
امل������������وج������������ز
تخفي�ض اأجور ن�صب الهاتف 

الأر�صي 
قرر جمل�ض �إد�رة �ل�صركة �لعامة لالت�صاالت و�لربيد تخفي�ض �أجور 
ن�ص���ب �لهاتف �الأر�ص���ي �إىل 100 �ألف دينار بداًل من 150 �ألف دينار 

�ل�صابقة . 
وق���ال مدي���ر �إت�ص���االت وبري���د حمافظ���ة باب���ل �ملهند�ض عاي���د علي 
�لع���و�دي بح�ص���ب وكالة �أنب���اء �الإع���الم �لعر�قي " �أن ق���ر�ر �ل�صركة 
بتخفي�ض �أجور ن�صب �لهاتف �الأر�صي من 150 �ألف دينار �ىل 100 
�أل���ف دينار ج���اء لت�صجيع �ملو�طنني على ��صتخ���د�م �لهاتف �الأر�صي 
ودخ���ول ه���ذه �خلدم���ة يف مناف�صة مع باق���ي �ل�ص���ركات �الأخرى يف 
جم���ال �الت�صال"،مو�صحًا " �ن قر�ر �لتخفي�ض ال يعترب باأثر رجعي 
ب���ل ينفذ م���ن تاأري���خ ن�صب �خلط���وط �جلدي���دة و�إ�صتيف���اء �الأجور 

بال�صعر �جلديد " .

م�صروع  اإيواء العائالت املهجرة
ف�ي دياىل

ت�صتع���د �ملفو�صية �ل�صامية ل�صوؤون �لالجئ���ني �لتابعة لالأمم �ملتحدة  
وبالتع���اون م���ع �للجن���ة �لعلي���ا ملتابعة وتنفي���ذ �مل�صاحل���ة �لوطنية 
لل�ص���روع يف �ملرحل���ة �لثاني���ة من م�ص���روع �يو�ء �لعائ���الت �ملهجرة 
�لعائ���دة �ىل قرى حمافظة دياىل.وقال من�صق �للجنة عقيل ��لقي�صي 
بح�صب)�آكاني���وز( �م�ض �الول �إنه "من �ملزمع بناء  �صتة �الف ماأوى 
للعائ���الت �ملهج���رة  لت�ص���اف �ىل �ل���� 3172 م���اأوى كان���ت �ملفو�صية 
�صيدته���ا ورممتها خالل �لعام �ملن�ص���رم يف 63 حيا وقرية يف عموم 

مدن حمافظة دياىل".

تنفيذ م�صروع خدمي
ف�ي الب�صرة

تنف���ذ حمافظة �لب�صرة م�ص���روع �صبكة �صرف �صح���ي للمياه �لثقيلة 
ومي���اه �المط���ار يف ح���ي �جلامع���ة �ل�صكن���ي يف �لقبلة و�ص���ط مركز 

�ملحافظة .
وذكر م�صدر يف جمل�ض �ملحافظة بح�صب وكالة �أنباء �الإعالم �لعر�قي 
�أن �مل�صروع ينفذ بكلف���ة 21 مليون دوالر الإن�صاء �صبكة جماري مياه 
ثقيلة يف �حلي �لذي ي�ص���م )6000( د�ر وينفذ �إن�صاء �ل�صبكة بطول 
84 كيلوم���ر� يف ث���الث مر�حل ومبدة تنفيذ ث���الث �صنو�ت �نطلقت 
من���ذ �لثام���ن يف ني�صان �جل���اري، مبين���ًا " �أن �لعمل يت�صم���ن �أي�صًا 

ن�صب حمطات �صخ.

بابل حتتفل بيوم البيئة العراقي
�حتفل���ت حمافظة بابل بيوم �لبيئ���ة �لعر�قي وقد جرت عدة فعاليات 
م���ن �صمنه���ا �لقي���ام بحم���الت لتنظيف �الحي���اء وطم���ر �مل�صتنقعات 

و�ز�لة �لق�صب من بع�ض �جلد�ول و�مل�صتنقعات.
وقال ��صامة عبد �حل�صن من خلية طو�رئ �ملحافظة �ن هذ� �ليوم من 
�الي���ام �ملهمة النه يرتبط بالهو�ء و�مل���اء و�الر�ض وهي عماد �حلياة 
ويجب �ن تكون ن�صب���ة معاجلتها وتنقيتها عالية كي يعي�ض �ملو�طن 

