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In Local Situation

امل������������وج������������ز

تظاهرة ملوظفي العقود
ف�ي وا�سط

تظاه���ر موظف���و العق���ود يف املراك���ز الفرعي���ة للمفو�ضي���ة العليا 
امل�ضتقل���ة لالنتخابات مبحافظة وا�ضط، معربي���ن عن احتجاجهم 
امام جمل�س املحافظة، بغية اإي�ضال �ضوتهم اىل اجلهات امل�ضوؤولة 
لتثبيته���م على امل���الك الدائ���م. واكد م�ض���دريف مفو�ضي���ة وا�ضط 
ل��)امل���دى(: ان املظاه���رة  لي�ض���ت االوىل م���ن نوعه���ا فق���د �ضبقتها 
غريه���ا ونحن بدورنا نرف���ع طلباتهم عن طري���ق مكتب انتخابات 
وا�ض���ط واإي�ضالها اىل اجلهات امل�ضوؤول���ة التخاذ القرار املنا�ضب. 
واو�ضح احد املتظاهرين: نح���ن -موظفي العقود املوؤقتة-  نقوم 
بتظاهرتن���ا الإن�ضافن���ا يف تثبيتن���ا عل���ى امل���الك الدائ���م، وكن���ا قد 
هياأن���ا اىل االنتخاب���ات الربملانية واملحلية وجمال����س املحافظات 
يف ال�ضن���وات املا�ضية،ويف حلظة انتهاء اعم���ال املفو�ضية انهوا 

عقودنا. 

ا�ستحداث درا�سة دكتوراه
ف�ي بابل

اأقر جمل�س جامعة بابل ا�ضتحداث درا�ضة الدكتوراه يف تخ�ض�س 
االن�ض���اءات يف ق�ضم الهند�ضة املدنية بكلي���ة الهند�ضة، اعتبارا من 
العام الدرا�ض���ي القبل.وقال معاون عميد الكلية  لل�ضوؤون العلمية 
الدكتور حامت هادي عبيد الطائي ل�)املدى( ام�س: انه متت املوافقة 
على ا�ضتح���داث الدرا�ضة بالنظر لتوف���ر امل�ضتلزمات املطلوبة من 
املالك التدري�ضي واملخت���ربات، وتوفري خدمة االنرتنيت ملراجعة 
البح���وث احلديث���ة ذات العالقة، ف�ضال عن تخري���ج الق�ضم ل� )14( 
دورة ماج�ضت���ري �ضابقة يف تخ�ض����س الهند�ضة االإن�ضائية. م�ضريا 
اىل ان م�ضاري���ع البن���اء واالإعم���ار الوا�ضعة الت���ي ت�ضهدها عموم 
البالد جعلت �ضوق العمل مفتوحا على م�ضراعيه خلريجي اأق�ضام 

الهند�ضة املدنية تلبية حلاجة البنى التحتية.

منع تربية املوا�سي
ف�ي املحمودية 

اعلن���ت مديرية بلدية املحمودية ع���ن تنفيذ اجراءات �ضحية للحد 
م���ن انت�ضار بع�س االمرا����س املعدية التي تنتق���ل بوا�ضطة تربية 
احليوان���ات يف املناطق ال�ضكنية.  وق���ال مديرالبلدية كامل جليل 
القري�ض���ي بح�ض���ب وكال���ة انب���اء االع���الم العراق���ي: ان م���الكات 
املديري���ة منع���ت  تربي���ة املوا�ضي واالغن���ام يف االحي���اء ال�ضكنية 
مبرك���ز مدينة املحمودية. وا�ضاف القري�ض���ي: ان تلك االجراءات 
تاأتي ب�ضبب املخاط���ر ال�ضحية وكرثة وتنوع االمرا�س ال�ضارية، 
جراء تربية املوا�ضي  يف املناطق ال�ضكنية، وذلك تزامنا مع حملة 
م�ض���ادرة املوا�ضي التي تق���وم بها الدائرة بالتع���اون مع االجهزة 

الطبية والبيطرية ومفارز ال�ضرطة.

الوثائق الأربع

قلما تواجه مراجعا لدوائر الدولة، اإال وي�ضتكي  بكثري من 
االمل واالزع���اج واحل�ضرة  من الروت���ن القاتل يف مت�ضية 
املعاملة، اال ما ندر، طلب���ات ثابتة، الميكن اال�ضتغناء عنها 
نهائي���ا، بل تعّد العم���ود الفقري لتم�ضي���ة اأي معاملة، ومن 
دونه���ا  يتوق���ف كل �ضيء،  يف الوقت ال���ذي بداأ فية العديد 
من دول العامل  االنتقال من احلكومة  الورقية اىل احلكومة 
االلكرتوني���ة، وتتخل�س م���ن اكدا�س اال�ضاب���ري، وامللفات 
االدارية، واطنان  من  االوراق ال�ضفر التي انكم�ضت بفعل 

