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LOCAL EVENTS

قـبل ان ينـتفض )فـاسكـو ديغـامـا(
مـن قـبـــره احــتجـــاجــــاً علـــى هـــذا
ــــــــــوان، وقــــبـل ان يـحــــــــســــبـه الـعــــن
الـعلـمـيــــون قفــــزاً فــــوق احلقــــائق
ـــــة، ســـــأقــــــدم بعـــض ـــــائــي ـــــزي الفــي
ـــــى صحـــــة هـــــذه ـــــدل عل الــبـــــراهــني الــتــي ت

النظرية.. نظرية تكعيبية االرض!
فـاملكعّب يـشتمل علـى ستـة أوجه.. كل وجه

يوازي نظيره ويتساوى معه. 
واملكعّـب األرضي ايضاً ميتلك االوجه ذاتها
مع فارق واحد هو ان كل وجه ميتلك صفة
تتعاكس متاماً مع صفة الوجه املوازي له.

ففي وجـه منه نـرى شعـوبــاً تعيـش يف ثـراء
وتـرف فـاحـشني، ويف الـوجه املقـابل شعـوب
تـتــضـــور جـــوعـــاً. وتـكفـي فــضالت الــطعـــام
املـتسـاقطـة من مـوائـد شعـوب الـوجه االول

مللء بطون شعوب الوجه الثاني.
ـــــــة سالم ويف وجه آخــــــر مــن االرض املــكعّــب
وأمـــن.. سالم يف سـالم.. سالم مــتـــطـــــرف..
تعـــــايـــــش سلــمــي حـــــاد.. ال انـفجـــــارات وال
قـــــــــــصـــف وال
طـــلـــقــــــــــــــــــــــات
عـــشــــوائـيـــــة..
وال حــــس وال
نـفـــــــــس.. وال
حتــى همـسـة
عـنيفـة ميكن
أن تـــسـمـعهــــا
دول اجليـران
 –عفــــواً دول
اجلـــــــوار. ويف
الــــــــــــــــــــــــــــوجــــه
املقـــــابل.. يــــا
ســـــــــــــــــــالم! ال
ســــــــــــــــــالم وال
كــــــــــــــــــــــــــــــــــالم..
الـــتـعــــــــايـــــــش
احلــــــــــــــــــربـــــــي
فقـط.. املـوت
لغــــة احلـيــــاة

الوحيدة. 
ويف وجه آخر
مــــــن هـــــــــــــــــذا
ــــــــــــــــب املـــــــــكـــــعّ
ـــــــب.. الـعـجـــــي
احليـاة تـسيـر بـانـتظــام كعقـارب الـسـاعـة..
وجبـة الـطعـام بـالــدقيقــة.. فنجـان القهـوة
بــالــدقـيقــة.. العـمل بــالــدقـيقــة.. ممــارســة
الــريــاضــة بــالــدقـيقــة.. النــوم بــالــدقـيقــة..
احلـلم بــالــدقـيقــة! يقـف النــاس يف طــابــور
أمـــــام كـــشـك اجلـــــرائـــــد ودورة املـيـــــاه وبـــــاب
الـبـــاص وبـــاب الــسـيـنـمـــا ورمبـــا امـــام بـــاب
الــــوالدة مـن بــطــــون االمهــــات.. يـقفــــون يف

طابور!
ويف الـــــوجـه املقـــــابل تــتــنـــــاسـل الفـــــوضـــــى
ـــــانــتـــظـــــام كـعقـــــارب وافـــــاعــي االدغـــــال.. ب
الفـــوضـــى يف كـل مكـــان.. الـنفـــايـــات يف كل
مكـــان.. البـصــاق والــشتــائـم يف كل مكــان..
الصراخ يف كل مكان.. اجلثث يف كل مكان.
ويف وجه آخــر أسلحــة تكفـي لتـشــويه أوجه
املـكعّـب كـلهــــا.. ويف املقــــابل أنــــاس عُـــــزّل ال
ميلكـون النفـسهم ضـراً وال نفعـاً. والغـريب
أن مـــسلّحـي الـــوجه االول يـطــالـبــون عــادة
ـــــــالــكـــــشـف عـــن ـــــــوجـه الـــثـــــــانـــي ب ـــــــزّل ال عُـ
بــرنــامجهـم التـسـليـحي الــذي رمبــا يـنجح

بعد قرون قصيرة من الزمن.. 
أرجو ان يهتم الباحثون بهذه النظرية قبل
أن يحـدث شيء مـا.. فـنحن نعـيش يف أحـد

االوجه السيئة لالرض املكعّبة.
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الكرة االرضية
مكعبة!

