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العدد ()687الثالثاء( )6حزيران 2006

LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

NO (687)Tus. (6) June

 125ملـيــــونــــ ًا غــــرامــــات عىل بــــائعـي الــــوقــــود يف بــــابل
بابل  /مكتب املدى

*التقى وزير املهجرين
واملهــاج ــرين ال ــدكت ــور عبــد
الـ ـص ـم ـ ــد رح ـمــن سلـ ـط ـ ــان
الـسيـدة سامـية عـزيز عـضوة
مجـلس النـواب والسـيد ثـائر
الفــيلـي املـ ـسـتـ ـش ـ ــار االق ـ ــدم
ل ـ ــوزي ـ ــر االسـك ـ ــان واالع ـم ـ ــار
وممـثلـي عــدد مـن مـنـظـمــات
اجملتمع املـدني وتطرق خالل
االجـ ـتـ ـم ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـ ـ ــى اهـ ـمـ ـي ـ ـ ـ ــة
االهـتـمـ ــام بـ ــالـك ـ ــرد الفــيلـيـ ــة
وتـفع ـيـل بع ــض الق ـ ــوانــني ذات
الصلة بهذه الشريحة.
*اقام احتاد الشبيبة فرع
الـديــوانيـة مهـرجـانـا كـبيــرا مبنــاسبـة
يــوم الطفـولـة العـاملي ،شـارك فـيه نخبـة
من اطفال احملافـظة وتخلل املهرجان عدد
مـن العــروض الفـنيـة واملـســرحيـة ،مـن جهـة
اخـ ــرى اقـ ــام الـبـيـت الــثقـ ــايف يف احملـ ــاف ـظـ ــة
املهـرجـان االول للـطفل الـديــواني بــالتعـاون
مع (مـنظمـة ميـرسي االنسـانيـة) ومنظـمات
حقوق االنسان.
*تسلمت الشركة العامة لصناعة الزيوت
الـنـب ــاتـي ــة اح ــد ت ــشكـيالت وزارة ال ـصـن ــاع ــة
واملعـادن وجبة جـديدة من مـادة زيت النخيل
االس ــاسي ــة يف صنــاعــة الــزيــوت الــداخلــة يف
مفـردات البطاقـة التموينيـة ،وقال مصدر يف
الـشركة انها باشرت ومنذ فترة سابقة بانتاج
الــزيت الـســائل معـتمــدة علــى بــذور القــطن
وزهرة الشمس.
*اكد السيد رياض غريّب وزير البلديات
واالشغ ــال العــامــة ان الــوزارة سـتــسعــى الــى
حتقـيق طفـرات نــوعيـة يف مجـال خـدمـاتهـا
املقــدم ــة للـمــواطـنـني وزيــادة م ـش ــاريعهــا يف
عمـوم العـراق جـنبـا الــى جنـب مع مكـافحـة
الـفـ ـ ـس ـ ـ ــاد االداري وامل ـ ـ ــالــي بـغ ـي ـ ـ ــة حتـق ـيـق
ستـراتيجية بعـيدة املدى تهـدف الى االرتقاء
بـاخلـدمـات الـبلـديـة وايـصـال املـاء الـصــالح
للشرب الى كل عراقي.
*اجنزت مديرية بيئة محافظة بابل عدة
اجن ــازات خالل شهــر ايــار اخلــاصــة بــشعـبــة
االعـالم حيـث عقــدت عــدة نــدوات يف ام ــاكن
مــتف ـ ــرق ـ ــة مـن احمل ـ ــاف ـظ ـ ــة تــتعـلق مب ـ ــرض
انفلونـزا الطيـور من حيث تعـريفه واعراضه
واهـم االجراءات املـتخذة للـوقايـة منه فضال
عـن الـن ــدوات االخ ــرى املـتـعلق ــة ب ــالـت ــوعـي ــة
البيئية واالهتمام بعملية التشجير.
*قامت اللجنة الدولية للصليب االحمر
بـتــزويــد مــديــري ــة صحــة الـبـص ــرة مبعــدات
ج ــراحـي ــة مـب ــاشـ ــرة بع ــد تـفجـي ــر ال ـسـي ــارة
املـفخخــة يف ال ـســوق الــرئـي ـســة يف الـبـصــرة
تكـفي ملعـاجلـة  100اصـابـة وقـد مت ارســالهـا
فـيـم ــا بعــد الــى م ـسـتــشفــى الـبـص ــرة العــام
وم ـسـت ــشف ــى الـبـص ــرة الــتعلـيـمـي ملع ــاجل ــة
اصـابات الـرأس والصـدر من الدرجـة االولى.

