
3  يف احلدث احمللي
LOCAL EVENTS

بغداد / قيس عيدان
ابـــدت شـــركـــة مـــاريــــو الفـــرنــسـيـــة
اســـتعـــــدادهــــــا للـــتفـــــاوض بــــشــكل
مبـاشر مـع وزارتي الصحـة والعدل
بــشـــأن تعــويـض املـصــابـني مبــرض
العــــــوز املــنــــــاعــي )االيــــــدز( جــــــراء
استخـدام مـشتقـات الـدم الـدوائيـة
التي قامت الشركة بتصديرها إلى

العــراق بــالـثمــانيـنيــات مـن القــرن
املاضي.

صــرح بــذلـك النــاطق الــرسـمي يف
وزارة الصحـة مـؤكـداً ان الـوزارة قـد
قامت باتـخاذ االجراءات القانونية
املناسبة بـالتنسيق مع وزارة العدل
والــــسفـــــارة العــــراقـيــــة يف بــــاريـــس

للتفاوض مع شركة ماريو.

العمارة / وكاالت
ألقت حـاالت انطـفاء التـيار الكهـربائـي يف محافـظة
ميسـان بظاللهـا الثقيلـة على كـاهل أبناء احملـافظة
يف وقت بدأت فيه حرارة اجلو تشتد يوما بعد آخر. 
يقــول مــواطن مـن ميـســان: "ان االنقـطــاع املـسـتمــر
للكهـرباء انعش جتـارة بيع املراوح اليـدوية/املهفات/
علــى األرصفــة يف أســواق احملــافـظـــة وزاد يف انتـشــار
اسـتعـمــــالهـــا يف احملـــال الـتجـــاريـــة واملــسـتـــشفـيـــات
والدوائـر احلكـوميـة والدور الـسكنيـة للتـخفيف من

شدة احلر. 
ويقـول شـاعـر مـشـاكـس:" /قـالـوا علــى عجل ستـأتي
الكهـربـاء، فـتبـسـمت أفــواهنـا لـكنهـا كـانـت هبـاء يف

هباء/. 
وتـنـــاول مـــوضــــوع املهفـــات شعـــراء الفـتـــرة املــظلـمـــة

وقالوا فيها
ومحبوبة يف القيظ لم تخل منها يد

                                 ويف القر جتفوها اكف احلبائب
وعـبـــر عـــدد مـن أبـنـــاء احملـــافــظـــة عـن امـتعــــاضهـم
الــشـــديـــد لـظـــاهـــرة انقـطـــاع الـكهـــربـــاء الـتـي بـــدأت

تستفحل يف احملافظة. 
ويقــول املــواطـن عبــد الــرحمـن عبــد احلـسـني:" كنــا
نتــوقـع ان تتـم معــاجلــة مــوضــوع الكهــربــاء بــوصفه
احـد ابرز مـظاهـر املعانـاة التي يـتعرض لهـا املواطن

العراقي يف هذا الظرف بالذات". 
وبـني املــواطـن عــزيــز عـبــد الـــرزاق محـمــود:"نــسـمع
كـثـيــرا مبــشـــاريع جــديــدة لـنـصـب محـطــات تــولـيــد
الكهـربـاء هنـا وهنـاك ولكن ال جنـد شيئـا جـديـدا أو
تغـيـــرا يف عـمل املـنـظـــومـــة الـكهـــربـــائـيـــة علـــى ارض

الواقع ، يبدو أن ما نسمعه مجرد تصريحات ". 
ويــشــاطــره الــرأي املــواطـن احـمــد صـــالح الـبهــادلـي
فـيقـــول:"انتـــابنــا شعــور بــالـغبـطـــة عنــدمــا قــرأنــا يف
الــصـحف أخـبــــارا عـن مـــشـــــاريع لـنــصـب املــــولــــدات
الـكـبـيــــرة ولـكـن ســــرعــــان مــــا أصـبـنـــــا بخـيـبـــــة أمل
وإحـبـــاط، عـنـــدمـــا اكـتــشفـنـــا ان هـــذه املــشـــاريع هـي

أضغاث أحالم! 
وأبدى املـواطنون عقيل صالح وسجاد مهدي وسامر
الــتــمــيــمــي ونغــم عــبـــــد الـكـــــرمي وغــــســــــان سعـــــدون
انــزعــاجهـم من حــاالت انـطفــاء الـتيـــار الكهــربـــائي
مطـالـبني احلكـومـة بـوضع حــد ملثل هـذه العـوارض
واسـتيــراد محـطــات تـــوليــد جــديــدة يف محــافـظــات
العـراق تكون بـديال مؤقتـا يف حاالت تعرض الـشبكة

الكهربائية للخلل." 

