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رئي�سة جلنة املر�أة والطفل يف جمل�س ذي قارلـ

ك����ل����ام اب���ي�������ض

القائمة املفتوحة
جالل العتابي
تكم ��ن �أهمي ��ة النقا�شات الدائرة حالي ��ا يف جمل�س النواب
ب�ش� ��أن التعدي�ل�ات املطروح ��ة عل ��ى قان ��ون االنتخاب ��ات،
ح ��ول طريقة االنتخ ��اب وحتويلها من القائم ��ة املغلقة اىل
املفتوح ��ة ،النها تعد م ��ن الق�ضايا التي له ��ا م�سا�س مبا�شر
مب�ستقب ��ل الب�ل�اد وتر�سي ��خ ا�س� ��س ديقراطي ��ة الت ��ي م ��ن
�ش�أنه ��ا ان ترتقي اىل و�ض ��ع ا�س�س حقيقية وا�ضحة لتطلع
املواط ��ن ،وتقل ��ل من معانات ��ه ،وجتعله فاع�ل�ا يف العملية
ال�سيا�سي ��ة املرتقبة � .إذن امام الربملان خياران يف مناق�شة
قان ��ون االنتخاب ��ات .االول يف التعدي�ل�ات املرفوع ��ة م ��ن
جمل� ��س الوزراء والت ��ي تعتمد القائم ��ة املفتوحة ،واذا مل
يتو�صل الربملان اىل حل ف�سيعتمد القانون القدمي .
الفريق الدويل لدع ��م االنتخابات يف العراق اعطى مناذج
لالنظمة االنتخابي ��ة لغر�ض اعتماد نوع منها يالئم حالنا.
وت�س ��اءل الفريق الدويل :هل هناك نظ ��ام انتخابي �أف�ضل
م ��ن غ�ي�ره ؟ يجيب  :كال  ،ولكن هن ��اك انظمة تعمل ب�شكل
اف�ض ��ل �ضم ��ن جمتمع ��ات معينة .وه ��ذا ي�ؤكد مب ��ا اليقبل
ال�شك ،ان االنظمة املنتخبة هي الوحيدة القادرة على ر�سم
ال�سيا�سة االف�ضل لبناء الوطن وخدمة املواطن .
ورغ ��م حداثة االنتخاب ��ات يف بلدنا بعد تودي ��ع (البيعة )
واىل االب ��د  ،اال انه ��ا افرزت ت�سا�ؤالت مهم ��ة لدى ال�شارع
ال�سيا�س ��ي  ،بل جعل ��ت من هذه الت�س ��ا�ؤالت الفتة عري�ضة
والتي من املحتمل ان تعال ��ج بطريقة عملية ومو�ضوعية،
يف كيفي ��ة بن ��اء �أوا�ص ��ر الثق ��ة ب�ي�ن االح ��زاب والناخبني
مع ��ا ،خ�صو�ص ��ا يف النتائ ��ج بعد ف ��رز اال�سم ��اء  .على ان
تفه ��م �ص ��ورة االنتخاب ��ات اجلدي ��دة وف ��ق ر�ؤي ��ة �سليم ��ة
تع ��زز موق ��ف الناخب م ��ن القائم ��ة التي �صوت له ��ا  ،على
ان اليهم� ��ش او يق�ص ��ى ،بل �ض ��رورة ان ي�شعرالناخب ان
�صوت ��ه ذو قيم ��ة يف ت�شكيل الربمل ��ان ،وان ي�شعربجدوى
امل�شارك ��ة و مبب ��د�أ العدال ��ة  .املطال ��ب ال�شعبي ��ة حاج ��ة
�ضروري ��ة وال ميك ��ن جتاوزه ��ا ،ووف ��ق اي اعتب ��اراو
ت�سويف ،بل البد من اح�ت�رام ارادة ورغبة الناخب والتي
تتمث ��ل بنظ ��ام القائمة املفتوحة ،التي تفت ��ح امام الناخب
خي ��ارات كث�ي�رة يف اختي ��ار املر�شح�ي�ن من الذي ��ن يعتقد
