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LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

NO (677)Thu. (25) May

مدير هيئة النزاهة يف الفرات االوسط :الكثري من املوظفي أثروا بشكل فاحش
خالل السنوات الثالث األخرية
الديوانية /باسم الشرقي

عق ـ ــد امل ـ ــرك ـ ــز االنـ ـس ـ ــانــي للـ ـش ـ ــؤون
االجتـماعية يف الـديوانية وبـالتعاون
مع هيئـة النـزاهـة يف محـافظـة بـابل
وممــثل ـ ــون عـن مـن ـظـم ـ ــات اجملـتــمع
املـدني نــدوة تتعلق بـالـفسـاد االداري
للمــوظفـني والثــراء الفـاحـش الـذي
اصـاب الكـثيـر مـنهم خالل الـسنـوات
الثالث االخيرة.
وقــال االستــاذ مـحمــود شــاكــر مــديــر

املـركز االنساني للشؤون االجتماعية
يف الـديوانيـة :ان هذه النـدوة تهدف
الـى اشـاعـة ثقـافــة التعـاون واحلـوار
م ــن اجل حتـ ـ ــديـ ـ ــد مـكـ ـ ــامــن اخلـلل
والـ ـتـقـ ـ ـصـ ـي ـ ـ ـ ــر م ــن قـ ـبـل امل ـ ـ ـ ــوظـف،
والقـ ـضـ ـ ــاء عل ـ ــى ج ـم ــيع مـ ـظ ـ ــاه ـ ــر
الـف ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاد االداري واملـ ـ ـ ــال ــي بـغـ ـيـ ـ ـ ــة
احلفـاظ علـى املـال العــام من الهـدر
واالرتقـاء بواقع االقـتصاد وتـنشيطه
يف البلد.
م ــن جه ــته اش ـ ـ ــار الـ ـ ـس ـي ـ ـ ــد اح ـم ـ ـ ــد

العميدي مدير هيئة النزاهة العامة
يف محــافـظــات الفــرات االوسـط الــى
وص ــول ثالث ــة آالف شك ــوى مقــدمــة
من املواطنـني ضد موظفني يف دوائر
ال ــدول ــة يف مح ــافـظ ــات ال ــدي ــوانـي ــة
والــسمـاوة وبــابل والـنجف ،وهـيئـتنـا
بصــدد رفعهـا الـى احملــاكم اخملـتصـة
بعد خضـوعها الى الـتدقيق من قبل
جلنة التحقـيقات ،مشيـراً الى وجود
الكثيـر من املوظفـني املدراء يف دوائر
الـدولـة اليـحملـون صفـة مـديـر عـام

حكومة إقليم كردستان
تعي ناطقاً رسمياً باسمها
ّ

بعد رفض إقالة قائد الشرطة

( )4أعضاء يعلقون مشاركتهم يف جملس حمافظة بابل

والكـثـيــر مـنهـم اثــروا ثــراء فــاح ـش ـاً
خالل ال ـ ـس ـنـ ـ ــوات ال ــثالث االخ ـيـ ـ ــرة
مستغلني عدم محاسبتهم.
م ـضــيفـ ـ ـاً إن الهـيـئـ ــة اعـ ــدت خ ـطـ ــة
جديـدة بالـتنسيق مع ديـوان الرقـابة
املـاليـة ودائرة املفـتش العـام من اجل
تفعيل الئحة السلوك.
ويــذكــر ان تـلك الـنــدوة شــارك فـيهــا
رؤسـاء الـدوائـر احلكــوميــة وممثلـون
عـن مـن ـظـم ـ ــات اجملـتــمع امل ـ ــدنـي يف
احملافظة.