حياة �صحية بعيدة عن �المر��ض.
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�سلفة املوظفني 

فرحت �صريحة �ملوظفني �ميا فرح عند �صماع �طالق وز�رة 
�ملالي���ة �صلف���ة للموظف���ني وبفائ���دة معقول���ة لعله���ا ت�صعف 
�ملوظ���ف وت�ص���د �حتياجات���ه ورمب���ا يتمك���ن �مل�صتفي���د �ن 
يفت���ح م�صروعا م���ا ليعمل به �ثنان �وثالث���ة ��صخا�ض وقد 
تك���ون هذه �خلطوة مع خطو�ت �خرى م�صابهة تعمل على 
حت�ص���ني �لو�صع �ملعي�ص���ي للموظف وتعيل ن�صب���ة الباأ�ض 
به���ا من �لعاطل���ني لكن �لفرحة مل ت�صمد كث���ر� بل تبخرت 
يف �ول مر�جع���ة للم�صتفي���د منه���ا حي���ث ��صط���دم بجد�ر 
�لروت���ني �مل�صئم وحتت ذر�ئع �صتى يعم���د �مل�صوؤولون عن 
ه���ذه �ل�صلف �ليه���ا لغاية يبغونها وي�صعب���ون �آلية �ل�صلفة 
وذل���ك عرب �جته���اد�ت من قب���ل �لقائمني عليه���ا �ملنت�صرين 
يف �ل���وز�ر�ت وفروع �مل�ص���ارف ، وبب�صاطة يتوىل مدر�ء 
�الفر�د يف �ل���وز�ر�ت عملية بيع �لدور للموظفني وجعلهم 
يف �لوجب���ة �الوىل وكل وجبة لها �صعر وهكذ� تتم �لعملية 
ع���رب و�صطاء من موظفني لهم خ���ربة يف و�صع �الفخاخ ثم 
ياأتي �ال�صطياد بعد ذلك ،كل هذ� يحدث على مر�أى وم�صمع 
�ملفت�صني �لعامني و�ذرعهم �ملمتدة يف �روقة �لوز�رة لكنهم 
اليحرك���ون �صاكن���ا رغم �نهم وج���دو� الجل ك�ص���ف �لف�صاد 
ومالحقة �ملف�صدين و�ملتالعبني وقد كلفو� �مليز�نية �لكثر 
م���ن �المتي���از�ت و�حلماي���ات و�ملخ�ص�صات بينم���ا تتفاقم 
وتت�صخ���م عملي���ات �لف�صاد م���ن حوله���م ، ويف حال رفعت 
ملفات �ل�صلفة بع���د �لتدقيق �مل�صئم ووفق �آلية )تعال باجر 
( �ىل �لفرع �ملعني بت�صليم �ل�صلفة يدخل �مل�صتفيد مبرحلة 
�خ���رى �كرث تعقيد� ونهبا جليبه وبف���روع �مل�صارف وهي 
بع����ض �ملوظف���ني �بتدع طريق���ة جدي���دة لدفع هد�ي���ا لهذ� 
�ملوظف نع���م ي�صمونها هد�يا وه���ي عبارةعن كارت �صحن 
للموباي���ل ) وعلى �ص���رط �ن يكون �بو �لع�ص���ر  دوالر�ت ( 

ول�صرعة �الجناز يف�صل كارت )�بو �لع�صرين دوالر(
ويف نهاي���ة �ملط���اف وبعد �لعناء �لكبر يج���د �مل�صتفيد من 
�ل�صلفة نف�صه قد دفع ن�صبة 20% بدل �ل 6% �ملقررة من قبل 
�لبن���ك �ملرك���زي  وهذه �الفع���ال من �لبع�ض حت���دث يوميا 
مث���ل �صلف���ة �ل�صحفي���ني �لت���ي تقل�ص���ت �ىل ثالث���ة ماليني 
بع���د �ن كانت �ربعة ماليني واليع���رف �ل�صبب وذلك لغياب 
�لتعليم���ات �و �صبابيته���ا عند فروع �مل�ص���ارف �لتي تعمل 
باجته���اد�ت م���در�ء �لفروع ورمب���ا مز�جياتهم  �م���ا �صلفة 
�ملائ���ة ر�تب فهي الت���ز�ل بربجها �لعاج���ي و�قت�صرت على 
وز�رة �ملالي���ة وت�صكيالته���ا وعل���ى �مل�ص���ارف �حلكومي���ة 
وعندما يدفعك �لف�صول �ىل �ل�صوؤ�ل عنها - �ي �صلفة �ملائة 
ر�ت���ب - فانك ت�صع نف�صك �مام �صخرية �ملوظفني والنعرف 
ه���ل هي �صل���ف خا�ص���ة ب���وز�رة معين���ة �م عام���ة وت�صمل 

