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البصرة/عبد احلسني الغراوي
يـستـقبل مـسـيحيـو العـراق مع
مـسيحـيي العـالـم اعيــاد امليالد
مبـزيـد مـن التفــاؤل والصلـوات
مـن اجل الـــسالم ونـبـــذ العـنف
والصراعات واحلروب واالرهاب
علـــــى الـــــرغــم مــن العــملــيـــــات
االرهـــــابــيـــــة الــتــي اســتهـــــدفــت
الكـنـــائـــس يف بغـــداد واملــــوصل
مما اثر ذلك على هذه الفرحة
الـتـي يــشــارك فـيهــا املــسلـمــون
وكل االديــــــان والـــطــــــوائف ألن
ـــــــوافـق 26 / 12 هـــــــو ـــــــوم امل الـــي
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انحــــاء العـــالـم، ونـتــــوجه ومـن
ــــــى الـعــــــالــم ــــــدى( ال خـالل )امل
املـــــســـيحـــي بهــــــذه املــنــــــاســبــــــة
العــظـيـمـــة بـــالــتهـــانـي احلـــارة
واالمـنيـــات، وسنـصلـي يف عيــد
امليـالد واعيــاد رأس الــسنـــة من
اجل ضحايـا العنف والشهداء،
ومن اجل املــواطنني العـراقيني
الــذين يتـأملـون بـسبب االوضـاع
احلـاليـة. دعـواتنـا ان يـنعم اهلل
عليـنا بـالبـركة واخلـير واحملـبة

وكل عام واجلميع بالف خير.
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وتعزيز مسيرة االعمار.

واضـــاف ان عالقــة املــسـيحـيـني
يف البـصــرة ويف العـراق درجـات
ـــــــان مـع كـل الــــطـــــــوائـف واالدي
املتعـايـشــة يف العــراق هي علـى
اعلــى درجــات احملبــة والـتعــاون
برغـم ما يـشوبهـا من تصـرفات
تـأتـي من انـاس جهلــة بعيــدين

عن الدين.
عام سالم

وقـال ان امـنيـتنــا ان يكـون عـام
2005 عـــام سالم يف العــراق ويف
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تخيف العـراقيني، بل تـزيـدهم
اصـــرارًا علــى مـــواصلــة الـبـنــاء
مــن اجل حـيــــاتهـم اجلـــديـــدة.
ـــــــدى( ـــــــى ســـــــؤال لـ )امل وردًا عـل
بـشـأن اهـميــة االنتخـابـات قـال
املـطـــر ان جـبـــرائـيل كــســـاب: -
نحــن مــتــمــــسـكـــــون بـــــأرضــنـــــا
ـــــــــون ـــــــــا ومــــتـفـــــــــائـل وعـــــــــراقــــن
بـــاالنـتخـــابـــات كـــونهـــا عـملـيـــة
وطـنيــة دميقــراطيــة تـعبــر عن
ـــــــني وعـــــــن ارادة الــعــــــــــــــــــــراقـــــــي
طـمـــــوحـــــاتهـم بـبـنـــــاء بلـــــدنـــــا
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مــيالد الــــســيـــــد املــــســيح احـــــد
انبياء اهلل يف االرض.

ــــــا ــــــدى( شــــــاركــت اخــــــوانــن )امل
ـــــــــارتـهـــــــــا ـــــــــزي ــــــســـيـحـــيـــني ب امل
ــــــدهــم يف إلحـــتفـــــــاالتهـــم بعــي
كـنيـســـة اجمليــد )مــارافــرام( يف
الـبــصــــرة املــطــــران جـبــــرائــيل
كساب - مطران الكنيسة قال:

نحن ملتصقون بأرضنا
وعراقنا

يف ظل االوضــاع االمـنيـــة غيــر
املــسـتقـــرة وتعــــرض الكـنـــائــس
للعمـليات االرهابيـة مما دفعنا
هـذا العـام الـى عـدم اقـامـة ايـة
شعائـر دينية وسنـتفرغ يف هذه
املنـاسبـة الـى عبـادة اهلل تعـالـى
ونـــــدعـــــو الـــــى ان ميــن علــيــنـــــا
جــمـــيعــــــًا بــــــالــــــسالم واالمــــــان

