
بغداد/اأفراح �شوقي
قال مدير املنظمة العراقية لإزالة الألغام: ان حاجتنا الفعلية 
الن اىل  20 ال���ف عام���ل لإزال���ة الألغ���ام  ولتطه���ر 50% من 
الأرا�س���ي وخالل م���دة  ع�سر �سنوات. يف ح���ن ان  املوجود 
حالي���ا من املدربن فقط الفا عامل ، وهذا يعني اننا �سنحتاج 
اىل 200 ع���ام لإكم���ال تطه���ر جمي���ع  ارا�سين���ا م���ن الألغام 
املنت�سرة فيها وخ�سو�سًا يف املنطقتن الو�سطى واجلنوبية.
وا�ساف زاحم مطر ل�)املدى( ام�س: ان منظمتناهي الوحيدة 
يف الب���الد التي تعنى برفع اللغام قب���ل تعطيل عملها ب�سبب 
زجه���ا يف دعاوى ق�سائية بته���م عديدة من قبل وزارة الدفاع 
ثبت بطالنها جميعا. وا�سار اىل ان خطة املنظمة لعام 2009 
ه���ي رف���ع ع���دد العامل���ن م���ن 250 عام���ال اىل 2500 عام���ال 
يحمل���ون ال�سه���ادة العاملي���ة ومب�ست���وى خرباء بع���د اكتمال 
مراح���ل تدريباتهم من قبل مدر�س���ن اأكفاء، مبينا: اننا نفتقر 
لتوفر الفر�س لنا للعمل وزيادة عدد العاملن يف ميدان رفع 

اللغام  من قبل بع�س الوزارات المنية.
وتابع: اننا ن�سعى اىل فتح فروع جديدة للمنظمة  يف العديد 
م���ن حمافظ���ات الو�س���ط واجلن���وب الت���ي تعر�س���ت ملخاطر 
اللغام ب�سكل مكث���ف يف احلروب التي مرت بها البالد خالل 
الع�سري���ن �سن���ة املا�سية، وا�ساف: كما نق���وم حاليا بتدريب 
عنا�سر م���ن ال�سرطة الوطني���ة على ك�س���ف املتفجرات ونزع 
اللغ���ام  والتعامل معها بطلب م���ن وزارة الداخلية.واو�سح  
مط���ر مبنا�سبة الع���ودة اىل ممار�سة ن�ساطهم م���ن جديد : ان 
العدي���د م���ن م�ساريعهم تعر�س���ت للتوقف رغ���م اهميتها بعد 
�س���دور ق���رار بايق���اف ن�ساط املنظم���ة على خلفي���ة الدعاوى 
الق�سائي���ة مل���دة اك���ر م���ن  ت�سع���ة ا�سه���ر، واهمه���ا عملي���ات  
ازال���ة اللغ���ام م���ن منطق���ة ح���ي املكا�س���ب يف بغ���داد حت���ى 
نهاي���ة حي اجله���اد والر�سوانية وتعد م���ن املناطق اخلطرة 
املليئ���ة باللغ���ام ح�س���ب تقاري���ر الك�سوف���ات امل�سحي���ة التي 
قام���ت بها املنظم���ة قبال، و�سكاوى �ساكني تل���ك املناطق وهم 
ي�ستنجدون بفرق العمل لنقاذهم واطفالهم من خطر اللغام 
يف ارا�سيه���م ب�سب���ب احل���روب. يذك���ر ان املنظم���ة العراقية 
لزالة اللغامIMCO  ه���ي املنظمة العراقية الوىل لزالة 
اللغ���ام والقنابل غر املنفلق���ة تا�س�ست يف ايلول عام 2003 
وهي موؤهل���ة مبوجب املعاير الدولي���ة، وم�سجلة يف مكتب 
املنظم���ات غ���ر احلكومي���ة ب���وزارة املجتمع امل���دين ولديها 
تفوي�س من دائرة �سوؤون اللغام يف وزارة البيئة.وا�سهمت 
برف���ع 149894 مقذوف���ة يف عموم الب���الد ومب�ساحة مطهرة 

بلغت اكر من 14 الف مرت مربع .
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اأمانة بغداد ت�شيطرعلى مياه 
االأمطار

