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�إيقاف عمل جمل�س ناحية العبا�سية ..وجلنة حتقيقية �ضد كهرباء امل�شخاب

ك����ل����ام اب���ي�������ض

بانتظار املوازنة
علي القي�سي
حت ��وّ ل مو�ضوع �إق ��رار املوازنة التكميلي ��ة اىل م�شـكلة،
بعدما ت�أمّلت جمال�س املحافظات ان تكون حـال ً مل�شاكلها
اخلدمية املتفاقمة  ..وحني يتحول احلل اىل م�شكلة يف
ظ ��ل الظ ��روف الراهنة يعن ��ي – بلغة الي ��وم – ان حلها
يحت ��اج اىل معج ��زة حكومي ��ة ! وذل ��ك ب�سب ��ب ان�شغال
اع�ض ��اء الربملان وم�س� ��ؤويل احلكومة مبئ ��ات الق�ضايا
"احليوي ��ة" التي يعتقد املعني ��ون جازمني ،انها �أوىل
باملعاجل ��ة م ��ن اق ��رار املوازن ��ة التكميلي ��ة ..ويف ه ��ذا
اخل�ض ��م املتالطم ما ب�ي�ن مطالبات جمال� ��س املحافظات
ب�إال�سراع يف اقرارها لل�ضرورة الق�صوى  ،وبني اهمال
اجلهات �صاحبة ال�ش�أن..نقل ��ت و�سائل االعالم املختلفة
ام� ��س ,حتذي ��رات جمل� ��س حمافظ ��ة بغ ��داد م ��ن توقف
العدي ��د م ��ن امل�شاريع اخلدمي ��ة ،ب�سبب نف ��اد التمويل.
ونقل ��ت امل�ص ��ادر يف نف� ��س الي ��وم ،ان وزارة البلديات
رهن ��ت ه ��ي االخ ��رى اجن ��از م�شاري ��ع املي ��اه ب�إق ��رار
املوازن ��ة .حتى �شكل اقرار املوازنة ازمة جديدة م�ضافة
لالزمات املتنوعة التي تعرتي م�ؤ�س�سات الدولة.
وقد عزا البع�ض تعرث وتلك�ؤ اقرارها اىل دوافع �سيا�سية
م ��ن هذه اجلهة او تلك ،على الرغم م ��ن ان امل�شكلة �ألقت
بظالله ��ا الثقيل ��ة على ب�سط ��اء النا� ��س وفقرائهم الذين
ينتظ ��رون حت�س ��ن االو�ضاع العامة ،ف�ض�ل�ا عن و�صول
امل ��اء ال�ص ��ايف ال�صال ��ح لل�شرب له ��م او اك�س ��اء الطرق
وتعبيده ��ا ،النه ��ا يف �صل ��ب حياتهم اليومي ��ة .حتى ان
العا�صم ��ة بغداد تتح ��رق لو�صول امليزاني ��ة التكميلية،
البالغ ��ة بح�س ��ب امل�ص ��ادر نح ��و  425مليار دين ��ار ,من
اج ��ل تكري�سه ��ا لإك�ساء ال�ش ��وراع يف عم ��وم املحافظة،
بعدما اجنزت كاف ��ة م�شاريع البنى التحتية التي �شملت
خط ��وط املاء واملجاري ،وعدت عملي ��ة اك�ساء ال�شوارع
من م�شاريع البنى الفوقية !!
من هنا تكون "بالوينا"الكربى امل�ؤجلة منها ،واملعجلة
مرتبط ��ة كله ��ا به ��ذه املوازن ��ة الت ��ي ينتابن ��ي العج ��ب
كمواط ��ن ب�سيط م ��ن التلك�ؤ والتع�ث�ر يف اقرارها ،على
الرغم من انها يف حم�صلتها النهائية هي لدعم امل�شاريع
اخلدمية ،التي يق ّر املعنيون بنكو�صها وتراجعها.
يفرت�ض اذن  ،مبجال�س املحافظات والوزارات اخلدمية،
ان ترفع من وترية مطالبتها يف اال�سراع ب�إقرار املوازنة
وليته ��ا ا�ستدحث ��ت غرف ��ة عملي ��ات م�شرتك ��ة مدعوم ��ة
اعالمي ًا من اجل احل�صول على ما تبقى من اموال.

