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يف ال�ش�أن املحلي
In Local Situation

تواجه نق�صا حادا يقدر بـ � 135ألف وحدة �سكنية

ك����ل����ام اب���ي�������ض

�ضريبة كركوك ثانية
جالل العتابي
كن ��ا ق ��د �أ�ش ��رنا يف مو�ض ��وع �س ��ابق ،بعن ��وان (�ض ��ريبة
كرك ��وك) اىل اهمي ��ة اال�س ��تطالعات الت ��ي جتريه ��ا مراكز
البحوث باعتبارها و�س ��يلة مهمة  ،ت�س ��هم فى حتقيق مبد�أ
امل�ش ��اركة من خالل التعرف على ر�أي املواطن فى التعامل
مع امل�ش ��كالت التى تواجهه  ،بحيث ي�صبح جزءًا من احلل
ولي�س جزءًا من امل�شكلة ،وت�سهم اي�ضا فى حتقيق التوافق
املجتمع ��ي ،م ��ن خالل خل ��ق حوار م�ش�ت�رك حول ق�ض ��ايا
تخ�ص املواطن والدولة  .جاء ذلك على خلفية
اعرتا�ض مدير هيئة ال�ضرائب فرع كركوك ،على ا�ستبيان
اجرت ��ه هيئ ��ة النزاه ��ة العام ��ة  ،ك�ش ��فت في ��ه ان حمافظة
كركوك احتلت املرتبة االوىل يف تعاطي الر�ش ��وة بن�س ��بة
 . 67 ،66مدير ال�ضرائب وقتها نفى وب�شدة تف�شي حاالت
الر�ش ��وة يف دائرته ،معتربا ذلك اال�ستبيان غري دقيق النه
اج ��ري عل ��ى 29مراجعا م ��ن ا�ص ��ل  3000مراج ��ع .وقال
باحلرف الواحد ":ان اي مواطن مل يتقدم ب�شكوى �ضد اي
موظف يف مديريته" .،قبل ايام و�صل (املدى) رد من مدير
�ض ��ريبة كركوك يعرت�ض اي�ضا على العينة التي اختارتها
هيئ ��ة النزاه ��ة يف اختي ��ار امل�ش ��ارك يف اال�س ��تبيان الن
�أكرثهم (يق�ص ��د العينة ) من معقب ��ي املعامالت واملحامني
القائم�ي�ن ب�أعم ��ال تعقيب املعامالت ح�س ��ب قوله .معتربا
ان ه ��ذه الفئ ��ة لي� ��س عنده ��ا اي مان ��ع باته ��ام اي موظف
بالر�ش ��وة  .وي�ض ��يف  ":ولدينا تعليمات �صارمة من مركز
هيئتنا مبنع مراجعة املعقبني ،وبالن�س ��بة للمحامني الذين
يقومون ب�أعمال التعقيب وغري حاملي للوكاالت القانونية
يعامل ��ون نف� ��س املعاملة  ،حيث الحظت ب�أن اال�س ��تمارة ال
تت�ض ��من نوع املعاملة �أو طبيعة املعاملة وال ا�سم ال�شخ�ص
ليت�س ��نى اجراء حتقيق قانوين يف املو�ضوع ،فمجرد ذكر
ا�س ��م املوظ ��ف ب�أنه طلب الر�ش ��وة دليل عل ��ى اتهامه ،فاين
البين ��ة �أو الدلي ��ل وعل ��ى م ��اذا طلب الر�ش ��وة ،وم ��ا موقع
الرا�ش ��ي من اجلرمية ؟؟ وعندما �أعطي ��ت املقارنة بني عدد
املراجع�ي�ن خالل �ش ��هر حزي ��ران وعدد املعام�ل�ات املنجزة
وحجم ايراداتنا وعدد امل�ش ��اركني يف اال�س ��تبيان جند ان
هن ��اك تناق�ض ��ا وا�ض ��حا يف نتيجة اال�س ��تبيان بقدر تعلق
الأمر ب�أداء دائرتنا".
وبعي ��دا ع ��ن االتهام ��ات ن�س ��تطيع القول  :ان اال�ص ��ل يف
االم ��ور ان يت ��م من ��ح الثق ��ة او �س ��حبها يف اال�س ��تطالع ,
بنا ًء على اتباع االعتب ��ارات املنهجية التي اعتمدتها هيئة
النزاه ��ة العامة باعتبارها اجلهة التي قامت باال�س ��تطالع
 ،مث ��ل حجم العينة ،وت�ص ��ميم العينة  ،وا�س ��لوب اختيار
مفردات العينة  ،و�ص ��ياغة اال�س ��ئلة  ،ون�سب اال�ستجابة .
عنده ��ا يتم التعامل م ��ع النتائج باعتباره ��ا جديرة بالثقة
،حت ��ى وان كانت ال تتفق مع التوقعات .بالنتيجة فان هذه
النتائج  ،هي ا�سرت�ش ��ادية تفيد يف حتديد ن�س ��بة مهمة يف
توجه ��ات املجتم ��ع وتوقعات ��ه ازاء موا�ض ��يع مهمة مت�س
واقع ��ه اليوم ��ي ،ما يجعله ��ا احد مداخل اركان اال�ص�ل�اح
ال�سيا�س ��ي الذي ي�س ��هم يف حتقيق مبد�أ امل�ساءلة من خالل
االهتمام بر�أي املواطن يف اداء اجهزة الدولة .
ان وج ��ود فارق ب�ي�ن النتائج ال�ص ��ادرة عن اي ا�س ��تطالع
للر�أي وتوقعات امل�س� ��ؤولني ،يفرت� ��ض ان ال يالزمة رف�ض
ع�ص ��بي او اعتباره تهمة خطرية يلزم الدفاع عنها ب�ش ��تى
اال�ساليب والو�سائل  ،امنا يلزمنا ان نتجاوز ذلك مبحاولة
ادراك وفه ��م وتف�س�ي�ر منطقي ل ��ردم الفجوة ب�ي�ن النتائج
والتوقع ��ات  .وبالت ��ايل اال�س ��تفادة م ��ن اال�س ��تطالعات
يف حتقي ��ق اال�ص�ل�اح ال�سيا�س ��ي واالجتماع ��ي والنم ��و
الدميقراط ��ي يف بن ��اء دولة حديث ��ة عماده ��ا نزاهة اركان
اجلوانب االدارية واملالية .
jalalhasaan@yahoo.com