بابل /مكتب املدى

اصــدر اربعـة اعـضـاء مـن مجلـس محـافـظـة بــابل
بـيــان ـاً مـط ــوالً اعلـنــوا فـيـه تعلـيق م ـشــاركـتهـم يف
اجمللــس حـت ــى تـتـم امل ــوافق ــة عل ــى اق ــال ــة ق ــائ ــد
الشرطة.
وجاء يف البيـان الذي حصلت (املدى) على نسخة
منه:
"اميانـاًمن مجلـسنا بـضرورة ارسـاء الدميقـراطية
وتـثـبـيـتهــا وعــدم عــودة االسـتـبــداد ،وعــدم تـنفـيــذ
قرارات مجلس احملافـظة من قبل وزارة الداخلية،

ف ــان اع ـضـ ــاء اجمللــس ق ــرروا تـعلــيق ع ـض ــويــتهـم
وتعطيل كـافة االعـمال يف اللجـان ملدة ( )15يـوماً
مـن ت ـ ــاريخ  5/23حلـني اســتجـ ــاب ـ ــة اجلهـ ــات ذات
العالقــة لقــرارهم وسـيكــون هنـاك اجـراء اشـد يف
حالة عدم استجابة السلطات التنفيذية العليا".
وجــاء صــدور الـبيــان علــى هــامـش تـصــريح وزيــر
الــداخليـة بــدعم قـائـد الـشـرطــة ورفض املـوافقـة
على اقالته.
ووقع علــى الـبيــان كـل من عـلي فــرح ــان وابتـســام
محمد وذكرى صالح علوان وعلي كاظم القصير.

خالل ترؤسه االجتماع اخلدمي

حمافظ كربالء :سنحول الدوائر اىل غرف عمليات

اربيل /أصوات العراق

كربالء /املدى

عيـنت حكـومـة إقليم كـردستـان العـراق الـدكتـور خـالـد صـالح مسـتشـار الـسيـد
نـيجيـرفـان بـارزاني رئـيس وزراء كـردستـان يف منـصب (النـاطق الـرسمـى بـإسم
احلكومة) وهو منصب مت استحداثه ألول مرة فى كردستان.
وقـال الـدكتـور خـالـد صـالح امـس" :قـدمـني الـسيـد نـيجيـرفـان بـارزاني بـشكل
رسـمـي أم ــس االول إل ــى اع ـضـ ــاء حك ــومــته ألك ــون الـنـ ــاطق ال ــرسـمـي ب ــاسـم
احلكومة".
والدكتـور خالد صـالح حاصل عـلى شهادة الـدكتوراه يف السـياسة ويعـيش منذ
عــام  1981يف الـســويــد ،وعــاد قـبل ثـالث سنــوات الــى اقلـيم ك ــردستــان العــراق،
وعـمل عـضــوا يف اللـجنــة االستـشــاريــة للــدستــور العــراقي وكــذلك مــستـشــارا
سياسيا للسيد نيجيرفان بارزاني.
وله عـدة مؤلفـات من أهمهـا (تشكـيل الدولـة العراقـية) ،و(مـستقـبل كردسـتان
يف العراق).

تــرأس الــدكتــور عقـيل اخلــزعلـي محــافـظ
ـم ـ ــاع اخلـ ـ ــدمــي
ـدس ـ ــة االج ـتـ ـ
املق ـ ـ ـ
ـك ـ ــربـالء ـ
الدوري مع مـدراء الدوائـر وأكد يف بـداية
حديـثه ان تشكيل احلكومة خطوة جديدة
يف ـط ـ ــريق األمـن وذلـك ب ـطـبــيعـ ــة احلـ ــال
سـيـنـعك ــس عل ــى أداء ال ــدوائ ــر والب ــد مـن
حتـ ــويل الـ ــدوائـ ــر إلـ ــى غـ ــرف عــملـيـ ــات يف
املرحلة القادمة...
واشـار الى ضـرورة حسـم شكاوى املـواطنني
وأن ال تـتعـ ــامل ال ــدوائ ــر بـنفــس ال ــروتـني
ال ـسـ ــابق بـل يجــب أن يك ــون الـتع ــامـل مع

