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بغداد/ كرمي احلمداني

مخلالت عراقية:  الطرشي مادة غذائية شبه اساسية يف املائدة العراقية واملعروف ايضاً بـ)طرشي السوك( 

امانة بغداد ختصص 100 مليون
دينار لتزيني األماكن الدينية 

بغداد/ املدى 
خصـصت امـانـة بغـداد مـائــة مليــون دينــار لتــزيني االمــاكن املقـدسـة
واضـرحـة االئمـة مبنـاسبـة حلـول شهـر رمضـان املبـارك، وقـال مصـدر
مسؤول ان االمـانة قامت بتـزيني الشوارع وتعليق الـالفتات والنشرات
الضوئيـة احتفاالً بشهـر رمضان املبـارك. وبني املصدر ان دائـرة بلدية
الكـاظـميـة يف هـذا االطـار قـامت بـنصـب النـشــرات الضـوئيـة ومعـالم
الزيـنة حـول الصحن الـكاظـمي الشـريف وتنظـيف الشـوارع احمليـطة

به وغسلها واظهار معالم الزينة اخملتلفة احتفاء بالشهر الفضيل.
واكد املصدر ان دائرة بلديـة االعظمية قامت من جهتـها بنشر معالم
الـزينـة ونصـب النشـرات الضـوئيـة وتنظـيف الشـوارع احمليـطة مبـرقد
االمـام ابي حنـيفة. واشـار املصـدر الى ان بـقية الـبلديـات قامت بـانارة
الشوارع ورفع معالم الزينـة ومنها دائرة بلدية الرصافة حيث شاركت
بــرفع الــزينــة والنـشــرات الـضــوئيــة حــول مــرقــد الــشيـخ عبــد القــادر

الكيالني والشوارع احمليطة باملرقد.

منحة يابانية لتحلية ماء البرصة 
البصرة / املدى 

كشف رئيس مجلس محـافظة البصرة لـ)املدى( ان زيارته االخيرة
الــى عمــان كــانـت لعقــد اتفــاقيــات تعــاون مــشتــرك مـع منــظمــات
حكومية وغير حكومية اضافة الى برنامج االمم املتحدة للتغذية
واملـيـــاه، متخـضـت عـن عقـــد مـــؤمتـــريـن حـــول اعـــادة احلـيـــاة الـــى

األهوار وحتلية املاء يف البصرة.
واضــــــاف محــمــــــد العــبــــــادي ان االتفـــــاق الــــــذي مت مع املــــــانحــني
الـيـــابـــانـيـني عـــدل بعـــد ان ابـــدوا اسـتعـــدادهـم لـتـمـــويل مــشـــروع
محـطـتي تـصـفيــة املــاء والـتحـليــة اللـتني سـتنــصبـــان يف البـصــرة
قـريبـاً من القـرض اليـابانـي املقدم الـى احلكومـة املركـزية والـبالغ
مـليــاراً ومئـة مـليـون دوالر، عـوضــا عن مـنحـة خـاصــة مبحـافـظـة

البصرة.

أكـــــــــد وزيـــــــــر الـــتـخـــــطـــيـــــط
والــتـعـــــــاون االمنـــــــائــي عـلــي
بابـان ان الوزارة اتخـذت عدة
قـــــــرارات تـهــم عــمـل قــــطـــــــاع
املقــــــاوالت وايجــــــاد احللـــــول
للـمـــشـكـالت واملعــــانــــاة الـتـي
تــــواجـه املقــــاول العــــراقـي يف