جتارة املهّفات تنتعش 
يف ميسان

مفاوضات عراقية فرنسية لتعويض مرضى
االيدز العراقيني

موسم وفير

بغداد / املدى
نفـذت وزارة التخـطيـط والتعـاون االمنـائي يف اجلهـاز املـركــزي لالحصـاء
WFP)( وتـكنلــوجيـا املعلـومـات بــالتعـاون مع بـرنـامج االغـذايـة العــاملي
مــسحــاً احـصـــائيـــاً ميـــدانيــاً واسعــاً شـمل )22050( اســرة )143 الف فــرد(

اختيرت عشوائياً من اقضية بلغ عددها )98( قضاء يف )16( محافظة.
وجـاء يف بيان اصـدرته الوزارة وحـصلت )املدى( عـلى نسخـة منه ان املسح
احلالـي اعتمد لـلوصول إلـى فهم واضح للمشـاكل التي تواجـه العراقيني
يف الوقت احلـاضر لـتحديـد مجاالت االخـتناق ومـن ثم توفـير املعلـومات

التي تعني راسمي السياسات.
وذكـر البـيان ان الـدكتـور برهـم صالح وزيـر التخـطيط والـتعاون االمنـائي
سيـطلـق يف بيــان صحفـي اليــوم نتــائج هـذه الـدراســة، كمــا سيـتم تــوزيع

خالصة احصائية عن اهم املؤشرات التي وردت يف التقرير.

التخطيط تنفذ مسحاً احصائياً
ً لـ 22050 ارسة عراقية

NO (662)Mon. (8) May

العدد )662(االثنني)8( أيار 2006

بغداد / املدى
تـــــشـــــــارك وزارة املـــــــوارد املـــــــائــيـــــــة يف
معــرض اعــادة اعـمـــار العــراق الــذي
يعقــد يف العـــاصمـــة االردنيـــة عمــان

اليوم.
وقــال وزيــر املــوارد املــائـيــة الــدكـتــور
عبد اللطيف جمال رشيد لـ )املدى(
الــذي سـيحـضــر هـــذه الفعـــاليــة: ان
مشـاركته تتمثل يف القـاء كلمة يبني
فـــيهـــــــا حجــم الــــــدمــــــار الـــــــذي حلق
بقطـاع املوارد املـائية خالل الـسنوات
املـــاضيــة مـن حكـم النـظــام الـســابق
واملــــــتــــــمــــــثــل بــقــــــــــــــــدم اآللــــــيــــــــــــــــات
والتكنـولوجية املسـتخدمة للنهوض
بهــــا مـــــوضحــــاً ان مــــا مـتــــوفــــر مـن
خبرات عراقية وامكانيات فنية لدى
شــركــات الــوزارة سـتــســاعـــد اجلهــات
االستـثمــاريــة والــدول املــانحــة علــى
تـنفـيـــذ العــديــد مـن املــشـــاريع الـتـي

تخدم هذا القطاع.
واشــــــــار إلــــــــى انـه ســـيــــطــــــــرح امــــــــام
املــشــاركـني الـتـطــورات احلـــاصلــة يف
عــملــيــــــة انعـــــاش وتــنــمــيـــــة االهـــــوار
واجلهد الـدولي الذي يجـب ان يركز
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بغداد / كرمي جاسم السوداني
كــشف الـتقــريــر الــذي اصـــدره مكـتـب
املفـتــش العــام يف وزارة الـنفـط والــذي
حـصـلت )املــدى( علــى نـسخــة منـه عن
ظواهـر سلبيـة خطـرة ومشـاكل معـقدة
يف كل مــــــراحل وحـلقــــــات العــملــيـــــات
الــنفــطــيــــة والــتــي ادت تلـك املـــشـــــاكل
والـظــواهــر إلــى خــســارة امللـيــارات مـن
الـــــدوالرات ســـــواء املــتحـققـــــة فـعالً او

الفرص الضائعة.
وركــز التقـريـر علـى ابــراز تلك املـشـاكل
والـظواهـر من خالل عـرضها والـتركـيز
عـليهـا بـاعـتبـار ان اخلـسـائــر النــاجمـة
عنها تفوت على العراق فرصاً تاريخية
يف النهـوض والبنـاء وتـوفيـر متـطلبـات
اســاسـيــة لــوطـن مخــرب وشعـب يـنــوء

مبعاناة ثقيلة..

