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LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

NO (670)Wed. (17) May

يوم عراقي

ملاذا ال تستخدم دوائر
الدولة منتوجنا الوطني ؟
اعلن مـديـر عـام شـركــة البتـروكـيميـاويـات
قبل ايام عـن اضطرارهم إلـى ايقاف عمل
اخلـطوط االنتـاجية للـشركـة بسـبب عدم
وج ـ ــود مـن ـ ــاف ـ ــذ ت ـ ــس ـ ــويقـي ــة ملـنــتج ــاتهـم
وتكــدسهــا يف اخملــازن ومـن ضمـنهــا مــادة
الكلــور .وامـتنــاع دوائــر الــدولــة مبــا فـيهــا
اسالة املاء عن استخدام وشراء منتجاتهم الوطنية.
ومن املفارقـات التي تدعـو الى االلم والـسخرية يف آن
مع ًا ان مـؤسسات الدولـة التي حتتاج الـى مادة الكلور
تلجأ الى اسـتيراد احتياجـاتها من هذه املـادة وغيرها
وتـدفع ماليني الـدوالرات التـي نحن بــامس احلـاجـة
اليهـا ،وتـشح بـنظـرهـا بـشكل مـتعمـد عـن استخـدام
املـنـت ـ ــوج ال ـ ــوطـنـي ال ــذي اثـبــت كف ــاءته ومــط ــابقــته
للمـواصفـات العــامليــة .كمـا بـات معـروف ـ ًا ان اغلب مـا
يــستـورد حــاليـ ًا رديء ومـن منـاشـئ اثبـتت الـتجـربـة
اعـتمـادهـا علــى صفقـات مـشبـوهـة كــان من جـرائهـا
غزو اسواقنا بضائع رديئة النوعية.
لقد اشرنا ويف اكـثر من مناسبة إلـى ان سياسة الباب
املفتـوح امام دخـول البضـائع خاطئـة وانعكسـت سلب ًا
على مجمل القطاع الصـناعي الذي يحتاج الى دعم
كبيـر للنهوض بـه ليكون رافـد ًا يف اقتصـادنا الـوطني،
كـما اشر االحتـاد العام للصـناعات العـراقي وعدد من
اخملـتـصـني مخــاطــر اسـتـمــرار مـثل هــذه ال ـسـيــاســة
وضرورة اتبـاع سياسة حتـمي منتوجنـا الوطني ولكن
ما من مجيب.
ان قدرة اي شـركة صـناعيـة من شركـات القطـاع العام
على مواصلة االنتاج
ويف م ـ ـ ــث ــل ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
الـظ ــروف الـتـي مي ــر
طارق اجلبوري
به ــا بل ــدن ــا ،مفخ ــرة
واجن ــاز كـبـي ــر يـ ــدلل
علـى حــرص مالكهـا
ونعتقد انه قد آن
وتف ــانــيهـم مــن اجل
االوان لتفعيل
ابقــاء حملــة االنتـاج
بعض القراءات
م ـ ـس ـتــم ـ ــرة بعـ ـ ــد ان
حفاظ ًا على احلق
تـع ـ ـ ــرض ــت اغـل ـبـه ـ ـ ــا
لعــملــي ـ ــات ال ـ ــدم ـ ــار
العام ومنها قانون
والتخـريب ،وجتمـيد
التجاوز على
ارص ــدته ــا الـتـي هـي
العامة
املمتلكات
من حق منـتسبـيها..
التي
والتعليمات
وك ـ ـ ـ ـ ــان يـف ــتـ ـ ـ ـ ـ ــرض
متنع االستيراد من
ب ــال ــدول ــة ان ت ــدعـم
مـثل هــذه الـشــركــات
اخلارج وغيرها من
م ـ ــن خــالل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزام
القوانني التي
دوائ ــر ال ــدول ــة بع ــدم
تخدم الصالح
استـيراد اي مـادة من
العام.
اخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارج مي ـ ــك ـ ـ ــن
انــت ـ ــاجه ـ ــا مـحلــيـ ـ ـاً.
ال به
علمـ ًا ان مثل هـذا القـانـون كـان مـوجـود ًا ومعمـو ً
يف الـسنـوات الـسـابقـة ولكـن يبـدو ان العـمل جمـد به
كغيـره من الـقراءات والقـوانني الـتي اوقف العمـل بها
وسبـبت الكـثيـر مـن التجـاوز علـى حقـوق وممـتلكـات
الدولة.
ونعـتق ــد انه ق ــد آن االوان لــتفعــيل بعــض الق ــراءات
حـفاظـ ًا علـى احلق العـام ومنهـا قانـون التـجاوز عـلى
املـمتلكـات العـامـة والتعـليمـات الـتي متنـع االستيـراد
من اخلارج وغيرها من القـوانني التي تخدم الصالح
العام.
وال نـظـن انـن ـ ــا بح ـ ــاج ـ ــة ال ـ ــى ت ــذكـي ــر اخملـتـصـني مـن
امل ـسـت ـشــاريـن يف دوائــر الــدولــة ،ان مـثل ه ــذا القــرار
سـيعـي ـ ــد االمل ملـنـت ـسـبـي شــركــة الـبـتــروكـيـمـيــاويــات
وغيـرهـا وميـدهـم بطـاقــات مضـاعفـة لـزيـادة االنتـاج
وحت ـسـني نــوعـيـته ،كـم ــا انه سـيــوفــر عـمالت صعـبــة
للـبلــد واالهـم من كـل ذلك انه سـيعــزز ثقــة امل ــواطن
مبنتوجه الوطني وهي خطوة مهمة.
لقـد كنا نتـمنى ان يثـير نشـر مثل هذا اخلبـر اهتمام
املسؤولـني يف وزارة الصناعـة ليطالـبوا الدولـة باتخاذ
ق ـ ــرار يل ـ ــزم دوائ ـ ــر ال ـ ــدول ــة ب ــاسـتخ ــدام م ــادة الـكل ــور
الـعراقيـة ..ولكن يبـدو ان تصـريف االعمـال حال دون
ذلك فآثرنا الذكرى ان نفعت؟!