مـجـلـ�س الـنـجــف يفـــر�ض رقــابــة عـلــى مـــواد البنــاء
ويـمـنـح �صـالحـيـات لـلـمـخـتـبــرات الإنـ�شــائــيــة
النجف /عامر العكاي�شي

اتخذ جمل�س حمافظة النجف عددا من القرارات،
لتطوي ��ر امل�شاري ��ع التي تنف ��ذ يف املحافظة من
خ�ل�ال الت�شدي ��د عل ��ى املخت�ب�رات االن�شائي ��ة،
وفر� ��ض رقاب ��ة م�شددة ،م ��ع منحه ��ا للعديد من
ال�صالحيات  .وقال مدير اعالم املجل�س لـ( املدى
) " :م ��ن اجل النهو�ض ب�سب ��ل تطوير امل�شاريع
يف املحافظة ،عقدت جلن ��ة الإعمار واال�ستثمار
يف جمل� ��س حمافظ ��ة النجف اجتماع ��ا مو�سعا
مع هيئة الإعمار وجمي ��ع املختربات االن�شائية
يف املحافظ ��ة ،وه ��ي خمترب النج ��ف االن�شائي
وخمت�ب�ر املعه ��د التقن ��ي ،وخمت�ب�ر جامع ��ة
الكوفة ،ملناق�شة واق ��ع املختربات املوجودة يف
املحافظ ��ة ،وكيفية تفعيله ��ا بالإ�ضافة �إىل اتباع
الدقة يف العمل " .
واقع الفحو�صات
وا�ض ��اف " :وق ��د نوق� ��ش يف االجتم ��اع واق ��ع
الفحو�ص ��ات ،ودور املخت�ب�رات االن�شائي ��ة
و�أثرها على عملية االعم ��ار ،وم�شاريع االعمار
يف خط ��ة تنمي ��ة االقالي ��م للمحافظ ��ة ،واخلطة
اال�ستثماري ��ة للوزارات ،عل ��ى نوعية اخلدمات
املقدم ��ة للمواطن�ي�ن واملكات ��ب اال�ست�شاري ��ة
الهند�سي ��ة ،ودورها يف عملي ��ة االعمار ،ا�ضافة
اىل درا�س ��ة امكانية ت�شكيل هيئة عليا لل�سيطرة
النوعي ��ة يف املحافظ ��ة ،تتكام ��ل يف عمله ��ا مع
اجلهاز املرك ��زي للتقيي� ��س وال�سيطرة النوعية
يف البالد " .
وتاب ��ع " :وقد تركز النقا� ��ش يف هذا االجتماع،
ح ��ول املح ��ور االول على ان يت ��م مناق�شة باقي
املح ��اور يف اجتماع ��ات الحق ��ة ،وق ��د خ ��رج
االجتم ��اع بع ��دة تو�صيات حول املح ��ور االول
اهمه ��ا :تفعي ��ل دور املخت�ب�رات االن�شائي ��ة
والتن�سي ��ق فيم ��ا بينه ��ا ،ب�ش ��كل علم ��ي وفن ��ي
وقانوين مبا يخدم عملية االعمار يف املحافظة،
وتفعي ��ل دور املخت�ب�رات احلقلية يف امل�شاريع،
وخ�صو�ص ��ا الكب�ي�رة واملهم ��ة منه ��ا ،ا�ضاف ��ة

العدل :وزارة الدفاع حتول دون توظيف
 500من منت�سبي هيئة الت�صنيع
بغداد /املدى

ع ��زت دائرة اال�صالح ب ��وزارة العدل ع ��دم ال�سماح
لـنح ��و  500من منت�سبي هيئ ��ة الت�صنيع الع�سكري
املنح ��ل املبا�ش ��رة يف الدائ ��رة �إىل( ام ��ور اداري ��ة
تتعل ��ق ب ��وزارة الدفاع).وقال م�ص ��در م�س�ؤول يف
الدائ ��رة بح�سب املركز الوطن ��ي للإعالم :ان وزارة
الدف ��اع رف�ضت اعط ��اء انف ��كاك له� ��ؤالء املنت�سبني،
بالرغ ��م م ��ن وج ��ود درج ��ات وظيفي ��ة يف الدائرة.
و�أ�ض ��اف امل�صدر :ان الدائ ��رة ا�ستقبلت  266منهم،

فيم ��ا تع ��ذر على الدائ ��رة قبول نح ��و  500اخرين،
النه ��م كانوا قد ن�سب ��وا عل ��ى وزارة الدفاع ،م�شريا
�إىل انه ��م ينتظ ��رون م ��ن وزارة الدف ��اع اعطاءه ��م
االنفكاك االداري ليبا�شروا يف وظائفهم مع زمالئهم
يف دائ ��رة اال�صالح التابعة لوزارة العدل .يذكر ان
وزارة الدف ��اع مل ت�ستقبل منت�سب ��ي هيئة الت�صنيع
الع�سكري املنح ��ل ،ممن احيلوا على وزارة الدفاع،
ومل تواف ��ق حت ��ى االن عل ��ى اعطائه ��م انف ��كاكا من
الوزارة بالرغم من احالتهم على وزارات اخرى.

