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LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

NO (685)Sun. (4) June

الصحة ختصص مفارز طبية
لزيارة السجون

سبعة أحزاب تتحفظ عىل إقالة قائد الرشطة يف بابل
وتنتقد خمالفات جهاز الرشطة
*اكـد مـصـدر مـسـؤول يف
مجلـس محــافـظــة بــابل لـ
(املدى) حصول فساد اداري
يف كيفيـة اختـيار املـشمـولني
بشبـكة الـرعايـة االجتـماعـية
مم ـ ـ ـ ــا خـلـق اش ـك ـ ـ ـ ــاالت ب ــني
امل ـ ـ ـ ــواطـ ـن ــني واجملـل ـ ـ ــس ومت
تــشكـيل جلــان ملـت ــابع ــة ذلك
وستـعلن الـنتـائـج خالل وقت
قريب.
*ض ـمــن مـ ـ ـش ـ ـ ــاريـع ت ـن ـم ـي ـ ـ ــة
االقلـيم بـاشـرت شـركــة البـنيـان
بــإكـســاء ش ــارع احلبــوبـي واربعــة
شـ ــوارع اخـ ــرى يف مـ ــربع املـ ــديـنـ ــة
وســوف تنجـز اعمـال االكـسـاء الـتي
بلغت تكـاليفها ملـياراً ومائـتني وستة
ع ـشـ ــر ملـي ــونـ ـاً خـالل االشهـ ــر االربع ــة
القادمة.
*ب ـ ــاش ـ ــرت جل ـن ـ ــة االع ـم ـ ــار وال ـت ـط ـ ــوي ـ ــر يف
محافظـة الديـوانية اعمـاال خدميـة تضمنت
ت ــأهـيل وإك ـس ــاء وتـبلـيـط ع ــدد مـن ال ـش ــوارع
التــرابيـة اضـافـة الـى عــدد من املـشــاريع قيـد
التنفيـذ واخرى وصلت الـى مراحل متـقدمة
يف االجناز.
*قالـت املهندسة سوسن البـراك مديرة مركز
الفـرات الثـقايف الـنسـوي :ان برنـامج مـشروع
بنـاء السالم الـذي نظمه واشـرف عليه املـركز
تـضـمن ورشــة اعــداد املالك وتــأهـيله واقــامــة
اللقاءات اجلماهيريـة التي خلصت الى عدم
ثقة املـواطنني باجملـالس البـلدية واملـسؤولني
يف منـاطقـهم وضعف اهـتمـامـاتهـم ببـرنـامج
اجملتمع املدني.
*ق ــامت (مــؤسـســة شـهيــد احملــراب لـلتـبلـيغ
االسالمـي) بت ــوزيع الهــدايــا امل ــاليــة للــسيــد
عبـد العـزيـز احلـكيـم رئيـس اجمللـس االعلـى
للـث ــورة االسالمـي ــة يف الع ــراق عل ــى الع ــوائل
املهجرة يف محـافظة الـنجف املتضمنـة ايضا
مـواد غذائيـة متنوعـة لسد احلـاجة املعيـشية
الكثــر مـن الف عــائلــة مهجــرة قـســراً حــسب
احصائيات املركز اخليري للمجلس.
*افتـتحت جـمعيــة الهالل االحمـر العـراقيـة
ف ــرع الــنجف مـبـن ــى ج ــدي ــداً له ــا يف قـض ــاء
املـنـ ــاذرة لـتـفعــيل ت ـ ــوزيع املـ ـسـ ــاع ـ ــدات علـ ــى
الع ـ ــوائل الـفقـي ـ ــرة وتلـبـيـ ــة احـتـيـ ــاج ـ ــاتهـم
واالهـتـمـ ــام بهــم ،وبحـ ـسـب امل ــرك ــز اخلـي ــري
لل ـمـجلـ ــس االعلـ ـ ــى لل ـثـ ـ ــورة االسالم ـي ـ ــة يف
العراق فـإن العديـد من املدارس يف احملـافظة
تـشهـد افـتتـاح مـركـز حملــو االميـة مبـســاهمـة
مؤسسات اجملتمع املدني.