احلصول على  املشروعات.
وقـــــــال بـــــــابـــــــان يف مـــــــؤمتـــــــر
صحـفي حـضــرته "املــدى" ان
وزارة الـتخـطـيـط قـــررت رفع
تــصـنــيف جـمـيـع املقـــــاولـني
درجـــة واحـــدة، وهــــذا القـــرار
ســـيـحـقـق لـلـــمـحــــــــافــــظــــــــات
حتـــــديـــــداً وجــــــود مقـــــاولــني
لـتـنفـيـــذ مــشـــاريع االعـمـــار،
وقــــد الحــظـنــــا خـالل عقــــد
الورش املكـرسة للمحـافظات
التـي عقــدتهــا الــوزارة خالل
الفتـرة املــاضيــة واستـضـافـة
احملـافظـني واملسـؤولـني فيهـا
الــتــــــذمــــــر مــن عــــــدم وجــــــود
مـقـــــــاولــني لــتــنـفــيـــــــذ هـــــــذه
املــشـــاريع، ونــسعــى الــى حـث
املـقـــــــاولــني عـلـــــــى انـــــــدمـــــــاج
شــركـــاتهـم لـتـنفـيــذ مــشــروع
واحـــــــد وربـــط مـــــســـــــؤولــيـــــــة
تــصـنـيـف املقــــاولـني بــــوزيــــر
التـخطـيط مـن خالل جلنـة
خــــاصـــــة بعــــد ان كــــانـت مـن
مـسؤولـية الـدائرة القـانونـية
يف الـــــــوزارة. واضـــــــاف: كــمـــــــا
ســيـعـــــــاد الــنــــظـــــــر بـجــمــيـع

عــدم وجـــود مقــاول مـصـنف
وهـذا الوضع غير طبيعي ان
يتـأخـر مـشـروع بـسـبب عـدم
وجـــــــــود مـقـــــــــاول مـــــصـــنـف،
مــــوضحــــاً ان واقع تــصـنــيف
املقــــــاولـــني يقــتـــضــي اعــــــادة
الـنظــر فيه وهـذا مـا نحـاول
ان نـفـعـلـه الـــيــــــــوم التـخــــــــاذ
القـرارات املناسبـة كون قطاع
املقـــاولني يف غــايــة األهـميــة
بالنسبة لالقتصاد العراقي.

مــشـــروعــــاتهـم، بـل ان بعــض
احملـــــافــظـــــات اشــتـكــت عـــــدم
وجـود مقـاولـني مصـنفني يف
الـدرجـات العليـا لـديهـا ومبـا
ان الـكــثــيــــــر مـــن املقــــــاولــني
يـحـجـــمـــــــــون عـــن تـــنـفـــيـــــــــذ
مـــــــــشــــــــــــاريـع بـعــــيــــــــــــدة عــــن
مـنـــاطقهـم االصلـيــة بــسـبـب
الظــروف األمنيـة فــان بعض
املــشــروعــات تـــاجل أو تـــرحل
الى السـنوات القادمـة بسبب

للــمحــــافــظــــات مت الـتــــداول
فــــيـهـــــــــــا مـع احملـــــــــــافــــــظــــني
ومجـالـس احملــافظـات حـول
املشكالت الـتي تواجهها هذه
احملــــــــافــــظــــــــات يف تـــنـفـــيــــــــذ
مشاريعهـا وكان هنـاك قاسم
مـــــــــشــــتــــــــــــرك بــــني جــــمــــيـع
احملـــافــظـــات حـيـث اشــتكـــوا
جميعاً كثيراً من احلاالت ال
يـحـــــصـلــــــــون فـــيـهــــــــا عـلــــــــى
ـــــــــــــذ ـمــقـــــــــــــاولـــــني لـــــتـــــنــفـــــي ـ