العـوائل املـيسـانيــة حتتج لعـدم تـوزيع حلـيب األطفـال ضمـن احلصــة التمــوينيـة
ميسان/محمد احلمراني

الكـثـي ــر مـن اه ــالـي مح ــافـظ ــة مـي ـس ــان
احتج على الطريـقة التي تقوم بها دائرة
جتارة العمـارة بتوزيع احلصة الـتموينية
وخـ ــاص ـ ــة بع ـ ــد ان اعلـنـت دائـ ــرة جتـ ــارة
م ـي ـ ـس ـ ــان ع ـ ــدم وص ـ ــول حـ ـصـ ـ ــة حل ـيــب
االطفال لشهر ايار.
(امل ـ ـ ــدى) تـع ـ ـ ــرف ــت عـل ـ ـ ــى ردود افـعـ ـ ـ ــال
املـ ــواطـنــني بهـ ــذا اخل ـصـ ــوص فـ ــالــتقـت
بعضهم.
وقال املواطـن محمد حميـد :الاعلم ملاذا

يف كل شهر تتأخر دائرة جتارة ميسان يف
ت ــوزيع اح ــدى امل ــواد الغ ــذائـي ــة واق ــوله ــا
صراحة اننـا ككبار نتحمل هـذا التاخير
ولكـن م ــا ذنــب االطف ــال الـ ــرضع حـت ــى
التــاتي حـصـتهـم من احلـليـب حيـث من
املفـتـ ــرض ان تـ ــوزع ح ـصــص اضـ ــافـيـ ــة
لالطفال وليس ان يحرموا من غذائهم.
وقـالت املـواطنــة شيمــاء سميـر :انـا لـدي
طفل يعتمد اعتماد ًا رئـيسي ًا على حليب
احلصة التمـوينية والاعرف ملاذا لم يوزع
احلـليب لهــذا الشهـر لقـد ابلغنـا الـوكيل

وقـال (هـذا الـشهـر مـاكــو حلـيب) ونـحن
نق ــول م ــا ذنـب االطف ــال لـنحــملهـم م ــا
يج ـ ــري مــن اره ـ ــاب وف ـ ــوض ـ ــى يف ع ــمل
الدوائر احلكومية.
أمــا الــسيــد جــاسم شــذر فقــال :مع بــدء
اعالن ع ــدم وجـ ــود احللـيـب يف احل ـص ــة
ارتفعت اسعاراحلليب يف السوق السوداء
وبــدأ الـتجــار بــاخــذ كـمـيــات كـبـيــرة مـن
احلليـب املتـوفـرة يف االسـواق الـى بغـداد
ل ـب ـيـعه ـ ــا ب ـ ــاسع ـ ــار اك ـب ـ ــر .وان ـ ــا اط ـ ــالــب
الـسلـطـات االمـنيــة مبنـع كل من يـسعـى

