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كربالء / املدى
ــــدكــتـــــور عقــيـل محــمــــود اخلـــــزعلــي أكــــد ال
محــافـظ كــربالء إن كــربـالء ستــشهـــد تنـفيــذ
مـشــاريع كـثيــرة يف مخـتلف القـطــاعــات بعــد
وصـول 10% من تخـصيصـات مشـاريع تسـريع
اإلعـمــــار وتـنـمـيــــة األقــــالـيـم حـيــث أن أغلـب
املــــشـــــاريـع املعـــــدة متّ إعـالنهـــــا يف الـــصـحف
الرسـمية وسوف تتم اإلحـالة خالل األسابيع
القــادمــة وتـشـمل املـشــاريع يف مــركــز املـــدينــة
ــــاك خــطــطــــاً واالقــضــيــــة.. مــضــيفــــاً ان هــن
مـــوضـــوعـــة إلعـــادة تـــرمـيـم وتـــوسـيع مـــرقـــد
الـصحــابي اجلـليل احلــر بن يـزيـد الـريــاحي
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بغداد/ قيس عيدان
يحـتـفل املـــركـــز الـــوطـنـي لـنـقل
الدم بـاليـوم العـاملي للـمتبـرعني
بــالــدم الــذي يـصــادف مـنتـصف

الشهر القادم.
صــــرح بــــذلـك الــــدكـتــــور حـيــــدر
الشمـري مدير املركز يف تصريح

خص به )املدى(.
مـوضحـاً: ان املـركـز الــوطني قـد
اعـــــد بـــــرنــــــامجــــــاً بهـــــذا الــيـــــوم
يحـتفـل به العـــالم اجـمع الــذي
يهــــــدف الـــــــى تعــــــريـف العــــــالــم

العراق حيتفل باليوم العاملي للمتربعني بالدم
)كـسبات ستوكل( لـدعم خدمات
تــنـقـل الـــــــدم والــتـعـــــــريـف بـهـــــــا
وتـشـجيع عـمليـة الـتبـرع بـالـدم

الطوعي بدون مقابل.
ويـذكـر ان املـركـز الـوطـني لـنقل
الــدم قـــد حقق قفــزة نـــوعيــة يف
مـجـــــــــال تـقـــــــــدمي اخلـــــــــدمـــــــــات
االنـــســــانـيــــة مــن خالل تــــوفـيــــر
االجهـــــــزة واملعــــــدات الـــطــبــيــــــة
املـتـطــورة الـتـي تــسلـمهــا املــركــز
مـــــؤخـــــراً مبــــــا يحـقق اخلـــــزيــن
االسـتــــراتــيجـي الـالزم للــــدم يف

حالة حدوث الطوارئ.

بــــأهـمـيــــة خــــدمــــات نـقل الــــدم
وضـرورة دعـمهـا فـضالً عـن دعم
دعـــامـــاتهـــا االســـاسـيـــة اال وهـي
دعـم وتـــشجـيع عـملـيـــة الـتـبـــرع
الـــطـــــوعــي بـــــالـــــدم مــن دون أي

مقابل.
مــشـيــراً الــى ان املــركــز قــد اقــام
احـتفـــاليــة بـــاملنـــاسبــة يف العــام
املـنــصــــرم وان احــتفــــالـيــــة هــــذا
العــام سـتكـــون لهــا خـصــوصـيــة
حـيـث سـيـتــم تكـــرمي الـــرواد مـن
املـتبـرعـني من دون مقـابل فـيمـا
ســيعـتـمــــد هــــذا الـيــــوم العــــاملـي

املوصل/ مكتب املدى
اسـتقـبل خــســـرو كـــوران نـــائـب محـــافـظ نـيـنـــوى وفـــداً رفـيع
املــستـوى مـن الكــونغـرس األمـريـكي زار املــوصل صبـاح امـس
االول مكوناً من مـايك بينس وجوزيف بيتـزومايكل فوركسن

ولينكولن ديفيس وجيم كوستا. 
وقال مـصدر يف اعالم احملـافظـة ان الوفـد ناقـش العديـد من
القضايا الـسياسية واألقـتصادية واألمنيـة وبحث آخر نتائج

