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من عــدم اإللــتـــزام بــالــتـــوقــيــتــات
احملددة إلكماله. 

وألزم الدخيلي بحسب بيان اورده
مـكــتـبه االعـالمي تـلــقـته (الــزمـان)
ـنـفـذة لـلـمـشـروع امس (الـشـركـة ا
بــالــتـــعــهــد في إكــمـــال أعــمــالــهــا
وتـــســــريع نـــسـب االجنـــاز ضـــمن

اجلدول الزمني احملدد). 
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ــثل الـتــقـاطع الــذي تـوقف فـيه و
الــعـمل لـفـتــرة من الـوقت احـد اهم
االعــمــال الــتي تــســاهم لــلـحــد من
الزحام اليومي عند مدخل البصرة
 ناصـرية سـوق الشـيوخ نـاصرية.
وكان الدخـيلي قد الـتقى برؤوساء
الـــوحـــدات االداريــة لـــبـــحث واقع
ــقـــدمـــة البــنـــاء مــدن اخلــدمـــات ا
ــشــاريع الــتي احملــافــظــة وواقع ا
تـلكـئة وتـقد يـجري تـنفـيذهـا وا
مـوجـز بــجـمـيع االعــمـال بـدقـة من
حيث نسب الالجناز واسباب تاخر
 البعض منها حتت أي مسوغ كان
وكــانت  احملــافــظــة قــداعــلــنت عن
ـشـاريع اخملـتـلـفة احـالـة عـدد من ا
مـوزعـة عل  مـدن احملـافـظـة بـكـلـفة

38 مليار دينار على صعيد متصل
قالت مـديرية تـوزيع كهربـاء شمال
الـــنــاصــريـــة الــيــوم انـه لن تــقــوم
بـــصــيـــانــة مـــحــوالت الـــكــهـــربــاء
ـعطـوبة بـعد االن حـتى تتـقاضى ا
ـئة من فـواتير ما ال يقل عن 80 با
ـتاخـرة لـلقـاطـن عـند الـكـهربـاء ا

تلك احملوالت . 
ــديـريــة عـمـار وذكـر مــديـر اعالم ا

بـرئاسـة مديـر عام الـصحـة لغرض
متابعة الوضع الصحي وباألخص
في مستشفى سوق الشيوخ العام.
كــمــا تــفــقــد الــدخـيــلي الــعــمل في
قــضــاء الـفــجــر مـوجــهــا بـاهــمــيـة
تــصـــعــيــد اجلـــهــود امـــام تــقــد
اخلدمات االسـاسية البنـاء القضاء
وتــفــقــد احملـــافظ قــضـــاء الــفــجــر
والـتقى بـرؤسـاء الدوائـر واسـتمع
الى مـــــوجـــــز عن واقـع االعـــــمــــال
شاريع واهميـة تصعيداجلهود وا
ــواطــنـ ــا يــخـدم ا الجنــازهـا  
امـام حتـســ اخلـدمـات الــيـومـيـة
واهـمــيـة االسـراع  بــتـنـفــيـذ اعـمل

شاريع اخملتلفة). ا
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مـن جـــهــــة اخــــرى مـــنـح احملـــافظ
ــشـروع انــشـاء ــنـفــذة  الــشـركــة ا
مـجسـر تـقاطع االسـكـان الصـناعي
في الناصرية فـرصة أخيرة إلجناز
اعـــمــالــهــا  مــؤكـــداً عــزمه ســحب

العمل من الشركات. 
وإطـلع الدخـيلـي في زيارة تـفقـدية
ــشـروع عــلـى نـسـب االجنـاز إلـى ا
وسير األعـمال اجلاريـة فيه محذراً
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يــاسـر ان (الـدائـرة سـتـضـطـر الى
عـدم اجـراء اي صـيانـة لـلـمـحوالت
ـعـطوبـة في االحـياء الـكـهربـائـية ا
السكنية فـي مدن شمالي احملافظة
مـا لم يـتم تـامـ جـبـايـة مـا ال يقل
ــئـــة من مـــشــتـــركي كل عن 80 بـــا

محولة عاطلة). 
واوضـح ان (هـــــذا الـــــقـــــرار جــــاء
لـحة فـي تام بسـبب الضـرورة ا