املف�صولون ال�سيا�سيون
يتظاهرون احتجاجا
على �إجراءات جلنة
التحقق
بغداد /املدى
تظاهر مئات من املف�صولني
ال�سيا�سني من اجراءات جلنة
التحقق التابعة لالمانة العامة
ملجل�س الوزراء ،ام�س االول امام
مبنى الربملان مطالبني بالعدول
عن طلب مقتب�س االحكام ال�سابقة
 .وقال احد املتظاهرين لـ(املدى):
نتظاهر اليوم للمطالبة ب�إيقاف
االجراءات الق�سرية التي اتخذتها
اللجنة حيال املوظفني العائدين
اىل دوائرهم وفق قرار اعادة
املف�صولني ال�سيا�سيني ،وا�ضاف:
ان جلنة التحقق تطالبنا مبقتب�س
االحكام ال�صادرة من حماكم
النظام ال�سابق �ضدنا ،وهي
تعرف ان الكثري منا تعر�ض اىل
احلجز او املطاردة او االجبارعلى
ترك العمل ،وما اىل ذلك من
ا�ساليب النظام الدكتاتوري
ال�سابق.
وا�شار"ابوح�سن" متظاهر اخر
اىل �ضرورة ان تعدل اللجنة عن
اجراءاتها وتكتفي بكتب الت�أييد
ال�صادرة عن االحزاب ال�سيا�سية
وهي اعرف باالنتهاكات التي
تعر�ض اليها افرادها ،وا�ضاف:
ان م�س�ؤولني يف الربملان قابلوا 6
من املتظاهرين ووعدونا بتحقيق
لقاء مع ممثلني من اللجنة لتفهّم
هذه املطالب ،ونحن بانتظار
القرارات ال�صادرة عنها من جديد.
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ذي قار تنجز  %70من �أعمال جممع ال�صدر ال�سكني
النا�صرية  /ح�سني العامل

