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لنقابات   العام  االتحاد  فيه  اعلن  الذي  الوقت  في 
اللجنة  العمال  مقاطعته  عن  العراق  في  العمال 
انتخابات  على  ل��ا���ش��راف  الم�شكلة  ال���وزاري���ة 
ذي  في  النقابيين  من  ع��دد  �شكك  العمال  نقابات 
�شكلتها  التي  التح�شرية  اللجان  حيادية  في  قار 
اللجنة المذكورة لا�شراف على انتخابات العمال 

المزمع اإجرا�ؤها في الثاني من ايار المقبل .
�قال رئي�س نقابة الميكانيك في اتحاد نقابات ذي 

قار كريم ح�شن فنجان  للمدى :
ان النظام الداخلي لاتحاد العام لنقابات العمال 
�قانون التنظيم النقابي للعمال رقم ) 52 ( ل�شنة  
العراقي  الد�شتور  من   22 المادة  �كذلك   1987
باجراء  التدخل  الحكومية  للموؤ�ش�شات  تجيز  ال 
النقابي  التنظيم  �ت�شكيل  المهنية  االنتخابات 
على  �ا�شحا  التفافا  هناك  اإن  الحظناه  ما  لكن 
تلك المواد �القوانين �ان الحكومة �عبر اللجنة 
االنتخابات  على  لا�شراف  الم�شكلة  ال��وزاري��ة 
ت�شعى لت�شكيل اتحاد نقابات تابع لل�شلطة �شبيه 
الدكتاتوري  الحكم  اب��ان  االت��ح��اد  عليه  ك��ان  لما 
التح�شيرية  اللجنة  اع�شاء  اإن  اإل���ى  م�شيرا   .
في  العمال  انتخابات  على  لا�شراف  الم�شكلة 
من  �بع�شهم  العمال  غير  م��ن  معظمهم  ق��ار  ذي 
الموالين  �المختارين  الدين  �رج��ال  المعلمين 

اإلى جهات حزبية نافذة في الحكومة الحالية .
�كان االتحاد العام لنقابات العمال في العراق قد 
ا�شدر بيانا في الع�شرين من ني�شان الحالي ي�شير 
فيه اإلى جملة من الخر�قات التي ارتكبتها اللجنة 
الوزارية الم�شرفة على انتخابات نقابات العمال 

�قد جاء فيه :
على  الم�شرفة  العليا  ال��وزاري��ة  اللجنة  اأق��دم��ت 
تنفيذ قرار الحكم رقم )3( ل�شنة 2004 بموجب 
 /4  /17 ف��ي   )96(  �  )95( المرقمين  كتابيها 
اإجراءات غير قانونية �غير �شرعية  2011 على 
العام  االت��ح��اد  ال��ع��ام،  ات��ح��ادن��ا  بحق  �تع�شفية 
اإلغاء  ف��ي  تتمثل  ال��ع��راق،  ف��ي  ال��ع��م��ال  لنقابات 
غير  �اعتباره  لاتحاد  التنفيذي  المكتب  �جود 
اللجنة  خولت  قد  الوزارية  اللجنة  �ان  �شرعي، 
�شاحية  �شكلتها  التي  لانتخابات  التح�شيرية 
مخالفة  في  النقابية  الهويات  �تجديد  اإ���ش��دار 
االنتخابات  ل��ت��ز�ي��ر  تمهد  �ا���ش��ح��ة  ق��ان��ون��ي��ة 

الأهداف �شيا�شية حزبية �شيقة.
�ا�شتنادًا اإلى ما اٌقره االجتماع المو�شع للكوادر 
االأحد  ي��وم  العراق  عموم  في  العمالية  النقابية 
الم�شادف 17 / 4 / 2011 من ان هناك خر�قات 
لقانون  �مخالفة  ديمقراطية  غير  �ت�����ش��رف��ات 
التنظيم النقابي للعمال رقم ) 52 ( ل�شنة 1987 

�اآلية االنتخابات تمثلت في : 
باإباغ  لانتخابات  التح�شيرية  اللجنة  ق��ي��ام 
�النقابات  المحافظات  في  النقابية  االت��ح��ادات 
العامة باأن االتحاد العام �مكتبه التنفيذي ال يمثل 
التنظيم النقابي ، �اأنها ، اأي اللجنة التح�شيرية 
لانتخابات ، هي المكلفة باإدارة االتحاد العام في 
لقانون  �ا�شحة  مخالفة  �هذه   . الحالي  الوقت 
التنظيم النقابي ، حيث لم ترد فيه اأية مادة تن�س 

على ذلك . 
باإباغ  لانتخابات  التح�شيرية  اللجنة  �قيام 
�النقابات  المحافظات  في  النقابية  االت��ح��ادات 
اللجان  بت�شكيل  ال�شاحية  لديها  ب��ان  العامة 
النقابية خارج االأطر النقابية الحالية الموجودة 
بنية  ف��ي  خلًا  �شيخلق  مما  ال��واق��ع  ار���س  على 

