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يف احلدث األمني

القبض عىل  19ارهـابياً واعتقال  73من املشتبه هبـم و استشهاد  6يف املحمودية
دفن  70جثة جمهولة اهلوية يف كربالء

بغداد /احملافظات /املدى/
وكاالت

اعلـن م ـصـ ــدر يف وزارة الـ ــداخلـيـ ــة ام ــس
اجلمعـة استـشهـاد ستـة من رجـال االمن
يف اشتباكات مع مسلحني فيما استشهد
مدنيـان يف هجومـني يف بغداد حيـث عثر
على أربع جثث مجهولة الهوية.
وق ــال املـص ــدر ط ــالـب ــا ع ــدم الكــشف عـن
هــويته ان "اشـتبـاكـات مـسلحـة بني قـوات
مـن اجلـيــش وال ـش ــرط ــة ض ــد م ــسلحـني
مجهــولـني ادت الــى اسـتــشهــاد سـتــة مـن
رجال االمـن وهم ثالثة جنود وثالثة من
رجال الشرطة".
واوضح ان "االشـتبــاكــات انــدلعـت صبــاح
امس اجلمعة يف ناحية احملمودية ".
ويف ح ــادث مـنفــصل ،ادى انـفج ــار عـب ــوة
ناسفـة على مقـربة مـن جامع عـرفات يف
منـطقــة بغــداد اجلــديــدة الــى استـشهــاد
احـد املصلني وجرح اثنني مـنهم ،حسبما
اعلن املصدر نفسه.
كمــا اغتـال مـسلحــون مجهـولــون صبـاح
امـ ــس م ـ ــدن ـي ـ ـ ـاً يعــمل مـ ـ ــوظفـ ـ ـاً يف وزارة
ال ـتـعل ـي ــم الع ـ ــالــي يف م ـنـ ــطق ـ ــة ال ـ ــدورة
حسبما اعلن مصدر يف الشرطة.
الـ ــى ذلـك ،اعلـن م ـصـ ــدر امـنــي "العـثـ ــور
عل ـ ــى اربع جـثـث مـجهـ ــول ـ ــة الهـ ــويـ ــة يف
مـنـ ــاطق مــتفـ ــرقـ ــة يف مـ ــديـنـ ــة بغـ ــداد".
واوضح ان "الـ ــضحـ ـ ــايـ ـ ــا ج ـم ـيـعهــم مــن
املدنـيني قتلـوا بالـرصاص بـعد تعـرضهم
للتعذيب".
ومـن جه ــة ث ــانـي ــة اف ــاد م ـص ــدر يف وزارة
الـدفـاع أمـس عن القـاء القـبض علـى 12
ارهابـياً مـطلوبـاً واعتقـال  46من املـشتبه
بهــم ومـالحق ـ ــة الـفل ـ ــول االره ـ ــاب ـي ـ ــة يف
مواقع العمليات اخملتلفة.
وق ــال املـص ــدر ال ــذي رفــض الك ــشف عـن
اس ــمه :انـه مت العــث ـ ـ ــور علـ ـ ــى ع ـبـ ـ ــوتــني
نـ ــاسفـتـني يف مـنــطق ــة امل ــأم ــون وقـض ــاء
احملـمــوديــة ضـمـن مـســؤولـيــة الفــرقـتـني
السادسة والتاسعة يف قاطع بغداد.