الرطوبة، وعبث الفئران يف �ضراديب الدوائر.
الوثائ���ق االرب���ع املطلوب���ة، ه���ن عن���وان ب���ارز للمراج���ع 
و)رعوي���ة( ثبوتية يف تعري���ف �ضخ�س املراج���ع من امام 

كاتب العرائ�س حتى راأ�س الدائرة.
هوية االحوال املدنية،و�ضهادة اجلن�ضية العراقية،والبطاقة 
اثب���ات  لعب���ة رباعي���ة يف  ال�ضك���ن،  التمويني���ة، وبطاق���ة 

ال�ضخ�ضية  يف م�ضابقة حمل اكرث وثائق يف العامل.
 يب���داأ ت�ضل�ضلها الهرمي من بيان الوالدة، وم�ضادقة القابلة 
املاذون���ة، واختام امل�ضت�ضفى والطبيب املخت�س وال تنتهي 

اال بنف�س االختام بعد ت�ضجيل �ضهادة الوفاة. 
الغري���ب ان جميع املعلومات يف الوثائق االربعة مت�ضابهه 
متاما، وال ميكن التفري���ق باملعلومات، اال بحجم الوثيقة، 
وتنوع االختام الدائرية، واملثلث���ة، والف�ضفورية، واألوان 
االحب���ار. ام���ا باق���ي املعلومات فاإنه���ا م�ضحك���ة وغري ذي 
اهمي���ة، خ�ضو�ضا يف العالمات  الفارق���ة، واالو�ضاف يف 
ل���ون العن، ولون الوجه وال�ضعر، والطول، وف�ضيلة الدم  
وتبعي���ة االب واالم اال�ضلي���ة وحق���ل اجلن�ضي���ة ال�ضابقة، 
وهذا االخري لي����س له تف�ضري اأي منطقي اذا كان حق املنح  
ق���د اعط���ى  بن���اء على حتق���ق اكت�ض���اب  املواط���ن واملثبت 
ب�ض���وره ملون���ة اجلن�ضي���ة العراقي���ة وفق امل���ادة 1/4 من 
قان���ون اجلن�ضي���ة وحق املنح  ال�ضرع���ي، وعلى الي�ضار من 
�ضهادة اجلن�ضية كتبت ا�ضارة باخلط العري�س )املالحظات 

تكتب باحلرب االحمر(.
ترى كيف متنح �ضه���ادة اجلن�ضية اذا كانت هناك ا�ضكاالت 

يف اعطاء هذه الوثيقة  املتفق عليها وفق قانون البلد ؟
ام���ا اذا فق���دت احدى ه���ذه الوثائ���ق  فاإن ا�ضتخ���راج بديل 
عنه���ا يعن���ي م�ضكلة امل�ض���اكل يف املراجع���ات، واملرافعات، 
وحما�ض���ر ال�ضرط���ة، واالع���الن يف ال�ضح���ف، واح�ض���ار 
ال�ضهود، الن البق���اء على قيد احلياة من دون هذه الوثائق 

يعني جمهولية املواطن.
اح���د كت���اب العرائ����س ق���ال يل: ان الوثائ���ق املطلوبة من 
املواط���ن العراقي طيل���ة عمره تبلغ 23 وثيق���ة انت تعرف 
اخرها هي �ضهادة الوف���اة، ولكن ا�ضعبها ح�ضب الت�ضل�ضل 
م���ن حيث الفائدة هو قرار منحة قطعة ار�س لل�ضكن،وعقد 
ال���زواج، وورقة الطابو، وكوب���ون النفط والغاز، وبطاقة 
االدوي���ة املزمنة، وهوي���ة املتقاعدي���ن، وم�ضبط���ة ال�ضكن 

والقائمة تطول.
قد تك���ون احللول �ضهلة جدا، وميك���ن اال�ضتعا�ضة عن تلك 
امل�ضتم�ضكات غري ال�ضروري���ة والزائدة مب�ضتم�ضك واحد، 
ميث���ل هوي���ة موح���دة وم�ضدقة م���ن جهة ر�ضمي���ة معرتف 
به���ا، وادخال الربجمة احلديثة الت���ي ت�ضهم بحل كثري من 
�ضل�ضل���ة املراجع���ات، وادخال نظ���ام ال�ضبك���ة االلكرتونية 

الذي يربط دوائر الدولة فيما بينها. 
jalalhasaan@yahoo.com
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بغداد/ املدى
توزع حمافظ���ة بغداد، الي���وم االحد، 
جمم���ع  ملت�ض���رري  الثالث���ة  الدفع���ة 
ال�ضاحلية جراء اخل�ضائر التي حلقت 