عملية )صيد األسد( التي التزال مستمرة يف املدينة. 
وقد صرح كوران قائالً: )التقينا بالوفد االمريكي املؤلف من
اعــــضــــــــاء رفـــيـعـــي املــــــســـتــــــــوى يف احلــــــــزبـــني اجلـــمـهــــــــوري
والـــدميقـــراطـي وقــــد إطلع الـــوفـــد علـــى حـصـيلـــة عـملـيـــات
تصفيـة املدينـة من العناصـر األرهابيـة وكيفية القـيام بذلك
ثـم تطـرقنـا الـى مـواضيع أخـرى مهمـة علـى صعيـد االعمـار

وفد من الكونكرس األمريكي يزور املوصل
واخلطـوات املتخذة بهذا الصـدد وأبدى الوفد اهتـماماً كبيراً
بـضــرورة األســراع بــإعـــادة إعمــار املـــدينــة وتـــوفيــر اخلــدمــات
واملــستلـزمــات احليــاتيــة للمــواطنـني كمـا أظهـر الـوفــد قلقه

بسبب بطء  مسيرة األعمار. 
وأبــــدى الــــوفــــد الــضــيف إرتـيـــــاحه الـكـبـيـــــر لهــــذه الــــزيــــارة
ولإلجـراءات القـائمـة للـوصـول الـى األجــواء املالئمــة للبـدء
باملـسيـرة الدميقـراطيـة التي سـتشهـد إنفتـاحاً واضحـاً على
جـميع األصعـدة يف كل منـاحي احليـاة واتفق الطـرفـان علـى
ضــرورة القضـاء علـى الفلـول املـسلحـة بـشتـى الـوسـائـل لكي

تبدأ اخلطوة التالية يف عملية إعادة احلياة للمدينة.. 
يذكـر أن عمليـة )صيد األسـد( قد شهـدت يوم االحـد املاضي
جنــاحــاً كـبيـــراً يف منـطقــة حــوض اخلــوصـــر حيـث مت القــاء
القـبـض علــى عـنــاصــر مــسلحـــة ومت الكــشف عـن مخــابــىء

كبيرة لألسلحة.

بغداد/ اسراء العزي
شـارك الوفـد العراقي بـرئاسـة نرمني عـثمان
حسن وزيرة البيئة يف االجتماع الثالث عشر
للـمـجلـــس الــــوزاري للـمـنــطقــــة االقلـيـمـيـــة

حلماية البيئة البحرية يف سلطنة عمان.
ذكــــر ذلك مــصـــدر مــســـؤول يف وزارة الـبـيـئـــة
واضـــــاف: ان الهــــدف مـن مـــشــــاركــــة الــــوفــــد
العـــراقـي يف االجـتـمـــاع الـــوزاري للـمـنـظـمـــة
املــــذكــــورة هــــو مــــد جـــســــور الـعالقــــة وإجــــراء
املبــاحثـات حـول اعــادة عضـويـة العـراق وقـد
كان من شروط عودة العـراق الى املنظمة هو
دفع التعــويضــات عن االضـرار الـبيـئيـة الـتي
احـدثهـا العـراق للـبيئـة بعـد اجتيـاح الكـويت
والـتي اقــرتهـا االمم املـتحـدة ضـمن بـرنــامج
الــــنـفــــــط مـقــــــــــابـل الـغــــــــــذاء، كــــــــــذلــك دفـع
االلـتزامـات املالـية املـترتـبة بـذمة العـراق عن
تــســـديـــد مــســـاهـمـــاته املـــالـيـــة يف مـيـــزانـيـــة
املنـظمــة للـفتـرة مـا قـبل جتـميــد العـضـويـة
حــتـــــى اآلن والــتـــي تقــــــدر بـ )اربعــــــة ماليــني
ومــائــة وسـبعــة وعـشــريـن الفـــاً وخمــسمــائــة
وثمـانيـة وثـالثني دينـاراً كــويتيـاً( لغـايـة عـام
2005، والتـزام العراق الـكامل بقـرارات ومواد
اتفـــاقـيــــة الكـــويـت والـبـــروتـــوكـــوالت املـلحـــة
وااللـتــــزام بحـمـــايـــة الـبـيـئـــة الــبحـــريـــة مـن
التلـوث ومنهـا ازالـة الـسفن الغـارقـة يف شط

