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انتقد الـسيد حممـد علي حسن
احلساني حمافـظ املثنى طريقة
تنفيـذ املشـاريع اليت نـفذت يف
احملــافـظــة بــسبـب العالقــات
الشخصـية بني بعض املرتمجني

واملقاولني.
وأكـد أن هنـاك مدرسـة أحيلت
إىل املقـاول بكلفـة 33 ألف دوالر
وصـرف عليها ثالثة آالف دوالر
فقـط. ومــدرســة أخــرى أزيل
صبغ جـدرانهـا مع أول سقـوط
لألمطـار وغريهـا مـن املشـاريع
اخلـدميـة األخرى الـيت مل تكن

يف املستوى املطلوب.
تكاتف اجلميع حقق

األمن
وقــال خالل نــدوة )الــسمــاوة
همـوم وشجــون( واليت عقـدت
ألول مـــرة يف الــسـمـــاوة بـني
احملــافــظ ووجهــاء وبــرملــان
الــسـمــاوة الــشعـيب املــسـتقل
ومواطنـني من خمتلف الشرائح
والـيت اتـــسـمـت بــــاجلــــرأة
والصـراحة وحـرية الـرأي. قال
احملافظ: إن احملافظة طلبت من
سلـطــة التحــالف واملنـظمـات
اإلنـسانية اإلطالع على املشاريع
وتـــشكـيل جلـنـــة ملالحـظـــة

ومتابعة املـشاريع. وقال إن هذا
اللقــاء يـــأتي لـتبــادل الــرأي
واالســتفــــادة مـن اآلراء الـيت
تطـرح واالسـتمــاع إىل األسئلـة
واالسـتفسـارات لدى الـكثري من
النــاس يف الــسمــاوة.وأكــد أن
الـــــــوضـع األمــين املــرتدي يف
احملـافظـات األخرى ومـا حصل
خالل األيـام الـسـابقـة كـاد أن
يعصف باحملافظة غري أن جهود
اجلـميع حــالت دون ذلك. علـى
الــرغم مـن أن بعـض األعمــال
حـــدثت كـضــرب معــسكــري
القـوات اليـابانـية واهلـولنـدية
ألكـثر مـن مرة بقـذائف اهلاون
غري إننا متكنا من معرفة هوية
املـسلحني وكـان ممكنـًا حـدوث
أعمــال عــسكــريــة أخــرى يف
السماوة والرميثة غري أن جهود
ومساعي الشيوخ والوجهاء حالت

دون ذلك.
مشاريع إسكان ملحة

أما بالنسبة لإلعمار والبناء قال
احملافظ أن مثـة مشاريع ستنفذ
قــريبــًا أهمهــا ربط الـسمـاوة
بطـريق املرور السـريع وطريق
اخلضـر - الـوركـاء. وجـسـر يف
الدراجي وآخر يف اجملد. وهناك
جممع سكـين يشـتمل علـى 504
وحـدات سـكنيـة بـاإلضـافـة إىل
املـرافق اخلـدميـة والتعلـيميـة

والصحـية قـد رسا علـى إحدى
الـشــركــات. ومـشــروع آخــر
لرتميـــم 65 مدرسـة فضاًل عن
تعديل وتسوية الطرق الريفية
بفرشهـا بالـسبيس حـيث أجنز
أكثـر من 25 طـريقـًا ريفيـًا يف

مناطق خمتلفة من احملافظة.
وهنــاك جهــود السـتحـصــال
التمويل لتنفيـذ مشاريع ضمن
جمـال الري والـبزل والـزراعة.
ومنح إجـازة إلقـامـة معـملني
لألمسنـت وللطـابـوق ملعـاجلـة

الــشحــة احلــاصلــة يف هـــاتني
املـــادتني وإن الـبلـــد سيــشهــد

محالت كبرية للبناء واإلعمار.
مالحقة قطاعي

الطرق
وأكد احملـافظ أن حصول حاالت
التسليب الـيت حتصل للمركبات
هي خــارج حــدود احملــافـظــة
حيث إن احملافظة لغاية منطقة
الطابـو مشالي مـدينة الـرميثة
وهـناك مـتابعـة حثيـثة لغـاية
قضاء احلمـزة. وقبل ثالثة أيام