تهم باالرهاب بعرضون على محكمة جنايات بابل ×WLJ∫  عدد من ا
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أصــدرت مــحــكـمــة جــنــايــات بـابل
حــكــمــا بــاعــدام بــحق احــد عــشــر
ة تفـجير داعشـيا  داعش عن جـر
جسر سـتراتيجي في نـاحية جرف
الــنــصــر وراح ضـحــيــته عــددا من

أفراد القوات االمنية. 
وقــال مـجـلس الــقـضـاء االعـلى في
بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(الهيئة األولى في محكمة جنايات
بـــابل نــظــرت قــضـــيــة احــد عــشــر
مـتهـمـا اعتـرفوا بـاالنـتمـاء لداعش
والـــعــــمل فـي مـــا يــــســــمى واليـــة

اجلنوب).
وأضـاف أن (اإلرهــابـيـ اعـتـرفـوا
بــشــنــهم هــجــومــا أســمــوه غــزوة
الـفاضـلـية عـلى جسـر سـتراتـيجي
تـابـــــع في نــاحـيـة جــرف الـنـصـر
عــام 2014 وانــتـــهت بــتـــفــجــيــره
بــالـكــامل مــا أدى إلى اســتــشــهـاد
ثالثـــــة وجـــــرح 19 من الـــــقـــــوات

رابطة قربه). االمنية ا
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وتـابع الـبـيـان ان  (اخلـبـراء قدروا
قـيـمـة اجلـسـر بـنـحو 18 مـلـيارا),
ـــتــهـــمـــ اعــتـــرفــوا واردف ان (ا
بــقـيـامـهم جــرائم أخـرى في أمـاكن
واوقــات مـخــتــلـفــة حــيث اصـدرت
احملـكـمـة حـكم اإلعـدام شـنـقـا حتى
ــوت بــحق 11 مــدانــا اســتــنــادا ا
ـادة الرابعة/1 من قانون الحكام ا
مــكـــافــحـــة االٍرهـــاب و بــحـــضــور
االدعـــــــــــــاء الــــــــــــــعـــــــــــــام ووكـالء
).وحــــكــــمت جــــنــــايـــات ــــدانــــ ا
الـقـادسـيـة بالـسـجن سـبع سـنوات
عـلى مشـعوذ يـستـدرج النـساء عن
طــــــــريق وســــــــائـل الــــــــتــــــــواصل

رقم  50لــــســــنـــة 2017). وكــــانت
مــحــكـــمــة حتــقــيق الـــرصــافــة قــد
صـــدقت أقــوال 189 مــتـــهـــمــا من
الـــعــامـــلــ في قـــاعــات الـــرولــيت
وزبـائـنـها في بـعض فـنـادق بـغداد

بينهم جنسيات أجنبية.
ونقل البيان عن  القاضي اخملتص
قـوله إن (حتقـيق الـرصافـة صدقت
اعترافات 189 متهما من العامل

في قــاعـات الــرولــيت وزبــائـنــهـا),
مـؤكــدا ان (األجـانب الـعـامـلـ في
ـوقـوف حـالـيا تـلك الـقــــاعـات وا
هم 40 شـخــصـا بـيـنـهم 24 امرأة
من جنـسيات تـركيـة وبنغالديـشية
وأوكـرانـيـة وجـورجـيـة وروسـيـة),
ولــفت الى ان (األجــانب الـعــامـلـ
فـي تــلك الـــقــاعـــات أغــلـــبــهم دخل
العـراق بصـورة رسمـية إال أنهم ال
ـتـلــــــكـون إقامـة ويـطـلق عـلـيهم

لقب  (دلر).
ــوقــوفــ واوضح الــقــاضي ان (ا
اآلخـــرين زبـــائن لـــتــلـك الــقـــاعــات
بـينـهم ضـباط ومـنتـسـبون إضـافة
إلى مـوقـوفـ مـن دوائـر حـكـومـية