ذلــك يف الـــتـــــــــأخـــــــــر الـــــــــذي
نـــواجهه اآلن يف املــشــروعــات
االسـتـثـمــاريــة بـنــسـب اجنــاز
مـتــــواضعــــة تــصل الــــى 20 -
30% اخملـــــطـــــطـــــــــة مـــن قـــبـل
الدولـة وهذا الـواقع الـسلبي
تــنــبغــي مــــــواجهــته وعـالجه
بعـــد الـتعـــرف علـــى اسـبـــابه
احلقـيقيـة وهـذا مـا حــاولنـا
ان نــــــــــــفــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــه يف وزارة
الــتخــطـيــط خـالل األشهـــــر
املــاضيـة بعـد تـشـكيل الـوزارة
اجلديـدة . وبني الوزيـر: لقد
فـــــوجــئــنـــــا بـــــوجـــــود تـــــذمـــــر
وشــكـــــــــــاوى عـــــــــــديـــــــــــدة مــــن
املقـاولني العراقيني من انهم
التتـاح لهم فـرصـة احلصـول
علـــــى املـــشـــــروعـــــات وهـنـــــاك
شكــاوى أخــرى فـيـمــا يـتـعلق
بـــــتـــــــصـــــنـــــيـف املـقــــــــــــاولـــــني،
وتــصـنـيـف املقـــاولــني مهـمـــة
مسندة الـى وزارة التخطيط
منــذ سنــوات وهنـالـك صنف
لكـل مقـــاول ودرجــــة معـيـنـــة
وهي الــدرجـــة التـي تتـيح له
احلصـول علـى حـد اعلـى يف
املـشــاريع وهــذه التـصنـيفـات
بــدأت تـشـكل بعـض العــوائق
امـام املقــاولني ووجـود تـذمـر
مــن ان معــــايـيــــرهــــا لـم تـكـن
عــادلــة ممــا أدى الــى تـــأخيــر
تــنفـيـــذ املــشـــروعـــات وعـــدت
وزارة الـتخـطـيـط ورش عـمل

الـتـصـنـيفــات الــســـابقــة مـن
جـــــديـــــد وتـــــدقــيق هـــــويـــــات
املقــاولـني حتقـيقــاً للعــدالــة
وفق أســــــس تعــتــمـــــــد علــــــى
اخلــبـــــرة الفــنــيـــــة واإلداريـــــة
واملـاليـة واجنـازات املقـاول يف

مجال تخصصه.
واوضح الـــــوزيــــــر ان العـــــراق
يــواجه منــذ سنـوات مـشكلـة
تـــأخـــر تــنفـيـــذ املــشـــروعـــات
االستـثمــاريــة ثـم نفــاجــأ يف
آخـر العـام بنـسب متـواضعـة
مـن االجنـــاز وهـــذه مــشـكلـــة
تــواجه بــرنــامج الـتنـميــة يف
العـراق ولها تأثيـر كبير على
مـستـقبل التـنميـة. مـضيفـاً:
نحـن معـنـيـــون بـتـــوفـيـــر كل
أســبــــــاب الـــنجـــــــاح لقـــطــــــاع
املقاوالت يف العراق العتباره
ركــنــــــاً مهــمـــــاً مـــن القـــطـــــاع
اخلـــــاص واعـتـبـــــاره اداة مـن
أدوات تـــنفــيــــــذ الــــســيــــــاســــــة
االستـثمــاريــة وعــامل اجنــاز
للـمـــشــــاريع الـتـي تــنفــــذهــــا
الــــــدولــــــة واملـــــشـــــــاريع الــتــي
يـنفـــذهـــا القـطـــاع اخلـــاص،
مــــــشـــيــــــــراً الــــــــى ان قــــطــــــــاع
املـقـــــــاوالت يـعـــــــانـــي كـحـــــــال
جـــــمـــــيــع الــقــــــــطـــــــــــــاعـــــــــــــات
االقـتـصـــاديـــة مـن مــشـكالت
عـديـدة انعكـست علــى عمله
وانعـكــــســت علـــــى قــــــدرته يف
اجنـاز املشـروعات وقـد جتلى

ـ ـ

يف مؤمتر صحفي 

وزير التخطيط: رفع تصنيف مجيع املقاولني درجة واحدة
لإلرساع يف تنفيذ مشاريع اإلعامر