بهم من تفجري االأربعاء االإرهابي. 
وق���ال م�ض���در م�ض���وؤول م���ن  املكت���ب 
االعالم���ي ملحاف���ظ بغ���داد يف ات�ضال 
هاتف���ي ل�)امل���دى( ام�س  ع���ن املحافظ 
قول���ه: "ان املحافظ���ة �ضت���وزع اليوم 
االحد تعوي�ضات مادية مبا�ضرة الهايل 
اخل�ضائ���ر  ج���راء  ال�ضاحلي���ة  جمم���ع 
التي حلق���ت بهم من تفج���ري االربعاء 
و�ضعت���ه  جل���دول  وفق���ًا  االرهاب���ي، 
العم���ارات  ان   " مبين���ا  املحافظ���ة"، 
ال�ضكني���ة امل�ضمولة غ���دًا )7،8،9،10، 
�ضت�ض���رف  ح���ن  يف   ،)11،12
  )13،15،16،17،19،21( للعم���ارات 
ي���وم االثنن املواف���ق الثامن ع�ضر من 
ال�ضه���ر احل���ايل. واك���د ان املحافظ���ة 
�ضرفت الدفعة الثاني���ة يوم اخلمي�س 
تعوي�ض���ات  املا�ض���ي  اال�ضب���وع  م���ن 
للعم���ارات ال�ضكني���ة رق���م )2،4،5،6( 
بعد ان �ضرف���ت تعوي�ضات فورية لهم 
)كدفع���ة اوىل( بح�ض���ور دولة رئي�س 
مبا�ض���رًة،  احل���ادث  عق���ب  ال���وزراء 
م�ضريًا اىل اهمية ا�ضت�ضحاب االهايل 
الر�ضمي���ة،  وثائقه���م وم�ضتم�ضكاته���م 
والذي يتخلف عن احل�ضور يف االأيام 
املح���ددة الت���ي مت االإع���الن عنه���ا فاإن 
ي���وم اخلمي�س املواف���ق 21 من ال�ضهر 

احلايل حدد ال�ضتالم تعوي�ضاتهم. 
ونوه املحاف���ظ  اىل"ان تزامن اطالق 
املدان���ن  اع���دام  م���ع  التعوي�ض���ات 
بتفج���ريات االربع���اء دلي���ل اخر على 

الع���دل االله���ي وجن���اح احلكومة يف 
االقت�ضا����س م���ن املجرم���ن ك���ي تق���ر 
ولت�ض���كل  العراقي���ن  جمي���ع  عي���ون 
�ضربة رادعة لكل م���ن ت�ضول له نف�ضه 

امل�ضا�س بالدم العراقي ". 
وا�ض���اف عب���د ال���رزاق "ان املحافظة 
لديه���ا خطط وبالتن�ضي���ق مع اجلهات 
االمنية لتعزي���ز اال�ضتقرار يف منطقة 
ال�ضاحلي���ة، من خالل اعتم���اد تكثيف 
التقني���ات امل�ضتخدم���ة وتقلي���ل اجلهد 
الب�ض���ري، مع جتهي���ز ا�ضحاب اهايل 
منطق���ة ال�ضاحلية بباجات خا�ضة عن 
�ضياراتهم ومنع دخول اأي �ضيارة اىل 
املجمعات ال�ضكنية با�ضتثناء �ضاكنيها، 
ف�ضاًل ع���ن ان�ضاء بواب���ات الكرتونية 
ت�ضتخ���دم لغلق منطق���ة ال�ضاحلية يف 
ح���ال التعر����س اىل ح���وادث"، الفت���ًا 
اىل" ان النظ���ام �ضيعم���م على مناطق 

العا�ضمة". 
اما بخ�ضو����س التعوي�ضات الب�ضرية 
حلق���ت  الت���ي  املادي���ة  واملمتل���كات 
ب�ضحاي���ا االإرهاب فقد اأو�ضح حمافظ 
بغ���داد: ان وزي���ر املالي���ة باق���ر ج���رب 
الزبي���دي اوعز خالل لق���اء جمعنا اىل 
ت�ضكيل جلنة جديدة تاأخذ على عاتقها 
و�ض���ع تعليم���ات و�ضواب���ط واآلي���ات 
ل�ضرف التعوي�ضات ل�ضحايا االإرهاب 
واالأخطاء الع�ضكرية، وح�ضب ما جاء 
يف امل���ادة 15 من قان���ون التعوي�ضات 
ال���ذي �ض���رع موؤخرًا،نافي���ًا ان تك���ون 
او  ايق���اف  ع���ن  م�ضوؤول���ة  املحافظ���ة 
ان  اذ  التعوي�ض���ات،  �ض���رف  جتمي���د 
قانون التعوي�ض���ات اجلديد حَتم على 
جميع اللج���ان يف املحافظ���ات ايقاف 

وجتميد ن�ضاطاتها حلن انتهاء اللجنة 
الت���ي �ضكله���ا وزير املالي���ة موؤخرًا من 
و�ضع التعليمات. ولفت اىل ان جميع 
املت�ضرري���ن م���ن االأح���داث الع�ضكرية 

اخل�ضائ���ر  �ض���واء   2003 ع���ام  بع���د 
املادية باملمتل���كات والدور والعقارات 
�ضي�ضمل���ون  الب�ضري���ة  اخل�ضائ���ر  ام 
بالتعوي�ض���ات وف���ق القانون اجلديد، 

ول���ن ي�ضيع ح���ق اأي �ضخ����س ت�ضرر 
حتى من قبل القوات االمريكية،مبينًا 
ان القان���ون اجلديد ت�ضم���ن تعوي�س 
ال�ضهي���د مببل���غ 3 مالي���ن و750 الف 

دينار بعد ان  كان مليونن و500 الف 
دينار، فيما ح���دد للجرحى وفقًا لنوع 
االإ�ضاب���ة ودرجة العج���ز الذي حتدده 

اللجان الطبية املخت�ضة ح�ضرا. 