م�شاريع قيد االن�شاء
ل�ض ��رورة العم ��ل وفق قان ��ون اال�ش ��راف الفني
اجليولوجي ،على مقال ��ع املواد االولية االهلية
واحلكومي ��ة ،الهميت ��ه يف �ضم ��ان ا�ستخ ��راج
مواد اولية �صاحل ��ة لال�ستخدام .وا�شار اىل ان
املجتمع�ي�ن ق ��رروا " �ض ��رورة حتويل حمددات
الك ��ودات (  ) codeاىل �ضواب ��ط عم ��ل يف
م�شاري ��ع االعم ��ار والعم ��ل وفق معادل ��ة ن�سب
اخللط .
جلنة خا�صة
وبني امل�ص ��در ب�أنه تقرر " توف�ي�ر الدعم الكايف

للمخت�ب�رات االن�شائي ��ة بتخ�صي� ��ص االم ��وال
الالزمة لها �ضمن خطة تنمية االقاليم للمحافظة،
وادخال العاملني فيها دورات تدريبية ،واجراء
جول ��ة ميداني ��ة للمخت�ب�رات يف املحافظ ��ة،
لتقييمه ��ا م ��ن الناحي ��ة الفني ��ة والتنظيمي ��ة،
وت�شكي ��ل جلنة خا�صة له ��ذا الغر�ض ،وتو�سيع
اطارعم ��ل املخت�ب�رات لي�شمل جمي ��ع متطلبات
الفحو�صات االخرى ،مثل انابيب املاء واملجاري
وغريها كما مت االتفاق على �آلية لعملية اختيار
وحتدي ��د املخت�ب�ر ،لفح� ��ص النم ��اذج مل�شاري ��ع

االعم ��ار بغي ��ة حتق ��ق العدال ��ة يف التوزيع بني
املختربات ،وت�ضمن ان�سيابيتها من دون تدخل
�أي ط ��رف من االط ��راف باالختي ��ار والتحديد،
وم ��ن خالله ��ا ميك ��ن تقيي ��م اداء املخت�ب�رات
واالتف ��اق عل ��ى �آلية الع ��ادة الفح� ��ص للنموذج
الفا�ش ��ل حتقق دقة يف النتائ ��ج وت�ضمن حقوق
االط ��راف املعنية وتفعيل الفق ��رة القانونية يف
القانون املدين ،اخلا�ص ��ة بامل�س�ؤولية الع�شرية
لالخط ��اء الفادح ��ة الت ��ي تق ��ع م ��ن ج ��راء �سوء
التنفي ��ذ للمقاول يف اع�ل�ان املناق�صات ،وعقود

منع بيع الأ�سلحة البال�ستيكية يف وا�سط بــابـــل :ال تلــوث فـي ميـاه ال�شــرب
وا�سط /حامد املياحي

قرر جمل�س حمافظة وا�سط يف جل�سته املنعقدة يوم
ام�س ،منع بيع وتداول العاب االطفال البال�ستيكية
عل ��ى �شكل �أ�سلحة يف �أ�سواق املحافظة ،اعتبارا من
تاريخ الت�صويت على هذا القرار ..
�صرح ��ت بذلك لـ( امل ��دى ) �سند�س الذهب ��ي الناطقة
االعالمي ��ة يف املجل� ��س وقال ��ت :م ��ن �أج ��ل �إ�شاع ��ة
روح ال�س�ل�ام والوئ ��ام بني اطفالنا االع ��زاء  ،وبعد
تف�ش ��ي ظاه ��رة بي ��ع اال�سلح ��ة البال�ستيكي ��ة ب�شكل
ملف ��ت للنظ ��ر ،يف اال�سواق ،وما له ��ذه الظاهرة من
ا�ضرار نف�سية على تن�شئ ��ة االطفال ومات�شكله هذه

احلال ��ة من دواف ��ع لنم ��و روح الكراهي ��ة واالبتعاد
ع ��ن الت�سامح وااللف ��ة � ،س ��ارع اع�ضاءاملجل�س اىل
الت�صوي ��ت عل ��ى ه ��ذا القرار.وا�ضاف ��ت :ان هن ��اك
ح ��االت ا�صابة لعدد من االطف ��ال �سجلت لدى بع�ض
امل�ست�شفي ��ات واملراكز ال�صحية يف عدد من املناطق
يف املحافظ ��ة ،نتيج ��ة ا�ستخدام ه ��ذه اال�سلحة وما
ت�شكل ��ه من خطر بعد ان جت ��اوز �صانعوها ال�صوت
واال�ضاءة يف عملها م�ستخدمني بع�ض الر�صا�صات
البال�ستيكية.
ونا�ش ��دت الذهب ��ي اجلهات املعني ��ة بااللتزام وعدم
بيع وا�سترياد هذه االلعاب اىل ا�سواق املحافظة .