واالستقرار واحملبة.
ان مـا تعـرضـت له الكنــائس يف
بغـــداد واملـــوصل ومـــا حـــدث يف
الـنجف وكــربالء ومــا تعـــرضت
الـيـه دور العـبـــادة االخـــرى مـن
اعمـال ارهــابيـة، امنـا جــاء من
انـاس ال يـدركـون قـيمـة احليـاة
اجلـديـدة للعـراقـيني، وانــا هنـا
اؤكــــد انه الفــــرق بـني كـنـيـــســــة
وجــــامع وحــسـيـنـيـــة ومــصلـــى
ألنهـا كلهـا دور عبـادة مقـدسـة،
ولـيــس امـــامـنـــا اال ان نـتـــرحـم
ــــــى ــــــى الــــــشـهــــــداء ونـــتـــمـــن عـل
لـلجـــرحـــى الـــشفـــاء، وان مــثل
هـــــذه االعــمـــــال االرهـــــابــيـــــة ال
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مطران كنيسة )مار افرام( بالبصرة لـ )املدى(:

اليوم نبتهل اىل الرب لريحم ضحايا االرهاب وحيّل السالم يف بالدنا 
بغداد/ كرمي جاسم السوداني
أعلــن وزيــــــر الـــتجـــــــارة محــمــــــد
مـصـطفــى اجلبــوري عن اعـطـاء
الـشـركـات العــراقيــة من الـقطـاع
اخلــاص ورجـــال االعمــال نــسبــة
60% مــن الـعقــــــود اخلــــــاصــــــة يف
تــــــوفــيــــــر مــــــادتــي )الـــصــــــابــــــون
والــبقــــولـيــــات( ضـمـن احلــصــــة

التموينية.
واشـتـــرط الـــوزيــــر علـــى ان هـــذه
الـعـقــــــــود يـجـــب ان تـــنـفــــــــذ وفـق
شـروط الـوزارة كـاشفـًا عن تـسلم
)259( عـــــرضـــــًا لــتـجهــيـــــز مـــــادة
السكـر من قـبل القطـاع اخلاص

نيـة للوزارة بتأجيرها ملدة طويلة
أو دخولها يف مشاريع استثمارية
مــشتــركــة وهـي اآلن علــى جــدول

أعمال مجلس الوزراء.
ويف السـياق ذاته أوضح الوزير ان
الــشـــركـــة العـــامـــة لـتجـــارة املـــواد
اإلنـشـــائيــة مـسـتمــرة يف جتـهيــز
املـــــواطــنـــني وفق اجـــــازة الــبــنـــــاء
بحصـة )1.5 طن( ملـادة احلـديـد
مـن دون الـــرجـــوع إلـــى مــســـاحـــة
الـبنـاء بــأسعــار تقل عـن 15% من
سعــر الـســوق احملـليــة فـضـاًل عن
بقـيــة املــواد الـصحـيــة واخلــشـب

وحديد الزاوية والبليت.

بعـــد ان أعلـنـت املـنـــاقـصـــة عـبـــر
االنترنت.

وعلــــــــى صعــيـــــــد مــتـــصـل أعلــن
الـوزير ان ملف األسـواق املركـزية
حّوِّل إلـى رئاسـة مجلـس الوزراء
بعــــــد ان أنـــــشــئــت فـــيه )هــيــئــــــة
اخلـصخصـة( حيث كـانت هنـاك

وزير التجارة يعلن لـ)املدى(:

منح 60% من عقود جتهيز البقوليات 
والصابون إىل القطاع اخلاص

االستمرار يف
جتهيز املواطنني
باملواد اإلنشائية
بأسعار مخفضة

بغداد/املدى
أعلـن وزير الـنفط املهـندس ثـامر
عــبــــــاس الغـــضــبـــــان ان األنــبـــــوب
النــاقل للمـشتقـات النفـطيـة من
مـصـــايف بيـجي إلــى مــستــودعــات
بـغــــــــداد )املــــــشــــــــاهــــــــدة ـ الــكــــــــرخ ـ
اللــطــيفـيـــــة( تعــــرض إلــــى عــمل
تخــــريـبـي ممــــا أدى إلــــى انــــدالع
الـنـيــــران فــيه وقـــطع اإلمــــدادات

عند مدينة بغداد.
من جــانب آخـر ذكــر شهــود عيـان
أن أربعـة من العناصر الـتخريبية
من الذيـن نفذوا العملية أصيبوا
بجـــروح بلـيغــة نـتـيجــة احلـــرائق
الـتـي انـــدلعـت يف األنـبــوب فـضالً
عـــن اصــــــــابــــــــة ثـالثــــــــة آخــــــــريـــن

بإصابات متوسطة.
وأكد الغـضبان ان األنبـوب الناقل
لـلـــمـــنـــتـجـــــــات الـــنـفــــطـــيـــــــة بـــني
املــستـودعــات يف العــاصمــة بغـداد
هــــــو اآلخـــــــر تعــــــرض إلــــــى عـــمل
تخريبي قـرب منطقة الـرضوانية
بهـدف سـرقـة املـنتجـات النفـطيـة
منه مـشيـراً بـذلك إلـى ان الفـرق
الفنيـة والهنـدسية حتـاول تقييم

