
النا�سرية / ح�سني العامل
تظاه���ر املئ���ات م���ن فالح���ي حمافظة ذي ق���ار ام���ام جمل�س 
املحافظ���ة ام�س االثن���ن مطالبن بتح�س���ن الواقع الزراعي 

واع���ادة النظ���ر باخلط���ة الزراعي���ة ال�س���توية الت���ي حرمت 
فالح���ي مناطق حو����س الفرات م���ن زراعة ارا�س���يهم خالل 
املو�س���م الزراع���ي احلايل . وق���ال رئي�س احت���اد اجلمعيات 

ام����س   ل�)امل���دى(  اليا�س���ري  مق���داد  ق���ار  ذي  يف  الفالحي���ة 
:حتت�س���د اجلماه���ر الفالحي���ة الي���وم للمطالب���ة بحل���ول ملا 
تتعر�س له العملية الزراعية من انتكا�س���ة وتلكوؤ . وا�ساف 

: هناك تدهور وا�س���ح وم�س���اكل متعددة يعاين منها الواقع 
الزراع���ي م���ن بينه���ا حرم���ان الفالحن يف ع�س���ر م���دن تقع 
عل���ى حو�س نهر الف���رات يف جنوب النا�س���رية من الزراعة 
هذا العام وتقلي�س امل�س���احات الزراعية امل�س���مولة باخلطة 
الزراعي���ة �س���من حو�س نهر الغراف يف �س���مال النا�س���رية 
وهذا �س���يحرم الفالحن من مورد رزقهم اال�سا�س���ي .وتابع 
اليا�س���ري كم���ا ان قرار ا�س���تثناء حو�س الف���رات من اخلطة 
الزراعي���ة جاء متاخرا جدا حيث تبلغ به فالحو تلك املناطق 
بع���د ان قام���وا بحراث���ة ارا�س���يهم و�س���راء الب���ذور وتهيئة 
امل�س���تلزمات الزراعي���ة االخرى وه���ذا كبد الفالح���ن الذين 
حرموا من زراعة ارا�س���يهم خ�س���ائر كبرة . وطالب رئي�س 
احت���اد اجلمعي���ات الفالحي���ة بتعوي�س���ات مالي���ة للفالحن 
املذكورين والفالحن الذين ت�س���رروا يف املوا�سم الزراعية 
ال�سابقة  الفتا اىل ان من اهم العقبات التي تواجه الفالحن 
يف معظ���م مناط���ق املحافظ���ة ه���ي �س���حة املياه الت���ي اخذت 
تنعك�س �س���لبا على حياة الفالحن و�س���كان مناطق االهوار، 
داعيا يف الوقت نف�س���ه احلكومة املركزي���ة واجلهات املعنية 
اىل تام���ن ح�س���ة كافية م���ن املياه لفالح���ي حمافظة ذي قار 
وعدم االكتفاء با�س���دار ق���رارات مركزية حترمهم من زراعة 

ارا�سيهم. 
وحذر اليا�س���ري م���ن انعكا�س مثل هكذا ق���رارات على حياة 
ال�س���كان واو�ساعهم االقت�س���ادية واالجتماعية ال �سيما وان 
العديد من مناطق حمافظة ذي قار وال �سيما مناطق االهوار 
ق���د �س���هدت ن���زوح وهجرة الع�س���رات م���ن اال�س���ر الفالحية 
و�س���يادي اال�س���ماك ومرب���ي اجلامو����س نتيج���ة اجلف���اف 

و�سحة املياه يف مناطقهم . 
وم���ن جانبه���م ابدى اع�س���اء جمل�س حمافظ���ة ذي قار خالل 
لقائه���م ممثل���ي الفالح���ن تفهمه���م مل���ا طرح���ه الفالحون من 
مطالب موؤكدين اهمية النهو�س بالواقع الزراعي واالهتمام 

باحلياة االقت�سادية ل�سريحة الفالحن.
وق���ال رئي�س جمل�س املحافظة بالوكالة عبد الهادي موحان: 
ق���دم ممثلو الفالحن ع���دة مقرتحات منها ما يتعلق ب�س���حة 
الزراعي���ة  االف���ات  ومكافح���ة  والب���ذور  واال�س���مدة  املي���اه 
وت�س���ويق املحا�س���يل الزراعي���ة. و�س���وف يق���وم جمل����س 
املحافظ���ة بدرا�س���ة املقرتحات والبت مبا يدخل منها �س���من 
�س���الحياته ومفاحتة احلكومة املركزي���ة والوزارات املعنية 

حول املقرتحات التي تخ�سها.

