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جمل��س حمافظ��ة ميس��ان يناق��ش يف جلس��ته االعتيادي��ة ظا ه��رة انتش��ار املخ��درات والوض��ع اال م�ني يف احملافظ��ة .
جمـــــــ��لس حمافظ��ة ميس��ان ير ف��ض خصخص��ة الكهــــــــــــــــــــــــــ��رباء كونه��ا تر ه��ق كاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ��ل املوا ط��ن امليس��اني .
جمل��س حمافظ��ة ميس��ان يل��زم املعام��ل واملطاح��ن احلكومي��ة واالهلي��ة عل��ى نص��ب منظوم��ة حتس�تن معام��ل الق��درة .

العلماء الشهداء

ناق��ش جمل��س حمافظ��ة ميس��ان ويف جلس��ته
االعتيادي��ة الوض��ع األم�ني وظاه��رة انتش��ار
املخ��درات ب�ين ش��رحية الش��باب يف ميس��ان .كم��ا
وقرر اجمللس تش��كيل وفد رمسي من الس��لطتني (
التش��ريعية  -التنفيذي��ة ) ملقابل��ة وزي��ر الداخلي��ة
لط��رح مش��اكل املل��ف األم�ني الخت��اذ التداب�ير
الالزم��ة لضبط األمن وتطبيق القانون الس��تعادة
األم��ن واألم��ان للمحافظة عرب اخلطط والربامج
األمني��ة الناجع��ة لضب��ط الوض��ع األم�ني يف عم��وم
ميس��ان .
واس��تضافة اجملل��س مدي��ر مكافح��ة املخ��درات يف
قي��ادة ش��رطة ميس��ان خ�لال اجتماع��ه االعتي��ادي
ملناقش��ة املل��ف املخ��درات ووض��ع خط��ط ملكافح��ة
هذه اآلفة وبني اجمللس على هامش االجتماع ان
ه��ذه االف��ة ان مل تع��اجل فانه��ا س��تفتك بش��بابنا يف
احملافظ��ة .وم��ن جان��ب اخر عق��د اجملل��س اجتماعا
امني��ا وخ��رج بتوصي��ات مهم��ة منه��ا اعط��اء مهل��ة
س��تون يوم��ا للقي��ادات االمني��ة لضب��ط الوض��ع
االم�ني وحتس��ينه يف احملافظ��ة قب��ل الش��روع ب��اي
اج��راءات يتخذه��ا اجملل��س للح��د م��ن النزاع��ات
العش��ائرية ال�تي حدث��ت مؤخ��را مم��ا ارب��ك الوض��ع
االم�ني بص��ورة عام��ة كم��ا وش��دد بالتوصي��ات
عل��ى اع��ادة النظ��ر بالوض��ع االمين والنظ��ر ببعض
القي��ادات االمني��ة وتش��كيل جلن��ة ملقابل��ة وزي��ر
الداخلي��ة العراق��ي لغ��رض اس��تبدال البع��ض م��ن
القي��ادات االمني��ة وبالس��رعة املمكن��ة لت��دارك
الوض��ع االم�ني يف احملافظ��ة .
وعل��ى صعي��د منفصل قرر جملس احملافظة عدم

منذر الشواي

املوافق��ة عل��ى خصخص��ة قط��اع توزي��ع الكهرب��اء
يف ميس��ان مطالب��ا ال��وزارة بتخفي��ض تس��عرية
الكهرب��اء احلالي��ة وذل��ك مل��ا ميثل��ه قط��اع الكهرب��اء
م��ن اهمي��ة قص��وى وموض��وع اخلصخص��ة ال��ذي
يره��ق كاه��ل املواط��ن .
كم��ا واص��در اجملل��س ق��رار يل��زم في��ه املعام��ل
واملطاح��ن احلكومي��ة واالهلي��ة عل��ى نص��ب
منظوم��ة حتس�ين معام��ل الق��درة وذل��ك م��ن اج��ل
تقلي��ل اس��تهالك الطاق��ة الكهربائي��ة متاش��يا

م��ع محل��ة الرتش��يد الوطني��ة وان نص��ب ه��ذه
املنظوم��ة يس��هم يف خف��ض الضياع��ات احلاصل��ة
يف اس��تهالك الطاق��ة الكهربائي��ة مم��ا ي��ؤدي اىل
دميوم��ة ه��ذه اخلدم��ة .
وفيم��ا خي��ص تنظي��م عم��ل منظم��ات اجملتم��ع
املدن��ي اخت��ذ جملس احملافظ��ة تعديل قرار حبيث
يك��ون تعام��ل املنظم��ات الغ�ير حكومي��ة احمللي��ة
واالجنبي��ة العامل��ة يف ميس��ان م��ع جلن��ة منظمات
اجملتم��ع املدن��ي يف جملس��نا و مت��ارس اللجن��ة

دوره��ا يف التنس��يق ب�ين املنظم��ات واجله��ات
االخ��رى وتس��هيل عم��ل املنظم��ات ومتابع��ة
اعماهل��ا وانش��طتها وخماطب��ة دائ��رة املنظم��ات
الغ�ير حكومي��ة يف حال��ة وج��ود خمالف��ات لقان��ون
املنظم��ات ومت��ارس اجله��ات التنفيذي��ة يف
احملافظ��ة واجباته��ا املنص��وص عليه��ا قانون��ا عل��ى
مش��اريع االعم��ار ال�تي تنفذه��ا املنظم��ات مب��ا
الخي��ل ب��دور جمل��س احملافظ��ة .

رئيس جملس حمافظة ميسان يشارك يف االجتامع الرابع عرش للهيئة التنسيقية العليا بني املحافظات .
المجلس خاص

ش��ارك رئي��س جمل��س حمافظ��ة ميس��ان
من��ذر الش��واي يف االجتم��اع الراب��ع عش��ر
للهيئ��ة التنس��يقة ب�ين احملافظ��ات وال��ذي
عق��د مؤخ��را يف العاصم��ة بغ��داد برئاس��ة
رئي��س ال��وزراء العراق��ي الدكت��ور حي��در
العب��ادي
وج��رى خ�لال االجتم��اع املذك��ور تن��اول
الوض��ع االم�ني يف احملافظ��ات املس��تقرة
والتأكي��د عل��ى احملافظ��ة علي��ه والتحذير
م��ن احمل��اوالت ال�تي تق��وم به��ا جه��ات
مش��بوهة لزعزعت��ه م��ن خ�لال تنفي��ذ
عملي��ات اغتي��االت واث��ارة اخلالف��ات .

فيم��ا اب��دى العب��ادي اس��تغرابه م��ن
تصرف��ات البع��ض ال�تي ق��ال بانه��ا بدواف��ع
احلق��د الث��ارة ع��دد م��ن القضاي��ا الكاذب��ة
تزامن��ا م��ع انتص��ارات قواتن��ا البطلة ومنها
اث��ارة قضي��ة خ��ور عب��د اهلل مش�يرا ان��ه ال
يوج��د اي تن��ازل ع��ن الس��يادة العراقي��ة
وان هن��اك تن��ازالت للنظ��ام البائ��د يف
ش��ط الع��رب وخ��ور عب��د اهلل وغريهم��ا.
كم��ا واش��ارالعبادي اىل اس��تمرار
احلكوم��ة بنق��ل الصالحي��ات للمحافظ��ات
وض��رورة التع��اون ب�ين احلكوم��ات احمللية
واحلكوم��ة املركزي��ة م��ن اج��ل تقدي��م
افض��ل اخلدم��ات البن��اء ش��عبنا..

جواد الساعدي
ان املخدرات والكريستال ال تقل خطرا ً عن داعش
ق��ال نائ��ب رئي��س جمل��س حمافظ��ة
ميس��ان ج��واد الس��اعدي أن هنال��ك
العدي��د م��ن األس��باب ال�تي أدت إىل
تفاق��م ه��ذه الظاه��رة يف احملافظ��ة.
وب�ين الس��اعدي إن انتش��ار تعاط��ي
املخ��درات يف الع��راق تق��ف خلف��ه
مافي��ات كب�يرة لتدم�ير الش��عوب
كأمري��كا وغريه��ا م��ن الس��هولة
احلص��ول عليه��ا ورخ��ص أس��عارها
رغم تكلفتها اكرب من س��عر بيعها .
ومح��ل الس��اعدي األجه��زة األمني��ة
مس��ؤولية انتش��ار تعاط��ي املخ��درات
يف احملافظ��ة  ,وان مروجيه��ا ال يق��ل
خط��راَ ع��ن داعش .
كما وطالب الساعدي رجال الدين

انتصاراتنا
هي ثمرة دماء

المجلس /خاص

المجلس /خاص

اإلفتتاحية

وخطب��اء املس��اجد واألكادميي��ون
والرتبوي��ون ومنظم��ات اجملتم��ع
املدن��ي والش��خصيات االجتماعي��ة

بإط�لاق محالت التثقيف والتوعية
للح��د م��ن ه��ذه الظاه��رة .

ان م��ا يعيش��ه الع��راق اجلدي��د م��ن انتص��ارات واس��عة ومس��تمرة يف
س��احات البطولة والوغى تدعو اىل الفخر واالعتزاز بنس��يجه الوطين
املتعدد والذي افرز قوات عسكرية وطنية كاجليش والقوات االمنية
وبكافة صنوفها البطلة واحلشد الشعيب املقدس تقاتل االرهاب وقوى
الظالم والبعث الكافر صفا اىل صف حيث تالحم ابناء وطننا احلبيب
م��ع قواته��م املس��لحة ض��د عصابات االرهاب داعش وأيت��ام النظام املقبور.
وكان ه��ذا التالح��م عب��ارة ع��ن صفع��ة قاس��ية ل��كل املؤام��رات ال�تي
احيك��ت والزال��ت حت��اك ض��د عراقن��ا اجلدي��د وش��عبه البط��ل املضح��ي
من اجل كرامته والدفاع عن ارضه ومقدساته وعرضه لقد ترمجت
هذه التضحيات فكر املرجعية اجملاهدة واليت اعطت الدماء الزاكيات
عل��ى منح��ر احلري��ة م��ن اج��ل تثبيت مبادئ االس�لام احلني��ف والدفاع
ع��ن الوط��ن واألرض والع��رض م��ن الطامع�ين والتكفريي�ين .
وحن��ن اذا نعي��ش اي��ام اس��تذكار ش��هادة االم��ام الص��در االول الس��يد
حممد باقر الصدر قدس سره الشريف وأخته بنت اهلدى نرى عمليا
تطبيق ما سعى اليه املرجع الشهيد وعلمائنا اجملاهدين السابقني من
اه��داف س��امية م��ن قبي��ل احلف��اظ عل��ى الدي��ن االس�لامي واملذه��ب من
تي��ارات الكف��ر واإلحل��اد والعومل��ة وال�تي تك��ون هدام��ة للدي��ن احلني��ف
وملبادئ��ه الس��امية لق��د ترمج��ت تضحي��ات الق��وات املس��لحة واحلش��د
الشعيب املقدس فكر الشهيد الصدر االول يف الدفاع عن البالد وتقديم
الغال��ي والنفي��س م��ن اج��ل بيض��ة االس�لام واملذهب فتحول��ت على اثر
تل��ك التضحي��ات قواتن��ا االمني��ة وحش��دنا املق��دس اىل ق��وة عظم��ى ال
يس��تهان بها وقوة عس��كرية كبرية يف املنطقة حيس��ب هلا الف حساب
وهل��ا التأث�ير الفاع��ل عل��ى تغي�ير اغل��ب اجملري��ات السياس��ية يف املنطقة .
فنتمن��ى عل��ى احلكوم��ة املركزي��ة دراس��ة وتطوي��ر جترب��ة قواتن��ا
االمني��ة البطل��ة وحش��دنا الش��عيب يف املناه��ج والكلي��ات العس��كرية
الس��يما ان ه��ذه االنتص��ارات الرائع��ة والكب�يرة مل تقتص��ر عل��ى ال��دور
العس��كري فق��ط امن��ا تش��عبت اىل ع��دة ادوار منها االنس��انية والثقافية
واحلضاري��ة وكال حس��ب اختصاص��ه واجته��اده وبص��ورة اجيابي��ة
دعم��ت س��وح القت��ال حت��ى وص��ل االم��ر اىل ث��ورة املواك��ب احلس��ينية
لدع��م جبه��ات القت��ال وإرس��ال امل��ؤن وامل��واد الغذائي��ة م��ن قب��ل ه��ذه
املواك��ب اىل قواتن��ا املس��لحة وحش��دنا الش��عيب املق��دس والنازح�ين
وحسب توجيهات املرجعية الدينية العليا يف النجف االشرف وهو ما
امثر عن دميومة زخم االنتصارات وتالحق اهلزائم بالعدو االرهابي
بسرعة فائقة هزمية تلو اهلزمية وكانت عكس تصرحيات وحتليل
وتوقع��ات االدارة االمريكي��ة اىل ان احل��رب م��ع داع��ش حتتاج اىل وقت
طوي��ل هلزميت��ه .
وكس��ر الع��راق اجلدي��د بتوح��ده ومتاس��كه وتواصل��ه م��ع املرجعي��ة
الديني��ة ه��ذه التوقع��ات الغربي��ة وبره��ن عك��س ذل��ك واس��قط كاف��ة
الرهانات اليت كانت تضع العراق يف خانه الدول الغري مستقرة امنيا
.الح��ت يف االف��ق القري��ب للقاص��ي والدان��ي انتص��ارات قواتن��ا االمني��ة
وحش��دنا الش��عيب املق��دس مدع��وم بدع��اء املؤمن�ين واملؤمن��ات م��ن ابن��اء
عراقن��ا احلبي��ب رغ��م تكال��ب االع��داء واملؤام��رات علي��ه م��ن كل ح��دب
وص��وب .
ان م��ا قدم��ه ابطالن��ا م��ن ب��ذل الغال��ي والنفي��س واجل��ود بالنف��س كما
قيل هو اقصى غاية اجلود امثر مثرة سوف يذكرها التاريخ بأحرف
م��ن ن��ور تتناقله��ا االجيال جيال بعد جيل .
واخ�يرا نتمن��ى عل��ى كاف��ة النخ��ب الثقافي��ة واألدبي��ة واالجتماعي��ة
توثي��ق وتدوي��ن ه��ذه الصفح��ات املن�يرة والبيض��اء م��ن تاري��خ الع��راق
اجلدي��د لك��ي تك��ون دروس وع�بر حيت��ذى به��ا ودلي��ل للالجي��ال
واالنس��انية وكال حس��ب جمال��ه واختصاص��ه خدم��ة لوطنن��ا احلبيب
واجيالن��ا الالحق��ة وجتس��يدها باعماهل��م الفني��ة والدرامي��ة لتك��ون
رس��الة مهم��ة وفاعل��ة للمجتم��ع بص��ورة عام��ة .

رئيس جملس حمافظة ميسان
يؤكد على ضرورة واهمية دعم املنظمات الدولية لالهوار العراقية
المجلس  /خاص

ش��ارك رئي��س جمل��س حمافظ��ة
ميس��ان من��ذر رحي��م الش��واي يف
حض��ور ورش��ة عم��ل ح��ول ادارة
مل��ف اه��وار الع��راق وال�تي أقيم��ت
مؤخ��را يف العاصم��ة االردنية عمان
برعاي��ة برنام��ج االم��م املتح��دة
للبيئة-واالحت��اد الدول��ي لص��ون
الطبيع��ة /غ��رب اس��يا التابع�ين
لالم��م املتح��دة وحبض��ور مس��ؤولي
حكوم��ات كال م��ن ( العم��ارة
والبص��رة وذي ق��ار) احمللي��ة .
وأك��د الش��واي عل��ى اهمي��ة
وض��رورة دع��م املنظم��ات الدولي��ة

لاله��ور العراقي��ة وذلك بع��د ادراجها
عل��ى الئحة ال�تراث العاملي عام . 2016
وأض��اف الش��واي ان ورش��ة العم��ل
تناول��ت مناقش��ة مس��تفيضة
ملخرج��ات مؤمت��ر جلن��ة ال�تراث
العامل��ي االربع�ين واملخرج��ات
املس��تقبلية لتنفي��ذ اخلط��ة االداري��ة
املس��تدامة لاله��وار والي��ة ودور
االدارات املعني��ة بش��ؤون االه��وار
واالتف��اق عل��ى خارط��ة طري��ق
وتوزي��ع االدوار لتفي��ذ خط��ة االدارة
للملف واالتفاق على حتديد اجلهة
املس��ؤولة ع��ن ادارة االه��وار يف جنوب
الع��راق ضم��ن مس��ؤؤليات وعات��ق
وزاره البيئ��ة وممثل��ي ال��وزارات
املعني��ة بااله��وار اضاف��ة اىل تش��كيل

جل��ان فرعي��ة برئاس��ة احلكوم��ات
احمللي��ة حملافظ��ات (ميس��ان ,البصره
وذي ق��ار) من��وه عل��ى دور الس��فارات
العراقي��ه يف ج��ذب املس��تثمرين
وأصحاب رؤوس االموال اىل العراق
إلقامة مش��اريع استثمارية وحيوية
يف حمافظ��ة ميس��ان وخصوص��ا يف
مناط��ق االه��وار ومب��ا يتالئ��م م��ع
طبيع��ة تل��ك احملمي��ات م��ن اج��ل
تطويره��ا ودع��م س��كانها القاطن�ين
فيه��ا من��ذ أالف الس��نني وتوف�ير
فرص العمل هلم عرب تلك املشاريع .
ومت اس��تقبال الوف��د احلكوم��ي
العراق��ي م��ن قبل االمري احلس��ن ابن
ط�لال يف قص��ره بالعاصم��ة عم��ان
وحب��ث مل��ف االه��وار وق��د اب��دى

االم�ير ط�لال اهتمام��ا كب�يرا به��ذا
املوض��وع مؤك��دا يف الوق��ت نفس��ه
ع��ن دعمه إلقامة احملميات الطبيعة
وبالتنس��يق م��ع املنظم��ات الدولي��ة
املهتم��ة به��ذا اجمل��ال فيما وع��د الوفد
احلكوم��ي العراق��ي ع��ن ق��رب زيارته
لاله��وار يف ميس��ان برفق��ة س��فري
الع��راق خ�لال االش��هر القادم��ة
وبالتنس��يق م��ع وزارة اخلارجي��ة
العراقيةفيم��ا اوض��ح ان��ه ب��ذل مزيدا
م��ن اجله��ود يف التح��رك م��ن اج��ل
الدع��م االمم��ي واإلقليم��ي ملل��ف
االهوار بالتنسيق مع منتدى العلماء
الدولي�ين الذي س��يعقد ه��ذا العام يف
اململك��ه االردني��ة اهلامشي��ة .
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وسام الساعدي

نائب رئيس املجلس

نشيد بقدرة املالكات العراقية عىل إدارة عمليات االستثامر
والتعامل مع الرشكات العاملية
حض��ر نائ��ب رئي��س جمل��س حمافظ��ة
ميس��ان ج��واد رحي��م الس��اعدي مؤمت��ر
ومع��رض ميس��ان الدول��ي الراب��ع
للطـــ��اقة واالعم��ار واالس��تثمار عل��ى
ارض ش��ركة نف��ط ميس��ان و حت��ت
ش��عار ( نفطن��ا  ...تراثن��ا  ...طاق��ة ال
تنض��ب ) ومبش��اركة ( )45ش��ركة
حملي��ة وعربي��ة واجنبي��ة مش��اركة
يف املع��رض وحبض��ور نائ��ب رئي��س
جلن��ة الطاق��ة النيابي��ة املهن��دس عل��ي
مع��ارج البهادل��ي و ممث��ل وارة النف��ط
كري��م حط��اب وعل��ى هام��ش حض��وره
املع��رض املذك��ور إش��اد الس��اعدي
وخ�لال كلمت��ه يف املؤمت��ر بق��درة
امل�لاكات العراقي��ة عل��ى إدارة عملي��ات
االس��تثمار والتعام��ل م��ع الش��ركات
العاملي��ة ب��كل إخ�لاص وتفان��ي م��ن اجل

تطوي��ر الواق��ع النفط��ي يف حمافظتن��ا
احلبيب��ة وأض��اف حن��ن كحكوم��ة
حملي��ة لدين��ا بع��ض املالحظ��ات
خبص��وص الش��ركات االس��تثمارية
النفطي��ة يف احملافظ��ة (كش��ركة
ب�ترو جاين��ه وس��ينوك) ح��ول ع��دم
إيفائه��م بااللتزام��ات وتع�ين أبن��اء

يتفقد عدد من املدارس يف ناحية الكميت ويبحث الواقع اخلدمي للناحية .

احملافظ��ة يف عقود التطوير وكما
طال��ب الس��اعدي بتفعي��ل مش��اريع
املس��اهمات االجتماعي��ة يف مناط��ق
العق��د فض�لا ع��ن ض��رورة االلتزام
باحلف��اظ عل��ى البيئ��ة م��ن اي تلوث
ق��د حيل نتيجة العمليات النفطية
املنف��ذة يف املناط��ق.

سرحان الغاليب حيضر جمالس العزاء املقامة على أرواح
أبطال احلشد الشعيب يف احملافظة ويتفقد اجلرحى واملصابنت .
حضرعض��و جمل��س حمافظ��ة
ميس��ان رئيس جلنة احلش��د الش��عيب
س��رحان الغال�بي جمال��س الع��زاء
املقام��ة عل��ى ارواح ش��هداء احلش��د
الش��عيب املق��دس م��ن ابن��اء حمافظ��ة
ميس��ان وش��ارك ذوي الش��هداء
مصابه��م .
واك��د الغال�بي ع��ل هام��ش حض��وره
ه��ذه اجملال��س ان م��ن واجبن��ا حض��ور
ه��ذه اجملال��س املقام��ة عل��ى ارواح
ابطالنا وشهدائنا من احلشد الشعيب
املق��دس والذي��ن بذل��وا مهجه��م
م��ن اج��ل الدف��اع ع��ن ت��راب الوط��ن
واملقدس��ات واالرض والع��رض ض��د
ق��وى الش��ر والتكف�ير واالره��اب .
يذك��ر ان ه��ذه اجملال��س اقيم��ت يف
مركز احملافظة وعدد من االقضية
والنواحي .
وعل��ى صعي��د متص��ل تفق��د الغال�بي

زارالنائ��ب الف�ني لرئي��س جمل��س حمافظ��ة
ميس��ان وس��ام ج��واد الس��اعدي مديري��ة امل��وارد
املائي��ة يف احملافظ��ة وناق��ش الس��اعدي ويف
زي��ارة ميداني��ة للدائرة املذكورة مع املس��ؤولني
موضوع��ي ش��حة املي��اه وتش��غيل مش��روع (أب��و
بش��وت) احلي��وي والواق��ع يف ناحي��ة الكمي��ت
مش��ال احملافظ��ة .
وعل��ى صعي��د منفص��ل حض��ر الس��اعدي مباراة
بك��رة الق��دم وضم��ن جلن��ة الكرام��ة ( بطول��ة
الف��رق الش��عبية النهائ��ي ) ب�ين فري��ق امليث��اق
وفري��ق األجم��اد يف احملافظ��ة .

واخ�يرا دع��ا الغال�بي اهلل س��بحانه
وتع��اىل ان يتغم��د ش��هداء احلش��د
الش��عيب املق��دس اجلن��ة والرض��وان
ويله��م ذويه��م الص�بر والس��لوان وان
يش��ايف ويع��ايف جرحان��ا ان��ه مسي��ع
الدع��اء .

جلنة االعمار والتطوير
تستضيف املهندس املقيم ملشروع املمر الثاني لطريق غزيلة شيب
وعل��ى صعي��د منفص��ل هن��أ الالم��ي
املهندس عدنان حنني عويز مبناس��بة
تس��نمه للمس��ؤولية ملديري��ة امل��وارد
املائي��ه يف ميس��ان متمن�ين ل��ه النج��اح
يف عمل��ه  ,كم��ا وق��دم الالمي كلمة
ش��كر وعرف��ان للمهن��دس كاظ��م
جل��وب الس��اعدي املدي��ر الس��ابق
للمديري��ة مل��ا حقق��ه للمديري��ة م��ن
اجن��ازات وجه��ود خ��دم به��ا حمافظت��ه
واملديري��ة .
اس��تضاف رئي��س جلن��ة األعم��ار
والتطوير يف جملس حمافظة ميسان
املهندس ياس��ر الالم��ي املهندس املقيم
يعق��وب يوس��ف فزي��ع ضم��ن مش��روع
املم��ر الثان��ي طري��ق (غزيل��ة  -ش��يب
) بط��ول  44ك��م التاب��ع إىل وزارة
األعم��ار واألس��كان مببل��غ امجال��ي

 27ملي��ار حي��ث يتضم��ن املش��روع فتح
س��ايد ثان��ي متك��ون م��ن ث�لاث طبق��ات
أساس��ي  ,راب��ط  ,الس��طحي وكذل��ك
تصلي��ح الس��ايد االول م��ن املطب��ات
والتش��ققات حي��ث تتك��ون ف�ترة العم��ل
ث�لاث س��نوات وتباح��ث الالم��ي م��ع
يوس��ف اه��م حيثي��ات ه��ذا املش��روع .

يلتقي مبدير هيئة احلشد الشعيب يف احملافظة ويبحث موضوعي الشهداء واجلرحى
زار رئي��س جلن��ة األم��ن والدفاع
يف ميسان ابو حييى الفرطوسي
مق��ر هيئ��ة احلش��د الش��عيب
يف احملافظ��ة م��ع الوف��د املراف��ق
ل��ه والتق��ى الفرطوس��ي عل��ى
هام��ش الزي��ارة مبدي��ر اهليئ��ة
وتباح��ث مع��ه موضوع��ي
الش��هداء واجلرح��ى وكيفي��ة
التنس��يق م��ع احلكوم��ة احمللي��ة
يف م��ا خي��ص ه��ذا اجمل��ال امله��م
واحلي��وي .
بأقص��ى اجله��ود م��ن ضب��اط
ومنتس�بي لكس��ب املعلوم��ات أل�تي
تص��ب يف حف��ظ األم��ن للمواطن�ين
وعل��ى صعي��د ذات صل��ه ويف زي��ارة
ميدانية التقى الفرطوس��ي بضباط
ومنتس�بي امري��ة اف��واج الط��وارىء

وف��وج املهم��ات اخلاص��ة يف
احملافظ��ة حل��ل بع��ض مش��اكل
منتس�بي ه��ذا الف��وج امله��م مش��يدا
بدوره��م وواجباته��م واك��د هل��م
بانه س��يكون داعما هلم بكل شيء
..

