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جلنة املرحلني قرس ًا تويص
بتشكيل غرف عمليات يف املحافظات
بغداد/املدى
تــرأست سـهي لــة ع بــد جع فـر
وز يــرة امله جـر يـن وامل هـا جــرين
ا جـتـمـ ــا عـ ــا م ـ ــوس عـ ــا لـل جـنـ ــة
ال فـرع يـة الفن يـة املنبث قـة عن
ا لـل جـنـ ــة ا لـ ــوزار يـ ــة ا خلـ ــا صـ ــة
باملرحلني قسرا.
وأكدت ا لـسيدة ا لـوزيرة خالل
اال جـ ـت ـ ــم ـ ـ ـ ــاع ع ــل ـ ـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ــرورة
تشكيل غـرفة عمل يـات خاصة
يف جميع ا حملـاف ظـات بر ئـاسة
ا لـسـادة ا حملــاف ظـني وع ضـو يـة
الدوائر ذات العالقة من اجل
م تــاب عـة ا حـت يـا جــات ال عــوائل
ا مل ــرح ل ــة وا لـبـت ب قـض ــا ي ــا ه ــا
إ ضــا فــة إ ل ــى رفع امل قـتــر حــات
وا ل ـت ـ ــو ص ـي ـ ــات إ ل ـ ــى ا لـل ج ـن ـ ــة
ا ملــر كــز يــة يف مج لـس ا لــوزراء.
و شـددت على ضـرورة تو عـية
ا ملــرح لـني قـســرا ب عــد أ حــداث
سـا مـراء و تــوج يـههم ملـراج عـة
ف ــروع ا ل ــوزارة يف ا حمل ــا فـظ ــات
وص ـ ـ ــول ه ــم ل هـ ـ ــا وذ لـك
لـ ـ ــدى ـ
لـت قــدمي ال تـس هـيالت الالز مـة
ل هـم وال عـمل ع ل ــى م خــا طـبــة

ا لـ ـ ــوزارة وا لـ ـ ــدوا ئـ ـ ــر األ خـ ـ ــرى
إلع ـ ـ ــادت هــم إ لـ ـ ــى و ظـ ـ ــا ئـف هــم
ـ
و ت ـ ــا مـني ا ل ـ ــدرا س ـ ــة ألوالد هـم
إ ضــا فــة إ لــى تــو فـيــر م فــردات
ا حل ـصـ ــة ا لـتـمـ ــو يـنـيـ ــة لــت لـك
وك ـ ـ ـ ــذ لــك ا لـعـ ـمـل
ا ل ــع ـ ـ ـ ــوا ئـل ،ـ
ا جل ــاد ع ل ــى جـمع ا لـبـي ــا ن ــات
اخل ـ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ـ ــة
ـ
ـح ـ ـ ـ ـ ــة
ا ل ـ ـ ـصـح ـ ـي ـ
ـامل ـ ـ ــرح لــني ق ـ ـسـ ـ ــرا ل ـ ـ ــوضع
بـ ـ ـ ـ
إ حـصــائ يــة د قـي قــة إل عــدادهم
ـاك ـ ـ ــن سـ ـ ــك ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ــم
وأم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ
ومتطلباتهم.
ك مـا طـا لـبت ا لــس يــدة س هـي لـة
ع ـ ــب ـ ـ ـ ــد جـع ــف ـ ـ ـ ــر ـب ـ ـ ـ ــاإلس ـ ـ ـ ــراع
بـت عــو يـض ذوي ا لــش ه ــداء من
ـس ـ ـ ــرا ب ـ ـ ـسـ ـب ــب
ـامل ـ ـ ــر حـل ــني قـ ـ ـ ـ
اإلر هـ ــاب و ضـم ـ ــان ح ق ـ ــوق هـم
كا فـة ومرا عـات هـا ،إضا فـة إلى
تف عـيل عمل ال لـجان ا ملـنب ثـقة
عـ ــن مـج ــل ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء .ويف
خ تـام اال جـت مـاع مت رفع عـدد
مـن ال ت ــوص يــات وا ملـق تــر حــات
ـإل ـ ـ ـ ــى ا لـلـج ـ ــن ـ ـ ـ ــة ا لـعـل ــي ـ ـ ـ ــا يف
مج لــس ا ل ــوزراء ل لـمـص ــاد ق ــة
عليها والعمل بها.

