
■ صوت المثنى - خاص  ■

زار احم�د منفي ج�ودة رئيس لجنة 
االس�تثمار يف املحافظة وسعد كاظم 
عض�و املجلس هيئة اس�تثمار املثنى 
والتق�وا مدير ع�ام الهيئ�ة املهندس 
اليارسي،وبح�ث  داخ�ل  ع�ادل 
الجانب�ان اطر التعاون املش�رك بني 
املجل�س والهيئة وس�بل تعزيزه بما 
يخ�دم العملية االس�تثمارية الجارية 

يف املحافظة .وقد استعرض اليارسي 
حققته�ا  الت�ي  االنج�ازات  اب�رز 
الهيئ�ة خ�ال الف�رة املاضية و بني 
ع�دد اإلج�ازات املمنوح�ة للرشكات 
واملس�تثمرين واهم املشاريع املنجزة 
و قيد االنجاز ، حيث تطرق اليارسي 
اىل حجم املش�اريع التي تتقدم نسب 
انجازاه�ا يوم�ا بع�د آخ�ر الس�يما 
تحق�ق  الت�ي  الس�كنية  املجمع�ات 
تس�ارعا ملحوظ�اً يف وت�رة العم�ل 

والذي س�يلبي جزءا كبراً من حاجة 
املحافظة الفعلية يف هذا القطاع املهم.

م�ن جانب�ه اك�د احم�د منف�ي دعم 
املجل�س للهيئة لتذليل املعوقات التي 
تعرض العملية االستثمارية الجارية 
يف املحافظ�ة مبين�اً ان ما تم تحقيقه 
خال املدة القص�رة من عمر الهيئة 
يش�كل انجازا للمحافظة بشكل عام 
وللحكوم�ة املحلي�ة والهيئة بش�كل 

خاص . 

وع�ى هام�ش الزي�ارة ق�ام أعضاء 
املجل�س يرافقه�م مدير ع�ام الهيئة 
بزي�ارة ميدانية لعدد من املش�اريع 
مش�اريع  ش�ملت  االس�تثمارية 
لؤل�ؤة س�اوة  الس�كنية  املجمع�ات 
واس�كان الدوحه واب�ن يقطني التي 
وصل�ت مراحل انجازه�ا اىل مراحل 
متقدمة كما شملت الزيارة للمرشوع 
التجاري لس�اوة مول قرب مفوضية 

االنتخابات يف مركز املدينة.
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أوالً  :المحاور:
1-المحور األول : خطة 2014

بعد أن ت�م مصادقة خطة املحافظة لع�ام 2014 من قبل 
مجلس�كم املوقر وأثناء عم�ل الدوائر الفني�ة ذات العاقة 
عل���ى تهيئ�ة   متطلب�ات املش�اريع م�ن مخطط�ات و 

كشوفات  فنية و دراسات جدوى  اقتصادية 
التوصي�ات  اىل ط�رح بع�ض  املاس�ة  الحاج�ة  ظه�رت 
واملقرحات التي تتعلق ببعض املش�اريع وحس�ب ما جاء 
بكتاب�ي املحافظة املرقمني واملؤرخني عيل التوايل 3003 يف 
23/2/2014 و 2754 يف 18/2/2014 واملوجه�ني اىل 
املجلس واملرفقة نس�خاً  منهما طي�اً ,حيث جاء يف الكتاب 
األول طل�ب تعديل كل�ف مرشوعي تجهي�ز ونصب مولدة 
ع�دد 2 نوع كربلر س�عة 3 ميغاواط ل�كل مولدة لقضاء 
الس�لمان من مبلغ 4 مليار دينار عراقي اىل 6 مليار دينار 
عراق�ي و م�رشوع تجهي�ز ونصب مولدة كربلر س�عة 2 
ميغ�اواط لناحي�ة بصي�ة من مبل�غ 1.250 ملي�ار دينار 
عراقي اىل 2 مليار دينار عراقي ولألسباب الواردة يف كتاب 
مديرية توزيع كهرب�اء املثنى ذي العدد 5/2/1/512 يف 
13/1/2014 واملرفقة نسخة منه طياً ,كما جاء يف الكتاب 
الثاني املذكور آنفا ً طلب دمج مرشوعي ابدال ش�بكة املاء 
القديمة يف املنطقة املحصورة بني ش�ارع الجرس وش�ارع 

م�رف الرش�يد والكورنيش والجديدة وش�ارع الش�يخ 
مهدي الس�ماوي يف الس�ماوة وبكلفة 2.226 مليار دينار 
عراق�ي مع مرشوع تأهيل ش�وارع وأزق�ة مناطق الغربي 
والرشقي القديم والسوق الكبر يف السماوة وبكلفة 4.667 
ملياردين�ار عراقي كمرشوع واحد باس�م تأهيل ش�وارع 
وازقة مناطق الغربي والرشقي القديم والس�وق الكبر مع 
ابدال شبكة مرف الرشيد والكورنيش والجديدة وشارع 
الشيخ مهدي السماوي يف السماوة وبكلفة اجمالية 6.933 
ملي�ار دينار عراقي والدائرة املس�تفيدة هي مديرية بلدية 
الس�ماوة وذل�ك لتجنب تع�ارض تنفي�ذ املرشوعني  يف آن 