قال���ت امانة بغ���داد، انها �سيط���رت على الكميات الكب���رة من مياه 
المط���ار الهاطل���ة عل���ى مدين���ة بغ���داد ام����س. وذكر رئي����س هيئة 
اخلدم���ات يف المان���ة جا�س���م ال�ساع���دي بح�سب املرك���ز الوطني 
لالإع���الم ام�س: ان المان���ة متكنت من تنظيف �سب���كات الت�سريف 
قب���ل ا�سابي���ع قليلة، م�سيف���ا: ان معظم مناط���ق العا�سمة مل ت�سهد 
طفحا يف املجاري، با�ستثناء بع����س مناطق بلدية الغدير ومدينة 
ال�س���در ب�سب���ب ق���دم اخلط الرئي����س )خط دبل���ن( وع���دم تنظيفه 
خالل الف���رتة املا�سية. واكد ال�ساعدي ان ك���وادر المانة �ستبا�سر 
بتنظي���ف هذا اخلط خ���الل اليام القليلة املقبل���ة. وكانت بغداد قد 

�سهدت هطول كميات من المطار بعد طول انتظار.

اإيقاف التنقالت والتعيينات
ف�ي اجلامعات

قررت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ايقاف جميع التنقالت 
وال�ستثن���اءات الدرا�سية والتعيينات ابت���داء من  11/15 لنتهاء 
ال�سقف الزمني املح���دد لها. واأو�سح م�سدر م�سوؤول بح�سب بيان 
لعالم الوزارة تلق���ت )املدى( ام�س ن�سخة منه: ان الوزارة قررت 
وبالجم���اع اإيقاف جميع التنقالت بن اجلامع���ات وال�ستثناءات 
الدرا�سي���ة والتعيينات من مطلع �سهر كان���ون الأول املقبل لنتهاء 
ال�سقف الزمني لها .واأ�سار اىل ان القرار ي�سب يف م�سلحة العمل 
وخدم���ة املواط���ن لالإ�سراع يف اجن���از كل متعلقاته ل���دى الوزارة 
قب���ل نهاية العام احلايل . م�سرا اىل ان اأوامر وزارية وجهت اىل 
الدوائ���ر املخت�سة يف الوزارة لجناز جميع معامالت الطلبة التي 

تت�سمن ت�سديق الوثائق ومعادلة ال�سهادات . 

تعاقدات مع اأطباء هنود
ف�ي وا�شط

نظ���م جمل�س حمافظة وا�س���ط ام�س الول موؤمت���را �سحفيا ب�ساأن 
تعاق���د رئي����س املجل����س حمم���ود احل���اج عب���د الر�سا م���ع الأطباء 
الهن���ود. واو�سحت �سند�س الذهبي ل�)امل���دى(: ان رئي�س املجل�س 
امت التعاق���د م���ع  اأح���د ع�سر طبيب���ا هنديا اخ�سائي���ا  يف املجالت 
احل�سا�س���ة الت���ي ي�سعب توفره���ا يف املحافظ���ة. وا�سافت: �سمل 
التعاقد اطباء يف اأمرا�س زرع النخاع ، واأمرا�س الدم ، والأورام 
ال�سرطاني���ة ، وعمليات العيون.وك�سفت الذهبي قائلة: ان الطباء 
�سي�سل���ون خ���الل ال�سه���ر الق���ادم بع���د ان وف���رت اجله���ات املعنية 
يف املحافظ���ة احتياجاته���م ال�سروري���ة م���ن حيث توف���ر امل�سكن 

وتخ�سي�س م�ست�سفى ) الزهراء( ملبا�سرة اأعمالهم الطبية فيها.  

خطة خم�شية جلامعة الب�شرة
و�سع���ت جامعة الب�سرة خطة خم�سية تب���داأ من مطلع العام املقبل 
م���ن اجل الرتقاء بامل�ستوى العلم���ي والإداري، واإي�سال اجلامعة 
اىل م�س���اف اجلامع���ات املتقدمة.واو�س���ح بيان لع���الم اجلامعة 
تلقت )املدى( ام�س ن�سخة منه: اأن اعماما وجه اىل كافة العمادات 
واملراك���ز البحثي���ة واخلدمي���ة يف اجلامعة لدرا�سة ه���ذه اخلطة، 
م�سيف���ا: اأن اجلامع���ة �ستعق���د ندوت���ن ملناق�سة اخلط���ة املقرتحة 
و�ستخ�س����س الندوة الوىل لكليات ومراك���ز موقع كرمة علي يف 
كلي���ة الهند�سة،اما الن���دوة الثانية �ستكون لكلي���ات ومراكز موقع 
باب الزب���ر ف�سال عن كلية الطب وطب ال�سن���ان يف كلية الآداب، 
و�ستق���ر بنود اخلطة النهائية يف جمل����س اجلامعة املوؤمل انعقاده 

يف التا�سع من كانون الأول للعام اجلاري.