بغداد/ املدى

ناق�س وزي����ر امل����وارد املائية عب����د اللطيف جمال 
ر�س����يد املوق����ف املائ����ي و�س����بل احل����د م����ن ه����در 
املياه و�س����رورة املحافظة عليها ب�س����بب انقطاع 

االمطار. 
ج����اء ذل����ك خ����الل تروؤ�س����ه  اجتماعًا لهيئ����ة الراأي 
امل�ست�س����ارين  م����ن  ع����ددا  �س����مت يف ع�س����ويتها 
واملديرين العامن وخمت�س����ن يف �سوؤون املياه 
واملوارد املائية ملناق�س����ة عدد من الق�س����ايا املهمة 
ويف مقدمته����ا املوق����ف املائي واخلط����ة الزراعية 

ال�ستوية لعام 2009.
واو�س����ح بيان العالم الوزارة تلقت املدى ن�سخة 
من����ه ام�����س ان الوزير اكد  يف م�س����تهل االجتماع 
اأن البالد ت�سهد �سحة �سديدة يف املياه ب�سبب قلة 
ت�ساقط االمطار والثلوج للعام احلايل واالعوام 
ال�س����ابقة م�س����ددًا على اأهمية احلف����اظ على كمية 
املخ����زون املائ����ي احل����ايل يف الب����الد واحليلولة 
دون انخفا�س����ه عن امل�س����توى املوجود حاليًا يف 

بحرات وخزانات ال�سدود. 
وا�س����اف بح�س����ب البيان : البد من تاأمن توزيع 
احل�س�����س املائية ب�س����كل ع����ادل ب����ن املحافظات 
واملزارعن ل�س����مان دميوم����ة العملي����ة الزراعية 
ح�سب اخلطة املو�سوعة لذلك  و�سمن االيرادات 
املائية لنهري دجلة والفرات التي ت�سهد انخفا�سًا 
كب����رًا يف منا�س����يبها رغم ا�س����تمرار بذل اجلهود 
وتكثيف االت�س����االت مع دول اجلوار بخ�سو�س 
زي����ادة االطالق����ات املائية والو�س����ول اىل ق�س����مة 

عادلة للمياه امل�سرتكة. 
كم����ا مت����ت خ����الل االجتم����اع مناق�س����ة ع����دد م����ن 
املوا�س����يع واملقرتح����ات املدرج����ة عل����ى ج����دول 

االعم����ال ومنها اال�س����راع باالعالن عن امل�س����اريع 
املدرجة �س����من تخ�سي�سات اخلطة اال�ستثمارية 
لع����ام 2010 لال�س����تفادة م����ن املبال����غ املر�س����ودة 

اال�س����تعدادات  كاف����ة  مناق�س����ة  وكذل����ك  لل����وزارة 
املتخ����ذه لتنفي����ذ �س����د الون����د الواقع عل����ى بعد 3 
ك����م �س����رق خانقن /دي����اىل وامل�س����روع االروائي 

ومناق�سة �س����ر العمل بتنفيذ امل�ساريع االروائية 
يف كاف����ة حمافظ����ات البالد �س����من تخ�سي�س����ات 

املبادرة الزراعية للحكومة.

http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.comالعدد )1651( ال�سنة ال�سابعة  -  الثالثاء )10( ت�سرين الثاين 2009 يف ال�ساأن املحلي4
In Local Situation

جر�س البطالة
نفى وزير العمل وال�س���وؤون االجتماعي���ة ما تناقلته بع�س 
التقاري���ر ب�س���اأن تزاي���د ارتفاع ن�س���ب البطال���ة يف البالد .  
وق���ال ان ه���ذه التقارير مبالغ فيه���ا الن خطط  الوزارة يف 
تو�س���يع برامج الرعاية وال�سمان و�سبكة احلماية ا�سهمت 
يف حتقي���ق ن�س���ب كبرة م���ن النجاحات يف الق�س���اء على 
الفقر . وبقدر ما يريح هذا النفي اع�ساب اهايل العاطلن، 
ويق�سع عن �سدورهم هموم العبء االقت�سادي وم�سوؤولية 
االتكالية من ابنائهم  ، يلفت الوزير اىل ان اعداد العاطلن 
ع���ن العمل تبلغ اكرث من مليون واربعمائة عاطل .  وجرى 