واضـ ــاف امل ـصـ ــدر :انـه مت القـ ــاء القـبــض
عل ـ ــى  40مــن امل ـ ـش ـت ـبـه بهــم وت ــنف ـي ـ ــذ 6
دوريــات ونـصـب  5سيـطــرات ضمـن قيــادة
الف ــرقـتـني الـث ــانـي ــة والـث ــالـث ــة يف ق ــاطع
املـوصل .واكد املـصدر القـاء القبـض على
 12ارهابيـاً مطلـوباً والعثـور على عـبوتني
نـاسفتني يف منـطقة الكـرمة وتـنفيذ 173
واجباً ودوريـة وواجب كمني و 114سـيطرة
يف ق ـ ــاطع الـ ــرمـ ــادي ضـمـن مـ ـسـ ــؤولـيـ ــة
الف ــرقـتـني االول ــى والـ ـسـ ــابع ــة .واض ــاف
املصـدر :انه مت القـاء القـبض علـى  6من
املشتبه بهم وتنفيـذ  17دورية وسيطرتني
ضـمـن مـ ـسـ ــؤولـي ـ ــة الفـ ــرقـتـني ال ـ ــرابعـ ــة
واخلـ ــامـ ـسـ ــة يف قـ ــاطـع صالح الـ ــديـن –
ديالى –كركوك.
واكـد املصـدر استمـرار اخلطـة االمنـية يف
الـ ـبـ ــص ـ ـ ــرة وخ ـ ـ ــروج ال ـ ـ ــدوري ـ ـ ــات مل ـ ـ ـسـك
التقـاطعـات املهـمة وتـأمني الطـرق ضمن
قـي ــادة الفــرقـتـني الـثــامـن ــة والعــاشــرة يف
قاطع الفرات االوسط.
الـ ـ ـ ـ ــى ذلــك افـ ـ ـ ـ ــاد امل ـك ـ ـتـ ــب ال ـ ـ ـصـحـفـ ــي
واالعالمـي املـ ـشـتـ ــرك لـلقـ ــوات مــتعـ ــددة
اجلـن ـسـي ــة عـن قـي ــامـه بعــملـي ــة دهـم يف
ض ـ ــواحــي احمل ـم ـ ــودي ـ ــة ي ـ ــوم أمـ ــس األول
واعتـقال سبعة إرهابـيني بينهم إثنان من
تـنـظـيـم الق ــاع ــدة م ـس ــؤوالن عـن خالي ــا
إره ــابـيـ ــة ويق ــوم ــان بـت ــسهــيل حت ــرك ــات
اجملنــدين األجـانـب لتـنفيـذ عـمليـات زرع
العـب ـ ــوات الـن ـ ــاسف ـ ــة واســته ـ ــداف ق ـ ــوات
اجلـي ــش والـ ـشـ ــرطـ ــة ،والقـ ــوات مــتعـ ــددة
اجل ـن ـ ـس ـي ـ ــات إض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ــى امل ـ ــواط ـنــني
األبرياء.
وقال الـبيان :عـثرت القـوات األمنيـة على
عــدد مـن العـبــوات الـن ــاسف ــة مع أقــراص
فـي ــدي ــو م ــسجـل علـيه ــا عـملـي ــات ال ــزرع
داخـل م ــنـ ـ ـ ــزل ــني اُسـ ـتـخـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــا إليـ ـ ـ ــواء
اإلرهــابـيني األجــانب ،وقــد مت تــدميــرهــا
بالكامل.
وعلــى صعيـد آخـر اعلـنت دائـرة الـصحـة
يف كــربالء أمــس االول دفن سـبعـني جثــة

استمرار عملية "اليوم املبارك" يف كركوك

زيادة ساعات حظر التجوال يف بغداد  ..أمس اجلمعة

مجهــول ــة الهــويــة عـث ــر علـيه ــا يف بغــداد
ومـ ـ ـ ــرت ثـالثـ ـ ـ ــة اشـهـ ـ ـ ــر م ــن دون ان يـ ـت ــم
التعرف الى اصحابها.
وقــال سلـيم ك ــاظم املـتحــدث ب ــاسم دائــرة
الـصحــة يف ك ــربالء" :وصلـت الــى كــربالء
صبـاح أمـس االول سبعـون جثـة مجهـولـة
الهـويـة قتل اصحـابهـا يف اعمـال عنف يف
بغـداد ومضى علـيها اكثر مـن ثالثة اشهر
يف دائـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـط ــب الـعـ ـ ـ ــدل ــي م ــن دون ان
يتعرف احد الى اصحابها".

واضاف ان "مكتـب الصدر يف كـربالء تبرع
بــدفن اجلـثث يف مـقبـرة الـوادي اجلـديـد
جنـوب كربالء بـالتنـسيق مع دائـرة الطب
العدلي يف بغداد".
ومن جانبه قـال مسؤول يف مكـتب الصدر
طـلب عـدم كـشف اسـمه ان "املكـتب تـسـلم
هـذه اجلثث لـدفنهـا بعـدما مت تـصويـرها
وت ــرقـيـم القـب ــور لـتــسهـيل م ــراجع ــة ذوي
الضحايا يف حال التعرف عليهم".
وعلــى صعيــد منفـصل اعتـقلت الـشـرطـة

