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In Local Situation
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حمطة  لإن�شاء  12دومن��ا  تخ�شي�ص 
كهرباء  

اأعلن جمل�ص ق�شاء املحاويل عن تخ�شي�ص 12دومنا الن�شاء 
ريا�ص  واو���ش��ح  الق�شاء.  يف  التحويلية  الكهرباء  حمطة 
قطعة  تخ�شي�ص  مت  ام�ص:  ل�)املدى(  املجل�ص  ع�شو  ابراهيم 
اال�شرتاتيجي  املوقع  يعترب  وال��ذي  الق�شاء  جنوبي  ار���ص 
للمحطة التي ت�شل �شعتها اىل )KV  133(وقربها من حمطة 
الكهرباء الفرعية والتي �شتنفذ �شمن خطة املوازنة االحتادية 
املحطة  ان  .م�شريا اىل  العام احلايل  الكهرباء �شمن  لوزارة 
منها  مناطق  ع��دة  يف  الكهربائي  اجل��ه��د  رف��ع  على  �شتعمل 
اخلاتونية والفندية وقرية الرافدين ومنطقة العبارة وناحية 
اجلهد  يف  �شديدا  انخفا�شا  ت��ع��اين  وان��ه��ا  ال�شيما  االم���ام، 
الكهربائي، م�شيفا: ان م�شروع املحطة �شي�شتقطب املئات من 

االيادي العاطلة عن العمل.

توزيع 40 دارا يف اأم ق�شر
يف  دارا   40 البالغة  ال���دور  بتوزيع  النقل  وزارة  اوع���زت 
منطقة ام ق�شر مبحافظة الب�شرة التي نفذتها ال�شركة العامة 
للم�شاريع بالوزارة ل�شالح  ال�شركة العامة للموانئ العراقية 
الوزارة  الع��ام  بيان  واو�شح  فيها.  املتقدمة  املاكات  على 
من  ال���دور  بناء  م�شروع  ان  منه:  ن�شخة  ام�ص  امل��دى  تلقت 
املوؤمل اجنازه  خال اال�شهر الثاثة القادمة. وا�شاف البيان: 
ان الهدف من امل�شروع من اجل �شمان تواجد املاكات املهمة 
العمل واال�شتمرار  العمل بغية تطور  املوانئ ومواقع  بقرب 

به خال )24( �شاعة.

توزيع م�شاعدات يف مي�شان 
وزعت جمعية رعاية البوؤ�شاء االن�شانية يف مي�شان الك�شوة 
املتعففة والفقرية يف مناطق  العوائل  ال�شتوية على عدد من 
ال�شمري  جا�شم  ال�شتار  عبد  ق��ال  و  املحافظة،  م��ن  خمتلفة 
االأمني العام للجمعية: اإن اجلمعية ت�شعى اإىل رعاية العوائل 
ال�شرورية  احتياجاتها  بع�ص  وت��اأم��ني  وامل��ع��وزة  الفقرية 
ال�شتوية  الك�شوة  بتوزيع  قمنا  التوجه  هذا  " �شمن  م�شيفا 
على عدد من العوائل امل�شتفيدة يف عموم مناطق املحافظة ."  
وبني ال�شمري اأن اجلمعية ترعى كذلك جمموعة من العوائل 
لها وبواقع 200 الف  املعدمة عرب تخ�شي�ص رواتب �شهرية 
دينار �شهريا لكل عائلة،  م�شريا اىل اأن تاأمني املواد والرواتب 

تكف�ّل بها عدد من املتربعني . 

اإقامة معر�ص زراعي تركي 
اعلنت وزارة التجارة عن اتفاقها مع وزارة الزراعة الرتكية 
على اقامة معر�ص زراعي متخ�ش�ص على ار�ص معر�ص بغداد 
الدويل خال هذا العام.وا�شارت الوزارة بح�شب وكالة اإيبا 
ا�شتعدادها  عن  اعربت  الرتكية  ال�شناعية  ال�شركات  ان  اىل 
عقب  وذل��ك  ال��ب��اد،  يف  امل��ج��االت  م��ن  العديد  يف  لا�شتثمار 
وال�شناعيني  االعمال  برجال  العراقي  التجاري  الوفد  لقاء 
والتجار االتراك.وا�شاف: ان التجار االتراك قدموا عرو�شًا 
يف جماالت توريد االغذية ومواد البناء وال�شمنت واحلديد 
واملعدات واملواد ال�شحية، ا�شافة اىل عرو�ص اال�شتثمارات 
والطاقة  والتجارة  وال�شناعة  والنقل  ال�شحة  جم��االت  يف 

وغريها من املجاالت املختلفة.

