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�أم�س  �لديو�نية،  �أكد رئي�س مجل�س محافظة 
لعمل  �لخا�صة  �ل�صو�بط  تحديد  �ل��ث��اث��اء، 
�لمولد�ت �لأهلية في مناطق �لمحافظة، فيما 
في  �لت�صغيل  ب�صاعات  �للتز�م  عدم  من  حذر 
حين  في  للكهرباء.  �لمبرمج  �لنقطاع  ح��ال 
�تخاذه  عن  �لنجف،  محافظة  مجل�س  �أعلن 
�لأهلية  �ل��م��ول��د�ت  �أ���ص��ح��اب  ي��ل��زم  ق����ر�ر� 
باإحالة  مهدد�  يوميا،  �صاعة   12 بالت�صغيل 
�لعمل  �أن  �أك��د  فيما  �لق�صاء،  �إل��ى  �لمخالفين 
�لليلي �صيبد�أ خال حزير�ن  �لت�صغيل  بنظام 

�لمقبل.
وقال رئي�س مجل�س �لديو�نية جبير �لجبوري 
�لمولد�ت  عمل  �صاعات  ح��دد  "�لمجل�س  �إن 
يوميًا"،  فعلية  ع��م��ل  ���ص��اع��ة  ب����12  �لأه��ل��ي��ة 
�لمولد�ت  �أ�صحاب  "زيادة ح�صة  �لى  م�صيرً� 
  kv و�ح��د  لكل  لترً�  ثاثين  �ل��ى  �لوقود  من 

وباأ�صعار مدعومة بدل من ع�صرين لترً�" "
و�أ�صاف �لجبوري �أن "لجانًا مخت�صة �صكلت 
لمتابعة عمل  �لمحافظة  �أق�صية ونو�حي  في 
�لمولدة  برفع  و�صتقوم  �لأهلية  �ل��م��ول��د�ت 
من  �أي���ام  ع�صرة  بعد  للتعليمات   �لمخالفة 

�إنذ�رها في حال عدم �إز�لة �لمخالفة".
"ملف �لطاقة  �أن  �إلى  و�أ�صار رئي�س �لمجل�س 
ف�صل  خ��ال  �لمهمة  �لملفات  من  �لكهربائية 
وز�رة  تحديد  بعد  خا�صة  �لحالي  �ل�صيف 
�لكهرباء مدة تجهيز �لمو�طن بثماني �صاعات 
يوميا كحد �أق�صى مما جعل �لحكومة �لمحلية 
�لمو�طن  لتزويد  مختلفة  ط��رق  ع��ن  تبحث 

بالطاقة".
ي�صار �إلى �أن عدد� من �لمخت�صين يوؤكدون �أن 
تبلغ  �لكهرباء  من  �لديو�نية  محافظة  حاجة 
ح�صة  تبلغ  حين  في  يوميا،  و�ط  ميغا   500
ميغا  �ل����120  ي��ق��ارب  م��ا  �لحالية  �لمحافظة 

و�ط.
في  �لعاملة  �لأهلية  �لمولد�ت  ع��دد  �أن  يذكر 
حيث  م��ول��دة،   500 بنحو  ت��ق��در  �ل��دي��و�ن��ي��ة 
تزود �صكان �لمحافظة �لبالغ تعد�دهم مليون 
خال  �لكهربائية  بالطاقة  ن�صمة  �لف  و200 
�لمولد�ت  و�غ��ل��ب  �لمبرمج  �لقطع  �صاعات 
قدم  نتيجة  �لم�صتمرة  �لعطات  م��ن  تعاني 

ت�صنيعها و�لت�صغيل �لم�صتمر لها.

محافظة  مجل�س  �أع��ل��ن  �ل�صياق  ذ�ت  وف��ي 
�ل��ن��ج��ف، ع��ن �ت��خ��اذه ق���ر�ر� ي��ل��زم �أ�صحاب 
�لمولد�ت �لأهلية بالت�صغيل 12 �صاعة يوميا، 
فيما  �لق�صاء،  �إل��ى  �لمخالفين  باإحالة  مهدد� 
�صيبد�أ  �لليلي  �لت�صغيل  بنظام  �لعمل  �أن  قال 

خال حزير�ن �لمقبل.
وقال رئي�س لجنة �لطاقة في مجل�س محافظة 
محافظة  "مجل�س  �إن  ب���ال  ط���ال  �ل��ن��ج��ف 
ت�صغيل  ي��ك��ون  �أن  ب��الإج��م��اع  ق���رر  �ل��ن��ج��ف 
ع�صرة  �لثانية  �ل�صاعة  من  �لأهلية  �لمولد�ت 

منت�صف  بعد  �لو�حدة  �ل�صاعة  وحتى  ظهر� 
�لليل"، مبينا �أن "�لت�صغيل �صيكون بالتناوب 
مع �لكهرباء �لوطنية مع ��صتر�حة لمدة �صاعة 