األضرار واإلسراع يف إصالحه.
وأوضــح ان هــــــــــــــــذه االعــــــمــــــــــــــــال
الـتخـــريـبـيـــة تـــأتـي ضـمـن خـطـــة
اجملــمــــــوعــــــات اإلرهــــــابــيــــــة الــتــي
تــستهـدف حـرمـان مــدينـة بغـداد
مـن املـــشــتقـــات الــنفــطـيـــة وهـــذا

املسلسل لن ينتهي.
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وزير النفط لـ)املدى(:

اعامل ختريب استهدف انبوب 
النجف/فاضل اخلفاجيمصفى بيجي يف بغداد

شهــدت مــديـنــة الـنجف االشــرف
160 كـم جنــوب بغــداد ازمــة وقــود
حــــادة السـيـمــــا الــنفــط االبـيــض
الـذي اختـفى عـن املديـنة وهـو ما
سبب تذمرا شـديدا من املواطنني
وسـط اجــواء مـن البــرد الـشــديــد
لـم تـــشهـــده املـــديـنـــة مـنـــذ فـتـــرة
طــــويلـــة وانـعكـــاســــا لهــــذه االزمه
تـــــــوقـف الـعـــــــديـــــــد مـــن االفـــــــران
واخملــابــز  عـن العـمل لعــدم تــوفــر
الـنفـط وقـــابـله ارتفـــاع شـــديـــديف
اسعـــار الفحـم الــذي اخــذالـنــاس
يــسـتعـملــونـــة للـتــدفـئــة والـطـبخ
فقد ارتفـع سعر كيـس اجلوت من
الفحـم من )5(االف دينـار عـراقي
الـــى )10( االف ديـنـــار يـصـــاحـبـــة
انقـطــاع دائـم للـتيـــار الكهــربـــائي
عـلمــا ان احملـطــة الغــازيــة ملــدينــة
الـــنـجـف تـــنـــتـج 85 مـــيــكــــــــــا مـــن
الكهربـاء باليوم حيث تغطي ثلث
احلـاجـة الـفعليــة للمـدينـة اال ان
مــــســـــؤلـــــون احملــــطه يـــــؤكـــــدون لـ
)املــدى( ان الكهـربـاء يـتم تــوزيعه
مـــركـــزيـــا مـن دون االلـتفـــات الـــى

حاجة املدينة من الكهرباء.

ازمة حادة يف النفط
االبيض بالنجف

كركوك/ابراهيم خليل
تظـاهـر املئـات يف مـدينـة كـركـوك مطـالبـة
القـــــوات مــتعـــــددة اجلــنــــســيــــــات والقـــــوى
االمـنـيــــة العـــراقـيــــة واحلكـــومــــة احمللـيـــة
بالقبـض على اجملرمني االرهـابيني الذين
قـامـوا بـاغـتيـال اربعــة من الـشبـان االكـراد
قـبل ثالثـة ايـام يف عـمليــة استـنكـرتهـا كل
االوساط احمللية والـسياسية واالدارية من
العــرب واالكــراد والـتــركـمــان واملــسـيحـيـني
والـــذين اجـمعــوا مـن ان الهــدف مـنهــا هــو
اثارة الفنت الـطائفيـة والعرقيـة يف العراق
اجلديد وكركوك التي تعد منوذجاً لوحدة

العراق وتعايش قومياته..
وطــــالـب املـتــظــــاهــــرون وهـم مــن العــــوائل
الكـرديـة الـتي نـزحـت من بلـدة احلــويجـة
ومنـاصـري االحتـاد الـوطـني الكـردستـاني
واحلـزب الـدميقـراطي الكـردستـاني بطـرد
البعـثيـني من احلـويجـة وتــدخل القيـادات
الكـــرديــــة واحلكـــومـــة العـــراقـيـــة لـضـمـــان
االمن ومعـاجلــة التهـديـدات الـتي تعـرض
لهـا ابناء احلـويجة من قـبل فلول ارهـابية
ـــــــة ـــــــى جـــــــانـــب حتـــمـــيـل االداره احملـلـــي ال
والعـشــائــر والقــوى االمـنيــة العـــراقيــة يف
الــبلــــدة مـــســــؤولـيــــة احلــــادث وطــــالـبــتهـم
بـتقدمي اجلـناة لـلعدالـة كي نـضمن االمن
لهـم ونـتالفــى حــدوث صــراعـــات اليحـمــد

عقباها على اجلميع..
وقال الـشيخ منـصور احـمد احـد البـارزين
مـــن العــــشـــــائـــــر الـكـــــرديـــــة الــتــي تــــسـكــن

ـ ـ ـ

تعـرض لها الكورد يف احلويجة وقال نحن
كحـكــــــومــــــة وادارة وكــــــونــي عــــــربــيــــــًا اديــن
واسـتـنـكــــر مــثل هــــذه اجلــــرميــــة مــــؤكــــدا
تـــصــمــيــمـه علـــــى مـالحقـــــة االرهـــــابــيــني
والـوصــول اليـهم وتقــدميهم الـى العـدالـة

كي ينالوا جزاءهم العادل.

