــــــــــــــــاضــــــــــي
وتـــــــطـلـعــــــــــــــــات
املـــــــــــســـــتــقـــــبـــل
ووصـــل مــــــــــــــــــــا

انقطع واقامة جسور التفاعل االنساني.
فــمــن اقلــيــم كـــــردســتـــــان يـــطـلق املــبـــــدعـــــون
العــــراقـيــــون جتـــــاربهـم وعــصــــارة عــطـــــائهـم
وصفحات تـاريخهم املتـوهج الى املـدى إيذانا
بـالتــواصل احلي ومــا استجـابـة هـذه االفكـار
والقــيــم والـــتجــــــارب العـــــربــيـــــة املــتــــــوهجـــــة
بحـضـــورهـــا وعـطــــائهـــا ومــــواقفهـــا، لـــدعـــوة
الـثقــافـــة العــراقـيــة وحـضــورهــا الـــى العــراق
ومـشاركتهـا يف اعمال املـؤمتر جنبـا الى جنب
مع املثقـفني العراقيـني اال تعبير عـن حقيقة
ان كل االبــواب احلضـاريـة العــربيـة والعــامليـة
يف مـيـــاديـن الـفكـــر والـثقـــافــــة والفـنـــون قـــد
فتـحت ابــوابهــا للـثقــافــة العــراقيــة القــادمــة
بـــزخم عـطــائهــا الكـبيـــر لتـنتــزع مــوقعهــا يف
الركب االنساني العـريق مما يتطلب باملقابل
حرصـا حقيقيـا يجسـد وعياً اصـيالً من لدن
مثـقفي العـراق الهـميــة التـواصل، بـنتـاجـات
مبـدعـة، وبـأعمـال مميـزة وبلغـة نقيـة اصيلـة
شجـــاعـــة قـــادرة علـــى الـتعـبـيـــر عـن قـضـــايـــا
االنـسان العـراقي وطمـوحاته كـما هي، بـعيدا
عـن التــأطيــر او التـشــويه او التــدجني. فقـد
اثبت الفكر العراقي احلر ويف اصعب املعارك
والــتحـــديـــات انـه صعـب املـــراس، غـيـــر قــــابل

لالحتواء او التدجني، 
فلتصدح االصوات..
ولتنطلق الكلمات..

وليبدع الفن..
ولتتفجر الطاقات..

وليرسم االبداع العراقي صورة حية وحميمة
للمسـيرة الثقـافية املعـاصرة يف عـراق ناهض

جديد يحث اخلطى الى املستقبل.
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 يف احلدث احمللي4
LOCAL EVENTS

)املدى( تطلق الثقافة
العراقية للمدى

يوم عراقي

بنتاجات مبدعة،
وبأعمال مميزة

وبلغة نقية
اصيلة شجاعة

قادرة على
التعبير عن

قضايا االنسان
العراقي

وطموحاته كما
هي، بعيدا عن

التأطير او
التشويه او

التدجني. فقد
اثبت الفكر

العراقي احلر
ويف اصعب

املعارك
والتحديات انه

صعب املراس،
غير قابل

لالحتواء او
التدجني،

مال اهلل فرج

NO (650)Sun. (23)April

العدد )650(االحد)23( نيسان 2006

الناصرية / حسني كرمي
العامل

اكـــــد مـــــديـــــر قــــســم اخلـــــدمـــــات
والــثـــــروة احلــيـــــوانــيـــــة تــــــواصل
ــــــــــدعــــم الصـحــــــــــاب حـقــــــــــول ال
الدواجن واملفـاقس يف احملافظة
بغـيــــة متـكـيــنهـم مــن تعــــويــض
اخلــســـائـــر الـتـي حلقـت بهـم يف