العرب.
كما قامت وزيرة البيئة بعقد لقاءات جانبية
يف الفـتــــرة الـتـي ســبقـت اجـتـمــــاع الـلجـنــــة
الـتنـفيــذيـــة مع بعـض الـســـادة وزارء البـيئــة
االعـضـــاء يف املنــظمــة بهــدف شــرح االوضــاع

الراهنة يف العراق.
ويف خـتام االجتـماع متت املـوافقة علـى انهاء
جتمـيد عضـوية العـراق والترحيـب به عضواً
فعـاالً من اعضـاء املنطقـة طالبـني تعاونه يف

تنفيذ التزاماته.

العراق يشارك يف االجتامع
الوزاري حلامية البيئة البحرية

ميسان/ محمد احلمراني
اقـــــامــت دائـــــرة الـهجـــــرة واملـهجـــــريــن يف
ميـســان وبــالـتعــاون مـع منــظمــة الهالل
االحـمـــــر مخـيـمــــاً يف مـنـــطقـــــة مغــــربــــة

للمهجرين من املناطق الساخنة. 
واعـلــــن مــــــصـــــــــــدر يف دائـــــــــــرة الـهـجـــــــــــرة
واملهجــريـن ان عــدد الــذيـن اسـتقـبلـتهـم
محــــافــظــــة مـيـــســــان بـلغ )500( عــــائلــــة
واغلـبهم قـدمـوا مـن منــاطق: )احلصـوة،
والتاجي والنهروان وابوغريب والدورة(. 
)املــــــــدى( زارت اخملـــيـــم والـــتـقـــت بـعــــض
االشخــاص للتعـرف علـى مـشـاكلهـم عن

قرب.
احلـــاج كـــاظـم الالمـي مـن مـنــطقـــة ابـــو
غــــريـب كــــان اول املــتحــــدثــني فقــــال: ان
الـشــرطــة يف ابــو غــريـب غيــر فــاعلــة وال
تــــؤدي دورهــــا بــصـــــورة صحــيحـــــة ولقــــد
تعرضنا الى التهديد وتركنا البيت اليام
مـعدودة وبعـد ذلك وجـدنا ان كل مـا كان
يف الـبـيـت قـــد ســـرق وانــــا رجل كـبـيـــر يف
السن وعائلتي تتكون من )8( اشخاص.
عبــاس خلف من مـنطقــة احلصـوة قـال:
لقد وجـدت ورقة مكـتوبـاً عليهـا: )ترحل
خالل 24 ساعة وبخالف ذلك سنقتلك(
واضـاف: انـا رجل لـيس بـسيـاسـي وخفت

ان اكون ضحية لتهور البعض.
احلـــاجـــة فـطـــومـــة حــسـني مـن مـنــطقـــة
احلـصــوة  قــالت: انــا لــدي عــائلــة كـبيــرة
وكنــا نعيـش من مـردود مــالي يــومي ومت
تهـــديـــدنـــا وهـــربـنـــا وبـيـتـنـــا اخـــذه احـــد

بغداد/ حنان التميمي
بـــاشـــرت دائـــرة إصالح األحـــداث
بعـــزل املـــوقـــوفـني مـن األحـــداث
ــــى ــــاداً ال عـن احملـكــــومـني اسـتـن
قــانــون رعــايــة األحـــداث رقم 76
لـــسـنـــة 1983 وذلـك اثـنـــاء نـقل
جــمــيـع األحــــــداث املــــــوقــــــوفــني
واملــــوجــــوديـن يف قـــسـم أحــــداث
الكرخ الى قـسم دار املالحظة يف