تابعت الـشرطة والـدفاع املدني
جمرمني لغـاية الـديوانيـة وقد
طلبنـا من حمـافظ الـديوانـية
التنسيق ومعـاجلة هذا املوضوع
مـعهم. وال نــرغب يف أن جتـوب
الطائرات األمريكية واهلولندية
مساء احملافـظة ملالحقة قطاعي
الطـرق والسـالبة وإمنـا نود أن
نعــاجل املــوضــوع بــوســائـلنــا

اخلاصة.
آراء سديدة

فيـما دعا الـسيد عبـد الرضا آل
غريب الـشباب حلمـاية املـدينة
وتعــاون اجلـميـع يف استـتبــاب
األمـن. وتبليط الـطريق الـثاني
بني الــسمــاوة والــديـــوانيــة
وضـــرورة معــاجلــة الـطحـني

املوزع على املواطنني.
وذكر املهندس عبد العال طاهر
أن جتـاوز البـاعـة علـى الطـرق
واألمـاكن العامة بات وضعًا يثري
االمشـئـــزاز ومـن الـضـــروري
معاجلة شحة املاء الصاحل للشرب
يف الكـثري من األحـياء الـسكنـية
ورفع التجـاوزات عن األنــابيب
النـاقلــة للمـاء مـن خالل سقي

البساتني القريبة من املدينة.
كما إن املشاريع نفذت من خالل
العالقـات الـشخـصيــة وليـس
بـاعـتمـاد اجلـوانـب العلـميـة
واألصــوليــة فـضاًل عـن ضعف

اإلشـراف علـى املشـاريع بـسبب
العالقات الشخصية واحملسوبية
والدعوة لإلشراف على املشاريع
وتنفيذ شـروط العقد. ونقرتح
حـسم 20% مـن قيمـة املقـاولـة
لدميومـة العمل. وتشكيل جلنة
من خارج الدائرة املـشرفة على
العــمل ملـتــــابعـــة األعـمـــال

واملشاريع.
محاسبة املقصرين

ودعا الـسيد عـبد اجلبـار جباي
الـذي أدار النـدوة إىل حمـاسبـة
مـدير الدائـرة املقصر حمـاسبة
شعبيـة وليست قانـونية فقط.
فيمـا ذكر الـسيد مجـيل علوان
عــزوز مـن الـربملــان الــشعـيب
املـسـتقـل أن الربملــان سـبق وأن
نـاشـد احملـافـظ عرب جـريـدة
)ساوه( اليت تصـدر يف احملافظة
بضــرورة متـابعـة املخـالفـات
املــاليــة والقــانــونيــة ورداءة
املـشـاريـع اليت نفـذت وأكـد أن
هـذا املـوضـوع حـســاس ومهم
وجيب متابعته خشية أن يصبح
مثل )كـوبـونـات النفـط( اليت

كشفت عنها جريدة )املدى(.
وقال املواطن هالل نعوم ينبغي
أن نـعاجل تفـشي الفـساد اإلداري
وإن محلـة اجتثـاث املقصـرين
تشبه محلـة اجتثاث البعث من
الـــدوائـــر. جيـب أن جتـــري يف

احملافظة.
جلنة شعبية للمتابعة
وعلق احملـافظ علـى األحـاديث
بالقول أن ظاهـرة التجاوز على
الـشــارع متفـشيـة يف كل أحنـاء
العـراق. وأن مـشكلــة البـاعـة
املتجاوزين سيتـم حلها بتوزيع
األكشاك على املشمولني يف سوق
الزهـراء وقد جرت إحـصائيات
من عدة جهـات وستنجز خالل

األسبوع احلالي.
وأنــا أتـفق مع املـتحــدثـني أن
الـكثـري من املـشــاريـع هي دون
املـستـوى املطـلوب وقـد وجهـنا
مبحـاسبـة املقصـريـن فيمـا مل
يـسـمح لنـا بـتطـويع شــرطي