بغداد/ داود سلمان
اعـلـــنـــت وزارة الـــبـــيـــئـــــــة عـــن
اجــراء مـســوحــات اشعـــاعيــة
علــى أكثــر من 25 مــوقعـاً يف
محــافــظتـي بغــداد والـنجف
لـقـــيــــــــاس نــــــســـب الـــتـلــــــــوث
االشعـــاعي. وقــال مـصــدر يف
الـــوزارة: ان هـــذه املــســـوحـــات
متثل جـزءاً من برنامج وزارة
الــبــيــئــــــة لـــتحــــــديــــــد نــــســب
ـــــــــــــــوث االشــعـــــــــــــــاعــــــي الــــــتــل
بـــالـيـــورانـيـــوم املـنــضـب. ومت
اخـــــذ عــيــنـــــات مــن الــتـــــربـــــة
واملـيـــاه اجلـــوفـيــــة للـفحــص

ـ ـ

الــتـلـــــــوث واالشـعـــــــاع الـــــــذي
تـعــــــــانـــيـه بـعـــــض املـــنــــــــاطـق
املــــتـفـــــــــــرقـــــــــــة لـالســـــــــــراع يف
املعاجلة والتطهير مما يؤثر
سلـبــــاً علـــى حـيــــاتهــم لكـــون
األشـعة تـسبب اشكـاالت تقع

على عاتق اجلميع.
وكــــــانــت وزارة الــبــيــئــــــة قــــــد
اعلـنت بـدء العـمل ببـرنـامج
اإلدارة الـبيئـية الـطارئـة بعد
ان مت تخـــصــيـــص خــمــــســـــة
مـاليــني دوالر بـــــــدعــم دولــي
لتـنفيـذه ويهـدف الـى تقليل
نسب التلوث يف احملافظات.

اخملــتــبــــــري املعــتــمـــــد لـــــدى
الــــــوزارة لـــتحــــــديــــــد نـــــســب
الـــتلـــــوث بــــــاإلشعـــــاع الـــــذي
يـــشـكل خــطــــراً علــــى حـيــــاة

املواطنني.
واضـــــــاف املــــصـــــــدر: أُخـــــــذت
ــــــــــــات مـــــن دم بـعـــــــض عـــــيـــــن
املــواطـنـني مـن احملــافـظـتـني
املــذكــورتـني السـيـمـــا القــرى
واالريــــــــاف الـقــــــــريـــبــــــــة مـــن
املواقع العسكرية السابقة. 

وأفــــاد املــصــــدر بــــان الهــــدف
األسـاس من هـذه املسـوحـات
االشعاعيـة هو حتديـد نسب

ـ

البيئة جتري مسوحات إشعاعية عىل 25 موقعاً 
يف بغداد والنجف

بغداد/ سها الشيخلي
وسـعت الفـرق الـرقــابيـة اخملـتصــة التـابعـة
لــدائــرة الــرقــابــة الـتجــاريــة واملــاليــة بــوزارة
الـتجــارة مـن انـشـطـتهــا يف ضــوء حـملـتهــا
ملـتابـعة نـشاطـات الشـركات الـتابـعة لـلوزارة
يف عـــمــــــوم الـعــــــراق، واتـخــــــاذ اإلجــــــراءات
الــنـــــاجعـــــة مبـــــا يــــسهــم يف تقـــــدمي افـــضل

اخلدمات للمواطنني.
ويف هـــــذا االطـــــار سـجلــت فـــــرق الـــــرقـــــابـــــة
التجارية واملـالية عدداً مـن حاالت التجاوز
يف عـــــدد مــن مـــــراكـــــز الــتــمـــــويــن كحـــــاالت
التكـرار حـيث اتخـذت اإلجــراءات املطلـوبـة