�جلميع ؟
و�ذ� كان���ت للجمي���ع فلم���اذ� التفع���ل وت�ص���ل �لتعليم���ات 
لل���وز�ر�ت حتى ت���روج �ملعامالت وي�صتفي���د منها �جلميع 
الن ه���ذه �ل�صلف���ة لها �همية كبرة كونه���ا ت�صاعد �حلكومة 
على حل جزء كبر من �زمة �ل�صكن وحركة �ل�صيولة د�خل 
�لقطاع���ات �القت�صادي���ة وت�صه���م كذل���ك يف تنمي���ة دخ���ول 

�صر�ئح كثرة يف �ملجتمع.

ك���������الم اب���ي�������ض 
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 بغداد/ املدى
��صت�ص����اف �ملجل�����ض �لعر�ق����ي لل�صلم 
و�لت�صامن  �م�ض �لدكتور �القت�صادي  
حما�ص����رة   اللق����اء  �ل�ص����وري  ماج����د 
�قت�صادي����ة مو�صومة بعن����و�ن )�الد�ء 
�القت�ص����ادي  �ملج����ال  يف  �حلكوم����ي 
للف����رة م����ن 2005- 2010( و�لت����ي 
�جلان����ب  عل����ى  فيه����ا  �ل�ص����وء  �صل����ط 
و�لت�صخ����م  و�لتده����ور  �القت�ص����ادي 
�لهائ����ل باال�صاف����ة �ىل دي����ون �لعر�ق 
�خلارجي����ة كما تن����اول كيفية معاجلة 

�لديون �خلارجية . 
جمل����ة  م����ن  �ن  �ل�ص����وري  وق����ال 
�الرث �لكب����ر �ل����ذي يخ�����ض �جلانب 
�القت�صادي يف هذ� �ملجال هو �لديون 
�خلارجي����ة �ل�صخم����ة وتده����ور قيمة 
�لعمل����ة �لعر�قي����ة و�لتده����ور �لكب����ر 
يف �لبن����ى �لتحتية و�النتاج �لزر�عي 
و�ال�ص����كان  و�خلدم����ات  و�ل�صناع����ي 
ويف ف����رة �لتغي����ر كان هناك �صعف 

كبر يف �لناحية �ملالية .
وب����ني �ل�ص����وري يف ورقت����ه �ملحاور 
�ال�صا�صي����ة يف �الجت����اه �القت�ص����ادي 
وهي كيف تت����م معاجلة ديون �لعر�ق 
معاجل����ة  تت����م  وكي����ف  �خلارجي����ة 
�لت�صخ����م يف �ال�صع����ار وكي����ف مت����ت 
معاجل����ة �لق�صاي����ا �القت�صادية ب�صكل 
عام يف �لزر�عة و�ل�صناعة و�ل�صيا�صة 
يف  �ملالي����ة  و�ل�صيا�ص����ة  �القت�صادي����ة 

�لعر�ق .
 م�ص����ر� �ىل  �لديون �خلارجية :  يف 
ع����ا م1971كان هن����اك فائ�����ض ق����دره 
35ملي����ار دوالر و��صتمر هذ� �لفائ�ض 
لف����رة طويلة ج����د� لك����ن �لتو�صع يف 
�حل����دود وع�صكرة �النت����اج �ديا لي�ض 
فقط �ىل �لق�ص����اء على �لفائ�ض و�منا 
دي����ون خارجي����ة  �لع����ر�ق يف  �وقع����ا 
�الرق����ام  جمل����ة  وم����ن  له����ل  الطائ����ل 
�لت����ي البد م����ن ذكرها ه����و �ن �لنفقات 
�لع�صكري����ة من 1981�ىل 1988كانت 
بح����دود 166ملي����ار دوالر يف �لوقت 
�ل����ذي بلغت ب����ه �لعو�ئ����د �لنفطية يف 
نف�ض �لفرة ح����و�يل 67 مليار دوالر 
�لع����ر�ق  �غ����رق  فق����د  لذل����ك  ونتيج����ة 

