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LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

NO (676)Wed. (24) May

اكثر من  60حالة والدة مشوهة
يف كربالء
كربالء  /املدى
ق ـ ـ ــال سل ـيــم كـ ـ ــاظــم امل ــتحـ ـ ــدث
اإلعالمـي بـ ــاسـم دائ ـ ــرة صحـ ــة
كـربالء إن مـستـشفـى النـسـائيـة
والـتـ ــولـي ـ ــد شهـ ــد خـالل العـ ــام
املــاضـي واألشهــر اخلـم ـســة مـن
هذا العام  63والدة مشوهة..
وأضاف كـاظم :إن هـذه احلاالت
جـمـيـعه ـ ــا أدت إل ـ ــى وف ـ ــاة ه ـ ــذه
الـ ــوالدات الـتـي جـ ــاءت نـتــيجـ ــة
ل ــت ـ ـ ــأث ــي ـ ـ ــر احل ـ ـ ــروب واخل ـ ـ ــوف
والــوضـع االقتـصــادي علــى األم
احلامل.
وأوضـح املـ ـ ـتـح ـ ـ ـ ـ ـ ــدث ان ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
ال ـ ـ ــوالدات ت ـ ـ ــوزعــت ب ـ ـ ــواقـع 52
حـ ــالـ ــة والدة م ــشـ ــوهـ ــة يف عـ ــام
2005مـنها  33حـالة للـذكور و19
حــال ــة لإلنــاث فـيهــا  10حــاالت
تـشوهات خلقيـة الصلب األشرم
و 5حــاالت تـشــوهــات خلـقيــة يف
الـقـلـ ــب مـع ف ـ ـ ـ ـشـل الـ ــت ـ ـنـفـ ـ ـ ــس
الـوالدي مع عـدم اكتمـال النمـو
و 5حــاالت تـشــوهــات خلـقيــة يف
الـقـل ــب مـع تـ ـ ـ ــوقـف الـقـل ــب و5
حـ ـ ــاالت يف ت ـ ــشـ ـ ــوهـ ـ ــات الـقلــب

عدسة :نهاد العزاوي

واألوعـيـ ــة الـ ــدمـ ــوي ـ ــة مع بــطء
دقات القلب و 5حاالت تـشوهات
اخـ ــتـ ــنـ ـ ـ ـ ــاق والدي مـع عـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــر
التـنفـس الــوالدي الـشــديــد مع
تشوهـات خلقية و4حـاالت عسر
الـتــنفــس الـ ــوالدي مع ان ـس ــداد
مجـرى التـنفس وخمـس حاالت
ف ـتـح ـ ـ ــة يف الـ ـ ـشـف ـ ـ ــة والـ ـ ـسـقـف
الـ ــوالدي و 3حـ ــاالت ت ــشـ ــوهـ ــات
خـلقــي ـ ــة يف ال ـب ـطــن و 6ح ـ ــاالت
ت ــشـ ــوه ـ ــات داخلـيـ ــة وت ـ ــوسع يف
احملـ ــالـب و 4حـ ــاالت ت ــشـ ــوهـ ــات
والدية يف الرأس.
م ــوضح ــا إن األشه ــر اخلـم ـس ــة
مــن عـ ـ ــام  2006شه ـ ــد  11والدة
م ـنـه ـ ـ ــا  6ح ـ ـ ــاالت لـل ـ ـ ــذك ـ ـ ــور و5
لإلناث.
ت ــوزعـت بـني ع ـس ــر يف الـتـنفــس
الـ ـ ــوالدي املـ ـ ــؤق ــت مع ان ـ ــسـ ـ ــدد
مـج ـ ـ ــرى ال ـت ـنـف ـ ــس و 4ح ـ ـ ــاالت
ت ــشـ ــوهـ ــات خـلقـيـ ــة وفــتحـ ــة يف
ال ــبـ ـ ـط ــن واألط ـ ـ ـ ــراف الـعـل ــي ـ ـ ـ ــا
والــسفلــى و 4حــاالت ت ـشــوهــات
خـلـقــي ـ ـ ــة وف ـتـح ـ ـ ــة يف الــب ـ ـطــن
واألطـ ــراف الـعلـيـ ــا والـ ـسـفلـ ــى.