وكسبة).
واردف ان (عـمـلـية الـقـبض عـلـيهم
ـفتش تـمت بالـتنـسيق مع مـكتب ا

الـعـام في وزارة الـداخـلـيـة وقـد 
ادة 456 من إيقافهم وفق أحكام ا

قانون العقوبات العراقي). 
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كـما صـدقت احملكـمة أقـوال ضابط
ومـــنــتـــسب في وزارة الـــداخــلـــيــة
لقيامـهم باستبدال ?موقوف أثناء
تـسـيـيـره إلى احملـكـمـة اخملـتـصـة.
واشــار الــبــيــان الى ان (األجــهــزة
األمـنـيـة ألـقت الــقـبض عـلى مـتـهم

مـطـلـوب لـلقـضـاء وأثـناء تـسـيـيره
لـلــمـحـكـمــة تـمـهـيــدا لـعـرضه عـلى
القـاضي اخملتص جرى اسـتبداله
بـــشــقــيـــقه). وأضــاف أن (شـــقــيق
وقوف عـرض على القـاضي ليتم ا
ــسـتـبـدل ـوقـوف ا إخالء سـبـيـل ا

قصود). كونه غير ا
مبينا ان (عمـلية القبض تمت على
اثـر مـعـلـومـات اسـتـخـبـارية وردت
ــفـتش الــعــام بــشـأن إلى مــكــتب ا
عـمــلـيـة االســتـبـدال  وعــلى أثـرهـا
ــتــهـم األصــلي نـــفــسه إلى ســلـم ا
اجلـهات اخملـتصـة واعتـقل شقـيقه

ــــفـــوض مـــســـؤول والــــضـــابط وا
الدورية).

تـهم موقوفون  منوها الى ان (ا
ـادة 290 من حـالــيـا وفق أحـكـام ا

قانون العقوبات). 
واصـدرت مـحـكـمـة جـنـايـات الـكرخ
حـــكــمــاً بـــاإلعــدام عــلى مـــتــهم عن
ة اشتراكه بعملية خطف أدت جر
إلى اسـتـشـهـاد ضـابط شـرطـة بـعد

مواجهة مسلحة. 
واوضح البـيان ان (احملكـمة قضت
حــكــمــاً بــاإلعــدام عـلـى أحــد أفـراد
ـواطـنـ عـصـابــة تـقـوم بـخــطف ا

ـهـدي حتديـات جـمـة ومن تلك الـتـحـديات تـواجه حـكومـة الـسـيد عـبـد ا
ـتـفـاقـمـة في صـفـوف الـشـبـاب وخـاصـة من حـمـلة مـشـكـلـة الـبـطـالـة ا
الشـهادات ولم تطـرح احلكـومة خالل هـذا العام أي سـياسـات جديدة
شـكلـة بل اضطـرت للـسيـر في نفس ـعاجلـة ا من شأنـها تـفتح افـاقاً 
الـسـيــاقـات الـتي اعـتـادت عـلـيـهـا احلـكـومـات الـسـابـقـة بـالـتـعـويل عـلى

القطاع العام في استيعاب البعض منهم.
 ان ما تشهـده بغداد منـذ اكثر من شهـرين من تظاهـرات واعتصامات
واحـتـجـاجـات مـنظـمـة حلـمـلـة الـشهـادات من مـخـتـلف االخـتـصـاصات
طـالـبة ـة ا الـتـطبـيـقيـة واإلنـسـانيـة تـعكس فـي جانب من جـوانـبـها عـز
باحلـقوق واإلصـرار على انتـزاعهـا ضمن األطـر القـانونـية ومن جانب
اخر تكـشف عن مرونة الـنسبـية لبـعض مؤسسـات الدولة جتـاه حتقيق
ــطـالب حــتى ولـو كــان عـلى حــسـاب اخــتـنــاق اقـتــصـادهـا قــسم من ا
الــوطـني ونـود في هــذا الـسـيــاق ان نـؤكـد عـلـى الـقـضـايــا األسـاسـيـة