واحد من احملافـظة ضمن جهاز
املـرور. وقـد كلفنـا 30 شـرطيـًا
مـن الشـرطـة احملليـة حلمـايـة
الطـرق اخلــارجيـة ومل جتهـز
دائرة املـرور بأية آليات وأجهزة
وأسلحــة بــاستـثنــاء محــايــة

الطرق.
ويف ختـام النـدوة شكـلت جلنـة
من بـرملـان الــسمـاوة الــشعيب
املـسـتقل والــوجهــاء ملتــابعــة
املـشــاريع تــسمــى بــاللـجنــة
الـشعبيـة للمـتابعـة. وأن جتري
النـدوة بــشكل دوري شهـريـًا.
ورفع برقـية تـأييـد للحكـومة

اجلديدة ورئيس اجلمهورية.

ندوة حوار ومصارحة بني املواطنني واملسؤولني يف السماوة

احملافــظ ينتقد إحالـــة وتنفيــــذ املشاريـع يف مدن واقضية ونواحـــي املثنى
مواطنـــــــون يطالبـــــــــــــون مبحاسبة املقصريـــــــــــــــــــن إداريـــــــــاً ومالياً وشعبياً

امكانية حتمل مسؤولية حتقيق األمن يف احملافظة دون احلاجـــــــــــــة إلى القوات األمريكية والهولندية

تشكيل جلنة شعبية ملتابعة
متطلبات النهوض باحملافظة

بغداد / رمحن اجلواري
يف الـــوقت الــذي يـطـــالب فـيه
الكـثري من املــواطنني الـرقـابـة
الـصحية والـتقييس والـسيطرة
النوعيـة بأن تأخذا دورهما كما
جيب للـحد مـن ظاهـرة انتـشار
املــواد الغـــذائيــة والعـصــائــر
واملشـروبات الغـازية املـستوردة
الـيت نفــدت مـــدة صالحهــا أو
صنعـت مبواصفـات غري صحـية
والـيت مـن املــمكـن أن تــسـبـب
للمواطن األذى... تـقوم معاملنا
األهليـة اخلاصـة بتصـنيع املواد
الغذائيـة بالدور نفـسه وتطرح
مـنتجـاتهـا يف الـســوق لتـزيـد
الطني بلة ومن هـذه الصناعات
هـي صنـاعـة الـثلج يف معــامل
القطاع اخلـاص اليت تتـم بعيدًا
عن الـرقابة الصحية والتقييس
والـسيـطرة الـنوعـية مـستغـلة
ارتفـــاع درجـــات احلـــرارة يف
الـصـيف واالنقـطـاع املـسـتمـر
للتيـار الكهـربـائي الـذي يـدفع
بـأغـلب الـسكــان إىل استـعمـال
الـثلـج يف حيــاتهـم اليـــوميــة
وكذلك أصحاب احملـال التجارية
حيث يتطـلب حفظ بضـاعتهم
يف جو بارد مثل اللحوم واأللبان

ومشتقاتها.
يتهربون من املسؤولية

ولـلتعــرف علــى انتـشـار هـذه
املعـامل يف بغـداد واحملــافظـات
يتـطلـب منــا إجــراء لقــاءات
صـحفيــة مع دائـرة الـرقـابـة

الـصـحيـة. ودائـرة الـتقـييـس
والسيـطرة الـنوعـية إال إنـنا يف
حل مـن هــاتـني الــدائــرتـني
لعـزوف األوىل عـن التعـامل مع
الصحـافة ومتـلص الثـانيـة من
املـســؤوليـة وإلقـاء اللـوم علـى
وزارة الـصـنـــاعــــة واجلهـــات
األخـرى حـيث افـادنـا الـسيـد
مـدير قسم الـرقابة الـبيئية يف
وزارة البيئـة قائاًل: أن املـشاكل
اليت تعاني منها معامل الثلج يف
العــراق تتـمثل يف قـدم وصـدأ
القـوالب املسـتخدمـة. يف معظم
هذه املعـامل وقلة ميـاه اإلسالة
لالنتاج إضـافة إىل افتقـارها إىل
الـنظـافــة والشـروط الـصحيـة
وهــذا بعــرضهــا إىل الحـتمــال
الــتلـــــوث داخل اخلــــزانــــات
املوجـودة حلفظ املياه إىل جانب
احتمال تـسرب يف خطـوط غاز
األمـونيا املسـتخدمة يف صـناعة