ص ـ ــدر مــن ق ــبل م ـ ــدراء
ـسع ـ ــة ـ
ـامل ـ ــواطــن ـب ـ ـ ـ
الـ ــدوائـ ــر ووجّه احملـ ــاف ــظ بجـ ــرد شهـ ــري
للقـاءات املـدراء مع املـواطنـني وإحصـائيـة
بع ــدد امللفــات احمل ـســومــة يف الــدائــرة مـن
ـاي ـ ــا الـ ــن ـ ــاس ووجه ب ــضـ ـ ــرورة تـ ـ ــوزيع
ـض ـ ـ ـ
قـ ـ
اسـتمـارة كـشـف املصـالح املــاليـة بــالنـسبـة
للــدوائ ــر التـي لهــا مــدخـليــة يف املـشــاريع
وتـنفيذهـا ملعرفـة الوضع املـالي داعيـاً إلى
تطـبيق مبـدأ احملاسـبة واملـتابعـة بالـنسـبة
ـريع ـ ــة لـ ـ ــدى بعــض
ـس ـ ـ ـ
ـزي ـ ــادة ال ــث ـ ــروة ال ـ ـ
ـل ـ ـ ـ
ض ـ ــوء ـم ـ ــرتـ ــب ـ ـ ــاتهــم ودعـ ـ ــا
ـامل ـ ـ ــوظفــني يف ـ
احملافظ الـى تشكيل جلنـة لالستفادة من

الع ــاطلـني امل ـشـم ــولـني ب ـشـبك ــة احلـم ــاي ــة
االجـتمــاعيـة مـن خالل تـوظـيفـهم لـفتـرة
معـينـة يف الـدوائــر احلكــوميــة لتحـويـلهم
إلـى طـاقـة عـاملـة بـدالً من طـاقـة عـاطلـة
السيما الكوادر الهندسية والفنية.
وب ـسـبـب ع ــدم مك ــافحــة الــدوبــاس ب ـشـكل
جيــد قــال احملــافـظ :إننــا متـكنــا من أخــذ
موافقة الوزارة على أجراء حملة مكافحة
جــديــدة حـيث متـت مكــافحــة  26000دومن
مـن أصـل  82000ألف دومن حـيـث أن هـ ــذه
احلـشرة سـوف تؤدي الـى تعطـيل العملـية
الزراعية وخصوصاً يف ناحية احلسينية.

ض ـ ــرورة ق ــطع خ ــط ـ ــوط
اخل ـ ــزعلــي ـ
وأك ـ ــد ـ
ـ
الطــوارئ عن اجلهـات والـشخـصيـات الـتي
لـي ــس له ــا م ـسـ ــاس بخ ــدم ــات امل ــواطـنـني
ووجّه مـديــر الكهـربـاء الـى الـقيـام بــذلك
فـوراً مـضيفـا ان احملــافظـة مـا زالـت تتـابع
ـلف ـ ــات الف ــسـ ـ ــاد اإلداري يف بعــض
بعــض م ـ
الدوائر.
واضاف :انه مت تـشخيـص عدد مـن حاالت
الفسـاد من قبل بـعض مدراء الـدوائر ولن
االي ـ ـ ــدي ازاء مـ ـثـل هـ ـ ـ ــذه
نـقـف م ـك ـ ــت ـ ـ ــويف ـ
احل ــاالت وعل ــى م ــدراء ال ــدوائ ــر مـت ــابع ــة
امل ـ ـ ــوظـف ــني.
ـاب ـ ـ ــات واداء ـ
ـس ـ ـ ـ ـ
احل ـ ـ ـ
شـع ـ ــب ـ ـ ــة ـ

حيولون احلواجز الكونكريتية والشوارع املغلقة اىل مالعب رياضية
شباب بغداد ّ
بغداد /عامر السعدي