شهد مناقشات حول برنامج احلكومة االمني

مختصون عراقيون يؤكدون ضرورة وضع قانون بيئي جديد

السلم والتضامن يف ميسان يعقد مؤمتر ًا لدعم املصاحلة
ميسان /محمد احلمراني

انعق ــد يف مح ــافـظ ــة مـي ـس ــان م ــؤمت ــراً ل ــدعـم
احلكــومــة ومـشــروع املـصــاحلــة الــوطـنيــة علــى
قـاعـة الـنشـاط املـدرسي ملـديـريـة تـربيـة مـيسـان
وابتـدأ املـؤمتـر بـالـوقــوف دقيقـة صـمت حـداداً
على أرواح شهـداء العراق ثـم ألقى عـضو هـيئة
رئ ــاس ــة اجمللــس الع ــراقـي للــسلـم والـتـض ــامـن
السيـد علي عـباس الـطريف كلـمة اجمللـس التي
أشـارت إلـى مـســاهمـة اجمللـس العــراقي للـسلم
والـت ـض ــامـن يف عق ــد مـثل ه ــذه امل ــؤمت ــرات يف
جميع محافظات العراق دفعاً لقواه السياسية
واالجـتمــاعيـة بـالـتقـدم خـطـوة إلـى األمـام يف
إظه ــار الـت ــأيـي ــد مل ـش ــروع امل ـص ــاحلـ ــة وإيج ــاد
احللــول ال ـس ــريعــة ل ــوقف ن ــزيف الــدم وتــردي
األوضـاع األمـنيـة ..كمـا دعــا الطـريف احلكـومـة
الـ ــى العـمـل علـ ــى خـلق فـ ــرص عــمل جـ ــديـ ــدة
وحقــيقـيـ ــة إلعـ ــادة أعـم ـ ــار العـ ــراق والـت ـ ــوجه
بــاقتـصــاده التـوجـه املنــاسب خلـدمـة غـالـبيـته
واعـتـم ــاد الــشف ــافـي ــة وإطالق ح ــريـ ــة الكــشف
لوسائل اإلعالم والصحـافة وحمايتها واعتماد
املواطنة أساساً للمساواة امام القانون.
ثم القـى الـشيخ حـامـد جـاسـم النعـيمي مـديـر
الـوقف السنـي يف احملافظـة كلمة قـال فيها :ان
م ـ ــا يح ـصـل اآلن عل ـ ــى ارض الع ـ ــراق ه ـ ــو مـن
الغـرابــة وال ميت بـصلـة الــى أخالق العـراقـيني

وديـانــاتهم واملعـروف عـنهم تـواددهـم ومحبـتهم
لـبعــضهـم الـبعـض ب ــدون تف ــرق ــة بـني م ــذهـب
ومـ ـ ـ ـ ــذه ــب ودي ــن ودي ــن اش ـ ـ ـ ــارة مـ ـنـه ال ـ ـ ـ ــى ان
محـافظـة ميـسان مـازالت تـتمتع مبـا هي عليه
مـن الف ــة ومحـب ــة وت ــواصل م ــا بـني مك ــون ــاته،
واثـنــى يف كلـمـته علــى مـب ــادرة مجلـس الــسلـم
والـتـضــامـن كــونهــا مـبــادرة لـتــوحـيــد وتقــريـب
وجهـ ــات الـن ـظ ـ ــر ولل ــضغ ــط علـ ــى احلـكـ ــومـ ــة
ولـتفعيـل مشـروع مصـاحلتهـا.ويف الـدعـوة الـى
وحـدة العــراقيـني ونبـذ اخلـالف تطـرق الــشيخ
رحـيم الـســاعــدي نــائـب رئيــس مجلــس اعيــان
ميسـان يف كلمـته الى ضـرورة وقوف العـراقيني
صفـ ـاً واح ــداً لـبـن ــاء دولــتهـم اجل ــديـ ــدة ولكـي
يكونوا قادريـن على فرض اجندة خروج احملتل
ليـنعم العـراقيـون بـوحـدتهـم وخيــاراتهم بـدون
تفرقة.
كـم ــا الق ــى عـضـ ــو مجلــس احمل ــافـظ ــة مه ــدي
عـم ـ ــران كلـمـ ــة اشـ ــار فــيهـ ــا الـ ــى ضـ ــرورة دعـم
احلكــومــة ومـشــروعهــا لـلمـصــاحلــة الــوطـنيــة
وتك ــاتف جـمـيع فـئ ــات ال ــشعــب وراء حك ــومـته
لـوضع برنـامج واضح وعملي المتـام املصـاحلة
والعمل على اخلروج من االزمة احلالية.
بـع ـ ـ ــد ذلـك الـق ــت اآلنـ ـ ـس ـ ـ ــة ضـح ـ ـ ــى لـعـ ـيـ ـب ــي
ال ـس ــدخ ــان كلـم ــة مـنـظـم ــات اجملـتـمع امل ــدنـي
النسوية وجاء فيها :ان من الرائع واجلميل ان

النفـايات االلكرتونـية ..خطـر جديـد هيدد البـيئة

نـرى قلوب واصـوات وأيدي العـراقيني متـوحدة
كمـا هـي اليـوم يف هـذا املـؤمتـر لـنصـرة وطـنهم
ومــن ثــم حـكـ ـ ــوم ــتهــم خلـالص شع ــبهــم ممـ ـ ــا
يـحيـط بـه من اخـطـار ،ثـم القـى نـزار شـنيـشل
ممثل طـائفــة الصــابئــة املنــدائيـني يف العمـارة
كلمــة تطـرق فيهـا الـى تــاريخ حقبـة كـبيـرة من
الـتع ــايــش الــسلـمـي بـني الع ــراقـيـني وقـب ــولهـم
الـ ــواحـ ــد لآلخـ ــر مع وجـ ــود اخملـتـلف الـ ــديـنـي
والع ــرقـي ،ودع ــا شـنـي ـشـل يف كلـمـته ال ــى دعـم
احلكـومة واظهـار الدعـم الشعبـي لها دفعـاً لها
للقـيام بواجباتهـا املفترضة واثنـى على املؤمتر
والقائمني عليه.
والقـ ــى امج ــد ال ــده ــام ــات مـن ــسق مـن ـظـم ــات
اجملـتمع املـدني يف احملــافظــة كلمـة جــاء فيهـا:
ان اجملـتـمع امل ــدنـي اذ ي ــؤازر ه ــذا امل ــؤمت ــر وكل
ن ـش ــاط يـصـب يف مــصلح ــة خ ــروج الـبل ــد مـن
ازمته احلــاليـة هــو جهـد عـظـيم وشــريف ومن
صلـب ومهــام اجملتـمع املــدني يف تــوفيـر اجـواء
الـتـ ــوادد واحملـبـ ــة والـ ــسالم جلـمــيع مـكـ ــونـ ــات
الـشعب الذي عـانى مـا عانـى يف حقبه املـاضية
مما يجب النهوض به ليتعافى من املاضي.
ثم جرت نقاشات بـني احلاضرين حول برنامج
احلكـومــة للخـروج بــالبلـد مـن ازمته احلــاليـة
ومقـتــرحــات مخـتلفــة علــى مـسـتقـبل العــراق
وتداعيات ازمته احلالية.