واجهة مبنى
املتحف الوطني
العراقي تشهد
اعمال ترميم

يف بغداد

يف كلمةله خالل مأدبة الغداء على شرف رئيس الوزراء املكلف

اجلعفري :أمام احلكومة اجلديدة حتديات واهداف كبرية وأمتنى ان يكون
رائدنا خدمة املواطن العراقي
بغداد  /نصير العوام

ق ـ ــال ال ـ ـس ـي ـ ــد رئ ـيـ ــس ال ـ ــوزراء
الــدكتـور إبــراهيـم اجلعفـري يف
كلـمة ألـقاهـا ظهـر امس ،خالل
مأدبة الغـداء التي أقامـها على
شـ ـ ــرف رئ ـيـ ــس الـ ـ ــوزراء املـكـلف
الـ ـسـيـ ــد نـ ــوري ك ـ ــامل املـ ــالـكـي
وحـض ــره ــا رئـيــس اجلـمه ــوري ــة
ال ـ ـ ـسـ ـي ـ ـ ـ ــد جـالل ط ـ ـ ـ ــالـ ـب ـ ـ ـ ــان ــي
وال ــدكـت ــور ع ــادل عـبـ ــد امله ــدي
نـائب رئيس اجلمهـورية ورئيس
مـجـلـ ـ ــس الـ ـنـ ـ ـ ــواب الـ ـ ـ ــدكـ ـتـ ـ ـ ــور
محـمـ ــود املـ ــشهـ ــدانـي ،ورئـي ــس
ال ــسل ـطـ ــة الق ـض ــائـي ــة ال ـسـي ــد
مـدحت احملمـود ،والسـادة نـواب
رئـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
وامل ـس ــؤول ــون ورؤس ــاء وأعـض ــاء
الكـتل الــسي ــاسيــة :لقــد جـســد
اخـ ــوتـكـم يف اجـتـمـ ــاع مـجل ــس
الوزراء مفهوم ان املسؤولية من
حـيـث املـ ــدى ابعـ ــد مـن املـ ــوقع،
وانهـم سـي ـسـتـم ــرون يف عــملهـم
آلخ ـ ــر حلـ ـظ ـ ــة ح ـت ـ ــى ي ـت ـ ــسلــم
اخوتهم مسؤولياتهم اجلديدة.

وفيما يأتي نص الكلمة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
فخامـة الرئيس جالل طالباني
رئـي ــس اجلــمهـ ــوريـ ــة ،األسـتـ ــاذ
جـ ــواد املـ ــالـكـي رئـي ــس الـ ــوزراء
املـكـلف ،اخ ــي العـ ـ ــزيـ ـ ــز نـ ـ ــائــب
رئـي ــس اجلــمهـ ــوريـ ــة الـ ــدكـتـ ــور
عـ ــادل عـبـ ــد املهـ ــدي ،الـ ــدكـتـ ــور
مح ـمـ ـ ــود امل ـ ــشهـ ـ ــدانــي رئ ـيـ ــس
مـجلـ ــس ال ـنـ ـ ــواب ،األخ رئ ـيـ ــس
الــسلـط ــة القـض ــائـي ــة األسـت ــاذ
مدحت احملمـود ،السادة الوزراء
واملسؤولون.
نيـابــة عن نفـسـي وعن أخــواني
نـ ــواب رئـي ــس الـ ــوزراء والـ ــوزراء
وبشعور غـامر بالسعادة واحملبة
نسـتقبلكـم هذا الـيوم يف فـضاء
رئــاســة الــوزراء ،وكـلنــا أمل بــان
احلكــومــة اجلــديــدة مبــراكــزهــا
املـتع ــددة ،رئ ــاس ــة اجلـمه ــوري ــة،
رئـاسـة الـوزراء ،رئـاسـة البـرملـان،
رئـاسة الـسلطـة القضـائيـة وكل
مفـ ـ ــاصل ال ـ ــدول ـ ــة ،س ـتـ ـ ــواصل
املسيـرة التي شقهـا شعبنـا منذ
زمن بعيد.

وهـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـيـ ـ ـ ـ ــوم اذكـ ـ ـ ـ ــر فـ ـيـه ان
الـعالقـ ـ ــة ال ـتــي تـ ـ ــربـ ـط ـن ــي مع
األخ ـ ـ ـ ـ ــوة يف اخلـ ـ ــط األول مـ ــن
الـتصـدي قــد امتـدت الــى اكثـر
مـن ربع قــرن وان العالقــة الـتي
ت ــربـطـنـي مع اخـي يف الـط ــريق
ويف الـت ـصـ ــدي األسـتـ ــاذ نـ ــوري
املـ ــالـكـي متـتـ ــد الـ ــى  30عـ ــام ـ ـاً
ع ـشـن ــاه ــا معـ ـاً نعـمل مـن اجل
تق ــويــض ال ــسل ـط ــة الـ ـسـ ــابق ــة
والـن ـظـ ــام املقـبـ ــور الـ ــى جـ ــانـب
أبـنـ ــاء شعـبـنـ ــا ،ولقـ ــد واصلـنـ ــا
املــسيـرة مـن داخل العــراق ومن
خ ـ ـ ــارج العـ ـ ــراق ح ـتـ ـ ــى م ـنّ اهلل
علينـا بإسـقاط الظـالم ،وهكذا
تــسلـمـت هــذه الـثلــة الــوطـنـيــة
الع ــراقيــة مبخـتلف خلـفيــاتهــا
واجتاهاتها الدينية والسياسية
تسلمت زمام احلكم.
ان عـ ـ ــام  2005عـ ـ ــام اإلجنـ ـ ــازات
اإلس ـت ـ ــراتــيج ـي ـ ــة والــتح ـ ــوالت
الكبيرة عام التحديات بتضافر
جهودكم كل من موقعه ،ليشهد
ويحـقق هـ ـ ـ ــذا الع ـ ـ ــام فـ ـص ـ ـ ــوالً
انتخـابيــة متعـددة وشهـد والدة

الصحة حتذر من تأثريات املوجات الكهرومغناطيسية
الصادرة من ابراج اهلواتف املحمولة

بغداد/املدى

ح ـ ـ ـ ـ ــذرت وزارة ال ـ ـ ـصـح ـ ـ ـ ـ ــة مـ ــن
ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأثـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرات املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الكهرومغناطيسية املنبعثة من
ابـراج الهواتف احملمولة خاصة
عل ـ ــى االج ـن ـ ــة ع ـن ـ ــد ال ـن ـ ـس ـ ــاء
احل ــوامـل واالطف ــال يف ح ــال ــة
زي ــادة ت ــردد امل ــوج ــات تـلك عـن
حد معني.
صــرح ب ــذلك الــدكـت ــور محـمــد
شعيب مدير عـام دائرة الصحة
الع ــام ــة وال ــرع ــاي ــة الــصحـي ــة
االول ـي ـ ــة .م ـ ــوضحـ ـ ـاً ب ـ ــان تلـك