ت�سغيل اكرث من �ستمائة وخم�سن الفا منهم .
يبدو ان اعداد العاطلن مبالغ فيها كثرا ، الن الن�سب اعلى 
من ذلك بكثر اذا اخذنا باالعتبار انه ال توجد عائلة عراقية 
مل يق����س م�س���جعها ابناوؤه���ا العاطل���ون عن العم���ل ، وان 
الوزارة اعتمدت ا�سا�س���ا على اعداد امل�س���جلن لديها وفق 
قاعدة البيانات . اما غر امل�س���جلن ف���ان الرقم يثر الفزع 
!. فمن اين يبداأ احلل ؟ بب�س���اطة يب���داأ من جدية احلكومة 
والقط���اع اخلا�س بتوفر فر�س عمل كافية ، الن امل�س���كلة 
حتت���اج  اىل ت�س���افر اجلهود واملزيد م���ن االهتمام بايجاد 
حل���ول جذرية تنقذ البالد من بالء ل���ه تبعات كبرة وغول 
يه���دد املجتمع ب���دق ناقو�س اخلط���ر ، الن امل�س���كلة تتفاقم 
يوما بع���د يوم واخ���ذت تتزاي���د بزي���ادة طوابراالنتظار 

للراغبن بالتوظيف.  
ت�س���ر تقارير �س���ادرة عن االمم املتحدة اىل وجود بطالة 
تق���در من 30 اىل 40 باملائ���ة وفقا للبيان���ات املتداولة، يف 
الوقت الذي ا�سدر �سندوق النقد الدويل تقريرا ا�ست�ساريا 
ين�سح احلكومة  بت�سريع عمليات االعمار والبناء وتوفر 
اال�س���تثمارات يف جمي���ع القطاع���ات ، ويف غ�س���ون ذل���ك 
قدرت منظم���ة العمل الدولية ن�س���بة البطالة يف العراق ما 
ب���ن ربع اىل ثلث الق���وى االنتاجية .  ق���د تكون احلكومة 
معني���ة اكرث من غرها بت�س���غيل اف���واج البطالة  وذلك من 
خ���الل التوظيف يف دوائرها املختلفة ، والقيام مب�س���اريع 
االعمار وتنمية توؤدي اىل توفر فر�س عمل لل�سباب ف�سال 
عن ت�س���جيع القطاع اخلا�س ودعمه المت�سا�س ح�سة من 

العاطلن. 
وال نريد القاء اللوم على وزارة العمل الن هناك م�سوؤوليات 
م�س���رتكة  تقع على الوزارات االخ���رى ، ومن غر املعقول 
باي حال ان جند انف�س���نا امام اال�س���كاليات نف�سها كل عام 
وكل دورة انتخابي���ة  وكاأن �س���يئا مل يك���ن وم���ن ث���م نعود 
اىل املرب���ع االول ، وتع���ود معنا امل�س���اكل نف�س���ها ، بل كاأن 
املطلوب ان ن�س���تمر بالدوامة مع تغر االدوار واال�س���ماء. 
ان ق�س���ية البطال���ة يفرت����س ان حتت���ل درج���ة متقدمة يف 
�س���لم االولويات عند احلكومة وجمل�س النواب خ�سو�سا 
انها م�س���كلة لها انعكا�س���اتها ال�س���لبية على كل امل�ستويات 
ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية واالمنية ما مل تتخذ 
التداب���ر الالزمة حللها . �س���األني اح���د العاطلن :هل نحن 
نعي����س يف بل���د نفط���ي ؟ فاأجبته: نع���م  قال: متى ي�س���ملنا 
قانون ال�س���مان االجتماعي.؟  مل اجبه لكنه ا�سرع واأجاب 

نف�سه: حن ين�سب نفطي !
jalalhasaan@yahoo.com
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افتتاح ج�سر حممد القا�سم
تفتتح وزارة البلديات واال�س���غال العامة اليوم  الثالثاء ج�سر حممد 
القا�س���م املوازي لوزارة املالية بعد 45 يوما م���ن االعتداء الذي ادى 
اىل هدم���ه. وق���ال م�س���در م�س���وؤول يف ال���وزارة ل�)امل���دى( ام�س ان 
اجل�سر �سيفتتح امام �سر املركبات يف املوعد املحدد من قبل ال�سركة 
املنفذة. يذكر ان �س���ركة حملية تكفلت باعادة بناء اجل�سر على نفقتها 

اخلا�سة خالل فرتة 45 يوما.

