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4/1 ح�سر ا�سترياد اخل�سرا�ات
ان  الزراعة  ل��وزارة  الأق��دم  الوكيل  اجلميلي  �صبحي  الدكتور  قال 
الباذجنان,الب�صل,الفا�صوليا,  اخليار,   , )الطماطة  ا�صترياد  حظر 
 2010 ني�صان  من  الأول  من  اعتبارا  يبداأ  �صوف  الباميا(  ال�صجر, 

واىل اإ�صعار اآخر.
ياأتي  ال�صترياد  ان حظر  ام�س  ال��وزارة   اعالمي يف  وذكر م�صدر 
�صمن �صيا�صة الوزارة لدعم الإنتاج املحلي و�صمان مردود اقت�صادي 
جيد للفالحني يتنا�صب مع ما يبذل من جهد ووقت ومال لإنتاج هذه 

املحا�صيل .
من  واملمول  التخ�ص�صية  لل�صناديق  الإق��را���س  �صندوق  اأن  يذكر 
املقررة  مبالغه  و�صلت  قد  العراقية  للحكومة  الزراعية  امل��ب��ادرة 

لت�صليف الفالحني وامل�صتثمرين اأكرث من اأربعمائة مليار دينار 

اأعتماد التدعيم باحلديد  للطحني
بتحديد  النوعية  وال�صيطرة  للتقيي�س  امل��رك��زي  اجل��ه��از  ���ص��رع 
يكون  بان  ملزمًا  قانونًا  تعترب  والتي  للطحني  القيا�صية  املوا�صفة 
مدعمًا  القطاع اخلا�س  قبل  من  امل�صتورد  اأو  املنتج حمليًا  الطحني 

باحلديد.
للغذاء  الوطنية  اللجنة  ان  ام�س  التجارة  وزارة  يف  م�صدر  وق��ال 
ال�صركة  ا�صت�صافت مدير عام  ال�صحة  يراأ�صها وزير  التي  والتغذية 
اجتماعها  يف  ال��زه��رة  عبد  جبار  مثنى  احل��ب��وب  لت�صنيع  العامة 

اخلا�س بدعم م�صاريع وزارة التجارة.
وا�صاف كان على راأ�س املوا�صيع املدرجة على جدول الأعمال هو 
تدعيم الطحني باحلديد يف العراق , منوها اىل ان هذه اللجنة تقوم 
بو�صع ور�صم �صيا�صات الدولة بكل ما يتعلق ب�صحة و�صالمة الغذاء 

يف عموم العراق 

اقامة اأكث�ر من 48 معر�سا يف العراق 
ذكر املدير العام لل�صركة العامة للمعار�س العراقية ان العام اجلاري 
�صي�صهد اقامة اكرث من 48 معر�صا يف العراق خالل هذا العام منها 
ومعر�س  �صركته  بني  اتفاق  وج��ود  موؤكدا  بغداد,  يف  معر�صا   25

اربيل الدويل يف جمال التعاون امل�صرتك. 
العام  اإن  ام�س   )اآك��ان��ي��وز(  وكالة   ح�صب  ال�صوداين  ها�صم  وق��ال 
املحافظات  عموم  يف  معر�صا   48 من  اأكرث  اقامة  �صي�صهد  اجل��اري 
العراق, والعا�صمة  اقليم كرد�صتان  العراقية من �صمنها حمافظات 
القطاعات  خمتلف  يف  معر�صا   25 اقامة  �صت�صهد  لوحدها  بغداد 

ال�صناعية والتجارية".

خطة لتوزيع احل�س�س الكهربائية
 " عن  احلار�س  رع��د  الكهرباء  ل��وزارة  الق��دم  الوكيل  ك�صف 
التن�صيق مع جمال�س املحافظات لتنظيم توزيع احل�ص�س من 
الطاقة الكهربائية لكل حمافظة تالفيا لي جتاوز ي�صر بح�صة 

العا�صمة .
وقال احلار�س ح�صب وكالة ) اإيبا (  ام�س  ان توقفات كثرية 
وقت  يف  ال�صابقة  ال�صنوات  خ��الل  املنظومة  لها  تعر�صت 
من  املقررة  ح�صتها  على  املحافظات  جت��اوز  نتيجة  ال��ذروة 
عموم  يف  املواطنني  جتهيز  على  �صلبا  وانعك�صت  الطاقة, 
البالد وادت يف بع�س الحيان اىل حدوث اطفاء تام يف جميع 

انحاء البالد  .