انتعاش الصيد النهري يف الصيف

بني مماطلة شركة فوستر وقلة التخصيصات املالية وشحة الوقود

وزير التجارة :من اولويات اهتاممنا
تأمني الغذاء لـ( )29مليون عراقي

تعثـر التـوليــد يف حمطـة ومـولـدات كهـربـاء الـساموة
السماوة  /عدنان سمير

يعــانـي أهــالـي ال ـسـمــاوة مـن االنقـطــاع
الطويل والـدائم للتيـار الكهربـائي ،وما
زاد املعـانـاة تـوقف بعـض احملطـات منـذ
ثـمـ ــانـيـ ــة أشهـ ــر بـ ـسـبـب عــطل مـلفـ ــات
الـتولـيد الـرئيسـة والتي لـم تشغل مـنذ
نصـبها قـبل عام ،كـذلك مولـدات أخرى
نصبت لـتغذيـة اجملمعـات السكـنية ذات
ال ـبــنـ ـ ـ ــاء العــم ـ ـ ــودي يف امل ـ ـ ــديــن ـ ـ ــة ولــم
تتسلـمها دائـرة الكهـرباء ،وظلـت مجرد
هـيـ ــاكل أمـ ــام القـ ــاطـنــني يف العـمـ ــارات
السكنية.
الــسي ــد حيــدر جــوان مـســؤول الـشــؤون
الـفـ ـن ــي ـ ـ ــة يف املـ ـث ــن ـ ـ ــى أوضـح أن سـ ـب ــب
االنـقطــاع غيــر املبــرمج للكهـربـاء يعـود
إلــى قل ــة الت ــوليــد يف ال ــوقت احلــاضــر
بحـيث ال يـتنــاسب مع الـطلـب املتـزايـد
يف فــصل ال ـصـيف إض ــاف ــة إل ــى تـ ــوقف
بعـض احملطـات الـرئـيسـة وفصـل بعض
املنـاطق عن احملطات الكبيرة مما سبب
تفـكك الــربـط للـمنـظــومــة يف العــراق.
وع ــدم الـت ــزام بعـض احمل ــافـظ ــات الـتـي
تـ ــوجـ ــد فــيه ـ ــا مح ـطـ ــات الـت ـ ــوزيع بـني
احملـ ـ ـ ـ ــاف ـ ــظـ ـ ـ ـ ــات .فـ ـ ـضـالً ع ــن تـ ـ ـ ـ ــدخـل
احمل ـ ــاف ـظــني ومج ـ ــالـ ــس احمل ـ ــاف ـظ ـ ــات
األخـرى يف عـدم إيـصــال الكهـربـاء إلـى
احملـ ـ ــاف ــظـ ـ ــات ال ـتــي ال تـ ـ ــوجـ ـ ــد ف ــيهـ ـ ــا
محطات توليد.
وأضـاف جوان أن احلـصة الـواصلـة إلى
محــافظـة املـثنـى هـي  45-40ميكـا واط
وهـي تكـفي حملـطــة مغــذيــات الـطــوارئ

كـاملعـامل واملـستــشفيـات ومـشـاريع املـاء
الــرئيـســة وغيـرهـا .إضـافـة إلــى إطفـاء
اخلـط الــرئـيــس أحـيــان ـاً والـتـي حتــدث
ألسباب فنية نتيجة تدني املنظومة.
م ـ ـش ـي ـ ــراً إل ـ ــى أن احل ـ ــاجـ ـ ــة الفـعل ـي ـ ــة
للـمحــافـظــة تـصل إلــى  180مـيكــاواط
وتبلغ يف متوز  225ميكاواط فيما كانت
ويف ذات الـشهــر من العــام املنـصـرم 195
ميـكاواط لـذلك وصلـت ساعـات القطع
إل ــى خمـس ســاعــات وجتـهيــز ســاعــة أو
س ـ ـ ــاع ـ ـ ــة ونـ ـصـف .وعل ـ ـ ــى ال ـ ـ ــرغــم مــن
البـرقيـات والـدعـوات املـستمـرة للجهـات
املعـنيـة يف الـبصــرة وبعلم املـسـؤولني يف
محـافظتـنا إال أنـهم لم يقـدموا الـدعم
أو زيادة احلصة الكهربائية.
وحـول التجـاوزات التي حتـصل من قبل
بـعـ ــض املـ ـ ـ ــواطـ ـن ــني عـلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـشـ ـبــكـ ـ ـ ــة
الكهربـائية قـال السيـد حسن الـسماوي
وكـيل مــديــر كهــربــاء املـثـنــى :أن هـنــاك
جلانـاً لرفع الـتجاوزات علـى الشـبكة يف
كل قضـاء وناحـية ولـكن عملهـا ضعيف
لعـ ـ ــدم وج ـ ـ ــود رادع لل ـم ــتجـ ـ ــاوزيــن وأن
املواطن يتصرف من دون مسؤولية.
وأض ــاف :كمــا أن تــوقف  16مــولــداً كــان
ميـك ــن أن يخـ ـ ــدم األهـ ـ ــالــي إذ أن هـ ـ ــذه
املــولــدات مـت ــوقفــة مـنــذ أكـثــر مـن عــام
حيث أن املـديرية العامـة لتوزيع كهرباء
اجلـن ــوب يف الـب ـصـ ــرة تع ــانـي مـن ع ــدم
وجود سيـولة مـالية وقـد طلبت بـدورها
مــن وزارة الــكه ـ ــرب ـ ــاء الــتخـ ـص ـيـ ـص ـ ــات
الالزمـ ــة .ولـم حت ــصل امل ـ ــوافقـ ــة وكـ ــان