بدالة جديدة يف بابل 
با�س���رت مديري���ة ات�س���االت وبريد بابل بن�س���ب بدال���ة جديدة تقدم 
خم�س خدمات مل�س���رتكيها يف وقت واحد و�س���ط مدينة احللة . وقال 
املهند�س نوا�س �س���ليم حياوي م�س���وؤول البدالة ل�)امل���دى( اأن البدالة 
الت���ي ا�س���تحدثتها املديرية يف �س���ارع 60 �س���تقدم خدماته���ا اىل 20 
األف م�س���رتك وت�سمل مناطق االأكرمن واملعلمن واملهند�سن واحلي 
الع�س���كري ف�ساًل عن جزء من حي نادر لفك االختناقات احلا�سلة يف 
خط���وط الهات���ف يف املنطقة . م�س���رًا اىل اأنها ذات من�س���اأ �س���ويدي 
و�س���تقدم خم����س خدم���ات يف وق���ت واحد منه���ا االنرتن���ت والهاتف 

والفاك�س ا�سافة اىل قنوات تلفزيونية واذاعية . 

م�سروع للمخترب الذكي
افتتحت وزارة النقل م�س���روع املخترب الذك���ي الذي يعترب االول من 
نوعه يف العراق .واو�سح م�سدر م�سوؤول ل�)املدى( ام�س ان املخترب 
يتكون من 24 حا�سبة مرتبطة باحلا�سبة الرئي�سية وتكون ال�سيطرة 
م���ن خالل برنامج ال� ) )Synchronize كذلك يتم اختبار الطالب 
وتوجيه املالحظات لهم ، باال�س���افة اىل ربط حا�س���بات الت�س���كيالت 
اخلا�سة بالتدريب من خالل برنامج ال� ) Brdgit ( وكذلك يحتوي 
 )  Documantion Center( املخترب عل���ى جه���از التوثي���ق
لطباع���ة وتوثيق املحا�س���رات وتكون اختب���ارات الطالب عن طريق 

نف�س الربنامج املذكور اآنفا ً. 
وا�ساف امل�سدر: ميكن نقل املحا�سرات اىل كافة الت�سكيالت التابعة  
لل���وزارة يف جمي���ع املحافظ���ات ع���ن طري���ق االنرتن���ت م���ن املخترب 

الذكي. 

5 ا�سابات بانفلونزا اخلنازير
ف�ي كركوك

اعلن���ت مديرية �س���حة حمافظة كرك���وك ام�س االإثنن عن اإ�س���ابة 5 
اأ�س���خا�س يف املحافظ���ة بفرو����س انفلونزا اخلنازير.واأكد ح�س���ن 
 ، PUKmedia حممد مدير االإعالم يف �س���حة املحافظة بح�س���ب
" ان 5 اأ�سخا�س ا�سيبوا بفرو�س H1N1 يف كركوك، وهم االآن 

حتت العناية الطبية".
وا�س���ار اىل ان �سحة كركوك اتخذت اجراءاتها بهذا ال�ساأن للحد من 

انت�سار املر�س وتوعية املواطنن باتخاذ االجراءات الالزمة.

وزيراملوارد املائية يناق�س مع هيئة الراأي املوقف املائي

جانب من التظاهرة

بغداد/يو�سف الطائي 
با�سرت وزارة العمل وال�سوؤون االجتماعية بان�ساء 
البناية اجلديدة لدائرة ا�سالح االحداث يف جممع 
الوزارة يف الوزيرية. واأو�س���ح م�س���در م�س���وؤول 
يف الدائ���رة ان �س���ركة )اهلي���ة ( با�س���رت بان�س���اء 
البناي���ة بواق���ع ثالثة طوابق وملج���اأ كبر على ان 
ت�س���لم خالل �سبعة ا�س���هر من تاريخ بدء العمل يف 
2009/10/25 و�سمن املوازنةاال�ستثمارية لعام 
2009. وا�س���اف امل�س���در ان كلفة امل�س���روع ت�سل 

اىل مليارين ومئة وخم�سة وثالثن مليون دينار . 
م���ن جه���ة اخرى اكد امل�س���در انه �س���تتم املبا�س���رة 
بتحوير خم���زن كب���ر يف دارمالحظ���ة االحداث/
بغ���داد يف منطقة حي ال�س���الم وحتويل���ه اىل اأربع 
قاع���ات ايوائي���ة م���ع جماميع �س���حية ومنظومات 
اطف���اء احلرائ���ق واملراقب���ة والتربي���د والتكيي���ف 
ا�س���افة اىل �س���احة ملمار�س���ة االلع���اب الريا�س���ية 
لفك االكتظاظ يف اق�س���ام الدائ���رة االيوائية بكلفة 

)585( مليون دينار.