االونة االخيرة. 
واوضح كـاظم تــوفيق يف حـديث

شامل مع )املدى( :
املــديــريــة جــادة بــدعـم اصحــاب
حقــــــول الــــــدواجـــن واملفــــــاقـــــس
واجملـــــازر مـن خـالل جتهـيـــــزهـم
بــــــاالفـــــــراخ بعــمــــــر يــــــوم واحــــــد
وتـوفيـر عليقـة علفيـة متـكامـلة
وتـــــأمــني االدويـــــة والـلقـــــاحـــــات
بـــأسعـــار مـــدعـــومـــة، كـمـــا تقـــرر
تـــأجـيل تــســـديـــد الـــديـــون الـتـي
بــذمـهم ملــدة ستــة اشهــر ابتــداء
مـــن 2006/3/8 مع االســتــمــــــرار
بعــملــيـــــة تــــسلــيـفهــم اســتــنـــــادا
لــطـــــاقـــــة املـــشـــــروع ومبــبـــــالغ ال
تـتجـــاوز العــشـــرة ماليـني ديـنــار
وقـــد بلغ عـــدد مـــربـي الـــدواجـن
املـستفيـدين من الـقروض حـتى
االن 24 مـــــــربـــيـــــــا بـــيـــنـهـــم 4- 5
مـــــربـني اسـتـلفـــــوا ملـــــرتــني بعـــــد

تسديد ما بذمهم. 
وعـــن االضـــــــــرار  الـــتـــي حلـقـــت
بـــأصحـــاب احلقـــول وتـــداعـيـــات

مرض انفلونزا الطيور قال :
طــرح اصحــاب حقـول الــدواجن
يف اســـــواق احملـــــافـــظـــــة مـــــا بــني
400-450  الـف دجـــــــاجـــــــة حلـــم
بـــــــاوزان مخــتـلفــــــة قــبـل ظهــــــور
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صفــراء و 533 طـنـــاً و150 كغـم
كـسبـة فـول الصـويـا و715 طنـاً
و400 كـغــم مــن مـــــــادة مـــــــركـــــــز

البروتني. 
وعـن قـطــاع الـثــروة الــسـمكـيــة

قال :
يعد قطاع الثروة السمكية من
القطاعـات املهمة يف احملـافظة
وذلك لتـوفـر املسـاحـات املـائيـة
الـتـي تـتجــاوز مــســاحـتهــا 450
الف دومن حـــالـيـــا وتــشـكل مـــا
نسـبته 40% مـن مسـاحـة اهـوار
احملــافظــة قبل الـتجفيـف لكن
هـذا القطـاع ما زال يعـاني من
عـمليـات الـصيـد اجلـائـر الـذي
يسبب خلال يف التـوازن البيئي
وكــــــــذلــك يـعــــــــانـــي مـــن ضـعـف
الـقـــــــدرة املـــــــالـــيـــــــة الصـحـــــــاب
مـشـاريع تــربيــة االسمـاك وقـد
ارتأت وزارة الـزراعة بـالتنـسيق
ـــــــــة ـــــــــة ممـــثـل ـــــــــالـــي مـع وزارة امل
بــــاملــصــــرف الــــزراعـي تــــسلــيف
اصحـــــاب املــــشــــــاريع مبــبـلغ ال
يتجـاوز الـعـشـرة ماليـني دينـار
وقــد مت تـــرويج 3- 4 معــامالت
من هـذا النـوع حتـى االن وهي
حاليا قيد الدراسة يف املصرف
الــــزراعـي كـمــــا بــــادرت الــــوزارة
بـتـجهـيـــــز اصحــــاب املـــشـــــاريع
بفــول الصـويـا واملـواد الـعلفيـة
االخـرى والتـركيـز علـى تفعيل
قانـون حمايـة الثروة الـسمكية
للحـد من الـصيـد اجلـائـر كمـا
ان هـنــاك اجــراءات السـتـثـمــار
املـصـطحــات املـــائيــة وفق قــرار

32 لالستثمار.
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مخــازن القـسـم بكـميــات قلـيلــة
ــــــــرة وهـــي ــــــــام االخـــي خـالل االي
حــــالـيــــا قـيــــد الـفحــص وعـنــــد
الـــتــــــــأكــــــــد مـــن مــــطــــــــابـقـــتـهــــــــا
للـمــــواصفـــات سـيـتـم تـــوزيـعهـــا
وفق آلــيــــــة بــــــرنـــــــامج تــــــشغـــيل
مـــشــــاريع  الــــدواجـن الــــذي  مت
مبــــــــوجـــبـه جتـهـــيــــــــز اصـحــــــــاب
احلـقـــــــــول خـالل عـــــــــام 2005 بـ
ـــــــــــــــــاً و760 كــغـــــــم ذرة 2370 طـــــــن

