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يف ال�ش�أن املحلي
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ك����ل����ام اب���ي�������ض

عبث الف�ضائيات
علي القي�سي
تت�س ��م بع� ��ض الف�ضائي ��ات املحلي ��ة بال�سلبي ��ة والعبثي ��ة
والرتدي يف ما تبثه يومي ًا من برامج �سيا�سية "خربية او
حتليلي ��ة" ،لتعرب بذلك عما يعتمل يف عقول القائمني عليها
واملمول�ي�ن لها ،فه ��ي ال ت�شبه من حيث الن�سب ��ة العالية من
ال�سم ��وم وال�سخام اال�سود الذي تبثه �إال وجوه ا�صحابها،
مر�ض ��ى الوهم م ��ن ذوي ال�ضمائر املتعفن ��ة .وهي تك�شف
من خ�ل�ال ذلك اي�ضا ع ��ن طويتها ونيتها املبيت ��ه املتطابقة
ح ��د اللعنة مع اهداف االعداء املربجم�ي�ن على قتلنا بروح
االنتقام من هزائم �سالفة.
وجتت ��اح ه ��ذه الف�ضائي ��ات ،كلم ��ا اقرتبن ��ا م ��ن موع ��د
االنتخاب ��ات الربملانية املقبلة ،موجة عارمة من اله�سترييا
االعالمي ��ة ،متفوق ��ة يف ذلك عل ��ى زعيق احم ��د �سعيد ابان
ال�ستينيات ،غ�ي�ر مدركة ان الزمن قطعا قد تغري  ،والنا�س
مل تع ��د ت�ؤمن بهذا النمط من اخلطاب النه غري ذي جدوى
بعدما �شهد تراجعا �سريعا وبال عودة.
امللفت يف االم ��ر حق ًا ان هذه الف�ضائي ��ات املت�شظية وعلى
الرغ ��م من اخت�ل�اف م�ص ��ادر متويله ��ا وتقاط ��ع توجهات
ا�صحابها وتناف ��ر انتماءاتهم االيديولوجي ��ة والعقائدية،
فه ��م متفقون جميع ��ا ،ك�أنه ��م يف حلف مقد�س،عل ��ى �إعاقة
التط ��ور احلا�ص ��ل عندنا..فه ��ي عمياء ال ت ��رى اال�ستقرار
االمن ��ي املتحقق بوع ��ي وارادة العراقي�ي�ن الذين خرجوا
م ��ن حمنتهم بتما�سك اقوى ،متجاوزين اخطاءهم املا�ضية
الت ��ي و�ضعته ��م عن ��د تخ ��وم ح ��رب اهلي ��ة طاحن ��ة خطط
له ��ا وا�شع ��ل اواره ��ا اعدا�ؤه ��م التقليديون عل ��ى اختالف
وجوههم القبيح ��ة .ومل تر التط ��ور االجتماعي والثقايف
واالقت�ص ��ادي ال ��ذي بات عالم ��ة فارقة ب�ي�ن مرحلتني .لذا
بقي ��ت هي تنح ��ى يف خطابه ��ا منح � ً�ى حتري�ض ��ا ًم�شين ًا،
ديدن ��ه الكذب واالبت ��زاز الرخي�ص ف�ضال ع ��ن كم هائل من
الكراهية ال�سوداء والكالم الفارغ غري امل�س�ؤول.
ان االم ��وال املهول ��ة الت ��ي تغ ��دق عل ��ى ه ��ذا النم ��ط م ��ن
الف�ضائي ��ات ته ��دف اىل �سرتاتيجي ��ة بعيدة امل ��دى  ،ومن
تابع امل�سل�سالت والربامج الرم�ضانية التي انتجتها يدرك
حجم ّ
الغل ،واحلق ��د ،والكراهية التي يك ّنها ه�ؤالء للعراق
واهل ��ه�..إال ان الوع ��ي واالرادة الت ��ي يتمتع بهم ��ا �شعبنا
كفيل ��ة بتفكيك حلف ال�شيطان الذي يجمع هذه الف�ضائيات
وتال�ش
الت ��ي �سيك ��ون م�صري خطابها اخل ��اوي اىل زوال
ٍ
حتما.