انه ��م ميثلونه ب�ش ��كل �صادق ،وميثل ��ون ارادته  .وبالتايل
ترف ��د العملية ال�سيا�سية بدماء جدي ��دة ت�ساهم يف حتقيق
جناحات للبالد  ،ومن ثم عادة ثقة النا�س بقيادات الدولة ،
ف�ض�ل�ا عن م�ساهمة جماهريية او�سع باختيار االف�ضل� .إن
اعتماد ه ��ذه الآلية �ست�ضيف للعملي ��ة االنتخابية �شيئا من
ال�شفافي ��ة يف عر�ض جميع الق ��رارات لال�ستفتاء واالبتعاد
ق ��در االم ��كان ونهائي ��ا ع ��ن اختي ��ار مر�شحني ع ��ن طريق
املحاباة او املجاملة اواملح�سويبة اواملناطقية او العرقية.
ان جن ��اح االنتخابات املقبلة يقا� ��س ب�صدق ونزاهة ورقة
الت�صويت امللقاة يف قلب العراق الكبري .لكي ت�ؤكد �شرعية
امل�شارك ��ة الفاعل ��ة يف اختي ��ار الفائز االف�ض ��ل يف بناء غد
جديد .
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ندعو �إىل زيادة رواتب الأرامل واملطلقات يف احلماية االجتماعية
النا�صرية /ح�سني العامل
دع ��ت رئي�سة جلنة امل ��راة والطف ��ل يف جمل�س
حمافظة ذي قار االن�سة منى ال�صايف اىل زيادة
وتعديل روات ��ب االرامل واملطلقات امل�شموالت
مبنح ��ة �شبك ��ة احلماي ��ة االجتماعي ��ة يف ذي
ق ��ار الن روات ��ب ال�شرائ ��ح املذك ��ورة ال تغطي
نفقات اال�س ��رة .واو�ضحت ال�ص ��ايف لـ(املدى)
ام� ��س  :ان حمافظ ��ة ذي قار بحاج ��ة اىل زيادة
التخ�صي�ص ��ات املالي ��ة املر�ص ��ودة م ��ن وزارة
العمل وال�ش�ؤون االجتماعية ل�شريحتي االرامل
واملطلق ��ات �ضمن �شبك ��ة احلماي ��ة االجتماعية
،وذل ��ك للنهو� ��ض بواق ��ع ه ��ذه ال�شرائ ��ح التي
تع ��اين الع ��وز واحلرمان ،وتفتق ��ر اىل املوارد
املالية الكافية التي متكنها من تلبية احتياجات
اال�سرة وتغطية نفقاتها .
زيادة رواتب
الفت ��ا اىل ان ما تتقا�ضاه االرملة واملطلقة رغم
قلته وعدم كفايته ملواجهة املتطلبات احلياتية،
اال ان ��ه يعد م ��وردا ا�سا�سي ��ا للكثري م ��ن اال�سر
التي تعيلها االرامل واملطلقات ،ودعت ال�صايف
اىل زي ��ادة روات ��ب ال�شرائ ��ح املذك ��ورة مب ��ا
يتنا�سب مع ا�سع ��ار ال�سوق الآخذة باالرتفاع .
وتتقا�ضى االرمل ��ة او املطلقة امل�شمولة مبنحة
�شبك ��ة احلماية االجتماعية راتب ��ا �شهريا قدره
 100الف دين ��ار ،اذا كان ��ت مبفردها و 15الف
دين ��ار ا�ضافية عن كل طفل عل ��ى ان اليزيد عدد
االطف ��ال عل ��ى خم�سة  .وا�ش ��ارت رئي�سة جلنة
امل ��راة والطف ��ل ،اىل ان اجم ��ايل م ��ا روج ��ت
طلباتهن من �شرائح االرامل واملطلقات لغر�ض