ـ ـ

ـ ـ
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الــبــيـــض املــنــتج يف احملـــــافـــظـــــة
لـتمـييـزه عـن االنتـاج الـوارد من
احملـــافـظـــات االخـــرى وعـمـــومـــا
متـت مـتــــابعــــة جـمـيـع احلقــــول
ويجـــــــري جتهــيــــــزهــــــا بــــــاملــــــواد
الـعـلـفـــيــــــــة االولـــيــــــــة كــــــــالــــــــذرة
الصفـراء والبروتني وكـسبة فول
الـصـويـا وهــذه االخيــرة لم يـتم
جتهيـزها حاليـا النها وردت الى

وعـن مـتـــــابعـــــة احلقــــول قــــال :
تشكل حقـول دجاج اللحم 80 %
ــــــــــة يف مــــن احلـقــــــــــول الـعــــــــــامـل
احملـــافـظـــة وهـــذه احلقـــول تـتـم
مـتــــابعــتهـــا دوريــــا للـتـــأكـــد مـن
سـالمـــــــة انـــتـــــــاجـهـــــــا  وصـالحـه
لـالســتـهـالك الــبـــــشـــــــري  كــمـــــــا
جتــري متــابعــة حقـول الـدجـاج
الـبـيـــاض حـيـث مت االتفــــاق مع
اصحــــــاب احلقــــــول علـــــى خــتــم

ـ ـ ـ

االصـابات بـانفـلونـزا الطـيور يف
القطـر ونتيجـة االشاعـات حول
اكتـشـاف اصـابـات يف احملـافـظـة
انخفـضـت اسعــار الــدجـــاج وقل
الـسـحب يف الـســوق ممــا عــرض
ذلك اصحـاب احلقــول خلسـائـر
كــبــيـــــرة لـكــن ومــنـــــذ مــنــتــــصف
الـشهـر املـاضي بـدأت حـركـة بيع
الـــدجـــاج بـــاالنــتعــــاش وشهـــدت

اسعاره ارتفاعا ملحوظا. 

دعم اصحاب حقول الدواجن واملفاقس املترضرين يف ذي قار

 النجف/عامر العكايشي 
بـاشـرت جـمعيـة الـهالل األحمــر العــراقيـة فـرع
النجـف بتوزيع مـواد إغاثـة ومسـاعدات غـذائية
علــــى العــــوائل الـنــــازحــــة الــــى احملــــافــظــــة مـن
املنـاطق الـتي تـشهـد تـوتـرا امـنيـاً وكــذلك علـى

العوائل املتعففة يف احملافظة.
وقـال عـادل حـميـد مـسـؤول شـؤون النـازحني يف
اجلــمعــيــــــة " للــمـــــدى " :إن املـــــواد الــتــي نقـــــوم
بـتوزيـعها تـشمل أربع بطـانيـات ومدفـأة نفطـية
وطبــاخــاً نفــطيــاً ومــصبــاحــاً نفــطيــاً مع سـيت
مــطــبخ وخــــزانــــات مــــاء عــــدد 2 سعــــة 20لـتــــراً.
وكذلك مـجموعة من املواد الغـذائية تتكون من
5كـيلــوات رز و5 علـب معجـــون طمــاطـــة و2لتــراً
زيــت مع كـيـــسـي شــــاي وسـكـــــر و 4 علـب سـمـك

مــوزعـــون علـــى القـطــاعــات الـتـي تعـمل علـيهــا
جمـعيتنـا وهي : قطـاع مركـز احملافـظة وقـضاء
احلـيـــدريـــة وقـطـــاع قـضـــاء الكـــوفـــة والـنـــواحـي
الـتـــابعـــة له وقـطــاع قـضــاء املـنــاذرة والـنــواحـي
الـتــــابعــــة له حـيــث يقــــوم هــــؤالء املـتــطــــوعــــون
بـإجـراء كــشف ميــداني علـى العـوائل املـتعففـة
ومـن ثــم تقــــوم جلـنــــة املـتــــابعــــة يف جــمعـيـتـنــــا
بـالتأكـد من املعلومـات التي يوردهـا املتطـوعون
وبعـــد ذلـك تعـطـــى العـــائلـــة املـتـعففـــة )كـــارت(
اسـتالم وعنـدهـا يـتم تــسليـمهم املــواد من مقـر

جمعيتنا.
ويف ختـام حـديثه دعــا حميـد العـوائل النـازحـة
إلـى محافظـة النجف التي لم تتـسلم مواد من
اجلـــمعــيــــــة مـــــــراجعـــتهـــم لغــــــرض الــتـــــسلــيــم.