حي السالم.
وقـــــال مـــصــــــدر يف وزارة العـــمل
والـشـؤون االجـتمــاعيـة: ان هـذا
االجـراء يـأتي ضـمن التـعليمـات
والقـــــوانـــني القـــــاضــيــــــة بعـــــدم
اختالط األحـداث املوقـوفني مع
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دائرة إصالح األحداث تعزل املوقوفني
احملكـومني استناداً الـى القاعدة
)املتهم بريء حتى تثبت ادانته(
ـــــــــرامـج وذلــك لـغـــــــــرض وضـع ب

تأهيلية خاصة باملوقوفني.
ويـذكـر ان األحـداث الـذين كـانـوا
يف دار املالحـظـــة مـن الـــذيـن مت
تـــسلـمهـم مـن القـــوات مـتعـــددة
اجلـــنـــــــســـيــــــــــة قــــــــــد مت اطـالق
ســراحهـم بعــد التــأكــد من عــدم
انـطـبـــاق الــشـــروط االجـــرامـيـــة

عليهم. 
واشار املـصدر الـى ان املوجـودين
يف قسـم أحداث دار املالحـظة يف
)الـــطـــــوبجــي( وهــم 12 حــــدثــــاً

فقط.
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طارق اجلبوري
تـنـــاول الكـثـيــر مـن الــزمالء ويف اكـثــر مـن مـنــاسـبــة ظــاهــرة
التـدريـس اخلـصـوصـي من قـبل عــدد من املــدرسني وآثـارهـا
الـسلبيـة العديـدة، كمـا ان وزارة التـربيـة ومديـرياتـها العـامة
اصـدرت الكثيـر من الـتعليـمات الدارات املـدارس للحـد ان لم
نـقل منع هـذه الظـاهــرة، ولكن األمــر بقي علـى حـاله بل زاد

على ما كان عليه.
وال نضـيف شيئـاً اذا قلنـا ان ابرز مـسببـات هذه الـظاهـرة هو
احلـاجة املـلحة لـلطلبـة لتلقـي التعليـم خارج اروقـة املدارس

التي عجزت عن توفيرها يف صفوفها كما هو مفترض.
وقبل ايام حـدثني احد االصدقـاء واحليرة تتملكه عن طلب
احــد اســاتـــذة اللغــة االنـكلـيــزيــة مـبلغــاً مقــداره )900( الف
دينار ليوافق علـى ضم ابنته الى احدى اجملـاميع التي يقوم

بتدريسها.
وقال: ان االستاذ وهو يحـدد هذا املبلغ اخذ يشرح له اسباب
ارتفـاع اجــور التـدريــس ومنهـا ازمـة الـوقـود وارتفـاع االسعـار
والـــوضع االمـنـي وهـــو، أي االسـتـــاذ، يقـــدر محـــدوديـــة دخل
العـائلـة لـذا فـانـه يكتـفي بهـذا املـبلغ؟! لـكنه نـسي ان يـشيـر
الـــى مقــدار الـتحــسـن يف رواتـبهـم واكـيـــد انه لـم يعــد يــذكــر

قدسية مهنة التعليم.
ال نريد ان نكرر مـا قيل سابقاً من ضرورة حتويل التعليمات
الى فعل حتى ال تبقـى حبراً على ورق.. ونعتقد ان من املهم
يف هذا اجملال ان تـدرس التربيـة امكانـية اقامـة دورات تقوية
للــطالب خـــاصـــة لــطلـبـــة املــــراحل املـنـتهـيـــة حـيـث ان هـــذا
سيـضمن انشغـال املدرسـني بإعطـاء دروس التقويـة وحصول
الطالب علـى مبتغـاهم، مع االخـذ بنظـر االعتبـار دفع اجور
مجـــــزيـــــة للــمـــــدرســني واهــمــيـــــة أن يقـــــوم جهـــــاز االشـــــراف

االختصاص باملتابعة اجلدية لدورات التقوية.
ومع اننا ال جنزم بان هـذا االجراء سيوقف ظاهرة التدريس

اخلصوصي لكنه على االقل رمبا سيحد منها.
اخيـراً ال منلك اال ان نـقول لـهذا االسـتاذ وامـثالـه: ان االمر

يتعلق بأزمة ضمير وليس بأزمة وقود وارتفاع االسعار.

أزمة ضمري أم أزمة وقود 
يا أستاذ؟!