يف الوق ��ت الذي اعل ��ن فيه مدير دائرة ا�س ��كان
ذي ق ��ار املهند� ��س عب ��د ال�ص ��احب عب ��د االمري
احلم ��داين عن حاجة حمافظة ذي قار لأكرث من
� 135ألف وحدة �س ��كنية ملواجهة ازمة ال�س ��كن
احلالية ،اكد توا�صل العمل يف جممعي ال�صدر
وال�ش ��موخ ال�س ��كنيني اللذي ��ن ي�ض ��مان 984
وحدة �س ��كنية ،م�شريا اىل حتقيق ن�سب اجناز
متقدمة بلغت  %70يف املجمع االول و % 20يف
املجمع الثاين  .واو�ض ��ح احلمداين لـ(املدى):
ان ��ه مت حتقيق ن�س ��ب اجناز جت ��اوزت الـ % 70
يف جممع ال�صدر ال�سكني يف �صوب اجلزيرة،
ال ��ذي يج ��ري تنفيذه عل ��ى م�س ��احة  64دومنا
وي�ض ��م  504وحدة �سكنية مع خدمات متكاملة
بكلفة اجمالية تقدر  46مليار دينار.
املجمعات ال�سكنية
وتوق ��ع احلمداين اجناز امل�ش ��روع الذي تقوم
بتنفيذه �ش ��ركة عراقية – تركية م�شرتكة خالل
الن�ص ��ف االول من الع ��ام املقبل .وي�ش ��تمل كل
جمم ��ع م ��ن املجمعات ال�س ��كنية املذك ��ورة على
ثالث مدار�س ب�س ��عات  12و � 18صفا وا�سواق
حديث ��ة ومراك ��ز �ص ��حية وم�س ��اجد ومواق ��ف
لل�سيارات و�ش ��بكات متكاملة للطرق والكهرباء
واالت�ص ��االت واملاء واملجاري.وا�ض ��اف مدير
دائرة ا�س ��كان ذي قار :كما يتوا�ص ��ل العمل يف
جممع ال�ش ��موع ال�س ��كني يف �ص ��وب ال�ش ��امية
ال ��ذي يج ��ري تنفيذه عل ��ى م�س ��احة  59دومنا
وي�ض ��م  480وحدة �س ��كنية مع كامل اخلدمات
ومرافق البنى التحتية ،م�ش�ي�را اىل ان �ش ��ركة
الف ��اروق اح ��دى ت�ش ��كيالت وزارة االعم ��ار
واال�س ��كان حقق ��ت حت ��ى االن نح ��و  %20م ��ن
اعمال امل�ش ��روع ،الذي تقدر كلفت ��ة بـ  65مليار
دين ��ار متوقعا اجناز امل�ش ��روع خالل الن�ص ��ف
االول من عام . 2011
غياب الربامج
وتواج ��ه حمافظ ��ة ذي ق ��ار نق�ص ��ا ح ��ادا يف
الوحدات ال�سكنية يقدر بنحو  135الف وحدة
�س ��كنية ،فوفق ��ا لتقدي ��رات مدير دائرة ا�س ��كان
ذي قار ،ف ��ان املحافظة بحاجة اىل اكرث من 15
ترليون دين ��ار لبن ��اء الوحدات ال�س ��كنية التي

حتتاجها فعليا حلل ازمة ال�سكن  ،حيث يقدر ما
حتتاجه حمافظة ذي قار �س ��نويا من الوحدات
ال�س ��كنية ملواجهة االن�شطار والتو�سع اال�سري
بنحو خم�س ��ة االف وحدة �سكنية  .ورد امل�صدر
ا�س ��باب ا�س ��تفحال ازم ��ة ال�س ��كن اىل اهم ��ال
احلكوم ��ات املتعاقبة لقطاع اال�س ��كان ،وغياب
الربام ��ج الطموح ��ة للنهو� ��ض به ��ذا القط ��اع
احلي ��وي ،الفت ��ا اىل ان االنق� ��ص احل ��اد يف
الوح ��دات ال�س ��كنية الميك ��ن عالج ��ه باالعتماد
عل ��ى الربام ��ج احلكومية فقط  ،وامن ��ا يتطلب
االم ��ر تفعيل دور اال�س ��تثمار والقطاع اخلا�ص
واجلهات الدولية الفاعلة يف املجال املذكور .