معـلب و2 علبـة فاصـوليـا إضافـة إلى فـاصولـيا
جافة وشعرية وملح لكل عائلة.

وأضاف : إن هذه املـواد مقدمة مـن قبل جمعية
الهـالل األحمــر العــراقيــة املقــر العـام واالحتـاد
الدولـي جلمعيـات الهالل والـصليب األحـمر يف

جنيف.
أمـا عن طـريقـة صـرف هـذه املـواد علـى العـوائل
الـنـــازحـــة فـــأجــــاب : تقــــوم العــــائلـــة الـنـــازحـــة
مبــــراجعــــة مقــــر محـــافــظـــة الـنـجف لـتـــزودهـــا
األخيرة بـكتاب الينا كي نقوم بـتزويدهم باملواد

وهذه العملية لغرض االحتياطات األمنية.
أمــــا عـن طــــريقــــة صــــرف هــــذه املــــواد لـلعــــوائل
املــتعـففــــة مـن أبـنــــاء احملــــافــظــــة فقــــال : لــــدى
اجلـمعية شـبكة متـطوعني عـددهم 200 شخص

توزيع مواد اغاثة عىل العوائل النازحة يف النجف
واسط /  طالب املاس

الياس
أعلـنـت مــــديــــريــــة دائـــــرة صحــــة
محــــافــظــــة واســط الـتــــوقف عـن
أعـمـــال أنــشـــاء وتــشـيـيـــد مـبـنـــى
مـدرسـة إعـداديـة الطـب التي كـان
مـن املـــؤمـل لهــــا أن تكـــون الـنـــواة
األولـــى لكـليــة الــطب يف جــامعــة
واسط. ذكــر ذلك مصــدر مسـؤول
يف مــديــريـــة صحــة احملــافـظــة لـ
)املــدى( واضــاف: أعـمــال تـنفـيــذ
مــــشــــــروع إعــــــداديــــــة الـــطــب قــــــد
تــــــوقفــت بــــســبــب تــــــوقف صـــــرف

الـتخـصـيـصـــات املـــالـيـــة الالزمـــة
إلنـشـاء اإلعـداديـة. وأكــد املصـدر
أن املــشــروع يـتكــون مـن طـــابقـني
حـيـث يــضـم الــطـــــابق األول )7(
صفـــــوف دراســيـــــة و)14( غـــــرفـــــة
إداريــــــة ومخـــــزنـــــاً فــيــمـــــا يـــضــم
الـــطــــــابق الــثـــــانــي  )4( صفـــــوف
وكــذلك يــضم املـشـــروع ملحقــات
خـــدميــة أخــرى ومـبنــى املــدرســة
يــشـيـــد عـنـــد املـــدخل الــشـمـــالـي
للـمـــديـنـــة وان الــشـــركـــة املـكلفـــة
بـاملـشـروع اجنــزت 9% منـه قبل ان
ـتـــــــــتــــــــــــــــــــــــوقـــف عـــــــــن الـــعـــــــــمـــل.

وزارة الصحة توقف تنفيذ أعامل
تشييد مبنى نواة كلية الطب يف واسط

ذي قار/ املدى
دعـا املـشـاركـون يف الـورشــة التخـطيـطيـة
االولــــى الحـيــــاء واعـمــــار االهــــوار الـتـي
اقامها البـرنامج االمنائي لالمم املتحدة
يف عمـان مـؤخـرا الـى تشـكيل جلنـة وزارة
دائـمــــة الحـيــــاء واعـمــــار االهــــوار تــضـم
الـــوزارات القـطـــاعـيـــة واحملـــافـظـــات ذات
الـعالقــــة ومـنــظـمــــات اجملـتــمع املــــدنـي،
وحـدد املشـاركون يف مـؤمتر صـحفي عقد
يف ديوان محـافظـة ذي قار مهـام اللجـنة