بابل /اقبال حممد

اكد املهند�س �سعد عبد االمري مدير ماء حمافظة بابل ،انه
مت ايق ��اف �ضخ املي ��اه اىل املواطنني يف عموم املحافظة،
بعد ورود معلومات من مديري ��ة املوارد املائية ومديرية
بيئ ��ة بابل ،حول وجود بقع نفطية يف نهر الفرات و�شط
احللة.وب�ي�ن ان ��ه مت اخ ��ذ عينات م ��ن مياه �ش ��ط احللة،
واثبت ��ت وجود بق ��ع نفطية وهي غري م�سم ��وح بها كون
ن�سبته ��ا تبل ��غ  5ج ��زء /ملي ��ون ،مبين ��ا ان ��ه اىل االن مل
نتع ��رف عل ��ى م�ص ��در ه ��ذه البق ��ع الت ��ي م ��رت حاليا مع
جمرى ال�شط اىل املحافظات اجلنوبية االخرى.وا�ضاف
لـ(امل ��دى) :ان املديري ��ة اتخ ��ذت اجراء وق ��ف املجمعات

" الرافدين " يوا�صل حتويل رواتب املتقاعدين يف اخلارج �إجناز �أول خارطة ا�ستثمارية
فـي الـبــ�صــرة
بغداد /املدى

يوا�صل م�صرف الرافدين بتحويل رواتب املتقاعدين
العراقيني املقيمني يف دول الأردن ولبنان و�أبو ظبي
والبحرين واليمن و�سوريا .
�أو�ض ��ح ذلك عبد احل�سني اليا�سري مدير عام م�صرف
الرافدين يف بيان تلقت (املدى) ن�سخة منه ام�س وقال
 ":ان ع ��دد احلواالت املر�سلة ل�سوريا بلغت ()4919
حوال ��ة ومببل ��غ ( )2639814دوالرا �أم ��ا جمم ��وع
احل ��واالت املر�سلة �إىل الأردن ولبن ��ان واليمن و�أبو
ظب ��ي والبحرين و�صل عدده ��ا �إىل ( )16278حوالة
ومببلغ ( )17681835دوالرا ".
و�أ�ض ��اف اليا�سري بح�سب البيان "ب�أن امل�صرف قام
بتعزي ��ز دور الرقاب ��ة الداخلي ��ة وفق خطت ��ه ل�شهري
مت ��وز و�آب املن�صرمني من خالل ع ��دة �إجراءات منها
تزوي ��د دائرة املفت�ش العام  /هيئة امل�صارف بتقارير
دي ��وان الرقاب ��ة املالي ��ة والبن ��ك املرك ��زي العراق ��ي
ومتابع ��ة التقارير �أعاله ،م ��ع تزويد مراقب االمتثال
يف امل�صرف بن�سخة منها م�شريا" �إىل انه تتم املتابعة
وب�شكل م�ستمر مع �شعبة الت�سويات املالية ،لتح�صيل
ديون امل�صرف ،وكذلك لت�سديد مبالغ النق�ص املرتتبة
بذم ��ة �أمناء ال�صناديق يف فروع امل�صرف ،ف�ضال عن
�إجراء الزيارات التدقيقية ال�شاملة واملفاجئة لفروعه
املنت�شرة يف بغداد واملحافظات  .ويف �سياق مت�صل،
�أكد املدي ��ر العام ان امل�صرف ي�سع ��ى حاليا" الفتتاح

الب�صرة� /سوا

عند ا�ستالم الراتب التقاعدي ..من االر�شيف

فروع له يف �سوريا وتركيا.
�أما بخ�صو�ص ن�شاط امل�ص ��رف االئتماين ،فقد �أ�شار
املدي ��ر العام ب�أن امل�ص ��رف �أجنز خ�ل�ال �آب املن�صرم
( )42معامل ��ة ومببلـــــــــــــــ ��غ (خم�سم ��ة و�أربع ��ة
وع�شري ��ن مليون ��ا وخم�سمئ ��ة �ألف دين ��ار ) .خا�صة
بالت�سهيالت امل�صرفـــــــــــــــــــية .

مو�ضح ��ا" ب�أن جمموع القرو� ��ض املمنوحة بالدينار
العراق ��ي و لكاف ��ة القطاع ��ات بلغ ��ت (�ست ��ة مليارات
وخم�سمئ ��ة وثالثة و�سبعني ملي ��ون و�ستة ع�شر �ألف
دينار ) وجمم ��وع املبالغ املمنوحة لقرو�ض الإ�سكان
( ثالث ��ة ع�شر مليارا ومئ ��ة وت�سعة وخم�سون مليون
وثمامنئة وع�شرة �آالف دينار) .

�أعلنت احلكومة املحلية يف حمافظة
الب�ص ��رة ع ��ن �إجن ��از �أول خارط ��ة
ا�ستثماري ��ة للمحافظ ��ة� ،شمل ��ت
قطاع ��ات خمتلف ��ة منه ��ا ال�صناع ��ة
والإ�س ��كان وال�سياح ��ة والزراع ��ة
والنقل .و�أكد حمافظ الب�صرة �شلتاغ
عبود يف م�ؤمتر �صحفي عقده ام�س
االول� ،أن خارط ��ة هيئ ��ة اال�ستثمار
اعتمدت على نظام الـ GISوك�شفت
عن مواق ��ع املياه اجلوفي ��ة ،م�شريا
بح�س ��ب "رادي ��و �س ��وا" �إىل �أنه ��ا
�ست�شج ��ع امل�ستثمرين الأجانب على
اال�ستثم ��ار يف املحافظة .من جهته،
لف ��ت رئي� ��س هيئ ��ة اال�ستثم ��ار يف
حمافظة الب�صرة حي ��در علي فا�ضل
�إىل �أن اخلارطة اال�ستثمارية والتي
ا�ستغرق �إجنازها �أكرث من �شهرين،
�شمل ��ت جمي ��ع مناط ��ق املحافظ ��ة

