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■ صوت المثنى - عفيف الخطيب  ■

ت�م التعاق�د مع الع�ب املنتخ�ب الوطني س�ابقا 
الكابت�ن أحم�د دح�ام لقي�ادة نادي الس�ماوة يف 
ال�دوري املؤه�ل لنخبة العراق بدع�م من محافظ 
املثن�ى إبراهيم املي�ايل الذي تعهد مس�بقا بتقديم 
الدعم املادي لكرة الس�ماوة لكي تعود إىل س�ابق 
أوانه�ا ، وق�د بان�ت أوىل خط�وات الدع�م املادي 
واملعنوي بالتعاقد م�ع الكابتن دحام ليكون ربانا 

لسفينة السماوة الكروية .
وكان�ت الهيئة اإلدارية لنادي الس�ماوة قد وافقت 
عىل تس�مية الكابتن دحام لقيادة فريق الس�ماوة 
يف اجتماعه�ا األخري باعتباره املدرب املناس�ب من 

أسماء عديدة رشحت لذلك .
وقد رصح لرياضة وشبا ب املرشف عىل كرة القدم 
الس�ماوية الكابتن خالد عودة ب�أن الكابتن احمد 
ق�د منح الصالحي�ة الكاملة للتعاقد م�ع أكثر من 
الع�ب ذي خربة لدفاع عن ألوان الس�ماوة الكروية 
خ�ري دفاع ألن هذا الدوري دوري قوي وكل الفرق 
تستعد له جيدة وتتسلح بالعديد من الالعبني ذوي 

إمكانيات عالية .
ومن جانبه أع�رب املدرب الكابتن احمد دحام عن 
س�عادته بقيادة كرة الس�ماوة بعد أن حصل عىل 
مرتب�ة متقدم�ة يف مجموعت�ه الجنوبي�ة ، إضافة 
لذلك أشار دحام إىل تأريخ نادي السماوة املعروف 
بكرة القدم بعد أن لعب أكثر من موس�م يف دوري 

األضواء .

والجدير بالذك�ر بأن الكابتن احم�د دحام يمتلك 
سرية ذاتية كبرية حيث لعب لعدة أندية هي)األمانة 
والرش�يد والكرخ والطلبة( ومثل املنتخب الوطني 
واحرتف يف نادي الحد ويف ناديي الخور والش�مال 
القطري�ني ونادي النجمة البحريني ، أما من حيث 
التدري�ب فقد عمل مس�اعدا ملدرب الق�وة الجوية 
ودرب أندية صالح الدين ونفط ميسان والديوانية 
والعم�ال ، وأخريا اخت�ري لتدريب نادي الس�ماوة 
لذل�ك تتمن�ى الجماه�ري الريايض يف الس�ماوة أن 
ينج�ح الكابتن احمد دح�ام يف مهمت�ه التدريبية 
الجديدة مع نادي الس�ماوة لك�ي يعود إىل دوري 

األضواء مجدداً .

■ صوت المثنى - متابعات  ■

انجزت امل�الكات الفني�ة والهندس�ية يف الهيأة 
العام�ة للمياه الجوفية احدى تش�كيالت وزارة 
امل�وارد املائي�ة حف�ر 16 برئ مائ�ي يف مناطق 
متفرق�ة م�ن محافظ�ة املثنى،منها)3(ابار يف 
بادية السلمان الغراض النفع العام منها تأمني 
ارواء امل�وايش للب�دو الرح�ل وت�رتاوح اعماق 
االب�ار ب�ني 230-200م،وتم تنفي�ذ حفر)4(

اب�ار لصالح النف�ع الخاص وتقوم بأس�تثمار 
اكث�ر م�ن 100000 مائة الف دون�م يف بادية 
الس�لمان منطقة الس�لحوبية لغ�رض زراعتها 
باملحاصيل الس�رتاتيجية وترتاوح اعماق االبار 
بني 250-180م وكذلك تم تنفيذ حفر)8(ابار 
مائية الغراض الدراس�ة ملنطقة بادية السلمان 

وتش�مل ابار ض�خ ومراقبة تذبذب املناس�يب 
وت�رتاوح اعماقه�ا ب�ني 200-180م والغاي�ة 
منها اعداد دراس�ة تخزين املياه وتمت املبارشة 
بحف�ر ب�رئ واح�د بطريق�ة اس�تخراج اللباب 
الغ�راض الدراس�ة ومعرف�ة س�مك التكوينات 
وبالتحدي�د ملعرفة تكوين الجس�م املتكون من 
طبق�ات ملحي�ة والتي ت�ؤدي اىل فش�ل الكثري 
م�ن االبار ومن خالل هذه االعمال يمكن تفادي 
الطبق�ات امللحي�ة للحصول ع�ىل نوعية افضل 
م�ن املياه الجوفية،وتم نص�ب 10 طواقم ضخ 
لالبار املنج�زة ضمن خطة النف�ع العام والتي 
ت�م تنفيذه�ا نهاية عام 2013 واج�راء صيانة 
مضخات ابار عدد 16 واعادة تش�غليها وكذلك 
تم من�ح 140 موافقة لالجه�زة االهلية لغرض 

حفر ابار للمزارعني يف بادية املثنى .

■ صوت المثنى - متابعات  ■

اعلنت محافظ املثنى،انها اطلقت مليون و400 
الف اصبعية لسمك الكارب يف هور الصليبات .