احلــويجــة مـنــذ اكـثــر مـن خـمـسـني عــامــًا
نحـن مـتـــآخـــون ومـتـــرابـطــــون مع العـــرب
ونعـــمل مـعهــم لـكــن بــــســبـــب العــنــــــاصــــــر
االرهـــابـيـــة وفلـــول الـبعـث والقـــادمـني مـن
خارج احلـدود تعرض االكـراد الى عمـليات
قـتل وتصفيـة وتهديـد من قبل احملـسوبني
علــى العـرب والـتي كـان اخـرهــا استـشهـاد
االربعة قـرب احلويجـة وتسلـمنا تهـديدات
خــطيـــة وتلفـــونيــة ممــا تــوجـب علــى  541
عــائلــة كــرديــة تــرك احلــويجــة ومـنهـم من
االطفــــال والـنـــســــاء والـــــرضع والـــشـيــــوخ
والعــــــاملــني يف مــــــؤســــســــــات الــــــدولــــــة يف
احلــــويجــــة.. وهــم بحــــاجــــة الــــى دعــمهـم
ومسـاعدتهم ومـطارة االرهابـيني والقضاء
عليهم كي نعود الى اهلنا ونعيش معهم ..
وحمل املتظـاهرون صـور شهداء احلـويجة

االكثر من 10 منذ  عام حتى االن..
واتهم الدكتور كمال كركوكلي عضو املكتب
ـــــــدميـقـــــــراطـــي ـــــــاســـي لـلـحـــــــزب ال الــــــســـي
الكـــردسـتـــانـي  االرهـــابـيـني بــسعـيهـم الـــى
اثـــــــارة الـفـــنت بـــني الـعـــــــرب والــكـــــــرد   وان
احلويـجة اليوم الـتي باتت بيـد االرهابيني
مـن فلـــول النـظـــام البــائــد والقــادمـني من
خـارج احلـدود وفيهـا اكثــر من 57 تنـظيمـًا
مـسلحـًا بـاتـوا يهـددون املـدنيني  واالبـريـاء
والعمـال وخاصـة الكورد الـذين يتهـمونهم

يف بالعمالة مع القوات االمريكية.
واسـتـنـكــــر اسـمــــاعــيل احلــــديــــدي نــــائـب
محــافـظ كــركــوك اجلــرميــة الـنكــراء الـي
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استنكار شعبي ورسمي الستهداف االكراد يف احلويجة

تظاهرات يف كركوك تطالب بالقبض عىل االرهابيني  القتلة 
املوصل/املدى

اجـرى فريق عمل مـشترك بني
ــــــــــوم ــــــــــة والـعـل وزارتــــي الــــبــــيــــئ
والتـكنلــوجيــا الكـشف املــوقعي
علــــــى مــنــــطقــتـــي )العــــــدايــــــة،
ومـصنع الـرمـاح( يف محــافظـة
نــيــنـــــوى وقـــــد اثــبــتــت نــتــــــائج
الـقيــاس العـلمـي للـمنـطقـتني
وجود تلـوث اشعاعي نـاجم عن
احلفـــــر العـــشــــوائـي ملـــــوقع ردم
الـنفـــايـــات املـــشعـــة ومت اعـــداد
تقــــريــــر عـمـل مفـــصل شـــــامل
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يتـضـمن الـقيــاســات امليــدانيــة
والـفحــــــوصــــــات اخملــتــبــــــريــــــة
لـنمـــاذج التــربــة يف مخـتبــرات
دائــــرة الــــوقــــايــــة مــن االشعــــاع
التــابع لــوزارة البـيئــة وااليعــاز
الــــى مــــديــــريــــة بـيـئــــة نـيـنــــوى
التخــــــاذ االجــــــراءات الالزمــــــة
ــــــالــتـعــــــاون والــتــنـــــســيـق مـع ب
اجلهــات املعـنيــة يف احملــافـظــة
اليقـاف العمل بـاملـوقع بصـورة
تـامـة وعـدم الـسمـاح للـمتعهـد
بـــاخـالء اي معـــدات وحتـــديـــد
املــنــــطقــــــة بــــــاسالك شــــــائـكــــــة
وعالمــــــات حتــــــذيــــــريــــــة متـــنع
دخــــــــول االشـخــــــــاص الـــيـهــــــــا
متـهيـدا لـتنـفيـذ خـطــة العـمل