يوم عراقي

ويف الوجه
املقابل تتناسل

الفوضى
بانتظام كعقارب

وافاعي
االدغال..

الفوضى يف كل
مكان.. النفايات

يف كل مكان..
البصاق

والشتائم يف
كل مكان..

الصراخ يف كل
مكان.. اجلثث
يف كل مكان.

صالح مجيد عيسى 

NO (661)Sun. (7) May

العدد )661(السبت)7( أيار 2006

بغداد/ كرمي احلمداني
قــــــــامـــت احــــــــدى املـــنـــــظـــمــــــــات
االنـسانية الـدولية بانـشاء سوق
منـــوذجـيـــة مخـصـصـــة للـبـــاعـــة
املــتجــــولـني يف مـنـــطقـــــة بغــــداد
اجلــــــديــــــدة تــتـكــــــون مــن )500(
ـــــــــى عـــــــــدة مـحـل مـــــــــوزعـــــــــة عـل

مجموعات.
واســتــبــــشـــــر الــبـــــاعـــــة خــيـــــراً يف
احلـصـــول علـــى محـــال بعـــد ان
اعيـاهم اجلـلوس عـلى االرصـفة
حتــت شــمــــس الـــصـــيف وبـــــرودة

اجلو وامطاره يف الشتاء.
وستـوضع الـسـوق بعـد اجنـازهـا
حتـت تـصـــرف اجمللــس الـبلـــدي
ملنـطقــة بغــداد اجلــديــدة الــذي
قـــام بـتـــسجـيل اسـمـــاء الـبـــاعـــة
املتجـولني لغرض تـوزيع احملال،
مع تــــأكـيــــد رئـيــــس اجمللـــس ان
احملــال ســوف يـقتـصــر تــوزيعهــا
علــى الـبــاعــة مـن سكـنـــة بغــداد
اجلديدة دون املناطق االخرى.

يقــول حــسن عـلي احـــد البــاعــة
املــتجــــولـني: ان االجــــراء الــــذي
اتخـذه اجمللـس جيـد ولـكن بعـد
مــدة فــوجـئ البــاعــة املـتجــولــون
بـــــــان مـحـــــــال الـــــســـــــوق قـــــــد مت
تـــوزيـعهــــا علـــى الــبقـــالـني ممـن
ميــتـلـكـــــــون مـحـــــــاالً بـــــــاشـــــــراف
اجمللـــس الــبلــــدي وممــثلـني عـن
امانة بغداد والقوات االمريكية،
وذهبت احالم الـباعـة املتجـولني
يف احلـصــول علــى هــذه احملــال،
فهـم ال ميــتلـكــــون املاليـني لـكـي
يقـدموها رشوة للمجلس، الذي
ـــــــــــى االقـــــــــــارب وزع احملـــــــــــال عـل

واالصدقاء ومن دفع اكثر.
ـــــــــاعـــــــــة واشـــــــــار عـــــــــدد مــــن الــــب
املـتجـــولـني الـــى ان الــســـوق قـــد
ـــــــــاعـــــــــة خــــــصــــــصــــت اصـالً لـلــــب
املـتجــولـني مـن سكـنــة املـنــطقــة
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املجلس البلدي يف بغداد اجلديدة يوّزع حماله عىًل الباعة املتجولني 
املـنــظـمـــات االنــســـانـيـــة تـبـنـي ســـوقـــا

)الــبقـــــالــني( الـــــذيــن مـــــا زالـــــوا
يـــــســـتحـــــــوذون علـــــــى االرصفــــــة
وبعـضـهم نــزل الــى الـشــارع، مع
ان الـسـوق مـتكــاملـة اخلـدمـات،

املاء والكهرباء وغيرها.