وق�ال محافظ املثن�ى ابراهي�م امليايل“من اجل 
انع�اش الث�روة الس�مكية واالرتق�اء بمع�دل 
املخزون السمكي يف املحافظة ,تم اطالق مليون 
و 400 الف اصبعية من س�مك الكارب منطقة 
هور الصليبات يف املحافظة بالتعاون مع دائرة 
الث�روة الحيواني�ة يف وزارة الزراعة” .واكد عىل 
“اهمي�ة اطالق االصبعي�ات والتي من ش�انها 
اثراء املحافظة بالثروة الس�مكية والتي تعد من 
امل�وارد املهم�ة, مش�ريا اىل ان الحكومة املحلية 
تعم�ل من اجل جع�ل هور الصليب�ات محمية 
طبيعي�ة “.واضاف طالل احم�د معاون مدير 

عام دائرة الثروة الحيوانية يف وزارة الزراعة ان 
“ الفرتة القليلة املاضية شهدت عدة اطالقات يف 
اماكن متعددة من العراق “، مشريا اىل ان وزارة 
الزراعة “تقوم بتجهيز االصبعيات للمربني من 
خ�الل املفاقس التابعة لدوائر الوزارة وبس�عر 
مدعوم , ومن�ح املوافقات االصولي�ة والخاصة 
باسترياد االسماك ومنح اجازات صيد االسماك” 
,الفتا اىل ان الوزارة  “تقوم بمنح اجازات انشاء 
مش�اريع تربية االس�ماك يف االح�واض الرتابية 
واألقفاص العائمة بالتنس�يق مع وزارة املوارد 
املائي�ة، وتقديم االستش�ارات العلمي�ة والفنية 
س�واء اىل القط�اع الخ�اص او الدوائر االخرى 
وطلب�ة الدراس�ات العلي�ا ودراس�ة الج�دوى 
االقتصادية للمش�اريع وتطوير ومتابعة ما هو 

جديد يف تربية االسماك وتكثريها”.

■ صوت المثنى - متابعات  ■
توجه اكث�ر م�ن 15914طالب وطالب�ة يمثلون 
الدراس�ة املتوس�طة واالعدادية بفرعيه�ا العلمي 
واالدبي الداء االمتحان�ات الوزارية للعام الدرايس 
الح�ايل ) 2013 � 2014 ( يف محافظ�ة املثن�ى 
موزع�ني ع�ىل) 160 (مركز امتحان�ي منترشا يف 
عموم املحافظة وقال مدير عام تربية املثنى وكالة 
سعد خضري عباس“ان تربية املثنى اكملت جميع 
االس�تعدادات الخاصة بتهيئة املراك�ز االمتحانية 
املتضمن�ة تغطيته�ا بكام�ريات املراقب�ة واجهزة 
التشويش عىل وسائل االتصال اضافة اىل تجهيزها 
باجهزة التربيد ومربدات الهواء واملراوح السقفية 
وامل�راوح واملولدات مع وقودها فض�ال عن تهيئة 
قنان�ي امل�اء امل�ربد والعصائر مضيفا ب�ان هناك 
تنس�يق مع الجهات االمنية املتمثلة بقيادة رشطة 
املحافظة بتوف�ري حماية للمراك�ز االمتحانية ويف 
الشان ذاته اشار مدير قسم االمتحانات يف املديرية 
العامة للرتبية قاسم كاظم موىس“ان موعد اجراء 

االمتحانات ملرحلة السادس االعدادي سيكون يوم 
االحد من االس�بوع املقبل فيما سيشهد اليوم الذي 
يليه اجراء امتحانات مرحلة الثالث املتوسط مبينا 
بان عدد طلبة الصف الثالث املتوس�ط املش�مولني 
ب�اداء االمتحان�ات بل�غ) 10035( طالبا وطالبة 
موزع�ني عىل)99 (مركزا يف ح�ني بلغ اعداد طلبة 
االعدادية الفرع العلمي) 3092 (يش�غلون)32( 
مرك�زا والف�رع االدب�ي)2787 (يش�غلون)29( 
مرك�زا م�ن جان�ب اخ�ر يتوج�ه ) 267 ( طالبا 
يمثلون التعليم املهني وموزعني عىل مركزين الداء 
االمتحان�ات الوزارية هذا العام يف املثنى منوها اىل 
ع�دم وجود اي تغي�ريات يف املواعي�د او الجداول 
الت�ي وضعتها مديري�ة التقوي�م واالمتحانات يف 
ال�وزارة ومنبه�ا اىل رضورة االبتع�اد نهائيا عن 
املرش�حات او الش�ائعات او املعلومات التي تنرش 
عىل صفحات الفس بوك دون الرجوع اىل املصدر 
الحقيق�ي ه�و وزارة الرتبي�ة او قن�اة التلفزيون 
الرتبوي والتي قد تس�بب االرباك وعدم الرتكيز يف 

االمتحانات العزاءنا الطلبة .

■ صوت المثنى - متابعات  ■
اتخذت املديرية العامة لرشطة محافظة املثنى 
إجراءات احرتازية تحس�باً لتس�لل العنارص 
املس�لحة م�ن تنظي�م داع�ش والتنظيم�ات 
املس�لحة األخرى إىل صحراء املثنى من جراء 
العمليات العس�كرية التي يق�وم بها الجيش 
العراق�ي يف محافظ�ة االنبار.وقال مدير عام 
رشطة املحافظة اللواء كاظم أبو الهيل ان تلك 
اإلج�راءات تتمثل بتعزيز القوات املتواجدة يف 
قضاء السلمان وناحية بصية إضافة لتكثيف 

الجه�د االس�تخباراتي يف صح�راء املحافظة 
مش�ريا إىل ان قيادة عملي�ات الرافدين تقوم 
بطلع�ات جوية لرص�د الحدود م�ع العربية 
الس�عودية.وأكد أبو الهيل بان جميع منفذي 
الهجم�ات املس�لحة الخم�س الت�ي رضبت 
املحافظة يف أوقات سابقة جاءوا من الفلوجة 
مروراً بمناطق ش�مال بابل وص�والً الطريق 
الدويل املؤدي إىل املحافظات الجنوبية، مشريا 
إىل أن تل�ك املعلوم�ات توفرت ع�رب اعرتافات 

عدد من املنفذين لتلك الهجمات.