واحد ولضمان انسيابية ورسعة تنفيذ املرشوع املدمج .
اضافة اىل ما تقدم فقد جاء يف الكتاب املذكور طلب تعديل 
اسم مرشوع تدريب وتجهيز فرق رياضية يف املحافظة اىل 
تجهيز معدات تخصصية وتطوير القدرات وحسب ما جاء 
بكتاب مديرية ش�باب ورياضة املثنى ذي العدد واملؤرخ يف 
9/2/2014 واملرفقة نس�خة منه طياً  ولاسباب الواردة 

فيه.
وأخ�را فقد تم طلب املصادقة عى حذف بعض املش�اريع 
املدرج�ة يف القائمة املرفقة وذلك النتف�اء الحاجة لبعضها 
حيث تمت املصادقة عى مشاريع مماثلة وكما هو الحال يف 
جرس الخرض الكونكريتي ومرشوع إنشاء معمل لاطراف 
الصناعية يف الس�ماوة أو لعدم كفاية التخصيصات املالية 

املق�رة للمش�اريع ذات التسلس�ل ))5,4,1((املدرج�ة يف 
القائمة املذكورة حيث تم استنفاذ عدد مرات إعانها حسب 
تعليم�ات تنفيذ املوازنة دون وجود متقدم عليها إضافة إىل 
عدم وج�ود ج�دوى اقتصادية فيما يتعل�ق باملرشوع ذي 

التسلسل))7(( .

2-المحور الثاني:مشاريع الوزارات ضمن الموازنة االستثمارية

ال زال�ت محافظتن�ا العزي�زة تواج�ه تحدياً  كب�راً  فيما 
يخ�ص موضوع حصة املحافظة من املوازنة االس�تثمارية 
لل�وزارات االتحادي�ة والت�ي من املفرض أن تكون نس�بة  
2.6 % منها  ملحافظتنا  حسب الدستور والقوانني النافذة 
حي�ث لم تحصل املحافظ�ة عى هذه النس�بة من كثر من 
ال�وزارات يف األع�وام املاضي�ة والس�بب الرئي�ي الكامن 
وراء ذل�ك هو انعدام املتابعة واملطالبة  بالنس�بة املذكورة 
أعاه س�واء من الدوائر املرتبطة بتلك الوزارات أو من قبل  
الحكومة املحلية بشقيها الترشيعي والتنفيذي حيث لم تقم 
بعض الوزارات بتنفي�ذ أي مرشوع يف املحافظة مع وجود 
تخصيص�ات  مالية طائلة ملوازنتها االس�تثمارية وال زالت 
املسألة انتقائية ومزاجية وتخضع لرغبات وأهواء وعاقات 
مناطقية وسياس�ية وهذا بدوره أثر س�لبا ً عى املس�توى 
الخدم�ي والعمراني للمحافظة الس�يما و أن تخصيصاتها 

لتنمي�ة األقاليم أو من البرودوالر محدودة جداً  مع اعتماد 
معيار الكثافة السكانية .

3-المحور الثالث : مجلس التخطيط والتنمية

بن�اءاً  عى التوجيهات الصادرة م�ن األمانة العامة ملجلس 
ال�وزراء / هيئ�ة املستش�ارين ووزارة التخطي�ط ومكتب 
وزي�ر الدول�ة لش�ؤون املحافظات وانس�جاماً  م�ع ما تم 
التوصل اليه يف املؤتمر الذي عقد من قبل هيئة املستشارين 
يف مجل�س الوزراء وبحضور كل من الس�يد رئيس مجلس 
املحافظة والسيد املحافظ ,حيث بارشت املحافظة بتشكيل 
مجلس التخطيط والتنمية يف املحافظة والذي يعترب مجلس 
استش�اري يضم يف عضويته ممثلني ع�ن كافة القطاعات 
واس�تناداً  اىل الهيكلي�ة املقرح�ة والتي توض�ح األوليات 
املرفق�ة طي�اً  الكثر م�ن التفاصيل ذات الصل�ة كما نود 
أن نعل�م املجل�س املوقر ب�أن لجنتنا قد مثل�ت يف املجلس 
املذك�ور وذلك لتفعيل الدور الرقاب�ي والذي هو من صلب 
عمل مجلس املحافظة متمثاً  بلجانه االختصاصية وكذلك 
لتعزي�ز العمل التخطيطي والتنم�وي يف املحافظة أماً  يف 
رس�م سياسات تخطيطية واس�راتيجية تستند عى أسس 
علمية وفنية مدروس�ة وتس�خر كافة اإلمكانات املوجودة 
لدى الك�وادر املتخصصة واالس�تغال األمثل لها يف وضع 

الدراس�ات االستش�ارية التي من ش�أنها أن تض�ع عملية 
التخطيط يف مس�اراتها الصحيحة و م�ن الله العيل القدير 

املوفقية والسداد .