التالية:
أوال: سـلـمـيـة االحـتـجـاجـات: ان االنـتـشـار االفـقي لـهـذه االحـتـجـاجات
ـمـنـهج ابـتـداءً من خـريـجي كـلـيـات هـنـدسـة الـنـفط وحـمـلـة والـتـنـظـيـم ا
الـشـهادات الـعـليـا ومـا اعـقبـهـا من مـوجات أخـرى خلـريـجي الهـنـدسة
الكـيمـاوية واالخـتصـاصات الـهندسـية األخـرى واجليـولوجـي وكـليات
الـعلـوم السـيـاسيـة واإلدارة واالقـتصـاد سـوف لن تتـوقف فـقد ادركت
هـذه الـشـريـحـة ان هـذه الـوسـيلـة ضـاغـطـة ونـافـعـة احـيـانـاً في انـتزاع
حقوقهم وتـميزت بإرادة وتـصميم لديـهم السماع مطـاليبهم لـلمسؤول
حـتى ولــو تـطـلب االمـر االســتـمـرار في االعـتـصــام السـابـيع وشـهـدت

االحتجاجات مشاركة واسعة من ابناء احملافظات االخرى. 
عـتصم ـسؤولون احـياناً لـلتجـاوب النسـبي مع مطالـيب ا واضطر ا

ثال ال احلـصر اعـتصام خـريجي كـليات هـندسـة النفط فعـلى سبيـل ا
من اجلــامـعـات الـرسـمـيــة واألهـــــلـيـة حـيث اســفـر عن اسـتـــــــيـعـاب
حـوالي 1000 خــريج من اصل 1500 مــعــتــصــمــاً في الــشــركـات
ـهـنـدسـ الـكـيـمـاويـ واجلـيـولـوجـي ـئـات من ا الـنـفـطـيـة وتـعـيـ ا

وتعهدت وزارة اخلارجية بدراسة مطالب خريجي العلوم السياسية.  
ان هـذا الـتــجـاوب الـنـسـبي حلـركـة االحـتــجـاجـات وهـو امـر يـسـتـحق
الشكر عليه سيدفع الشرائح األخرى العاطلة من حملة الشهادات في
مــواصــلــة نـفس الــطــريق أمالً فـي احلـصــول عــلى فــرص الـعــمل رغم
تـصـريح السـيـد رئـيس الـوزراء صعـوبـة حتـقيـق ذلك باعـتـبـار ان عدد
الـعاطـلـ من اخلريـجـ يتـجـاوز عشـرات االف بل مـئات االف بـلـحاظ
عـاهد سـنويـا بشـقيـها الـرسمي واألهـلي والتي مدخالت اجلـامعـات وا
تـربـو عـلى 130 الف خـريــجـاً وقـطـعـاً سـتـواجـه احلـكـومـة عـجـزاً في

استيعابهم ضمن القطاع العام في ظل الوضع الراهن.
لـقد اجـبـر مجـلس الـنـواب احلكـومـة كمــــــا جـاء في قانـون مـــــــوازنة
الك عـام 2019 حتــويل عــشــرات االف من أصــحــاب الــعــقــود الى ا
الدائم واستجابت احلكومة لالمر ولم تطعن بهذا التداخل التشريعي
على خالف مواقف احلكومة السابقة الـتي أغلقت أبواب التعي بحجة
الـشحـة االقـتصـاديـة.  لقـد اضـطرت احلـكـومة احلـالـية زيـادة نـفقـاتـها
الـتشـغـيلـية وهـذا مـا دفع صنـدوق الـنقـد الـدولي كمـا جـاء في تقـريره
الصـادر بدايـة هـذا الشـهر حتـذير احلـكومـة العـراقـــــــــيـة من مغـــبة
ئة والذي سيقضي الى كارثة ضي في زيادة االنفاق بحوالي 25 با ا
وازنة اقتـصاديـة يطيح بـاالقتـصاد الـعراقي وسيـزيد من الـعجـز في ا

للعام القادم ولألعوام الالحقة.
واذا مـا اسـتذكـرنـا بـان مـا  من تعـيـنـات لـتثـبـيت الـعـقود لـهـذا الـعام
سـيـزيد مـن تكـالـيف االنـفـاق لـلعـام الـقـادم بـحوالي 3 تريـلـيـون ديـنار
فسوخة عقودهم من منتسبي وزارة الداخلية والذي فضالً عن إعادة ا
ـالـيـة جتـاوزت اعـدادهـم قـرابـة ثالثـ الـفـاً سـيــزيـد من حـجم االزمـة ا
ـهـدي في وضع اقـتـصـادي ومـالي ال وسـيـضع حـكـومـة الـسـيـد عـبـد ا