اليــوم..  توزيع الدفعة الثالثة ملت�صرري ال�صاحلية

تفجري ال�صاحلية

وا�سط/ حامد املياحي

اأر�ض���ل جمل����س حمافظ���ة وا�ض���ط 37 مري�ض���ا لعالجهم 
يف الهن���د وعل���ى نفقة املجل����س لكون حاالته���م املر�ضية  

م�ضتع�ضية ويتعذرعالجها داخل البلد. 
اك���د ذلك ل�)املدى( منتظر ناج���ي النعماين ع�ضو جمل�س 
املحافظ���ة  ام����س وق���ال: ان املجل����س ر�ضد مبال���غ مالية 
ت�ض���ل اإىل 400 ملي���ون دين���ار لتغطية  نفق���ات املر�ضى 

وعالجهم. 
واأ�ض���اف: ان احل���االت املر�ضي���ة الت���ي مت ار�ضاله���ا هي 

الأ�ضخا�س م�ضابن باأمرا�س القلب وال�ضراين.
واأف���اد:- اأن جلن���ة ال�ضح���ة والبيئة يف املجل����س اأعدت 
برام���ج وخطط���ا متمي���زة لع���الج املر�ض���ى م���ن اأبن���اء 

املحافظ���ة و�ضكلت جلنة خمت�ضة مكون���ة من عدة اطباء 
ومن خمتلف االخت�ضا�ضات ويتم عر�س طلبات املر�ضى 
عليه���ا  لت�ض���در ق���رارت خمتلف���ة منه���ا ار�ض���ال املري�س 
للمعاجل���ة خارج الع���راق او توفري الدع���م املايل لبع�س 
احل���االت املر�ضية  وعالجها داخ���ل البلد او عر�ضها على 
االطباء الهنود الذين �ضوف ي�ضلون اىل املحافظة نهاية 

ال�ضهر املقبل. 
بع���د ان مت اإبرام اتفاق مع جمموعة م���ن االأطباء الهنود 
بتخ�ض�ض���ات خمتلفة الإجراء عملي���ات جراحية يف اأحد 
م�ضت�ضفيات املحافظة لال�ضتفادة من خرباتهم، وكذلك مت 
عق���د اتفاقيات الإ�ضراك االطباء م���ن املحافظة يف دورات 
تطويري���ة لتطوي���ر موؤهالته���م املهني���ة واال�ضتف���ادة من 

التقنيات احلديثة.

النجف/ املدى
ق����ال رئي�س جلن����ة اخلدمات يف جمل�س حمافظ����ة النجف: ان 
ل����دى اللجنة م�ضروع����ا ال�ضتبدال �ضي����ارات النقل القدمية يف 
املحافظ����ة، باأخ����رى حديثة.واأ�ضار حمم����د املو�ضوي بح�ضب  
للمرك����ز االإعالمي للب����الغ ام�س اىل ان املق����رتح جاء من اجل 
تق����دمي اخلدمات اجلي����دة الأبن����اء املدينة، ولك����رثة ال�ضكاوي 
املقدم����ة من قب����ل املواطنن اإىل جلنة اخلدم����ات يف املجل�س، 
والذين ي�ضتكون من قدم ال�ضيارات العاملة على خطوط النقل 
 OM الداخلي����ة حي����ث تنت�ضر ال�ضي����ارات القدمية م����ن نوع
واملار�ضد�س والكو�ضرت من موديالت قدمية ا�ضتهلكت ب�ضكل 

كب����ري، واأ�ضبح����ت توؤثر ب�ض����كل كبري على حرك����ة املوا�ضالت 
وتنقل املواطنن ومظهرها غري احل�ضاري وتاأثريها ال�ضلبي 
عل����ى الواق����ع البيئ����ي يف املحافظة.  واأو�ض����ح املو�ضوي بان 
اللجنة قام����ت بعد موافقة املجل�س بتق����دمي مقرتح ال�ضتبدال 
ال�ضي����ارات القدمية من ه����ذه االأنواع، ب�ضي����ارات حديثة ذات 
قدرة ا�ضتيع����اب من 11-14 راكبا حيث مت اإجراء املخاطبات 
الر�ضمية م����ع االإدارة العام����ة مل�ضرف الرافدي����ن ال�ضتح�ضال 
املوافق����ات االأ�ضولية ل�ضراء ال�ضي����ارات احلديثة، ليتم بيعها 
بطريق����ة التق�ضي����ط املريح على غ����رار �ضي����ارات االأجرة التي 

وزعت �ضابقا �ضمن م�ضروع التك�ضي املوحد يف املحافظة. 