اإن�صاء بناية لدائرة اإ�صالح الأحداث اإن�صاء حمطة كهربائية يف املدائن

مي�سان/ حممد الر�سام

بحث حمافظ مي�س����ان املهند�س حممد �س����ياع 
ال�س����وداين مع رئي�س واأع�س����اء احتاد رجال 
االأعم����ال العراقي����ن وغرف����ة جت����ارة مي�س����ان 
الواقع اال�ستثماري والتجاري يف املحافظة.

ام�����س  اللق����اء  خ����الل  ال�س����وداين  واأو�س����ح 
قان����ون  يف  املوج����ودة  املعوق����ات  بع�����س  ان 
اال�س����تثمار حت����ول دون تهيئ����ة امل�س����تلزمات 
اال�سا�س����ية يف ه����ذا املج����ال واأهمها اإ�س����كالية 

ا�ستمالك االأرا�سي.
ي�س����مل  اال�س����تثمار  جم����ال  ان   " م�س����يفا 

القطاعات كافة ومنها النفط والزراعة والنقل 
وبناء امل�س����اكن والفنادق واالأماكن الرتفيهية  
" م�س����را اىل حتدي����د مواقع خمتارة القامة 
م�ساريع ا�ستثمارية ب�سمنها 3 فنادق �سياحية 
ومدينة لالألعاب وماله لالأطفال اإ�سافة لتحديد 

موقعن لبناء جممعن �سكنين.

وتاب����ع ال�س����وداين " نحن نف�س����ل امل�س����تثمر 
املحلي كونه اأدرى باالأو�ساع العامة للبلد يف 
حن اأن امل�ستثمر االأجنبي ينظر للواقع االآين 
ب�سكل مغاير ويطالب باأدق التفا�سيل وياأخذ 
بنظ����ر االعتبار الفرتة االنتخابية للم�س����وؤول 
االداري ال����ذي يتفاو�س مع����ه واأحيانا يطلب 

�س����ركاء  احلكومي����ن  االأ�س����خا�س  م�س����اهمة 
معه����م يف امل�س����روع اال�س����تثم����اري �س����مان����ا 

الأعماله����م ". 
هذا وجرى خالل اللقاء تداول االأفكار واالآراء 
واملقرتحات التي طرحت لتحديد وت�سخي�س 

معوقات العمل اال�ستثماري يف املحافظة.

حمافظ مي�صان يبحث مع رجال الأعمال وغرفة التجارة الواقع ال�صتثماري

بغداد / املدى

اعل����ن ام����ن بغ����داد �س����ابر العي�س����اوي عن 
موافق����ة امان����ة بغ����داد على من����ح 5 اجازات 
ا�س����تثمارية لتنفيذ م�ساريع �س����كنية وطبية 

و�سياحية وخدمية يف العا�سمة بغداد. 
ونق����ل املكت����ب االعالم����ي المان����ة بغ����داد يف 
بي����ان ت�س����لمت املدى ن�س����خة من����ه ام�س عن 
العي�س����اوي قوله خالل لقائه ع�س����و جمل�س 
حمافظ����ة بغ����داد عي�س����ى ح�س����ن الفريجي: 
م�ست�سفى  بناء  تت�سمن  االجازات  "ان هذه 
)قطاع خا�����س( يف منطقة العطيفية �س����من 
قاطع بلدي����ة الكاظمية وبناء جممع �س����كني 
ي�س����م قرابة 450 وحدة �سكنية وكذلك بناء 

فن����دق و مطع����م عائل����ي ا�س����افة اىل ان�س����اء 
حديقة ت�سم مدينة العاب م�سغرة يف جانب 