ج ــواب الـ ــوزارة أن يك ــون الـت ــشغـيل مـن
واردات كل دائــرة يف احملــافـظــات .وهــذا
األمـ ــر لـم يــتحـقق ألن الـكـلف عـ ــالـيـ ــة
بسبب ارتفاع سعر الوقود وأجور النقل.
كـمـ ــا لــم تخ ـصــص ح ـصـ ــة زيــت الغـ ــاز
ضمن هذا العام لهذه املولدات.
فـيمـا يـرى الـسيـد كـامل محـسن مـديـر
املنتجات النفطية يف املثنى أن املولدات
املــوجــودة قـسـمني إلــى مــولــدات شــركــة
ال ــصق ـ ــر وع ـ ــدده ـ ــا  16وال ـتــي ت ـ ـش ـتـغل
بـسـبب عـدم حتـديــد حصـة ملـنتــوج زيت
الغ ــاز من قـبل اجلهــة العــائــدة لهــا مع
وزارة النـفط والـتي تقــدر مبليـون و730
ألف لتـر وهي تكـفي لتـشغيلهـا مـدة 12
سـاعـة يـومي ـاً .ولكن دائـرة الكهـربـاء لم
تسحب هذه الكميـة إطالقاً لعدم وجود
تخصيـصات مـاليـة! إضافـة إلى اعـتذار
وزارة الـنفـط عن الـتجـهيــز لقلــة إنتــاج
زيــت الغـ ــاز .وأض ـ ــاف :والقـ ـسـم اآلخـ ــر
مــول ــدات العـمــارات الــسكـنـيــة الـتـي مت
متويلهـا من قبل القوات الـيابانـية .فإن
دائرة الكهـرباء لم تـتسلمهـا من املقاول
ومضـى علـى نـصبهـا وإكمـالهـا أكثـر من
ع ـ ـش ـ ــرة أشه ـ ــر ب ـ ـس ـبــب ع ـ ــدم حت ـ ــدي ـ ــد
مـن ـشـئهــا ووجــود عـيــوب يف بـن ــود عقــد
النـصب .ورفضت دائـرة كهربـاء اجلنوب
تـ ــسلــمه ـ ــا ك ـ ــونه ـ ــا ال ت ـ ــزي ـ ــد الـ ـشـبـك ـ ــة
الـكه ــرب ــائـي ــة ط ــاق ــة إض ــافـي ــة وتخ ــدم
من ــاطق محــددة كــالـعمــارات الــسكـنيــة
واملديريـة غير مـستعدة للصـرف عليها،
وقـد اقتـرحت املـديـريـة العـامـة أن تنقل

ملـكيتـها إلـى اجملالـس البـلديـة يف تلك
املنـاطق أو مـجلس احملـافظـة للتـصرف
به ــا وق ــد أي ــدت دائ ــرة الـكه ــرب ــاء ه ــذا
املقـت ــرح ولكـن اجملــالــس لـم جتـب علــى
املقترح.
وتابع :مـضت الشهور والعيـون ترنو إلى
مـحطـة كهـربـاء الـسمــاوة والتـي شيـدت
من املنـحة األمـريكيـة بكلفـة  27ملـيون
دوالر لتنـتج  40ميكـاواط وقـد اشـتغلت
ملـ ـ ــدة شه ـ ــرة واحـ ـ ــد فق ــط وت ـبــني أنه ـ ــا
مسـتعملة منذ بـداية عقد الثـمانينيات
أي أنها يف طور االندثار.
املهـنـ ــدس سع ــد رحـيــم سلـم ــان م ــدي ــر
احملـطــة ع ــزا أسب ــاب التــوقف إلــى عــدة
نقاط أوجزها كالتالي:
 مــراوغــة الـشــركــة املقــاولــة ال ــرئيـســة(فـ ــوسـتـ ــر األمـ ــريـكـيـ ــة) حـ ــول تــصلــيح
املضخة أو إبدالها مبضخة جديدة.
 محاولة عـرقلة عودة اخلبير األجنبي(ممـثل الـشــركــة املــذكــورة) لـلمــوقـع من
أجل إعادة احملطة للعمل.
 خلل يف شـروط العقد األصلي (حيثيتـضمـن العقـد إعـطـاء مـبلغ الـضمـان
الــشه ــري لل ـش ــرك ــة املق ــاول ــة يف ح ــال ــة
اشتغال احملـطة أو توقفهـا) وبذلك فإن
اسـتـمـ ــرار احمل ـطـ ــة بـ ــوضـعهـ ــا احلـ ــالـي
ألطـ ــول فـتـ ــرة يـ ـسـ ــاع ـ ــد علـ ــى فـ ــائـ ــدة
املقاولة.
وأكد إننا نـبهنا املقاول الـرئيس واجلهة
املمـولــة للمـشـروع ( PCOاألمـريـكيـة)