ثانياً  : التوصيات

بن�اءً  عى ما تقدم ومن أجل دفع عجلة التخطيط واالعمار 
يف املحافظة ٌقدما ً تويص اللجنة بما ييل:

أ - املصادقة عى تعديل كلف وأس�ماء املشاريع وحسب ما 
هو مطلوب يف كتب املحافظة .

ب - املصادق�ة ع�ى ح�ذف املش�اريع املدرج�ة يف القائمة 
املرسلة من املحافظة .

ت -  اتخ�اذ ق�رار من قبل مجل�س املحافظة يلزم الس�يد 
املحافظ بوض�ع آلية واضحة ملتابعة حص�ة املحافظة من 
مشاريع الوزارات عى أن  يتم مراجعة وتقييم تلك املتابعة 

بشكل دوري من قبل املجلس .
ث -  رف�ع توصية اىل مجلس التخطي�ط والتنمية برضورة 
اإلرساع برف�د مجلس املحافظة بالدراس�ات االستش�ارية 
القطاعي�ة بغية االس�تفادة منها يف وض�ع الخطط واتخاذ 

القرارات التي تعزز الجانب التنموي يف املحافظة.

اجتمع�ت لجنة الخدم�ات واطلعت عى بعض املش�اكل يف 
القطاعات الخدمية التالية :-

فيما يخص قطاع البلديه .
- ت�م اصدار قرار من مجل�س املحافظة بتكليف املحافظة 
باع�داد مقرح ضواب�ط لتوزي�ع دور واطئ�ة الكلفه عى 
مس�تحقيها والتي تم تنفيذها عى مش�اريع تنمية االقاليم 
وموزع�ه يف قضاء الس�ماوه 150 دار ويف قض�اء الرميثه 
100 دار وقض�اء الخ�رض 50 دار للمواطني�ني املتعففني 
حي�ث اتخذ مجلس املحافظة يف الدوره الس�ابقه قرار بأن 
تك�ون آلية توزيعها اىل املجلس الح�ايل ونضع بني ايديكم 

اآلليه املعده من قبل الحكومه التنفيذيه .
- س�بق وان قدم�ت لجنة الخدم�ات توصيته�ا برضورة 
إيص�ال الخدم�ات اىل املناطق الس�كنية الزراعية والتي لم 

يتخذ اي اجراء بصددها.
- م�ن اج�ل توفر قط�ع االرايض الس�كنية والكث�ر منها 
بحاجة اىل اس�تماك وم�ن خال االطاع م�ن قبل اللجنة 
فهناك مشاكل كثرة باالستماكات يف التسجيل العقاري .

- من خال اطاع لجنة الخدمات واللقاء مع مدير البلديات 
ولغرض االهتمام اكثر يف مجال التنظيفات وجمالية املدن .

- نظرا لكثرة الش�كاوي املقدمة من قبل املرشوع االروائي 
املنف�ذ من قب�ل مديري�ة امل�وارد املائية يف قض�اء الخرض 
القرابة من املدينة حيث استملكت االرايض من قبل البلديه 
مما ش�كل خطورة كبرة عى حياة االطفال والذي ادى اىل 

سقوط العديد من االطفال يف هذا املرشوع .
- هن�اك ظاه�رة غر حضاري�ة لكث�رة الحدادي�ن الذين 
يتواجدون بالقرب من الدور الس�كنية مما يسبب ضوضاء 

وتبعثر ادوات الحديد عى االرصفة وبما فية من مخاطر .
- هناك تجاوزات كثرة عى ممتلكات الدولة يف جميع عموم 

املحافظة .

فيما يخص قطاع المجاري .
- بم�ا ان�ه ينفذ مرشوع املج�اري يف قض�اء الرميثة حيث 
لوح�ظ ان الرشك�ة املنف�ذة ع�دم قيامها بنق�ل االنقاض 

واالطيان يف الشوارع التي تم تنفيذها .
- نظ�را للنق�ص الحاصل يف البن�ى التحتية لع�دم توفر 
املج�اري يف االقضي�ة والنواح�ي ماع�دا قض�اء الس�ماوة 

والرميثة .

توصيات اللجنة:
1- نظ�را النته�اء تنفي�ذ دور واطئة الكلف�ه والتي مضت 
عليها فره طويله من عدم اشغالها ولحاجة ابناء املحافظه 
وخصوصا املتعففني تويص لجنة الخدمات باملصادقه عى 

آلية التوزيع او مايراه املجلس مناسبا .
2- تويص لجن�ة الخدمات بمفاتحة البلديه باس�باب عدم  
ايص�ال الخدم�ات اىل املناط�ق الزراعي�ة حس�ب الكثافة 

السكانية .
3- ت�ويص لجن�ة الخدم�ات بمفاتح�ة رؤس�اء الوحدات 
االدارية برضورة حل املشاكل القانونية من الدوائر املعنية 
ورفع التجاوزات يف ارايض البلدية لغرض تخصيص قطع 
االرايض للمواطنني كذلك التوسع يف االقضية والنواحي من 
اجل توف�ر اكثر فرصة للس�كن خصوص�ا هنالك رشائح 