كشوفات بيئية لعدد من املواقع الصناعية والصحية
بغداد  /املدى

ق ـ ــامــت جل ـ ــان ال ـ ــرق ـ ــابـ ـ ــة عل ـ ــى
املصـادر الصناعيـة يف دائرة بيئة
بغداد بـاجراء كـشوفـات موقعـية
لعـ ــدد مـن املـ ــواقع ال ـصـنـ ــاعـيـ ــة
وذلـك مــن اجل الـ ــوق ـ ــوف علـ ــى
احمل ـ ـ ـ ــددات الـ ـبـ ـئ ــي ـ ـ ـ ــة واتـخ ـ ـ ـ ــاذ
ـ
االجراءات الالزمة.
ذكـر ذلك مصـدر يف وزارة الـبيئـة
واض ـ ـ ـ ــاف :مت ــت زي ـ ـ ـ ــارة م ـ ـ ـ ــوقـع
ـ
ال ـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ـ ــاع املـ ـ ـ ـ ــدن ــي يف ج ـ ـ ـ ــان ــب
ـ
الـ ــرصـ ــافـ ــة ملـتـ ــابعـ ــة الـبـ ــرامــيل
امل ـطـمـ ــورة يف مـنــطقـ ــة الـ ــزهـ ــور
احلـسينيـة وكشف مـوقعي ملعمل
ب ــابل حـيـث ط ــالـبـتهـم بـت ــوفـي ــر
امل ـتـ ــطل ـب ـ ــات ال ـب ـي ـئ ـي ـ ــة وامل ـي ـ ــاه
الصناعية.
كـمـ ــا مت سحـب ع ــدة من ــاذج مـن
املـيـ ــاه ومـ ــاء االسـ ــالـ ــة لـفحــص
الك ــدرة وقـي ــاس ت ــركـي ــز الـكل ــور
احلــر املـتبـقي فـيهــا وقــد شمـلت
عــدداً من مـشــاريع املــاء وقيــاس
الدفائن العالقة.

وقـد قـامت جلـان ادارة اخمللفـات
الصلبة باجراء زيارات الى عدداً
امل ـسـت ــشفـي ــات ومـ ــواقع جتـمـيع
الــنف ـ ــاي ـ ــات مــنه ـ ــا مـ ـسـتـ ــشف ـ ــى
الـزهراء االهلي وكان غير ملتزم
بـالتعليمـات البيئيـة واخرى الى
مـ ـسـت ــشفـ ــى احلـ ــارثـيـ ــة االهلـي
وتبني عدم التزامه بـالتعليمات،
امــا مــستــشفــى الــشفــاء االهـلي
والـك ـ ــرخ االهلــي فق ـ ــد الـت ـ ــزم ـ ــا
بالتعليمات البيئية.
ومــن جـ ـ ــانــب آخ ـ ـ ــر نفـ ـ ــذ كـ ـ ــادر
مـديرية بيئـة صالح الدين عدداً
مـن ال ـ ــزي ـ ــارات املـي ـ ــدانـي ـ ــة ال ـ ــى
امل ـش ــاريع واجملـمعــات املــائـيــة يف
احملافـظة ولوحـظ خالل الزيارة
وجـود سلـبيـات كـثيـرة تـؤدي الـى
تعـطـيل جتـهيــز املــواطـنني مبــاء
صالح للشـرب ولم تتم الصـيانة
الـدورية فيهـا بشكل منـتظم من
قـ ـ ـبـل الـفـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــني واملـ ـ ـ ـ ـ ـشـغـل ـ ــني
العاملني.
ومت خالل الـزيـارة التـأكيـد علـى