الثلج والـذي يـؤدي هـو اآلخـر،
إىل تلـوث بيئـي إىل جانـب تلوث

اإلنتاج.
ويف االجتاه نفسه أن قسمًا كبريًا
من عـمال هذه املـصانع ال حيمل
الـبطـاقـة الـصحيـة وال خيـضع
للفـحص الـدوري الـذي يـؤكـد
سالمـته من األمـراض املعـديـة
وأن أغلبها مت إنشـاؤه يف مناطق
سكـنية أو جتـارية وهـذا خيالف
القـواعـد والـشـروط الـبيـئيـة
وخاصة أن أغلبهم يـستخدمون
املـولـدات الكهـربـائيـة الـكبرية
الــديــزل الـيت تلـــوث البـيئــة

املوجود فيها املعمل.

أدوات نقل غير صحية
وبعــد أن عـــرفنــا رأي دائــرة
الرقـابة البـيئية بقـي علينا أن
نعرف أن أغلب هذه املعامل غري
خاضعة لـلرقابة الـصحية وأنها

الرقابة الصحية والتفتيش والسيطرة النوعية تتخليان
عن واجباتهما يف مراقبة معامل إنتاج الثلج

.

بريـــــد املــــــــدى
ضـمن زاويـة بـريـد املـدى
وصلـنـــا يف الفـرتة األخـرية
عــدد مـن الــرســـائل الـيت
حتمـل يف طيــاتهــا طـلبــات
مشـروعـة سنعـرض قـسمـًا
منها عـرب هذه الزاوية لعلها
جتـــــــــد حـاًل مـــن قـــبـل
املـســؤولـني يف حكــومـتنــا

اجلديدة.

فصل جماعي يف
وزارة الزراعة

جمـمــوعــة مـن مـنـتــسـيب
البـيوت الزجـاجية الـتابعة
لوزارة الـزراعة مت فـصلهم
عــام 1987 بــشكل مجـــاعي
نـتيجـة لـوشـايـة مـن قبل

أحد املنافقني 
كمـا يقـولـون يف رسـالـتهم
وبــــــدون صــــــرف أيــــــة
استحقـاقات هلـم مبا يف ذلك
الراتب التقـاعدي وهم اآلن
يعـرضـون مـشكلـتهم أمـام
انـظــار الــوزارة اجلــديــدة
لعـلهم يعادون إىل اخلدمة أو
يعـوضون مبـا تراه الـدائرة
القـــانـــونـيـــة يف الـــوزارة

مناسبًا هلم.

شركة الببسي تلوث
نهر دجلة

رسـالـة أخـرى من مـواطن
طلـب منـا عـدم ذكـر امسه
تصب يف الـصاحل العام يقول
فـيهـــا أنـي أعـمل يف أحـــد
املعـامل العـديـدة اليت تقع
علــى نهــر دجلــة ومـنهــا
معـامل املشـروبات الغـازية
الببسي واليت عادت إدارتها
إىل رمــي فــــضالت هــــــذه
املعــامـل اليت حتـمل مــواد
كيميـاوية يتم بهـا معاجلة
غسل القناني يف مياه دجلة
ممـا يسبـب تلوث ميـاه هذا
النهـر اخلالـد بينـما كـانت
هــذه املخلفـات يف الـســابق
تنقل بـسيـارات حــوضيـة
وتـرمـى يف منــاطق بعيـدة
عن الـنهـــر. فنــرجـــو من
محـايــة البـيئـة اختـاذ مـا
يلــزم بصـدد عـدم تلـويث
هـذا الـنهــر وقتـل الثـروة