عديده مشمولني بقطع االرايض .
4- تويص لجن�ة الخدم�ات بمفاتحة الحكوم�ة التنفيذيه 
باحال�ة تنظيف�ات املحافظ�ة وتش�جر امل�دن والحدائ�ق 
الداخلي�ه اىل رشكات اس�وتا بقس�م م�ن املحافظات الغر 

منتظمه باقليم.
5- االرساع يف اتخ�اذ االج�راءات التي تكف�ل حماية هؤالء 
االطف�ال من مخاط�ر الوقوع يف هذا امل�رشوع وخصوصا 
نحن مقبلني عى فصل الصيف بانشاء اسيجه حديديه عى 

جانبية او بالطريقة التي تراها الجهات الفنية املسؤولة .
6- من اجل تنظي�م املدينة تويص اللجن�ة بنقل الحدادين 
اىل خ�ارج املدين�ة يف منطق�ة الحي الصناع�ي ويف االحياء 

الصناعية يف جميع اقضية ونواحي املحافظة . 
7- تويص لجنة الخدمات عى  تفعيل قانون رفع التجاوزات 

عى قطاعات الدولة الخدمية.
8- ن�ويص بالزام الرشكة املنف�ذة برفع االنقاض اىل خارج 

ح�دود البلدي�ة وعدم رميه�ا يف احي�اء املناط�ق الزراعية 
والتاكيد عى املهندس املقيم باملتابعة الحقيقية وذلك لتدني 

نسبة االنجاز يف املرشوع .
9- تويص لجنة الخدمات برضورة مفاتحة وزارة البلديات 
بشمول االقضية والنواحي بمرشوع املجاري أسوة بقضاء 

السماوة والرميثة .   
وق�د اجرى املجلس يف جلس�ته املذك�ورة تعديا للضوابط 

العامة للفئات املشمولة بتوزيع الدور واطئة الكلفة 
1- ان ال يمتلك دار او قطعة سكنية هو او زوجته او أوالده 
القارصي�ن ) طابو او زراعي او تجاوز من غر املش�مولني 
بق�رار مجل�س قي�ادة الث�ورة 156 املنحل ع�ى ان يرفع 
التجاوز حني تملكه ( وباثر رجعي ملدة س�نة واحدة وذلك 

بتقديم ما يؤيد ذلك من الجهات ذات العاقة .
2- ان ال يتق�اىض أي رات�ب م�ن الدول�ة علم�ا ان االعانة 

االجتماعية والنفقة ال تعد راتبا .

-3 ان يكون التوزيع حس�ب مس�قط الراس او ساكن منذ 
اكثر من عرش سنوات باالعتماد عى بطاقة السكن مع جلب 

تاييد عدم استفادة من محل سكناه األصيل .
4- لي�س لدي�ه مص�در رزق يكف�ي العالت�ه وبتاييد من 

املجلس املحيل مع )2( من الكفاء .
5- يك�ون اش�غال الدار ملن اس�تلمها ح�را وال يحق له 

الترف فيها اىل الغر وبموجب تعهد خطي مصدق .
الفئات املشمولة بالتوزيع 

1- االرامل : وفق الرشوط التالية / نسبة توزيعها 25 % 
أ - ان تكون صاحبة ارسة ولديها أطفال 

ب - تقديم شهادة وفاة الزوج ز
ت - تعهد مصدق بانها غر متزوجة حاليا 

ث - قرار اعالة من املحكمة ز
2- يتي�م االبوي�ن : دون س�ن 18 س�نة مع اثب�ات الوفاة 
لابوين بش�هادة مصدقة من الجهات ذات العاقة / نسبة 

توزيعها 15 % 
3-العج�زة : عجز كامل وفق تقرير طبي مبني فيه نس�بة 
العج�ز مع قرار اللجان الطبية املختصة / نس�بة توزيعها 

20 % وممن لديه أطفال قارصين.
4- املقطوعني : ليس له معيل ولديه ارسة / نسبة توزيعها 

. % 15
5- العوائل املهجرة 5 % 

6- املكفوفني : رضير ومعوز وليس له معيل ولديه ارسة / 
نسبة توزيعها 10 % 

7- املطلق�ات : ق�رار محكم�ة بالط�اق ولديه�ا أطف�ال 
قارصين وتشكل ارسة .

8- ذوي املفقودي�ن من جراء العملي�ات االمريكية واعمال 
اإلرهاب مع تقديم الوثائق الرسمية التي تؤيد لك.

اس�تضافت لجنة الخدم�ات يف مجلس املحافظة 
مدي�ر م�اء املثنى ملعرفة أس�باب ش�حة املياه يف 

بعض االقضية والنواحي يف عموم املحافظة .
وقال فهد س�يف رئيس اللجنة”ناقش�ت اللجنة 
اثناء اس�تضافة عبد مطر فهد مدي�ر املاء التلكؤ 
الحاصل يف بعض مشاريع املاء إضافة اىل النقص 
الحاصل يف كمية املاء املجهزة للمواطنني يف قضاء 
الخ�رض ، وأضاف ان دائرة املاء تش�كو نقص يف 
االليات ووجود متجاوزي�ن عى الخطوط الناقلة 
وبني ان مدير املاء وعد بحل جميع املشاكل الفنية 

املسببة للنقص يف قضاء الخرض خال أيام .
وأف�اد ان الدائرة تش�كو من ع�دم جباية األموال 
الخاصة بتس�ديد أج�ور املاء مل�ا للموضوع من 

أهمية ألغراض الصيانة.
هذا وح�رضت عضو مجل�س املحافظة باس�مة 

رحيم االستضافة املذكورة
ومما تجدر االش�اره اليه ان هناك شكاوى عديدة 
يف قض�اء الخرض من دائرة امل�اء وعدم صاحية 
لاس�تخدام البرشي وكث�ر التج�اوز عى الخط 

الناقل دون أي اجراء من قبل دائرة املاء .