الكفيلة مبعاجلة احلالة.
ـــــــائـج املــــــسـح وقـــــــد بـــيـــنـــت نـــت
امليـداني بان هذه املـواقع تتسم
بــالـســريـــة التــامــة الـتي كـــانت
تتمـيز بهـا املواقـع العائـدة الى
الـبــــرنـــــامج الـنـــــووي للـنــظــــام
الـــســـــابق وقـــــد تعــــرضـت هــــذه
ــــــات الـــــسـلــب ــــــواقـع لـعــمـلــي امل
والـنهـب ممـــا يـتــطلـب تـنفـيـــذ
بـرنــامج متكـامل بـشكل عـملي
من خالل فـرق فـنيـة مـشتـركـة
بــني وزارتــي الــبــيــئـــــة والـعلـــــوم

والتكنولوجيا.
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الكشف عن موقع طمر للنفايات
املشعة يف نينوى

بغداد/رياض القره غولي
دعت وزارة الـزراعـة املــربني واصحـاب
الدواجن الى مراجعة الشركة العامة
للبيطرة للحصول على احتياجاتهم

من اللقاحات واالدوية البيطرية.
وقـــــــالــت الـــــــدكــتـــــــورة ســـــــوســن عـلــي
الـــشـــــريفـي وزيــــرة الــــزراعــــة ان هــــذه
اللقـاحـات تـشمـل )كمبـوروونيـوكـاسل
،IBH52( وامليـرك وجـدري الـدجـاج
H.H.S)  ،IBH120فـيـمـــا تــشــمل
االدويـة الـبيـطـريـة )الــروسلـول، بـاي
كـــــــوكـــــس، ســـــــايــبــــــــروفلـــــــوكـــــســـــــايــن،
نـلـــــــوســمـــــــايـــــــد، أمــيـــــــرولــيـــــــوم %60،
فرالـدوكس، تـرايفييـت، اموكـسيمـيد،

اوكسيميد(.
واضافـت ان بامكـان املربـني واصحاب

مـــشــــاريع الــــدواجـن احلــصــــول علــــى
كــمــيـــــــاتـهــم مــن هـــــــذه االدويـــــــة وفـق
االصـــول املـتــبعـــة يف الـتـجهـيـــز لـــدى
الـشـركـة العـامــة للبـيطـرة بـاالضـافـة
الــــــــى مــــــــراجـعــــــــة املــــــســـتــــــشـفـــيــــــــات
واملــستــوصفــات الـبيـطــريــة يف بغــداد
واحملـــــافـــظــــــات واوضحــت ان الـــــوزارة
تهـــدف الـــى احلفـــاظ علـــى صـنـــاعـــة
الدواجـن يف القطـر وتفعيـل دورها يف
زيــادة االنتـاج وتـطـويـرهــا: ومن جهـة
اخــرى ذكــرت ان وزارة الــزراعـــة وثقـت
مـن خالل البـرنـامج الـوطنـي لتكـثيـر
وحتــسني زراعــة الـنخـيل )84( صـنفــًا
مـن الـتـمـــور العـــراقـيـــة الـتـي يـتجـــاوز
عـــددهـــا )600( صــنف بـــاطــــار علـمـي
رصني لالستفـادة منهـا يف النشـاطات

العلمية والبحثية.

الزراعة توفر لقاحات ومواد بيطرية للدواجن
توثيق 84 صنفاً من التمور العراقية

بغداد/ املدى
دانــت اجلــمعــيـــــة العـــــراقــيـــــة حلقـــــوق اإلنـــســـــان
العــملــيــتــني اإلرهـــــابــيــتــني اللــتــني اســتهـــــدفــتـــــا
مـديـنتي كـربـالء والنجف واللـتني أديتـا إلـى قتل
وجـرح العـشـرات مـن الضحـايـا املـدنـيني وتـدميـر
ممتلكات املواطنني وإثارة الفزع والهلع ومحاولة
إثـارة الـفنت والنـزعـات الطـائفيـة. كمـا اسـتنكـرت
يف بيــان لهــا مقـتل ثالثــة عــاملـني يف املفـــوضيــة
العليـا املـستقلـة لالنتخـابـات يف العـراق يف اليـوم
ذاتـه  من مجزرة كـربالء والنجف  والضحـايا هم
الــدكـتــور حـــامت علـي هــادي نــائـب مــديـــر مكـتـب
بغـداد/ الكــرخ للمفــوضيـة وســامي مـوســى جبـار