الكرخ". 
تن����اول  اللق����اء  ان   ": البي����ان  وا�س����اف 
ا�ستعرا�س امل�ساريع املر�سحة من قبل امانة 
بغ����داد لال�س����تثمار من قبل القط����اع اخلا�س 
وكذلك امل�س����اريع التي تقوم بتنفيذها �سواء 
كان����ت ممولة م����ن امليزانية اال�س����تثمارية ام 
م����ن جمل�����س حمافظ����ة بغ����داد ، ا�س����افة اىل 
االطالع على الت�ساميم املعمارية املقدمة من 
)7( �س����ركات عاملية لتطوير مدينة الكاظمية 

التاريخية". 
وكان����ت امانة بغ����داد قد اطلق����ت دفعتن من 
االوىل  ت�س����منت  اال�س����تثمارية  امل�س����اريع 

اربعة م�ساريع هي م�سروع مدينة احلدائق 
مدين����ة  بغ����داد وم�س����روع  ع����ن  وم�س����روع 

امل�ستقبل وم�سروع مع�سكر الر�سيد . 
واو�سح املكتب "ان الدفعة الثانية ت�سمنت 
ت�س����عة م�ساريع ، منها ان�س����اء جممع �سكني 
يف منطقة الدبا�س و م�س����روع ان�ساء متنزه 
على غ����رار متن����زه ال����زوراء وان�س����اء فندق 
)خم�س جنوم( و �سل�س����لة مطاعم عائمة يف 
منطقت����ي االعظمي����ة وابي نوا�����س ، وكذلك 
م�سروع املدينة املائية يف منطقة ال�سابيات 
وان�س����اء عمارت����ن لوقوف ال�س����يارات قرب 
�س����احة الن�س����ر ويف منطق����ة الك����رخ املركز 
وم�س����روع متنزه حي العدل مب�ساحة )63( 

دومنا".

منح 5 اإجازات ا�صتثمارية لتنفيذ م�صاريع فـي بغداد

بغداد / املدى
حددت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي مطلع االأ�س���بوع املقبل 

موعدا نهائيا لت�سلم طلبات النقل للطلبة الوافدين اىل الداخل .
واأو�س���ح مدير دائرة الدرا�س���ات والتخطيط واملتابعة بح�سب بيان 
تلق���ت املدى ن�س���خة من���ه ام����س ان ال���وزارة قررت حتدي���د 11/15 
مطلع اال�س���بوع املقبل موعدا نهائيا لت�س���لم طلبات الطلبة الوافدين 
من خارج العراق والراغبن يف االنتقال اىل كليات ومعاهد تنا�س���ب 
معدالته���م .واأ�س���ار اىل ان ال���وزارة ا�س���تقبلت مئ���ات الطلب���ات ومت 
اجنازها وتوزع الطلبة ح�سب اخت�سا�ساتهم على املعاهد والكليات 
التابع���ة للوزارة .فيما اأ�س���اف الدليمي ان اخر موعد لت�س���لم طلبات 
تعديل الرت�س���يح من االعل���ى اىل االدنى يوم االأربعاء من اال�س���بوع 

احلايل .

15 / 11 اآخر موعد لت�صلم 
طلبات النقل للطلبة الوافدين

بابل / اقبال حممد

بداأت جلنة م�سرتكة بتدقيق اأ�س���ماء امل�سمولن بالرعاية 
االجتماعي���ة يف حمافظ���ة بابل متهيدًا ل�س���رف الرواتب 
التي توقف �س���رفها ب�س���ب ت�س���ابه اال�س���ماء .واأو�سحت 
رئي�س���ة جلنة الرعاي���ة االجتماعية يف جمل����س املحافظة 
مائدة كاظم حمزة ل�)املدى( ام�س اأن اللجنة بداأت اأعمالها 
بتدقيق امل�سمولن يف االق�س���ية والنواحي وكذلك مركز 

املحافظة.
حيث جتري مطابقة اال�سماء من خالل البطاقة التموينية 
وهوية االحوال املدنية لفرز االأ�س���ماء املت�سابهة واطالق 

�س���رف الروات���ب للم�س���مولن الذي���ن توقف���ت رواتبه���م 
والذين تتجاوز اأعدادهم نحو 750 م�س���تفيدًا من رواتب 

�سبكة احلماية االجتماعية.
م�س���رة اىل اأن اللجن���ة تتكون من املفت����س العام لوزارة 
العم���ل وال�س���وؤون االجتماعي���ة ونائ���ب املحاف���ظ ومدير 
دائ���رة الرعاي���ة االجتماعي���ة وموظف من هيئ���ة النزاهة 
العام���ة ا�س���افة اىل ع�س���و من جمل����س املحافظة  . جتدر 
اال�س���ارة اىل اأن روات���ب الرعاي���ة االجتماعي���ة يف باب���ل 
ت�سطدم بعدة معرقالت وقد فتح حتقيق مو�سع ب�سان ما 
يعتقد اأنه ف�ساد اداري ومل تعرف بعد االإجراءات املتخذة 

من احلكومة املحلية.