املـوجـات تـؤثـر ايضـاً علـى عمل
االجـهـ ـ ـ ــزة االل ـكـ ـتـ ـ ـ ــرونـ ـيـ ـ ـ ــة يف
امل ـسـت ــشفـي ــات م ـضـيفـ ـاً :قـي ــام
الوزارة اآلن بالتنسيق مع وزارة
الـبيئـة مـن خالل تشـكيل جلنـة
مشتـركة بهـذا اخلصـوص .وهو
وضع مـحدادات بـيئيـة وصحـية
والـوزارة بـصـدد احلـصــول علـى
القرار الـرسمي لتلك احملددات
وبـالتـالي اعتـمادهـا عنـد نصب
تلك االبراج.
ومـن جهـة اخـرى قـررت الـوزارة
تخ ـصـيــص م ـسـتـ ــوصف واح ــد

مــن كـل محـ ـ ــافـ ـظـ ـ ــة ل ــتقـ ـ ــدمي
اخل ــدم ــات ال ـطـبـي ــة ملـنـت ـسـبـي
وزارة ال ــداخلـيــة نـظــراً لـظهــور
احلـاجـة إلـى معـاجلـة منتـسبي
الــوزارة .كمـا تقـررت اعــادة فتح
مـ ـ ـس ـت ـ ـ ــوصـف االمــني ال ـ ـط ـبــي
الـتخصـصي لتقـدمي اخلـدمـات
لل ـم ـ ــدن ـيــني ب ـ ــاالض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى
مـ ـ ـ ـسـ ـتـ ـ ـ ـ ــوصـف الـ ـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـت ـخـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ــي والـ ــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرخ
التخـصصي (شـرحبيل سـابقاً)
لــتقـ ــدمي اخلـ ــدمـ ــات ال ـطـبـيـ ــة
والعالجية لعموم املواطنني.

دستوريـة ووالدة برملـانية ووالدة
حكومة.
ان أمـام هـذه احلكـومــة املبـاركـة
حتديـات كبيـرة وأمامهـا أهداف
كـبيرة ولـكن ثقتنـا باهلل وثقـتنا
ب ـ ـ ــإخ ـ ـ ــوان ـن ـ ـ ــا األعـ ـ ـ ــزاء كل مــن
مـوقعه بــأنهم اكبـر من كل هـذه
الـتحــديــات وانهـم سيــواصلــون
م ـسـي ــرتهـم بـكل جـ ـدٍ ومـث ــاب ــرة
لتحقيق اإلجنازات املشروعة.
الـ ـي ـ ـ ــوم يف اجـ ـتـ ـم ـ ـ ــاع مـجـلـ ـ ــس
الوزراء حتـدث األخوة بكل همة
بأنهـم سيستـمرون يف العمل يف
وزاراتهـم آلخ ـ ــر حل ـظ ـ ــة حـت ـ ــى
يـ ـت ـ ـ ـسـل ــم اخـ ـ ـ ــوتـه ــم اآلخـ ـ ـ ــرون
مـسـؤوليــاتهم اجلـديـدة ،ليـركـز
مـجلس الـوزراء علـى مفهـوم ان
املسـؤوليـة من حيث املـدى ابعد
من املوقع.
نـتـمـن ــى كل الـتــوفـيق والـنجــاح
لكل مـن اختــار ت ــاج التـضـحيــة
لـيكلل مـسيـرته يف بنـاء العـراق
اجل ـ ــدي ـ ــد ول ـت ـ ـسـ ـ ــود الع ـ ــدال ـ ــة
وي ـ ـ ـس ـ ـ ــود االسـ ـتـق ـ ـ ــرار األمـ ـن ــي
واالسـتقــرار ال ـسـيــاسـي ويـبقــى