■ صوت المثنى - متابعات  ■

اعلن�ت دائ�رة اس�كان املثن�ى عن انج�از 94 
باملئ�ة من مجمع الزهراء الس�كني املتكون من 
42 عمارة والواقع قرب املدخل الش�مايل ملدينة 

السماوة.
وق�ال مدي�ر امل�رشوع كاظ�م جاس�م ان”هذا 
املرشوع الذي يضم 504 ش�قة سكنية سيسلم 
اىل الحكومة املحلية يف ش�هر تم�وز املقبل ليتم 

بعده�ا وض�ع الية لبيع الش�قق الس�كنية عىل 
الفق�راء وبنظام التقس�يط املري�ح , مبيناً بان 
العمارات  التي تضم 12 شقة قسمت اىل نوعني 
االول بمس�احة 135 م�رت مرب�ع ويض�م ثالث 
غرف للنوم اضافة لغرفة اس�تقبال , اما القسم 
االخ�ر فيتك�ون من غرفت�ني للنوم واس�تقبال 
بمساحة 125 مرت مربع , واضاف جاسم “ بان 
املجمع السكني يضم مدرستني وروضة اطفال 
اضافة لجامع ومركز صحي واسواق تجارية . 

■ صوت المثنى - متابعات  ■

نظم�ت مديري�ة ش�باب ورياض�ة املثنى 
دورة بمش�اركة 25 ام�راة عن كيفية البدء 
باملشاريع الصغرية املساعدة لزيادة الدخل

وقال املسؤول عن دعم املشاريع يف مديرية 
ش�باب ورياض�ة املثن�ى صالح حس�ن “ 
بان ه�ذه الدورة ج�اءت اس�تكماالً لدورة 
خاصة بالش�باب والتي تعنى بكيفية ادارة  
املش�اريع والتخطي�ط لها ووضع االس�س 

الصحيحة لضمان نجاح املرشوع والعوائد 
املادي�ة املرج�وة , مش�رياً اىل ان محافظ�ة 
املثن�ى تعاني من خلل يف نقص املش�اريع 
الصغرية بسبب قلة الدعم من قبل الجهات 

الحكومية
واض�اف حس�ن “ ب�ان اط�الق القروض 
املش�اريع  انط�الق  يف  سيس�هم  املي�رة 
الصغ�رية وخاص�ة للنس�اء االم�ر ال�ذي 

سيضمن  دخل ثابت للكثري من العوائل. 

■ صوت المثنى - متابعات  ■

اعلن ديوان محافظة املثنى بان خطة مش�اريع 
املحافظة لعام 2014 تتضمن بناء 80 مدرسة 
يف كاف�ة مناط�ق املحافظ�ة , وق�ال محاف�ظ 
املثنى ابراهي�م امليايل يف بيان تلقى راديو املربد 
نس�خة منه “ ان ادارج هذه املشاريع ياتي من 
حرص الحكومة املحلية لتوفري البيئة الدراسية 
الصحيح�ة للطلب�ة والك�وادر التدريس�ية من 

خالل انهاء مشكلة االزدواج يف املدارس , مؤكداً 
بان املب�ارشة باجراءات االع�الن واالحالة لهذه 
املش�اريع س�تتم بعد مصادقة مجل�س النواب 
عىل املوازنة العامة , واضاف امليايل بان “ الفرتة 
املقبلة ستش�هد افتتاح العديد من املدراس التي 
بني�ت ضمن خط�ط مش�اريع تنمي�ة االقاليم 

الخاصة باملحافظة . 

■ صوت المثنى - متابعات  ■

عق�د اللجان التنيس�قية ملعتقيل رفح�اء يف عدد من 
املحافظ�ات اجتماع�اً للمطالبة باالرساع بش�مولهم 
باالمتيارات اسوة بالسجناء السياسني , وقال رئيس 
رابط�ة معتقي رفحاء يف املثنى رع�د ابو كلل “ بان 
ه�ذا االجتم�اع ال�ذي ح�ره مخولني ع�ن معتقيل 
رفح�اء يف جميع املحافظات وش�ارك به ممثلني عن 
مؤسس�ة الس�جناء جاء لتنيس�ق الجه�ود للضغط 

باتج�اه تطبي�ق فق�رات القان�ون الذي ش�مل هذه 
الرشيحة بالحقوق التي اعطيت للس�جناء السياسني  
, واض�اف “ ب�ان الفرتة املاضية ش�هدتة عرقلة من 
قب�ل وزارة الخارجية وخاصة يف اس�تحصال صحة 
الص�دور للوثائق التي منحت م�ن قبل االمم املتحدة 
ملعتق�يل رفحاء ابان احتجازهم , واش�ار ابو كلل اىل 
ان االجتماع سيخرج بروية واضحة ملطالبة الجهات 
املس�ؤولة عن تعطي�ل تطبيق ه�ذا القانون ووضع 

سقف زمني الكمال كافة املعامالت بعيداً الروتني . 

■ صوت المثنى - متابعات  ■

أعلنت مديرية طرق وجس�ور املثنى، عن وصول نس�بة إنجاز املمر الثاني 
الس�ماوة - النارصية بمقدار %85، وفيم�ا لفتت اىل اكتمال العمل ب� 34 
ك�م من ط�ول الطريق البال�غ 48 كم، عّدت القيام باكس�اء ه�ذا الطريق 

“خطوة ايجابية” بعد املعاناة التي سببها لالهايل طيلة الفرتات السابقة.

وقال مدير طرق وجس�ور املثن�ى كامل مجهول نين�و،إن “مرشوع املمر 
الثاني للس�ماوة – نارصية وضمن مش�اريع الخطة االس�تثمارية لوزارة 
االعمار واالس�كان لعام 2014 وصل اىل نس�ب انجاز متصاعدة بلغت 85 

% وبمواصفات عالية جدا”.
واض�اف نينو ان “املديري�ة اكملت العمل ب�34،5 كم م�ن الطريق البالغ 
طول�ه بالكام�ل 48,15 كم وال�ذي تقوم بتنفيذه رشكة آش�ور للمقاوالت 

العامة تحت ارشاف مديرية طرق وجسور املثنى”، الفتا اىل “فرش الطبقة 
االوىل من الحجر املكر لكامل مسار الطريق الذي يبدأ من حدود سيطرة 
الس�ماوة الجنوبية و لغاية قضاء الخر”.ولفت نينو اىل أن “اكس�اء هذا 
الطريق يعد خطوة ايجابية بعد املعاناة التي س�ببها لالهايل طيلة الفرتات 

السابقة”.

