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النجف تتخذ اجراءات للق�ضاء على ظاهرة ت�سول الأطفال

ك����ل����ام اب���ي�������ض

املياه وم�شاكلها

النجف  /عامر العكاي�شي

علي القي�سي

دع ��ا جمل� ��س حمافظ ��ة النج ��ف اىل الق�ض ��اء
عل ��ى ظاه ��رة ت�س ��ول االطف ��ال وانه ��اء حالة
ا�ستغالله ��م امل ��ادي واالقت�ص ��ادي وت�شكي ��ل
جل ��ان للتع ��اون ب�ي�ن ال ��وزارات ذات العالقة
لتحقيق ذلك.
وقال ��ت الدكت ��ورة ازه ��ار الطريح ��ي ام�ي�ن
�س ��ر جمل� ��س املحافظ ��ة ل� �ـ( امل ��دى ) ام�س" :
طالبن ��ا يف جمل�س حمافظة النجف ب�ضرورة
الق�ض ��اء على ظاه ��رة الت�س ��ول املنت�شرة يف
النج ��ف وعم ��وم املحافظ ��ات من خ�ل�ال �سن
قوان�ي�ن جدي ��دة ت�ساه ��م ب�شكل فع ��ال وفتح
�صندوق لل�صدقات من خالل الأوقاف الدينية
املختلفة".
وا�ضاف ��ت "ون�ش ��دد عل ��ى �ض ��رورة تفعي ��ل
م�ستوي ��ات اخلدم ��ة االجتماعي ��ة وتن�شي ��ط
جمي ��ع مدي ��ات وجوده ��ا عل ��ى الأر� ��ض
االجتماعي ��ة من اجل انت�ش ��ال الأطفال الذين
ميار�س ��ون ظاه ��رة الت�س ��ول .ودع ��ت �إىل
املبا�شرة يف عمليات ت�أ�سي�س توعية �إعالمية
به ��ذا اخل�صو� ��ص يف احلا�ض ��ر وامل�ستقب ��ل
القري ��ب ،ولفت ��ت �إىل �ض ��رورة انبثاق جلان
التع ��اون بني خمتل ��ف ال ��وزارة املعنية بهذا

ارتفع ��ت ا�ص ��وات متع ��ددة هنا وهن ��اك ،تطال ��ب برت�شيح
مناط ��ق عدي ��دة يف املحافظ ��ات اجلنوبي ��ة لأن تو�ص ��ف
باملناط ��ق املنكوبة ،بعد ان هجرها االهايل ب�سبب العط�ش
الذي ا�صابها نتيجة �شحة املياه التي تعانيها عموم البالد،
ما �أثر على احلياة فيها ملا تخللها من ق�سوة غري امل�سبوقة.
وازم ��ة املياه بع�ض حله ��ا �سيا�سي ولدت ��ه الظروف االنية
 ،وبع�ضه ��ا االخ ��ر يكمن يف العج ��ز الذي ا�ص ��اب الدوائر
املعنية .
وحقيق ��ة االمر ،ان العط� ��ش الذي ا�ص ��اب مناطق االهوار
وم ��دن اجلن ��وب عام ��ة ميث ��ل يف جوه ��ره هزمي ��ة كربى
للخط ��ط التنموي ��ة والتخطيط ��ات ال�سرتاتيجي ��ة الت ��ي
ا�صابه ��ا ال�ضمور،عل ��ى الرغ ��م م ��ن ان ام ��واال طائل ��ة ق ��د
خ�ص�صت لها من املوازن ��ة ال�سنوية والتكميلية ،ف�ضال عن
ام ��وال اخرى تدفقت من جهات داعمة كنا نطمح ان حتول
االه ��وار اىل "فيني�سي ��ا ال�ش ��رق"  ،واذا ب�أح�ل�ام النا� ��س
الب�سط ��اء تنفرط لت�صب ��ح االهوار برمته ��ا مملحة تعافها
النفو� ��س لهول م ��ا حتولت اليه .من هن ��ا ينبغي االعرتاف
بعج ��ز املعنيني التام عن تدارك او معاجلة االمر الذي يعد
اك�ب�ر من امكانياتهم ،حتى بات ��ت م�شكلة املياه تتفوق على
كل م�شاكلنا املزمنة الت ��ي ننوء من وط�أتها ،لرنمي ا�سباب
ذل ��ك كله كالع ��ادة اىل جهات خارجية يف ح�ي�ن م�س�ؤوليته
تقع على جمال� ��س املحافظات التي �ضمت بينها افرادا غري
جديري ��ن بتحمل امل�س�ؤولية فه ��م "غ�شمة" مبا يجره تفاقم
امل�ش ��اكل من �آالم واح ��زان للنا�س.اذ لي�س م ��ن املعقول ان
ت�ص ��ل امل�شكل ��ة اىل م ��ا و�صلت الي ��ه والبلد ميل ��ك ارثا ً يف
انظم ��ة ال ��ري ميتد من ��ذ ال�سومريني  ،فكي ��ف فلتت االمور
م ��ن ايدين ��ا لتتعر�ض االر� ��ض واالن�س ��ان اىل كارثة بيئية
جتر تداعي ��ات مهولة اجتماعي ��ا ً واقت�صاديا ً يف احلا�ضر
وامل�ستقبل؟! �س�ؤال �ضمن ا�سئلة عديدة جتري على �أل�سـنة
النا� ��س التي فق ��دت الثق ��ة ب�أهلية امل�س�ؤول�ي�ن يف جمال�س
حمافظ ��ات الب�صرة والنا�صرية ومي�س ��ان ،ون�ضيف :ماذا
يفعل ه�ؤالء ال ��ذوات بعد �ست �سنوات من العمل ،وهم يف
غيب ��ة وتغيب عم ��ا ي�ضمره لنا امل�ستقبل م ��ن كوارث بيئية
غ�ي�ر م�سبوق ��ة؟ اعتقد ان اكرب م�شاكلن ��ا واثقلها جاءت من
و�ضع الرجل غري املنا�سب يف املكان غري املنا�سب!!

