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In Local Situation

امل������������وج������������ز

اإقالة مدير طرق  وا�سط
اأق���ال جمل����س حمافظ���ة وا�س���ط بجل�ست���ه االخ���رة مدي���ر الط���رق 
واجل�س����ر يف املحافظ���ة. واو�سح���ت �سند����س الذهب���ي م�س�ؤولة 
اع���ام املجل�س ل�)امل���دى( ام�س:ان املجل����س ويف جل�ساته االأخرة 
ق���رر اإقالة مدير الط���رق واجل�س����ر يف املحافظ���ة املهند�س ع�سام 
اأب���� رغي���ف وفتح ب���اب الرت�سيح ملن يرغ���ب باإ�سغ���ال املن�سب من 
املهند�سني ح�سرا. واأ�س���ارت الذهبي اىل اأن املجل�س قرر اإقالة اأب� 
رغيف من من�سب���ه نتيجة االإخفاقات املتكررة يف دائرته . وبينت: 
اإن املجل����س فتح باب الرت�سيح ملن يج���د يف نف�سه القدرة والكفاءة 
لت�سل���م هذا املن�سب على اإن يك�ن م���ن املهند�سني من ذوي اخلربة 
واالخت�سا����س. يذك���ر ان جمل����س حمافظ���ة وا�سط قد اأق���ال �سابقا 
ع���ددا من املدراء العامني يف املحافظة ومنهم مدير الكهرباء ومدير 
امل���اء ومدي���ر التنفيذ واآخ���رون غرهم ب�سبب التلك����ؤ احلا�سل يف 

دوائرهم . 

افتتاح 3 جم�سرات يف بغداد
اك���دت امانة بغداد ان جم�سرات  الطالبي���ة وال�سيدية وحي العامل 

�ستفتتح خال اقل من �سهرين. 
وق���ال م�سدر م�س�ؤول يف االمان���ة: ان التاخر احلا�سل يف افتتاح 
املج�س���رات الث���اث يع����د اىل ا�سكاالت فني���ة متثلت بع���دم اكمال 
مقرتبات املج�سرات، م�سرا اىل ان العمل جار الكمالها خال فرتة 

ق�سرة. 
يذك���ر ان افتتاح هذه املج�سرات الثاث �سي�سهم يف تقليل االزدحام 

احلا�سل يف �س�ارع العا�سمة بغداد.

 
انطالق املوؤمتر العلمي يف وا�سط 

حت���ت �سع���ار )بعل�من���ا ومعارفن���ا ننر م�ستقب���ل عراقن���ا العزيز( 
انطلق���ت فعاليات امل�ؤمتر العلمي الثال���ث جلامعة وا�سط على قاعة 
االدارة املحلية يف املحافظة بح�س�ر رئي�س اجلامعة الدكت�ر ج�اد 
مط���ر امل��س�ي ممثا عن وزي���ر التعليم الع���ايل والبحث العلمي. 
وق���د �س���ارك يف امل�ؤمتر ال���ذي ت�ستمر اعماله لي�م���ني 108 ابحاث 
علمية يف خمتلف العل�م االإن�سانية وال�سرفة �سملت حماور عديدة 
منه���ا: العل�م الطبية والهند�سي���ة وال�سرفة والقان�نية والزراعية 
واالإن�ساني���ة والعل�م االإدارية واالقت�سادي���ة والرتب�ية والنف�سية 
وكذل���ك بح����ث متخ�س�سة ع���ن الطف�لة والعن���ف املجتمعي. وقد 
�س���ارك باحث�ن من )11( جامعة من بينها جامعات اإقليم كرد�ستان  
وباحث����ن م���ن وزارت���ي العل����م والتكن�ل�جي���ا ووزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي.