بابل  /مكتب املدى

حتفظـت سبعـة احـزاب سيـاسيـة
يف محـ ــافــظـ ــة بـ ــابـل علـ ــى قـ ــرار
مجلـس احملــافظـة بـإقـالـة قـائـد
ال ــش ــرطـ ــة ،لـك ـ ــون القـ ــرار جـ ــاء
مفـاجئـ ًا ومـربكـ ًا للـوضـع االمني
وخـصــوص ـ ًا يف شمــال احملــافـظــة
وسـيـت ــرك ق ــرار االق ــال ــة ف ــراغـ ـ ًا
امـنيـ ـ ًا يتـيح فــرص ـ ًا لالرهــابـيني
الختـراق امن احملــافظـة ويـسهل
لهم تنفيذ جـرائم االعتداء على
حياة املـواطنني  .وتضمـن البيان
ال ــذي اص ــدرته االح ــزاب ،اش ــارة
الـى حتـفظهـا علـى قـرار اجملـلس
ب ــإق ــال ــة ق ــائ ــد ال ـش ــرطـ ــة وذلك
لالسباب اآلتية:

* لــم ي ـتـل ـ ـ ــزم اجملـل ـ ــس بـق ـ ـ ــراره
الــصـ ــادر يف شـبـ ــاط  2006حـيـث
ارج ــأ فــيه االقـ ــالـ ــة االولـ ــى الـ ــى
حـني تـ ـشـكــيل احلـكـ ــومـ ــة  ،كـمـ ــا
نـصـت ل ــوائح الـنـظ ــام ال ــداخلـي
جملل ــس احملـ ــافــظ ـ ــة عل ـ ــى ابالغ
الوزير برغبته يف إقالة أي مدير
قبل أسبوعني من صدور القرار .
كمـا لـم يكن قـرار االقـالـة مـدونـ ًا
ضـمن جــدول اعمــال اجمللـس يف
الـيوم الـذي مت فيه اتـخاذ الـقرار
وح ــدث ذلـك بع ــد فـتـ ــرة الغ ــداء
وخـروج عـدد كـبيــر من االعـضـاء
واسـ ـتـ ـئ ــنـ ـ ـ ــاف االجـ ـت ــمـ ـ ـ ــاع ب ــني
املــتحـمـ ـســني لالقـ ــالـ ــة واكـ ــد ان

واسط حتصل عىل  25زمالة
دراسية لطالهبا يف أوكرانيا
واسط  ( /أصوات
العراق )

قـ ــال م ـصـ ــدر يف محـ ــاف ـظـ ــة
واسـ ــط امـ ـ ــس ال ـ ـ ـسـ ـب ــت :إن
احملــافـظــة حـصلـت علــى 25
زمــالــة دراسـيــة لــطالبهــا يف
جـامعـات إقـليم (زابـاروجيـا)
يف اوكـرانيـا خالل زيـارة وفـد
احملــافظـة ألوكــرانيـا الـشهـر
املاضي .
وقـ ــال امل ـصـ ــدر الـ ــذي ف ــضل
عـ ـ ــدم ذكـ ـ ــر اس ــمه أن "وفـ ـ ــد
احمل ـ ـ ــاف ـ ـظ ـ ـ ــة أج ـ ـ ــرى ع ـ ـ ــدة
اجتماعـات مع عمدة مـدينة
زابـ ــاروجـيـ ــا ملـنـ ــاقـ ـشـ ــة ســبل
الـع ـ ـمـل املـ ـ ـ ـ ـش ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــرك بـ ــني
مح ــافـظ ــة واســط واإلقلـيـم
املـذكـور اسفـرت عـن حصـول
احمل ــافـظ ــة علـ ــى  25مقع ــدا
دراسيا".
وتــابع "هــذه املقــاعــد تـشـمل
مخ ـتـلف االخ ـتـ ـص ـ ــاص ـ ــات،
وســوف يك ــون التــرشـيح لهــا
وفق شـ ـ ــروط مع ـي ـن ـ ــة  ".لــم
يذكرها.
ولـم يشـر املصـدر الـى مـوعـد
الترشيح لهذه الزماالت .
وكـان محافظ واسط لطيف
حـمـ ــد ال ـطـ ــرفـ ــة ق ـ ــد أعلـن