االنبار/ املدى
اأ�ض����درت مديري����ة تربي����ة االأنب����ار تعليمات خا�ض����ة باإ�ضلوب 

اإدارة امتحانات ن�ضف العام الدرا�ضي احلايل. 
واأك����د مدير تربي����ة املحافظة نافع ح�ضن عل����ي بح�ضب راديو 
�ض����وا، اأهمي����ة اأن يلتزم ال����كادر التدري�ضي بو�ض����ع اأ�ضئلة من 
داخ����ل املنهج واالبتع����اد عن تلخي�س امل����الزم واالعتماد على 

املنهج ح�ضرا. واأ�ضاف عل����ي:اأن املديريَة منعت املعلمن من 
اإعطاء الدرو�ِس اخل�ضو�ضية، موؤكدا اأنها تبذل جهودا حثيثة 
للق�ض����اء على هذه الظاه����رة ال�ضلبية. ب����دوره طالب امل�ضرف 
الرتب����وي يف تربي����ة الفلوج����ة با�ض����م عايد جوه����ر ب�ضرورة 
توزي����ع الكتب املنهجية عل����ى الطلبة ب�ضكل مبك����ر، موؤكدا اأن 
طالب الفلوجة ا�ضتلموا كتبهم قبل ن�ضف ال�ضنة باأيام قليلة. 

بغداد/ املدى
 اكدت وزارة الزراعة ا�ضتمرار اطالق كميات من ا�ضبعيات 
اال�ضم���اك يف االه���وار �ضم���ن اخلط���ة اال�ضتثماري���ة الكثار 
ال���رثوة ال�ضمكية.وقال م�ض���در يف ال���وزارة بح�ضب وكالة 
اإيبا ام�س ال�ضبت " ان الهيئة العامة لتنمية الرثوة ال�ضمكية 
التابعة للوزارة م�ضتمرة باإطالق وجبات عدة من ا�ضبعيات 
ا�ضماك البني يف اهوار اجلنوب، التي مت انتاجها يف مفاق�س 
ا�ضماك ال���وزارة، وان عملية االطالق م�ضتمرة وفق برنامج 
اعدته الهيئة ".وا�ضاف " �ضوف تعلن الوزارة عن الكميات 

النهائي���ة التي يتم اطالقها الحقًا ، �ضمن خطة احياء الرثوة 
ال�ضمكي���ة الت���ي مت و�ضعها يف اط���ار �ضرتاتيجي���ة الوزارة 
ال�ضمكي���ة مردودا اقت�ضاديا  " ان للرثوة  ".واف���اد امل�ضدر 
كب���ريا ، وكذلك العمل على امت�ضا�س عن�ضر البطالة ، حيث 
ان الكث���ري يعمل يف مهن���ة �ضيد اال�ضماك وااله���وار والتي 
تعترب مناط���ق جيدة ملمار�ضة هذه املهنة، وكذلك التقليل من 

ا�ضترياد اال�ضماك. 
منوه���ا اىل ال�ضع���ي لو�ض���ع اخلط���ط ال�ضليم���ة الهادفة اىل 

حت�ضن واقع اال�ضماك واجناح الربامج االقت�ضادية. 

م�صروع ل�صتبدال �صيارات النقل القدميةجمل�س وا�صط ير�صل 37 مري�صا للعالج فـي الهند
فــي الـــنـــجـــف

تعليمات  بخ�صو�س و�صع الأ�صئلة 
المتحانية فـي النبار

اإن�صاء م�صت�صفى للحميات يف ذي قارا�صتمرار اإطالق اإ�صبعيات الأ�صماك يف الأهوار 
النا�سرية/ ح�سني العامل

اعلنت دائرة �ضحة ذي قار، ان ال�ضهر القادم �ضوف ي�ضهد افتتاح م�ضت�ضفى خا�س 
المرا����س احلمي���ات يت�ضع ل� 50 �ضري���را، وق�ضم اخر للن�ضائي���ة واالطفال يت�ضع ل� 
120 �ضريرا يف م�ضت�ضفى احلبوبي و�ضط النا�ضرية. واو�ضح مدير دائرة �ضحة 
ذي ق���ار الدكتور ه���ادي بدر الرياح���ي ل�)امل���دى( ام�س:ان���ه مت تخ�ضي�س احدى 
البناي���ات يف م�ضت�ضف���ى احلبوب���ي وتاأهيلها لتك���ون م�ضت�ضفى خا�ض���ا المرا�س 
احلمي���ات، وتوقع الرياح���ي افتتاح امل�ضت�ضفى املذكور خ���الل �ضهر �ضباط القادم. 
الفت���ا اىل ان اهمي���ة ا�ضتحداث امل�ضت�ضفى املذكور تاأت���ي  من كون املحافظة تفتقر 

اىل م�ضت�ضفى خا�س ال�ضتقبال امل�ضابن باأمرا�س احلميات.