الحركة النقابية . 
كذلك  قيام اللجنة التح�شيرية لانتخابات باإباغ 
�النقابات  المحافظات  في  النقابية  االت��ح��ادات 
يرغب  م��ن  ت��ز�ي��د  �شاحيتها  م��ن  ب��اأن��ه  ال��ع��ام��ة 
بالهويات ، من د�ن الرجوع الى النقابة المعنية 
مما   ، العمل  م��واق��ع  �ح�شب  النقابية  �لجانها 
�حدة  �تفتيت  الحزبية  للتكات  بيئة  �شيوفر 

العمال. 
نز�ل  لانتخابات  التح�شيرية  اللجنة  �طلبت 
�مكاتب  التنفيذي  المكتب  في  النقابية  القيادات 
�النقابات  المحافظات  في  النقابية  االت��ح��ادات 
�هذه   ، النقابية  اللجان  ال��ى  ب��غ��داد  ف��ي  العامة 
مخالفة للعرف النقابي ال�شائد �اآلية االنتخابات 

 .
اإزاء ذلك فاأن اتحادنا العام ي�شتنكر �ي�شجب هذه 
االإجراءات غير القانونية ، التي تخالف �تخرق 
الت�شريعات الوطنية ال�شارية المفعول ، المتمثلة 
الدائم  ال��ع��راق��ي  ال��د���ش��ت��ور  م��ن   )  22 ( ب��ال��م��ادة 
�قانون التنظيم النقابي للعمال رقم ) 52 ( ل�شنة 
للتنظيمات  الموحد  ال��داخ��ل��ي  �ال��ن��ظ��ام   1987
معايير  �ك��ذل��ك   ، ال��ع��راق  ف��ي  العمالية  النقابية 
منظمتي  عن  ال�شادرة  �العربية  الد�لية  العمل 

العمل العربية �الد�لية �الم�شادق عليها من قبل 
الحكومات العراقية المتعاقبة . 

ف����اأن اللجنة  ال��ب��ي��ان ��ف����ق م���ا ذك���ر  �ا����ش���اف 
التح�شيرية لانتخابات الم�شكلة من قبل اللجنة 
الوزارية العليا الم�شرفة على تنفيذ قرار مجل�س 
الحكم رقم ) 3 ( ل�شنة 2004، تعتبر غير قانونية 

�غير �شرعية ، �ال يمكن التعامل معها في اجراء 
لنق�شها  ��شفافة  ديمقراطية  عمالية  انتخابات 
لتطبيق  قدمتها  التي  �ال�شمانات  التعهدات  كل 
المجتمع  يقرها  ال��ت��ي  ال��د�ل��ي��ة  العمل  معايير 
الد�لي ، لذا نهيب باأبناء طبقتنا العاملة البوا�شل 
�لتجا�زها  �شرعيتها  لعدم  اللجنة  هذه  مقاطعة 

على حقوقكم.
�بد�ره ا�شتنكر المكتب التنفيذي التحاد نقابات 
التح�شيرية"  " اللجنة  اج��راءات  الب�شرة  عمال 
الجهات  �شكلتها  ال��ت��ي  العمالية،  لانتخابات 
اتحاد  ال��ى  ال��رج��وع  د�ن  م��ن  اخ��ي��را  الحكومية 
نقابات عمال العراق، �اعلن في بيان ن�شرته عدد 
من ��شائل االعام المحلية موؤخرا . ان النقابات 
طالب  كما  االنتخابات.  تلك  �شتقاطع  �اتحادها 
بالغاء اللجنة المذكورة، �ترك العمال يمار�شون 
حقهم في اختيار قياداتهم النقابية د�ن تدخل من 

الحكومة.
الى  ال��ع��راق  ف��ي  النقابي  العمل  ب��داي��ات  �ت��ع��ود 
�جه  �ع��ل��ى  الما�شي  ال��ق��رن  ثاثينيات  مطلع 
الم�شانع  ا�شحاب  جمعية  ان�شاء  ال��ى  التحديد 
القزاز الذي  �الحرف التي ا�ش�شها الحاج �شالح 

يعرف بالنقابي اال�ل .
في  التنفيذي  المكتب  ع�شو  اك��د  جانبه  �م��ن 
ح�شين  كاظم  ق��ار  ذي  في  العمال  نقابات  اتحاد 
عبود تم�شكه هو �عدد من النقابيين في ال�شطرة 
بقرار  النا�شرية  مدينة  �مركز  ال�شيوخ  ��شوق 
لنقابات  ال��ع��ام  االت��ح��اد  ات��خ��ذه  ال��ذي  المقاطعة 
العمال في العراق على الرغم من ا�شرار البع�س 
قار  ذي  ف��ي  الفرعي  النقابات  ات��ح��اد  ق��ي��ادة  م��ن 
اللجنة  ا���ش��راف  تحت  االنتخابات  اج���راء  على 
لاتحاد  العام  االمين  دعا  ذلك  �ازاء  المذكورة. 
معتوق  رج��ب  ال��ع��رب  ال��ع��م��ال  لنقابات  ال��د�ل��ي 
رئ��ي�����س ال�����وزراء ن���وري ال��م��ال��ك��ي ال���ى التدخل 
العاجل لمعالجة م�شاألة االجراءات المتخذة بحق 