السمكية فيه.
شارع السعدون
يشكو الزحام

أمـا الـرسـالـة األخـرى فهي

من املــواطن علـي عبـد اهلل
خري اهلل أحد أصحاب احملالت
يف شـارع الـسعـدون مقـابل
سـاحة النصـر يقول فيها أن
غلق الشـارع بدءًا من حمطة
وقـود الـسعــدون إىل فنـدق
الشـرياتون واملـريديـان بني
احلني واآلخر يـعد امرًا غري
مربر وأنه يسبـب الكثري من
املــشـــاكل واالخـتـنـــاقـــات
املــروريـــة عالوة علــى مــا
يرتكه من وقـوف للسـيارات
أمام احملالت وهم ينتظرون
أن ختف األزمـــــة حــتـــــى
يعـاودوا الـسري ثـانيـة وقـد
اثـر بالنـتيجة علـى مصادر
رزقنا وعليه نطالب اجلهات
املــســؤولــة أن حتــسـن مـن
انــسيــابيــة الــسري يف هــذا
الـشــارع احليــوي التجـاري
عالوة على كـونه يوصل إىل
جمـمع األطـبــاء يف ســاحــة

النصر.
استرحام

وهــذه رســالــة أخـــرى من
املــواطن علي فـيصل نـاجي
يـطلب فيها من املسؤولني يف
وزارة املـوارد املائـية النـظر
يف قضيته قائاًل: إني مواطن

تسـتخدم السيـارات احلوضية يف
نقل املياه إىل خاناتها ومن النهر
مباشرة ويف كل األحوال املواطن
هـو الـضحيـة وأن أصحـاب هـذه
املعـــامل لـيــس هلـم هـم ســوى
استغالل هـذه األشهر من الـسنة
لتحقيق أكثر األرباح على حساب

صحة املواطن.

أين التعاون املشترك؟
ولكن الذي نريد قوله اليس من
األجـدر بـالـرقـابـة الـصحيـة
واجلهات املسـؤولة عن مثل هذه
الـصنـاعـات أن تتكـاتف وتقـوم
حبمالت مـشرتكـة ملعـاجلـة مثل
هـذه الظـواهر املـدانة الـيت قد
تؤدي حبياة املواطن أو تنقل لنا
فريوســًا قــد يـسـبب أمــراضــًا
معـديـة تـؤدي حبيـاة عـدد من
األبريـاء.. وهل خيفى علـى أحد
من املواطنـني أو املسؤولني عند
استخـدام الثلج يف تربيـد املاء أو
بعض املـشروبات أو الفواكه جيد
الـكـثـري مــن املخـلفــــات الـيت
يــشــاهــدهـــا بعـيـنه اجملــردة
وتـشمئـز منهـا النفـوس قبل أن
تتأثر بها األبدان.. وعليه نقول
هل تــستـيقـظ وزارة الـصحــة
متمثلة جبهـاز الرقابـة الصحية
وتشكل فـرق عمل مشـرتكة مع
التقييـس والسيـطرة الـنوعـية
ووزارة الـبـيـئــة والـــداخلـيــة
ملعاجلـة هذه الـظواهـر أم تبقى

تغط يف نوم عميق.

من سكنة حمـافظة البصرة
سبق أن قـدمت طلبـًا حول
تعيـيين شــرطيـًا يف جهـاز
شـرطـة  (F.B.S)التـابع
إىل وزارة املــوارد املـــائيــة.
ودخلـت دورة تــدريـبـيــة
حـول التعيـني واستمـريت
يف الـدورة ملـدة عشـرة ايـام
وختــــرجـت مـن الــــدورة
املذكـورة وظهر تـعييين يف
حمـافظـة البـصرة - شـركة
العــشـــار واسـتـمـــريـت يف
الدوام الرمسي قرابة عشرة
ايــام وقـــد انقــطعـت عـن
الـدوام لـظـروف عـائـليـة
قـاهرة جـدًا بعدهـا فصلت
من الــوظيفـة وبقـيت بال
عمل، لـذا جئـتكم بـطليب
هــذا مــسرتمحــًا عـطفـكم
األبــــــوي إلرجــــــاعــي إىل
وظيفـيت علمـًا بــأني قـد
خـــاطـبــت وزارتكـم مـــا
يقـــارب ثالث مـــرات فلـم
أحـصل علـى جـواب حـول
املوضوع أمتنى من سيادتكم
الـنـظـــر يف حل قـضـيـيت
داعيـًا املوىل أن يـوفقكـم ملا
فــيه الــــسالمـــــة واخلــري