بـلغــت الغ ــرام ــات الـتـي ف ــرضــته ــا هـيـئ ــة
التفتيش التابعة الى مكتب املفتش العام
يف وزارة الــنف ــط 125ملـيـ ــون ديـنـ ــار علـ ــى
بائعي املنتجات النفطية .
صـرح بذلك السـيد مديـر هيئة الـتفتيش
جلريدة (املدى) وقال :فرضت الهيئة 125
مليون دينـار غرامات بـسبب البيـع بأسعار
اكـث ــر مـن الـت ــسعـي ــرة احمل ــددة والـتالعـب
باألختام اخلاصة باملضخات .
واشــار الــى ان هـيئــة الـتفـتيـش امل ــرتبـطــة
بـ ـ ــاملف ـتـ ــش الع ـ ــام ق ـ ــد ب ـ ــاش ـ ــرت ع ـمـله ـ ــا
ال ــوظــيفـي مـن ــذ ك ــان ــون اول امل ــاضـي يف
متــابعــة وم ــراقب ــة املنــاف ــذ التــوزيـعيــة يف
القـطــاعــات الـنفــطيــة وهي شــركــة تــوزيع
املـنتجــات النفـطيـة وتعـبئـة الغـاز وشـركـة
خطوط األنابيب .
واك ــد ال ـسـي ــد ح ـسـني علـي م ــدي ــر هـيـئ ــة
الـتفـتيــش ان العالقـات الـتقـليـديـة سـبب
م ـب ـ ــاش ـ ــر يف مت ـ ــادي الــبعــض ب ـ ــارتـك ـ ــاب
اخمل ــالفــات الـتـي مت رصــدهــا عـبــر جلـنــة
حتقـيقيـة وكـان اخملـالفـون اكثـر خبـرة يف
ازال ــة اخملـ ــالف ــة قـبـل متكـن الـلجـن ــة مـن
اجــراء الكــشف علــى املــوقع الــذي وقـعت
فيه اخملالفة والتجاوز .
وأشار السيد مديـر هيئة التفتيش الى ان
فرض الغرامات مت بنـاء على العقد املبرم
مع احملطـات األهليـة وتتضـاعف الغـرامة
عـنـ ــدمـ ــا تـتـكـ ــرر اخملـ ــالفـ ــة امـ ــا املـ ــوظف
احلـكومي  ،فـانه خاضع لقـانون انـضباط
موظـفي الدولة رقم 100لسنة  1999الذي
يضمـن تسديـد النقص مضـروب ًا بخـمسة
اضعــاف وطــالـب ال ـسـي ــد محــافـظ ب ــابل
ورئـيــس مـجل ــسه ــا وش ــرطــته ــا ب ـض ــرورة
مـساعـدة مفتـشي الهيـئة اثنـاء عملهم يف
مــراقبـة احملـطــات فقــد تعـرض عــدد من
العـاملـني فيهـا للضـرب واإلهـانـة واخـتتم
حديثه قـائالً :ان عملنا يتم بـدعم مباشر
من مجـلس احملـافظــة وهيئـة النـزاهـة يف
بابل.

وكيل وزير الداخلية يعرتف بخطورة املرحلة احلالية
بغداد /طامي اجملمعي

عقـدت وزارة الداخلـية مـؤمترا"
مـوسعـا" بـرئـاسـة عـدنـان هـادي
االسدي وكيل وزير الداخلية.
وأك ــد االسـ ــدي حجـم األم ــان ــة
واملـس ــؤوليــة امللقــاة علــى كــاهل
جميـع منتسبي وزارة الـداخلية
وأه ـمــيـ ـ ــة دورهــم يف امل ـ ـ ــرحلـ ـ ــة
احلالية.
وأشـ ــار االسـ ــدي إلـ ــى خــطـ ــورة
هــذه امل ــرحلــة وأهـمـيـتهــا تــأتـي
الرتـبـ ــاطه ــا ب ــأهـم مفــصل مـن
مفـ ــاصل احلـي ــاة وهـ ــو مفــصل
األمـ ــن وحتـق ـ ـيـق االس ـ ـتـقـ ـ ـ ـ ــرار
وإقـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــة دولـ ـ ـ ـ ــة الـقـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــون
واملـؤسـســات بعــد عقـود طــويلـة