خطط م�ستقبلية
م�ش ��ددا عل ��ى اهمي ��ة تبني خط ��ط م�س ��تقبلية
لتقلي�ص حج ��م العجز يف الوحدات ال�س ��كنية،
وا�ستيعاب النمو ال�سكاين امل�ضطرد الذي يقدر
بـ � % 3,5سنويا  .وتقدر كلفة بناء دار متو�سطة
امل�س ��احة مع كلفة االر�ض التي ت�ش ��يد عليها يف
حمافظ ��ة ذي قار باك�ث�ر من مئة ملي ��ون دينار،
وه ��و ما يع ��ادل جمموع م ��ا يتقا�ض ��اه املوظف
احلكوم ��ي م ��ن رواتب وخم�ص�ص ��ات طيلة 25
عام ��ا من اخلدمة  ،فيما يرتاوح بدل ايجار دار
�س ��كن متوا�ض ��عة البناء يف مراك ��ز املدن مابني
 700 – 300الف دينار �شهريا .

جانب من �شقق ال�صاحلية...

�صندوق اال�سكان
ودعا مدير دائرة ا�س ��كان ذي قار اىل تفعيل
�ص ��ندوق اال�س ��كان وتو�س ��يعه لي�ص ��بح
بنكا لال�س ��كان واىل ت�ش ��جيع امل�س ��تثمرين
املحلي�ي�ن واالجان ��ب عل ��ى اال�س ��تثمار يف
قط ��اع اال�س ��كان ،كم ��ا دع ��ا اىل تفعيل دور
ال ��وزارات يف عملي ��ة ا�س ��كان موظفيه ��ا
عرب ان�ش ��اء جممعات �س ��كنية خا�ص ��ة بكــل
وزارة.
وازاء ازمة ال�س ��كن وارتفاع بدالت االيجار
تلج�أ العديد من اال�س ��ر الفقرية التي تنحدر
من طبق ��ات اجتماعي ��ة ،ذات دخ ��ل حمدود

اىل بن ��اء م�س ��اكن طيني ��ة واك ��واخ م ��ن
ال�ص ��فيح او الق�ص ��ب على ارا� ��ض متجاوز
عليها او ارا�ض زراعية مرتوكة لتتخذ منها
مالذا يجنبه ��ا ارتفاع ب ��دالت االيجار التي
ا�ص ��بحت تفوق راتب املوظ ��ف احلكومي،
يف حني جل�أت ا�س ��ر اخ ��رى اىل البحث عن
دور �س ��كن ببدالت ايجار رخي�ص ��ة وبغ�ض
النظ ��ر عن �ص�ل�احيتها او عدم �ص�ل�احيتها
لل�س ��كن ،بينما ا�ض ��طر البع� ��ض االخر من
اال�س ��ر لل�س ��كن امل�ش�ت�رك ( كل عائلت�ي�ن يف
دار واح ��دة ) وذلك لتخفي ��ف االعباء املالية
الناجمة عن ارتفاع بدالت االيجار.

و�صول �أجهزة طبية اىل �صحة الكرخ العلــوم والتكنــولوجيــا تبــرم عقــدا مـع النفـــط
االحتياج،من لـــدرا�سة تــــلـــــوث الــــهــــواء
امل�ؤ�س�سات ال�ص ��حية كافة و�ضمن خطة معدة
بغداد� /صفية املغريي
اعل ��ن الدكتور ح�س�ي�ن حميد ر�ش ��يد مدير �ش ��عبة قبل �شعبة الأ�سنان يف الدائرة وح�سب

الأ�س ��نان يف دائ ��رة �ص ��حة بغ ��داد /الك ��رخ ع ��ن
و�ص ��ول وجب ��ة م ��ن الأجه ��زة اخلا�ص ��ة بط ��ب
الأ�س ��نان ايطالية املن�ش� ��أ نوع (ك�ستليني ) عددها
 95جه ��ازا .وا�ض ��اف لـ(امل ��دى) :انه مت ا�س ��تالم
ه ��ذه االجهزة من قبل دائرة �ص ��حة بغداد الكرخ،
وبالتع ��اون م ��ع وزارة ال�ص ��حة ومكت ��ب البن ��ا
العلمي ،وا�ش ��ار ر�ش ��يد اىل انه مت توزيعها على

ومت ن�ص ��ب اغلبه ��ا يف املراك ��ز بدال م ��ن الأجهزة
ال�صينية التي كانت تعاين عطالت م�ستمرة .
وعل ��ى ال�ص ��عيد نف�س ��ه عق ��دت �ش ��عبة الأ�س ��نان
( املو�س ��م الثق ��ايف الث ��اين للمرك ��ز ال�ص ��حي
التخ�ص�ص ��ي لطب الأ�سنان يف الكاظمية ) والذي
يق ��ام عل ��ى قاعة الدائ ��رة يف كل ي ��وم خمي�س من
ال�شهر وملدة خم�سة �أ�سابيع .