�صحفيو بابل ي�ستنكرون االعتداءات املتوا�صلة من بع�ض حمايات امل�س�ؤولني
بابل /اقبال حممد
ا�ستنك ��ر �صحفي ��و واعالمي ��و حمافظ ��ة باب ��ل
املمار�س ��ات واالنتهاكات التي يق ��وم بها بع�ض
عنا�ص ��ر حماي ��ات امل�س�ؤولني �ض ��د ال�صحفيني
واالعالمي�ي�ن واعتربوه ��ا انته ��اكا وا�ضح ��ا
للحرية ال�صحفية وطالبوا احلكومة االحتادية
مبوقف فوري للحد من هذه االنتهاكات و�إلزام
امل�س�ؤولني بادخال اف ��راد حماياتهم يف دورات
تدريبية يف جمال احرتام حقوق االن�سان.
وقال ح�سني الفنهراوي �سكرتري حترير جريدة
باب ��ل :ان �أ�س ��و�أ م ��ا يتعر� ��ض ل ��ه ال�صحفيون
والإعالمي ��ون يف الوق ��ت احلا�ض ��ر ه ��و
االعتداءات من قبل حمايات امل�س�ؤولني وخا�صة
امل�س�ؤولني م ��ن خارج املحافظ ��ة خ�صو�صا من
حماي ��ات ال ��وزراء و�أع�ض ��اء الربمل ��ان ،وه ��ذا
ان دل عل ��ى �ش ��يء ف�أنه يدل عل ��ى جهل حمايات
امل�س�ؤولني وجهل امل�س�ؤول�ي�ن �أنف�سهم باختيار
احلمايات م ��ن ذوي الأخ�ل�اق احل�سنة �أو ممن
يع ��رف التعام ��ل م ��ع ال�صحاف ��ة وال�صحفي�ي�ن
حيث تعر�ض الع�ش ��رات منا لل�ضرب واالعتداء
م ��ن قبل اف ��راد ه ��ذه احلماي ��ات ،كان �آخرها ما
تعر� ��ض ل ��ه مرا�س ��ل العراقي ��ة على ي ��د حماية
جمل�س حمافظة بغداد .وعلى جميع امل�س�ؤولني
�أن يفهم ��وا معنى التعامل مع رج ��ال ال�صحافة
والإع�ل�ام فه ��م مف�صل مهم من مفا�ص ��ل العملية
ال�سيا�سي ��ة يف العراق وعلى احلكومة �أن تتخذ
الإج ��راءات احلقيقية والرادع ��ة بحق املعتدين
عل ��ى ال�صحفي�ي�ن و�أن ت�ستعجل ب�إق ��رار قانون
حماي ��ة ال�صحفيني الذي مل ي ��ر النور حلد الآن
رغم �أننا بحاجة �إليه يف الوقت احلا�ضر .
واجهات �سيئة
وق ��ال ال�صحف ��ي فا�ض ��ل الطائ ��ي� :أ�صبح ��ت
جمامي ��ع حماي ��ات امل�س�ؤول�ي�ن ت�ش ��كل يف نظر
�أغل ��ب ال�صحفيني الواجه ��ة ال�سيئة مل�س�ؤوليهم
خ�صو�ص� � ًا بع ��د �سل�سلة م ��ن االعت ��داءات التي
طالت �صحفيني عراقيني على يد �أفراد احلمايات
اخلا�ص ��ة بامل�س�ؤول�ي�ن ،واعتق ��د �أن �أف ��راد
احلماي ��ات ال يت ��م تدريبهم على كيفي ��ة التعامل
مع ال�صحفيني �أو م ��ع عموم النا�س ،ناهيك عن

تظاهرة يف مي�سان تطالب بفتح �شارع "بغداد"
مي�سان /رعد �شاكر
تظاهر لفيف من ا�صحاب املحال التجارية
الكائن ��ة يف �ش ��ارع بغ ��داد و�س ��ط مدين ��ة
العم ��ارة� ،أم ��ام مبن ��ى املحافظ ��ة مطالبني
بفتح ال�شارع امام حركة املركبات مرددين
�شعار(قط ��ع الأعن ��اق وال قط ��ع الأرزاق)
واته ��م بع� ��ض املتظاهري ��ن ا�شخا�ص ��ا
متنفذي ��ن باال�ستف ��ادة م ��ن غل ��ق ال�ش ��ارع
لتحقيق منافع مادي ��ة �شخ�صية ،حيث قال
�أح ��د املتظاهرين ويدعى عب ��د الله ح�سني
حممد� ،صاحب ا�سواق غذائية ،لـ(املدى):
" هنال ��ك ا�شخا� ��ص متنف ��ذون ي�ستغلون
غلق ال�شارع لتحويل زبائن حمالتنا نحو
ا�سواق ميتلكونها يف مناطق اخرى داخل
املدين ��ة كمنطقة اجلدي ��دة وحي احل�سني
ومدخ ��ل طري ��ق الب�ص ��رة " وعم ��ا �إذا كان
يلم ��ح اىل تدخل ه�ؤالء يف عم ��ل الأجهزة
الأمني ��ة او يتهمه ��م باال�ضط�ل�اع بدور ما
يف غل ��ق ال�ش ��ارع �أو�ض ��ح " الل ��ه �أعل ��م !
ولكنن ��ي �أت�س ��اءل مل ��اذا يغلق ��ون ال�ش ��ارع
لأي ��ام متوا�صل ��ة ويقطع ��ون �أرزاقنا علما
ان ��ه توج ��د مف ��رزة ع�سكري ��ة يف مدخ ��ل