البصرة/ عبد احلسني
الغراوي 

أعلنت الدكتـورة بتول بناي
مــــــديــــــرة مــــــركــــــز اإلرشــــــاد
التربـوي يف جامعة البصرة
امــس االثـنـني: أن مـــؤمتـــراً
عـــامليــاً سـيعقــد يف جــامعــة
الــبـــصـــــرة الـــــشهــــــر القـــــادم
تشارك فيه جـامعة البصرة
وثالث مـنــظـمــــات عــــاملـيــــة
بــــاإلضــــافــــة إلـــــى اجلهــــات
املـعنيـة بــالطفـولـة واألسـرة

جامعة البرصة تستضيف مؤمترًا دوليا
حول الطفولة

الـطفــولــة واألســـرة وجنــوح
األحــــــــــــــــــداث واخملــــــــــــــــــدرات
والـعلــــــوم الـــنفـــــســيــــــة ودور
احلـضانـة ورياض األطـفال
والــــرعــــايــــة االجـتـمــــاعـيــــة
اخلـاصـة بــاأليتــام وأطفـال
ـــــــــشــــــــــــوارع والـــــــصـحــــــــــــة ال

اإلجنابية." 
ــــــــــــــة ــــــــــــــابــعـــــت: ان "جلـــــن وت
حتــضيــريـــة شكلـت ملتــابعــة
امللفات وإجنـاح هذا املـؤمتر

الدولي املهم."
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العراقية. 
ـــــــــؤمتـــــــــر وأوضـحــــت: أن "امل
سـيعقــد بني 4 و6 مـن شهـر

حزيران املقبل."
وأضـافت: "سيناقش املؤمتر
11 محـوراً تـتعلق مبـشـاريع
ــــــــة والـقــــــــوانـــني الـــــطـفــــــــول
والـتــشـــريعـــات واالتفـــاقـــات
الــــــــدولـــيــــــــة الـــتـــي تـعـــنــــــــى
بـالـطفـولـة بـاإلضـافـة إلـى
محـــاور تـنـــاقــش اجلـــوانـب
الـــتــــــــربــــــــويــــــــة ومــــــشــكـالت

ـ ـ
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بغداد/ املدى
حتت شعـار )نـرتقي بعـراقنــا ببنـاء اقـتصـادنـا واسـتثمـار
مــــــواردنـــــــا( عقــــــد قـــــســم االقــتـــصـــــــاد يف كلــيــــــة االدارة
واالقتـصــاد/جــامعــة واسـط نــدوة علـميــة تنــاولت بـيئــة

االستثمار يف االقتصاد العراقي يف الوقت احلالي.
وافـتـتح الـنــدوة رئـيــس اجلـــامعــة الــدكـتــور جـبــار املـيــاح
بحـضـــور عـمـــداء كلـيـــات ورؤســـاء االقــســـام ولفـيف مـن
اســاتـــذة كلـيــة اجلـــامعــة حـيـث تـنــاولـت محــاور عــدة يف
مقــدمـتهـــا دور القـطـــاع احمللـي يف اعــادة اعـمـــار العــراق
وواقع ومتطلبات حتـسني االستثمار وقـراءة يف الدستور
واملـوازنـة ودور الـقطــاع املصــريف يف تنـميــة االستـثمـارات
ومدى فاعلية شركات االستثمار يف االقتصاد العراقي.

وقـدم يف النـدوة عـدد مـن البحـوث االقـتصـاديـة مـن قبل
اســاتــذة الكـليــة وقـسـم االقتـصـــاد حيـث متيـــزت النــدوة
بــــروح املـنــــاقـــشـــــة والفـــــاعلـيــــة يف املـــــداخالت املــتعـلقــــة
بــاالستـثمـار الـذي عُـد احــد اهم املـتغيـرات الـتي حتـدد

مسار عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية.