بانتظار الفرج
�شمولهن بروات ��ب �شبكة احلماي ��ة االجتماعية
يق ��در بـ  3050م�شمولة فق ��ط من ا�صل ع�شرات
االالف من االرامل واملطلقات يف ذي قار.
منوهه اىل ان ذلك من �ش�أنه ان يت�سبب بحرمان
الكثري م ��ن اال�سر الفق�ي�رة واملع ��وزة وااليتام

من االعان ��ات احلكومي ��ة ال�ضروري ��ة ملواجهة
امل�صاعب واملتطلبات احلياتية .
و�ش ��ددت ال�ص ��ايف عل ��ى اهمي ��ة تخ�صي� ��ص
االم ��وال لل�شرائح املذكورة حلمايتها من العوز
وحت�ص�ي�ن افرادها من االنح ��راف ،م�شرية اىل

ان عملي ��ة بن ��اء جمتم ��ع خ ��ال م ��ن االنحراف،
تتطل ��ب ت�أمني احلد االدنى عل ��ى اقل تقدير من
املوارد املالي ��ة الكفيلة ب�إعالة اال�سرة وحمايتها
من الفقر .

قبول  3715طالب ًا للعام الدرا�سي احلايل يف جامعة القاد�سية
بغداد /املدى

�أعلن ��ت جامع ��ة القاد�سية عن قب ��ول  3715طالبا يف
الدرا�ست�ي�ن ال�صباحية وامل�سائية �ضمن خطة القبول
لعام الدرا�سي احلايل.
و�أو�ض ��ح امل�ساعد العلمي لرئي� ��س اجلامعة د .حممد
حبي ��ب �ش ��اروط� :أن اخلطة تت�ضمن قب ��ول ()2395
طالب ��ا وطالب ��ة يف الدرا�سة ال�صباحي ��ة ،وانه �سوف
يتم قبول ( )1310يف الدرا�سات امل�سائية.

مبين� � ًا� :أن �أع ��داد الطلب ��ة الذي ��ن �سيقبل ��ون �س ��وف
يتوزع ��ون عل ��ى الدرا�س ��ات ال�صباحي ��ة بواق ��ع
( )603يف كلي ��ة الرتبي ��ة ،و( )360يف كلي ��ة الإدارة
واالقت�ص ��اد ،و( )400يف كلي ��ة الآداب ،و( )75يف
كلية الطب ،و( )65يف كلية الطب البيطري ،و()150
يف كلية الرتبية الريا�ضية ،و( )225يف كلية العلوم،
و( )140يف كلية القانون ،و( )75يف كلية الهند�سة،
و( )150يف عل ��وم احلا�سب ��ات ،و( )150يف كلي ��ة

الزراع ��ة� .أم ��ا خطة القب ��ول يف الدرا�س ��ات امل�سائية
فتت�ضمن قبول ( )480يف كلية الرتبية ،و( )340يف
كلي ��ة الإدارة واالقت�ص ��اد ،و( )150يف كلية العلوم،
و( )190يف كلي ��ة القان ��ون ،و( )150يف كلي ��ة علوم
احلا�سب ��ات .م�ؤك ��د ًا �أن اجلامع ��ة ب�ص ��دد ا�ستحداث
�أق�س ��ام علمي ��ة متخ�ص�ص ��ة متث ��ل حاف ��ات العل ��وم
ومنه ��ا ق�سم الفيزياء احلا�سوبية ،وق�سم الريا�ضيات
البايلوجية.

نزاه��ة الب�ص��رة ت�ش��كل جلن��ة للتحقي��ق بعق��ود املطاحن
الب�صرة /املركز الوطني
�شكل ��ت جلن ��ة النزاه ��ة يف جمل� ��س حمافظة
الب�ص ��رة ،جلن ��ة للتحقي ��ق بعق ��ود املطاحن،
والتدقي ��ق بال�شروط الت ��ي منحت من خاللها
اجازات فتحها يف املحافظة.
ي�أت ��ي ذلك بع ��د ح�صول جلن ��ة النزاه ��ة على
معلوم ��ات م ��ن قبل مديري ��ة االم ��ن الوطني،

متديد فرتة ا�ستالم
�إعانات احلماية
�إىل  30يوما

تفي ��د بتمك ��ن االجه ��زة االمني ��ة م ��ن �ضب ��ط
�شاحن ��ة حمملة بــ� �ـ (  )198كي�سا من الطحني
املتعفن.
وقال رئي�س جلنة النزاهة يف جمل�س حمافظة
الب�صرة ،عبد ال�ستار املو�سوي بح�سب املركز
الوطن ��ي لالع�ل�ام :ان جلن ��ة النزاه ��ة يف
املجل� ��س ح�صلت على معلومات مهمة من قبل
جه ��از االم ��ن الوطن ��ي ،تفيد بوج ��ود اكيا�س

طح�ي�ن غ�ي�ر �صاحل ��ة لال�سته�ل�اك الب�ش ��ري
يت ��م توزيعها عل ��ى املواطنني �ضم ��ن مفردات
البطاقة التمويني ��ة ،ما ادى اىل مطالبة جلنة
النزاه ��ة بالعق ��ود وال�شروط الت ��ي ميكن من
خاللها منح اجازات فتح املطاحن.
وتاب ��ع :ان اللجن ��ة �سارع ��ت بالذه ��اب اىل
مديرية املطاحن يف الب�صرة لغر�ض التحري
والتدقي ��ق ع ��ن �صحة ه ��ذه املعلوم ��ات ،الفتا

