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يف ال�ش�أن املحلي
In Local Situation
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بعد �أن �أ�شيع توزيعها وفق املحا�ص�صة احلزبية

ك����ل����ام اب���ي�������ض

جتاوزات م�شروعة

جمل�س ذي قار ينفي توزيع تعيينات النفط بني �أع�ضائه

جالل العتابي
و�ص ��فت امانة بغ ��داد الوقفني ال�س ��ني وال�ش ��يعي ،ب�أنهما
االكرث جتاوزا على الت�ص ��ميم اال�س ��ا�س للعا�ص ��مة بغداد،
وكذلك االكرث جتاوزا على امالك االمانة .االول قام ب�إن�شاء
عدد من املباين خلف جامع ام الطبول يف منطقة الريموك،
ومن دون احل�صول على املوافقات الر�سمية ،ومبان اخرى
يف منطقة �س ��بع البور .اما الثاين فقام اي�ض ��ا ب�إن�شاء عدة
مبان متجاوزة على ارا�ض ��ي الدولة ب�صورة غري قانونية،
ٍ
يف منطقة العطيفية لأغرا�ض جتارية.
وم ��ن ف�ض ��ل الله علين ��ا اننا منل ��ك وقفني ديني�ي�ن يديران
�ش� ��ؤون العباد .ون�س ��مع ظهر كل يوم جمع ��ة خطبتني من
اجمل الكالم ب�ش� ��أن االمانة واالخال�ص وال�سرية احل�سنة،
وعدم التجاوز على اموال اليتيم وحفظ االمن ،والدعوات
اىل حل م�شاكل املهجرين واملتجاوزين على اموال الدولة .
ون�سمع الن�صح بانتباهة اميانية كبرية ،خ�صو�صا العمل
بالتي هي اح�س ��ن .وم ��ن رحمة الله ،انن ��ا نتمتع باالميان
وال�ص�ب�ر عل ��ى الب�ل�اء وال نقن ��ط م ��ن االح�ل�ام واالم ��اين
بالتمتع باالخالق احلميدة ،وعدم اال�س ��اءة اىل اجلريان ،
بل نهتف للت�سامح والت�آخي واحرتام املال العام.
ونحن نعرف اي�ض ��ا ان ار�ض العراق وا�س ��عة جدا واكرث
االرا�ض ��ي مرتوكة ،ومل ت�س ��تغل ال للبناء وال للزراعة ،ومل
يتم توزيعها على املواطنني حلل ازمة ال�سكن.
ال�شجاعة يف القول ،قالتها امانة بغداد وعلى ل�سان امينها،
وو�صلنا عرب بيان �صادر من املكتب االعالمي ،ت�سلمنا منه
ن�س ��خة بي�ض ��اء على خلفية اجتماع  ،مت خالله ا�ستعرا�ض
الت�ص ��ميم اال�س ��ا�س لبغ ��داد ،وتن ��اول في ��ه التج ��اوزات
احلا�ص ��لة م ��ن قبل جه ��ات وم�ؤ�س�س ��ات حكومي ��ة ،البيان
ن�ش ��ر يف �ص ��حف عراقية حمددة ،م ��ن دون اخرى ،وهناك
�صحف جتاهلته متاما ال�سباب نعرفها جيدا .كذلك تناولته
وكاالت عاملي ��ة واخ� ��ص وكال ��ة االنب ��اء الفرن�س ��ية الت ��ي
يكتف
او�ص ��لته بدورها اىل ابعد نقطة يف ا�س�ت�راليا  .ومل ِ
البيان بالوقفني ال�س ��ني وال�شيعي ،بل تعدى اىل وزارتني
�سياديتني و�صفهما باالكرث ت�شويها ملظهر العا�صمة  ،وهما
الدفاع والداخلية � .أمني بغداد اتهم بكل �ص ��راحة بقوله :
ان وزارة الدف ��اع �ش ��يدت مركزا للتدري ��ب على الرماية يف
جانب الر�صافة �ضمن االرا�ضي املخ�ص�صة لتنفيذ م�شروع
التو�سع الثاين مل�شروع ماء �شرق دجلة ،ما ادى اىل ت�أخري
اجنازه ،وا�ض ��اف :ان وزارة الداخلية اقامت مركزا امنيا
يف منطقة بوب ال�ش ��ام عل ��ى جزء من االر�ض املخ�ص�ص ��ة
لتنفيذ م�ش ��روع ماء الر�ص ��افة العمالق ،م ��ا يتطلب القيام
ب�إزالة املبنى الذي يعوق تنفيذ امل�شروع.
فم ��ا احل ��ل اذا كانت احلكوم ��ة تتجاوز عل ��ى احلكومة ؟!
وهل تعرف الداخلية ان م�شروع ماء الر�صافة يعد من اكرب
م�شاريع املاء ال�ص ��ايف يف ال�شرق االو�سط ؟ والذي ي�سهم
يف ت�أمني احتياج العا�ص ��مة امل�ستقبلي من املاء حتى عام
 . 2030وكم نحتاج من الآليات والوقت لإزالة هذا املبنى؟
وامل�شكلة الثانية ان الداخلية تهيئ حت�ضرياتها ال�ستغالل
احد املواقع املهمة الن�ش ��اء مبنى �آخ ��ر جديد  .وهل تعرف
الدف ��اع ان مرك ��ز الرماية القريب م ��ن دور االهايل يرعبهم
بلعلة الر�ص ��ا�ص ويخيف االطف ��ال ؟ والنا�س هي مرعوبة
ا�صال من العبوات الال�ص ��قة وال�سيارات املفخخة  .فاتقوا
الله يف م�ش ��اريع �ص ��رفت املليارات عليه ��ا  .واتقوا الله يا
م�س�ؤويل الوقفني ..ونحن بانتظار(تخريجة) التجاوزات
امل�شروعة وغري امل�شروعة.
jalalhasaan@yahoo.com

