
النجف / عامر العكاي�شي
ق���رر جمل����س حمافظ���ة النج���ف نق���ل 
اطب���اء اخت�ش���ا�س م���ن امل�شت�ش���فيات 

اىل املراكز ال�شحية، لت�شهيل مراجعة 
امل�اطن���ن اىل امل�ؤ�ش�ش���ات ال�ش���حية، 
يف وق���ت اعلن���ت في���ه دائرة ال�ش���حة 

انته���اء احلمل���ة ال�طنية لتلقيح �ش���لل 
االطف���ال بنج���اح و�ش���فته باملتمي���ز . 
وقال مدير اع���ام  املجل�س ل�) املدى (: 
" قرر جمل�س حمافظة النجف امل�افقة 
باالإجماع على ت��شيات جلنة ال�شحة 
واملتعلق���ة بنقل االأطباء االخت�ش���ا�س 
اإىل املراكز ال�شحية كاأطباء ممار�شن 
ح�ش���ب نظ���ام االإحالة املقر م���ن وزارة 

ال�شحة م�ؤخرًا ".
م���ن جهة اخ���رى اأجنزت دائرة �ش���حة 
حمافظ���ة النج���ف اجل�ل���ة االأوىل من 
احلملة ال�طنية ال�شاملة للتلقيح بلقاح 
�ش���لل االأطفال الفم�ي بنجاح و�شفته 
باملتميز . وقال �ش���امل نعمة مديراعام 
�ش���حة النجف " اإن  431 فرقة �شحية 
بن ثابت���ة وراجل���ة ومتحركة متكنت 
وعل���ى م���دى خم�ش���ة اأي���ام م���ن تلقيح 
224247  طف���ا وطفلة مم���ن هم دون 
�ش���ن اخلام�ش���ة م���ن العم���ر متجاوزة 
بذلك عدد االأطفال امل�شتهدفن باحلملة 
طف���ا    215741 عدده���م   والبال���غ 

وطفلة".
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امل������������وج������������ز

59 األف عاطل ف�ي كربالء
ك�شف مدير ق�شم العمل والتدريب املهني يف كرباء حيدر بنيان عن 
وج�د نح� ت�ش���عة وخم�ش���ن األف عاطل عن العمل يف املحافظة ... 
م�ش���ريا بح�ش���ب م�قع )ن�ن( اإىل ت�فري ح�ايل ع�شرة اآالف فر�شة 
عم���ل وقتي���ة على �ش���بيل املعاجل���ة، وخط���ة الفتتاح مرك���ز لتدريب 
العاطل���ن، وزي���ادة مهاراتهم.ولفت بني���ان، اىل اأن هذا العدد مدون 
يف �ش���جاتهم بعدما قام�ا باملراجعة بهدف الت�شجيل، وم�شاعدتهم 
للح�ش����ل على فر�س عمل ف�ش���ا عن منح نح� ثاث���ة اآالف اآخرين 

قرو�شا مي�شرة للم�شاعدة يف اإقامة م�شاريع خا�شة. 

مطالبة مبركز للموقوفني
ف�ي مي�شان

طالب���ت رئي�ش���ة جلنة حق�ق االإن�ش���ان يف جمل�س حمافظة مي�ش���ان 
،وزارة الداخلية بت�ش���ييد مركز الإيداع امل�ق�فن على ذمة التحقيق 
يف املحافظة ،واأو�ش���حت ي�ش���رى ناجي ال�ش���اعدي ل�)امل���دى(: اأنها 
الحظ���ت خال تفقده���ا بع�س مراكز ال�ش���رطة يف املحافظة  ازدحام 
الغرف املخ�ش�ش���ة الحتجاز امل�ق�فن على ذمة التحقيق يف ق�شايا 
متن�ع���ة ، م�ش���يفة: " الحظت يف مركز �ش���رطة احلكيم مثا وج�د 

نح� 12 حمتجزا يف غرفة ال تتجاوز م�شاحتها 4×4 امتار. 
 