رئيس جلنة الرتبية والتعليم العايل
َ
يشيد بإقامة املعرض االول للمجلـــــــة املدرسيــــــة باللغـــــــة االنكليزيـــــــة
حض��ر رئي��س جلنـــــ��ة الرتبيـــــ��ة والتعلي��م العال��ي
فــــ��ي جملس حمافظة ميس��ان عبـــــ��د احلس�ين عبــــــ��د
الرضا الس��اعدي حفل افتتاح املعـــ��رض الفين لقطاعي
العروبـــــ��ة والكرامــــــ��ة واملق��ام يف مدرس��ة الصدي��ق
االبتدائي��ة ومتن��ى الس��اعدي التوفي��ق ل��كادر املدرس��ة
وطلب��ة مل��ا قدمــــ��وه م��ن لوحــــ��ات وحرف فنيـــــ��ة ورافق
الس��اعدي يف حض��وره حف��ل االفتت��اح عضـ��و اجملل��س
يس��رى ناج��ي ضم��د ونقي��ب املعلميـــ��ن االستــــ��اذ عبــــ��د
الكريــــ��م حس��ن وخنبـــــ��ة م��ن املشرفيــــ��ن ومـــ��دراء
امل��دارس .
وعل��ى صعي��د متص��ل افتت��ح الس��اعدي املع��رض االول
( للمجلـــــــة املدرسيــــــة باللغـــــــة االن َكليزيـــــــة ) حيث
نظم قســــــم االشراف االختصاص  /اختصاصي اللغـــــة

االجنليزيـــــ��ة املع��رض للطلبـــــــ��ة على قاعـــــــــــــــ��ة
ثانويـــــــة البتول للبنات و املعرض املذكور يهـــدف
اىل تطوي��ر وتنميـــــــ��ة مه��ارات الطلبـــــــ��ة يف م��ادة
اللغـــــــــة االجنليزيــــــــة من خالل عرض جملــــــــة
مدرسيــــــة باللغـــــــــة االجنليزيـــــــــة يصممونهــــــا
وجيمع��ون معلوماتهــــــــ��ا م��ن مص��ادر خمتلفــــــــ��ة
ويشرف عليهـــــــم مدرس اللغـــــــة ورافق الساعدي
عضو اجمللس يسرى ناجي ضمد واالستــــاذ عبــــد
الكريم حسن نقيب املعلميـــن فــــي ميسان  .و,اعترب
الس��اعدي ه��ذا املع��رض خطــــ��وة جي��دة باالجت��اه
الصحيح لتطوير اللغة متمنيـــــاً لطلبتنــــا النجاح
والتفوق.

وعل��ى صعي��د منفص��ل والتق��ى
الالم��ي مدي��ر امل��وارد املائي��ه يف
ميس��ان ومت خ�لال اللق��اء مناقش��ة
اه��م االم��ور ال�تي خت��ص املديري��ة
واحلص��ص املائي��ة وتوزيعاتها.بع��د
ذل��ك مت التط��رق خ�لال االجتماع اىل
ع��دة مواضي��ع خت��ص عم��ل املديري��ة
متمن�ين ل��ه النج��اح يف عمل��ه

سهام العقيلي

 :أن املرأة العراقية قدمت تضحيات كبرية وساعدت أخاها
املقاتل يف جبهات القتال يف حربنا ضد الدواعش األجناس
اش��ادت عض��و جمل��س حمافظ��ة
ميسان رئيس جلنة منظمات اجملتمع
املدن��ي س��هام العقيل��ي بامل��رأة العراقي��ة
يف عيده��ا الس��نوي مبين��ه ان��ه ورغ��م
الظ��روف الصعب��ة ال�تي مت��ر فيه��ا ويف
الكث�ير م��ن أرج��اء الع��امل .. ..
وأضاف��ت العقيل��ي  ..أن امل��رأة العراق��ة
قدم��ت تضحي��ات كب�يرة وس��اعدت
أخاه��ا املقات��ل يف جبه��ات القت��ال يف
حربن��ا ض��د الدواع��ش األجن��اس م��ن
حي��ث رعايته��ا لألس��رة وحفاظه��ا عل��ى
منزهل��ا ..
وطالب��ت العقيل��ي كل اجله��ات

ويف س��ياق اخ��ر تفق��د الس��اعدي وضم��ن
زيارات��ه امليداني��ة اليومي��ة بعض مدارس ناحية
الكمي��ت للبن�ين واطل��ع عل��ى الوض��ع التدريس��ي
والتعليم��ي فيه��ا
واميان��ا وش��عورمنه باملس��ؤولية االبوي��ة ق��دم
الس��اعدي هدي��ة طبي��ة ألح��د تالمي��ذ اح��دى
امل��دارس لضع��ف نض��رة
كم��ا وحب��ث الس��اعدي م��ع املس��ؤولني يف
مديري��ة بلدي��ة ناحي��ة الكمي��ت عم��ل املديري��ة
واخلدم��ات ال�تي تق��دم للمواطن�ين يف الناحي��ة .

رئيس جلنة االمن والدفاع

م��ن جان��ب اخ��ر تفق��د
مديري��ة
الفرطوس��ي
االس��تخبارات يف احملافظ��ه
لإلط�لاع عل��ى بع��ض القضاي��ا
واالس��تخباراتيه
األمني��ة
مؤك��دا عل��ى ض��رورة العم��ل
ع��دد م��ن ابط��ال احلش��د الش��عيب م��ن
اجلرح��ى واملصاب�ين والراقدي��ن يف
ع��دد م��ن مستش��فيات احملافظ��ة
واطل��ع عل��ى حالته��م الصحي��ة واه��م
االج��راءات املتخ��ذة م��ن قب��ل دائ��رة
صح��ة احملافظ��ة للراقدي��ن .

التنفيذية والتش��ريعية مبساعدة املرأة
ب��أداء مهامه��ا وف��ق القوان�ين والش��رائع
األجتماعي��ة الرصين��ة ال�تي حتفظ هلا
كيانه��ا وأس��تقالهلا خلدم��ة اجملتم��ع .
ج��اء ذل��ك خ�لال كلمته��ا ال�تي ألقته��ا
يف احلف��ل الس��نوي ال��ذي أقامة مركز
احلماي��ة القانوني��ة وأع��ادة األندم��اج
يف حمافظ��ة ميس��ان ومنظم��ة الع��ون
الكندي��ة وش��ريك املفوضي��ة الس��امية
لش��ؤون الالجئ�ين بالتع��اون م��ع
حمافظ��ة ميس��ان ودائ��رة اهلج��رة
واملهجري��ن ومديري��ة العم��ل والش��ؤون
األجتماعي��ة

نشــاطات

جلنة الصحة والبيئة
تكرم شعبة الرقابة الصحية يف قطاع العامرة االول بكتاب شكر وتقدير
ق��دم رئي��س جلن��ة الصح��ة والبيئ��ة يف
جملس حمافظة ميسان الدكتور عبداهلل
حيي��ى راج��ي كت��اب ش��كروتقدير للجه��ود
املبارك��ة ال�تي تبذهل��ا ش��عبة الرقاب��ة
الصحي��ة يف قط��اع العم��ارة االول متمثل��ة
برئيس��ها مدي��ر ش��عبة الرقاب��ه الصحي��ه
لقط��اع العم��اره االول عزي��ز موح��ان وكل
كادره��ا ومتن��ى راج��ي التوفي��ق والنج��اح
الدائ��م للجمي��ع وق��د مت التكري��م يف مكت��ب
جلن��ة الصح��ة والبيئ��ة يف اجملل��س .
كم��ا وزار راج��ي مرك��ز الش��هيد هيث��م
س��لمان التخصص��ي لصناع��ة وتقوي��م
األس��نان وألتق��ى ب��كادر املرك��ز ومت
التباح��ث ح��ول اَلي��ة تقدي��م اخلدم��ات
الطبي��ة للمواطن�ين ومقرتح��ات تذلي��ل
املش��اكل والنواق��ص اللوجس��تية لتفعي��ل

عم��ل املرك��ز خدم��ة للمواطن�ين الك��رام
وعلى صعيد منفصل تفقد راجي ش��ركة
ميس��ان ( س��بيل ميس��ان ) ملنتوج��ات األلب��ان
احملدوده واطلع على اَلية عمل املعمل  .ومت
التباح��ث م��ع مدي��ر املعم��ل وكادره ح��ول

عملي��ة األنت��اج والتس��ويق وزي��ادة التن��وع
األنتاج��ي وادخ��ال اخلط��وط احلديث��ة يف
عملية األنتاج ليصبح املعمل اكثر فعالية
ومناف��س للمنتج��ات األجنبي��ة .

علي حسن كرم :
االهوار أالن متثل رمزا سياحيا والبد
أن ترتجم هذه الرمزية اىل حقيقة
ب�ين عض��و جمل��س حمافظ��ة ميس��ان
رئي��س جلن��ة إنع��اش االه��وار عل��ي
حسن كرم ان مسألة مناطق االهوار
مس��ألة مهم��ة ج��دا للدول��ة العراقي��ة
بالنس��بة اىل تاري��خ الع��راق واملع��روف
يف أث��اره ومناط��ق االه��وار .
واوض��ح ك��رم ان انضم��ام االه��وار اىل
الئح��ة ال�تراث العامل��ي ه��و مكس��ب
نوع��ي ج��اء اىل املناط��ق احملروم��ة
وأصبح��ت مناط��ق االه��وار االن
متث��ل رم��زا س��ياحيا والب��د ان
ترتج��م ه��ذه الرمزي��ة اىل حقيق��ة
على ارض الواقع لالس��تفادة منها
.
واك��د ك��رم ان هنال��ك خط��ة
م��ن قب��ل احلكوم��ة احمللي��ة مت
طرحه��ا يف جمل��س احملافظ��ة
وهن��اك خطة اس�تراتيجية طبقت
بع��د اجتم��اع وزارة الصح��ة والبيئة
لوض��ع خطة مش�تركة بني احلكومة
احمللي��ة واحلكوم��ة املركزي��ة وبع��د
ان تنض��ج ه��ذه اخلط��ة االس�تراتيجية
س��وف تطب��ق عل��ى ارض الواق��ع .

وفيم��ا خي��ص دور االه��وار يف انع��اش
االقتص��اد العراق��ي ق��ال ك��رم الع��راق
ميتل��ك م��وارد س��ياحية عمالق��ة واليت
تس��تطيع ان تغط��ى ج��زء كب�ير م��ن
نفق��ات الدول��ة العراقي��ة اقتصادي��ا
ول��و التف��ت اليه��ا ووضع��ت هل��ا خط��ط
صحيح��ة واهت��م بها اهتماما اقتصاديا

س��تجين الدول��ة منه��ا ارباح��ا هائل��ة
وس��يعتمد الع��راق بنس��بة عالي��ة عل��ى
اجلان��ب الس��ياحي حال��ه ح��ال بقي��ة
ال��دول

رقية النوري :
نتمنى ان يكون حملافظة ميسان مطار مدني
دولي حاهلا حال بقية احملافظات
قال��ت عض��و جمل��س حمافظ��ة
ميس��ان رئي��س جلن��ة حق��وق االنس��ان
رقي��ة الن��وري ننتظ��ر م��ن اجله��ات
احلكومي��ة املركزي��ة النظ��ر حب��ال
وواق��ع حمافظتن��ا العزي��زة وال�تي
تفتق��ر لوج��ود مطارمدن��ي دول��ي
وه��و ح��ق م��ن حق��وق االنس��ان ان
ينع��م حبي��اة كرمي��ة ومتط��ورة و
يلي��ق بس��كانها وبواقعه��ا االقتص��ادي
واجلغ��رايف وتضحياته��ا ال�تي قدمته��ا
طيل��ة العق��ود املنصرم��ة.
واضاف��ت الن��وري نتمن��ى االس��راع
بتفعيل موضوع انش��اء وتش��غيل مطار
(البت�يرة ) غ��رب احملافظ��ة الن��ه م��ن
املش��اريع املهم��ة وال�تي اذا م��ا فعل��ت
س��وف تنعك��س اجياب��ا عل��ى احملافظ��ة
بص��ورة عام��ة واالهال��ي بص��ورة
خاص��ة فمش��روع انش��اء مطارمدن��ي
دول��ي (كمط��ار حمافظ��ة كرب�لاء
املقدس��ة والبص��رة والنج��ف واخره��ا
مط��ار الناصري��ة) ل��ه دور كب�ير يف
رف��د اجلان��ب االقتص��ادي والس��ياحي
للمحافظة إضافة اىل املردود املعنوي
وامل��ادي الكب�ير والواس��ع.
وطالب��ت الن��وري وزارة النق��ل
العراقي��ة واحلكوم��ة املركزي��ة
بض��رورة انش��اء املط��ار املدن��ي الدول��ي
وذلك بعدما وضع حجر األساس من
قب��ل ال��وزارة يف وق��ت س��ابق

مؤك��ده ان كل اجلوان��ب اليت تتعلق
بانشاء وتشغيل مطار العمارة متوفرة
وبش��كل قانون��ي م��ن قبي��ل واق��ع ارض
املطار واملس��احة اليت يش��غلها والوضع
االم�ني ال��ذي يتي��ح اجن��اح مث��ل هك��ذا
مش��روع مه��م وحي��وي اضاف��ة اىل ان
املط��ار املذك��ور س��بق وان اكمل��ت
كاف��ة املوافق��ات الرمسي��ة ال�تي
حولت��ه م��ن مط��ار عس��كري اىل مدن��ي
جاه��ز اىل االنش��اء اذا م��ا خصص��ت ل��ه
امليزاني��ة املالي��ة وبدأ العمل فيه فعليا.
.
يذك��ر أن حمافظ��ة ميس��ان ال�تي
يبل��غ ع��دد س��كانها اكث��ر م��ن ملي��ون
نس��مة تفتق��ر لوج��ود مط��ار مدن��ي،
االم��ر ال��ذي يعت�بر م��ن اه��م املعوق��ات
ال�تي تواج��ه تط��ور وانفت��اح احملافظ��ة
اقتصادي��ا وعمراني��ا ،فيما أعلنت ادارة
حكوم��ة ميس��ان س��ابقا اس��تحصاهلا
كاف��ة املوافق��ات الرمسي��ة م��ن
ال��وزارات واجله��ات ذات العالق��ة
النش��اء مط��ار ميس��ان الدول��ي الواق��ع
يف منطق��ة البت�يرة ( )10ك��م غ��رب
العم��ارة،
وجدي��ر بالذك��ر ان وزي��ر النق��ل
كاظ��م فنج��ان احلمام��ي ق��د وض��ع
حج��ر األس��اس ملط��ار البت�يرة الدول��ي
يف حمافظ��ة ميس��ان يف وق��ت س��ابق ..

وجدان الفتالوي حتضر فعاليات افتتاح املعرض الدولي الرابع للطاقة واالعمار واالستثمار ومنتدى قيادات ميسان
حض��رت عض��و جمل��س حمافظ��ة
ميس��ان رئي��س جلن��ة التنمي��ة
الصناعي��ة الدكت��ورة وج��دان
الفت�لاوي فعالي��ات افتت��اح املع��رض
الدول��ي الراب��ع للطاق��ة واألعم��ار
واالس��تثمار ال��ذي اقامت��ه ش��ركة
نف��ط ميس��ان وحت��ت عن��وان ( نفطن��ا ..
تراثن��ا  ..طاق��ة ال تنض��ب ) والذي اقيم
عل��ى أرض الش��ركة
 ..وجتول��ت االفت�لاوي يف بع��ض
األجنح��ة املش��اركة يف املع��رض م��ن
الش��ركات واملؤسس��ات حي��ث أب��دت
للقائم�ين عل��ى ه��ذا املؤمت��ر أعجابه��ا

وتقديره��ا للمش��اركة الفاعل��ة ال�تي
تس��هم باحلف��اظ وتطوي��ر ه��ذه الث��روة
الكب�يرة وتوظيفه��ا مب��ا خي��دم كل
أبن��اء ش��عبنا الكري��م م��ن خ�لال اخلط��ط
األس�تراتيجية اليت تضعها هذه املؤسس��ات
بالتع��اون م��ع جه��ود ال��وزارة يف هذا اجملال
وعل��ى صعي��د منفص��ل ش��اركت
الفت�لاوي يف فعالي��ات افتت��اح منت��دى
قيادي��ات ميس��ان واملق��ام عل��ى قاع��ة
الكمي��ت يف مبن��ى حمافظ��ة ميس��ان
وبرعاي��ة حماف��ظ ميس��ان وحبض��ور ع��دد
م��ن أعض��اء الربملان العراقي عن احملافظة
وأعض��اء جمل��س احملافظ��ة وم��دراء
الدوائ��ر ووجه��اء ميس��ان
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رئيس جلنة النزاهة مرتضى الساعدي يلتقي بثوار االنتفاضة الشعبانية املباركة ويستمع اىل مطالبهم
التق��ى عض��و جمل��س حمافظ��ه
ميس��ان رئي��س جلن��ة النزاه��ة
مرتض��ى عل��ي مح��ود الس��اعدي بعدد
م��ن املتظاهرين م��ن الثوار والضحايا
الذي��ن قارع��وا النظ��ام البعث��ي اجمل��رم
البائ��د الس��يما م��ن املنخرط�ين يف
االنتفاض��ة الش��عبانية املبارك��ة.
وق��ام الس��اعدي بلقائه��م ش��خصيا
واس��تقباهلم ام��ام ب��اب مبن��ى اجمللس
واحلدي��ث معه��م ع��ن مطالبه��م
واالس��تماع اىل معاناته��م وش��كل وف��د
منه��م للق��اء رئي��س اجملل��س من��ذر
الش��واي .

م��ن جانب��ه طال��ب ث��وار االنتفاض��ة
احلكوم��ة املركزي��ة بش��موهلم
بالب��دل النق��دي ب��دل م��ن قط��ع
االراض��ي أس��وة بباق��ي احملافظ��ات
واالقضي��ة والنواح��ي .

الضرورة والواجب االخالقي الرعاية
واالهتم��ام جبمي��ع ضحاي��ا البع��ث
اجمل��رم املب��اد وان��ه س��يقوم باالهتم��ام
الش��خصي يف املطالب��ة حبقوقه��م

الش��رعية القانونية وهي مستحقات
بس��يطة قياس��ا بالتضحي��ات واملعاناة
الكب�يرة ال�تي م��روا به��ا

واش��ار الس��اعدي اىل انه مت خماطبة
االمان��ة العام��ة جملل��س ال��وزراء ح��ول
مطالبيه��م الش��رعية ومؤك��دا ب��ذات
الوق��ت ان��ه س��يتم خماطب��ة مجي��ع
الدوائ��ر ذات العالق��ة واالخ��وة اعض��اء
جمل��س الن��واب.
وب�ين الس��اعدي ايض��ا عل��ى ان م��ن

رئيس اللجنة الزراعية يشارك يف اجتامع اللجنة الزراعية العليا يف املحافظة
ش��ارك عض��و جمل��س حمافظ��ة ميس��ان
رئي��س اللجن��ة الزراعي��ة ميث��م البهادل��ي يف
اجتم��اع اللجن��ة الزراعي��ة العلي��ا وحبض��ور
م��دراء الدوائ��ر املعني��ة باجلان��ب الزراع��ي
وب�ين البهادل��ي ان االجتم��اع املذك��ور تتطرق
اىل ع��دد م��ن املواضي��ع املهم��ة ومنه��ا مناقش��ة
املش��اكل واملعوق��ات ال�تي تع�ترض اجن��اح
املوسم التسويقي املقبل ومشاكل شحة املياه
وكذل��ك املس��تحقات املالي��ة للفالح�ين و
ب�ين البهادل��ي ان��ه مت االتف��اق عل��ى تذلي��ل
تل��ك املش��اكل واملعوق��ات م��ن خ�لال بع��ض
اإلج��راءات احمللي��ة وكذل��ك خماطب��ة
احلكوم��ة املركزي��ة حلله��ا ....

حسن الفرطويس

عيسى الناجي

يلتقي رئيس حمكمة استئناف ميسان االحتادية ويتباحث عدد من املواضيع القانونية
التق��ى عض��و جمل��س حمافظ��ة
ميس��ان رئي��س اللجن��ة القانوني��ة
عيس��ى الناج��ي برئي��س حمكم��ة
اس��تئناف ميس��ان االحتادي��ة
القاض��ي حمم��د حي��در يف مكت��ب
االخ�ير وحب��ث الناج��ي م��ع حي��در
ع��دد م��ن القضاي��ا واملواضي��ع
القانوني��ة وال�تي خت��ص العم��ل
واجلوان��ب القانوني��ة بش��كل ع��ام .

ويف س��ياق اخ��ر حض��ر الناج��ي
اجتماع��ا يف قي��ادة ش��رطة ميس��ان
متح��ور ح��ول موض��وع املش��اكل

العش��ائرية يف احملافظ��ة وحبض��ور
ع��دد م��ن القي��ادات االمني��ة يف
ميس��ان

وعل��ى صعي��د منفص��ل زار الناج��ي
جامع��ة ميس��ان واطل��ع عل��ى اه��م
املواضي��ع الرتبوي��ة والتعليمي��ة
واجلوان��ب ال�تي خت��ص اجلامع��ة
واه��م اخلدم��ات املقدم��ة للطلب��ة .

يلتقي عدد من املواطنني ويستمع اىل مطالبهم وشكاواهم
التق��ى عض��و جمل��س حمافظ��ة
ميس��ان حس��ن عل��ي مزع��ل(
ابومج��ال الفرطوس��ي ) مج��ع
كب�ير م��ن املواطن�ين.
لالس��تماع اىل مطالبه��م
ومش��اكلهم ومعاناته��م واجي��اد
احلل��ول املناس��بة .
كم��ا مت خ�لال اللق��اء مناقش��ة
مطال��ب املواطن�ين يف ع��دد م��ن
القطاع��ات املختلف��ة فض�لا ع��ن
احل��االت اإلنس��انية واحل��االت
اخلاص��ة ،
حي��ث وج��ه الس��يد الفرطوس��ي

حممد جميد شويع
واقع ميسان االستثامري هو بيئة خصبة للمستثمرين .
ق��ال رئي��س جلن��ة االس��تثمار حممد جميد ش��ويع
ب��ان الواق��ع ال��ذي تعيش��ه حمافظ��ة ميس��ان وم��ن
مجي��ع النواح��ي االمني��ة واالقتصادي��ة ه��و مبثاب��ة
بيئة خصبة جلميع املس��تثمرين وابوابنا مفتوحة
للجمي��ع مب��ا خي��دم مصلح��ة احملافظ��ة وتطوي��ر
بنيته��ا التحتي��ة وجم��االت الس��ياحة والفندق��ة
وغريها وحنن مع كل عمل خري يصب يف خدمة
احملافظة وابنائها كما وبني شويع ان هنالك عدة
اجازات استثمارية قد منحت يف الفرتة السابقة يف
احملافظ��ة ومنه��ا طاحون��ة امسن��ت ومعم��ل حدي��د
صل��ب ضم��ن املدين��ة الصناعي��ة كم��ا واوض��ح
ش��ويع ان��ه مت من��ح إجازات لثالث مش��اريع زراعية
نباتي��ة وحيواني��ة لش��ركات عراقي��ة متخصص��ة.
وعل��ى صعي��د متص��ل اطل��ع رئيس هيئة ااس��تثمار
ميس��ان الدكت��ور يوس��ف الس��اري يطل��ع وبش��كل
ميدان��ي عل��ى االعم��ال اجلاري��ة ضم��ن مش��روع
م��دارس اهلي��ة منوذجي��ة ش��ركة ب��ذرة احل��ق
للتج��ارة واملق��اوالت مؤك��دا عل��ى ان العم��ل
مس��تمر وبوت�يرة متصاع��دة ويف مراح��ل متقدم��ة

م��ن االجن��از حي��ث يع��د ه��ذا املش��روع م��ن املش��اريع
االس��تثمارية املهم��ه ضم��ن القط��اع الرتبي��ة
والتعلي��م يف احملافظ��ة
كم��ا وتفق��د الس��اري االعم��ال اجلاري��ة ضم��ن
مش��روع النتاج احلديد والصلب لش��ركة كيوان
مؤكدا على ان العمل مستمر وبوترية متصاعدة
حي��ث يع��د ه��ذا املش��روع من املش��اريع االس��تثمارية
املهم��ه ضم��ن القط��اع الصناع��ي يف احملافظ��ة

ص��رح عض��و جمل��س حمافظة
ميس��ان رئي��س جلن��ة الطاق��ة
املهن��دس عام��ر نصر اهلل انه مت
اب��رام عق��د ب�ين وزارة الكهرب��اء
واح��دى الش��ركات لتنفي��ذ
نص��ب حمط��ة النت��اج الطاق��ة
الكهربائي��ة بواق��ع وحدت�ين 250
ميكاواط وبطريقة االس��تثمار
وب�ين نص��ر اهلل ان الش��يء
االجياب��ي واجلدي��د يف ه��ذا
العق��د ه��و ان احملط��ة الحتت��اج
اىل وق��ود وامن��ا يت��م ادخ��ال
الع��وادم اخلارج��ة م��ن حمط��ة
الكحالء اجلديدة  500ميكا واط
لتسخني وتبخري املاء وحتويله

يذك��ر ان وزارة الكهرب��اء ويف
تصرحي��ات رمسي��ة ق��د اك��دت
عل��ى ض��رورة دع��م االس��تثمار يف
قط��اع الكهرب��اء م��ن اج��ل جتهي��ز
الطاق��ة الكهربائي��ة للمواطن�ين
بش��كل جي��د وتذلي��ل الصعوب��ات
وخاص��ة م��ع اقرتاب فصل الصيف
ال��ذي يش��هد ارتف��اع كبري عادة يف
مس��تويات درج��ات احل��رارة .

ضم��ن اجل��والت امليداني��ة زار عض��و
جمل��س حمافظ��ة ميس��ان رئي��س
جلن��ة اخلدم��ات العام��ه جاس��م
صاح��ب عبي��د مش��روع م��اء ميس��ان
الكب�ير وبرفق��ه عض��و اجملل��س
عام��ر نص��ر اهلل و مدي��ر م��اء ميس��ان
وذل��ك لالط�لاع عل��ى وضع املش��روع
ومتابع��ة العم��ل ب��ه
وعل��ى صعي��د منفص��ل تاب��ع رئي��س
جلن��ة اخلدم��ات العام��ة مش��روع
العم��ل يف ح��ي اجلامع��ة مرك��ز
حمافظ��ة ميس��ان وس�ير العم��ل في��ه
واه��م املراح��ل املنتهي��ة .
ويف س��ياق اخ��ر اتفق��د رئي��س جلن��ة
اخلدم��ات العام��ة ع��دد م��ن امل��دارس

هن��أت عض��و جمل��س حمافظ��ة ميس��ان
رئي��س جلن��ة امل��رأة الدكت��ورة ميس��ون
الالم��ي مديردائرة رعاية املرأة
ابته��ال عبداالم�ير املوس��وي
وال�تي تس��نمت مه��ام منصبه��ا
مؤخ��را كم��ا واطلع��ت الالمي
ميدانيا على سري عمل الدائرة
املذك��ورة واه��م اخلدم��ات
املقدم��ة للنس��اء يف احملافظ��ة
..وعل��ى هام��ش الزي��ارة اثن��ت
الالم��ي عل��ى اجله��ود املبذول��ة
م��ن قب��ل مدي��رة الدائ��رة
وكادره��ا س��يما بع��د ماحصل
م��ن تأخ�ير وارب��اك ادى اىل
تزاح��م املراجع�ين
وبين��ت الالم��ي ان العم��ل ج��ار عل��ى ق��دم
وس��اق م��ن قب��ل الدائ��رة لتذلي��ل كاف��ة
الصعوبات اليت تعرتض املراجعني واجناز

بالش��كر والتقدي��ر لتل��ك الزي��ارة مؤكدة
عل��ى ض��رورة التع��اون املش�ترك ب�ين
الدائ��رة واحلكوم��ة احمللي��ة مل��ا في��ه خدمة
املواطن�ين..