للمعاجلة أو التحقيق.
وقــــال مــصــــدر مخــــول يف دائــــرة الــــرقــــابــــة
الـتجــاريــة واملـــاليــة.. انه مت الـقيــام بــزيــارة
خـمــس وعــشـــريـن مــطحـنـــة حـيـث جتـــرى
عـملـيــة فــرز حــاالت الـتجــاوز الـتـي ظهــرت
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اثنــاء التفـتيـش الـرقـابـي.. كمــا متت زيـارة
اربعـني وكــيل مــــواد متــــويـنـيــــة يف مـنـــــاطق

مختلفة من محافظة بغداد.
ـــــة ـــــرقـــــاب واوضح املـــصـــــدر ذاته: ان فـــــرق ال
الـتجـاريــة حققـت ست عـشـرة زيــارة الربعـة
مــــواقـع مخــــزنـيــــة واطـلعــت علــــى مخـتـلف
انــشــطـتهــــا ووضعـت الـتقـــاريــــر الالزمـــة يف
ضـــوء ذلك، مــشـيــراً الـــى ان الفــرق زارت يف
ــــــابعــت ـــــة وت ـــــوقـــت ذاته األســــــواق احمللــي ال
ـــــواد الغـــــذائــيـــــة ـــــة أسعـــــار امل خـاللهـــــا حـــــال
ـــــة ومـــــدى وحـــــركـــتهـــــا يف االســــــواق احمللــي

توافرها.
وافــــاد املــصــــدر: مت كــــذلـك، تــــأشـيــــر بعــض
احلـــاالت واملالحـظـــات بــشـــأن بعــض عقـــود
الــشــركـــة العــامــة لـتجــارة احلـبـــوب، ووضع
تقـرير بهذا الشأن الـى اجلهات اخملتصة يف

الوزارة.
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تابعت أسعار املواد الغذائية يف األسواق احمللية 

التجارة تكشف عن 25 مطحنة وتزور 40 وكيل 
مواد متوينية يف بغداد

بغداد/ قيس عيدان
ابــرمت شـركـة ديـالـى العـامـة للـصنـاعــات الكهـربــائيـة عقـدا مع
وزارة النـفط يقـضي بـتجهيـز شـركــة مصـايف اجلنـوب مبحـوالت

.)mva5( توزيع الطاقة الكهربائية نوع
صــــرح بــــذلـك املـكـتــب االعالمـي يف الــــوزارة قـــــائال : ان الـكـلفــــة
االجـمـــالـيــــة لهـــذا الـعقـــد بـلغـت مــــا يقـــارب 125000000 ديـنـــار
مـضـيفــا ان للـشــركــة عقــدا آخــر مع شــركــة املـشــاريع الـنفــطيــة
لـتجهيـزهـا مبحـوالت تـوزيـع الطـاقــة الكهـربــائيـة نـوع )11/400
kva( و )kva 11/630( بكلفـة بلغت )23525000 ديـنار(. واوضح
املصدر ان للـشركة عدة عقود مع القـطاع اخلاص وذكر ان شركة
ديـالـى العـامـة للـصنـاعـات الكهـربـائيـة سـاهـمت بـشكل كـبيـر يف

اعادة اعمار مختلف القطاعات احلكومية.   

رشكة دياىل جتهز مصايف اجلنوب
الناصرية/ حسني كرمي العاملبمحوالت كهربائية

اعلـن يف محــافـظــة ذي قــار عـن تخـصيـص خمــسني
ملـيـــون دوالر النــشـــاء جــســـريـن علــــى نهــــر الفـــرات

وتأهيل عدد من املرافق احليوية يف احملافظة . 
وقال عـزيز كـاظم علـوان محـافظ ذي قـار لـ)املدى(:
ـــــارته لــتــــسلــم املـلف االمــنــي اوعـــــز رئــيــــس خالل زي
الوزراء نور املـالكي بتخصيص خـمسني مليون دوالر
النشـاء جسـرين عـلى نهـر الفرات احـدهمـا بامـتداد
شـــــارع الــنـــيل واآلخـــــر مقـــــابـل محـــطـــــة الـــطـــــاقـــــة
الـكهـــربـــائـيـــة كـمـــا  شـمل الـتخـصـيـص تـــأهــيل بهـــو
الــبلــــديــــة وشــــارع ابــــراهـيــم اخللــيل الــــذي سـيـكــــون
مبمرين حـيث سيتم انشـاء جسر للمـرور السريع يف
نقطة تقاطعه مع شارع النيل وذلك لفك االختناق
املــروري وحـــدد علــوان مـطـلع العـــام القــادم مــوعــدا