ا�شتحداث  خمتربات
ف�ي جامعة وا�شط

ا�شتحدثت كلية الهند�شة بجامعة وا�شط 5 خمتربات علمية متط�رة 
ومن منا�ش���ئ عاملي���ة ، وبكلفة جتاوزت 2 مليار دينار على م�ش���احة 
1500 م2اك���د ذل���ك الدكت�ر ج����اد مطر امل��ش����ي رئي�س اجلامعة 
ل�) املدى ( وا�ش���اف: ان م�ش���روع املختربات العلمية لكلية الهند�شة 
الذي مت افتتاحه تزامنا مع  بداية العام الدرا�ش���ي اجلديد، يعد نقلة 
علمية متط�رة يف حياة  الكلية مل�اكبة التط�ر العلمي الذي ي�شهده 
الع���امل املتق���دم، ورافدا مهما للجانب النظ���ري يف جمال التطبيقات 
العلمي���ة، لك�ن هذه املختربات جيا حديثا وقد  مت ا�ش���تريادها من 

دول متقدمة يف اوربا و اليابان  . 
وب���ن ان املخت���ربات خمت�ش���ة بالرتب���ة واآخ���ر للم�ش���احة وكذل���ك 

لاأ�شفلت واحلا�شبات وخمترب للخر�شانة . 

 افتتاح مركز �شحي
ف�ي الر�شوانية

افتتح الدكت�ر جليل ال�شمري مدير عام دائرة �شحة بغداد / الكرخ 
مركز �ش���حي الر�ش����انية النم�ذجي، وذلك يف منطقة الر�ش�انية 
التابع �شمن قطاع الر�شيد للرعاية ال�شحية االأولية . واأكد ال�شمري 
خ���ال كلم���ة األقاه���ا بهذه املنا�ش���بة �ش���رورة جتهي���ز املرك���ز بكافة 
االأجهزة وامل�شتلزمات الطبية احلديثة يف مدة اأق�شاها ع�شرة اأيام، 
لغر�س تقدمي اأف�ش���ل اخلدمات ال�ش���حية الأبن���اء املنطقة ، كما اأثنى 
على اجله�د املبذولة من قبل ق�ات االأمن يف ا�شتتاب االأمن و�شي�ع 
النظ���ام، وتعاونهم امل�ش���تمر يف مرافقة الفرق ال�ش���حية التلقيحية 

اجل�الة للمراكز ال�شحية.

�ضريبة كركوك ثانية

كن���ا ق���د اأ�ش���رنا يف م��ش����ع �ش���ابق، بعن����ان )�ش���ريبة 
كرك����ك( اىل اهمي���ة اال�ش���تطاعات الت���ي جتريه���ا مراكز 
البح�ث باعتبارها و�ش���يلة مهمة ، ت�ش���هم فى حتقيق مبداأ 
امل�ش���اركة من خال التعرف على راأي امل�اطن فى التعامل 
مع امل�ش���كات التى ت�اجهه ، بحيث ي�شبح جزًءا من احلل 
ولي�س جزًءا من امل�شكلة، وت�شهم اي�شا فى حتقيق الت�افق 
املجتمع���ي، م���ن خال خل���ق ح�ار م�ش���رتك ح�ل ق�ش���ايا 

تخ�س امل�اطن والدولة . جاء ذلك على خلفية 
اعرتا�س مدير هيئة ال�شرائب فرع كرك�ك ،على ا�شتبيان 
اجرت���ه هيئ���ة النزاه���ة العام���ة ، ك�ش���فت في���ه ان حمافظة 
كرك�ك احتلت املرتبة االوىل يف تعاطي الر�ش����ة بن�ش���بة 
66، 67 . مدير ال�شرائب وقتها  نفى وب�شدة تف�شي حاالت 
الر�ش����ة يف دائرته، معتربا ذلك اال�شتبيان غري دقيق النه 
اج���ري عل���ى29 مراجعا م���ن ا�ش���ل 3000 مراج���ع. وقال 
باحلرف ال�احد:" ان اي م�اطن مل يتقدم ب�شك�ى �شد اي 
م�ظف يف مديريته"،. قبل ايام و�شل )املدى( رد من مدير 
�ش���ريبة كرك�ك يعرت�س اي�شا  على العينة التي اختارتها 
هيئ���ة النزاه���ة يف اختي���ار امل�ش���ارك يف اال�ش���تبيان الن 
اأكرثهم )يق�ش���د العينة ( من معقب���ي املعامات واملحامن 
القائم���ن باأعم���ال تعقيب املعامات   ح�ش���ب ق�له. معتربا 
ان ه���ذه الفئ���ة لي����س عنده���ا اي مان���ع باته���ام اي م�ظف 
بالر�ش����ة . وي�ش���يف :" ولدينا تعليمات �شارمة من مركز 
هيئتنا مبنع مراجعة املعقبن، وبالن�ش���بة للمحامن الذين 
يق�م�ن باأعمال التعقيب وغري حاملي لل�كاالت القان�نية 
يعامل����ن نف����س املعاملة ، حيث الحظت باأن اال�ش���تمارة ال 
تت�ش���من ن�ع املعاملة اأو طبيعة املعاملة وال ا�شم ال�شخ�س 
ليت�ش���نى اجراء حتقيق قان�ين يف امل��ش�ع، فمجرد ذكر 
ا�ش���م امل�ظ���ف باأنه طلب الر�ش����ة دليل عل���ى اتهامه، فاين 
البين���ة اأو الدلي���ل وعل���ى م���اذا طلب الر�ش����ة، وم���ا م�قع 
الرا�ش���ي من اجلرمية ؟؟ وعندما اأعطي���ت املقارنة بن عدد 
املراجع���ن خال �ش���هر حزي���ران وعدد املعام���ات املنجزة 
وحجم ايراداتنا وعدد امل�ش���اركن يف اال�ش���تبيان جند ان 
هن���اك تناق�ش���ا وا�ش���حا يف نتيجة اال�ش���تبيان بقدر تعلق 