النا�صرية /ح�سني العامل

نف ��ى جمل�س حمافظة ذي قار ما تردد من ا�ش ��اعات بني املواطنني ،حول
تقا�س ��م اع�ض ��اء جمل� ��س املحافظ ��ة الدرج ��ات الوظيفية املخ�ص�ص ��ة من
�ش ��ركة نفط اجلنوب اىل حمافظة ذي قار والبالغ ��ة  300درجة وظيفية
 .واو�ض ��ح بيان �صحفي �ص ��ادر عن اعالم جمل�س املحافظة تلقت املدى
ن�س ��خه منه ام�س  :ان نائ ��ب رئي�س املجل�س عبد اله ��ادي موحان تطرق
خالل اجتماع املجل�س الدوري اىل مو�ض ��وع ح�صول املجل�س على 300
درجة وظيفية من �ش ��ركة نفط اجلنوب خم�ص�ص ��ة حلقول نفط ذي قار ،
وا�ضاف البيان وقد عرج نائب رئي�س املجل�س يف حديثه �إىل الكثري من
الإ�ش ��اعات التي تتداول الآن يف ال�ش ��ارع والتي تزع ��م توزيع الدرجات
الوظيفية املذكورة بني �أع�ض ��اء املجل�س كمحا�ص�صة ،وا�شار البيان اىل
ان موح ��ان اك ��د عدم دقة الكالم يف املو�ض ��وع املذكور ،كون ��ه عاريا عن
ال�ص ��حة ويهدف اىل النيل من �س ��معة املجل�س و�أع�ض ��ائه  ،م�ش�ي�را اىل
ان ا�س ��باب التاخ�ي�ر يف الب ��ت يف التعيين ��ات املذكورة ،تع ��ود اىل كون
الإداريني يف �شركة نفط اجلنوب م�شغولني حاليا يف ا�ستكمال تعيينات
الب�ص ��رة ،والتي �س ��تنتهي قريبا وبعدها �س ��يتوجهون �إىل حمافظة ذي
ق ��ار م�ست�ص ��حبني معه ��م اال�س ��تمارات التي �س ��توزع ح�س ��ب ال�ش ��روط
وال�ضوابط ويف مكان وزمان معينني �سيتحددان الحقا  .وي�ضم جمل�س
حمافظ ��ة ذي قار  31ع�ض ��وا وه ��و ما عزز اال�ش ��اعة املتداولة بني اهايل
النا�ص ��رية والت ��ي ت�ش�ي�ر اىل توزيع الدرج ��ات الوظيفي ��ة البالغة 300
درجة بواقع ع�شر درجات لكل ع�ضو من اع�ضاء املجل�س  .من جانبه اكد
رئي�س جلنة الطاقة يف جمل�س حمافظة ذي قار املهند�س ح�س�ي�ن ح�س ��ب
الع ��واد خ�ل�ال لقائه عددا من الراغبني بالتعي�ي�ن يف الوظائف املذكورة:
ان جلنة التعيينات يف جمل�س املحافظة �شكلت جلنة ت�ضم يف ع�ضويتها
ممثلني عن املجل�س وحقول نفط ذي قار ومفت�ش وزارة النفط ال�ستقبال
طلب ��ات املتقدمني بع ��د حتديد مكان وزمان التقدمي الفتا بح�س ��ب ما نقل
عنه بي ��ان اعالم جمل�س حمافظة ذي قار اىل ان املفا�ض ��لة بني املتقدمني
�ستعتمد على املعدل والزوجية وعدد الأطفال .
ونفى العواد ما ا�ش ��يع عن املتاجرة بالدرج ��ات الوظيفية املذكورة قائال
 ":وق ��د �أ�ش ��يع كث�ي�را �أن جمل� ��س املحافظة قد ا�س ��تلم مبال ��غ مالية على
التعيينات ،وهذا كالم مغلوط وهو عار عن ال�ص ��حة " وا�ض ��اف العواد:
�س ��وف تقوم اللجنة املذكورة ب�إجراء القرعة امام امللأ وتعر�ض النتائج
على الف�ض ��ائيات وموقع �ش ��بكة اخب ��ار املجل�س الفتا اىل انه �س ��وف لن
ي�ضيع حق �أي من املتقدمني على تلك الوظائف.