ال�ش� ��أن ب�شكل فاع ��ل و�أكيد ك ��وزارة الرتبية
والتعلي ��م وال�صح ��ة والبلدي ��ات والداخلي ��ة
والعمل ال�ش� ��ؤون االجتماعية ومن ثم �إجراء
درا�سات م�ستفي�ضة ملدى التقدم املنجز �ضمن
ذلك املجال ،حيث يقود ذلك �إىل ال�سيطرة على
هذه الظاهرة ومن ثم زوالها ب�شكل نهائي".
واو�ضح ��ت :ب�أن ��ه " الب ��د م ��ن الب ��دء بعملية
توعي ��ة �شعبي ��ة بخط ��ورة ه ��ذه الظاه ��رة
وتر�سي ��خ الكثري من ال�صف ��ات املعنوية التي
ي�شعر بها الإن�سان العراقي من خالل االعتزاز
بعراقيته وان وج ��وده االجتماعي والثقايف
غري مرتهن بهكذا ظ ��روف اجتماعية يعي�شها
الكث�ي�ر من الأطفال �سواء م ��ن خالل الت�سول
�أو من خالل اال�ستغ�ل�ال املادي واالقت�صادي
لهم م ��ن خالل امتهانهم لأعم ��ال تلغي جانبي
الطفول ��ة واحلياة امل�ؤ�صل فيها جميع مديات
ال�سع ��ادة والرف ��اه الإح�سا�س به ��ا يف العامل
الإن�ساين املعي�ش".
وا�ش ��ارت اىل ان " الع ��راق ي�شه ��د انت�ش ��ار
ظاه ��رة الت�س ��ول من قب ��ل الأطف ��ال والن�ساء
وال�شي ��وخ يف الطرق ��ات وال�ش ��وارع العامة
والأ�س ��واق يف معظ ��م املدن ،ب�سب ��ب انت�شار
الفق ��ر والبطال ��ة يف البلد والف�ش ��ل يف �إيواء
�أعدادهم الكبرية".

طفولة �ضائعة..

تخفي�ضات طفيفة على �أ�سعار ال�سمنت تزايد �أعداد املتقدمني للتوظيف يف نفط اجلنوب
بغداد /املدى

ال�سمنت يف النج ��ف ،وكربالء ،واملثنى،
وباب ��ل والب�ص ��رة ي�أت ��ي دعم ��ا لالنت ��اج
املحل ��ي فـــــ ��ي مواجهــــ ��ة املنتوجــــ ��ات
امل�ستـــــوردة.
وا�ض ��اف�:أن الأ�سعار اجلدي ��دة لل�سمنت
الع ��ادي املكي�س تبلغ ما ب�ي�ن 120-110
الف دين ��ار للطن الواحد ،فيما يبلغ �سعر
ال�سمنت املقاوم  160الف دينار".