وزير املوارد املائية لـ(املدى):

ندعو احلكومة اجلديدة إىل توسيع صالحيات الوزراء وزيادة ختصيصات الوزارات اخلدمية
جولة جديدة من املباحثات مع تركيا لتوزيع املياه بني الدول املتشاطئة

بغداد  /املدى
دعـ ـ ـ ــا وزي ـ ـ ــر امل ـ ـ ــوارد امل ـ ـ ــائــي ـ ـ ــة
احلكـومـة اجلـديـدة إلـى زيـادة

تـخ ـ ـ ـصـ ــيـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ــوزارات
اخلدميـة والتنمـوية من أجل
ت ــسهـيـل مهـ ــامهـ ــا يف تــنفـيـ ــذ
املـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ــاريـع الـ ـت ــي تـ ـ ـص ــب يف
مــصلحــة املــواطـن اخلــدمـيــة
وإعادة إعمار البنية التحتية.
وط ــالـب يف تـص ــريـح صحفـي
لـ(املـ ـ ــدى) حـك ـ ــوم ـ ــة امل ـ ــالـكــي
ب ــإع ـطـ ــاء صالحـيـ ــات واسع ــة
لـلـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وتـقـل ـ ـيـل األمـ ـ ـ ـ ـ ــور
الـروتينيـة ألنها تعـطل برامج
الــوزارات ونـشــاطــاتهــا حــسب
اخلـ ـط ــط ال ـتــي رس ـم ــت له ـ ــا
وأقرت من قبل الدولة.

املشاركة يف مؤمتر حول املخدرات
يف األردن
بغداد  /املدى

ش ــاركت وزارة الـتعـليـم الع ــالي والـبحـث العلـمي وعــدد مـن البــاحـثني
العـراقـيني يف مـؤمتـر الـشبـاب اجلــامعي وآفـة اخملـدرات الـذي عقـدته
جـامعـة الـزرقــاء األهليـة يف األردن بــالتعـاون مع عــدد من اجلـامعـات
واملؤسسات ذات العالقة من مختلف البلدان العربية.
ونــاقـش املــؤمتــر  30بـحث ـاً  16مـنهــا لبــاحـثني عــراقـيني تــركــزت حــول
إدمان اخملدرات وعالقته بعدد من الوظائف العقلية وآثارها النفسية
واالجـتمــاعيـة والـصحيـة ومــالهــا من عالقـة بــااللتهـابــات الفـطـريـة
والبكتيرية للشباب فضالً عن آثاره.
وأوصـى املـؤمتـر بضـرورة تـوفيـر قـاعـدة بيـانـات يعتمـد عليهـا يف وضع
البرامج واخلطط الوقائيـة من خالل إنشاء مراكز معلوماتية خاصة
ب ــأبع ــاد م ـشـكل ــة اخمل ــدرات يف كل دول ــة ع ــربـي ــة وت ــوحـي ــد ال ــرس ــائل
اإلعالمـي ــة للـت ــوعـي ــة ب ــأخـط ــار اخملـ ــدرات وتفعـيل دوره ــا يف وس ــائل
اإلعالم.
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وأضـ ـ ـ ــاف أن قـ ــطـ ـ ـ ــاع املـ ـ ـ ــوارد
املــائيــة يـشهــد حــالي ـاً تنـفيــذ
أك ــث ـ ـ ـ ــر م ــن ( )500مـ ـ ــش ـ ـ ـ ــروع
إروائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مب ـ ـ ــخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ـ ـ ــل ـ ـ ــف
االخ ـت ــصـ ـ ــاصـ ـ ــات يف عــمـ ـ ــوم
احملــافظـات وإقلـيم كــردستـان
وأن اجلهـ ــود تـن ـصـب إلجنـ ــاز
الـ ـ ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ـ ــات املـقـ ــت ـ ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ـ ــة
للمـشاريـع الستـراتيجيـة ،من
أجل البدء يف التنفيذ خاصة
مـا يـتعلق بـالـسـدود والـسـداد
يف إقلـيم كــردستــان واملنـطقـة
الغــربـي ــة ومحــافـظــة نـيـنــوى
وعـ ــدد مـن مـنـ ــاطق اجلـنـ ــوب