�إىل ان اللجن ��ة تو�صلت �إىل معلومات م�ؤكدة
ح ��ول املطحن ��ة املعني ��ة ،ف�سارع ��ت اللجن ��ة
بالتوج ��ه اىل املطحنة ،ومت اج ��راء التحقيق
ال ��ذي ادى اىل اكت�ش ��اف م ��ادة الطح�ي�ن غري
ال�صاحل ��ة لال�سته�ل�اك الب�ش ��ري ،والفاق ��دة
ل�شروط ال�سالمة ال�صحية.
وا�ض ��اف املو�س ��وي :ان اللجن ��ة الآن ب�ص ��دد
ت�شكي ��ل جلان للتحقي ��ق يف م�س�أل ��ة املطاحن

تزايـد ممار�ســة العـنـف لـدى االطفـال بن�صـف معدالتهـا
بغداد� /آكانيوز

بغداد /يو�سف الطائي

قررت وزارة العمل وال�ش�ؤون
االجتماعية متديد فرتة توزيع �شبكة
اعانات �شبكة احلماية االجتماعية
للدفعة الثالثة اىل ثالثني يوما بدال
من ع�شرين يوما .واو�ضح مدير عام
دائرة الرعاية االجتماعية ع�صام عبد
اللطيف لـ(املدى) :ان هذا االجراء
ي�أتي لإف�ساح املجال امام املواطنني
امل�شمولني بربنامج �شبكة احلماية
االجتماعية .من جهة اخرى ا�شار
عبد اللطيف اىل ان الوزارة قررت
اال�ستمرار ب�صرف رواتب االعانة
للعائلة التي يتم اعتقال معيلها من
قبل القوات متعددة اجلن�سيات ،ومل
ي�صدر بحقه مقتب�س حكم .وقال:
ان الوزارة قررت �إيقاف ترويج
معامالت نقل رواتب امل�ستفيدين من
دون ا�ستثناء ،بهدف تدقيق ملفاتهم
يف جميع املحافظات ،والعمل على
اعداد اح�صائية نهائية ب�أعداد
امل�ستفيدين .وبني مدير عام الرعاية
االجتماعية :ان طلبات ال�شمول
بربنامج احلماية االجتماعية ما
يزال م�ستمرا من خالل املجال�س
البلدية .وافاد عبداللطيف باعتماد
�صرف االعانة ب�آلية البطاقة الذكية
يف حمافظات بغداد وبابل والنجف
والب�صرة ،على امل تعميم هذه االلية
يف بقية املحافظات.

االهلي ��ة وم�س�أل ��ة عقوده ��ا ،م�ؤك ��دا عزم ��ه
املطالب ��ة بغل ��ق ه ��ذه املطاحن ،الت ��ي و�صفها
باملخالف ��ة لل�ش ��روط القانوني ��ة ،وتوجي ��ه
العقوب ��ات بح ��ق امل�س�ؤول�ي�ن الذي ��ن قام ��وا
ب�إعط ��اء املوافقات اال�صولية على منح اجازة
عمل هذه املطاحن .وتعهد املو�سوي مبتابعة
املف�سدين واملخربني والعابثني ب�أمالك الدولة
والبحث عنهم اينما حلوا.

البكاء و�سيلة تعبريية

جلنة للإ�شراف على التعداد العام لل�سكان
فـــي كـــركــــوك
كركوك� /سوا

ك�ش ��ف �سبهان خل ��ف اجلب ��وري قائممقام ق�ض ��اء احلويجة
مبحافظ ��ة كركوك عن ت�شكي ��ل جلنة خا�ص ��ة للإ�شراف على
عملية التعداد العام لل�سكان لت�سهيل مهمة القائمني عليها.
و�أ�ضاف بح�سب"رادي ��و �سوا"� :أن ت�شكيل هذه اللجنة جاء
مبوجب قرارات و�أوامر من قبل احلكومة املركزية.
و�أو�ض ��ح اجلب ��وري� :أن اللجن ��ة الت ��ي ير�أ�سه ��ا ت�ض ��م
القائمقامي ��ة �أو رئي� ��س الوحدة الإدارية ه ��و رئي�س اللجنة
وممثلني عن اجلي�ش وال�شرطة واملحاكم والدوائر الرئي�سة

يف الوحدة الإدارية.
ولفت �إىل �صعوبة �إجراء التعداد ال�سكاين العام يف البالد "
نظرا لوجود بع�ض امل�ش ��اكل على امل�ستوى ال�سيا�سي ،رمبا
تنعك�س �سلبا على عملية التعداد".
وكان جمل�س الوزراء قد قرر ت�أجيل عملية التعداد ال�سكاين
التي كانت من املقرر �أن جتري يف الـ  24من ال�شهر اجلاري
�إىل �شه ��ر ت�شري ��ن الأول من العام املقب ��ل؛ ب�سبب اخلالفات
القائمة بني الكتل ال�سيا�سية حول املناطق املتنازع عليها يف
كركوك ودياىل ونينوى.

