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مــنـــــذ اكــثـــــر مــن عــــشـــــريــن ســنـــــة
واملــواطـن يعــانـي مـن تفــاقـم ازمــة
الــــسـكــن بــــســبـــب عجــــــز االجهـــــزة
اخملـتصـة عن ايجـاد حلـول عـمليـة
لهــا وعــدم وجــود سـيــاســـة تعـتـمــد
وضـع عالج حقـيقـي لـتـــداعـيـــاتهـــا. وكـــانـت
الــــشــــــرائح االجــتــمـــــاعــيـــــة مــن الـــطــبقـــــات
املتوسطـة والفقيرة هي االكثـر تضرراً حيث
ان وقع االزمـة كـان ثـقيالً علـى مـدخـوالتهـا

ويستنزف اجلزء االكبر منها.
وبـسـبب الـظـــروف التـي أملت بــالعـــراق منــذ
آذار 2003 حتـى االن والـنتـائج الـتي تـرتـبت
علـــــى سقـــــوط الـنــظـــــام الـــســـــابـق وارتفـــــاع
االسـعار وغـيرهـا من االسبـاب، فقـد تعـقدت
مشكلة تـوفير سكن الئق للمـواطنني بشكل
اكبر وانتشـرت بيوت الطني )والصرائف( يف
اغلب احـياء بـغداد لـتضم العـوائل النـازحة
من عـدد من احملـافظـات او الـتي تعجـز عن
دفع بـدالت االيجــار التـي وصلت الـى ارقـام
خيــاليــة بحـيث ان بـيتــاً متــواضعـاً يف احـد
االحيــاء الــشعـبيــة يـتجــاوز بــدل ايجــاره الـ
)300( الف ديــنـــــــار مع شــــــرط دفـع ايجــــــار
ســـنـــتـــني ولـــيــــــس

سنة!
ال نــريـــد ان نقفــز
عـلـــــــــــــى الـــــــــــــواقـع
ونـــــــــــــدعـــــي بـــــــــــــان
احلكــومــة املقـبلــة
او الـتـي سـبقـتهـــا
متــتـلـك الـعــــصـــــــا
الــــسحــــريـــــة حلل
هـــــــــــــــذه االزمـــــــــــــــة
املعقـــدة واملـــركـبـــة
يف ان معــاً، لكـننــا
نعتقـد انهـا ميكن
ان تـسـهم بــايجـاد
حــل مـــــنــــــــظــــــــــــــور
ومـنـــطقـي اذا مــــا
عـــــمــلـــــت عــلـــــــــــــــى
تــــشجــيع انــــشـــــاء
شــركـــات استـثمــار
عقـــاريـــة خـــاصـــة
النـشــاء مجمعـات
سكـنـيـــة عـمـــوديــــة بعــــد جتهـيـــزهــــا بقــطع
االراضي بــاسعــار منــاسبــة تــدفعهــا للـقيــام

مبثل هذه املشاريع االسكانية.
وميـكـــن االســـتـفـــــــادة يف هـــــــذا اجملـــــــال مـــن
االراضـي الـتـــابعـــة لالوقـــاف او الـتـي كـــانـت
معـسكـرات لـلجيـش ســابقــا والتـي استـغلت
مـن قبل عــدد من العــوائل خـاصــة ان ميـزة
هذه املعـسكرات تـوفر العـديد من اخلـدمات

فيها من ماء او كهرباء.
ان تــشجـيع مـثل هــذه املــشـــاريع سـيـنـعكــس
لـيـــس بـتــــوفـيــــر وحــــدات سـكـنـيــــة لـلعــــوائل
وللــــشــبـــــاب الـــــراغــب بـــــالـــــزواج حــــســب، بل
بـامـتصـاص عــدد من العـاطلـني عن الـعمل
وتـنشـيط جـزء مـن القطـاعـات االقـتصـاديـة

وحتقيق مردودات مالية لكل االطراف.
وعلــــى سـبــيل املـثــــال ولـيـــس احلــصــــر فــــان
املنـطقـة الـصنــاعيـة الكــائنـة يف الكـاظـميـة
مـنــطقــــة شــــاسعــــة وتــضــم محــــال قــــدميــــة
مــــؤجــــرة مـن قــبل االوقــــاف مـنــــذ عـــشــــرات
الـــسـنــني ونفـــس احلــــال يف مـنــطقــــة ســــوق
امللحـــانـي الـتـي ال تـعكــس وجهـــاً حـضـــاريـــاً
للمــدينـة، ممـا يـدعـو الـى ضــرورة التفـكيـر
االقـــتـــــصــــــــــادي الســـتـغـالل االراضـــي تـلــك
بـانـشـاء مـجمعـات سكـنيـة مـن قبل شـركـات
عقـــار خـــاصـــة. وعلـــى وفق طـــراز معـمـــاري
حضـاري وتـعطـى االولـويــة بتــأجيـر احملـال
الـــى املـــؤجـــريـن الــســــابقـني لــضـمـــان عـــدم
تـضررهم يف نـفس الوقـت الذي يتم حتـديد
بدالت شـراء الشقق لـلمواطـنني باالقـساط
مبعايـير حتقق ربح اصحـاب رؤوس االموال
والـــــــدولـــــــة يف آن مـعـــــــاً دون اثـقـــــــال كـــــــاهـل