■ صوت المثنى - متابعات  ■

اعلن وزير االعمار واالسكان محمد صاحب الدراجي،ان 
رشكة س�عد العام�ة التابعة لل�وزارة انجزت مرشوع 
 KV )33( قابل�وات الطاقة يف مصفى الس�ماوة بقدرة

لصالح رشكة مصايف الوسط التابعة لوزارة النفط .
وقال الدراجي، ان “هذا االنجاز يأتي ضمن سلسلة من 
االنج�ازات التي حققتها الوزارة يف جميع تش�كيالتها 
ومنها رشكة سعد العامة حيث يتضمن العامل تصميم 
وتنتفي�ذ بناي�ة املحط�ة الكهربائي�ة داخ�ل املصفى 

ومد قابل�وات بني محطة توزيع الكهرب�اء القديمة اىل 
املصفى بط�ول )7,201(م، فضالً عن تصميم وتنفيذ 
ع�دد من عب�ارات القابل�وات ومنها عب�ارة جر نهر 
صليبيات بع�رض )100(م وعبارتان ملرور القابلوات 
تحت خطوط س�كة الحدي�د )بغداد-برصة( وعدد من 

عبارات الش�وارع الفرعي�ة والرئيس�ية بعرض )5 – 
20(م”.وبني ان “الهدف من تنفيذ املرشوع هو زيادة 
الطاق�ة الكهربائي�ة املجه�زة ملصفى الس�ماوة ضمن 
خط�ة التوس�عات لغ�رض تهيئ�ة املتطلب�ات الالزمة 

النشاء وحدة جديدة خاصة بانتاج البنزين املحسن”.

■ صوت المثنى - متابعات  ■

فرضت وزارة البيئة غرامة مالية عىل معمل س�منت الس�ماوة يف محافظة 
املثنى ملخالفته التعليمات والرشوط البيئية التي حددتها وزارة البيئة .

وذك�ر بي�ان للوزارة،ان”الفرق الفني�ة التابعة ملديرية بيئ�ة املثنى قامت 

بف�رض غرامة مالية عىل معمل س�منت الس�ماوة يف مركز املحافظة وذلك 
بس�بب انبعاث االبخرة والغازات الناجم�ة عن العمليات االنتاجية او حرق 
وق�ود اىل الهواء وال�ذي يعد مخالفة الحكام امل�ادة 15/ اوال / من قانون 
حماي�ة وتحس�ني البيئة رقم /27/ لس�نة 2009 الخاص�ة بمنع انبعاث 
االدخن�ة و الغازات و االبخرة او الدقائق الناجمة عن عمليات  االنتاج التي 
يصاحبه�ا  ح�رق الوقود اىل اله�واء اال بعد اجراء املعالج�ات الالزمة  من 

خالل اس�تخدام طرق انتاج صديقة للبيئة ونصب مرش�حات خاصة بما 
يتطابق مع الضوابط التي وضعتها وزارة البيئية “.

واض�اف ان” قانون وزارة البيئة النافذ يقيض بتوجيه انذارات لالنش�طة 
الصناعي�ة والخدمي�ة املخالفة وف�رض غرامات مالية يف ح�ال عدم ازالة 
املخالفة وغلق النش�اط اذا اس�تمر يف عدم اس�تجابته للرشوط والضوابط 

البيئية”.

■ صوت المثنى - متابعات  ■

أعلنت مديرية تربية املثن�ى، مبارشتها برصف رواتب 
منتس�بيها عن طريق “البطاقة الذكي�ة”، وبينت أنها 
اعتم�دت برنام�ج البطاقة “بعد نج�اح تطبيقه” عىل 
فئ�ة املتقاعدين والعاطلني عن العمل، فيما أكد مجلس 
املحافظ�ة أنه“س�يتم العم�ل قريب�ا بالربنام�ج لكل 

املوظفني” بعد اكتمال حصولهم عىل البطاقة.
وق�ال عضو مجل�س محافظة املثنى ومس�ؤول لجنة 
الرتبية،س�عد كاظ�م، إنه“م�ن املؤم�ل ان يت�م العمل 
بربنام�ج البطاق�ة الذكي�ة بع�د اكتمال حص�ول كل 
املوظفني عىل تلك البطاقة ليتم إطالقه من قبل مجلس 
املحافظ�ة يف وق�ت قري�ب”، مش�ريا اىل أن “برنام�ج 
البطاق�ة الذكي�ة القى قبوال واس�عا من قب�ل موظفي 
بع�ض الدوائر رغم أن آخرين دعوا اىل دراس�ته كامال 

للبت به”.
من جانبه قال معاون مدير تربية املثنى عبد نور منشد 
زيارة،إن“املديري�ة العامة لرتبي�ة املثنى بارشت اليوم 
برصف رواتب منتس�بيها عن طري�ق برنامج البطاقة 
الذكية بالتعاون مع الرشكة املعتمدة يف املحافظة بمنح 

بطاقة الرصف االيل )الذكية( للمعينني حديثا”.
وأض�اف زيارة أن “هذا املرشوع يعترب مرشوعا وطنيا 
اعتمدته املحافظة لرصف رواتب املوظفني يف املديريات 
العام�ة بعد ان تم بنجاح تطبيقه ع�ىل فئة املتقاعدين 

والعاطلني عن العمل يف املثنى”.
يذك�ر أن العمل بنظ�ام البطاقة الذكي�ة يف العراق بدأ 
نهاية العام 2008، لتس�هيل رصف الرواتب الشهرية 
واقتط�اع ما يناس�ب صاحب البطاقة م�ن أصل راتبه 
بحي�ث يمكن�ه ادخ�ار الباق�ي يف حس�ابه، وتتضمن 

معلومات ش�خصية متكاملة يس�تفاد منها يف القضاء 
ع�ىل عملي�ات التزوير يف اس�تالم الروات�ب، واعتمدت 
البطاق�ة يف الس�نتني املاضيت�ني ع�ىل توزي�ع رواتب 
املتقاعدي�ن م�ن املدنيني والعس�كريني، واملش�مولني 

بشبكة الحماية االجتماعية.
ويش�ار اىل أن البطاق�ة الذكي�ة تعتم�د ع�ىل البصمة 
الش�خصية لحامله�ا وتتضم�ن معلومات ش�خصية 
متكاملة يس�تفاد منها يف القضاء عىل عمليات التزوير 

الروات�ب  رصف  تس�هيل  ويف  الروات�ب،  اس�تالم  يف 
الشهرية واقتطاع ما يناسب صاحب البطاقة من أصل 

راتبه بحيث يمكنه ادخار الباقي يف حسابه.