خف�ضت �شركة ال�سمنت اجلنوبية ا�سعار
منتجاته ��ا من ال�سمنت الع ��ادي واملقاوم
لغر� ��ض حماي ��ة املنت ��وج الوطن ��ي م ��ن
امل�ستورد.
و�أو�ض ��ح بي ��ان ع ��ن م�ص ��در يف ال�شركة
ام�س� :أن قرار تخفي�ض منتجات م�صانع

الب�صرة /املدى

كان تعامله ��م جم ��رد م ��ن �أب�س ��ط مفاهي ��م حق ��وق
الإن�س ��ان ،حي ��ث قاموا ب�ض ��رب بع� ��ض املهند�سني
املراجعني بالع�صي وك�أنهم لي�سوا مهند�سني وامنا
قطي ��ع �أغنام" .فيما �أع ��رب الع�شرات من املواطنني
الذي ��ن تواف ��دوا م ��ن حمافظ ��ات مي�س ��ان وذي قار
واملثن ��ى للح�ص ��ول عل ��ى وظيف ��ة يف ال�شرك ��ة ،عن
خيبة �أملهم من جراء عدم ا�ستالم طلبات توظيفهم،
ومنه ��م املواطن عم ��اد نا�صر ،الذي ق ��ال :قبل �سبع

�شه ��دت حمافظة الب�ص ��رة توافد �أكرث م ��ن � 20ألف
مواط ��ن على مرك ��ز ا�ست�ل�ام طلب ��ات التوظيف يف
�شرك ��ة نف ��ط اجلنوب ،عل ��ى �إث ��ر �إعالنه ��ا احلاجة
لتوظي ��ف  1500مواط ��ن ،وذل ��ك حت ��ت �إج ��راءات
�أمني ��ة م�ش ��ددة .وانتقد املواط ��ن م�صطفى حممود
غياب التن�سيق والتنظيم ل ��دى ا�ستقبال الطالبات،
وقال بح�س ��ب راديو �سوا" :بع� ��ض رجال ال�شرطة

�أمانة بغداد تعد درا�سة لزيادة مواردها املالية البدء ب�إخالء ملعب كركوك الأوملبي
بغداد /املدى
�أعدت �أمانة بغداد درا�سة متكاملة ت�ضمنت عدد ًا من املقرتحات
لتعظيم وم�ضاعفة مواردها املالية .
ونق ��ل املكت ��ب الإعالم ��ي لأمانة بغ ��داد يف بيان تلق ��ت (املدى)
ن�سخ ��ة منه ام�س " �أن الدرا�سة ت�ضمن ��ت �ضرورة �إعادة النظر
بالقوانني والتعليمات اخلا�صة بجباية ر�سوم املهنة والإعالن
والنظافة والتبليط والغرامات ،وكذلك �إعادة النظر بامل�ساحات
امل�ستغل ��ة من قبل دوائر الأمانة ال�سيما التي تقع �ضمن مناطق
ا�ستثمارية جيدة لغر�ض الإفادة منها بال�صورة املثلى وحتديد
الإر�صفة التي تقع �ضمن ال�شوارع التجارية والرتفيهية والتي
باالم ��كان ت�أجريه ��ا �ضمن �ضواب ��ط حمكم ��ة دون التاثريعلى
جمالية العا�صمة بغداد" .
و�أ�ض ��اف� " :أن املقرتح ��ات ت�ضمن ��ت اي�ض� � ًا �س ��ن قوان�ي�ن او
تعليم ��ات جديدة ال�ستيف ��اء الديون امل�ستحق ��ة بذمة الوزارات
وم�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة ومفاحتته ��ا مبا�شرة لغر� ��ض ا�ستح�صال
الدي ��ون املرتتب ��ة على الدوائ ��ر التابعة له ��ا او مفاحتة جمل�س

غرامة مالية بحق
مـ�سـتـ�شـفـى ال�صـدر
فـي العمارة
مي�سان /رعد �شاكر

�أك ��د مدي ��ر بيئة مي�س ��ان �أن مركز الوقاية م ��ن الإ�شعاع التابع
ل ��وزارة البيئ ��ة �أ�ص ��در عقوبة غرام ��ة مالية بلغ ��ت � 250ألف
دينار �شهري ��ا اعتبارا من �شهر ايلول بح ��ق م�ست�شفى ال�صدر
الع ��ام يف مدين ��ة العم ��ارة .و�أو�ض ��ح املهند� ��س �سم�ي�ر عبود
عب ��د الغفور لـ(املدى)� :أن الغرامة فر�ض ��ت لعدم امتثال �إدارة
امل�ست�شف ��ى لل�ضوابط البيئية وجتاهله ��ا الإنذار الذي وجهته
بيئ ��ة مي�س ��ان له ��ا قب ��ل ف�ت�رة ب�ض ��رورة تغليف ب ��اب دخول
املراجع�ي�ن واملر�ضى لقاع ��ة الأ�شعة يف ق�س ��م املفرا�س بطبقة
عازل ��ة من م ��ادة الر�صا� ��ص لوقاية املراجعني م ��ن الإ�شعاع .
م�ضيفا " مركز الوقاية من الإ�شعاع وجه بيئة مي�سان مبتابعة
املو�ضوع و�إعادة الك�شف الدوري على قاعة جهاز املفرا�س يف
امل�ست�شفى للت�أكد من قيام امل�ست�شفى مبعاجلة اخللل "