و�حدة من �ل�صاد�صة �إلى �ل�صابعة م�صاًء".
و�أ�صاف بال �أن "�لمجل�س حدد �صعر ثمانية 
�آلف دينار لاأمبير �لو�حد"، موؤكد� �صرورة 
�لمجل�س  بقر�ر  �لمولد�ت  �أ�صحاب  "�لتز�م 
د�ئرة  من  و�ل�صادر  �لمولد�ت  بعمل  �لخا�س 

�لمولد�ت".
مع  بالتن�صيق  �صيعمل  "�لمجل�س  �أن  وتابع 

مديرية �ل�صرطة ل�صتام �صكاوى �لمو�طنين 
�لمق�صرين  ومحا�صبة  �ل�صاخن  �لخط  على 
"�للجنة  �أن  �إل���ى  م�صير�  �لقانون"،  وف���ق  
�عتبار�  �لليلي  �لت�صغيل  در����ص��ة  ف��ي  ج��ادة 
من �لو�حدة ليا حتى �ل�صباح و�لذي �صيتم 

�لعمل به خال �صهر حزير�ن �لمقبل".
في  �لحالي  �لوقت  في  �لمو�طنون  ويعتمد 
�لمولد�ت  على  �لحر�رة  درج��ات  �رتفاع  ظل 
�لطاقة  ت��وف��ي��ر  ف��ي  �أ���ص��ا���س  ب�صكل  �لأه��ل��ي��ة 
�لأمبير  �صعر  فيها  ي�صل  �لتي  �لكهربائية، 

�لو�حد في بع�س �لمناطق �إلى 20 �ألف دينار 
�أعباء �لحياة على كاهل  �لأمر �لذي يزيد من 

�لمو�طن. 
�لطاقة  �لباد تعاني نق�صًا حادً� في  �أن  يذكر 
و�زد�دت   ،1990 �صنة  بد�ية  منذ  �لكهربائية 
�صنة  بعد  �لكهربائي  �لتيار  تقنين  �صاعات 
قدم  ب�صبب  و�لمحافظات،  بغد�د  في   2003
عمليات  �إل��ى  �إ�صافة  �لمحطات،  م��ن  �لكثير 
�لتخريب �لتي تعر�صت لها �لمن�صاآت �لحيوية 

خال �ل�صنو�ت �لما�صية.
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من املحافظات

افتتاح وحدة رنني ومفرا�س 
يف  للمفر��س  و�أخ���رى  للرنني  وح��دة  بابل  �صحة  د�ئ���رة  �فتتحت 
�لدكتور  بابل  �صحة  ع��ام  مدير  وق��ال  �جل��ر�ح��ي  �حللة  م�صت�صفى  
للرنني  �فتتحت وحدة  مديريته  �ن  �م�س   للمدى  �لر�صا  عبد  حممد 
و�أخرى للمفر��س يف م�صت�صفى �حللة �جلر�حي لت�صاهم يف معاجلة 
�كرب عدد من �ملر�صى م�صري� �ىل �ن �فتتاح هاتني �لوحدتني يخفف 
�لوحدتني  لهاتني  �لفح�س  ��صعار  �رتفاع  نتيجة  �ملو�طن  كاهل  من 
نفقة وز�رة  على  نفذتا  �لوحدتني  �ن  �لعياد�ت �خلارجية وبني  يف 

�ل�صحة �صمن م�صاريعها لهذ� �لعام .

اأفتتاح م�ضروع امل�ضتل املركزي
مت  �لذي  �ملركزي  �مل�صتل  م�صروع  و��صط،   زر�ع��ة  مديرية  �فتتحت 
�ل�صروع به �صنة 2007 �صمن �خلطة �ل�صتثمارية �خلم�صية لوز�رة 
�ل�صنة  لهذه  دينار،  مليون   150 قدره  مبلغًا  له  وخ�ص�س  �لزر�عة، 

فقط، بهدف �إكثار �صتات �لفاكهة و�لزينة بكافة �أنو�عها.
وقال مدير زر�عة �ملحافظة، فائز جو�د �لغر�وي، �أم�س �إن "حمافظ 
و��صط مهدي �لزبيدي، �فتتح م�صروع �مل�صتل �ملركزي �لعائد لد�ئرة 
"�أحد  �أنه  �إىل  �لزر�عة، �لذي �صيد على م�صاحة 15 دومنًا"، م�صريً� 

م�صاريع �خلطة �خلم�صية لوز�رة �لزر�عة".