■ صوت المثنى - متابعات ■

سيكون يوم السادس من ديسمرب من عام 2013 مرتقبا 
بالنس�بة للمنتخبات املتأهلة لبطولة كأس العالم 2014 
بالربازيل، حيث س�يتم فيه سحب قرعة دور املجموعات 

باملونديال الالتيني.
وستجرى مراسم القرعة بملعب بائيا بمدينة كوستا دي 
س�اويبي، ش�مال رشقي الربازيل، وفقا ملا أعلنته اللجنة 
التنفيذي�ة باتح�اد كرة الق�دم الدويل )فيف�ا( اليوم من 

مقره بمدينة زيوريخ السويرية.
كما حدد الفيفا مواعيد مباريات املونديال، حيث س�تقام 
مباراة االفتتاح يف ساوباولو يوم ال12 من يونيو 2014 

 20:00( املح�يل  بالتوقي�ت   17:00 الس�اعة  تم�ام  يف 
بتوقيت جرينتش(.

بينما س�تقام مباريات الدور األول بني الس�اعة 13:00 
و17:00 و18:00 و19:00 و21:00 بتوقيت الربازيل، 
فيما س�تقام مباري�ات دور ال16 وال8 بني الس�اعتني 

13:00 و17:00.
وفيما يتعلق بالدور قبل النهائي، فإن مبارياته س�يقام 
يف الس�اعة 17:00 ، أم�ا النهائي املح�دد يوم ال13 من 
يوليو/تموز 2014 عىل استاد ملعب ماراكانا التاريخي 

فسيكون يف تمام الساعة 16:00.
وتم�ت مراعاة ف�روق التوقيت بني مختل�ف دول العالم 
النتقاء أكثر املواعيد املناس�بة ملشاهدة املباريات علماً ان 
الربازيل تتأخر عن توقيت جرينش ب� 3 س�اعات اي ) - 

3 ( وتتأخر عن توقيت مكة املكرمة الس�عودية ب� س�ت 
س�اعات اي ) - 6 ( بمعن�ى ان املباراة النهائية س�تقام 
الس�اعة : 4 الع�رص بالتوقيت املح�يل للربازيل يصادف 
الس�اعة العارشة ليالً بتوقيت مكة املكرمة الس�عودية و 

الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينش لندن .
كم�ا تم تحدي�د املوعد النهائي إلرس�ال قوائ�م الالعبني 

النهائية لكل املنتخبات يوم ال19 من مايو 2014.
وخ�الل الف�رتة ب�ني 19 و25 مايو س�يتم حظر جميع 
البط�والت الرس�مية، باس�تثناء نهائ�ي دوري أبط�ال 
أوروب�ا، ملن�ح ما ال يقل عن أس�بوع راح�ة لالعبني قبل 

انطالق املونديال. 

■ صوت المثنى - متابعات ■

ل�م يتبق�ى س�وى أي�ام مع�دودة ع�ىل انط�الق 
املوندي�ال، والربازيل كاملة تتأهب الس�تعداد هذا 
الح�دث، وفيما ي�يل نظرة عىل آخر االس�تعدادات 

التي توصلت إليها الربازيل للمونديال...
املالعب : هناك ستة مالعب جاهزة، وكان املفرتض 
االنتهاء من الستة املتبقية يف ديسمرب املايض، لكن 
ذلك لم يحدث، وهناك أربعة ما تزال تحت اإلنشاء، 
ويتوقع أن تك�ون جاهزة بحل�ول منتصف مايو 

الجاري، أي قبل موعد انطالق البطولة بشهر.
البني�ة التحتية: كثري من مش�اريع البنية التحتية 

الرئيس�ية  الت�ي أدرج�ت يف األس�اس بالخط�ة 
الس�تضافة املونديال لم ُتكتَمل. فقد تم عىل سبيل 
املثال إلغاء مبادرات النقل مثل القطار الكهربائي 
ال�ذي كان يخط�ط ل�ه يف مان�اوس وم�رشوع 
األتوبي�س الري�ع يف بيل�و هوريزونت�ي يف حني 
يتوق�ع أال يت�م االنته�اء من مش�اريع أخرى قبل 

يونيو املقبل.
التذاك�ر: نف�ذت تذاكر مباراة ال�دوري التمهيدي 
للمجموع�ة األوىل ب�ني إنكل�رتا وايطالي�ا. وتلقى 
الفيفا 3.5 مليون طلب للحصول عىل تذاكر طوال 
فعالي�ات البطول�ة، كما نف�ذت م�ن اآلن التذاكر 
الخاص�ة بمباراة الواليات املتحدة ضد الربتغال يف 

ماناوس. ولم يتبق س�وى عدد يقل عن 160 ألف 
تذكرة بالنس�بة إىل مرحلة املبيع�ات النهائية بعد 
بي�ع 1.5 ملي�ون تذكرة يف العديد من مس�ابقات 

اليانصيب واملراحل األوىل.
الناحية األمنية: أكدت الس�لطات األمنية أنه سيتم 
ن�رش 150 ألف جن�دي لتأمني مباري�ات البطولة 
وسط مخاوف من احتمال اندالع تظاهرات عنيفة 
أثن�اء إقام�ة املباريات. وه�ذا العدي�د يزيد ثالث 
مرات عن عدد الجنود الذين تمت االس�تعانة بهم 
لتأمني مباريات بطولة القارات، التي أقيمت العام 

املايض عىل نصف مالعب كأس العالم.