 بغداد / كرمي حممد ح�سني
ال���ت���ق���ت ) امل������دى (رئ���ي�������س جل���ن���ة الم����ن 
املحلي  املجل�س  يف  والرتبية  واخل��دم��ات 
املالكي   مهاوي  �صعدي  العامل  حي  ملدينة 
التي قام  م�صتعر�صا املعوقات والجنازات 

بها املجل�س منذ ا�صتالم مهامه بعد 2003
تعترب  العامل  حي  مدينة  ان  مهاوي  وق��ال 
واغلب  �صكانية  كثافة  �صعبية وذات  منطقة 
ال���دخ���ل امل��ح��دود  ���ص��ك��ان��ه��ا ه���م م���ن ذوي 
يف  تلكوؤ  وهناك  كثرية  خدمات  وتنق�صها 
ب��ع�����س م��ف��ا���ص��ل ال��ع��م��ل يف امل��دي��ن��ة ناجت 
العمل  ي��وزع  التي  التخ�صي�صات  قلة  عن 
مب��وج��ب��ه��ا جم��ل�����س حم��اف��ظ��ة ب���غ���داد لكن 
قبل  من  ا�صتجابة  مل�صنا  الخ��رية  ب��الآون��ة 
من  ادراج��ن��ا  ومت  ب��غ��داد  حمافظة  جمل�س 
�صمن املناطق املحرومة والتي حتتاج اىل 

معاجلات �صريعة .
املحلي  املجل�س  يف  اننا  مهاوي  وا���ص��اف 
اجلهات  اىل  �صوتنا  اي�����ص��ال  اىل  ن�صعى 
على  ون��ع��م��ل  ب��غ��داد  حم��اف��ظ��ة  يف  املعنية 
كبرية  مهامنا  لن  ه��ذا  ال�صعوبات  تذليل 
املواطن  حاجات  لتلبية  اك��رب  وم�صوؤليتنا 
تي�صر من  م��امي��ك��ن اجن����ازه مب��ا  واجن����از 
املهجرين  مل�صكلة  فعملنا  وخ��دم��ات  جهود 
واملحلية  الدولية  املنظمات  مع  وبالتعاون 
ال�صريحة  ه��ذه  متطلبات  ك��ل  ت��وف��ري  على 
اىل  بال�صافة  نعمل  زل��ن��ا  وم��ا  املت�صررة 

واملطلقات  الرام������ل  م��و���ص��وع  م��ت��اب��ع��ة 
وال��ع��وائ��ل ال��ف��ق��رية وامل��ت��ع��ف��ف��ة لف��ت��ا اىل 
ومن  والرتبية  وال�صحة  الم��ن  مو�صوع 
المني  الو�صع  كان   : قال  المنية  الناحية 
�صعبا يف بداية الزمة ا�صوة بباقي املناطق 
اما الآن فالو�صع المني م�صتتب واملواطن 
كما  الجن���از  ه��ذا  على  وحري�س  متعاون 
نحن باللجنة المنية نتوا�صل مع ا�صحاب 
تامة  معرفة  على  كونهم  ال��دلل��ي��ة  مكاتب 
اوي�صتاأجر  ي�صرتي  او  يدخل ويخرج  مبن 
ال��ع��ام��ل ول��ن��ا اج��ت��م��اع دوري مع  يف ح��ي 
هذه املكاتب  لغر�س ال�صيطرة على احلالة 
المنية وا�صتمرارها دون خروقات  اما يف 
اجلانب ال�صحي فنحن نعمل على م�صروع 
ال�صحية  املراكز  وزي��ادة  ال�صحية  الرعاية 
يف  يح�صل  ال���ذي  النق�س  و���ص��د  الول��ي��ة 
الرتبوي  ال�صعيد  على  اما  املحالت  بع�س 
ق��ائ��م م��ن م��ت��اب��ع��ة وايجاد  ن�����ص��اط  ف��ه��ن��اك 
ال��ت��ي تطراأ  امل�����ص��ك��الت  ل��ب��ع�����س  احل���ل���ول 
م�صتلزماتها  وت��وف��ري  للمدار�س  بالن�صبة 
بالن�صيق  واملعلمني  املدر�صني  نق�س  و�صد 
اىل  اي�صا  وبالن�صبة  الرتبية  وزارة  م��ع 
ف��ه��ن��اك جل��ن��ة خا�صة  امل����دار�����س  خ���دم���ات 
من  امل��دار���س  �صيانة  على  تعمل  باملجل�س 
�صبغ واعمال دورات املياه وادامتها وهناك 
عمل اآخر ال وهو ايجاد م�صاحات خ�صراء 
لعمل مالعب لتمار�س بها الن�صطة الريا�صة 