الـحـالـة الـجـويـة
الطق�س �صحو ومغرب يف بع�ض �أق�سام
املنطقة الغربية
توقع ��ت هيئة االن ��واء اجلوية ان يكون الطق�س اليوم االثنني يف املناطق كاف ��ة �صحوا ،ومغربا يف بع�ض اماكن
املنطقة الغربية مع درجات حرارة مقاربة ملا �سجل ام�س .
ونقل بيان للهيئة تلقت (املدى) ن�سخة منه ام�س  :ان الرياح �شمالية غربية خفيفة اىل معتدلة ال�سرعة ()20-10
كم�/س  .ويف االق�سام الغربية جنوبية خفيفة اىل معتدلة ال�سرعة ()20-10كم�/س تن�شط يف بع�ض االماكن اىل
()30-20كم�/س  ،مدى الر�ؤية ( )10-8كم ويف الغبار ( )6-4كم.
وا�ضاف :ان درجة احلرارة العظمى املتوقعة هذا اليوم يف بغداد  36وال�صغرى  17درجة مئوية .
وا�ش ��ار البي ��ان اىل ":ان موع ��د غروب ال�شم� ��س يف مدينة بغداد �سيك ��ون يف ال�ساعة اخلام�س ��ة و 32دقيقة فيما
�سيكون موعد �شروق ال�شم�س يف ال�ساعة ال�ساد�سة و 3دقائق.

ك�ش ��ف الباحث االجتماع ��ي يف مركز
البحوث الرتبوي ��ة والنف�سية بجامعة
بغ ��داد ،ع ��ن تزاي ��د ممار�س ��ة العن ��ف
لدى اطف ��ال العراق ،باك�ث�ر من ن�صف
معدالتها.
وقال جمال البديري بح�سب وكالة �آكا
نيوز� :إن "ظاه ��رة العنف لدى اطفال
العراق باتت ام ��را مقلقا يف ال�سنوات
االخ�ي�رة ،اذ ت�ضاعفت حاالت ممار�سة
العن ��ف ل ��دى االطف ��ال اىل اك�ث�ر م ��ن
ن�ص ��ف معدالتها يف ال�سن ��وات الع�شر
االخرية.
واكد البديري ان "االعالنات التلفازية
التي تتح ��دث عن امل�ش ��كالت الطائفية
والو�ض ��ع االمن ��ي انعك�س ��ت ب�ش ��كل
�سلبي على �سلوك االطفال ،الذين باتوا

يقلدونه ��ا ب�ش ��كل عفوي ،االم ��ر الذي
يعزز ميوله ��م النف�سي ��ة ازاء ممار�سة
العن ��ف ،ف�ض�ل�ا ع ��ن دور العائالت يف
اقتن ��اء االلع ��اب الت ��ي يتم م ��ن خاللها
ممار�س ��ة العن ��ف ،مطالب ��ا ب�إن�ش ��اء
مراك ��ز متخ�ص�ص ��ة ملعاجل ��ة االطف ��ال
م ��ن املي ��ول ال�سلبي ��ة ،نح ��و العن ��ف
الت ��ي ظهرت عل ��ى �سلوكه ��م م�ؤخرا".
وكان ��ت االرقام الت ��ي اعلنته ��ا وزارة
ال�صح ��ة ،قبل ايام ح ��ول تعر�ض 250
طف�ل�ا يف بغداد اىل ا�صاب ��ات متفرقة
يف الوج ��ه اثناء عطل ��ة العيد ب�سبب
ا�ستخدامهم "اال�سلح ��ة البال�ستيكية"
مث ��ل امل�سد�س ��ات والبنادق ،م ��ا اثارت
خماوف متخ�ص�ص�ي�ن يف علم النف�س،
من حت ��ول الق�ضي ��ة اىل حال ��ة �شائعة
خارجة عن ال�سيطرة .