والقطاع ��ات كافة .و�أ�ض ��اف فا�ضل:
�أن اخلارط ��ة ك�شفت عن وجود 200
�أل ��ف دومن جاه ��زة لال�ستثم ��ار يف
جم ��ال الزراعة ،والرثوة احليوانية
وم�ساح ��ات وا�سع ��ة لال�ستثم ��ار
ال�صناع ��ي ،ف�ضال ع ��ن خم�س فر�ص
مهمة للإ�س ��كان ،م�ؤكدا ع ��زم الهيئة
ترجمة اخلارط ��ة خلم�س لغات منها
الفرن�سية والفار�سية ل�ضمان �إطالع
�أكرب عدد ممكن من امل�ستثمرين.
يذك ��ر �أن حمافظ ��ة الب�ص ��رة �شهدت
يف غ�ض ��ون العامني املا�ضيني توافد
ع�ش ��رات امل�ستثمري ��ن الأجان ��ب،
لالط�ل�اع عل ��ى واق ��ع اال�ستثم ��ار،
والذي ��ن مل يقدم ��وا معظمه ��م فعليا
عل ��ى اال�ستثم ��ار يف املحافظ ��ة،
لأ�سباب منها الو�ض ��ع الأمني وعدم
تط ��ور النظام امل�ص ��ريف ،و�صعوبة
احل�ص ��ول عل ��ى قط ��ع �أرا� ��ض،
ال�ستغالله ��ا يف تنفي ��ذ م�شاري ��ع
ا�ستثمارية.

�أهالـي منطقـة "الـمـزارع" يطـالـبـون بـ�إن�شـاء مدر�ســة مـتـو�سـطــة
كربالء /املدى

عرب اهايل منطق ��ة املزارع الواقعة مقابل
الوادي اجلديد يف كرب�ل�اء عن ا�ستيائهم
م ��ن الوع ��ود املتك ��ررة ملديري ��ة تربي ��ة
املحافظ ��ة ،وع ��دم اال�ستجاب ��ة ملطلبه ��م
ب�إن�شاء مدر�س ��ة متو�سطة طيلة ال�سنوات
االربع املا�ضية.

وقال املتحدث با�سم االهايل احلاج �صحن
عيادة علي بح�سب موقع نون" :ان منطقة
امل ��زارع الواقع ��ة مقابل ال ��وادي اجلديد
�ش ��رق مركز املدينة ،تعاين اهمال مديرية
تربية كربالء؛ ك ��ون املنطقة التوجد فيها
�سوى مدر�سة هاين بن عروة االبتدائية،
وتفتق ��ر لوج ��ود مدر�س ��ة متو�سطة ،رغم

احلاج ��ة املا�سة اليه ��ا ،مبينا :ان خريجي
املرحلة االبتدائي ��ة يلج�أون بعد تخرجهم
م ��ن االبتدائية للعمل يف امل ��زارع ،كونهم
اليتمكنون من اكم ��ال الدرا�سة املتو�سطة
الفتق ��ار املنطقة اليها .وا�ضاف :ان اهايل
املنطقة قدموا طلبات متكررة بعد �سقوط
النظ ��ام البائد اىل مديري ��ة تربية كربالء