حممد السوداين
يلتقي بعدد من املواطنني لالستامع لطلباهتم واالتصال باجلهات املعنية حللها

وكان برفقت��ه مستش��ار احملاف��ظ
لش��ؤون الرتبي��ة محي��د ش��يال و
قائممق��ام قض��اء العم��اره رائد ش��امل
ع��ددآ م��ن امل��دارس وم��ن ضمنه��ا
مدرس��ة زنوبي��ا االبتدائي��ة للبن��ات
,ومدرس��ة ك��رم الع��رب االبتدائي��ة
للبن��ات ومدرس��ة كربي��اء الش��هاده
االبتدائية املختلطه وكانت مدرسة
الش��هادة م��ن امل��دارس املتضرره واليت
تعان��ي م��ن نق��ص اخلدم��ات وق��د مت
ح��ل ع��دد من املش��اكل منه��ا اجملاري
واملاء وكذلك ختصيص مبلغ لشراء
حمول��ه كهربائي��ه لرف��ع بع��ض
املعان��اة املوج��وده م��ع قل��ة االمكان��ات
املتوف��ره بس��بب االزم��ه املالي��ه

التق��ى عض��و جمل��س حمافظ��ة ميس��ان رئي��س
جلن��ة تعظي��م ال��واردات حمم��د جاس��م الس��وداني
بع��دد م��ن املواطنني يف مكتبه لقض��اء وذلك ملتابعة
قضاياه��م واالتص��ال باجله��ات ذات العالقة لقضاء
وتس��هيل ام��ور املواطن�ين
وم��ن جان��ب اخ��ر زارالس��وداني مدرس��ة الراش��دين
االبتدائي��ة املختلط��ة ومت افتت��اح الص��ف التكميلي
يف قرية اجليازنه يف قلعة صاحل وتلقى الس��وداني
كت��اب ش��كر وتقدي��ر م��ن قب��ل ادارة املدرس��ة
املذك��ورة .

كم��ا وق��ام الس��وداني مبتابع��ة س�ير العم��ل يف
منف��ذ الش��يب احل��دودي ومي��زان املش��رح االهل��ي
وتأت��ي ه��ذه الزي��ارة ضم��ن سلس��لة الزي��ارات ال�تي
يق��وم به��ا الس��وداني لتفق��د واق��ع العم��ل يف مجي��ع
دوائر ومؤسسات احملافظة  .كما ورافق السوداني
يف زيارته امليدانية للمنفذ عضو جملس احملافظة
رئي��س جلن��ة االس��تثمار جمي��د ش��ويع وعض��و
اجملل��س كاظ��م حام��ي .ومت االط�لاع عل��ى واق��ع
العم��ل ومتابع��ة املش��اكل ال�تي يعان��ي منه��ا املنف��ذ
والعم��ل عل��ى ح��ل تل��ك املش��اكل واملعوق��ات

رئيس جلة الطاقة املهندس راهي البزوين يكرم من قبل الرشكات النفطية
ك��رم ع��دد من الش��ركات الوطني��ة النفطية(
كش��ركة توزيع املنتجات النفطية وش��ركة
االستكش��افات النفطي��ة وش��ركة الصق��ر
الذه�بي وجلن��ة دع��م احلش��د الش��عيب يف وزارة
النفط العراقية) املهندس رئيس جلنة الطاقة
(لش��ؤون النف��ط والغ��از) يف جمل��س حمافظ��ة
ميس��ان املهن��دس راه��ي البزون��ي بع��دد م��ن
ال��دروع عل��ى هام��ش افتت��اح فعالي��ات مع��رض
ميس��ان الراب��ع للطاق��ة واالعم��ار واالس��تثمار
ال��ذي انطلق��ت فعاليات��ه مؤخراعل��ى ارض
ش��ركة نف��ط ميس��ان ج��اء هذا التكري��م تعبريا
م��ن الش��ركات املذك��ورة ع��ن فائ��ق ش��كرها
وتقديره��ا للبزون��ي ل��دورة يف دع��م اجله��د
الوط�ني وحرص��ة عل��ى اس��تمرار فعالي��ات

ميسون الالمي
تهنأ مدير دائرة رعاية املرأة ملناسبة تسنمها مهام منصبها اجلديد
معامالته��م ليحص��ل كل ذي ح��ق عل��ى
حق��ه ..واخ�يرا تقدم��ت الس��يدة املوس��وي

....بإخت��اذ اإلج��راءات التنفيذي��ة
والقانوني��ة الالزمة وبالتعاون مع
الدوائ��ر احلكومي��ة ذات العالق��ة
وف��ق امل��وارد واإلمكاني��ات املتوف��رة .
مبين�اً ان لق��اءه م��ع املواطن�ين لق��اء
يومي ....
وان ه��ذا اللقاءات جتعله قريباً من
الشأن احمللي مطلعاً بشكل مباشر
عل��ى الكث�ير م��ن القضاي��ا العام��ة
واخلاصة اليت يعاني منها املواطن
بغي��ة املس��اهمة يف إجي��اد احلل��ول
العاجل��ة هل��ا واحل��د م��ن معانات��ه
وف��ق اإلمكاني��ات املتوف��رة

رئيس جلنةاخلدمات العامة
يتابع ميدانيا عدد من املشاريع املهمة

رئيس جلنة الطاقة يعلن عن ابرام
عقد لتنفيذ نصب حمطة النتاج الطاقة الكهربائية وبواقع وحديتني بطريقة
االستثامر
اىل ح��رارة وخب��ار وبضغ��ط عال��ي
تق��وم بتحري��ك التورب�ين النت��اج
الطاق��ة الكهربائي��ة .

وعل��ى صعي��د منفص��ل زار البهادل��ي
س��ايلو حب��وب ميس��ان ملتابع��ة مس��تحقات
فالح��ي ميس��ان وكذل��ك التحض�يرات
واالس��تعدادات ملوس��م احلص��اد املقب��ل
ويف وق��ت س��ابق ق��ام البهادل��ي بزي��ارة
ميداني��ة اىل دائ��رة التس��جيل العق��اري
للتباح��ث ح��ول مش��كلة ع��دم وج��ود القي��ود
لبع��ض االراض��ي مم��ا حي��ول دون جتدي��د
العق��ود مم��ا س��بب مش��اكل عدي��دة
ألصحاب تلك األراضي الزراعية ....واكد
ان��ه مت االتف��اق عل��ى اجي��اد احلل��ول لتل��ك
املش��كلة م��ن خ�لال التنس��يق م��ع اجله��ات
املعني��ة يف احلكوم��ة املركزي��ة.

وعل��ى صعي��د منفص��ل انطالق��ا م��ن مب��دأ
التواصل بني املواطن واملسؤول واستمرارا
لزياراته��ا التفقدي��ة واميانا منها بضرورة
دع��م الطفول��ة زارت الدكت��ورة الالم��ي
روض��ة الزناب��ق والتق��ت ب��كادر الروض��ة
واطلع��ت خ�لال زيارته��ا عل��ى س�ير العم��ل
ومدى اجلهود املبذولة واالهتمام بأطفال
الروض��ة وتنمي��ة قدراته��م وتعزي��ز الثق��ة
بداخله��م ه��ذا م��ا مت مالحظت��ه م��ن خالل
االط�لاع عل��ى املع��رض الس��نوى ال��ذي
أقامت��ه الروض��ة وال��ذي يض��م ع��دد م��ن
االعم��ال الفني��ة واالف��كار االبداعي��ة وه��ذا
ان دل عل��ى ش��يء امن��ا ي��دل عل��ى م��دى
اجله��ود املبذول��ة واالهتم��ام املق��دم م��ن
قب��ل ادارة الروض��ة وكادره��ا ..ويف خت��ام
الزي��ارة تقدم��ت ادارة الروض��ة بالش��كر
والتقدي��ر هل��ذه الزي��ارة متمني��ة دوام
التواص��ل

املع��رض س��نوياً بالتنس��يق م��ع الش��ركة
املنظم��ة وذل��ك م��ن اج��ل فتح اف��اق جديدة امام
حمافظة ميسان ومن اجل استقطاب عدد من
الش��ركات لكس��ر احت��كار الس��وق النفطي��ة من
قب��ل الش��ركات النفطي��ة الصيني��ة وكذل��ك
اتاح��ة الفرص��ة ام��ام هيئ��ة االس��تثمار احمللي��ة
م��ن اج��ل اس��تغالل وج��ود الش��ركات لغ��رض
تس��ويق الف��رص االس��تثمارية املتاحة وقد جاء
التكريم من قبل االستاذ كريم حطاب جعفر
ممث��ل وزي��ر النف��ط واملدي��ر الع��ام لش��ركة
االستكش��افات النفطي��ة ومس��ؤول جلن��ة دع��م
احلشدالش��عيب

ملى الزبيدي

تزور دائرة الضمان االجتماعي وتلتقي مبدير القسم ومسئولي الشعب

زارت عض��و جمل��س حمافظ��ة ميس��ان
رئي��س جلن��ة التكاف��ل االجتماع��ي
مل��ى خض�ير الزبي��دي دائ��رة الضم��ان
االجتماع��ي يف ميس��ان والتق��ت بالس��يد
مدي��ر القس��م ومس��ئولي الش��عب
لإلط�لاع عل��ى س�ير العم��ل ومتابع��ه
الق��روض املمنوح��ة للمواطن�ين
وتس��هيل عم��ل الدائ��رة املذك��ورة
واخلدم��ات املقدم��ة للمواطن�ين
وعل��ى صعي��د منفص��ل التق��ت الزبيدي

ويف مكتبه��ا اخل��اص ع��دد كب�ير م��ن
املواطن�ين املراجع�ين للجن��ة لغ��رض
متابع��ة طلباته��م وش��كاواهم واجي��اد
احلل��ول الناجع��ة هل��م .
ويف وقت س��ابق زارت الزبيدي مديرية
الش��باب والرياض��ة يف ميس��ان والتق��ت
مبديره��ا ,وناقش��ت مع��ه س��بل االرتق��اء
باخلدم��ات املقدم��ة لش��رحية الش��باب
والرياضي�ين يف ميس��ان

ليىل الذهيباوي
تبحث مع مدير دائرة الرقابة واملالية تدقيق مستحقات الفالحني يف املحافظة
زارت عض��و جمل��س حمافظ��ة ميس��ان واملالي��ة كري��م جويع��د للذهيب��اوي ب��أن
رئي��س جلن��ة التج��ارة واملالي��ة ليل��ى محي��د املطابق��ة ق��د مت ارس��اهلا اىل ف��رع اجلنوبي��ة
الذهيب��اوي ومبعي��ة مدي��ر س��ايلو العم��ارة وس��وف يت��م متابع��ة التقري��ر يف دي��وان
املهن��دس منتظ��ر صف��اء س��لمان دائ��رة الرقاب��ة يف اجلنوبي��ة لضم��ان وص��ول
الرقاب��ة واملالي��ة يف احملافظ��ة وتباحث��ت التقري��ر اىل مق��ر الش��ركة العام��ة لتجارة
الذهيب��اوي م��ع املس��ؤولني يف الدائ��رة احلب��وب إلط�لاق الص��رف بنس��بة %27م��ن
املذك��ورة موض��وع تقريره��م ح��ول تدقيق ال%50املتبقي��ة حملص��ول احلنط��ة .
مس��تحقات الفالح�ين لع��ام 2016
وم��ن جانب��ه وض��ح مدي��ر دائ��رة الرقاب��ة
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النظام الداخلي لمجلس محافظة ميســان
بسم اهلل الرمحن الرحيم
مجهورية العراق
قرار رقم (  ) 27لسنة 2013

 -11عل��ى احملاف��ظ ورؤس��اء الوح��دات اإلداري��ة ورؤس��اء
الدوائ��ر التنفيذي��ة احلض��ور إىل اجتماع��ات
اجمللس عند الطلب منهم من قبل اجمللس

اس��تنادا للصالحي��ات املخول��ة لن��ا مبوج��ب قـانـ��ون
احملافظات غري املنظمة يف إقليم يف املادة (  / 7رابع عشر )
وملــــ��ا ج��اء جبلس��ات اجمللـ��س االعتياديــ��ة () 11 ، 4 ، 3، 2
فــــ��ي  10و 6/ 17و 3و 7 / 6و 2013/ 8/ 26ق��رر
جملس حمافظة ميسان وبأالغلبية املطلقة ما
يلي-:

 -12تتخ��ذ ق��رارات اجملل��س باألغلبي��ة البس��يطة م��ا مل
ين��ص القان��ون عل��ى خ�لاف ذل��ك يف ه��ذا النظ��ام

النظام الداخلي جمللس حمافظة ميسان
املادة األوىل
التعريف والصالحيات
الفصل األول
التعريف -:
يقص��د باملصطلح��ات اآلتي��ة أينم��ا وردت يف النظ��ام
الداخل��ي املعان��ي املبين��ة ازاء كل منه��ا -:
املادة()1
اجمللس  :جملس حمافظة ميسان
.1
الرئيس  :رئيس جملس حمافظة ميسان
.2
النائب  :نائب رئيس اجمللس
.3
العضو :عضو جملس احملافظة
.4
األعضاء :أعضاء جملس احملافظة
.5
الدورة االنتخابية :مدة والية اجمللس
.6
اجللس��ة  :االجتم��اع الرمس��ي ال��ذي يعق��ده
.7
ا جملل��س
املناص��ب العلي��ا  :امل��دراء العام��ون ورؤس��اء
.8
االجهزة االمنية يف احملافظة وال تشمل رؤساء اجلامعات
والقض��اة وق��ادة اجلي��ش
االغلبي��ة املطلق��ة  :تتحق��ق بنص��ف  1 +من عدد
.9
األعض��اء الكل��ي
األغلبي��ة البس��يطة  :تتحق��ق بنص��ف  1 +م��ن
.10
ع��دد االعض��اء احلاضري��ن بع��د اكتم��ال النص��اب
القان��ون  :قان��ون احملافظ��ات غ�ير املنتظم��ة يف
.11
اقلي��م رق��م  21لس��نة 2008
ج��دول اإلعم��ال  :قائم��ة بالقضاي��ا والفق��رات
.12
اليت ميكن ان تطرح للنقاش يف جلسة جملس احملافظة
عل��ى ان يع��رض قب��ل ي��وم .
مش��روع قان��ون  :مش��روع قان��ون حمل��ي مق��دم
.13
م��ن اعض��اء اجملل��س او احملاف��ظ .
 .12مق�ترح :طل��ب رمس��ي يق��دم لعرض مس��ألة ما للنظر
فيه��ا من قبل جملس احملافظة.
 .13جملس احملافظة -:هو السلطة التشريعية والرقابية
يف احملافظ��ة ول��ه ح��ق اص��دار التش��ريعات احمللي��ة مب��ا
ميكنه من ادارة شؤونها وفق مبدا الالمركزية االدارية
مب��ا اليتع��ارض م��ع الدس��تور والقوان�ين االحتادي��ة ال�تي
تن��درج ضم��ن االختصاص��ات احلصري��ة للس��لطات
االحتادي��ة  ،ول��ه ذم��ة مالي��ة مس��تقلة .
 .14النظ��ام الداخل��ي  :القواع��د ال�تي أرس��اها جمل��س
احملافظ��ة لتنظي��م إعمال��ه وإعم��ال جلان��ه خ�لال دوره
اجملل��س ومل��زم للعم��ل مب��ا ورد في��ه .
املادة الثانية
 -1تس��يري العم��ل يف اجللس��ة االوىل للمجل��س بع��د ب��دء
ال��دورة اجلدي��دة ي��رأس اجللس��ة االوىل الجتماع��ات
اجملل��س بع��د املصادق��ة النهائي��ة عل��ى نتائ��ج االنتخاب��ات
اك�بر االعض��اء س��نا وتنحص��ر مهام��ه يف ادارة اجللس��ة
واج��راء انتخاب��ات رئي��س اجملل��س ونائب��ه
يعلن الرئيس املوقت فتح باب الرتش��يح ملنصب
-2
الرئي��س ونائ��ب الرئي��س
بع��د غل��ق ب��اب الرتش��يح ينتخ��ب األعض��اء
-3
الرئي��س ونائب��ه باألغلبي��ة املطلق��ة لع��دد أعض��اء اجملل��س
بطريق��ة االق�تراع الس��ري املباش��ر او التصوي��ت العل�ني.
 -4للرئي��س املوق��ت دع��وة وس��ائل االع�لام ومنظم��ات
اجملتم��ع املدن��ي حلض��ور جلس��ة انتخ��اب
الرئي��س ونائ��ب الرئي��س مبوافق��ة األغلبي��ة البس��يطة
لألعضاء
يفتت��ح الرئي��س كل جلس��ة بعب��ارة (بس��م اهلل
-5
الرمح��ن الرحي��م  /باس��م اهال��ي حمافظة ميس��ان نفتتح
اجللس��ه)
جيتم��ع اجملل��س يف جلس��ات اعتيادية أس��بوعيا
-6
للمناقش��ة واملصادق��ة عل��ى فق��رات ج��دول األعم��ال
 -7تعقد اجللس��ات يف مبنى اجمللس يف مركز احملافظة
وجيوز عقدها يف اي من جمالس
االقضي��ة والنواح��ي أو اي م��كان أخ��ر ضم��ن احل��دود
اإلداري��ة للمحافظ��ة حي��دده رئي��س اجللس��ة اذا
دع��ت احلاج��ة اىل ذل��ك عل��ى ان يت��م تبلي��غ مجي��ع
األعض��اء رمسي��ا
 -8للرئيس او خلمس��ة أعضاء دعوة اجمللس لالنعقاد يف
جلسة طارئة بطلب حتريري معزز
باألس��باب املوجب��ة عل��ى ان يت��م تبلي��غ مجي��ع األعض��اء
رمسي��ا بذلك
 -9جي��وز للمحاف��ظ ان يتق��دم بطل��ب حتري��ري مع��ززا
باألس��باب املوجب��ة لعق��د جلس��ة طارئ��ة للمجل��س
على ان يتم تبليغ مجيع األعضاء رمسيا بذلك
 -10للمحاف��ظ ورؤس��اء الوح��دات اإلداري��ة طل��ب حض��ور
جلس��ات اجملل��س االعتيادي��ة

 -13يتحق��ق نص��اب عق��د جلس��ات اجملل��س حبض��ور
األغلبي��ة املطلق��ة لع��دد اعض��اءة ويف ح��ال ع��دم
حتق��ق النص��اب جي��وز للرئي��س او نائب��ة يف حال غيابه
متديد اجللسة نصف ساعة
 -14يف ح��ال ع��دم حتق��ق النص��اب ألكث��ر م��ن نص��ف
س��اعة تتح��ول اجللس��ة اىل جلس��ة تداولي��ة ال
جيوز اختاذ اي قرار فيها
 -15ال جي��وز ط��رح اي موض��وع خ��ارج ج��دول أعم��ال
اجللس��ة إال مبوافق��ة رئي��س اجملل��س بع��د تقدي��م
طلب له
 -16تك��ون جلس��ات اجملل��س علنية وجيوز حتويلها س��رية
يف حال مناقش��ة مواضيع ذات حساس��ية بالغة ومبوافقة
األغلبية املطلقة للمجلس
 -17يتح��دث العض��و ب��إذن م��ن الرئي��س م��ن خ�لال رف��ع
الي��د وللرئي��س حتدي��د امل��دة الزمني��ة للحدي��ث وال
جي��وز للعض��و جت��اوز الف�ترة الزمنية احمل��ددة له من قبل
الرئي��س كم��ا ال جي��وز احلدي��ث الكث��ر م��ن م��رة م��ن
نف��س العض��و يف نف��س املوض��وع اال اذا اج��از الرئي��س ذل��ك
ألهمي��ة املوض��وع
 -18عند اخالل العضو بس�ير العمل يف اجللس��ة ونظامها
للرئي��س وح��ده ان يلفت نظر العضو اىل االلتزام باحكام
هذا النظام
 -19ال جي��وز الع��ودة اىل املوضوع��ات ال�تي مت اخت��اذ
الق��رارات بش��أنها
 -20ال جي��وز الح��د مقاطع��ة املتح��دث م��ن االعض��اء وال
اب��داء اي��ة مالحظ��ة اال م��ن قبل الرئي��س يف حال خمالفة
املتح��دث ألح��كام ه��ذا النظام
لرئي��س اجللس��ة ح��ذف اي حدي��ث يص��در
-7
م��ن األعض��اء م��ن حمض��ر اجللس��ة يف ح��ال خمالفت��ه
نظ��ام اجللس��ة او اذا كان مي��س مبؤسس��ات الدول��ة او
اي��ة ش��رحية م��ن ش��رائح اجملتم��ع واحملافظ��ة  ،وعن��د
االعرتاض يعرض على اجمللس الذي يكون قراره نهائي
باألغلبي��ة البس��يطة
 -22رئي��س اجملل��س مبوافق��ة االغلبية البس��يطة من رفع
اجللس��ة مل��دة س��اعة او تاجيله��ا يف ح��ال ع��دم التمك��ن م��ن
االس��تمرار نتيج��ة اخالل النظام
 -23اللجان املؤقته واللجان التحقيقية:
تش��كيل جل��ان مؤقت��ه او جل��ان حتقيقي��ة
أ-
وباالغلبي��ة البس��يطة بن��اءا عل��ى اق�تراح رئاس��ة اجملل��س
او مخس��ة اعض��اء حبس��ب مقتضي��ات العم��ل واملوضوعات
املعروض��ة علي��ه ويع��رض عل��ى اجملل��س
يتم تشكيل اللجان املؤقتة واللجان التحقيقية
ب-
باق�تراح م��ن جمل��س الرئاس��ة او اللجنة الدائمي��ة املعنية
وتع��رض نتائجه��ا عل��ى اجملل��س للتصوي��ت عليه��ا
للج��ان التحقيقي��ة صالحي��ة تقص��ي احلقائ��ق
ت-
يف كل م��ا ه��و مع��روض عليه��ا وهل��ا يف س��بيل ذل��ك
االس��تعانة باخل�براء ودع��وة اي ش��خص لس��ماع أقوال��ه
وف��ق م��ا ه��و منص��وص عليه يف القانون وه��ذا النظام وهلا
االطالع على كل ما له عالقة باملوضوع املعروض عليها
ترف��ع جل��ان التحقي��ق توصياته��ا وتقاريره��ا
ث-
اىل الرئيس ضمن الفرتة الزمنية احملددة من قبل هيئة
الرئاس��ة لغ��رض عرضه��ا عل��ى اجملل��س واملصادق��ه عليها
م��ن عدم��ه ويف ح��ال ع��دم اكم��ال اعماهل��ا ضم��ن الف�ترة
احمل��ددة حت��ل والتصوي��ت عل��ى تش��كيل جلن��ة اخ��رى
املادة الرابعة
صالحيات جملس احملافظة
للمجلس الصالحيات اآلتية -:
كاف��ة الصالحي��ات ال�تي اقره��ا الدس��تور
.1
وقان��ون احملافظ��ات غ�ير املنتظم��ة باقلي��م رق��م  21لس��نة
. 2008
انتخ��اب رئي��س اجملل��س ونائب��ه باألغلبي��ة
.2
ا ملطلق��ة
للرئي��س ح��ق توقي��ع مجي��ع االتفاق��ات
.3
ومذك��رات التفاه��م او م��ن خيول��ه الرئي��س
إقال��ة رئي��س اجملل��س او نائب��ه م��ن املنص��ب
.4
باألغلبية املطلقة يف حال حتقق احد األسباب الواردة يف
الفق��رة ( )8م��ن امل��ادة الس��ابعة م��ن القان��ون رق��م  21لس��نة
 2008بن��ا ًء عل��ى طل��ب ثل��ث االعض��اء .
إص��دار التش��ريعات احمللي��ة واألنظم��ة لتنظيم
.5
الشؤون اإلدارية واملالية وفق مبدأ الالمركزية االدارية
ومب��ا ال يتع��ارض م��ع الدس��تور والقوان�ين االحتادي��ة
رس��م السياس��ة العام��ة للمحافظ��ة بالتنس��يق
.6
م��ع ال��وزارات املعني��ة يف جم��ال تطوي��ر اخلط��ط املتعلق��ة
باحملافظ��ة .
حتدي��د اولوي��ات احملافظ��ة م��ن املش��اريع
.7
واخلدم��ات ومصادق��ة اجملل��س عليه��ا .
اع��داد مش��روع املوازن��ة اخلاص��ة باجملل��س
.8
لدرجه��ا يف املوازن��ة العام��ة للمحافظ��ة .
تع��رض موازن��ة اجملل��س واحملافظ��ة بكام��ل
.9
ابوابه��ا كل س��تة اش��هر اثن��اء اجتم��اع اجملل��س م��ع بي��ان
املص��روف الفعل��ي .
تع��د موازن��ة اجمللس مبا يضمن اس��تمرار عمله
.10
دون عائ��ق ويف ح��ال وروده��ا م��ن وزارة املالي��ة باق��ل مم��ا