ومهدي صبيح عبد.
وشـدد الـبيـان علـى ان اجلـمعيـة تــدين العـمليـات
اإلرهـــابـيـــة والـتخـــريـبـيـــة الـتـي تخـتـلف كلـيـــاً يف
األهداف واألدوات عن عمليات مقاومة االحتالل
بكــافــة صــوره ووســـائله املـتعـــددة يف ظل الـــوضع
األمـني الـسـيئ وازديــاد معـانــاة أبنــاء شعـبنــا من
ازمـات عـدة، الـبطـالــة الكهـربـاء، الـبنــزين، الغـاز،
النفـط واالنفالت األمـني وعــدم االستقـرار الـتي

تتحمل مسؤوليتها أيضا القوات األجنبية.
وطـــالـب الـبـيــــان احلكـــومـــة والــــوزارات واجلهـــات
اخملتـصـة بــوضع حلـول ســريعــة لالزمـات واحلـد
من الـعمـليــات اإلرهـــابيــة والـتخــريـبيــة وتقــدمي
املـــســـــؤولــني عــنهـــــا عــنـــــد القــبـــض علــيهــم إلـــــى

احملاكمة لنيل جزائهم العادل.

اجلمعية العراقية حلقوق 
اإلنسان تدين املجازر االرهابية

يف كربالء والنجف

بلد/املدى
قـــــامــت الـــــوحـــــدات االمـــــريـكــيـــــة
العـــسكـــريـــة مـن مخـتلـف انحـــاء
ــــــات الـعــــــراق مبــنـح املـــــســتـــــشـفــي
العـــراقـيــــة جتهـيـــزات طـبـيـــة مـن

مراكزهم الطبية . 
وصـرح الـنقـيب ) جــون راميـريـز(
مـــــســــــاعــــــد طــبــيــب يف اجلــيـــــش
االمــــريكـي "لقـــد قـمـنـــا بـتـــسلـيـم
التـجهيزات الطـبية يف قضـاء بلد
الحـد االطبـاء احملليني ولـيس له
عالقــة بــاحلكــومــة . واضــاف " ان
الـــطــبــيــب كــــــان يهــتــم بـــــسـكــــــان
املنـطقـة القــريبــة من داره". وقـال
"لقــد كـــان من الـضــروري تــسلـيم
تلك التجهـيزات الطبيـة الى هذا
الـطبـيب لكـونه يـهتم بـالعـراقيني
الـــذين ال يـتمـكنـــون من الــذهــاب
الـى املـستــشفيـات احلكــوميـة امـا
بـــسـبــب بعـــد املـــســـافــــة او انعـــدام

القدرة املالية. 
ــــــز( "ان هــــــذا ــــــري واضــــــاف )رامــي
الطـبيب يـهتم بـالعــوائل الفقيـرة
من املـزارعـني ويقــوم بهــذا العـمل
بال مقـابل ومن بني النـاس الذين
نقــــدم لهـم تـلك املــســـاعـــدات قـــد
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يـكــــــون هــــــذا الـــطــبــيــب مــن بــني
اولـئك االكـثــر اسـتحقــاقــا لـتـلك

التجهيزات الطبية ". 
واجلــانب االخــر اخملتـلف يف تلك
الــتـجهــيـــــزات  الــطــبــيـــــة كـــــونهـــــا
مقـــدمـــة مـن قــبل عــــوائل جـنـــود
هـذه الوحـدة كما أن هنـاك عوائل
أخرى تقدم مثل هذه املساعدات.
وقـال الـنقيـب ) راميـريـز( " يقـوم
عـــــدد كــبــيـــــر مــن اجلــنـــــود عــنـــــد
عـــودتهـم الـــى بالدهـم بــالـتحــدث
عـن االشـيـــاء الـتـي يــشـــاهـــدونهـــا
اثـنـــاء دوريـــاتهـم. ولهـــذا الــسـبـب
فــان الـنــاس يف امـــريكــا يــأخــذون
الــوقـت الكـــايف ويبــذلــون اجلهــود
لكـي يقــدمــوا اخلــدمــات للـشـعب
العـراقي. وتصـلنا يـوميا صـناديق
من الـواليات املتحدة لـذا متى ما
ســنحـت لـنـــــا الفــــرصــــة ســنقــــوم
بتوزيعهـا . واضاف ) راميـريز( ان
منح تلك التجهيزات الى الشعب
العـــراقـي هـــو امـــر ضـــروري لـيــس
لكـــونهـــا مفـيـــدة لهـم فحــسـب بل
انهــــا تـبــني للــــشعــب العــــراقـي ان
هنـاك مـن يهتـم بهم يف الـواليـات

املتحدة االمريكية . 