■ صوت المثنى - متابعات ■

كش�ف اس�تطالع للرأي أج�ري يف أملانيا مؤخرا ون�رشت نتائجه مجلة ش�ترين اليوم 
األربع�اء ان س�تة يف املئة من األمل�ان تقريبا يعتقدون ان بوس�ع منتخب بالدهم الفوز 

بكأس العالم 2014 لكرة القدم التي ستنطلق يف الربازيل يف يونيو حزيران املقبل.
وشمل االستطالع 1002 شخص وأجراه معهد فورسا يف الثامن والتاسع من مايو أيار 

الجاري لحساب املجلة.
وكش�ف االس�تطالع أيضا ان نسبة عرشة يف املئة يعتقدون ان املنتخب االملاني سيتأهل 
للمباراة النهائية يف حني عربت نس�بة 41 يف املئة عن اعتقادها بانتهاء رحلة الفريق يف 

النهائيات يف الدور قبل النهائي.
وقالت نس�بة 25 يف املئة من الذين ش�ملهم االس�تطالع إن الفريق سيودع البطولة من 

دور الثمانية.
ولم يحرز املنتخب األملاني لقب أي بطولة منذ فوزه ببطولة أوروبا 1996.

وس�تنافس أملانيا يف نهائيات كأس العالم يف املجموعة السابعة إىل جانب منتخبات غانا 
والربتغال والواليات املتحدة.

وستنطلق النهائيات العاملية يف 12 يونيو حزيران املقبل وتختتم يف 13 يوليو تموز.

■ صوت المثنى - متابعات  ■

 أكد مدرب نادي السماوة لكرة القدم ان خوض 
الفريق خمس مباري�ات تجريبية افادت النادي 
فنياً قبل املش�اركة يف ال�دوري التأهييل للدرجة 

املمتازة.
وق�ال أحمد دح�ام، ان “فريقنا خ�اض مؤخراً 
خم�س مباري�ات تجريبي�ة أفادتن�ا كث�رياً من 
الناحي�ة الفنية قبل الدخ�ول يف معرتك الدوري 

التأهييل”.
واضاف ان “املباريات كانت امام اندية الكهرباء 

والجيش والخطوط واملصايف والنفط”.
واشار دحام اىل ان “نادي السماوة اكتفى بهذه 
الع�دد من املباري�ات التجريبية، ك�ون ان املدة 

املتبقية النطالق املنافسات قصرية”.
وكان�ت قرعة الدوري التأهي�يل للدرجة املمتازة 
أوقعت نادي الس�ماوة يف املجموع�ة الرابعة اىل 
جان�ب أندية الصناعة ونفط الوس�ط وميس�ان 

والزبري.

■ صوت المثنى - متابعات  ■

أف�اد مصدر يف ن�ادي الس�ماوة الري�ايض بأن 
اجراءات انضمام الع�ب مرصي محرتف لفريق 
النادي باتت معلقة، بس�بب آلية االنتقاالت التي 

اقرها االتحاد العراقي لكرة القدم.
وقال املصدر، طلب عدم االش�ارة اىل اس�مه، يف 
حديث ل�”ش�فق ني�وز”، انه “ت�م االتفاق قبل 
م�دة مع الالعب امل�رصي املحرتف رشيف موايف 
لتمثي�ل الفري�ق يف ال�دوري التأهي�يل للدرجة 
املمتازة”.واس�تدرك ان “ق�رار االتحاد العراقي 
لكرة القدم الق�ايض برفض فتح باب االنتقاالت 

لالعب�ني وض�ع الن�ادي يف موق�ف مح�رج مع 
الالعب”، مش�ريا اىل ان “الالع�ب املرصي يقيم 
االن يف من�زل أحد الالعب�ني وبانتظار الحصول 

عىل رد من االدارة”.
ولف�ت املص�در اىل ان “رشيف موايف س�بق ان 
تع�رض لالصابة مؤخراً يف مب�اراة ودية لفريق 

السماوة”.
وكان اتح�اد الكرة العراقي أك�د انه يعمل وفق 
تعليم�ات االتحاد الدويل للعب�ة، من خالل فتح 
فرتت�ي انتقاالت، صيفية وش�توية فقط، رافضا 
فتح باب االنتقاالت امام االندية التي س�تخوض 

غمار الدوري التأهييل للدرجة املمتازة.

■ صوت المثنى - عفيف الخطيب  ■

للتايكوان�دو  الفرع�ي  اإلتح�اد  نظ�م 
يف الس�ماوة وبتموي�ل م�ايل كام�ل م�ن 
ممثلي�ة اللجنة األوملبية بطول�ة الصداقة 
بالتايكوان�دو )ملنتخبات املثنى وميس�ان 
وذي ق�ار والديوانية( لفئتي) الناش�ئني 
واملتقدمني(، وجرت ن�زاالت البطولة عىل 

قاعة الرتبية الرياضية يف جامعة املثنى .
وق�اد ج�والت البطول�ة ح�كام اإلتح�اد 
املركزي وهم عيل جبار ويوس�ف ش�هيد 
عن�اد وفهد كري�م طارش وفالح حس�ن 

وعالء حسن .
وق�د أس�فرت النتائ�ج الفرقي�ة عن فوز 
منتخب املثن�ى )بفئة الناش�ئني( واحتل 
املركز الثاني منتخب ميسان جاء منتخب 
الديواني�ة باملرك�ز الثال�ث ، فيم�ا حصد 
منتخ�ب الديوانية لق�ب ) فئة املتقدمني( 
وحل منتخب ميسان باملركز الثاني تاركا 

املركز الثالث ملنتخب املثنى .
النتائج الفردية :-

)فئ�ة الناش�ني( فف�ي وزن )22 كغ�م ( 
حصل عىل املرك�ز األول جعفر كاظم من 
املثنى وحل ثانيا مقتدى أحمد من ميسان 
وج�اء باملرك�ز الثالث كاظم حس�ني من 
ذي قار ، ويف وزن )24كغم( جاء عاش�ق 
األمام عيل من املثنى باملركز األول وحصل 
ع�ىل املرك�ز الثان�ي مؤم�ل ريس�ان من 

ميس�ان ويف وزن )26 كغ�م ( حصل عىل 
املركز األول فاضل رحيم من ميسان وحل 
ثانيا منتظر عيل من املثنى ويف وزن )29 
كغم ( األول زيد حسني من املثنى والثاني 
حيدر حس�ن من ذي ق�ار، ويف وزن )40 
كغم ( حصل حسني سليم من ميسان عىل 
املرك�ز األول وجاء جعفر قاس�م من ذي 
قار باملركز الثان�ي والثالث محمد فاضل 

من الديوانية .