بغداد  /إسراء العزي

ظهـر يف اآلونــة األخيـرة نـوع
جـديـد وفـريـد مـن التلـوث أو
اخل ـط ـ ــر اخملفــي ب ـ ــدأ يـ ــشق
طـريقه إلـينــا يتـمثل يف نـوع
م ـسـتج ــد مت ــامـ ـاً مـن أن ــواع
العوادم أو الـنفايـات أال وهي
الـ ـنـف ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــات أو اخملـلـف ـ ـ ـ ــات
االلكترونية.
ح ـيــث إن هـ ـ ــذه ال ــنفـ ـ ــايـ ـ ــات
تـ ـسـبـب خ ـطـ ــورة مـن جـ ــراء
تـ ــراكــم املعـ ــادن والــبالسـتـك
واملـواد الـكيـميـاويـة الـسـامـة
الـتي تـتكــون مـنهــا األجهــزة
االلـكــتـ ـ ـ ــرونــي ـ ـ ــة كـل ـ ـ ــوح ـ ـ ــات
ال ــدوائ ــر وأن ــابـيـب ال ــزج ــاج
واألســالك واملــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
واملـك ـثـف ـ ـ ــات وغــي ـ ـ ــره ـ ـ ــا مــن
األجزاء الـداخليـة الدقـيقة،
حـيـث إن أكـثـ ــر مـن  %70مـن
املع ــادن الـثقـيل ــة مب ــا فـيه ــا
الـ ـ ـ ـ ـ ــزئ ـ ـبـق ،الــك ـ ـ ـ ـ ــادمـ ــي ـ ـ ـ ـ ــوم،
والقـصدير والتي تتواجد يف
مطـامــر النفـايـات ،وإن هـذه
املــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادن واملـ ــكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
االلكترونية الـسامة األخرى

ّ خطوة مهمة على طريق نقل امللف االمني

املوصل/مكتب املدى

ت ــسلـمـت ال ــسلـط ــات احمللـي ــة يف مح ــافـظ ــة
نـ ـي ــن ـ ـ ـ ــوى أمـ ـ ــس االول ،مـجـ ـمـع الـق ـ ــص ـ ـ ـ ــور
الــرئــاسـيــة يف املــديـنــة مـن القــوات مـتعــددة
اجلـن ـسـي ــة بحـض ــور محــافـظ نـيـنــوى دريــد
كـشمـولـة وقـادة االجهـزة االمـنيــة واجلنـرال
تـي ــرن ــر ق ــائـ ــد الق ــوات مــتع ــددة اجلـن ـسـي ــة
بـاحملــافظـة وجـرى خالل احلفل الـذي اقـيم
علـى ارض اجملـمع يف منـطقــة احلي العــربي
حيث جـرى استعراض لكـراديس من الـفرقة
الـثــانـي ــة للجـيــش العــراقـي الـتـي سـتـتــولــى
حـمـ ــايـ ــة اجملــمع الـ ــذي ي ـضـم اكـثـ ــر مـن 20
قـصــرا علـى مـسـاحــة متتــد الكثــر من 9000
متر مربع.
وقـ ــال مح ــافــظ نـيـن ــوى دري ــد كـ ـشـم ــول ــة لـ
(املدى) :ان تسلم القصـور الرئاسية من قبل
الـسلـطـات احملـليـة بـاحملـافـظــة يعـد خـطـوة
مهـمــة وضــروريــة مـن اجـل نقل كــامـل امللف
االم ـنــي الـ ـ ــى قـ ـ ــوات االمــن ال ـتــي اص ــبحــت
جاهزة فعليا إلدارة ذلك امللف.
مـشيـرا الـى نيـة احملــافظـة اسـتغالل بنـايـات
اجملمع بـانـشـاء مــرافق سيــاحيـة وتـرفـيهيـة
للمـواطنني كمـا سيتـم تخصيص جـزء منها