الخــتــيــــــار اشخــــــاص معـــــروفــني
بنزاهتهم.

يـــذكـــر ان الــســـوق الـتـي أجنـــزت
مـــنـــــــذ عـــــــامـــني ال تـــــــزال غـــيـــــــر
مـشغـولـة مـن قبل املــستـأجــرين

الـتعيني يف مـؤسسـات احلكـومة،
ونـطـــالب بـحل اجمللـس الـبلــدي
ملـنـطقـــة بغــداد اجلــديــدة الــذي
كـان وراء هـذا االجـراء اخلــاطئ
واجــــــراء انـــتخــــــابــــــات جــــــديــــــدة

املـــتـجــــــــولـــني يف ســــــــوق بـغــــــــداد
اجلديدة الذين مازالوا يبحثون
عـن عــمل يلــيق بهـم خـــاصـــةً ان
الكـثـيـــر مــنهــم يحـمـل شهـــادات
علـيــــا الــــذيـن لـم يـــسـتــطــيعــــوا

حصراً فـمن افتى بتوزيع احملال
علـــــى الــبقـــــالــني وغــيـــــرهــم مــن
سـكــنــــــة مــنـــــــاطق غــيـــــــر بغــــــداد
اجلديـدة؟ ولهذا نـطالب بـإعادة
احلق الـــــــى اصحـــــــابه الــبــــــاعــــــة

الديوانية/ املدى
جتـاوز عـدد العــوائل النـازحــة من
املنـاطق الـســاخنـة الـى محــافظـة
الــديــوانـيــة حــاجــز 1000عـــائلــة
حــسـب االحــصـــائـيـــات االخـيـــرة
ملـــــســـــــؤولــي مــكــتــب املـهـجـــــــريــن
واملهـاجــرين وفــرع الهالل االحمـر

والصليب االحمر يف الديوانية.
وقـــال االسـتـــاذ عـمـــار الـتـمـيـمـي
مـــــديـــــر فـــــرع الـهالل والـــصلــيــب
االحـمــر يف الــديــوانـيــة: ان عــدد
العــوائـل النــازحــة الــى محــافـظــة
الـديوانـية جتـاوز الرقـم الف، وقد
قمنا بنـصب مخيم لهم يف ناحية
الــسـنـيــة غــرب الــديــوانـيــة 10 كـم
ونقـوم مـن خالل اخمليـم بتـجهيـز
ـــــــاملـــــــواد الـغـــــــذائــيـــــــة الـعـــــــوائـل ب
ــــــزمــــــات االخــــــرى، ولــم واملـــــســتـل
يـقتصـر عملنـا علـى اخمليـم فقط
بـل اننــا قـمنــا بجــوالت ميــدانيــة
لعـدد كـبيــر من العــوائل النـازحـة
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الديوانية حتتضن أكثر من ألف عائلة نازحة
الـنـــازحــــة يف ارتفــــاع اسعـــار بــيع
وايجـــار الـعقـــارات يف احملـــافــظـــة
حسب مـا اكده لنـا السيـد )طالب
كــاظم( صــاحب مـكتـب للعقــارات
يف احملـافظـة الذي قـال: ان اسعار
الـعقـــارات ارتـفعـت بــشـكل كـبـيـــر
خالل االشهــر الثالثــة املنـصـرمـة
بــسبـب قيــام الكـثيــر مـن العــوائل
النـازحـة بـشـراء وايجـار العقـارات
يف احملـافظـة بـداعي ان محـافظـة
الــديــوانـيــة امـيـنــة نــسـبـيــاً، حـيـث
تـتــراوح نــسـبــة ايجــار الـبـيــوت يف
الـديــوانيــة بني 165 الفـاً الـى 400
الف دينـار حـسـب منـاطق الــسكن
بـيـنـمـــا كـــانـت تـتـــراوح قــبل هـــذه
الفـتـــرة بـني 100 الـف و260 الفـــاً
امــا اسعــار الـبـيـع فكــانـت تـتــراوح
بني 25 مليـوناً و80 ملـيونـاً حسب
نــوعـيـــة املكــان والــسكـن امــا اآلن
ــــاً و100 فــتــتــــراوح بــني 32 ملــيــــون

