
دع��ت النائب��ة ع��ن جلن��ة اخلدم��ات الربملاني��ة �صباح 
التميمي، الأربع��اء، ال�صلطات املحلية اىل دعم وحت�صني 
بيئ��ة العمل يف العراق. وذكر املكتب الإعالمي للتميمي 
يف بي��ان، اإن التميم��ي �صاركت يف ور�ص��ة عمل ينظمها 
�صن��دوق النقد الدويل يف الكوي��ت تتعلق بفر�ص متويل 
امل�صاري��ع ال�صغ��رة واملتو�صط��ة يف ال���رق الأو�صط و 
�صمال اأفريقي��ا. وقالت التميمي، "الظروف الراهنة التي 
ي�صهدها العراق تدعو اىل �رورة دعم ال�صلطات املحلية 

يف بغداد لتح�صني بيئة العمل يف البالد".
واأ�صاف��ت، العراق يتطل��ع اىل دعم دويل من دول اجلوار 
والهتمام بتنمية م��وارده الب�رية وال�صهام يف و�صع 

حلول جذرية للنهو�ص بواقعه القت�صادي.

توقع��ت الهيئ��ة العامة لالأن��واء اجلوية والر�ص��د الزلزايل، 
الأربع��اء، اأن يك��ون الطق�ص غائما ممط��را ي�صاحبه ت�صّكل 

طبقات من ال�صباب، ودرجات احلرارة ت�صجل 17ْم.
وقالت الهيئة يف بي��ان ،اإن تاأثر البالد بامتداد املنخف�ص 
اجل��وي ن��اجت م��ن اندم��اج منخف�ص��ني جوي��ني الول من 
البح��ر املتو�صط والث��اين من البحر الحم��ر، وي�صتمر اليوم 
وي��وم غد، مردف��ا "يك��ون الطق���ص يف املنطق��ة ال�صمالية 
غائم��ا م�صحوبا بت�صاقط اأمطار متو�صطة اىل غزيرة تكون 
رعدي��ة احيانا مع ت�صاقط الثلوج ف��وق اق�صامها اجلبلية". 
واأ�صاف البيان، اأما طق���ص املنطقتني الو�صطى واجلنوبية 
فانه غائم مع ت�صاقط امطار متو�صطة اىل غزيرة ال�صدة يف 
اماكن متعددة منهما خا�صة ال�رقية منهما تكون رعدية 
احيانا، ودرج��ات احلرارة تنخف���ص اىل 17ْم، اما الرياح 
عل��ى العم��وم فانه��ا جنوبية �رقي��ة خفيف��ة اىل معتدلة 
ال�رع��ة 20-10 كم/���ص، ومدى الروؤي��ة 10-8كم ويف 
املط��ر 6-4 كم". واأ�ص��ار ،املنطقة ال�صمالي��ة ت�صهد يومي 
ال�صبت والحد املقبلني طق�صا غائما جزئيا واحيانا غائما 
مع فر�صة لت�صاقط زخات مط��ر خفيفة لتاأثرها مبنخف�ص 
ج��وي من �رق تركيا، ويف املنطقتني الو�صطى واجلنوبية 
غائ��م جزئي كما يت�صكل ال�صباب �صباحا ويزول تدريجيا 

لتاأثرها بامتداد مرتفع جوي من البحر املتو�صط.
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امانة بغداد وبالتعاون مع منظمة )اليون�صكو( التابعة 
ل��الأمم املتح��دة تعمل على ادراج �ص��ارع الر�صيد �صمن 
لئح��ة ال��راث العامل��ي، بالتزام��ن م��ع ا�صتعداداته��ا 
لالأحتف��ال مبئويتِه ، الي��وم ، لتذكر الجي��ال باإرثهم 