ارشفت عضو لجنة الخدمات يف مجلس محافظة املثنى اوصاف عبد 
الكري�م الظاملي عى اعادة مياه الرشب املقطوع�ة اىل عدد من احياء 
مدينة الرميثة وذلك بعد استامها عدد من شكاوى املواطنني , حيث 
تم تش�كيل فرق هندس�ية و فنية م�ن دوائر مجاري وم�اء وبلدية 

الرميث�ة والتوج�ه اىل اماكن القطع ملعالجته واع�ادة مياه الرشب يف 
ف�رة قياس�ية , وقد اثنت الظامل�ي عى عمل ه�ذه الدوائر ودعت اىل 

تقديم املزيد من الخدمات البناء املحافظة الكرام ..

ق�دم عض�و مجل�س املحافظ�ة رئي�س لجن�ة 
الخدم�ات فهد س�يف تقري�ر اللجن�ة الجتماع 
املجلس يف الجلسة السابعة عرش حول بيع قطع 
األرايض الس�كنية وق�د ناقش املجل�س التقرير 

وتوصيات اللجنة .
*- بن�اءا عى ما تقدم به مجلس محافظة املثنى 
يف جلسته االعتيادية التاسعة واملنعقدة بتاريخ ) 
18/3/2014 ( بخص�وص بيع قطع االرايض 
الس�كنية والت�ي القط�ع الس�كنية ) الركين�ة ، 
املتمي�زة ، املتخللة ( العائدة اىل بلديات محافظة 

املثنى كافة ومن ضمنها بلدية السماوة ومطالبة 
لجنة الخدمات العداد التقرير . 

البلدي�ات  وزارة  م�ن  املوافق�ة  بع�د حص�ول 
بخصوص االعان عن بيع قطع االرايض املش�ار 
 2013 لس�نة   )  21  ( قان�ون  اليه�ا وحس�ب 
والتعليم�ات الصادر بموجبه والتي يجري البيع 
بني منتسبي الوزارة الواحدة مع اعطاء االسبقية 
ملنتس�بي الدائرة التي تعود االرايض السكنية لها 
فاذا لم يتقدم احد منتس�بي ال�وزارة او الدائرة 
املعني�ة فتعل�ن مجددا للبي�ع اىل املواطنني كافة 
مم�ن تتوف�ر فيه�م رشوط التملك ام�ا الجدوى 

االقتصادي�ة م�ن البي�ع فه�ي لزي�ادة واردات 
البلدي�ة ومنع االس�تغال الغر قانون�ي عليها . 
وبعد اطاع لجنة الخدامت عى مواقع واس�عار 
ه�ذه القط�ع وجم�ع املعلوم�ات واش�ارة ذوي 

االختصاص وحسب الجدول املرفق طيا : 
1. ان القطع املعلن�ة للبيع عى مواقع قريبة من 
مناط�ق تجاري�ة ومناطق متمي�زة وبالتايل هي 

اقرب ان تكون تجارية. 
2. انخفاض الب�دل املقدر للقطع م�دار البحث 
خصوص�ا القط�ع الواقع�ة يف مناط�ق تجارية 

ومناطق متميزة يف املحافظة . 

*-  يف الجلس�ة الس�ابقة ل�م يص�وت املجل�س 
عى كافة الفق�رات ضوابط توزي�ع دور واطئة 
الكلفة بش�كل كامل علما ان املجلس صوت عى 
بع�ض الفقرات باالغلبية املطلقة وبعضها االخر 
باالغلبي�ة البس�يطة وحس�ب مطالع�ة مقررية 

املجلس واملرفقة طيا. 
*-  حسب كتاب املجلس املحيل يف قضاء الرميثة 
املرقم ) 297 ( يف ) 26/3/2014 ( بخصوص 
مناقش�ة املجلس املحيل لقضاء الرميثة بجلسته 
املرقم�ة ) 3 ( واملؤرخ�ة يف ) 21/1/2014 ( 
والخاص�ة بانش�اء مدينة متكامل�ة عرية من 

االرض العائ�دة لناحي�ة النجم�ي وذل�ك لتوفر 
االرايض العائدة ملديرية ناحية النجمي بمساحة 
) 13000 ( دونم حس�ب كتاب�ة املجلس املحيل 

املرفق طيا . 
توصيات اللجنة:

1. تش�كل لجن�ة جديدة لتدقيق ب�دالت التقدير 
والتثمني للقط�ع مدار البحث اع�اه وموافقتها 

من حيث الشوراع التجارية. 
2. تحدي�د قط�ع االرايض الس�كنية للموظف�ني 
وع�زل التمي�زة منه�ا لكافة املواطن�ني لغرض 

حصول البلديات باكثر ايرادات. 