اع��دت تع��اد اىل وزارة املالي��ة .
خيص��ص ب��اب ضم��ن املوازن��ة لتموي��ل جمالس
.11
االقضي��ة والنواح��ي م��ع حتدي��د مبل��غ حس��ب الكثاف��ة
الس��كانية .
املصادق��ة عل��ى مش��روع املوازن��ة العام��ة
.12
للمحافظ��ة احملال��ة الي��ه م��ن احملاف��ظ عل��ى ان يش��عر
احملاف��ظ اجملل��س بوق��ت حتدي��د املوازن��ة ك��ي يرس��م
اجملل��س االولوي��ات فتك��ون املوازن��ة مطابق��ة لالولوي��ات
املرس��ومة .
اج��راء املناقل��ة ب�ين اب��واب املوازن��ة وباغلبي��ة
.13
مطلق��ة فق��ط م��ن صالحي��ات جمل��س احملافظ��ة على ان
تراع��ى املعاي�ير الدس��تورية يف التوزي��ع ملرك��ز احملافظ��ة
واالقضي��ة والنواح��ي ورفعه��ا ل��وزارة املالي��ة يف احلكوم��ة
االحتادي��ة لتوحيده��ا م��ع املوازن��ة الفيدرالي��ة .
.13الرقاب��ة عل��ى مجي��ع أنش��طة اهليئ��ات التنفيذي��ة
احمللية باستثناء احملاكم والوحدات العسكرية والكليات
واملعاه��د لضم��ان حس��ن أداء عمله��ا .
 .14انتخ��اب احملاف��ظ ونائبي��ه باالغلبي��ة املطلق��ة لع��دد
اعض��اء اجملل��س
 .15اس��تجواب احملاف��ظ او اح��د نائبي��ه بن��ا ًء عل��ى طل��ب
ثل��ث اعض��اءه وعن��د ع��دم قناع��ة االغلبي��ة البس��يطة
بأجوب��ة املس��تجوب يع��رض للتصوي��ت عل��ى اإلقال��ة يف
جلس��ة ثاني��ة ويعت�بر مق��ا ً
ال مبوافق��ة االغلبي��ة املطلق��ة
لع��دد اعض��اء اجملل��س ويكون طلب االقال��ة او التوجيه بها
مس��تنداً على احد االس��باب الواردة يف الفقرة الثامنة من
امل��ادة الس��ابعة .
 .16املصادق��ة عل��ى ترش��يح ثالث��ة أش��خاص الش��غال
املناص��ب العلي��ا يف احملافظ��ة وباالغلبي��ة املطلق��ة م��ن
جمم��وع مخس��ة أش��خاص مرش��حني م��ن قب��ل احملافظ��ة
وعل��ى الوزي��ر املخت��ص تعي�ين احده��م .
 .17إعف��اء أصح��اب املناص��ب العليا يف احملافظة باألغلبية
املطلقة بنا ًء على طلب مخس عدد أعضاء اجمللس أو بنا ًء
على اقرتاح من احملافظ .
 .18أي إج��راء إداري ينف��ذ م��ن قب��ل احملافظ��ة حب��ق
امل��دراء العام�ين وحت��ى داخ��ل احملافظ��ة خيض��ع لتصويت
باألغلبي��ة املطلق��ة .
 .19اختي��ار ش��عار للمحافظ��ة مس��توحى م��ن االرث
التارخي��ي واحلض��اري هل��ا .
 .20املصادق��ة باالغلبي��ة املطلق��ة عل��ى قب��ول او رف��ض
التربع��ات واهلب��ات ال�تي حتص��ل عليه��ا احملافظ��ة .
 .21يل��زم مدي��ر ع��ام الش��رطة بتقدي��م اخلط��ط األمني��ة
إىل احملافظ ومن ثم ختضع لتصويت اجمللس باألغلبية
املطلق��ة إال إذا كان��ت خط��ة احتادية .
 . 22اذا كان��ت اخلط��ة االمني��ة احتادي��ة فعل��ى مدي��ر عام
ش��رطة احملافظة اطالع اجمللس عليها
 .23يس��بق اعف��اء أي مدي��ر لدائ��رة تقدي��م األس��باب قب��ل
االس��تجواب واإلقال��ة .
 .24للمجل��س صالحي��ة إص��دار ق��رار النش��اء هيئ��ة
استش��ارية يف خمتل��ف االختصاص��ات .
 .25للمجل��س صالحي��ة تش��كيل جل��ان مؤقت��ه عل��ى أن
حت��دد مهامه��ا وم��دة عملها بق��رار يتخذ من قبل اجمللس
كلجن��ة املش�تريات مث� ً
لا .
 .26للمجل��س ح��ق مراقب��ة هيئ��ة االس��تثمار بن��ا ًء عل��ى
قان��ون االس��تثمار رق��م ( ) لس��نة  2009الفص��ل االول م��ادة
رق��م ()1
 .27تشكيل اللجان الرئيسية للمجلس .
 .28االش��راف عل��ى عم��ل االجه��زة االمني��ة للمحافظ��ة
م��ن خ�لال مناقش��ة اخلط��ة األمني��ة م��ع مدي��ر الش��رطة
ومتابع��ة تنفيذه��ا م��ن قب��ل اللجن��ة االمني��ة .
 .29ف��رض الضرائ��ب والرس��وم مب��ا ال يتع��ارض م��ع
القوان�ين واالنظم��ة املعم��ول به��ا .
 .30اس��تبدال وتغيري رؤس��اء واعضاء اللجان الدائمية بنا ًء
على اقرتاح من رئيس اجمللس باغلبية بسيطة .
.31املصادق��ة باالغلبي��ة املطلق��ة على اس��تحداث أي وحدة
ادارية .
 .32املصادق��ة باالغلبي��ة املطلق��ة عل��ى اس��تحداث مرك��ز
للش��رطة او اس��تحداث جامعة او معهد .
 .33يص��وت اجملل��س باغلبي��ة مطلق��ة عل��ى اختي��ار اح��د
أعض��اءه للقي��ام بعم��ل املعاون الف�ني قبل ختويله من قبل
رئي��س اجملل��س عل��ى ان يك��ون قريب �اً يف اختصاص��ه م��ن
االعم��ال الفني��ة .
 .34حي��ق للعض��و اثن��اء جلس��ات اجملل��س ان يع�ترض
(نقطة نظام) على س�ير املناقش��ات اذا خالفت احدى مواد
الدس��تور او القوان�ين الناف��ذ ه��او ه��ذا النظ��ام او جت��اوزت
ج��دول االعم��ال وعل��ى العض��و بيان رقم امل��ادة اليت حيتج
به��ا ونصها..
الفصل الثاني
اهليكل النيابي جمللس احملافظة
املادة اخلامسة -:
يتك��ون اجملل��س م��ن  27عض��واً مت انتخابه��م من قب��ل ابناء
احملافظ��ة وفق�اً للقان��ون ويك��ون للمجل��س رئي��س ونائب
اداري ومعاون فين ومقرر معني من قبل رئاس��ة اجمللس
.
املادة السادسة -:
صالحية رئيس اجمللس -:
اإلشراف على عمل جملس احملافظة
.1
يتاب��ع رئي��س اجملل��س ونائب��ه عم��ل جل��ان
.2
اجملل��س البالغ��ة ( )22جلن��ة
مراقب��ة ومتابع��ة تنفي��ذ ق��رارات اجملل��س
.3
بالتع��اون م��ع نائب��ه
ادارة اجتماعات اجمللس
.4
.5املصادقة على تشكيل اللجان املنبثقة من اجمللس
.6إل��زام رئي��س كل جلن��ة عل��ى تقدي��م وق��راءة تقري��ر
نص��ف ش��هري ويف حال��ة ع��دم تقدي��م اللجن��ة تقريره��ا
مرتني يوجه استفسار خطي من قبل رئيس اجمللس اىل
رئي��س اللجن��ة وتق��رأ االجاب��ة عل��ى اعض��اء اجملل��س .

التوقيع على قرارات اجمللس الرمسية
.7
.8تعيني واقالة موظفي اجمللس الكادر االداري والفين
املصادق��ة عل��ى ميزاني��ة اجملل��س واج��راء
.9
املناق�لات يف حق��ول امليزاني��ة بع��د اقراره��ا م��ن اجملل��س
 .10ين��اط برئي��س اجملل��س ح��ل الن��زاع ال��ذي ق��د حيص��ل
ح��ول التفس�ير القانون��ي ألي م��ادة مطروح��ة للنق��اش
بتحوي��ل االم��ر اىل اللجن��ة القانوني��ة .
 .11اختي��ار املتح��دث الرمس��ي باس��م اجملل��س ام��ام وس��ائل
االع�لام والوف��ود .
 .12دعوة احملافظ ونائبيه لغرض التش��اور معهم لتنفيذ
سياسة احملافظة اليت تقر من قبل اجمللس
 .13متثي��ل اجملل��س يف املؤمت��رات واللق��اءات الرمسي��ة وله
احل��ق بتخويل هذه الصالحيات لغريه
( النائ��ب او األعض��اء ) عل��ى ان يلت��زم بتقدي��م تقري��ر
مفص��ل عم��ا دار يف تل��ك املؤمت��رات والبعث��ات وعرضه��ا
للمناقش��ة يف االجتم��اع .
 .14تعي�ين اعض��اء الوف��ود الرمسي��ة ال�تي متث��ل جمل��س
احملافظ��ة عل��ى ان يراع��ى يف ذل��ك الكف��اءة واالختص��اص
قدر اإلمكان وإعالم مجيع أعضاء اجمللس بهذا األمر مع
وض��ع ج��دول دوري لذل��ك ي��درج في��ه كل األعض��اء .
 .15ين��اط بنائ��ب رئي��س اجملل��س مجي��ع األعم��ال اإلداري��ة
املخول��ة ل��ه من قب��ل رئيس اجمللس .
 .16خي��ول رئي��س اجملل��س صالحيات��ه لنائب��ه يف ح��ال
غياب��ه رمسي �اً .
 .17حي��ق لرئي��س اجملل��س اخت��اذ العقوب��ة املناس��بة يف
ح��ال حص��ول املش��ادات ب�ين أعض��اء اجملل��س كإخراج��ه
من اجللس��ة أو إيقافه عن احلضور جللس��تني او عقوبات
مالي��ة .
 . 18تتك��ون الس��نة التش��ريعية للمجل��س من فصلني مدة
كل فص��ل تش��ريعي ( )5اش��هر و ( )10اي��ام حي��ث يتمت��ع
اجملل��س بإج��ازة عش��رين ي��وم ل��كل فص��ل تش��ريعي م��ع
ع��رض موازن��ة اجملل��س عن��د بداية كل فصل تش��ريعي .
 .19خي��ول رئي��س اجملل��س مبن��ح إج��ازة ألي عض��و بع��د
تقدمي��ه طل��ب ويف ح��ال امل��رض ف��ان م��دة اإلج��ازة حت��دد
م��ن قب��ل جلن��ة طبي��ة.
 .20تنظي��م عالق��ة اجملل��س مبجل��س الن��واب والس��لطة
التنفيذي��ة واالحتادي��ة واحمللي��ة .
 .21اإلشراف على اجلريدة الصادرة من اجمللس .
صالحيات نائب رئيس اجمللس
ميارس نائب الرئيس الصالحيات التالية :
مي��ارس صالحي��ات رئي��س اجملل��س يف ح��ال
.1
غي��اب الرئي��س ألي س��بب كان
التنس��يق م��ع جل��ان اجملل��س لضم��ان س�ير
.2
العم��ل ومتابع��ة جل��ان اجملل��س الدائمة واملؤقت��ة وتقديم
التقاري��ر بش��أنها إىل اجملل��س
تكلي��ف اح��د اللج��ان بدراس��ة موض��وع مع�ين
.3
بع��د موافق��ة اجملل��س عل��ى ذل��ك
متابعة نتائج تشكيل اللجان املؤقتة
.4
تنظي��م ج��دول بطال�بي احلدي��ث م��ن أعض��اء
.5
اجملل��س ويس��اعده موظ��ف اجملل��س بذل��ك أثن��اء اجللس��ة
اذا كان املس��تجوب من��ه ه��و رئي��س اجملل��س
.6
فيت��وىل نائ��ب الرئي��س إدارة اجللس��ة
املادة السابعة
مقرر اجمللس والناطق الرمسي للمجلس
()1
أوال  /مق��رر اجملل��س  :ه��و موظ��ف يع�ين م��ن قب��ل رئي��س
اجمللس مباش��رة
ثانياً  :مميزات مقرر اجمللس
حاصل على شهادة جامعية أولية
أ.
ميتلك اخلربة والكفاءة والنزاهة
ب.
ثالثاً  /ميارس مقرر اجمللس املهام التالية -:
تدوي��ن حماض��ر اجللس��ات اخلاص��ة
أ.
باجتماع��ات اجملل��س الدوري��ة والطارئ��ة وذات الطبيع��ة
التفاوضي��ة واعتباره��ا مص��ادر ميك��ن العودة إليها حس��ب
ا حلا ج��ة
تهيئ��ة ج��دول أعم��ال االجتماع��ات بالتنس��يق
ب.
م��ع هيئ��ة الرئاس��ة عل��ى ان يق��دم قب��ل ي��وم او يوم�ين م��ن
انعق��اد اجللس��ة .
ج��ـ .متابع��ة تنفي��ذ مق��ررات اجللس��ات باجت��اه جل��ان
وأقس��ام وش��عب اجملل��س
تنفي��ذ توصي��ات الرئاس��ة ومق��ررات اجملل��س
د.
مب��ا خي��ص إص��دار البيان��ات العام��ة وحس��ب متطلب��ات
العم��ل .
ه��ـ .حف��ظ وتوثي��ق أوراق االق�تراع الس��ري وإج��راء الع��د
والف��رز عن��د التصوي��ت الس��ري والعل�ني .
و  .إص��دار املذك��رات الداخلي��ة باجت��اه اللج��ان واألقس��ام
والش��عب حس��ب حاج��ة ومتطلب��ات اجللس��ات وتوجيه��ات
رئاس��ة اجمللس
حـ .تامني تبليغات رئاسة اجمللس باجتاه السادة األعضاء
تنفي��ذ توصي��ات رئاس��ة اجملل��س وحس��ب
ط.
التكليف��ات واحلاج��ة
()2
الناطق الرمسي للمجلس
ميارس الناطق الرمسي للمجلس املهام التالية:
لرئي��س اجملل��س اختي��ار الناط��ق الرمس��ي
.1
جملل��س احملافظ��ة ام��ام وس��ائل االع�لام
التصري��ح لوس��ائل اإلع�لام املختلف��ة بعم��ل
.2
ونش��اطات اجملل��س
عق��د مؤمت��ر صحف��ي ش��هري يوض��ح في��ه
.3
االجن��ازات ال�تي حيققه��ا اجمللس والتحدي��ات اليت تواجة
ا جملل��س
يلت��زم الناط��ق الرمس��ي بالتنس��يق م��ع رئي��س
.4
اجملل��س ونائب��ه يف جم��ال إع��داد االجوب��ه الالزم��ة اىل
وس��ائل اإلع�لام املختلف��ة
للناط��ق الرمس��ي الطلب من ع��دد من األعضاء
.5
احلض��ور ح�ين التصري��ح لوس��ائل اإلع�لام املختلف��ة
إص��دار بيان��ات باس��م اجملل��س ح��ول القضاي��ا
.6
اهلام��ة واملس��تجدات بع��د التش��اور م��ع رؤس��اء الكت��ل
السياس��ية املمثل��ة يف اجملل��س وبعد التنس��يق مع الرئيس
ونائب��ة.

الفصل الثالث
اللجان االختصاصية الدائمة
املادة الثامنة
ع��دد جل��ان اجمللس ( )22جلنة تش��كل باالقرتاع
.1
السري املباشر على ان تكون عضويتها حمصورة بأعضاء
اجملل��س ويراع��ى يف ذل��ك االختص��اص واخل�برة والرغبة
ق��در اإلم��كان .
ال يق��ل ع��دد أعض��اء اللجن��ة ع��ن ثالث��ة أعض��اء
.2
وال يزي��د عن مخس��ة أعض��اء على أن يكون عضو اجمللس
عض��واً يف جلن��ة واح��دة عل��ى األق��ل وان يك��ون جمم��وع
اللجن��ة ع��ددا فردي��ا.
يق��وم أعض��اء اللجن��ة الواح��دة باختي��ار رئي��س
.3
للجن��ة باالق�تراع الس��ري املباش��ر ويف ح��ال ع��دم حتق��ق
ذل��ك حي��ال أم��ر اختي��ار الرئي��س اىل رئاس��ة اجمللس على
ان ي��درج ه��ذا املوض��وع يف ج��دول اإلعم��ال بطل��ب م��ن
اللجن��ة نفس��ها ويك��ون الق��رار مل��زم .
ال جيوز للعضو ان يكون رئيسً��ا للجنتني يف آن
.4
واح��د .
عل��ى كل جلن��ة وضع برنام��ج عمل داخلي هلا
.5
.
ال ميك��ن للج��ان خماطب��ة دوائ��ر الدول��ة دون
.6
امل��رور برئاس��ة اجملل��س .
تلغ��ى اللجن��ة بن��ا ًء عل��ى طل��ب مس��بب م��ن ثل��ث
.7
أعض��اء اجملل��س او بطل��ب م��ن رئي��س اجملل��س وتع��رض
للتصوي��ت باألغلبي��ة املطلق��ة .
يع��اد النظ��ر بأعض��اء اللجن��ة بن��اءا عل��ى طل��ب
.8
م��ن ثل��ث أعض��اء اجملل��س وتع��رض للتصوي��ت باألغلبي��ة
املطلق��ة بع��د تقدي��م األس��باب املوجب��ة.
لرئي��س الكتل��ة التق��دم بطل��ب اىل رئاس��ة
.9
اجملل��س لغ��رض تغي�ير رئي��س اللجن��ة التابع��ة لكتلت��ه
وتع��رض للتصوي��ت باألغلبي��ة املطلق��ة
تعق��د اللجن��ة اجتماعاته��ا بش��كل دوري وميكن
.10
عق��د اجتماع��ات اس��تثنائية عن��د الض��رورة .
 .11للج��ان دع��وة املس��ؤول احلكومي املختص ومستش��اريه
حلض��ور جلس��اتها ع��ن طريق رئاس��ة اجملل��س قبل ثالثة
ايام من موعد اجللس��ة .
 .12للج��ان اجملل��س ان تطل��ب م��ن املس��ؤول املخت��ص
تزويدها باملس��تندات والوثائق عن طريق رئاس��ة اجمللس
.
 .13إذا امتن��ع املس��ؤول ع��ن إجاب��ة الطلب وجب رفع األمر
إىل رئاس��ة اجملل��س ال��ذي يع��رض املوض��وع عل��ى اجملل��س
يف أول جلس��ة ويعطيه األولوية على س��ائر اإلعمال .
 .14يبل��غ أعض��اء اللج��ان مبش��روع املوازن��ة العام��ة ف��ور
وروده للمجل��س وتدع��و اللجن��ة املالي��ة واالقتصادي��ة
يف اجملل��س إلزامي��ا كل جلن��ة م��ن جل��ان اجملل��س وقب��ل
يوم�ين عل��ى األقل حبضور االجتماعات اليت تدرس فيها
املوازن��ة .
أمساء ومهام اللجان
املادة التاسعة :
أمساء اللجان هي -:
جلنة الرتبية والتعليم والثقافة واالعالم
.1
جلنة الزراعة واملوارد املائية
.2
جلنة اخلدمات العامة
.3
جلنة الكهرباء
.4
جلنة النفط والغاز
.5
جلنة األمن والدفاع
.6
جلنة شؤون املرأة والطفل
.7
جلنة منظمات اجملتمع املدني
.8
جلنة الصحة والبيئة
.9
جلنة التنمية الصناعية
.10
جلنة االستثمار
.11
جلنة األعمار والتطوير
.12
 .13جلنة النزاهة
 .14جلنة إنعاش االهوار و السياحة واآلثار
 .15جلنة حقوق اإلنسان و الشهداء والسجناء السياسيني
وضحايا اإلرهاب واالحتالل
 .16جلنة التجارة واملالية
 . 17اللجنة القانونية
 .18جلنة الشباب والرياضة
 .19جلنة التكافل االجتماعي
 .20جلنة احلشد الشعيب
 . 21جلنة تعظيم الواردات احمللية
 .22جلنة التخطيط االسرتاتيجي
املادة العاشرة :
مهام اللجان :
 :جلن��ة الرتبي��ة والتعلي��م والثقاف��ة واإلع�لام
.1
ختت��ص ه��ذه اللجن��ة بـ��ما يل��ي -:
متابع��ة ش��ؤون الرتبي��ة والتعلي��م جلمي��ع
أ-
املراح��ل يف احملافظ��ة.
متابعة املناهج ومراكز البحث العلمي.
ب-
متابع��ة مراح��ل النم��و الرتب��وي واالجتماع��ي
ت-
واالقتص��ادي للطال��ب واملعل��م.
الوق��وف عل��ى مش��اكل ومعوق��ات امل��دارس
ث-
والك��وادر التعليمي��ة والس��عي احلثي��ث عل��ى تام�ين
ا حتيا جا ته��م
وإبعادهم عن حاالت اإلحباط .
إع��داد قاع��دة بيان��ات تش��مل كل املعلوم��ات
ج-
املتعلق��ة بالرتبي��ة والتعلي��م.
الرقاب��ة واملتابع��ة عل��ي وس��ائل اإلع�لام يف
ح-
احملافظ��ة والدوائ��ر الثقافي��ة فيه��ا .
التنس��يق م��ع رج��ال اإلعالم لضم��ان إعالم حر
خ-
مس��تقل بن��اء.