نحو مو�قع �إلكرتونية 
�أف�ضل

اذا كانت معايري �شروط املوافقة، وال�شاحية، والقوانني 
التنظيمية مقيا�شا للجودة املثالية، والنوعية يف اإن�شاء اأي 
ال�شبق  ، نكون حينها قد و�شعنا خطوة  اإلكرتوين  موقع 
يف تبني مفهوم "احلكومة االلكرتونية" على ا�ش�ص علمية 

يف اال�شتخدام والتطوير.
االوىل  اللبنة  ه��ي   ، االلكرتونية  ال����وزارات  م��واق��ع  ان   
خال   م��ن  ج��دي��دة  حكومة  اىل  امل���رور  نحو  التحول  يف 
و�شرعة   ، واخلارجية   ، الداخلية  واملرا�شات  اخلدمات، 
اجناز املعامات، واملخاطبات بني خمتلف اجلهات وعلى 

جميع ال�شعد.
امنية  ح��م��اي��ة  اىل  حت��ت��اج  العنكبوتية  ال��ع��اق��ة  ه���ذه   
فعال  ت�شييف  نظام  وجود  مع  للم�شتخدمني،  الكرتونية 
و�شريع، ومنظومة تدقيق على املواقع من جهات خمت�شة 

ف�شا عن التاكيد على �شاحية املوقع ا�شا.
االل��ك��رتون��ي��ة اخلا�شة  امل���واق���ع  م��ن  ل��ع��دد  زي����ارة   ويف 
بالوزارات، جند ان اغلب هذه املواقع م�شممة من جهات 
جتارية مل تراعي تقنية املحتويات، وبرتاتب ثقيل وممل 
،وت�شتمل على اخطاء فنية متنع الت�شفح فيها، واالطاع 
منها  الكثري  يف  اعتمادها  كذلك  فقراتها،  حمتويات  على 
على مواد ار�شيفية ووثائقية، مثل نبذة عن �شرية ال�شيد 
بواجهات  وغريها  ال���وزارة،  تاأ�شي�ص  وت��اري��خ  ال��وزي��ر، 
ح��ادة.  ب��األ��وان  �شوئية   ) )ف��ا���ش��ات  فيها  تكرث  دع��ائ��ي��ة  
�شخ�ص  عن  بالتاكيد  ل��ل��وزارة  ترويجية  م��واد  وتعر�ص 

الوزير فقط كاأنه الفاحت االول وللن�شاطات كافة .
املواقع  لهذه  يومي  حتديث  اأي  هناك  لي�ص  املقابل  ويف 
يف  فجوة  وخلق  الثقة  فقدان  اىل  ي��وؤدي  ما  احلكومية، 

التعاون وخلل يف ا�شرتاتيجية االت�شال .
حل�شول  مهما  م�����ش��درا  تعترب  االل��ك��رتون��ي��ة  امل��واق��ع  ان 
عمله،  يف  يحتاجها  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  ال�شحفي 
النها  التقارير،  وكتابة  االخ��ب��اري  اجل��ان��ب  وخ�شو�شا 
او  احلكومية  اجل��ه��ة  اىل  احل�����ش��ور  م�شقة  عنه  تخفف 
ات�شاله بها ،ولكن يبدو ان نوعية االخبار املن�شورة غري 
مفيدة وم�شتهلكة، من خال تقادمها وعدم حتديثها ب�شكل 
ان  املحدثة.  املعلومة  ونقل  احل��دث  �شرعة  مع  متوا�شل 
، وبالتايل  املوقع  متابعة  لعدم  االخبار يخلق فجوة  �شح 

العزوف عنه. 
امل���واق���ع احلكومية،   م��ع  امل��ث��م��ر  ال��ت��وا���ش��ل  اج���ل  وم���ن 
قانون  وف��ق  التحديث  بفر�ص  يلزم  ق��رار  اإ���ش��دار  نقرتح 
 ، ونزاهة  ب�شفافية  املعلومات  على  احل�شول  حق  ي�شمن 
ماكات  تدريب  عن  ف�شا  االلكرتونية،   الثقافة  وتعميق 
متخ�ش�شة يف الوزارات يف ادارة املوقع ويف بث االخبار 