االأمر باأداء دائرتنا."
 وبعي���دا ع���ن االتهام���ات ن�ش���تطيع الق�ل : ان اال�ش���ل يف 
االم����ر ان يت���م من���ح  الثق���ة او �ش���حبها يف اال�ش���تطاع ، 
بناًء على اتباع االعتب���ارات املنهجية التي اعتمدتها  هيئة 
النزاه���ة العامة باعتبارها اجلهة التي قامت باال�ش���تطاع 
، مث���ل  حجم العينة ،وت�ش���ميم العينة ، وا�ش���ل�ب اختيار 
مفردات العينة ، و�ش���ياغة اال�ش���ئلة ، ون�شب اال�شتجابة . 
عنده���ا يتم التعامل م���ع النتائج باعتباره���ا جديرة بالثقة 
،حت���ى وان كانت ال تتفق مع الت�قعات. بالنتيجة فان هذه 
النتائج ، هي ا�شرت�ش���ادية تفيد يف حتديد ن�ش���بة مهمة يف 
ت�جه���ات املجتم���ع وت�قعات���ه ازاء م�ا�ش���يع مهمة مت�س 
واقع���ه  الي�م���ي ،ما يجعله���ا احد مداخل اركان اال�ش���اح 
ال�شيا�ش���ي الذي ي�ش���هم يف حتقيق مبداأ امل�شاءلة من خال 

االهتمام براأي امل�اطن يف اداء اجهزة الدولة . 
ان وج����د فارق ب���ن النتائج ال�ش���ادرة عن اي ا�ش���تطاع 
للراأي وت�قعات امل�ش����ؤولن، يفرت����س ان ال يازمة رف�س 
ع�ش���بي او اعتباره تهمة خطرية يلزم الدفاع عنها ب�ش���تى 
اال�شاليب وال��شائل ، امنا يلزمنا ان نتجاوز ذلك مبحاولة 
ادراك وفه���م وتف�ش���ري منطقي ل���ردم الفج�ة ب���ن النتائج 
والت�قع���ات .  وبالت���ايل اال�ش���تفادة م���ن اال�ش���تطاعات 
ال�شيا�ش���ي واالجتماع���ي والنم����  يف حتقي���ق اال�ش���اح 
الدميقراط���ي يف بن���اء دولة حديث���ة عماده���ا نزاهة اركان 