املخ�ص�صة  وال���دور  الط��ف��ال  ريا�س  كذلك 
هذا  وك��ل  الرتفيهية  الل��ع��اب  وت��وف��ري  لها 
يعترب اجنازا و�صط احداث وظروف كانت 
�صعبة جدا ون�صعى الآن اىل حتقيق املزيد 
ونطلب  ينجز  مل  ما  وتكملة  اخلدمات  من 
اىل  ينظر  ان  ب��غ��داد  حمافظة  جمل�س  م��ن 
والت�صريع  الهتمام  من  مبزيد  العامل  حي 
ال�صعبية  امل��دي��ن��ة  خل��دم��ة  ال��ع��م��ل  ب��وت��رية 

واملواطنني الفقراء 
حيث  اخلدمات  م�صاألة  اىل  مهاوي  وا�صار 
ماتركه  اجن����از  ع��ل��ى  عملنا  ان��ن��ا  ا���ص��اف 
المريكان من اعمال تعهدوا باأجنازها لكن 
اح��دث هذا  ال��ذي  امل��دن هو  الن�صحاب من 
اخللل ونحن الآن وبجهود متوا�صلة متكنا 
من متابعة  ال�صركات التي جاءت من خالل 
هذه  من  انتهينا  وحاليا  المريكية  القوات 
العمال وهي منظومة الكهرباء واحالة 24 
القوات  بها  اتت  قد  كانت  كهربائية  مولدة 
حي  ملدينة  املحلي  املجل�س  اىل  المريكية 
لها  الوقود  وتوفري  عملها  وتنظيم  العامل 
كذلك احلماية وال�صيانة امل�صتمرة وجتهيز 
المبري  �صعر  بالكهرباء وحتديد  املواطنني 
ب7000اآلف دينار وعدم ال�صماح بتجاوز 
حي  يف  املهمة  الع��م��ال  وم��ن  ال�صعر  ه��ذا 
املت�صررة  ال�����ص��وارع  اك�����ص��اء  ه��و  ال��ع��ام��ل 
وامل���ج���اري وان�����ارة ه���ذه ال�������ص���وارع ليال 

وباأمكان اي زائر ان يرى ذلك بو�صوح .

ال������ع������ام������ل ح����������ي  يف  امل�������ح�������ل�������ي  امل������ج������ل�������������س 

نع��اين تلك���ؤ العمل ب�سبب قل��ة التخ�سي�س��ات .. ونحت��اج اىل معاجل��ات �سريعة

بغداد /املدى
طالب نائب رئي�س اللجنة القت�صادية يف جمل�س النواب املنتهية وليته يونادم 
لذوي  عمل  واي��ج��اد  ال�صكن  ملفات  ح��ل  على  بالرتكيز   " املقبلة  احلكومة  كنا 

ال�صهادات وتنفيذ اخلطط القت�صادية ال�صابقة".
وقال كنا ح�صب وكالة  ) اإيبا ( ام�س  ان النظر اىل التنمية مبفهومها العام على 
اأنها عملية �صاملة ذات م�صامني اقت�صادية واجتماعية ل تقبل التجزئة ميهد اىل 

تغيري وا�صع للواقع العراقي م�صتقبال ".
اطارها  يف  تبحث  ان  يجب  والإجتماعية  الإقت�صادية  التنمية  ان  كنا  وا�صاف 
الرثوة  وت��وزي��ع  املهمة  القطاعات  لتطوير  قاعدة  ايجاد  ���ص��رورة  مع  العملي 
التنمية  . م�صددا على ان مو�صوع  الرفاه املعي�صي  على املواطنني و�صول نحو 

القت�صادية مهم وتعزيزه يجتاج اىل جهود م�صرتكة .
وافاد كنا " ان التغيري يف دور الدولة يكون يف الأ�صلوب الذي تتبعه للو�صول 
امللكية  من  ب��دل  القت�صادي  للن�صاط  توجيهيا  دوره��ا  يكون  بحيث  ل��الأه��داف, 

والحتكار املبا�صر لو�صائل ووحدات واأن�صطة القت�صاد ".