والفـ ـ ــرات األوس ــط واملــبـ ـ ــازل
واجلداول الرئيسة.
وأشـار إلـى أن الـوزارة بـدأت يف
إجــراء اتـصــاالت جــدي ــدة مع
دول اجلـوار من أجل التـوصل
إلــى اتف ــاقيــة لـتقــسيـم امليــاه
بني الـدول املتـشاطـئة وتـبادل
املعلـومـات املنـاخيـة مبـينـاً ان
وفداً رسمياً يـزور تركيا حالياً
لـلـ ـبـح ــث يف ش ـ ـ ـ ــؤون امل ـ ـ ـ ــوارد
املـ ـ ـ ـ ــائ ــي ـ ـ ـ ــة وآل ــي ـ ـ ـ ــات ت ـ ـ ـ ــوزيـع
احلـصـص امل ــائيــة يف ح ــوضي
دجلة والفـرات ،وأن هناك نية
إلرس ـ ـ ــال وف ـ ـ ــد مم ـ ـ ــاثـل إل ـ ـ ــى

اجلـ ـمـهـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــة اإلسـالم ــيـ ـ ـ ــة
اإليـ ـ ـ ــرانــيـ ـ ـ ــة لـل ـبـحــث يف م ـ ـ ــا
يتعلق بـشؤون املـياه املـشتـركة
يف ه ـ ــور احل ـ ــوي ـ ــزة ومــن ـ ــاطق
أخـ ـ ــرى وتق ـي ـيــم املـعل ـ ــوم ـ ــات
املــائـي ــة وأسلــوب تـب ــادله ــا مع
ضـ ـ ــرورة املعـ ـ ــرفـ ـ ــة الـكـ ـ ــاملـ ـ ــة
بــاخلـطــة املــائيــة املــستـقبـليــة
لكال الدولتني.
وأضــاف أن املــوقف املــائـي مع
س ــوري ــة يـت ــأث ــر ب ـشـكل كـبـي ــر
بـاملوقف الـتركي ومـدى التزام
األخـيــرة مبــا سـنـت ــوصل إلـيه
مستقبالً معها.

من أجل بحث آلية التعاون املشترك

مسؤول دويل يف كردستان يستقبل سفرينا يف إيطاليا
كردستان/راميار فارس الهركي

بحــث ال ـ ــدك ـت ـ ــور دي ـن ـ ــدار زي ـب ـ ــاري
م ـنـ ــسق ش ـ ــؤون االمم املــتح ـ ــدة يف
اقليم كـردستـان أمس مـع الدكـتور
اكـ ــرم ج ـ ــاف سفـي ـ ــر العـ ــراق لـ ــدى
م ـنـ ـظ ـم ـ ــات األغ ـ ــذي ـ ــة وال ـ ــزراع ـ ــة
التـابعة لالمم املتـحدة يف ايطـاليا
آليات التعاون املشترك.
جاء ذلك خالل اسـتقبال الـدكتور
زيبـاري لـسفيـر العـراق اكـرم جـاف
يف مـبـنـ ــى مجلــس ال ــوزراء ،،حـيـث
مت بحـث آليـة الـتنــسيق املـشتـرك
بــني حـك ـ ــومـ ـ ــة اقل ـيــم ك ـ ــردس ـت ـ ــان
واحلك ــوم ــة الع ــراقـي ــة بخـص ــوص
ب ــرامج دعـم الـبـنـي ــة ال ــزراعـي ــة يف
اقـليم كـردستـان وكـيفيـة احلصـول

عل ـ ــى دعــم امل ـن ـظ ـم ـ ــات ال ـ ــدول ـي ـ ــة
اخملـت ـصـ ــة بهـ ــذا الـ ـشـ ــأن وضـ ــرورة
تبــادل وجهــات النـظــر واملعلـومـات
واقـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدورات والـ ـنـ ـ ـ ـ ــدوات
النقـاشيـة التي تـديـرهـا منـظمـات
االمم املـ ـتـحـ ـ ـ ــدة واشـ ـ ـ ــراك دوائـ ـ ـ ــر
ووزارات االقلـيم فـيه ــا ،من جــانـبه
اكــد سفيـر العـراق لــدى منـظمـات
االغـذيـة والـزراعـة التـابعـة لالمم
املــتحـ ــدة علـ ــى ضـ ــرورة الـتـنـ ـســيق
املــشتــرك بني الـدوائــر واملنـظمـات
املـ ـ ــوج ـ ـ ــودة يف اقل ـيــم كـ ـ ــردس ـتـ ـ ــان
واملـ ــوج ـ ــودة يف بغـ ــداد مب ـ ــا يخــص
تنمية الـبنى التحتيـة الزراعية يف
إقل ـيــم ك ـ ــردس ـت ـ ــان واحمل ـ ــافـ ـظ ـ ــات
العراقية األخرى.