مفاو�ضات لزيادة �ضاعات جتهيز الطاقة
��صدر جمل�س حمافظة ذي قار بيانا دعا فيه �جلماهري �إىل �لتهدئة 
و�لعمل �ملنظم ، ودعمه يف مفاو�صاته مع �حلكومة �ملركزية لزيادة 

�صاعات جتهيز �لتيار �لكهربائي .
�ل�صغوط  ممار�صة  خ��ال  من  ي�صعى  �ملجل�س  �ن  �أو���ص��ح   ، �لبيان 
�لختناقات  من  للحد   ، �ملركزية  �حلكومة  مع  �ملكثفة  و�ل��ل��ق��اء�ت 

�حلا�صلة يف �لكهرباء وزيادة �صاعات �لتجهيز للمو�طنني .
وتابع ، �ن زيار�ت مكثفة جرت ملقر �حلكومة �ملركزية لغر�س تزويد 
�ملحافظة مببالغ حمددة من �جل دعم �ملولد�ت �لأهلية وبذلك تزد�د 

�صاعات �لتجهيز للمو�طنني.

مركز لت�ضجيل العائدين
�فتتحت وز�رة �لهجرة و�ملهجرين �ملركز �لوطني لت�صجيل �لعائدين 
وز�رة  وكيل  �خلفاجي  �صام  �لدكتور  .وق��ال  �ملو�صل  مدينة  يف 
�لهجرة و�ملهجرين خال �فتتاحه �ملركز " �ن هذ� �ملركز يهدف �ىل 
�صكناها"  مناطق  �ىل  للعودة  �ملحافظة  من  �لنازحة  �ل�صر  ت�صجيع 
�ملهجرة  للعو�ئل  �لطوعية  �لعودة  �أهمية  على   " �خلفاجي  .و�ك��د 
�لأمنية  �لأو�صاع  حت�صن  بعد  خا�صًة  �ملو�صل  مدينة  �ىل  و�لنازحة 
فيها " . و��صار �ىل �ن وز�رة �لهجرة و�ملهجرين �صتمنح كل �أ�صرة 
عائدة مبلغ 4 مايني دينار لت�صجيعهم على �لعودة وتخفيف �لأعباء 
�لقت�صادية عنهم و�نها على ��صتعد�د لفتح مر�كز عودة يف حمافظات 

�أخرى �ذ� ��صتدعت �حلاجة لذلك .

بــابــل:

وا�سط:

ذي قار:

نينوى:

 بابل / اقبال محمد

ناق�صت �لحكومة �لمحلية في محافظة بابل �لأو�صاع 
�لأم��ن��ي��ة و�ل���ي���ة ع��م��ل �ل��ق�����ص��اء ف���ي م��ن��اط��ق �صمال 

�لمحافظة 
�لمحافظة  مجل�س  في  �لأمنية  �للجنة  رئي�س  وق��ال 
�إن �لحكومة �لمحلية بالتن�صيق  حيدر جابر �لزنبور 
ناق�صت  �لمحافظة  مجال�س  في  �لأمنية  �للجنة  مع 
�لم�صاكل  �برز  �لمحافظة  �مني عقد في  خال موؤتمر 
في  �لق�صاء  وج��ه��از  �لأمنية  �لأج��ه��زة  بين  �لمهنية 

مناطق �صمال �لمحافظة. 
�إن�صاء  ب�صدد  �لمحلية  �لحكومة  �أن  �لزنبور  وبين 
في  �لنظر  تتولى  �لإره���اب  بق�صايا  خا�صة  محكمة 
ق�صايا �لإرهاب في مناطق �ل�صمال م�صير� �لى �ن تلك 
�لمناطق ما ز�لت تعاني من �صطوة بع�س �لجماعات 
فيها  �لأمني  �لو�صع  زعزعة  تحاول  �لتي  �لم�صلحة 
و�أ�صار �لزنبور �لى �ن �لجتماع بحث �غلب �لم�صاكل 
لإيجاد  و�لق�صائي  �لأم��ن��ي  �لجهازين  بين  �لعالقة 
لفتا  �لجهازين  هذين  بين  و�لتقريب  لها  �لحلول 
�لى �ن �لجهازين �لأمني و�لق�صائي يكمان �حدهما 

�لآخر ما يتطلب �لتن�صيق �لعالي بينهما .
من جانبه �أكد مدير عام �صرطة بابل �للو�ء فا�صل رد�د 
في معر�س رده على حديث للجهاز �لق�صائي �تهم فيه 
�لدقة  بعدم  �ل�صمالية  �لمناطق  في  �لتحقيق  �صباط 
�لمعلومات   ه��ذه  م��ن  تحقق  �لتحقيق  �ن  و�لمهنية 
و�صيحا�صب �لمق�صرين حال ثبوت �لأدلة على �ي من 