  

كنا : احلك�مة املقبلة مطالبة بحل 
ملفات ازمة ال�سكن والبطالة

بابل / اقبال حممد
ا�صتاذ  ن��ا���ص��ر  داخ����ل  ال��دك��ت��ور  ح����ذر  
بابلفب  جامعة  يف  التحليلية  الكيمياء 
القاء  م��ن  ام�����س   ) امل���دى   ( ل  ت�صريح 
خملفات املعامل وامل�صت�صفيات وال�صرف 
:  ان نهر  ال�صحي  يف نهر احللة وقال 
البيئية  امل�صاكل  من  ع��ددا  يعاين  احللة 
التي تت�صبب يف تلويث مياهه اأخطرها 
مبا�صرة  ترمى  التي  الطبية  النفايات 
وه��ذه  امل�صت�صفيات  ب��ع�����س  م��ن  اإل��ي��ه 
من  كبرية  كميات  ع��ادة  حتمل  املخلفات 
العنا�صر الثقيلة وكميات من الفو�صفات 
والعنا�صر الأخرى م�صريا اىل ان  هناك 
خملفات  وه��ي  املخلفات  من  اخ��ر  نوعا 
ال�صرف ال�صحي التي تطرح من بع�س 
جند  حيث  النهر  اىل  ال�صكنية  الحياء 
مفتوحة  ال�����ص��ب��ك��ة  ل��ه��ذه  ك��ب��رية  ف��ت��ح��ة 

وتلفظ خملفاتها على �صفة النهر .
وي�صيف نا�صر  ان التلوث الخر للنهر 

قبل  من  اخلاطئة  ال�صلوكيات  من  ياتي 
يغ�صلون  ال��ذي��ن  اخل�����ص��روات  ب��ائ��ع��ي 
ال��ف��ا���ص��د منها يف  خ�����ص��روات��ه��م ورم���ي 
ا�صافة اىل ظاهرة  النهر مع �صناديقها  
احللة  نهر  ت��ل��وث  يف  �صاهمت  خ��ط��رية 
القدمية  ال�صيارات  �صكراب  و�صع  وهي 
ملنع  اله��ايل  قبل  من  النهر  على جانبي 
دوره��م وهي  النهر اىل  جرف وانحدار 
احلديد  ن�صبة  زيادة  يف  ت�صببت  ظاهرة 
والر�صا�س  وال�صيانيد  وال��ك��ادم��ي��وم 

وعنا�صر اخرى يف مياه النهر .
املخلفات  ان  داخ�����ل:  ال��دك��ت��ور  وب���ني 
الزراعي  ال�صرف  وخملفات  احليوانية 
ت�صهم يف زيادة ن�صبة النرتات والنرتيت 
يف مياه النهر نتيجة ا�صتخدام ال�صمدة 
زي��وت  ت�صببه  ع��م��ا  ف�����ص��ال  وامل��ب��ي��دات 
ال�صيارات التي تغ�صل على جانبي النهر 
ي��وؤدي ذل��ك اىل ارت��ف��اع يف ن�صب  حيث 

املركبات الع�صوية يف مياه النهر

خملفات  رمي  من  يحذر  تدري�سي 
املعامل وامل�ست�سفيات  يف نهر احللة

�ا�سط /حامد املياحي
النواب  جمل�س  مكتب  مدير  اأع��ل��ن  
امتناع  ع��ن   , وا���ص��ط  حم��اف��ظ��ة  يف 
وزارة العمل وال�صوؤون الجتماعية 
من  دي��ن��ار  مليار   11 مبلغ  دف��ع  ع��ن 
بقانون  امل�����ص��م��ول��ني  م�����ص��ت��ح��ق��ات 

الرعاية الجتماعية يف املحافظة ,

ال���ن���واب  جم��ل�����س  ا����ص���در  اأن  ب��ع��د 
العراقي قرارا يف وقت �صابق ين�س 
امل�صمولني  روات�����ب  حت��وي��ل  ع��ل��ى 
ب��ق��ان��ون ال��رع��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة من 
وزارة العمل وال�صوؤون الجتماعية 
اإىل املجال�س املحلية يف املحافظات.
اك���د ذل����ك  اح��م��د ن��ه��ري ل����) امل����دى ( 

ام�س وقال ان امل�صكلة التي واجهت 
امل�����ص��م��ول��ني ب��ق��ان��ون ال��رع��اي��ة يف 
 37500 ع��دده��م  وال��ب��ال��غ  وا���ص��ط 
ا�صتالم  م��ن  وح��رم��ان��ه��م  م�صتفيد  
العمل  وزارة  امتناع  هو   , رواتبهم 
الثالثة  لال�صهر  روات��ب��ه��م  دف��ع  ع��ن 
 11 والبالغة   2009 لعام  الخ���رية 

مليار دينار بحجة عدم وجود اموال 
لديها.