العوائل.
ونقـتـــرح تـــشكـيل جلـنـــة مـن امـــانــــة بغـــداد
واالوقــــــــاف وممـــثـلـــي املــــصــــــــارف االهـلـــيــــــــة
واحلـكـــــومــيـــــة ووزارة االسـكـــــان واجملـــــالــــس
البلـديـة وعـدد مـن اخملتـصني لــوضع افكـار
قـــد تنـضج هــذا املـقتــرح ان كـــان عمـليــا الن
مـشكلـة الـسكـن ال ميكن للـدولـة وحـدهـا ان
حتـلهــــــا اذا لــم يـــــسهـــم القـــطــــــاع اخلــــــاص

واخليرون من املواطنني فيها.
انها افكـار اولية ملشـكلة ما زالـت تتفاقم وال

نظن انها مستحيلة اذا ما توفرت النية.

افكار اولية ملشكلة
السكن املزمنة

طارق اجلبوري

يوم عراقي

ان تشجيع مثل هذه
املشاريع سينعكس

ليس بتوفير وحدات
سكنية للعوائل

وللشباب الراغب
بالزواج حسب، بل

بامتصاص عدد من
العاطلني عن العمل

وتنشيط جزء من
القطاعات

االقتصادية
وحتقيق مردودات

مالية لكل االطراف.

واسط / طالب املاس الياس 
أعلـنت مــديــريــة دائـــرة املهجـــرين
واملهــاجــريـن يف محــافـظــة واسـط
عـن وصــــول ) 350 ( عـــــائلــــة الــــى
احملـافظـة مت تهجيـرهم قـسرا و )
809 ( عـــــــــــــوائـل نـــــــــــــازحـــــــــــــة مـــــن
محــافـظــات أخــرى مـنــذ نـيــســان
2003 لغـاية نهاية شباط املاضي .

وقـــــال مـــــديـــــر دائـــــرة املـهجـــــريــن
واملهـــاجـــريـن يف احملـــافــظــــة علـي
عـبـــاس جهــــانكـيـــر لـ ) املـــدى ( أن
هـــــــذه العــــــوائـل هجــــــرت بــــســبــب
االنـفالت األمــنــي يف مــنـــــاطـقهــم
وقــــســـــرًا حتـــت تهـــــديـــــد الـــــسالح
والـتـــوعـــد بـــالقــتل فقـــد وصلـت )
350 ( عـائلة من مـناطق مخـتلفة
تتـوزع بـواقع ) 56 ( عـائلـة هجـرت
مـن مـنـــــاطق املـــــدائـن والـــــوحـــــدة
والـتـــــاجـي وأبـــــو غـــــريـب و) 175 (
عــــــائلــــــة هجـــــرت مــن مــنــــــاطق /
الـفلــــوجــــة والــطــــارمـيــــة وبــيجـي
والــيــــــوسفــيـــــة   و) 119 ( عــــــائلـــــة
هجـرت مـن منــاطق مخـتلفــة من

محافظة ديالى .
وأشــار جهــانـكيــر إلــى أن العــوائل
التي وصلت إلـى احملافـظة تـسكن
يف العـراء ويف ظروف غيـر مالئمة
لـسـكن اإلنـســان وأن هنـاك ) 88 (

املدينـة علما أن طوال فترة سكني
يف منـطـقتـي وخالل هــذه الـفتــرة
الطويلـة املاضية لم حتـصل بيننا
أي مـــشـكلـــــة لـكـن هـــــذه احلـــــالـــــة
ظهـرت مـؤخــرًا ولم نـشهـدهــا من

قبل . 
وأوضح كل مـن املـــواطـن ) عـبـــاس
رحـيـم الـيـــاســـري و حـمـيــــد خلف
عــــــربــي عــبــــــاس ونـــــــاجح عــــــوض
دوحــــــان ويـــــــوسف شــــــوش حــمــــــد
وكــــــرمي راضــي طــــــرشـــــــان ( لقــــــد
هجـرنـا قـسـرًا مـن منــاطقنـا الـتي
أمضـينــا فيهــا سنـوات كـثيــرة ولم
يحـصـل بيـننــا أي خـالف أو غيــره
لكـننــا هجــرنـــا منــاطـقنــا بـسـبب
تهـديـدات مـن جمـاعـات مــسلحـة
تـتــــوعــــد بــــالقــتل لـيـــس مــن أهل
املـنـطقـــة بل مـن مجهــولـني  وقــد
تــركنــا منــازلنــا وأمالكنـا وهجـرنـا
أخــواننــا ومنــاطق سكـننـا وعـملنـا
واليـوم نـسكـن يف ثكنـات عـسكـريـة
مهجـورة ومعدومة اخلدمات تعود
للـجيـش الـســابق لكـننــا مهــددون
أيــضــــا بــــالــــرحــيل مــنهــــا بـــسـبـب
تعـرضهـا إلشعـاعـات نـوويـة خالل
احلـــــرب األخــيـــــرة حــــســب أدعـــــاء
املصـادر البـيئيـة ونحن اآلن بـدون
عـــمل وأبــنــــــاؤنــــــا بــــــدون مــــــدارس

ونعاني من مشاكل كثيرة.   