بغداد  /املدى
اعلنت وزارة النقل ان املرا�صد الزلزالية
يف الهيئة العامة لالنواء اجلوية والر�صد
الزلزايل �سجلت يوم ام�س االول حدوث
هزة �أر�ض ��ية �ض ��ربت عدة مناطق �شمال
الع ��راق وتركزت يف اجلانب الغربي من

جمل�س النجـف يـ�شـكـل لـجـنـة حتقيقيـة
بحــق مدير الت�سجيل العقاري
قرر جمل�س حمافظة النجف ت�ش ��كيل جلنة حتقيقية فورية،
�ض ��د مدير الت�س ��جيل العقاري يف املحافظة ،ب�س ��بب اجراء
اتخ ��ذه املدير اعتربه املجل�س خطريا جدا ،ينتج عنه تالعب
كبري يف �سجالت قدمية تعود اىل العهد العثماين.
وق ��ال مدير اعالم جمل�س املحافظ ��ة لـ( املدى ) ام�س" :بناءا
على التقرير املقدم من ع�ضو جمل�س حمافظة النجف ح�سن
كاظم الزاملي بخ�ص ��و�ص قرار مدير الت�سجيل العقاري يف
املحافظ ��ة بتوزيع ال�س ��جالت اخلا�ص ��ة بالأم�ل�اك العثمانية
على بع�ض املنت�س ��بني بعد �أن كانت م�ؤمنة يف غرفة خا�ص ��ة

بانتظار فر�صة عمل

هــزة �أر�ضـيـة تــ�ضــرب
عــدة مـــنــاطـــق �شــمــالــي
الـــعـــراق

خ�شية التالعب ب�أمالك تعود �إىل العهد العثماين

النجف  /عامر العكاي�شي
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يطلق عليها الغرفة امل�ؤمنة".
وا�ض ��اف "وم ��ا خلطورة املو�ض ��وع وم ��ا قد ينت ��ج عنه من
تالع ��ب يف تل ��ك ال�س ��جالت قرر جمل� ��س املحافظة برئا�س ��ة
ال�شيخ فائد كاظم نون ت�شكيل جلنة طارئة وعلى الفور".
وبني :ان " اللجنة مت ت�شكيلها برئا�سة ع�ضو املجل�س ح�سن
الزاملي وع�ض ��وية كل من �أع�ض ��اء املجل�س خالد اجل�شعمي
وال�ش ��يخ جبوري عب ��د عليوي وجواد الكرع ��اوي للتحقيق
يف املو�ض ��وع و�إعادة ال�سجالت �إىل ماكانت عليه �سيما و�إن
مدير الت�س ��جيل العقاري يف النجف �أ�ص ��در ق ��رارا باعتبار
ي ��وم ال�س ��بت  2009/10/17ه ��و ي ��وم دوام ر�س ��مي له ��ذا
الغر�ض".