3. ت�ويص لجنة الخدمات عى التصويت بصورة 
اجمال ع�ى كافة فق�رات ضواب�ط توزيع دور 

واطئة الكلفة. 
4. ت�ويص اللجنة باص�دار قرار النش�اء مدينة 
عرية من االرض العائدة لناحية النجمي وذلك 
لتوف�ر االرايض العائ�ة ملديرية ناحي�ة النجمي 
بمس�احة ) 13000 ( دون�م ويل�زم الناحي�ة 
باستفادة الرشائح املقدمة ملديرية بلدية الرميثة 
وذلك لقلة االرايض املوجودة يف القضاء وحس�ب 
راي اللجن�ة القانونية ملجل�س املحافظة املرفق 

طيا عى اصل كتاب املجلس املحيل للقضاء .  

في تقرير للجنة االعمار والتنمية والتخطيط اإلستراتيجي
يوصي بألزم ادارة المحافظة بوضع آلية واضحة لمتابعة حصة المحافظة من مشاريع الوزارات على أن  يتم مراجعة وتقييم تلك المتابعة بشكل دوري من قبل المجلس

لجنة الخدمات في مجلس المحافظة تستضيف 
مدير الماء في المحافظة

اوصاف الظالي عضو لجنة الخدمات في المجلس تشرف ميدانيًا على أعادة مياة الشرب 
المقطوعة عن بعض أحياء قضاء الرميثة

تقرير لجنة الخدمات يوصي تحديد قطع االراضي السكنية للموظفين وعزل التميزة منها لغرض حصول البلديات باكثر ايرادات و التصويت على كافة فقرات ضوابط 
توزيع دور واطئة الكلفة واصدار قرار النشاء مدينة عصرية

في تقرير للجنة الخدمات في مجلس المحافظة

يوصي على  تفعيل قانون رفع التجاوزات على قطاعات الدولة الخدمية ومفاتحة البلديه باسباب عدم  ايصال الخدمات الى المناطق الزراعية

قدم عضو مجلس المحافظة رئيس لجنة االعمار والتنمية والتخطيط اإلستراتيجي محمد عربود الزيادي تقرير لجنته وتضمن التقرير الذي قدم الى مجلس 
المحافظة بجلسته السابعة عدة محاور تضمن خطة عام 2014 ومشاريع الوزارات ضمن الموازنة االستثمارية ومجلس التخطيط والتنمية واوصت اللجنة 

المجلس على ضرورة المصادقة على تعديل كلف واسماء المشاريع التي ارسلتها المحافظة .

قدمت لجنة الخدمات في مجلس المحافظة تقريرا للمجلس في جلسته 
االعتيادية السابعة حول المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاعات الخدمية في 
المحافظة وناقش المجلس تقرير اللجنة وتوصياتها وقرر تعديل الضوابط التي 
حددتها المحافظة بهذا الخصوص من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض برئاسة 

النائب األول للمحافظ 

■ صوت المثنى - خاص  ■

قرر مجلس محافظة املثنى يف جلس�ته 
تحوي�ل ثاثة مواق�ع يف صحراء املثنى 

إىل محميات طبيعية.
وق�ال رئي�س لجن�ة البيئ�ة يف مجلس 
املحافظ�ة عيل حنوش إن ه�ذه املواقع 
ه�ي كل م�ن واح�ة الش�اوية وواحة 
الرفاعي�ة الواقعت�ان يف محي�ط قضاء 
الس�لمان إضافة ملنطقة وادي الضباع 
أن املجلس وافق أيضا عى تحويل واحة الواقع�ة قرب ناحية بصية, مش�راً إىل 

هدانية إىل متنزه وطني وتامني الحماية 
والبدء  لتحسني خصائصها  الرضورية 

بزراعة محيطها بأشجار الزيتون.
وأضاف حنوش أن هذه املواقع التي تم 
اختيارها من قبل لجنة تضم مديريات 
الزراع�ة والبيئة  فضاً عن لجنة البيئة 
يف املجل�س تنطب�ق عليه�ا املواصفات 

العراقية للمحمية الطبيعية.
ودع�ا حنوش وزارت�ي الزراعة والبيئة 
املواق�ع  التعجي�ل بإص�اح ه�ذه  إىل 
وحمايته�ا من خ�ال الدوائ�ر التابعة 

لها.