ع ــدون ــا ال ــوحـي ــد ه ــو اإلره ــاب
الـذي يــستهـدف إزهــاق النفـس
واالعتداء على الكرامة .
وأمتنى ان يكون رائدنا كما كان
س ـ ــابق ـ ـاً هـ ــو خـ ــدمـ ــة املـ ــواطـن
العـراقي وتكــريس اجلهـد بـأداء
تـك ـ ــاملـي يـ ــشعـ ــر فــيه اجلـمــيع
انـه ــم امـ ـت ـ ـ ـ ــداد ألخ ـ ـ ـ ــوتـه ــم يف
البـرملان وان املـسيرة الـتي بدأت
لـن تقف ،متنيـاتي من األعـماق
بــأن تـكحلــوا عـي ــون العــراقـيـني
والعـراقيات وان تـستمر املـسيرة
ويـتـحقق الـتق ــدم وال ــرف ــاه مـن
خالل وحدة الصف والكلمة.
من جــانبه قـال الــرئيـس جالل
طــالبـانـي لقـد :تـشــرفنــا اليـوم
بح ـضـ ــور هـ ــذا احلـفل الـكـ ــرمي
والق ـيّــم بـكـل معـ ـ ــان ــيه والـ ـ ــذي
دع ــان ــا له دول ــة رئـيــس ال ــوزراء
الدكتور إبراهيم اجلعفري.
واضـ ـ ـ ــاف :أنـ ـ ـ ــا أهـ ـن ــئ بـ ـ ـ ــدوري
األخ ــويـن ال ــدكـت ــور اجلـعف ــري
والـسيـد املــالكي واثـني علـى مـا
تفــضل به ال ــدكـتـ ــور اجلعف ــري
مــن حـ ـ ــديــث ق ـيــم وامت ـنـ ـ ــى ان

توزيع مواد إغاثة ومساعدات غذائية
عىل العوائل النازحة يف النجف
النجف  /املدى

قــام مــركــز حمــايــة وتـطــويــر املــرأة يف الـنجف بــالـتعــاون مـع منـظمــة
العـون االسالمي بتوزيع مواد اغـاثة ومساعدات غـذائية على العوائل
النـازحـة علـى املــدينـة مـن املنـاطق الـتي تـشهـد تـوتـراً امـنيـاً يف مقـر
املركز.
وقـالت ابتهـال الكالبي "مديـرة املركـز" لـ (املدى) :كمـا ترون اننـا نقدم
مجـموعـة من املـساعـدات الى الـعوائل الـنازحـة كي نـرفع عن كـاهلهم
بعض املـعانـاة  .وتتـمثل وجبـة كل عـائلـة ببـطانـية عـدد اثنني وسـرير
عـدد اثـنني وطبـاخ نفـطي ومـصبـاح نفـطي وخـزان مـاء سعـة  20لتـراً
اضافـة الى املواد الـغذائية :رز خـمسة كيلـو غرامات وسكـر اثنني كيلو
غرام وشاي كيلو وسمن نباتي اثنني كيلو غرام وفاصوليا كيلو.
يــذكــر ان محــافـظــة الـنجف تـسـتقـبل يف كل ي ــوم اكثــر مـن خمــسني
عائلة نازحة حسب تصريح محافظ النجف.

جملس حمافظة كربالء يفرض رسوماً عىل رشاء وبيع العقارات واألرايض السكنية
كربالء  /املدى