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

مكتب املفتش العام لوزارة النفط يكشف 12 ظاهرة خطرة

ندعو إىل وقفة حكومية جادة لتطويق اخلروقات
ـــــاتخــــاذ االوضـــــاع املعــيـــشــيــــة وذلـك ب
ــــى ـــســيــطـــــرة عل ـــــة لل اجــــراءات عـــــاجل
مـنــافــذنــا الـبــريــة والـبحــريــة وتفعـيل
ـــونـيـــة والقــضـــائـيـــة االجـــراءات القـــان
والرقـابيـة جنـباً إلـى جنب مع خـطوات
سريـعة من قبل قـيادة القطـاع النفطي
يف بـنــــاء مـنــظــــومــــة القـيــــاس والعــــد
واملــطـــابقــة وإعــادة هـيـكلـيـــة القــطــاع
التوزيعي وفقاً لـلظروف واملتغيرات مع
االسراع يف تـنفيذ املـشاريع املهمـة التي
تقـلل وحتـــد مـن اسـتـيـــراد املــشــتقـــات
الـنفــطيــة بتـطــويــر املـصــايف العــراقيــة
وكـذلك انـشــاء مصـاف جـديـدة يف ظل
حـمــايــة فعــالــة للـمـنــشــآت واالنــابـيـب
الــنفــطـيــــة الـتـي يــشـكـل االخفــــاق يف
تــوفـيــرهــا نــزفــاً هــائالً يـتكـبــد العــراق

بسببه مليارات الدوالرات.
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جـــــو آمــن إلجنـــــاز املـــشــــــاريع ومتـكــني
املقـــاولــني احمللـيـني واخلـــارجـيـني مـن

تنفيذ اعمالهم.
وعــزا تقــريــر مكـتـب املفـتــش العــام يف
وزارة الـنفـط ظــاهــرة )تهــريـب الـنفـط
اخلام واملنتـجات النفطية( انها ظاهرة
خـطــرة تـنـطــوي علــى خــســارة امــوال
وموارد كبيرة كما تعكس جوانب اخللل
والـضعف والقـصــور يف مفــاصل مـهمــة
ليس فـقط يف القطاع الـنفطي امنا يف
حلقـات ودوائـر خــارج القطــاع النفـطي
ـــــى عــملــيـــــات الــتجـــــاوز ـــســـــاعــــــد عل ت

والتالعب والسرقة والتهريب.
ودعـا التقريـر إلى وقفـة حكوميـة جادة
لتـطويق املـمارسـات التـي ترهق مـوازنة
الــدولــة وتــضـعف مــن إمكــانـيـــات بلــد
يتــطلع إلــى الـبنــاء والـنمــو وتـصحـيح
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يحتاج إلـى معاجلات جذرية واجراءات
عــاجلــة مـن قـبل الـبــرملــان واحلكــومــة
ووزارة الـنفــط لـتـنـتــشل هـــذا القــطــاع
احليوي وتـوفر مستلـزمات النهوض به
مـن خالل تـشــريعــات عــاجلــة وقــوانني
جــديــدة تـنـظـم عــمله ضـمـن هـيـكلـيــة
تـــســتجــيــب للــمــتغــيـــــرات واالهـــــداف
احلـالية واجـراءات استثنـائية لـتسهيل
ــنـفــيـــــــذ خـــطـــطـه االســتــثــمـــــــاريـــــــة ت
والتـشغـيليـة وازاحـة الـعقبـات االداريـة

واملالية التي تؤخر وتعيق عمله.
وشــدد الـتقــريــر علــى ضــرورة تــوفـيــر
احلمايـة ملنشـآته وخطوط انـابيب نقل
املـنتجـات النفـطيـة والـرقع اجلغـرافيـة
التي يعـمل فيها لوقف تـزيف اخلسائر
ـــامللـيـــارات الـنـــاجـمـــة عـن الـتــي تعـــد ب
عـمليــات التخــريب املـسـتمــرة ولتــوفيـر
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وعــرض التقـريــر نتــائج استـبيــان مهم
اعـــــده املـكــتــب يـكـــــشف عــن ظـــــواهـــــر
واسـبـــاب الفــســـاد االداري يف القــطـــاع
الـنفـطـي العــراقـي مـن حـيـث االمــاكـن
التي يـشك بـوقـوع الـفسـاد فيهـا ومنهـا
اوجه الفــســاد االداري يف وزارة الـنفـط
واجلهـــــات املــتـــــورطـــــة ومــــــدة كفـــــايـــــة
الـوسـائل للحـد من الـفسـاد االداري يف