واملعلومات. 
امانة بغداد ما  التابع اىل  املوقع االلكرتوين  قد جند يف 
اخر  ون�شره   ، اآنيا  حتديثه   خ��ال  من  الطموح   ير�شي 
، وبتحرير عال، وت�شميم  االخبار، والن�شاطات املو�شعة 
ال��زائ��ر او  ب���اب���رازه امل��ف��ي��د وم���ا يحتاجه امل��واط��ن  ف��ن��ي 
ال�شحفي ، ويبداأ من االت�شال املبا�شر عن طريق اخلطوط 
ب�)االمني(  االلكرتونية   الكتابة  طريق  عن  او   ، ال�شاخنة 
او وكائه ، واملدراء العامني ، ومدراء الدوائر اخلدمية، 
وتقدمي ال�شكاوي   واالعرتا�شات  ف�شا عن وجود فروع  
املنجزة  واالع��م��ال  واملناق�شات  باالعانات  متخ�ش�شة 
وا�شح  دليل  وذلك  املت�شفح،  يحتاجه  ما  وكل  واالر�شفة، 
على اهتمام العاملني فيه باملوقع الذي يحدث يوميا، لذلك 

ي�شتحق اال�شادة.
jalalhasaan@yahoo.com

ك���������الم اب���ي�������ص 

جالل ح�شن

الروؤية: جيدةاحلالة اجلوية
درجة احلرارة العظمى : 19 مئويةالطق�ص: م�شم�ص

درجة احلرارة ال�شغرى: 10 مئوية
 الرطوبة الن�شبية : %63

ال�شغط اجلوي :  1017 �شروق ال�شم�ص: 07:03 

بغداد / املدى
ق��ررجم��ل�����ص ال�����وزراء ت��خ��وي��ل جلان 
بتدقيق  وزارة  ك����ل  يف  ف���رع���ي���ة 
اأف���رادًا  اخل��ا���ص  القطاع  م�شتحقات 
ال��ن��اط��ق با�شم  و���ش��رك��ات. واو���ش��ح 
احلكومة الدكتور علي الدباغ بح�شب 
ن�شخة  ام�ص  امل��دى  تلقت  ملكتبه  بيان 
قيمة  ببيان  �شتقوم  اللجان  ان  منه: 
مطالبات  تت�شمن  وج���داول  ال��دي��ون 
العامة  االأم��ان��ة  اىل  ورفعها  دائ��ن  كل 
ملجل�ص الوزراء، متهيدًا لعر�شها على 
عر�شها  ث��م  خمت�شة  م��رك��زي��ة  جل��ن��ة 
قرار  الت��خ��اذ  ال����وزراء،  جمل�ص  على 
ت�شوية  ،ب�شاأن  املو�شوع  يف  الح��ق 
اأن  اىل  الناطق  ال��دي��ون.واأ���ش��ار  ه��ذه 
فرعية  جل��ان  تخويل  على  امل��واف��ق��ة 
م�شتحقات  ل��ت��دق��ي��ق  وزارة  ك��ل  يف 
القطاع اخلا�ص، تاأتي لغر�ص حتقيق 
العام  املال  على  احلفاظ  بني  التوازن 
الثابت  احل��ك��وم��ة  ب��دي��ون  وال���وف���اء 
العامة،  الثقة  على  حفاظًا  ا�شتحقاقها 
حيث  غريهم  بحقوق  االإ�شرار  وعدم 
ل�شرف  م�شرتكة  ���ش��واب��ط  و�شعت 

اخلا�ص.وقال  ال��ق��ط��اع  م�شتحقات 
االأمانة  اإن  البيان:  بح�شب  الناطق 
عقد  ق���ررت  ال����وزراء  ملجل�ص  ال��ع��ام��ة 
يف  االخت�شا�شيني  من  لعدد  اجتماع 
ودائرة  االأمانة  يف  القانونية  الدائرة 
املالية ودائرة  العام يف وزارة  الدين 
ديوان  يف  ال�شناعي  الن�شاط  تدقيق 
الرقابة املالية والدائرة القانونية يف 
االإمنائي  والتعاون  التخطيط  وزارة 
النزاهة  هيئة  القانونية يف  والدائرة 
هذا  عن  متخ�ص  حيث  الغر�ص،  لهذا 
منها:  النتائج  من  جمموعة  االجتماع 
اأن مطالبات القطاع اخلا�ص م�شدرها 
ع��ق��ود جتهيز وم��ق��اول��ة وغ��ريه��ا من 
بالتزاماته  املتعاقد  واأوف���ى  العقود 
وبقية  ك��ام��ل��ة  ال��ب�����ش��اع��ة  ب��ت��ج��ه��ي��ز 
هذه  اأغلب  واأن  االأخ��رى،  االلتزامات 
ومقاوالت  جتهيز  عقود  هي  العقود 
تطلب  حملية  خا�ص  قطاع  ل�شركات 
االإيفاء باملطالبات امل�شتحقة لها بذمة 
املرتبطة  غ��ري  واجل��ه��ات  ال�����وزارات 
ما  ومنها  منحل  هو  ما  منها  ب��وزارة 

هو قائم.