جتهيزات طبية من عوائل
أمريكية إىل مراكز صحية عراقية

البصرة / عبد احلسني
الغراوي

قــام قــسـم الــوقــايــة والــرقــابــة
ــــــرة صحــــــة الــــصحــيــــــة يف دائ
الـــبـــــصـــــــــرة بـفـحـــــص )1412(
ــــــة ــــــرة مـحــمـل ــــــة كــبــي شــــــاحــن
بــــالـلحــــوم واملـــــواد الغــــذائـيــــة
املــسـتـــوردة مـن اخلـــارج. وقـــال
الـــدكـتـــور علـي حـمـيـــد مـــديـــر
وحــــــدة سحــب الــنــمــــــاذج مــن
ــــــة: إن هــــــذه ــــــواد الـغــــــذائـــي امل
الــشـــاحـنـــات احملـملـــة بـــاملـــواد
الــغــــــــــــــذائــــــيــــــــــــــة مت فــحـــــــص
محتـويــاتهــا من املـواد املـعلبـة
ــــــأكــــــد مــن صـالحــيــتـهــــــا لـلــت
لالسـتخـــدام البـشــري خــدمــة
ألبـنــــاء شعـبـنــــا أوالً وأخـيــــراً.
ــــــــــــات مت وخـــــمـــــــــس شــــــــــــاحـــــن
إخــــــضـــــــــاعـهـــــــــا لـإلجـــــــــراءات
ـــــــة ـــــــة والــــصـحـــي ـــــــونـــي الـقـــــــان
واستدعـاء التجار الـذين تعود
لهم البـضاعـة املستـوردة حيث
إن الــتـعلــيــمــــــات الــــــرقــــــابــيــــــة
ــــــة تلــــــزم الــتــــــاجــــــر والــــصحــي
بــالـتــوقـيع علـــى تعهــد خـطـي
يـتحـمل فـيه جـمـيع الـتـبعـــات
عـــن مـخــــــــالـفــــــــاتـه وإذا ثـــبـــت
ــــــواد ــــــراد امل ــــــاســـتـــي تـعـــمــــــده ب
الغــذائيــة منـتهيـة الـصالحيـة
تفـــــرض علــيه غــــرامــــة ضـعف
مـبلغ قـيمــة بضــاعته، مــشيـراً
إلــى أن دائـــرة صحــة الـبـصــرة
بــــدأت بــــإقــــامـــــة سلــــسلــــة مـن
الندوات التثقيفية دعت إليها
الــتجــــار ومــــوظفـي الـكـمــــارك
ووكـالء اإلخــــــراج الـكـــمــــــركـــي
وشــــرطــــة احلــــدود الطـالعهـم
علـى آليــة العمل الـصحيح يف
املـنــــافــــذ احلــــدوديــــة وضــــرورة
ـــــــــد ملــــنـع دخـــــــــول ــــــشـــــــــدي الــــت
الـشــاحنـات الـتي حتـمل املـواد
الغـــــذائــيـــــة غــيـــــر الــصـــــاحلـــــة
لـالســـــتـخــــــــــــدام حـــــمــــــــــــايــــــــــــة
لـلــــمــــــــــواطــــنــــني وسـالمــــتـهــــم

الصحية.
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فحص مواد غذائية
يف البرصة حتملها

1412 شاحنة 

الناصرية/حسني كرمي العامل
للـمـــرة الـثـــالـثـــة خالل عــشـــرة ايـــام
يتظـاهر املواطنـون يف محافظة ذي
قار امـام مبـنى احملـافظـة مطـالبني
بـاحلـد مـن قطع الـتيـار الكهـربـائي
الـــــذي ازدادت حـــــدتـه خالل االيـــــام

القليلة املاضية.
وقـــد شـــارك يف مـظـــاهـــرة الـثالثـــاء
ــــــــــــة ــــــــــــواطـــــنـــــني مـــــن طـلـــــب االف امل
ومــوظفـني وعمـــال وممثـلي احــزاب
وحـركات سـياسيـة ودينيـة مطـالبني
وزارة الـكهـــربـــاء بــتعــــديل بـــرنــــامج
القــطع املــتكـــرر، ومـــراعـــاة سـنـــوات
احلـرمـان الـتي عــاشتهـا احملـافـظـة
ابان العهـد السـابق وحرص ابنـائها
علــــى حـمــــايــــة وصـيــــانــــة وتـــشغــيل
محـطـــة كهــربــاء الـنــاصــريــة. وقــد
امـهـل قـــــــادة املــــظـــــــاهـــــــرة مـجـلـــــس
احملـافظـة 48 ساعـة اي تنتهـي املدة
اخلـمـيــــس لعــــزل مــــديـــــر محــطــــة
كهـربــاء النـاصـريـة واخـتيـار مـديـر
جـديـد بــدال عنه اضـافـة الـى اعـادة
العــمل بـبــــرنــــامـج القــطـع القــــدمي
)4ســاعــات كهــربــاء ســاعـتني قـطع(
كـمـــا هـــددوا مبعـــاودة الـتـظـــاهـــر يف