الوزراء لغر�ض الإيع ��از با�ستح�صال الديون من وزارة املالية
وذل ��ك با�ستقطاعها م ��ن موازنات الوزارات الأخ ��رى واعتماد
ه ��ذا الأ�سلوب ك�سي ��اق عمل م�ستقب�ل ً�ا مع ا�ستح�ص ��ال موافقة
جمل�س الوزراء لت�سديد الديون التي بذمة الدوائر املنحلة من
قبل وزارة املالية" .
وتاب ��ع� " :أن املقرتحات الأخرى ت�شمل من ��ح موافقات لإن�شاء
فعالي ��ات معينة مثل الأك�شاك واملطاع ��م �ضمن احلدائق العامة
ب�أ�سل ��وب امل�ساطح ��ة �ضم ��ن القط ��ع العائ ��دة للأمان ��ة ،وكذلك
�إع ��ادة النظر با�ستعماالت �أمالك الأمانة الواقعة على ال�شوارع
الرئي�س ��ة وجعله ��ا فعاليات جتارية ومواقف �سي ��ارات م�شيدة
بطرق حديثة تنفذ عن طريق اال�ستثمار ومن ثم ت�ؤجر" .
و�أو�ض ��ح� " :أن الدرا�س ��ة �أك ��دت �أي�ض� � ًا عل ��ى ت�سقي ��ط وبي ��ع
جمي ��ع املواد والآلي ��ات امل�شطوبة عن طري ��ق املزايدة العلنية،
وكذل ��ك بي ��ع الف�ض�ل�ات مبوج ��ب القوان�ي�ن وال�صالحي ��ات
املمنوح ��ة لالمان ��ة ،ا�ضاف ��ة اىل تفعي ��ل �إن�ش ��اء مرا� � ٍ�س للنق ��ل
املائ ��ي واال�ستغالل الأمثل لل�شواطئ لزيادة املناطق الرتفيهية
وت�سـهيل عملية النقل بني جانبي الكرخ والر�صافة" .

�أقام ��ت كلي ��ة القان ��ون يف جامع ��ة وا�س ��ط ندوة
علمي ��ة بالتعاون م ��ع املفو�ضي ��ة العلي ��ا امل�ستقلة
لالنتخاب ��ات فرع وا�س ��ط ،تطرقت ه ��ذه الندوة،
اىل مو�ض ��وع (االنتخاب ��ات ودوره ��ا يف بن ��اء
املجتمع) لغر�ض امل�ساهم ��ة يف �إلقاء ال�ضوء على
االنتخاب ��ات واهميتها يف العملي ��ة الدميقراطية،
وبع�ض جوانبها القانونية وال�سيا�سية.
وت�ضمن ��ت الن ��دوة �ست ��ة حم ��اور ,كان املح ��ور
االول ع ��ن ( ا�ستعدادات املفو�ضية العليا امل�ستقلة
لالنتخاب ��ات االجرائي ��ة والفني ��ة لالنتخاب ��ات

�إلغاء  61وكالة غذائية خالل �شهر �أيلول املا�ضي
بغداد /املدى

�أعلن ��ت دائ ��رة التموي ��ن والتخطي ��ط ب ��وزارة
التج ��ارة �إلغاء  61وكالة غذائي ��ة ووكالة طحني
خالل �شهر �أيلول املا�ضي ب�سبب خمالفة وكالئها

ال�ضواب ��ط والتعليم ��ات .وق ��ال ريا� ��ض فاخ ��ر
الها�شمي مدي ��ر عام الدائرة بح�س ��ب بيان تلقت
(امل ��دى) ن�سخ ��ة من ��ه ام� ��س  :ان الدائ ��رة قامت
وخ�ل�ال ال�شه ��ر ذاته بتدوي ��ر  93وكال ��ة جديدة

ومنح  66وكالة ودمج  36وكالة وا�ستحداث 14
وكالة و�إع ��ادة  57وكالة" .وا�ضاف البيان :كما
مت ت�سجي ��ل  57الفا و  790طف ًال حديثي الوالدة
وت�سجيل  18الفا و  401فرد و  12طف ًال.

�إجن��از حمل��ة تلقيح �ض��د �ش��لل الأطف��ال يف دياىل

طلب لإن�شاء م�صفى
فـي املثنى
من جهود حملة التلقيح

الكوت /املدى
�أث ��ارت ع ��ودة �أزم ��ة الوق ��ود يف حمافظة
وا�س ��ط ا�ستي ��اء املواطن�ي�ن ،فيم ��ا �ألق ��ى
رئي� ��س جمل� ��س املحافظ ��ة بالالئم ��ة على
وزارة النف ��ط لع ��دم قدرتها عل ��ى معاجلة
تكرار هذه الأزمة.
فقد جتمع ��ت مئات املركب ��ات يف طوابري
طويلة �أمام حمطات الوقود يف املحافظة
�إثر جتدد الأزمة.
و�أبدى املواطن ن ��زار جابر ،وهو موظف
حكومي ،امتعا�ضه من تكرار �أزمة الوقود
التي �أثرت �سلبا على و�ضعه االقت�صادي،
وق ��ال بح�سب "راديو �سوا"" :كنا ن�ستقل