حقوقها املهدورة

مرت ام�س االول، الذكرى ال�61 لاعان العاملي حلق�ق 
االن�س���ان، ال���ذي اطلقت���ه االمم املتحدة ع���ام 1948 بعد 
اع����ام قليلة م���ن تاأ�سي�سه���ا على انقا����س ع�سبة االمم، 
ويع���د االع���ان، والع���راق احدى ال���دول امل�قع���ة عليه 
يف حين���ه، اجنازا مهم���ا ومتقدما ت�ج كف���اح ال�سع�ب، 
واتخذ ا�سا�سا متين���ا لت�سريعات وق�انني وافكار �سبت 
الحقا يف اجتاه اح���رتام االن�سان وكين�نته، وقد ترجم 

االعان اىل 337 لغة يف العامل الهميته الفائقة.
الب���د به���ذه املنا�سبة م���ن وقف���ة تاأمل عميق���ة مبا حتقق 
واجن���ز بف�سل هذا التقدم ال�اع���ي يف �سرورة تر�سيخ 
قي���م اح���رتام االن�س���ان وحق�ق���ه وجتنيب���ه احل���روب 
واملاآ�سي، ومثلما قلنا، ان العراق من الدول امل�قعة على 
هذا االعان وق���د �سعت نخبه ال�سيا�سي���ة والثقافية اىل 
اق���رار بن�د االعان والكفاح من اجل تطبيقها وتنميتها 
لكل فئات املجتمع، وقد حققت املراأة بف�سل تلك اجله�د 
امل�سني���ة تقدما يف جم���ال احلق�ق، حي���ث اقر حقها يف 
التعل���م واالختي���ار والعي����س بكرام���ة، واجد م���ن نافلة 
الق�ل ؛ ان العراق بف�سل ذلك كله ا�ستطاع ويف غ�س�ن 
عقد من ال�سنني ان ي�سبق الدول العربية فجعل من املراأة 
وزيرة يف حك�ماته. مثلم���ا ح�سلت املراأة فيه على حق 
التعليم لتك�ن مناف�سه ل�سقيقها الرجل يف م�سمار العلم 
والتعلم فكانت الطبيب���ة واملهند�سة واملحامية والعاملة.
وح���ني نق�ل حق التعلم نقر بان ذلك من املحرمات عليها 
بداية القرن حتى كانت جه�د املنا�سلني واملكافحني من 
اج���ل ذلك، قد اآتت اكلها وق���د كانت ال�سيحة التي اطلقها 

�ساعر العرب االكرب حممد مهدي اجل�اهري مدوية:
علم�ه���ا فق���د كفاك���م �سن���ارا     وكفانا ان نح�س���ب العلم 

عارا
ولك���ن هذا التق���دم نح� حري���ة امل���راأة وق�سيتها اعرتاه 
النك�����س والتده����ر املري���ع يف العق�د االخ���رة وكنا 
نح�س���ب ان التغي���ر ال���ذي ح�س���ل ع���ام 2003 وازال 
الكاب��س �سي�سهد فيه مي���دان املراأة انتعا�سا وتط�را .. 
واذا بن���ا وباملراأة ت�سهد تده����را خطرا وغر م�سب�ق 
حني �سرع جمل�س���ا حمافظتي وا�سط وال�سماوة  بتقنني 
"املحرم " لكل ع�س�ة من ع�س�اته ، فكان ت�سريعا قاتا 
ل���كل االجن���ازات التي ح�سلت عليها امل���راأة خال ن�سف 
الق���رن املا�سي، وه� مبثابة ع����دة اىل ال�راء من دون 
ان يث���ر ذل���ك اي من منظم���ات حق�ق امل���راأة، وبح�سب 
املتابعني يع���د مثل هذا الت�سريع انتكا�سة كبرة وحم�ا 
ل���كل الت�سريع���ات التقدمي���ة الت���ي ح�سلت عليه���ا املراأة 

العراقية بعد ن�سال مرير.