حال عدم تنفيذ مطالبهم.
يف حني لـوح عـدد مـن املتـظـاهــرين
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350 مـيـكـــــا واط بـــسـبـب اعـتــصـــــام
الفنـيني واضــرابهم عـن العمل ممـا
ادى الـى تــوقف اعمـال الـصيـانـة يف
الوحدة الثـالثة التي كـان من املقرر
ان تـنتج 160 مـيكــا واط، وعلـى اثـر
ذلـك زار الـــــــوكـــيـل االقـــــــدم لـــــــوزارة
الـكهــــربــــاء رعــــد احلــــارس احملــطــــة
واجــــتــــمـع بـــــــــــوفـــــــــــد مــــن ممــــثـلــــي
املـعتصمني ووعـدهم بتشكـيل جلنة
لـــدراســـة مــطـــالـبهـم. واوضح احـــد
املضـربني للمـدى اسبـاب االعتـصام

قائالً:
-لقـــــد أعلــنّـــــا االعــتــصـــــام بعـــــد ان
اسـتــنفــــدنـــــا كل الـــسـبـل مع االدارة
الــتــي تـعـــــــامـلــت مـع قــــضـــــــايـــــــانـــــــا
ومـطــالـبـنــا بـتعــالٍ وبـيــروقــراطـيــة
ورفـــضــت حــتـــــــى االســتــمـــــــاع الـــــــى

ممثلينا.
وعن مطـالبهم قـال نطـالب بـعالقة
طـيبـة بـني االدارة والفنـيني وايجـاد
ادارة قـــــادرة علــــى تــــدارك املـــشـــــاكل
الفـنـيــــة ومـتـــــابعــــة االعـمــــال كـمــــا
نطـالب بـتشـكيل نقـابـة خـاصـة بنـا
فقــد سـبق لـلمــديــر العــام ان رفـض

ذلك.
ويذكر ان هـذا االعتصام هـو الثاني

الذي يقوم به منتسبو احملطة.

يف شعــاراتهم بــاستخـدام الـعنف يف
املظاهرات القادمة.

وقــــد عـبــــر محــــافــظ ذي قــــار عـنــــد
لقائه مبمثلني عن املـتظاهرين عن
تـفهـــمه ملـــطــــــالـــبهـــم ومعــــــانـــــــاتهــم
ووعـدهم باالتـصال بـوزير الكهـرباء

اليجاد احللول املناسبة.
مـن جهــة اخــرى انهــى الفـنيــون يف
محطـة تـوليـد الطـاقـة الكهـربـائيـة
يف الــنــــــاصــــــريــــــة مـــطـلع االســبــــــوع
اجلـــاري اعتـصــامـهم الــذي اسـتمــر
اسـبــوعــا كــامال وذلـك بعــد تــوسـط
ممـثل نقـابـة ذوي املـهن الـهنــدسيـة
يف وزارة الــكـهــــــــربــــــــاء بـــني الــــــــوزارة
والـفنـيني املـعتــصمـني علــى اعـطــاء
ممـثل الـنقــابــة مــدة امــدهـــا اسبــوع
للـتبــاحـث مع الــوزارة حـــول تنـفيــذ
مطاليبهم التي تركزت على ضرورة
الــتغـيـيــــرات االداريــــة يف احملــطــــة ،
والــسمــاح لهـم بتـشـكيـل تنـظـيمـهم
النقـابي اخلاص داخل احملـطة وقد
حتـقق املــــطلــب االخــيــــــر بحـــضـــــور
ممـثل النقـابـة حـيث جـرى انتخـاب
هـيـئــــة نقـــابـيـــة تــتكـــون مـن تـــسعـــة

اعضاء.
وقــــــد انـخفـــض انــتــــــاج الـــطــــــاقــــــة
الكهـربائيـة يف احملطـة من 650 الى

انخفاض انتاج محطة الناصرية من 650 الى 350 ميكاواط

آالف املواطنني يتظاهرون ضد انقطاع
التيار الكهربائي يف النارصية

العدد )282(السبت)25(كانون االول
NO (282)Sat. (25) December