من الدكتاتورية املقيتة.
وشـ ــدد علـ ــى أهـمـيـ ــة الــتعـ ــامل
اإلنــس ــانــي مع جـمــيع أطـي ــاف
الــشعـب الع ــراقي وفـق املبــادىء
العـ ـ ــاملــي ـ ـ ــة حلقـ ـ ــوق اإلنـ ــسـ ـ ــان
وتق ـ ــدمي امل ـ ـس ـي ـئــني لـلع ـ ــدال ـ ــة
واشـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن شع ـبــنـ ـ ــا قـ ـ ــدم
التضحيات اجلسـام وجدير بنا
ان نعـمل خلــدمـته والسـتقــراره
وأمـنه ..وبني يف مجمل حـديثه
اخ ـ ـ ـ ــذ الـع ــب ـ ـ ـ ــر م ــن ال ــت ـ ـ ـ ــاريـخ
اإلسـالم ــي وال ـ ـ ـ ــدور الــك ــب ــي ـ ـ ـ ــر
لعـظمـائه الــذين خلــدوا ألنهم
وضعـ ـ ــوا أنف ـ ــسهــم يف خ ـ ــدم ـ ــة
شـع ـ ـ ــوبـه ــم ..واك ـ ـ ــد م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع
الـنـ ــزاهـ ــة وأهـمـيــتهـ ــا يف عــمل

الـشـرطـة ويـجب أن تكـون سمـة
ثـ ـ ــابــتـ ـ ــة ودل ــيل ع ــمل جلــم ــيع
أجه ـ ــزة وزارة الـ ـ ــداخلــي ـ ــة لـكــي
منح ـ ــو الــن ــظ ـ ــرة ال ـتــي ك ـ ــانــت
سـ ــائ ـ ــدة علـ ــى ال ــشـ ــرطـ ــة أيـ ــام
النظام الدكتاتوري املقبور..
وبـني استعــداده لتــذليل جـميع
العقـوبات الـتي تعتـرض تنفـيذ
اعمـال الشرطـة ووضح احللول
الـن ــاجع ــة جلـمـيع امل ـشـكالت ..
من جـانـبهم أشـاد الـسـادة قـادة
الشـرطة وضبـاطها بـاإلجنازات
املهـم ـ ــة واجلهـ ــود املـبـ ــذولـ ــة يف
مـج ـ ـ ــال مـك ـ ـ ــافـح ـ ـ ــة اإلره ـ ـ ــاب
والـقـ ــض ـ ـ ــاء عـل ـ ـ ــى اجل ـ ـ ــرمي ـ ـ ــة
وحتقيق األمن والنظام.

نخيل خانقني يشكو االمهال  ..وزراعة دياىل حتمّل اجلهات الرسمية املسؤولية
بغداد /عمر الدليمي

حـمّل الــدكـتــور عـبــاس فــاضل مــديــر
الـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ــة يف ديـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــى وزارتـه وادارة
ومجلـس محــافظـة ديـالـى املـسـؤوليـة
يف ع ــدم شـم ــول ب ـس ــاتـني الـنخـيل يف
قـ ـض ـ ــاء خـ ـ ــانقــني وبلـ ـ ــداته م ـن ـ ــدلــي
وقـزانيـة بـاحلملــة التي جـرت مـؤخـرا
ملكـافحة حـشرتي الـدوباس واحلـميرة
يف احمل ــافـظ ــة م ـشـي ــرا ال ــى ان اع ــذار
الـوزارة والشركة املنفـذة للحملة بعدم
وجـود مهابـط للطائـرات أمر ال ميكن

قبوله والـركون اليه نظـرا لوجود مثل
هــذه املهـابـط يف خــانقـني ومنــدلي او
حـ ـت ـ ـ ـ ــى يف مـعـ ـ ـ ـس ـك ـ ـ ـ ــري ك ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــوش
وامل ـنـ ـص ـ ــوريـ ـ ــة الق ـ ــري ـبــني مــن ه ـ ــذه
املناطق.
وشـدد مدير الزراعـة يف ديالى على ان
مجلـس احملــافـظــة وادارتهــا املـعنـيني
بـ ــاالمـ ــر لـم يـكـ ــون ـ ــا علـ ــى مـ ـسـتـ ــوى
املـ ـسـ ــؤولـيـ ــة الل ـ ــزام اجلهـ ــة املــنفـ ــذة
والقوات متعـددة اجلنسية بـاستكمال
فـص ــول احلـمل ــة الـتـي انــطلقـت وفق

