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�أمانة بغداد حتذر من معامل ت�صفية املياه :طرق بدائية يف التعقيم

مجرد كالم
 عدوية الهاليل

حمل��ت ال�صح��ة م�س�ؤولي��ة غي��اب الرقابة على حم��ال بيع م��اء الـ RO
ّ 

تعديل
خم�س ��ة وع�ش ��رون يوم ��ا هي كل الف�ت�رة التي ق�ضته ��ا مع زوجها
لينته ��ي زواجها بالط�ل�اق وتعود اىل �أهلها مطلق ��ة ب�سن  13عام ًا
..وامل� ��ؤمل يف الأم ��ر �إنه ��ا تزوج ��ت ومت تطليقه ��ا خ ��ارج املحكمة
 ،وفق ��دت بالت ��ايل حقوقه ��ا القانوني ��ة وال�شرعي ��ة ومعه ��ا براءة
طفولته ��ا وغ�ضا�ضة �صباها فق ��د حتوّ لت بني يوم وليلة من �صبية
مازالت متار�س �ألعاب الطفولة اىل امر�أة مطلقة..
مث ��ل هذه احلالة �ستتكرر وتتكرر يومي� � ًا اذا مامت تطبيق التعديل
اجلديد لقانون االحوال ال�شخ�صية فمن يبغي تزويج ابنته انطالقا
م ��ن �سن التا�سعة لن يقابل بالرف�ض م ��ن قبل املحاكم ال�شرعية لأن
ال ��زواج �سي�ستند �أ�صال اىل عقود �شرعية وح�سب املذهب املطلوب
و�سي�صب ��ح دور الق�ض ��اء ثانوي ��ا ..لي�س ه ��ذا فح�سب ب ��ل �سيقيد
القان ��ون اجلدي ��د حري ��ة امل ��ر�أة العراقي ��ة �أك�ث�ر و�أك�ث�ر ويحرمها
م ��ن حق ��وق ت�ضمن لها حي ��اة كرمي ��ة �..سيطعن يف حقه ��ا بالإرث
واحل�ضان ��ة وال�سكن امل�ستق ��ل واختيار ال ��زوج واالعرتا�ض على
تعدد الزوجات وما اىل ذلك  ،وبعد كل هذا  ،يخرج لنا من النواب
وامل�س�ؤول�ي�ن م ��ن ي�ستهجن ماين�سب لال�سالمي�ي�ن ال�سيا�سيني فهم
لي�سوا �ضد املجتمع وحق ��وق الن�ساء ومل يفكروا بتمزيق الن�سيج
املجتمع ��ي عندما طرحوا فكرة تعديل قان ��ون االحوال ال�شخ�صية
و�سع ��وا اىل الت�صويت عليها وكل مايحدث من �ضجة ي�شارك فيها
املثقف ��ون ومنظم ��ات املجتمع امل ��دين واملنظم ��ات الدولية التعدو
كونها اتهامات تكال لهم جزاف ًا ويرف�ضونها جمل ًة وتف�صي ًال ..
اذا كان مايقولونه �صحيحا فما الذي دعاهم اىل البحث عن فتاوى
تتنا�س ��ب م ��ع �أهوائه ��م ورغباتهم وميوله ��م املذهبي ��ة والطائفية
ليحاولوا تغيري قانون كان والزال م�صدر زهو للن�ساء العراقيات
يف امل�ؤمت ��رات الن�سوي ��ة العربية مل ��ا تقابله به الن�س ��اء العربيات
م ��ن تقدير كبري لبنوده التي حت�ت�رم املر�أة العراقية وحتافظ على
حقوقها وكيانها ..ملاذا اليعرتف ه�ؤالء النواب انهم امنا يبحثون
ع ��ن دعاي ��ات انتخابي ��ة جاه ��زة له ��م لعزفهم م ��ن جدي ��د على وتر
الطائفية و�إ�سالة لعاب الرجال اىل االج�ساد ال�صغرية ..
لق ��د ق ��ال �أحده ��م ب�صري ��ح العب ��ارة ان الفر�صة قد حان ��ت ليطبق
كال من ��ا تعاليم مذهب ��ه والداع لتدخل الق�ض ��اء يف ذلك ..كيف �إذن
ين ��ادون ب�شع ��ارات الدميقراطي ��ة والتم ��دن وامل�صاحل ��ة الوطنية
..انه ��م ي�ؤك ��دون ان مايتبجحون ب ��ه يف ت�صريحاتهم لي�س �سوى
�شع ��ارات زائف ��ة وانه ��م امنا يري ��دون ا�ستغ�ل�ال املرحل ��ة لتعزيز
والئهم لطوائفهم ولي�س لبلد موحد بقوانني حتفظ الفراده هيبتهم
�.أال يكف ��ي انهم انتفعوا من املرحلة مادي ًا لدرجة �ضمان م�ستقبلهم
وم�ستقبل عوائلهم واتباعهم  ،وحرموا العراقيني من حقوقهم يف
العي�ش برخاء وا�ستقرار..
ليرتك ��وا لهم حقوقهم املعنوية على الأقل دون تدخل مق�صود �..أال
يكفيه ��م انهم هبط ��وا بالع ��راق اىل م�ستوى خط الفق ��ر و�أ�سهموا
يف انهي ��ار كل اركانه من تعليم و�صح ��ة وق�ضاء و�صناعة وزراعة
 ،فلم ��اذا يري ��دون �أن يقرنوا الفق ��ر بالتخلف لي�سلب ��وا العراقيني
فر�صته ��م يف مواكب ��ة دول الع ��امل ..وملاذا ي�ستك�ث�رون على املر�أة
العراقي ��ة �أن تتباه ��ى ب�ي�ن رفيقاته ��ا العربي ��ات بامتالكه ��ا �أف�ضل
قانون لالحوال ال�شخ�صي ��ة ..وهذه حقيقة واقعة ولي�ست حم�ض
�شعارات كما ي�صدر عنهم !!
لقد قال �أحدهم ب�صريح العبارة ان
الفر�صة قد حانت ليطبق كال منا تعاليم
مذهبه والداع لتدخل الق�ضاء يف ذلك..
كيف �إذن ينادون ب�شعارات الدميقراطية
والتمدن وامل�صاحلة الوطنية