مليون.
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واعلنـت السيـدة شذى حـسن علي
ــــــس مـحــــــــافــــظــــــــة عــــضــــــــو مـجـل
الـــــديـــــوانــيـــــة: ان جلــنـــــة شــبـكـــــة
احلمـايـة االجتمـاعيـة املـشكلـة يف
احملــافـظــة بــاشــرت قبــول طـلبــات
العـوائل النازحة لشمولها برواتب
احلمـايـة االجـتمـاعيـة، ومت حتـى
اآلن رفـع  معـــامالت اكـثــر مـن 75
ـــــة تقــــدمــت الــــى الـلجــنــــة عـــــائل
وسلــمــت الـــــى دائـــــرة الـــــرعـــــايـــــة
االجـتـمــاعـيـــة لغــرض شـمـــولهـم
ــالــرواتـب الـتـي ســتكــون 50 الف ب
دينــار للفـرد الـواحــد شهـريـا و70
ـــة املكــونــة مـن الف ديـنـــار للعــائل
فــرديــن و90 الف ديـنــار لـلعـــائلــة
املكونـة من ثالثـة أفراد و100 ألف
دينــار للعــائلــة املكــونــة مـن اربعــة
ـــة مـن و110 آالف ديـنــــار للـمـكـــون
خمـســة و120 ألـف دينــار للعــائلــة
املكــونــة مـن ست افــراد فمــا فــوق،
وقـــد اثـــرت هجـــرة تلـك العـــوائل
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بصــورة علنيـة وتطـبيق العقـوبـات
الـصارمـة بحقهم واال فـان عملـية
الـتهجيـر ستـستمـر بصـورة كبيـرة
ـــــــى الـــــــواقـع االمــنــي ـــــــؤثـــــــر  عـل ت

واالجتماعي يف البالد. 
واعـتبر ان تكليف احلكـومة لوزارة
املهجــريـن واملهــاجــريـن بــرعــايــة
العــوائل النـازحـة كـارثـة حقـيقيـة
النه يـسبغ الصفـة الشـرعيـة على
عمـليــة الـتهـجيــر، مـضـيفــاً: لقــد
كان األفـضل تشكيل جلنـة خاصة
مـرتـبطـة بـرئـاسـة الــوزراء تتـولـى
عــملــيــــة اعـــــادتهــم الــــى ديــــارهــم
وتوفير احلماية الالزمة لهم بدالً
مــن القـبـــول بعــملـيـــة الـتـهجـيـــر
واسكــانهـم يف مخـيمــات مـتفــرقــة
داخـل بلــدهـم وجـمع الـتـبــرعــات
ـــوزيع املــســاعــدات بــصــورة قــد وت
تسيء الى كرامتهم وهم عراقيون
يعــيـــشـــــون يف وطــنهــم معـــــززيــن

مكرمني.
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مـن جهــة اخــرى قــامت الـشــرطــة
الوطنية يف الديوانية بتخصيص
دوريـة من الـشـرطـة حلمـايـة تلك
العـــوائل يف اخملـيـم الـــذي نــصــبه
فرع الهالل االحمـر يف الديـوانية،
مــن جهــته قــــام مـكــتــب الـــســيــــد
الــشهـيــد الــصــدر يف الــديــوانـيــة
بـتــوزيع مــواد غــذائـيــة علــى عــدد
مـن العــوائل الـنــازحــة يف اخملـيـم
ويف مــنــــــاطـق اخــــــرى يـقـــطــنـهــــــا
النــازحــون، وعلــى صـعيــد متـصل
طــالـب الــشـيخ غــامن عـبــد دهــش
عضو مجلس محافظة الديوانية
احلكــومــة العــراقيــة بــأن تـتحـمل
مـسـؤولـيتهـا كـاملـة جتـاه العـوائل
الـنــازحــة الــى احملــافــظــة والـتـي