احل�صاري والراثي. 
 مق��رر اللجنة التح�صرية لالحتفالي��ة املركزية بيوم 
بغ��داد ومئوية �ص��ارع الر�صيد، الباح��ث الراثي عادل 
الع��رداوي قال يف حديث �صحفي، امانة بغداد فاحتت 
منظم��ة )اليون�صك��و( لدراج �ص��ارع الر�صي��د ال��ذي مت 
افتتاحه اوا�صط �صهر متوز من العام 1916 على لئحة 
ال��راث العاملي. وا�ص��اف ان امانة بغداد قررت اقامة 
احتفالية مركزية كربى مبنا�صبة مئوية �صارع الر�صيد 
الي��وم، اذ مت ت�صكي��ل جلنة لهذا الغر���ص تراأ�صها امينة 
بغداد الدكتورة ذكرى علو�ص وع�صوية الوكيلني الفني 
والبلدي و�صتة مديرين عامني وعدد من املتخ�ص�صني 
لإجن��اح الحتف��ال، مبينا ان الحتفال ال��ذي �صي�صتمر 
ملدة ثالثة ايام واملت�صم��ن متثيل م�صاهد حية لبغداد 
القدمي��ة وم�ص��رات باأزي��اء فلكلورية جت�ص��د املرحلة 

الزمني��ة الت��ي تاأ�ص���ص بها �ص��ارع الر�صي��د، و�صتنطلق 
من �صاحة امليدان م��رورا باأحياء وازقة بغداد القدمية 

و�صول اىل �صاحة الر�صايف، حيث موقع الحتفال. 
ون��وه الع��رداوي، اىل اأن الحتفالي��ة ته��دف اىل لف��ت 
انتباه منظمتي )اليون�صكو( و)اليون�صيف( واملوؤ�ص�صات 
الثقافي��ة الت��ي تهت��م بتاري��خ واهمية امل��دن، عالوة 
عل��ى منظمات املجتمع املدين، لفت��ا النظر اىل اأهمية 
ال�ص��ارع ال��ذي يع��د هوي��ة بغ��داد القدمي��ة، ف�صال عن 
تعري��ف الجي��ال مبكانته واهميت��ه الراثي��ة، متهيدا 
للمبا���رة مب���روع رائ��د لتاأهيل مبانيه م��ع مراعاة 

احلفاظ على ن�صيجه الراثي. 
وتاب��ع ، الحتفالي��ة �صت�صه��د ع��ددا م��ن الفعالي��ات 
الغنائي��ة والفلكلوري��ة التي يحييه��ا املو�صيقار ن�صر 
�صمة، كما ان امانة بغداد ا�صتعدت مبكرا لالحتفال من 
خالل تنفيذ بلدية مركز الر�صافة حملة وا�صعة لتنظيف 
وغ�صل ال�صوارع، ورفع التجاوزات واملخالفات البلدية 
م��ن الر�صفة وال�ص��وارع واملمتل��كات العامة الخرى 

التي تت�صبب بت�صوه ب�ري للمواطنني. 
واردف مقرر اللجنة التح�صرية لالحتفالية املركزية، 

دائ��رة  م��ع  التن�صي��ق  اي�ص��ا  �صتت�صم��ن  العم��ال  اأن 
الت�صامي��م التابعة لالأمانة لتح�ص��ني واجهات الأبنية 
الر�ص��ايف ومعاجل��ة ال�ص��الك  املطل��ة عل��ى �صاح��ة 
الكهربائي��ة املتدلية على �رفات وواجه��ات الأبنية، 
الوانه��ا  ح�ص��ب  طالئه��ا  باإع��ادة  املبا���رة  وكذل��ك 
ال�صابق��ة، ف�صال عن واجه��ة بناية املتح��ف البغدادي 

التي �صتكون جزءا من مكونات موقع الحتفالية.
وب��ني العرداوي، ان��ه مت اختيار ال�ص��ارع املح�صور ما 
ب��ني ج�ر ال�صه��داء ون�صب الر�ص��ايف، لإقامة )بازار( 
لعر�ص املقتنيات اليدوية والفولكلورية و)النتيكات( 
القدمي��ة النادرة، ا�صافة اىل معار�ص فنية من اخل�صب 
وال�صنا�صي��ل وال�صور القدمي��ة، وامنوذج م�صغر ل�صارع 
الر�صي��د وغره��ا من املعرو�ص��ات البغدادي��ة القدمية 
الخ��رى. يذك��ر ان �ص��ارع الر�صي��د م��ن اأق��دم واأ�صه��ر 
�ص��وارع بغداد كان يعرف خ��الل احلكم العثماين با�صم 
�ص��ارع خليل با�ص��ا.  ويح��وي ال�صارع جوام��ع تراثية 
منه��ا جامع احليدرخان��ة الذي �صي��دُه داود با�صا عام 
با�ص��ا  ح�ص��ني  وجام��ع  مرج��ان  وجام��ع  1819م، 

واأ�صواقًا قدمية ك�صوق الهرج و�صوق ال�راي.