عنـاد عبـود / تتكـون عـائـلته من /
22 / فـردا ( ويسـكن حالـيا يف حي
الكــرميـيــة الـــى: لقـــد هجــرت مـن
مــدينـتي قـسـرًا الـتي سـكنـت فيهـا
أكــثـــــر مــن ) 20 ( عـــــامـــــا بــــســبــب
االنـفالت األمـنـي فــيهـــــا وكـــــذلـك
تلقـيت رســائل تـطـالـبنـي مبغـادرة

نتبـادل الزيـارات ومشـاركة بعـضنا
يف كل املـنـــاسـبـــات أالجـتـمـــاعـيـــة
لـكـنــي هجــــرت مــــديـنـتـي بـــسـبـب
اخلوف على عائلتي من جماعات
مـسلحــة مجهـولـة وحــاليـا أسـكن

يف حي األنوار يف واسط .
وأشــــار املــــواطـن املـهجــــر ) راضـي

سلـمــان مــزبــان / تـتكــون عــائلـته
من / 8 / أفراد (  لقد مضى أكثر
مـن ) 15 ( عـــــامـــــا وأنـــــا اسـكـن يف
مـنــطقـــة تـقع غـــربــي بغـــداد بـكل
أمـان ولم أشهـد يومـا قد تـعرضت
أنــا وعــائلـتي إلــى مـضــايقــات من
أي شـخــــص يف املــنــــطـقـــــــة وكــنـــــــا

عـــــــائلــــــة تــــسـكـــن يف معــــسـكــــــرات
اجلــيـــــش العــــــراقــي الـــــســـــــابق يف
الكـــوت و) 73 ( عــــائلـــة تـــسكـن يف
إحدى محطـات الوقود العـسكرية
)ســــابقــــا( فـيـمــــا تـتــــوزع العــــوائل
األخـــرى يف منــاطق مـتفــرقـــة من
احملــافـظــة . مــوضحــا أن مـصــادر
بــيــئــيـــــــة قـــــــد حـــــــذرت مــن سـكــن
العــــوائـل يف معـــسـكــــرات اجلـيـــش
العــراقي الـسـابق الحـتمـال وجـود
إشـعــــــــــاعــــــــــات نــــــــــوويــــــــــة يف تـلــك
املعـــسـكــــرات الـتــي تعــــرضـت إلــــى
عـــملــيـــــــات قــــصف مـكــثـف خالل
احلرب /2003 / مطالبا احلكومة
بـــــالــــسعــي إليجـــــاد مــــــأوى لهـــــذه
العـوائل وتـوفيـر الفـرص ألبنـائهـا
العـاطلني بعـد أن تـركـوا أعمـالهم
وممــتلـكـــــاتهــم يف املــنـــــاطق الــتــي

هجروا منها قسراً .
وأكـد أن أطـرافــا سيــاسيـة وديـنيـة
كـانت قـد دانت عـمليـات الـتهجيـر
الـتي تـتعــرض لهــا العــوائل  وقــد
شـكلـت جلـنـــة مـن تـلك األطـــراف
ملنع هـذه األعمـال وإعـادة العـوائل
املـهجــــرة إلــــى مـنــــاطق سـكـنــــاهــــا

القدمية .
مـن جــانـب آخــر ) املــدى ( الـتقـت
عــــــددًا مـــن العـــــــوائل املـهجــــــرة يف
واسـط  فقــد قــال املـــواطن ) عـلي

املهجرون يف واسط: تركنا مناطقنا حتت هتديد السالح

بابل/ مكتب املدى
عقـد الـعقيـد سـالم املعمـوري
قــــــــــائــــــــــد قــــــــــوات الــــتــــــــــدخـل
والـعــــمـلــــيـــــــــــات اخلـــــــــــاصـــــــــــة
اجـتماعات مـوسعة مع رؤساء
ووجهـــاء العــشــائــر يف شـمــال
محافظـة بابل. وقـال الناطق
االعـالمـــي يف قـــيــــــــادة قــــــــوات

التدخل السريع لـ)املدى(: 
عقـــدت اجـتـمـــاعـــات مـــوسعـــة
بــني قـــــائـــــد قـــــوات الــتــــــدخل
الـسـريع والعـمليـات اخلـاصـة
ورؤســـــــاء ووجهــــــاء عــــشــــــائــــــر
الـــدلـيـم واجلـنـــابـيـني و"الـبـــو
عــامــر" والعـبيـــدات يف شمــال
محـافظـة بـابل وخصـوصـا يف
قـضــاء احملـمــوديــة ومـنــطقــة
الــيـــــوســيفــيــــــة واللـــطــيفــيـــــة
والقـصــر االبيـض بــاالضــافــة
الـــى مـنــطقـتــي االسكـنـــدريـــة
واحلــــصــــــــوة. ويف اتــــصــــــــال لـ
)املــــــــدى( مـع قــــــــائــــــــد قــــــــوات
التـدخل الـسـريع اكــد انعقـاد
عــدد من االجـتمـاعــات خالل
ثالثـة ايـام مع رؤسـاء وشيـوخ
ووجهـــــاء العـــشـــــائـــــر يف تلـك