النجف/عامر العكاي�سي
ق���ال مدي���ر ات�ض���االت وبري���د النجف:ان ي���وم غد االثن���ن �ضتبا�ض���ر مكاتب 
وفروع الدائرة بتوزيع الدفعة الثالثة من اعانات �ضبكة احلماية االجتماعية 
مل�ضتحقيه���ا. وا�ض���اف �ضالح ح�ض���ن علي ل�)امل���دى( ام����س " �ضتبا�ضر فروع 
ومكات���ب الربي���د يف املحافظة بتوزي���ع الدفع���ة الثالثة من اإعان���ات ال�ضبكة 
لالأ�ضهر " متوز، اب، ايلول " لعام )2009( يوم االثنن بالن�ضبة ملركز املدينة 
ويوم االأحد املقبل لالق�ضية والنواحي". من جهته اكد فار�س الرماحي مدير 
ق�ض���م �ضبكة احلماية االجتماعية انه ق���د " مت ا�ضتالم ال�ضك اخلا�س بالدفعة 
الثالث���ة لالأ�ضهر ) متوز، اب، ايل���ول (  لعام 2009 من اإعانات �ضبكة احلماية 
ومت اإر�ض���ال ال�ض���ك والقوائ���م اخلا�ضة بامل�ضمول���ن اإىل مديري���ة ات�ضاالت 

وبريد النجف ليتم تدقيقها االن وتوزيعها على امل�ضتفيدين". 

غـدا..  تــوزيــع اإعــانــات
احلــمــايــة الجتماعيـة

فـي الــنــجـــف

اتفاق عراقي 
م�صري ب�صاأن 

ت�صهيل دخول 
املر�صى

القاهرة/ بال ال�سريف

اأبرم العراق اخلمي�س املا�ضي يف 
مبنى وزارة ال�ضحة بالعا�ضمة 

امل�ضرية القاهرة اتفاقا ثنائيا 
مع اجلانب امل�ضري، يف جمال 

ت�ضهيل دخول املر�ضى العراقين 
لالرا�ضي امل�ضرية ومعاجلتهم 

بامل�ضت�ضفيات بوجود مرافقيهم 
والعودة للوطن بعد اكتمال 

العالج الالزم.
وقد مثل وزارة ال�ضحة العراقية 

الدكتور حازم اجلميلي مدير 
عام ال�ضوؤون ال�ضحية بوزارة 

ال�ضحة، والدكتور را�ضم 
حممد وح�ضور الدكتور عبد 

اجلبار الزبيدي امل�ضت�ضار 
االعالمي ب�ضفارة جمهورية 

العراق يف القاهرة، فيما مثل 
اجلانب امل�ضري الدكتور حممد 

م�ضطفى امن املراكز الطبية 
التخ�ض�ضية، وعبد الرحمن 

�ضاهيم، املتحدث الر�ضمي 
لوزارة ال�ضحة امل�ضرية، الذي 

ك�ضف النقاب حول اآلية تنفيذ 
االتفاقية بالتن�ضيق والتعاون 

مع وزارة الداخلية وال�ضلطات 
املخت�ضة امل�ضرية، ال�ضتح�ضال 

موافقة من تروم وزارة ال�ضحة 
العراقية ايفادهم من املر�ضى 
العراقين لغر�س العالج يف 

م�ضر. واكد عبد الرحمن �ضاهيم 
املتحدث الر�ضمي لوزارة 

ال�ضحة امل�ضرية، بان االتفاقية 
التي ابرمت )اليوم( بن وزارة 

ال�ضحة امل�ضرية ونظريتها 
العراقية، مل ت�ضمل اجلالية 

العراقية يف م�ضر بل اقت�ضر 
االتفاق على املر�ضى الذين يتم 
ايفادهم من قبل وزارة ال�ضحة 

العراقية.  

بابل/ اإقبال حممد

اأنهت �ضبكة فعل املدنية املرحلة االأوىل 
من التوعي���ة االنتخابي���ة لالنتخابات 
الربملانية املقبل���ة التي �ضتجري مطلع 
اآذار املقب���ل ملنطق���ة الو�ض���ط وجنوب 
الب���الد وبا�ضرتاك اأكرث من 85 منظمة 

متثل 8 حمافظات. 
وقال املحامي واع���ي اجلبوري مدير 

ال�ضبك���ة ل�)املدى( ام����س: ان امل�ضروع 
االنتخابي���ة  بالتوعي���ة  اخلا����س 
الربملانية املقبل���ة يتكون من مرحلتن 
املرحلة االأوىل تتمثل بتدريب خم�ضة 
اأع�ضاء من كل منظم���ة،اأي اأن ال�ضبكة 
دربت 425 متدربا يف هذه املحافظات 
الثم���ان وبواق���ع " باب���ل 16 منظم���ة 
وكرب���الء 10 منظم���ات والنج���ف 10 
منظم���ات   9 والديواني���ة  منظم���ات 

والنا�ضري���ة  منظم���ة  وال�ضم���اوة 11 
منظم���ات   5 والعم���ارة  منظم���ات   9
وا�ض���اف:  منظم���ة".   15 والب�ض���رة 
م���دى  عل���ى  املتدرب���ون  تلق���ى  حي���ث 
االأي���ام اخلم�ض���ة لل���دورة حما�ضرات 
يف القان���ون االنتخاب���ي واآلي���ة �ضرح 
املفردات االنتخابية وكيفية االنتخاب 
لال�ض���رتاك يف  الناخ���ب  والي���ة ح���ث 

االنتخابات املقبلة. 