ال ــع ـ ـ ــامـل ــني بـ ــضـ ـ ـ ــرورة الـق ــي ـ ـ ــام
بــواجبـهم املـطلــوب بــشكل دقـيق
والتـركيـز على جتهـيز املـواطنني
مبياه صـاحلة للـشرب من خالل
اضـافـة الكلـور والـشـب وتنـظيف
اح ــواض الـت ــرسـيـب والـت ــرشـيح
والتعقيم بشكل دوري.
ـم ـ ـ ـ ــا متـ ــت زيـ ـ ـ ـ ــارة عـ ـ ـ ـ ــدد مـ ــن
كـ ـ ـ
املــستــشفيــات ومنهـا مــستـشفـى
تكــريـت الـتعلـيـمـي وم ـسـتــشفــى
دج ــل ـ ـ ـ ـ ــة لـلـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ــاه ـ ـيـل ال ـ ـ ـط ـ ـبـ ــي
ومــستـشفــى صالح الــدين العـام
حـ ـ ـي ـ ــث الحـ ـ ـ ـظ ـ ــت ع ـ ـ ـ ـ ـ ــددا م ـ ــن
الـسلـبيـات يف مـستـشفـى تكـريت
الـتعـليـمي وخـصــوص ـاً تـصــريف
مـيـ ــاه ال ـصـ ــرف ال ــصحـي بـ ــدون
مع ــاجل ــة الـ ــى مجـ ــاري تك ــريـت
مخ ـ ـ ــالـف لل ـتـعل ـيــم ـ ـ ــات
وه ـ ـ ــذا ـ
ـ
ال ـب ـي ـئــيـ ـ ــة ،وكـ ـ ــذلـك عـ ـ ــدم فـ ـ ــرز
النفايات الطبية عن االعتيادية
وعـدم اسـتخــدام اكيـاس نــايلـون
س ـ ـ ـ ـ ــوداء جل ـ ـمـع ال ـ ـنـف ـ ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ـ ــات
ـ
االعتيادية والطبية.

لبيع حلـيب االطفال يف الـسوق الـسوداء
اونقله الى بغداد ومحاسبته.
وتقــول الــسيــدة اميــان خــالــد :نحـن من
الع ـ ــوائل الـفقـيـ ــرة الـتــي تعـتـم ـ ــد علـ ــى
احلـصــة الـتمــويـنيــة بكـل شيء وخــاصــة
حل ـي ــب االطفـ ـ ــال وانـ ـ ــا حـ ـ ــائـ ـ ــرة ك ــيف
بـامكـاني تـوفيـر حلـيب االطفـال البنـتي
الــصغـي ــرة وان ــا الامـتلـك نق ــود ًا ل ـش ــراء
حليب جتاري؟!
وكيل املــواد الغــذائيـة جـاسـم خلف قـال:
لم نـسـتلم هـذا الـشهـر مـادة احللـيب مع

 544فرقة للتلقيح ضد
شلل األطفال يف النارصية
ذي قار  /املدى

باشرت  544فرقة طبية وصحية
يف محــافـظــة ذي قــار بــاجلــولــة
الثــانيـة مـن حملــة التلـقيحـات
ض ـ ـ ـ ـ ــد شـلـل االطـف ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـتـ ــي
س ـت ـ ـس ـت ـمـ ـ ــر إلـ ـ ــى  18مــن ايـ ـ ــار
اجل ــاري لــتلقـيـح  266551طفال
يف عموم احملافظة.
وقـال الـدكتـور عبـد الـرضـا عبـد
حـ ــامت الـ ــركـ ــابـي مـ ــديـ ــر قـ ـسـم
ال ــرع ــاي ــة الــصحـي ــة االولـي ــة لـ
(امل ــدى) :متـت تهـيـئ ــة  39ف ــرق ــة
ث ــابـت ــة و 308فـ ــرق راجل ــة و197
فرقـة آلية وتـوزيعها علـى جميع
مناطق احملـافظة وذلك لتلقيح
 266551طـ ـ ـ ــفـ ـ ـ ــال دون س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
اخلـامـســة كمــا متت تهـيئـة 300
الـف ج ـ ـ ــرع ـ ـ ــة مــن لـق ـ ـ ــاح شـلـل
االطفــال الجنــاح احلـملــة الـتي
ستستمر خمسة ايام.