ك���������الم اب���ي�������ض 

علي القي�سي

حتت �سعار: )نقفز على االأمل لي�سل �سوتنا(

منظمة اإن�سانية ترعى احتفال معوقي مي�سان فـي يوم املعوق العاملي

مي�سان/ حممد الر�سام

األقى بعدها رئي�س رابطة و�سام لذوي 
االحتياج���ات اخلا�س���ة يف املحافظ���ة 
كلم���ة باملنا�سب���ة ث���م قدم���ت جمم�عة 
من تامي���ذ معهد االأم���ل لل�سم والبكم 
فعاليات م�سرحية اإميائية كما �ساركت 
لاإنت���اج  �سينم���ا  اأه����ار  جمم�ع���ة 
ب�سري���ط  وال�سينمائ���ي  التلفزي����ين 
ت�سجيل���ي ق�س���ر ا�ستعر����س معاناة 
�سريحة املع�ق���ني يف ظل غياب الدعم 
احلك�م���ي. ويف اخلت���ام مت ت�زي���ع 

الهدايا على عدد من املعاقني.
جتمع املع�قني

)امل���دى( التقت على هام����س املهرجان 
رئي����س جلن���ة الدف���اع واملنا�سرة يف 
جتم���ع املع�ق���ني العراقي���ني. املعاق- 
ظاف���ر حبي���ب- ال���ذي اأو�س���ح اأن عدد 
املع�ق���ني يف عم����م الب���اد يتج���اوز 
ملي����ن مع����ق ب�سمنه���م 12 الف يف 
مي�س���ان. وع���ن اأه���م اأه���داف التجمع 
وم���ا حقق���ه للمع�ق���ني ق���ال " اله���دف 
ال���ذي تا�س����س الأجله جتم���ع املع�قني 
ه� تنظيم ه���ذه ال�سريحة حتت قيادة 
نا�سط���ة للمطالب���ة بحق�قه���م والدفاع 
عنه���ا ورغ���م اأنن���ا اأ�ستطعن���ا اإي�س���ال 
يف  امل�س�ؤول���ني  معظ���م  اىل  �س�تن���ا 
الدول���ة واحلك�م���ة اإال اأننا مل نح�سل 

على �س���يء �س�ى ال�ع����د . وما يثر 
ا�ستغرابن���ا اأن الع���راق مل ي�قع لغاية 
االن عل���ى االتفاقي���ة الدولي���ة ل�س�ؤون 
املع�ق���ني التي وقعته���ا 141 دولة مع 
ك���رة املع�ق���ني يف الب���اد." وتاب���ع 
حبي���ب " نطمح اىل اأن تق�م احلك�مة 
ل�س����ؤون  وطني���ة  هيئ���ة  بت�سكي���ل 
املع�ق���ني كما ه� معم�ل به يف معظم 
دول الع���امل ملتابعة او�س���اع املع�قني 
وتلبي���ة احتياجاته���م بالتن�سي���ق م���ع 
خمتلف مفا�سل الدول���ة وم�ؤ�س�ساتها 
" ون����ه حبي���ب اىل ان اه���م مطالب 
املع�ق���ني ه���� تفعي���ل امل���ادة 132 من 
الد�ست����ر العراق���ي الت���ي ته���م ه���ذه 
ال�سريح���ة والتي تتيح �س���ن الق�انني 
اخلا�س���ة برعاي���ة املع�ق���ني وتاأم���ني 
متطلب���ات احلياة الكرمية لهم .م�سرا 
اىل افتق���ار ه���ذه ال�سريح���ة للمراك���ز 
الرتفيهي���ة، ع���دا مرك���ز يتي���م جهزت���ه 
اح���دى املنظم���ات االن�ساني���ة ببع�س 
امل�ستلزم���ات املت�ا�سع���ة، ورغ���م ذلك 
مل ي�ستف���د من���ه املع�ق����ن ل�سع�ب���ة 

ال��س�ل اليه ب�سبب رداءة الطريق .
عدم ت�فر التخ�سي�سات

م���ن جانب���ه اأك���د عب���د الك���رمي ن�ري 
�سن���ني / م�س���رف الرتبي���ة اخلا�س���ة 
يف مي�س���ان اأن جمم���ل �سف����ف ذوي 
االحتياج���ات اخلا�س���ة يف املحافظ���ة 
عل���ى  م�زع���ة  �سف���ا   41 تتج���اوز  ال 