ميثاق رشف مع رؤساء ووجهاء
عشائر شامل حمافظة بابل

املــنـــــاطـق ومت االتفــــــاق علـــــى
تــــــوقـــيع مــيــثــــــاق شــــــرف بــني
الـطـــرفـني والقــسـم بـــالقـــرآن
الكــرمي علــى العـمل مـن اجل
حـــمــــــــايــــــــة مـــنــــــــاطـقـهـــم مـــن
االرهــــابـيـني وطـــــرد الغــــربــــاء
واإلخبــار عنهـم والتعـاون مع
قـــــــوات الـــتـــــــدخـل الــــــســـــــريـع
والـــــشـــــــرطـــــــة وابـــــــدت قـــــــوات
التدخل السريع تعاوناً معهم
ومتخــض االتفـــاق عـن جنـــاح
العشـائر بـتحريـر مخطـوفني
مـــن قـــبـــــضـــــــــة االرهـــــــــابـــيـــني
وتــسلـيـمهـم لقـــوات الـتـــدخل
الــســـريـع ومت االتفـــاق ايــضـــا
مع قـوات متعـددة اجلنـسيـة ،
مع قـيـــام العــشــائـــر بحـمــايــة
الــطــــرق اخلــــارجـيــــة وسـيـتـم
االعالن عــن تــــشـكـــيل جلــــــان
شعبية وحتمل رئيس القبيلة
وشـيـخ العــشـيـــرة مــســـؤولـيـــة
قانـونية، امام الـدولة، وطالب
شــيـــــوخ العـــشـــــائـــــر بــضـــــرورة
اجــــراء انــتخــــابــــات الخـتـيــــار
قــــائـمــمقــــام جــــديــــد ملــــديـنــــة

احملمودية.

بغداد/املدى
افـتـتحـت وزارة الـنـقل بـــرعـــايـــة
السيـد سالم املالكـي وزير النقل
املـــــسفـــن العــــــائــم )اجــنــــــاديــن(
العـائــد للـشـركــة العـامـة ملــوانئ
العـــــراق بعــــد اعـمــــاره مـن قــبل
املالكـات الـفنيـة لـلشـركـة بكلفـة
مـلــيـــــــار و 600 مـلــيـــــــون ديــنـــــــار

عراقي.
ويــــســـتخــــــدم هــــــذا املـــــسفــن يف
تـصليح وادامـة البـواخـر والـذي
يـعــــــــد ورشــــــــة عـــمـل عــــــــائـــمــــــــة
للــتــــصلـــيح وادامـــــة الــبـــــواخـــــر

املتضررة والعاطلة.
ويـــــذكـــــر ان املــــسفــن أجــنـــــاديــن
تعـــــرض للــــدمــــار كـمـــــا تعــــرض
الكثيـر من البـواخر الـراسية يف
مــوانـئـنــا إبــان احلــرب االخـيــرة

الى دمار كبير.
وتعــد اهـميــة اعـــادة اعمــار هــذا
املــسفـن بـتــوفـيــر مـبـــالغ كـبـيــرة
كـــانت تــدفع لـلمــوانـئ القـــريبــة
وكــــــذلـك يــــــوفــــــر فــــــرص عـــمل
ملالكاتـنا العـاملة يف املـوانئ مما
يـسهم اسهـامـا كـبيـراً يف خـدمـة

االقتصاد الوطني العراقي.

املوانئ العراقية تفتتح
مسفن )اجنادين(

الناصرية/ حسني كرمي
العامل 

ضـــــمـــــن اجـــــــــــــراءاتـهـــــــــــــا
للحـيلـــولـــة دون انـتقـــال
مــرض انفلـونـزا الـطيـور
ـــــــــؤســــــســـــــــات قـــــــــامــــت امل
الصحية ودوائر البيطرة
والــبــيــئــــــة والــــــزراعــــــة يف
محـافـظـة ذي قــار بنـشـر
عدد من الفـرق الصحية
يف مـنــطقـــة املـنــصـــوريـــة
والشطرة ومدينة الصدر
ـــــــدور ـــــــرش ال ـــــــام ب لـلـقـــي
ــــــة واالمــــــاكـــن الـــــسـكـــنـــي
ــــــــة اخلــــــــاصــــــــة بـــتــــــــربـــي
الـدواجن بـاملـواد املطهـرة
ــــــــــور مــــن وجــــمـع الــــــطــــي
ـــــــــشـــــتـــــبــه ـــــــــــــاطــق امل املـــــن
بـــتعــــــرضهــــــا لالصــــــابــــــة
وحرقـها وطـمرهـا  واخذ
عينات من الـدم من عدد
مــن االفــــــراد املالمــــســني
ـــــــطـــــيـــــــــــــور لــغـــــــــــــرض لــل
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اجراءات وقائية واسعة يف النارصية للحيلولة دون انتقال مرض
انفلونزا الطيور

الـى وبـاء مـوضحـا طـرق
ـــــــرض مـــن مـعـــــــاجلـــــــة امل
خـــالل اســـــــــتـــخـــــــــــــــــــــــــدام
املـضـــادات الفـــايـــروسـيـــة
مــشيــرا بــذلك الــى آخــر
مـا توصلت الـيه البحوث
العلـمـيـــة مبجـــال انـتـــاج
الـلـقـــــــاحـــــــات املـــــضـــــــادة

للمرض .
وقــــــال الــــــدكــتــــــور عــبــــــد
الـرضـا عبـد حـامت مـديـر
قــسم الـرعـايـة الـصحيـة
االوليـة يف النـاصـريـة ان
الهـــدف مـن الـنـــدوة هـــو
ـــــــوضـــيـح الــــطـــــــريـقـــــــة ت
الـعلــمــيــــــة لــتـــــشخــيـــص
مــرض انفلـونـزا الـطيـور
وفق الـتعـــريف املقــر مـن
منـظمة الـصحة العـاملية
وذلـــك لـــــتـاليف حـــــــــــدوث
ـــــــــــــاك يف عـــــمــلـــــيـــــــــــــة ارب
ـــــــــــدى الــــتــــــــشـخــــيــــــص ل