�لمق�صرين .
ب�صدد  �لمحافظة  �صرطة  مدير  �أن  رد�د:  و�أ���ص��اف 
تهيئة جهاز �مني خا�س بمكافحة �لإرهاب و�أر�صاله 
في  �لأمنيين  �لقادة  بع�س  �ن  ويذكر  �لمناطق   لتلك 
�لمحافظة ي�صكون في وقت �صابق من �صعوبة ح�صول 
بحق  �لكيدية  �ل��دع��اوى  وكثرة  �لق�صائية   �لأو�م���ر 
بع�س �ل�صتخبار�ت �لع�صكرية في مناطق �صمال بابل 
ما يعرقل عملية تنفيذ �لمد�همات لأوكار �لإرهابيين  
�لمحافظة  فيما دعا رئي�س مجل�س  �لمناطق   تلك  في 
كاظم مجيد تومان في ت�صريحات �صابقة �لى �صرورة 
نقل دعاوى �لإرهاب في مناطق �ل�صمالية �لى محاكم 
مدينة �لحلة نتيجة ت�صلط �لجماعات �لإرهابية على 

�لجهاز �لق�صائي ح�صب قوله. 

بابل تناق�س واقع 
الأجهزة الأمنية 

والق�ضاء
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�لى  و�لن�صاء  �لفتيات  تعليم  حق  ندوة  في  �لم�صاركون  دعا 
بين  �لتعليم  بو�قع  و�لنهو�س  �لأمية  محو  بر�مج  تفعيل 
لمحو  فاعلة  وز�رة  با�صتحد�ث  مطالبين   و�لن�صاء  �لفتيات 
�لأمية قادرة على تحجيم ظاهرة �لأمية �لتي �أخذت ت�صت�صري 

بين �ل�صر�ئح �لجتماعية �لمختلفة . 
و�أكد �لم�صاركون في �لندوة �لتي نظمها مكتب منظمة تموز 
باإمكاناتها  �لتربية  دو�ئر  قدرة  عدم  �لجنوبية  �لمنطقة  في 
�لمالية �لحالية على �لحد من مظاهر �لأمية و�لق�صاء عليها  
�لأمية  لمحو  خا�صة  وز�رة  ��صتحد�ث  �أهمية  على  م�صددين 

حيث تقدر معدلت �لأمية ب� 20% من �لعر�قيين .
لاأمم  تابعة  وك��الت  �إ���ص��ر�ف  تحت  تعمل  منظمات  وكانت 
خم�س  �ن  م��وؤخ��ر�  ن�صر  لها  تقرير  ف��ي  ق��ال��ت  ق��د  �لمتحدة 
ل  �صنة  و49   10 بين  �أع��م��اره��م  ت��ت��ر�وح  ممن  �لعر�قيين 

يعرفون �لقر�ءة و�لكتابة م�صيرة �لى  �أن »19 في �لمئة من 
يذهبون  ل  و14   10 بين  �أعمارهم  تتر�وح  �لذين  �لأطفال 

حاليًا �إلى �لمدر�صة .
من  ع��دد  فيها  �صارك  �لتي  �ل��ن��دوة  في  �لم�صاركون  وتبنى   
وو�صائل  �لمدني  �لمجتمع  منظمات  وممثلي  �لتربويين 
في  �لعام  �لتعليم  �لمعلمين  ومدير  نقيب  �لعام ف�صا عن 
ذي قار جملة من �لتو�صيات ب�صان �لنهو�س بو�قع �لتعليم 

ومحاربة �لمية بين �صفوف �لفتيات و�لن�صاء من بينها :
قانون  بت�صريع  و�لت�صريع  �لإلز�مي  �لتعليم  قانون  تفعيل 
�لمرحلة �لثالثة لامية و�لذي يعد مكما لمرحلتي �لأ�صا�س 
�صهادة  على  �لح�صول  �ل��د�ر���س  باإمكان  ليكون  و�لتكميلي 
تحفيز  في  �لت�صريع  هذ�  لأهمية  وذل��ك  �لبتد�ئية  �لدر��صة 
�لأمية كونه يمنحهم  �لنتظام في مر�كز محو  �لأميين على 
�أف�صل للتعيين ويمكنهم مو��صلة �لدر��صة ،م�صيرين  فر�صة 
�لى �صرورة زيادة مر�كز محو �لأمية وبما يتنا�صب وحجم 

�أم��ي وفق  �أل��ف  ب��� 400  يقدر  �لمحافظة و�ل���ذي  ف��ي  �لأم��ي��ة 
�لتقدير�ت �لر�صمية كما دعو� �لى زيادة �أجور �لمحا�صرين 
في  �لتعليمية  �ل��ك��و�در  ل�صتقطاب  �لمذكورة  �لمر�كز  في 
بر�مج محو �لأمية و�قترحو� رفع �أجور �لمحا�صرة من 500 