اجل�انب االدارية واملالية .
jalalhasaan@yahoo.com

ك���������الم اب���ي�������ض 

جالل العتابي

تواجه نق�شا حادا يقدر ب�  135 األف وحدة �شكنية

النا�شرية / ح�شني العامل

يف ال�ق���ت الذي اعل���ن فيه مدير دائرة ا�ش���كان 
ذي ق���ار املهند����س عب���د ال�ش���احب عب���د االمري 
احلم���داين عن حاجة حمافظة ذي قار الأكرث من 
135 األف وحدة �ش���كنية مل�اجهة ازمة ال�ش���كن 
احلالية،  اكد ت�ا�شل العمل يف جممعي ال�شدر 
 984 ي�ش���مان  اللذي���ن  ال�ش���كنين  وال�ش���م�خ 
وحدة �ش���كنية، م�شريا اىل حتقيق ن�شب اجناز 
متقدمة بلغت 70% يف املجمع االول و20 % يف 
املجمع الثاين . واو�ش���ح احلمداين ل�)املدى(: 
ان���ه مت حتقيق ن�ش���ب اجناز جت���اوزت ال� 70 % 
يف جممع ال�شدر ال�شكني يف �ش�ب اجلزيرة، 
ال���ذي يج���ري تنفيذه عل���ى م�ش���احة 64 دومنا 
وي�ش���م 504 وحدة �شكنية مع خدمات متكاملة 

بكلفة اجمالية تقدر 46 مليار دينار.
املجمعات ال�شكنية

 وت�ق���ع احلمداين اجناز امل�ش���روع الذي تق�م 
بتنفيذه �ش���ركة عراقية – تركية م�شرتكة خال 
الن�ش���ف االول من الع���ام املقبل .وي�ش���تمل كل 
جمم���ع م���ن املجمعات ال�ش���كنية املذك����رة على 
ثاث مدار�س ب�ش���عات 12 و 18 �شفا وا�ش�اق 
حديث���ة ومراك���ز �ش���حية وم�ش���اجد وم�اق���ف 
لل�شيارات و�ش���بكات متكاملة للطرق والكهرباء 
واالت�ش���االت واملاء واملجاري.وا�ش���اف مدير 
دائرة ا�ش���كان ذي قار: كما يت�ا�ش���ل العمل يف 
جممع ال�ش���م�ع ال�ش���كني يف �ش����ب ال�ش���امية 
ال���ذي يج���ري تنفيذه عل���ى م�ش���احة 59 دومنا 
وي�ش���م 480 وحدة �ش���كنية مع كامل اخلدمات 
ومرافق البنى التحتية، م�ش���ريا اىل ان �ش���ركة 
االعم���ار  وزارة  ت�ش���كيات  اح���دى  الف���اروق 
واال�ش���كان  حقق���ت حت���ى االن نح���� 20% م���ن 
اعمال امل�ش���روع، الذي تقدر كلفت���ة ب� 65 مليار 
دين���ار مت�قعا اجناز امل�ش���روع خال الن�ش���ف 

االول من عام 2011 . 

غياب الربامج 
ح���ادا يف  نق�ش���ا  ق���ار  وت�اج���ه حمافظ���ة ذي 
ال�حدات ال�شكنية يقدر بنح� 135 الف وحدة 
�ش���كنية، ف�فق���ا لتقدي���رات مدير دائرة ا�ش���كان 
ذي قار، ف���ان املحافظة بحاجة اىل اكرث من 15 
ترلي�ن دين���ار لبن���اء ال�حدات ال�ش���كنية التي 

حتتاجها فعليا حلل ازمة ال�شكن ، حيث يقدر ما 
حتتاجه حمافظة ذي قار �ش���ن�يا من ال�حدات 
ال�ش���كنية مل�اجهة االن�شطار والت��شع اال�شري 
بنح� خم�ش���ة االف وحدة �شكنية . ورد امل�شدر 
ال�ش���كن اىل اهم���ال  ازم���ة  ا�ش���تفحال  ا�ش���باب 
احلك�م���ات املتعاقبة لقطاع اال�ش���كان،  وغياب 
القط���اع  به���ذا  للنه�����س  الطم�ح���ة  الربام���ج 
يف  احل���اد  االنق����س  ان  اىل  الفت���ا  احلي����ي، 
ال�ح���دات ال�ش���كنية الميك���ن عاج���ه باالعتماد 
عل���ى الربام���ج احلك�مية فقط ، وامن���ا يتطلب 
االم���ر تفعيل دور اال�ش���تثمار والقطاع اخلا�س 

واجلهات الدولية الفاعلة يف املجال املذك�ر .