نرمني عثمان :معامل الطابوق يف وا�سط كارثة بيئية
وا�سط /حامد املياحي

كركوك.
ونقل بي ��ان للوزارة تلقت املدى ن�س ��خة
من ��ه ام� ��س ":ان اله ��زة �أالر�ض ��ية بلغت
قوته ��ا  4درج ��ات عل ��ى مقيا� ��س رخ�ت�ر
امل�ؤل ��ف م ��ن ت�س ��ع درج ��ات وكان موق ��ع
اله ��زة يبعد ح ��وايل  40كم �ش ��مال غرب
مدينة كركوك.

زارت نرم��ي�ن عثم����ان ح�س����ن وزي����رة البيئ����ة
ق�ضاء ال�صويرة يف حمافظة وا�سط للوقوف
على تداعيات انح�س����ار م�ساحات وا�سعة من
االرا�ض����ي الزراعية والتقت ال�سيدة الوزيرة
النائ����ب االول ملحاف����ظ وا�س����ط ال�س����يد عمار
عي�س����ى وع����ددا من امل�س�����ؤولني يف الق�ض����اء
لبح����ث ال�س����بل الكفيل����ة للنهو�����ض بالواق����ع
الزراعي والبيئي للق�ضاء.
حي����ث تطرق����ت اىل جمل����ة من امل�ش����اكل التي

تعانينه����ا حمافظ����ة وا�س����ط ومنه����ا معام����ل
الطاب����وق الت����ي و�ص����فتها بالكارث����ة البيئية
ف�ض��ل�ا عن ان ظروف العاملني فيها ما�ساوية
الفتقاره����م اىل ادن����ى م�س����تويات ال�س��ل�امة
املهنية.
و�ش����ددت عل����ى �ض����رورة اتب����اع التعليم����ات
البيئي����ة يف اماك����ن العم����ل و�ض����رورة توفر
بطاقة العامل ال�ص����حية مبا ي�ض����من ال�سالمة
يف حاالت اال�صابة يف العمل.
وفيم����ا يتعلق مبو�ض����وع االلغام او�ض����حت
انه����ا متت����د عل����ى م�س����افة 132كم عل����ى طول
ال�ش����ريط احل����دودي حيث تعد تل����ك املناطق

العمل :العاطلون ي�شكلون  %25من �إجمايل
امل�شمولني ب�إعانات �شبكة احلماية
بغداد /يو�سف الطائي
اكد وزير العمل وال�ش�ؤون االجتماعية
حممود ال�ش ��يخ را�ضي اهمية االرتقاء
بامل�س ��توى املهن ��ي للعاطلني عن العمل
وامل�ش ��مولني باعانات �ش ��بكة احلماية
االجتماعي ��ة ،وذلك من خ�ل�ال ت�أهيلهم
للعم ��ل وزجه ��م يف ال ��وزارات وب ��ذل
اجله ��ود مبتابعته ��م  .ونق ��ل م�ص ��در
م�س� ��ؤول يف ال ��وزارة لـ(امل ��دى) ام�س
ع ��ن ال�ش ��يخ را�ض ��ي خ�ل�ال تر�ؤ�س ��ه
اجتم ��اع اللجن ��ة الوطني ��ة العلي ��ا
للت�ش ��غيل والتدري ��ب املهن ��ي قول ��ه:
ان العاطل�ي�ن ع ��ن العم ��ل امل�ش ��مولني