طق�س �صحو مع فر�صة لت�ساقط زخات مطر
بغداد /املدى
توقعت هيئة الأنواء اجلوية ان يكون الطق�س يف املنطقتني ال�شمالية والو�سطى اليوم بني �صحو اىل غائم جزئيا
م ��ع فر�ص ��ة لت�ساقط امط ��ار .ونقل بيان لهيئة االنواء اجلوي ��ة تلقت (املدى) ن�سخة منه ام� ��س :ان الغيوم تتكاثر
تدريجي ًا ليكون الطق�س غائم ًا مع فر�صة لت�ساقط زخات مطرية تكون رعدية احيان ًا وخا�صة يف املنطقة ال�شمالية
لي�ل ً�ا لت�أثره ��ا بامتداد منخف�ض ج ��وي قادم من تركيا .وا�ضاف البيان  :ان الطق� ��س يف املنطقة اجلنوبية �سيكون
�صحوا مع بع�ض الغيوم ب�سبب ت�أثرها بامتداد مرتفع جوي من �شمال افريقيا.
وتاب ��ع :ان الري ��اح يف املنطقت�ي�ن ال�شمالي ��ة والو�سط ��ى جنوبية االجتاه خفيف ��ة اىل معتدلة ال�سرع ��ة ()20-10
كم�/س .ويف املنطقة اجلنوبية الرياح �شمالية غربية خفيفة اىل معتدلة ال�سرعة( )20-10كم�/س".
واو�ضح البيان :ان درجة احلرارة العظمى املتوقعة هذا اليوم يف بغداد  39وال�صغرى .21

ح�صل ��ت موافق ��ة وزارة ال�صحة ،على �إن�ش ��اء م�ست�شفى
جدي ��د يف ق�ض ��اء ال�شط ��رة ،م ��ع تن�سي ��ب ثالث ��ة �أطباء
تخدي ��ر �إىل املحافظ ��ة .وقالت رئي�سة جلن ��ة ال�صحة يف
جمل� ��س حمافظ ��ة ذي ق ��ار ،حمي ��دة علي جاب ��ر ،بح�سب
املرك ��ز الوطني للإعالم� :إن ال ��وزارة وافقت على �إن�شاء
امل�ست�شف ��ى من تخ�صي�ص ��ات القر�ض الياب ��اين ،م�شرية
اىل �أن تن�سيب ثالثة �أطباء تخدير بواقع طبيبني ل�شمال
املحافظة والثالث ملدينة ال�شطرة.
واكدت جابر موافقة الوزارة على ت�أثيث م�ست�شفى القلب
يف النا�صري ��ة باالث ��اث واالجه ��زة ال�صحي ��ة واخلدمية
ح ��ال �إجنازه .اجلدير ذكره �أن وفد ًا من جمل�س حمافظة
ذي ق ��ار كان قد التق ��ى وزير ال�صحة الأ�سب ��وع املا�ضي،
لإطالعه على الواقع ال�صحي يف املحافظة.

واف ��ق جمل�س حمافظة باب ��ل على مقرتح هيئ ��ة ا�ستثمار املحافظة،
لبن ��اء ع ��دد من املجمع ��ات ال�سكني ��ة يف ناحي ��ة القا�سم.وقال ع�ضو
جمل� ��س املحافظ ��ة ،عقي ��ل عبد اله ��ادي ال�سي�ل�اوي ،بح�س ��ب املركز
الوطن ��ي للإع�ل�ام� :إن املجل� ��س واف ��ق على تخ�صي� ��ص قطعة �أر�ض
�سكني ��ة يف ناحية القا�سم ،لإقامة جممعات �سكني ��ة ،مع �إلزام بلدية
القا�سم بتخ�صي�ص قطعة الأر� ��ض التي حددتها هيئة ا�ستثمار بابل
مل�ش ��روع بناء جممع ��ات �سكني ��ة ،حتتوي عل ��ى � 150شق ��ة ،والتي
�ست�سهم يف احلد من �أزمة ال�سكن ،وت�شغيل املئات من العاطلني عن
العمل.