املحافظ���ة  مرك���ز  مدار����س  م���ن  ع���دد 
حي���ث يبل���غ ع���دد التامي���ذ املنتظمني 
فيه���ا 557 تلمي���ذا. وا�س���ار �سنني اىل 
افتقار هذه ال�سف�ف الأب�سط مق�مات 
اخلا�س���ة  الرتبي���ة  وم�ستلزم���ات 
م��سح���ا " مل يق���دم له���ذه ال�سف����ف 
اأي دع���م يذك���ر وه���ي تفتق���ر الأب�س���ط 
امل�ستلزم���ات مث���ل و�سائ���ل االإي�س���اح 

واالأجه���زة ال�سمعي���ة والب�سرية ، بل 
هي تفتقر حتى للمقاعد اخلا�سة التي 
تنا�س���ب هذه الفئة م���ن التاميذ ، وقد 
نا�سدن���ا مديري���ة الرتبية م���رارا بهذا 
اخل�س�����س ولكنهم يتذرع����ن بعدم 

ت�فر التخ�سي�سات املالية".
مطالب املع�قني

امل���دى بين���ت للنائ���ب الث���اين ملحافظ 

 ، املهرج���ان  ح�س���ر  ال���ذي  مي�س���ان 
بع�س مطال���ب املع�قني الذين التقتهم 
واتهم����ا احلك�مة املحلي���ة بالق�س�ر 
يف رعايته���م وع���دم تق���دمي اأي �س���يء 
له���م طيل���ة ال�سن����ات املا�سي���ة فقال " 
لق���د ا�ستلمن���ا مه���ام عملن���ا يف ني�سان 
املا�س���ي ونح���ن غ���ر م�س�ؤول���ني عن 
الق�س����ر جت���اه ه���ذه ال�سريحة خال 

بالن�سب���ة  اأم���ا   املا�سي���ة،  ال�سن����ات 
للدع���م ال���ذي ميك���ن اأن نقدم���ه فنحن 
الر�س����م  جباي���ة  يف  م�سكل���ة  لدين���ا 
لت�ف���ر امل���ال ال���ازم لدع���م ن�ساطات 
م���ع  خماطب���ات  وهنال���ك  املع�ق���ني 
احلك�مة املركزي���ة وبع�س ال�زارات 
بخ�س��س ا�ستيف���اء املحافظة لبع�س 

الر�س�م لدعم هذه ال�سريحة املهمة.

الروؤية: احلالة اجلوية
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 الرطوبة الن�سبية : %73
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تالميذ يف مدر�سة للمعوقني

اأقامت منظمة مري�سي كور االإن�سانية مهرجانا يف 
مي�سان لالحتفال بيوم املعوق العاملي وا�ستهل املهرجان 

الذي اقيم حتت �سعار) نقفز على االأمل لي�سل 
�سوتنا ( وذلك يف بناية الن�ساط املدر�سي بافتتاح 

معر�ض لل�سور الفوتوغرافية التي وثقت جوانب من 
ن�ساطات املعوقني وجمعياتهم  يف املحافظة وجانبا من 

امل�ساعدات التي قدمتها املنظمة يف هذا املجال .

بغداد/ املدى

ح���دد اأم���ني بغ���داد �ساب���ر العي�س���اوي ي����م 
اآذار املقب���ل  الث���اين والع�سري���ن م���ن �سه���ر 
م�عدًا النعق���اد امل�ؤمتر الدويل للحفاظ على 
مراكز املدن واإعادة تاأهيلها مب�ساركة منظمة 

الي�ني�سيف ودول عربية واأجنبية.
وذك���ر م�س���در اعام���ي يف االمان���ة بح�سب 
وكال���ة اأنب���اء االإعام العراق���ي ان " ذلك جاء 
خال ح�س����ره جانب���ا من اجتم���اع اللجنة 
التح�سري���ة مل�ؤمت���ر احلف���اظ عل���ى مراك���ز 
املدن يف العراق واإع���ادة تاأهيلها، م��سحاً: 
ومناق�س���ة  بح���ث  تن���اول  االجتم���اع  اأن 
امل�ستلزم���ات  كاف���ة  وتهيئ���ة  اال�ستع���دادات 
ال�سرورية الإجناح هذا امل�ؤمتر الدويل الذي 
�ست�سارك فيه منظمة )الي�ن�سك�( وممثل�ن 
ع���ن بلدي���ات ع���دد م���ن ال���دول االأجنبية يف 
اأورب���ا واآ�سي���ا واأمريكا واأمري���كا اجلن�بية 
وخ���رباء عاملي�ن يف جمال االآث���ار والرتاث 
اإ�سافة اىل امل�ساركة املحلية املتمثلة مبكاتب 
االإعم���ار يف جمال����س املحافظ���ات ووزارات 

