
■ صوت المثنى - خاص  ■

ح�ذر مجل�س محافظ�ة املثنى م�ن توق�ف تنفيذ 
املش�اريع الخدمي�ة ضمن خط�ة 2013 بعد تلكؤ 
دفع مستحقات املقاولني بسبب تأخر اقرار املوازنة 
ول�م يعل�ن لغاية االن عن اي م�روع ضمن خطة 

.2014

وق�ال نائ�ب رئيس املجل�س حارث لهم�ود العديد 
من املقاولني تقدموا بش�كاوى اىل الحكومة املحلية 
بس�بب التأخري يف رصف مس�تحقاتهم املالية وفقا 
للعقود املربمة معه�م ضمن خطة 2013 ، الفتا إىل 
أن التأخ�ري يف رصف املبال�غ يع�ود اىل عدم امتالك 
املحافظة للسيولة املالية بسبب تأخر اقرار املوازنة.

واض�اف أن محافظة املثنى ل�م تعلن لغاية االن اي 

مروع من مش�اريع خطة 2014 رغم قرب انتهاء 
الش�هر الرابع من هذا العام ، الفتا اىل ان مش�اريع 
خطة 2014 ق�د التنفذ خالل الع�ام الحايل نتيجة 
لتأخ�ر إق�رار املوازنة.ولف�ت اىل ان رضرا كب�ريا 
س�يلحق بمحافظة املثنى يمتد تأثريه لعدة سنوات 
عىل خلفية تأخر اقرار املوازنة وعدم احالة مشاريع 

خطة العام الحايل اىل التنفيذ .
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س�مح الرئي�س االمريكي ب�اراك أوباما لنفس�ه بالتجول يف 
واش�نطن سريا عىل القدمني يف خطوة نادرة لرئيس ال يتنقل 

اال بسيارة مصفحة.
وقال أوباما مازحا وهو يخرج من البيت األبيض متوجها اىل 

وزارة الداخلية عىل بعد امتار قليلة »لقد افلت الدب«.
وبق�ي اوباما محاطاً بالح�راس، وتمىش بهدوء، وتحدث مع 
السياح االجانب الذين استوقفوه وصوال اىل وزارة الداخلية.

وبعدما القى كلمة قص�رية يف الوزارة، عاد ادراجه اىل البيت 
االبيض سريا عىل قدميه ايضا، وصافح السياح مجددا.

ويندر ان يخرج اوباما اىل الش�ارع ماش�يا عىل قدميه، وهو 
يق�ول ان العوائ�ق ع�ىل حركته هي م�ن أكثر االم�ور التي 

تزعجه.

■ أ. ف. ب■

تويف رجل يف الخامس�ة واألربعني خنقاً بوشاحه الذي علق يف 
ساللم كهربائية إثر سقوطه،يف بلجيكا.

فقد س�قط الرجل عندما كان يستخدم الس�اللم الكهربائية 
يف محطة برين - لو - كونت الواقعة يف بروكسل ومونس.

وأوضحت رشكة الس�كك الحديد باالس�تناد إىل املشاهد التي 
صورتها كامريات املراقبة أن »وش�احه علق يف الساللم، مما 

أدى إىل اختناقه ووفاته جراء ذلك«.
ونقلت وكالة »بلغا« لألنباء عن رشكة الس�كك الحديد قولها 
إن »نظام الطوارئ لوقف الس�اللم لم يعمل ألن الوش�اح لم 

يعطل عمل الدرجات«. 

■ أ. ف. ب■

ضياع مفتاح الس�يارة ام�ر معتاد، ولم يكن ذل�ك مكلفا يف 
األي�ام املاضي�ة. فق�د كان الحصول عىل نس�خة جديدة من 
املفتاح امرا يسريا وغري مكلف، ولكن االمر لم يعد كذلك اآلن.

فقد اصبح�ت مفاتيح اغلب الس�يارات الجدي�دة عبارة عن 
جهاز الكرتوني رقمي تتم برمجته ليناسب طرازا معينا. وال 
تقل تكلفة املفت�اح الجديد حاليا عن 140 دوالرا، وقد يصل 

املبلغ اىل اكثر من ذلك بكثري أحياناً.
ويق�در ثمن املفت�اح البديل لبعض الس�يارات بحوايل 157 
 410 واىل  اخ�رى،  لس�يارات  دوالرات   205 واىل  دوالرا، 

دوالرات لسيارات ثالثة، وقد يصل اىل 900 دوالر أحيانا.