احلـواجـز الكـونكــريتيـة وجـذوع
الــنخــيل واحل ــراسـ ــات اللــيلـي ــة
املتـواصلـة .آخـر مـا تـوصل اليه
االه ـ ـ ـ ــال ــي يف بـغ ـ ـ ـ ــداد ،بـغـ ـي ـ ـ ـ ــة
احلـف ـ ـ ــاظ عـل ـ ـ ــى ارواحـهــم مــن
خـطر العملـيات االرهابـية التي
ينفذها مجهولون.
هـ ـ ـ ـ ــذه االجـ ـ ـ ـ ــراءات االم ـ ـن ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
استـثمـرهـا الـشبـاب واالطفـال.
لـكي يحـولـوا شــوارع منـاطـقهم
الى مالعب صغيـرة لكرة القدم
والـطــائ ــرة ،بل ان ــدفعــوا ب ـشـكل
يـومـي وبحمـاس كـبيــر ملمـارسـة
هــوايــاتـهم ،ومــا ســاعــد يف ذلك
عـ ـ ــدم دخـ ـ ــول ال ـ ـس ـيـ ـ ــارات الـ ـ ــى
احيائهم.
(املــدى) تــابعـت هــذه الـظــاهــرة
واسـ ـتـ ـ ـطـلـع ــت آراء الـ ـ ـ ـشـ ـب ـ ـ ـ ــاب
وذويهم ،الشـاب علي عدنان من
السيدية قال:
انه ــا ف ــرص ــة كـبـي ــرة كـي نـلعـب
الـك ـ ـ ــرة فل ــم تع ـ ـ ــد الـ ـ ـس ـي ـ ـ ــارات
ال ــداخل ــة واخل ــارج ــة ت ــزعجـن ــا
ك ـمـ ـ ــا ان اجل ـم ــيع م ـتـك ـ ـ ــاتفــني
الجـراء املبـاريــات عصـر كل يـوم
ولعل عـدم استطـاعتـنا الـذهاب
الى اصدقائنا يف مناطق اخرى
ســاهـم يف اقب ــال اجليــران علــى
ذلك.الـشاب سـركون يـوخنـا من
الدورة قال:
نحن فـرحون الن اجلمـيع يريد
ان يـلعـب الـكـ ــرة يف وقـت واحـ ــد

كـم ــا انـن ــا س ــرع ــان م ــا جنـتـمع
لق ـ ــرب ب ـي ـ ــوت ـن ـ ــا م ــن بعـ ــضه ـ ــا
الـ ـبـع ـ ــض .احلـ ـمـ ـ ـ ـ ــد هلل فـقـ ـ ـ ـ ــد
عــوضنــا عن عــدم استـطــاعـتنــا
ال ــذه ــاب ال ــى س ــاح ــات الـلعـب
والـنــوادي يف املـنــاطق االخــرى.
واضــاف :ان اجلمـيع سعــداء يف
ظل الـظروف الـصعبـة ووصفـها
بـ ــالف ــرص ــة ال ــذهـبـيـ ــة اليج ــاد
التعــاون والتكــاتف واحملبـة بني
اوالد املنطقة الواحدة.
احلــاج اب ــو احمــد قــال :اوالدنــا
محـاصـرون وهـم يقضــون اغلب
سـاعات اليـوم يف البيـت واعتقد
ان اغـالق الـ ـ ـش ـ ـ ــوارع وف ـ ـ ــر لـهــم
فـ ــرصـ ــة الـلعـب والــتعـبـيـ ــر عـن
دواخلـهم فـنجــدهـم منـغمــسني
ي ــومي ـاً يف اج ــراء مبــاريــات كــرة
القدم والـطائـرة واحلقيقـة اني
اعـتـب ــر مـنـظ ــرهـم مـن املـن ــاظ ــر
اجل ـم ــيلـ ـ ــة ال ـتــي تـ ـ ــدلـل علـ ـ ــى
احلـ ـي ـ ـ ــاة وحـ ـي ـ ـ ــويـ ـتـه ـ ـ ــا يف ظـل
االرهاب اخمليم علينا.
زيـدان خـضيـر (ابـو اوس) قـال:
فـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــة وحـ ـيـ ـ ـ ــدة لـالوالد ك ــي
يعـيـ ـشـ ــوا حل ـظـ ــات فـ ــرح ولعـب
ورغم االوضاع اخلطرة اال انهم
قـ ـ ــري ـبـ ـ ــون م ـنـ ـ ــا االمـ ـ ــر الـ ـ ــذي
يجـعلنــا مطـمئـنني علـيهم .انـا
اشجـع اوالدي علـ ــى الـلعــب مع
اآلخ ـ ــريــن ف ـ ــالـ ـطـفل وال ـ ـش ـ ــاب
بحاجة الى الرياضة كي يشعرا
باحلياة.