واالآث���ار  وال�سياح���ة  واالإعم���ار  االإ�س���كان 
واال�ست�ساريني يف هذا املجال من اجلامعات 

ومنظم���ات  الثاث���ة  االأوق���اف  اىل  اإ�ساف���ة 
املجتمع املدين".

وبني:" ان الهدف من هذا امل�ؤمتر ه� و�سع 
اآلية علمية و�سحيحة للبدء يف خطط اإعمار 
املدن الكب���رة يف الباد ذات التاريخ العتيد 
والتي تعر�ست مراكز املدن فيها اىل م�ساكل 
وتنفي���ذ  والرتاج���ع  التده����ر  م���ن  كب���رة 

م�ساريع اإعادة االإعمار بدون تن�سيق".
واو�س���ح " اأنه من خال ه���ذا امل�ؤمتر �سيتم 
التع���رف عل���ى جت���ارب امل���دن العاملي���ة التي 
مرت بعملي���ات اإعادة اإعمار وتاأهيل اجلانب 
العم���راين وخدم���ات البنى التحتي���ة وكذلك 
بت��س���ع  وعاقته���ا  الثقافي���ة  امل�ست�ي���ات 
امل���دن، ف�سًا عن بحث اخلط�ات امل�ستقبلية 
لا�ستثم���ار يف مراكز امل���دن، والتن�سيق مع 
اجله���ات ال�طني���ة املعني���ة عل���ى امل�ست����ى 
االأكادمي���ي والتقني واالإجرائ���ي، مبا يخدم 

م�ساريع االإعمار والتاأهيل امل�ستقبلية". 
يذك���ر " اأن اللجن���ة الت���ي يراأ�سه���ا مدير عام 
دائرة العاقات واالإعام ت�سم يف ع�س�يتها 
مديرعام دائرة الت�ساميم ومعاون مدير عام 
دائرة العاقات واالعام وعددًا من االأ�ساتذة 

واالخت�سا�سيني يف اجلامعات.

النجف/ عامر العكاي�سي

�س���كل جمل�س حمافظ���ة النجف جلنة 
حتقيقي���ة للنظ���ر يف املخالف���ات التي 
رافقت عملية تاأجر امل���راأب الرئي�س 

للمحافظ���ة. وقال م�س���در خم�ل يف 
ل����) امل���دى( ام�س:"نتيج���ة  املجل����س 
لبع�س املخالف���ات التي رافقت عملية 
ايجار م���راأب النقل الداخلي وال�اقع 
و�سط مدينة النجف، فقد قرر جمل�س 

حتقيقي���ة  جلن���ة  ت�سكي���ل  املحافظ���ة 
للنظ���ر يف تل���ك املخالف���ات، واتخ���اذ 
االج���راءات الازمة بهذا ال�سدد ك�ن 
امل���راب يدر ام����اال طائلة م���ن املمكن 
اال�ستفادة منها يف م�ساريع املحافظة 

". وا�س���اف" فه���ذا املرف���ق احلي�ي 
يدر م�ارد كبرة على املحافظة التي 
ميك���ن اأن تلع���ب دورا كب���را يف �سد 
العديد م���ن احتياجات املحافظة ويف 
اأك���ر من قط���اع والبد م���ن ا�ستغاله 