دينار �لى 1،500 دينار كحد �أدنى .
�أ�صبوع  �صمن  عقدت  �لتي  �لندوة  في  �لم�صاركون  دعا  كما 
�لعمل للحملة �لعالمية للتعليم  �لى دعم �لتاميذ و�لطلبة من 
�لأ�صر �لفقيرة وتجهيزهم بالماب�س و�لم�صتلزمات �لدر��صية 
لتخفيف �لأعباء �لمالية عن �أ�صرهم  و�لحيلولة دون ت�صربهم 
وكذلك منح �لمنتظمين في مر�كز محو �لأمية مكافئات مالية 

لتحفيزهم على مو��صلة �لدر��صة .
كما �قترحو� ت�صكيل لجنة عليا للتعليم تتولى �إد�رة �لعملية 
�لمتردي  و�لتربوي  �لتعليمي  �لو�قع  وتح�صين  �لتربوية 
�لمعلمين  ونقابة  �لتربية  وز�رة  عن  ممثلين  ت�صم  �ن   على 
ومنظمات �لمجتمع �لمدني وخبر�ء تربويين لتتولى تقديم 

�لدر��صات و�لتو�صيات �لملزمة للدو�ئر �لتربوية �لتنفيذية  
م�صددين في �لوقت ذ�ته على �صرورة �إعادة �لنظر بالقو�نين 
تتاءم  ل  �أ�صبحت  �لتي  �لتربوية  و�لتعليمات  و�لأنظمة 
�لى   دع��و�  كما  �لمعا�صرة  �لتربوية  �لعملية  متطلبات  مع 
على  �لتدري�صية  �لكو�در  تاأهيل وتطوير  و  �لمناهج  تطوير 
�لأكاديمي و�لتربوي ووفق بر�مج منهجية مع  �لم�صتويين 
�لهتمام بمناهج معاهد �إعد�د �لمعلمين و�لعمل على تغييرها 

وتطويرها بما ين�صجم مع �لو�قع �لتربوي �لحديث .
�لكو�در  تطوير  �أهمية  �ل��ن��دوة  في  �لم�صاركون  يغفل  ول��م 
�لتعليمية و�لتربوية و�ثر نق�س �لأبنية و�كتظاظ �لف�صول 
�لدر��صية على �لعملية �لتعليمية موؤكدين على �أهمية �ختيار 
وتاأهيلهم  �لتربوية  �ل�صو�بط  وح�صب  �أك��ف��اء  م�صرفين 
يجري  �ن  على  �صنة  عن  تقل  ل  لمدة  �لتربوي  �لمعهد  في 
تفعيل  وكذلك  �لخدمة.  مدة  وطيلة  لتقييمهم  �صنوي  �ختبار 
�لعنف في �صلوك  �لتربوي في معالجة مظاهر  �لمر�صد  دور 

بع�س �لطلبة وم�صكلة �لت�صرب �لأخذة بالت�صاعد في مد�ر�س 
�لمحافظة. كما دعو� �لى �إطاق حملة وطنية لبناء �لمد�ر�س 
�لكتظاظ  معالجة  خالها  من  �لتربوية  �لموؤ�ص�صات  لتتمكن 
في �لمد�ر�س و�لنق�س �لحاد في �لأبنية �لمدر�صية مقترحين 
�لمحافظة  ف��ي  �صنويا  م��در���ص��ة   100 ع��ن   يقل  ل  م��ا  ب��ن��اء 

�لو�حدة.
وت�صم محافظة ذي قار حاليا 56 مركز� لمحو �لأمية تتوزع 
نحو  فيها  وينتظم  للمحافظة  تابعة  �إد�ري��ة  وح��دة   20 على 
تمكنت  �لإن���اث وق��د  د�ر���س ود�ر���ص��ة 70% منهم من   3000
بح�صب  �أعد�دها  وترتفع  تنخف�س  �لتي  �لأمية  محو  مر�كز 
�أكثر  تخريج  من  �لد�عمة  و�لجهات  �لحكومية  �لدعم  حجم 
من خم�صة �آلف د�ر�س ود�ر�صة منذ عام 2007 وحتى �لن 
، بينما تقدر �أعد�د �لأمية بنحو 400 �ألف �أمي في �لمحافظة  
�ذ تقدر معدلت �لأمية بنحو 20% من عدد �صكان �لمحافظة 

�لبالغ نحو مليوني ن�صمة  .