الـحـالـة الـجـويـة
الطق�س �صحو مع ظهور بع�ض القطع
من الغيوم
بغداد /املدى

امل�شاري ��ع ،كم ��ا مت االتف ��اق على اعتم ��اد مناذج
جديدة ل�شه ��ادات وتقاريرالفح�ص ال�صادرة من
املختربات ،با�ستخدام ورق ملون حتمل ارقاما
مت�سل�سلة وتر�سل مبظروفات مغلقة وخمتومة
للق�ضاء على ظاهرة التزوير و حتديد الرتددات
املطلوب ��ة ل ��كل فح� ��ص يف امل�شاري ��ع ،واعتماد
�شه ��ادة الفح� ��ص ال�ص ��ادرة م ��ن املختربات يف
قب ��ول امل ��ادة او رف�ضها ،حت ��ى يف حالة وجود
�شه ��ادة فح�ص من املجه ��ز او املن�ش�أ العراقي او
االجنبي احلكومي او االهلي " .
كهرباء امل�شخاب
ويف ذات ال�سياق قرر جمل�س املحافظة ،ايقاف
عم ��ل املجل�س البلدي لناحية العبا�سية يف وقت
�ص ��وت في ��ه عل ��ى ت�شكيل جلن ��ة حتقيقي ��ة �ضد
كهرباء امل�شخاب .
وقال م�صدر خمول يف جمل�س املحافظة " :نظر ًا
لتدين عمل املجل�س البلدي يف ناحية العبا�سية،
قرر جمل�س حمافظة النجف يف جل�سته� ،إيقاف
عمل املجل�س ملدة �أ�سبوع حلني �إنهاء الإجراءات
التحقيقي ��ة م ��ن قبل اللجنة امل�شكل ��ة من جمل�س
املحافظة ،ومت الت�صويت على ذلك بالإجماع " .
من جهة اخرى� ،صوت جمل�س حمافظة النجف
على ت�شكيل جلنة حتقيقة �ضد كهرباء امل�شخاب
 .وب�ي�ن امل�صدر :عق ��د جمل�س حمافظ ��ة النجف
جل�ست ��ه االعتيادي ��ة ملناق�شة التقري ��ر املقدم من
قب ��ل جلنة الطاق ��ة ،والذي قدمه رئي� ��س اللجنة
ط�ل�ال بالل ،حول م�شاكل الكهرباء يف امل�شخاب
"  .وا�ش ��ار اىل ان التقرير" ت�ضمن عدة نقاط
منها �ضعف الطاقة الكهربائية ،وكرثة انقطاعها
وك�ث�رة ال�ش ��كاوى على مدير القط ��اع ،وت�ضمن
التقري ��ر �أي�ضا كتاب املجل� ��س املحلي يف ناحية
احل�ي�رة ،وال ��ذي ت�ضم ��ن ع ��دم تع ��اون مدي ��ر
القط ��اع مع املجل� ��س املحلي "  .ون ��وه اىل انه
وبع ��د نقا�ش م�ستفي�ض ،اق�ت�رح رئي�س املجل�س
احالة املو�ض ��وع �إىل جلنة حتقيقية وقد �صوت
املجل�س باالجماع على هذا املقرتح.

توقعت هيئة االنواء اجلوية ،ان يكون الطق�س اليوم الثالثاء يف املناطق كافة �صحوا مع ظهور بع�ض القطع من
الغيوم يف املنطقة ال�شمالية .وقالت الن�شرة اجلوية لهيئة العامة للأنواء يف بيان تلقت (املدى) ن�سخة منه ام�س
 ":ان درج ��ات ح ��رارة �ستكون مقاربة مل ��ا �سجل ام�س ب�سبب �ضعف تاثري امتداد املرتف ��ع اجلوي للبحر املتو�سط
الذي ترافقه كتلة هوائية معتدلة ورطبة ن�سبيا".
وا�ضاف  ":ان الرياح �شمالية غربية خفيفة اىل معتدلة ال�سرعة ( )20-10كم � /س  ،ومدى الر�ؤية ( )10-8كم".
واو�ضح البيان  ":ان درجة احلرارة العظمى املتوقعة هذا اليوم يف بغداد  38درجة وال�صغرى  19درجة مئوية.
وا�ش ��ار البي ��ان اىل ":ان موعد غروب ال�شم�س يف مدينة بغداد اليوم �سيك ��ون يف ال�ساعة اخلام�سة و  32دقيقة ،
فيما �سيكون موعد �شروق ال�شم�س يف مدينة بغداد يوم غـد يف ال�ساعة ال�ساد�سة و 4دقائق.

لكن من دون جدوى ،مو�ضحا :ان االهايل
جل�أوا بعد ذلك اىل تقدمي طلب اىل منظمة
( )CHFالتي ا�شار امل�س�ؤولون فيها اىل
ان املنظمة تتعهد ببناء متو�سطة يف حال
ع ��دم ادراجها �ضم ��ن خط ��ة املديرية لعام
 2006االم ��ر ال ��ذي دف ��ع ب�أه ��ايل املنطقة
اىل مراجع ��ة ق�سم التخطي ��ط يف مديرية

قام ��وا ب�إن�ش ��اء �صف مدر�س ��ي ال�ستيعاب
طلب ��ة �صف الأول املتو�سط فقط يف نف�س
املدر�س ��ة  .ونا�ش ��د احل ��اج �صحن جمل�س
حمافظة كربالء النظ ��ر بق�ضيتهم ،كونهم
يعان ��ون م ��ن ت�سي ��ب اع ��داد كب�ي�رة م ��ن
ابنائه ��م وحرمانه ��م م ��ن اكم ��ال الدرا�سة
املتو�سطة.