يف  امل��ح��ل��ي��ة  الدارة  اأن  واأ����ص���اف 
حم��اف��ظ��ة وا����ص���ط اك����دت اأن���ه���ا غري 
م�صتحقات  دف�����ع  ع����ن  م�������ص���وؤول���ة 
امل�������ص���م���ول���ني ب���ق���ان���ون ال���رع���اي���ة 
املا�صي,   2009 للعام  الجتماعية 

م�صتحقات  بدفع  �صتبا�صر  ولكنها 
ال��ث��الث��ة لعام  ل��ال���ص��ه��ر  امل�����ص��م��ول��ني 
ميزانية  مبالغ  و�صول  بعد   2010

العام 2010 للمحافظة.
النواب   جمل�س  مكتب  ان  واأو���ص��ح 
النواب  جمل�س  ف��احت  املحافظة  يف 
العراقي وجمل�س املحافظة والدارة 

حل  ليجاد  وا�صط  ملحافظة  املحلية 
من  ال�صريحة  ه��ذه  مل�صكلة  �صريع 
اأن  بعد   , م�صتحقاتهم  �صرف  اج��ل 
لدى  �صكوى  بتقدمي  منهم  ع��دد  ق��ام 
ومطالبته  املحافظة  جمل�س  مكتب 
بالتدخل لرفع ال�صري الذي حلق بهم 

وحرمانهم من ا�صتالم رواتبها .

وا���س��ط يف  ال��رع��اي��ة  روات����ب  م��ن  م�ستفيد   37500 ح���رم���ان  

دع�ة امل�سم�لني الكمال البيان 
ال�سن�ي يف مدينة ال�سدر

اعداد/يو�سف الطائي
الجتماعية   وال�����ص��وؤون  العمل  وزارة  يف  الجتماعية  ال��رع��اي��ة  دائ���رة  دع��ت 
املواطنني الذين لديهم نواق�س يف معامالتهم  ويف البيان ال�صنوي لعام 2009 

اىل مراجعة الدائرة لكمال  النواق�س.
ا�صم من  من  ان هناك 700  ام�س  ل�)املدى(   الدائرة  وقال م�صدر م�صوؤول يف 
مواطني مركز ال�صدر لديهم نواق�س يف املعامالت, بال�صافة اىل عدم ت�صليمهم 
البيان ال�صنوي لعام 2009, داعيا جميع امل�صمولني اىل مراجعة مركز مدينة 

ال�صدر املوجود يف الدائرة لكمال النواق�س ليتم �صرف مبالغ العانات لهم.
واكد امل�صدر ان على جميع املواطنني مراجعة املركز املذكور لكمال النواق�س 
وبخالفة تهمل معامالتهم ويتم ايقاف العانات وعليهم تقدمي معامالت جديدة 

عن طريق املجل�س البلدي لكل حمافظة وح�صب الرقعة اجلغرافية يف املنطقة.

املو�سل/نوزت �سمدين
ال�صعبة  يف  ال��ه��ن��د���ص��ي��ة  ال���ك���وادر  و���ص��ع��ت 
نينوى  وج�صور  طرق  ملديرية  التابعة  الفنية 
اجل�صر  م�صروع  لتنفيذ  الول��ي��ة  الت�صاميم 
من  واحد  وهو  املو�صل,  مدينة  يف  ال�صاد�س 
املديرية  تعتزم  التي  ال�صرتاتيجية  امل�صاريع 
تنفيذها يف عام 2010 من اجل تخفيف الزخم 
غامن  بح�صب  املو�صل  مدينة  داخ��ل  امل��روري 
حممد �صيت مدير طرق وج�صور نينوى, الذي 
مع  اجل�صر  لتنفيذ  التخمينية  الكلفة  بان  ذكر 
مليار  وخم�صني  خم�صة  نحو  تبلغ  مقرتباته 
اأن  واجل�صور  الطرق  مدير  واو���ص��ح  دي��ن��ار, 
و�صي�صهم  �صنوات  ثالث  �صي�صتغرق  امل�صروع 
ب�صكل فاعل يف فك الختناقات املرورية داخل 

ملركبات  �صيخ�ص�س  ك��ون��ه  امل��و���ص��ل,  مدينة 
املو�صل  ���ص��م��ال  م��ن  �صت�صلكه  ال��ت��ي  احل��م��ل 
ا�صطرار  دون  جنوبه,  حتى  حلقي  وب�صكل 
هذه املركبات اىل دخول املدينة, واأ�صار املدير 
تنفيذ  م�صتلزمات  كافة   هياأت  دائرته  ان  اىل 
يحتاج  فنية  او  كوادر هند�صية  امل�صروع  من 

اليها امل�صروع.
ج�صور  خم�س  فيها  املو�صل  مدينة  ان  ويذكر 
على نهر دجلة تربط جانبيها المين والي�صر, 
نفذ اآخرها يف مطلع ثمانينات القرن املا�صي, 
وبعد ات�صاع رقعة املدينة والنفجار ال�صكاين 
فيها تزايدت احلاجة اىل بناء ج�صور جديدة.