القطاع النفطي.
واشـار التقـرير إلـى وجود اثـنتي عـشرة
ظـاهرة خـطرة وجتـاوز كبـير يف القـطاع
الــنفــطــي مت الـكـــشف عــنهــــا نــتــيجــــة
لعمليـات املكتـب يف املراجعـة والتـدقيق

والتفتيش.
واكــد الـتقــريــر ان الـظــواهــر واملــشــاكل
التي يكشف عنها التقرير تؤكد بصورة
جليـة بـان الـقطــاع النفـطي يف العـراق
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بغداد / نينا
حفـالت التخـرج تـقليــد سنـوي
يـعــيـــــشـه طـلــبـــــــة اجلـــــــامـعـــــــات
واملعــاهــد يف املـــرحلــة األخـيــرة
من حيـاتهم الدراسيـة يعيشون
خاللهـــا حلـظـــات مـن الــبهجـــة
والفـــرح الغـــامــــر إال أن حفالت
هـذا العــام لم تـكن كعـادتهـا بل
مــرت بفتـور دومنــا ذاك البـريق
الــــــــــذي امــــتــــــــــازت بـه وحــــتــــــــــى
الـبــسـمــات الـتـي كــانـت تــرتــسـم
عـلى وجوه الطلبة ،ظهرت هذه

السنة ممزوجة بحزن خفي. 
عـدد من الطلبـة حتدثـوا بشأن
هـــذا املـــوضـــوع فقـــال الـطـــالـب
حيــدر عبـد اهلل: "إن كـثيــرا من
طلبـة الـكليـات مـثل التــربيـة /
ابــن الهـيـثـم واملــــأمــــون وبعــض

حفالت التخرج .. ابتسامات عىل وجوه حزينة
لتطوف الشوارع ". 

وأضـاف:"يف الــسنــوات األخيـرة
وبــاألخـص يف هــذا العــام تـغيــر
احلـــــــــــــال إذ أصـــــبـحـــــت هـــــــــــــذه
ـــــــــــــدون نـــكــهـــــــــــــة إذ احلــفــالت ب
سـيـطــرت مـظــاهــر اخلــوف مـن
إقـامة هذه احلفالت فـتصرفات
الــطلـبـــة الـعفـــويــــة محــســـوبـــة
علـيهم ورمبـا تـكلفهـم حيــاتهم
فـالبلـد أصبحـت تسـيطـر عليه
اجملامـيع املسلحـة التي تـرفض
كل مـظــاهــر الفــرح بــاعـتبــارهــا
مــــنــــــــــــافــــيــــــــــــة لـلـــــــــشــــــــــــريـعــــــــــــة
اإلسالميـة!!". ومتنـى املـوسـوي
أن تـعــــــــــــود احلــــيــــــــــــاة حلـفـالت
الـتخــرج التـي فقــدهــا الـطـلبــة
هذا العـام يف ظل عراق مستقر

آمن".
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احلفـالت علــــى أرواح الـــطلـبــــة
الـذيـن مت استهــدافهم السـيمـا
خالل هـذه األيـام إذ مت الـعثـور
علــــى جـثــث طلـبــــة جـــــامعــــات

قتلوا على الهوية" 
امـــا الـطـــالـب يـــاســـر املـــوســـوي
فـــيـــــــرى:"إن حـفـالت الـــتـخـــــــرج
متـثل مـــسك اخلـتـــام للـطـــالـب
اجلـــــــامعــي وجــمـــيع الــــطلــبــــــة
يـنـتــظــــرون هــــذا الـيــــوم بفــــارغ
الــصـبــــر كــــونه ميــثل تـتــــويجــــا
للـتعب الـذي بـذلـه الطــالب يف
سنـوات املعهـد أو الكليـة إذ يتم
االسـتعـــداد لهـــذه احلفلــة قـبل
شهــــر مـن خـالل املالبـــس الـتـي
يـتــنكـــر بهـــا الـطـــالـب ومـــواكـب
الـــسـيـــارات الـتــي تخـــرج خـــارج
الــكلــيـــــــة تعــبــيــــــرا عـــن الفــــــرح

الــــــشخـــصــيـــــــات املـــــــوجـــــــودة يف
الساحـات السياسية أو الدينية
وال اعلـم اهــو احلـب أم اخلــوف
الـــذي جعل الــطلـبـــة يــتجهـــون
إلـــى ذلـك األسلـــوب الـــذي كـنـــا
منــــــــــارسـه مــــــــــرغـــمـــني يف زمـــن