5
تش��جيع وس��ائل اإلعالم لنش��ر احلقائق لش��عب
د-
حمافظ��ة ميس��ان وتس��ليط الض��وء عل��ى أعم��ال جمل��س
احملافظ��ة
وسياسته .
رص��د معوقات ومش��اكل اإلع�لام يف احملافظة
ذ-
ووض��ع املقرتح��ات بغي��ة إجي��اد احلل��ول املناس��بة.
رئي��س اللجن��ة رئي��س حتري��ر جري��دة اجملل��س
ر-
وبإش��راف رئي��س اجملل��س .
 .2جلن��ة الزراع��ة وامل��وارد املائي��ة  :ختت��ص ه��ذه اللجن��ة
بـ��ما يل��ي -:
أ .الرقاب��ة واملتابع��ة عل��ى الدوائ��ر ذات الصل��ة بالزراع��ة
وال��ري والث��روة احليواني��ة يف احملافظ��ة .
ب .وض��ع اخلط��ط واملقرتح��ات اخلاص��ة بتطوي��ر
القطاع��ات أع�لاه .
ج .متابع��ة ش��ؤون األري��اف وتنميته��ا ورف��ع املس��توى
املعيش��ي للفالح�ين واملزارع�ين
د .إع��داد الدراس��ات والبح��وث واملش��اريع ال�تي تضم��ن
تطوير الواقع الريفي بالتنس��يق مع اللجان ذات العالقة
ه .متابعة شؤون الثروة احليوانية وشؤون البيطرية
و .الس��عي اىل توف�ير كاف��ة املس��تلزمات الزراعي��ة
ومتابع��ة عملي��ة توزيعها وفق االس��تحقاقات والضوابط
كاألمسدة واملبيدات والتجهيزات الزراعية ومستلزمات
الث��روة احليواني��ة
ز .متابع��ة توزي��ع احلص��ص املائي��ة وف��ق الضواب��ط
القانوني��ة والفني��ة ومراقب��ة النواظ��م والقن��وات خلل��ق
انس��يابية وص��ول مي��اه الس��قي
ح .متابع��ة عم��ل املس��توصفات البيطري��ة العامل��ة ضم��ن
احل��دود اإلداري��ة للمحافظة
 .3جلنة اخلدمات العامة  :ختتص هذه اللجنة بـ��ما يلي
-:
أ .متابع��ة املش��اريع اخلدمي��ة يف احملافظ��ة وتقدي��م
املقرتح��ات واحلل��ول م��ن اج��ل تقدي��م أفض��ل اخلدم��ات .
ب .رص��د ح��االت التلك��ؤ والتباط��ؤ يف املش��اريع والدوائ��ر
اخلدمي��ة ورس��م السياس��ة املناس��بة إلجي��اد احلل��ول ال�تي
تذل��ل الصعوب��ات .
ج��ـ .مراقب��ة تطبيق قوانني العمل ومتابعة تهيئة العمالة
املاهرة حسب متطلبات سوق العمل .
د .متابع��ة الش��ؤون امليداني��ة خلدم��ات البلدي��ات وامل��اء
واجمل��اري والنق��ل واالتص��االت واخلدم��ات األساس��ية
األخ��رى يف احملافظ��ة
ه .تقيي��م مس��توى اخلدم��ات املقدم��ة للمواطن�ين وأداء
م��دراء الدوائ��ر املذك��ورة يف الفق��رة (د) اع�لاه
و .إع��داد السياس��ات القطاعية املتعلقة باخلدمات العامة
وإرس��اهلا إىل جمل��س التخطي��ط لتحويله��ا إىل برام��ج
ومشاريع
ز.إع��داد قاع��دة بيان��ات تش��مل كل املعلوم��ات املتعلق��ة
باخلدم��ات العام��ة
.4جلنة الكهرباء  :ختتص هذه اللجنة بـما يلي -:
أ /متابعة مشاريع ودوائر ومالكات قطاع الكهرباء
ب /إع��داد اخلط��ط والسياس��ات م��ن اج��ل تطوي��ر ه��ذا
القط��اع
ج��ـ  .تقدي��م مش��روعات القوان�ين للح��د م��ن ه��در الث��روة
الكهربائي��ة
د .متابع��ة األداء احلكوم��ي للمؤسس��ات ال�تي تعم��ل يف
القط��اع الكهربائ��ي
ه .متابع��ة تأهي��ل واس��تحداث املش��اريع املتعلقة مبش��اريع
إنت��اج الطاقة الكهربائية
و .الرقاب��ة عل��ى ش��ركات الطاق��ة الكهربائي��ة العاملة يف
احملافظة
 5جلنة النفط والغاز :وختتص هذه اللجنة مبا يلي:
الرقاب��ة واإلش��راف عل��ى السياس��ة النفطي��ة
أ-
والثروات الطبيعية يف احملافظة وبالتعاون مع احلكومة
االحتادي��ة
تقدي��م مش��روعات القوان�ين للح��د م��ن ه��در
ب-
الث��روة النفطي��ة والطبيعي��ة
متابع��ة تأهي��ل واس��تحداث املش��اريع املتعلق��ة
ت-
بالث��روات الطبيعي��ة
الرقاب��ة عل��ى الش��ركات العامل��ة يف احملافظ��ة
ث-
املس��تخرجة للث��روات الطبيعي��ة
متابع��ة األداء احلكومي للمؤسس��ات اليت تعمل
ج-
يف القط��اع النفط��ي
متابع��ة اس��تحصال مبال��غ الب�ترو دوالر م��ن
ح-
النف��ط والغ��از
إع��داد قاع��دة بيان��ات تش��مل كل املعلوم��ات
خ-
املتعلق��ة بالقط��اع النفط��ي
 .6جلنة األمن والدفاع  :ختتص هذه اللجنة بـما يلي -:
أ /متابعة شؤون امن احملافظة
ب /الرقاب��ة واملتابع��ة عل��ى مجي��ع األجه��زة األمني��ة يف
احملافظ��ة ومعرف��ة مس��توى فعالياته��ا وخططه��ا يف كل
مرحلة
ج��ـ /رف��ع اخلط��ط األمني��ة احمللي��ة للمجل��س لغ��رض
املصادق��ة عليه��ا
د /رس��م السياس��ة اليت تدعم رجال األمن بغية متكينهم
من أداء واجباتهم وخططهم
ه .مناقش��ة اخلط��ط األمني��ة املقدم��ة م��ن قب��ل اللجن��ة
األمني��ة العلي��ا لغ��رض دراس��تها وتقدميه��ا للمجل��س
للمصادق��ة عليه��ا.
و .متابع��ة الوض��ع األم�ني يف احملافظ��ة وبالتنس��يق
م��ع اجله��ات األمني��ة املختص��ة وإع��داد الدراس��ات ورف��ع
التوصي��ات اخلاص��ة باخلط��ة األمني��ة م��ن قب��ل اجله��ات
املختص��ة وعرضه��ا بتقاري��ر منتظم��ة إىل اجملل��س.
ز .متابع��ة تنفي��ذ اخلط��ة األمني��ة للمحافظ��ة بع��د
املصادق��ة عليه��ا م��ن قب��ل اجملل��س
ح .متابع��ة وتقيي��م أداء عم��ل االجه��زه األمني��ة م��ن
الضب��اط واملنتس��بني يف احملافظ��ة
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-7جلن��ة ش��ؤون امل��رأة والطف��ل :ختتص هذه اللجنة بـ��ما
يلي -:
أ /تقدي��م مقرتح��ات مش��روعات القوان�ين ال�تي تدعم دور
امل��رأة ومكانته��ا يف حمافظ��ة ميس��ان وتدعي��م مس�يرتها
السياس��ية والثقافي��ة واالجتماعي��ة وتطوي��ر املواه��ب
النس��وية ملختل��ف اجمل��االت
ج  .االهتمام حبقوق املرأة والدفاع عنها
د /رص��د املخالف��ات ال�تي تعي��ق عم��ل امل��رأة م��ع مراع��اة
القوان�ين واألع��راف
هـ��ـ /االهتم��ام بتطوي��ر تش��ريعات تدع��م األموم��ة
و ا لطفو ل��ة
و /االهتم��ام باإلح��داث ورعايته��م والس��يطرة عل��ى
أوضاعه��م والتش��رد ال��ذي ق��د يواجهون��ه .
 8جلن��ة منظم��ات اجملتمع املدن��ي :وختتص هذه اللجنة
مبا يلي:
ممارس��ة ال��دور الرقاب��ي للنش��اطات احمللي��ة
أ-
و ا لد و لي��ة
بناء قدرات املنظمات العاملة واملسجلة
ب-
ج ـ تطوي��ر العالق��ة م��ع اجله��ات املاحن��ة الدولي��ة
والتنس��يق معه��ا لتنمي��ة املنظم��ات احمللي��ة
التنس��يق م��ع اجله��از التنفي��ذي يف احملافظ��ة ح��ول
القضاي��ا واإلج��راءات املتعلق��ة بتس��هيل
عمل املنظمات (تواجده ,نش��اطاته) باإلضافة إىل
تنفيذ عمله داخل احملافظة .
 -9جلنة الصحة والبيئة  /ختتص هذه اللجنة بـما يلي -:
أ /متابع��ة األوض��اع الصحي��ة يف احملافظ��ة واإلش��راف
عل��ى تطوي��ر مؤسس��اتها مب��ا يتناس��ب وأفض��ل اخلدم��ات
ب /االهتم��ام بال��كادر الط�بي والصح��ي ومنح��ه ف��رص
اإليف��اد وتقدي��م كاف��ة عوام��ل التش��جيع
ج��ـ /متابع��ة خطط توف�ير األدوية واألجه��زة الطبية من
املناشئ العاملية
د /تفعيل القوانني اليت تعنى حبماية البيئة
ه��ـ /االهتم��ام مبوض��وع ظاه��رة التصحر وإجي��اد احللول
هلا .
و /مراقب��ة عملي��ة الطم��ر الصح��ي للنفاي��ات والتعام��ل
معه��ا وف��ق األس��اليب العلمي��ة
10ـ جلن��ة التنمي��ة الصناعي��ة  :وختت��ص ه��ذه اللجن��ة مب��ا
يلي :
أ  .الرقاب��ة واملتابع��ة عل��ى ش��ؤون مصان��ع احملافظ��ة
احلكومي��ة واألهلي��ة ومعام��ل الطاب��وق
إعداد اخلطط لتأهيل مصانع احملافظة
ت.
ج ـ اإلشراف على خطط إنشاء مصانع جديدة
د ـ مراقبة عمل أجهزة التقييس والسيطرة النوعية
 -11جلنة االستثمار  :ختتص هذه اللجنة بـما يلي -:
أ /تعنى مبتابعة اخلطط االستثمارية يف احملافظة
ب /االهتم��ام ب��دور القط��اع اخل��اص وإع��داد اخلط��ط
حلماي��ة املس��تهلك والتاج��ر عل��ى ح��د س��واء
ج��ـ /مراقب��ة العق��ود املربم��ة م��ع املس��تثمرين وتس��هيل
اإلج��راءات للم��واد املس��توردة م��ن قبله��م
د /اق�تراح القوان�ين ال�تي تش��جع االس��تثمار الوط�ني
واألجن�بي .
ه .عق��د الن��دوات واملؤمت��رات املش��جعة يف احملافظ��ة
بالتنس��يق م��ع اهليئ��ة واحملافظ��ة داخ��ل وخ��ارج الع��راق
و .إع��داد السياس��ات القطاعي��ة املتعلق��ة باالس��تثمار
وإرس��اهلا إىل جمل��س التخطي��ط لتحويله��ا إىل برام��ج
ومش��اريع
 -12جلن��ة األعم��ار والتطوي��ر  :ختت��ص ه��ذه اللجن��ة بـ��ما
يلي -:
أ /الرقاب��ة واملتابع��ة ل��كل أصن��اف املش��اريع العمراني��ة
احلالي��ة واملتوقع��ة يف احملافظ��ة
ب /إع��داد اخلط��ط العمراني��ة بغي��ة النه��وض بواق��ع
احملافظ��ة
ج��ـ /تفعي��ل كاف��ة اإلمكان��ات والطاق��ات االقتصادي��ة
والبش��رية يف كل قطاع��ات احملافظ��ة
د  /ح��ذف واس��تحداث مش��اريع ضم��ن خط��ة تنمي��ة
األقالي��م قب��ل التصوي��ت عليه��ا
ه .التنس��يق م��ع دوائ��ر احملافظ��ة لغ��رض وض��ع األولوية
يف املش��اريع االس��تثمارية الوزارية
 .-13جلنة النزاهة  :ختتص هذه اللجنة بـما يلي -:
أ .متابع��ة قضاي��ا الفس��اد اإلداري واملال��ي يف خمتل��ف
دوائ��ر احملافظ��ة
ب /التنس��يق م��ع دوائ��ر املفت��ش الع��ام ومدي��ر الرقاب��ة
املالي��ة واهليئ��ات العامل��ة يف ه��ذا اجمل��ال
جـ /اقرتاح القوانني املتعلقة بالنزاهة
د /التنسيق مع هيئة النزاهة لتحويل امللفات اليها .
 -14جلنة الس��ياحة واآلثار وإنعاش االهوار  :وختتص
هذه اللجنة مبا يلي :
الرقاب��ة واملتابع��ة عل��ى املؤسس��ات الس��ياحية
أ-
باحملافظ��ة .
الرقاب��ة واملتابع��ة عل��ى املواق��ع األثري��ة
ب-
باحملافظ��ة .
احملافظ��ة عل��ى املواق��ع األثري��ة والنه��وض
ت-
بالواق��ع الس��ياحي م��ن خ�لال رس��م سياس��ة عام��ة حتق��ق
ذل��ك .
إبراز املعامل االثارية والتارخيية للمحافظة.
ث-
متابع��ة إحي��اء االه��وار وتطويره��ا كث��روة
ج-
وطني��ة وت��راث إنس��اني.
متابع��ة ش��ؤون س��كان االه��وار وتطوي��ر
ح-
أ و ضا عه��م .
متابعة كافة املشاريع اخلاصة بها.
خ-
 .- 15جلن��ة حق��وق اإلنس��ان والش��هداء والس��جناء

السياس��يني وضحاي��ا اإلره��اب واالحت�لال  :ختت��ص ه��ذه
اللجن��ة بـ��ما يل��ي
متابع��ة حق��وق اإلنس��ان يف ميس��ان وف��ق
أ-
املب��ادئ املق��ررة يف الدس��تور ورص��د املخالفات هل��ا واقرتاح
املعاجل��ات واحلل��ول .
متابعة شؤون السجناء واملعتقلني واملهجرين.
ب-
متابع��ة تطبي��ق القوان�ين اخلاص��ة بإحال��ة
ت-
املوقوف�ين إىل احملاك��م وف��ق القان��ون .
متابعة دوائر اهلجرة واملهجرين يف احملافظة.
ث-
االهتمام بشؤون املسنني واملشردين.
ج-
إع��داد قاع��دة بيان��ات تش��مل كل املعلوم��ات
ح-
املتعلق��ة حبق��وق اإلنس��ان يف احملافظ��ة.
متابع��ة ش��ؤون عوائ��ل الش��هداء والتنس��يق م��ع
خ-
الدوائ��ر املعني��ة للحص��ول عل��ى حقوقه��م حس��ب
القانون.
التنس��يق م��ع جلن��ة التكاف��ل االجتماع��ي
د-
لتقدي��م املس��اعدة املالي��ة للعوائ��ل الفق�يرة منه��م.
متابع��ة ش��ؤون الس��جناء السياس��يني والتنس��يق
ذ-
م��ع الدوائ��ر ذات العالق��ة.
متابع��ة ش��ؤون الش��هداء ضحاي��ا اإلره��اب
ر-
واالحت�لال ومطالب��ة احلكوم��ة املركزي��ة لتس��جيلهم
ل��دى مؤسس��ة
السجناء.
 .-16جلن��ة التج��ارة واملالي��ة  :ختت��ص ه��ذه اللجن��ة بـ��ما
يل��ي -:
أ /متابعة موازنة احملافظة واملناقلة بني أبوابها
ب /متابعة املنافذ احلدودية وفرض الضرائب والرس��وم
وفق القانون
جـ /متابعة البنوك والقروض والتامني
د /متبعة السياسة املالية ملختلف دوائر احملافظة
ه .العم��ل عل��ى إع��داد مس��ودة موازن��ة اجملل��س وإحالته��ا
إىل جمل��س الرئاس��ة لعرضه��ا عل��ى اجملل��س لغ��رض
املصادق��ة عليه��ا
و .متابع��ة تقاري��ر ديوان الرقابة املالية اخلاصة بالدوائر
احلكومية يف احملافظة خبصوص اإلجابة على الفقرات
االعرتاضي��ة ال��واردة يف التقري��ر وخ�لال الف�ترة احمل��ددة
لإلجابة.
-17اللجنة القانونية :وختتص هذه اللجنة مبا يلي:
ا .يس��بق أي اس��تدعاء م��ن قب��ل اجملل��س ألي موظ��ف
ع��رض املوض��وع عل��ى اللجن��ة القانوني��ة لبي��ان ال��رأي مع
ذك��ر األس��باب املوجب��ة لالس��تدعاء
ب .النظ��ر يف الش��ؤون ذات الطاب��ع القانون��ي اخلاص��ة
بعم��ل اجملل��س ومتابعته��ا وتراف��ع يف كاف��ة الدع��اوى
اخلاص��ة باجملل��س.
ج .صياغ��ة التش��ريعات احمللي��ة واألنظم��ة والتعليم��ات
والق��رارات واألوام��ر اإلداري��ة والتأك��د من س�لامتها من
الناحي��ة القانوني��ة والش��كلية واللغوي��ة
د .دراس��ة مقرتح��ات او مش��روعات القوان�ين احمللي��ة
احملال��ة عليه��ا م��ن قب��ل الرئي��س  ,وإب��داء ال��رأي القانون��ي
بش��أنها
ه .وض��ع ج��دول خ��اص بالتش��ريعات املقرتح��ة م��ن قب��ل
اللج��ان الدائم��ة للمجل��س يتضم��ن تصنيف التش��ريعات
م��ن حي��ث رق��م ون��وع التش��ريع واجله��ة املقرتح��ة م��ع
حتدي��د املرحل��ة ال�تي مي��ر به��ا التش��ريع اس��تنادا إىل
اإلج��راءات التش��ريعية املنص��وص عليه��ا يف ه��ذا النظ��ام
والعم��ل عل��ى حتديثه��ا بش��كل مس��تمر .
و .إنش��اء قاع��دة الكرتوني��ة للتش��ريعات احمللي��ة الص��ادرة
م��ن اجملل��س تتضم��ن تصني��ف التش��ريعات م��ن حيث نوع
التشريع وعنوانه ورقمه وتاريخ اإلصدار على ان جتري
عملية حتديثها بش��كل مس��تمر
ز .مراقبة األقسام القانونية كافة يف احملافظة
ح .متابع��ة أعم��ال القس��م القانون��ي (األعم��ال القانوني��ة)
يف جمل��س احملافظ��ة
ط .متابع��ة تنفي��ذ التش��ريعات احمللي��ة الص��ادرة ع��ن
اجملل��س وبالتنس��يق م��ع اجله��ات التنفيذي��ة
ي .رقاب��ة العق��ود ال�تي ت�برم يف احملافظة واالطالع وابداء
الراي على كافة العقود املربمة من قبل القسم القانوني
يف جملس احملافظة .
ك .اإلش��راف عل��ى كاف��ة التعيين��ات يف احملافظ��ة
والدوائ��ر احلكومي��ة وف��ق الضواب��ط القانوني��ة
 -18جلن��ة الش��باب والرياض��ة  :ختت��ص ه��ذه اللجن��ة بـ��ما
يلي -:
أ .متابع��ة ش��ؤون الش��باب ورف��ع مس��توى كفاءاته��م
وتطويره��ا يف اجمل��االت املختلف��ة .
ب .متابع��ة ش��ؤون الرياضي�ين واملؤسس��ات الرياضي��ة
وتطويره��ا .
ج��ـ .متابع��ة املراك��ز الش��بابية والرياضي��ة مبعرف��ة
مس��توى قيامه��ا بتلبي��ة االحتياج��ات وتقديم املس��تلزمات
ووض��ع املقرتح��ات الكفيل��ة لتطوي��ر أداء الش��باب .
د /اإلش��راف عل��ى األندي��ة واالحت��ادات الرياضي��ة يف
احملافظ��ة .
ه .إع��داد قاع��دة بيان��ات تش��مل كل املعلوم��ات املتعلق��ة
بالش��باب والرياض��ة.
 -19التكافل االجتماعي  :وختتص هذه اللجنة مبا يلي:
تس��جيل مرض��ى الس��رطان وأصح��اب
أ-
األمراض املس��تعصية لغرض صرف راتب ش��هري حيدد
حس��ب املتحقق من اإليرادات املؤش��رة لدى اللجنة معزز
بق��رار اجملل��س
يف ح��ال حتق��ق إي��رادات مالي��ة عالي��ة متن��ح
ب-
العوائ��ل الفق�يرة رات��ب حي��دده جمل��س احملافظ��ة بق��رار
وتق��دم األمس��اء ع��ن طري��ق اعض��اءة
املطالب��ة باحتس��اب ج��زء م��ن واردات منف��ذ
ت-
الش��يب حلس��اب صن��دوق التكاف��ل االجتماع��ي لغ��رض
تفعيل��ة
مطالب��ة وزارة التخطي��ط ع��ن طري��ق اللق��اء م��ع الس��يد
الوزي��ر الحتس��اب مبل��غ م��ن واردات الب�ترودوالر حلس��اب
صن��دوق التكاف��ل االجتماع��ي.

 -20جلن��ة احلش��د الش��عيب  :وختت��ص ه��ذه اللجن��ة مب��ا
يلي:
متابع��ة ش��ؤون احلش��د الش��عيب املق��دس م��ع
أ-
الدوائ��ر ذات العالق��ة .
اع��داد قاع��دة بيان��ات ب��كل مايتعل��ق مبنتس�بي
ب-
احلش��د الش��عيب .
العم��ل عل��ى امتابع��ة ش��ؤون ش��هداء وجرح��ى
ت-
احلش��د الش��عيب وعوائله��م بالتع��اون م��ع جل��ان جمل��س
احملافظ��ة والدوائ��ر ذات العالق��ة .
 -21جلن��ة تعظي��م ال��واردات احمللي��ة  :وختت��ص ه��ذه
اللجن��ة مب��ا يل��ي:
العم��ل عل��ى إجي��اد املناف��ذ القانوني��ة والس��يل
أ-
الكفيل��ة ال�تي تس��اهم يف عملي��ة تعظي��م زوي��ادة ال��واردات
احمللي��ة ضم��ن صن��دوق التنمي��ة االقتصادي��ة يف جمل��س
احملافظ��ة
 -22جلن��ة التخطي��ط االس�تراتيجي  :وختت��ص ه��ذه
اللجن��ة مب��ا يل��ي:
إع��داد إس�تراتيجية وخط��ة تنمي��ة احملافظ��ة
أ-
بالتنس��يق م��ع كاف��ة اجله��ات ذات العالق��ة .
وض��ع خط��ة التنمي��ة الس��نوية للمحافظ��ة
ب-
ودراس��ة النم��و الس��كاني للمحافظ��ة .
إع��داد الدراس��ات والبح��وث والتقاري��ر اخلاص��ة
ت-
بعملي��ة التخطي��ط يف احملافظ��ة ورفعه��ا للمجل��س .
املس��اهمة يف تعزي��ز وتطوي��ر م��وارد احملافظ��ة
ث-
يف جم��ال التخطي��ط بالتع��اون والتنس��يق م��ع جل��ان
اجملل��س واجله��ات ذات العالق��ة يف احملافظ��ة .
الفصل الرابع
اجتماعات اجمللس -:
املادة احلادية عشر
 .1يعق��د اجملل��س اجتماع��ات اعتيادي��ة دوري��ة م��رة واحدة
يف األس��بوع .
 .2للمجل��س عق��د اجتماع��ات اس��تثنائية بن��اءا عل��ى طل��ب
رئيس اجمللس أو ثلث أعضاءه على أن يقتصر االجتماع
يف ه��ذه احلال��ة ملناقش��ة املواضي��ع اليت عق��د االجتماع من
اجلها .
 .3ال ينعقد اجمللس أال بتحقيق النصاب القانوني .
 .4يتحق��ق النص��اب القانون��ي النعق��اد اجملل��س حبض��ور
األغلبي��ة املطلق��ة لع��دد أعض��اءه  ,وخبالف��ه يؤج��ل
االجتم��اع للي��وم التال��ي .
 .5أذا ص��ادف االجتم��اع عطل��ة رمسي��ة  ,يك��ون اليوم الذي
يل��ي العطلة موعدا لالجتماع .
 .6يك��رس االجتم��اع ملناقش��ة املواضي��ع املدرج��ة عل��ى
ج��دول أعمال��ه  ,وال جي��وز مناقش��ة موض��وع خارج جدول
األعم��ال أال مبوافق��ة أغلبي��ة احلاضري��ن .
 .7تك��ون جلس��ات اجملل��س علني��ة أال أذا ق��رر اجملل��س
خالف ذلك بناءا على طلب رئيس اجمللس على ان يقدم
أو ثل��ث أعض��اءه .
 .8يف اجللس��ة العلني��ة ميك��ن للمواطن�ين واملراقب�ين
واإلعالمي�ين حض��ور جلس��ات اجملل��س عل��ى ان ال يض��ر
ذل��ك يف س�ير اجللس��ة .
 .9ال جتوز اإلنابة يف حضور اجتماعات اجمللس مطلقا .
 .10يت��وىل رئي��س اجملل��س أو نائب��ة افتت��اح أو اختت��ام
اجللس��ة أو رفعه��ا .
 .11يف غ�ير احل��االت ال�تي يش�ترط فيه��ا القان��ون أغلبي��ة
مطلق��ة  ,تتخ��ذ مجي��ع ق��رارات اجملل��س باألغلبي��ة
البس��يطة .
 .12جي��وز للمحاف��ظ أو نائب��ة حض��ور اجتماع��ات اجملل��س
م��ا مل يق��رر اجمللس خالف ذلك .
 .13للعض��و إثن��اء جلس��ات اجملل��س ان يع�ترض (نقط��ة
نظ��ام) عل��ى س�ير املناقش��ات إذا خالف��ت إح��دى م��واد
الدس��تور او القان��ون او ه��ذا النظ��ام او جت��اوزت ج��دول
أعم��ال اجللس��ة .
املادة الثانية عشر
حي��ق ألي عض��و م��ن أعض��اء اجملل��س تقدي��م
.1
مق�ترح رمس��ي عل��ى ان ي��درج يف ج��دول اعم��ال اجملل��س
يق��وم رئي��س اجمللس بقراءة املقرتح وتوضيحه
.2
قب��ل مناقش��ته والتصوي��ت علي��ه .
حي��ق مل��ن ق��دم املق�ترح تعديل��ه او س��حبه قب��ل
.3
الق��راءة .
الفصل اخلامس
التصويت -:
املادة الثالثة عشر
يتبع يف التصويت داخل اجمللس اآللية اآلتية -:
 .1ال جي��وز التصوي��ت يف مجي��ع األح��وال أال بع��د اكتمال
النصاب القانوني .
 .2يك��ون التصوي��ت باالق�تراع الس��ري أذا تعل��ق األم��ر
بالتعي�ين أو اإلقال��ة أو اإلعف��اء .
 .3يك��ون التصوي��ت برف��ع األي��ادي يف م��ا ع��دا املذك��ور
أع�لاه .
 .4جي��وز لثالث��ة أعض��اء أو أكث��ر طل��ب اللج��وء إىل
التصوي��ت بطريق��ة االق�تراع الس��ري يف غ�ير احل��االت
ال��واردة يف الفق��رة ثاني��اً اذا اعتق��دوا ان ذل��ك ضروري��اً
وكان االعتقاد مبنياً على اس��باب معقولة يقبلها رئيس
اجملل��س عل��ى ان يع��رض األمر للتصويت من قبل أعضاء
اجملل��س .
 .5يت��وىل رئي��س اجملل��س أو نائب��ة اإلع�لان ع��ن نتائ��ج
التصوي��ت يف أي موض��وع ج��رى بش��أنه التصوي��ت
 .6ال حي��ق للعض��و ش��رح مربرات تصويت��ه أثناء التصويت
.
 .7ل��كل عض��و ح��ق طل��ب التصوي��ت عل��ى أي موض��وع مل
حيس��م يف املناقش��ة أثن��اء انعق��اد اجللس��ة
املادة الرابعة عشر :
عل��ى مق��رر اجملل��س تزوي��د األعض��اء بنس��خة
.1

م��ن ج��دول اإلعم��ال قب��ل انعق��اد اجللس��ة
يب��دأ اجملل��س إعمال��ه بت�لاوة آي��ة م��ن الذك��ر
.2
ا لكر ي��م
يب��دأ اجملل��س مبناقش��ة املواضي��ع يف ج��دول
.3
أعمال��ه .
يف ح��ال وج��ود مش��روع قانون يص��ار إىل قراءته
.4
ً
اوال م��ع أس��بابه املوجب��ة واالس��تماع اىل تقاري��ر اللجن��ة
املختص��ة ث��م يع��رض للتصوي��ت .
بع��د االنته��اء من التصويت على مش��روع قانون
.5
ان وج��د جت��ري املناقش��ة والتصوي��ت عل��ى املقرتح��ات .
لرئاس��ة اجملل��س األولوي��ة يف ال��كالم م��رة
.6
واح��دة ل��دى حب��ث أي مش��روع أو م��ادة ويليه��ا رؤس��اء
اللجان املعنية ثم األعضاء ثم أصحاب االقرتاحات إذا ما
تن��اول البح��ث مش��روع قان��ون او املق�ترح املق��دم .
ال جيوز توجيه الكالم اال لرئيس اجللسة .
.7
عل��ى العض��و أن ال خي��رج م��ن املوض��وع
.8
ويتحاش��ى التك��رار وعن��د اإلخ�لال بذل��ك لرئي��س وح��ده
أن يلف��ت نظ��ره إىل االلت��زام بإح��كام النظ��ام الداخل��ي .
ال حي��ق ألح��د غ�ير رئي��س اجللس��ة مقاطع��ة
.9
املتح��دث ولرئي��س وح��ده احلق يف ان ينبه املتكلم يف حال
خمالفت��ه إلح��كام م��واد النظ��ام الداخل��ي .
اذا اخت��ل النظ��ام داخ��ل اجملل��س ومل يتمك��ن
.10
الرئي��س م��ن إعادت��ه ترف��ع اجللس��ة أو تؤج��ل
ترف��ع اجللس��ة لتأدي��ة ص�لاة الظهري��ن لف�ترة
.11
نص��ف س��اعة
الفصل السادس
قواعد سلوك األعضاء :
املادة اخلامسة عشر
االبتع��اد ع��ن كل م��ا م��ن ش��انه أن خي��ل بهيب��ة
.1
العض��و أو يقل��ل م��ن ش��انه باعتب��اره ممث� ً
لا ع��ن الش��عب
اعتم��اد أس��لوب النق��د البن��اء القائ��م عل��ى أس��س
.2
موضوعي��ة واالمتن��اع ع��ن اس��لوب التجري��ح والتش��هري.
ب��ث روح التع��اون والتكات��ف والت��آزر بني أعضاء
.3
اجملل��س وع��دم إث��ارة الش��قاق والفوض��ى داخ��ل اجملل��س .
ال جي��وز للعض��و اخل��روج م��ن قاع��ة االجتم��اع
.4
اال بع��د اس��تئذان رئي��س اجملل��س
ع��دم اس��تغالل مرك��زه كعض��و يف اجملل��س
.5
لتحقي��ق مص��احل نفعي��ة خاص��ة ب��ه او بكيان��ه او حزب��ه
ال جي��وز اجلم��ع ب�ين عضوي��ة اجملل��س
.6
والوظائ��ف احلكومي��ة االخ��رى اذ جيب عل��ى العضو اتباع
الط��رق القانوني��ة ملعاجل��ة ه��ذا الوض��ع وإش��عار اجملل��س
بذل��ك .
االلتزام مبواعيد االجتماعات .
.7
االلت��زام باحلض��ور اليوم��ي م��ا جي��ب علي��ه
.8
اجن��ازه م��ن خ�لال اللجن��ة ال�تي يعم��ل به��ا
ع��دم اس��تنزاف وق��ت اجملل��س أثن��اء انعق��اده
.9
باملس��اجالت واملناقش��ات الش��خصية واجلانبي��ة
.10عدم إفش��اء أس��رار اجمللس والذي يدور يف جلساته ويف
ح��ال خمالف��ة أي عض��و توج��ه ل��ه عقوب��ة يرتئيه��ا رئيس
اجمللس .
امتيازات عضو اجمللس
املادة السادسة عشر
إش��عار مجي��ع دوائ��ر الدول��ة والس��لطات
.1
التنفيذي��ة بوج��وب التعام��ل م��ع العض��و املنتخ��ب ب��كل
اج�لال واح�ترام أثن��اء تأديت��ه مهام��ه .
ال جي��وز للس��لطات أي��اً كان��ت القي��ام ب��أي
.2
فع��ل خي��ل بهيب��ة العض��و املنتخ��ب وال يس��تدعى إال بع��د
إش��عار اجملل��س وطل��ب موافقته بكت��اب رمسي  ،وال جيوز
مداهم��ة وتفتي��ش دار س��كناه إال بأم��ر قضائ��ي .
عل��ى الس��لطات التنفيذي��ة أن تهي��ئ عش��رة
.3
أف��راد محاي��ة ل��كل عض��و
التضام��ن م��ع اي عض��و يتع��رض إىل اعت��داء أو
.4
إس��اءة
اإلحكام اخلتامية
املادة السابعة عشر
 .1يعم��ل به��ذا النظ��ام بع��د املصادق��ة علي��ه باألغلبي��ة
املطلق��ة ألعض��اء اجملل��س
 .2جي��وز تعدي��ل اح��كام النظ��ام الداخل��ي بن��ا ًء عل��ى اق�تراح
رئي��س اجملل��س أو ثل��ث أعض��اء اجملل��س ويع��د التعدي��ل
س��ارياً مبوافق��ة األغلبي��ة املطلق��ة .
 .3للمجل��س إص��دار ملح��ق خ��اص ينظ��م عم��ل اللج��ان
املنبثق��ة عن��ه ويك��ون ج��ز ًء ال يتج��زأ م��ن ه��ذا النظ��ام .
 .4يع��د عض��و اجملل��س مكلف�اً باخلدم��ة العام��ة أثن��اء م��دة
عضويت��ه إلغ��راض تطبي��ق قان��ون العقوبات
املادة الثامنة عشر
ينفذ هذا النظام من تاريخ صدوره
املادة التاسعة عشر
صدر يف العمارة بتأريخ 2013 / 8 / 26
االسباب املوجبة
لغ��رض تنظي��م عم��ل جمل��س احملافظ��ة وجلان��ه
واجتماعات��ه مب��ا خي��دم س�ير عم��ل اجملل��س بانتظ��ام
وحتدي��د امله��ام والصالحي��ات بص��ورة واضح��ة ج��اء ق��رار
جمل��س حمافظ��ة ميس��ان ـ