االثنني املـاضي أن محافـظة
واسـط وقعت اتفـاقيـة تعاون
شـاملـة مع واليـة زابــاروجيـا
األوكـرانيـة لـتطـويـر وتقـويـة
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـيــع ال ـعــالق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
االق ـتـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة والـعل ـم ـيـ ـ ــة
وال ـت ـ ـ ــرب ـ ـ ــوي ـ ـ ــة وال ـتـق ـن ـي ـ ـ ــة
والـثقــافيــة والــريــاضيــة بني
احملـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ــة
األوكرانية.
ونـصت بنـود االتفـاقيـة علـى
الـ ـ ـت ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاون يف م ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
الصناعـة والزراعـة والتجارة
والـتعلـيم والـصحــة والعلـوم
والـ ـتـقـ ـنـ ـيـ ـ ـ ــات والـ ـثـقـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة
والـفـ ـن ـ ـ ـ ــون والـ ـ ـ ـسـ ـي ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ــة
والــريــاض ــة واإلدارة احمللـيــة
والـبـيـئـ ــة واسـتـغالل املـ ــوارد
الطبيعية.
وكـان وفـد من احملــافظـة قـد
ت ـ ـ ــوجـه إل ـ ـ ــى اوك ـ ـ ــران ـي ـ ـ ــا يف
العـاشــر من الـشهـر اجلـاري
بدعـوة رسميـة من احلكـومة
االوك ــرانيــة لـلبـحث يف آفــاق
الـ ـتـعـ ـ ـ ــاون امل ـ ـ ـشـ ـتـ ـ ـ ــرك ب ــني
اجلــانـبـني وتــوقـيع إتفــاقـيــة
لـلـ ـتـعـ ـ ـ ــاون اإلقـلـ ـيـ ـم ــي ب ــني
مـحـ ـ ـ ــاف ـ ـظـ ـ ـ ــة واسـ ــط وإدارة
اقـل ـ ـيـ ــم (زابـ ـ ـ ـ ــاروج ـ ـيـ ـ ـ ـ ــا) يف
أوكرانيا.

ال ـسـبـب املـب ــاشـ ــر واحلقــيقـي يف
اتخ ـ ــاذ ق ـ ــرار اإلق ـ ــال ـ ــة لـه صل ـ ــة
مبـاشـرة بفـوج الـشـرطـة املـشكل
م ـ ـ ـ ــؤخ ـ ـ ـ ــر ًا عـلـ ـ ـ ـ ــى وفـق مـ ــبـ ـ ـ ـ ــدأ
احمل ـ ــاص ــصـ ـ ــة لــكل ع ــضـ ـ ــو مــن
اعــض ـ ــاء اجمللـ ــس وبع ـ ــد اج ـ ــراء
الق ــرع ــة مت احل ــاق احمل ـس ــوبـني
علـيهم الى شمال محـافظة بابل
وفقـ ًا لـتعلـيمـات وزارة الــداخليـة
نــظ ـ ــر ًا حل ـ ــاج ـ ــة تلـك املـن ـ ــاطق
واعـت ــراض مـجل ــس احملـ ــافــظـ ــة
عل ـ ــى ذلــك يع ـتــبـ ـ ــر مخـ ـ ــالف ـ ــة
صــريح ــة للقــانــون كـمــا جــاء يف
الـفق ـ ــرة ال ـ ــرابع ـ ــة مــن ال ـبــي ـ ــان
ومتنـى املوقعون اجتماع مجلس
احملــافظـة بجـميـع أعضــائه ومن