للجميع.

ردود واجــــابــــــــــات
تـلقت املدى ردودًا واجـابات من
وزارة املـوارد املــائيــة والبـيئـة
وأمـانـة بغـداد حـول عـدد من
الـشكـاوى املـنشـورة يف عـدد من
صفحــاتهـــا بتــواريخ واعــداد
متفاوتة ويف الـوقت الذي نثمن
فـيـه جهـــود هـــذه الـــوزارات
والـدوائــر يف متـابعـة الـصحف
اليـــوميــة وخــاصــة )املــدى(
لالطالع علـى معانـاة املواطنني
وحماولة تـذليلها بـاملمكن املتاح
لديهـا وننشـر هذه الـردود كما

جاءت.
إىل صحيفة املدى.

شكوى
إشـارة إىل ما نـشرتـه صحيفتكم
املـوقـــرة بعـــــــــــــــــددها 116
يف 20/ 5/ 2004 حتـت عـنــــوان
)البصرة تستغـيث مبن ينجدها

من تلوث البيئة(
وبهذا نود أن نبني اآلتي:

قــام وفــد مـن وزارة الـبـيـئــة
بـزيـارة إىل حمــافظـة الـبصـرة
بـرئاسـة علي عـزيز / الـوكيل
االقـدم للـوزارة والسـيد حـسني
عبــد الكـريـم / املفتـش العـام
والسيد أمحد حقي / مدير عام

دائـــرة الـربامـج اإلقلـيـمـيـــة
واحمللية.

متـت خالهلــا مقــابلـة الــسيـد
احملـافـظ والـتبـاحـث مع وفـد
جامعـة البصـرة ومركـز علوم
)CPA) الـبحــار وااللـتقــاء مع
وزيارة عـدد من املواقع امللـوثة
يف شـط العــرب حـيـث تعــرف
الـوفد علـى املشـاكل البيـئية يف
احملـافظـة ومت عــرض مشـروع
إقـامة مـركز اقلـيمي للمـناطق
شـبه الــرطبــة للــدول الـثالث
املـطلة علـى شط العـرب ومشال
اخلليج فـضاًل عن التبـاحث مع
سفـراء سـلطـة االئـتالف واليت
تـركـزت علــى طلب مـسـاعـدة
الــسلطـة يف تـأمني ومـسـاعـدة
احملافظة لتخفيف املعاناة امللقاة
علـيهــا وبــاألخــص يف ميــدان
مـشكلـة ميـاه الشـرب ومشكـلة
التلوث النفطي ملياه شط العرب
ومت التعرف علـى أسباب ارتفاع
مستـويات الـتلوث وسـوف يتم
عــرضهــا يف اجـتمــاع جملـس
الـتعــاون الـبـيـئـي حلـث وزارة
الـنفـط بــالـتعـــاون مع وزارة
البيئة الختاذ اخلـطوات الفعالة
للحـــد من الـنتــائج اخلـطــرة

لتلوث مياه شط العرب.
للتفضل باالطالع مع التقدير

سعاد جاسم الغرابي
مدير عام دائرة الشؤون
االدارية
2004 /6 /1

جريدة املدى الغراء
م / شكوى

نهديكم حتياتنا...
إشــارة إىل الــشكــوى املنـشــورة
جبريـدتكم الغراء بـالعــــدد 92
يف 14/ 4/ 2004 حتـت عـنـــــوان
)إجــراءات عـملـيـــة للـمــوارد
املــائيــة ملــواجهــة االطالقــات
املــائيـة العــاليـة القـادمــة من