مشاريع تربوية جديدة يف اربيل
راميار فارس الهركي /
كردستان

ضمـن خطــة املشـاريع التـربـويـة لهـذا
العـام يف اقليم كـردستان ،عـرض وفدا
مـنـظـمــة ك ــويك ــا الكــوريــة اجلـنــوبـيــة
ومـنـظـمــة (ســامـي) االهلـي ــة يف لقــاء
مع وزير الـتربية دلشـاد عبد الرحمن
خـط ــة بنــاء مـجمـعني دراسـيني االول
يف م ــدين ــة اربيـل والثــانـي يف منـتجع
شقالوه ال ـسـي ــاحـي ،وعل ــى مـي ــزانـي ــة
املنظمتني املذكورتني.
من جــانبه اكـد وزيــر التــربيـة دلـشـاد
عـبـ ــد الـ ــرحـمـن اســتعـ ــداد حـكـ ــومـ ــة
االقل ـيــم ووزارة ال ـتـ ـ ــرب ـيـ ـ ــة ل ــتقـ ـ ــدمي
الـدعـم والتـسـهيالت الالزمــة لتـنفيـذ

املـشروع ،مشيراً الـى ان حكومة اقليم
كـ ــردسـتـ ــان تـ ــسعـ ــى دائـمـ ــا ال ـ ــى رفع
مستـوى العملية التـربوية وتطـويرها
من جميع النواحي.
مـن جــانـب آخــر وقعـت وزارة الـصحــة
يف اقل ـيــم ك ـ ــردس ـتـ ـ ــان اتف ـ ــاق ـيـ ـ ــة مع
(شـركة ميـدل است سكان الـسويـدية)
الن ـشــاء فــرق خــاصــة مـتـنقل ــة تقــوم
بـ ــإصالح وتعـمـي ــر سـي ــارات االسع ــاف
املع ـط ـ ــوب ـ ــة يف م ـ ـس ـتـ ــشف ـي ـ ــات اربــيل
ودهــوك وسلـيـمــانـيــة وتــوفـيــر جـمـيع
قـطع الغيـار النــاقصـة وغيـر املتـوفـرة
يف الـ ـس ـ ــوق احمللـيـ ــة .وسـيـتـم صـ ــرف
املبـالغ الالزمـة للـشـركـة املـذكــورة من
املـي ــزانـي ــة اخل ــاص ــة حلك ــوم ــة اقلـيـم
كردستان.

املشاركة يف دورة كهربائية وميكانيكية يف أملانيا
بغداد /حنان التميمي

اكـد مصـدر مسـؤول يف وزارة العمل ان وفـداً ميـثل وزارة العمل سـيشـارك يف
دورة كهـربائـية وميكـانيكيـة للسيـارات التي ستعقـد يف املانيـا يف التاسع من
شهـر ايلــول املقبل.وقــال املصـدر :ان وفـداً مكـونـاً مـن  14مشـاركـاً من مـركـز
الـتــشغـيل والـتــدريـب املهـنـي ودائ ــرة العـمل والـضـمــان االجـتـمــاعـي ودائــرة
الـ ــرعـ ــايـ ــة االجـتـمـ ــاعـي ـ ــة يف بغـ ــداد واحملـ ــاف ـظـ ــات سـيـ ـشـ ــارك يف الـ ــدورة.