زيادات يف
�أعداد املكفوفني
يف الب�صرة
بغداد /املدى
�أفاد فرع اجلمعية الوطنية
لرعاية املكفوفني يف حمافظة
الب�صرة� ،أن املحافظة �شهدت
خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية
تزايدا يف �أعداد املكفوفني
واملهددين بالعمى و�ضعف
الب�صر� ،إذ بلغت ن�سبتهم  %2من
جمموع ال�سكان.
و�أ�ضاف رئي�س الفرع �سرور
يو�سف ن�صار �أن من �أهم �أ�سباب
فقدان الب�صر انت�شار داء الزرقاء
الذي يعرفه الأهايل بـ"العمى
الأ�سود" وكذلك انف�صال
ال�شبكية ،ومن الأمرا�ض التي
�شاعت م�ؤخرا يف املحافظات
اجلنوبية وخا�صة الب�صرة،
انحالل ال�صبغة ال�شبكية الذي
ي�ؤدي �أحيانا �إىل حالة من
العمى املفاجئ.
و�أ�شار ن�صار �إىل �أن بع�ض
حاالت العمى ناجمة عن
�أخطاء طبية ،وقال بح�سب
"راديو �سوا" �إن بع�ض حاالت
الإهمال لدى الكوادر الطبية يف
امل�ست�شفيات� ،أدت اىل فقدان
الب�صر لدى عدد كبري من اخلدج
الذين مت �إعطا�ؤهم كميات �أكرب
مما يتحملونها من الأوك�سجني
ما �أدى �إىل انحالل ال�شبكية
وبالتايل فقدانهم الب�صر.
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ال�شارع ولديهم جه ��از لك�شف املتفجرات ،
و�إذا كانت ال�سلطات غري قادرة على ت�أمني
احلماي ��ة ل�ش ��ارع �صغ�ي�ر و�س ��ط املدين ��ة
فكيف �ستحمي عموم املحافظة؟!.
 800حمل جتاري
"فيم ��ا ق ��ال ح�سني ج�ب�ر طعم ��ة �صاحب
حم ��ل كهربائي ��ات� :إن �شارع بغ ��داد ي�ضم
نحو  800حمل جت ��اري ملختلف الب�ضائع
واملواد الغذائي ��ة ويعترب ال�سوق الرئي�س
لتج ��ارة اجلمل ��ة يف املحافظ ��ة م�ضيفا" :
عقب �أي طارئ �أو ا�شتباه �أمني �أو منا�سبة
ديني ��ة ،يت ��م غل ��ق ال�ش ��ارع �أم ��ام حرك ��ة
املركب ��ات لع ��دة ايام فف ��ي بداي ��ة رم�ضان
املا�ض ��ي �أغل ��ق لع�ش ��رة اي ��ام متوا�صلة ثم
مت �إغالق ��ه م ��ع بداي ��ة عي ��د الفط ��ر ولغاية
( اخلمي� ��س ) املا�ض ��ي م ��ا �سب ��ب تعط ��ل
�أل�س ��وق وع ��زوف الزبائ ��ن ع ��ن الت�سوق
وق ��د حاولنا مقابل ��ة قائد ال�شرط ��ة فقالوا
�أن ��ه م�ساف ��ر وتوجهن ��ا الي ��وم للمحاف ��ظ
فقال ��وا �أن ��ه م�سافراي�ضا ولكنه ��م �سمحوا
لقائ ��د التظاه ��رة مبواجهة النائ ��ب الأول
للمحاف ��ظ وها نح ��ن باالنتظار "املتظاهر

علي ح�سني قال�:إن ال�ش ��ارع ومنذ �سقوط
النظ ��ام مل ي�شه ��د �أي ح ��ادث �أمن ��ي مهم ��ا
كان ب�سيط ��ا .متابع ��ا " الع�سكر وال�شرطة
متواجدون على الدوام وبكثافة على طول
ال�ش ��ارع فلم ��اذا يتم �إغالقه ؟ لق ��د ت�ضررنا
كثريا ب�سبب الغل ��ق امل�ستمر حيث ك�سدت
الب�ضاع ��ة يف حمالتن ��ا علم ��ا �أنن ��ي �أمتلك
ا�سواق ��ا لبيع منتجات الألب ��ان التي تف�سد
نتيجة توقف ال�سوق وعزوف الزبائن عن
الت�سوق منه ب�سبب منع و�سائط النقل من
الدخول لنقل الب�ضائع ما �سبب لنا خ�سائر
كبرية ب�سبب تلف الألبان وم�شتقاتها فمن
�سيعو�ضنا؟ "قائد التظاهرة خرج بعد حني
من مبن ��ى املحافظة و�أخرب املتظاهرين �أن
نائ ��ب املحاف ��ظ ق ��ال ل ��ه " �أن الأم ��ر لي� ��س
بيدنا وه ��ذه �إجراءات �أمنية ولكن �أذهبوا
ملحالتك ��م و�سنعم ��ل عل ��ى االت�ص ��ال م ��ع
اجله ��ات الأمنية بغية فت ��ح ال�شارع خالل
ال�ساعتني القادمتني " املتظاهرون امتثلوا
للأم ��ر ولكنه ��م ه ��ددوا بالإ�ض ��راب وغلق
حمالته ��م يف حال ع ��دم فتح ال�ش ��ارع �أو
مع ��اودة ال�سلط ��ات غلقه لأي ��ام �أخرى بعد
حني ،كما جرت العادة.

