
اأعلن��ت املفو�س��ية امل�س��تقلة لالنتخاب��ات، ع��ن متديد 
فرتة الت�س��جيل البايومرتي يف مراكز الت�س��جيل. وقال 
بي��ان،  الوائل��ي يف  وائ��ل  االنتخابي��ة  االدارة  رئي���س 
اإن��ه "مت متديد ف��رتة الت�س��جيل البايومرتي )الت�س��جيل 
30/11/2016، وذل��ك  للناخب��ن لغاي��ة  احلي��وي( 
لف�س��ح املج��ال للناخب��ن ملراجع��ة مراك��ز الت�س��جيل 
البايوم��رتي لغر���س اخذ ب�س��مات ا�س��ابعهم الع�رشة 
مع �س��ورة �سخ�س��ية ل��كل ناخ��ب". واأ�س��اف الوائلي، 
اأن "ع��دد الذين �س��جلوا يف مراكز الت�س��جيل يف العراق 
ومنه��م النازح��ن بل��غ )8746066( ثمانية مالين 
و�س��بعمائة و�س��تة واربعن الفًا و�س��تة و�ستن ناخبًا". 
وتابع، "يتوزعون على عدد الناخبن امل�س��جلن الكلي 
والبالغ )7727837( �سبعة مالين و�سبعمائة و�سبعة 
وع�رشي��ن الف��ًا وثمامنائ��ة و�س��بعة وثالث��ن ناخب��ًا، 
م�س��افًا اليه عدد الناخبن النازحن الذين بلغ عددهم 
)220303( مئت��ن وع�رشي��ن الف��ًا وثالثمائة وثالثة 
ناخبًا نازحًا". واأكد رئي�س االإدارة االنتخابية، اأن "عدد 
الناخبن الذي �س��جلوا يف مراكز الت�سجيل البايومرتي 
لوزارت��ي الدف��اع والداخلي��ة كان عالي��ًا ج��داً وو�س��ل 
اىل م�س��توى متمي��ز من ناحي��ة ح�س��ور الناخبن من 

الت�سويت اخلا�س".
ودعا الوائلي، ���رشكاء العملية االنتخابية من االحزاب 
والكت��ل ال�سيا�س��ية واالعالمي��ن ومنظم��ات املجتم��ع 
امل��دين الفاعلة والفعالي��ات االجتماعي��ة االخرى، اىل 
"تثقي��ف املواطنن الناخبن وحثه��م ملراجعة مراكز 
الت�س��جيل البايومرتي يف املراكز املفتوحة واملنت�رشة 
يف بغ��داد واملحافظات ال�س��تثمار الفر�س��ة وت�س��جيل 

بياناتهم بايومرتيًا ا�ستعداداً لالنتخابات املقبلة".

ق��ررت وزارة التعليم العايل والبح��ث العلمي، اعتبار 
ال�س��نة الدرا�س��ية 2015 � 2016 �س��نة عدم ر�س��وب 
بح��ق الطلبة املرقنة قيودهم ب�س��بب الر�س��وب مبواد 

التحميل او مواد ال�سنة الدرا�سية.
وق��ال املتحدث الر�س��مي للوزارة حي��در العبودي يف 
بي��ان، اإن "ال��وزارة ق��ررت اعتب��ار ال�س��نة الدرا�س��ية  
2015 � 2016 �سنة عدم ر�سوب بحق الطلبة الذين 
رقنت قيودهم ب�س��بب الر�سوب مبواد التحميل او مواد 
ال�س��نة الدرا�س��ية"، مردف��ا "عل��ى ان ال يرتت��ب عل��ى 
ذل��ك جن��اح الطالب وانتقاله اىل �س��نة درا�س��ية اأعلى  

بالتحميل.
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 ولي�س انتهاء بفو�سى اال�سواق والب�سطات التي تعم 
املدنية بكل ارجائها، مت�س��ببة بفو�س��ى مرورية. 
املت�س��بب االول بانت�سار هذه اال�س��واق هو الف�ساد 
احلكوم��ي ال��ذي اه��در امللي��ارات من ال��دوالرات 
عل��ى م�س��اريع وهمية ذهب��ت تخ�سي�س��اتها اىل 
مكاتب االأحزاب االقت�سادية، كذلك غياب وانعدام 
ال��روؤى االقت�س��ادية للحكوم��ات املتعاقبة والتي 
مل تفل��ح باإع��ادة ال��روح ولو لع��دة معامل ميكنها 
ان ت�س��توعب عددا من الباعة اجلوالن وا�س��حاب 
الب�سطيات الذي وجدوا يف ار�سفة ال�سوارع اماكن 
للعمل والعي�س خا�سة ان الكثري منهم يعيل عائلة 