م�صاريع  مديرية  اأعلنت  اخ���رى,  جهة  وم��ن 
حمافظة نينوى, و�صع ت�صاميم لتنفيذ جم�صر 

اجلانب  يف  موقعه  ال�صباط(  با�صم)تقاطع 
الي�����ص��ر مل��دي��ن��ة امل��و���ص��ل, وذك���ر م�����ص��در يف 
املديرية للمدى ان املج�صر �صريبط تقاطع حي 
ال�صباط بج�صر �صنحاريب, وهي منطقة دائمة 
الزحام ب�صبب قربها من مداخل ثالثة ج�صور 
وكذلك  والرابع,  القدمي واحلرية  هي اجل�صر 
الختناقات  فيها  تقاطعات ترتكز  ثالثة  تربط 
املرورية,و هذا املج�صر �صي�صهم وب�صكل كبري 
وا�صاف  امل����روري,  ال��زخ��م  تخفيف  يف  ج��دا 
قبل  با�صرت  الهند�صية  ال��ك��وادر  ب��ان  امل�صدر 
دورة  يف  م�صابه  جم�صر  بتنفيذ  بالبدء  اي��ام 
املو�صل,  ملدينة  المي��ن  اجلانب  يف  الريموك 
تباعا  تنفيذها  �صيجري  اخ��رى  م�صاريع  وان 

يف املدينة.

و�سع الت�ساميم لتنفيذ اجل�سر ال�ساد�س يف امل��سل

النا�سرية / ح�سني العامل
اعلن يف مديرية بيئة ذي قار عن قطع احل�صة 
ذي  يف  الطابوق  معامل  جميع  عن  الوقودية 
وت�صببها  البيئية  ال�صروط  ملخالفتها  وذلك  قار 

بتلوث الهواء اجلوي .
ذكر ذلك للمدى ام�س مدير بيئة ذي قار املهند�س 

راجي نعيمة من�صد واو�صح قائال :
عن  الناجم  البيئي  التلوث  خماطر  م��ن  للحد 
النفط  ت�صتخدم  التي  الطابوق  معامل  ت�صغيل 
اكرث  عن  الوقودية  احل�صة  قطع  تقرر  ال�صود 

من 30 معمل طابوق تتوزع على انحاء متفرقة 
هذا  وي��ات��ي  وا���ص��اف   . ق��ار  ذي  حمافظة  م��ن 
كافة  البيئة  مديرية  ا�صتنفدت  ان  بعد  الج��راء 
والقانونية  والداري����ة  اجل��زائ��ي��ة  الج����راءات 
الغرامات  وفر�س  الن��ذارات  بتوجيه  املتمثلة 
املت�صببة  املعامل  بحق  الغلق  اوام��ر  وا���ص��دار 
متت  املذكور  الج��راء  ان  اىل  لفتا   . بالتلوث 
امل�صادقة عليه من املحافظة وجمل�س املحافظة 
توزيع  �صركة  تلكوؤ  لكن  �صهرين  من  اك��رث  منذ 
باملوعد  تطبيقه  دون  حال  النفطية  املنتوجات 

املقرر .
وا�صار مدير بيئة ذي قار اىل ان عملية ا�صتئناف 
لن  الوقودية  باحل�صة  الطابوق  معامل  جتهيز 
تتم ال يف حال تاهيل معامل الطابوق ون�صب 
منظومة احلرق اليل املعززة مبنظومة ت�صخني 
املطلوبة  التاهيل  عملية  ان  اىل  لف��ت��ا  ك��ف��وؤة 
اىل  منوها  كبرية  ب�صورة  التلوث  من  �صتحد 
ان املعيار الذي �صتعتمد دائرة البيئة يف عملية 
تقييم معامل الطابوق �صيكون متمثال بانبعاث 

دخان ابي�س غري ملوث من مداخنها .