االتحاد العام لنقابات العمال في العراق.
�اكد معتوق في ر�شالة �جهها اال�شبوع الما�شي 
ارادة  تتم د�ن  اج���راءات  " اي��ة  ان  المالكي  ال��ى 
�طنيا  قبلهم  من  بها  المعترف  �قيادتهم  العمال 
من  تكون  �شوف  �د�ليا،  عربيا  بها  �المعترف 
الد�لية،  لاعراف  �فقا  المرفو�س  التدخل  باب 

�انتهاكا �شارخا للحقوق �الحريات النقابية".
�ب��ن��اء ع��ل��ى ذل���ك �ع��ل��ى ح��د ق���ول االم��ي��ن العام 
ل��ات��ح��اد ال��د�ل��ي ل��ن��ق��اب��ات ال��ع��م��ال ال��ع��رب فان 
�ال  باطلة  تعتبر   " جميعا  المتخذة  االج���راءات 
 " ا�شا�س قانونيا لها"، �نا�شد المالكي معالجتها 
النقابية �حفاظا على  �شونا للحقوق �الحريات 
د�ن  النزيه  الحر  االنتخاب  ف��ي  العمال  حقوق 

تدخل اأي طرف".  
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من املحافظات

افتتاح مديرية للت�سجيل العقاري 
يف  العقاري  الت�شجيل  ملديرية  اجلديد  املبنى  نينوى  حمافظ  افتتح 
العمل  بدء  عن  �اأعلن  الزهور(،  )طابو  املو�شل  ملدينة  االأي�شر  اجلانب 
با�شرت  املديرية  للمدى:   املحافظ  الأ�شهر، �قال  اأ�شتمر  توقف  بعد  فيها 
باإدارتها اجلديدة، لتايف ما كان يحدث فيها  اإعمالها على نحو طبيعي 
من اأخطاء اأثرت يف جتارة العقارات عمومًا، �هذا ما �شي�شيع جوًا من 

االطمئنان لدى املواطنني.
مديرية  نينوى  حمافظة  غرب  البعاج  ق�شاء  يف  افتتح  اأخرى  جهة  من 
نينوى  حكومة  يف  امل�شوؤ�لني  من  عدد  ح�شره  احتفال  ��شط  للرتبية 

املحلية،

رفع احلواجز اخلر�سانية 
اخلر�شانية  الكتل  رفع  يف  بابل  حمافظة  يف  املحلية  احلكومة  با�شرت 
التي حتيط ببع�س املوؤ�ش�شات احلكومية �االأماكن املزدحمة يف مدينة 

احللة، �ذلك تطبيقا لقرار اتخذه جمل�س املحافظة.
اإن  الزنبور  حيدر  املحافظة  جمل�س  يف  االأمنية  اللجنة  رئي�س  �قال 
�شوارع  جميع  عن  اخلر�شانية  احلواجر  برفع  قرارا  اتخذ  املجل�س 

املحافظة �فتحها اأمام حركة ال�شري عقب النجاحات االأمنية.

تعيينات لذوي ال�سهداء 
قال مدير مديرية �شهداء كرباء، احمد عبد الواحد الطيار ، ان تعيينات 
عوائل ال�شهداء �شتكون اعتبارا من العام املقبل مركزية لتجنيبهم عناء 
توزيع  موافقات  ا�شتح�شال  تاأخر  نف�شه  الوقت  يف  منتقدا  املراجعات، 

قطع االأرا�شي ال�شكنية على هذه العوائل.
�اأ��شح الطيار انهم قدموا مقرتحا اىل رئا�شة الوزراء يق�شي بالتقدمي 
مع  �بالتعا�ن  الوزارات  يف  مركزيا  ال�شهداء  لعوائل  بالن�شبة  للتعيني 
�ذلك  االآن،  حا�شل  هو  كما  املحافظات  يف  �لي�س  ال�شهداء،  موؤ�ش�شة 
طوابري  يف  �الوقوف  املراجعات  كرثة  ال�شهيد  عائلة  جتنيب  يتم  لكي 

التعيينات.

تلكوؤ 50 م�سروعا منفذًا
ل�شوؤ�ن  الد�لة  �زارة  م�شاريع  تنفيذ  تلكوؤ  قار  ذي  حمافظة  انتقدت 

االهوار يف املحافظة �عدم اأهمية البع�س منها.
�قال املعا�ن الفني ملحافظ ذي قار رحيم اخلاقاين، اإن غالبية م�شاريع 
مدر�شة   50 منها   ، متلكئة  املحافظة  يف  املنفذة  االهوار  �شوؤ�ن  �زارة 

موزعة يف اأماكن متفرقة ، م�شمولة بخطة اإنعا�س االهوار 
ت�شد  ال  كونها  امل�شاريع  هذه  بع�س  على  ماحظات  لديهم  اإن  �تابع، 

احلاجة يف الوقت احلا�شر، �قد تتاأخر يف التنفيذ.