خطط م�شتقبلية
 م�ش���ددا عل���ى اهمي���ة تبني خط���ط م�ش���تقبلية 
لتقلي�س حج���م العجز يف ال�حدات ال�ش���كنية، 
وا�شتيعاب النم� ال�شكاين امل�شطرد الذي يقدر  
ب�  3،5 % �شن�يا . وتقدر كلفة بناء دار مت��شطة 
امل�ش���احة مع كلفة االر�س التي ت�ش���يد عليها يف 
حمافظ���ة ذي قار باك���رث من مئة ملي����ن دينار، 
وه���� ما يع���ادل جمم�ع م���ا يتقا�ش���اه امل�ظف 
احلك�م���ي م���ن رواتب وخم�ش�ش���ات طيلة 25 
عام���ا من اخلدمة ،  فيما يرتاوح بدل ايجار دار 
�ش���كن مت�ا�ش���عة البناء يف مراك���ز املدن مابن 

300 – 700 الف دينار �شهريا .

�شندوق اال�شكان
ودعا مدير دائرة ا�ش���كان ذي قار اىل تفعيل 
لي�ش���بح  وت��ش���يعه  اال�ش���كان  �ش���ندوق 
بنكا لا�ش���كان واىل ت�ش���جيع امل�ش���تثمرين 
املحلي���ن واالجان���ب عل���ى اال�ش���تثمار يف 
قط���اع اال�ش���كان، كم���ا دع���ا اىل تفعيل دور 
م�ظفيه���ا  ا�ش���كان  عملي���ة  يف  ال����زارات 
عرب ان�ش���اء جممعات �ش���كنية خا�ش���ة بك��ل 

وزارة.
وازاء ازمة ال�ش���كن وارتفاع بدالت االيجار 
تلجاأ العديد من اال�ش���ر الفقرية التي تنحدر 
من طبق���ات اجتماعي���ة، ذات دخ���ل حمدود 

م���ن  واك����اخ  طيني���ة  م�ش���اكن  بن���اء  اىل 
ال�ش���فيح او الق�ش���ب على ارا����س متجاوز 
عليها او ارا�س زراعية مرتوكة لتتخذ منها 
ماذا يجنبه���ا ارتفاع ب���دالت االيجار التي 
ا�ش���بحت تف�ق راتب امل�ظ���ف احلك�مي، 
يف حن جلاأت ا�ش���ر اخ���رى اىل البحث عن 
دور �ش���كن ببدالت ايجار رخي�ش���ة وبغ�س 
النظ���ر عن �ش���احيتها او عدم �ش���احيتها 
لل�ش���كن،  بينما ا�ش���طر البع����س االخر من 
اال�ش���ر لل�ش���كن امل�ش���رتك ) كل عائلت���ن يف 
دار واح���دة ( وذلك لتخفي���ف االعباء املالية 

الناجمة عن ارتفاع بدالت االيجار.

ذي قار تنجز 70% من اأعمال جممع ال�ضدر ال�ضكني

بغداد/ يو�شف الطائي 
اأبرم���ت وزارة العل����م والتكن�ل�جي���ا عق���دا مع 
وزارة النف���ط لدرا�ش���ة تل����ث اله����اء م���ن خال 
اج���راء م�ش���ح ا�ش���عاعي مل�اقع امل�ش���ايف واالبار 

النفطية. 
العل����م: ان  وذك���ر م�ش���در م�ش����ؤول يف وزارة 
العق���د ين�س على نقل املخلفات من م�قع �ش���يانة 

ال�ش���احنات الثقيل���ة /�ش���ركة ت�زي���ع املنتج���ات 
النفطية التابعة ل�زارة النفط اىل م�اقع اخلزن، 
واتخاذ االجراءات ال�قائية حلماية العاملن. كما 
ابرمت ال�زارة عقدا اآخر مع �شركة احلفر التابعة 
ل�زارة النفط لدرا�ش���ة تل�ث اله�اء. وت�ش���منت 
الدرا�شة حتديد ن�ش���بة مل�ثات اله�اء والغازات 
املنبعثة من امل�لدات امل�شتخدمة يف م�اقع احلفر 

يف احلق�ل النفطية مبحافظة الب�شرة. 
من جانب اخر ا�شار امل�شدر، اىل ان فرق ال�زارة 
اج���رت م�ش���حا ا�ش���عاعيا لبناي���ة ب���رج التحري���ر 
املدمرة )املطعم الرتكي �ش���ابقًا( والتابعة ل�زارة 
اال�ش���كان واالعمار حاليا، وبينت نتائج الفح�س 
االأويل وج����د تل����ث ا�ش���عاعي يف اح���د ط�ابق 

الربج.