المستنقعات في البصرة مكان لموت االطفال والمشاريع المتوقفة
ويق��ول ابراهي��م " يوم م�ص��دم يل بعد ان �صمع��ت بخرب غرق 
ول��دي �صرب يف احد امل�صتنقعات التي انت�رت يف منطقة حي 
ال�رطة فالعام احلايل كان موؤملًا يل ولعائلتي، امل�صتنقعات 
املوج��ودة يف املنطق��ة نع��اين تبعاته��ا من��ذ م��دة طويلة اإذ 
عندم��ا خرجت مل اجد ولدي وبحثت مع اهايل املنطقة حلني 
وج��ود ول��دي يف امل�صتنق��ع ومل ا�صتطع ان ا�صع��ف ابني على 
الرغ��م من و�صول��ه اىل امل�صت�صفى ت��ويف يف يومها من جراء 
الم��الح واحل���رات التي وجدت يف داخ��ل ج�صمه بعد غرقه 

يف امل�صتنقع .
وي�صتم��ر ابراهي��م بحديث��ه اىل ان��ه مت الطل��ب م��ن اجله��ات 
بلدي��ة  اىل  التابع��ة  اخلدمي��ة  القواط��ع  ومنه��ا  احلكومي��ة 
الب���رة لغر�ص القيام باعم��ال طمر هذه امل�صتنقعات خوفا 
م��ن ح�صول ح��الت غرق جدي��دة يف املنطقة لك��ن من دون 
ج��دوى عل��ى الرغم م��ن اخباري له��م بغرق ول��دي من جراء 
امل�صتنقع��ات ،م�ص��را اىل انه اي جهة حكومية مل ت�صتجب ملا 

يح�صل من معاناة يف املنطقة .
وامل��وت ال��ذي اخ��ذ ارواح الطفال مل يكن وحي��دا يف منطقة 
ح��ي ال�رطة والذي ترك وي��الت واآلمًا للعوائ��ل التي فقدت 

اطفاله��ا في�ص��ر املواطن اي��اد البه��اديل، املعان��اة هنا يف 
املنطقة ماأ�صاوية انتم رمب��ا الوحيدون الذين زاروا املنطقة، 
احل��ال يف املنطق��ة م��وؤمل، امل�صتنقع��ات هي نكب��ة لنا وهي 
بديل��ة ع��ن م�صاريع املج��اري وب�صبب عدم اكتم��ال م�صاريع 
املج��اري هنا ويوؤكد البهاديل ان حالت الوفاة لالطفال يف 
املنطق��ة اكرث من حال��ة، ناهيك عن حالت اخ��رى تعر�صت 
له��ا ن�صاء كبرات يف ال�ص��ن من جراء انزلقهن ووقوعهن يف 

امل�صتنقعات التي حتيط بنا.
وي��روي احد وجهاء املنطقة وه��و ال�صيخ ابو ح�صني العبودي 
ل�<<اجلورن��ال>> اخلدم��ات يف املنطقة يرث��ى لها، اهايل 
املنطقة تربعوا من ميزانيتهم اخلا�صة لن امل�صاريع متوقفة 
يف املنطق��ة فكل الهايل بع��د ياأ�صهم م��ن احلكومة املحلية 
اظط��روا للت��ربع لتنفيذ م�صاريع خا�صة به��م من خالل �راء 
بع���ص الليات ل�صحب مياه امل�صتنقعات وعلى الرغم من ذلك 