قطع احل�سة ال�ق�دية عن اكرث من 30 معمل طاب�ق يف ذي قار

اإعالن مناق�سات
اإعالن للمرة الثالثة

اإعالن
تعلن ال�صركة العامة لل�صناعات البرتوكيمياوية –احدى �صركات وزارة ال�صناعة واملعادن عن املناق�صة املدرجة ادناه فعلى الراغبني 
بال�صرتاك من املكاتب املتخ�ص�صة وامل�صجلني لدى ق�صم الهيئة العامة لل�صرائب مراجعة مقر ال�صركة/ بغداد مقابل م�صت�صفى ال�صعدون 
الهلي او مقر ال�صركة / ب�صرة – خور الزبري للح�صول على ال�صروط العامة مقابل دفع مبلغ )250000( مئتان وخم�صون الف دينار 
غري قابل للرد وتقدمي العطاءات بثالثة ظروف خمتومة ومثبت عليها ا�صم ال�صركة ورقم املناق�صة ويكون الظرف الول فني والثاين 
جتاري والثالث يحتوي على امل�صتم�صكات املطلوبة )�صهادة تاأ�صي�س –التاأمينات الولية – براءة الذمة من ال�صرائب –و�صل �صراء 
املناق�صة( وان لتقل مدة نفاذية العر�س عن ثالثة ا�صهر وتودع يف �صندوق املناق�صات مع تقدمي تاأمينات اولية مقدارها 1% ب�صك 
م�صدق او خطاب �صمان ويف موعد اق�صاه ال�صاعة الثانية ع�صرة ظهرا ليوم الغلق 2010/4/19 وال�صركة غري ملزمة بقبول اوطاأ 

العطاءات ويتحمل من تر�صو عليه املناق�صة اجور ن�صر العالن. 
مناق�صة )2010/205/3(

للم�صروع  النتاجية  الطاقة  وت�صغيل(  ون�صب  )جتهيز  ال�صتثمار  او  امل�صاركة  با�صلوب  البال�صتيكية  اخلزانات  انتاج  م�صروع  تنفيذ 
)1طن/�صاعة( باملوا�صفات القيا�صية العاملية وتكون املعدات املن�صوبة وامل�صتخدمة يف امل�صروع من املنا�صئ الغربية او اليابانية او 
ال�صينية معززة ب�صهادة اليزو مع بناء �صقيفة للم�صروع ح�صب املوا�صفات القيا�صية وح�صب ال�صروط التي ميكن احل�صول عليها لدى 

 www.pchem-iq.com الدائرة التجارية او مكتب ال�صركة يف بغداد اأو موقع �صركتنا على النرتنيت
  economictender@yahoo.com وموقع وزارة ال�صناعة واملعادن

اجلنوبية  لل�صمنت  العامة  لل�صركة  التابعة  املعامل  احد  ال�صماوة  �صمنت  معمل  يعلن 
الراغبني  فعلى  اأعاله  املناق�صة  اإجراء  عن  واملعادن  ال�صناعة  وزارة  ت�صكيالت  احدى 
بال�صرتاك يف املناق�صة احل�صور اىل مقر املعمل/ ق�صم التجارية الكائن يف حمافظة 
املثنى لغر�س احل�صول على كتاب تقدمي ون�صخة من ال�صروط الفنية والقانونية لقاء 
مبلغ قدره )25000( خم�صة وع�صرون الف دينار لكل مناق�صة غري قابلة للرد, وتقدمي 
عطاءاتهم يف غالفني احدهما جتاري )ال�صعر( والخر فني مت�صمنًا "التاأمينات الولية 
البالغة )1%( من قيمة العطاء مبوجب �صك م�صدق او خطاب �صمان علما ان اخر موعد 
لتقدمي العطاءات �صيكون خالل الدوام الر�صمي ليوم الثالثاء امل�صادف 2010/4/13 
ال�صاعة الثانية ع�صرة ظهرًا, على ان يكون تقدمي العطاءات يف املعمل ح�صرا, ويتحمل 

من تر�صو عليه املناق�صة اجور العالن..مع التقدير
امل�صتم�صكات املطلوبة 

1-هوية غرفة التجارة او احتاد رجال العمال العراقيني )الهوية البال�صتيكية( وهوية 
احتاد الناقلني جمددة لهذا العام.

2-كتاب انت�صاب لدى احد فروع الهيئة العامة لل�صرائب نافذ. 
3-�صك م�صدق او خطاب �صمان باملبلغ اعاله. 

مالحظة: 
1-يهمل اأي عطاء غري م�صتوف لل�صروط املطلوبة. 

2-يهمل اأي حتفظ ان وجد. 
3-املعمل غري ملزم بقبول اوطاأ العطاءات. 

4-يكون التقدمي للمناق�صة بالدينار العراقي ح�صرًا. 
5-تكون ال�صعار نهائية وغري قابلة للتفاو�س. 

الذي  اليوم  يف  العرو�س  ا�صتالم  فيكون  ر�صمية  عطلة  الغلق  يوم  كون  حالة  6-يف 
يليه. 

املدير العام

م/ مناق�سة نقل منت�سبي معمل �سمنت ال�سما�ة من مناطق �سكناهم اىل معمل ال�سما�ة �بالعك�س.