بغداد� /ستار الغزي
حمل ��ت �أمان ��ة العا�صم ��ة وزارة
ال�صحة والبيئ ��ة م�س�ؤولية غياب
مراقب ��ة حم ��ال بيع م ��اء الـ RO
وفتحها دون �إجازة �صحية ،فيما
�أكد خمت�ص ��ون �أن �أغلب �أ�صحاب
تل ��ك املحطات ي�ستخدم ��ون مواد
غ�ي�ر �صحي ��ة يف تنقي ��ة املي ��اه
مما ق ��د ي�شكل خط ��ر ًا على �صحة
امل�ستهلك.
وق ��ال مع ��اون مدي ��ر م ��اء �أمان ��ة
بغ ��داد ها�ش ��م ح�س�ي�ن لـ"املدى"،
�إن "�إغالق حمال حمطات ت�صفية
ماء الـ  ROلي�س �ضمن مهامنا"،
م�ش�ي�را �إىل �أن "مه ��ام من ��ح
االج ��ازات تق ��ع عل ��ى م�س�ؤولي ��ة
وزارة ال�صحة".
ولف ��ت �إىل �أن "ال ��وزارة مل
حُتا�سب �أ�صحاب حمطات ت�صفية
املاء غري املجازين ".
و�أو�ض ��ح �إن "�أ�صح ��اب حمطات
ت�صفية املاء يعتربون متجاوزين
على ماء اال�سالة" ،م�شرية �إىل �أن
"ه�ؤالء ي�ستخدم ��ون املاء بدون
حما�سبة لي�صف ��وه ويبيعوه �إىل
املواطن".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "�أمان ��ة العا�صمة
وجه ��ت دوائر بلدياته ��ا حما�سبة
�أ�صح ��اب حمطات ت�صفي ��ة املياه
كونه ��م متجاوزين عل ��ى �شبكات
املي ��اه" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "حم ��ال
بي ��ع املاء هم خمالف ��ون ل�ضوابط
وتعليمات دوائر البلدية ووزارة
ال�صحة" .من جهته �أ�شتكى خمتار
منطق ��ة النعريية يف ناحية بغداد
اجلدي ��دة م�ؤيد االعرجي بالقول
لـ"امل ��دى"� ،إن "�ش ��راء املواط ��ن
امل ��اء من قب ��ل �أ�صح ��اب حمطات