بغداد / املدى

بح����ث وزي����ر امل����وارد املائي����ة الدكتورعبد 
اللطي����ف جم����ال ر�سي����د مع وزي����ر الزراعة 
الي����راين مو�س����وع �سح����ة املي����اه واملياه 
امل�سرتكة بن البلدين .وذلك �سمن �سل�سلة 
اجراه����ا  الت����ي  والجتماع����ات  اللق����اءات 
الوزير ر�سيد مع روؤ�ساء واع�ساء الوفود 
امل�سارك����ة يف موؤمتر القم����ة العاملي ح��ول 
يف  اعمال����ه  اجل��������اري����ة  الغذائ����ي  الم����ن 

العا�سمة اليطالية روما.
واو�سح بي����ان لعالم الوزارة تلقت املدى 
ام�س ن�سخة منه: ان الوزيراكد ان الو�سع 

املائ����ي يف العراق �سعب جدًا ب�سبب �سحة 
املياه ال�سديدة الت����ي ت�سهدها البالد لكر 
م����ن �سنت����ن ما كان ل����ه الث����ر ال�سلبي على 
الواق����ع الزراعي والبيئ����ي وازدياد ن�سبة 

الت�سحر يف الرا�سي الزراعية. 
ودع����ا الوزي����ر بح�س����ب البي����ان اجلان����ب 
املائي����ة  الطالق����ات  زي����ادة  الي����راين اىل 
يف النه����ر والروافد الت����ي تنبع من ايران 
وت�سب يف �سط العرب ونهر دجلة والبالغ 
عددها )42( نهرا ورافدا دائميا ومو�سميا 
اغلبه����ا مت قط����ع املي����اه عنه����ا او حتوي����ل 
جماريه����ا اىل داخ����ل الرا�س����ي اليرانية، 
خا�سة فيما يتعلق بنهر الكارون والكرخة 

والون����د، م����ا اثر ب�س����كل كبر عل����ى نوعية 
املي����اه يف �سط العرب نتيجة ارتفاع ن�سبة 
امللوح����ة، وكذل����ك تاأثراتها عل����ى الزراعة 
ومي����اه ال�سرب يف املناط����ق التي تقع على 
امت����داد هذه النهر والرواف����د، ا�سافة اىل 
ال�سرار الجتماعي����ة وال�سحية والبيئية 

املختلفة. 
كما دعا الوزي����ر رجال العمال وال�سركات 
الع����راق  يف  ال�ستثم����ار  اىل  اليراني����ة 
وخا�سة يف املجالت الروائية والزراعية 
م�سرًا اىل اهمية تدريب مالكات الوزارة 
ال����ري  تقني����ات  ا�ستخ����دام  جم����ال  يف 

احلديثة. 

بغداد / املدى

ق���رر جمل����س ال���وزراء املوافق���ة عل���ى تفوي�س 
امل�سدق���ة  الكمبي���الت  بقب���ول  الزراع���ة  وزارة 
قانونيا من الفالح���ن واملزارعن غر القادرين 
عل���ى ت�سليم طن مقابل ط���ن للبذور امل�ستلمة من 
قبله���م . كما ق���رر تعديل قر�س الإ�س���كان ليكون 
ثالثن مليون دينار مين���ح للمقرت�سن يف كافة 

اأنحاءالبالد. 
وق���ال بي���ان املكت���ب العالم���ي لالمان���ة العام���ة 
ملجل�س الوزراء تلقت )املدى( ام�س ن�سخة منه: 
ان املجل����س وافق بجل�سته احلادي���ة والأربعن 
واملزارع���ن  الفالح���ن  �سم���ول  العتيادي���ة  

يف منطق���ة البع���اج التابع���ة ملحافظ���ة نين���وى 
بالتعوي�س���ات، نتيج���ة ت�س���رر مزروعاتهم لقلة 
املي���اه يف املو�س���م الزراعي ال�ساب���ق باعتبارها 
خ���ارج منطقة معدلت الأمطار املحددة، واأ�سوة 
بالتعوي�س���ات الت���ي اأقرته���ا احلكومة للفالحن 
الأمط���ار  مع���دلت  منطق���ة  يف  واملزارع���ن 

املقبولة. 
وبخ�سو����س القرو����س ال�سكانية، اك���د البيان 
ان���ه مين���ح للمقرت�س���ن يف كاف���ة اأنح���اء البالد 
الأري���اف  اأو  امل���دن  �سكن���ة  م���ن  كان���وا  �س���واء 
القر����س  يك���ون  وان  والأري���اف(  )احل�سري���ة 
بفائدة قدرها)2%( ت�ستقط���ع مقدما ملرة واحدة 

فقط من مبلغ القر�س.