نينوى:

بابل :

كربالء:

ذي قار:

 بابل/ اقبال محمد

الد�ري  اجتماعها  الكوليرا  مر�س  على  لل�شيطرة  العليا  اللجنة  عقدت 
�بح�شور ممثلي الد�ائر ذات العاقة لمناق�شة الواقع الوبائي الحالي 

لهذا المر�س
في  االأ�لية  ال�شحية  الرعاية  ق�شم  مدير  حربة   �شام  الدكتور  �قال    
اإ�شابة  اأي  اأكدت عدم �جود  بابل  :اإن �شحة  للمدى  بابل  دائرة �شحة 
اللجنة  اإن   الحالية، مبينًا  ال�شنة  بالكوليرا  م�شجلة ر�شميًا منذ بداية 
العليا لل�شيطرة على المر�س تدق ناقو�س الخطر في كل �شنة  في مثل 
هكذا ا�قات الن االأجواء البيئية مائمة لنمو �شمات الكوليرا من ناحية 
درجة الحرارة  التي ينتع�س   بها �هي بين ) 30 – 35 ( درجة مئوية 

�هي الدرجة المائمة  لن�شاط �شمات الكوليرا
هذا  �تف�ٍس  اإن���ذار  حالة  تعتبران  ال�شنة  في  فترتين  هناك  اإن  مبينا   

المر�س �هما مرحلة الربيع �مرحلة الخريف 
الد�ائر  على  التاأكيد  االج��ت��م��اع  ه��ذا  خ��ال  ت��م  ان��ه  ح��رب��ة   �اأ���ش��اف 
ال�شاندة اإن تكون على اأهبة اال�شتعداد  �خا�شة دائرة ال�شحة �دائرة 
 100 بن�شبة  اإن��ذارا   يكون  بحيث  ال�شحية  �الرقابة  �المجاري  الماء 
%  لها، م�شيرا الى اإن دائرة �شحة بابل على اأهبة اال�شتعداد لمواجهة 
التحدي ال�شنوي لمر�س الكوليرا حيث اليوجد لقاح عالمي من الناحية 
من  الوقاية  �ان  فقط  الفردي  الم�شتوى  على  لقاح  يوجد  بل  الوبائية 
هذا المر�س هو  ا�شتخدام الماء ال�شالح لل�شرب  �مراقبة معامل الثلج 
للفترة الحالية حيث نتوقع ارتفاع درجات الحرارة ��شحة في المياه 

�انقطاع في التيار الكهربائي  كما حدث في ال�شنوات ال�شابقة 
  م�شيرا الى  ان �باء الكوليرا  نتوقعه اإن يكون من م�شدر مائي ملوث 
ي�شترك فيه الع�شرات من االأ�شخا�س، متمنيا من الد�ائر ال�شاندة �اإن 
تاأخذ مواقفها بقوة �بطريقة �شحيحة �علمية �توفير كل م�شتلزمات 
اإي�شال الماء ال�شافي للمناطق المحر�مة ،موؤكدا انه تم تز�يد المناطق 
الماء  لتاأمين  حو�شية  ب�شيارات  لها  بابل  محافظ  زي��ارة  بعد  النائية 
ال�شافي �ال�شالح لل�شرب الن تلك المناطق غير مخد�مة ل�شبكات الماء  
��شتقوم دائرة ماء بابل بتوفير ال�شيارات الحو�شية لجميع المناطق 
االجتماع  محا�ر  اإن  حربة  �اأ�شاف  الحرجة   الفترة  هذه  في  النائية 
لحد  اإ�شابات  توجد  �ال  الكوليرا   لمر�س  الوبائي  الموقف  عن  كانت 
االآن  �ان ال�شهر الرابع هو الخط االأحمر لكونه فترة نمو �باء الكوليرا  
بهذا  االإ���ش��اب��ات  لمنع  ال��د�ائ��ر  كافة  عمل  تكاتف  يكون  اإن  �ج��ب  ل��ذا 
الماء �متابعة  اأنابيب  التجا�زات على  المر�س  �التاأكيد على مراقبة 
�محا�شبة  المواطنين   قبل  من  ال�شالح  للماء  الناقلة  االأنابيب  ك�شر 
المركزي  المختبر  بتو�شيع  بابل   �شحة  دائ��رة  �مطالبة  المتجا�زين 
في المحافظة �اإمكانية فتح مختبر في الم�شت�شفيات العامة القريبة من 
�تجهيزه  �الكيميائي  البكتريولوجي  الفح�س  لغر�س  الماء  م�شاريع 
بالمواد �الم�شتلزمات الخا�شة �مطالبة دائرة ماء بابل بتز�يد اللجنة 
ال�شالح  الماء  لنقل  الخا�شة  الحو�شية  ال�شيارات  بخطة �جد�ل عمل 

لل�شرب . 