قال عـبد العـال اليـاسري نـائب رئـيس مجلـس محافـظة
كـربالء :إن اجمللس قـرر فرض رسـوم تؤخـذ كضـرائب من
امل ــواطـنـني عل ــى بـيع وش ــراء الـعق ــارات وقــطع األراضـي
الــسكـنـيــة .وأضــاف الـيــاســري إن هــذه الـضــرائـب الـتـي
سـتجـب ــى مـن امل ــواطـنـني تــصل إل ــى م ــا ن ـسـبـته  %5مـن
الــرس ــوم املفــروض ــة علـيه مـن دائ ــرة العقــارات وضــريـبــة
احملـافظـة..مـبينـا إن القـرار قـانـوني واتخـذ للـصالحيـات
اخملـولـة جملـالـس احملــافظـات وفق قـانـون  71الـذي أتـاح
جملـالس احملافـظات استحصـال وتوليـد الضرائب بـنسبة
ال تــتجـ ــاوز  %5واعـتـبـ ــار ذلـك حتـت عـنـ ــوان مـ ــا يـ ـسـمـ ــى
بـالـضمـيمـة ...مـوضحـا إن كـربالء مـدينـة مقـدسـة وهي
بحـاجـة إلـى الـكثيـر مـن املشـاريع لـذلك كـان لـزامـا علـى
اجمللس ولعدم وجـود تخصيـصات كافـية إلقامـة مشاريع
خ ــدمـي ــة مــن إيج ــاد مــنف ــذ لــتح ـصـيـل بعــض األم ــوال
لغ ــرض إق ــام ــة مـثـل هك ــذا م ـش ــاريع..م ــؤك ــدا إن بعـض
الــدوائــر جتـنـي ماليـني الــدنــانـيــر مـن مــواطـنـي كــربالء
شهـريا إال إن هـذه األموال تـذهب إلـى خزيـنة الـدولة يف
حني احملــافظـة أحـوج مــا تكـون السـتغالل هـذه األمـوال
لـتنـفيــذ مـش ــاريع تخــدم أه ــالي احملــافـظــة وان اجمللـس
بـانتظـار العمـل بالـدستـور اجلديـد من اجل سن قـوانني
جديدة يف هذا االجتاه.

يكون السـيد املالـكي خير خلف
خليـر سلف وان يواصل املـسيرة
وس ـن ـ ــدعــمه ل ـي ـ ــزدهـ ـ ــر الع ـ ــراق
وشع ــبه وي ــبقـ ـ ــى الع ـ ــراق ح ـ ــراً
مستقالً.
وقال السيد نـوري كامل املالكي
رئيـس الــوزراء املـكلف يف كـلمــة
له بهــذه املـنــاسـب ــة :انه ل ـشــرف
وسرور غـامر ان نلتـقي مع هذه
الثلـة الطيبة الذين شمروا عن
سـاعد اجلـد ،مثنـياً علـى جهود
حـكـ ــومـ ــة الـ ــدكـتـ ــور اجلـعفـ ــري
الـتي تـسلـمت مـس ــؤوليــاتهــا يف
ظل ظروف وحتديات صعبة.
واكـد السيد املـالكي :ان اجلهود
ستكـون منصبـة خلدمـة العراق
والعــراقـيني ،مـتمـني ــا ان يكــون
العـ ــراق معـت ــرفـ ـاً ب ــوج ــوده وان
ي ــتفـ ـ ــاعـل مع أجـ ـ ــواء احمل ـي ــط
الــذي يجـب ان يكــون لـتحقـيق
افضل العالقات الـطيبة مع كل
دول اجل ـ ــوار ،معـبـ ــرا عــن ثقــته
بان اجلميـع سيكون فريق عمل
مـ ـت ـكـ ـ ـ ــامـالً ب ــني احل ـكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة و
اجمللس و القضاء.