باعان ��ات ال�ش ��بكة ي�ش ��كلون  %25م ��ن
اجم ��ايل امل�ش ��مولني بربنام ��ج �ش ��بكة
احلماي ��ة االجتماعي ��ة ،البال ��غ عددهم
بح ��دود ملي ��ون �أ�س ��رة .وا�ش ��ار اىل
ان العاطل�ي�ن الذي ��ن مت توزيعه ��م
عل ��ى دوائر الدول ��ة �سي�س ��تمر منحهم
اعان ��ات �ش ��بكة احلماي ��ة االجتماعية،
وهناك درا�س ��ة لت�ش ��غيل العاطلني عن
العم ��ل يف القطاع اخلا� ��ص ،ومنحهم
اعانات ال�ش ��بكة ،ومبا ي�ضمن االرتقاء
بامل�س ��توى االقت�ص ��ادي للعاطل�ي�ن عن
العمل على وفق تعليمات ت�ص ��در بهذا
اخل�ص ��و�ص  .واك ��د الوزي ��ر بح�س ��ب
امل�ص ��دراهمية ت�أهيل واع ��داد الكوادر

ل�س ��وق العم ��ل ،وعملي ��ة امل�س ��ح التي
تنفذه وزارة التخطيط بالتن�س ��يق مع
وزارة العم ��ل ،وكيفية اعداد مرتكزات
ا�سا�س ��ية للخطوات الالحق ��ة لتحقيق
املواءم ��ة ب�ي�ن خمرج ��ات التدري ��ب
والتعلي ��م واحتياج ��ات �س ��وق العم ��ل
ورف ��ع مه ��ارات املتدرب�ي�ن باجت ��اه
مهن ��ي والكفاءة املهني ��ة للعاطلني ،مع
من ��ح �ص ��احب املهنة �ش ��هادة على وفق
�ض ��وابط معينة ،ت�س ��مح له مبزاولتها
وت�ؤم ��ن احل ��د االدن ��ى م ��ن امله ��ارات
املطلوب ��ة وخا�ص ��ة يف امله ��ن الفني ��ة
وال�ص ��يانة وغريه ��ا ،والتي متكنه من
احل�صول على فر�صة عمل.

م��ن��اق�����ش��ة ال���واق���ع ال�����ص��ح��ي وال��ب��ي��ئ��ي مل���دار����س م��ي�����س��ان
مي�سان /رعد �شاكر
بح�ض ��ور ممث ��ل ع ��ن مكت ��ب رئي�س ال ��وزراء،
ومب�ش ��اركة ممثل ��ي املحافظة ودوائ ��ر الرتبية
وال�ص ��حة والبيئ ��ة وجمل� ��س ق�ض ��اء العمارة،
عقدت يف مي�س ��ان ندوة مو�سعة ملناق�شة الواقع
ال�صحي والبيئي ملدار�س املحافظة.
واو�ض ��ح املهند� ��س عم ��ار كاظ ��م  ،ممث ��ل بيئة
مي�س ��ان لـ(امل ��دى) ام� ��س� :أن هنال ��ك جملة من
امل�ش ��اكل التي تعرتي الواقع ال�صحي والبيئي
يف معظ ��م مدار� ��س املحافظ ��ة منه ��ا :ازدح ��ام
ال�صفوف بالتالميذ ووجود نواق�ص يف زجاج
ال�ش ��بابيك والتا�سي�س ��ات الكهربائي ��ة ،وع ��دم
توف ��ر املاء ال�ص ��الح لل�ش ��رب وتراك ��م النفايات
ق ��رب االبني ��ة املدر�س ��ية ،ووج ��ود متجاوزين
داخل بع�ض املدار�س او على حميط �أ�س ��يجتها
 ,م�ض ��يفا " فرق مديرية بيئة مي�سان �سبق و�أن

براعم على مقاعد الدرا�سة� ..صورة من االر�شيف

الـحـالـة الـجـويـة
الطق�س �صحو ترافقه كتلة
هوائية جافة
بغداد /املدى
توقعت االنواء اجلوية ان يكون الطق�س اليوم االثنني �صحوا وان درجات احلرارة مقاربة ليوم
ام�س وذلك لتاثرها مبرتفع جوي متمركز على البالد ترافقه كتله هوائية معتدلة و جافة ن�سبي ًا.
وق ��ال بي ��ان للهيئة تلقت املدى ن�س ��خة من ��ه ام�س :ان  ,الرياح �ش ��مالية غربية خفيف ��ة اىل معتدلة
ال�سرعة ( )20-10كم�/س تن�شط خالل النهار يف بع�ض اق�سام املنطقتني الو�سطى واجلنوبية اىل
( )30-20كم�/س م�سببة ت�صاعد الغبار فيها  .مدى الر�ؤية ( )10-8كم ويف الغبار ( )6-4كم.
وا�ض ��اف البيان ان درجة احلرارة ال�ص ��غرى املتوقعة (ْ )18م ودرجة احلرارة العظمى املتوقعة
يف مدينة بغداد (ْ )38م.