بال�سكل االأمثل " . 
" ت��سي���ات عدي���دة  وا�س���ار اىل ان 
ق���د طرحت عل���ى املجل�س ب�س���ان هذا 
املرف���ق ومنه���ا اإنه���اء عاق���ة املتعهد 
امل�ج����د حالي���ا يف مل���راب وو�س���ع 
جباي���ة االأم����ال بي���د جلن���ة تنظي���م 
واح���د  �سه���ر  ومل���دة  النق���ل  �س����ؤون 
حت���ى ميكن معرفة القيم���ة التقديرية 
الت���ي ميكن من خاله���ا معرفة اإعان 
املزاي���دة اجلدي���دة للم���راب وحتديد 
اأن  يج���ب  ال���ذي  االإيج���ار  قيم���ة 
ت�ست�ف���ى م���ن املتعهد ع���ن الفرتة من 
2008/9/19 ولغاية 2009/9/18 
املزاي���دة  الإج���راء  م�ع���د  وحتدي���د 
العلني���ة اجلدي���دة " . واو�سح باأن " 
مراب النق���ل الداخلي وال�اقع و�سط 
مدينة النجف مت افتتاحه عام  2006 
ومت اإعانه لاإيج���ار وفق قان�ن بيع 
واإيجار اأم�ال الدولة ومببلغ ) 185 
ملي�ن و350 األف دينار ( وملدة �سنة 
واح���دة وبع���د انتهاء ف���رتة العقد مت 

متديد فرتة االإيجار". 

بـــدء الــتــحــقــيــق بـ�سـاأن مـراأب الـنـجـف

ـــدن امل ـــز  ـــراك م ــى  ــل ع ـــاظ  ـــف احل بــ�ــســاأن  دويل  ـــر  ـــوؤمت م
بغداد / املدى

حقق���ت اأمان���ة بغداد ن�سب اجناز بلغ���ت )65%( من م�سروع 
ان�س���اء )9( حمط���ات حت�يلية جلم���ع النفاي���ات يف جانبي 
الك���رخ والر�سافة م���ن العا�سمة بغ���داد بكلف���ة )26 ( مليار 
دين���ار وب�سق���ف زمني مدته )20( �س�ه���رُا . وقال اأمني بغداد 
الدكت�ر )�سابر العي�س���اوي( يف بيان ت�سلمت املدى ن�سخة 
من���ه ام����س  " اأن م���اكات دائ���رة املخلفات ال�سلب���ة والبيئة 
اإح���دى ت�سكيات اأمان���ة بغداد ت�ا�سل بالتع���اون مع �سركة 
)اأكزمي الرتكي���ة( ان�ساء )9( حمطات حت�يلية )4( منها يف 
جان���ب الكرخ و)5( يف جانب الر�س�اف���ة       م�سرًا اىل "اأن 

م�اقع تلك املحطات تت�زع  يف مناطق )الر�سيد ،املن�س�ر ، 
ال�سعلة ، الدورة( يف جانب الكرخ ومناطق )ال�سدر  ،ال�سعب 
، مرك���ز الر�ساف���ة الك���رادة ،الغدي���ر( يف جان���ب الر�سافة . 
ونق���ل املكتب االإعامي " عن االأم���ني ق�له "ان االعمال التي 
يج���ري تنفيذها ت�سمل االأ�سيجة اخلارجية جلميع املحطات 
واالبني���ة اخلدمي���ة )االدارة وامل�ل���دة واحلر����س( و�س���ب 
ا�س����س الكاب�س���ات وا�س�س احلاوي���ات واجل���دران ال�ساندة 
ا�ساف���ة اىل اعم���ال ن�سب القال���ب اخل�سب���ي ... م�سرًا اىل 
و�س����ل جمي���ع املكائ���ن واالالت واحلاوي���ات جلمي���ع هذه 

املح��طات اىل خمازن االمانة".

كركوك/ املدى

اأعل���ن يف حمافظة كرك����ك عن ن�سب 
�سبك���ة كهرب���اء يف منطق���ة ال�س�رجة 
بكرك����ك. واو�س���ح م�س����ؤول اإع���ام 
املحافظة بح�سب وكال���ة  اآكاني�ز: ان 

"حمافظ كرك�ك عبدالرحمن م�سطفى 
افتتح، بح�س�ر راكان اجلب�ري نائب 
املحاف���ظ، ام����س االول �سبك���ة كهرباء 
ال�س�رج���ة ذات ال���� 12 مغذي���ا، والتي 
بلغ���ت كلفته���ا اربعة ملي���ارات و450 
ملي����ن دين���ار واأ�س���ار اىل اأن "فريقا 

خا�س���ا مت ايف���اده اىل فرن�س���ا لك�سب 
اخلربات يف جمال الكهرباء".