مياه معب�أة
حملي ًا تباع
يف اال�سواق..
وكاالت
ت�صفي ��ة املاء يعت�ب�ر رخي�ص ًا جد ًا
�إال �أن امل�شكل ��ة مل يعرفه ��ا الكث�ي�ر
من املواطنني والدوائر البلدية".
و�أ�ضاف �إن "امل�شكلة عندما نقي�س
امل ��اء بجه ��از نقاوة امل ��اء جند �أن
ق ��راءة املقيا� ��س للم ��اء امل�صف ��ى
م ��ن امل�صايف الأهلي ��ة تبلغ ن�سبة
ملوحته من � 33إىل  35درجة".

وتاب ��ع" ،بينم ��ا امل ��اء امل�صف ��ى
م ��ن قب ��ل ال�ش ��ركات املعتم ��دة
واملرخ�صة حكومي� � ًا تكون ن�سبة
قيا� ��س ملوح ��ة املاء م ��ن � 14إىل
 15درج ��ة" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "هذا
الفرق يعت�ب�ر كبري ًا م ��ن الناحية
ال�صحية".
من جهة �أخرى ك�شف مدير املركز

الإفال�س يعرقل تنفيذ  600قرار �صادر من جمل�س بابل
بابل� /إقبال حممد
اعلنت جمل�س حمافظة بابل� ،أم�س االثنني،
ت�شكي ��ل جلن ��ة ملتابع ��ة �أ�سباب ع ��دم تنفيذ
 600ق ��رار �صادر منه من ��ذ انعقاد جل�ساته
منت�ص ��ف ع ��ام  ،2013وفيما لف ��ت اىل �أنه
�أر�س ��ل خماطب ��ات ر�سمي ��ة اىل الدوائ ��ر
واللج ��ان التنفيذي ��ة للمطالب ��ة بتو�ضي ��ح
الأ�سب ��اب ،ب�ي�ن املوازن ��ات التق�شفية وقلة

ال�سيول ��ة املالي ��ة عرقل ��ت تنفي ��ذ �أغلب تلك
االجراءات ال�صادرة منه.
وق ��ال الأمني العام للمجل�س عقيل الربيعي
يف حدي ��ث لـ"املدى"� ،إن �أكرث من  %50من
قرارات املجل�س ال�صادرة منذ بداية دورته
االنتخابي ��ة منت�ص ��ف ع ��ام  2013وحل ��د
ال�شهر العا�شر من هذا العام والبالغة عددها
 600قرار مل يتم تنفيذها وتطبيقها".
وتاب ��ع الربيع ��ي �إن "املجل� ��س �شكل جلنة

ملتابعة قراراته ال�صادرة التي يتم تنفيذها
م ��ن �أج ��ل متابعته ��ا ومعرفة �أ�سب ��اب عدم
تنفيذه ��ا من خ�ل�ال �إر�س ��ال كت ��ب للدوائر
وجلان املجل�س".
و�أو�ض ��ح الربيع ��ي �إن "ال ��دورة احلالي ��ة
ملجل� ��س املحافظ ��ة ب ��د�أت منت�ص ��ف ع ��ام
 2013و�ص� �دّرت في ��ه  59ق ��رار ًا ويف عام
�2014ص� �دّرت  129قرار ًا ويف عام 2015
�صدّرت 137قرار ًا ويف عام � 2016صدّرت

�إع�������������ل������������ان��������������������������ات
وزارة النقل

ال�شركة العامة لإدارة النقل اخلا�ص

الق�سم  :ق�سم االمالك والعقارات

العدد19360 :
التاريخ2017/ 10/24 :