او عائلتن.
لكن م��ن املفرت���س ان ملدين��ة الكاظمية و�س��عا 
واهتماما خا�س��ن فهي تعد من املدن ال�س��ياحية 
التي يفرت�س ان تكون منظمة ب�س��كل ي�سهل حركة 
الزوار والوافدين اليها من داخل البالد وخارجها، 
اال ان واق��ع احل��ال ي�س��ري اىل غ��ري ذل��ك، فالكثري 
منهم ي�سكو قلة االهتمام يف جانب النظافة ورفع 
النفايات املرتاكمة، ناهيك عن فو�س��ى اال�س��واق 
التي يتجاوز الكثري منها على الر�س��يف وال�سارع 
الع��ام ال��ذي فقد الكث��ري من جانبيه ب�س��بب زحف 

الب�سائع واملعرو�سات. 
�س��بق واأن تظاه��ر الع���رشات م��ن اأه��ايل مدين��ة 
الكاظمية، احتجاجًا على �س��وء اخلدمات املقدمة، 
وغري املر�س��ية التي ال ت�س��ل اىل م�ستوى الطموح 
ملدينة لها خ�سو�س��ية دينية و�س��ياحية، خا�س��ة 
مو�س��وع الب�س��طيات واال�س��واق املنت�رشة ب�س��كل 
ع�س��وائي والت��ي حتت��اج اىل تنظي��م وترتي��ب كي 
الو�س��ع  نع��م،  املدين��ة،  جمالي��ة  عل��ى  حتاف��ظ 
االقت�س��ادي �سعب، وهذه الب�س��طيات تعيل مئات 
العوائل، لكن البد من االأخذ بنظر احل�سبان جمالية 
املدينة. والذي يزيد من تفاقم الفو�سى عدم وجود 
م��راأب نظامي، ما يجع��ل موقف ال�س��يارات للنقل 
العام يف فو�س��ى دائمة، خا�س��ة يف �س��احة عدن 
واحلال ذاته ورمبا اأكرث فو�سى يف �ساحة الزهراء!
رمب��ا يك��ون الو�س��ع االأمن��ي وت�س��ديد اج��راءات 
الدخ��ول اىل املدين��ة �س��ببا يف تده��ور احلرك��ة 

الكاظمي��ة،  مدين��ة  يف  واالقت�س��ادية  التجاري��ة 
خا�س��ة يف عملي��ة نقل الب�س��ائع من واىل �س��وق 
املدينة امل�س��هور على نطاق وا�س��ع، كما اأن وجود 

�س��جن العدالة �س��من حميط املدينة �س��بب اآخر يف 
املعان��اة ومبختل��ف املجاالت وال�س��عد وب�س��كل 

خا�س اخلدمية منها. 

 مواطنون متخوفون من تكرار سيناريو غرق احياء بغداد

 وال نظن ان هذا ال�س��تاء �س��يكون خمتلفا عن ما �س��بقه ذلك الأن 
اأمان��ة بغداد ُت���رشح كل عام باأتباعها خطط حمكمة لل�س��يطرة 
عل��ى تدفق مي��اه االأمط��ار ولكننا ال جن��د �س��وى تراكمها امام 
بيوتن��ا كم��ا احلال ال��ذي ترتاكم في��ه همومنا فوق راأ�س��نا عند 
�سماع بيان هياأة االأنواء اجلوية الذي يفي مبجيئ موجة اأمطار 
تلق��ي بخريه��ا و�رشه��ا على العا�س��مة وتزي��ح االأترب��ة لكنها 

تخلف ورائها �سل�سلة من التبعات غري املنتهية 
امانة بغداد اعلنت يف اأكرث من ت�رشيح انها قامت باال�س��تعداد 
ب�س��كل جي��د ملو�س��م االمطار من خ��الل تاأهيل حمطات �س��حب 
املي��اه ان كان��ت مياه االمط��ار او الثقيلة، كما قامت ب�س��يانة 
ومناط��ق  احي��اء  اغل��ب  يف  املج��اري  وفتح��ات  الغطا�س��ات 