دون استـثنــاء واع ــادة النـظــر يف
ق ـ ــرار االق ـ ــالـ ـ ــة واتخ ـ ــاذ مـ ـ ــوقف
حكـيـم وم ـس ــؤول عـن اسـتـتـب ــاب
االمــن واالســتق ـ ــرار ال ـ ـســي ـ ــاســي
واش ــار الـبـيـ ــان الـ ــى اخملـ ــالفـ ــات
وال ـ ـ ـ ـسـلـ ــبـ ــيـ ـ ـ ـ ــات يف اداء جـهـ ـ ـ ـ ــاز
ال ـشــرطــة وخـصــوصـ ـ ًا يف مجــال
حقـ ــوق اإلن ــسـ ــان يف محـ ــافــظـ ــة
بابل .
ووقـع الـ ـب ــي ـ ـ ـ ــان كـل م ــن ح ـ ـ ـ ــزب
ال ـ ــدع ـ ـ ــوة اإلسالمــيـ ـ ــة ومـك ـتــب
الشهيد الصدر وكتلة االنتفاضة
الــشعـب ــانـي ــة املـب ــارك ــة ومـنـظـم ــة
الـف ـ ـتـح اإلسـالمـ ــي وامل ـ ـ ـ ـ ــؤمت ـ ـ ـ ـ ــر
ال ـ ــوط ـنــي واحل ـ ــزب ال ـ ـشــي ـ ــوعــي
وحركة الوفاق الوطني.

بغداد  /قيس عيدان
شــكلــت وزارة ال ــصحـ ـ ــة مف ـ ــارز ط ـب ـي ـ ــة
دائـمـيـ ــة لـتـ ــأمـني الـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـطـبـيـ ــة
والـ ــصح ـ ـ ــة لل ـنـ ـ ــزالء واملـ ـ ــوقـ ـ ــوفــني يف
السجون واملعتقالت كافة.
اعلـن ذلك النـاطق الـرسـمي يف الـوزارة
مـوضحـا :ان تلك املفـارز تقـوم بـزيـارات
اسـب ــوعـيـ ــة لل ــسج ــون ب ــالـتـن ـسـيـق مع
ال ــدوائ ــر املعـنـي ــة يف وزارات ال ــداخلـي ــة
والعدل والعمل والشؤون االجتماعية.
وبـني إنه مت ت ــوجـيه دوائ ــر الــصح ــة يف
احملــافظـات كـافـة لتـشكـيل تلك الفـرق
وت ـ ــزوي ـ ــد دائ ـ ــرة العــمل ـي ـ ــات ال ـط ـب ـي ـ ــة
واخلــدمــات املـتخـصـصــة بـتقــاريــر عـن
الواقع الصحي يف السجون.
ومن جهـة اخـرى طـالبـت وزارة الصحـة

تكرم القائمني عىل الدورات املجانية
تربية نينوى ّ
لطلبة املرحلة االعدادية
املوصل/باسل طاقة

اقــامت املــديــريــة العــامــة لتــربيــة
نـينــوى امـس ،احـتفــاليــة لـتكــرمي
امل ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرف ــني االخـ ـت ـ ـصـ ـ ـ ــاصـ ـي ــني
واملــدرسني املـسـاهـمني يف الـدورات
اجملانية لطلبـة املرحلة االعدادية
بفرعيها العلمي واالدبي.
وقــال مــديــر االعالم الـتــربــوي يف
تــربـيــة نـيـنــوى لـ(املــدى) ان تـلك
الــدورات الـتي شــارك فـيهــا قــرابــة
 3000طــالـب وطــالـبــة جــاءت مـن
اجل احلــد من ظـاهــرة التـدريـس
اخلـصــوصـي وم ـســاعــدة الـطلـبــة