املقترحة ومنها : 
رسم السيـاسات لـتطويـر وتنميـة مناطق
االهــوار وحتــديــد االولــويــات لـلمـشــاريع
املــزمـع تنـفيــذهــا والـتنـسـيق مع اجلهــاز
احلكومي للحصـول على التمويل الالزم
لتـنفيـذ املـشـاريع واعـداد قـاعــدة بيـانـات
لـــــرعـــــايـــــة الــبـــــرنــــــامج االمنـــــائــي لالمم
املــتحـــــدة ومــتــــــابعـــــة تــنفــيـــــذ اخلـــطـــط
واملـــــشــــــاريـع مع الــــــوزارات ذات الـعالقــــــة
واعـداد بـرنـامج تــوعيــة ملنـاصــرة قضـايـا

االهوار.
وقــد تلـي خالل املـؤمتـر الـصحـفي الـذي
حـضـــره نـــائـب محـــافـظ ذي قـــار الـبـيـــان
اخلتـامي للـورشـة الـذي تضـمن التـاكيـد
علــــى ضــــرورة تـكـثـيـف اجلهــــود الحـيــــاء
االهـــــــوار مـــن خالل تــنـــــســـيق اخلـــطـــط
والـدراسات الـتي اعدتهـا اجلهات املـانحة
والـدوائـر احلكــوميــة بغيـة الـوصـول الـى

تخطيط متكامل ملناطق االهوار .
وكــان البـرنـامج االمنــائي لـالمم املتحـدة
مـكــتـــب العـــــراق وبـــــالــتــنــــســيـق مع وزارة
الــتخــطـيــط واملــــوارد املــــائـيــــة والـبـيـئــــة
والبلـديـات وممـثلي محــافظـات الـبصـرة
ومــيـــــســــــان وذي قــــــار قـــــــد عقــــــد ورشــــــة
تخـطـيـطـيــة الحـيــاء واعـمــار االهــوار يف
عمــان للفتـرة من 28 -29  اذار حضـرهـا
ممـثلو الـدول املانحـة )اليـابان، ايـطالـيا،
االحتاد االوربـي، يونامـي، وبرنامج االمم

املتحدة البيئي(.

دعوة لتشكيل جلنة وزارية لتطوير
الكوت / املدى مناطق  األهوار 

أعلنـت مديرية زراعـة محافظة
واســـط عــن شــمــــــولهــــــا بـ ) 5 (
مــــــــشـــــــــــاريـع ضــــمــــن خــــــطـــــــــــة
االستـثمـــارات اخلمــسيــة الـتي

أعدت لعام 2006 . 
وقـــــــال مـــــــديـــــــر دائـــــــرة زراعـــــــة
احملـــــــافــــظـــــــة املـهـــنـــــــدس سـالم
اسـكــنـــــدر لـ ) املـــــدى ( لقـــــد مت
تـخـــــصـــيـــــص ) 5 ( مـــــــشــــــــاريـع
للـمحــافـظـــة تتـضـمن مـشــروع
بـــســــاتـني الــــزيـتــــون والــنخــيل
الــــــذي يــــطلـق علـــيه مـــــشــــــروع
أمهـــات الــنخـيـل والهـــدف مــنه
هــــو انــتخــــاب أنــــواع وأصـنــــاف
نــــادرة مـن الــنخـيـل العــــراقـيــــة
ومـــشـــــاريع مـنــظــــومــــات الــــري
بــــالــــرش والـتــنقـيــط مــن اجل
وضع حـــد للـضـــائعــات املــائـيــة
ومــشــروع أنـتــاج زراعـــة الفـطــر
من اخمللفات الزراعية ومشروع
جتـــمـــيـع وتـــبــــــــريــــــــد احلـلـــيـــب

ـ ـ ـ
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تنفيـذها بعد وصـول الطائرات
التـي طلبتهـا الوزارة مـن تركـيا
فـــيـــمــــــــا قــــــــامـــت املــــــــديــــــــريــــــــة
بـــتخـــصــيـــص مـكــــــان لهــبــــــوط
وإقالع هــــــذه الـــطــــــائــــــرات ومت
تـــوفيـــر جمـيع املـسـتلــزمــات يف

املناطق املشمولة باملكافحة.