بابل ت�ستعد ملواجهة مر�ض 
الكولريا

 كربالء/علي العالوي

دينية  �موؤ�ش�شات  �نا�شطون  مخت�شون  دع��ا 
من  االأط��ف��ال  ب�شريحة  االهتمام  اإل��ى  ��شيا�شية 
الى ��شع  ذ�ي االحتياجات لخا�شة مثلما دعوا 
منها  يعانون  التي  للم�شاكل  المنا�شبة  الحلول 
�جود  اإل��ى  م�شيرين  المجتمع  مع  دمجهم  بهدف 
قبل  من  ال�شريحة  هذه  له  تتعر�س  جماعي  عداء 
ب�شبب  عمرا  االأك��ب��ر  النا�س  قبل  من  ا�  اقرانهم 
اعتبار ما ير�ن به عاهة معيبة �لي�س مر�شا قابا 

للحل.
ال��دك��ت��ور عاء  ق��ال م��دي��ر ع��ام �شحة ك��رب��اء   �
حمودي بدير للمدى : ان الدائرة اقامت موؤتمرا 
االأطفال ذ�ي  لمناق�شة مو�شوعة اهمال  خ�ش�س 
من  يعد  المو�شوع  الن  الخا�شة  االح��ت��ي��اج��ات 
�على  المجتمع  على  ج��دا  الخطيرة  الموا�شيع 
بقيت  ما  فئة  اية  الن  المجتمع  من  مهمة  �شريحة 
مركونة ا� لي�س لها فائدة ا� ان جهات ما تحا�ل 
هناك  ان  ذل��ك  فمعنى  ك��ان  �شبب  �ب��اأي  تهمي�شها 

نق�شا في الوعي المجتمعي.
اأف�شل  تقديم  تحا�ل  ال�شحة  دائرة  �اأ�شاف:ان   
مركز  اإن�شاء  تم  حيث  ال�شريحة  لهذه  الخدمات 

لتاأهيل المعاقين �ز�د ب�شيارة حديثة مخ�ش�شة 
حجم  من  للتقليل  �ذل��ك  المركز  �ال��ى  من  لنقلهم 
اي�شا  ع��وائ��ه��م..�ه��ن��اك  تعانيها  التي  المعاناة 
ت�شرف  ال�شحي  بالزائر  ي�شمى  خا�س  م�شر�ع 
االإكمال  طور  في  �هو  كرباء  �شحة  دائ��رة  عليه 
مكان  لمعرفة  اإح�شائيات  ��شع  اج��ل  من  حاليا 
الخدمات  اأف�شل  لتو�شيل  ال�شريحة  ه��ذه  �شكن 
ال�شحية اإلى منازلهم..�عن عدد هوؤالء قال بدير 
االحتياجات  كاملة عن عدد ذ�ي  اإح�شائية  ال  ان 
الخا�شة الن من ال�شعب على اغلبهم الو�شول اإلى 
م�شر�ع  �لكن  ال�شحية،  �المراكز  الم�شت�شفيات 
معاناتهم،  م��ن  الكثير  �شيقلل  ال�شحي  ال��زائ��ر 
في  نحن  �حاليا  الم�شوحات  م�شاألة  اأكملنا  حيث 
المرحلة الرابعة التي تت�شمن ��شع االأرقام على 
البيوت، اإ�شافة اإلى �جود خارطة ف�شائية حديثة 
اإلى بيت  اأن نحدد �ن�شل  حيث يمكن من خالها 

الم�شاب باأ�شرع �قت قيا�شي ممكن.
العتبة  ممثل  البناء  الدين  �شعد  قال  جانبه   �من 
الح�شينية في الموؤتمر ان الم�شاركة تاتي للوقوف 
االأطفال  �هموم  �م�شاكل  احتياجات  اه��م  على 
الحلول  ���شع  الخا�شة  االحتياجات  ذ�ي  من 
ال�شحي  ال��ج��ان��ب  ف��ي  بهم  لاهتمام  المنا�شبة 

االأمين  م��ن  ا�ام���ر  لدينا  �ال��ت��رب��وي..�اأ���ش��اف 
كافة  للم�شاركة في تقديم  الح�شينية  للعتبة  العام 

الخدمات لهذه ال�شريحة المهمة في المجتمع.
ال�شريحة  هذه  برعاية  تقوم  العتبة  ان   : �اأف��اد   
التي لو فجرت طاقاتها لكانت ال تقل عن االأطفال 
فترة  بين  العتبة  ف��ان  لذلك  االأ���ش��ح��اء  االآخ��ري��ن 
لهم  �تنظم  عليهم  الهدايا  بتوزيع  تقوم  �اأخ��رى 
النف�شي عنهم  التر�يح  �شفرات الن هذا جزء من 
العتبة تمتلك عدة ن�شاطات خا�شة  اإن  ..مو�شحا 
االحتياجات  ذ�ي  باالأطفال  اهتمامها  �لكن  بهم 
�االأهمية،  الخ�شو�شية  م��ن  ن��وع  ل��ه  الخا�شة 
ربيع  بمهرجان  االأط��ف��ال  جميع  �شي�شارك  حيث 
الطفولة العالمي الذي تعتزم العتبتان المقد�شتان 
اأيلول  �شهر  في  اإقامته  �العبا�شية(  )الح�شينية 
ال��م��ق��ب��ل، ����ش��ي��ك��ون ه���ذا ال��م��ه��رج��ان ع��ل��ى غرار 
العالمي، ��شتوجه دعوة  ال�شهادة  مهرجان ربيع 
�االأدي���ان  الجن�شيات  مختلف  م��ن  منهم  لنخبة 
�المذاهب لزيارة مدينة كرباء المقد�شة �اأي�شا 