بالدي����ون وحل����د �الآن  و�ن����ه مل يت����م 
�لتو�ص����ل �ىل نهاي����ة ه����ذه �لديون �و 
حت����ى حتديد ه����ذه �لدي����ون  و�و�صح 
�ملتح����دة  �المم  هيئ����ات  "وق����درت   :
1991ب  ع����ام  يف  �لع����ر�ق  دي����ون 
ه����ذه  وتت����وزع  دوالر  383ملي����ار 
�لدي����ون �ىل 57 مليارعبارة عن عقود 
قرو�����ض  دوالر  و127ملي����ار  ملزم����ة 
و199ملي����ار دوالر تعوي�ص����ات حرب 
�خلليج وكانت �لتعوي�صات هي ثمرة 
320مليار دوالر منها 148مليار متت 
ت�صويته����ا مع �ل����دول �لد�ئنة وطالبت 
بع�ض �حلكوم����ات مببل����غ 172مليار 

دوالر 
 ��صتبع����دت لكن حتى ه����ذه �للحظة مل 
ين����م �النتهاء منه����ا وهن����اك مطالبات 
به����ذه �ملبال����غ وبع�ض �ل����دول تطالب 

باكرث من ذلك .
و��صار �ل�صوري �ىل تقدير�ت وز�رة 
�الرق����ام  تعتربه����ي  و�لت����ي  �ملالي����ة 
�لنهائية للقرو�����ض �لعر�قية ففي عام 
130ملي����ار  �لقرو�����ض  2004بلغ����ت 
دوالر وزع����ت على �رب����ع جهات ، هي 
دول ن����ادي باري�����ض حت����ذف 50مليار 
دوالر ودول م����ن غ����ر �ع�ص����اء ن����ادي 
باري�ض حت����ذف 20مليار دوالر ودول 
�خلليج �لعربي حتذف 40مليار دوالر 
ود�ئن����ون جتاري����ون  20مليار دوالر 
ويف ه����ذه �حلال����ة جل����اأ �لع����ر�ق �ىل 
�صرك����ة حمام����اة دولية ملتابع����ة عملية 
�لقرو�����ض وم����ع �صركة تدقي����ق دولية 
ملتابع����ة تدقي����ق ه����ذه �لقرو�ض ولفت 
�لدولي����ة  �مل�صاع����د�ت  �ىل  �ل�ص����وري 

�لتي �صاهمت بتخفيف �لعبء
وت����وج ه����ذ� بقر�ر جمل�����ض �المن رقم 
�ل����دول  مطالب����ات  من����ع  1483�ل����ذي 

ال�صرد�د ديونها من عائد�ت �لنفط 
و�ك����د �ل�ص����وري عل����ى �ن معظم هذه 
ودي����ون  ت�صويته����ا  مت����ت  �لدي����ون 
خف�ص����ت �ىل 80% وبع�����ض �الحي����ان 
100% م����ن قب����ل بع�����ض �ل����دول �م����ا 
�لديون �لت����ي مت �ال�ص����ر�ر عليها هي 
20 ملي����اردوالر وهي دي����ون جتارية 
خا�ص����ة حي����ث مت �صر�وؤه����ا بجزء من 

قيمتها وهو 10% من قيمتها �ال�صلية 
و�لبقي����ة مت����ت ت�صويته����ا ع����ن �ص����ر�ء 
�صند�ت ملدة ع�صري����ن �صنة بفائدة %5 
وت�ص����دد على ثمان �صن����و�ت من بد�ية 
�مل�صكل����ة  2028�م����ا  2020ولغاي����ة 
دي����ون  فه����ي  �لدي����ون  �ال�صا�صي����ة يف 
�لكوي����ت و�ل�صعودية �لت����ي مل يعرف 
�و  �لفو�ئ����د  حجمه����ا وه����ل تت�صم����ن 
ال تت�صم����ن �لفو�ئ����د وماه����و �ملوق����ف 
منها م����ن قبل هذه �ل����دول و�لردد�ت 

�لكثرة حول ت�صويتها .  
وك�ص����ف �ل�صوري �ن عائ����د�ت �لنفط 
عن����د  تنته����ي  ب����ل  �لدي����ون  التغط����ي 
�لتهم����ت  �لت����ي  �لت�صغيلي����ة  �ملو�زن����ة 
�ل�صن����و�ت  م����دى  عل����ى  �ملو�زن����ات 
�ل�صابق����ة حي����ث �نه����ا الت�صتطي����ع �ن 
تكف����ي �و ت�ص����د ج����زء� �صغ����ر� م����ن 