بغداد /يو�سف الطائي

�أبرم ��ت وزارة العل ��وم والتكنولوجي ��ا عق ��دا مع
وزارة النف ��ط لدرا�س ��ة تل ��وث اله ��واء م ��ن خالل
اج ��راء م�س ��ح ا�ش ��عاعي ملواقع امل�ص ��ايف واالبار
النفطية.
وذك ��ر م�ص ��در م�س� ��ؤول يف وزارة العل ��وم :ان
العق ��د ين�ص على نقل املخلفات من موقع �ص ��يانة

ال�ش ��احنات الثقيل ��ة �/ش ��ركة توزي ��ع املنتج ��ات
النفطية التابعة لوزارة النفط اىل مواقع اخلزن،
واتخاذ االجراءات الوقائية حلماية العاملني .كما
ابرمت الوزارة عقدا �آخر مع �شركة احلفر التابعة
لوزارة النفط لدرا�س ��ة تلوث الهواء .وت�ض ��منت
الدرا�سة حتديد ن�س ��بة ملوثات الهواء والغازات
املنبعثة من املولدات امل�ستخدمة يف مواقع احلفر

نقيب املعلمني :نن�سق مع الرتبية للح�صول على �سيارات بالتق�سيط
بغداد /جناة الكواز
تعد نقابة املعلمني التي ت�أ�س�س ��ت مع بداية احلكم
الوطني يف الع�ش ��رينيات من اقدم النقابات التي
لعب ��ت دورا ً مهم ��ا يف حي ��اة احلرك ��ة التعلمي ��ة
العراقية و�ساهمت يف الدفاع عن حقوق املعلمني
خ�ل�ال العقود املا�ض ��ية وهي تن�ش ��ط الي ��وم على
الرغ ��م من �ض ��عف االمكانات املتوفرة بح�س ��ب ما
ك�ش ��فه نقيب املعلمني جا�سم ح�س�ي�ن حممد ،الذي
خ ��دم يف �س ��لك التعليم اكرث م ��ن اربعة عقود وقد
تعر�ض لالعتقال يف العهد ال�سابق نتيجة ن�شاطه
ود�أبه يف الدفاع عن حقوق زمالئه فكان �س� ��ؤالنا
االول:
*ماهي �أهم امل�شاريع التي قامت بها النقابة ؟
 قام ��ت النقابة مب�ش ��اريع متعددة مثل م�ش ��اريع�إ�س ��كان املعلم�ي�ن يف كل املحافظ ��ات و�إقام ��ة
اجلمعي ��ات اال�س ��تهالكية ف�ض�ل�ا عن ا�س ��تحداثها
دورات لتقوي ��ة مه ��ارات املعلم�ي�ن الت ��ي ت�س ��اعد
يف رف ��ع امل�س ��توى الثق ��ايف لهم وه ��ذه الدورات
م�س ��تمرة يف وقتنا احلايل داخ ��ل حمافظة بغداد
ويف كرد�س ��تان ب�ش ��مالنا احلبي ��ب ويف االردن.
وكذلك �أقامت دورات للحا�سوب والعمل بالتعاون
مع وزارة الرتبية ملحو �أمية احلا�سوب للمعلمني
وت�ش ��جيع توزي ��ع �أجه ��زة احلا�س ��وب ب�أ�س ��عار
زهيدة.
* مو�ضوع ا�ستالم املعلمني لل�سيارات �أهو حقيقة

معلمة يف مدر�سة ابتدائية
ام ا�شاعة؟
 النقاب ��ة تعم ��ل جاه ��ده م ��ع وزارة الرتبي ��ةللح�ص ��ول عل ��ى ال�س ��يارات وتق�س ��يط املبلغ على
الرات ��ب ال�ش ��هري ب�ص ��ورة مريح ��ة ومن املن�ش� ��أ
العاملي.