يحسد عليه.
ـشاريـع: ولنـا احلق ان نـتسـاءل اليـوم هل ان اخلـطوات ثـانيـاً: غيـاب ا
التي اتبـعتها احلـكومة خالل هذا الـعام تطمـئن بوجود رؤية اقـتصادية
قـادرة عـلى اخـراج العـراق من الـبـطـالـة اخلـانقـة في صـفـوف الـشـباب
ـئـة ام ان ضـرورات الـسـلـطـة وتـطـلـعات الـكـتل والـتي تـتـجاوز 20  بـا
السياسية دفعت البلد للغوص بشكل اكبر في وحل الترهل اإلداري?.
عـضلـة وتـعلم جـيداً بـان سوق ال شك ان احلـكومـة تفـكر جـديـاً بهـذه ا
العمل العراقيـة تشهد سنويـاً وبشكل عام إضافة نـصف مليون انسان
سنويـاً من هم في سن العـمل والراغـب به والقـادرين علـيه والعدد في
ـقترحات التي تزايد سنوي مـستمر والبد انـها حاولت دراسة بعض ا

. قدمت من اخلبراء االقتصادي
وان واحدة من احلـلول الـقادرة علـى حتريك عجـلة الـتشـغيل ومـواجهة
يـسر). لذا على احلكومة إطالق ارتفاع معدالت البطـالة هو (التمويل ا
مـبادرة تـشغـيل الـشبـاب بالـدعوة الـى تسـجيل شـركـات صغـيرة تـمنح
(إجـازات اسـتــثـنـائــيـة) بـاسم شــركـات الـشــبـاب الـنــاشـئـة مــعـفـاة من
ـدة خـمس سـنـوات وتـمـنح قـروض مـيـسرة الـضـرائب والـرسـوم كـافـة 
ذات فترة سماح طويلـة األجل نسبياً ويعفى القـرض بعد فترة السماح
ـشـروع الـشـبــابي وقـدراته عـلى الــتـشـغـيل في ضــوء اتـسـاع نـشــاط ا
ويدرج الـعامـلون فـيه كافـة في صنـدوق التـقاعـد والضـمان االجـتماعي
وتــتـحــمل الـدولـة نــفـقـاتـه. وبـنـاءً عــلى ذلك يـؤسـس (صـنـدوق تــشـغـيل
الشباب) مـثالً في وزارة العمل والشـؤون االجتماعـية ويدار من واحدة
صارف احلكوميـة او األهلية في احملافظات كـافة والسيما األكثر من ا
فـقــراً. ويـخـصص راس مـال ابــتـــدائي لـلـصــنـدوق بـنـحـو 5 مـلـيـارات

دوالر.
ركـزي العراقي قبل حوالي عام شـروع تقدم البنك ا  وشبيه لهذا ا
ــشـاريـع الـصــغــيـرة ــاثالً لــدعم ا ـبــادرة و تــخـصــيص مــبــلــغـاً 
شروع. توسطة وواجه بعض العقبات االداريـة لتفعليه و جتميد ا وا
ـكن للحـكومة وهناك الـعديـد من األفكار والـتصورات فـي هذا اجملال 
الشروع بها لتفتح افاقاً جديدة حلل مـعضلة البطالة في صفوف حملة

الشهادات.
البــد لـلـحـكـومــة من مـبـادرات لـتــفـعـيل دور الـقــطـاع اخلـاص ولـعل في
دعوم مقـدمتهـا الشروع بـتأسيس (مـشروع تـقاعد الـقطاع اخلـاص) ا
ــهــني بـشــقــيه االعـدادي مـن قـبل الــدولــة وضـرورة إعــادة الـتــعــلـيم ا
هارات في مختلف اجملاالت عاهد الفنية لتوفير ا ؤسسة ا واالهتمام 

وسنتناول ذلك بالتفصيل في مناسبات اخرى.
ــشــاريع وغـــيــرهــا الـــدعم من قــبل من احملــتــمـل ان جتــد مــثل هـــذه ا