االطباء .
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حلــد االن كـمـــا بلغ عــدد
الــنــمــــــاذج  املـــــسحــــــوبــــــة
ـــــــــري لـلـفـحـــــص اخملــــتــــب
لـلفــتــــــرة مــن 26شــبــــــاط
وحـتــــى 2 اذار مــن العــــام

اجلاري 18 منوذجاً .
ومن جـــانب آخــر عقــدت
علـى قاعـة قسـم الرعـاية
ــــــة يف ــــــة االولــي الــــصـحــي
النـاصريـة ندوة تثـقيفية
عـن انـفلــــونــــزا الــطـيــــور
حــــاضــــر فــيهــــا عــــدد مـن
ــــــذة كلــيــــــة الـــطــب اســــــات
جـــامعـــة ذي قـــار وشـــارك
فــيهـــــا عـــــدد مــن اطــبـــــاء
احملــــافــظــــة حـيــث القــــى
الـــــدكــتـــــور ضــيـــــاء خـلف
الـعـــمـــــــري بـحـــث حـــــــول
اجلـــــوانــب الــــســـــريـــــريـــــة
والعـوامل املـسببـة وطرق
انتـشــار واعــراض املــرض
وكـــيفــيــــــة تـــــشخــيــــصهــــــا
ومــدى احتمـاليـة حتـوله
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فحـــصهـــــا. كــمـــــا قـــــامــت
شعبـة التـوعيـة الصحـية
بحملـة اعالمية تضمنت
عقـد نـدوات يف اجلـوامع
واحلــسـيـنـيــات واالمــاكـن
العـامـة وتـوزيع الـنشـرات
والـبــــوسـتــــرات لـتــــوعـيــــة
املـــــواطــنــني وحـــثهــم مــن
خالل مـكـبــــرات الــصــــوت
ــــــــــى الــــتـخـلــــــص مــــن عـل
الــــــدواجــن املــنــــــزلــيــــــة او
تـــسلـيـمهـــا الـــى الـلجـــان
اخملـــتــــصـــــــة التـالفـهـــــــا و

طمرها.
ويــــذكــــر ان ثالث حــــاالت
ـــــــة ـــــــاه يف االصـــــــاب اشـــتـــب
ــــــــــــاطـق ظـهــــــــــــرت يف مـــــن
املـنــصــــوريــــة والـــشــطــــرة
ـــــــة الــــصـــــــدر يف ومـــــــديـــن
النــاصــريــة وجمـيع هــذه
احلـــــــــــــاالت لـــــم تـــــثـــــبـــــت
الفحــوصــات اخملـتـبــريــة
احملليـة اصابتهـا باملرض
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السماوة/ عدنان سمير
حققـت املالكـــات الفـنـيـــة والهـنـــدسـيـــة يف
معـمل اسـمـنـت اجلـنــوب نــسـبــاً مـتقــدمــة
لتـشـغيل اخلـط الثـالـث النتــاج االسمـنت
بقـــدرات عـــراقـيـــة بعـــد تـــوقف اسـتـمـــر 15

عاماً.
واوضح املهنـدس حـامـد عبـد عكـال مـديـر
املـــشـــــروع ان معــمل اسـمـنـت اجلـنــــوب يف
مدينـة السـماوة يتـكون من اربعـة خطوط
يعـمل فـيهــا حــالـيــاً اخلـط الـــرابع فقـط.
ويتواصل الـعمل يف تشغيل اخلـط الثالث
حـيـث مت حتقـيق نــسـبـــة 60% مـن اعـمـــال
املشروع ضـمن اخلطة املـرسومـة للتشغيل
يف حــزيـــران النتـــاج 1500 طن يـــوميـــا من

االسمنت.
واضـــــاف ان العــمل يـــشـتـمـل علــــى اعــــادة
الـتــــسلـيـك الـكـــــامل جلـمـيـع القـــــابلــــوات
الـكهــربــائـيــة وتــأهـيل محـطــات الــضغـط
العــــــالــي والــــــواطــئ وتـــصــمــيــم لــــــوحــــــات
الــسيـطــرة والتـشغـيل فـضال عـن تعـويـض

حتقيق نسب متقدمة لتشغيل اخلط الثالث
ملعمل اسمنت اجلنوب

االجــــزاء املـيـكــــانـيـكـيــــة املـفقــــودة واعــــادة
املوازنـة امليكـانيكيـة لها وتعـويض الـبدائل
بصناعـات محلية لم تطـرق من قبل منها
الكــراسـي املنــزلقـــة للفــرن واعــادة الـبنــاء
والـتـبـطـني بــالـطــابــوق احلــراري وتــأهـيل
الـبنـايــات والقنــوات ومحـطـات اخلـدمـات
الــصــنـــــاعــيـــــة كـــــاملـــــاء والـــــوقــــــود والهـــــواء

املضغوط.
وقـــــال ان ادارة املعــمل تـبـنـت مـــســــؤولـيــــة
القــــــرار واالشــــــراف والــتـــنفــيــــــذ بـكــــــوادر
هنـدسيـة وفنـية ذاتـية مـدعومـة من جلـنة
االشــراف الفـنيــة ملقــر الـشــركــة بـتنـسـيق
فعـــــال مع شــــركـــــات القــطــــاع احلـكــــومـي
متعــدد االختـصـاصـات بـتمــويل ذاتـي من

قبل املعمل.
واشــــار الــــى ان اجنــــاز املـــشــــروع سـيــــسهـم
مبعـاجلـة شحـة االسمـنت وتـشغـيل املئـات

من االيدي العاملة التي كانت معطلة.
فـيمـا يـعمل حــاليـاً 300 عـامل وفـني مـدة

12 ساعة يف اليوم الجناز املشروع.