إنجاز مدرسة يف دهوك بكلفة  460الف دوالر
بغداد/املدى

اجنزت املالكـات الفنيـة والهنـدسيـة يف محافـظة دهـوك بنـاء مدرسـة شايل
التي تـتسـع ملا يـقارب  840طـالبـاً و  36معلـماً وقـال مجلـس الوزراء يف بـيان
تلقت (املـدى) نسخـة منـه امس ان كلفـة بنـاء املدرسـة بلغت  460الف دوالر
واضاف البيان ان الصندوق العراقي لالغاثة هو من موّل املشروع.
واشــار الـبيــان الــى ان بنــاء املــدرســة يـتكــون من طــابـقني يـضمــان  24صف ـاً
دراسياً مع بناية للمرافق الصحية وزودت املدرسة مبولد كهربائي.
يـذكـر ان الـصنـدوق العــراقي لالغـاثـة واعـادة الـبنـاء قـام بـتمــويل بنـاء 317
مـ ــدرسـ ــة يف اقلـيـم كـ ــردسـتـ ــان اجنـ ــز مــنهـ ــا  315مـ ــدرسـ ــة والعــمل جـ ــار يف
املدرستني املتبقيتني.

إجراء مراسيم تسلم وتسليم
وزارة الدولة لشؤون املجتمع املدين
بغداد /املدى

ج ـ ــرى يف م ـب ـن ـ ــى وزارة ال ـ ــدول ـ ــة ل ـ ـش ـ ــؤون
اجملـتـمع امل ــدنـي امــس م ــراسـيـم الـت ــسلـم
والـتـ ــسلـيـم بـني وزيـ ــر الـ ــدولـ ــة اجلـ ــديـ ــد
املـهنــدس عــادل األســدي والــوزيــر الـســابق
املهندس عالء الصايف.
وأكـد املهنـدس عـادل األسـدي وزيـر الـدولـة
لشؤون اجملتمع املدني ان الوزارة ستمضي
ال عن
قـدمـا يف عملهـا وآداء وظـائفهـا فـض ً
إيجـ ـ ــاد الـ ـطـ ـ ــرق والـ ـ ــوس ـ ـ ــائل وال ـب ـ ـ ــرامج
احلديـثة ملـواكبـة التـطور ،مبـا ينـسجم مع

امل ــرحلــة ومـتــطلـبــات مـنـظـمــات اجملـتـمع
املـدني ،وان اجلهــود االنسـانيـة سـتسـتثمـر
مـ ــن أجـل ب ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاء الـعـ ـ ـ ـ ــراق احلـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــاري
الـدميقـراطي وأنـه سيبـذل قصـارى جهـده
خالل فتـرة احلكـومة احلـاليـة لتنفـيذ كل
الـب ــرامج واخلـطــوط املــرســومــة ،وأكــد أن
العـطاء سـوف يتـواصل يف حـكومـة السـيد
نوري املالكي على قاعدة دستورية.
وأشاد خالل تـسلم مهامه بجهود املهندس
عالء ال ـص ــايف ال ــوزي ــر ال ـسـ ــابق خل ــدم ــة
العـ ـ ــراق اجلـ ـ ــديـ ـ ــد ملـ ـ ــا أبـ ـ ــداه م ــن تفـ ـ ــان