ؤسسات الدولية.  نظمات وا ا
ـة لهم احدى ـستقـبل ابناءنـا وتوفيـر فرص العـيش الكر ان التفـكير 
لـقـاة عـلى عـاتق احلـكـومـة وخـاصة في الـواجـبـات ا
ـة مـا بـلــد تـتـوفـر فـيـه كل مـقـومـات احلـيــاة الـكـر
تابعة نحتاجه اليوم هو توفيـر قدرات التخطيط وا
لبـرامج تسـاهم في تـقلـيل نسب الـبطـالة وهـذا ما

ه. يتحتم على احلكومة تقد

غـــريب والـــوحـــدة وســبـع الـــبــور
والـنـهروان بـعـد اكـمـال متـطـلـبات
االدراج واســتـــحـــصــال مـــوافـــقــة
ـــالـــيــة) وزارتي الـــتـــخـــطـــيط وا
ولفــــــت الى ان (مشـاريع االكساء
في البـلديـات بلغت 46 مليارا في
كل من  نـاحــيـة الـزهـور والـوحـدة
وجسر ديالى وابو غريب والنصر
والـسالم والــلــطــيـفــيــة والــتـاجي
والـطـارمـيـة). بـدوره اكـد الـدليـمي
ان (الــــوزارة فـي تــــنــــســـــيق دائم
واجـــتــــمـــاعـــات مـــتــــواصـــلـــة مع
احلكومات احمللية ومنها محافظة
بــغـــداد لالســراع بــاقــرار اخلــطط

شاريع). والشروع بتنفيذ ا
ــاضــيـة مــشــيــرا الـى ان (األيــام ا
شـهــدت اجــتــمـاعــات مــكــثــفـة مع
ـتــقــدمــة في ـالكــات ا احملــافظ وا
احملــافـــظــة والـــتــخــطـــيط إلجنــاز
اخلـــطــة واإلعـالن عـــنــهـــا والـــتي
تــضـمــنت مـشـاريع ســتـراتـيــجـيـة

عدة). 
وكــرم اجلـزائــري الـطـلــبـة األوائل
تميزة ضمن درسية ا واالدارات ا

مـديــريـة تـربـيــة الـرصـافـة االولى.
واكــد اجلـــزائــري خالل حــضــوره
ـهـرجـان الـسـنـوي الـذي نـظـمـته ا
ـديــريــة ان (هــذا الــتــكــر يــعـد ا
جــــــــزءا مـن واجـــبــــاتـــنــــا جتـــاه
الك الـتـربوي ابـنـائـنـا الـطـلـبـة وا
ـعـطـاء نـظــرا لـلـدور الـكـبــــــيـر وا
الذي يسهم بتخـريج هذه الكوكبة

تميزين واالوائل). من الطلبة ا
مـبيـنـا ان (احملافـظـة تهـتم بـشكل 
ـســيــرة الـتــربــويـة كـبــيــر بـدعـم ا
وتـــطـــويـــر واقـــعـه في مـــخـــتـــلف

اجملاالت).
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واوضح اجلـزائـري ان (احملـافـظـة
وبالـتنـسيق مع مـديريـات التـربية
في بـغداد وضـعـنا خـطة مـتـكامـلة
ــشـاريع لـتــنـفــيـذ عــدد جـيــد من ا
دارس تـضمـنة بـناء ا التـربويـة ا
ناطق ضـمن حملتنا في مختلف ا
الـتـي انـطـلـقـنـا بـهـا خـدمـة بـغـداد
شـرف لــنـا الــتي حــقـقــنـا خاللــهـا
ــــخــــتـــلف حــــمالت ومـــشــــاريع 
ـــواطن ـــســــهــــا ا الــــقــــطـــاعــــات 

تـوقفـة واجلديدة السـتراتـيجيـة ا
مـن اجل الـــــنــــهـــــوض بــــالـــــواقع
اخلـدمي والسـيمـا مـشـاريع الـبنى
اء واجملاري واألكساء التحتية وا
ــــدارس فـــــضال عـن مــــشــــروع وا