تركيا(.
نـــود أن نـبـني بـــأن املــــوقف
مسيطـر عليه حالـيًا وإن هناك
اخنفـاضًا كبريًا يف مناسيب املياه
وإن حــالــة الـفيـضــان تعـترب

منتهية من الناحية العملية.
للـــتفــــضل بـــــاالطـالع.. مع

التقدير
ء/ وزير املوارد املائية
سهري سلمان عبد الوهاب

جريدة املدى الغراء
م/ إجابة

اشـارة إىل ما نـشر يف جـريدتكم

بعـددهـا 106 يف 6/ 5/ 2004 نـود
اعالمـكــم إنه قـــــد مت العــمل
مبـوجـب خطــة معلنـة وضـمن
االمكانـيات املتـاحة وامليـزانية
اخلاصة بقسم النظافة كذلك مت
ابالغ املـتعهــد بـضــرورة وضع
االغطيـة فوق السـيارات احململة

بالنفايات التابعة هلا.
شــاكــريـن اهـتـمـــامكـم... مع

التقدير
عادل حسون العرداوي
ء/مدير العالقات واالعالم
2004 /6 /8

إلى/ جريدة املدى
الغراء

م/ إجابة
اشــارة ملــا ورد جبــريـــدتكـــم
بعددهـا 93 يف 15/ 4/ 2004 حتت
عنـوان )صــورة وتعـليق( نـود
اعالمـكم بـــان املنـطقـــة اليت
يـوجـد فيهـا التخـسف يف احمللـة
826 هــو قيـد االجنــاز وينفــذ من

قبل احد املقاولني.
شــاكــريـن اهـتـمـــامكـم.. مع

التقدير
عادل حسون العرداوي
ء /مدير العالقات واالعالم
2004 /6 /9

املوصل / نزار عبد الستار
دعـا اللـواء حممــد خريي الربهـاوي، مـديـر
شرطـة نينـوى، إىل إعادة النـظر يف تـطبيق
عقـوبـة اإلعـدام وعـدهـا ضـرورة البـد من
مـنها ملـكافحـة اجلرميـة يف اجملتمع العـراقي
وطالـب نقابـة احملامـني بالنـظر جبـدية إىل
اهلدف الذي تسعـى إليه الشرطة العراقية يف
الوقت احلـاضر وقـال خالل مؤمتـر صحفي
أن الشرطـة تقوم بـدورها علـى أحسن وجه

الضـرر الـذي يقع علـى عـاتق اجملتـمع من
خالل االستماتة يف الدفاع عن اجملرمني من
قبل احملـامني وإن معظـم الذيـن يرتكـبون
اجلــرائم حبق املـواطـنني هـم من اصحـاب
الـســوابق وقـد جــرى إطالق ســراحهم يف

العفو الذي أصدر رئيس النظام السابق.
وقـال مـديـر شـرطـة نـينــوى: ليـس من
املعقـول أن تقـوم جهـات حمـسـوبـة علـى

القضاء بتبديد جهود الشرطة العراقية.

إال أن الثـغرات املـوجودة يف الـقانـون وعدم
تـطبيق عقـوبة اإلعـدام لن تـساهـم بشكل
جـاد يف معاجلـة التـسيب األمـين احلاصل يف
البالد يف إشـارة منه إىل ضيـاع اجلهـود اليت
تبـذهلـا الشـرطـة يف اجتثـاث اجلـرميـة من
اجملتمع.وأكد الربهـاوي أن مديرية الشرطة
تنسق يف الـوقت احلاضر مع نقـابة احملامني
للـوصـول إىل حـالـة من التـوافق وعـد هـذه
احملاولة من الوسائل اليت ستساهم يف تقليل

مدير شرطة نينوى يطالب بتطبيق عقوبة اإلعدام 
ويدعو احملامني إىل التخلي عن الدفاع عن اجملرمني