تـع ـمـل عـل ـ ـ ــى تـل ـ ـ ــوث املــي ـ ـ ــاه
اجلــوفيــة ،فعنـد صـرف هـذه
النفـايــات الشـديـدة الـسميـة
يـنــتج غ ـ ــاز ث ـ ــانـي أوكـ ـسـي ـ ــد
الكــربــون وأكــاسيــد احلــديــد
والــنحـ ــاس الـثـنـ ــائـيـ ــة ممـ ــا
ي ـ ــؤدي إلـ ـ ــى تلـ ـ ــوث اله ـ ــواء.
وعـن ــد تعــرض ه ــذه الغــازات
إل ـ ــى ال ـ ــرط ـ ــوب ـ ــة واألم ـط ـ ــار
تـتكــون األمطـار احلـامـضيـة
ممــا يــؤدي إل ــى تلــوث املـيــاه
والتربة.
كــم ـ ـ ــا تع ـت ـبـ ـ ــر اخملـلفـ ـ ــات أو
النفـايـات االلـكتــرونيــة أكبـر
مشكلة نفايـات متعاظمة يف
العــالم ،وال تكـمن مـشـكلتهـا
وخـطورتـها يف كـميتهـا فقط
بـل يف مك ــونـ ــاته ــا الـ ـس ــام ــة
املـ ـتـ ـمـ ـثـل ـ ـ ـ ــة يف ع ــن ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــر
الـ ــبـ ـ ـ ـ ــريـلـ ــيـ ـ ـ ـ ــوم ،الـ ـ ـ ـ ــزئ ـ ـبـق،
الك ــادمـي ــوم فــضالً عـن غ ــاز
البـروم الـذي يعـتبـر تهـديـداً
للصحـة وللبيـئة .فـضالً عن
أثـ ــره ال ــسلـبــي علـ ــى الـنـمـ ــو
العقلي لألطفال.
وقـ ــالـت مـ ــديـ ــرة قـ ـسـم إدارة
الـنف ــاي ــات الــصلـب ــة يف وزارة

الـبـيـئـ ــة تغ ــري ــد خـلف عـب ــد
الـ ـ ـ ـ ـ ــرزاق أن الـ ـ ـنـفـ ـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ـ ــات
االلكتـرونيـة تنـتج من جـراء
اسـ ـ ـتـخ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام امل ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـتـهـل ــك
لـألجـهـ ـ ـ ــزة االل ـك ــتـ ـ ـ ــرون ــيـ ـ ـ ــة
وتـ ـ ـس ـمـ ـ ــى االلـك ـتـ ـ ــرون ـيـ ـ ــات
املـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـتـهـل ــكـ ـ ـ ـ ـ ــة وتـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـمـل
(الـتلفــزيــونــات ،احل ــاسبــات،
أدوات أجـهـ ـ ـ ـ ـ ــزة ال ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ــوت،
كـاميـرات الفيـديـو ،الهـواتف
ب ـ ــأنـ ـ ــواعه ـ ــا ،االس ـت ـن ـ ـس ـ ــاخ،
الف ــاكــس ،ألع ــاب الفـي ــدي ــو،
الخ) وهـذه األجهـزة تـشتـرك
يف صـفـ ـت ــني جتـعـلـه ـ ـ ـ ــا م ــن
النفايـات االلكتـرونية كـونها
متتـلك إما لـوحة الكـترونـية
أو أنبـوب األشعـة الكـاثـوديـة
الذي يحـتوي على نسب من
الـرصـاص مبـستـويـات تـؤدي
إلـى زيـادة اخلـواص الـسميـة
وب ـ ــال ـت ـ ــالــي ت ـن ـتـج نف ـ ــاي ـ ــات
خطرة.
وأك ـ ــدت ع ـب ـ ــد الـ ـ ــرزاق عل ـ ــى
ضـ ــرورة وضع قـ ــانـ ــون بـيـئـي
ج ـ ــديـ ـ ــد كحـلقـ ـ ــة وصل بــني
عـ ـمـل الـ ـبـ ـي ــئ ـ ـ ــة وال ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر
االلـكت ــرونيــة لــضمــان إعــادة

ه ـ ـ ــذه األجه ـ ـ ــزة بع ـ ـ ــد نفـ ـ ــاد
صـالح ـي ـتـهـ ـ ـ ــا لـلـع ـمـل إل ـ ـ ــى
أصحاب الشـركات لتسليمها
إل ــى دوائ ــر الــبل ــدي ــة والـتـي
سـتق ــوم ب ـطـم ــره ــا أو إع ــادة
تدويرها ،ويأتي هذا اإلجراء
بعـد أن تنـامت واستـشرت يف
اآلونـ ـ ـ ـ ـ ــة األخـ ــي ـ ـ ـ ـ ــرة وبـفـعـل
انفتـاح السوق وتغـير النمط
االس ـ ـتـهـالكـ ــي لـلـع ـ ـ ـ ـ ــائـل ـ ـ ـ ـ ــة
العراقية.
واضــافـت :كمــا إن بـطــاريــات
أجـهـ ـ ـ ـ ــزة املـ ـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـ ــايـل الـ ـت ــي
أصـبحـت مبـتـن ــاول اجلـمـيع
حتتوي علـى مادة الكادميوم
اخلـ ـطـ ـ ــرة وال ـتــي البـ ـ ــد مــن
ع ـ ــزله ـ ــا بع ـ ــد ع ـطــبه ـ ــا مــن
النفايات املـنزلية االعتيادية
حيث إن هـذه األجهـزة تهـدد
الــصحـ ــة الع ــام ــة لــبقـ ــائه ــا
لفـترة طـويلـة يف البيـئة دون
أن تـتحــول أو تـتجــزأ ،وعلـيه
يــأتـي هــذا اإلجــراء بــإعــداد
قـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــون يـل ـ ـ ـ ــزم أصـح ـ ـ ـ ــاب
الشركات التجارية واملتعهدة
بـأن تـسلم هـذه األجهـزة من
املواطن عند عطبها.