■ صوت المثنى - خاص  ■

طالب عض�و مجلس محافظة 
املثن�ى احم�د م�رزوك صال 
باق�رار قان�ون املوازنة العامة 
،منتقدا  بارسع وق�ت ممك�ن 
التاخ�ر الحاصل يف اقرار هذا 

القانون.
وقال ص�ال ان التاخر القى 
بضال�ة الس�لبية ع�ى ه�ذه 
املش�اريع الخدمية عى وش�ك املحافظ�ة مش�را اال ان اغلب 

التوق�ف ودع�ا اىل ابع�اد هذا 
املحاصص�ة  ع�ن  القان�ون 
السياس�ية والنظ�ر ملحرومية 
املعدمة”.مح�ذراً  املحافظ�ات 
املوازن�ة  تاخ�ر  مغب�ة  م�ن 
وترحي�ل القان�ون اىل الربملان 
الجديد،ومبين�اً ان عى اعضاء 
الربمل�ان الجلوس ع�ى طاولة 
واح�دة وترك الخاف�ات التي 
لطاملا اث�رت عى حياة املواطن 

البسيط .

■ صوت المثنى - خاص  ■

يف  الطاق�ة  لجن�ة  عض�و  زار 
مجل�س محافظ�ة املثنى زينب 
رشك�ة  مق�ر  محم�د  حس�ن 
BGP األستكش�افية البرولي�ة 
والخاص�ة بأستكش�اف البقع 
وت�م  املحافظ�ة  يف  البرولي�ة 
خال الزيارة اللقاء مع الكادر 

الصين�ي  للرشك�ة  األداري 
الجنس�ية األس�تماع ملطاليبهم 
عمله�م  بتس�هيل  الخاص�ة 
داخ�ل املحافظ�ة وتقديم كافة 
التس�هيات التي تي�رس العمل 
وأنجاز مهامهم بالشكل األمثل 
وخال الف�رة املقرر للمرشوع 

االستكشايف

■ صوت المثنى - خاص  ■

ق�رر مجل�س محافظ�ة املثنى 
تخفيض س�عر األمب�ر املجهز 
م�ن قب�ل املول�دات األهلية إىل 
خمس�ة آالف دين�ار ب�دالً من 
س�بعة آالف ع�ى خلفي�ة قرار 
وزارة النف�ط بتجهيز أصحاب 

املولدات بالوقود مجاناً.
وقال رئي�س لجنة الطاقة انور 
فاهم كس�ار“ بان ه�ذا القرار 

الذي س�يطبق اعتباًر من شهر 

حزي�ران املقب�ل ومل�دة ثاث�ة 
أشهر اتخذ بسبب تزويد وزارة 
النفط أصحاب املولدات األهلية 
بالوق�ود مجاناً , مش�راً اىل ان 
املجل�س كل�ف لجن�ة الطاق�ة 
املحلية يف  باملجلس واملجال�س 
االقضي�ة والنواح�ي بمتابع�ة 
تنفي�ذ ه�ذا القرار ومحاس�بة 
أصح�اب املول�دات املخالف�ني 
له�ذه التس�عرة م�ع مراقب�ة 

ساعات التشغيل.

■ صوت المثنى - خاص  ■

ح�رضت وف�اء فاض�ل الخالدي 
عضو مجل�س املحافظة ورئيس 
لجنة العاق�ات العامة احتفالية 
للتمري�ض والتي  العاملي  الي�وم 
اقيم�ت عى قاع�ة اوروك يف كلية 

الطب.
املمرض�ة  الخال�دي  وكرم�ت 
سماح املرش�دي .كما دعت كافة 
طالبات الثالث املتوس�ط للتقديم 
وذل�ك  التمري�ض  اعدادي�ة  اىل 
وكونه�ا  املوج�ودة  لامتي�ازات 
مهنة انسانية يكسب من خالها 

االجر والثواب.

■ صوت المثنى - متابعات ■
قرر مجل�س محافظة املثنى 

خطورة  مخصص�ات  من�ح 

ودي�وان  املجل�س  ملوظف�ي 

املحافظة  بسبب ممارستهم 

للعمل الرقابي.

وقال رئيس اللجنة القانونية 

يف املجل�س طال�ب امليايل ان 

لتحس�ني  الق�رار جاء  ه�ذا 

له�ؤالء  املعي�ي  الوض�ع 

قليل  الراتب  املوظفني ك�ون 

ج�دا وال يتناس�ب م�ع غاء 

املعيش�ة فضاً عن املخاطر 

الت�ي يتع�رض له�ا ه�ؤالء 

املوظف�ني نتيج�ة عملهم يف 

دوائ�ر رقابي�ة األم�ر ال�ذي 

يتطل�ب إرشاكه�م يف لج�ان 

تحقيقي�ه تخ�ص ملي�ارات 

الدنانر.وأض�اف املي�ايل أن 

ه�ذه املبال�غ س�ترف من 

املوازن�ة التش�غيلية ضم�ن 

الب�رودوالر,  تخصيص�ات 

املجل�س  أن   إىل  مش�را 

ال�وزراء  مجل�ي  خاط�ب 

ش�مول  لغ�رض  والن�واب 

بمخصصات  املوظفني  هؤالء 

الخطورة أسوة ببقية الدوائر 

النزاه�ة  كهيئ�ة  الرقابي�ة 

املالية دون  الرقاب�ة  وديوان 

املحافظة  ان يحصل مجلس 

ع�ى أي رد.وأوض�ح رئيس 

القانوني�ة يف مجلس  اللجنة 

املخصص�ات  ان  املثن�ى 

س�ترف بحس�ب الشهادة 

الدراس�ية وبواقع 300 ألف 

الدكتوراه واملاجستر  لحملة 

والبكالوري�وس و 250 ألف 

دينار للحاصلني عى الدبلوم 

وش�هادة اإلعدادي�ة و 200 

أل�ف دين�ار للحاصلني عى 

املتوسطة واالبتدائية ومن لم 

يحمل شهادة دراسية.