للمباشرة بتنفيذ املشاريع املذكورة . 
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ــــــاق ذاتـه اعـلـــن مـحــــــافــــظ ذي قــــــار عـــن ويف الـــــســـي
تخصيص 22.5 مليار دينار لتجهيز مناطق االهوار
بــاحملطـات واحملـوالت الكهـربـائيـة حـيث تعـانـي تلك
املناطق التي شهـدت عودة 3000 عائلـة مرحلة عقب
سقـــوط الـنــظــــام نقــصـــاً حـــاداً يف اخلـــدمـــات وقـــدم

الشبكة الكهربائية. 
ومــن جـــــانــب آخـــــر تقـــــرر اســتــبـــــدال اســم الــكلــيـــــة
العـسكـريـة الـتي مت افـتتـاحهـا مـؤخـرا يف محــافظـة
ذي قــار مـن )طلـيل( الــى كلـيــة )االمــام علـي( وقــال
محــافـظ ذي قــار: حـصـلت مــوافقــة مجلـس الــوزراء
علــى اسـتـبــدال اسـم الـكلـيــة الـتـي افـتـتحهــا رئـيــس
الـوزراء مـؤخــرا والتـي من املقـرر ان تـستـقبل مـطلع
العـــــام القــــادم بـني 100-400 طــــالـب حـيـث ســتقــــوم
الـكلـيــة بــرفـــد القـــوات العــسكــريــة بـضـبــاط بــرتـبــة

مالزم. 
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مخسون مليون دوالر إلنشاء جرسين يف النارصية

بغداد/ حنان التميمي
وجـه وزيــــــــــــر الـعــــمـل والـــــــــشــــــــــــؤون
االجـتـمـــاعـيــــة املهـنــــدس محـمـــود
الــشــيخ راضـي بــشــطــب مجـمــوعــة
أخــــرى مـن الــــذيـن ال يــسـتـحقــــون
اعانات شبكة احلماية االجتماعية.
وقـــال عـبـــد اهلل الالمـي املــسـتــشـــار
ــاً اإلعالمـي: ان الــوزيــر شـكل جلــان
ســريــة لـتــدقـيق املـلفــات اخلــاصــة
باملـتقدمني للشـمول ببرنـامج شبكة

احلماية يف بغداد واحملافظات.
وذكر الالمـي ان هذه اللجـان وجدت
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يــشكلـون مـا نـسـبتـه 40% من الــذين
يعـيشون حتت خط الفقر ودعا هذه
املنظمات الى ان تـأخذ دورها املناط
ــــى رفع املــسـتـــوى بهــــا يف العـمـل عل
الــــثـقــــــــــــايف وبــــث روح الــــتــكــــــــــــامـل
االجـتـمـــاعـي بـني الـنـــاس مــن اجل
الــــوصــــول الـــــى مجــتــمع مــتحــــاب

متعاون بني فئات الشعب.
وعلــى صعـيــد آخــر الـتقــى الــشـيخ
ـــــة مــنــظــمـــــة األراضــي راضــي ممــثل
املقــدســة لــرعــايــة الـصـم وضعــاف
السمع يف منطقة الشرق االوسط.
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بوفد ضـم ممثلي منظـمات اجملتمع
املــدني يف مــدينــة الـصــدر والــشعلــة

وخان بني سعد.
واكد علـى  الدور الكبيـر الذي تلعبه
مــنـــظــمـــــــات اجملــتــمـع املـــــــدنــي يف
مجـاالت احليـاة كـافـة وخصـوصـاً يف
القــضــــايــــا الــتــي تــتعـلق بـــشـــــرائح