حــول تـصــرفــات املقــاول وهـم علــى عـلم
بالتفاصيـل ،وأشار إلى أن اخلبير وصل
إلــى املــوقـع يف الثــانـي من آي ــار إلكمــال
بعــض فق ــرات الـتــصلـيح حلـني وص ــول
مضخة الزيت إلـى املوقع الحقاً ..وبعد
مخـ ــاطـبـ ــات رسـمـيـ ــة وتـ ــدخل الـ ـسـيـ ــد
محــافـظ املـثـنــى واالتـص ــال مع جـمـيع
األطـ ــراف ذات العالق ــة بـضـمـنه ــا مق ــر
القــوات الـبــريـطــانـيــة واالسـتــرالـيــة يف
املـثـن ــى فق ــد اسـتـم ــر تــصلـيح مــضخ ــة
الزيت العاطلة (مسؤولية شركة فوستر
األمــريـكي ــة) يف الكــويـت عل ــى أن يكــون
تـصلـيحهــا نهــائيـاً وبـضمــان والتحـرك
م ــن اجلهـ ـ ــة امل ـ ـ ــانحـ ـ ــة ( )PCOحـ ـ ــول
ض ــرورة تهـيـئ ــة مــبلغ مـن امل ــال لغ ــرض
ش ـ ــراء م ــضخ ـ ــة زيــت ج ـ ــديـ ـ ــدة تخ ـ ــدم
احملطة.
وقـال مـديــر احملطـة أن اجلهــود أثمـرت
علـ ـ ــى ح ــصـ ـ ــول امل ــبلـغ الالزم ل ـ ــشـ ـ ــراء
املــضخ ــة وقـمـن ــا ب ــاتـص ــاالت مع املـنـتج
األصـل ــي لـلـ ـم ـ ـضـخـ ـ ـ ــة يف (فـ ـ ـ ــرنـ ـ ــسـ ـ ـ ــا)
وخــاطـبنــا الـ PCOحــول عــدم صــرف
أي مـبـلغ ضـم ـ ــان للــمقـ ــاول الـ ــرئـي ــس
حلـني تـ ــشغــيل احمل ـطـ ــة .وان األعـمـ ــال
م ـت ـ ــواصل ـ ــة ونحــن ب ـ ــان ـت ـظ ـ ــار وص ـ ــول
مضخة الزيت قريباً.
وم ـض ــى إلـ ــى الق ــول :أن احمل ـط ــة هـي
بعه ــدة ال ـش ــرك ــة املق ــاول ــة ال ــرئـي ـس ــة
وسيتم تسليمهـا إلى اجلانب العراقي
يف 2006/11/2

بانتظار موافقة وزارة النفط

جملس بغداد يستعد للتعاقد مع أصحاب املولدات
لتوفري ( )250ميكاواط

بغداد  /طارق اجلبوري

أكــد رئيـس جلنـة املــشتقــات النفـطيـة يف مجلـس
مح ــافـظ ــة بغ ــداد ال ـسـي ــد ن ــزار ال ــسلـط ــان أنـن ــا
بانتظار حصولنا على ضمانات حقيقية من قبل
وزارة ال ــنف ــط ب ـت ـ ــوف ـي ـ ــر م ـ ــادة الـكـ ـ ــاز ألصح ـ ــاب
املـولدات ،بغية املبـاشرة بتنفيـذ مشروعنـا لتزويد
املواطنني بالكهرباء من خالل املولدات.
وقــال :إن امل ـشــروع يـتـضـمـن شــراء ( )200مــولــدة
كهربـائية مـن قبل اجمللس والـتعاقـد مع أصحاب
املــولــدات األهلـيــة الـبــالغ عــددهــا ( )300مــولــدة
حيث أن هذا سيؤمن طاقة كهربائية لبغداد تبلغ
نحو ( )250ميكاواط.
وأش ــار إل ــى أن ه ــذه امل ــول ــدات حتـت ــاج إل ــى ()500
ألف لتر كاز يومياً ويقوم اجمللس حالياً باالتفاق
مع وزارة الـنفـط لـتــأمـني هــذه احلـصــة حـيـث مت