مفــرادت احلصـة الـتمـويـنيــة ولم نعـرف
االسـب ــاب ،اح ــدهـم يق ــول لـم تــصل ال ــى
اخملــازن واخ ــر يقــول الـبــاخــرة لـم تـصل
والـن ــاس ت ـط ــالـبـن ــا بـحلـيـب الطفـ ــاله ــا
ونـح ــن مـح ــت ـ ـ ــارون والجن ـ ـ ــد اج ـ ـ ــوبـ ـ ـ ــة
ألسئلتهم.
دائـرة جتــارة العمــارة مطــالبـة بـاالجـابـة
علــى اسـئلــة املــواطـنني والـسـعي لـتقلـيل
املـصــاعـب وتــوفـي ــر حلـيـب االطفــال الن
ذلك يقلل من كـاهل املواطـن العراقي يف
هذه الظروف املعيشية املعقدة.

شمول أسامء غري مستحقة برواتب
شبكة الرعاية يف الديوانية
الديوانية  /املدى

اعترض املهندس ( احمد الغزي )
رئـيـ ــس اجمللـ ــس احمللـي ملـن ــطقـ ــة
الصـدر األولـى يف الـديـوانيـة علـى
اسـ ـمـ ـ ـ ــاء غـ ـيـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـسـ ـتـحـقـ ـ ـ ــة مت
ت ـ ـ ـسـجـ ـيـلـهـ ـ ـ ــا م ــن قـ ـبـل مـجـلـ ـ ــس
احملـ ــاف ـظـ ــة واجملل ــس الــبلـ ــدي يف
شبكة احلماية االجتماعية.
وقال املهندس احمد الغزي رئيس
اجملل ــس احمللـي ملـنــطق ــة ال ـص ــدر
األولـى :ان قانـون شبكـة احلمـاية
االجـتم ــاعيــة هــو مـن اختـصــاص
اجملـ ـ ـ ــالـ ـ ــس احملـلـ ـيـ ـ ـ ــة لـ ـتـقـ ـيـ ـي ــم
املـواطـنني املــستحـقني وبقــرار من
مـجل ــس احملـ ــاف ـظـ ــة ،واضـ ــاف :ان
اجمللس البـلدي لقضاء الـديوانية
اص ـ ـ ــدر ق ـ ـ ــرارًا ب ـتـ ـ ـشـك ــيل جل ـن ـ ـ ــة
مـهمـتهــا تـصـفيــة وفــرز املعــامالت
املـ ــرفـ ــوعـ ــة الـ ــى دائـ ــرة الـ ــرعـ ــايـ ــة
االجـتـمــاعـيــة ومـطــالـبــة اعـضــاء
اجملالس احمللـية مبراجعة الدائرة
امل ـ ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ـ ــورة  ،وأوضـح أنـه ،بـع ـ ـ ـ ـ ــد
مراجـعة اعـضاء اجملـالس احمللـية

ألسمــاء املــشم ــولني املــسجـلني يف
الشبكة من قبل مجلس احملافظة
واجمللــس البلـدي ،وجـدنــا الكـثيـر
من االسماء املعروفـة يف احملافظة
غـي ــر م ـســتحق ــة  ،ومـن الــظلـم ان
تسجل يف الـشبـكة وتـصادر حـقوق
األلف امل ـ ـس ـتـحقــني امل ـ ـش ـم ـ ــولــني
بقانـون الشبكـة  ،مضيفـ ًا ان دائرة
الـرعـايــة االجتمـاعيـة تتعـامل مع
اعضاء اجملالس احمللية وفق قيود
وخـطــوط حـمــراء  ،حـيـث ال يـتـم
الـسماح العـضاء اجملالـس احمللية
بــالــدخــول الــى الــدائــرة ملــراجعــة
امل ـ ـ ــوظـفــني اخمل ـت ـ ـصــني لـغ ـ ـ ــرض
اطــالع ـه ـ ــم عــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامــالت
امل ـ ـس ـتـحقــني  ،اضـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ـ ــى ان
املــواطـن عـنــد م ــراجعـته اجمللــس
البلدي يتعاملـون معه بطريقة ال
تـليق به  ،وطــالب الغـزي بتـشـكيل
جلـنـ ــة واعالن االسـم ــاء ال ـص ــادرة
مـن مجلــس احملــافـظ ــة واجمللــس
البلـدي يف القائمـة املتفرقـة النها
تضم اسماء غير مستحقة .