عقب زيادة األسعار

حمافظة نينوى تتسلم القصور الرئاسية

لعدد من الدوائر الرسمية باحملافظة.
امـ ــا قـ ــائـ ــد القـ ــوات مــتعـ ــددة اجلـنـ ـسـيـ ــة يف
احملــافظــة اجلنــرال تيـرنـر فقـال :ان تـسلـيم
القـصــور الــى الــسلـطــات االداريــة واالمـنـيــة
العراقيـة يعطي مثـاال للشـوط الكبيـر الذي
قـطعته قـوات االمن العـراقيـة وقـدرتهـا علـى
حفـظ االمن واالسـتقــرار مــشيــدا مبــستــوى
الـ ـتـع ـ ـ ـ ــاون ال ـ ـ ـ ــوثـ ـيـق بـحـ ـ ـ ـس ــب وصـفـه ب ــني
السلطتني السياسية واالمنية باحملافظة.
وعل ــى صعـيــد مـتــصل قــال اجلـنــرال جــورج
كيــسي قــائــد القــوات مـتع ــددة اجلنــسيــة يف
العــراق :اعتقـد ان علـى بغــداد ان تتعلـم من
املـ ــوصل الــتعـ ــاون بـني اجلـي ــش والـ ـشـ ــرطـ ــة
واحلكـومـة الن هــذا يجعـل انتقـال الـسـلطـة
اسـرع واستقـرار االوضـاع بشـكل افضل .جـاء
هذا خالل املؤمتر الصحفي.
واوضح كـي ـسـي :ان ح ــدث ت ــسلـيـم الق ـص ــور
مهـم جـ ــداً النه يعـطـي مـث ــاالُ عل ــى حت ـسـن
احل ــال ــة االمـنـي ــة يف املـنــطق ــة .م ـشـي ــراً ال ــى
انتقـال الـسلطـة الـى الـشعب العـراقي يـعني
ان االوضاع يف حتسن.
واضـ ــاف :هـ ــذه اشـ ــارة الـ ــى اقـتـ ــراب ت ــسلـيـم
جميع امللف االمني يف احملافظة.

العراقـية مصـورا صحفيا يـعمل يف مجلة
تـصــدر ب ــالفلــوجــة أثـنــاء مــروره بـنقـطــة
تفـتيـش يف شــارع املـطــار بـبغــداد ،يف حني
اعـتـب ــر زمالء املـص ــور احل ــادث بـ ــأنه يع ــد
اختطافاً.
وقـ ــال الـ ـسـيـ ــد ي ـ ــوسف أبـ ــو جــبل رئـي ــس
حت ـ ــري ـ ــر مـجل ـ ــة الـفل ـ ــوجـ ـ ــة :إن "يع ـ ــرب
م ـصــطف ــى الــصعـب وه ــو م ـص ــور مـجل ــة
الفلوجة اختطف مساء أمس االول أثناء
ذه ـ ــابه ال ـ ــى بغ ـ ــداد حـني اسـت ـ ــوقفــته يف