اعتبار ت�صرفات �أفراد احلمايات خرق ًا وا�ضح ًا
ملبد�أ حرية ال�صحفيني وخرق ًا وا�ضح ًا الحرتام
االن�سان �أو احرتام م�س�ؤوليتهم ،لأن ال�صحافة
كم ��ا قل ��ت تنظر اىل امل�س� ��ؤول م ��ن واجهته يف
ال�ش ��ارع وهم احلمايات اخلا�صة .يف حني قال
ال�صحفي جليل الغزي� :أعتقد �أن �أكرب ا�ضطهاد
ميار� ��س �ضد ال�صحفي �أثن ��اء عمله هو ما تقوم
ب ��ه عنا�صر حماية امل�س� ��ؤول فهم ال يعريون �أي
�أهتم ��ام لل�صحف ��ي ال ��ذي يقوم بواجب ��ه املهني
ونق ��ل اخلرب ال�ص ��ادق واحلقيق ��ي ويف الوقت
ال ��ذي تتعاىل في ��ه �أ�ص ��وات م�س�ؤوليهم بحرية
وحماي ��ة ال�صحاف ��ة� ،إال �أن �أول م ��ن ي�ضطه ��د
ال�صحاف ��ة ه ��م عنا�صرحماي ��ة امل�س�ؤول�ي�ن.
و�أ�ض ��اف� :أن االعت ��داءات عل ��ى ال�صحفي�ي�ن
وللأ�س ��ف تك ��ون �أم ��ام �أنظ ��ار م�س�ؤوليهم وهم
اليحرك ��ون �ساكن ًا �أو �أنه ��م يخرجون بعد فرتة
عل ��ى �إح ��دى القن ��وات الف�ضائي ��ة ويقدم ��ون
اعتذارهم الذي ال يجدي نفعٍ ا .
معاملة غري الئقة
وقال ��ت ال�صحفي ��ة زين ��ب البكري :م ��ع اال�سف
يع ��اين ال�صحفي ��ون يف كل �أرج ��اء العراق من
املعامل ��ة غ�ي�ر املهذب ��ة وغ�ي�ر امل�ؤدب ��ة م ��ن قبل
حماية امل�س�ؤولني وت�صرفاتهم غري الالئقة التي
تب ��در من �أفواههم ،فال�شريح ��ة املثقفة وخا�صة
االعالميني ي� ��ؤدون دورهم الوطن ��ي وامل�شرف
يف نقل احل ��دث اىل ال�ش ��ارع العراقي ،لكن مع
اال�س ��ف نالحظ �أن امل�س�ؤول�ي�ن على دراية بهذه
الت�صرف ��ات غ�ي�ر امللتزم ��ة وت ��رى ال�صمت من
قبله ��م لذا �أطالب امل�س�ؤول�ي�ن باختيار حمايتهم
ب�ص ��ورة ح�ضاري ��ة الئق ��ة م ��ن خ�ل�ال تعاملهم
م ��ع كل ال�شرائ ��ح املجتم ��ع ،لأن امل�س� ��ؤول ملك
للمجت ��ع وج ��اء خلدمت ��ه وطريق ��ة اختياره ��م
يف �أن يتمتع ��وا مبمي ��زات خا�ص ��ة� ،أهمه ��ا
الوع ��ي الثق ��ايف واحل�ض ��اري ،و�أن يكون ��وا
واجه ��ة للم�س�ؤول ولي� ��س عبئ ًا عل ��ى امل�س�ؤول
واملجتمع.
حمايات امل�س�ؤولني
ام ��ا ال�صحف ��ي ثام ��ر ه ��ادي الربيع ��ي ،فق ��ال:
يتعر� ��ض زمال�ؤن ��ا ال�صحفي ��ون واالعالمي ��ون

يعت ��دون عل ��ى ال�صحفي�ي�ن وال يحرتمونه ��م
ل�سب ��ب هو �أن ال�صحفي يعم ��ل بجد وال يجامل
عل ��ى ح�س ��اب امل�صلحة العام ��ة ،لذل ��ك �أرى من
ال�ض ��روري �أن يكون قان ��ون حماية ال�صحفيني
ناف ��ذا وحت ��ت العم ��ل حت ��ى يت�سن ��ى لن ��ا �أن
نخ ��دم الع ��راق بال�ش ��كل الالئ ��ق ،الن امل�س�ؤول
ال يتواف ��ق م ��ع ال�صحاف ��ة لأنهم ��ا خط ��ان غ�ي�ر
متوازي�ي�ن .وق ��ال الإعالمي اح�س ��ان اخلالدي
مرا�س ��ل قن ��اة الر�شي ��د :ال يخفى عل ��ى �أحد ب�أن
ال�صحفي�ي�ن والإعالمي�ي�ن معر�ض ��ون يف �أي ��ة
حلظ ��ة اىل اعتداءات م�ستم ��رة ومتوا�صلة من
قب ��ل اجله ��ات ال�سيا�سي ��ة واخلارجي ��ة �أي البد
م ��ن قان ��ون يدينه ��ا �أو يحا�سبه ��ا عل ��ى �أفعالها
جت ��اه ال�صحفي�ي�ن  .فال�صحف ��ي م�ضطه ��د يف
كل الأوق ��ات ،لأن ��ه الو�سيل ��ة الإعالمية الناطقة
باحلق �إذ كانت م�ستقلة خارج كل من يريد دمار
البل ��د حل�سابات خارجية فلي�س غريبا اليوم �أن
يتعر� ��ض ال�صحف ��ي م ��ن قبل بع� ��ض احلمايات
ال�شخ�صي ��ة للم�س�ؤولني العت ��داءات وا�ضطهاد
ل ��ذا يجب ان يتم ت�شري ��ع قانون خا�ص بحماية
الإعالمي�ي�ن وال�صحفي�ي�ن م ��ن االعت ��داءات
امل�ستمرة من قبل حماية بع�ض امل�س�ؤولني.