امل�ساركون يف ندوة حق تعليم الفتيات:

دوائ���������ر ال����رب����ي����ة ع�����اج�����زة ع�����ن حم�����ارب�����ة الأم����ي����ة 

 بغداد / متابعة المدى

عن  �لحبوب  لت�صنيع  �لعامة  �ل�صركة  �أعلنت 
�لباد،  عموم  ف��ي  �لمطاحن  م��ن  ع��دد  تغريم 
من  متفرقة  مناطق  ف��ي  (مطحنة   19 منها) 
�لمحافظات  بقية  في  �أخ��رى  ومطاحن  بغد�د 
لمخالفتها بنود عقد �إنتاج �لطحين . في حين 
محملة  بو�خر  ثاث  ق�صر  �أم  ميناء  ��صتقبل 
مادتي  من  طنا   ))  110565  (( مجموعه  بما 
�لرز و�لحنطة موردة لح�صاب �ل�صركة �لعامة 

للتجارة .
وقال مدير عام �ل�صركة ريا�س فاخر �لها�صمي 
�إن  �أم�����س:  منه  ن�صخة  �لمدى  تلقت  بيان  في 
�لحبوب  من  نماذج  ب�صحب  قامت  �لفرق  تلك 
�لطحين  م��ن  ون��م��اذج  بالطحن  �لم�صتخدمة 
�لمنتج لفح�صه مختبريًا حيث ر�صدت �ثنتي 
للمطاحن  نوعية  وغير  نوعية  مخالفة  ع�صرة 
�لقليلة  �لأي�����ام  ب��غ��د�د خ���ال  ف��ي  و�ل���وك���اء 
مخالفات  ثماني  تاأ�صير  عن  ف�صًا  �لما�صية 

للمخابز و�لأفر�ن .
�لمخت�صة  �لجهات  �أن  �إل��ى  �لها�صمي  �أ�صار  و 
�لقانونية  �لإج�����ر�ء�ت  �ت��خ��ذت  �ل�صركة  ف��ي 
عدد  بتغريم  وذل��ك  �لمخالفة  �لمطاحن  بحق 
من �لمطاحن في عموم �لباد منها ت�صع ع�صرة 
مطحنة في بغد�د بموجب �ل�صروط �لجز�ئية 
�لطحين  �إن���ت���اج  ع��ق��د  ب��ن��ود  ف��ي  �لمت�صمنة 
على  �لمفرو�صة  �لغر�مات  �إجمالي  بلغ  وق��د 
ومئتين  مليونا  ثاثين  بغد�د   في  �لمطاحن 
وخم�صين  و�صبعمئة  �ألفا  وثاثين  وثمانية 
�لغر�مات  �إج��م��ال��ي  بلغ  فيما  بحقها  دي��ن��ار� 
بقية  في  �لمخالفة  �لمطاحن  على  �لمفرو�صة 

ومئتين  مليونا  وخم�صين  �ثنين  �لمحافظات 
وخم�صين  ومئتين  �أل��ف��ا  و�أرب��ع��ي��ن  وخم�صة 
�ل�صركة  و��صلت  �آخ��ر  �صعيد  وعلى   . دينار� 
مادة  م��ن  �ل��ر�ب��ع��ة  بالح�صة  �ل��وك��اء  تجهيز 
�لطحين خال �لعام �لحالي 2011 في بغد�د 
و�لمحافظات حيث و�صلت ن�صب �لتجهيز �إلى 

مر�حل متقدمة فيها .

�أن هذه �لإجر�ء�ت تاأتي  ومن �لجدير بالذكر 
مادة  توفير  على  �ل�صركة  حر�س  �صياق   في 
�صحة  م��ع  تتنا�صب  جيدة  بنوعيات  طحين 
وذوق �لمو�طن وتنفيذً� للتوجيهات �لم�صتمرة 
من قبل وزير �لتجارة �لدكتور خير �لله ح�صن 
للمو�طن  �ل��خ��دم��ات  �أف�����ص��ل  ل��ت��ق��دي��م  ب��اب��ك��ر 
�لمنتج  �لطحين  بنوعية  و�لرت��ق��اء  �لعر�قي 

 . �لتموينية  �لبطاقة  مفرد�ت  �صمن  و�لمجهز 
�أم ق�صر ثاث  ��صتقبل ميناء  ثانية  ومن جهة 
 ))  110565  (( مجموعه  بما  محملة  بو�خر 
طنا من مادتي �لرز و�لحنطة موردة لح�صاب 
خطة  �صمن  �لحبوب  لتجارة  �لعامة  �ل�صركة 
�ل�صركة �ل�صتير�دية للحبوب في �صبيل تعزيز 
�لخزين �لوطني من هاتين �لمادتين و�صمان 

توفيرهما ب�صكل م�صتمر في مخازن �ل�صركة .
�أكد ذلك �لمهند�س جا�صم محمد عبا�س معاون 
�صلت  و  �لبو�خر  �إن  وقال  �ل�صركة  عام  مدير 
�لجولت  ت��ف��ري��غ  وت���م  ق�صر  �أم  م��ي��ن��اء  �إل���ى 
�ل��ت��اأك��د م��ن م��ط��اب��ق��ة �لحبوب  ب��ع��د  �ل��ث��اث 
و�صاحيتها  �لتعاقدية  للمو��صفات  �ل��و�ردة 
توزيعها  �صيتم  حيث   . �لب�صري  لا�صتهاك 
�لمنت�صرة  �ل�����ص��رك��ة  م���خ���ازن  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 
ف��ي ع��م��وم �ل��م��ح��اف��ظ��ات وح�����ص��ب ح��اج��ة كل 
محافظة وبالتنا�صب مع �لكثافة �ل�صكانية لكل 