املوصل/مكتب املدى
اصــدرت مفــوضيــة النـزاهــة العـامـة يف
نينـوى امـراً بـالقـاءالقـبض بحق مـديـر
نــاحـيــة ربـيعــة الــســـابق )نـصــار راكــان(
بــتهــمــــــة الفــــســــــاد االداري. اعلــن ذلـك
مصدر يف قيادة شـرطة نينوى وذكر بان
مـــــديـــــر الـنـــــاحـيـــــة اقــيل مـن مـنــصــبه
وانـــيــــطـــت مـهـــــــامـه مبـحـــــــام يـعـــمـل يف
مفــــــوضــيــــــة الــنــــــزاهــــــة حلــني اجــــــراء

االنتخابات وتشكيل مجلس البلدية.
مـن جهة اخرى اكد السيـد قائد شرطة
نيـنوى صحـة املعلومـات املتعـلقة بقـيام
عــصــــابــــات مـن اجلــــانـب االيـــســــر مـن
مــــديـنــــة املـــــوصل بــــدهـم املـنــــازل لــيال
وسرقـة محتـوياتـها بـعد حـجز سـكانـها
يف غــــرفــــة واحــــدة وبـني ان افــــراد هــــذه
العصابـات يستخـدمون عجالت مـدنية
وبـــــــــوسـع املـــــــــواطـــنـــني الـــــــــدفـــــــــاع عـــن
ممـتـلكــــاتهـم بــــاطالق الـنــــار علـيهـم يف
حـــالـــة قـيــــامهـم مبـمـــارســـة اعـمــــالهـم

االجرامية مجدداً.

إقالة مدير ناحية ربيعة

عصابات مسلحة تدهم
املنازل يف املوصل

بعقوبة/ عمر الدليمي
اعلن اسمـاعيل محمود العبـاس عضو االحتاد
العام للجمعيات الفالحية يف محافظة ديالى
ان )300( ســيـــــارة يــبـكــب دبل قــمـــــارة مــن نـــــوع
)كـونـادو( وصـلت الـى مـينــاء البـصــرة تنـفيـذاً
للعقـد املبـرم بني االحتـاد والشـركات الـصينـية
اذ ســيجــــرى تــــوزيـعهـــــا خالل االيــــام الـقلــيلــــة

القادمة على الفالحني املسجلني عليها.
واضــاف الـعبــاس ان عقــوداً السـتيــراد جــرارات

300 سيارة صينية لفالحي دياىل
زراعيـة من دولتي ايـران وباكـستان يف طـريقها
الـــــى الــتــنفــيـــــذ اذ ســيجـــــرى تـــــوزيـعهــــــا علـــــى

الفالحني املسجلني على هذه املكائن.
وتـــــابع عــضــــو االحتــــاد بــــان خــطـــــة للـمــــوسـم
الصيفي قد جرى وضعها ويعمل االحتاد على
تـــنفــيـــــذهــــــا بهـــــدف مــــســـــاعـــــدة الـفالحــني يف
احلــصــــول علــــى الــــوقــــود وتقـــسـيـم احلــصــص
املــــــائــيــــــة بــــــالـــتعـــــــاون مع املــــــوارد املــــــائــيــــــة يف

احملافظة.

بابل/ مكتب املدى
انتـهت االزمــة الـطــويلــة بـني وزارة العــدل "مـصلحــة
السجون" ووزارة االسكان بعد تعويض الوزارة االولى
مسـاحة كـافية تعـويضيـة عن املسـاحة التـي رشحتها

وزارة االعمار واالسكان لبناء مجمع سكني.
وصرح مـصدر مطلع يف محـافظة بـابل لـ)املدى( عن
وضـع حجر االسـاس للمجمع الـسكنـي يف بابـل على
طـــريق احللــة / الـنجف ويـضـم 504 شقق ويـحتــوي
اجملــمـع علـــــى مـــــدارس واســـــواق ومــصـــــرف ومـــــركـــــز
للشـرطة ومـستوصف مع حـدائق ومتنزهـات ويشغل

مرشوع لبناء 1174 شقة سكنية يف بابل

ذي قار/ املدى
قـــرر مجلــس محــافـظــة ذي
قــار يف جلـسـته االعـتـيــاديــة
اعــتــمـــــــاد نــــظـــــــام الـفـــــــردي
والـزوجـي يف جتهيـز الـوقـود
للـمــركـبــات وحتــديــد كـمـيــة
الــتـجهــيــــــز بــــــاربعــني لــتــــــراً
للمــركبـة مع تـنظـيم حـركـة
الـسيـارات احلكـوميـة. وجـاء
القــرار يف اثـــر تفــاقـم  ازمــة
الــــــوقــــــود الــتــي نـــتجــت عــن
تخـفيـض حـصــة احملــافـظــة
مــن مــــــادة الــبــنــــــزيــن وزيــت
الغــــاز ممــــا ادى الــــى وقــــوف
املـركبـات يف طـوابيـر طـويلـة
لم تـشهــدهــا احملــافـظــة من