اعالن رقم ()19360
بالنظر لعدم ح�صول راغب

تعلن الشركة العامة إلدارة النقل اخلاص عن إجراء مزايدة علنية لتأجير املشيدات املدرجة
ادناه في محافظة (بابل) في اليوم (اخلامس عشر) تبدأ اعتبارا ً من اليوم التالي لنشر االعالن
وفقا ً لقانون بيع وإيجار اموال الدولة املرقم ( )21لس��نة  2013والشروط التي ميكن احلصول
عليها من قسم الشركة اعاله لقاء مبلغ ( )5000دينار غير قابلة للرد.
فعلى الراغبني احلضور في الس��اعة احلادية عش��ر في قسم الش��ركة في محافظة (بابل)
على ان يقدم املزايد كتاب يؤيد براءة ذمته من الضريبة معنون الى (الش��ركة العامة إلدارة
النقل اخلاص) وهوية االحوال املدنية وشهادة اجلنسية أو (البطاقة الوطنية املوحدة) وبطاقة
الس��كن (النسخ االصلية) ويدفع التأمينات القانونية البالغة  %20مضروبا ً في عدد سنني
العقد بصك مصدق وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني في عدد س��نني العقد وفي حالة
مصادفة موعد املزايدة عطلة رسمية جتري املزايدة في اليوم التالي:
ت

ال�صحي يف منطق ��ة النعريية يف
ناحية بغ ��داد اجلدي ��دة الدكتور
حمم ��د طال ��ب لـ"امل ��دى" � ،إن
"احلبوب الت ��ي ت�صرفها املراكز
ال�صحي ��ة �إىل املواطنني لت�صفية
امل ��اء تختل ��ف عن احلب ��وب التي
ي�ستخدمه ��ا �أ�صح ��اب املح ��ال
واخلا�ص ��ة مبحط ��ات الت�صفي ��ة

الأهلية" .و�أ�شار �إىل �أن "احلبوب
امل�ستخدم ��ة من قبل حمطات املاء
الأهلية ت�ض ��ر ب�صحة املواطن"،
م�ؤك ��دا �إن "هن ��اك الكث�ي�ر م ��ن
املواطن�ي�ن الذي ��ن عان ��وا م ��ن
�أمرا� ��ض يف �أمعائه ��م �سجلته ��م
�إدارة املرك ��ز ال�صح ��ي لفح�صه ��م
و�أخ ��ذ عيناته ��م م ��ن ال ��دم ملعرفة

اال�سباب".
و�أو�ض ��ح �إن ��ه "بع ��د انته ��اء
الفحو�ص ��ات الطبي ��ة يف املرك ��ز
ال�صح ��ي مت اكت�ش ��اف �أنه ��م
م�صابون ب�أمرا�ض معوية وتخذر
يف ال ��دم ب�سبب ا�ستخدامهم مياه
غري معقم ��ة �أ�ص�ل�ا م ��ن �أ�صحاب
املحطات الأهلية".

ا�سم العقار

الت�أمينات

مدة االيجار

1

محالت رقم ( )102/62في مرآب احلصوة

 120.000ألف دينار

لكل محل

2

محل رقم ( )11في مرآب بغداد القدمي

 515.000ألف دينار

مدة االيجار �سنتان ...يدفع بدل االيجار ق�سط واحد لكل �سنة
املهند�س قي�س �سلمان ها�شم امليايل
املدير العام وكالة

� 173أم ��ا يف ع ��ام  2017ولغاي ��ة ال�شه ��ر
العا�شر �صدّرت 100قرار".
و�أك ��د الربيعي �إن بع�ض ق ��رارات املجل�س
ال�ص ��ادرة بدورت ��ه احلالي ��ة مل تنف ��ذ ومل
تطب ��ق ال�سباب عديدة منها ،ق ��رارات تهتم
مب�شاريع حكومية خمتلفة ومنوعة ولعدم
وجود �أموال خم�ص�صة له ��ا ب�سبب الأزمة
املالي ��ة التي مير به ��ا الع ��راق توقفت هذه
امل�شاري ��ع وهناك ق ��رارات خا�صة مبجل�س

املحافظ ��ة بتخ�صي� ��ص مبال ��غ للمواطن�ي�ن
وبع� ��ض اجله ��ات احلكومي ��ه و�إن �أك�ث�ر
اجله ��ات امل�شمول ��ة بالقرارات ه ��ي ديوان
حمافظ ��ة باب ��ل لأن �أغل ��ب الق ��رارات تهتم
بامل�شاريع وهي الآن متوقفة".
ولف ��ت اىل �أن "جلن ��ة متابع ��ة ق ��رارات
املجل� ��س �أر�سل ��ت كتب� � ًا لدي ��وان املحافظة
والدوائ ��ر احلكومي ��ة لبي ��ان �أ�سب ��اب عدم
تنفيذ قرارات املجل�س".