ف����ان  ولذل����ك  �ال�صتثماري����ة  �ملو�زن����ة 
م�ص����ادر ت�صديد ه����ذه �لديون �صيكون 
�لتوج����ه �لوحيد لها هو زي����ادة �نتاج 
�لنف����ط وزيادة �لعائ����د�ت �لنفطية مع 
ع����دم �لتعر�ض �ىل ��صب����اب �نخفا�ض 
�لنف����ط يف �مل�صتقب����ل ،  و��صت����درك : 
لكن غي����اب �ل�صيا�ص����ة �القت�صادية يف 
�لع����ر�ق و�ل�صبابي����ة يف �تخاذ �لقر�ر 
ق����د يعر�����ض �لع����ر�ق �ىل �ملزي����د م����ن 
�النتكا�صات ل����ذ� �حلكومة ت�صعى �ىل 
�القر��ض من �لبنك �لدويل وي�صرح 
ميز�ني����ة  فائ�����ض  ب����ان  �مل�صوؤول����ون 
2009يغط����ي �لعج����ز �حلا�صل فلماذ� 
�القر��ض وهذه ه����ي �ل�صبابية �لتي 
نعنيه����ا ��صافة �ىل �لدي����ون �لد�خلية 
4ترلي����ون  ح����و�يل   بلغ����ت  �لت����ي 

دين�������ار. 

و �ملح����ور �لثاين م����ن ورقة �ل�صوري 
ه����و �لت�صخم وتده����ور قيم����ة �لعملة 
�لذي كان �صببه �لو�صع �المني وعدم 
��صتق����ر�ر �ل�صوق وزي����ادة �ال�صتهالك 
�لت����ي كان����ت ور�ء تده����ور �القت�ص����اد 
�لعر�ق����ي بجو�نب����ه كله����ا ، لك����ن بع����د 
�ال�صتق����ر�ر �لن�صب����ي للو�ص����ع �المني 
وزي����ادة �ص����ادر�ت �لنف����ط باال�صاف����ة 
�ىل تغي����ر �لعمل����ة ف����ان هذهالعو�مل 
�صاهم����ت وعاجل����ت ج����زء� كب����ر� من 

�لت�صخم .
 �م����ا يف �ملحور �لثالث وهو �ل�صيا�صة 
�القت�صادية و�ملالية قال �ل�صوري : �ن 
تطور �لناجت �الجم����ايل �ملحلي  نابع 
م����ن زيادة ��صعار �لنف����ط لكن باملقابل 
�نخف�ص����ت م�صاهمة �لقط����اع �لزر�عي 
و�لقطاع �ل�صناعي حي����ث بلغ �لناجت 

لكليهما  1% ��صافة �ىل تف�صي ظاهرة 
�لبطالة و�لتي بلغت وفق �الح�صاء�ت 
غ����ر �لر�صمية 50% �م����ا �الح�صاء�ت 
�لر�صمي����ة تقول �ن �لن�صب����ة هي %18 
ناهيك عن م�صكلة �لكهرباء �لتي بقيت 
من دون حل م�ص����ر� �ىل تعمد وز�رة 
�لكهرب����اء يف �لتلك����وؤ وعرقل����ة �لتيار 
�لكهربائ����ي لت�صجيع وق����ف �ل�صناعة 
و��صح����ة  و�ال�صب����اب  �لع����ر�ق  يف 
يتلقاه����ا  �لت����ي  بالعم����والت  وتتعل����ق 
�لبع�ض و�البتعاد عن �لتوجه �لفعلي 

نحو �القت�صاد �لعر�قي  . 
�ملد�خ����الت  ب����اب  فت����ح  ذل����ك  بع����د 
و�لتعقيب����ات �لت����ي �غن����ت �ملحا�صرة 
�لت����ي ح�صره����ا خ����رب�ء �قت�صادي����ون 
ورج����ال �عم����ال  ف�ص����ال ع����ن و�صائ����ل 

�العالم .