من جه���ة اأخ���رى، اعلن م�س���در اأمني 
امل�اطن���ني  ع�س���رات  ان  كرك����ك  يف 
تظاهروا احتجاجًا على كرة �ساعات 

قطع التيار الكهربائي".

اإجناز 65% من م�سروع املحطات التحويلية

تنفيذ م�سروع كهرباء فـي كركوك

كربالء/ املدى

اأغلق����ت جل����ان �سكلته����ا حمافظ����ة 
كرب����اء للحف����اظ عل����ى البيئة 15 
فرنا لل�سم�ن ملخالفتها ال�سروط 
النف����ط  ال�ستخدامه����ا  ال�سحي����ة 
ال�سم�����ن  �سناع����ة  يف  االأ�س�����د 
م����ا ح����دا باملحافظ����ة اإىل ت�سكي����ل 
جلنة م�سرتكة لدرا�س����ة االأ�سرار 
الناجمة عن ا�ستخدام مادة النفط 
ملق�سري����ن  وحما�سب����ة  االأ�س�����د 
واإحالتهم اإىل اجلهات الق�سائية. 
وق����ال حماف����ظ كرب����اء املهند�س 
اآمال الدين اله����ر ل�)املدى( ام�س: 
ان����ه مت ت�سكيل جلنة م�سرتكة من 
مديرية بيئة املحافظة بالتن�سيق 
ل�سح����ة  العام����ة  املديري����ة  م����ع 
االأ�س����رار  مل�اجه����ة  املحافظ����ة 
الناجمة عن ا�ستعمال مادة النفط 
واملخاب����ز  االأف����ران  يف  االأ�س�����د 
البيئي����ة وال�سحي����ة  وتاأثراته����ا 

على املدينة..

م��سحا اإن االأفران التي ت�ستخدم 
النف����ط االأ�س�����د اأخ����ذت اأعداده����ا 
بالتزاي����د م����ا يعر�����س امل�اطنني 
اإىل اخلط����ر واحتم����ال االإ�ساب����ة 
وه�����  ال�سرطاني����ة  باالأمرا�����س 
االأهم يف عمل هذه اللجان اإ�سافة 
اإىل تاأثراته����ا البيئة الناجتة عن 
ح����رق النف����ط االأ�س�����د وت�ساع����د 
وقتله����ا  ال�سم����اء  اإىل  الدخ����ان 
للمجمع����ات  وتل�يثه����ا  للزارع����ة 

املائية واأ�سرار اأخرى كثرة..
واأ�س����ار اإىل اإن اللجن����ة ت�س����م يف 
ع�س�يته����ا ممثل����ني ع����ن مديرية 
والرقاب����ة  امل�اطن����ني  �س�����ؤون 
التجاري����ة وفرع ت�زيع املنتجات 
املهني����ة  وال�سام����ة  النفطي����ة 
والبلدي����ة والبيئي����ة  م�سيف����ا انه 
املخاطب����ات  م����ن  �سل�سل����ة  ج����رت 
العاق����ة  ذات  للدوائ����ر  امل�جه����ة 
ويف مقدمته����ا وزارت����ا التج����ارة 
املعنيت����ني  باعتبارهم����ا  والنف����ط 
مبن����ح اإج����ازات االأف����ران لغر�س 

معاجلة ال�س�ابط القدمية. 