زيارة العتبات المقد�شة في العراق.
من جهتها قالت م�شوؤ�لة لجنة الثقافة �االإعام في 
مجل�س محافظة كرباء الدكتورة �شليمة �شلطان 
للمدى اأن هناك تعاما عدائيا من قبل البع�س �شد 

هذه الفئة �هذا خطير جدا، حيث يمكن اأن يخرج 
�المعلم  للمجتمع  مبدعون، �ان  منهم مواطنون 
د�را كبيرا مع هذه ال�شريحة لتعليمهم �تاأهيلهم، 
ثقافة  للمجتمع  اأن تكون  انه يجب  اإلى  باالإ�شافة 
عالية للتعامل مع هكذا حاالت، لذلك ندعو الجميع 
يملكون  الأنهم  ال�شريحة  هذه  بمثل  االعتناء  الى 
قد  نكون  ن�شتخرجها  اأن  ا�شتطعنا  اإذا  ط��اق��ات 

ح�شلنا على منجز كبير.
فقال:  الهندية راجح كاظم مجيد  تربية  اأما مدير 
البرلمان  م��ن  الموؤتمر   ه��ذا  خ��ال  �م��ن  نتمنى 
اإكمال  �الحكومة اأن تهتم بهذه ال�شريحة لغر�س 
من  ل��ي��ك��ون��وا  �ال�����ش��ح��ي��ة  ال��ت��رب��وي��ة  م�شيرتهم 
اإلى  باالإ�شافة  المجتمع،  في  الجيدة  العنا�شر 
حيث  التعليم  في  الرئي�شية  م�شكلتهم  في  النظر 
يمتلكون في مرحلة االبتدائية �شفوفا خا�شة بهم 
�تقدم لهم رعاية خا�شة �نطالب باأن تكون لهم مثل 
المتو�شطة �االإعدادية  ال�شفوف في مرحلة  هذه 
لغر�س اإكمال درا�شتهم �تعينهم اأ�شوة باإخوانهم 
في المجتمع، موؤكدا امتاك اغلب الطلبة من هذه 
المختلفة  الفنية  المهارات  من  العديد  ال�شريحة 
�اغلبهم يح�شل على درجات عالية تفوق درجات 

الطلبة االعتياديين..

 الب�سرة / عماد كامل

عقدت كلية الهند�شة في جامعة الب�شرة ند�ة 
في  الكهربائية  الطاقة  �اق��ع  لمناق�شة  علمية 
عبا�س  حافظ  عبا�س  الدكتور  الب�شرة،�ذكر 
اقامتها  التي  الند�ة  ان  الهند�شة  كلية  عميد 
في  الم�شوؤ�لين  م��ن  ع��دد  �ح�شرها  الكلية 
المحافظة �ممثلون عن دائرة توزيع الكهرباء 
ق�شم  من  الباحثون  فيها  ناق�س  الب�شرة  في 
الهند�شة الكهربائية في كلية الهند�شة الم�شاكل 
العراق  في  الكهرباء  قطاع  منها  يعاني  التي 
عموما �الب�شرة خ�شو�شا،م�شيفا ان الند�ة 
الى ا�شتخدام  خرجت في تو�شياتها االخيرة 
م�شاعد  كعامل  ا�  كبديل  ال�شم�شية  الطاقة 

لتوفير الطاقة الكهربائية في الب�شرة.
المحلية  الحكومة  اأج��رت  ذات��ه  ال�شياق  �في 
محطة  باإن�شاء  خا�شة  الب�شرة،مناق�شة  في 
تواجهه  ال���ذي  العجز  ن�شف  تعالج  كهرباء 
المانية  �شركات  بم�شاركة  �ذل��ك  المحافظة 
�شركة �شينية  الى  باال�شافة  �كورية �تركية 
من  اكثر  بلغت  للم�شر�ع  كلفة  ا�ط���اأ  قدمت 

مئتي مليون د�الر.
في  الكهربائية  ال��ط��اق��ة  لجنة  رئي�س  �ق���ال 
فا�شل  علي  زي��اد  الب�شرة  محافظة  مجل�س 
ينجز  اأن  المقرر  م��ن  ال��ذي  "الم�شر�ع  اإن   ،

الحكومة  كلفته  ت�شدد  �شوف  �شهرًا،   17 بعد 
من  الب�شرة  ح�شة  على  باالإعتماد  المحلية 
ميزانية البتر�د�الر"، م�شيفًا اأن "الت�شاميم 
من  تتكون  ب��اأن��ه��ا  تفيد  للمحطة  الهند�شية 
تبلغ طاقة كل �احدة  توليدية،  اأربع �حدات 
"المحطة  اأن  �اط".م�شيفا  ميغا   125 منها 
�جرى  النجيبية  منطقة  ف��ي  موقعها  ح��دد 
ربطها  عدم  على  الكهرباء  �زارة  مع  االإتفاق 
تخ�ش�س  بل  الوطنية  بال�شبكة  ت�شغيلها  بعد 
باعتبارها  الب�شرة  لمحافظة  بالكامل  طاقتها 
"الب�شرة  اأن  الى  الفتًا  للم�شر�ع"،  الممولة 
بان�شاء  الكهرباء  �زارة  اإقناع  حاليًا  تحا�ل 
الرميلة  منطقة  ف��ي  ج��دي��دة  اإنتاجية  محطة 