األراضي املـشمـولة مبـكافـحة )
حـــشــــرة الــــدوبــــاس (  وقــــد مت
أعـــــداد خــطـــــة لــتــنفــيـــــذ هـــــذه
احلـملــة الـتي تـشـمل / قـضــاء
الـصـويـرة ونــاحيــة احلفـريـة /
بخطـة املكـافحـة اجلـويـة لهـذه
احلــــشـــــرة الــتــي ســيــبـــــاشـــــر يف

واالســتفــــادة مـن هــــذه الـثــــروة
وإدخـــالهــا يف مـصـــانع خــاصــة
ميكن االستـفادة منها أكثر من

الوقت احلالي . 
وأشار إلى أن املديـرية اعتمدت
ـــــــــــري وألول مـــــــــــرة نــــــظـــــــــــام ال
بــــــــالـــتـــنـقـــيــــط والــــــــرش لــــــــري
احملــاصيل الــزراعيـة يف املــوسم
الـصيـفي القـادم حـيث أن هـذه
الطرائق مت اعتـمادها يف الري
ضــمــن خــطـــــة فـــصل الــصــيف
بعــد دراســة مــستـفيـضــة تقــدم
بهـــــا كـــــادر هــنـــــدســي مــن قـــبل
املــــــديــــــريــــــة والـــتجــــــارب الــتــي
أجــرتهــا املــديــريــة علــى بعـض
احملـــــاصــيـل يف العـــــام املـــــاضــي
وخــصــــوصــــا يف األراضـي الـتـي
حتـتـــوي علــى املـيــاه اجلــوفـيــة
واملنـاطق ذات مـستـوى ملـوحـة

عالٍ .
وأكـــــد أن مـــــديـــــريـــــة الـــــزراعـــــة
تــــواصـل جهــــودهــــا لــتحــــديــــد

ـ ـ ـ

) 5 ( مشاريع استثامرية ضمن اخلطة اخلمسية لزراعة واسط

الديوانية / املدى
تـــــسلــمـــت كلــيــــــة الــتــــــربــيــــــة يف
محافظـة املثنى العـائدة ملالكات
جــــامعــــة القــــادسـيــــة عــــددا مـن
األجهـــــزة واملعــــدات مـن املــنحــــة
القـــطــــــريــــــة إلــــــى اجلـــــــامعــــــات
العــــراقـيــــة، وقــــال مــــديــــر قـــسـم
اعالم اجلامعة :  أن هـذه املنحة
شملت )80( حـاسبـة نــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 (I P M(وأربع طابـعات ملـونة
وعـادية وثالثـة سيلفـرات وأربعة
مكـيفــات ، ومـن املـــؤمل ارتـبــاط
هـذه الــشبكـة بــاليـونـسكـو حـيث
تـتــولــى عـملـيــة الــربـط الهـيـئــة

الــتـعلــيــمــي للــمــــــراحل األولـــــى
والثانيـة والثالثة يف الكلية، من
جهــته أشـــــار الـــــدكــتـــــور صفـــــاء
جاسم محمـد عميد الكلية إلى
أن الـكلـيـــة نفــذت خـمــس دورات
شـــــارك فــيهـــــا 75 مـتـــــدربـــــاً مـن
مـوظفي كليتـي التربيـة والعلوم
ودوائــر الــدولـــة للـتــدريـب علــى
أنــظـمــــة احلــــاســــوب املــتقــــدمــــة
ــــــــدريـــب ــــــــرامـج الـــت وتـــــــشـــمـل ب
)األكسـل والباوريـونيت واألكـسز
وفجـــــول بــيــــسـك واالنــتـــــرنــيــت

والوندوز(.
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ـــــــــات ـــــــــة لـلـحـــــــــاســــب الـعـــــــــراقــــي
واملعلــومــاتـيــة يف وزارة الـتعلـيـم
العـالـي والبحـث العلمـي، فضالً
ــــــــدة ســـنـــتـــني ــــــــراك مل عـــن اشـــت
بـاالنتـرنيـت على حـساب املـنحة
مع اجلامعـات العراقيـة وربطها

من خالل الشبكة.
وأضــــــــاف: لـقــــــــد أصـــبـح لــــــــدى
الــكـلـــيــــــــة أربـعــــــــة مـخـــتـــبــــــــرات
ــــــــة، ومـــن بـــني هــــــــذه وحــــــــاســـب
اخملــتــبــــــرات اثــنــــــان خــــــاصــــــان
بــاالنتـرنـيت واآلخـران خـاصـان
بتــدريب الـطـلبــة علــى البــرامج
ـــــــــة ضــــمــــن املــــنـهـــــــــاج الـعـلــــمــــي
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 أجهزة ومعدات حديثة لكلية الرتبية يف املثنى
النجف / املدى