قبل.
وقال احسـان طالـب الطائي
رئيس اجمللس لـ)املدى( إن:

هـــذا القـــرار يـطـبق بـصـــورة
مــــؤقـتــــة والـــــى اشعــــار اخــــر

 املدى/ مكتب املوصل
ــــوقـف خالل االســبــــوع االخــيــــر ت
اغلب املولـدات االهلية الـتي تزود
ـــــالــتــيـــــار االحــيـــــاء الـــسـكــنــيـــــة ب
الكهـربائـي يف مديـنة املـوصل عن
العمل بـسبـب عدم تـسلم احلـصة
الـشهـريـة املقــررة لكل مـولــدة من

مادة الكازوايل.
العــديــد مــن اصحــاب املــولــدات
حملـوا مـديـريـة تـوزيع املـنتجـات
النفطيـة يف املدينة املسؤولية عن
توقف عمل املولدات لعدم قيامها
بـتــوزيع  احلـصــة املقــررة لــشهــر
شـبـــاط احلـــالـي  مـن الـكــــازوايل
بحجـة عدم وجود خزين  كاف يف
مــستـودعـات املـديـريـة فـيمــا عبـر
الـعـــــــديـــــــد مــن املـــــــواطــنــني عــن
اسـتيــائهـم من هــذه االزمــة الـتي
تــاتي يف وقـت  متــزامـن مع عــودة
االنقـطــاعــات املـتكــررة لـلكهــربــاء
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توقف اغلب املولدات االهلية عن العمل
يف املوصل

اعتامد نظام الفردي والزوجي يف جتهيز
الوقود يف النارصية

جلــــان لـتــــوزيع املـنـتــــوجــــات
الــنـفــــطــيـــــــة يف كـل قــــضـــــــاء
ونـاحيــة تضـم يف عضــويتهـا
ممثلني عن اجمللـس البلدي
وشـــركـــة تــــوزيع املـنـتـــوجـــات
الـــنـفـــــطـــيــــــــــة والـــــــشـعـــبــــــــــة
االقتـصادية والـزراعة والري
وتــــــشــكـــيـل جلـــنـــــــــة اخـــــــــرى
لتــدقيق االجـازات اخلـاصـة
بـــــــــاملـــــضـخـــــــــات االروائـــيـــــــــة
والـتـحقق مـنهـــا وذلـك بعـــد
ورود معلـــومـــات تــشـيـــر الـــى
وجــود عـملـيــات تــزويــر كـمــا
تضـمنـت التــوصيـات تـزويـد
الفالحني واصحـاب اخملـابـز
واالفــــــران بحـــصــــصهــم مــن
مـادتي الكـاز والنفط بـاسرع
مــــــا ميـكــن وذلـك الهــمــيــــــة
املـــادتني يف سـقي احملــاصـيل
يف الـوقت احلـاضـر وتـشغيل

اخملابز واالفران.

وذلـــك لـــــتـجـــــنـــــب االزمــــــــــــة
احلـاصلـة يف الـوقـود ، ونفـى
الطـائي سـريـان القـرار علـى
حـــركـــة املـــركـبـــات كـمـــا حـث
املـــــواطــنـــني علـــــى االلــتـــــزام
بـالـنظـام وعـدم اللجـوء الـى
العـــنف مـــــســتــــــشهــــــدا مبــــــا
حصل يف مـدينـة الكـوت من

اعمال عنف.
ومــن جــــــانــب اخــــــر تــــــدارس
نائب محافظ ذي قار احمد
الـشيخ علي خالل لقائه مع
اصحــــاب محـطـــات الـــوقـــود
ومـســـؤولي الــدوائــر املعـنيــة
ــــــــــــــات وممــــــثــلــــــي اجلــــــمــعــــــي
الفالحيـة واصحـاب اخملـابـز
واالفــــــــران اســـبــــــــاب شـحــــــــة
املـنتـوجـات الـنفـطيـة وسـبل

معاجلتها .
واسـفـــــــر الـلـقـــــــاء عــن عـــــــدة
تــــوصـيــــات ابــــرزهــــا تـــشـكــيل
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واسط / املدى
طــــــــــــالــــب رئــــيـــــــــس احتــــــــــــاد
اجلـــمـعـــيــــــــــات الـفـالحـــيــــــــــة
الــتعــــاونــيــــة فــــاضل عــبــــاس
راضي الـزامـلي يف محـافـظـة
واسـط وزارة الـنفــط بتــوفيــر
زيت الكــاز لطــواقم الـضخ يف
املــشــاريع االروائـيــة وتــوفـيــر
مـــيــــــــــاه الـــــــسـقـــي لـالراضـــي