قامت ب�إعداد درا�س ��ة مف�صلة عن الواقع البيئي
للمدار� ��س �إث ��ر ج ��والت ميداني ��ة لنح ��و 50
مدر�س ��ة يف عم ��وم املحافظة وجلمي ��ع املراحل
الدرا�س ��ية (ابتدائبة  ،متو�سطة � ،إعدادية) وقد
ك�ش ��فت الدرا�س ��ة وجود خلل يف جم ��ال البيئة
وال�ص ��حة يف �أكرث من  % 90من هذه املدار�س "
و�أجمل كاظم �س ��لبيات الواقع البيئي للمدار�س
الت ��ي ا�س ��تهدفتها الدرا�س ��ة ،بع ��دم توف ��ر مياه
ال�ش ��رب او رداءة نوعيته ��ا يف ح ��ال توفره ��ا،
ووج ��ود خلل ونواق� ��ص يف منظومة الكهرباء
كالإنارة واملراوح ال�سقفية وته�شم زجاج نوافذ
ال�ص ��فوف ،وانعدام ال�س ��تائر وان�سداد وقذارة
املرافق ال�ص ��حية متابعا " الحظنا كذلك وجود
تفاوت يف م�ستوى اخلدمات والتجهيزات بني
املدار�س التي �ش ��ملتها الدرا�سة ،ولكنها عموما
تع ��اين نق�ص ��ا يف التجهي ��زات ال�ض ��رورية،
كاملقاعد وال�س ��بورات وعدد الط�ل�اب ،حيث �أن

بع� ��ض املدار� ��س ا�ض ��طرت اىل تق�س ��يم الدوام
اىل ث�ل�اث وجبات ب�س ��بب ازدحامها بالطالب،
كما �أن هنالك نق�ص ��ا كب�ي�را يف موظفي اخلدمة
وغالبي ��ة حدائ ��ق املدار� ��س مهمل ��ة ،وبع�ض ��ها
غ ��دت �س ��احات مترتب ��ة �أو م�س ��تنقعات للمياه
الآ�س ��نة �إ�ض ��افة لوجود متجاوزين اتخذوا من
�ص ��فوف بع� ��ض املدار�س كم ��كان �س ��كن بينهم
بع� ��ض العوائل املهجرة ،كما �أن �أ�س ��يجة بع�ض
املدار� ��س حتول ��ت اىل �أ�س ��واق تعج با�ص ��وات
�أ�ص ��حاب الب�سطيات واملتب�ضعني ما ي�ؤثر �سلبا
على العملية التعليمية".
وع ��ن �أه ��م م ��ا خل�ص ��ت الي ��ه الن ��دوة به ��ذا
اخل�ص ��و�ص �أ�ش ��ار كاظ ��م اىل ت�ش ��كيل جلن ��ة
برئا�س ��ة مكتب املحافظ ت�ض ��م ممثل ��ي الدوائر
املعني ��ة ملتابعة ومعاجلة امل�ش ��اكل وال�س ��لبيات
الت ��ي يعانيه ��ا الواق ��ع ال�ص ��حي والبيئ ��ي يف
املدار�س.