البيوت مل تعد آمنة
بغداد/عامر السعدي

مـن اجل ان يحــافظـوا علـى ارواحهـم اختــار البغـداديـون
مالزم ــة بـيـ ــوتهــم كحـل ميكــن له ان يــبع ــدهـم مـن شــبح
القـتل املـنـت ـش ــر يف ال ـشـ ــوارع وعل ــى ال ــرغـم مـن ان ه ــذه
الطـريقـة جـديــدة وغيـر مـألـوفـة لهـم إال انهم فـضلـوهـا
مـجبــريـن فنــراهـم يعــودون مـس ــرعني إل ــى بيــوتهـم بعــد
سـاعـات عـملهـم اليــومي ،هــذا اخليــار لم يـصمـد طــويالً
واخـذ يشهـد انهيـاراً كبيـراً يف اآلونة االخـيرة فـيا تـرى ما
الذي جعل من هذه البيـوت تتحول من مالجئ آمنة إلى
اهداف حتيطها اخملاطر.
أم إسـراء قالت :كنـا نظن ان وجودنـا يف بيوتنـا يف ساعات
النهار االخيرة ستدفع عنا اخملـاطر وفعالً صرنا بعيدين
عـنهــا إال ان تـطــور املــواجهــات جعـلنــا يف مــرمــى اخلـطــر
فـالتـراشق بـالهـاونـات كمـا يقـال صـار امـراً طبـيعيـاً عـدا
حاالت قتل العوائل داخل مساكنها.
علي عبـيد قـال :احرص عـلى ان يكـون اجلميـع يف البيت
قبل حلـول الظالم إال ان هـذه الطـريقـة فـشلت علـى اثـر
مواجهة مسلحة مت قصـف بيتي بالقاذفات .ال أعرف أي
نـوع من املـواجهـات هـذه أيعقل ان يـستهـدف النـاس وهم
يف دورهم؟
عالء نــور قــال :علــى الــرغم مـن قلــة حــركـتنــا يف اخلــارج
وتــركنــا اعمــاالً مهمـة فـضلنــا ان منكـث يف بيــوتنـا إال ان
األمر لم يجنبنـا اخملاطر فعلى العكس صار البيت هدفاً
وصرنا فيه مـقيدين بعد ان تعرضت بيـوتنا قبل ايام إلى
وابل مـن الــرصــاص انــطلقـت مـن سـيــارات يـسـتخــدمهــا
مسلحون فجرح العديد من االهالي ونحن اليوم نحرس
بيــوتنــا ليالً خـوفـاً مـن تكــرار ذلك .حـقيقـة ال نعـرف مـا
نفعل فـالشـوارع مليئـة باحلـوادث والتفجيـرات واالسواق
تشهد اغتياالت مستمرة وبيوتنا حتت رحمة الرصاص.
اذن لم يعــد هنـاك يف بغــداد مكــان آمن إن كــانت الـبيـوت
تدرأ االخطار صارت هي اآلن يف مواجهاتها ..مجبرة.

اعتصام يف حمطة قطار الساموة يوقف حركة القطارات
السماوة  /عدنان سمير
توقفت حركة القطارات بني بغداد والبصرة
يف م ــدينــة الــسم ــاوة من الـســاعــة احلــاديــة
عـش ــرة صبــاحـ ـاً حتــى اخلــامـس ــة والنـصف
عـصراً جراء اعـتصام اكثـر من ( )250عامالً
وفنياً يف محطة قطار السماوة.
واوضـح محمد الـبحار رئيـس احتاد نقـابات
عـم ــال املـثـن ــى ان االعـتـص ــام ج ــرى ب ـسـبـب
تـ ــوقف االجـ ــراءات اخلـ ــاصـ ــة بـتــملـيـك دور
ال ـسـكك يف حـي الـنـص ــر ب ــال ـسـم ــاوة والـتـي
صدر بـها امـر التملـيك من مجلـس الوزراء
قبل ستة اشهر.
واشار إلـى انه بعـد اكمـال جمـيع االجراءات

االص ــوليــة والقــان ــوني ــة من حـيث الـتثـمني
ون ـ ـســب االســتقـ ـط ـ ــاع وس ـن ـ ــوات ال ـتــمل ـيـك
بــواسطـة محــام عني لهـذا الغـرض مـن قبل
الـعم ــال ومتــابعــة نقــاب ــة عمــال الـسـكك يف
ال ــدوائـ ــر املعـنـي ــة ف ــوجـئ العـم ــال بـتـ ــوقف
اج ــراءات الـتـملــيك مـن قـبل امل ــدي ــر الع ــام
للـسكك لـذا قــرر العمـال تـشكـيل جلنـة من
االحتـ ــاد والــنقـ ــابـ ــة للــتفـ ــاوض مع مـ ــديـ ــر
املنـطقـة الــذي اوضح ان االمــر من املــراجع
الـعلـيـ ــا واض ـ ــاف :لقـ ــد ذهــب العـمـ ــال إلـ ــى
املـ ـسـ ــؤولـني يف وزارة الـنـقل واوعـ ــز الـ ــوزيـ ــر
بصـدور قـرار يـوم غـد االحـد يقـضي بـالغـاء
الـقـ ـ ـ ـ ــرار واجـ ـ ـ ـ ــراء عـ ـمـل ــيـ ـ ـ ـ ــة الـ ـتـ ـمـلـ ـيــك.