بغداد /املدى

اكدت وزارة البلديات اجناز الت�صميم اال�سا�س ملدينة �سامراء من قبل خرباء ت�شيك
وامريكيني وبريطانيني .وذكر م�ص ��در م�س�ؤول يف الوزارة بح�سب املركز الوطني
لالعالم :ان الت�صميم يتنا�س ��ب والتاريخ الديني واحل�ضاري للمدينة العريقة التي
�ستتح ��ول اىل مرك ��ز ج ��ذب �سياح ��ي وجوهرة تفاخ ��ر كل املدن االخ ��رى ،وا�ضاف
امل�ص ��در :ان وزي ��ر البلديات ريا� ��ض غريب ولدى لقائ ��ه مدير بلدي ��ة �سامراء نايف
�صالح ،او�ضح :ان الوزارة اجنزت م�شروع ال�صرف ال�صحي ملركز املدينة ،و�ستقوم
بتزوي ��د الق�ضاء بعدد من جممعات املاء �سع ��ة  400م ،3ا�ضافة اىل تخ�صي�ص 500
دومن لإن�ش ��اء جامع ��ة �سامراء .واكد الوزير بح�سب امل�ص ��در ان العمل يجري حالي ًا
لتنفيذ ابنية للبلدية ،واملجل�س البلدي ،ومركز ال�شرطة ،مع �إن�شاء ثالث متنزهات.

توجه ب�إدخال الإفرازات احلديثة
فـي قاطـع  9ني�سـان �ضمـن خطـة العـام الـمقبـل
وج ��ه ام�ي�ن بغ ��داد �صاب ��ر العي�س ��اوي ب�إدخ ��ال االف ��رازات
ال�سكني ��ة احلديث ��ة يف قاط ��ع ( 9ني�س ��ان) غ�ي�ر املخدوم ��ة
ب�شب ��كات امل ��اء ال�ص ��ايف � ،ضمن خط ��ة العام املقب ��ل لغر�ض
خدمتها.
ونق ��ل بي ��ان لالمان ��ة تلقت (امل ��دى) ن�سخ ��ة منه ام� ��س :ان
امني بغ ��داد عقد اجتماع ��ا بح�ضورعدد م ��ن اع�ضاء جمل�س
حمافــظ ��ة بغداد واملدراء العامني لدوائ ��ر املاء و املجاري و
امل�شاري ��ع وامل�شات ��ل واملتنزه ��ات وبلديتي الغدي ��ر و بغداد
اجلدي ��دة .ومتت مناق�شة �سبل حت�س�ي�ن الواقع اخلدمي يف
قاطع  9ني�سان وايجاد احللول املنا�سبة وال�سريعة للم�شاكل
اخلدمية التي تعانيها بع�ض �أحياء ومناطق القاطع".

تخ�صي�ص قطعة �أر�ض لبناء
� 5آالف وحدة �سكنية لل�سجناء
ال�سيا�سيني
بغداد /املدى
خ�ص�ص ��ت امان ��ة بغداد قطع ��ة ار�ض مل�ؤ�س�س ��ة ال�سجن ��اء ال�سيا�سيني ،لغر�ض
بن ��اء  5االف وح ��دة �سكنية متكامل ��ة جنوب العا�صمة .وذك ��ر م�صدر م�س�ؤول
يف االمانة بح�سب املركز الوطني لالعالم :ان الدكتور �صابر العي�ساوي امني
بغ ��داد وج ��ه بتخ�صي�ص هذه القطع ��ة يف منطقة (كرارة) ق ��رب حي امليكانيك
يف الدورة.
واو�ض ��ح امل�ص ��در :ان ذلك جاء خالل لقاء امني بغ ��داد برئي�س امل�ؤ�س�سة وكالة
جا�س ��م حممد جعف ��ر ،م�شريا اىل ان اللق ��اء �شهد االتفاق عل ��ى بع�ض الربامج
لدع ��م ا�س ��ر و�أبن ��اء ال�سجن ��اء ال�سيا�سيني ،كتوف�ي�ر فر�ص عمل له ��م يف �أمانة
بغ ��داد ،وت�سهيل عملي ��ة دخولهم اىل الأماك ��ن الرتفيهي ��ة وال�سياحية التابعة
للأمانة جمان ًا ،وغريها من الفر�ص التي ت�صب يف م�صلحة هذه ال�شريحة.
م ��ن جانب اخر ب�ي�ن امل�صدر :ان اللق ��اء تناول اي�ض� � ًا مناق�شة �سب ��ل التن�سيق
لتطوي ��ر بع�ض الفعالي ��ات الريا�ضية ،وبناء امل�شاري ��ع امل�ستقبلية ،ومنها بناء
ملعب يت�سع ل� �ـ(� )100ألف متفرج ،وبناء املدينة الريا�ضية على ار�ض مع�سكر
الر�شيد ،وكذلك تطوير ملعب الك�شافة الذي يعد من اقدم املالعب يف العا�صمة
بغداد.