■ صوت المثنى - خاص  ■

ق�رر مجل�س محافظة املثن�ى الريث 
ببيع قط�ع األرايض ذات املوقع املتميز 

والتابعة لدوائر البلديات يف املحافظة.
وقالت عضو لجنة الخدمات يف املجلس 

باس�مة رحيم ان املجلس وبعد االطاع 
عى تقري�ر لجنة الخدمات قرر الريث 
وع�دم تطبيق القرار الق�ايض بإعطاء 
البلدي�ة  الدوائ�ر  ملتس�بي  األولوي�ة 
بالتنافس عى رشاء تلك القطع وبنظام 
األقس�اط طويل�ة األم�د مش�راً إىل أن 
قط�ع األرايض التابعة للبلديات تقع يف 
مناطق متميزة وبقرب األس�واق األمر 

الذي يسمح باستثمارها.
وأكدت رحيم أن وزارة البلديات قدمت 
اعراض�اَ عى القرار الص�ادر من قبل 
مجلس الوزراء واملصادق عليه من قبل 
رئاس�ة الجمهورية والق�ايض بإعطاء 
األولوي�ة ملنتس�بي الوزارة الس�تماك 
االرايض ذات املوق�ع املتمي�ز بحجة أن 
الق�رار سيس�هم يف إث�راء وزارت عى 

حساب وزارات أخرى.

مجلس المثنى يقرر تحويل ثالثة مواقع في صحراء المحافظة 
إلى محميات طبيعية

صالل يدعو الى ابعاد قانون الموازنة عن المحاصصة 
السياسية واقرارة باسرع وقت ممكن

زينب حسن عضو لجنة الطاقة تزور مقر شركة 
BGP األستكشافية البترولية

مجلس المثنى يقرر تخفيض سعر األمبير المجهز من قبل 
المولدات األهلية إلى 5000 دينار

الخالدي تكرم عدد من المالكات التمريضية في المثنى

مجلس المثنى يقرر منح موظفيه وموظفي ديوان المحافظة مخصصات خطورة

مجلس محافظة المثنى يقرر التريث 
ببيع قطع األراضي ذات الموقع المتميز 

والتابعة لدوائر البلديات

رئيس وأعضاء لجنة االستثمار في مجلس المحافظة يتفقدون عدد من المشاريع 
االستثمارية

بح�ث عض�و مجل�س محافظ�ة املثنى 
اس�ماعيل س�وادي و مدير ع�ام الهيئة 
املهن�دس ع�ادل داخل الي�ارسي مجمل 

العملية االس�تثمارية ومس�تجداتها كما 
قام�ا بجول�ة ميدانية ش�ملت ع�دد من 

املشاريع السكنية يف املحافظة.

وقد اس�تعرض مدير ع�ام الهيئة املناخ 
االس�تثماري ال�ذي تتمتع ب�ه محافظة 
املثن�ى وتزاي�د ع�دد وف�ود ال�رشكات 

االس�تثمارية الت�ي تبحث ع�ن الفرص 
مختل�ف  يف  املطروح�ة  االس�تثمارية 

املجاالت.
وق�ال الي�ارسي ب�ان املحافظة تش�هد 
اقب�اال متميزا م�ن حيث الوف�ود الزائرة 
والتي تبح�ث عن الفرص االس�تثمارية 
بغية إنش�اء مش�اريع مهمة يف املحافظة 
واض�اف الي�ارسي ب�ان املثن�ى نجحت 
يف ارس�اء عدد جيد من املش�اريع املهمة 
رؤوس  وصل�ت  حت�ى  واالس�راتيجية 
اىل)3 ملي�ار دوالر  املس�تثمرة  االم�وال 
امريكي(واكث�ر م�ن ذل�ك يف املش�اريع 
لإلج�ازات املمنوح�ة والت�ي ل�م يبارش 

العمل فيها حتى االن.
كما اج�رى الجانبان جولة ميدانية لعدد 
من مش�اريع املجمعات الس�كنية حيث 
ابدى س�وادي ارتياحاً كبرا لنوع وحجم 
املشس�اريع ونسب االنجاز املتقدمة فيها 
حيث شملت كل من مجمع ابن يقطني و 
بركات الزيادي ولؤلؤة س�اوة التي تنفذ 

من قبل رشكات محلية واجنبية.
يشار اىل ان املثنى تش�هد مراحل انجاز 
عدد كبر من املش�اريع االس�تثمارية يف 
قطاعات الصناعة والزراعة والس�كن يف 

مركز واقضية املحافظة. 

عضو مجلس المحافظة اسماعيل سوادي ومدير عام هيئة االستثمار يبحثان 
مجمل العملية االستثمارية و يتفقدان عددًا من المجمعات السكنية