منذر رحيم خلف الشواي
رئيس جملس حمــــــــــــافظة ميسان
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ثقافيــة

أفواج سياحية تقتحم صمت أهوار العراق
اجمللس  /وكاالت
يش��جع دفء الطق��س يف ه��ذا الوق��ت م��ن الس��نة العدي��د م��ن
العائالت العراقية اليت تنتهز فرصة أعياد الربيع على تنظيم
رح�لات س��ياحية لالس��تمتاع بطبيع��ة األه��وار املنطق��ة ال�تي
ش��هدت هذه الس��نة توافد األوروبيني عليها الكتشاف ربوعها
اخلض��راء ،حي��ث س��حر الطبيع��ة والتن��وع البيئ��ي واإلحيائ��ي
ال��ذي تزخ��ر ب��ه املس��تنقعات مرتامي��ة األط��راف يف ث�لاث
حمافظ��ات وبس��اطة من��ط حي��اة أهله��ا ال�تي جعلته��ا وجه��ة
س��ياحية متف��ردة.
ميس��ان (العراق)  -تنتعش أهوار العراق اليوم جمددا بالس��ياح
القادم�ين م��ن داخ��ل الع��راق وخارج��ه ملش��اهدة س��حر الطبيع��ة
والتمت��ع بأج��واء البس��اطة واملناظ��ر اخلالب��ة وتن��اول وجب��ات
الس��مك م��ع اخلب��ز اخل��اص م��ع األهالي.
تغ�يره الس��نوات رغ��م م��رور  25عام��ا عل��ى آخ��ر زي��ارة هل��ا
مل ّ
هل��ور احلوي��زة ( 380كل��م) جن��وب بغ��داد إذ وجدت��ه البارون��ة
الربيطانية إميا نيكلسون مديرة مؤسسة عمار اخلريية كما
تركت��ه آخ��ر مرة.
وتصب��ح األج��واء يف األه��وار مناس��بة للس��ياحة ابت��داء م��ن
منتص��ف ش��هر فرباي��ر وحت��ى نهاي��ة يوني��و حي��ث يكث��ر تواج��د
الطي��ور املهاج��رة يف ه��ذه األوق��ات وت��زداد س��عة املس��احات
اخلض��راء م��ن القص��ب وال�بردي ،ونس��مات اهل��واء تك��ون طيب��ة
ونقي��ة تس��اعد عل��ى االس�ترخاء.
وتبل��غ مس��احة ه��ذه املس��تنقعات املائي��ة الشاس��عة ال�تي متت��د
ب�ين ث�لاث حمافظ��ات جنوبي��ة عراقي��ة ه��ي ميس��ان ،ذي ق��ار،
والبص��رة حن��و  16أل��ف كيلوم�تر مرب��ع ،وترتف��ع يف فص��ل
الربي��ع م��ع غ��زارة املي��اه.
تقول نيكلس��ون ملوقع نقاش “كنت متش��وقة جدا لزيارة هور
احلوي��زة وتن��اول الس��مك واخلب��ز احمللي والتج��ول يف الزوارق
ب�ين برك��ه ،والي��وم مل يط��رأ علي��ه تغيري س��وى حركة بعض
ال��زوارق ال�تي اخرتق��ت س��كونه الطوي��ل ،وه��ا حن��ن الي��وم نس�ير
في��ه وكأن تل��ك األي��ام قد ع��ادت جمددا”.
ه��ور احلوي��زة الواق��ع ش��رق مدين��ة العم��ارة واحمل��اذي إلي��ران
م��ن الش��رق يع��د األك�بر م��ن ب�ين األه��وار العراقي��ة ،وتع��د
برك��ة “أم النع��اج” البالغ��ة مس��احتها  18كيلوم�تر مرب��ع م��ن
أكرب الربك املائية ،وتتضاعف مساحتها بعد أن غمرتها املياه
يف فص��ل الش��تاء.
سحر األهوار
تش��تهر األه��وار بطبيعته��ا اخلالب��ة يف فص��ل الش��تاء إذ تتكاث��ر
فيه��ا الطي��ور املهاج��رة والقادم��ة م��ن مش��ال أوروب��ا وكذل��ك
شرق القارة اآلسيوية وروسيا أيضا ،وهي غنية بوفرة السمك
احملل��ي ال��ذي ميث��ل املص��در الرئي��س للحص��ول عل��ى ال��رزق
بالنس��بة ألبن��اء األه��وار ،فهم يتناولونه بش��كل يوم��ي ويبيعونه
يف األس��واق أيض��ا.
 16ألف كيلومرت مربع مس��احة املس��تنقعات بني ميس��ان وذي
قار والبصرة
عش��رة أفواج من الس��ياح قصدوا ميس��ان خالل األش��هر القليلة
املاضي��ة ملش��اهدة األه��وار اجلنوبي��ة والش��رقية بع��د مشوهل��ا
باحلماي��ة الدولي��ة يف يوني��و  ،2016معظمه��ا م��ن العائ�لات
العراقية من وسط ومشال العراق وبعض املغرتبني ،وكذلك
هن��اك أع��داد م��ن الس��ياح األجان��ب مل يفص��ح ع��ن زيارته��م إال
بع��د املغ��ادرة ألس��باب أمني��ة.
نص��رت كام��ل ( 70عام��ا) ق��ال “ترك��ت ميس��ان قب��ل عش��رة
أع��وام عندم��ا كن��ت أعم��ل ل��واء يف مديري��ة م��رور احملافظ��ة،
والي��وم كل��ي هلف��ة لزي��ارة أهواره��ا ال�تي مسع��ت عنه��ا طوي�لا
بأنه��ا مناط��ق غاي��ة يف اجلمال ،وأول ش��يء س��أقوم به هو أكل
الس��مك الصغ�ير وخب��ز الس��ياح”.
املس��احات املائي��ة الشاس��عة والتن��وع اإلحيائ��ي لتل��ك األه��وار
وأيض��ا الطريق��ة البدائي��ة ال�تي يعيش��ها أبن��اء تل��ك املناط��ق
جعلته��ا حم��ط إعج��اب مجي��ع زواره��ا ورواده��ا م��ن كل
احملافظات العراقية ،وهناك تنوع آخر هو وجود مناظر مجيلة
أبرزه��ا املي��اه الس��اكنة والطي��ور الربي��ة واملهاج��رة.
صاح��ب أح��د ال��زوارق النهري��ة وه��و دلي��ل س��ياحي يتح��دث
قائ�لا “أق��وم بنق��ل الس��ياح ط��ول النه��ار من��ذ الصب��اح حت��ى

عودته��م مس��اء” ،مش�يرا إىل أن��ه يع��رف كل خفاي��ا األه��وار
ومناطقه��ا املش��هورة بس��حر مجاهل��ا كم��ا يتحدث إىل الس��ياح
ع��ن طي��ور املنطق��ة وأنواعه��ا ومواعي��د هجرته��ا وعودته��ا إىل
مناطقه��ا األصلي��ة.
جن��وى إبراهي��م ( 40عام��ا) عراقية مقيم��ة يف اإلمارات العربية
املتح��دة تق��ول “دفع�ني فضول��ي والش��غف بس��حر الطبيعة إىل
زيارة األهوار ملا تتمتع به مسعة طيبة حول طبيعتها اخلالبة
ال�تي مل يتدخ��ل اإلنس��ان يف تكونه��ا أو التالع��ب به��ا ،وكذل��ك
للتع��رف عل��ى أهله��ا ع��ن ق��رب؛ كي��ف يأكل��ون؟ كي��ف
يعيش��ون؟ م��ا ن��وع مالبس��هم أو طعامهم؟ كل تل��ك التفاصيل
حثت�ني عل��ى زي��ارة ه��ور أم النعاج.

يوم��ي اجلمع��ة والس��بت وه��ي العطل��ة الرمسي��ة يف الب�لاد.
الوضع األمين
مهدي الالمي مدير ش��ركة ميس��ان ،وهي إحدى الش��ركات
ال�تي تق��وم بتنظي��م رح�لات إىل األه��وار ،يق��ول “أعتق��د ب��أن
ش��ركتنا ه��ي أوىل الش��ركات ال�تي دخل��ت إىل عم��ق األه��وار
م��ع جمامي��ع م��ن العائ�لات العراقي��ة وبع��ض املغرتب�ين ،وإىل
غاي��ة اآلن أحرزن��ا دخ��ول عش��رة أف��واج كل ف��وج ي�تراوح ب�ين
 50و 150س��ائحا”.
ويضي��ف “هن��اك صعوب��ات تواج��ه عم��ل الس��ياحة يف األه��وار
أبرزه��ا الوض��ع األم�ني ،إذ يع��د ه��ور احلوي��زة حماذي��ا إلي��ران
وهذا األمر دفع الس��لطات إىل إغالق بعض املنافذ ملنع الس��ياح
م��ن التوغ��ل إىل ذل��ك العم��ق وحتدي��د تواجده��م يف مناط��ق
معين��ة”.
الوض��ع األم�ني ذات��ه كان وراء ع��دم اإلفص��اح ع��ن زي��ارة
جمموعة من الس��ياح األجانب من فرنس��ا وبريطانيا وبلجيكا

الربية ومجال سكون املياه وممارسة احلياة البدائية البسيطة
وأكل الس��مك املس��كوف (وه��و الس��مك الب�ني أو الش��بوط املع��د
على الفحم) واخلبز احمللي.
ويش�ير الناش��ط البيئ��ي أمح��د ص��احل إىل أن أه��وار ميس��ان
غني��ة ب��كل ش��يء بل ق��د تكون متفردة بطبيعته��ا ،لكن ينقصها
االهتم��ام احلكوم��ي وتوف�ير اخلدم��ات املناس��بة ال�تي حيتاجه��ا
السائح.
األهوار هلا سحرها اخلاص
ويق��ول “يتوج��ب توف�ير بيئ��ة مناس��بة للس��ياحة كتدري��ب
جمموع��ة م��ن الش��باب كأدالء س��ياحيني داخ��ل تل��ك املناط��ق
وإنش��اء بع��ض املراف��ق الس��ياحية كمحط��ات انتظ��ار أو
اس�تراحة وأيض��ا توف�ير زوارق س��ياحية خاص��ة بتل��ك املناط��ق
ملس��اعدة الس��ياح عل��ى مش��اهدة امل��كان بش��كل أفض��ل”.
وافق��ت منظم��ة اليونس��كو يف يولي��و  2016عل��ى إدراج األه��وار
واملناط��ق األثري��ة يف الع��راق عل��ى الئح��ة ال�تراث العامل��ي بع��د

مس��تدامة ،وتتضمن هذه اخلطة بناء بنى حتتية ،واحملافظة
عل��ى األن��واع املهددة من احليوانات والطي��ور والبيئات النباتية.
ويق��ول رئي��س منظم��ة الع��راق لتنمي��ة وتطوي��ر الس��ياحة
واآلث��ار مهن��د الس��اعدي إن “الع��راق ميتل��ك مناط��ق بيئي��ة
وسياحية مجيلة حتتاج إىل دعم دولي لتطويرها واستثمارها
جي��دا”.
ويذكر الس��اعدي أن “ش��ركات الس��ياحة تعد برامج خاصة
باألهوار” ،مش�يرا إىل أن “املناظر اجلميلة يف األهوار ال تكفي
وال ب��د أن تك��ون هن��اك بن��ى حتتي��ة س��ياحية جل��ذب الس � ّياح
األجانب”.
ويق��ول العامل��ون يف القط��اع الس��ياحي إن ش��ركات الس��ياحة
العراقي��ة ق��ادرة عل��ى اس��تضافة الس � ّياح األجان��ب واحمللي�ين
وتنظي��م ج��والت هلم يف األه��وار ،لكن جيب أن تعمل احلكومة
عل��ى إقام��ة مقوم��ات س��ياحية كامل��ة ق��رب األه��وار وتوف�ير
ال��زوارق النهري��ة.

الط��راز ،لك��ن األه��وار هل��ا س��حرها اخل��اص ،وم��ا وجدت��ه كان
مجي�لا ل��وال نق��ص اخلدم��ات ،وافتقاره��ا إىل الط��رق املعب��دة
أو حت��ى زوارق س��ياحية ب��دل زوارق الصي��د املوج��ودة ،فض�لا
ع��ن غي��اب املراف��ق الس��ياحية املتكامل��ة كالفن��ادق واملطاع��م
وس��واهما من املعامل اليت جتعل من تلك املناطق قبلة للس��ياح،
فأم�ني نفس��ي ب��أن أجده��ا يف أفضل ح��ال يف الزي��ارة القادمة”.
ويقول محزة قاس��م ،وهو ناش��ط من ميس��ان“ ،ش��هدت ميس��ان
توافد الكثري من اجملموعات الس��ياحية اليت تنظمها ش��ركات
الس��ياحة يف بغ��داد وبأع��داد مل تش��هدها احملافظ��ة م��ن قب��ل،
حت��ى أن أغل��ب فن��ادق املدين��ة امت�لأت بالكامل”.
وحي��ب أبن��اء املنطق��ة تش��بيه أهواره��ا مبدين��ة فينيس��يا
اإليطالي��ة العائم��ة فوق املياه ،وينضم هؤالء إىل س��فرات ش��به
يومي��ة إىل عم��ق ه��ور أم النع��اج وتك��ون الرح�لات يف أوجه��ا

وهولن��دا ،إذ يعتق��د ه��ؤالء الس��ياح ب��أن هن��اك صعوب��ات أمني��ة
حتول دون زيارتهم لألهوار فضال عن حتذير س��فاراتهم هلم
م��ن الس��فر ودخ��ول تل��ك املناط��ق النائي��ة.
ويق��ول عل��ي ك��رم رئي��س جلن��ة الس��ياحة يف جمل��س
حمافظ��ة ميس��ان ،إن “احلكوم��ة احمللي��ة أصبح��ت تع��ي متاما
رغب��ة املواطن�ين يف مش��اهدة األه��وار ،م��ع وج��ود عائ��ق ه��و
حم��اذاة األه��وار الش��رقية للح��دود م��ع إي��ران وه��ذا م��ا يدف��ع
قي��ادة احل��دود إىل تدقي��ق أمس��اء الراغب�ين يف الس��ياحة يف
تل��ك املناط��ق” .ويضي��ف “نق��وم حاليا بتوف�ير احلماية الكافية
للوف��ود األجنبي��ة واحمللي��ة الراغب��ة يف زي��ارة األه��وار وهن��اك
تس��هيالت مناس��بة تقدمه��ا احلكوم��ة للش��ركات الس��ياحية”.
األس��باب اليت تدفع الس��ياح إىل زيارة مناطق األهوار خمتلفة
لكن جتمعهم رغبتهم يف التعرف على املكان ومشاهدة الطيور

تصوي��ت مجي��ع األعض��اء باملوافق��ة.
ع��ودة احلي��اة إىل األه��وار وإدراجه��ا عل��ى الئحة ال�تراث العاملي
ال يكفي��ان كم��ا ي��رى الناش��طون البيئي��ون وعدد م��ن أصحاب
الش��ركات الس��ياحية ،إذ يدع��ون إىل “إقام��ة بن��ى حتتي��ة
ومنتجعات س��ياحية الس��تقطاب الس� ّياح من خمتلف العامل”.
يش�ير املهن��دس االستش��اري والناش��ط البيئ��ي جاس��م األس��دي
إىل أن��ه ال تتواف��ر حالي��ا أي بن��ى حتتي��ة يف األه��وار ،مضيف��ا أن
قان��ون االس��تثمار العراق��ي عقي��م وط��ارد ،عل��ى خ�لاف م��ا ه��و
موج��ود يف إقلي��م كردس��تان عل��ى س��بيل املث��ال ،وال�تي تش��كل
الس��ياحة ج��زءا مهم��ا م��ن دخلها.
ويش�ير األس��دي إىل أن املنش��آت الس��ياحية ه��ي أح��د مرتك��زات
خط��ة اإلدارة ال�تي جي��ب تنفيذه��ا لتفعيل الس��ياحة يف األهوار
من أجل اس��تقطاب رؤوس األموال العاملية لتش��ارك يف تنمية

ودع��وا إىل تش��كيل مرك��ز متخص��ص للش��رطة النهري��ة
لتأمني احلماية للسياح األجانب واحملليني ومرافقتهم ضمن
جوالتهم السياحية من خالل إعادة السرية الثانية العسكرية
لأله��وار وال�تي متتل��ك زوارق متخصص��ة للغرض.
وينتق��د ه��ؤالء جتاه��ل احلكوم��ة احلالية لقطاع الس��ياحة وما
يتطلب��ه م��ن اهتم��ام عل��ى مس��توى البني��ة التحتي��ة وخاصة يف
منطق��ة األه��وار ال�تي ميك��ن أن تك��ون وجه��ة س��ياحية عاملية ملا
تتمي��ز به من طبيع��ة متميزة.
ويؤك��د خ�براء االقتص��اد أن األه��وار مقص��د س��ياحي مه��م
وث��ري ،ميك��ن أن حتق��ق احلكوم��ة م��ن خالل��ه م��وارد مالي��ة
لدع��م خزين��ة الدول��ة.
.

ميس��ان تش��هد تواف��د الكث�ير م��ن الرح�لات ال�تي تنظمه��ا
ش��ركات الس��ياحة يف بغ��داد
وأضاف��ت “هن��اك م��ن يرغ��ب يف زي��ارة اجلب��ال أو امل��دن حديثة

الفنان التشــكييل واملصور الفوتوغرايف طالب مهــدي  :ميســان تفتقر اىل قاعــات العرض الفنيــة والدعم املادي
الف��ن التش��كيلي ه��و امل��رأة العاكس��ة للواق��ع الطبيع��ي  ،حي��ث يت� ّ�م
يت��م تش��كيله بش��كل جدي��د
صياغت��ه بطريق��ة خمتلف��ة وجدي��دة  ،أي ّ
عما هو يف الطبيعة  ،فلذلك يطلق عليه اسم (تشكيل )  ،حسب
وخمتلف ّ
رؤية الفنان الذي يقوم بأخذ أفكاره واملفردات اليت يو ّد تشكيلها من جديد
م��ن احملي��ط ال��ذي يعيش��ه  . ،وم��ن أهم مدارس الفن التش��كيلي
يت��م نق��ل الواق��ع
املدرس��ة الواقع ّي��ة  :وه��ي ال�تي ّ
املوج��ود طبيعي��اً بص��ورة فن ّي��ة ( طب��ق األص��ل ) ،
فت��كاد تك��ون كصورة فوتوغراف ّي��ة  ،حيث تلتقطها
�جلها ب� ّ
�أدق تفاصيله��ا وأبعاده��ا ،
ع�ين الف ّن��ان وتس� ّ
إّ
ّ
ال ّ
أن وبس��بب ع��دم متل��ص الف ّن��ان م��ن مش��اعره
واحاسيس��ه  ،فغالب��اً م��ا كان يدخ��ل ش��يئاً م��ن
عواطف��ه يف عمل��ه  ،فوج��دت ( الواقعي��ة الرمزي��ة
 ،والواقع ّي��ة التعبري ّي��ة )  .وق��د أ ّث��رت الف�ترة ال�تي
ظه��رت فيه��ا الواقعي��ة يف أعم��ال الفنان�ين ّ
إن كان
ً
بتوثي��ق الش��خصيات ال�تي اش��تهرت سياس��يا أم
اجتماعي�اً أم ديني�اً  ،لنج��د أعماهل��م أت��ت عل��ى ش��كل
كالس��يكي  ،مهتم��ة بالبورتري��ه الصامت��ة .
املدرس��ة اإلنطباع ّي��ة  :وب��دأت ه��ذه املرحل��ة م��ن
الف��ن  ،حينم��ا ق��رر الفن��ان مح��ل مرمس��ه واخل��روج
ب��ه خ��ارج غرفت��ه  ،متجهاً إىل الطبيعة  ،حيث كان
يعتم��د عل��ى املش��اهدة احلس�� ّية  ،فيضف��ي بذل��ك
عل��ى املنظ��ر أحاسيس��ه اليت اس��تقاها م��ن انطباعاته
احلس ّية املباشرة  ،ومت ّيزت هذه اللوحات على إبراز
ّ
والظل  ،وما إىل
العناصر الطبيع ّية أكثر كال ّنور
هنال��ك .
املدرس��ة اإلنطباع ّي��ة اجلدي��دة  ،أو م��ا بع��د
االنطباع ّي��ة  :وه��ي دمج بني املدرس��تني اإلنطباع ّية
والواقع ّي��ة  ،بأس��لوب حدي��ث  ،وق��د مت ّي��ز فناني هذه
املدرس��ة بع��دم رضاه��م ع��ن الطريق��ة اإلنطباع ّي��ة
القدمي��ة  ،حي��ث حبث��وا ع��ن األصال��ة والعم��ق ،
فبق��ي مرمسه��م يف الطبيعة  ،إ ّ
ال ّ
أن ألوانهم كانت

ش��ديدة  ،وأعماهلم تتس��م بالتناسق  ،فأتت أعماهلم
عل��ى القم��اش للم��رة األوىل .
املدرس��ة الرمز ّي��ة  :وه��ي ال�تي ب��دأت باالعتماد على
الرتمي��ز يف الرس��م  ،والتخّل��ي ع��ن التصوي��ر طب��ق
األص��ل للطبيع��ة  ،ف��كان الرتمي��ز واضحاً من خالل
أوض��اع الرس��م وأيض�اً األل��وان  .املدرس��ة التعبري ّي��ة
 :وه��ي ظه��رت م��ع بداي��ة الق��رن العش��رين  ،حي��ث
اعتمدت على فكرة عدم التق ّيد بنقل الصور بأمانة
ّ ،
وإنا تعتمد على إنطباع الف ّنان هلذا املشهد أكثر
م��ن تصوي��ره بد ّقة .
املدرس��ة الدادائ ّي��ة  :وكان ه��دف ه��ذه املدرس��ة
توصي��ف ل��كل م��ا ه��و مهم��ل يف احلي��اة  ،وبذل��ك
تعظيمه��ا وش��رحها
كم��ا ل��و أنه��ا غاي��ة يف األهم ّي��ة  ،كتصوي��ر س��لة
املهم�لات  ،أو أرصف��ة ملو ّث��ة  ،ف��كان اهل��دف م��ن
طريق��ة الرس��م ه��ذه
ه��ي إظه��ار األهم ّي��ة  .املدرس��ة الس��وريال ّية  :حي��ث
اعتمدت هذه املدرسة على جتسيد األحالم واألفكار
 ،فكان��ت ترس��م ع��ن طريق اس��تعادة م��ا يف الذاكرة
 ،ال ع��ن طري��ق النق��ل  .املدرس��ة التجريد ّي��ة  :وه��و
يعتم��د عل��ى جتري��د الطبيع��ة للحقائ��ق ال�تي ه��ي
علي��ه  ،وإع��ادة بثه��ا بطريقة خمتلفة عن حقيقتها
 ،وإ ّ
من��ا برؤي��ة الفن��ان ال�تي ختضع خليال��ه وأللوانه
اخلاص��ة واحلرك��ة .
ّ
وألجل تسليط الضوء على احد فناني ورموز الفن
التش��كيلي والتصوي��ر الفوتوغ��رايف يف حمافظتن��ا

العزي��زة كان لن��ا ه��ذا اللق��اء م��ع الفن��ان التش��كيلي
واملص��ور الفوتوغ��رايف طال��ب مهدي حي��ث عرفنا يف
بداي��ة اللق��اء قائال .
الفن��ان التش��كيلي واملص��ور الفوتوغ��رايف طال��ب
مه��دي حبي��ب تول��د العم��ارة  1947مت��زوج املهن��ة
األساس��ية مص��ور حم�ترف عض��و نقاب��ة الفنان�ين
العراقي�ين وعض��و مجعي��ة الفنان�ين التش��كيلني
وعض��و اجلمعي��ة العراقي��ة للتصوي��ر بداي�تي
وهواييت كان يف البداية ومنذ الطفولة فن فطري
هواي��ة الرس��م ارس��م كل ماه��و امام��ي
رس��وم ش��خصية مناظ��ر طبيعي��ة أكمل��ت
اإلعدادية وحتولت اىل مهنة التصوير ألنها قريبة
للف��ن التش��كيلي فكن��ت ارس��م الص��ور الش��خصية
بطريق��ة الفح��م وبس��بب ه��ذا الش��يء كان عندن��ا
مص��ور قدي��ر خلي��ل فنظ��ر اىل اعمال��ي وكن��ت م��ع
اصدقائ��ي الذي��ن لديه��م نف��س اهلواي��ة فكنت ارس��م
معظ��م الفنان�ين واألصدق��اء وع��ن طري��ق الصدف��ة
تف��رج عل��ى اعمال��ي االس��تاذ الفن��ان الكب�ير خلي��ل
فس��ال ع��ن اعمال��ي فقي��ل ل��ه اعم��ال طال��ب مه��دي
فاثن��ى عل��ى جه��ودي ورس��وماتي وق��ال ان عمل��ك
مق��ارب اىل مهنتن��ا وبنف��س الطريق��ة وافض��ل ان
مت��ارس مهن��ة التصوي��ر الفوتوغ��رايف وال�تي فيه��ا
اث��ر الرت��وش وبأق�لام (  ) hph2وه��و مق��ارب اىل
عمل��ك تضلي��ل وض��ل وض��وء وطلب��ت من��ه من��اذج
للعم��ل وأكمل��ت عدة مناذج له خ�لال يومان حيث
انتاب��ه االس��تغراب بس��رعة عمل��ي حي��ث امتزج الفن
التش��كيلي م��ع التصوي��ر وطلب مين ان يكون العمل
متب��ادل بينن��ا .
ش��اركت يف ع��دة مع��ارض يف بدايات��ي فف��ي
س��بعينيات الق��رن املاض��ي ش��اركت وحصل��ت عل��ى
ع��دة جوائ��ز ام��ا املصوري��ن الذي��ن ه��م م��ن جيل��ي
فاخ��وي املص��ور ص��احل مه��دي حي��ث اب��دع وكان
ممي��زا للغاي��ة يف اعمال��ه وه��و مص��ور ب��ارز يف
احملافظ��ة وأن��ا عمل��ي فط��ري ولي��س اكادمي��ي .
اه��م صفح��ات حيات��ي ال�تي اعت��ز به��ا فكن��ت ارس��م
املواكب احلس��ينية اليت تنطلق يف منطقة السراي
لإلم��ام عل��ي ب��ن اب��ي طال��ب علي��ه الس�لام واإلم��ام

احلس�ين علي��ه الس�لام يف مطل��ع الس��تينات واغل��ب
مقدم��ات وواجه��ات املواك��ب كن��ت ان��ا ارمسه��ا
وجمان��ا اعطيه��ا ألصح��اب املواك��ب
ام��ا يف جم��ال الرس��م فاعت��ز بش��خصية الفن��ان
القدير عبد املنعم مسافر وهو مدرس لي من اهالي
العم��ارة و صاح��ب امكاني��ة واعت��ز بفن��ه ولقد انتقل
اىل العاصم��ة بغ��داد .
الفنان التش��كيلي صبيح عبود والفنان عبد الرحيم
البيات��ي ه��م اس��اتذة وكان��وا يش��جعوني وأعطون��ي
انطالق��ة اىل وصول��ي اىل االب��داع .
بدايات��ي كان��ت بالفح��م والقل��م الرص��اص بع��د
ذل��ك حتول��ت اىل االل��وان الزيتي��ة وأبدعت يف رس��م
املناظ��ر الطبيعي��ة والش��خصية .