العلــوم والتكنــولوجيــا تبــرم عقــدا مـع النفـــط
لـــدرا�ضة تــــلـــــوث الــــهــــواء بغداد/ �شفية املغريي

اعل����ن الدكت�ر ح�ش����ن حميد ر�ش����يد مدير �ش����عبة 
االأ�ش����نان يف دائ����رة �ش����حة بغ����داد/ الك����رخ ع����ن 
بط����ب  اخلا�ش����ة  االأجه����زة  م����ن  وجب����ة  و�ش�����ل 
االأ�ش����نان ايطالية املن�ش����اأ ن�ع )ك�شتليني ( عددها 
95 جه����ازا. وا�ش����اف ل�)امل����دى(: انه مت ا�ش����تام 
ه����ذه االجهزة من قبل دائرة �ش����حة بغداد الكرخ، 
البن����ا  ال�ش����حة ومكت����ب  م����ع وزارة  وبالتع����اون 
العلمي، وا�ش����ار ر�ش����يد اىل انه  مت ت�زيعها على 

امل�ؤ�ش�شات ال�ش����حية كافة و�شمن خطة معدة من 
قبل �شعبة االأ�شنان يف الدائرة وح�شب االحتياج، 
ومت ن�ش����ب اغلبه����ا يف املراك����ز بدال م����ن االأجهزة 

ال�شينية التي كانت تعاين عطات م�شتمرة .
وعل����ى ال�ش����عيد نف�ش����ه عق����دت �ش����عبة االأ�ش����نان 
ال�ش����حي  للمرك����ز  الث����اين  الثق����ايف  امل��ش����م   (
التخ�ش�ش����ي لطب االأ�شنان يف الكاظمية ( والذي 
يق����ام عل����ى قاعة الدائ����رة يف كل ي�����م خمي�س من 

ال�شهر وملدة خم�شة اأ�شابيع . 

و�ضول اأجهزة طبية اىل �ضحة الكرخ

بغداد/ املدى

تظاهر مئات من املف�ش�لن 
ال�شيا�شن من اجراءات جلنة 

التحقق التابعة لامانة العامة 
ملجل�س ال�زراء، ام�س االول امام 

مبنى الربملان مطالبن بالعدول 
عن طلب مقتب�س االحكام  ال�شابقة 
. وقال احد املتظاهرين ل�)املدى(: 

نتظاهر الي�م للمطالبة باإيقاف 
االجراءات الق�شرية  التي اتخذتها 

اللجنة حيال امل�ظفن العائدين 
اىل دوائرهم وفق قرار اعادة 

املف�ش�لن ال�شيا�شين، وا�شاف: 
ان جلنة التحقق تطالبنا مبقتب�س 

االحكام ال�شادرة من حماكم 
النظام ال�شابق �شدنا، وهي 

تعرف ان الكثري منا تعر�س اىل 
احلجز او املطاردة او االجبارعلى 

ترك العمل، وما اىل ذلك من 
ا�شاليب النظام الدكتات�ري 

ال�شابق. 
وا�شار"اب�ح�شن" متظاهر اخر 
اىل �شرورة ان تعدل اللجنة عن 
اجراءاتها وتكتفي بكتب التاأييد 
ال�شادرة عن االحزاب ال�شيا�شية 

وهي اعرف باالنتهاكات التي 
تعر�س اليها افرادها، وا�شاف: 

ان م�ش�ؤولن يف الربملان قابل�ا 6 
من املتظاهرين ووعدونا بتحقيق 

لقاء مع ممثلن من اللجنة لتفّهم 
هذه املطالب، ونحن بانتظار 

القرارات ال�شادرة عنها من جديد.