بطاقة 1400 ميغاط �اط".
�ا�شار فا�شل الى ان مجل�س محافظة الب�شرة 
�شبق �اأن �قع في التا�شع �الع�شرين من �شهر 
لتنفيذ  خليجية  �شركة  مع  عقدًا  الما�شي  اذار 
محطة  ب��ب��ن��اء  يق�شي  اإ���ش��ت��ث��م��اري  م�����ش��ر�ع 
جديدة الإنتاج الكهرباء بطاقة 150 ميغا �اط، 
اإن�شاء  �ت��ق��رر  د�الر،  مليون   125 �بكلفة 
توليدية  �ح���دات  م��ن  تتكون  ال��ت��ي  المحطة 
نحو  ال�شعيبة،  ناحية  ف��ي  ال�شنع  فرن�شية 
18كم �شمال غرب مدينة الب�شرة، �من المقرر 

اإنجاز الم�شر�ع قبل نهاية العام الحالي.
الطاقة  اإنتاج  م�شاريع  مدير  اأف��اد  جانبه،  من 

اأن  االأمير  عبد  محمد  الجنوب  في  الكهربائية 
"الب�شرة تعاني خال ف�شل ال�شيف من عجز 
األف  يبلغ  الكهربائية  الطاقة  اإنتاج  في  مزمن 
اأجريت  التي  "المحطة  اأن  مبينًا  �اط"،  ميغا 
مجل�س  مقر  في  بها  الخا�شة  المناق�شة  ام�س 
بعد  الم�شكلة  ن�شف  تعالج  �شوف  المحافظة 

ت�شغيلها".

في  الكهرباء  "اأزمة  اأن  االمير  عبد  �ا���ش��اف 
عام  قبل  ج��ذري��ًا  تعالج  ل��ن  ���ش��وف  الب�شرة 
��شبكات  "محطات  اأن  ال��ى  م�شيرًا   ،"2013
�شريعة  م�شاريع  الى  بحاجة  �التوزيع  النقل 
على  ق��ادرة  تكون  لكي  �تو�شيعها  لتحديثها 
اإ�شتيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة في اإنتاج 

الطاقة الكهربائية".

خم�س  ت�شم   ، ال��ب�����ش��رة،  محافظة  اأن  ي��ذك��ر 
الكهربائية،  الطاقة  الإن��ت��اج  كبيرة  محطات 
الت�شميمية  طاقتها  من  باأقل  تعمل  معظمها 
التي  الحرارية  الهارثة  �ه��ي  قدمها،  ب�شبب 
عام  اليابانية  ميت�شوبي�شي  �شركة  اأن�شاأتها 
اأن�شاأتها  التي  الحرارية  �النجيبية   ،1979
عام  الر��شية  اك�شبورت  تكنوبر�م  �شركة 
اأن�شاأتها  التي  الغازية  الزبير  �خور   ،1974
الى محطة  اإ�شافة  عام 1977،  األمانية  �شركة 
ال�شعيبة الغازية التي اأن�شاأتها �شركة الو�شتوم 
محطة  تعد  حين  ف��ي   ،1973 ع��ام  الفرن�شية 
مجمع البتر�كيما�يات الغازية التي اأن�شاأتها 
محطة  اأح��دث   ،1988 عام  ا�شكتلندية  �شركة 

الإنتاج الطاقة الكهربائية في المحافظة.
ال�شيف  ف�شل  خال  الب�شرة  �شكان  �يعاني 
اأكثر من 48  اإلى  الحرارة  اإرتفاع درجات  من 
موجات  اأن  كما  النهار،  خ��ال  مئوية  درج��ة 
الرطوبة العالية التي تحملها الرياح الجنوبية 
حاالت  من  الكثير  تخلف  ما  ع��ادة  ال�شرقية، 
الكهرباء  انقطاع  لدى  ال�شكان  بين  االإختناق 
عن المناطق ال�شكنية، �تعد اأزمة الكهرباء في 
التذمر  اأهم عوامل  العراق من  غالبية مناطق 
من  �شل�شلة  تنظيم  اإل��ى  اأدى  ال��ذي  ال�شعبي، 
الباد  �شهدتها  التي  االإحتجاجية  التظاهرات 

منذ 25 �شباط الما�شي.