تخويل جلان يف �لوز�ر�ت بتدقيق م�ضتحقات �لقطاع �خلا�ص

  بغداد / املدى
ال��وزراء املوافقة على مقرتح    قرر جمل�ص 
االأخ���رى  ب��اإل��زام اجل��ه��ات  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
املدر�شية  املباين  ب��اإخ��اء  لها  التابعة  غري 
وت��واب��ع��ه��ا وامل��ب��اين احل��ك��وم��ي��ة االأخ���رى 
لغر�ص  �شاغليها،  م��ن  املمكنة  بال�شرعة 
اإعادة اإعمارها وترميمها وتاأهيلها من قبلها 
اأعداد  يف  احلا�شل  الكبري  العجز  لتغطية 

االأبنية املدر�شية احلالية يف عموم الباد.
 واو����ش���ح ال��ن��اط��ق ب��ا���ش��م احل��ك��وم��ة علي 
وزارة  م��ق��رتح  على  امل��واف��ق��ة  اإن  ال��دب��اغ: 

ال��رتب��ي��ة ه���ذا ي��اأت��ي اإمي���ان���ًا م��ن احلكومة 
تقدمي  ب��واق��ع  والنهو�ص  التعليم  باأهمية 
الطابية  لل�شرائح  التعليمية  اخل��دم��ات 
ت�شتغل  منا�شبة  مبان  توفري  على  والعمل 
ب�شكل يفي باملتطلبات التي يحتاجها قطاع 
باإخائها  تتمثل  اأول��ي��ة  وكخطوة  التعليم 
غري  اأو  ك��ان��ت  حكومية  �شاغلة  ج��ه��ات  م��ن 
حكومية لتحقيق الغر�ص املن�شود يف عملية 

اإعادة اإعمارها وتاأهيلها.
تلقت  ملكتبه  بيان  بح�شب  الدباغ  واأو�شح   
الرتبية  وزارة  اإن  منه:  ن�شخة  ام�ص  املدى 

طلبت اإلزام اجلهات االأخرى باإخاء املدار�ص 
االإح�شائي  التقرير  اأظهر  وقد  �شاغليها  من 
بنايات   )205( ه��ن��اك  اأن  قبلها  م��ن  امل��ع��د 
مدر�شية يف بغداد واملحافظات م�شتغلة من 
وزارة  الدفاع،  وزارة  اأمنية،  )ق��وات  الغري 
الداخلية، منظمات غري حكومية واأحزاب( 
وباأعداد خمتلفة ونظرًا للعجز الذي تعانيه 
الوزارة يف االأبنية املدر�شية وارتفاع اأعداد 
الوزارة  قامت  فقد  فيها  املزدوجة  املدار�ص 
والأكرث من مرة مبفاحتة املحافظني وقيادات 
مل  ذلك  اأن  اإال  باملو�شوع،  امل�شلحة  القوات 

ي�شفر عن نتائج ملمو�شة. واأ�شاف الدباغ: 
باقي  يف  اأخ��رى  وباأعداد  املدار�ص  هذه  اإن 
خم�ش�ص  هو  ما  لغري  ت�شتغل  املحافظات 
لها، وهي ت�شمل: ريا�ص االطفال ومدار�ص 
للتعليم  ومدار�ص  ثانوية  واأخرى  ابتدائية 
املهني ومعاهد، وح�شب ما ورد يف التقرير 
هذه  ت�شتغل  حكومية  غري  جهات  هناك  اأن 
البنايات وبعدد )114( مدر�شة موزعة على 
الرتبية  وزارة  طلبت  حيث  ال��ب��اد،  عموم 
ع��ر���ص امل��و���ش��وع ع��ل��ى جم��ل�����ص ال����وزراء 
العاقة  ذات  للجهات  ملزم  ق��رار  لتوجيه 

�شاغليها  من  امل��دار���ص  اإخ��اء  لغر�ص  كافة 
ليت�شنى للوزارة اإعمارها وترميمها لغر�ص 
مت  الذي  التقرير  ويو�شح  منها،  اال�شتفادة 
للتخطيط  العامة  املديرية  قبل  من  اإع��داده 
من  امل�شتغلة  امل��دار���ص  اأع���داد  اأن  ال��رتب��وي 
الغري يف بغداد واملحافظات للعام الدر�شي  
مدر�شة   )51( بواقع  تتوزع   2009/2008
يف نينوى و)22( مدر�شة يف دياىل و)15( 
املدار�ص  جمموع  اأم��ا  ك��رك��وك  يف  مدر�شة 
 )44( فهي  ب��غ��داد  يف  ال��غ��ري  م��ن  امل�شتغلة 

مدر�شة.