امل������������وج������������ز

�إجناز الت�صميم الأ�سا�س
ملدينة �سامراء

بغداد /املدى

ت�أخر ال�صرف
واب ��دت رئي�سة جلنة امل ��راة والطفل قلقها ،من
ت�أخر �صرف منحة �شبك ��ة احلماية االجتماعية
املخ�ص�ص ��ة لالرام ��ل واملطلق ��ات امل�شم ��والت
باالعان ��ة احلكومي ��ة يف ذي ق ��ار ،والت ��ي كان
م ��ن املقرر �صرفها خ�ل�ال ال�شهري ��ن املا�ضيني .
م�ش�ي�رة اىل انه ورغ ��م ا�ستكمال ق�س ��م الرعاية
االجتماعي ��ة يف ذي ق ��ار الوجب ��ة الأوىل م ��ن
معام�ل�ات راتب املطلقات واالرام ��ل التي ت�ضم
 1050معامل ��ة ،اال �أن امل�شم ��والت بالوجب ��ة
املذك ��ورة مل ت�ص ��رف له ��ن الروات ��ب حتى االن
ا�سوة باقرانهن من ال�شرائح االخرى امل�شمولة
مبنحة �شبك ��ة احلماي ��ة االجتماعية.وبينت ان
اال�شكالية تكمن يف عدم وجود تخ�صي�ص مايل
لالعداد املذكورة واع ��داد اخرى �ضمن الوجبة
الثانية التي تقدر اعدادها ب�ألفي ارملة ومطلقة
ا�ستكمل ��ت طلباتهن م�ؤخرا ،الفته اىل ان الر�أي
ا�ستقر اخريا على ان يكون ال�صرف عرب جمل�س
رئا�س ��ة الوزراء حل�ي�ن �شموله ��ن بالتخ�صي�ص
املايل �ضمن موازنة العام املقبل .
منوها اىل ان تباط�ؤ اجراءات �صرف الرواتب
لالرام ��ل واملطلق ��ات انعك� ��س �سلب ��ا عل ��ى عمل
جلنة املر�أة والطفل يف جمل�س املحافظة وخلق
حال ��ة من عدم الر�ض ��ا عند ال�شرائ ��ح املذكورة،
الت ��ي هي ب�أم� � ّ�س احلاج ��ة اىل االعانة والدعم.
م�ؤكدة ان االلية املعتم ��دة حاليا يف املراجعات
و�ص ��رف الرواتب لالرام ��ل واملطلقات ما زالت
تت�سم بالتعقيد وتت�سب ��ب باملتاعب للم�شمولني
باالعان ��ة ،م�ؤكدة وجود توجه لدى جلنة املراة
والطف ��ل العادة النظ ��ر بالآلية املذك ��ورة ،ومبا
ي�سه ��ل االج ��راءات ويقلل مراجع ��ات ال�شرائح
املحرومة .

وا�ض ��اف البي ��ان � :أن الإجتم ��اع تن ��اول مناق�ش ��ة واقع املاء
ال�ص ��ايف بدء ًا من الأعم ��ال املنفذة من قبل دائ ��رة ماء بغداد
لتجدي ��د ومد �شبكات املاء لقراب ��ة ( )22حملة �سكنية� ،أجنز
بع�ضه ��ا و�أخ ��رى و�صل ��ت اىل مراح ��ل جي ��دة يف الإجناز،
ا�ضاف ��ة اىل الت�أكيد على �ضرورة الإ�س ��راع ب�إجناز م�شاريع
جتدي ��د �شب ��كات املح�ل�ات الأخ ��رى ،وف ��ق ال�سق ��ف الزمني
املحدد واملوا�صفات الفنية املطلوبة ،ومناق�شة عمل م�شاريع
املاء ال�صايف وتنفيذ م�شروع خط ماء خام الزعفرانية".
وا�ش ��ار البي ��ان اىل ان االجتماع تناول �أي�ض� � ًا مناق�شة خطة
دائ ��رة جماري بغ ��داد لتجديد �شبكات املج ��اري القدمية يف
بع�ض حم�ل�ات القاط ��ع ،وكذل ��ك م�شاريع خدم ��ة االفرازات
احلديث ��ة ومعاجل ��ة التخ�سف ��ات احلا�صل ��ة يف خطوط نقل
وت�صريف مياه املجاري واالمطار.