جلـان لـمـتـابـعـة الأفـران
فــي كــربـــالء

بابل/ اقبال حممد
ناق����س جمل�س حمافظة بابل البن���اء الع�س�ائي الذي افقد 
الت�سمي���م اال�سا�س���ي ملدين���ة احلل���ة الغر�س م���ن اعداده. 
وق���ال م�سدر م�س�ؤول يف املجل����س ل�)املدى( ام�س: �سيف 
املجل�س يف جل�سته اال�سب�عية االخرة حممد عبد الزهرة 
مع���اون املحافظ ل�س�ؤون التخطيط، حي���ث طالب املجل�س 
با�سدار قرار وت�فر اطار قان�ين لل�سماح لدوائر الدولة 
با�ستم���اك االرا�س���ي لغر����س اال�ستغ���ال الع���ام، م�ؤكدا 
ب���ان الدوائر تبحث ع���ن ارا�س القام���ة م�ساريعها اال انها 
ت�اجه �سع�بات بالغة يف ذلك.وا�ساف امل�سدر: كما قرر 

املجل�س ت�سييف الدوائر املعنية لغر�س ا�سدار ت�سريع او 
قان����ن ي�سمح للدوائر با�ستم���اك االرا�سي من اجل بناء 
مدينة حديثة. كما ق���رر فتح مكتب ملحافظة بابل يف اقليم 
كرد�ستان من اجل تب���ادل اخلربات وتنظيم زيارة ال�ف�د 
واالط���اع على جتربة االقلي���م يف االعمار ويتاألف املكتب 
من ممثل���ني م���ن املحافظة واملجل����س وهيئ���ة اال�ستثمار. 
وا�س���ار امل�س���در اىل ان املجل����س ناق����س كذل���ك م��س����ع 
املجمع���ات ال����18 التي نف���ذت ب�س�رة خمالف���ة للت�ساميم 
وقرر تاأليف جلنة لبحث ه���ذا امل��س�ع وحتديد املق�سر.

علما بان الق�سية معرو�سة حاليا على هيئة النزاهة.

جمل�ش بابل يناق�ش البناء الع�سوائي
بغداد/ املدى

قال���ت وزيرة الدولة ل�س�ؤون امل���راأة خل�د �سامي: ان املراأة العراقية 
تعر�ست اىل الكثر من اعمال العنف واال�سطهاد وخا�سة يف الفرتة 
االخرة، وكلما ازداد تده�ر ال��سع االمني تزداد ح�سيلة االرامل 
واليتام���ى، ب�سبب فقدان رب اال�سرة وه���ذا يعني �سياع العائلة من 
الناحي���ة االقت�سادية.جاء ذلك خ���ال امل�ؤمتر ال�سابع ل�سبكة الن�ساء 
العراقيات الذي عقد مبنا�سب���ة احلملة العاملية ملناه�سة العنف �سد 
املراأة حت���ت �سعار )حتدي���ات تعبئة الن�ساء وتط�ي���ر الت�سبيك بني 
املنظمات( يف فندق ال�سدير ام�س. وا�سارت ال�زيرة بح�سب وكالة 
انباء االعام العراقي اىل انه البد من تبادل اجله�د من كل اجلهات 

ولي�س���ت احلك�مية فقط بل منظمات املجتمع املدين واملراأة نف�سها، 
م���ن اج���ل و�سع حل له���ذه امل�سكلة الت���ي تخ�س جمي���ع العراقيات، 
وم���ن جانبه���ا اك���دت وزيرة البيئ���ة نرم���ني عثم���ان، ان العنف �سد 
امل���راأة واملتاج���رة بها ام���ر يف غاية اخلط�رة ويج���ب احلد من هذا 
امل��س����ع، وان يك����ن لها احل���ق الطبيعي يف كل م���ا يتعلق باأم�ر 
احلياة وان تدخل يف جميع املجاالت ال�سيا�سية واالقت�سادية، وان 
يك����ن لها م�ا�س���ع �سيا�سية يف املجتمع حت���ى ت�سبح اكر انتاجا، 
وا�س���ارت اىل ان امل�سكل���ة الرئي�سة هي �سع���ف اجلانب االقت�سادي 
ل���دى املراأة ترغم معه على اخل�س����ع اىل العنف ب�سبب عدم وج�د 

ماأوى او م�سكن وغرها من االم�راالقت�سادية.

انعقاد املوؤمتر ال�سابع ل�سبكة الن�ساء العراقيات
من �ساحات بغداد

جانب من مراأب