اجملتمع اخملتلفة .
واضـاف الـوزيـر ان قـدرة الـوزارة وكل
العـــاملـني فــيهـــا مكــرســة خلــدمــة
الـشرائح الفقـيرة يف اجملتـمع املدني
وخـصــوصــاً العــاطلـني مـنهـم حـيـث
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واأليــتــــــام واملــــســنــــــون واملـعــــــوقــــــون
ـــون عــن العــمل الـــذيـن مت والعــــاطل
تــسجــيلهـم يف مــراكــز الـتــشغـيل يف

بغداد واحملافظات.
واشــار الالمي الــى ان اسمـاء الــذين
ـــاتهــم لعــدم مت ايقــاف صــرف اعــان
انطبـاق ضوابط الشمول عليهم هم
مـن محــافـظــة كــربالء وقــد سـبق ان
مت شـــــطـــب اســـمــــــــــاء أخــــــــــرى مـــن
محــافـظــات بــابل وذي قــار وواسـط

والبصرة .
من جهة أخرى الـتقى الشيخ راضي
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ان هــنـــــاك العـــــديـــــد مــن االســمـــــاء
املتقـدمــة للــشمــول ببـرنــامج شـبكـة
احلمـاية االجتماعية غـير مستوفية
الـشــروط للــشمــول بــالبــرنــامج وال
يــســتحقــون إعــانــات بــسـبـب وجــود
إيـرادات مــاليـة لـديـهم مـن مخـتلف

املهن.
واوضح الالمي: ان تـوجيهات الـوزير
ـــان تكــون مـبــالغ بــرنــامج تقـضـي ب
الــشــبكــة مـنحــصــرة مبــسـتـحقـيهــا
فقـط وهـم العــوائل الفـقيـرة الــذين
يعـيــشــون دون خــط الفقــر واألرامل

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

شطبت مجموعة اسماء غير مستحقة 

العمل تشكل جلاناً لتدقيق طلبات املتقدمني لشبكة احلامية االجتامعية
بغداد /كرمي السوداني 

حقـقت الـشــركــة العــامــة لألســواق املــركــزيــة
مـبــيعــــات بـلغ اجـمــــالــيهــــا خـالل شهــــر أب /
املـــاضي )1/098/640/638( مـليـــاراً وثمـــانيــة
وتـــسعــني ملـيــــونــــاً وسـتـمــــائــــة وأربعــني ألفــــاً
وسبـعمــائـــة وثمـــانيــة وثالثـني دينـــاراً شمـلت
مخـتلف الـبضـائع والـسـلع التـي تتعـامل بهـا
الــشـــركـــة. وذكـــر تقـــريـــر إحـصـــائـي للــشـــركـــة
حصـلت )املدى( علـى نسـخة منه ان  مـبيعات
األســـواق كـــانـت علـــى الـنحـــو الـتـــالـي: قـيـمـــة
مــبـــيعــــــات مــــــراكــــــز الــبـــيع وأســـــــواق بغــــــداد
)811951655 دينـاراً( و قـيمـة مـبيعـات أسـواق

احملافظات األخرى )286/688/983ديناراً(.
وأفاد التقرير بأن الشركة حققت خالل شهر
أب /2006 نفـــسه إيــــرادات بـلغـت )886/000/
1/361 دينــار(. من جــانب أخـر متـت متــابعـة
شحـن إرســــالـيــــة عقــــدي إطــــارات لـــسـيــــارات
خــــدمـيــــة مـن الـــشــــركــــة العــــاملـيــــة للــتجــــارة
واالسـتـثـمـــار /لـبـنـــان . كــــذلك بـلغـت قـيـمـــة
البضـائع املتسلمـة من بعض شركـات القطاع
اخلــــــــاص والـعــــــــام )258/163/665 ديـــنــــــــاراً(
وتفـيــــد املـعلــــومــــات بــــان  الـــشــــركــــة العــــامــــة
لألســـــواق املـــــركـــــزيـــــة  أعــــــادت 15"مفــصـــــوال

سياسيا إلى اخلدمة خالل هذا الشهر.