مقرتح لإن�شاء مركز ثقايف ن�سوي يف مي�سان
�أف ��ادت نائب رئي�س جلنة املر�أة والطفل يف جمل�س حمافظة
مي�س ��ان� ،أن �أجتماعا عقد مع جلنة �إعم ��ار مي�سان ،بح�ضور
جمموع ��ة م ��ن الرواب ��ط الن�سوي ��ة يف املحافظ ��ة ،ا�سفر عن
اتف ��اق مبدئ ��ي عل ��ى تنفي ��ذ ع ��دد م ��ن امل�شاري ��ع املقرتح ��ة،
للنهو�ض بواقع املر�أة والطفل يف املحافظة  .وبينت منتهى
عب ��د احل�سني لـ(امل ��دى)� :أن امل�شاريع الت ��ي مت االتفاق على
تنفيذه ��ا ت�شمل م�شروعا لإن�شاء مركز ثقايف ن�سوي ،و�آخر
للطفل �إ�ضافة لعدد من ريا�ض الأطفال  .وعن ن�شاطات جلنة
امل ��ر�أة �أو�ضح ��ت " :هنال ��ك م�ش ��روع قي ��د الدرا�س ��ة لتوفري
فر� ��ص عم ��ل للن�س ��اء العاطالت .كم ��ا نتابع م�ش ��روع ور�ش
لتطوي ��ر امل�ستوى الثقايف للم ��ر�أة الريفي ��ة ،ونتجه لتفعيل
م�ش ��روع حم ��و الأمي ��ة يف �صف ��وف الن�س ��اء " ،وع ��ن دور

امل������������وج������������ز
حملة خدمات يف الديوانية

�أعلن حمافظ الديوانية �سامل ح�سني علوان ،عن انطالق حملة وا�سعة
لرف ��ع م�ست ��وى اخلدمات لع ��دة مناط ��ق يف املحافظة .وق ��ال للق�سم
ال�صحف ��ي يف املركز الوطن ��ي لالعالم :ان احلمل ��ة ت�ستهدف مناطق
الفرات وال�صدر االوىل والثانية والثالثة التي تعاين نق�صا وا�ضحا
يف اجلان ��ب اخلدم ��ي ،من خ�ل�ال رف ��ع النفاي ��ات وردم امل�ستنقعات
املجاورة لالحي ��اء ال�سكنية ،ا�ضافة اىل فتح وتعديل �شوارع رئي�سة
وفرعي ��ة فيه ��ا .و�أ�ض ��اف :ان احلمل ��ة ت�شم ��ل اي�ضا اعم ��ال ال�صيانة
ل�شب ��كات الكهرب ��اء ،وادامته ��ا ومعاجل ��ة الن�ضوح ��ات احلا�صلة يف
�شب ��كات مياه ال�شرب ،ومعاجلة االن�س ��دادت التي تتعر�ض لها بع�ض
املبازل الثانوية يف تلك املناطق.

�إخالء فندق بابل ال�سياحي

ق ��رر كل م ��ن املكتب الإقليم ��ي لل�سفارة االمريكي ��ة يف منطقة جنوب
الو�س ��ط وفري ��ق الإعمار الأمريك ��ي يف حمافظة باب ��ل� ،إخالء بناية
فن ��دق بابل ال�سياحي .وقال (باب وان ��ك ) م�س�ؤول االعالم يف فريق
االعم ��ار بح�سب املركز الوطن ��ي للأعالم� :إن �إج ��راءات �إخالء بناية
الفن ��دق �ستب ��دا يف موع ��د �أق�ص ��اه اخلام� ��س ع�شر من �شه ��ر ت�شرين
االول اجل ��اري ،وتنتهي مع حل ��ول �شهر كانون الثاين املقبل ،ح�سب
االتفاقي ��ة ب�ي�ن اجلانب�ي�ن االمريك ��ي واحلكوم ��ة املحلي ��ة يف باب ��ل.
وا�ض ��اف :ان كال من املكتب االقليم ��ي وفريق االعمار �سينتقالن اىل
قاعدة (كال�سو) الع�سكرية االمريكية يف ناحية امل�شروع �شمايل بابل
و�سيبا�شران من هناك اعمالهما.

تخ�صي�ص جناح لنتاجات املعاقني

تربية املحافظة الذي بني م�س�ؤول الق�سم:
ب�أن ��ه مت ادراجها �ضمن اخلط ��ة ال�سنوية
لع ��ام  2006االم ��ر ال ��ذي دف ��ع باه ��ايل
املنطق ��ة اىل ع ��دم مراجع ��ة املنظم ��ة ،يف
تف مديرية تربية كربالء
الوقت ال ��ذي مل ِ
بوعوده ��ا .وتاب ��ع حديث ��ه :ان اه ��ايل
املنطقة ومن خالل قيامهم بحملة تربعات

مي�سان /رعد �شاكر

املائي ��ة للحف ��اظ على �صح ��ة املوطنني ،لكون ه ��ذه البقع
تتفاع ��ل م ��ع امل ��واد املوج ��ودة يف امل ��اء وتنت ��ج عنا�صر
م�سرطن ��ة ،فيما مت ت�شكيل جل ��ان م�شرتكة من قبل البيئة
وال�صح ��ة واملاء ،واخذت مناذج خمتلف ��ة وت�أكد لها خلو
امل ��اء من امللوثات يف الوقت احلا�ضر وقد مت االيعاز اىل
ت�شغيل جميع املجمعات وامل�شاريع املائية.وا�شار اىل ان
جلنة م�شرتكة تدر�س حاليا ا�سباب ت�سرب هذه البقع اىل
جمرى نهر الفرات و�شط احللة ،لو�ضع احللول املنا�سبة
لها.وقد �شوهد الع�شرات من اهايل مدينة احللة يحملون
االواين املعدني ��ة والبال�ستيكي ��ة جلل ��ب املي ��اه م ��ن �شط
احللة بوا�سطة العربات ل�سد حاجتهم اليومية.