تخـ ـط ـي ــط اخـ ـ ــذ ب ـنـ ـظـ ـ ــر االع ـت ـبـ ـ ــار
االوضــاع االمـنـيــة ملــدن احملــافـظــة اذ
ب ــوشـ ــر مبكـ ــافح ــة املـنـ ــاطق اله ــادئ ــة
وص ـ ـ ــوال الس ـتـك ـم ـ ـ ــال امل ـن ـ ـ ــاطـق ذات
احلسـاسيـة االمنيـة لكي ال يـتم قطع
سـيـ ــر املكـ ــافح ــة اذ وج ــدت ال ـش ــرك ــة
املنفـذة والقـوات االمــريكيـة املـسـؤولـة
عــن ت ـ ــوق ـي ـت ـ ــات ال ـط ـي ـ ــران وت ـ ــوف ـي ـ ــر
احلـماية للطـائرات التي تقـوم بالرش
تـ ــراخـي ـ ـ ًا سـمـح لهـ ــا بـ ــالـتــملــص مـن
الـتــزام ــاتهــا االمــر الــذي ُع ـ َّد مــؤشــر

ضعـف يف احلملـة علـى الـرغـم من ان
دائــرة الــزراعــة قــد جلــأت الــى ت ــوزيع
املـبيــد علــى فالحـي تلـك املنـاطـق من
اجل مواصلة الرش اليدوي.
وعلــى صـعيــد آخــر وجه مــديــر زراعــة
ديالـى اللوم الى مـديرية املـوارد املائية
يف ديــالــى لـتخلـيهــا عـن الـتــزام ــاتهــا
جتاه تنفـيذ اخلطـة الصيفيـة وتأمني
املـيــاه لعـشــرة اآلف دومن االمــر الــذي
انعكــس سلبــا علـى اخلـطـة وتـقليـص
املـ ـ ـس ـ ـ ــاح ـ ـ ــة ال ـ ـ ــى اربـع ـ ـ ــة اآلف دومن.

مبشاركة كبريات الشركات العاملية

معرض إلعامر العراق يف تركيا
بغداد/املدى

يفـتتح الـدكتـور عبـد الفالح حـسن
ال ـس ــودانـي وزي ــر الـتجـ ــارة مع ــرض
اعــادة اعمــار العـراق الــذي يقـام يف
مدينة غازي عنتاب التركية للفترة
من 6/7لغاية 6./11
اكـ ــد ذلـك م ـصـ ــدر اعالمـي يف وزارة
الــتجـ ــارة واضـ ــاف :ان اقـ ــامـ ــة هـ ــذا
املع ــرض مـن قـبل ش ــركـ ــة املع ــارض

العراقية وبالتعاون مع (شركة فورم
التـركيـة) يـأتـي خطـوة اولـى العـادة
العـراق الـى حلقـة التجـارة العـامليـة
فـ ــضال عــن ك ـ ــونـه محـ ـط ـ ــة الب ـ ــرام
الـعقـ ــود الــتجـ ــاريـ ــة الـتـي تـ ــسعـ ــى
لالسـتـثـم ـ ــار يف العـ ــراق وت ـصـ ــديـ ــر
مـوادهـا يف جـوانب احليـاة اخملتلفـة
.
واضـ ـ ـ ــاف امل ـ ـصـ ـ ـ ــدر ان امل ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــة

العراقية يف هذا املعرض كبيرة جداً
حيـث وجهت الـدعـوات الــى التجـار
الع ـ ــراق ـيــني وم ـ ــؤسـ ـس ـ ــات ال ـ ــدول ـ ــة
اخملـتلفــة بغـيــة املـشــاركــة واالطالع
عل ــى مع ــروض ــات املع ــرض وايج ــاد
حـلقـ ـ ــات ت ـن ـ ـس ـيـق مع ال ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات
العــاملـيــة الـتـي سـتكــون م ـشــاركـتهــا
ايضاً كبيرة والـهدف منها احلصول
علـ ـ ــى مـ ـ ــوطـ ـ ــىء قـ ـ ــدم ي ـت ـيـح لهـ ـ ــا