منحة قطرية إلنشاء  8خمتربات علمية يف البرصة
البصرة  /عبد احلسني الغراوي

ق ــامت شــركــة (الق ــاسمـي) القـطــريــة بـتنـفيــذ
م ـشــروع ان ـش ــاء مخـتـب ــرات يف كلـيــات ج ــامعــة
الـبصرة.وقـال عالء عبد احلـسني املشـرف على
تـنفيـذ املشـروع :ان املنحـة القطـريـة خصـصت
النشـاء ثمـانيـة مختبـرات علمـية مـوزعة عـلى
كـليــات الـهنــدســة والعلــوم ،الــزراعــة ،التــربيــة،
الطب البيطري ،الصيدلة ،واالدارة واالقتصاد
ومركز احلاسبة االلكترونية.
واضاف :كـذلك خصصت النشـاء مختبرات يف

كلـي ــات مـي ـس ــان الـثالث ،الـت ــربـي ــة االس ــاسـي ــة
والتربية الرياضية والتربية.
واشار املـشرف على تنفيذ املـشروع هذا املشروع
إلــى ان الـشــركــة القـطــريــة ابــدت اسـتعــدادهــا
الس ـت ـب ـ ـ ــدال االجهـ ـ ــزة الـعل ـم ـيـ ـ ــة اخلـ ـ ــاصـ ـ ــة
بــاخملـتبــرات يف حــالــة تعــرضهــا للعـطـل دعم ـاً
منهــا للمـشـاريع العلـميـة يف جـامعـة الـبصـرة،
اضـافة إلـى التجهيـزات العلمـية االخـرى التي
شملت اقـراص التـنصيـب اجلديـدة واالقراص
التعليمية والتعريفية.

االدباء يعرتضون عىل مبلغ منحة جملس الوزراء
وقائمة الصحفيني غري دقيقة
بغداد  /املدى

اعلـن لـ (امل ــدى) رئـي ــس اللجـن ــة املـكلف ــة بـت ــوزيع مـنحـ ــة مجلــس ال ــوزراء عل ــى االدب ــاء والكـت ــاب
والفـنــانـني ان اللجـنــة لـن تـت ــدخل يف تـصـنـيف امل ـسـتحقـني لهــذه املـنح ــة وانهــا تـنـتـظــر قــوائـم
تـرشيحـات االحتـاد العـام لالدبــاء والكتـاب ونقـابـة الفنـانني ونقـابـة الـصحفـيني لتــدقيقهــا فقط
متهيــداً لتقــدمي املنحـة وقـد جــاء ذلك رداً علــى احتجـاج االدبـاء علـى وجـود اسـتمـارة خـاصـة يف
وزارة الثقـافـة لـلتقــومي حيـث اعلن الــسيـد فــاضل ثـامــر رئيـس احتـاد االدبـاء ان االحتــاد يلتـزم
مقترحـات الهيئـة االدارية بهـذا الشـأن واعلن الفـريد سمـعان االمني العـام الحتاد االدبـاء ان هذه
املنحة ال تكفي لتوزيعها بشكل يؤمن حتقيق هدفها.
ومما يـذكر ان مجلس نقـابة الصحفيـني قد اعلن قائـمة ترشيحـاته التي شابهـا تكرار يف االسماء
وذكر اسماء صحفيني متوفني لم يشطبوا من سجالت النقابة.