فريق تركي لتاأهيل مالكات �صحة الب�صرةبدء التوعية النتخابية فـي بابل
الب�سرة/ املدى

و�ضل فريق طب���ي تركي اىل حمافظة 
الب�ض���رة  ام����س ال�ضب���ت  بالتن�ضي���ق 
م���ع موؤ�ض�ض���ة ال�ضه���داء به���دف تقدمي 
اطب���اء  م���ن  ع���دد  وتاأهي���ل  امل�ض���ورة 
املحافظة. وقال رئي�س الفريق الطبي 
الرتك���ي اإي���دن البيات���ي وه���و طبي���ب 
تركي من ا�ضل عراق���ي بح�ضب وكالة 
انب���اء االع���الم العراق���ي ام����س: ان " 

الفري���ق الطب���ي الرتك���ي ال���ذي و�ضل 
الب�ض���رة يتاأل���ف من اربع���ة اطباء من 
حمل���ة ال�ضه���ادات العلي���ا، وه���م عل���ى 
درجة متمي���زة من الكفاءة العملية يف 
اخت�ضا�ض���ات طب العي���ون والقلب"، 
م�ضيفا ان " الفريق ب�ضدد اجراء عدد 
م���ن العمليات اجلراحي���ة  يف خمتلف 
م�ضت�ضفي���ات املدين���ة، بالتن�ضي���ق م���ع 

موؤ�ض�ضة ال�ضهداء".

بغداد/ املدى

 دع���ا النائ���ب مث���ال االلو�ض���ي اىل " اعتماد خطة 
وا�ضع���ة لتوف���ري خزي���ن �ضرتاتيجي م���ن املياه، 
تالفي���ا ل�ضحته���ا ال�ضيف املقبل. حم���ذرا من عدم 
ا�ضتغ���الل االرتف���اع احل���ايل يف منا�ضي���ب املياه 

حلو�ضي دجلة والفرات".
وكانت منا�ضيب نه���ري دجلة والفرات قد �ضهدت 
ارتفاع���ا ملحوظا خالل هذه الف���رتة ب�ضبب كمية 
االمط���ار الغزي���رة الت���ي �ضهده���ا مو�ض���م ال�ضتاء 
احلايل.وقال االلو�ضي بح�ض���ب وكالة اإيبا ام�س 
العام���ن  الع���راق تعر����س خ���الل  " ان  ال�ضب���ت 

االخريين وحتديدا يف ف�ضل ال�ضيف اىل م�ضاكل 
نق����س يف ح�ضت���ه املائي���ة، ما ي�ضتوج���ب و�ضع 
خط���ة وا�ضع���ة بالتع���اون بن اجله���ات املخت�ضة 
لتوف���ري اخلزين املطل���وب من املي���اه وال�ضيطرة 

على املنابع الطبيعية ".
وكان���ت كمية البالد م���ن مياه دجل���ة والفرات قد 
�ضهدت انخفا�ضا كبريا يف الكمية الداخلة ب�ضبب 
قيام تركيا و�ضوريا باإقامة ال�ضدود على النهرين 

ما اثر على ح�ضة العراق املائية.
وا�ض���اف االلو�ضي: " ان اخلطة املقرتحة حتتاج 
اىل تع���اون الفالحن وتوجيهه���م يف العمل على 
ا�ضتخ���دام املياه ب�ضكل امثل بعيدا عن اال�ضراف. 

موؤك���دا احلاج���ة اىل خ���ربات الدول الت���ي نفذت 
برامج توفري املياه من خالل اال�ضتعانة ب�ضركاتها 

وخرباتها الفنية الجناح اخلطة ".
وكان���ت دعوات كثرية من جهات متعددة قد دعت 
اىل ا�ضتخدام ا�ضلوب ال���ري بالتنقيط لالرا�ضي 
الزراعي���ة من اجل �ضقي اكرب م�ضاحة منها.ولفت 
االلو�ض���ي اىل " ان التغيريات املناخية يف ف�ضل 
ال�ضيف تفر�س واقعا �ضعب���ا، وتدخل البالد يف 
اإرب���اك ي�ض���ل اىل م�ضت���وى التح���رك ال�ضيا�ضي. 
مبينا ان املياه عامل ا�ضا�س يف تن�ضيط القطاعات 

االخرى ".
وتع���اين الكثري من القطاع���ات اخلدمية وخا�ضة 

القطاع الكهربائي نق�ضا يف املياه التي تدخل يف 
ت�ضغيل املحطات الكهربائية.