الرتبية توعز بإلغاء استيفاء مبالغ بدل
الكتب التالفة من الطلبة
بغداد /املدى

بغداد /املدى

جـرت يف ديـوان وزارة التجـارة مــراسيم تـسليـم وتسـلم بني
الـسيــد عبــد البــاسط كـرمي مـولـود وزيــر التجـارة الـسـابق
والــدكتــور عبــد الفالح الـســوداني وزيــر الـتجــارة اجلــديــد
املعني يف حكومة رئيس الوزراء السيد نوري املالكي.
وأكـد السيـد وزير الـتجارة الـدكتـور عبـد الفالح السـوداني
يف كلـمـ ــة أثـنـ ــاء حـفل املـ ــراسـيــم أنه ســيعــمل جـ ــاهـ ــداً يف
تـطــويــر أداء وزارة الـتجــارة ،بــروح عــالـيــة مـن امل ـســؤولـيــة
بـصيـغ عمـليــة وعلـميــة ومــوضــوعيــة تـصـب مبجـملهــا يف
خ ــدم ــة مـتــطلـب ــات ال ــشعــب الع ــراقـي مب ــا يـن ــسجــم مع
خطوات بناء العراق اجلديد..
وأوضح :أن أولويات اهتماماته بعد توليه منصبه اجلديد
ســتك ــون ت ــأمـني الغ ــذاء جلـمــيع العـ ــوائل الع ــراقـي ــة وفق
اآلليات واخلطط املتبعة لتـوفير احلصة التموينية لنحو
( )29مليـون مواطـن عراقـي.وأشاد الـوزير بـالعـمل الكبـير
الــذي أجنــزه وحـققه سـلفه ال ـسـيــد عـبــد الـبــاسـط كــرمي
مــولــود م ــوضحـ ـاً( ..أنه كــان عـمالً كـبـيــراً) وقــال (ســأبــدأ
املـســؤوليـة مـن حيـث انتهـى) مـشـدداً علـى أن ذلك يـشكل
األداء احلكــومي الـصحـيح ألن الهــدف العــام املنـشـود هـو
بناء دولة املؤسسات والقانون..
وقـال الــدكتــور عبــد الفالح الـســوداني أيـض ـاً :أنه سيــولي
اهـتـم ــام ــاته كـ ــذلك لـت ــرســيخ القـيـم والـبع ــد اإلن ـس ــانـي،
واحـتـ ــرام اإلنـ ـسـ ــان لإلنـ ـسـ ــان ،وقـيـم اإلنـ ـسـ ــان العـ ــراقـي
لإلنساني العراقي ،إضافة إلى ترسيخ املفاهيم األخالقية
يف ال ــسلـ ــوك والعـمـل والفـعل واألداء.وك ــان ال ـسـي ــد عـب ــد
البـاسط كـرمي مـولـود ،وزيـر التجـارة السـابق ،قـد رحب يف
بــدايــة االحـتفــال بــال ـسـيــد الــوزيــر اجلــديــد ،ومتـن ــى له
املــوفقيــة والنجـاح يف مهــام منـصبه وزيـراً لـلتجــارة ..كمـا
ق ـ ــدم ع ـ ــرضـ ـ ـاً ش ـ ــامالً عــن مه ـ ــام وزارة الــتج ـ ــارة ممــثل ـ ــة
بشـركاتهـا ودوائرهـا ،شارحـاً أولويـات انشغـاالت الوزارة يف
توفير متطلبات البطاقة التموينية لكل العراقيني.
وحـضــر حفل مــراسيـم التـسـليـم والتـسـلم الـسـادة مـدراء
ورؤسـاء الـشـركـات والـدوائـر بــوزارة التجـارة الـذين قـدمـوا
بدورهم إيجازاً مبهام وأنشطة شركاتهم ودوائرهم.

ق ــررت وزارة الـت ــربـي ــة إلغ ــاء مـب ــالغ اسـتـيف ــاء الكـتـب
التالفة من طلبة املدارس يف عموم املراحل الدراسية.
أكـد ذلك وزير الـتربيـة وأضاف بـان هذا القـرار يهدف
إلـى رفع املعـوقـات عن كـاهل عـوائل الـطلبـة مبـا يـوفـر
لهم مناخات تختلف عما معمول به لسنوات سابقة.
وأضــاف الــوزيــر بــان ال ــوزارة تهــدف إل ــى وضع آلـيــات
جـديـدة تخـدم العـمل التـربـوي وتـوفـر فـرصـاً وأجـواء
جـديدة تتـيح للجميع االسـتفادة من إجنـازات العراق
اجلديد مضيفا بان الوزارة أصدرت إلى مديرياتها يف
بغـداد واحملـافـظــات إعمـام ـاً مينـع استـيفـاء أي مـبلغ
مــن طلـبـ ــة املـ ــدارس ويـتـم الـتـ ــسلــم علـ ــى املـ ــوجـ ــود
الفـعلي.يـذكــر إن وزارة التــربيـة كــانت تـستــويف مبـالغ
مـن الطلبة الذين تتلف الكتب الدراسية العائدة لهم
تعـويضـاً عن اإلتالف وتـذهب تلك املـبالغ إلـى خزيـنة
الدولة.