اعالميون يف م�ؤمتر �صحفي� ..صورة من االر�شيف
ب�ي�ن احلني واالخر اىل م�ضايق ��ات من حمايات
ال�س ��ادة امل�س�ؤول�ي�ن يف �أجه ��زة الدول ��ة حتول
دون حتقيق م ��ا ي�صبو �إليه ال�صحفي يف قيامه
بالتغطي ��ات ال�صحفي ��ة واالعالمي ��ة للأح ��داث
اجلاري ��ة يف بلدن ��ا ونقل احلقيق ��ة الكاملة اىل
�أبناء �شعبن ��ا دون متييز �أو انحياز لهذه اجلهة
�أو تلك.
م ��ن جهتها قالت ال�صحفية مها اخلطيب :يعترب
الع ��راق فري ��دا يف جتارب ��ه اخلا�ص ��ة �إذ ميل ��ك
امل�س� ��ؤول �أي ��ا كان ��ت درجت ��ه حماي ��ات ونظام
حماية يفوق م ��ا يتمتع به الرئي� ��س الأمريكي،
وم ��ن الظواهر املرافق ��ة لهذه احلماي ��ات �إبعاد
و�ض ��رب �أي �شخ� ��ص يزعج امل�س� ��ؤول ب�ضمنها
ال�صحافة ،وهذا �إن دل على �شيء ف�إمنا يدل على
جهل ت ��ام بال�سيا�س ��ة واحلري ��ة والدميقراطية
التي يت�شدقون بها والتي جعلوها �شعارات لهم

يف عملياته ��م االنتخابية.وبخ�صو� ��ص تعامل
احلماي ��ات بق�س ��وة وعنف م ��ع ال�صحفيني ف�إن
ذلك ي�ت�رك انطباع ��ا �سيئا ل ��دى املواطنني ،لأن
ه ��ذه احلمايات ت�شي ��ع حالة م ��ن التوتر وعدم
اال�ستق ��رار االمن ��ي ويجب �أن ي ��درك امل�س�ؤول
ب�أن ال�صحافة هي عملي ��ة ب ّناءة ولي�ست هدامة
اذ اله ��دف منها هو ر�ص ��د الأخطاء والعمل على
ت�صحيحها.
نخدم العراق
وق ��ال الإعالم ��ي يف وكال ��ة �أنب ��اء باب ��ل حيدر
و ّنا� ��س�:إن ال�صحفي ال يق ��ل �ش�أن ًا عن امل�س�ؤول
يف الدول ��ة ،فال�صحف ��ي يق ��دم خدم ��ة عظيم ��ة
للوط ��ن وال يق�ص ��ر يف �ش ��يء يعم ��ل وينتق ��ل
ويعر� ��ض نف�سه للم ��وت املحتم �أحيان� � ًا  .ورغم
ذل ��ك ن ��رى �أك�ث�ر الأحي ��ان حماي ��ة امل�س�ؤول�ي�ن

عقوبات قانونية بحق املت�سولني يف كربالء
كربالء /املدى
�أعل ��ن حماف ��ظ كرب�ل�اء ان ال�سلط ��ة املحلي ��ة
ب ��د�أت بتفعي ��ل جمموع ��ه من القوان�ي�ن التي
تن� ��ص على اتخ ��اذ عقوب ��ات قانوني ��ة بحق
املت�سول�ي�ن ،وذلك م ��ن اجل معاجل ��ه ظاهرة
الت�سول التي ت�شهدها املحافظة .
وقال املهند�س امال الدين الهر بح�سب موقع
(ن ��ون) ام� ��س� :إن "حمافظ ��ة كرب�ل�اء �شكلت
جلن ��ة عليا �ضم ��ن جمل�س املحافظ ��ة وقيادة
عملي ��ات ودائرة ال�صح ��ة واملديري ��ة العامة
ل�شرطة كربالء والرعاية االجتماعية ومكتب
حق ��وق الإن�س ��ان والأم ��ن الوطن ��ي ،وذل ��ك

م ��ن اجل �إع ��داد الأولي ��ات والط ��رق الكفيلة
مبعاجل ��ة هذه الظاه ��رة وتطبي ��ق القوانني
اخلا�ص ��ة للحـــ ��د منه ��ا والق�ض ��اء عليهــــ ��ا
نهائيــا" .
و�ش ��دد الهر " عل ��ى �أن اللجنة �س ��وف ت�سرع
بتطبي ��ق القان ��ون رق ��م  111ل�سن ��ة 1969
واخلا� ��ص باتخ ��اذ عقوب ��ات قانونية ووفق
الد�ستور للق�ضاء على هذه الظاهرة " ،داعيا
جمي ��ع دوائر املحافظ ��ة اىل "القيام بحمالت
توعي ��ة للمواطن�ي�ن م ��ن اج ��ل امل�ساهم ��ة يف
معاجل ��ة ه ��ذه الظاه ��رة اخلط�ي�رة وغ�ي�ر
احل�ضارية ،مطالب ��ا و�سائل الإعالم املختلفة
ب�أن تلعب دورها يف هذا املجال ".