العراق ..نائبا لرئي�س ال�سياحة
العاملية
و�ص ��ف امل�ست�ش ��ار الإعالم ��ي يف وزارة الدول ��ة لل�سياح ��ة والآث ��ار
عب ��د الزهرة الطالق ��اين ،م�شاركة الع ��راق يف الدورة ال� �ـ  18ملنظمة
ال�سياحة العاملية الت ��ي عـُقدت يف كازاخ�ستان ،بالإيجابية .و�أ�ضاف
الطالق ��اين بح�سب "راديو �س ��وا"� :إن م�شاركة العراق متخ�ضت عن
ع ��دد من النتائج الإيجابية.و�أكد طالق ��اين �أن العراق �سبق و�أن تقلد
مه ��ا ّم رئي�س ��ة داخل �أجه ��زة املنظمة ،قب ��ل �أن يرتاج ��ع دوره ب�سبب
�سيا�س ��ات النظ ��ام ال�سابق .وك�ش ��ف الطالقاين عن انتخ ��اب العراق
ملن�صب نائب رئي�س املنظمة.

حمكمة خا�صة بدعاوى
اال�ستمالك
ق ��ال القا�ضي عبد ال�ست ��ار بريقدار :ان جمل�س الق�ض ��اء االعلى �شكل
حمكم ��ة بداءة تخت�ص بالنظر يف دعاوى اال�ستمالك اخلا�صة ب�أمانة
بغ ��داد يف ق�ص ��ر العدالة يف الر�صافة ،وا�ض ��اف بح�سب بيان العالم
املجل� ��س تلقت (املدى) ن�سخة منه ام� ��س :ان املحكمة تعد الأوىل من
نوعه ��ا يف العراق ،وقد ج ��اء ذلك لت�أمني ح�سن �س�ي�ر الإجراءات يف
الدعاوى اال�ستمالكي ��ة وتوحيد �صيغ تقدير العق ��ارات ،التي يطلب
ا�ستمالكها لأغرا�ض امل�صلحة العامة.

�إجراءات للحد من ال�سرقة
يف بابل
�أكد مدير عام �شرطة بابل اللواء فا�ضل رداد ،اتخاذ �إجراءات م�شددة
يف مدين ��ة احلل ��ة ،ب�سب ��ب تزايد ح ��االت ال�سرقة ،مو�ضح ��ا بح�سب
"رادي ��و �س ��وا "� :أن ال�شهر التا�سع �شهد بع�ض حوادث ال�سرقة يف
املدين ��ة ،ونتيج ��ة له ��ذه احل ��وادث ،مت ن�ش ��ر الدوري ��ات والكمائ ��ن
وجم ��ع املعلومات .وب�ش� ��أن نتائج هذه الإجراءات ق ��ال رداد� :إنه مت
القب� ��ض عل ��ى �شخ�ص�ي�ن الأول اعرتف بقيام ��ه بـ  18جرمي ��ة �سرقة
والث ��اين اع�ت�رف بقيامه بثم ��ان جرائم �سرق ��ة يف مدينة احللة ويف
مناط ��ق خمتلف ��ة .وا�ض ��اف الل ��واء فا�ض ��ل رداد� :إن مكت ��ب مكافحة
�سرق ��ة ال�سيارات ا�ستطاع �أن ي�ضبط ثمان �سيارات م�سروقة ،ويلقي
القب�ض على الع�صابة التي قامت ب�سرقة هذه ال�سيارات مع دراجتني
ناريتني.

مناق�شة واقع ال�سايلوات
ناق�ش ��ت اللجنة الفنية لغرفة العمليات الوقائية من مر�ض االنفلونزا
الوبائية امل�شكلة يف وزارة التجارة ،دور الوزارة ال�ساند للقطاعات
وامل�ؤ�س�س ��ات احلكومية املخت�صة لل�سيط ��رة على املر�ض ،وقال بيان
الع�ل�ام الوزارة تلقت (املدى) ام�س ن�سخ ��ة منه :ان اللجنة تدار�ست
خ�ل�ال اجتماعها االعتيادي واق ��ع ال�سايلوات التابعة ل�شركة جتارة
احلب ��وب وخم ��ازن �شرك ��ة امل ��واد الغذائي ��ة واالج ��راءات املتخ ��ذة
من �ش ��ركات الغ ��ذاء (جتارة احلب ��وب – ت�صنيع احلب ��وب – املواد
الغذائي ��ة) لو�ضع املعاجلات الفنية وال�صحي ��ة ك�إجراءات احرتازية
للوقاية من االنفلونزا الوبائية.