االستثامر يف ندوة موسعة بجامعة واسط

يف العمارة إقامة مخيم لـ )500( عائلة مهجرة

يف خميم مغربة.. مهّجرون يطالبون احلكومة بإجياد حل ملشكلتهم
االرهــابـيـني  وبـــالقــوة ولـيــس هـنــاك مـن

يرده الينا.
احلـاج مجيـد طاهـر من الـدورة قال: كـنا
نـــــسـكــن يف مــنــــطقــــــة هــــــور رجــب وقــــــام
االرهــابـيــون بـــذبح العــديــد مـن اقــاربـنــا
وبعـد ان انتشر الـرعب هربنـا ونحن اكثر
من عـشــرين عـائلــة واآلن نعيـش يف هـذا

اخمليم، بال شروط معيشة ميسرة.
قــاسـم عبــد الــرضــا مـن منـطقــة الــدورة
حـي اآلثـــوريـني قــــال: لقـــد طـــرق بـــابـنـــا
مجموعة من امللثمني وقالوا لنا بصريح
العبارة اذا لم تـتركوا املنطقة سوف نقوم
بقــتلـكـم  والن الــــدورة اصــبحـت ســــاحــــة

للقتال قررنا ان نترك املنزل.
جـبــار الــســاعــدي مـن مـنـطقــة الــدجـيل
قــال: نحن نـسكـن يف منـطقـة قــريبــة من
الـــــــدجـــيـل ويف احـــــــدى الـلـــيـــــــالـــي جـــــــاء
ارهــابيـون وبــدأوا يضـربـونـني بقـوة امـام
زوجـتــي واطفـــــالــي وبعـــــد ذلـك جــمعـــــوا
عـــائلـتـنـــا يف اخلـــارج وأضـــرمـــوا الـنـــار يف
اثـــاث املنــزل ثـم احتـــرق املنــزل بــالكــامل
وقـــــالـــــوا لــي اذا وجـــــدنـــــاك مـــــرة اخـــــرى

سنذبحك.
حـسـني بـنـيــان مـن اهــالـي الـتــاجـي قــال:
لقــــــد حــــصل مــــــا حــــصل  والـــبلــــــد ميــــــر
بــظــــروف مــــريــــرة وهـنــــاك الـكـثـيــــر مـن
يـــريـــدون اثــــارة الفــنت ولكـن يجـب علـــى
الـــدولــــة ان تهـتـم بــشـــؤونـنـــا وجتـــد لـنـــا
حلوالً وال تتـركنا يف هـذا اخمليم الذي ال
تـــــــــوجـــــــــد فـــيـه أي وســـــــــائـل لـلـــــــــراحـــــــــة

واالطمئنان. 

بغداد/ املدى
عـاد الـى بغــداد اعضــاء مجلـس
ـــة املفـــوضـيـــة الـعلـيـــا املـــسـتـقل
لالنتخـابـات بعــد مشـاركـتهم يف
مؤمتر نـظمته األمم املتحدة يف
ــــرصــيــــة مــــديــنــــة الرنـكـــــا القــب
لالستفـادة من الـتجارب ودروس
العـملـيــات االنـتخــابـيــة الـثالث
الـــتـــي جـــــــرت يف الـعـــــــراق عـــــــام

2005.
وقـال الدكتـور فريـد ايار اخلـبير
ـــــس االعـالمـــي  –عـــضـــــــو مـجـل
املفــــوضــني: ان املــــؤمتــــر الــــذي
اســتــمــــر ثالثــــة ايــــام وحــضــــره
خـبـــراء االمم املــتحـــدة الـــذيـن
ــــــــوا يف الـعــــــــراق مبـجــــــــال عـــمـل
ـــاالضـــافـــة الـــى ـــات ب االنــتخـــاب
ـــــــار مـــن االمم مـــــســـــــؤولـــني كـــب
املـتحــدة سيــرفع تــوصيــاته الــى
الـبـــرملـــان العـــراقــي لالســتفـــادة
مـــنهــــا يف صــيــــاغـــــة القــــوانــني
املـتعلقــة بــاملفـــوضيــة اجلــديــدة
املـــزمع تـــشكــيلهـــا وبـــالعـملـيـــات