جت�����دد �أزم�������ة ال����وق����ود يف وا����س���ط

الـحـالـة الـجـويـة

النا�صرية /املدى

بناء جممعات �سكنية
فـي "القا�سم "

�أجن ��زت دائرة �صحة حمافظة دياىل تلقيح 274615
طفال دون �سن اخلام�سة من العمر بلقاح �شلل الأطفال
يف عم ��وم �أق�ضية ونواحي املحافظ ��ة ،وهو ما ميثل
ن�سبة  %97من ال�شريحة امل�ستهدفة.
واو�ض ��ح م�س� ��ؤول �إع�ل�ام الدائ ��رة فار� ��س خ�ض�ي�ر
الع ��زاوي� :إن فرقا جوالة ومراكز ثابتة من منت�سبي
�صح ��ة املحافظ ��ة قد �شارك ��ت يف احلمل ��ة التي توىل
تنفيذها �أكرث من �إلف ومئة موظف.
وا�ض ��اف :ان احلمل ��ة ت�أت ��ي يف �إط ��ار جه ��د وزارة
ال�صح ��ة املتوا�صل مع حم�ل�ات �سابقة بهدف الق�ضاء
على هذا املر�ض.
وعل ��ى �صعيد مت�صل اكد العزاوي ان �صحة دياىل قد
خ�ص�صت ردهت�ي�ن للط ��وارئ  ،االوىل يف م�ست�شفى
البت ��ول لالطفال والثانية يف م�ست�شفى بعقوبة العام
ال�ستقب ��ال احل ��االت الطارئة فيم ��ا يتعل ��ق ب�أمرا�ض
الرئ ��ة  ،ف�ضال ع ��ن تن�صيب وحدة ملعاجل ��ة النفايات
ال�صحية .

املقبل ��ة) تناول فيها الدكتوركاظم ال�شمري رئي�س
املفو�ضية العليا امل�ستقلة لالنتخابات ا�ستعدادات
املفو�ضي ��ة لالنتخاب ��ات وتق�سي ��م املحافظة لعدة
مناط ��ق انتخابية وحتديث �سج ��ل الناخبني ،وما
تواجه املفو�ضية من �صعوبات يف ذلك خا�صة مع
املهجرين.
اما املح ��ور الثاين ف ��كان حول(ت�سجيل الكيانات
ال�سيا�سي ��ة واج ��راءات ال�ش ��كاوى والطع ��ون)
واو�ض ��ح في ��ه ال�سي ��د طاه ��ر طعم ��ة ع ��ذاب
م�س� ��ؤول ال�شعب ��ة القانوني ��ة يف املفو�ضي ��ة �آلية
ت�سجي ��ل الكيان ��ات ال�سيا�سي ��ة و�آلي ��ة ال�شك ��وى
واالعتــرا�ض.

�إن�شاء م�ست�شفى
يف ق�ضاء ال�شطرة

امل������������وج������������ز

بعقوبة /عمر الدليمي

ندوة يف جامعة وا�سط تو�صي بالإ�سراع
يف �سن قانون االنتخابات
وا�سط /حيدر ماجد

كركوك  /املدى

بد�أت مديرية ال�شباب والريا�ضة ام�س عملية
�إخ�ل�اء ملعب كرك ��وك االوملبي م ��ن العائالت
ال�ساكن ��ة وذل ��ك تلبية لدع ��وة الرئي�س جالل
طالباين.
وق ��ال م�صدر م�س� ��ؤول يف املديري ��ة بح�سب
وكال ��ة �آكاني ��وز� :إن "عملي ��ة تفري ��غ امللع ��ب
من العائ�ل�ات ال�ساكنة فيه ب ��د�أت  ،وان 320

عائل ��ة مرحل ��ة با�ش ��رت ب�شكل فعل ��ي ب�إخالء
امللع ��ب متهي ��دا لإعماره م ��ن قب ��ل ال�شركات
املتخ�ص�صة بعد توجيهات رئي�س اجلمهورية
جالل طالباين ب�ضرورة اعمار ملعب كركوك
االوملب ��ي م ��ن �شاغلي ��ه" .واو�ض ��ح ان ��ور
البياتي� :أنه "مت تخ�صي� ��ص  20مليار دينار
لإعمار ملعب كركوك االوملبي".
وا�ض ��اف البيات ��ي :ان "العائ�ل�ات ق ��د مت

تعوي�ضه ��ا بقطعة ار� ��ض �سكنية ومبلغ مايل
مت ر�ص ��ده من اجل امتام عملي ��ة �سكنهم بعد
مغادرتهم امللعب االوملبي".
وتاب ��ع" :و�س ��وف تق ��وم جلن ��ة م ��ن مديرية
ال�شباب با�ستالم امللعب متهيدا لإعادة �إعماره
م ��ن قبل �شركات تخ�ص�صي ��ة يف جمال �إعمار
امللع ��ب وقد يت ��م ط ��رح �إعم ��اره �إىل �شركات
متخ�ص�صة يف جمال املالعب الريا�ضية".