القائد الضرورة!". 
وكــــان للــطــــالـب احـمــــد حـــسـن
عــــذاب رأي مغـــايـــر إذ قـــال:"إن
الــوضع الــذي منــر به اليـسـمح
بـــــإقـــــامـــــة احلفـالت وصخــبهـــــا
ويجـــب أن نحــتــــــرم مـــــشــــــاعــــــر
عـشـرات الــطلبـة الــذين فقـدوا
خالل هـــــــذا العــــــام أفــــــرادا مــن
عــــــــــائـالتـهــــم بــــــــــالـعــــمـلــــيــــــــــات

اإلرهابية". 
وأضــــــــــاف:"اقــــتــــــــــرح أن نـقــــيــــم
مـجـــــــــالـــــــس عـــــــــزاء بـــــــــدال مـــن

بالفرح والغبطة إال إن ذلك لم
يـنفع واكـتفـينــا بـتنــاول بعـض
املرطبات واحلديث اجلانبي". 

وأضــافت:"إن األوضـاع األمـنيـة
والسياسية ألقت بظاللها على
كل مرافق احلياة ومنها احلياة
اجلـامعيـة وطقـوسهـا فلـم يكن
بـــاسـتــطـــاعـتـنــــا أن نعـمل كـمـــا
عــمل اخلــــــريجـــــون يف األعـــــوام
الــســـابقـــة مـن تـــأجـيـــر قـــاعـــات
وإقامة حفالت فيها أو التجول
بـــالــسـيـــارات املـــزيـنـــة يف شـــوارع

بغداد". 
ويـــشـيــــر الــطــــالــب سالم عـبــــد
الكـرمي إلــى:"أن احلفالت الـتي
اقيمـت يف بعض الكلـيات كـانت
عـبـــارة عــن حفـالت متجـيـــديـــة
لبعـض اجلهات وتتغـنى ببعض

كلـيـــات مجـمع بـــاب املعـظـم لـم
يقـيـمـــــوا حفـالت تخـــــرج علــــى
الــرغـم من اسـتعــداداتهـم لهــذا
اليـوم بسـبب تهـديـدات تلقـوهـا
مـن جهـــات مجهــولــة حـــذرتهـم

من إقامة تلك احلفالت". 
وأضـاف:"أن هذه اجلهات قامت
بـــــرمــي قـــصـــــاصــــــات ورق علـــــى
صفـوف املـرحلـة الـرابعـة حتـذر
مـن إقــــامــــة أي حفـل للــتخــــرج
كــمــــــا هـــــــددت بعـــض الــــطلــبــــــة

بالقتل ". 
وبـيـنـت الــطــــالـبــــة اجلــــامعـيــــة
إيــــنــــــــــاس سـعــــــــــدي:"كــــم كــــنــــت
متـشــوقــة لهـــذا اليــوم ولـم أكن
اعلـم انه سـيـمـــر مـــروراً بـــاهـتـــاً
وليس فيه أي طعم للفرح وكنا
نحــــاول عــــابـثـني أن نـتــظــــاهــــر

وزير املوارد املائية لـ )املدى(:
سنطرح يف معرض اإلعامر بعامن فرصاً استثامرية يف قطاع املوارد املائية

على االجتاهـات الصحية والتـربوية
واالجتماعيـة واخلدمية اضـافة إلى
املـشـاريع الـزراعيـة والـصيـد وكـذلك
عمـليـــة اغمـــار املنـطقــة بـــامليــاه ومــا
تتـطلـبهــا من انـشـاء نــواظم وسـداد

لرفع مناسيب املياه.
واضـــــــاف انه ســيــتــنـــــــاول يف كلــمـــته
وخالل املـبــاحـثــات الـتـي سـيجـــريهــا
مع املــســـؤولـني والــشـــركـــات ورجـــال
االعـمــال مـن املــشــاركـني يف املعــرض
مــشـكلــــة بعـض الــســــدود يف العـــراق
واعــــــادة تـــــــوزيع املــيــــــاه بــني الــــــدول
املتـشاطـئة وفق اتفـاقيات دولـية بني
العراق وتركيا وسورية وايران ملا فيه
مصـلحة هذه الدول واملنطقة بشكل
عــام اضــافــة إلــى تـبـــادل املعلــومــات
والبيانات املنآخية بشفافية عالية.

واخـتـتـم حـــديـثه بـــاالشـــارة إلـــى انه
سـيلقـي محـاضــرة عن خـطـة قـطـاع
املوارد املائيـة واملشاريع التي تنفذها
الـوزارة يف عمـوم احملــافظـات واقلـيم
كـــــــردســتـــــــان واهــم املـــــشـــــــاكـل الــتــي
تـعترض سـير تنـفيذهـا من النـاحية

املادية والفنية والتكنولوجية.