■  د.ب.ا ■

تمثّل زحمة الس�ري مش�كلة بالنس�بة إىل الجميع، 

غري أن مطعماً هندياً وجد حالً لها، حيث استخدم 

للمرة األوىل طائرة م�ن دون طيار إليصال البيتزا 

إىل الزبائن.

وق�ال رئي�س فرانسيس�كوز بيتزيري�ا، ميخي�ل 

رجان�ي »لقد نجحن�ا بتجربة إليص�ال البيتزا اىل 

زبون يبعد كيلومرتاً ونصف الكيلومرت عن فرعنا«.

وأضاف أنه عىل الرغم من أن عملية التوصيل كانت 

مجرد تجربة، غري أن رجاني أشار إىل ان استخدام 

الطائ�رات م�ن دون طيار قد يكون خي�اراً يمكن 

اعتم�اده يف مطعم�ه ببومباي، ويس�اعد يف توفري 

الوق�ت وامل�ال. واعترب أن ما قمنا به اآلن س�يعترب 

أمراً اعتيادياً يف السنوات األربع أو الخمس املقبلة.

يذك�ر أن الطائرة التي اس�تخدمها املطعم، والتي 

تس�اعد يف تجنب زحمة الس�ري، يبلغ سعرها ألفي 

دوالر، ويمكن أن تطري حتى ارتفاع يصل إىل 121 

مرتاً.

■   يو.بي.أي ■

أصيب تمس�اح بج�روح خط�رة عندما وقعت 
عليه امرأة روس�ية يبلغ وزنها 120 كيلوغراما 
يف منطق�ة مورمانس�ك، اال انه تج�اوز مرحلة 
الخطر اآلن وفقاً ملدير السريك، الذي ينتمي اليه 
الحي�وان الزاحف. وكان فيوديا، وهو تمس�اح 
يبل�غ طوله املرتين، مس�افرا الثالث�اء يف حافلة 
صغرية، عندما وقعت عليه محاس�بة الس�ريك، 
التي كانت جالسة يف مقعد الراكب بعد انحراف 
الحافلة بشكل مفاجئ. وجراء هذا الحادث تقيأ 
التمس�اح ملدة ثالث ساعات، وكان هناك خوف 
من انه س�ينفق، يف حني ان امل�رأة البالغ وزنها 

120 كيلوغراما لم تصب اال بجروح طفيفة.

■ أ. ف. ب■

ه�ل تريدي�ن الزواج م�ن األمري ه�اري الذي 

انفصل عن صديقته اخريا؟ يس�تغل برنامج 

جدي�د من تلفزيون الواق�ع انبهار االمريكيني 

بالعائ�الت املالك�ة لريكز عىل ه�ذا املوضوع. 

وبثت الحلق�ة األوىل من برنامج »اريد الزواج 

من هاري«، عىل محطة فوكس، وش�ارك فيها 

12 حسناء أمريكية يف مواجهة شبيه بريطاني 

لألمري هاري، وهو ش�اب يف الثالثة والعرين 

من عم�ره ويعمل مستش�اراً بيئي�اً. وتجهل 

املتس�ابقات ان الش�اب ال�ذي يتنافس�ن عىل 

الفوز بقلبه ليس إال شبيها لالمري الربيطاني، 

ويصور لقطاته داخل ديكور قرص بريطاني 

يذك�ر بمسلس�ل »داونتون ابي« مع حاش�ية 

وحرس.
■ أ. ف. ب■

تنتظر أكرب عائلة بريطانية قدوم وافد جديد يف شهر نوفمرب املقبل، فقد كشف الفحص الذي اجرته االم سو رادفورد )39 عاما( يف شهر مارس 

املايض انها حامل يف الطفل السابع عر، اما زوجها فهو نويل ردفورد الذي يبلغ االربعني من عمره.

فقد انجبت سو عىل مدى العرين عاما املاضية، ستة عر طفالً، منهم تسعة ذكور وسبع اناث، علما أن ابنتها الكربى صويف )20 عاماً( حامل 

هي االخرى وتتوقع انجاب طفلها االول يف غضون خمسة اسابيع.

أم�ا االبن�اء فهم كريس )25 عاما( وصويف )20 عاما( وش�لو )18( وجاك )17( ودانييل )15( ول�وك )13( ومييل )12( وكاثي )11( وجيمس 

)10( واييل )9( وايمي )8( وجوش )7( وماكس )5( وكييل )4( واسكار )2( وكاسرب )عام واحد(.
■ دييل ميل ■

ألغ�ي افتتاح مهرجان ملصارعة الثريان يف العاصمة االس�بانية مدريد، بعدما أس�قطت 
الثريان املصارعني الرئيسيني يف أول مواجهة.