املف�ضولون ال�ضيا�ضيون 
يتظاهرون احتجاجا 
على اإجراءات جلنة 

التحقق
بغداد/ جناة الكواز

تعد نقابة املعلمن التي تاأ�ش�ش���ت مع بداية احلكم 
ال�طني يف الع�ش���رينيات من اقدم النقابات التي 
مهم���ا يف حي���اة احلرك���ة التعلمي���ة  لعب���ت دورا ً
العراقية و�شاهمت يف الدفاع عن حق�ق املعلمن 
خ���ال العق�د املا�ش���ية وهي تن�ش���ط الي����م على 
الرغ���م من �ش���عف االمكانات املت�فرة بح�ش���ب ما 
ك�ش���فه نقيب املعلمن جا�شم ح�ش���ن حممد ،الذي 
خ���دم يف �ش���لك التعليم اكرث م���ن اربعة عق�د وقد 
تعر�س لاعتقال يف العهد ال�شابق نتيجة ن�شاطه 
وداأبه يف الدفاع عن حق�ق زمائه فكان �ش����ؤالنا 

االول:
*ماهي اأهم امل�شاريع التي  قامت بها النقابة ؟

- قام���ت النقابة مب�ش���اريع متعددة مثل م�ش���اريع 
واإقام���ة  املحافظ���ات  كل  يف  املعلم���ن  اإ�ش���كان 
اجلمعي���ات اال�ش���تهاكية ف�ش���ا عن ا�ش���تحداثها 
دورات لتق�ي���ة مه���ارات املعلم���ن الت���ي ت�ش���اعد 
يف رف���ع امل�ش���ت�ى الثق���ايف لهم وه���ذه الدورات 
م�ش���تمرة يف وقتنا احلايل داخ���ل حمافظة بغداد 
ويف كرد�ش���تان ب�ش���مالنا احلبي���ب ويف االردن. 
وكذلك اأقامت دورات للحا�ش�ب والعمل بالتعاون 
مع وزارة الرتبية ملح� اأمية احلا�ش�ب للمعلمن 
باأ�ش���عار  اأجه���زة احلا�ش����ب  وت�ش���جيع ت�زي���ع 

زهيدة.
* م��ش�ع ا�شتام املعلمن لل�شيارات اأه� حقيقة 

ام ا�شاعة؟
الرتبي���ة  وزارة  م���ع  جاه���ده  تعم���ل  النقاب���ة   -
للح�ش����ل عل���ى ال�ش���يارات وتق�ش���يط املبلغ على 
الرات���ب ال�ش���هري ب�ش����رة مريح���ة ومن املن�ش���اأ 

العاملي.

*ماهي اجله�د املبذولة لرفع امل�ش���ت�ى املعي�شي 
للمعلم؟

- لق���د قامت النقابة بجه�د كبرية لرفع امل�ش���ت�ى 
املعي�ش���ي لكافة املعلمن من خال االعت�شام الذي 
 /12/16 بتاري���خ  الفردو����س  �ش���احة  يف  اأقي���م 

.2007
واللقاءات مت�الية مع جلنة الرتبية والتعليم يف 

جمل�س الن�اب وعدة زيارات ل�زير الرتبية.
واعت���ربت نقابتن���ا ه���ذا الي����م ه���� ي����م للمعلم 
العراق���ي لك�ن���ه ي�م���ا مهم���ا يف حي���اة املعلم���ن 
ويعت���رب ي�م���ا وطني���ا �ش���اهم يف رف���ع م�ش���ت�ى 

املعلمن وامل�ظفن املعي�شي.
*كيف ت�شاهم النقابة يف الدفاع عن حق�ق و حل 

م�شكات املعلمن؟
-النقابة م�شتمرة يف الدفاع عن املعلمن يف كافة 
املجاالت فاأينما تك�ن هناك م�ش���كلة تك�ن النقابة 
حا�ش���رة مثا ن�ش���عى حلل م�ش���كلة �ش���كن معلمي 
مدينة القائم احلدودية وذلك بات�شالنا مع رئي�س 

ال�زراء وجمل�س الن�اب.
*كي���ف ت�ش���اهم�ن يف رف���ع امل�ش���ت�ى االأدائ���ي 

للمعلمن يف العمل الرتب�ي ؟
- ياأتي ذلك من خال الدورات املنتظمة ملدة �ش���نة 
اأوىل على العمل النقابي ويف ال�ش���نة الثانية على 
العم���ل الرتب����ي يف ال��ش���ط واجلن����ب وكذلك 

كرد�شتان .
*ماهي اآخر م�شاريع نقابة املعلمن؟

- ن�شعى لتملك قطعة اأر�س يف بغداد مبنطقة �شبع 
اأبكار مب�شاحة )32( دومنا بعدما اأخذتها جمعية 
االأمن والنقابة حتاول جاهدة ال�ش���رتجاعها لكي 
ت����زع عل���ى املعلمن.وكذلك نحاول ا�شتح�ش���ال 

م�افقة معاجلة جمانية للمعلمن املر�شى.