وزير املوارد املائية يبحث مع اجلانب 
الإيراين املياه امل�شرتكة

جمل�س الوزراء يقرر دعم الفالحني 
واملزارعني وتعديل قر�س الإ�شكان

جالل ح�شن

�سب���ق وان �سجلنا اعرتا�سا على اعرتا�س مدير 
هيئة ال�سرائب يف كركوك على ا�ستبيان اجرته 
هيئ���ة النزاه���ة العام���ة، ك�سفت في���ه ان حمافظة 
كركوك احتلت املرتبة الوىل يف تعاطي الر�سوة 
بن�سب���ة 66، 67 . مدي���ر ال�سرائ���ب نفى وب�سدة 
تف�س���ي ح���الت الر�سوة يف دائرت���ه، معتربا ذلك 
ال�ستبيان غر دقيق لنه اجري على29 مراجعا 
من ا�س���ل 3000 مراج���ع، معرت�ساعل���ى  اعداد 
املراجعن، والبالغن 3 الف مراجع مبعنى انه 
يريد: اخذ اراء جميع املراجعن، وهذا ما ينايف 

مهمة اأي ال�ستطالع ا�سال. 
بع���د ذل���ك جاءن���ا رد م���ن مديرهيئ���ة ال�سرائ���ب 
ن�سرناه كامال يف مقال بعنوان )�سريبة كركوك 
ثاني���ة(، يعرت����س في���ه اي�س���ا على العين���ة التي 
اختارتها هيئة النزاهة امل�ساركة يف ال�ستبيان، 
لأن اأكرهم )يق�سد العينة( من معقبي املعامالت 
واملحام���ن القائم���ن باأعمال تعقي���ب املعامالت 
ح�س���ب قوله، معتربا ان هذه الفئ���ة لي�س عندها 

اي مانع باتهام اي موظف بالر�سوة. 
وي�سي���ف :" ولدينا تعليم���ات �سارمة من مركز 
وبالن�سب���ة  املعقب���ن،  مراجع���ة  مبن���ع  هيئتن���ا 
للمحامن الذين يقومون باأعمال التعقيب وغر 

حامل���ي ال���وكالت القانوني���ة يعامل���ون اي�س���ا 
نف����س املعاملة، حيث لحظت ب���اأن ال�ستمارة ل 
تت�سمن نوع املعاملة اأو طبيعة املعاملة ول ا�سم 
ال�سخ����س ليت�سن���ى اج���راء حتقي���ق قانوين يف 
املو�س���وع، فمجرد ذكر ا�سم املوظ���ف باأنه طلب 
الر�سوة دليل على اتهامه، فاأين البينة اأو الدليل 
وعلى ماذا طلب الر�سوة، وما موقع الرا�سي من 
اجلرمي���ة ؟؟ وعندم���ا اأعطي���ت املقارن���ة بن عدد 
املراجع���ن خالل �سهر حزي���ران وعدد املعامالت 
امل�سارك���ن  وع���دد  ايراداتن���ا  املنج���زة وحج���م 
يف ال�ستبي���ان جن���د ان هناك تناق�س���ا وا�سحا 
يف نتيج���ة ال�ستبي���ان بق���در تعلق الأم���ر باأداء 

دائرتنا".
وقتها اردنا البتعاد قدر المكان عن امل�ساجالت 
ف�سجلن���ا مالحظ���ات يف اهمي���ة ومعرفة اهداف 
ال�ستبيان���ات وال�ستطالع���ات وقلنا: ان ال�سل 
يف الم���ور ان يت���م من���ح  الثق���ة او �سحبه���ا يف 
العتب���ارات  اتب���اع  عل���ى  بن���اًء   ، ال�ستط���الع 
املنهجي���ة الت���ي اعتمدتها  هيئ���ة النزاهة العامة 
باعتباره���ا اجلهة التي قام���ت بال�ستطالع، مثل  
حجم العينة،وت�سميم العينة، وا�سلوب اختيار 
مف���ردات العين���ة، و�سياغ���ة ال�سئل���ة، ون�س���ب 