وتعرض ديفيد مورا ألخطر إصابة، إذ غرز ثور قرنه يف ساق املصارع ورفعه يف الهواء 
بحلب�ة املصارعة »الس بينتاس«. ووصفت حاله بالخطرية، لكن حياته ليس�ت مهددة. 
وتش�هد اس�بانيا ما يقرب من ألفي مهرجان للمصارعة سنويا غري أن تلك املهرجانات 

تشهد تراجعا مستمرا.
وكان�ت مقاطعة كاتالونيا حظرت هذه املهرجانات التقليدية عام 2010، أس�وة بجزر 
الكاناري. ويصف املعارضون هذه املهرجانات الدموية بالوحشية، بينما يرى املؤيدون 
لها، وبينهم رئيس الوزراء، ماريانو راخوي، أنها تقليد قديم متجذر يف التاريخ الوطني. 
وقال املرفون عىل تنظيم مهرجان س�ان إيزيدرو، إنها املرة األوىل منذ 35 عاما، التي 

يعلق فيها املهرجان بسبب غياب املصارعني.

■ بي.بي.يس ■

اظهرت الدراسة العلمية الحديثة التي أجراها فريق من الباحثني الربيطانيني ان الفتاة البكرية أي االكرب من أشقائها، سواء البنات أو الذكور، 
تنجح يف حياتها أكثر من أشقائها. ومن االدلة عىل ذلك املستشارة األملانية انجيال مريكل، وهيالري كلينتون وزيرة الخارجية االمريكية السابقة، 

واملذيعة املعتزلة أوبرا ونفري، واملطربتان ليدي غاغا وبيونسيه.

■ أ.ش.أ ■

الفتاة البكرية 
ناجحة

أصبحت أنجلينا جويل معروفة بنش�اطها الخريي واالنساني بدرجة 
ال تق�ل ع�ن ش�هرتها يف هولي�وود، لكنه�ا لم ترتش�ح ألي منصب 
س�يايس حتى اآلن. ولكن ذلك قد يتغري بعد أن أبلغت جويل برنامج 
»صباح الخري أمريكا« عىل شبكة »اي بي يس« انها قد تدخل املعرتك 

السيايس.

واضافت »إذا شعرت بأنني سأكون فاعلة، فسوف أفعل، لكني لست 
متأكدة من ان الناس سيأخذونني عىل محمل الجّد«.

ويذكر ان جويل )38 عاما( اضطلعت بالكثري من االدوار االنس�انية 
الت�ي م�ن بينها س�فرية االمم املتح�دة الخاصة لش�ؤون الالجئني، 
وس�فرية النوايا الحس�نة قبل ذل�ك. وكانت من ابرز الناش�طات يف 

مكافحة العنف الجنيس اثناء الحروب، بالتعاون مع وزير الخارجية 
الربيطان�ي ولي�ام هي�غ. وردت عىل س�ؤال ملق�دم الربنامج جورج 
س�تيفانوبولوس بأنها ال تزال تحتفظ لنفس�ها بالّس حول نواياها 

املستقبلية إزاء خوض معرتك العمل السيايس.
■ دييل تلغراف ■

■ صوت المثنى - خاص ■ 

ناقش مجلس محافظة املثنى يف جلس�ته االعتيادية قضية معمل 
سمنت السماوة واملعاناة الحاصلة منه نتيجة االنبعاثات الغازية.

وق�ال رئيس املجلس الدكتور حاكم اليارسي ان املجلس قرر نقل 
املعمل إىل خارج الحدود اإلدارية ملركز املحافظة وتكليف محافظ 

املثنى بإقامة دعوى قضائية ضد وزارة الصناعة لتوجهها إلحالة 
املعم�ل إىل رشكة اس�تثمارية، مؤكداً ان”هنالك بع�ض التقارير 
التي تش�ري  اىل األرضار الصحية التي تنت�ج عن املعمل وتأثريها 
ع�ىل أبناء مدينة الس�ماوة نتيجة عدم مطابقت�ه للروط البيئية 

فضالً عن عدم مالئمته للتصميم األسايس للمدينة”.
م�ن جانب اخر أك�د اليارسي س�عي مجلس املحافظ�ة ملعالجة 