العا�س��مة مثلم��ا اأعلن املكت��ب االعالم��ي، اال ان ال�س��ور التي 
انت�رشت بعد االأمطار االخرية ت�سري اىل غري ذلك، فاغلب االأحياء 
واالأزقة �س��هدت يف االيام املا�س��ية طفحا مفاجئ��ا للمجاري، 
بع�سها تكرر اأكرث من مرة حتى بعد معاجلته. الطفح مل يقت�رش 
على االحياء واملناطق ال�سكنية بل و�سل اىل اال�سوق وال�سوارع 

التجارية.
اأه��ايل م��دن الثورة وال�س��علة وحي العام��ل والبياع وال�س��يدية 
وال��دورة وبغ��داد اجلدي��دة اأب��دوا خماوفهم من غرق العا�س��مة 
جم��ددا خالل مو�س��م االمطار املقب��ل نتيجة ا�س��تمرار االهمال 
وع��دم �س��يانة او اإعم��ار او تاأهي��ل اأنابي��ب ال�رشف ال�س��حي 
والغطا�س��ات وحمطات ال�سحب وال�س��خ التي ترك بع�سها حتت 

�سياط �سم�س ال�سيف واتربة ال�سوارع. 
كما ا�س��ار االأه��ايل اىل حاالت طفح وان�س��داد املجاري ب�س��بب 
تراك��م النفايات واأنقا�س البناء وجتاوز البع�س من املواطنن 

على االأمالك العامة القريبة من انابيب ت�رشيف مياه املجاري 
والت��ي تعر�س البع���س منها للتخريب ب�س��بب التجاوز واعمال 
البناء و�س��ط �سكوت اجلهات املخت�س��ة بحماية االأمالك العامة 

او اجلهات املالكة. 
ويف حدي��ث م��ع بع���س املواطنن قال املواط��ن علي ثابت يف 
حدي��ث ل��� ) اجلورن��ال ( : ال نتوقع م��ن اأمانة بغ��داد اأيه حلول 
فلطاملا مع �سمعنا عن خططها املحكمة لكن يف نهاية املطاف 

عند هطول االأمطار ال نرى املاء اال وقد دخل ايل بيوتنا .
واأَ�س��اف ، ال اري��د ان اأتذك��ر ما حدث لنا يف ال�س��تاء املا�س��ي 
فلقد عانين��ا االأمرين ونحن ننقل اغرا�س��نا اىل الطابق العلوي 
ونفرغ البيت من املياه املرتاكمة وباالإ�س��افة اىل غ�سيل البيت 
مرة اأخرى من قاذورات املياه االآٍ�سنة التي خرجت لنا من مياه 
املج��اري وبع��د ان انهكن��ا التعب مل ن�س��تطع البق��اء يف البيت 
ب�س��بب الرطوب��ة القوي��ة والرائح��ة النتنة التي بقي��ت يف البيت 

الأيام .
م��ن جانبه��ا قالت ح��وراء ح�س��ن ) ربة بي��ت ( : ال احد ي�س��عر 
مب��ا نعانيه وال احد يكرتث لنا ي�س��كتوننا كل عام بال�س��عارات 
الرنان��ة واخلط��ط الطويلة العري�س��ة والتي ال يتحق��ق منها وال 

حتى خطة واحدة .
وتابع��ت ، بالن�س��بة يل مبجرد ان ا�س��اهد يف التلف��از اين هناك 
موج��ة امطار قادمة اح��زم حقائبي واتوج��ه اىل بيت اهلي انا 
و�سغاري الأن اأعمارهم ال حتتمل الربد القار�س وهذا يوؤدي اىل 
اعيائهم ومن ثم اجد نف�سي امام م�سكلة اأخرى اعقد .. فقد يكون 
جتفيف البيت من مياه االمطار اهون بكرث من مر�س �سغاري!
وم��ع انتظار ايام املطر التي يت�س��وق لها الكث��ري من العراقين 
الأج��ل اخلال�س من ف�س��ل ال�س��يف حيث تعل��ن االمطار االوىل 
نهايت��ه يتخ��وف النا���س م��ن ان يقت��ل طف��ح املج��اري فرحة 
االمطار وال�ستاء. متاأملن بجهود امانة بغداد والعاملن خريا.