�ملو�فقة على مقرتح وز�رة �لرتبية باإلز�م �ملتجاوزين �إخالء �ملباين �ملدر�ضية

النا�شرية / املدى 
اأ�شدرت حمكمة جنايات ذي قار 
تراوحت  خمتلفة  اح��ك��ام  ع��دة 
وخم�ص  واح����د   �شهر  ب��ني  م��ا 
����ش���ن���وات ح��ب�����ص ب���ح���ق  72 
م��دان��ا م��ن امل��ت��ورط��ني برتويج 

االقرا�ص املخدرة .
ذي  �شرطة  ملديرية  بيان  وذك��ر 
ن�شخة  على  امل��دى  ح�شلت  قار 

منه ام�ص:
ان حمكمة جنايات حمافظة ذي 
خمتلفا  حكما   72 اأ�شدرت  قار 

باحلب�ص  اح���ك���ام   ب��ي��ن��ه��ا  م���ن 
�شنوات  خم�ص  مل���دة  ال�����ش��دي��د 
احكام   وف���ق  م��دان��ا   18 ب��ح��ق 
 1994 ل�ش������������نة   39 ال��ق��رار 
باحلب�ص  اخ�����رى   واح���ك���ام   ،
ال�شديد بحق 3 مدانني اخرين 
ل�ش������������نة   39 ال��ق��رار  وف���ق 
باحلب�ص  اح���ك���ام  و   ،  1994
مل���دة ���ش��ن��ة واح�����دة ب��ح��ق  18 
مدانا وفق القرار 39 ل�ش������������نة 
، و احكام باحلب�ص من   1994
�شنة بحق  33 مدانا  اإىل  �شهر 

وفق املادة ) 240 ق.ع  وا�شار 
املدانني  جممل   ان  اىل  البيان 
ه���م م���ن م���روج���ي وم���ت���داويل 

االقرا�ص املخدرة .  
حمكمة  ان  اىل  ال��ب��ي��ان  ول��ف��ت 
مي�شان  حم���اف���ظ���ة  ج���ن���اي���ات 
اأ�شدرت اي�شا احكاما بال�شجن 
وفق  اثنني  متهمني  على  املوؤبد 
كان مكتب  املادة 14 خمدرات، 
قد  ق��ار  ذي  خم���درات  مكافحة 
وقت  يف  عليهما  القب�ص  القى 

�شابق . 

72 حكما بحق مروجي �لأقر��ص �ملخدرة يف ذي قار

بابل/ املدى
طارئا  اجتماعا  بابل  حمافظة  جمل�ص  عقد 
����ش���ارك ف��ي��ه م�����دراء دوائ�����ر ال��ك��ه��رب��اء يف 
على  للوقوف  االأو���ش��ط،  والفرات  املحافظة 
الدوائر  ه��ذه  تعانيها  ال��ت��ي  امل�شاكل  اأه���م 
التي  القطع  �شاعات  وراء  االأ�شباب  ومعرفة 
اأزمة  حت�شل يف املحافظة . جاء ذلك لعودة 
الكهرباء يف املحافظة حيث بداأ يعاين منها 
ومناطق  االأع���م���ال  واأ���ش��ح��اب  امل��واط��ن��ون 
اأخرى رمبا مل تر الكهرباء اال �شاعات قليلة 
خال اليوم  الواحد . االأمر الذي دفع اأبناء 

املحافظة اإىل مطالبة املجل�ص  بالتدخل حلل 
.وقال  باملحافظة  ع�شفت  التي  االزم��ة  هذه 
املحافظة  جمل�ص  رئي�ص  تومان  جميد  كاظم 
االخرية  الكهرباء  زيارة وزير  ان  ل�)املدى(: 
الرغم  وعلى  ال��وع��ود،  �شوى  عنها  ينتج  مل 
بابل يف  دائ��رة كهرباء  من وجود ممثل عن 
املحافظة  ان  اال  الوطني،  ال�شيطرة  مركز 
مقارنة  ك��ب��رية  مظلومية  ت��ع��اين  زال���ت  م��ا 
ان  تومان  ذك��ر  كما  امل��ج��اورة.  باملحافظات 
حاجة  ت�شد  م�شاريع  تخ�ش�ص  مل  ال���وزارة 
حكومة  ان  م���ع  ال��ك��ه��رب��اء،  م���ن  امل��ح��اف��ظ��ة 