مش�اكل معمل الس�منت يف املحافظة، مبيناً أن�ه خاطب وزارتي 
الصناعة واملعادن والكهرباء بهذا الشأن ألن املعمل يشكل مورداً 
اقتصادياً مهماً للمحافظة.واشار رئيس املجلس إن“معمل سمنت 
املثنى الذي يعد م�ن املعامل الكربى يف املحافظة، أحيل إىل رشكة 
اس�تثمارية بعد تعطيله من قبل وزارة الصناعة واملعادن”،مبيناً 
أن“مجلس املحافظة سعى بنحو جاد لالتصال مبارشة مع وزارة 

الكهرباء لتأمني الطاقة الكهربائية الالزمة للمعمل كونه من 
املصادر االقتصادية املهمة يف املحافظة”.

وأضاف اليارسي، أن“املجلس يس�عى م�ع العاملني يف 
املعمل لتخط�ي املعوقات التي تواجههم بالتنس�يق 
م�ع وزارة الصناعة واملعادن، لحل مش�كلة تأخري 

الرواتب”. 

تعزيه
يتقدم الس�يد رئيس مجلس محافظة المثنى الدكتور حاكم مس�لم الياس�ري والسادة 
اعض�اء المجلس بالتعازي الى عوائل الش�هداء الذين ضحوا بدمائه�م الزكية من اجل 
تربة الع�راق العظيم وهم يقاتلون زمر التكفير والضاللة.. س�ائلين المولى القدير ان 

يحشرهم مع محمد وال محمد االطهار..انه سميع مجيب

■ صوت المثنى - خاص ■ 

اقر مجلس محافظة املثنى آلية توزيع 
الدور واطئ�ة الكلف�ة والبالغ عددها 
300 داراً موزعة عىل مركز املحافظة 

وقضائي الرميثة والخرض.
وق�ال نائ�ب رئي�س املجل�س محمد 
املش�مولة  الرائ�ح  ان  حس�وني 
بالتوزي�ع ه�ي األرام�ل واملطلق�ات 
إضاف�ة  األبوي�ن  ويتي�م  والعج�زة 
للعجزة واملكفوفني مش�رياً إىل الدورة 
الس�ابقة ملجل�س املحافظ�ة اتخذت 
قرارا يقيض بتحويل الدور التي كانت 

ستوزع عىل كبار املسؤولني إىل دور توزع عىل الرائح املذكورة.
وأضاف س�يف بان املجلس وجه املحافظة باملبارشة بتوزيع هذه الدور بعد إكمال 

الرائح املشمولة لكافة الوثائق املطلوبة.

■ صوت المثنى - خاص ■ 

أعل�ن رئيس مجل�س محافظ�ة املثنى 
كل�ف  املجل�س  ان  الي�ارسي  حاك�م 
لجان�ه بتقديم تقارير ع�ن أداء مدراء 
الدوائر وأصحاب النفوذ الذين خاضوا 

االنتخابات الربملانية التي جرت الشهر 
امل�ايض ملعرفة مدى اس�تغاللهم للمال 

العام أثناء الحمالت االنتخابية.

وقال اليارسي ان املجلس كان قد اتخذ 
قراراً قب�ل االنتخابات يمنع اس�تغالل 

الع�ام أو املناص�ب الحكومي�ة  امل�ال 
للتأث�ري ع�ىل الناخب�ني, مش�ريا اىل ان 
القانونية  املجلس س�يتخذ اإلج�راءات 
بح�ق من يثب�ت بأنه اس�تغل املنصب 
الوظيفي أو املال العام خالل الحمالت 

االنتخابية.

■ صوت المثنى - خاص ■ 
اته�م عضو لجن�ة الطاق�ة يف مجلس 
محافظة املثنى قابل الزريجاوي وزارة 
الكهرباء بالتسبب بتوقف محطة إنتاج 
الطاقة الكهربائية يف املحافظة بس�بب 
عدم توفريها للمواد االحتياطية الالزمة 
لديموم�ة عملها.وق�ال الزريجاوي إن 
وزارة الكهرب�اء أج�ربت العامل�ني يف 
املحطة عىل اس�تعمال الزيوت املحلية 
الصن�ع، األم�ر ال�ذي أدى إىل تعط�ل 

إحدى محطات التولي�د والتي تتطلب 
زيوت صناعية ذات مواصفات خاصة.