)فئة املتقدمني( يف وزن )58 كغم ( األول 
سالم يحيى من الديوانية والثاني منتظر 
مهدي من ميس�ان والثالث جاس�م كتاب 
م�ن ذي ق�ار ، أم�ا وزن )63 كغم ( فقد 
جاء باملركز األول عيل عباس من الديوانية 
وحصل عىل املرك�ز الثاني عيل رجان من 
املثن�ى ، ويف وزن )68 كغ�م( جاء نارص 
ب�در من املثنى باملركز األول وحل باملركز 
الثاني يارس هويدي من الديوانية والثالث 

كاظم صربي من ميس�ان ، ويف وزن )72 
كغم ( األول حس�ن فاضل م�ن الديوانية 
والثاني مراد فالح من ميس�ان ، ويف وزن 
)80 كغ�م ( حصل عىل املركز األول كرار 
ح�ازم م�ن الديواني�ة وأحم�د ماجد من 
ميس�ان عىل املركز الثاني واملركز الثالث 

من نصيب مصطفى أحمد من املثنى .
وح�ر البطول�ة ع�يل الخطي�ب رئيس 
ممثلية اللجنة األوملبية ود. محمد عبد اللّه 

رئيس الوحدة الرياضية يف جامعة املثنى 
والضي�وف مه�دي خلف رئي�س اإلتحاد 
الفرعي يف ميس�ان ومحمد قاس�م رئيس 
اإلتحاد الفرعي يف الديوانية وحسني كاظم 
عض�و ممثلي�ة املثن�ى ورزاق الخفاجي 
األم�ني املايل ملمثلية املثن�ى ورئيس اتحاد 
التايكواندو يف السماوة وعدد من جماهري 

اللعبة .

■ صوت المثنى - عفيف الخطيب  ■

اختتم�ت الفعالي�ات املدرس�ية بألع�اب 
الق�وى للمراحل الدراس�ية كاف�ة والتي 
نظمتها بنجاح )مديرية النشاط الريايض 
والكش�في يف مديرية تربي�ة املثنى( وقد 
جرت مراس�يم االس�تعراض ع�ىل ملعب 

السماوة األوملبي .
وبدأ االس�تعراض بمرور امل�دارس أمام 
منص�ة التحية تتقدمه�ا كوكبة من حملة 
األع�الم العراقي�ة وعزف�ت فرق�ة الجوق 
املوس�يقى أش�جى األلح�ان مصحوب�ة 
التاريخي�ة  الدالئ�ل  تحك�ي  بكلم�ات 
واإلسالمية واألخالقية التي تعنيها أسماء 
امل�دارس بتعليق عريف حف�ل املهرجان 
عقيل الخطيب والذي كان خطيبا بمعنى 

الكلمة .
ثم بعد ذلك جرت فعاليات العاب الساحة 
واملي�دان والتي ينتظرها جميع من حر 
إىل الس�باق لتذكره�م أي�ام زم�ان ي�وم 
تس�ابق فيها حسني عبد سلطان وبستان 
مس�لم وع�يل الخطي�ب وعب�اس جعيلة 
وحس�ن عيل عمار ونصري حسن وغريهم 
وكانت الس�باقات ممتعة جدا نظرا لقوة 
املنافسة بني املتسابقني ولم تحسم إال بعد 

االنتهاء من سباق التتابع .
امل�دارس  س�باقات  نتائ�ج  وأس�فرت 
االبتدائية)بنني( عن فوز مدرس�ة الرحمة 
باملرك�ز األول وج�اءت مدرس�ة الق�دوة 
باملركز الثاني وتلتها ثالثة مدرسة شهداء 

أحد .
ويف فئة ) البنات ( حلت مدرس�ة الرحمة 
باملرك�ز األول ومدرس�ة املآث�ر باملرك�ز 
الثان�ي والفيح�اء باملرك�ز الثال�ث ، ويف 
املرحلة املتوس�طة)بنني( أح�رزت املرتبة 
األوىل متوس�طة امل�كارم وتلته�ا باملركز 
الثان�ي متوس�طة الرشيف ال�ريض فيما 
أحرزت املركز الثالث متوسطة الصادقني.

أم�ا يف فئ�ة) املتوس�طات ( فق�د ف�ازت 
متوس�طة األمل باملركز األول ومتوس�طة 
الغ�د امل�رشق باملركز الثاني ومتوس�طة 

الياقوت باملركز الثالث .
أح�رزت  اإلعدادية)بن�ني(  املرحل�ة  ويف 
إعدادي�ة الس�ماوة املرك�ز األول وحل�ت 
الش�هيد الصدر باملرك�ز الثاني فيما كان 

املركز الثالث من نصيب االعتماد .