أقـامت )جمعـية الـرافديـن حلقوق االنـسان(
يف محـــــافـــظـــــة الـــنجـف معــــــرضهــــــا الفــنــي
الــتـــــشـكـــيلــي اجلــــــوال االول يف محـــــافـــظـــــة

النجف.
وقـــــال علــي حــــســني عــبـــــود رئــيــــس جــمعــيـــــة
الرافـدين لـ)املـدى(: ان فكـرة املعـرض جاءت
مـن متــابعـتنــا للـشــارع العــراقي ووجــدنــا ان
مجتـمعنـا العـراقـي بصـورة عـامــة والنـجفي
بصورة خاصة يتهم بانه منطوي وميال الى
احلـــزن لـــذلـك فكـــرنــــا يف ان نقـيـم معـــرضـــا
جـواال حـيث نقـوم بـتعلـيق اللـوحـات الفـنيـة
الـتـي تعـبــر عـن واقع العــراق اجلــديـــد علــى
جـــانبـي سيـــارات حمـل 2طن نـــوع كيــا ونقــوم
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ـــــاطـق محـــــافـــظـــــة الــنـجف ـــــة يف مــن بجـــــول
واقــضـيــتهـــا ونـــواحــيهـــا وتــصـــاحــب العـــرض

اذاعة متنقلة لشرح مضامني اللوحات .
وقـــد جـــابـت خـمــس وعــشـــرون سـيـــارة مـــركـــز
ــــــة ــــــاءه الـــــشــمــــــالــي ــــــة الــنـجـف واحــي مــــــديــن
واجلنوبيـة وقضاء الكوفة والنواحي التابعة
له وقــضـــاء املـنـــاذرة والـنـــواحـي الـتــــابعــــة له
اضــافــة الــى نـــاحيـــة احليــدريــة حــاملــة 150
لــوحــة مـن اعـمـــال الفـنــانـني تــذكــار احلــداد
وعلـي احلــداد وكــاظـم الـسـيــدعلـي وحـمـيــدة

عبد الرضا.
مـن اجلــديــر بــالــذكــر ان هـــذا املعـــرض نفــذ
بـالتـعاون مـع مركـز اجملتمع املـدني العـراقي

ملنطقة جنوب الوسط.
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معرض تشكييل جوال يف النجف
العمارة/ نينا

أقـــام مكـتـب املـــرجع الــديـنـي
آيـة اهلل السـيد محمـد سعيد
احلكيم يف محـافظـة ميـسان
مــســـاء أمــس اجلـمعـــة حـفل
زفـاف جمـاعي للـشبـاب علـى
قـــــاعــــــة نقـــــابــــــة املهــنـــــدســني
الــــــــــزراعــــيــــني يف مــــــــــديــــنــــــــــة

العمارة.
وقــــال ممــثل مـكـتـب املـــــرجع
الــسـيــــد احلكـيـم يف مـيــســـان
احلــاج ريــاض الـــوحيـلي:" إن
االحتفــاليـة الـتي شـملت 30
زوجــا مـن العــرســان الــشبــاب

من أبـناء احملـافظـة تضـمنت
تالوة املـوشحـات واإلبتهـاالت
الــــــديــنــيــــــة وقــــــراءة املـــــــدائح
النبـويـة وسـط حضـور غفيـر
مــن املـــــــواطــنــني مــن أقـــــــارب
العـرسان جـرى بعدهـا توزيع
املبـالغ التشجيعيـة للعرسان
الــشـبـــاب الـبــــالغــــة 750 ألف
ديــــنــــــــــــار لـــكـل عــــــــــــروســــني".
وأضـــــاف:"أن هـــــذا الـــــزفـــــاف
اجلــمــــــاعــي ســيـكــــــون بــــــادرة
إلقـــــــامـــــــة حـفالت ممــــــــاثلـــــــة
ملسـاعـدة شبـاب احملـافظـة يف

بناء أسر جديدة.

زفاف مجاعي يف العامرة

مواد غذائية ومنزلية واجهزة كهربائية 