االقت�ض���ادي  االنتعا����س  ان   " االلو�ض���ي  وراى 
العام اجلاري الميكن ان يتحقق من دون تطوير 
االنظمة واملجاالت واعادة احلياة اىل القطاعات 

املتوقفة ".
وافاد " ان توفري اخلدمات ورفع م�ضتوى معي�ضة 
املواطن وتنفيذ م�ضاريع البنى التحتية اليتحقق 
باخلطاب���ات ال�ضيا�ضي���ة الت���ي جعل���ت املواط���ن 
يعي����س يف الوع���ود ".وكان���ت وزارة املالي���ة قد 
اعلنت انه مت تخ�ضي�س 115 الف درجة وظيفية 

ملوؤ�ض�ضات الدولة املختلفة للعام احلايل. 

برملاين يدعو اإىل اعتماد خطة لتوفري خزين �صرتاتيجي من املياه

كرباء/ املدى
امل�ضتقل���ة  العلي���ا  املفو�ضي���ة  ح���ددت 
لالنتخاب���ات يف كرب���الء االأماك���ن  التي 
االنتخابي���ة،  الداعي���ة  يف  �ضت�ضتخ���دم 
وكذل���ك االأماكن التي مين���ع ا�ضتخدامها 
لالنتخاب���ات  الدعائي���ة  لالأغرا����س 
م���ن  وح���ذرت  املقبل���ة،  الت�ضريعي���ة 
االأماك���ن  ه���ذه  ل�ض���روط  املخال���ف  اأن 
�ضيتعر����س كيان���ه اإىل العقوب���ات التي 
حدده���ا القانون. واو�ض���ح مدير مكتب 
املو�ض���وي  �ضف���اء  كرب���الء  انتخاب���ات 
ل�)املدى( ام�س: ان هذه االماكن التي مت 
منع ا�ضتخدامها يف الدعاية االنتخابية 
هي واجهات العتبات املطهرة واجلوامع 
واحل�ضيني���ات وا�ضيج���ة الدوائ���ر كافة 
والداخلي���ة  اخلارجي���ة  وال�ضيط���رات 
لقوات اجلي�س وال�ضرطة،وكذلك ا�ضيجة 

مباين الدولة كافة من دون ا�ضتثناء مبا 
فيه���ا امل�ضت�ضفي���ات واملراك���ز ال�ضحي���ة 
وحت���ى اجلامع���ات والكلي���ات واملعاهد 
ودور املعلمن.واأ�ضار املو�ضوي اىل انه 
مت وبالتعاون م���ع بلدية كربالء حتديد 
االأماك���ن الت���ي ميك���ن ا�ضتخدامه���ا يف 
الدعاي���ة االنتخابي���ة، الت���ي �ضتبداأ حال 
امل�ضادقة على الكيانات ال�ضيا�ضية: هي 
املتنزه���ات واحلدائ���ق العام���ة، على اأن 
يت���م ل�ضق ال�ض���ور على األ���واح خ�ضبية 
حتى ال ت���رتك اأثرا بع���د اإزالتها، وكذلك 
تك���ون  وان  الكب���رية،  املب���اين  ركائ���ز 
ف�ض���اءات ال�ض���وارع متاح���ة لالإعالنات 
ال�ضوئي���ة اأو الفلك����س وتعليقه���ا عل���ى 
اأعم���دة الكهرباء،مبين���ا ان���ه مينع منعا 
بات���ا ا�ضتخ���دام امل���واد �ضدي���دة الل�ضق 
كالغ���راء لل�ضق �ض���ور املر�ضحن،مثلما 

متنع ا�ضتخ���دام االأ�ضباغ باأي �ضكل من 
االأ�ض���كال يف عملي���ات اخل���ط اأو الر�ضم 
يحظ���ر  ان���ه  اال�ضيجة.م�ضيف���ا:  عل���ى 
ا�ضتعم���ال �ضع���ار الدول���ة الر�ضم���ي يف 
والن�ض���رات  واالإعالن���ات  االجتماع���ات 
الكتاب���ات والر�ض���وم  االنتخابي���ة ويف 
يف  �ض���ور  با�ضتخ���دام  ي�ضم���ح  مثلم���ا 
املر�ضح���ن  لغ���ري  الدعاي���ة االنتخابي���ة 
با�ضتثن���اء مراجع الدين او ان ي�ضتخدم 
الكي���ان يف دعايته النعرات الطائفية او 
القومية. واأكد املو�ضوي اأن هناك جلان 
ر�ض���د �ضتق���وم بتدقي���ق ومراقبة جميع 
اخلروقات، و�ضيتحمل املخالف التبعات 
القانوني���ة، ومنه���ا فر����س غرام���ة على 
الكي���ان املخال���ف بح�ض���ب املخالفة التي 
ت�ض���ل اىل �ضحب امل�ضادق���ة اذا ما كانت 

املخالفة حتت تهديد ال�ضالح مثال.

حتديد اأماكن الدعاية النتخابية فـي كربالء