الـ ـ ــذي ــن ال يق ـ ـ ــوون علـ ـ ــى حت ــمل
االع ـب ـ ــاء امل ـ ــادي ـ ــة جل ـ ـشـع بع ــض
املدرسني فوجـدوا فرصة طيبة يف
االســتفـ ــادة مـن هـ ــذه الـ ــدورة هـم
وذووهم.
وتـ ـض ـم ـنــت االح ــتف ـ ــال ـي ـ ــة ال ـتــي
اق ـي ـمــت عل ـ ــى ق ـ ــاع ـ ــة ال ـن ـ ـش ـ ــاط
املــدرسـي يف تــربـيــة نـيـنــوى الـتـي
حضرها معاون مدير عام التربية
وعـ ـ ـ ــدد كـ ـبـ ـيـ ـ ـ ــر م ــن امل ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرف ــني
الـت ــرب ــويـني وامل ــدرسـني والــطلـب ــة
القـ ــاء عـ ــدد مـن الـكلـمـ ــات بهـ ــذه
امل ـن ـ ــاس ـب ـ ــة اض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ــى تـ ـ ــوزيع

الــشهــادات الـتقــديــريــة والهــدايــا
لـ 58مـشرفـا اختـصاصـيا ومـدرسا
ســاهـمــوا ب ـشـكل ف ــاعل يف اجنــاح
جتربـة الدورات اجملـانية يف تـربية
نينوى.
ويذكـر ان املديـرية العـامة لـتربـية
نيـنوى سبق ان بادرت بـإقامة مثل
هذه الدورات اجملـانية خالل العام
املـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ــي ال ـ ـتـ ــي القـ ــت ث ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــاء
واسـتح ـســان وزارة الـتــربـيــة الـتـي
عـ ـمـ ـم ــت عـل ـ ـ ــى م ـ ـ ــدي ـ ـ ــري ـ ـ ــاتـه ـ ـ ــا
بـاحملافظـات ضرورة قيـامها بفتح
مثل هذه الدورات للطلبة.

حترم قتل
سامحة الشيخ اليعقويب يصدر فتوى ّ
الصحفيني

بغداد  /املدى

اصــدر سمـاحـة الـشيخ الـيعقــوبي
فتــوى بخـصـوص مــا يتعــرض له
ال ـصـحف ـي ـ ــون مــن قــتل وخ ــطف
واحـتجــاز واعـتقــال ومـض ــايقــات
من جهات عدة.
جــاء ذلك ردا علــى اسـئلــة وجـهت

ال ـ ــى ال ـيـعق ـ ــوبــي مــن اجلــمع ـي ـ ــة
العـ ــراقـي ـ ــة للـ ــدفـ ــاع عــن حقـ ــوق
الصحفـيني حيث قـال اليعـقوبي:
ان ه ـ ـ ــذه الـع ـمـل ـي ـ ـ ــات مــن اك ـب ـ ـ ــر
احمل ـ ـ ــرم ـ ـ ــات وج ـ ـ ــزاؤه ـ ـ ــا الـقـ ـتـل
النطباق عـنوان املفسد يف االرض
عـلـ ـ ـ ـ ــى فـ ـ ـ ـ ــاعـلـهـ ـ ـ ـ ــا وال تـغـ ـت ـ ــص

بالصحفيني بل تشمل أي اعتداء
على نفس محرمة بغير حق.
واضـاف ان مـن مبـادئ الـشفــافيـة
يف العـمل ال ــوض ــوح وال ـص ــراح ــة
واملـصــداقيــة ،فال يــوجــد مــا يبــرر
ه ـ ــذا املــنع اال اذا ك ـ ــان م ـ ـس ـ ــوغـ ـ ـ ًا
اخالقي ًا او مهني ًا او دستورياً.