�سن ��وات تخرج ��ت م ��ن كلي ��ة الهند�سة ،ومن ��ذ ذلك
احلني �أبحث عن فر�صة عمل ولكن من دون جدوى،
ولقد ح�ضرت �إىل الب�صرة قادما من حمافظة املثنى،
لكنه ��م رف�ض ��وا ا�ست�ل�ام طلباتنا بذريع ��ة �أن فر�ص
العم ��ل هذه متاح ��ة فقط لأبن ��اء حمافظ ��ة الب�صرة
،وباعتق ��ادي �أن �شرك ��ة نف ��ط اجلن ��وب تعم ��ل يف
جمي ��ع املحافظ ��ات اجلنوبية ،ولي� ��س يف حمافظة
الب�صرة ح�صرا".

�سي ��ارة التاك�س ��ي بـ الف دين ��ار �أو 1250
دينارا� ،أما الآن فق ��د �أ�صبحت الأجرة بـ3
االف دين ��ار .ب�سبب ان حمافظة وا�سط ال
يوجد فيها بنزين".
فيم ��ا �أع ��رب امل ��زارع رحم ��ن ح�س�ي�ن عن
خ�شيت ��ه من �أن ت� ��ؤدي ه ��ذه الأزمات �إىل
ف�ش ��ل املو�س ��م الزراع ��ي اجلدي ��د ،وقال "
�أث ��رت �أزمة الوقود علينا ب�شكل كبري وكل
عم ��ل الزراع ��ة عل ��ى الوق ��ود واالن عملنا
م�شل ��ول يف الوق ��ت احلا�ض ��ر ونحن على
�أعتاب مو�سم زراعي".
وع ��زا �سائ ��ق التاك�سي مثن ��ى كاظم وهو
رب عائل ��ة مكونة من �سبع ��ة �أفراد ارتفاع
�أ�سع ��ار �أج ��ور النق ��ل �إىل جل ��وء �سائق ��ي

التاك�س ��ي ل�ش ��راء البنزي ��ن م ��ن ال�س ��وق
ال�سوداء.
من جانبه� ،ألقى رئي� ��س جمل�س املحافظة
حممود عب ��د الر�ضا بالالئم ��ة على وزارة
النفط  ،وقال�" :أن ��ا �أتكلم ب�صراحة هناك
�ضعف يف وزارة النفط بحل �أزمة الوقود
املوج ��ودة يف حمافظ ��ة وا�س ��ط والأزمة
تتكرر بني احل�ي�ن والآخر لال�سف ال�شديد
يكون حلها �آين ولي�س جذريا".
وبح�س ��ب املتحدثني ،ف�إن ه ��ذه املحافظة
كانت ق ��د �شهدت خ�ل�ال ال�سن ��وات ال�ست
املا�ضي ��ة �سل�سل ��ة م ��ن �أزم ��ات الوق ��ود
الت ��ي �ألقت بظالله ��ا على و�ض ��ع املواطن
االقت�صادي.

"مف�صولون �سيا�سيون" يطالبون بايقاف جلنة التحقق
بغداد /املدى

ع�ب�ر مف�صول ��ون �سيا�سي ��ون ع ��ن
امتعا�ضه ��م م ��ن اج ��راءات جلن ��ة
التحقق التابعة لالمانة العامة ملجل�س
ال ��وزراء الت ��ي تطالبه ��م مبقتب� ��س
االح ��كام ال�سابقة جاء ذلك على خلفية
التظاهرات يوم ال�سب ��ت املا�ضي التي
طالب ��ت بايق ��اف االج ��راءات الق�سرية
الت ��ي اتخذته ��ا اللجن ��ة ازاء املوظفني
العائدين اىل اخلدمة
وق ��ال حمي ��د فرح ��ان امل�سع ��ودي احد
املف�صول�ي�ن لـ(امل ��دى) ام� ��س :ا�ستم ��ع
عدد من امل�س�ؤول�ي�ن يف جلنة ال�شهداء
وال�ضحاي ��ا يف االمان ��ة العامة ملجل�س

ال ��وزراء ملطالبن ��ا الت ��ي خل�صناها يف
عدة نق ��اط كبدائ ��ل ينبغ ��ي على جلنة
التحقق ،ان تدر�سها كي ال يقع احليف
على املف�صولني ال�سيا�سيني.وا�ضاف:
وتتلخ� ��ص هذه البدائل بال�شهود اذ ان
املف�ص ��ول الذي يفتقد اىل وثائق يثبت
فيها ف�صل ��ه عليه ان ي�أتي ب�شاهدين او
ي� ��ؤدي اداء الق�سم ام ��ام اللجنة ليثبت
ذل ��ك .وق ��ال امل�سعودي واحل ��ل االخر
ان ت�أخ ��ذ اجلن ��ة بكت ��اب التزكي ��ة م ��ن
االح ��زاب الفاعل ��ة يف ال�ساح ��ة ،ف�ضال
ع ��ن اعتب ��ار كت ��اب الف�ص ��ل او االنذار
املن�ش ��ور يف �صح ��ف النظ ��ام ال�سابق
كوثيقة تثبت حقه.