الت�سول ظاهرة بحاجة اىل معاجلة مو�ضوعية

جل�������ان ل����ت����وزي����ع ����ش���ق���ق ����س���ك���ن���ي���ة يف ال����ك����وت
وا�سط /حيدر ماجد

قال م�صدر يف جلن ��ة الإعمارمبجل�س حمافظة
وا�س ��ط :ان الأمان ��ة العام ��ة ملجل� ��س ال ��وزراء
�أ�ص ��درت عددا من التعليم ��ات التي ت�ضم �آليات
توزيع ال�شقق ال�سكنية يف املحافظات عموما.
واو�ضح لـ(املدى) :ان امل�شمولني هم من تتوفر

فيهم ال�شروط القانونية التي �أقرت وهي �إن يتم
توزيع %10م ��ن ال�شقق ال�سكنية على ال�سجناء
ال�سيا�سي�ي�ن  %30 ،عل ��ى ذوي ال�شه ��داء الذين
ا�ست�شه ��دوايف زمن النظ ��ام ال�ساب ��ق اوالذين
راحوا �ضحية االنفجارت الإرهابية  % 50 ،من
ال�شقق على املوظفني  ،و�أخريا %10للمهجرين

واملهاجرين يف زمن النظام ال�سابق .
و�أ�شار امل�ص ��در �إىل �إن الأمان ��ة العامة ملجل�س
ال ��وزراء ق ��ررت ت�شكي ��ل جلن ��ة ت�ض ��م ممثلني
ع ��ن كل وزارة للنظ ��ر يف تطبي ��ق ال�ضواب ��ط
والآلي ��ات الت ��ي �أق ��رت فيم ��ا يخت� ��ص بتوزيع
ال�شق ��ق ال�سكنية .يذكر ان حمافظ ��ة وا�سط قد

جمل�س ذي قار يحذر من تراجع �إنتاج معمل غاز "النا�صرية "
النا�صرية /ح�سني العامل

اململ ��وءة بالغ ��از ب�سع ��ر اعلى م ��ن مثيالتها
القدمية بزعم انها معبئة تعبئة خا�صة  .الفتا
اىل ان معظ ��م اال�سطوانات القدمية الجتري
تعبئتها تعبئة جيدة خوفا من ت�سرب الغاز .
ودع ��ا ع�ض ��و جمل� ��س حمافظ ��ة ذي ق ��ار اىل
الت�سري ��ع بعملي ��ة �صيان ��ة اال�سطوان ��ات
وا�ستبدال �صماماته ��ا التالفة ب�أخرى جديدة
ف�ضال عن ا�ستحداث خطوط انتاجية جديدة
يف املعمل املذكور.

ح ��ذر جمل� ��س حمافظ ��ة ذي ق ��ار م ��ن تراجع
انت ��اج معم ��ل غ ��از النا�صري ��ة م ��ن  12ال ��ف
ا�سطوان ��ه يوميا اىل ت�سع ��ة االف ا�سطوانه،
داعي ��ا يف الوق ��ت نف�س ��ه وزارة النف ��ط اىل
ا�ضاف ��ة خط ��وط انتاجي ��ة جدي ��دة وان�ش ��اء
ور�ش �صيان ��ة ال�سطوانات الغاز التي تعاين
 %80منها من الن�ضوح.
وقال ع�ض ��و جمل�س حمافظ ��ة ذي قار لطيف
ثجي ��ل خالل اجتماع املجل� ��س الذي ح�ضرته
(امل ��دى):ان املعم ��ل ينتج حالي ��ا ت�سعة االف
ا�سطوان ��ة غ ��از يوميا وه ��ذا يق ��ل كثريا عن
طاقته االنتاجية البالغة  12الف ا�سطوانة.
�أزمة الغاز
م�ش�ي�را اىل ان ه ��ذا االنخفا� ��ض اذا مل تت ��م
معاجلت ��ه بال�سرعة املطلوبة ف� ��أن ازمة الغاز
�سوف ت�ستفحل خالل ال�شتاء القادم  ،م�شددا
على اهمي ��ة ا�ضافة خط ��وط انتاجية جديدة
للمعمل الذي يعاين التقادم.
وا�ض ��اف ثجيل :كما ان االم ��ر يتطلب ان�شاء
ور� ��ش ل�صيانة �صمامات الغ ��از التي تت�سبب
بن�ض ��وح الغ ��از م ��ن اال�سطوان ��ات ،وهو ما
يزي ��د م ��ن خماط ��ر تعر� ��ض دور املواطن�ي�ن
للحرائق .
الفت ��ا اىل ان معظ ��م ا�سطوان ��ات الغ ��از يف
املحافظ ��ة والت ��ي يزي ��د عددها عل ��ى املليون
ا�سطوان ��ة م ��ا زالت تعاين تراك ��م الرت�سبات
وال�سوائ ��ل يف داخله ��ا؛ االمر ال ��ذي يت�سبب
بخف� ��ض كمي ��ات الغاز املجه ��زة للمواطنني ،
مبين ��ا :ان الرت�سب ��ات وال�سوائ ��ل املرتاكمة
ت�شكل ما بني  4 -3كغم من وزن الغاز املعب�أ
باال�سطوانة والذي يقدر بـ  12كغم .
�سرعة النفاذ
وع ��د امل�ص ��در ذل ��ك جت ��اوزا عل ��ى حق ��وق
املواطن�ي�ن الذي ��ن يعان ��ون �سرع ��ة نف ��اد غاز