إعادة 15 مفصوالً الى اخلدمة

األسواق املركزية حتقق مبيعات عالية يف مراكز البيع 

بابل/ املدى
ــــابل وضع رئـيــــس محـكـمــــة ب
ـــــة حجــــر األســــاس االحتــــادي
لـبـنــــايــــة احملـكـمــــة بحــضــــور
القـنــصل األمــــريكـي جلـنـــوب
ـــــــوســــط وبـعــــض أعــــضـــــــاء ال
مجلـس احملافظـة وقائـممقام

احللة والسادة القضاة.
وصـــــــرح مــــصـــــــدر مـخـــــــول لـ
)املـدى( بــان فيلـق املهنــدسني
االمريكي يشرف على املشروع
ومتــوله احلكـومـة األمـريـكيـة
ـــــصـف بــكـلـفــــــــــة 6مـاليــــني ون
امللـيـــون دوالر وتـنفـــذه شـــركـــة

الفرات االوسط. 
وسـتكـون الـبنـايــة مكـونــة من
عـدة طـوابـق وأجنحـة خـاصـة
بـــرئـــاســــة احملكـمـــة واالدعـــاء
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االحتاديـة ويوفر فضاء واسعا
يـسـاعــد اجلمـيع علــى العـمل
واداء واجبـاتهم بـشكل جيـد .
الن الـبنـايـة احلــاليــة صغيـرة
وضــيقــــة وهــي نفــــسهــــا مـنــــذ
عـشــرات الـسـنني مـع التــزايــد
الكـبـيـــر يف اعـــداد املـــواطـنـني
الــذيـن لهـم عالقــة بــاحملـكمــة
وقــــــــــال احملــــــــــامــــي وجــــــــــدان
املعـموري : كـانت متـاعبنـا مع
املكــان احلــالـي كـبـيـــرة بحـيـث
اليجـــد احـــدنــــا مكـــانــــا له يف
أكــــثـــــــــــر األوقـــــــــــات كــــمـــــــــــا ان
الضـوضـاء والـزحـام يعـرقالن
العمل داخـل احملكمـة وإيجـاد
ــــاملـــــواصفــــات الــتــي ــــة ب ــــاي بــن
اطلعـنــا علـيهــا ميـثل مـنجــزاً

كبيرا.
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الـعام والقـضاة وقـاعة خـاصة
ـــــرة للــمـــــرافعــــات. واكــــد كــبــي
املـــصـــــدر وجـــــود مــنـــظـــــومـــــة
اتـصــاالت خــاصــة بـــاحملكـمــة
االحتــاديــة ومــركــز للـشــرطــة
وطـــــــــــرق داخـلــــيـــــــــــة وكـــــــــــراج
ــــارات. وســتـكــــون هــــذه للــــســي
الـبـنـــايــــة معلـمـــا مـن معـــالـم
ــــة احللــــة وسـتـــســــاهـم مــــديـن
بتــوفيــر نـظــام اداري قــانــوني
متكامل ويستغرق املشروع 16
شـهـــــــــرا لـــيــكـــــــــون جـــــــــاهـــــــــزا
لالســتخــــدام يف اوائل .2008
ــــة املــــشــــروع قــــال وعــن اهــمــي
شـــرف حــسـني نـــائـب املـــدعـي
العــام: سـيكــون لـلمـشــروع دور
كـبـيـــر يف تـــوفـيـــر انــسـيـــابـيـــة
احلــــــــركــــــــة داخـل احملــكـــمــــــــة
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وضع حجر األساس لبناية املحكمة االحتادية يف بابل

مشاريع االعمار يف العراق تواجه صعوات كثيرة