جلنة يف بابل لتدقيق الأ�صماء امل�صمولة 
برواتب الرعاية الجتماعية 

فالحو ذي قار يتظاهرون مطالبني بتح�صني الواقع الزراعي

بغداد/ قي�ض عيدان
ك�سف حمافظ  بغداد الدكتور �سالح عبد الرزاق 
عن موافقة املحافظة على العر�س الذي تقدمت به 
�سركة �سيمن�س االملانية الن�ساء حمطة كهربائية 
�سعة 400 ميغاواط يف ق�ساء املدائن بالتن�سيق 
م���ع وزارة الكهرباء.وبن املحافظ لل�س���حفين 
خالل زيارة تفقدية اىل الق�ساء  ام�س : يف حال 
االنته���اء من االج���راءات االدارية وتخ�س���ي�س 
م�س���احة من االر�س ت�س���ل اىل 20 دومنا �ستتم 

املبا�س���رة بامل�سروع الذي �سيوفر الطاقة الهايل 
املدائن طيلة 24 �ساعة وبقية الطاقة توزع على 
مناطق العا�سمة . وبن الدكتور عبد الرزاق ان 
املحافظة �ستقوم بتطوير ق�ساء املدائن وتفعيل 
ال�س���ياحة الدينية.ف�س���اًل ع���ن ت�س���غيل االأيادي 
العاملة واحلد من البطالة �س���يما بعد ان مت منح 
اجازات للم�س���تثمرين الإن�س���اء م�س���انع للمواد 
الغذائي���ة وال���ذي �سي�س���هم ب���دوره يف حتري���ك 

عجلة ال�سوق والقطاع اخلا�س.

حملة لإ�صدار 
قانون جديد 

للعمل
بغداد / �ساكر املياح

عقدت اللجنة العمالية الوطنية حتت 
�سعار "من اجل قانون عمل من�سف 
وعادل" موؤمترا �سحفيا �سارك فيه 
ممثلون عن االحتاد العام لنقابات 

عمال وحرفيي اقليم كرد�ستان ، 
واالحتاد العام لنقابات عمال اقليم 

كرد�ستان واالحتاد العام لنقابات 
العمال يف العراق، ام�س االول على 

قاعة جمعية املهند�سن العراقين 
وذلك للبدء بحملة وطنية ال�سدار 

قانون عمل جديد.
وقد تال نائب رئي�س االحتاد جبار 

طار�س البيان الذي ا�سدرته اللجنة 
العمالية الوطنية : مل حت�سل 
النقابات العراقية �سوى على 

ا�ستمرار احلكومة بتطبيق قرارات 
وقوانن نظام �سدام التي حرمت 
التنظيم النقابي يف القطاع العام 

ومنها القرار 150 ل�سنة 1987 
وقانون التنظيم النقابي رقم 52 

ل�سنة 1987 وقانون العمل 71 لذات 
ال�سنة . 

وا�ساف: لذا قرر االحتاد العام 
لنقابات العمال يف العراق واالحتاد 
العام لنقابات عمال كرد�ستان وبدعم 

مبا�سر من الكونفدرالية الدولية ، 
وموؤمتر النقابات الربيطاين ت�سكيل 

جلنة عمالية وطنية مهمتها اقناع 
احلكومة بت�سريع قانون عمل عراقي 

جديد.
وا�سار اىل ان اللجنة ا�سدرت نداء 

نا�سدت فيه ممثلي جميع قطاعات 
املجتمع واالحزاب ال�سيا�سية 

واجلماعات الدينية ومنظمات 
املجتمع املدين والربملانين وقادة 

املجتمع موؤازرتها يف دعوة احلكومة 
والربملان لت�سريع قانون عمل عادل 

ومن�سف . 

�شد املو�شل..      �شورة من االر�شيف