تتزايد اعدادها يومياً.
وقـال دهش: عـلى احلـكومـة اعادة
هـذه العـوائل الـى ديـارهـا وتــوفيـر
احلمــايــة الالزمــة لهــا ومحــاكمــة
اجملـرمني املـتسـببني فـى التهجـير
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التـي تسـكن يف منـاطق احملـافظـة
وقمنـا بـتجهيـزهم مبـواد االغـاثـة
ـــام، مــشـيـــراً الـــى وجـــود بــشـكل ت
الكـثـيــر مـن العــوائل الـنــازحــة يف
انحــاء مــتفــرقــة مـن احملــافــظــة
قــامــوا بــاسـتـئجــار وشــراء بـيــوت
سـكنــوا فـيهــا لكــون تـلك العــوائل
متتلك امـكانية جيدة اخذت على
عاتـقها تدبير احوالها، كما ساهم
مــواطـنــو محــافـظــة الــديــوانـيــة
ــــالــتــبــــرع بـكــمــيــــات كــبــيــــرة مــن ب
االغــذيــة والـبــطــانـيــات واملـبـــالغ
الـنقــديــة للـنــازحـني املقـيـمـني يف
اخملـيـم متـثلـت بـتــوزيع اكـثــر مـن
600 كــيـــــس مــن الـــطـحــني و260
علبة زيت و400 كيس حليب و170
كـيــســـاً مـن الـــرز و80 كـيــســـاً مـن
السكـر و400 سريـر واكثـر من 250
بـطانـية اضـافة الـى كميـات كبـيرة
مــن املــــواد اخملــتـلفــــة تــبـــــرع بهــــا

املواطنون. 
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بغداد/ املدى
طالـب امني بغداد الـدكتور صـابر العيـساوي بتـوفير قـوة عسكـرية
حلمـاية انـبوب املـاء الصـالح للشـرب الواصل الـى منـطقة املـعامل
يف احلسـينيـة حيث بلـغت التجـاوزات عليـه )35( باملـائة مـن نسـبة

املاء الكلي.
وقـــال: ان احلل الــســـريع واالمــثل ملعـــاجلـــة مــشـكلـــة املـــاء يف هـــذه
املنطقة هـو انشاء مشـروع بقيمة سبعـة ماليني دوالر بالتعاون مع
وزارة الـبلــديــات كــون اجلـــزء االكبــر هــو خـــارج التــصمـيم االســاس
اضــافــة الــى حـملــة لــوقف الـتجــاوزات علــى شـبكــة املــاء الـصــالح

للشرب.
ودعـــا الـــوزارات والـــدوائــــر احلكـــومـيـــة الـــى ضـــرورة اتـبـــاع الـطـــرق
العلميـة يف رمي النـفايـات وجمعـها يف االمـاكن اخملصـصة خـاصة
ان االمـــــانـــــة صـــــرفـت مــبلـغ )10( ماليـني دوالر وزع حـــســب طلـب

الدوائر البلدية لتوفير اخلدمات وحتسينها.

امني بغداد يدعو اىل محاية انبوب
املاء يف احلسينية من التجاوزات

بغداد/ قيس عيدان
اعلــن الــنــــــاطق الـــــرســمــي يف
وزارة الــــصـحــــــــة عـــن حتـقـــيـق
نــــــســـبـــــــة 100% حملـــــــافــــظـــــــات
القـــادسـيـــة، املـثـنـــى، مـيــســـان،
ضمن الـنتائج االوليـة حلملة
الــتـلقـــيح ضــــــد مــــــرض شـلل

االطفال.
واضاف: ان بعـض احملافـظات
قــد تعـذر عـليهـا حتـقيق هـذه
الـنــسـبـــة يف الـتـلقـيح بــسـبـب
الـظـــروف االستـثنـــائيــة الـتي
شهـــدتهـــا بعـض احملـــافـظـــات
االمـر الذي تـعذر قـيام الـفرق

القادسية واملثنى وميسان حتقق نسبة
100% يف محلة تلقيح االطفال

الـصحيـة اجلـوالـة بـالـوصـول
الى املناطق السكنية.