لتطوير مداخل بغداد).
WI u²  l¹—UA

واشـار الى (اسـتـئـناف
ــــشــــاريع الــــعــــمل بــــا
ـتوقـفـة وهـنـاك نسب ا
اجناز كـبيـرة لقـطاعات
اء والصرف الصحي ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارس وا
ومـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات
الـفـضـيـلـيـة والـنـعـمـان
والـــشــــعـب واحلــــريـــة
اضافـة الى االعالن عن
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العام).
واكـــــد اجلـــــزائــــري ان
ـقبلـة ستـشهد (األيام ا
ـــبـــاشــرة االعالن عـن ا
ـشـاريع مـجـاري ابـو
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اعـــــلـن مـــــحـــــافظ ذي قـــــار عـــــادل
الـدخــيــلي امس عن اطالق حــمــلـة
خــدمــيــة كــبــرى في قــضــاء ســوق
الـشـيوخ جـنـوبي احملافـظـة. وجاء
اعالن احملـــافظ فـي بــيـــان رســـمي
عـلى هـامش زيـارة له الى الـقـضاء
اطلع فيها على الواقع اخلدمي في

دينة.  ا
وذكــر بــيــان  تــلــقــته (الــزمــان) ان
(الـدخيـلي قرر اطـالق حمـلة كـبرى
تتضمن صيانـة خطوط نقل التيار
الــــكــــهـــربــــائي الــــواصـــلــــة لـــدور
واطن  والتفعيل الفوري لفرق ا
صـيـانـة الكـهـربـاء وتعـزيـز كـادرها
ـا يـسـهم فـي سـرعـة االسـتـجـابة

 .( واطن لنداءات ا
واضاف ان (احلمـلة تتـضمن كذلك
تــعــزيــز ايــرادات مــديــريــة بــلــديـة
القضاء وضمـان زيادة عدد العمال
الدامــة حـمالت الــتـنـظــيف  فـضال
عن صـيــانـة شــبـكــات اجملـاري في
القضاء استعداداً للموسم القادم).
 وبــــ ان (الـــعـــمل فـي الـــقـــضـــاء
سـيـشمل كـذاك تـشكـيل جلـنة عـلـيا
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الــــبـــغــــدادي عــــلى ارض الــــواقع
والســيــمــا ضــمن قــطــاع االكــسـاء
ومشاريع البنى التحتية والفوقية
ـشـاريع الـصـحـيـة وغـيرهـا من وا
االعــمـال). كـمــا افـتــتح اجلـزائـري
مــدرســة جــديـدة في مــنــطــقـة حي

عامل.  النصر التابعة لقضاء ا
ـنـاسـبة واشـار اجلـزائـري خالل ا
ـدرسـة سـيـسهم الى ان (افـتـتاح ا
فـي فك االخـــتـــنـــاقــات عـن الــدوام
الــــثـــنــــائي والــــثـالثي فــــضال عن
تــخـــفـــيف الــزخـم احلــاصـل عــلى
وجـودة في ـدارس الـكـرفـانـيـة ا ا

نطقة).  هذه ا
وكــــــــان مـحـافـظ بـغـداد قــد اعـلن
عن تـــخـــصــــــــيص 118 مـــلـــيــار
دارس في العاصمة دينار لبناء ا
مـــــشــــيـــــرا الى انـه  االعالن عن
 مدرسة في مختلف احملافظة152
فـيـمــا اعـرب عن امـله بـان حتـصل
احملـــافــظـــة بـــغـــداد عـــلى اراضي
جــديـدة لـبـنـاء مــدارس مـتـوسـطـة
وثــانـــويـــة والســيـــمــا في قـــضــاء
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االجــتــمــاعـي. واوضح الــبــيــان ان
ــتـهم الــقي الــقــبض عـلــيه بــعـد (ا
ورود شــكـوى من إحـدى ضــحـايـاه
واعــتـرف صــراحـة خالل مــرحـلـتي
التـحقيق االبـتدائي والنـهائي بأنه
كان يزاول مهنه السحر والشعوذة
واســــتـــدراج الـــنـــســــاء عن طـــريق
الـفـيـسـبـوك والقـيـام بـاسـتـغاللـهن