*ماهي اجلهود املبذولة لرفع امل�س ��توى املعي�شي
للمعلم؟
 لق ��د قامت النقابة بجهود كبرية لرفع امل�س ��توىاملعي�ش ��ي لكافة املعلمني من خالل االعت�صام الذي
�أقي ��م يف �س ��احة الفردو� ��س بتاري ��خ /12/16

جملـ�س النجـف يقـرر نقـل �أطبــاء
اخت�صـا�ص �إلـــى الـمــراكــز الـ�صـحـيــة
النجف  /عامر العكاي�شي
ق ��رر جمل� ��س حمافظ ��ة النج ��ف نق ��ل
اطب ��اء اخت�ص ��ا�ص م ��ن امل�ست�ش ��فيات

ت�صوير :مهدي اخلالدي

اىل املراكز ال�صحية ،لت�سهيل مراجعة
املواطن�ي�ن اىل امل�ؤ�س�س ��ات ال�ص ��حية،
يف وق ��ت اعلن ��ت في ��ه دائرة ال�ص ��حة

الـحـالـة الـجـويـة
طق�س �صحو وارتفاع طفيف يف درجات احلرارة
بغداد /املدى
توقع ��ت هيئ ��ة الأنواء اجلوي ��ة ان يكون الطق�س يف املناطق كافة �ص ��حوا مع ظهور بع� ��ض القطع من الغيوم يف
املنطقة ال�ش ��مالية وغبار خفيف يف بع�ض االماكن من املنطقة اجلنوبية.وقال بيان ا�ص ��درته الهيئة تلقت (املدى)
ن�س ��خة من ��ه ام�س":ان درجات احلرارة �س ��يطر�أ عليها ارتفاع طفيف ب�س ��بب ت�أثرها بامت ��داد منخف�ض جوي من
اجلزيرة العربية ترافقه كتلة هوائية دافئة وجافة ن�سبيا.
وا�ض ��اف :ان الرياح جنوبية �شرقية خفيفة اىل معتدلة ال�س ��رعة ( )20-10كم�/س  ،تن�شط يف املنطقة اجلنوبية
اىل ( )30-20كم�/س  ،مدى الر�ؤية ( )10-8ويف الغبار ( )7-5كم".
وتابع البيان":ان درجة احلرارة العظمى املتوقعة هذا اليوم يف بغداد  39درجة مئوية وال�صغرى  21درجة.

انته ��اء احلمل ��ة الوطنية لتلقيح �ش ��لل
االطف ��ال بنج ��اح و�ص ��فته باملتمي ��ز .
وقال مدير اع�ل�ام املجل�س لـ( املدى ):
" قرر جمل�س حمافظة النجف املوافقة
بالإجماع على تو�صيات جلنة ال�صحة
واملتعلق ��ة بنقل الأطباء االخت�ص ��ا�ص
�إىل املراكز ال�صحية ك�أطباء ممار�سني
ح�س ��ب نظ ��ام الإحالة املقر م ��ن وزارة
ال�صحة م�ؤخر ًا ".
م ��ن جهة اخ ��رى �أجنزت دائرة �ص ��حة
حمافظ ��ة النج ��ف اجلول ��ة الأوىل من
احلملة الوطنية ال�شاملة للتلقيح بلقاح
�ش ��لل الأطفال الفموي بنجاح و�صفته
باملتميز  .وقال �س ��امل نعمة مديراعالم
�ص ��حة النجف " �إن  431فرقة �صحية
بني ثابت ��ة وراجل ��ة ومتحركة متكنت
وعل ��ى م ��دى خم�س ��ة �أي ��ام م ��ن تلقيح
 224247طف�ل�ا وطفلة مم ��ن هم دون
�س ��ن اخلام�س ��ة م ��ن العم ��ر متجاوزة
بذلك عدد الأطفال امل�ستهدفني باحلملة
والبال ��غ عدده ��م  215741طف�ل�ا
وطفلة".