ميسان / حممد احلمراني
مـن أجل جتــــاوز الكـثـري مـن
الـظروف اليت خـلفتها املـرحلة
املاضية، تعمل مـديرية الدفاع
املدني يف ميسـان جبهود مكثفة
ألن أغلب املـشاكل اليت ميـر بها
املـواطـن حتتـاج إىل مـسـاعـدة
عنـاصـر... بـسـبب عـدم وعي
البعض مبـا توصل إليه الـدفاع
املـدنـي من تـطــورات وآليـات
دفــاعيـة، تـسـهم يف اجـتثـاث
وتقليص وقوع الكـارثة وبدأت
هــذه اجلهــود مـع اليــوم األول
النتـهاء احلـرب وتضـرر الكثري
مـن املــــواطـنـني األبــــريــــاء
بـرصـاصـات أو قـذائف ال أحـد
يعرف مصـدرها وسببـت أيضًا
الــكـــثـــري مـــن احلـــــــــرائـق

واالنـفجــــارات ومــثل هــــذه
احلـــوادث وقعـت يف مـنـطقــة
العمارة السكنية وراح ضحيتها
مــا يقــارب الـ)5( أشخــاص أو
تلك اليت قتلت عـائلة وامتدت
نـريانها إىل عـائلة أخـرى.. لوال
تـدخل رجـال الـدفـاع املــدني
فـيما بعـد وأغلب هذه املـشاكل
سببتها بعض األسلحة القدمية،
اليت استخـدمتها قـوات النظام
الـســابق يف ضــرب طــائــرات
الـتحــالـف ولكـنهــا قـصــرت
ووقعــت علــــى املــــواطـنـني
األبـريــاء. لتـأخـذ تـشـكيالت
الـدفاع املـدني دورًا إنسـانيًا يف
معـاجلــة أغلب هـذه املـشـاكل
وكذلـك بعد احلرب بـأشهر بدأ
بعـض املــواطنـني، يتجـولـون

داخـل الثـكنــات العــسكــريــة
ويـتــسـبـبــــون يف انفجـــارات
وحـرائـق كبرية أدت إىل أضـرار

يف األرواح.
إطفاء احلرائق

الـسيـد ليلـو سعـدون أمـيش..
مديـر الدفاع املـدني يف ميسان
قال: يف األيـام األخرية.. قـامت
مـديـريـة الـدفـاع املــدني يف
ميـسـان بــاطفـاء الـكثـري من
احلـرائق وإبطال مفعول الكثري
مـن االعـتــــدة يف الـثـكـنــــات
الـسابقـة وقمنـا كذلـك بوضع
اخلطط الـالزمة الختـاذ مجيع
التــدابري الـوقــائيـة الكـفيلـة
بــالنهـوض بـتلك الــواجبـات
اإلنـسـانيـة النـبيلـة، وعـانت
مـديـريـة الـدفـاع املـدنـي من

مـشــاكل كبـرية منهـا: وجـود
دوائـر حمتلة من قبل جمهولني
وكـــذلـك تعـــرض معـــداتهـم
وممـتلكـاتـهم للـسـرقـة ولـكن
اجلهــود الفــرديــة لعــاملـيهــا
جعـلتهم حيـافظـوا علـى بعض
اآلليـات اليت هي اآلن نواة عمل

هذه الدائرة.
انتشـال الكثري من جثث شهداء
املقـابر اجلماعية.. ونقل بعض
اجلــرحــى مـن حقــول األلغــام
والثكـنات العـسكريـة السـابقة
وأضـاف: أن من ضـمن مهـامنـا
احملـافظـة علـى األمن والنـظام
وخـدمـات الـنقل واخلـدمـات
اهلنـدسيـة وخدمـات الكهـرباء
وخــدمــات اإلنقــاذ والـتعـمري

واخلدمات الصحية.

لنتعاون معهم خدمة لبلدنا
معظم ما يتعرض له املواطن من حوادث يعاجلها 

رجال الدفاع املدني

قضايا الناس

.