يف املجل�ض العراقي لل�صلم والت�صامن

 ندوة تو�سح معاجلات الت�سخم االقت�سادي وديون العراق اخلارجية

جانب من الندوة

مي�صان/ رعد الر�صام
ع���رب �لعديد من �أه���ايل مدينة �لعم���ارة للمدى 
�م����ض ع���ن �أرتياحه���م �إث���ر خف����ض ع���دد نقاط 
�ل�صيطر�ت �لع�صكرية �لتي كانت تنت�صر بكثافة 
يف عموم �صو�رع �ملدينة و�لقيام  بفتح  بع�ض 
�ل�ص���و�رع �لرئي�صة �لتي �صبق و�أن �أغلقت �أمام 
حركة �مل���رور �إبان عمليات ب�صائر �ل�صالم �لتي 

�صهدتها �ملحافظة يف حزير�ن 2008 . 
وقال �ملو�طن �أبو يا�صني / �صائق �صيارة �أجرة  
" كان م���ن �ملفر����ض فتح �ل�ص���و�رع وخف�ض 
�ل�صيطر�ت  قبل هذ� �لوقت بكثر كون  مي�صان 
عموما ومدين���ة �لعمارة على وجه �خل�صو�ض 

تتمت���ع بو�صع �أمني ممت���از "  فيما ��صار �صالم 
ج���و�د / ويعم���ل مدر�ص���ا ، �ىل �أن �ل�صيط���ر�ت 
�لكثيف���ة د�خل �ملدينة كانت تعيق حركة �ملرور 
وحول���ت �ملدينة �ىل ما ي�صبه �لثكنة �لع�صكرية  
م�صيف���ا " �أعتق���د �أن �لعم���ل �الأ�صتخب���اري  هو 
�ف�ص���ل �ل�صر�تيجي���ات حلف���ظ �الأم���ن بالعمل 
�لوقائي �ال�صتباق���ي لك�صف �لتهديد�ت �الأمنية  

قبل حدوثها "
�أم���ا �ملو�طنة �إميان عبد �لل���ه  فطالبت �جلهات 
�ملعنية بن�صر �صيار�ت �صرطة �لنجدة  يف �أماكن 
حمددة د�خل �ملناطق �ل�صكنية بدل وقوفها يف 
مفرق���ات �ل�صو�رع  �لرئي�ص���ة لزيادة �طمئنان 

�الأه���ايل و�حلفاظ عل���ى �الأمن �لع���ام  بح�صب 
و�صفها . 

مو�طن���ون �آخ���رون طالبو� �حلكوم���ة �ملحلية  
و�صلط���ات �الأم���ن بتنظي���م �الأ�ص���و�ق  و�يجاد 
حل���ول للتج���اوز�ت �ملنت�صرة  د�خله���ا من قبل 
�أ�صح���اب �لب�صط���ات �لذي���ن ي�صبب���ون �لزحام 
�ل�صديد وكذلك رف���ع �لتجاوز�ت �ملنت�صرة على 
�أر�صف���ة  �لعديد م���ن �ل�صو�رع حي���ث ��صتوىل 
بع����ض ��صح���اب �ملطاعم و�ملح���الت على كامل 
�لر�صي���ف �ملقابل لهم م���ا ي�صط���ر �ل�صابلة �ىل 

�صلوك �ل�صارع للمرور.
 جدير بالذكر �أن حمافظ مي�صان �ملهند�ض حممد 

�صياع �ل�صود�ين  �أم���ر برفع بع�ض �ل�صيطر�ت 
يف مرك���ز �ملحافظة و�فتتاح �ل�ص���و�رع �ملغلقة 
�لت���ي ت�صبب �الزدحام���ات �ملرورية �لتي تعيق 
حرك���ة �ملو�طن���ني با�صتمر�ر وب���ني �ل�صود�ين 
�أن �للجنة �المني���ة �لعليا يف �جتماعها �الخر 
و�صم���ن �ملر�جع���ة �مل�صتمرة للخط���ط �الأمنية، 
ونظر� ال�صتق���ر�ر �لو�صع �الأمني يف �ملحافظة 
، ق���ررت رفع بع�ض �ل�صيطر�ت وفتح �ل�صو�رع 
�لرئي�ص���ة �لت���ي كانت مغلقة من���ذ عملية ب�صائر 
�ل�ص���الم �الأمني���ة لغر�ض تخفي���ف �الزدحامات 
�ملرورية وكذل���ك �أعادة ترتيب هذه �ل�صيطر�ت 
مب���ا ين�صج���م م���ع تط���ور�ت �لو�ص���ع �الأمني . 