ال�ستجابة. 
عندها يتم التعامل مع النتائج باعتبارها جديرة 
بالثقة ،حت���ى وان كانت ل تتفق م���ع التوقعات، 

وبالنتيج���ة فان ه���ذه النتائج، ه���ي ا�سرت�سادية 
تفيد يف حتديد ن�سبة مهمة يف توجهات املجتمع 
وتوقعات���ه ازاء موا�سي���ع مهم���ة مت����س واقع���ه  
اليوم���ي، ما يجعلها احد مداخل اركان ال�سالح 
ال�سيا�سي ال���ذي ي�سهم يف حتقيق مبداأ امل�ساءلة 
من خالل الهتمام براأي املواطن يف اداء اجهزة 

الدولة.
واميان���ا من )امل���دى( بحق ال���رد، و�سلنا رد من 
وزارة املالي���ة ب�ساأن املو�س���وع  نن�سره كما ورد 

اإلينا.

اإىل/ �سحيفة املدى  
اعلمتن���ا الهيئ���ة العام���ة لل�سرائ���ب بخ�سو����س 
اخلرب ال�سحف���ي املن�س���ور يف �سحيفتكم العدد 
1620 يف 2009/10/5 حت���ت عنوان )�سريبة 

كركوك ثانية( مايلي :�  
نح���ن نوؤمن ب���اأن اأ�سل���وب البحث العلم���ي، يعد 
واح���دا من اأه���م الأ�ساليب الر�سين���ة والدقيقة ، 
والتي ميكن من خاللها الو�سول اإىل اأية ظاهرة 
م���ن الظواهر، �سواء  كان���ت علمية اأو اجتماعية 
اأم اقت�سادي���ة ...  ال���خ ، وم���ن ث���م الو�سول اإىل 
نتائجها ، وطريقة ال�ستبيانات و ال�ستطالعات 
، التي نكن لها كل التقدير )اإذا ما التزمت املعاير 
العلمية والأكادميية يف طرح واختيار ا�سئلتها، 
م���ن ناحي���ة ال�س���كل وامل�سم���ون، وابتع���دت عن 

التب�سيط(، تعترب واحدة من اأهم  اأدواته،والتي 
ت�ساه���م يف الو�س���ول  اإىل اأ�سب���اب وحقيقة اأية 
ظاه���رة اأو م�سكلة اأو اأزمة. وق���د ل ناأتي بجديد 
اذا اعتربن���ا اأن الر�س���وة هي واح���دة من اخطر 
الظواه���ر الأخالقي���ة والجتماعي���ة، التي تنخر 
بج�س���د املجتمع وموؤ�س�س���ات الدولة من الداخل 
للو�س���ول اىل انهيارهم���ا ،علم���ا اإن  اأكر الدول 
الت���ي تتف�س���ى فيه���ا ظاه���رة الر�س���وة ه���ي تلك 
البل���دان الت���ي تع���اين اأزم���ات ح���ادة و متعددة، 
اأو ه���ي يف طور التغر والنتق���ال من و�سع اأو 
نظ���ام اقت�س���ادي اأو اجتماع���ي اأو �سيا�س���ي اإىل 

اآخر مغاير له بال�سكل امل�سمون،
ل���ذا ل ن�ستغ���رب من ظاه���رة الر�س���وة املنت�سرة 
يف  دوائر وموؤ�س�سات الدولة العراقية ، ل�سيما 
الدوائ���ر ذات التما�س مع املراجع ، ول ت�ُ�ستثنى 

منها دائرتنا .
وعليه ، فقد قامت الهيئة العامة لل�سرائب ،وعرب 
اأق�سامها العلمية والبحثية ، باإجراء ا�ستطالعات 
وا�ستبيانات عن مدى ر�سا املكلف لأداء منت�سبي 
ف���روع الهيئ���ة ، كم���ا اأجرين���ا ا�ستطالع���ًا ب���ن 
موظفي الهيئة وكذل���ك املراجعن لتحديد اخطر 
ب���وؤر الف�س���اد ، فظهر لن���ا اإن اخطر ب���وؤر الف�ساد 
والر�سوة تكم���ن يف �سريحة املعقبن والدللن، 
وه���ذا ما اتفقت عليه معنا اأهم دائرتن رقابيتن 
هما) دائرة املفت�س العام يف وزارة املالية وهيئة 