لقطاع  كبرية  مبالغ  خ�ش�شت  املحلية  بابل 
الكهرباء . ووعد تومان بعقد موؤمتر مو�شع 
ملحا�شبة  املذكور  القطاع  يف  امل�شوؤولني  مع 
امهالهم  و  املجل�ص  ق��رارت  ينفذوا  مل  الذين 
�شدد  .كما  املذكورة  ال��ق��رارات  لتنفيذ  �شهرا 
باال�شتثمار  اال�شتعانة  �شرورة  على  تومان 
العدالة  لتحقيق  توليدية  حمطات  الن�شاء 
يف �شاعات القطع املربمج للكهرباء و ان�شاء 
الطاقة  تقوية  على  للعمل  حتويلية  حمطات 

الكهربائية الوا�شلة للمواطن .
عقيل  الكهرباء  جلنة  رئي�ص  اأك��د  جانبه  من 

بابل  يف  املحلية  احلكومة  ان  ال�شياوي، 
دينارعلى  مليار   45 من  اكرث  ب�شرف  قامت 
اأي  دون  املحافظة،من  يف  الكهرباء  قطاع 
بابل  ح�شة  و  ملحوظ  حت�شن  او  نتيجة 
بقية  م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة  م�شتمر  ان��خ��ف��ا���ص  يف 
ال�شكانية  الكثافة  ان  العلم  مع  املحافظات، 
ان تكون هناك  ن�شبيًا، و يجب  لبابل كبرية 
على  الكهربائية  الطاقة  ت��وزي��ع  يف  ع��دال��ة 
مظلومية  ال�����ش��ي��اوي  .وع����زا  امل��ح��اف��ظ��ات 
يف  موؤثرين  ا�شخا�ص  وج��ود  اىل  املحافظة 
امل�شاريع  نقل  على  يعملون  الكهرباء  وزارة 

اخطاء  وج���ود  اىل  ا���ش��اف��ة   ، ملحافظاتهم 
ا�شار  و   . ال�����وزارة  خ��ط��ط  يف  تخطيطية 
تغيري  ي��ن��وي  املجل�ص  ان  اىل  ال�����ش��ي��اوي 
الفرات  كهرباء  يف  العامني  امل��دراء  من  عدد 
االو�شط وبابل .من جهته اكد ع�شو جمل�ص 
املحافظة  ح�شن كمون كريدي وجود �شعف 
ا�شافة  املحافظة،  نواحي  و  اق�شية  يف  عام 
اىل عدم وجود اأي عدالة يف القطع املربمج 
املحافظات  و  امل��ح��اف��ظ��ة  م��ن��اط��ق  ب��ني  فيما 
بوجود  ن�شمع  ان��ن��ا  ال��ع��ل��م  م��ع  امل���ج���اورة، 

م�شاريع كبرية لقطاع الكهرباء . 

العمارة / رعد الر�شام
يف  اخلدمية  وال��دوائ��ر  الهند�شي  اجلهد  من  حملة  انطلقت 
الو�شع  ملعاجلة  مي�شان،  حمافظة  يف  �شالح  قلعة  ق�شاء 
املدى(  ل���)  مي�شان  حمافظ  وب��ني   . املتدهورهناك  اخلدمي 
الق�شاء  م��رك��ز  م��ن��اط��ق  يف  امل��ج��اري  م�����ش��اري��ع  اإن  ام�����ص: 
بعمليات  ال�شروع  املفرت�ص  من  وك��ان  اأجن��زت  واأن  �شبق 
هذه  تنفيذ  تعيق  التي  امل�شكلة  لكن  و  الطرق،  واإك�شاء  �شق 
واأ�شاف  املحافظة،  ت�شهده  الذي  املايل  هوالعجز  امل�شاريع 
اجلهد  خيار  اىل  جلاأنا   " ال�شوداين  �شياع  حممد  املهند�ص 
وتعديل  بفر�ص  والقيام  الدوائر  اليات  وجتميع  الهند�شي 
الطرق الرئي�شة، كون املواطن يعاين ب�شورة كبرية ب�شبب 
���ش��وء خ��دم��ات ه���ذه ال��ط��رق وت��اث��ريه��ا ع��ل��ى ���ش��ري احلركة 

وخ�شو�شا يف ف�شل ال�شتاء.حيث �شت�شاهم هذه االأعمال يف 
تقليل جزء ب�شيط من معاناة املواطنني ". 

من جانبه قال رئي�ص جلنة االعمار يف جمل�ص حمافظة مي�شان 
املهند�ص فالح طعمة: " ان املحافظة تعاين عجزا ماليا يقدر 
مليارا    )94(  2009 ميزانية  ان  باعتبار  دينار  مليار  ب�250 
العجز 70 مليارا على  فيبقى  وميزانية 2010) 90( مليارا 
ميزانية 2011 وهذا يعني اننا خال ال�شنوات الثاث املقبلة 
نوظف  ان  اىل  ا�شطررنا  ،لذلك  امل�شاريع  تنفيذ  ن�شتطيع  ال 
،و�شبق  الق�شاء  اهايل  على  العبء  لتقليل  الهند�شي  اجلهد 
اأن �شرعنا بهذه احلمات يف ق�شاء املجر، وبعد  ق�شاء قلعة 
�شالح  �شتنطلق حمات م�شابهة يف  ق�شاء الكحاء وناحية 

ال�شام وهي املناطق االكرث ت�شررا يف املحافظة." 