وحص�ل الطال�ب ع�يل حس�ني ن�ور من 
إعدادي�ة عىل لقب بطل الس�احة وامليدان 

بعد فوزه بثالث فعاليات باملركز األول .
نتائ�ج املس�رية الكش�فية)ابتدائية بنني( 
فقد جاءت مدرس�ة الق�دوة باملركز األول 
وحلت ثانية مدرس�ة االنتفاضة وتقاسم 
املركز الثالث مدرس�ة الثقافة وأبن رش�د 
، أم�ا فئ�ة ) البنات( فقد جاءت مدرس�ة 
العقيل�ة باملرك�ز األول ومدرس�ة الن�دى 
باملرك�ز الثان�ي أم�ا املركز الثال�ث فقد 

حصلت عليه مدرسة غرناطة .
ويف املس�رية الرياضية)ابتدائي�ات بنات( 
األول  باملرك�ز  الغدي�ر  مدرس�ة  حل�ت 
ومدرس�ة الحدباء باملركز الثاني وال ثالث 

يف السباق .
ويف املس�رية الكش�فية) اعداديات بنني ( 
ج�اءت إعدادية الس�ماوة باملرك�ز األول 
وحل�ت ثانوي�ة أب�ي الفض�ل العب�اس 

باملرك�ز الثان�ي وحصل�ت ع�ىل املرك�ز 
الثالث مناصفة مدرستي ثانوية التحرير 

وصفي الدين الحيل .
أما نتائج) فئة البنات( فقد حازت ثانوية 
الزهور عىل املركز األول ومتوس�طة األمل 
ع�ىل املرك�ز الثان�ي وحل�ت اإلخالص ) 

الحلقة الثانية( عىل املركز الثالث .
وقد أحرزت املس�رية الرياضية للمدارس 
اإلعدادي�ة )بن�ني( إعدادي�ة أب�ن حي�ان 

الكويف.
ويف خت�ام املهرجان وزع�ت الجوائز عىل 
امل�دارس الفائ�زة م�ن قب�ل املس�ؤولني 
الذي�ن حروا الع�رس الري�ايض ، فقد 
حر الس�باق س�عد عباس مدير تربية 
املثن�ى وكالة وس�عد كاظم عضو مجلس 
املحافظة مس�ؤول لجنة الرتبية والتعليم 
وع�يل الخطي�ب رئي�س ممثلي�ة اللجنة 
األوملبية وفالح شيال مدير شباب ورياضة 

املثنى وبس�ام رواك مدير املجلس البلدي 
ومس�لم عباس رئيس اتحاد كرة الطاولة 
ود. حيدر بالش معاون عميد كلية الرتبية 

الرياضية وجمهور غفري .

لقطات من المهرجان
*عاشت مدينة الس�ماوة لحظات جميلة 
ذكرته�م بمهرجانات أيام زمان باأللعاب 

القوى السماوية
* كلمة يجب أن تقال بحق كادر مديرية 
النش�اط الري�ايض والكش�في الذي عمل 
كخلي�ة نح�ل من اج�ل نج�اح املهرجان 

وكان كذلك .
*الش�كر الجزيل ملديرية شباب ورياضة 
املثن�ى ع�ىل تهيئ�ة املالعب كاف�ة إلقامة 

أنشطة رياضة املحافظة .
*عدة فضائيات س�اهمت بنقل املهرجان 
الري�ايض وهذا يعكس الصلة الوثيقة بني 

األعالم والرياضة .
*جرى س�باق لرجال الصحافة واألعالم 
وه�ذه التفاتة جدي�دة لتذك�ري بخدمات 

رجال السلطة الرابعة
الفرع�ي  الجمناس�تك  اتح�اد  *ش�ارك 
بتقديم عروض ش�يقة لعدد من الالعبني 
الصغ�ار واليافعني تح�ت إرشاف رئيس 
اإلتح�اد الري�ايض املعروف بيان مس�لم 

ولقد نال استحسان جميع الحضور .
*ق�دم عيل الخطيب رئيس ممثلية اللجنة 
األوملبي�ة يف املحافظ�ة جائ�زة تقديري�ة 
للم�درب الس�لوي الواع�د عب�اس نعيم 
تقديرا لجه�وده بعد الفوز بلقب البطولة 

املدرسية الخليجية األوىل بكرة السلة .
* رج�ال الجوق املوس�يقي عزفوا أعذب 
م�ن  زادت  الت�ي  املوس�يقية  األلح�ان 
حماس املتس�ابقني واملس�ريات الكشفية 

والرياضية.

أحمد دحام يقود كرة السماوة في الدوري التأهيلي 
للنخبة

وزارة الموارد المائية تنفذ عدد من حفر االبار 
في المثنى

اطالق مليون و400 الف اصبعية لسمك الكارب 
في هور الصليبات في المثنى

اكثر من 15914 الف طالب يؤدون االمتحانات الوزارية 
للدراسة الثانوية في المثنى

إجراءات احترازية تحسبًا لتسلل مسلحي داعش إلى 
صحراء المثنى

المثنى : انجاز 94 بالمئة من مجمع الزهراء 
السكني

المثنى : 25 امراة يشاركن بدورة عن كيفية البدء 
بالمشاريع الصغيرة المثنى : بناء 80 مدرسة ضمن خطة مشاريع المحافظة 

لعام 2014

المثنى تحتضن مؤتمرًا تنسيقيًا لمعتقلي رفحاء من جميع 
المحافظات

المثنى تعلن وصول نسبة انجاز الممر الثاني لطريق السماوة – ناصرية الى %85 وتعده “خطوة ايجابية”

االعمارتعلن انجاز مشروع قابلوات الطاقة في مصفى السماوة

البيئة تفرض غرامات مالية على معمل سمنت السماوة

تربية المثنى تباشر بصرف رواتب منتسبيها عن طريق البطاقة الذكية

تفاصيل االستعدادات األخيرة للبرازيل الستضافة المونديالمواعيد توقيت مباريات كأس العالم 2014 في البرازيل

األلمان يستبعدون فوز بالدهم بكأس العالم

نادي السماوة يخوض خمس مباريات تجريبة 
استعدادا للدوري

آلية االنتقاالت تحرج نادي السماوة مع محترف 
مصري

في بطولة الصداقة لمنتخبات التايكواندوالناشئين لمنتخب المثنى والمتقدمين لمنتخب الديوانية

اختتام المهرجان السنوي بألعاب القوى لمدارس السماوة
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■ احد الشوارع العامة في مدينة السماوة  ■