�صمت احلكومة
وق ��ال حمم ��د العبا�س ��ي  -مرا�سل رادي ��و �سوا
يف باب ��ل� :أن ��ا ا�ستغ ��رب م ��ن �صم ��ت اجله ��ات
احلكومية امل�س�ؤولة عن �أفراد احلمايات والتي
من واجبها حما�سبة ه�ؤالء الذين يتعاملون مع
ال�صحفي�ي�ن بطريقة همجي ��ة ال �إن�سانية بعيدة
عن االخالق ومعايري حقوق االن�سان .
�أنا �أطالب ب�إ�شراك اف ��راد احلمايات امل�س�ؤولني
ب ��دورات لتعليمهم اح�ت�رام حق ��وق الإن�سانية
فنح ��ن نعي�ش عه ��د ًا جديد ًا يكون في ��ه االن�سان
هو القيمة العليا.
ويق ��ول حي ��در الب ��دري مرا�س ��ل قن ��اة احل ��رة
عراق ومدير املكت ��ب الإقليمي ملر�صد احلريات
ال�صحفي ��ة :ان ثقاف ��ة االعتداء عل ��ى ال�صحفي
�ص ��ارت ال�سم ��ة املمي ��زة ملعظ ��م حماي ��ات
امل�س�ؤولني ليتم بعده ��ا اعتذار يكون يف معظم
االحي ��ان باهت ًا ال يتنا�سب وحجم االعتداء على
ال�صحفي.

الطبخ يف اال�سطوانات نتيجة �سوء التعبئة
ون�ضوح الغاز من اال�سطوانات.
النا�صرية
نفذت مديري ��ة بلدية النا�صرية و�ضمن حلولها الطارئة ،
حمل ��ة ليلية لرفع الأنقا�ض والنفاي ��ات يف مدينة ال�صدر
ت�ستمر�3أيام وب�إ�شراف ميداين من املحافظ ،فيما اعترب
�ساكني املنطقة ب�أنها غري جمدية لقلة الآليات .

بانتظار تبديل القناين!..

م�ش�ي�را اىل ان الباعة املتجولني ووكالء بيع
الغاز اخذوا يبيع ��ون اال�سطوانات اجلديدة

ور�ش ت�صليح
وم ��ن جانب ��ه اك ��د رئي� ��س جلن ��ة الطاقة يف
جمل� ��س حمافظ ��ة ذي ق ��ار املهند� ��س ح�س�ي�ن
ح�س ��ب العواد لـ(امل ��دى)  :حاج ��ة معمل غاز
النا�صري ��ة اىل ور�ش ت�صلي ��ح لال�سطوانات
وال�صمامات التالفة.
م�ش�ي�را اىل ان  %80من اال�سطوانات تعاين
ن�ضوح الغاز ب�سب ��ب تلف وقدم ال�صمامات .
الفتا اىل ان معمل غاز النا�صرية الذي يتعامل
م ��ع اكرث م ��ن ملي ��ون ا�سطوانة غ ��از مل يجر
جتهيزه اال بـ  700اب ��رة ل�صيانة ال�صمامات
التالف ��ة والف ا�سطوانة جدي ��دة فقط ،م�ؤكدا
ان ذلك ال ميكن ان يعالج اال جزءا ب�سيطا من
امل�شكلة التي اخذت ت�ستفحل.
واو�ض ��ح الع ��واد :ان وزارة النف ��ط ق ��ررت
م�ؤخ ��را وبعد تزايد ع ��دد ا�سطوان ��ات الغاز
النا�ضحة اىل زيادة معدل ال�سماح با�ستخدام
وت ��داول اال�سطوان ��ات النا�ضحة من اقل من
 %5اىل  % 15وه ��و ما يعن ��ي القبول ر�سميا
بوج ��ود اكرث من  150الف ا�سطوانه تن�ضح
الغ ��از داخ ��ل اخلدم ��ة يف ذي قار؛ م ��ا ي�شكل
ذل ��ك خماطر كب�ي�رة عل ��ى حي ��اة وممتلكات
املواطنني.
م�شريا اىل ان معمل الغاز الذي ان�ش�أ قبل اكرث
م ��ن  30عاما يعد وفق القيا�س ��ات االعتيادية
خارج اخلدم ��ة ،مبينا ان معظ ��م اجهزة ملء
الغ ��از يف املعم ��ل املذك ��ور ام ��ا بحاج ��ة اىل
ا�ستبدال او �صيانة او اعادة ت�أهيل.