الزم��ن املاض��ي افض��ل الن في��ه دع��م ون��اس ذواق��ة
تستذوق االعمال وتشرتي االعمال وحاليا ال يوجد
هك��ذا ش��ي حت��ى االذواق فق��دت فف��ي س��بعينيات
الق��رن املاض��ي والثمانيني��ات مل يوج��د االنرتن��ت
وأن��ا اع��زوا ه��ذا الش��يء اىل ثقاف��ة اجملتم��ع  .كن��ت
والزل��ت اتن��اول وارس��م مواضي��ع ش��تى حل��د ه��ذه
احلظ��ة وه��ي هواي�تي وأن��ا متعل��ق به��ا وبع��د زوال
النظام ش��اركت يف عدة معارض يف احملافظة ويف
بغداد وحصلت عدة شهادات تقديرية وكتب شكر
دولية وشاركت يف عدة معارض يف دولة اجلزائر
وليبي��ا ولبن��ان حي��ث ش��اركت يف مع��ارض ص��ور
فوتوغ��راف ورس��م تش��كيلي وأقم��ت يف يوغس�لافيا
معرض��ا للص��ور الفوتوغرافي��ة يف بع��ض اللقط��ات

ال�تي حبوزت��ي .امتنى م��ن حمافظتنا وزارة الثقافة
احملافظ��ة فق�يرة بالنس��بة للف��ن وخاص��ة الف��ن
التشكيلي حيث ال ترى قاعة للعرض وال نقابة وال
مجعية وال دعم باملطلق للفنان والفنان ال يوجد له
م��كان إلقام��ة مع��رض وهو مس��تقبل البل��د وعنوانه
حي��ث يق��ام املع��رض عل��ى الرصي��ف املع��ريف وه��ذا
ش��ي حمب��ط ج��دا ولي��س مبس��توى الفن��ان وجي��ب
اجي��اد قاع��ات إلقام��ة املع��ارض فيه��ا  .وصعب��ة ج��دا
ان يقي��م الفن��ان معرض��ه يف الرصي��ف وأن��ا ال اعت�بر
الرصيف املعريف رمز ثقايف ان ترس��م جدارية ش��ي
مجي��ل ولك��ن اقام��ة مع��رض يف الرصي��ف يب��دو ل��ي
كأمن��ا (بس��طية ) وه��ذا ام��ر معيب ج��دا للفنان وال
يلي��ق مبس��تواه .
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رياضيــة

العدد (  ) 4السنة الثالثة الثالثاء 2017/4/11
بعد حصوله على الميدالية الذهبية في لبنان
مجلس ميسان يكرم الالعب البطل علي رحيم فرج بقطعة ارض سكنية ومبلغ مالي

رئيس مجلس محافظة ميسان

يكرم مديرية شباب ورياضة ميسان ويثني على دورالشباب في المجتمع .

زار رئي��س جمل��س حمافظ��ة
ميس��ان من��ذر الش��واي مديري��ة
ش��باب ورياض��ة ميس��ان وق��دم
الش��واي كت��اب ش��كر وتقدي��ر
للموظف�ين املتميزي��ن يف
املديري��ة املذك��ورة كم��ا
واثن��ى الش��واي يف زيارت��ه
امليداني��ة عل��ى ال��دور الكب�ير

وامله��م ال��ذي يلعب��ه الش��باب يف
اجملتم��ع وإس��هامهم يف تق��دم
ونهض��ة البل��دان يف ش��تى
اجمل��االت وذل��ك لك��ون العناص��ر
الش��بابية متث��ل الطاق��ة
احملرك��ة لعجل��ة املس�يرة يف
احلي��اة واك��د عل��ى ض��رورة
تقدي��م كل الدع��م واالهتم��ام

م��ن اج��ل النه��وض بالواق��ع
الش��بابي والرياض��ي يف
احملافظ��ة وش��كر الس��يد مدي��ر
الدائ��رة والس��ادة املوظف�ين
الس��يد رئي��س اجملل��س عل��ى
زيارت��ه واهتمام��ه الكب�ير
ورعايت��ه للنش��اطات ال�تي
تق��وم به��ا املديري��ة .

المجلــس /خــاص

ص��وت جمل��س حمافظ��ة
ميس��ان عل��ى من��ح الالع��ب
امليس��اني والع��ب منتخ��ب
العراق علي رحيم فرج قطعة
ارض س��كنية ومبل��غ مال��ي
وذل��ك حلص��ول ف��رج عل��ى
امليدالي��ة الذهبي��ة يف بطول��ة
الع��رب للعب��ة امل��واي تاي واليت
اقيم��ت مؤخ��را يف لبن��ان .
وب�ين حام��ل الذهبي��ة الالع��ب
البط��ل عل��ي رحي��م لصحيف��ة
اجملل��س ان��ه وعل��ى هام��ش
البطول��ة املذك��ورة ق��د اج��رى
ع��دة ن��زاالت م��ع خص��وم م��ن
مجهوري��ة مص��ر وخص��م م��ن
دول��ة لبن��ان مضيف��ا انه حصل
عل��ى امليدالي��ة الذهبي��ة ب��وزن
س��تني 60
يذك��ر ان منتخبن��ا الوط�ني
بامل��واي ت��اي غ��ادر الب�لاد
يف وق��ت س��ابق متج��ه اىل
العاصم��ة اللبناني��ة ب�يروت
م��ن اج��ل املش��اركة يف بطولة
الع��رب لفئيت الرجال والنس��اء
وال�تي انطلق��ت بداي��ة الش��هر

احلال��ي .وق��ال م��درب الوط�ني
املاس�تر مصطف��ى جب��ار عل��ك
قب��ل س��فره « ان املنتخب يف امت
اجلاهزي��ة للمنافس��ة يف ه��ذه
املس��ابقة املهم��ة مؤك��دا ع��زم
الالعبني على احتالل املراكز
املتقدم��ة وني��ل االومس��ة
مضيف��ا ان��ه اخت��ار افض��ل
االمساء للمشاركة يف بطولة
الع��رب معتم��دا عل��ى النتائ��ج
ال�تي مت حتقيقه��ا يف اخ��ر
منافس��ة حملي��ة .وأش��ار جب��ار
إىل ان��ه سيش��ارك يف البطول��ة
رئيس��ا للوف��د ومدرب��ا لوط�ني
الرج��ال إىل جانب��ه م��درب
فئ��ة النس��اء عل��ي س��اهر فض�لا
ع��ن الالعب�ين حس�ين س��امل
 67كغ��م ومصطف��ى رع��د 75
كغ��م وعل��ي ص��دام  51كغ��م
ويوس��ف حمم��ود  54كغ��م
وامح��د فيص��ل  57كغم وامري
عب��د ال��رزاق  63واك��رم حس��ن
 71كغ��م يف فئ��ة املتقدم�ين
اضاف��ة إىل عل��ي رحي��م بوزن60
كغ��م لفئ��ة الش��باب ولين��دا
حامت  51كغم يف فئة النس��اء .

وبع��د ان مت االع�تراف برياضة
امل��واي ت��اي كرياض��ة اوملبي��ة
م��ن قب��ل اللجن��ة االوملبي��ة
الدولي��ة

رئيس جلنة الشباب والرياضة

افتتاح قاعة القوة البدنية في ميسان
المجلس /متابعة

افتت��ح حماف��ظ ميس��ان عل��ي دواي
قاع��ة الق��وة البدني��ة يف مدين��ة
العم��ارة ضم��ن خط��ة تنمية األقاليم
للحكومة احمللية يف ميس��ان وبكلفة
( ) 102ملي��ون دين��ار عراق��ي  .واطل��ع
عل��ي دواي الزم عل��ى االحت��ادات
املنضوي��ة ضم��ن بناي��ة ممثلي��ة
اللجنة األوملبية يف ميس��ان ومدرس��ة
س��لمان حس��ب اهلل للمصارع��ة وال�تي
قدم��ت املدرس��ة عروضه��ا اجلميل��ة
باملصارع��ة وملختل��ف الفئات العمرية
فض�لا عن احت��ادي املالكمة والتاي
بوكس��نغ اللذي��ن قدم��ا عروضهم��ا
الرياضي��ة اجلميل��ة .
واك��د احملاف��ظ بتصري��ح خ��ص ب��ه
(الصب��اح ) ان رياضي��ي الق��وة البدنية
حباجة ماسة اىل هذه املعدات ،مشيدا

بنتائ��ج الرياض��ة امليس��انية ،مؤك��دا

قط��اع الرياض��ة ويف مجي��ع اجمل��االت

ان��ه يعتق��د ان ه��ذه القاعة و االجهزة
ه��ي بداي��ة لتحقي��ق ج��زء حم��دود
م��ن متطلباته��م الرياضي��ة ولتطوير
قدراته��م واملش��اركة يف البط��والت
احمللي��ة واالقليمي��ة والعاملي��ة،
واض��اف ان مش��اريع مقبل��ة س��تقام
ح��ال حتس��ن الظ��رف املال��ي تدع��م

والفعالي��ات و حتت��وي القاع��ة عل��ى
أكث��ر من ( )17مع��دة وجهازا متنوعا
خاص��ا بتماري��ن الق��وة البدني��ة و
أجه��زة تربي��د وتأسيس��ات كهربائية
ومماش��ي خارجي��ة .وس��يتم إكم��ال
الكش��ف اإلض��ايف اخل��اص ببناي��ة
اإلدارة وتعه��د بإيف��اء مس��تحقات

املق��اول حينم��ا ت��رد اىل احملافظ��ة
املبال��غ املالي��ة ال�تي خصصه��ا رئي��س
الوزراء لاليفاء مبس��تحقات املقاولني
يف احملافظ��ة  .داعي��ا ممثل��ي اللجن��ة
االوملبي��ة بض��رورة تس��مية موظف�ين
إلدارة القاع��ة ألهميته��ا وحلاج��ة
الع�بي املنتخ��ب الوط�ني إليه��ا .
واالهتم��ام باألجه��زة واملع��دات ال�تي
مت جتهيزه��ا للقاع��ة .ودع��وة ممثل��ي
االحت��ادات الرياضي��ة مبخاطب��ة
حمافظ��ة ميس��ان باحتياجاته��م م��ن
اج��ل إع��داد كش��وفات وخماطب��ة
اجله��ات ذات العالق��ة واالحت��ادات
املركزي��ة بتوف�ير املبال��غ  .وم��ن
خ�لال التنس��يق م��ع املنظم��ات
الدولي��ة لدع��م تنفيذه��ا لغ��رض
تس��هيل عملي��ة إج��راء التدريب��ات
واملش��اركة يف البط��والت  .م��ن
جانب��ه ق��ال نائ��ب اللجن��ة االوملبي��ة يف

ميس��ان الدكت��ور عل��ي عب��د االئم��ة
الس��اعدي بتصري��ح ل��ـ «الصباح « تعد
هذه القاعة األوىل يف ميسان ومضى
على انش��ائها اكثر من س��نتني بسبب
االم��ور االداري��ة وس��تخدم الالعب�ين
واالبط��ال املوجودي��ن يف احملافظ��ة ..
واش��ار رئي��س احت��اد الق��وة البدني��ة
يف ميس��ان وس��ام الدي��ن امساعي��ل اىل
ان ه��ذه القاع��ة متخصص��ة بالع��اب
الق��وة البدني��ة وه��ي م��ن الرياض��ات
املش��هورة واملعروف��ة عل��ى مس��توى
الع��راق ولدين��ا اكث��ر م��ن بط��ل
اس��يوي وكن��ا نعان��ي م��ن ع��دم وج��ود
قاع��ة خمصص��ة لتدريبه��م .ش��اكرا
باس��م االحت��اد املرك��زي والفرع��ي
الحت��اد الق��وة البدني��ة دور احلكوم��ة
احمللي��ة وحماف��ظ ميس��ان الش��رافه
املباش��ر عل��ى افتتاح وبن��اء هذا الصرح
الرياض��ي الكب�ير.

الالعب الميســاني علي عدنان يعود متوجا بالمركز الثالث مع نادي الشــرطة العراقي بكرة اليد

المجلس /متابعة

ع��اد اىل ارض الوط��ن الع��ب
منتخبن��ا الوط�ني ع��ن حمافظ��ة
ميس��ان الالع��ب عل��ي
عدن��ان واملت��وج م��ع
ن��ادي الش��رطة
العراق��ي بك��رة
الي��د باملرك��ز
يف
الثال��ث
ل��ة
بطو
ا ال ند ي��ة
العربي��ة ال�تي
اقيم��ت مؤخرا يف
تون��س و ش��اركت
فيه��ا ع��دد م��ن الف��رق
.
العربي��ة ومنه��ا
(ن��ادي الش��رطة العراق��ي
ن��ادي مجعي��ة احلمام��ات
التونس��ي ون��ادي ك��رة اليد
جبم��ال التونس��ي ون��ادي

كرة اليد بس��اقية الزيت التونس��ي ونادي ش��باب الرباقي
اجلزائ��ري ون��ادي مولدي��ة الس��عيدة اجلزائ��ري و النادي
األهل��ي الس��عودي)
فيم��ا تغل��ب الش��رطة العراق��ي عل��ى نض�يره جبم��ال
التونس��ي بنتيج��ة 31نقط��ة مقاب��ل  26نقط��ة  27وج��اء
اح��راز الش��رطة للمرك��ز الثال��ث بع��د ف��وزه يف مب��اراة

حتدي��د املركزي��ن الثال��ث والراب��ع عل��ى فري��ق براق��ي
اجلزائ��ري بنتيج��ة  ٣٦مقاب��ل  ٢٦هدف��اً.
وكان فري��ق الش��رطة خس��ر مواجه��ة نص��ف نهائ��ي
البطول��ة ام��ام ن��ادي س��اقية الزي��ت التونس��ي بنتيج��ة 27
مقاب��ل  28هدف �اً.

بيع أكثر من  200ألف تذكرة حلضور كأس القارات
المجلس /متابعة

اعل��ن االحت��اد الدول��ي لك��رة الق��دم (فيف��ا)
الي��وم األربع��اء أن��ه مت بي��ع 745ر 211تذك��رة
ملش��اهدة مباري��ات بطول��ة كأس الق��ارات
املق��رر إقامته��ا بروس��يا الصي��ف املقب��ل ،يف
عملي��ة الط��رح األوىل لبي��ع التذاك��ر ال�تي
مشل��ت مرحلت�ين.
وانته��ت املرحل��ة الثاني��ة م��ن عملي��ة ط��رح
التذاك��ر الي��وم ،وم��ن املق��رر أن تب��دأ املرحل��ة
الثالث��ة (األخ�يرة) يف  19نيس��ان/أبريل
اجل��اري ،حي��ث س��تكون ع��ن طري��ق ش��بكة
اإلنرتن��ت ،وع�بر مراك��ز بي��ع التذاك��ر،
يف امل��دن األرب��ع ال�تي ستس��تضيف مباري��ات
البطول��ة.
وتق��ام البطول��ة خ�لال الف�ترة م��ن 16
حزيران/يوني��و حت��ى الراب��ع م��ن مت��وز/
يوليو املقبلني يف العاصمة الروس��ية موس��كو،
وكذل��ك م��دن س��ان بطرس�برج وسوتش��ي

وكازان.
وبل��غ إمجال��ي عدد تذاكر مباري��ات البطولة
املطروح��ة للبي��ع  695أل��ف تذك��رة ،حي��ث
مت بي��ع 504ر 48تذك��رة ،قب��ل عملي��ة ط��رح
التذاك��ر يف األس��واق ،وذل��ك ع��ن طري��ق
إحدى شركات بطاقات االئتمان اليت تتوىل
رعاي��ة فيف��ا.
وذك��ر فيف��ا« :كم��ا يف النس��خ الس��ابقة
للبطول��ة  ،فق��د ج��اءت أغلبي��ة طلب��ات
التذاك��ر م��ن البل��د املضي��ف».
وأوض��ح فيف��ا« :أظه��ر املش��جعون األجان��ب
اهتماما متزايدا بش��راء التذاكر ،الس��يما من
مجاه�ير تش��يلي ال�تي طلب��ت احلص��ول عل��ى
 7111تذك��رة حت��ى اآلن».
ويش��ارك املنتخ��ب التش��يلي يف البطول��ة
عق��ب تتوجي��ه بلقب كأس أمري��كا اجلنوبية
(كوب��ا أمري��كا) ع��ام  .2016وتض��م قائم��ة

املنتخب��ات املش��اركة يف البطول��ة ال�تي
تض��م منتخب��ات أملاني��ا ،بط��ل موندي��ال 2014
بالربازي��ل ،والربتغ��ال ،حام��ل لق��ب بطول��ة
أوروب��ا (ي��ورو  )2016بفرنس��ا ،ونيوزيلن��دا،
بط��ل ق��ارة أوقيانوس��يا ،واملكس��يك بط��ل
احت��اد أمريكا الش��مالية والوس��طى والكارييب
(كون��كاف) ،فض�لا ع��ن منتخ�بي اس�تراليا
والكام�يرون ،بطل��ي قارت��ي آس��يا وأفريقي��ا
عل��ى الرتتي��ب ،ومنتخب تش��يلي الفائ��ز بلقب
كأس أمري��كا اجلنوبي��ة (كوب��ا أمري��كا)
ع��ام  2016وكذل��ك املنتخ��ب الروس��ي (البل��د
املضي��ف).
وتعت�بر كأس الق��ارات مبثاب��ة اختب��ار
لقي��اس حج��م اس��تعدادات روس��يا الس��تضافة
نهائي��ات كأس الع��امل الع��ام املقب��ل.

أنس جابر تتقدم ً
عامليا وتبدأ مشوار هاربور بيتش
المجلس  /وكاالت

حقق��ت الالعب��ة التونس��ية
أن��س جاب��ر قف��زة يف
التصني��ف العامل��ي اجلدي��د،
ال��ذي أصدرت��ه مجعي��ة
الالعب��ات احملرتف��ات أم��س
اإلثن�ين حي��ث تقدم��ت 12
مرك��زا لتحت��ل املرتب��ة 119
عامل ًي��ا وتق�ترب م��ن ن��ادي

أفض��ل  100العب��ة يف الع��امل.
وتأت��ي قف��زة أن��س جاب��ر يف
التصني��ف العامل��ي بفض��ل
تألقه��ا يف بطولة شارلس��تون
األمريكي��ة األس��بوع املاض��ي
وإدراكه��ا ال��دور الثال��ث.
علم��ا أن أفض��ل ترتي��ب
ً
ألن��س جاب��ر كان  118عامل ًي��ا
وحققت��ه يف آذار  /م��ارس يف

ع��ام .2015
م��ن جه��ة أخ��رى ،نش�ير
إىل أن جاب��ر س��تفتتح
الي��وم الثالث��اء مش��اركتها
يف بطول��ة هارب��ور بيت��ش
األمريكي��ة ،ال�تي تبل��غ قيم��ة
جوائزها املالية  80ألف دوالر،
حيث ستواجه يف الدور األول
الالعب��ة األمريكي��ة اليزاب��ات

جن��ح االحت��اد اللبنان��ي
للم��واي ت��اي يف انت��زاع ق��رار
اس��تضافة وتنظي��م البطول��ة
العربية”السادس��ة” يف لبن��ان

مبش��اركة ١٧دول��ة عربي��ة
هي:لبن��ان  ،سوريا،فلس��طني ،
االردن،العراق،الس��عودية،الكو
يت،اإلمارات،البحري��ن ،قط��ر،

اليمن،مصر،ليبيا،تون��س،اجل
زائر،املغ��رب وموريتاني��ا وح��دد
االحت��اد اي��ام  ٣١أذاراملاض��ي  ١،و
 ٢نيس��ان  ٢٠٠1٧موع��دا هل��ا.

يتفقد ميدانيا االعامل اجلارية يف ملعب ميسان االوملبي ونسب االنجاز
تفق��د رئي��س جلن��ة الش��باب والرياض��ة عدن��ان
الغنام��ي ويف زي��ارة ميدانية ملعب ميس��ان االومليب
واطل��ع الغنام��ي عل��ى نس��ب االجن��از يف امللع��ب
املذك��ور وم��ا هي اه��م اخلطوات ال�تي وصلت اليها
مراح��ل العم��ل
ع��ادا ان تأهي��ل ملع��ب ميس��ان االومل�بي ه��و اح��د
املش��اريع االس�تراتيجية اليت نعول عليها يف جمال
الش��باب والرياض��ة يف احملافظ��ة  .واوض��ح الغنامي
ان��ه طال��ب م��رارا وتك��رارا بالعم��ل عل��ى االس��راع
باجن��از ه��ذا املش��روع الرياض��ي احليوي يف ميس��ان
وقد تكللت هذه املطالب واملناش��دات بالنجاح نظرا
لقي��ام الش��ركة بعمله��ا
يذك��ر ان وزارة الش��باب والرياض��ة ق��د اعلن��ت
مؤخ��را ع��ن وص��ول الثي��ل ن��وع برم��ودا هج�ين
م��ن االم��ارات ومت نقل��ه اىل الس��عودية والكوي��ت
والبص��رة ومنه��ا اىل مدين��ة ميس��ان وعل��ى ش��كل
اكي��اس ع��ن طري��ق ب��رادات وبدرج��ة ب��رودة
وصل��ت اىل  2درج��ة مئوي��ة لتت��م بعده��ا زراعته��ا

باش��راف ش��ركة بريطاني��ة تع��د م��ن أفض��ل
الش��ركات العاملي��ة يف جم��ال زراع��ة
أرضي��ات مالع��ب ك��رة الق��دم
والعناي��ة به��ا وبوج��ود
امل�لاك اهلن��دي ال��ذي
يق��وم بعملي��ة الس��قي
أرب��ع م��رات يف الي��وم
وبعده��ا مت التقن�ين
بالس��قي حس��ب
الظ��روف املناخي��ة
وهن��اك  35مرش��ة
خاصة للسقي تتوزع
عل��ى اخل��ط اجلان�بي
للملع��ب وأركان��ه
ومنتص��ف الس��احة م��ن
اجل ان يكون الس��قي متس��اويا
ل��كل ارج��اء امللع��ب فض�لا ع��ن
اس��تقدام احمل��راث القرص��ي وبعدها القيام

أربعة العبني من ميسان
ضمن قائمة شهد األوليّة للمنتخب األوملبي العراقي
اجمللس  /متابعة
أعل��ن م��درب املنتخ��ب األومل�بي عبد
الغ�ني ش��هد،ان  54العب��اً ميثل��ون
القائم��ة االولية للمنتخب االومليب
،اس��تعداداً لتصفي��ات بطول��ة اس��يا
حت��ت  23س��نة وال�تي س��تنطلق
منافس��اتها يف اخلام��س عش��ر
م��ن يولي��و  /متوز املقب��ل املؤهلة
اىل نهائي��ات اس��يا يف الصني عام
.2018
وضم��ت القائم��ة االولي��ة 54
العب��اً كان نصي��ب ن��ادي النف��ط
ه��و االك�بر حي��ث مت اس��تدعاء 7
العب�ين وه��م :رع��د فن��ر وولي��د
كري��م وحمم��د كري��م ولي��ث
حتس�ين وس��تار س��عدون وحممد
حس��ن وم��ازن في��اض و 5م��ن
ال��زوراء وه��م حمم��د ش��اكر
وجنم شوان وحسني علي وصفاء
ه��ادي وعلي رحي��م و 5اخرين
م��ن بغ��داد وه��م عب��د
اهلل عب��د
ا ال م�ير
و عل��ي
يو س��ف
وذوالفق��ار عاي��د وحي��در حمم��د
وس��تار جب��ار.
كم��ا وضم��ت القائم��ة ايظ��ا م��ن
املين��اء كل م��ن :امح��د حمس��ن
وياس�ين كري��م ومح��زة عدن��ان
وحي��در س��اري وم��ن م��ن الطلب��ة
عل��ي س��تار وس��تار ياس�ين وامح��د

ناظم ومصطفى حممد واحلارس
عل��ي عب��د احلس��ن واربع��ة اخري��ن
م��ن الكهرب��اء وه��م حس��ن عل��ي
وك��رار ف��احل ومرتض��ى هدي��ب
ومصطف��ى عب��د اجللي��ل و3
م��ن الق��وة اجلوي��ة
وهم حممد جفال
وامحد عبد الرضا
وعم��اد حمس��ن.
أم��ا نف��ط ميس��ان
فق��د مت��ت

دع��وة  4العب�ين وه��م عل��ي حل��و
ورس�لان حن��ون وامح��د س��عدون
وياس��ر نعي��م ،ومث��ل الع��دد م��ن
النج��ف وه��م ك��رار عام��ر ون��وزاد
عب��د احلمي��د وجب��ار كري��م ام��ا
م��ن الك��رخ فت��م اس��تدعاء كل م��ن
عل��ي رش��يد وحمم��د س��عيد وع��دي
ش��هاب.
بينم��ا م��ن نف��ط الوس��ط فق��د وج��ه
ش��هد الدع��وة ل��كل م��ن احل��ارس
علي كاظم وامري صباح وابراهيم
باي��ش والعب�ين م��ن الش��رطة وه��م
احل��ارس امحد باس��ل واملدافع علي
لطي��ف واثن�ين م��ن نف��ط اجلن��وب
وه��م امح��د ج�لال وع�لاء عب��اس
وم��ن فريق احلس�ين عباس علي
وس��رمد ص�لاح والع��ب واح��د
م��ن كرب�لاء وه��و حي��در
فائ��ق .
يذك��ر أن القرع��ة تق��ام
ي��وم اجلمع��ة املقب��ل الس��ابع
عشر من شهر مايو/ايار املقبل
يف مق��ر االحت��اد اآلس��يوي
وال�تي ستكش��ف ع��ن
املنتخبات اليت س��يواجهها
املنتخ��ب الوط�ني يف
التصفي��ات اليت س��تقام
م��ن اخلام��س عش��ر
حت��ى الثال��ث والعش��رين م��ن
ش��هر يولي��و /مت��وز املقب��ل وال�تي
س��تؤهل اىل النهائي��ات ال�تي س��تقام
يف الص�ين يف الع��ام املقب��ل 2018

تسمية سبعة رباعين للمعسكر التدريبي الداخلي
ها لبا و ي��ر
املصنف��ة  227عامل ًي��ا.
يذك��ر آن ان��س جاب��ر،
صنفته��ا وزراة الرياض��ة
التونس��ية أمس ضمن قائمة
رياضي��ي النخب��ة الذي��ن
س��يتمتعون بعق��د أه��داف
لتحص��ل عل��ى منح��ة خاصة
م��ن قب��ل ال��وزارة.