محافظة.
قد  �لو��صلة  �لكميات   �إن  عبا�س   و�أ���ص��اف 
�لحنطة  م��ن  ط��ن   52500 ب��و�ق��ع  ت��وزع��ت 
 SAMJOHN لأمريكية محملة على �لباخرة�
�ل����رز  م����ن  ط���ن���ا  و25090   LIBERTY
�لباخرة  ظهر  على  و�صل  و�لذي  �لأرجنتيني 
�لباخرة  �أو�صلت  فيما   AFRICAN JOY
من  طنا   32975 كمية   JI QING MEN
�لرز �لتايلندي ، وتاأتي هذه �ل�صحنات �صمن 

. ))CIF(( صتير�د�ت �ل�صركة على �أ�صا�س��
م�����ص��ت��م��رة في  �ل�����ص��رك��ة  �إن  ع��ب��ا���س  و�����ص���ح 
و�إعان  �لحبوب  با�صتير�د  �لخا�صة  خطتها 
لتامين  �لحبوب  ب�صر�ء  �لخا�صة  �لمناق�صات 
  )) و�ل���رز  �لحنطة   (( �لحبوب  م��ن  ق��در  �كبر 
لتعزيز مفرد�ت �لبطاقة �لتموينية و�لحيلولة 

دون تاأخر و�صولها �إلى �لمو�طن �لعر�قي . 
�لأيام  �أعلنت في  �ل�صركة �صبق و�ن   �إن  يذكر 
�إلف طن  �صر�ء 30000  مناق�صة  �ل�صابقة عن 
�لتموينية  �لبطاقة  مفرد�ت  ل�صالح  �ل��رز  من 
تغطية  بغية  �لعالمية  �لمنا�صئ  جميع  وم��ن 

حاجتها �لباد لهذه �لمادة .

التجارة : تغرمي عدد من املطاحن ملخالفتها بنود الإنتاج 

 النجف / عامر العكاي�سي

�عتبار  �ىل  �لنجف  حمافظة  يف  ونا�صطون  �صيا�صيون  دع��ا   
جر�ئم  �ل�صابق  �لنظام  �رتكبها  �لتي  �جلماعية  �ملقابر  جر�ئم 
تلك  ي�صكك يف  من  كل  �لإن�صانية ومعاقبة  �إب��ادة جماعية �صد 
�جلر�ئم . وقالت �صهيلة �ل�صائغ رئي�صة جلنة حقوق �لإن�صان 
برفع  قمنا   " �أم�����س   ) �مل��دى  ل���)  �لنجف  حمافظة  جمل�س  يف 
�ملطالبات للحكومة �ملركزية و�لربملان حلث �ملنظمات �لدولية 
ومنها �ملنظمة �لدولية حلقوق �لإن�صان �لتابعة لاأمم �ملتحدة 
و�ملنظمات �لإقليمية �لإن�صانية باعتبار �جلر�ئم �لتي مار�صها 
�صد  �إب��ادة  جرمية  �ل�صعبانية  �لنتفا�صة  �أبان  �ملقبور  �لنظام 
�لت�صريعية  �ملوؤ�ص�صات  طالبنا  " وقد  و�أ�صافت   . " �لإن�صانية 
�إبادة  جرمية  �جلماعية  �ملقابر  جرمية  باعتبار  قر�ر  باإ�صد�ر 
�لنو�ب  جمل�س  مطالبة  �إىل  �إ�صافة  �لإن�صانية  �صد  وجرمية 
�لعر�قي ب�صياغة �لقو�نني �لتي جّترم كل من ي�صكك �أو ي�صفه 

هذه �جلرمية " .
بو�صع  �لذكرى  هذه  نخلد  �أن  " علينا  قولها  �ل�صائغ  وتابعت 
من  �لربرة  �أبنائها  و�صمود  �صحايا  لتخليد  و��صحة  ب�صمات 
خال �أقامت معر�س ر�صم لعر�س هذه �جلرمية وو�صح �أكاليل 
�لورود على مقابر �ل�صهد�ء و�أقامت ندو�ت ثقافية تخ�ص�صية 
�أماكن  يف  �ل�صهد�ء  �صور  عر�س  يتم  كما  �ملنا�صبة  هذه  حول 
جمل�س  رئي�س  �ل�صمري  فائد  �م��ا   .  " �ملحافظة  م��ن  متعددة 
�لازمة  �لت�صريعات  �صّن   " على  �صدد  فقد  �لنجف  حمافظة 
ل�صمان حقوق �صهد�ء �ملقابر �جلماعية وذويهم و�إبر�ز حجم 
عرب  �لقادمة  �لأجيال  �إىل  �إي�صالها  وكيفية  �ملقرتفة  �جلرمية 