فان المر مل ينفع فحالت الغرق لالطفال خمتلفة .
وي�صي��ف العب��ودي ان اخلدمات ه��ي يف املناطق الخرى او 
الف��رع ومل نرك اي م�ص��وؤول لغر�ص ا�صعافنا ولكن من دون 
ج��دوى وناأمل م��ن احلكومة املحلية ان تلتف��ت اىل مناطقنا 
لن��ه لال�ص��ف الهتم��ام ه��و فق��ط يف املناط��ق الت��ي يوجد 
فيه��ا م�صوؤول��ون يف احلكوم��ة من ن��واب الربمل��ان واع�صاء 

يف احلكوم��ة املحلي��ة، ام��ا نحن فال نا�ر لن��ا ول معني ال 
اهلل وان��ا احتدث اإليك �صخ�صيا اظط��ر اىل حمل ابنتي ل�صمان 

�صالمتها من الغرق حتى او�صلها اىل املدر�صة .
احلكوم��ة املحلي��ة تتحدث ح�ص��ب ت�ري��ح حمافظها ماجد 
الن���راوي ل��� )جلورنال( منطقة حي ال�رط��ة وغرها فعال 
ل توج��د فيها خدمات واملنطقة احلالية حُمال فيها م�روع 
وه��و متوقف ب�صبب ع��دم توافر الموال من��ذ ت�صلم العمل يف 
احلكوم��ة يف اع��وام 2014 و 2015  وعل��ى الرغ��م من ذلك 
نق��وم بجه��ود ح�ص��ب المكاني��ات للمعاجل��ات يف خمتل��ف 
املناط��ق وكل ذلك هو بجهود ذاتية لدوائ��ر الدولة من بلدية 

ودوائر اخرى �صاندة.
ويف معر���ص رده على �ص��وؤال ل�<<اجلورنال >>بخ�صو�ص 
ح��الت الغ��رق احلا�صل��ة لالطف��ال يف منطقة ح��ي ال�رطة 
يوا�ص��ل حماف��ظ الب���رة حديث��ه لق��د زرن��ا ه��ذه املنطق��ة 
وغره��ا من املناط��ق وعالجاتنا هي ترقيعي��ة ب�صبب �صحة 
الم��وال ومع ذلك عملن��ا م�صتمر وقمن��ا بال�صتعانة ب�ركة 
نف��ط اجلن��وب ملعاجل��ة بع���ص املناطق الت��ي فيه��ا مبازل 

وعالجاتنا وقتية .
ويوؤك��د "الن�راوي نحن قمنا بجه��ود مل تقم بها احلكومات 
املحلية املا�صية ولقد وفرنا النابيب للمناطق التي تنق�صها 

اخلدم��ات كالقبلة ويا�صني خريب��ط وحي ال�رطة وتنفذ هذه 
اجله��ود الدوائر اخلدمية من البلدية واملجاري ودوائر اخرى 

�صاندة لها يف تنفيذ العمال" . 
ول يب��دو ان هن��اك عالم��ات للف��رح عل��ى وج��وه مدي��ري 
الدوائ��ر فمدي��ر جم��اري حمافظ��ة الب���رة ق�ص��ي احلرب��ي 
يق��ول ل�)اجلورن��ال(  "موظف��و دائ��رة املج��اري يعملون ليل 
نه��ار وموجودون يف مركز املحافظ��ة والق�صية والنواحي، 
والم��وال الت��ي ا�صعفتنا به��ا حكومة الب�رة وال��وزارة هي 
لي�ص��ت كافية فاحلمل كب��ر على املناط��ق والتو�صع ال�صكاين 

م�صتمر ونعمل ح�صب الطاقات والمكانات املتوافرة .
وتع��اين خمتل��ف مناط��ق حمافظ��ة الب���رة ومنه��ا القبل��ة 
والمن الداخلي ويا�صني خريبط وخم�صة ميل والكزيزة وحي 
الكندي وحي طارق وع�رات املناطق الخرى م�صاكل كبرة 
يف البنى التحتية فاغلب املناطق يعتمد اهلها على امل�صاريع 
الت��ي ينفذونه��ا م��ن نفقته��م اخلا�ص��ة، واك��رث امل�صاري��ع 
املوج��ودة يف قطاع املجاري متوقف��ة ب�صبب ف�صل ال�ركات 
او ب�صب��ب قلة الموال التي تعيق تنفيذ تلك امل�صاريع ما ينذر 
بك��وارث ملختلف العوائل قبل �صقوط زخات املطر التي ت�صر 

اإليها النواء اجلوية .