المجلس  /وكاالت

ح��دد االحت��اد املرك��زي لرف��ع االثق��ال
س��بعة رياضي�ين للدخ��ول يف املعس��كر
التدري�بي الداخل��ي ال��ذي حتتضن��ه
قاع��ة التامي��م ببغ��داد حتض�يرا ل��دورة
التضام��ن االس�لامية الرابع��ة وال�تي
س��تقام للف�ترة م��ن  12ولغاي��ة  20اي��ار
املقب��ل يف مدين��ة باك��و االذربيجاني��ة.
وق��ال حمم��د عب��د املنع��م عض��و احت��اد
رف��ع االثقال لـ(الصباح الرياضي) :انهم
الرياضي�ين الذي��ن مت اختياره��م ه��م
امحد عبد علي لوزن  56كغم وسجاد

عب��اس ياس�ين  62كغ��م وحمم��د رب��ع
يف وزن  69كغ��م وامح��د ف��اروق لوزن
 77كغ��م وصف��اء راش��د ب��وزن 94
كغ��م وزميله��م الرب��اع س��لوان حمم��د
جاس��م يف وزن  105وباش��راف امل��درب
االيران��ي اوميد واملدربني خضري عباس
باش��ا وعب��د الكري��م كاظ��م فض�لا ع��ن
العب��ة واح��دة ه��ي ه��دى س��امل ومدربها
عب��اس امح��د مبين��ا ان��ه مت ارس��ال
كش��وفات بامس��اء الالعب�ين واملدرب�ين
ولك��ن ق��د نضط��ر اىل تقلي��ص الع��دد او
عدم املش��اركة بس��بب قلة الدعم املادي

الذي ال يتناسب مع حجم البطولة اليت
م��ن املتوق��ع ان تش��هد مش��اركة ابط��ال
دولي�ين م��ن دول اس��يوية واوروبي��ة
وباملقاب��ل جي��ب الظه��ور مبس��توى يلي��ق
بس��معة الع��راق يف رياض��ة رفع االثقال
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اإلخرية

األراء واملقاالت املنشورة يف اجلريدة ال تعرب عن رأي اجلريدة امنا تعرب عن رأي كتابها
mgliss1987@Gmail.com
راسلونا على اميل الصحيفة
املوقع الرمسي جمللس حمافظة ميسان
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معرض فني جيسد تضحيات وبطوالت ابطال حشدنا الشعبي املقدس يف جامعة ميسان
المجلس  /متابعة

اقام��ت عم��ادة كلي��ة القان��ون جامع��ة ميس��ان
ومبناس��بة الذك��رى الس��نوية العاش��رة لتاس��يس
اجلامع��ة حف�لا بهيج��ا وحبض��ور رئي��س اجلامع��ة
الدكت��ور عل��ي الش��اوي والدكت��ور عام��ر زغ�ير
وع��دد م��ن املس��ؤولني يف اجلامع��ة وختل��ل احلف��ل
ص��ورة ش��عرية لبع��ض الش��عائر وعرض��ا مس��رحي
جس��د تضحي��ات ابط��ال احلش��د الش��عيب املق��دس
وختل��ل احلف��ل عرضا تذكاري��ا ضم جمموعة من
الص��ور واخلرائ��ط واملقتني��ات ال�تي خلفها ش��هدائنا
االبطال يف حربهم ضد عصابات داعش االجرامية
.
ويف وق��ت س��ابق نظم��ت جامع��ة ميس��ان مهرجان��ا
لدع��م الق��وات االمني��ة واحلش��د الش��عيب ،ختلل��ه
العدي��د م��ن الفعالي��ات الثقافي��ة والفني��ة.
وتضم��ن املهرج��ان ،ال��ذي مح��ل عن��وان (ع��ام
االنتصارات) العديد من الفعاليات الفنية والثقافية

ال�تي جس��دت املواق��ف البطولي��ة للق��وات
األمني��ة واحلش��د الش��عيب والتضحي��ات ال�تي
بذل��ت م��ن اج��ل حتري��ر امل��دن ،فض�لا ع��ن
تكريم عوائل الشهداء والطلبة املتميزين يف
اجلامع��ة
يذك��ر ان ق��وات احلش��د الش��عيب ه��ي ق��وات
نظامي��ة عراقي��ة وج��زء من القوات املس��لحة
العراقي��ة تأمت��ر بام��رة القائ��د الع��ام للق��وات
املسلحة وتشكلت بعد فتوى اجلهاد الكفائي
ال��ذي اطلقت��ه املرجعي��ة الديني��ة العلي��ا يف
النجف االش��رف وذلك بع��د هجوم عصابات
داع��ش االجرامي��ة البعثي��ة عل��ى ع��دد م��ن
احملافظ��ات العراقي��ة والواقع��ة مش��ال بغ��داد
وق��د ص��وت الربمل��ان العراق��ي يف  26نوفنم�بر
 2016على ضم قوات احلشد الشعيب اىل جهاز
مكافح��ة االره��اب العراق��ي رمسي��ا واصب��ح
بذل��ك ج��زء م��ن قواتنا املس��لحة .

ميسان حتصد املركز االول
يف مسابقة املعرض التشكييل السنوي
لرسوم تالميذ رياض االطفال واملرحلة االبتدائية يف عموم العراق

ظاهر العقيلي

عيل الطيار يصنع طائرته ( اهلليكوبرت ) بمواد بسيطة ومرتوكة
حاوره  /جاسم الفرج

التق��ت صحيف��ة اجملل��س باملواط��ن عل��ي
صدام البهادلي ( امللقب بالطيار ) والذي
ق��ام بصن��ع طائ��رة م��ن ن��وع مروحي��ة (
هليكوب�تر ) حملي��ة وجبه��ود ذاتي��ة ومن
اخلردة «السكراب»،
حي��ث ق��ال الطي��ار ان��ه ل��و وج��د هنال��ك

المجلس /متابعة

وض��ح مع��اون مدي��ر النش��اط الرياض��ي
واملدرسي يف تربية حمافظة ميسان املشرف
الف�ني عل��ي كاظ��م عل��ي الس��عد
ان��ه تنفي��ذا للخط��ة الس��نوية والربنام��ج
التنفي��ذي لرتبي��ة ميس��ان ش��اركت الش��عبة
التش��كيلية يف قس��م النش��اط الرياض��ي
واملدرس��ي حملافظة ميس��ان يف املهرجان املقام
يف حمافظ��ة الديواني��ة لري��اض االطف��ال
وامل��دارس االبتدائي��ة واض��اف كاظ��م ان
مديري��ة النش��اط املدرس��ي حصل��ت عل��ى
املراك��ز االوىل يف ه��ذا املهرج��ان ويع��د ه��ذا
االجن��از مبس��توى مش��اركات مديري��ات
حمافظ��ات الع��راق حي��ث توج��ت حمافظ��ة
ميس��ان باملرك��ز االول مؤك��دا يف الق��وت

نفس��ه ان��ه اس��تحقاق طبيع��ي مل��ا يبذل��ه
االخ��وة املش��رفون يف قس��م النش��اط
املدرس��ي من جهد ومثابرة حثيثة يف هذا
اجمل��ال .
يذك��ر ان تربي��ة ميس��ان حص��دت مؤخرا
عل��ى املرك��ز االول يف مس��ابقة املع��رض
التش��كيلي السنوي لرسوم تالميذ رياض
االطف��ال واملرحل��ة االبتدائي��ة لعم��وم
الع��راق ال�تي اقامته��ا وزارة الرتبي��ة يف
مدين��ة الديواني��ة .
وق��د ش��ارك يف ه��ذا املهرج��ان كال م��ن
التش��كيلي ش��هاب امح��د مس��ؤول الوح��دة
التش��كيلية وبرفق��ة التش��كيليني كري��م
حممد و رياض كاظم  .مشرفو النشاط
املدرس��ي يف تربي��ة ميس��ان.

دع��م مع�ين لط��ور ه��ذا االخ�تراع واصب��ح
واقعي��ا وملم��وس واكث��ر ق��درة وفعالية
وانا باستطاعيت ان اعمل عدد كبري من
ه��ذه النم��اذج م��ن الطائ��رة .
يف ح�ين ب�ين لن��ا الطي��ار ان امل��دة ال�تي
اس��تغرقها لعم��ل ه��ذه الطائ��رة ه��ي
س��بعة اي��ام متتالي��ة وحول��ت الكث�ير م��ن
امل��واد املرتوك��ة والقدمي��ة م��ن النفاي��ات
اىل ه��ذا العم��ل وه��و ايظ��ا عم��ل يدخ��ل
يف جم��ال احلف��اظ عل��ى البيئ��ة ونظاف��ة
احملافظ��ة وبالتال��ي فان��ه ي��ؤدي اىل صنع
وابت��كار اش��كال ومن��اذج مجيل��ة تضي��ف
ملس��ات مجالي��ة لالعم��ال املطروح��ة .

واوضح الطيار ان «تلك األدوات تضمنت
خ��زان م��اء مهم� ً
لا م��ن البالس��تك
ومروح��ة س��قفية ومضخ��ة مائي��ة
وانبوب��اً م��ن الفلك��س وبع��ض القط��ع
احلديدي��ة».وأن «هي��كل الطائ��رة ما يزال
أم��ام منزل��ه ،ال��ذي يبع��د  20ك��م مشال��ي
العم��ارة ،بع��د أن مت إكمال��ه وتزوي��ده
بالطاق��ة» ،ون��وه الطي��ار اىل ان حالت��ه
املادي��ة حت��ول دون تزوي��د اهلي��كل
مبحرك ميكنه من التحليق».
وأش��ار الطي��ار اىل أن «ه��ذا اهلي��كل ه��و
لي��س األول ل��ه حي��ث متك��ن م��ن صناع��ة
طائ��رة م��زودة مبح��رك ذي اس��طوانة
واح��دة بط��ول أربعة أمت��ار والتحليق بها
يف  »1980ولكن��ه ح��ورب م��ن قب��ل النظ��ام
البائ��د يف حينه��ا  ،الفت �اً اىل أن��ه «متك��ن

أمرآة ميسانية حتاكي الزجاج ليكون لوحة مجيلة معربة
حوراء اجلمييل للمجلس  :موهبتي فطرية وطورهتا من خالل جتاريب الفنية
س��هولة يف األداء والتنفي��ذ
تتماش��ى م��ع العص��ر احلدي��ث
م��ن حي��ث التط��ور والس��رعة
يف األداء وم��ن مبدع��ات ه��ذا
الف��ن اجلمي��ل م��ن بن��ات مدينت��ا
احلبيب��ة ميس��ان ه��ي الفنان��ة
التش��كيلية امليس��انية ح��وراء
اجلميل��ي ال�تي حتدث��ت ع��ن
مس�يرتها يف ه��ذا الف��ن الراق��ي
ف��ن الرس��م عل��ى الزج��اج قائل��ة .
ان موهب�تي يف ه��ذا الفن واجملال
موهب��ة فطري��ة وطورته��ا م��ن
خ�لال جتارب��ي حي��ث ازددت
خ�برة وخاص��ة بع��د لقائ��ي
بفنان��ات كب��ار يف ه��ذا اجمل��ال
واس��تمتعت اىل نصائحه��ن
اضاف��ة اىل التش��جيع العائل��ي
واألب��وي .

التعام��ل م��ع الزج��اج م��ن
الناحي��ة الفني��ة جم��ال متس��ع
ومتش��عب ،فاللزج��اج ش��كله
املتمي��ز الراق��ي م��ن حي��ث األداء
وه��و م��ا يبع��ث عل��ى الش��عور
بالراح��ة واهل��دوء لش��فافية
ألوان��ه ودرجاته��ا املتمي��زة .وف��ن

طموحنا
لثقافــة
مز د هر ة

الزج��اج املل��ون واملعش��ق مع��روف
من��ذ الق��دم ،فف��ي الق��رون
الوس��طى اس��تعمل الزجاج امللون
واملعش��ق بالرص��اص ومتي��ز يف
صناعت��ه القليل��ون لصعوب��ة
أدائ��ه.ويف أيامن��ا ه��ذه أعي��د
إحي��اء ه��ذا الف��ن ،وبطرق أكثر

وأضاف��ت اجلميل��ي ان اغل��ب
إعمال��ي تطلب من قبل ش��رحية
النس��اء فاق��وم بالرس��م هل��ن على
الزج��اج حي��ث متث��ل لوح��ات
مجيل��ة ج��دا فكن��ت اعم��ل يف
البداي��ة اعم��ال يدوي��ه متنوع��ه
ومنه��ن الرس��م عل��ى الزج��اج
والكانف��اس
فأحبيت��ه واس��تمتعت ب��ه اكث��ر

م��ن باق��ي األعمال.
وأوضح��ت اجلميل��ي ان
ختصص��ي الدراس��ي وه��و دبل��وم
حماس��بة بعي��د كل البع��د
ع��ن موهب�تي الفني��ة الفطري��ة
وأعطت�ني التج��ارب الفني��ة
الش��يء الكث�ير وس��اهمت يف
صق��ل موهب�تي الفني��ة .
وقال��ت اجلميل��ي ان�ني م��ن
خ�لال زيارات��ي املتك��ررة الغل��ب
املع��ارض الفني��ة ق��د التقي��ت
بفانان��ات كب�يرات بهذااجمل��ال
واس��تفدت م��ن بع��ض النصائ��ح
م��ن كب��ار الفنان��ات .
واختتم��ت اجلميل��ي يعرتي�ني
األس��ى واألس��ف لع��دم وج��ود
دع��م للطاق��ات النس��ائية يف
حمافظتن��ا العزي��زة الس��يما
اللوات��ي يعمل��ن يف ه��ذا اجمل��ال
حي��ث ن��رى ان الفنان��ة تدع��م
نفس��ها ذاتي��ا مادي��ا ومعنوي��ا
وه��ذا ش��يء حمب��ط للغاي��ة وان
هنال��ك طاق��ات نس��ائية كب�يرة
ومتنوع��ة ج��دا يف حمافظتن��ا
كم��ا وامتن��ى ان تفت��ح مع��ارض
لالعم��ال الفني��ة واليدوي��ة يف
ميس��ان دعم��ا للف��ن واالب��داع .

أيض�اً من صناع��ة العديد من األجهزة
االخ��رى «.
مضيف��ا ان��ه صن��ع العديد م��ن األجهزة
ومنه��ا ناع��ور كهرب��اء وجه��از لق��ط
األفاع��ي وناف��ورة داخلي��ة وإذاع��ة
وعاك��س للص��ورة وغريه��ا وجبه��ود
الذاتي��ة».
وعل��ي ص��دام البهادل��ي م��ن موالي��د
 ،1957حاص��ل عل��ى ش��هادة دبل��وم
معه��د الفن��ون اجلميل��ة ترب��ى وع��اش
يف مدين��ة العم��ارة ،وق��ام بتصني��ع
ثان��ي طائ��رة بداي��ة مثانين��ات الق��رن
املنص��رم ،ول��ه اهتمام��ات فني��ه اخ��رى .

يعي��ش الواق��ع الثق��ايف امليس��اني ظ��روف اس��تثنائية وصعب��ة ومبا
يتماش��ى وم��ا مي��ر ب��ه البل��د م��ن واق��ع مري��ر عل��ى كاف��ة الصع��د
السياس��ية والثقافي��ة واالجتماعي��ة واالقتصادي��ة ف��كان نصي��ب
الواق��ع الثق��ايف يف مدينتن��ا ه��و الذب��ول وقل��ة النتاج��ات الثقافي��ة
عل��ى الرغ��م م��ن ان الثقاف��ة يف ميس��ان صام��دة ومعط��اء وس��جل
هل��ا التاري��خ صفح��ات بيض��اء وناصع��ة وممي��زة يف االرتق��اء
باالعم��ال الفني��ة والثقافي��ة ويف كافة جماالتها ويعزا ذلك اىل
ع��دم تقدي��م الدع��م ال�لازم م��ن قب��ل احلكوم��ة املركزي��ة ووزارة
الثقاف��ة العراقي��ة حتدي��دا حي��ث مل يك��ن هن��اك توج��ه واض��ح
لدعم الفعاليات الثقافية بينما كنا نطمح بان تس��تمر النهضة
الثقافي��ة والفني��ة يف عراقن��ا اجلدي��د مثلم��ا كان هل��ا تارخيه��ا
العريق تزامنا مع االنفتاح الثقايف والسياس��ي والذي حصل بعد
سقوط النظام املقبور ونظام البعث فأصيب على اثر ذلك احلراك
الثق��ايف واملدن��ي والذي يعنى بالثقافة باإلحباط لألس��باب أعاله
.ترق��ى وتع��رف الش��عوب مبس��تواها الثق��ايف والف�ني وكم��ا قي��ل
( أعط�ني خب��زا ومس��رحا أعطي��ك ش��عبا مثقف��ا ) فالثقاف��ة الي��وم
تعت�بر الالع��ب األس��اس واحلاف��ز للتط��ور والتق��دم عل��ى كاف��ة
األصع��دة واجمل��االت الن اإلنس��ان املثق��ف ميتلك م��ن املقومات ما
يؤهل��ه لتطوي��ر ذات��ه ووطن��ه الس��يما ان عصرن��ا احلاض��ر عص��ر
التق��دم والرق��ي وغ��زت اجلوانب الثقافي��ة كافة مفاصل احلياة
ع��ن طري��ق أجه��زة االتص��ال احلديث��ة وبات��ت املهرجان��ات الفنية
والثقافي��ة ج��زء ال يتج��زأ م��ن احلي��اة الطبيعي��ة لع��دد كبري من
البل��دان أم��ا للرتفي��ه أو لالس��تفادة واملعرف��ة وكلم��ا مررن��ا عل��ى
هك��ذا جم��ال مه��م يعتصرنا احلزن واألمل فالع��راق كان والزال
بل��د الثقاف��ة واحلض��ارة والطاق��ات الفني��ة الفعال��ة يف اجملتم��ع
وحت��ى يف دول املهج��ر كان للمثق��ف العراق��ي بصم��ة واضح��ة
ومؤث��رة يف جمال��ه الف�ني والثق��ايف واصب��ح جنم��ة مضيئ��ة م��ن
جن��وم الثقاف��ة والف��ن يف تل��ك ال��دول عك��س م��ا ن��راه ونعيش��ه يف
بلدن��ا مم��ا أدى اىل ظه��ور س��لبيات كث�يرة يف اجملتم��ع وتقوق��ع
الش��باب عل��ى بع��ض الع��ادات البعي��دة ع��ن الثقاف��ة الفني��ة حي��ث
كان م��ن املمك��ن ان تدع��م الطاق��ات الفني��ة والثقافي��ة لترتج��م
مواد وأطروحات دينية كبرية ومهمة تنعكس إجيابا على روح
اجملتم��ع وتعامل��ه يف حيات��ه اليومي��ة كنهض��ة األم��ام احلس�ين
علي��ه الس�لام وغريه��ا لكي يس��تفاد منها يف دع��م الثقافة الدينية
وبالتال��ي نك��ون ق��د قطفن��ا مث��ارا طيب��ة م��ن الثقاف��ة اإلس�لامية
الزاخ��رة بالع�بر وال��دروس واطرناه��ا يف بودق��ة خدم��ة اجملتم��ع
يف كاف��ة الصع��د وم��ا زاد الط�ين بل��ه إضاف��ة اىل ع��دم وج��ود
الدع��م املال��ي واملعن��وي م��ن قب��ل احلكوم��ة املركزي��ة للجوان��ب
الثقافي��ة والفني��ة ه��و توجهه��ا للجان��ب السياس��ي وجتي�يركل
العناص��ر الفني��ة لذل��ك اجلان��ب فم��ن الض��روري ان تك��ون هن��اك
ثقافة وفنون عامة مس��توحاة من صميم وحياة اإلنس��ان الكادح
فاإلنس��ان بطبيع��ة تكوين��ه وخلق��ه ميي��ل اىل التن��وع واملعرف��ة
والرتفي��ه ويبتع��د ع��ن اجلان��ب الواح��د ال��ذي ي��ؤدي اىل الرتاب��ة
والروت�ين القات��ل يف احلي��اة .ن��رى منطقي��ا ان تتوج��ه النخ��ب
الثقافي��ة بكاف��ة مصنفاته��ا ومس��مياتها بالضغ��ط عل��ى صن��اع
القرار الفين والثقايف يف احلكومة املركزية من اجل أعادة روح
اإلب��داع والتط��ور يف بل��د أنهكت��ه احل��روب والدم��اء ومتاش��يا م��ع
النهضة الثقافية العاملية ويكون حب الوطن هو األساس يف دعم
ه��ذه الثقاف��ات وتنطل��ق من ه��ذه الفعاليات ح��ب الوطن والعراق
اجلدي��د ولك��ي يتم أعادة البس��مة للحياة ولرب��وع وطننا احلبيب
ع��ن طري��ق العم��ل الف�ني والثق��ايف الواع��ي وليصبح الع��راق بيئة
خصب��ة للثقاف��ة والف��ن كم��ا كان عهده .نتمنى إس��ناد وتفعيل
النقاب��ات واملؤسس��ات الثقافي��ة والفني��ة يف حمافظتن��ا العزي��زة
لك��ي تق��وم بدوره��ا التعب��وي الثق��ايف يف اجملتم��ع .

مديرة مركز تدريب ميسان امل فؤاد للمجلس
نعمل عىل تطوير أداء موظفني الدوائر احلكومية وحتسني مهاراهتم الوظيفية
المجلس/خاص

يعت�بر مرك��ز تدري��ب ميس��ان م��ن
املراك��ز احلكومي��ة املهني��ة املهم��ة وال�تي
تعن��ى بتطوي��ر امل��وارد البش��رية واالرتق��اء
بق��درات املوظف�ين ومهاراته��م لتقدي��م
أفض��ل اخلدم��ات للمواطن�ين حيث تعترب
امل��وارد البش��رية ذات أهمي��ة قص��وى
لدميومة العمل وحتسينه وتكون أهمية
تطوي��ر الك��وادر البش��رية العامل��ة يف
مؤسس��ات الدول��ة وس��بل تعزيزه��ا تق��ع
عل��ى عات��ق ه��ذه املراك��ز التدريبي��ة
ولتس��ليط الض��وء عل��ى عم��ل مركز
تدري��ب ميس��ان
واليات��ه يف تدري��ب منتس�بي
الدوائ��ر احلكومي��ة كان
لصحيف��ة اجملل��س ه��ذا
اللق��اء م��ع الس��يدة ام��ل ف��ؤاد
مدي��رة املرك��ز وكان��ت
لن��ا ع��دة تس��اؤالت منه��ا
م��ا ه��و عم��ل ه��ذا املرك��ز
والفئ��ات املش��مولة وضح��ي
لن��ا مق��دار التع��اون بينك��م وبني
الدوائر احلكومية وحجم التنس��يق مع
منضم��ات اجملتم��ع املدن��ي واالس��تفادة
م��ن خرباته��م وتبي��ان جتربنه��ا
كعنصر نس��وي قي��ادي وهل تواجهها
صعوب��ات وس��ط ه��ذا
اجملتم��ع الذك��وري فبين��ت لن��ا ان

مركزن��ا ه��و مركـــــ��ز تدري�بي يعم��ل
عل��ى تدري��ب الفئ��ات املش��مولة وه��ي
وزارة االعم��ار
مو ظفني
و ا إل س��كا ن
و ا لبلد ي��ا ت
و مو ظف�ين
ا ل��و ز ا ر ا ت
ا ال خ��ر ى
ويه��دف

عملن��ا اىل تاهي��ل وتدري��ب الك��وادر
البش��رية للعم��ل عل��ى تقدي��م
التدريب��ات واخل�برات واالس��تفادة
منه��ا وتقدي��م برام��ج تدريبي��ه جب��وده
عالي��ه لتاهي��ل املدرب�ين للحص��ول
عل��ى الفعالي��ة وامله��ارة العالي��ة
وأضاف��ت ف��ؤاد ان هن��اك تع��اون ب�ين
دوائ��ر الدول��ه وب�ين مركزن��ا ولدين��ا
صالحي��ات للتع��اون م��ع منظم��ات
اجملتم��ع املدن��ي م��ن حي��ث التدري��ب
وكذل��ك لدين��ا تع��اون م��ع املنظم��ات
الدولي��ه يف الع��راق مث��ل برنام��ج
UNICEFو
اليونيس��يف
 USAIDوأك��دت ف��ؤاد ان
كونه��ا ام��راءه ه��و س��بب جن��اح
يف عم��ل املـــ��ركز كم��ا
اضاف��ت ملس��ات فنيه وخطـــ��ة
عم��ل وفق��ا لتوف��ر املدرب�ين
وم��ن خ�لال جترب�تي مت
تعش��يق دورات املرك��ز
مبدرب��ي التنمي��ة البش��رية
لتنفي��ذ برام��ج التحفي��ز البش��ري
وه��ذا س��بب ثان��ي للنجاح ولكــ��ن تبقى
مش��اركة النس��اء اق��ل م��ن مش��اركة
الرج��ال يف دوراتن��ا ويف نهاي��ه اللق��اء
متن��ت ف��ؤاد م��ن الصحيف��ة التواص��ل
والدع��م املعن��وي والنج��اح ألدائ��م
اإلخراج الفني