الزراعية باحملافظة.
وقال رئيس االحتاد لـ)املدى(
نطـالـب وزارة النفـط بتـوفيـر
مــــادة زيــت الـكــــاز لــتــــشغــيل
طـــواقـم الــضخ الـتـي تـــؤمـن
مـــيــــــــــاه الـــــــسـقـــي لـالراضـــي
املزروعـة مبحصولـي احلنطة
والــــــــــــشــعــــــيـــــــــــــــــر حــــــيــــــث ان
احملــصـــولـني االن يف حـــاجـــة
مــــاســــة الــــى مــيــــاه الــــسقــي
وتعطل هـذه الـعمليــات يعني
ــــــدهــــــور املــــــوســم الــــــزراعــي ت

احلالي.
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فالحو واسط يطالبون وزارة النفط بتوفري
احتياجاهتم من املحروقات لسقي مزروعاهتم

الــوطـنيــة بعــد حتــسن نــسبـي لم
يدم اكثر من اسبوع واحد

ـــــوزيع وملعــــرفــــة رأي مــــديــــريــــة ت
املـشتقــات النفـطيـة حــول اسبـاب
تــأخــر تــوزيع احلـصــة الــشهــريــة
للمولدات من الكازوايل قال احد
املسؤولني يف املديرية لـ)املدى( ان
التــأخيـر كـان بـسـبب  عـدم تـوفـر
اخلــــــــــزيـــن الــكــــــــــايف مـــن مــــــــــادة
الكــازوايل   بعــد تــوقف اجلــانـب
التـركـي عن  تـزويـدنـا بـاملـشتقـات
الـنفـطـيــة علــى خلفـيــة املــشــاكل
املــالـيــة  والـتــي  مت  حلهــا خالل
االيــــــام املــــــاضــيــــــة بـعــــــد  قــيــــــام
ــــــدفـع احلـكــــــومــــــة الـعــــــراقــيــــــة ب
املــســتحقــات املــالـيــة  للــشــركــات
الـتــركـيــة املــوردة وتــوقع املــســؤول
عـودة تـزويـد املـولـدات بحـصصهـا
املـقـــــــــررة مــن الــكـــــــــازوايـل خـالل

اليومني املقبلني.
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تـتــراوح قــوتهــا مــا بـني )10 و
200( حصان.

واكد رئيـس احتاد اجلـمعيات
الفالحيـة ان عدد اجلـمعيات
الفالحـيــة يف احملــافـظــة هـي
)8( وتــضــم )24650( فالحــــا
وهـي موزعة بني )6( احتادات
فرعية يف االقضية والنواحي
الـتــــابعــــة للــمحـــافــظـــة وان
مصدرعيش هؤالء الفالحني
هو الزراعـة التي من اولويات
ازدهارهـا توفـير مـياه الـسقي
وان نسبـة امليـاه يف عمـود نهر
دجلة وتفـرعاته يف احملـافظة
هي افضل بكـثير مـن املواسم
الــســـابقـــة بــسـبـب االمــطـــار
الغـزيرة التي سقـطت مؤخراً
علــى الـبالد )اال ان عـملـيــات
ـــــشـغــيـل الـــــسـقــي حتــتـــــــاج ت
طــواقـم الــضخ الـتـي تعـتـمــد

الوقود لذلك(.
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واشــار الــى ان حـصــة الفالح
الواحد من زيت الكاز مبعدل
)10( لــتـــــرات لـكـل دومن وفق
التعليـمات التي اقرتها غرفة
العـمليـات الـزراعيـة املـركـزيـة
املشتـركة وان شحة زيت الكاز
يف احملافظة ادى الـى حرمان
الفالحني مـن حصـصهم وان
)85%( من االراضـي الزراعـية
تعـتـمــد علــى الــري بــالــضخ
بـاحملـافظــة وان االنقطـاعـات
املستمرة يف التيار الكهربائي
ــــــوقف غـــــالــبــيـــــة ادت الـــــى ت
محطـات الضـخ الرئيـسية يف
احملــافـظــة وبــالـتــالـي شحــة
مـيـــاه االرواء وتعـثـــر املـــوسـم
الزراعـي مبحصولـي احلنطة
ــــبـلـغ والــــــــشـعــــيـــــــــــر الــــتــــي ت
مـــســــاحـــــاتهــــا املــــزروعــــة يف
احملـــافــظــــة )870( الف دومن
وعـــدد طـــواقـم الــضخ فــيهـــا
يقدر بنحو )7( االف مضخة
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مـسـاحـة مقـدارهـا 60 دومنـا وبـاشـرت شـركــة أرامكـو
اللـبـنــــانـيــــة بـتــنفـيــــذ املـــشــــروع واعــطـيــت املقــــاوالت

الثانوية لشركات عراقية.
واكــد املصـدر نفــسه عن قــرب وضع احلجـر االسـاس
جملـمـع سكـنـي اخـــر يـضـم 670 شقـــة بـــارتفـــاع اربعـــة
طـوابق، ومـا زال العمل مـستمـرا يف بنـاء 20 مـدرسـة
يف احملـــافــظــــة واعلـن املــصـــدر ان املــشـــروع اجلـــديـــد
سـيكـــون ضمـن آليـتني، االولــى علــى وفق قــانــون 32
ببيـع وايجار اموال الـدولة والثـانية سـتوزع 10% على
عــــوائل الـــشهــــداء و 10% للـفقـــراء واملــــرحلـني و %50
للـمـــواطـنـني و 30% تـعلـن بـــواســطـــة املـــزاد الـعلـنـي.

العدد )617(اخلميس)9( آذار 2006

NO (617)Thu. (9) March