طبيبة تتهم امل�س�ؤولني يف �صحة كربالء بالف�ساد الإداري
كربالء� /آكانيوز
اتهم ��ت طبيب ��ة متخ�ص�ص ��ة تعم ��ل يف م�ست�ش ��فى ال ��والدة
مبحافظة كربالء امل�س� ��ؤولني يف رئا�س ��ة ال�ص ��حة بالف�س ��اد
الإداري وامل ��ايل  ،يف الوق ��ت ال ��ذي �أك ��د في ��ه رئي� ��س جلنة
ال�ص ��حة والبيئة يف جمل�س املحافظة ت�شكيل جلنة حتقيقيه
للنظ ��ر يف م ��دى �ص ��حة تل ��ك االدع ��اءات .وقالت هال ��ة �أبو
املعايل بح�س ��ب وكال ��ة �آكانيوز ام�س الأح ��د� ،إن "الطبيبات
الأخ�ص ��ائيات الالتي يعملن يف م�ست�شفى الوالدة احلكومي
يقمن بتحويل املري�ض ��ات �إىل م�ست�ش ��فيات خا�ص ��ة لك�س ��ب
املال على ح�س ��اب الفقراء"  ،م�ؤكدة �أنها "فاحتت امل�س�ؤولني
املعني�ي�ن بالأم ��ر ومنه ��م رئي�س دائرة �ص ��حة كرب�ل�اء ،عالء
حم ��ودي بدير� ،إال �أنها فوجئت بنقلها �إىل مركز �ص ��حي يف
�أح ��د الأحياء البعيدة"  .و �أ�ض ��افت �أب ��و املعايل "هناك هرم
م ��ن الف�س ��اد الإداري وامل ��ايل ،حي ��ث يتعر� ��ض الفق ��راء من

املر�ض ��ى �إىل الإهم ��ال املتعم ��د واىل الطرد �أحيان ��ا �أخرى"
ح�س ��ب تعبريها .و�أو�ض ��حت "يتم حتويل عدد من املر�ضى
(مي�س ��وري احلال) فورا �إىل م�ست�شفيات خا�صة �أمام �أنظار
املوظف ��ات"� .أم ��ا رئي�س جلنة ال�ص ��حة والبيئ ��ة يف جمل�س
املحافظ ��ة حبيب حم ��زة الطريف ف�أكد �أنه "مت ت�ش ��كيل جلنة
حتقيقي ��ة ،للنظ ��ر يف ما جاءت ب ��ه الطبيبة �أب ��و املعايل من
�إدع ��اءات"  ،مو�ض ��حا �إن "�ص ��دقت تل ��ك االدع ��اءات تعترب
جرمي ��ة تعر� ��ض مرتكبيه ��ا �إىل املحا�س ��بة القانوني ��ة".
وق ��ال الط ��ريف "نرف�ض رف�ض ��ا قاطعا حتويل املر�ض ��ى من
امل�ست�ش ��فيات احلكومية �إىل اخلا�صة ،كونها جرمية يعاقب
عليها جمل�س املحافظة بق�س ��وة  ،و�أن ثبوت الأدلة �سيع ّر�ض
الطبيب ��ات املتورط ��ات �إىل جلن ��ة حتقيقي ��ة"  .و�أ�ض ��اف:
"�أطلب من املواطنني الذين يتعر�ضون �إىل االبتزاز من قبل
الأطباء يف م�ست�ش ��فيات الدولة تقدمي ال�ش ��كاوى �إىل جلنته
التخاذ الالزم" على حد قوله .

زراعي����ة ومناط����ق وا�س����عة لال�س����تثمار م����ن
الناحي����ة االقت�ص����ادية ،وذل����ك لوجودع����دة
مع����ادن يف تربته����ا ف�ض��ل�ا ع����ن انه����ا مناطق
جي����دة ال�س����تخراج امل����واد االولية ل�ص����ناعة
اال�سمنت..
وبينت :ان خم�سا وع�شرين �شركة ومنظمة
تعن����ى بااللغام وازالتها قدمت ا�س����تعداداتها
لدع����م وزارة البيئ����ة يف جمال ازال����ة االلغام
من جميع مناط����ق العراق وهي بادرة جيدة
حيث يحت����اج العراق لدع����م املجتمع الدويل
للتخل�ص من ه����ذه الكارث����ة احلقيقية للبيئة
العراقية.

امل������������وج������������ز
حمافظ مي�سان يكرم
مرا�سل "املدى"
كرم حمافظ مي�س ��ان حممد �ش ��ياع �ص ��بار الزميل رعد �ش ��اكر مرا�سل
جريدة (املدى) يف املحافظة .وقال �صبار يف كتاب �شكر وجه ن�سخة
من ��ه ملكتب (امل ��دى) "نظرا للجه ��ود املبذولة من قبلك ��م يف التغطية
ال�ص ��حفية امل�س ��تمرة واملتميزة للن�ش ��اطات والفعاليات وامل�ش ��اريع
االعمارية والتنموية اجلارية يف املحافظة،الي�س ��عنا اال ان نعرب لكم
عن فائق �ش ��كرنا وتقديرنا متمنني لكم املوفقية والنجاح يف عملكم"
ويعد تكرمي املحافظ للزميل �ش ��اكر ،تكرميا لل�ص ��حيفة التي �س ��عت
منذ �صدورها اىل مالحقة احلدث وتق�صي احلقيقة.