اللجن ��ة الت�شريع ��ي والرقاب ��ي فيم ��ا يخ�ص تف�ش ��ي ظاهرة
ت�سول الن�س ��اء ،وب�أعمار متفاوتة يف ال�ش ��وارع والأ�سواق
وال�ساح ��ات العام ��ة يف مرك ��ز املحافظة� ،أك ��دت �أن معاجلة
ه ��ذه الظاهرة حتتاج اىل جهد الدول ��ة لو�ضع حلول جذرية
لظاه ��رة الت�سول ،ع�ب�ر توفري فر�ص العم ��ل وتطوير ودعم
الرعاي ��ة االجتماعية م�ضيفة " :التقيت اكرث من مت�سولة يف
ال�شارع وعر�ضت عليهن مراجعة دائرة الرعاية االجتماعية
للح�ص ��ول على راتب احلماي ��ة ،ولكنهن رف�ضن كون الراتب
�ضئي�ل�ا ال يتع ��دى  50ال ��ف دين ��ار �شهري ��ا ،وه ��ن يف�ضل ��ن
ممار�س ��ة الت�سول ال ��ذي يدر مبالغ جي ��دة �أف�ضل من الراتب
بكثري بح�سب اقوالهن ،لذا �أمتنى على احلكومة �أن تزيد من
مقدار رواتب املعونات احلكومية ،مبا ي�ؤمن العي�ش الكرمي
له ��ذه ال�شريح ��ة من الن�س ��اء علما �أن �أغلبهن م ��ن الأرامل �أو
املطلقات.

ذك ��ر م�ص ��در م�س� ��ؤول يف دائرة رعاي ��ة ذوي االحتياج ��ات اخلا�صة
التابع ��ة لل ��وزارة ان الدائ ��رة ا�ستح�صل ��ت موافق ��ة ال�شرك ��ة العامة
للمعار� ��ض العراقي ��ة ،يف وزارة التج ��ارة عل ��ى تخ�صي� ��ص جن ��اح
لنتاج ��ات الور� ��ش واجلمعيات االنتاجي ��ة التعاوني ��ة للمعاقني ،يف
ال ��دورة املقبلة م ��ن معر�ض بغداد الدويل ( ال ��دورة  ) 36بعد اطالع
املعني�ي�ن يف ال�شرك ��ة العام ��ة للمعار� ��ض عل ��ى م�ست ��وى انتاج ��ات
الور�ش املحمية واجلمعيات التابعة لدائرة رعاية ذوي االحتياجات
اخلا�ص ��ة ،و�سيت ��م عر� ��ض نتاجاته ��ا م ��ن غ ��رف الن ��وم والبوفيات
واملكات ��ب واالراجي ��ح واالب ��واب اخل�شبي ��ة وال�سج ��اد الي ��دوي
واملالب�س وال�شرا�شف والزهور امل�صنعة وال�سرياميك وال�سندانات،
وغريها م ��ن املنتجات التي تقوم بانتاجه ��ا الوحدات وامل�ؤهلني يف
جماالت النجارة واحلدادة واخلياطة .

ندوات ب�ش�أن مر�ض احل�صبة
فـي مي�سان

عق ��دت �شعبة تعزيز ال�صحة يف دائرة �صحة مي�سان ،ندوات تثقيفية
لقادة املجتمع املدين والرواب ��ط الن�سوية يف املحافظة ،ب�ش�أن حملة
التلقيح ��ات �ضد مر�ض احل�صب ��ة ،و�أو�ضحت الدكت ��ورة نوال كرمي
م�س�ؤولة ال�شعبة لـ(املدى)� " :أن الهدف من هذه الندوات ،هو تفعيل
دور منظم ��ات املجتم ��ع املدين حل�ش ��د املجتمع ورفع وع ��ي العوائل
وحثهم لإكمال تلقيح �أطفالهم ،وفق اجلدول االعتيادي "م�ضيفة� :أن
ال�شعب ��ة نظمت زي ��ارات �صحية للمناطق النائي ��ة لتعريف املواطنني
ب�أهمي ��ة التلقيح �ضد مر�ض احل�صبة و�إعالمهم مبوعد انطالق حملة
التلقيح ��ات ،م�ش�ي�رة اىل �أن احلملة �ستنطلق ي ��وم احلادي ع�شر من
ال�شه ��ر اجل ��اري ،وت�ستم ��ر لغاي ��ة الثام ��ن والع�شرين من ��ه وت�شمل
الأطفال من عمر  6ا�شهر ولغاية � 6سنوات .