وأضاف الزريجاوي أن الوزارة لم تويل 
أي اهتمام باملحافظة بدليل عدم إحالة 
مروع تنفي�ذ محطة كهرب�اء املثنى 
س�عة 750 ميغاواط والتي ستس�اهم 
يف تغيري واق�ع الكهرب�اء يف املحافظة 

واملحافظات املجاروة.
فيم�ا كش�ف مدي�ر املحط�ة الغازية 
لتولي�د الطاق�ة الكهربائي�ة يف املثنى 

محم�د حس�ن،عن تخصي�ص وزارة 
الكهرب�اء 13 ملي�ون دوالر لصيان�ة 
وح�دات الديزل واب�دال قاطع الدورة 

الرئييس يف الوحدات الغازية.
وقال حس�ن ان “الصيف املايض شهد 
عمل الوحدة الغازي�ة بطاقتها املقررة 
لكن زي�ادة االحم�ال وارتفاع درجات 
الحرارة تس�ببت بعط�ل قاطع الدورة 
الرئييس يف املحط�ة االمر الذي ادى اىل 

توقفها بشكل كامل”.

واضاف ان “بعض االجراءات الروتينة 
تس�ببت بتأخ�ري وصول قط�ع الغيار 
الوح�دات  تش�غيل  الع�ادة  الالزم�ة 
الغازنة، مش�ريا اىل ان وزارة الكهرباء 
وقع�ت عق�داً م�ع اح�دى ال�ركات 
العاملية العادة تاهيل وحدات الديزل”.

واوضح حس�ن ان “الركات املصنعة 
له�ذه الوح�دات  العمالقة اش�رتطت 
بان تتم الصيانة من قبل رشكات ذات 

خربة عاملية يف هذا املجال”.

عين جولي.. على السياسة

مجلس المحافظة يقرر نقل معمل سمنت السماوة الى خارج الحدود االدارية لمركز المحافظة
مؤكدًا سعي المجلس لتأمين الطاقة الكهربائية لمعمل اسمنت المثنى

أوباما يتمشى بال 
موكب

الوشاح القاتل

ضياع مفتاح السيارة قد 
يكلف 900 دوالر

»درون« لتوصيل طلبات 
المطاعم

سقطت على تمساح 
وكادت تقتله

أميركية يتنافسن على
هاري

أكبر عائلة بريطانية

الثيران أقصت المصارعين فالغي المهرجان
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مجلس المحافظة يقر آلية توزيع 
الدور واطئة الكلفة والبالغ عددها 

300 دارًا

مجلس المثنى يكلف لجانه بتقديم تقارير عن أداء مدراء 
الدوائر الذين خاضوا االنتخابات البرلمانية

اتهامات لوزارة الكهرباء بالتسبب بتوقف محطة إنتاج الطاقة الكهربائية في المثنى

زبون يشرب زجاجة من المياه اثناء تلميع حذائه من قبل ماسح األحذية في شارع في وسط مدينة ساو باولو، البرازيل 

■ صوت المثنى - خاص  ■

كش�ف مص�در امن�ي يف محافظة 
املثن�ى ع�ن إلقاء القب�ض عىل احد 
املطلوب�ني من س�كنة محافظة ذي 
قار وف�ق املادة الرابع�ة من قانون 
مكافح�ة اإلره�اب وس�ط مدين�ة 

السماوة.
يف  االمني�ة  اللحن�ة  رئي�س  وق�ال 
مجلس محافظة املثنى  إن املطلوب 
هو احد أعضاء حزب البعث املنحل 
ومته�م بالتفج�ريات األخ�رية التي 
رضب�ت املحافظة مضيف�ا بان قوة 
أمني�ة ألقت القبض علي�ه يف الحي 
العس�كري وس�ط مدينة الس�ماوة 
مرك�ز محافظة املثن�ى، وذلك بعد 
اس�تخباراتية  معلوم�ات  جم�ع 

بوجوده يف احد منازل ذلك الحي.
وأش�ار املص�در اىل الق�وة األمني�ة 
اصطحبت املطل�وب اىل احد مراكز 
االحتجاز إلجراء التحقيقات تمهيداً 

لعرضه عىل القضاء.