املشاركة يف اعادة اعمار العراق .
مـضيفـاً ان وزارة التجـارة تـسعـى يف
الـفتــرة املقـبلـة الـى اقـامــة العـديـد
مــن املع ـ ــارض ال ـ ــدول ـي ـ ــة واحملل ـي ـ ــة
للــتع ـ ــريف ب ـ ــالــتج ـ ــارة الع ـ ــراق ـي ـ ــة
واتـ ــاحـ ــة فـ ــرص ـ ــة للـمـ ـسـتـثـمـ ــريـن
الـع ـ ـ ــراق ـيــني والـع ـ ـ ــرب واالج ـ ـ ــانــب
لل ـم ـ ـسـ ـ ــاه ـمـ ـ ــة يف اع ـمـ ـ ــار العـ ـ ــراق
وادخال البرامج الطموحة.

حتذيرات من خماطر املخلفات الصناعية يف واسط
واسط/أصوات العراق
حذر السيد مـاجد محمود ياسني
مــدي ــر إدارة البـيئــة يف محــافـظــة
واسـط امس االثـنني من اخملـاطـر
الـصحية الـناجمـة عن اإلجراءات
اخلــاطئــة التـي تتخـذهـا الـدوائـر
احلـك ـ ــوم ـيـ ـ ــة والق ـط ـ ــاع اخل ـ ــاص
ب ـ ــإلقـ ــاء اخملـلفـ ــات ال ـصـنـ ــاعـيـ ــة
والـ ـ ـصـح ــي ـ ـ ـ ــة يف أم ـ ـ ـ ــاك ــن غ ــي ـ ـ ـ ــر
مخـصـص ــة له ــا أو يف الـنه ــر قـبل
معاجلتها بالطرق الصحيحة.
وقـ ـ ــال يـ ـ ــاســني يف ت ــص ـ ـ ــريح :إن"
هنــاك صيــدليــات وعيـادات طـبيـة
خاصـة تلقي اخمللـفات الطـبية يف
الـشارع  ،إضـافة إلـى املسـتشفـيات

التي تـلقي مخلفـاتهـا الطبـية يف
حـ ـ ـ ــاويـ ـ ـ ــات دون مـعـ ـ ـ ــاجلـ ـتـهـ ـ ـ ــا أو
حرقها.
وأوضـح أن "ه ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـتـج ـ ـ ـ ـ ــاوزات
ستقابلها عقوبات رادعة".
وط ــالـب ي ــاسـني جـمـيع ال ــدوائ ــر
الـصحيـة واملـؤسسـات الـصنـاعيـة،
األهل ـيـ ـ ــة م ــنهـ ـ ــا واحلـكـ ـ ــوم ـيـ ـ ــة،
بـإيقاف تلك التجاوزات ملا تسببه
مـن آث ـ ــار صحـيـ ــة خ ـط ـ ــرة علـ ــى
املواطنني.
وأش ـ ــار إلـ ـ ــى أن "بع ــض املـ ـصـ ـ ــانع
احلكــومـي ــة واألهلـيــة تـتخــذ مـن
نهر دجـلة موقعـا اللقاء نفـاياتها
مبا فيها النفايات الصناعية غير

املع ــاجل ــة ".وح ــذر مـن أن "الـنه ــر
أصبح يعاني كارثة بيئية خطرة".
يـ ـشـ ــار الـ ــى ان دائـ ــرة الـبـيـئـ ــة يف
واسط قـد فرضـت غرامـات مالـية
يف وقـت س ــابق مـن العــام احلــالـي
علـى عـدد من الـدوائـر احلكـوميـة
واملصانع واملـؤسسات الصحية من
بـينهـا ثالثـة مـستــشفيـات ودوائـر
بلــدي ــة لقـي ــامهــا بــالـتخلـص مـن
نفاياتها بصورة غير صحية.
يف الوقت نفـسه  ،حذر يـاسني من
مخ ـ ــاط ـ ــر اس ــتع ـم ـ ــال اخملـلف ـ ــات
العـ ـسـكـ ــريـ ــة وقـ ــال "إنهـ ــا تـ ـسـبـب
أمــراضــا خـطــرة ب ـسـبـب احـتـمــال
تلوثها باإلشعاعات النووية.