وصول بواخر حمملة باحلنطة والرز
اىل ميناء أم قرص
بغداد /املدى

قال مصدر يف الشركـة العامة لتجارة
احل ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب يف وزارة الـ ـ ـتـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة :ان
الطـواقم اخملـتصـة يف مينـاء ام قصـر
تـواصل تفـريغ حمـوالت ثالث بـواخـر
محملـة بشحنـات كبيـرة من احلنـطة
االمريكية.
واوضح املـ ـص ـ ـ ــدر لـ(املـ ـ ـ ــدى) :انه مــن
املؤمل وصـول عدة بواخـر اخرى تبلغ
حمـوالتهــا ( )257000طن خالل هـذا
الـشهـر ،مـشيـراً الــى ان وزارة التجـارة
تع ـ ــاق ـ ــدت م ـ ــؤخـ ـ ــراً عل ـ ــى اس ـت ـي ـ ــراد
( )550000طن مـن احلنطة ملتطلبات
احلصـة التمـوينيـة ،اذ يحتـاج العراق
الـ ـ ـ ـ ــى حـ ـ ـ ـ ــوالـ ــي ( )330000طـ ــن مـ ــن
احلنـطــة شهــري ـاً الغ ــراض البـطــاقــة
التموينية.

مــن ج ـ ــانــب آخ ـ ــر اك ـ ــد املـ ـصـ ـ ــدر ذاته
تـ ـ ــواصل ع ــمل ـيـ ـ ــات تفـ ـ ــريغ ب ـ ــاخ ـ ــرة
محـمل ــة بـ( )16750طـن رز ت ــايلـن ــدي
واخـرى حمـولتهـا ( )20000طن رز يف
مينـاء ام قصـر وكـانت بـاخـرتــان تبلغ
حـم ــولـتهـم ــا ( )55550طـنـ ـاً مـن ال ــرز
الـت ــايلـن ــدي واالمـ ــريكـي ق ــد غ ــادرت ــا
املـينـاء املـذكـور بعـد ان مت تفــريغهمـا،
وبـني املـص ــدر انه مـن املـت ــوقع وصــول
بـاخــرتني حتـمالن شحـنتـني من الـرز
املـستـورد تـبلغــان ( )75000طن خالل
ايام.
وكـان العـراق قـد تعـاقـد مـؤخـراً علـى
شــراء ( )160000طـن من الــرز ل ــدعم
متـطـلبــات البـطــاقــة الـتمــويـنيــة من
هــذه املــادة الـتي تـبلغ حــاجــة العــراق
منها ( )88000طن شهرياً.

وإخالص مؤكـد ًا أنه سيـعمل بنفـس الروح
واإلخـالص خل ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــة جـ ـمـ ـيـع ش ـ ـ ـ ــرائـح
مـنـظـم ــات اجملـتـمع امل ــدنـي  ،ومـن ج ــانـبه
أعــرب املـهنــدس عـالء حبـيب الـص ــايف عن
ثقــته بــنج ـ ــاح مهـمـ ــة الـ ــوزيـ ــر اجلـ ــديـ ــد
ومـواصلـة املـسيـرة الـتي بـدأتهـا احلكـومـة
الـســابقــة وأثنــى علــى جهــود العـامـلني يف
الـوزارة ومـؤسـسـات اجملـتمع املـدني مـؤكـد ًا
انهم حققـوا تقـدمــا كبيـر ًا وملمـوسـ ًا علـى
الـرغـم من املعـوقـات الـكبيـرة التـي واجهت
عمل الوزارة.