�إطالق حملة �جلهد �لهند�ضي يف قلعة �ضالح

ملحطة  م��ع��د�ت  ت�ضنيع 
كهرباء �مل�ضيب 

بابل / املدى
اأعلنت مديرية اإنتاج الطاقة الكهربائية يف الفرات االأو�شط، 
اأن احدى ال�شركات اليابانية بداأت بت�شنيع معدات خا�شة 
لتاأهيل حمطة كهرباء امل�شيب احلرارية يف حمافظة بابل. 
فيما ذكرت اأن ال�شركة �شتبا�شر بتاأهيل وحدتني يف املحطة 
مطلع العام املقبل �شمن القر�ص الياباين. واو�شح مدير 
نيوز"  "ال�شومرية  بح�شب  املياحي  حممد  ال��دائ��رة  ع��ام 
بت�شنيع  با�شرت  اليابانية  )تب�شكو(  "�شركة  اإن  ام�ص  
البدء  اأج��ل  من  احل��راري��ة  امل�شيب  ملحطة  خا�شة  معدات 
مطلع  الكهربائية  الطاقة  الإنتاج  وحدتني  تاأهيل  باأعمال 
�شركة  اأول  هي  تب�شكو  "�شركة  اأن  كا�شفا  املقبل"،  العام 
واأ�شاف   ."2003 ع��ام  منذ  ال��ع��راق  يف  تعمل  يابانية 
بت�شنيعها من  ال�شركة  با�شرت  التي  "املعدات  اأن  املياحي 
الفتا   ،"2010 احل��ايل  العام  نهاية  منها  االنتهاء  املوؤمل 
اإىل اأن "املدة املحددة لتاأهيل الوحدتني هي اأربع �شنوات 
�شمن القر�ص الياباين البالغ 367 مليون دوالر". واأو�شح 
مدير عام كهرباء الفرات االأو�شط: اأن اال�شتعانة بال�شركة 
بلوغ  عن  املحلية  املاكات  عجز  "ب�شبب  جاءت  اليابانية 
الطاقة الفعلية للمحطة واإعادة تاأهيلها من جديد". مبينا 
الوطنية  املنظومة  �شرتفدان  التوليديتني  "الوحدتني  اأن 

باأكرث من 600 ميغا واط". 

جم��ل�����ص ب���اب���ل ي���ن���اق�������ص  �أزم�������ة �ن���ق���ط���اع �ل��ك��ه��رب��اء

بغداد/املدى
التفتي�ص  هيئة  اإل��غ��اء  النفط  وزارة  نفت 
ب�)االن�شيابية(،  م��اي��ع��رف  او  امل��رك��زي��ة 
املنتجات  توزيع  ب�شركة  اإحلاقها  مت  وامن��ا 

النفطية. 
عا�شم  للوزارة  االعامي  الناطق  واو�شح 
تلغ  ال����وزارة مل  ان  ام�����ص:  ل���)امل��دى(  جهاد 
الهيئة وامنا فكت ارتباطها من مكتب املفت�ص 
العام يف الوزارة اىل �شركة توزيع املنتجات 
او  تلغ  مل  ال���وزارة  ان  وا���ش��اف:  النفطية. 
تف�شخ عقود اأي منت�شب كما ظهر يف و�شائل 
االعام وعند خروجهم بتظاهرة يوم ام�ص، 
يف  خ��رج��وا  املنت�شبني  ان  ماح�شل  وان 
ا�شاعات واخبارا  نتيجة �شماعهم  تظاهرات 
غري �شحيحة. م�شريا اىل ان الوزارة قامت 
انتهت  التي  املنت�شبني  هوؤالء  عقود  بتجديد 
درج���ات  تخ�شي�ص  م���امت  واذا  ع��ق��وده��م، 
اجلهة  هي  التي  املالية  وزارة  من  وظيفية 
امل�شوؤولة عن التعيينات ولي�ص وزارة النفط 
�شيتم حتويلهم اىل املاك الدائم. واكد جهاد 
املفت�ص  مكتب  من  املنت�شبني  ارتباط  فك  ان 
النفطية  املنتجات  توزيع  �شركة  اىل  العام 

هو ال�شباب ادارية ولي�ص غري ذلك. 