كربالء
ك�شف مدي ��ر ق�سم العم ��ل والتدريب املهن ��ي يف حمافظة
كربالء حيدر بنيان عن وجود نحو ت�سعة وخم�سني �ألف
عاطل عن العمل يف املحافظ ��ة .وكانت الدائرة قد وفرت
نحو ع�شرة �آالف فر�صة عمل وقتية �سابقا.

وقعت عددا من االتفاقيات مع �شركات اوروبية
وحملي ��ة لبن ��اء ع ��دد م ��ن امل�شاري ��ع ال�سكني ��ة
يف املحافظ ��ة وكان اخره ��ا م�ش ��روع (حديق ��ة
اليا�سم�ي�ن اال�س ��كاين) الذي يت�ضم ��ن بناء 12
عم ��ارة �سكني ��ة منوذجية من امل�ؤم ��ل اجنازها
خالل العامني املقبلني.

امل������������وج������������ز
افتتاح مركز لت�صحيح الب�صر

افتتح ��ت جمعي ��ة اله�ل�ال الأحم ��ر يف م�ست�شفاه ��ا اجلراح ��ي يف
منطقة املن�صور مركز ًا لت�صحي ��ح الب�صر بالليزر ،حيث يقوم فريق
متخ�ص�ص من �أطب ��اء جراحة العيون والت�صحيح الب�صري ب�إجراء
عملي ��ات ت�صحي ��ح الب�صر وتقومي ��ه بوا�سط ��ة الأ�شع ��ة الليزرية (
الليزك ) .
وقال الناطق الإعالمي با�سم جمعية الهالل الأحمر ( حممد اخلزاعي
) لـ(امل ��دى )  " :عملنا بجهد يف اجلمعية لإن�شاء هذا املركز مل�ساعدة
املر�ض ��ى ممن ه ��م بحاجة �إىل ت�صحي ��ح الب�صر يف �إج ��راء العملية
وب�أجور زهيدة.

بناء مدار�س يف مي�سان

�أعلن ��ت مديرية تربي ��ة حمافظة مي�سان� :أن الع ��ام الدرا�سي اجلديد
�سي�شه ��د الق�ضاء عل ��ى �آخر مدر�س ��ة طينية يف املحافظ ��ة �إثر تزايد
بن ��اء املدار�س حديثة الط ��راز يف املحافظة .و�أكد مدير عام الدائرة
عب ��د احلكيم فاخر بح�س ��ب راديو �سوا �:أن الع ��ام الدرا�سي اجلديد
�سي�شه ��د كذل ��ك افتت ��اح  26مدر�س ��ة جدي ��دة ،م�ش�ي�را �إىل �أن هن ��اك
 40مدر�س ��ة و�صل الإجن ��از فيها �إىل  % 50كي حت ��ل حمل املدار�س
الطيني ��ة يف املحافظة .و�أ�ض ��اف فاخر� :أن العم ��ل �سينجز يف كافة
املدار� ��س للق�ضاء ب�شكل نهائي على املدار� ��س الطينية يف املحافظة
خ�ل�ال العام اجلديد .يذك ��ر �أن عدد الطلبة يف حمافظ ��ة مي�سان بلغ
�أك�ث�ر م ��ن � 158ألف طال ��ب وطالب ��ة يف خمتلف املراح ��ل الدرا�سية
خالل ال�سنة الدرا�سية اجلديدة.

�إ�صابات يف �أ�شجاراحلم�ضيات

ق ��ال م�صدر يف احت ��اد اجلمعي ��ات الفالحية مبحافظ ��ة وا�سط  :ان
م ��زارع احلم�ضي ��ات الواقع ��ة �شم ��ال املحافظ ��ة تعر�ض ��ت لال�صابة
(بالق�شري ��ة) وه ��ي عب ��ارة ع ��ن �صدفي ��ات �صغ�ي�رة ت�صي ��ب اوراق
احلم�ضي ��ات وت�سب ��ب ا�ض ��رارا كب�ي�رة ج ��دا ،ف�ض�ل�ا ع ��ن تعر�ضها
لال�صاب ��ة بدودة البحر االبي� ��ض املتو�سط .واو�ض ��ح لـ(املدى) :ان
الط ��رق املتبع ��ة يف معاجلة هذه االمرا�ض بات ��ت الجتدي نفعا رغم
ا�ستخ ��دام املبي ��دات الكيمياوي ��ة وم�ساحي ��ق الغ�سي ��ل ،م�ؤك ��دا ان
املبي ��دات التي ي�ستلمها الفالح غري فعالة يف معاجلة هذة االمرا�ض
اخلطرية.

مي�سان
اغلق ��ت مديري ��ة املوارد املائي ��ة يف مي�س ��ان ام�س االول
نحو �سبعة نواظ ��م �إروائية رئي�سة يف املحافظة ل�ضمان
و�ص ��ول كميات املياه الكافية �إىل حمافظة الب�صرة .ومن
اجل اال�سهام بارتفاع من�سوب مياه نهر دجلة.

النجف
قدم رئي�س جلنة الإعمار واال�ستثمار يف جمل�س حمافظة
النجف تقريرا حول تقييم �أداء ر�ؤ�ساء الوحدات الإدارية
يف املحافظة ،وقد ت�ضمن التقرير مناق�شة حل الإ�شكالية
القانونية يف التعامل مع الدوائر بقانون . 71