�ملناهج �لرتبوية وغريها من �لو�صائل �لتثقيفية " .
�لت�صحيات  تلك  حجم  وزن  ن�صتطيع  ل  فنحن   " و����ص��اف 
�ملقابر  ��صت�صهدو� يف  �لطاهرة ممن  �لأنف�س  تلك  بذلتها  �لتي 
رقاب  ون��ح��رو�  �حل��ري��ة  �ر����س  ���ص��ق��و�  فبدمائهم  �جل��م��اع��ي��ة 
�لدكتاتورية " . �ما �صدر �لدين �لقباجني فقد �عترب �ن �لعر�ق 

هو �أكرث دولة يف �لعامل يوجد فيها مقابر جماعية ، و��صاف 
" �ملقابر �جلماعية يف �لعر�ق تبلغ حد� مب�صتوى ملفت لنظر 
بلغ  �لتي  �جلماعية  �ملقابر  عدد  يف  �لأول  هو  فالعر�ق  �لعامل 
�مل�صهد  فهذ�  مقربة  و�صبعني  و�صت  ثاثمئة  �لن  حلد  عددها 
�لعامل  وعلى  �صد�م  نظام  �إجر�مية  مدى  على  يدلل  ماأ�صاوي 
�لعربي معرفة هذه �حلقيقة وهي �ن ما حتقق هو خا�س هذ� 
�ل�صعب من �عتى ديكتاتور يف �لعامل �ملعا�صر و�ملنا �ن يقف 

�لعامل مع �ل�صعب �لعر�قي �لذي طلب �حلرية " .
يف  �جلماعية  باملقابر  �ل���دويل  �مل��وق��ف  �ع���رت�ف  ع��دم  وع��ن 
�لعر�ق قال " نوؤكد �صرورة تفعيل �جلهد �لد�خلي يف �لعر�ق 
لاعرت�ف باملقابر �جلماعية على �نها �إبادة حقيقية يف �لعر�ق 
وهنا  �لإن�صانية  �صد  جرمية  وبانها  حقها  نعطيها  مل   فنحن 
�ملقابر  ذوي  بحقوق  و�ل�صعب  و�ملوؤ�ص�صات  �مل�صوؤولني  نذكر 
ل  ب��دور  قمنا  " مهما  باأنه  �لقباجني  و�أو���ص��ح   . " �جلماعية 
و�خلطو�ت  بجهود  ون�صيد  حقوقهم  �ل�صهد�ء  �يفاء  ن�صتطيع 

�لوىل لوز�رة حقوق �لإن�صان وموؤ�ص�صة �ل�صهد�ء على �لطريق 
رغم �لتعرث ولكن ما يهمنا هو تكاتف �جلهود لن ذوي �ملقابر 
�جلماعية يحتاجون �ىل �عرت�ف ر�صمي و�ىل حقوقهم و�ىل 
حركة عاملية لإد�نة نظام �لبعث من ناحية و�لوقوف �ىل جانب 

�ل�صعب �لعر�قي من ناحية �خرى " .
مع  بالتعاون  �ل�صرف  �لنجف  حمافظة  جمل�س  �أق��ام  ذلك  �ىل 
حجر  لو�صع  �حتفالية  �ملحافظة  يف  �لإن�صان  حقوق  مكتب 
مقربة  بت�صييج  �خلا�س  �لنخيل(  )مزرعة  مل�صروع  �لأ�صا�س 

�صهد�ء �لنتفا�صة �ل�صعبانية لعام 1991  .
نون  كاظم  فائد  �ل�صيخ  �ملحافظة  جمل�س  رئي�س  و�صع  وق��د 
�للبنة �لأوىل لهذه �ملقربة يف �حتفالية ر�صمية ح�صرها �أع�صاء 
جمل�س �ملحافظة ومدر�ء �لدو�ئر وبع�س �ل�صخ�صيات �لدينية 
و�لجتماعية .  وت�صمنت �لحتفالية عزف �ل�صام �جلمهوري 
وو�صع �أكاليل �لزهور على �صو�هد �لقبور �خلا�صة بال�صهد�ء 

وقر�ءة �صورة �لفاحتة على �أرو�حهم.

ب�ضرية  اإب����ادة  امل��ق��اب��ر اجل��م��اع��ي��ة ج��رائ��م  ب��اع��ت��ب��ار  ت��ط��ال��ب  ال��ن��ج��ف 

قوت ال�شعب

فو�شى املولدات الأهلية