االنتخابية املقبلة يف العراق.
وبـني ان النقـاشـات تـركـزت علـى
العـديــد من الـقضـايـا والسـيمـا
مــوضـــوع سجل الـنــاخـبـني وهــو
ركـن اســـاسـي مـن اركـــان العــمل
االنــتخـــابـي حـيــث مت االتفـــاق
ــــــى عـقــــــد مــــــؤمتــــــر خــــــاص عـل
يحــضـــره خـبـــراء دولـيـــون لهـم
ــــرة يف هــــذا اجملــــال درايــــة وخــب

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

العراق يشارك يف مؤمتر لألمم املتحدة حول االنتخابات
يرق الى املستوى املطلوب وتقرر
تــوجـيه تــوصـيــة تـتـعلق بــاعــادة
الـــنـــظــــــر يف قـــــســـم االتـــصــــــال
اجلـمـــاهـيـــري وتـــزويـــده بكـــوادر
مـــتخـــصـــصــــة يف الـــتخـــطــيـــط
االعالمي وضـرورة قيـام مجلس
املفــوضني بـدراسـة االمــر بعـمق
اذ ان ضـعـف االداء الــــــــســـــــــــابـق

انعكس سلباً على املفوضية.
واشــار الــى ان مــوضــوع العالقــة
بــني مجلــس املفـــوضـني واالدارة
االنـتخـــابـيـــة كـــان أحـــد احملـــاور
الـــرئـيـــسـيـــة يف املـــؤمتـــر حـيـث
ــــى ــــس عل اجــمع اعـــضـــــاء اجملل
ضـــرورة صيــاغــة قــانــون جــديــد
للـمفـــوضيــة يــزيل أي الـتبــاس،
ــــــى كــمــــــا اجــمـع االعـــضــــــاء عـل
ـــابعـــة ضـــرورة ان تكـــون االدارة ت
للــمجلــس بــشـكل ال لـبــس فـيه
وان يـتـم تعـيـني مــســـؤول االدارة
االنــتخـــابـيـــة مـن قــبل اعــضـــاء
اجمللـــس وملـــدة سـنـتـني تــتجـــدد
تـلقـــائـيــــًا لفـتـــرة واحـــدة وملـــرة

واحدة فقط.
ــــى ان ــــدكــتــــور ايــــار ال واشــــار ال
ــــــى لقــــــاءات عــــــديــــــدة متـــت عل
هـامـش املـؤمتـر للـتبــاحث حـول
توفـير املـبالغ مـن الدول املـانحة
للعديـد من املشـاريع التـي يقوم
مجلـس املفـوضـني بتحـضيـرهـا
حـــالـيـــًا اســتعـــدادًا لـلعــملـيـــات

االنتخابية املقبلة.
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لـوضع الصيغـة املثلـى لتـأسيس
سـجل مـكـتـمـل وصحــيح يــبعـــد
االخــطـــاء والعـثـــرات الـتــي وقع
ـــــسـجـل االنـــتـخـــــــابـــي فـــيـهـــــــا ال
العــراقـي والسـيـمــا يف عـملـيـتـي

االنتخاب االخيرتني.
واشــار عضــو مجلـس املفــوضني
الـــــــى ان الـــنـقـــــــاشـــــــات شـــمـلـــت
ـــون مـــواضــيع مــتعـــددة كـــالقـــان
االنـــتخــــابــي واالنـــظــمــــة الــتــي
اصــــدرتهــــا املفـــوضـيـــة الـعلـيـــا
ــــــات واالمــــــور الــتــي لالنـــتخــــــاب
تـقــــتــــــضــــي مـعـــــــــــرفــــتـهـــــــــــا يف
ـــة وكــيفـيـــة ـــات املقــبل االنــتخـــاب
دراسة وحتليل ورد الشكاوى الى
جـــــــــانـــب واجـــبـــــــــات املـــــــــراكـــــــــز
االنــتخــــابــيــــة يف احملــــافـــظــــات
والـتـــدريـب ومتـــويـل العــملـيـــات
االنتخـابيـة وتسـجيل النـاخبني
وتـسجـيل الـكيـانـات الــسيــاسيـة
واحلـمالت االنـتخــابيـة ومتــويل