النزاه���ة( ، ل���ذا قمن���ا مبعاجل���ة املو�س���ع بقطع 
الطري���ق اأمام ماكن���ة الف�س���اد واملف�سدين، وذلك 
عرب منع دخول املعقبن والدللن لفروع الهيئة 
العام���ة لل�سرائ���ب لتعقي���ب املعام���الت ، ونوؤكد 
وح�سرن���اه   ، املراجع���ن(  معام���الت  )تعقي���ب 

باملحامن والقرباء لغاية الدرجة الرابعة ،
وبالتايل كبحنا جماح اجل�سع وال�سحت احلرام 
ملجموع���ة ، لطامل���ا كان���ت توؤ�س����س للف�س���اد يف 
دوائرن���ا ويتع���اون معه���م ،مع ال�س���ف ،نفر من 
موظف���ي دائرتنا،  من الذين  ابتعدوا عن اخالق  
وادب املهن���ة وبالت���ايل لوث���وا واأ�س���اوؤوا  ملكان 
عمله���م ، ونحن لهم باملر�ساد، ولكن ل ينبغي اأن 
نن�سى اإن الهيئة العامة لل�سرائب ل متتلك ع�سا 
�سحري���ة تق�سي به���ا على كافة مظاه���ر واأ�سكال 

الف�ساد  فهذا يجايف الواقع واحلقيقة.  
وكان م���ن الطبيعي، ومل نتفاجاأ ، اأن تثور ثائرة 
البع����س ، مم���ن ت�س���ررت م�ساحله���م وانقط���ع 
عنه���م ال�سحت احلرام ، والذي���ن ما انفكوا ، منذ 
ان اتخ���ذت الهيئ���ة اإجراءاتها احلازمة  للحد من 
ظاهرة الر�س���وة، بالدفاع امل�ستميت عن املعقبن  
املف�سدي���ن، حت���ت غط���اء او م�سمي���ات بع�سه���ا 
مبت���ذل والبع����س الأخ���ر، م���ع �سدي���د ال�س���ف، 
يحم���ل م�سميات راقي���ة، وكاأن جذوره قد �سقيت 

وترعرعت واأينعت بال�سحت وباملال احلرام. 
ونح���ن نخ�سى اأن يكون ه���وؤلء املت�سررون من 

�سم���ن الذي���ن �سمله���م ال�ستبيان ،كم���ا جاء يف 
رد مدي���ر الف���رع ، واأعط���وا �س���ورة مبال���غ فيها 
وخمالف���ة للواق���ع اجلديد ال���ذي تتبن���اه الهيئة 
كبن���اء  تر�سيخ���ه  وحت���اول  لل�سرائ���ب  العام���ة 
مت���ن ، ع���رب حماولتها اجلادة للح���د من ظاهرة 
الر�س���وة لكي تتمكن من الو�س���ول اىل الطموح 
واملتمثل بالق�ساء على هذه الظاهرة  ق�ساًء تامًا 
، وبالتايل  يتعمدون حتري���ف نتائج ال�ستبيان 
وي�سعف���ون م�سداقيت���ه ، ال���ذي بالتاأكيد، يجهد 
القائم���ون عليه ، ب���كل اإخال�س  ك���ي يكون وفق 

املعاير العلمية الر�سينة. 
نتمنى من اجلهات البحثية والرقابية ان توا�سل 
عمله���ا ، بكل جناح وتاألق ، للو�سول اىل اأ�سباب 
الظواهر ال�سلبية ونتائجها ، وايجاد احللول لها 
، واملعوق���ات التي تقف عائق���ا اأمام تقدم العراق 
ونه�ست���ه، باعتبار ان ظاه���رة الر�سوة والف�ساد 
امل���ايل ت���دلن عل���ى تخل���ف البل���دان ، م���ا يجب 
معاجلته���ا والق�ساء عليه���ا ، لرتاح منها الوطن 
واملواط���ن ، عل���ى حٍد �س���واء ،  فمجتمع خاٍل من 
الف�س���اد والر�س���وة ، حتم���ا ً ، له���و جمتمع يليق 
ب���كل عراقي غيور ونظي���ف يف �سلوكه واأخالقه 
وحبه لوطن طيب ا�سمه العراق، والذي نت�سرف 
جميعن���ا ان نك���ون اأبناءه ال���ربرة الذين -وبكل 
فخ���ر واعت���زاز- يحمل���ون ا�سمه . راج���ن ن�سر 

الرد .. مع التقدير.  