.2007
واللقاءات متوالية مع جلنة الرتبية والتعليم يف
جمل�س النواب وعدة زيارات لوزير الرتبية.
واعت�ب�رت نقابتن ��ا ه ��ذا الي ��وم ه ��و ي ��وم للمعلم
العراق ��ي لكون ��ه يوم ��ا مهم ��ا يف حي ��اة املعلم�ي�ن
ويعت�ب�ر يوم ��ا وطني ��ا �س ��اهم يف رف ��ع م�س ��توى
املعلمني واملوظفني املعي�شي.
*كيف ت�ساهم النقابة يف الدفاع عن حقوق و حل
م�شكالت املعلمني؟
النقابة م�ستمرة يف الدفاع عن املعلمني يف كافةاملجاالت ف�أينما تكون هناك م�ش ��كلة تكون النقابة
حا�ض ��رة مثال ن�س ��عى حلل م�ش ��كلة �س ��كن معلمي
مدينة القائم احلدودية وذلك بات�صالنا مع رئي�س
الوزراء وجمل�س النواب.
*كي ��ف ت�س ��اهمون يف رف ��ع امل�س ��توى الأدائ ��ي
للمعلمني يف العمل الرتبوي ؟
 ي�أتي ذلك من خالل الدورات املنتظمة ملدة �س ��نة�أوىل على العمل النقابي ويف ال�س ��نة الثانية على
العم ��ل الرتب ��وي يف الو�س ��ط واجلن ��وب وكذلك
كرد�ستان .
*ماهي �آخر م�شاريع نقابة املعلمني؟
 ن�سعى لتملك قطعة �أر�ض يف بغداد مبنطقة �سبع�أبكار مب�ساحة ( )32دومنا بعدما �أخذتها جمعية
الأمني والنقابة حتاول جاهدة ال�س�ت�رجاعها لكي
ت ��وزع عل ��ى املعلمني.وكذلك نحاول ا�ستح�ص ��ال
موافقة معاجلة جمانية للمعلمني املر�ضى.

�إجناز م�شروع ج�سر تقاطع الزهور
بغداد /املدى

�أعلنت وزارة االعمار واال�سكان� ،أن �شركة حمورابي العامة للمقاوالت االن�شائية
�أجنزت م�شروع ج�سر تقاطع الزهور.
و�أو�ضح الوكيل االقدم لوزارة االعمار واال�سكان املهند�س (�إ�ستربق ال�شوك) يف
بيان للوزارة تلقت (املدى) ن�سخة منه ام�س� :أن م�شروع اجل�سر الذي بلغت كلفته
( )3مليارات دينار يتكون من ف�ضائني بطول ( )20مرت ًا لكل ف�ضــاء ,وعر�ض ممر
ال�سيارات ( )8,5مرت وممر للم�شاة من اجلانبني بعر�ض ( )1,5مرت لكل جـانب.

جمل�س الق�ضاء� :إعادة  203مف�صولني
�سيا�سيني
بغداد /روان عدنان
اعل ��ن رئي�س جلن ��ة اعادة املف�ص ��ولني
ال�سيا�سيني يف جمل�س الق�ضاء االعلى
عن اعادة  203مف�ص ��ولني من �ضمنهم
 42قا�ضيا و 161موظفا للخدمة خالل
الفرتة املح�ص ��ورة م ��ن 2006\1\17
ولغاية .2009\9\30
واو�ض ��ح بح�س ��ب بيان تلقت (املدى)
ن�س ��خة منه ام� ��س :ان اللجن ��ة التزال
م�س ��تمرة بتلق ��ي طلب ��ات امل�ش ��مولني

بالقان ��ون .مبين ��ا :ان هن ��اك جلن ��ة
م�ش ��كلة يف االمان ��ة العام ��ة ملجل� ��س
ال ��وزراء تت ��وىل التحق ��ق م ��ن اع ��ادة
تعيني املف�ص ��وليني ال�سيا�سيني والتي
ن�ص ��ت ب� ��أن يع ��اد اىل الوظيف ��ة يف
دوائر الدولة والقطاع العام واملختلط
م ��ن مدنيني وع�س ��كريني وقوى االمن
الداخل ��ي واملف�ص ��ولني ال�سيا�س�ي�ن
لأ�سباب �سيا�سية او عرقية او مذهبية
للف�ت�رة م ��ن  1986\7\17ولغاي ��ة
.2003\4\9

يف احلقول النفطية مبحافظة الب�صرة.
من جانب اخر ا�شار امل�صدر ،اىل ان فرق الوزارة
اج ��رت م�س ��حا ا�ش ��عاعيا لبناي ��ة ب ��رج التحري ��ر
املدمرة (املطعم الرتكي �س ��ابق ًا) والتابعة لوزارة
اال�س ��كان واالعمار حاليا ،وبينت نتائج الفح�ص
الأويل وج ��ود تل ��وث ا�ش ��عاعي يف اح ��د طوابق
الربج.