مركزا �شرطة حلجز املت�سولني
اكد مقرر جلنة احلد من ظاهرة الت�س ��ول والت�ش ��رد يف وزارة العمل
وال�ش�ؤون االجتماعية علي مر�شد �سلوم تخ�صي�ص مركزين لل�شرطة
م ��ن قب ��ل وزارة الداخلية حلجز املت�س ��ولني الذين ت�ض ��بطهم املفارز
اخلا�صة .وقال �س ��لوم :ان الهدف من تخ�صي�ص هذه املراكز لتفعيل
عمل اللجنة ب�ش ��كل او�س ��ع واحلد من هذه الظاهرة غري احل�ضارية.
وا�ضاف :ان املركزين يقعان االول يف جانب الر�صافة ،والثاين يف
جانب الكرخ .وا�ش ��ار ان ه ��ذا القرار جاء خ�ل�ال اجتماع جلنة احلد
من ظاهرة الت�سول والت�شرد يف وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية
ال ��دوري ،ملناق�ش ��ة عم ��ل اللجن ��ة واملعوق ��ات الت ��ي تعرت� ��ض عملها
امليداين.

افتتاح مركز تطوير ال�سياحة
فـي النجف
افتتح ��ت غرف ��ة جت ��ارة النج ��ف مرك ��زا لتطوي ��ر ال�س ��ياحة ،لتنمية
قابليات الأفراد املتخ�ص�ص�ي�ن بالعمل ال�س ��ياحي والفندقي وتطوير
قابليات الراغبني بالعمل ال�سياحي .
وقال م�صدر م�س�ؤول يف الغرفة لـ( املدى ) " :املركز يهدف �إىل تطوير
العمل ال�س ��ياحي يف املحافظة من خالل التن�سيق مع هيئة ال�سياحة،
ويت�أل ��ف من عدد من املدربني املتخ�ص�ص�ي�ن بالعمل ال�س ��ياحي ولهم
خ�ب�رات اكت�س ��بوها م ��ن ع ��دة دول عربية ف�ض�ل�ا عن وج ��ود باحث
�س ��ياحي وم�س ��اعدين مدربني كلهم من حملة ال�ش ��هادات "  .وا�ضاف
" وقد متت املبا�شرة ب�إقامة �أول دورة اال�سبوع املا�ضي وملدة ثمانية
�أيام و�س ��يكون هناك برنامج لدورات مكثف ��ة للمتدربني خالل الأيام
القادمة " .

درا�سة لإعادة الإ�شارات ال�ضوئية
فـي كربالء
تدر� ��س مديري ��ة امل ��رور يف كربالء �إع ��ادة العم ��ل ب�إ�ش ��ارات املرور
ال�ض ��وئية يف التقاطع ��ات .و�أ�ش ��ار عقي ��د امل ��رور مانع عبد احل�س ��ن
العام ��ري مدير مرور املحافظة بح�س ��ب "راديو �س ��وا" �إىل "و�ض ��ع
خطة بهذا ال�ش�أن بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة يف املحافظة من
�أجل �إعادة العمل بالإ�شارات ال�ضوئية".
وقال العامري "متت درا�سة اخلطة اخلا�صة ب�إعادة العمل بالإ�شارات
ال�ض ��وئية مع هند�س ��ة املرور يف البلدية ومع احلكومة املحلية التي
تتحمل نفقات هذا امل�ش ��روع" .ولكن العامري ا�س ��تدرك بالقول �إن "
مديري ��ة امل ��رور مل تتلق املوافقة بع ��د من قبل دائ ��رة الكهرباء لربط
الإ�ش ��ارات ال�ض ��وئية بخط الكهرباء املخ�ص ���ص للطوارئ" ك�س ��ائر
امل�ؤ�س�سات اخلدمية يف املدينة.