القبض على احد المتورطين في 
تنفيذ التفجيرات التي ضربت المثنى 

مؤخرا

النائب الثاني يحذرمن توقف تنفيذ المشاريع الخدمية في المثنى ضمن خطة 
2013

■ صوت المثنى - خاص  ■

التقى رئيس لجنة االعمار والتنمية والتخطيط االس�رتاتيجي 
يف مجل�س محافظ�ة املثن�ى محم�د عرب�ود الزي�ادي اثناء 
زيارت�ه ملصف�ى الس�ماوة مدير املصف�ى والك�وادر الفنية 
العاملهواس�تمع الزي�ادي م�ن املهن�دس محمد ع�يل مدير 
املصفى اىل رشح مفصل عن مجريات العمل ونس�ب اإلنجاز 
يف م�روع إعادة وحدة هدرجة االس�فلت يف املصفى والذي 
تم�ت إحالته مؤخرا من قب�ل وزارة النفط اىل الركة العامة 

للتصاميم وتنفيذ املشاريع التابعه لوزارة الصناعه واملعادن 
واك�د الزي�ادي اثن�اء اللق�اء ع�ىل رضورة اإلرساع بإنج�از 
املروع ملا ملادة االس�فلت من أهمية يف إعادة اكساء الشوراع 
يف املحافظة . يذكر بان مروع إعادة وحدة هدرجة االسفلت 
ينف�ذ بكلفة ) 35 ( مليار دين�ار عراقي بمدة عام ونصف و 
من املؤمل ان تعمل الوح�دة يف حال اكتمالها بطاقة إنتاجية 
تص�ل اىل ) 500 ( طن من مادة االس�فلت باليوم إضافة اىل 

منتوجي الكازولني والديزل .

رئيس لجنة االعمار في مجلس المحافظة يزور مصفى 
السماوة

ب�أرشاف ميداني ومب�ارش من قبل  عضو لجن�ة الزراعة  يف 
مجلس محافظة املثنى س�الم حمزة معيوف بزيارة ميدانية 
اىل س�ايلو الس�ماوة  التابع للركة العام�ة لتجارة الحبوب  
للوقوف عىل عملية اس�تالم  محص�ول الحنطة من  الفالحني 

املوردين للركة.
معيوف اس�تمع اىل الفالحني عن اي مشكلة يف عملية استالم 
محصول الحنطة من قبل منتس�بي س�ايلو السماوة وبعدها 
رافق مدير الس�ايلو عادل عبد عيل ومسؤول املختربات واثق 
فره�ود يف جوله يف مخازن  الحنطة وكيفية تخزين  الكميات 
املس�تلمة  من املوردين كما قدم مدير الس�ايلو رشح مفصل 
حول الطاقة االس�تيعابية للس�ايلو  واملعدل اليومي الستالم 
محص�ول الحنط�ة م�ا ب�ني 800 اىل 900 ط�ن  يومي�اً ثم 
تجول  معيوف يف اقس�ام السايلو  واكد عىل عمليات تجارب 
املختربات  عىل العينات املأخوذة من الحنطة املوردة  لضمان 
حق�وق الناس وبعد توج�ه عضو لجنة الزراع�ة اىل مخازن 
اس�تالم محصول الش�عري حيث كان يف اس�تقباله مس�ؤول 

مرك�ز االس�تالم عيل جواد حيث اس�تمع معي�وف اىل بعض 
االخ�وة الفالحني ع�ن وجود اي مش�كلة يف عملية االس�تالم 
وبعدها اس�تمع اىل بعض املش�اكل التي يعان�ي منها مركز 
اس�تالم محصول الش�عري ومنها قلة الكادر االداري والفني 
يف املرك�ز وعدم وج�ود اي اثاث يف الجن�اح االداري وانعدام 
الخدمات االخرى واس�تمرار الدوام حتى الس�اعة الس�ابعة  
مساًء دون احتساب الساعات االضافية يف العمل ودوام حتى 
اي�ام العطل والجم�ع وعدم وجود مخازن كافية الس�تيعاب 
الكميات املستلمة من قبل الفالحني حيث كان معدل االستالم 
اليومي ما بني 500 اىل 600 طن يومي  وقام معيوف بأجراء 
اتص�ال مب�ارش مع مدير قس�م الحب�وب يف الوزارة اس�تاذ 
قي�رص وطلب منه يج�اد رسيع لبعض املش�اكل التي يعاني 
منها مركز اس�تالم محصول الشعري واكد معيوف عىل توفري 
املخازن  املخصصة الس�تالم املحاصيل االسايس  يف املحافظة  
لضمان توفري الدعم للفالحني وعدم مصادرة جهودهم طيلت 

ايام عملهم

معيوف يطلع على سير العمل في سايلو 
السماوة ويلتقي الفالحين

بسم الله الرحمن الرحيم

■ مجلس محافظة المثنى خالل 
تصويته على احد القرارات ■ 