كــمــــــا اشــــــار املـــصــــــدر الــــــى ان
اجلولـة الثـانيـة من البـرنامج
الـوطـني للـتلقيح ضـد مـرض
شــلــل االطــفـــــــــــــــــال دون ســـــــن
اخلـــامــســـة سـتـبـــدأ مـنـتــصف
الــشهـــر القـــادم داعـيـــاً جـمـيع
املـــنــــظـــمــــــــات واجلـهــــــــات ذات
الـعـالقـــــــة الـــــــى املـــــســـــــاهــمـــــــة
الفعـالـة الجنـاح هـذه احلملـة
لـتحقـيق الهــدف املنـشــود من
عــــراق خــــالٍ مـن مــــرض شـلل

االطفال.

ـ

واسط/ طالب
املاس الياس

أنهـت املالكـــات الهـنـــدسـيـــة
ـــــــــــــــة يف قــــــــــــســــــم والــفــــــنــــــي
الــتخــطــيـــط مبحـــــافــظـــــة
واســـط أعــمــــــال تـــطــــــويــــــر
سـوقـي البــزازين واخلـضـار
يف مـــديـنــــة الكــــوت بكـلفـــة
)605( ملـيـــون ديـنـــار. ذكـــر
ــــــــــــــر قـــــــــــســـــم ذلـــك مــــــــــــــدي
الـتخـطـيـط يف احملـــافـظـــة
املـهــــنــــــــــدس خــــــــــالــــــــــد داود
املـــوســـوي لـ )املـــدى( وقـــال:
ان أعـمال تـطويـر السـوقني
تـــضــمــنـــت رفع الـــــسقــــــوف
القـــدميـــة املـتهـــرئـــة وبـنـــاء
أعمـدة كـونكـريتيـة وجسـور
وجـملونات وأعمال مجاري
والـتــــسقــيف بـــــالـــصفـــــائح
احلـديـديـة وكـذلك تـغليف
اجلـــســــور والـبـنــــاء بـحجــــر
)السينـو( وتغليف األعمدة
بـــــالـــســيـــــرامــيــك مع عــمل
ـــــــــــــة أرصــفـــــــــــــة جـــــــــــــانـــــبـــــي
بــــالـكــــاربـــسـتــــون وتــطـبــيق
األرصفة بـالشـتايكـر امللون
الـســداسـي مع عـمل ســواق
جـــانـبـيـــة مغـطـــاة وتـبلـيـط
األرضـيــــة مبــــادة اإلسـفلـت
وإنـــــارة األســـــواق بـــــاإلنـــــارة
احلـــــديـثـــــة، بــطـــــول )350(
مـتـــــراً للـــســــوقـني وقــــد مت

اجنازها يف )8( شهور. 
وأشـار إلـى أن هـذا املـشـروع
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انجاز أعامل تطوير سوقني وافتتاح حمطة
لتعبئة الوقود يف واسط

احلــــاصـل علــــى احملــطــــات
األخرى ومخصـصة حصراً
لــــتـجـهــــيــــــــــز املــــــــــركــــبــــــــــات
احلكوميـة مبادتي الـبنزين

والكاز اويل. 
وأشــــــار إلــــــى أن احملـــطــــــات
كـــانت تــشهـــد زخمــاً كـبيــراً
بـسـبب جتـهيـزهـا املــركبـات
احلكـــومـيـــة ممـــا يـنـعكــس
سـلبــاً علــى تــأخيــر جتـهيــز
املــركبــات األهليـة بـالـوقـود
ــــــــــــواطـــــنـــــني مــــــــــــا جـعـل امل
يــتـــظـــــاهــــــرون ويحـــــرقـــــون
اإلطـارات وقطعـوا الطـريق
املـــــــؤديـــــــة الـــــــى احملــــطـــــــات
احـــتجــــــاجــــــاً علــــــى شحــــــة
الـوقـود )الـبنـزيـن العـادي(
الـذي يجهز بـ )150( ديناراً
للتـر الـواحـد فـيمــا يتـوفـر
الــبــنـــــزيــن احملــــســن الـــــذي
يجهـز بـ )250( دينـاراً للتـر