بغداد / املدى
للجمارك  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ن��ف��ت 
وجود اي زيادة يف ر�شوم ال�شلع 
مدير  ال��ب��اد.وق��ال  اىل  ال����واردة 
بح�شب  �شليم  ن��وف��ل  الهيئة  ع��ام 
املركز الوطني لاعام: ان املنافذ 

باالقيام  ج��داول  لديها  احلدودية 
احل��ق��ي��ق��ة جل��م��ي��ع ال�����ش��ل��ع، وذل��ك 
املتبعة يف هيئة  اال�شعار  باعتماد 
اجلمارك، واملحددة بن�شبة 5% من 
امل�شتوردة.وا�شار  ال�شلعة  قيمة 
اقر  النواب  جمل�ص  ان  اىل  �شليم 

موؤخرا قانون التعرفة اجلمركية، 
الرئا�شة  جم��ل�����ص  اىل  واأح����ال����ه 
ل��ل��م�����ش��ادق��ة ع��ل��ي��ه. م�����ش��ي��ف��ا ان 
التعليمات احلالية �شتبقى �شارية 
التعليمات  �شدور  حتى  املفعول 

اجلديدة.

 بغداد / املدى
عدد  اأن  االجتماعية  وال�شوؤون  العمل  وزارة  اعلنت 
الت�شغيل  م��راك��ز  يف  امل�شجلني  العمل  ع��ن  العاطلني 
الفا  و/547/  مليونا  بلغ  وامل��ح��اف��ظ��ات  ب��غ��داد  يف 
ولغاية   2003/9/16 م��ن  للفرتة  و/684/ع���اط���ا 

2009/11/30. وقال م�شدر م�شوؤول يف الوزارة ل� ) 
املدى( ام�ص :" ان عدد العاطلني من الذكور بلغ مليونا 
و/354/ الفا و/562/ عاطا ومن االناث /193/ الفا 
و/122/ عاطلة توزعوا بواقع /366/ الفا و/576/ 
يف  امل�شجلني  العاطلني  ع��دد  بلغ  ح��ني  يف  ب��غ��داد  يف 

و/108/عاطلني".   الفا  و/181/  مليونا  املحافظات 
وا�شاف :" ان عدد الذين مت ت�شغيلهم عن طريق مراكز 
بلغ /250/  نف�شها  للفرتة  العمل  وزارة  الت�شغيل يف 
الفا و/274/ �شخ�شا من الذين مت ت�شجيلهم يف مراكز 

العمل والتدريب املهني يف بغداد واملحافظات.

بغداد / املدى
وجهت حمافظة بغداد وحداتها االإدارية اىل مراقبة الدعايات االنتخابية ومنع ا�شتخدام 
ك�شف  فيما   ، االنتخابية  الدعايات  الأغرا�ص  ومبانيها  والياتها  واأجهزتها  الدولة  اأموال 

حمافظ بغداد عن وجود  اأكرث من 9 اآالف حمطة انتخابية. 
العليا  املفو�شية  عقدتها  ن��دوة  خال  ال��رزاق  عبد  �شاح  الدكتور  بغداد  حمافظ  وق��ال 
امل�شتقلة لانتخابات/مكتب الكرخ حتت �شعار )العراق ينتخب ( يف حمافظة بغداد ام�ص 
" ان اكرث من 1800 مركز انتخابي �شيكون يف بغداد ال�شتقبال الناخبني ، كل مركز ي�شم 
اكرث من 4 حمطات انتخابية ليكون جمموع املحطات االنتخابية اكرث من 9 االف حمطة 
انتخابية " ..م�شريًا اىل  اأن املفو�شية جنحت كثريًا يف عملها واأ�شبح لها دور كبري يف 
بناء النظام ال�شيا�شي بالعراق ، وجنحت اي�شًا يف احلفاظ على ا�شتقاليتها بالرغم مما 

واجهته من �شغوطات �شواءعلى النطاق الدويل اأو املحلي ". 

�ملركزي��ة �لتفتي���ص  هيئ��ة  �إلغ��اء  تنف��ي  �لنف��ط 

�أكرث من 9 �آلف حمطة �نتخابية 
يف بغد�د

�ل���ع���ر�ق يف  ع���اط���ل  م��ل��ي��ون  5ر1   : �إح�����ض��ائ��ي��ة 

�جلمارك: ل ر�ضوم 
�إ�ضافية على �ل�ضلع 

�لو�ردة

م�������واد م���������وردة ل����ل����دول����ة ع�����ن ط����ري����ق ال����ق����ط����اع اخل���ا����ص

احد حقول النفط