الـلقاء بـوكيل وزارة النفـط السيـد أحمـد الشـماع
الـذي أبدى جتـاوباً مـع مقترحـات اجمللس وطلب
تزويد الوزارة بأعداد املولدات األهلية ..ويف حالة
مــوافقــة وزارة الـنفـط علــى ت ــأمني كـمي ــات الكــاز
سيقـوم اجمللـس بــالتعـاقــد مع أصحـاب املـولـدات
لتـحديـد سعـر األمبيـر وساعـات التـشغيل مقـابل
جتهيزهم بالكاز بسعر مدعوم.
وأوضـح بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن اجملـلـ ـ ـ ـ ــس سـ ـ ـيـعـل ـ ــن وم ـ ــن خـالل
مـنـ ــاق ـصـ ــات السـتـيـ ــراد ( )200مـ ــولـ ــدة مـن قــبل
شـركـات عــراقيــة حصـراً وأن جلـانـاً شعـبيـة سـوف
تـ ـشـكل مـن قــبل اجمل ـ ــال ــس الــبل ـ ــدي ـ ــة واحمللـي ـ ــة
لإلشــراف علــى املــولــدات العــائــدة للـمجلـس أمــا
امل ـ ــول ـ ــدات األهلـي ـ ــة فـ ـسـيـك ـ ــون للــمج ـ ــال ــس دور
اإلش ــراف علـيه ــا حـيـث أن م ـس ــؤولـي ــة تــشغــيله ــا
وتأمني حمايتها من مسؤولية األهالي.

بابل تفرض رضيبة عىل التزود بالوقود
بابل  /مكتب املدى

ف ــرض مجلــس محــافـظــة ب ــابل
ضـريبـة علـى أصحـاب الـسيـارات
املـتـ ــزوديـن بـ ــالـكـ ــاز والـبـ ــانـ ــزيـن
وإيداعها بصندوق خاص.
ص ــرح بـ ــذلك مـص ــدر مــطلع يف
مـجل ـ ــس احمل ـ ـ ــافـ ـظ ـ ـ ــة وأض ـ ـ ــاف
ق ــائالً :قـ ــرر مجلــس احمل ــافـظ ــة
فـ ــرض ضـ ــريـب ـ ــة مقـ ــدارهـ ــا250
ديـن ـ ــاراً عل ـ ــى كل سـيـ ــارة تـتـ ــزود
بـ ــالك ــاز والـبـن ــزيـن ويـتـم ت ــسلـم
املـ ـبـلـغ بـ ـ ـ ــوصـل رسـ ـم ــي وتـ ـ ـ ــودع
املـبـ ــالغ يف احـ ــد امل ـصـ ــارف وهـي
خــاضعــة للـرقـابـة املــاليـة حـيث
قـام اجملـلس بـوضع آليـة إلنفـاق
املـب ــالغ املـتــراكـم ــة علــى ال ـشـكل

التالي:
ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزع %5عـ ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـفــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء
واحملتــاجني و %10علــى ضحـايـا
الـع ـمـل ـي ـ ـ ــات اإلره ـ ـ ــاب ـي ـ ـ ــة و%85
لــتغ ـطـي ــة مـ ـش ــاريـع صغـي ــرة يف
احملافظة.
وأضـاف املصدر أن اجمللس وضع
آلـيـ ــة للـتـقلــيل مـن ال ـطـ ــوابـيـ ــر
الـط ــويل ــة ج ــداً ام ــام محـط ــات
الـ ــوقـ ــود حتـ ــوط ـ ـاً مـن اإلعـمـ ــال
اإلره ـ ــاب ـيـ ـ ــة ومت االتفـ ـ ــاق عل ـ ــى
إعــداد بـطــاقــات خــاصــة تـنـظـم
دخــول الــسيــارات إلــى محـطــات
الوقود ومعرفة الكميات اجملهزة
لـكـل مح ـطـ ــة وذلـك لـلحـ ــد مـن
ظاهرة الفساد اإلداري.