الواحد.
ودعـا نائب احملـافظ جميع
ســـائقـي الــشـــاحـنـــات الـتـي
تـنـقل املـــــواد الـتـمـــــويـنـيـــــة
وتفرغ حـمولتهـا يف مخازن
احملـــــافـــظـــــة  الـــــى الــتـــــزود
بكمـية )500(  لتر من مادة
الـكـــــــاز اويـل فــيــمـــــــا حـــــــذر
ــــــــــــات ــــــــــــركـــــب أصـحــــــــــــاب امل
احلـكــــــومــيــــــة الــتـــي تقــــــوم
بتعـبئـة خـزان الـوقـود أكثـر
مــن مـــــرة يـــــومــيـــــاً بـحجـــــز

السيارة مع سائقها.
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يـأتي ضمن خطة احملافظة
لتـطــويــر منـطقــة األســواق
بــــاالعـتـمـــــاد علــــى املـبـــــالغ
املـمــــولــــة مـن قــبل الــــدولــــة
ولـيــس كـمــا كـــان يجــري يف
زمن الـنظـام الـســابق حـيث
كــانـت تـتـم عـملـيــة تـطــويــر
الــــســــــوق علـــــى أن يــتحــمل
املـــواطـن نــسـبـــة )50%( مـن
املبلـغ فيمـا تـتحمل الـدولـة
املـبـــالغ املـتـبقـيــة مـبـيـنــا أن
هــــذه املـــــرحلــــة سـتـعقــبهــــا
مـــــراحل أخــــرى لـتــطــــويــــر
بقـيـــة األســـواق مــثل ســـوق
اخلــــيــــــــــــاطــــني واألســــــــــــواق

اجملاورة له.  
من جهـة أخـرى أعلن نـائب
مـحـــــــافــــظ واســــط رئــيـــــس
اللجنـة املشـرفة علـى توزيع
الـوقـود بـاحملــافظـة الــسيـد
أحــمـــــد عــبـــــد الـــــسالم عــن
افــتــتــــــاح مـــنفــــــذ جــــــديــــــد
)محـطــة( لـتعـبـئــة الــوقــود
خـاصة باملركبـات احلكومية

يف مدينة الكوت. 
وقــــــــــال لـ )املــــــــــدى(: لـقــــــــــد
أجنــزت الكــوادر الـهنـــدسيــة
والـفــنــيـــــــة يف احملـــــــافــــظـــــــة
أعمال ترميم محطة تعبئة
الـوقـود العـسكـريـة )سـابقـاً(
لــتـكــــــون مـــنفــــــذاً جــــــديــــــداً
يـضــاف إلـــى منــافــذ تعـبئــة
الــوقــود يف املــديـنــة وســوف
تسهـم يف تخفيف االزدحـام

بابل/ مكتب املدى
زارت الـلجـنــــة القــــانــــونـيــــة يف املــــركــــز
الـسـجن اإلصالحـي الكـبيـر يف احللـة
والحـظت أواًل أن عـدد الـسجنـاء كبيـر
يـفوق قابلية السجن االستيعابية وان
السجناء قـدموا شكواهـم حول حرارة
اجلـو يف السجن حـيث أنه يفتقـر إلى
التـكيـيف املــركــزي وكـــذلك فقــدانـهم
املـاء البـارد لعـدم وجود بـرادات للمـياه
وكــــــــذلــك الحــــظ املــــــــركــــــــز يف سـجـل
الــزيــارات زيــارات مـسـتمـــرة من دائــرة
صحـة بابل ومكتب حقوق اإلنسان يف
بــــابل الـتــــابع لـــدائــــرة املفـتـــش العـــام

وأشاد بهذا املوقف.
وتــــسلـم املــــركــــز نــــسخــــة مـن شـكــــوى
املـواطن )مـانع حمـزة عليـان( معنـونة
إلـــــى مـكــتــب حقـــــوق اإلنــــســـــان ضـــــد