بغداد ـ لميس عبد الكريم  

البع�ض فقط من بني ماليني 
العراقيني من ينتظر حلول ف�صل 
ال�صتاء اذ يلت�صق بهذا ال�صهر يف 
الذاكرة اجلمعية ال�صعبية �صورة 

الأمطار والفي�صانات التي 
ت�صهدها معظم مناطق العراق 

و�صل حركة ال�صري الب�صرية 
و�صري املركبات اأي�صا وكعادة 

كل ماأ�صاة من يقع ال�صحية هم 
الكادحني والب�صطاء الذين تغرق 
منازلهم وتتلف اغرا�صهم ب�صبب 

�صوء البنى التحتية ملناطق 
�صكناهم

و�صط متناق�صات عدة يعي�ض 
اهايل مدينة الكاظمية وزوار 

املراقد الدينية الذين يعدون 
بالآلف يوميا، والتي تبداأ 

من �صّح اخلدمات خا�صة 
التنظيف وتراكم النفايات 
يف مناطق عدة من املدنية 

خا�صة مداخلها وخمارجها، 
مرورا بطرق النقل والزحام 

الذي يعّر�ض حياة الكثري من 
النا�ض للخطر وال�صتهداف 

من قبل الرهاب

وزير الموارد المائية يعلن خلو هور أبو زرك من زهرة النيل

التربية تعلن إطالق 1568 درجة وظيفية الى ذي قار

20 ألف إيراني يدخلون عبر منفذ الشيب الحدودي 
متوجهين إلى كربالء 

الكاظمية.. مدينة دينية سياحية تعيش فوضى األسواق

بغداد � متابعة: اعلن وزير املوارد املائية ح�سن اجلنابي، ان هور ابو زرك خاٍل 
متامًا من نبات زهرة النيل ، فيما اكد ان الو�سع مقلق يف املواقع االخرى .

وقال اجلنابي خالل تراأ�سه خلية االزمة اخلا�سة مبكافحة زهرة النيل بح�سب 
بي��ان لل��وزارة، اأن ه��ور اب��و زرك معاف��ى متامًا وم��الكات الوزارة م�س��تمرة 

مبراقبته ، الفتا اىل ان االهوار العراقية حممية حاليًا
واأ�س��ار ، اىل ان و�س��ع الوباء مقلق يف املناطق االخرى واكرث املناطق اأ�سابة 
بهذه النبتة هي جنوب بغداد وحتى العزيزية و�سمال بغداد قرب �سدة �سامراء .
واأ�ساف اجلنابي، يف ال�سيف املقبل �سيكون العراق خاليًا من هذه االفة لكننا 

نحتاج اىل االموال لال�ستمرار مبكافحة هذه النبتة ".

اأعلن��ت وزارة الرتبي��ة عن موافق��ة وزيرها حممد اقبال عل��ى اإطالق 1568 درجة 
وظيفية �سمن ح�سة تربية ذي قار.

واأو�سحت الوزارة يف بيان ملكتبها االإعالمي، ان "اإطالق التعيينات تاأتي من اجل 
�س��د النق�س احلا�سل يف املدار�س،" م�س��يفة اإن "التقدمي يكون من خالل املديرية 

العامة لرتبية ذي قار، ووفق ال�سوابط التي اعلنت �سابقًا".
كم��ا دعت الوزارة من تتوفر فيهم ال�رشوط املطلوبة اإىل "املبادرة ال�س��تثمار هذه 
الفر�سة، ومبا يحقق النفع والفائدة للم�سرية التعليمية وللمجتمع يف املحافظة".

وك�س��ف البيان عن "االخت�سا�س��ات املطلوب��ة يف التعيينات، وهي 667 ب�س��فة 
مدر�س و901 ب�سفة معلم".

بل��غ ع��دد ال��زوار االيراني��ن الداخلن ع��رب منفذ ال�س��يب احلدودي للم�س��اركة يف 
الزيارة االأربعينية منذ االأول من �سهر �سفر وحتى اأالن اأكرث من 20 األف زائر.