نق ـطـ ــة تفـتـيــش ب ـش ــارع امل ـط ــار بـبغ ــداد
عناصر مسلحة مجهولة الهوية".
ويف كـ ــرك ـ ــوك أعلـن م ـصـ ــدر مـ ـسـ ــؤول يف
الشـرطة أمـس اجلمعة عـن اعتقال ()27
مـن املـ ـشـتـبـه بهـم يف ق ـضـ ــاء احلـ ــويجـ ــة
وبلـ ــدة الـ ــريـ ــاض ،خـالل العــملـيـ ــة الـتـي
أطـلـقـهـ ـ ـ ــا اجلـ ـيـ ـ ــش الـعـ ـ ـ ــراق ــي يف تـلــك
املناطق.
وقـال املـصـدر" :قــامت قـوة مــشتـركــة من
الفرقـة الرابعة يف اجليـش والفرقة (101
احملمــولــة جــوا) مـن اجليـش األمــريـكي،
مبــواصلــة بحـثهـم عن أوك ــار اجلمــاعــات
امل ــسلح ــة وعـن ــاص ــر (تـنـظـيـم الق ــاع ــدة)
املـ ــطل ـ ــوبــني يف م ـنـ ــطق ـتــي :احلـ ـ ــويج ـ ــة
والرياض ،ضمن عملية (اليوم املبارك)".
وأوضـح :ان الق ـ ــوة امل ـ ـش ـت ـ ــرك ـ ــة "ق ـ ــامــت
بـتمــشيـط املـســافــة بني الـبلــدتني ،فـيمــا
وف ــرت القــوات املـتعــددة اإلسـنــاد اجلــوي
للجيش".
وأض ــاف امل ـص ــدر الـ ــذي طلـب ع ــدم ذك ــر
اس ــمه" :يف ال ـيـ ـ ــوم األول مــن ع ــمل ـيـ ـ ــات
الـبحث ..اعتقلـت قوات اجلـيش العـراقي
( )11من املـشتـبه بهم يف قـريـة الـريـاض،
واستولت على ( )30بندقية كالشنكوف..
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ــى عِـ ــدة أسـلحـ ــة وقـنـ ــابل
يدوية".
وتــابع" :كمــا أسفـرت عـمليـات الـبحث يف
احلـويجـة عـن اعتقـال ( )17مـشـتبهـا به،
بـاإلضـافـة إلـى حقـيبتـني مليـئتني مبـواد
تـسـتعـمل يف صـنع العـبــوات الـنــاسفــة ،و
( )16رشاش كالشنكوف و(آر بي جي ".)7
وأشـ ــار امل ـصـ ــدر إلـ ــى أن تلـك العــملـيـ ــات
العــسكــريــة " تــأتـي بـنــاء علــى طلـب مـن
شـي ــوخ الع ـشــائ ــر العــربـيــة يف احل ــويجــة
وال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض ،بـع ـ ـ ــد إزدي ـ ـ ــاد الـع ـمـلــي ـ ـ ــات
(اإلرهابية) يف تلك املناطق".
وكــان اجليـش األمـريـكي فـى كـركـوك قـد
أعلــن (اخل ـم ـيـ ــس امل ـ ــاضــي) ع ــن إطالق
عمليـة جديـدة لتـتبع عنـاصر مـا يسـمى
(تـنظـيم القـاعـدة يف العـراق) يف منـاطق
جنوب غرب كركوك.

رواتب املوظفني ال تسد نفقات األرسة
الناصرية /كرمي حسني
العامل

اب ـ ــو علـي مـثـله مــثل كـثـيـ ــريـن
غي ــره من ذوي الــدخل احملــدود
فهـ ــو ال يــتقـ ــاضـ ــى مـن دائـ ــرته
اكثـر من  200الف دينـار شهـريا
وهـ ـ ـ ــذا مـ ـبـلـغ يـ ـ ـ ــذه ــب ن ـ ـصـفـه
تقــريبــا اليجـار املــشتـمل الـذي
يقف صاحبه شهريا امام الباب
مـ ـط ـ ــال ـب ـ ــا مبـ ـضـ ـ ــاعف ـ ــة ب ـ ــدل
االيجار.
وراتــب ابـ ـ ــو علــي ال ـ ــذي اج ـ ــرى
عـل ـ ـيـه ج ـ ـم ـ ـيـع الـع ـ ـمـلـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــات
احل ـس ــابـي ــة لـي ــوازن بـيـنه وبـني
متـطـلبــات املنــزل يعـد االفـضل
مق ـ ــارن ـ ــة ب ـ ــرواتــب اقـ ـ ــرانه مــن
املـ ـ ـ ـ ــوظـفـ ــني اجلـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـتـ ــي ال
تـتجـاوز بـاحــسن االحــوال املئـة
وخـمـ ـســني الف ديـن ـ ــار ف ـ ــراتـب
املـعلــم املــتعــني ح ـ ــدي ـثـ ـ ــا عل ـ ــى

سـبــيل املـثـ ــال ال يــتجـ ــاوز املـئـ ــة
وخـم ـســة وع ـشــريـن الف ديـنــار
وهــذا ال ــرقم بــالــذات كـثيــرا مــا
يتسبب بـاحراج املعلمني اجلدد
فغالبا ما يطلق بعض الظرفاء
ع ـبـ ـ ــارة ( اث ـنــني بـ ـ ــربـع ) علـ ـ ــى
املعلـمني اجلـدد يف اشـارة مـنهم
ال ـ ــى ال ـ ـسـلع ـ ــة ال ـ ــرخ ـيـ ـص ـ ــة 0
وبالـرغم من ذلك يذهب اجلزء
االكبـر من هـذا الـراتب الـذي ال
ي ـت ـن ـ ــاســب مع الـ ـ ــدور واجله ـ ــد
الـذي يقـوم به املـعلم الـى اجـور
الـنقل ،فاملـعلمون اجلـدد حسب
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوائــح وزارة ال ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وتــوجيهـاتهـا ال ميـكن تعـييـنهم
يف م ــراك ــز امل ــدن قـبـل انق ـض ــاء
خمـسة اعـوام على خـدمتهم يف
القـرى واالرياف ممـا فاقم ذلك
مع ــانـ ــاتهـم الـتـي عـب ــروا عـنه ــا
بع ــدة تـظ ــاه ــرات ويف اكـث ــر مـن