عدد املوقوفني يف بابل يفوق الطاقة االستيعابية للسجون
القــــاء القـبــض علــيهـم بــــدون تهـمــــة
لالشـتبـاه فقـط ولم تـتم محــاكمـتهم

حتى اآلن.
كـمــا تــسلـم املــركـــز طلـبــًا مـن الــسـيــد
حـامت إبـراهـيم علـي من أهــالي قـريـة
الـبو علـوان بخصـوص ولده امنـار من
مــــوالـيــــد 1989 حـيــث تعــــرض ولــــده
لالصـابـة علـى يـد قــوات التحـالف يف
بغـداد بـرصــاص يف شهــر شبـاط عـام
2004 نــتج عـنـه قلـع مفــصل ونـــسـبــــة
عجــــز تــصل الــــى 70% ويــطــــالـب فــيه

قوى التحالف بتعويضه.
وحــصل املـــركــــز علــــى طلـب تقــــدم به
بعــض العــــاملــني يف مخـتـبـــرات وزارة
الصحـة بـشمـولهم مبخـصصـات بـدل
عـدوى الـتي تــرفض الــوزارة شمــولهم
بهـــــا علـمــــًا بــــان الــــذيــن يعــملــــون يف
صيدليات الوزارة قد مت شمولهم بها.

شــرطــة احملــاويل حــول تــوقـيف ولــده
زيـــاد مـن مـــوالـيـــد 1979 مـنـــذ 2/27/
2005 بـدون وجه حـق وبسـبب عـداوات

شخصية.
كمــا تـسـلم املــركــز نـسخــة مـن شكــوى
الـسيد )علي جـواد مطر( مـوجهة الى
وزيــر التــربيـة ضـد الـسيـد مـديـر عـام
تــــربــيه بـــــابل حـــــول نقـله الــتعــــسفـي
واضــــطهــــــاده إيــــــاه بــــســبـــب خالفــــــات
شخــصيــة واتهــامه بــانه وراء تـســريب

اسئلة السادس علمي يف املسيب.
كما تـسلم نسخـة من تقريـر اجلمعية
العــراقيـة حلقـوق اإلنـسـان يف كـربالء
لــــزيـــــارتهـم مـــــوقف الـتــــسفـيــــرات يف
احملــافظـة ورصـد وجـود 342 مـوقـوفـًا
علمـاً بـان املـركـز يـتسع لـ 200 مـوقـوف
كمـا وجـد ان العـديـد مـن املتهـمني مت

بغداد/ فيان الربيعي
اكـدت وزيـرة املهجــرين واملهـاجــرين ضـرورة الـتنـسيق
مع املنـظمـات االنـســانيـة العـاملـة يف العـراق التخـاذ
اخلـطــوات الالزمــة من اجـل احتــواء ازمــة النــازحني

قسراً.
جـــاء ذلـك خـالل لقـــاء جـمـعهــــا مع ممـثـل الهـيـئـــة

الطبية الدولية.
وعرضـت الوزيـرة املقتـرحات املـطروحـة بشـأن اصدار
هويـات للـنازحـني فضاًل عن تـوحيـد استـمارة خـاصة
بهم تـتم املـصـادقـة عـليهـا مـن قبل الـلجنـة الـوزاريـة
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وزارة املهجرين واملهاجرين تنسق مع املنظامت االنسانية
املشكلة من قبل مجلس الوزراء.

واشـارت الـى االحصـائيــات التي جـمعتهـا الـوزارة عن
النازحني من والى املناطق اخملتلفة.

ـــوزيع املــســاعــدات مـن جهـتهــا تــسـتـمــر الــوزارة يف ت
العينية والغذائية.

من جانبه رحـب السيد ممثل الهيئة الطبية الدولية
بـفكــرة الـتعــاون والـتـنــسـيق مع الــوزارة وفــروعهــا يف
مجال النازحني قسـرًا واالسراع بتفعيل هذا التعاون
خــاصــة انهـم يــواجهــون مــشــاكل يف احلـصــول علــى
ـــشـــــأن العـــــوائل الــنــــازحــــة. احــصــــائــيــــات دقــيقــــة ب
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