اخل��ا���س��ة االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ل�����س��ري��ح��ة  ح��ل��ول  و���س��ع  اىل  ي��دع��ون  خم��ت�����س��ون 

ع�سية الحتفال بالأول من اأيار

م�س��وؤول محلي:اأزم��ة الكهرباء في الب�س��رة لن تعالج جذري��ًا قبل عام 2013

 بغداد / املدى

غمر  ن�شبة  ����ش��ول  ع��ن  املائية  امل���وارد  �زارة  اعلنت 
قيام  بعد   %49 ن�شبة  اإىل  ال��ع��راق  اه���وار  يف  امل��ي��اه 
لاهوار  املياه  ��شول  لت�شهيل  عدة  مب�شاريع  الوزارة 

يف العراق.
اإن" ن�شبة مياه   : امل�شاريع علي ها�شم  �قال مدير عام 
االهوار ��شلت اإىل 49% بعد عمليات �ا�شعة قامت بها 
�زارة املوارد املائية للنهو�س بواقع االهوار يف املرحلة 

احلالية من خال اي�شال املياه الازمة لاهوار".
�اأ���ش��اف ان" ن�شبة م��ي��اه االه����وار احل��ال��ي��ة ج��ي��دة � 
من  ميكن  فائ�شة  مياه  ميتلك  ال  ال��ع��راق  الن  منا�شبة 
خالها ��شول ن�شبة الغمر املائي يف اهوار العراق اإىل 

." %100

�تابع اأن" �زارة املوارد املائية تعمل بجهد كبري على 
تنفيذ م�شاريع ار�ائية مهمة يف مناطق االهوار بهدف 

االرتقاء بواقعها املائي خال الفرتة املقبلة ".
�كانت احلكومة املحلية يف جمل�س حمافظة الب�شرة قد 
ذكرت عدم ا�شتفادتها من معاهدة رام�شار الد�لية التي 
تعنى باحلفاظ  على االرا�شي الرطبة التي تتوزع على 

)59( بلدا �اال�شتخدام االأمثل لها.
�تعترب اتفاقية "رام�شار" لاأرا�شي اأ� املناطق الرطبة 
مبثابة  �ه��ي  البيئة،  جم��ال  يف  عاملية  اتفاقية  اأق���دم 
�اال�شتعمال  للحفاظ  �القومي  ال��د�يل  للتعا�ن  اإط��ار 
��شعت  حيث  �م�شادرها،  الرطبة  لاأرا�شي  العقاين 
حيز  �دخلت  "رام�شار" االإيرانية،  مبدينة   1971 عام 

التنفيذ يف 21 كانون االأ�ل من �شنة 1975.
�اال�شتعمال  املحافظة  ت�شجيع  اإىل  االتفاقية  �تهدف 

يتم  اإج���راءات  طريق  عن  الرطبة  لاأرا�شي  العقاين 
ات��خ��اذه��ا ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال��وط��ن��ي اأ� ال��ق��وم��ي �عن 
التنمية  اإىل  الو�شول  اأجل  من  الد�يل  التعا�ن  طريق 

امل�شتدامة يف كل العامل.
العقدين  خ��ال  ال��ع��راق  جنوب  اأه���وار  مناطق  �كانت 
ال�شاد�س �ال�شابع من القرن املا�شي حمط اأنظار مئات 
ال�شياحي يف  الواقع  اأن  اإال  العرب �االأجانب،  ال�شياح 
االأهوار تدهور جراء احلرب العراقية االإيرانية لينهار 
بالكامل خال عقد الت�شعينيات بعد اقدام النظام ال�شابق 

على جتفيفها بالكامل بحجة قمع احلركات املعار�شة.
جنوب  ق��ار  �ذي  �مي�شان  الب�شرة  حمافظة  اأن  يذكر 
العراق تتميز بتنوعها اجلغرايف، حيث توجد فيها عدد 
من مناطق االأهوار ، �ميتهن �شكان تلك املناطق النائية 
مهنة �شيد اال�شماك �تربية اجلامو�س، �عانت مناطقهم 

ب�شكل عام من جتفيف االهوار من قبل النظام ال�شابق 
مناخية  عوامل  اىل  باال�شافة  احلكومي  الدعم  �قلة 
التغريات  �ابرزها  البطيء  موتها  �شاهمت يف  �بيئية 
�انخفا�س  امل��ي��اه  �م��ل��وح��ة  االأم��ط��ار  �ق��ل��ة  املناخية 
منا�شيبها يف االأهوار �تقل�س م�شاحة املراعي الطبيعية 

مقابل تفاقم ظاهرة الت�شحر يف عموم اأنحاء الباد.
مبلغ  احل��ايل  العام  م��وازن��ة  من  احلكومة  �خ�ش�شت 
، �مبوجب  اإنعا�س االهوار  دينار مل�شاريع  200 مليار 
ل�شوؤ�ن  ال��د�ل��ة  �زارة  �شرعت  التخ�شي�شات  تلك 
الكهرباء،  قطاعات  م�شاريع خدمية يف  باإقامة  االهوار 
�امل��وارد  �الرتبية،  �ال�شحة،  �اال�شكان،  �ال��ط��رق، 
الا�شلكية  البدالة  ن�شب  م�شر�ع  اىل  ا�شافة  املائية، 
�مي�شان  ق��ار  ذي  ال��ث��اث،  اجلنوبية  املحافظات  يف 

�الب�شرة.
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