نقيب املعلمني: نن�ضق مع الرتبية للح�ضول على �ضيارات بالتق�ضيط

جملـ�س النجـف يقـرر نقـل اأطبــاء 
اخت�ضـا�س اإلـــى الـمــراكــز الـ�ضـحـيــة

بغداد/ روان عدنان

اعل���ن رئي�س جلن���ة اعادة املف�ش����لن 
ال�شيا�شين يف جمل�س الق�شاء االعلى 
عن اعادة 203 مف�ش����لن من �شمنهم 
42 قا�شيا و161 م�ظفا للخدمة خال 
الفرتة املح�ش����رة م���ن 17\1\2006 

ولغاية 30\9\2009.
واو�ش���ح بح�ش���ب بيان تلقت )املدى( 
ن�ش���خة منه ام����س: ان اللجن���ة التزال 
امل�ش���م�لن  بتلق���ي طلب���ات  م�ش���تمرة 

جلن���ة  هن���اك  ان  مبين���ا:  بالقان����ن. 
ملجل����س  العام���ة  االمان���ة  يف  م�ش���كلة 
ال����زراء تت����ىل التحق���ق م���ن اع���ادة 
تعين املف�ش����لين ال�شيا�شين والتي 
ال�ظيف���ة يف  يع���اد اىل  ب���اأن  ن�ش���ت  
دوائر الدولة والقطاع العام واملختلط 
م���ن مدنين وع�ش���كرين وق�ى االمن 
ال�شيا�ش���ن  واملف�ش����لن  الداخل���ي 
الأ�شباب �شيا�شية او عرقية او مذهبية 
ولغاي���ة   1986\7\17 م���ن  للف���رتة 

.2003\4\9

جمل�س الق�ضاء: اإعادة 203 مف�ضولني 
�ضيا�ضيني

بغداد/ املدى
اأعلنت وزارة االعمار واال�شكان، اأن �شركة حم�رابي العامة للمقاوالت االن�شائية 

اأجنزت م�شروع ج�شر تقاطع الزه�ر. 
واأو�شح ال�كيل االقدم ل�زارة االعمار واال�شكان املهند�س )اإ�شتربق ال�ش�ك( يف 
بيان لل�زارة تلقت )املدى( ن�شخة منه ام�س: اأن م�شروع اجل�شر الذي بلغت كلفته 
)3( مليارات دينار يتك�ن من ف�شائن بط�ل )20( مرتًا لكل ف�ش��اء، وعر�س ممر 
ال�شيارات )8،5( مرت وممر للم�شاة من اجلانبن بعر�س )1،5( مرت لكل ج�انب. 

اإجناز م�ضروع ج�ضر تقاطع الزهور

ال�ح�ال�ة ال�ج�وي�ة

طق�ض �شحو وارتفاع طفيف يف درجات احلرارة  
بغداد/ املدى

ت�قع���ت هيئ���ة االأن�اء اجل�ي���ة ان يك�ن الطق�س يف املناطق كافة �ش���ح�ا مع ظه�ر بع����س القطع من الغي�م يف 
املنطقة ال�ش���مالية وغبار خفيف يف بع�س االماكن من املنطقة اجلن�بية.وقال بيان ا�ش���درته الهيئة تلقت )املدى( 
ن�ش���خة من���ه  ام�س:"ان درجات احلرارة �ش���يطراأ عليها ارتفاع طفيف ب�ش���بب تاأثرها بامت���داد منخف�س ج�ي من 

اجلزيرة العربية ترافقه كتلة ه�ائية دافئة وجافة ن�شبيا.
وا�ش���اف: ان الرياح جن�بية �شرقية خفيفة اىل معتدلة ال�ش���رعة )10-20( كم/�س ، تن�شط يف املنطقة اجلن�بية 

اىل )20-30( كم/�س ، مدى الروؤية )8-10( ويف الغبار )5-7( كم".
وتابع البيان:"ان درجة احلرارة العظمى املت�قعة هذا الي�م يف بغداد 39 درجة مئ�ية وال�شغرى 21 درجة.

معلمة يف مدر�سة ابتدائية

جانب من �سقق ال�ساحلية...       ت�سوير: مهدي اخلالدي