تلك احلمالت.
وذكـــر الـــدكـتـــور ايـــار ان مـن اهـم
املــواضـيع الـتي نـــالت االهـتمــام
يف املـــــؤمتـــــر مـــــا خـــص االعالم
االنتخـابـي وتثقـيف اجلمــاهيـر
ــــــذي يـفـــتــــــرض ان تـقــــــوم بـه ال
ــــــرامـج ــــــة ويـكــــــون مــن ب ــــــدول ال
الـتـعلـيـم مـنـــذ املـــراحل االولـــى
للـــدراســـة امـــا مـــوضـــوع االعالم
االنتخابي فقـد جرى حتليل ما
قامت به املفـوضية مـن جهد لم
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البيئة حتذر الرشطة النهرية 
الكوت/ نينا

ــــــــة يف ــــــــرة الـــبـــيـــئ وجـهـــت دائ
محافظـة واسط أنذاراً نهـائياً
الـى قسم الشـرطة النـهرية يف
ــــــــذي يـــتـخــــــــذ مـــن واســـــط ال
شـــاطـئ نهــــر دجلــــة مقــــرا له،
ـــــاء مجــمـــــوعـــــة ـــــامه بــبــن لقــي
ــــــى لــتــــصــــــريـف اخملـلـفــــــات ال
مجـرى نهر دجلة مباشرة دون

معاجلة. 
ـــــر وقـــــال مـــــاجــــــد علــي مـــــدي
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ــــــات الـعــــــام خلـلــــطـه الـــنـفــــــاي
الطـبيـة بــاخمللفـات الغــذائيـة
وعدم تشغيل احملـرقة املركزية

ملعاجلة النفايات". 
وأشار الى: "أن الدائرة ستقوم
ـــــذارات ـــــوجــيـههـــــا االن بعـــــد ت
بفــرض غــرامــات مـــاليــة علــى
اجلهــــات اخملـــــالفــــة، تـــصل يف
ـــــــى غـلـق ـــــــان ال بـعــــض االحـــي
ـــــشـــــــأة اخملـــــــالـفـــــــة حلـــني املـــن
املـعــــــــــــاجلــــــــــــة الـــــتــــــــــــامــــــــــــة".
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ـــــة: "أن احلفـــــاظ علـــــى الــبــيــئ
البـيئة مـسؤوليـة مشتـركة بني
اجلــــمــــيـع أليـجــــــــــاد اوضــــــــــاع
مـنـــاسـبــــة للعـيـــش بعـيـــداً عـن
االمراض، ولـذلك وجهنـا عدة
ـــــذارات لعـــــدد مــن الـــــدوائـــــر أن
الـرسـميــة ومنهــا معمل نـسيج
الكــوت بـسـبب رمـيه مـخلفــات
ـــــــة دون ـــــــاعـــي الـغـــــــزول الــــصـــن
معـــاجلـــة الـــى مجـــرى الـنهـــر،
وكـــذلك مــسـتــشفـــى الـــزهـــراء
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بعد وصول 10% من تخصيصات اإلعمار

كربالء تشهد مشاريع عديدة خالل الفرتة املقبلة
مـبـيـنـــاً أن الـبـــاب مفـتـــوح أمـــام اخلـيـــريـن يف
العــراق والعــالـم من املــستـثمــريـن لالهـتمــام
بـإعــادة وإعمـار هـذا املـرقـد الـشــريف علـى إن
تكون اخلطط والبرامج التي توضع البد من
ــــدســني ـــــة واملهــن ـــــرات احمللــي أن يـكــــون لـلخــب
العــراقـيـني مـن اجلهـــات احلكــومـيــة دور فـــــي
األشـــراف واملـتـــابعـــة علـيهـــا ويجــب أن تكـــون
العقـود املـوقعــة تقع حتـت مصـادقـة وإشـراف
مكـــاتـب هـنـــدســـة عـــراقـيـــة مع حتـــديـــد مـــدة
ــــة عــــراقــيــــة ــــدٍ عـــــامل العـــمل واســـتخــــدام أي
ومبـصـادقـة دائـرة اآلثـار وان هــذا يهـدف إلـى
عدم استغالل هذه املشاريع ألغراض أخرى.
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