الرقابة املالية : جماري بدون اأغطية يف 
م�ست�سفى الب�سرة

الب�سرة / �كاالت
العام  الب�صرة  م�صت�صفى  يف  عديدة  خمالفات  وجود  املالية  الرقابة  ديوان  ا�صر 

منها وجود فتحات للمجاري غري مغطاة يف �صالت العمليات.
وقال م�صدر يف الديوان ح�صب وكالة ) اإيبا ( ام�س ان الهيئة املتخ�ص�صة بالرقابة 
الرقابة  لديوان  التابعة  الهيئات  اإحدى  الب�صرة وهي  البيئية يف  ال�صوؤون  على 
للفرتة  العام  الب�صرة  م�صت�صفى  على  والتدقيقية  الرقابية  باأعمالها  قامت  املالية 
من 2007 – 2009 واأو�صح�ت يف تقريرها خمالف�ات ع�دة منه�ا وجود فتحات 

للمجاري غري مغطاة يف بنايات �صالت العمليات.

  بغداد/املدى 
اعلنت وزارة العمل وال�صوؤون الجتماعية 
عن توفري )405( فر�صة عمل يف القطاعني 
العام واخلا�س للعاطلني خالل �صهر �صباط 
دائرة  يف  م�صوؤول  م�صدر  وق��ال  املا�صي. 
العمل والتدريب املهني ل�)املدى( ام�س  ان 
متكنت  للدائرة  التابعة  ال�صتق�صاء  فرق 
من احل�صول على )170( فر�صة عمل يف 
القطاع  يف  فر�صة  و)235(  العام  القطاع 

اخلا�س . 
مابني  تنوعت  الفر�س   ه��ذه  ان  وا�صاف 
 , ك��ه��رب��اء  مهند�س   , ميكانيك  مهند�س   (
علوم   , م��دين  مهند�س   , زراع���ي  مهند�س 
كيمياء , مهند�س فيزياء , مهند�س حا�صبات 
 , ميكانيك  فني   , كهرباء  ,فني  مرتجم   ,
تنفيذي  , موظف  , مدير جتاري  حما�صب 

, طيار وغريها. 
وا�صار اىل ان عدد الرت�صيحات امل�صحوبة 
بلغت  ال�صهر  خ��الل  البيانات  ق��اع��دة  م��ن 
ذك���ور,   )577( وب��واق��ع  ع��اط��ال,   )687(
للمقابلة  منهم  ح�صر  بيما  ان��اث  و)110( 
من  ع��اط��ال   )248( منهم  ع��اط��ال   )283(

بلغ  الذكور و)35( عاطلة من الناث, كما 
 )98( املعنية  اجلهات  اىل  املر�صلني  ع��دد 
ع��اط��ال .   وم���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ع���زت دائ���رة 
العمل  وزارة  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��رع��اي��ة 
وال�صوؤون الجتماعية ا�صباب عدم �صرف 
واعانات  روات���ب  م��ن  ال�صابقة  ال��دف��ع��ات 
الجتماعية  احلماية  ب�صبكة  امل�صمولني 
للمبالغ  امل��ال��ي��ة  وزارة  ���ص��رف  ع���دم  اىل 

املخ�ص�صة ال�صابقة. 
وقال م�صدر م�صوؤول يف الدائرة ل�)املدى( 
واعانات  ب��روات��ب  امل�صمولني  ان  ام�����س  
يت�صلموا  مل  الجتماعية  احلماية  �صبكة 
يف  النقو�صات  ب�صبب  ال�صابقة  رواتبهم 
امل��ع��ام��الت امل��واط��ن��ني يف ال�����ص��اب��ق مما 
ا���ص��ط��ر ال���دائ���رة اىل ارج����اع امل��ب��ال��غ اىل 
اكمال  عند  ان��ه  مو�صحا  امل��ال��ي��ة,  وزارة 
وزارة  م��ن  طلبنا  امل�����ص��م��ول��ني  م��ع��ام��الت 
اىل  ل�صرفها  للدائرة  املبالغ  اع��ادة  املالية 
الن.  حل��د  ت�صتجب  مل  لكنها  امل�صمولني 
�صرف  اىل  امل��ال��ي��ة  وزارة  امل�����ص��در  ودع���ا 
ال�صابقة  امل��ال��ي��ة  ال���دائ���رة  تخ�صي�صات 

ل�صرفها اىل امل�صتحقني لال�صهر املا�صية. 

للعاطلني  عمل  فر�سة   405 ت�فري 
يف القطاعني العام واخلا�س

حملة تنظيف لل�شوارع