البصرة- محمد الجابري

يجل�س املواطن مهند 
ابراهيم يوميا بح�سرة واأمل 

امام احدى امل�ستنقعات 
التي تويف فيها ولده بعد ان 

ق�سى حتفه غرقا من جراء 
امل�ستنقعات التي جتمعت يف 

كل االنحاء من منطقة حي 
ال�سرطة التي اهملت من قبل 
احدى ال�سركات التي احيلت 
من قبل احلكومة املحلية يف 

الب�سرة .

تفتقُد بغداد املراأة اىل من 
يحتفي بها وبجمالها املمتد 

لقرون, ومثالنا على ذلك 
�سارع الر�سيد الذي اأرخ ملئة 
عام كانت زاخرة باالأحداث 

ال�سيا�سية والثقافية التي القت 
بظاللها على اإطاللته و�سحوبه 
التدريجي عامًا بعد عام ب�سبب 

تعاقب ال�سيا�سات التي مل 
ُتوليه اهتمامًا.

جامعة كربالء: 50 درجة وظيفية شاغرة 
في التخصصات الطبية

الديوانية تكشف عن أسباب عدم تنفيذ 
مشروع مطارها التجاري 

ايقاف العمل في دوائر احوال كنعان 
وبلدروز والعزيزية

بغداد تنفض عنها الغبار وتتزين لالحتفاء بمئوية شارع الرشيد 

بغ��داد � متابع��ة : اأعلنت جامعة كرب��الء، توافر 50 درج��ة وظيفية للتعيني على 
مالكها الدائم، حلملة ال�صهادات العليا والأولية يف التخ�ص�صات الطبية.

 م�صاع��د رئي���ص جامعة كرب��الء لل�ص��وؤون الإدارية قي���ص ال�صماك ق��ال يف بيان 
�صحف��ي اإن، اجلامع��ة تعل��ن تواف��ر 50 درج��ة وظيفي��ة للتعي��ني عل��ى مالكها 
الدائ��م حلمل��ة ال�صه��ادات العلي��ا والأولي��ة يف التخ�ص�صات الطبي��ة"، م�صرا اىل 
ان "الدرج��ات توزعت على حمل��ة البورد العراقي يف تخ�ص���ص الطب واجلراحة 
العام��ة، ودكتوراه �صيدل��ة، وماج�صتر طب، وماج�صت��ر متري�ص، وبكالوريو�ص 
ط��ب وجراح��ة عامة وط��ب وجراح��ة الف��م والأ�صن��ان وتقن��ي اأ�صن��ان و�صيدلة 
ومتري���ص ودبلوم تقن��ي اأ�صعة". واأكد ال�صم��اك اأن، اجلامعة اعتم��دت ال�صتمارة 
اللكرونية ل�رعة و�صهولة التقدمي، واأن اآخر موعد لت�صلم طلبات التعيني نهاية 
ال��دوام الر�صم��ي لي��وم الأحد 4 كان��ون الول املقب��ل عن طريق موق��ع اجلامعة 

اللكروين.

بغ��داد � متابعة:  ك�صف جمل�ص حمافظ��ة الديوانية ، الأربعاء، عن اأ�صباب عدم 
تنفي��ذ م�روع املطار التجاري ،مبينًا ان ال�ركة امل�صتثمرة قد طلبت تاأجيل 
الب��دء بتنفي��ذ امل�روع لأكرث من مرة ، ويف ح��ني اأو�صح ان ال�ركة كانت قد 
وع��دت بالب��دء قبل نهاية ع��ام 2016 ، ومل ت��زل  اأ�صب��اب التاأجيل جمهولة 
ومل يّطلع عليها املجل�ص. وقال ع�صو املجل�ص عناد كاظم يف حديث �صحفي، 
م���روع مط��ار الديواني��ة التج��اري مل ينفذ من��ه �صيء على الرغ��م من مرور 
�صنت��ني عل��ى توقيع العقد من قبل حمافظة الديوانية م��ع ال�ركة امل�صتثمرة، 
مبين��ًا اأن " ال�رك��ة امل�صتثمرة قد طلبت تاأجيل الب��دء بتنفيذ امل�روع لأكرث 

من مرة من هيئة ال�صتثمار ومن قبل جمل�ص الوزراء اي�صًا".