وابتزازهن).
مـبيـنا ان (احملـكمـة عززت قـناعـتها
بــاألدلــة واالعــتــرافــات ومــحــاضــر
الـــضـــبط وقـــررت إدانـــته واحلـــكم
عـلـيه بـالـسـجن سـبع سـنوات وفق
ـادة 430/أوال اســتــنـادا إحــكــام ا
ادة /128أ األصولـية إلى إحكـام ا

من قانون العقوبات). 
واعـلنت رئـاسـة محـكمـة اسـتئـناف
مـيسـان االحتادية تـوقيـف متـهم
اثـنــ بـتــجـارة اخملــدرات من قـبل
مـحكمـة حتقـيق قلـعة صـالح ضبط
بـحـوزتـهم  11كـيـلـوغـرام من مـادة
الـكـرسـتال اخملـدرة. واشـار الـبـيان
الـى ان (احملـكـمــة وقـفت اثــنـ من
ـتـهـمـ بـتـهـمـة جتـارة اخملدرات ا

وصدقت اعترافاتهم قضائياً).
ـتـهـمـ اعـتـرفـا امـام مـؤكـدا ان (ا
قاضي حتقيق احملكمة بأنهما كانا
يـــرومــان نـــقل مـــادة الـــكـــرســـتــال
اخملــدرة الـــبــالــغـــة كــمــيـــتــهــا 11
كـيــلـوغــرام من االهـوار وادخــالـهـا
الى بــغــداد لـتــســلــيـمــهــا الى احـد

التجار لغرض توزيعها).
واضــــاف ان (احملـــكـــمــــة اتـــخـــذت
ــتــهــمـ االجــراءات كــافــة بــحق ا
وصدقت اعـترافـاتهم قـضائـياً وفق
ـــــادة 28 من قـــــانـــــون احـــــكـــــام ا
ـؤثـرات الـعـقـلـيـة اخملــــــــــدرات وا

ومــســاومــة ذويـهم) ولــفت الى ان
ــتــهم اشـــتــرك بــخــطف مــواطن (ا
وعـنـد مـحـاولـة نـقـله مـن الـسـماوة
إلى الـديوانـيـة جرى ?نصب كـم
من الــــقــــوات األمــــنـــيــــة وحــــدثت
مــــــواجــــــهــــــة بــــــ قــــــوات األمن
ا أدى إلى اسـتشهاد والعصـابة 
ضــابط وجــرح جــنــود آخـرين و

تهم). بعد ذلك إلقاء القبض على ا
وتــــابع ان (احملــــكــــمــــة أصــــدرت 
حـكـمـهـا وفـقـا لـلمـادة الـرابـعـة من
قـانــون مـكــافـحــة اإلرهـاب رقم 13

لسنة 2005).
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عن اجلـــــزائــــري خـالل مــــؤتــــمــــر
مـــشــتــرك مع الــدلــيــمي وعــدد من
اعضاء مجلس احملافظة القول ان
(خـــطــة احملـــافــظـــة لـــهــذا الـــعــام
متكاملـة وراعت الكثافـة السكانية
ــقــدمـة حــيث وحــجم اخلــدمــات ا
ــشــاريع تــضــمـنـت الــكـثــيــر من ا
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نـــــاقـش مـــــحـــــافظ بـــــغـــــداد فالح
اجلزائري ووزيرالتخطيط  صباح
نــوري الــدلـيــمي خـطــة احملـافــظـة
الــسـتـراتـيـجـيــة لـلـنـهـوض بـواقع

اخلدمات للعام اجلاري.
ونـقل بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) امس

ـاليـة الغراض احـتيـاجـات الفـرع ا
صــيــانــة االلــيــات وشــراء الــوقـود
لــلــمــركــبــات اخلــدمــيــة فــضال عن
تــــــــــوفــــــــــيــــــــــر رواتـب االجـــــــــراء

تعاقدين).  وا
تطلبات تعد وب ان (جميع تلك ا
من ضروريات عـمل دوائر التوزيع
ومـرتـكـز اسـاسي لـسـيـر في تـقد

 .( اخلدمات للمواطن
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محافظ ذي قار
عادل الدخيلي
خالل جولة تفقدية
في موقع مشروع
مجسر تقاطع
االسكان الصناعي