امل������������وج������������ز
� 59ألف عاطل فـي كربالء
ك�شف مدير ق�سم العمل والتدريب املهني يف كربالء حيدر بنيان عن
وجود نحو ت�س ��عة وخم�س�ي�ن �ألف عاطل عن العمل يف املحافظة ...
م�ش�ي�را بح�س ��ب موقع (نون) �إىل توفري حوايل ع�شرة �آالف فر�صة
عم ��ل وقتي ��ة على �س ��بيل املعاجل ��ة ،وخط ��ة الفتتاح مرك ��ز لتدريب
العاطل�ي�ن ،وزي ��ادة مهاراتهم.ولفت بني ��ان ،اىل �أن هذا العدد مدون
يف �س ��جالتهم بعدما قاموا باملراجعة بهدف الت�سجيل ،وم�ساعدتهم
للح�ص ��ول على فر�ص عمل ف�ض�ل�ا عن منح نحو ثالث ��ة �آالف �آخرين
قرو�ضا مي�سرة للم�ساعدة يف �إقامة م�شاريع خا�صة.

مطالبة مبركز للموقوفني
فـي مي�سان
طالب ��ت رئي�س ��ة جلنة حقوق الإن�س ��ان يف جمل�س حمافظة مي�س ��ان
،وزارة الداخلية بت�ش ��ييد مركز لإيداع املوقوفني على ذمة التحقيق
يف املحافظة ،و�أو�ض ��حت ي�س ��رى ناجي ال�س ��اعدي لـ(امل ��دى)� :أنها
الحظ ��ت خالل تفقده ��ا بع�ض مراكز ال�ش ��رطة يف املحافظة ازدحام
الغرف املخ�ص�ص ��ة الحتجاز املوقوفني على ذمة التحقيق يف ق�ضايا
متنوع ��ة  ،م�ض ��يفة " :الحظت يف مركز �ش ��رطة احلكيم مثال وجود
نحو  12حمتجزا يف غرفة ال تتجاوز م�ساحتها  4×4امتار.

ا�ستحداث خمتربات
فـي جامعة وا�سط
ا�ستحدثت كلية الهند�سة بجامعة وا�سط  5خمتربات علمية متطورة
ومن منا�ش ��ئ عاملي ��ة  ،وبكلفة جتاوزت  2مليار دينار على م�س ��احة
 1500م2اك ��د ذل ��ك الدكتور ج ��واد مطر املو�س ��وي رئي�س اجلامعة
لـ( املدى ) وا�ض ��اف :ان م�ش ��روع املختربات العلمية لكلية الهند�سة
الذي مت افتتاحه تزامنا مع بداية العام الدرا�س ��ي اجلديد ،يعد نقلة
علمية متطورة يف حياة الكلية ملواكبة التطور العلمي الذي ي�شهده
الع ��امل املتق ��دم ،ورافدا مهما للجانب النظ ��ري يف جمال التطبيقات
العلمي ��ة ،لكون هذه املختربات جيال حديثا وقد مت ا�س ��تريادها من
دول متقدمة يف اوربا و اليابان .
وب�ي�ن ان املخت�ب�رات خمت�ص ��ة بالرتب ��ة و�آخ ��ر للم�س ��احة وكذل ��ك
للأ�سفلت واحلا�سبات وخمترب للخر�سانة .

افتتاح مركز �صحي
فـي الر�ضوانية
افتتح الدكتور جليل ال�شمري مدير عام دائرة �صحة بغداد  /الكرخ
مركز �ص ��حي الر�ض ��وانية النموذجي ،وذلك يف منطقة الر�ضوانية
التابع �ضمن قطاع الر�شيد للرعاية ال�صحية الأولية  .و�أكد ال�شمري
خ�ل�ال كلم ��ة �ألقاه ��ا بهذه املنا�س ��بة �ض ��رورة جتهي ��ز املرك ��ز بكافة
الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية احلديثة يف مدة �أق�صاها ع�شرة �أيام،
لغر�ض تقدمي �أف�ض ��ل اخلدمات ال�ص ��حية لأبن ��اء املنطقة  ,كما �أثنى
على اجلهود املبذولة من قبل قوات الأمن يف ا�ستتاب الأمن و�شيوع
النظ ��ام ،وتعاونهم امل�س ��تمر يف مرافقة الفرق ال�ص ��حية التلقيحية
اجلوالة للمراكز ال�صحية.