و�أ�صاف �ن رفع ه���ذه �ل�صيطر�ت ال يحدث �أي 
فر�غ �مني و�ن �لق���و�ت �المنية لديها �صيطرة 
كامل���ة على �لو�صع �المني يف حمافظة مي�صان 
. م���ن جانبه ق���ال �لل���و�ء كرمي ها�ص���م �لبطاط 
مدير عام �صرطة مي�صان : قامت �ملديرية �لعامة 
وبتوجيه من قب���ل حمافظ مي�صان وبالتن�صيق 
م���ع قي���ادة �لعملي���ات �لع�صكري���ة يف �ملحافظة 
بتحدي���ث �خلط���ة �الأمنية،حي���ث مت رف���ع عدة 
�صيطر�ت موجودة يف مركز �ملحافظة لت�صهيل 
�ص���ر �لعجالت وتقلي���ل �الزدحامات وتخفيف 
�ملعان���اة عن كاهل �ملو�ط���ن ،وهذ� يدل على �ن 

هنالك �صيطرة كاملة على �لو�صع �الأمني .

مطالبات بتنظيم الأ�صواق  واإيجاد حلول لتجاوزات الب�صطات

فتح ال�سوارع املغلقة وخف�ش نقاط التفتي�ش وال�سيطرات الع�سكرية فـي العمارة

بابل/ اقبال حممد 
�عل���ن رئي����ض جمل����ض حمافظ���ة باب���ل كاظ���م جمي���د توم���ان يف 
ت�صريح���ات �صحفية عن مو�فقة وزير �ملالي���ة على �طالق �ملبالغ 

�لتي مل تدور للعام 2008.
وق���ال �ن لقاء جمعه بوزي���ر �ملالية بيان ج���رب �لزبيدي �ال�صبوع 
�ملا�ص���ي مت خالل���ه �ص���رح مظلومية �ملحافظ���ة و�ملديوني���ة �لتي 
تعاين منه���ا وعدم ��صتطاعتها تنفي���ذ �ي م�صاريع حاليا ما ��صفر 
ع���ن �طالق �ملبالغ �لتي مل يتم تدويرها للعام2008 وبو�قع %50 
م���ن تلك �ملبالغ م�صيف���ًا �ن �ملجل�ض و�ج���ه ��صكالية كبرة ب�صبب 
حتوي���ل م���ا تبقى م���ن ميز�نية ع���ام 2008 و�لبالغ���ة 148 مليار 
دين���ار �ىل خزين���ة �لدولة وب�صب���ب نظام �مليز�ني���ة �جلديد �لذي 

ين����ض على عدم تدوير �ملبالغ �لتخمينية و�رجاعها �ىل �مليز�نية 
�ملركزي���ة حتى تتمك���ن �حلكومة من �ج���ر�ء �حل�صابات �خلتامية 
. و�عت���رب تومان تاأخر �مليز�نية للع���ام 2008 و�لتي �طلقت يف 
�ل�صه���ر �خلام�ض �صببا كبرً� يف عدم �ص���رف مبالغ �مليز�نية مما 
جعل مديوني���ة �ملحافظة تزد�د وعدم �لقدرة على تنفيذ �مل�صاريع 
موؤك���دً� على �ن مبلغ 74 مليار دينار �صيتم �صرفها هذ� �لعام على 
�م���ل �ن يتم �صرف �ملبلغ �لباق���ي �صمن �مليز�ني���ة �لتكميلية لهذ� 

�لعام �و �صمن �مليز�نية �لعمومية لل�صنة �ملقبلة.
 �ىل ذلك ك�صف رئي�ض جمل�ض �ملحافظة �ن وزير �ملالية و�فق على 
�صرف رو�تب �لرعاية �الجتماعية �ملتاأخرة و�صيتم ذلك بال�صرعة 

كون �ن تلك �لرو�تب تهم �صريحة كبرة من �بناء �ملحافظة.

بغداد/ املدى
تتو��صل �ملالكات �لفني���ة و�لهند�صية يف مديرية 
�الإنارة �إحدى ت�صكي���الت �ملديرية �لعامة لتوزيع 
كهرب���اء �لك���رخ يف ن�صب منظوم���ات �النارة من 
خالل �لربنامج �ملعد له���ذ� �لغر�ض، و�أفاد م�صدر 
�إعالم���ي م�ص���وؤول يف مديري���ة �إنارة �لك���رخ باأن 
�مل���الكات �لهند�صية و�لفنية متكن���ت خالل �ل�صهر 
�ملا�ص���ي من ن�صب )16( عم���ود �إنارة بطول 10م 
 /k.v132( يف �ص���ارع مدخل حمط���ة �لو�صا����ض
عل���ي �ل�صالح( ون�صب قو�ع���د ومد قابلو 4×16 
ملم2 مل�صاف���ة 800م ون�صب تر�كي���ب �إنارة 400 