وق��ال م�س��در يف حمافظة مي�س��ان اإن "اأع��داد الزائري��ن الوافدي��ن اإىل املنفذ بدء 
بالتزايد يوما بعد اآخر حيث �س��هد اليوم االأول من �س��هر �س��فر دخول نحو 1500 
زائ��ر وا�س��تمر عدد الداخلن بالت�س��اعد حيث �س��هد اول اأم�س دخ��ول نحو 7 اآالف 
زائ��ر". واأ�س��اف اأن "حكوم��ة مي�س��ان قامت بتو�س��عة نوافذ الدخول خ��الل العام 

احلايل حيث مت اإ�سافة 20 نافذة جديدة لي�سبح عددها 60 نافذة
وعلى �س��عيد مت�س��ل ك�س��ف رئي�س جلن��ة املناف��ذ احلدودية يف جمل���س حمافظة 
الب���رشة مرت�س��ى كرمي ال�س��حماين ،عن دخول اكرث م��ن 30 الف زائر للم�س��اركة 
بزي��ارة اربعينية االمام احل�س��ن )ع( منذ بداية �س��هر �س��فر ولغاي��ة اليوم. وقال 
ال�س��حماين يف بيان ،اأن" منافذ املحافظة الربية واجلوية ا�س��تقبلت منذ االأول من 
�س��هر �س��فر ولغاية االآن، اأكرث من 30 األف زائر للم�س��اركة بزيارة اأربعينية االإمام 
احل�س��ن )ع( الفت��ًا اىل ان "اع��داد الزائري��ن بتزاي��د م�س��تمر". واأ�س��اف ان "منفذ 
ال�س��الجمة احل��دودي يت�س��در منافذ الب�رشة بع��دد الزائرين الداخل��ن عربه حيث 
و�س��ل عددهم نحو 23 زائر منذ االأول من �س��هر �س��فر وحتى االآن، فيما ا�س��تقبل 
منف��ذ �س��فوان احلدودي خ��الل الفرتة ذاتها نح��و 3 اآالف زائر، اأم��ا مطار الب�رشة 

في�ستقبل يوميا 250 زائر".
وا�س��ار ال�س��حماين اىل اأن "دوائر الكهرباء واملاء والبلدية ال�س��حة النفط واملوانئ 
واالت�س��االت ف�س��ال عن دائرة الوقف ال�سيعي يف حالة اال�س��تنفار ق�سوى لتقدمي 

اخلدمات الالزمة للزائرين القادمن الأداء الزيارة االأربعينية يف كربالء".

حقيبة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ خاص

 اعلن��ت وزارة الكهرب��اء، ع��ن اطف��اء حمط��ة 
ال��دورة الثانوية وقطع التيار عن عدة مناطق 

يف الدورة جنوبي بغداد.
حمط��ة  "اإطف��اء  ،ان  لل��وزارة  بي��ان  وق��ال 

متطلب��ات  عل��ى  بن��اًء  Bالثانوي��ة،  ال��دورة 
العمل و�س��من اعم��ال التاأهيل التي تقوم بها 
�رشكة )�س��نايدر( لتاأهيل املحط��ات الثانوية 
و�س��يتم اطفاء حمطة الدورة الثانوية B التي 
تغذي حمالت �س��كن�����ية وح�س��ب التوقي��تات 

املوؤ�س��رة".

واو�س��ح ان "املناط��ق واملحالت واملن�س��اآت 
امل�س��مولة بالقطع هي "اإ�س��الة ماء الدورة – 
ان��ارة ال�س��ارع العام ام��ام املحط��ة -الكلية 
التقنية -كلية دجلة-كلية الفارابي- �س��وق 
االثورين املح��الت )-808 810 -812- 

.)608-820-818-822-824

ويب��داأ االحد م��ن ال�س��اعة 7 �س��باحا وحتى 
ال�ساعة 7 م�ساًء".

وا�س��ار اىل ان "حمالت املهدية وم�رشوع 10 
اأمبري )-808 804 -806-821-826-
824( �س��يكون موع��د اطفائه��ا االح��د م��ن 
ال�ساعة 7 �سباحا وحتى ال�س�اعة 7 م���س��اًء".

إطفاء الكهرباء عن مناطق في الدورة ومن ضمنها دائرة إسالة الماء والكليات
بغداد ـ متابعة 

مفوضية االنتخابات تعلن تمديد 
فترة التسجيل الناخبين 

التعليم تقرر اعتبار السنة الدراسية 
2015 ـ 2016 عدم رسوب للمرقنة قيودهم

بعد األمطار التي شهدتها العاصمة..