كالم اأبي�ض

ح�������ق ال�����������������رد.. ������ش�����ري�����ب�����ة ك�������رك�������وك ث����ال����ث����ة

منظمة اإزالة الألغام:  نحتاج اإىل 20 األف عامل لتطهري 50% من الأرا�شي

الب�شرة/ عدي الهاجري

�سرك���ة  منت�سب���ي  م���ن  كب���ر  ع���دد  اعل���ن 
النق���ل البحري،ام����س الثالث���اء العت�س���ام 
وال�س���راب ع���ن العمل للمطالب���ة بتح�سن 
رواتبهم وعدم اقتطاع اخلدمة امل�سافة من 
املف�سولن ال�سيا�سين وتفعيل قراررئي�س 

الوزراء يف اإبقاء مقر الدارة بالب�سرة.
وق���ال اح���د امل�سربن ل����) امل���دى( ام�س:ان 
ال�سراب اتى كخط���وة ثانية بعد اخلطوة 
الوىل الت���ي قمن���ا بها للتظاه���ر امام مبنى 
حمافظة الب�سرة الثالثاء املا�سي للمطالبة 
بتح�س���ن الروات���ب وعدم اقتط���اع اخلدمة 
امل�سافة من املف�سولن ال�سيا�سين وتفعيل 
ق���رار رئي�س ال���وزراء يف ابقاء مقر الدارة 

بالب�سرة.
وا�س���اف:" ان مطاليبن���ا ب�سيط���ة تت�سمن 

اع���ادة العم���ل بالقوان���ن امللغ���اة م���ن قبل 
�سيم���ا  املالي���ة  ووزارة  الن���واب  جمل����س 
قان���ون 22 لع���ام 1982 اخلا����س بتحدي���د 
الدول���ة ح�س���ب  روات���ب منت�سب���ي دوائ���ر 
اخلدم���ة وال�سهادة، ف�س���ال عن تطبيق قرار 
ادارة ال�سرك���ة بت�سفي���ة ح�ستها يف �سركة 
عالي���ة العراقي���ة الردني���ة للنق���ل البح���ري 
لعدم وج���ود ورادات من امل�ساهمة يف هذه 

ال�سركة".
وا�سار اىل ان املطاليب تت�سمن عدم اقتطاع 
اخلدمة امل�سافة من املف�سولن ال�سيا�سين 
حت���ى امل�سادق���ة عل���ى وثائقه���م الر�سمي���ة، 
و�س���رورة تفعي���ل موافقة رئي����س الوزراء 
لبقاء مقر ادارة ال�سركة يف الب�سرة وعدم 
نقلها اىل العا�سمة بغداد اىل جانب ا�سالح 
اخفاقات يف عمل ادارة ال�سركة، و�سرورة 

ايجاد احللول لها للنهو�س بواقع عملها.

كربالء/ املدى
طال���ب حمافظ كرب���الء املهند����س اآمال الدي���ن الهر 
املواطنن بالتهيوؤ وال�ستعداد ملواجهة �سحة املياه 
املحتمل���ة يف املحافظة ودعاه���م اإىل �سراء خزانات 
اإ�سافية خلزن املياه ال�ساحلة لل�سرب، وداعيا اإياهم 
يف الوقت نف�سه اإىل اتب���اع �سيا�سة الرت�سيد وعدم 
الإ�س���راف يف �س���رف املي���اه متوع���دا املتجاوزين 
باإن���زال اق�سى العقوب���ات اإذا ما ا�ستخدم���وا املياه 
لأغرا����س �سناعي���ة اأو اإروائية . وق���ال الهر  ام�س 
خ���الل اجتم���اع ل���ه م���ع الدوائ���ر املعني���ة ملناق�س���ة 
الإج���راءات الوقائي���ة لالزم���ة املائي���ة املتوقعة يف 
ال�سيف املقبل: انه على اجلميع ال�ستعداد من الآن 
لل�سيف القادم وان نعالج امل�ساكل، لن كربالء ت�سهد 
نق�س���ا يف املاء ال�سالح لل�سرب ومياه ال�سقي الأمر 
الذي ي�ستدعي و�سع خط���ط لتجنب اجلفاف الذي 
اأ�س���اب حمافظات و�سط وجنوب البالد م�سرا اإىل 
اإن اأكر من 120 جممع ماء على عموم انهار كربالء 