بغ��داد � متابع��ة :  اعلنت مديرية الحوال املدنية واجلوازات والقامة التابعة 
للجن�صي��ة العام��ة ، الربعاء، ايق��اف العمل يف دوائر اح��وال كنعان وبلدروز 

والعزيزية ابتداًء من الحد املقبل.
وق��ال مدير الحوال املدنية اللواء مهدي نعمة الوائلي يف بيان، �صيتم ايقاف 
العم��ل يف دائرت��ي احوال كنع��ان وبلدروز يف حمافظة دي��اىل ودائرة احوال 

العزيزية يف وا�صط يوم الحد املقبل املوافق الرابع من كانون الول املقبل.
وا�صاف الوائلي ان ذلك ياأتي لإ�صدار البطاقة الوطنية للمواطنني يف الدوائر 
املذك��ورة يف ال���13 من كان��ون الول املقب��ل، م�ص��را اىل ان ،"احلجز يكون 
من خ��الل املوقع اللكروين". وت�صر تقديرات ر�صمي��ة اىل اأن القيمة املالية 
له��ذا امل�روع، الذي يوؤّم��ن اختزال البطاقات الر�صمي��ة الأربع للفرد العراقي 
ببطاقة واحدة، �صتزيد على 400 مليون دولر، لكنه �صيكفل تقلي�ص اأكرث من 
30 ملي��ون بطاقة و�صجل، وحتويلها اىل معلومات رقمية با�صتخدام اأجهزة 

ومنظومات حديثة.

حقيبة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ بغدادـ لميس عبد الكريم 

اعلن��ت وزي��رة العم��ار وال�ص��كان والبلدي��ات 
العام��ة اآن ناف��ع او�ص��ي ت�صديقه��ا عل��ى 573 
درج��ة وظيفيًة كوجبة اوىل من التعيينات على 
حركة امل��الك موّزعة عل��ى املديري��ات العامة 

للبلديات واملجاري واملاء.

وقالت او�صي يف بي��ان لها ، �صعينا منذ ت�صلمنا 
مه��ام عملن��ا عل��ى راأ���ص ال��وزارة عل��ى تثبيت 
اكرب ع��دد ممكن م��ن ا�صحاب العق��ود والجور 
عل��ى املالك الدائ��م و�صكلنا له��ذا الغر�ص جلنة 
با�راف الوكي��ل الداري لل��وزارة لختيار من 
يت��م تثبيته��م ح�صب معاي��ر و�صواب��ط حمددة 

وفق ال�صتمارة املعدة لذلك.

وا�صافت الوزي��رة ،الدرجات الوظيفية امل�صّدق 
299 درج��ة وظيفي��ة  عليه��ا توزع��ت بواق��ع 
للمديري��ة العام��ة للمج��اري يف املحافظات و 
18 درج��ة للمديرية العام��ة للمجاري / املقر 
و11 درج��ة للمديري��ة العامة للم��اء / بغداد و 
11 درجة لبلديات كركوك و46 درجة وظيفية 
لبلدي��ة كرك��وك و31 درج��ة لبلدي��ات النج��ف 

و36 درج��ة لبلدي��ة النج��ف و25 درجة لبلدية 
�ص��الح الدين و17 درجة لبلدي��ة العمارة و34 
درجة لبلدية كربالء و45 درجة لبلديات بابل.

وا�ص��ارت اىل ان��ه ،�صيت��م قريب��ا الت�صديق على 
وجبات اخ��رى م��ن الدرج��ات الوظيفية �صمن 
و�صعته��ا  الت��ي  نف�صه��ا  وال�صواب��ط  املعاي��ر 

اللجنة.

االعمار تصدق على 573 درجة وظيفية كوجبة اولى على مالكها الدائم
بغداد ـ متابعة 

صباح التميمي تدعو 
الى دعم وتحسين بيئة 

العمل في العراق

األنواء الجوية:

 الطقس غائم ممطر 
والحرارة تنخفض الى 17ْم