اما املف�ص ��ول ال�سيا�سي فريدون احمد
كاظم ،فق ��د ت�ساءل :كي ��ف يحق للجنة
التحق ��ق ان تلغ ��ي قوان�ي�ن او قرارات
ال�سلط ��ة الت�شريعي ��ة وخ�صو�ص ��ا
القانون  51ل�سنة  2003والقانون 24
ل�سنة  2005؟! .وا�ضاف :ثم كيف يتم
الرتاج ��ع عن قانون نف ��ذ باثر رجعي؟
فف ��ي ذل ��ك اذى واجحاف يلح ��ق فئات
كبرية من النا�س.
وب�ي�ن حمي ��د فرح ��ان امل�سع ��ودي :ان
اللجن ��ة ا�ستمعت اىل كل ه ��ذه البدائل
ووعدتن ��ا بدرا�س ��ة املقرتح ��ات عل ��ى
ام ��ل ايج ��اد ح ��ل مل�شكل ��ة املف�صول�ي�ن
ال�سيا�سيني.

ق ��ال مدير العالقات العام ��ة يف هيئة ا�ستثمار حمافظ ��ة املثنى علي
حن ��ون ال�شم ��ري �إن �شرك ��ة �ست ��ي في ��و الأ�سرتالية تقدم ��ت بطلب،
لبناء م�صف ��ى لتكرير النفط يف املحافظة.و�أو�ضح ال�شمري بح�سب
"راديو �سوا" �:أن امل�صفى الذي ت�سعى ال�شركة املذكورة لبنائه يف
ال�سماوة يعمل بطاقة انتاجية تقدر بحدود � 200ألف برميل يوميا.
و�أكد ال�شم ��ري� :أن الهيئة الوطنية لال�ستثمار وافقت على امل�شروع
مبدئيا ،الفت ��ا �إىل �أن العمل جار لإكمال باقي امل�ستم�سكات املطلوبة
لإقامة امل�شروع الذي و�صفه باحليوي ،يف املحافظة .ودعا ال�شمري
ال�ش ��ركات اال�ستثماري ��ة وامل�ستثمرين �إىل اال�ستثم ��ار يف حمافظة
املثنى ملا فيها من فر�ص ا�ستثمارية كثرية.

رفع التجاوزات
عن �شوارع كربالء
توا�ص ��ل دائرة بلدي ��ة كربالء حمالتها للحد م ��ن ظاهرة التجاوزات
عل ��ى الطرق والأر�صفة يف مركز مدين ��ة كربالء و�أحيائها ال�شعبية.
و�أ�ش ��ار رئي� ��س جلنة اخلدم ��ات البلدية يف جمل� ��س املحافظة هاين
عبود خمي�س �إىل �إمتام رفع التجاوزات يف مناطق مثل حي العبا�س
وب ��اب بغداد وباب اخلان .وقال بح�سب "راديو �سوا"� :إن التجاوز
عل ��ى الطرق ي�شوه مظهر املدينة ،ف�ضال ع ��ن عرقلة ال�سري .يذكر �أن
جمل� ��س حمافظة كربالء ق ��رر زيادة قيمة الغرام ��ات املفرو�ضة على
املتجاوزين الذين يت�أخرون يف �إخالء الأمكنة التي جتاوزوا عليها،
لترتاوح بني � 100ألف و� 500ألف دينار.

أرا�ض
قريب ًا توزيع � ٍ
فـي الديوانية
�أعلن قائمقام ق�ضاء الديوانية� ،سامل هلول ،عن �إكمال اال�ستعدادات
لإ�س ��كان املتجاوزي ��ن يف املحافظ ��ة .و�أك ��د هل ��ول بح�س ��ب املرك ��ز
الوطن ��ي للإع�ل�ام ،قرب توزيع قط ��ع الأرا�ضي املخ�ص�ص ��ة لإ�سكان
املتجاوزي ��ن يف مدين ��ة الديواني ��ة ،مبين ًا� :أن ��ه مت ت�شكيل جلنة من
املحافظ ��ة ،ت�شرف على عملية التوزيع وفق قوائم مت �إعدادها جلرد
املتجاوزي ��ن داخل مدينة الديوانية ،م�ؤك ��دا تهيئة جميع اجلوانب
اخلدمي ��ة للمنطقة ،ف� ً
ضال عن فتح الط ��رق امل�ؤدية لها .و�أ�شار هلول
�إىل �أن هذه اخلط ��وة ،ت�أتي كحل عاجل وفوري مل�شكلة املتجاوزين
على الأرا�ضي وال�ساحات العامة داخل مركز مدينة الديوانية.