مناسبة.
ورواتــب املـعـل ـمــني ه ـ ـ ــذه عـل ـ ـ ــى
قلــته ـ ــا هــي االفـ ـضـل مق ـ ــارن ـ ــة
بــرواتب الـعمـال واملـسـتخــدمني
التـي ال تتجـاوز املئـة الف دينـار
والـ ـت ــي ال تـغـ ـ ـط ــي ب ـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـس ــن
االحــوال مـصــاريف عـشــرة ايــام
لعــائلـة تـتكـون مـن اربعـة افـراد
ممـ ـ ـ ـ ــا ادى ذلــك الـ ـ ـ ـ ــى جلـ ـ ـ ـ ــوء
اغلـبهم الـى العـمل بعـد الـدوام
الـ ـ ــرس ـمــي يف مـ ـ ــسعـ ـ ــى م ــنهــم
لـ ـتـغ ـ ـط ــيـ ـ ـ ــة نـفـقـ ـ ـ ــات االسـ ـ ـ ــرة
وم ــواجه ــة ارتف ــاع اسع ــار امل ــواد
االس ــاسيــة يف االســواق احملـليــة
الـتي جتــاوز ارتفــاعهـا نــسبـة الـ
.% 500
وقــد اشــار احــد امل ــوظفـني الــى
هذا االرتفاع قائال:
 صحــيح ان رواتـبـنـ ــا هـي االناك ـثـ ـ ــر ممـ ـ ــا كـ ـ ــانــت يف الـعهـ ـ ــد

الـســابق لكـنهــا ال تـســد نفقــات
االسـرة وال تـتنـاسـب مع ارتفـاع
اسعـ ــار الـ ـسـ ــوق فـ ــاجـ ــور الـنـقل
مثال ارتفعـت يف اآلونة االخـيرة
الكـث ــر مـن خـم ـسـ ــة اضعـ ــافه ــا
وكذلك املواد الغذائية واملالبس
وبـ ـ ــدالت االيج ـ ــار .وق ـ ــد ح ـ ــذر
نقـيب مـهن ــدسي ذي قــار بــدوره
يف كلمـة له امـام مـؤمتـر عقـدته
نقابـة املهنـدسني ملنـاقشـة تدني
االج ـ ـ ــور مــن هـج ـ ـ ــرة الـعـق ـ ـ ــول
والـكفاءات العلـمية الـى اخلارج
نتيجة تدني االجور.
بـيـنـمـ ــا وقف احـ ــد املهـنـ ــدسـني
اجلـدد يف قـاعـة املـؤمتـر وطـالب
بح ـ ــدة ب ـتـحق ـيـق الع ـ ــدال ـ ــة يف
توزيع االجـور مشيرا بذلك الى
راتـب الـ ـشـ ــرطـي ال ـ ــذي يعـ ــادل
راتـب اربع ــة مهـن ــدسـني ف ــراتـب
املهـن ـ ــدس امللـتـحق ب ـ ــوظــيفــته

حــديـثــا ال يـتج ــاوز الـ  157الف
ديـن ــار يف حـني راتـب ال ـش ــرطـي
ال ـ ـ ــذي ي ـتـعــني مـعـه يف الــي ـ ـ ــوم
نـفـ ـ ـ ـسـه يـ ـتـج ـ ـ ـ ــاوز الـ  600الـف
دينار.
وه ـ ــذا م ـ ــا اس ـت ـ ــدعـ ـ ــى نق ـ ــاب ـ ــة
املهنـدسـني يف بيـانهــا اخلتــامي
الــى املطــالبـة بـإعـادة الـنظـر يف
جـ ـ ــدول الـ ـ ــروات ــب املعــم ـ ـ ــول به
حـ ـ ـ ــال ــيـ ـ ـ ــا مـجـ ـ ـ ــددة دعـ ـ ـ ــوتـهـ ـ ـ ــا
لـلحكــومــة بــالعــودة الــى العـمل
بقـانون اخلدمـة املدنيـة الصادر
س ــن ـ ـ ـ ــة  1960ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـضـ ـم ــن
مـخ ـ ـ ــص ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ــات اخل ـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ــورة
واخمل ـ ـصـ ــص ـ ـ ــات الـهــن ـ ـ ــدســي ـ ـ ــة
ومخـ ـصـ ـص ـ ــات ال ـنـقل واملـ ـ ــوقع
اجلـغـ ـ ـ ـ ــرايف وغـ ــيـ ـ ـ ـ ــر ذلــك مـ ــن
االمتيازات التي كـان يتمتع بها
املـ ــوظف قــبل اكـث ــر مــن اربعـني
عاما.