وزارة الـ ــداخلـي ــة بـت ــزوي ــده ــا ب ــأع ــداد
الـسجـون التـي تقع ضمـن مسـؤولـيتهـا
مع مـ ــواقعه ــا اجلغ ــرافـي ــة وط ــاق ــاته ــا
االسـتـيع ــابـي ــة ل ــوضع اآللـي ــة االفــضل
لعمل الفرق الطبية.
واشـار النـاطق الـى ان الـوزارة اعـتمـدت
ذلك االجـراء لغرض تطـوير اخلـدمات
الـطـبيــة والـصـحيــة الـســائــدة لـلنــزالء
واملــسجــونـني كمــا مت تخــصيـص ردهــة
مـن كل م ـسـت ــشف ــى ع ــام يف م ــرك ــز كل
محـافظـة بـسعـة ( )10اسـرة السـتقبـال
احل ـ ـ ـ ــاالت امل ـ ـ ـ ــرض ــي ـ ـ ـ ــة م ــن ال ــن ـ ـ ـ ــزالء
واملسـجونـني التي تـستـوجب الـرقود يف
م ـ ـس ـت ـ ــشف ـ ـ ــى علـ ـ ــى ان ت ـتـ ـ ــولـ ـ ــى وزارة
ال ــداخلـيــة امل ـســؤولـيــة االمـنـيــة لـتـلك
الردهة.

أكثر من ثالثة مليارات دينار

لتنفيذ مشاريع خدمية يف كربالء
كربالء( -أصوات العراق )
اكـد اخلـبيـر جـواد كــاظم اخلفــاجي مـديـر بلـديـة
كـربالء :إن املـديـريـة تقـوم بـتنفيـذ بعـض املشـاريع
يف امل ــدينــة ضـمن مـنح ــة تنـميــة األقــالـيم بـكلفــة
ثالثة مليارات و  665مليون دينار عراقي.
وأضـاف اخلفـاجي "إن هــذه املشـاريع تـشمل رصـد
خـمـ ـسـ ــة ماليـني ديـن ــار ألعـم ــال هـن ــدس ــة امل ــرور
وتـ ـ ــأث ـيــث الـ ـ ـشـ ـ ــوارع وأك ـثـ ـ ــر م ــن مل ـيـ ـ ــار دي ـنـ ـ ــار
الستمالكـات البلـديـة ،و 498مليـون دينـار لـتنفيـذ
مشاريع تطوير احلدائق يف احملافظة".
وأوضح أنه "مت تخــصيـص  22مـلي ــون دينــار لــردم
مـستـنقع يف حي الـزهـراء و  77مليـون دينـار لـردم
مستنقع يف حـي العامل و  6ماليني دينـار لتأهيل
ورشة البديلة".
وأش ــار إل ــى إن مـ ـش ــروع تـن ـظــيف كـ ــربالء " بـلغـت
تكاليفه ملياراً و  350مليون دينار".
وع ــن املـ ـ ــشـ ـ ـ ــاريـع املـق ــتـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ــة ضـ ـم ــن اخلـ ــطـ ـ ـ ــة
االستثماريـة لوزارة البلديات أشـار إلى أنها تشمل
"مشـاريع للـتبليـط بكلفـة  563ملـيونـاً و  895ألف
ديـن ــار ،تخـصـص لـتـبلـيـط ش ــارع يف حـي الغ ــدي ــر
واجلزء الثاني مـن الشارع الرئيسي حلي املعلمني
وت ــبل ـي ــط ش ـبـك ـ ــة ش ـ ــوارع يف حــي رمـ ـض ـ ــان وحــي
احلسني ،فـيما تـشمل مشـاريع االكسـاء التي تبلغ
كلـفتهــا  237مليـونــا و 700ألف دينـار أحـد شـوارع
حـي احلسني والشـارع الرئيسـي حلي احملق بطول
كيلومترين.