و�ط �صودي���وم و�ذرعه���ا، وكذل���ك مت���ت �إن���ارة 
�صارع م�صت�صفى �لكرخ )من تقاطع بر�ثا- تقاطع 
�لبروت���ي( و�لذي يبل���غ طول���ه 800م، حيث مت 
ن�ص���ب �أعم���دة وقو�عده���ا وتر�كيب �إن���ارة 400 
و�ط �صودي���وم لع�صرين عمودً� مع ن�صب �صويج 
�إن���ارة ثالثة �أطو�ر.و�أ�ص���اف �مل�صدر �أن �ملالكات 
�لفني���ة �أنارت �ص���ارع �لعمل �ل�صعب���ي بطول 2.5 
ك���م �إذ مت تعوي�ض �صتة �أعمدة مدورة بطول 15م 
وقو�عده���ا و�صحب قابلو م���ربوم بطول �ل�صارع 
ون�صب )30( تركيب �إنارة 400 و�ط ويف �صارع 
�ملحارب���ني حمل���ة 647 مت م���د قابل���و 4×16 ملم 

مل�صافة 1كم ون�صب )24( عمود �إنارة بطول 10م 
وقو�عده���ا و�ذرعها ون�ص���ب )48( تركيب �إنارة 
400 و�ط �صودي���وم.ومت ن�ص���ب )25( تركي���ب 
�إنارة و�ذرعها و�صويج �إنارة يف �ل�صارع �ملحاذي 

ملحطة �لوقود يف �لرموك وبطول 1كم.
و�أ�ص���ار �مل�ص���در �ىل �أن �أعم���ال مديري���ة �الإن���ارة 
متو��صل���ة يف ن�صب منظومات �الإنارة �ل�صم�صية 
حي���ث مت ن�ص���ب وت�صغي���ل )128( منظوم���ة م���ع 
عمود �ض.ع لل�صارع �ملحاذي ملنطقة �الإ�صكان من 
تقاطع �الإ�صارة �ل�صوئية ولغاية خمازن �لغذ�ئية 
�لتابع لوز�رة �لتجارة ون�صب وت�صغيل منظومة 

�الإنارة �ل�صم�صية وبعدد )123( منظومة لل�صارع 
�ملح���اذي ل�صك���ة �لقط���ار م���ن خم���ازن �لغذ�ئي���ة 
)وز�رة �لتج���ارة( يف منطق���ة �الإ�ص���كان ولغاي���ة 

�جلمعية �لتعاونية يف منطقة �لد�ودي.
ويف �ص���ارع �الأم���ر�ت يف �ملن�ص���ور مت ن�ص���ب 
وت�صغي���ل )32( عم���ود �إن���ارة ويف �ص���ارع ن���ادي 
�ل�صيد متت �ملبا�صرة بالعمل لن�صب 17 منظومة 
�إن���ارة �صم�صية وماز�ل �لعمل ج���ار الإكمال �لعمل 
يف �ل�ص���ارع، كم���ا وبا�ص���رت �مل���الكات �لفنية يف 
�ص���ارع )60( ح���ي �مليكاني���ك يف �ل���دورة باعمال 

حفر مو�قع �الأعمدة ون�صب )62( عمود� .

كهرباء الكرخ تن�سب منظومات لالإنارة ال�سم�سيةاإطالق املبالغ التي مل تدور لعام 2008 اإىل بابل

وا�صط/ حامد تركي املياحي 

نظم���ت نقاب���ة ذوي �مله���ن  �لهند�صي���ة يف 
حمافظ���ة و��ص���ط ومب�صارك���ة  ع���دد م���ن 
 ، �لك���وت  مدين���ة  �أبن���اء  م���ن  �ملو�طن���ني 
معظمهم من �لطلبة ،  تظاهرة �أمام  مبنى 
جمل�ض �ملحافظة مطالبني بتح�صني �لطاقة 
�لكهربائية �ملجهزة للمو�طنني وحما�صبة 

�ملق�صرين ..
�ك���د ذلك  ل����) �ملدى ( �م����ض رز�ق �لكبجي 
نقابتن���ا  �لنقاب���ة وق���ال  نظم���ت  رئي����ض 
بتح�ص���ني  للمطالب���ة  �صلمي���ة  تظاه���رة 
�خلدمات وخ�صو�صا �لطاق���ة �لكهربائية 
�ملجه���زة للمو�طن���ني ، كم���ا �صب���ق لن���