يف النجف  ..اجراءات جديدة لرصف
دفاتر االمراض املزمنة
النجف /عامر العكايشي

قـررت مـديـريــة العيــادات الطـبيـة الـشعـبيـة يف محــافظـة
الــنجف اعـتـب ــار دف ــات ــر االم ــراض امل ــزمـن ــة للـم ــراجعـني
تقاريـر طبية يتـم يف ضوئها صـرف دفاتر امـراض مزمنة
جـديـدة وحـسـب الضـوابـط املعمـول بهـا ،وبـدون احلـاجـة
الى تقارير جديدة.
واوضح سـالـم نعمـة مـديــر شعبــة اعالم صحـة الـنجف لـ
(امل ـ ــدى) :ان الغـ ــرض مـن هـ ــذا االجـ ــراء جتـ ــاوز االمـ ــور
الـروتـينيـة خصـوصـاً ان املـراجـعني من املـرضـى املصـابني
بامراض مزمنـة ال يستطيعون مراجعة العيادات الطبية
كل يوم لغرض استصدار الدفتر اجلديد.
من جهـة اخـرى علـمت (املــدى) انه سيـتم صــرف حصـة
من االدويــة لـلمــرض ــى من ع ــوائل املهجــريـن والن ــازحني
الـذين وصلـوا الـى احملـافظـة وذلـك ضمن دفـاتـر جـديـدة
سيـتم صرفهـا لألمراض املـزمنة مجـاناً مـن قبل مديـرية
العيادات الشعبية.

مدير بلدية البرصةيدعو اىل معاجلة
ظاهرة التجاوزات
البصرة /أصوات العراق

قال مـدير بلـدية الـبصرة الـسيد غـازي السعـدي امس
االربعـ ــاء إنه مـن ال ـضـ ــرورى إجـ ــراء دراسـ ــات علـمـيـ ــة
ملعاجلـة ظاهـرة التـجاوزات علـى ممتلكـات الدولـة من
أراض وعقارات وساحات عامة.
وأوضح ال ـسـي ــد الــسع ــدي يف تـص ــريـح صحفـي امــس
األربعـ ــاء أنه "مـن ال ـض ــروري إج ــراء دراسـ ــات علـمـي ــة
مـوضـوعيـة حملـاولـة معـاجلـة ظـاهــرة التجـاوزات علـى
أراضي الدولـة وعقاراتهـا على أن تـأخذ بعني االعـتبار
اجلانبني اإلنساني والرسمي".
وأضــاف :أن "هنــاك الكـثيــر من املـتجــاوزين يـعيـشــون
ظـروفـا مـاديــة صعبــة يجب إن تـؤخــذ بعني االعـتبـار،
ولـكــن الــبعــض اآلخ ـ ــر الت ـن ـط ـبـق علــيهــم مــثل ه ـ ــذه
املقاييس".
وأشــار إلــى أن "املـســاحــات اخلـضــر إخـتفـت من وسـط
املدينة بسبب كثرة املتجاوزين عليها".
وأكـد أن "بلـديـة الـبصـرة لـديهـا العـديــد من املـشـاريع
اخلاصة بزيادة املساحات اخلضر داخل املدينة".
ي ــذك ــر أن م ـس ــأل ــة الــتجـ ــاوزات عل ــى أراضـي ال ــدول ــة
وممتلكـاتهـا من أهـم املشـاكل والتـحديـات التي تـواجه
احلكـومة احمللية يف البصـرة ،حيث بنيت آالف البيوت
بعـد انهيـار النظـام السـابق بشكل عـشوائي يف مـناطق
مخـتلفــة مـن املــديـنــة وضــواحـيهــا دون تــراخـيـص أو
مـوافقات أصولية بـل مت االستيالء على هذه األراضي
بالقوة ودون إذن من أي جهة رسمية.
كـم ــا مت االسـتـيـالء عل ــى مـئ ــات مـن املـب ــانـي الع ــام ــة
العــائــدة لـلحكــوم ــة من قـبل بعـض العــوائل الفـقيــرة
التي المتـلك سكنـاً ،وأغلب هـذه األمـاكـن تقع يف قلب
املــدينـة وسـاحــاتهــا العـامـة واجلـزرات الـوسـطيـة ممـا
أصاب املـدينة بـتشويهـات جماليـة واضحة واختـناقات
خـدميـة مستـدمية خـاصة يف خـدمات املـاء والكهـرباء
واجملاري.
وقـد أصــدرت احلكـومـة قـرارات عـدة وإنـذارات مـتكـررة
لسـاكني هـذه اجملمـعات والـدوائر بـإخالئهـا ولكن دون
جدوى.