ل ت�ستطي���ع تلبي���ة احتياج���ات املواطن���ن ب�سب���ب 
النح�س���ار يف منا�سي���ب املياه..واأ�س���ار اإىل اأن من 
بن املعاجلات املقرتحة هي تبطن الأنهر اأيا كانت 
العوار�س واملعوق���ات واإيقاف الهجرة اإىل كربالء 
من حمافظ���ات الو�سط واجلن���وب وتطبيق قانون 
التج���اوز. ت�سبقه حملة اإعالني���ة مكثفة ومتوا�سلة 
لالإر�س���اد والتقليل من هدر املي���اه لفتا اإىل اأن اأكر 
م���ن 90 نهرا متجاوز على نهر احل�سينية الذي يعد 
من الرواف���د املهمة ملدينة كرب���الء. وطالب حمافظ 
كرب���الء بتع���اون الفالح���ن واملجال����س البلدية يف 
الق�سي���ة والنواحي يف الت�سدي لظاهرة التجاوز 
عل���ى احل�س�س املائية يف الأنهار ال�سغرة..ونوه 
اإىل اأن دائ���رة امل���وارد املائي���ة اأغلق���ت فتحات اأكر 
م���ن 35 نهرا ولعدم املتابعة من تل���ك املجال�س اأعاد 
املتج���اوزون فتحها م���رة اأخرى م�س���را اإىل غياب 
الندف���اع يف التنفي���ذ الفعل���ي لإج���راءات احلد من 

التجاوزات. 

بغداد/ املدى

ق����ررت امان����ة بغ����داد تخ�سي�س قطع����ة ار�����س لإقامة 
بور�سة منظمة لتوزي����ع ال�سحف يف جانب الر�سافة 

من العا�سمة.
وذك����ر املكت����ب الإعالم����ي لالأمانة بح�س����ب وكالة انباء 
الع����الم العراق����ي: اأن اأمان����ة بغداد وافق����ت على طلب 
اإح����دى املوؤ�س�س����ات با�ستثم����ار جزء من قطع����ة اأر�س 
تق����ع بن طريق حممد القا�سم للمرور ال�سريع و�ساحة 
الط����ران يف جان����ب الر�سافة م����ن العا�سم����ة، لإقامة 
بور�س����ة لتوزي����ع ال�سح����ف واملج����الت واملطبوع����ات 

ال�سحفية الأخرى". 
واأ�س����اف "اأن املوقع اجلدي����د للبور�سة يت�سم بالتميز 
والأهمي����ة لوقوعه و�سط املدينة بحي����ث ت�سهل عملية 
الو�سول اإلي����ه والنطالق منه لتوزي����ع ال�سحف على 
املكتب����ات ونق����اط التوزي����ع الأخرى يف كاف����ة مناطق 
"اأن  اىل  م�س����رًا   ، املحافظ����ات  وباق����ي  العا�سم����ة 

البور�س����ة �ست�سم عددا م����ن الأك�ساك املنظمة ولن يتم 
بن����اء اأي م�سي����دات ثابته اأو مبان حفاظ����ًا على جمالية 
املوق����ع واملنطقة التي يقع فيها ومب����ا ين�سجم وعملية 
التوزي����ع الت����ي تع����د اجل����زء الخ����ر و املكم����ل للعمل 

ال�سحفي" . 
ا�ستجاب����ة  ياأت����ي  الق����رار  ه����ذا  اتخ����اذ  "اأن  واو�س����ح 
للدع����وات التي اأطلقه����ا موزعو ال�سح����ف بتخ�سي�س 
مكان منظم وحممي يليق بالإ�سدارات ال�سحفية بعد 
اأن تعر�سوا يف اأوقات �سابقة اىل خماطر اأمنية كبرة 

يف عدد من مناطق بغداد ".  
وا�سار اىل اأن " اأمانة بغداد اىل جانب ت�سديها للق�سايا 
الكبرللجوان����ب  اهتمامه����ا  ت����ويل  فانه����ا  اخلدمي����ة، 
العالمية والثقافية والدبية وتوفر ماميكن توفره 
لالرتقاء بهذه املجالت املهمة ا�سافة اىل عزمها ان�ساء 
املدين����ة الإعالمية، والتي �ست�س����م ا�ستوديوهات وكل 
مايتعل����ق بعمليات النتاج التلفزي����وين والذاعي من 

م�ستلزمات". 

اعت�شام منت�شبي النقل البحري يف الب�شرة 
للمطالبة بتح�شني اأو�شاعهم املعي�شية

حمافظ كربالء يدعو اإىل �شيا�شة الرت�شيد 
وعدم الإ�شراف ف�ي ال�مياه

تخ�شي�س قطعة اأر�س لبور�شة ال�شحف
يف بغداد


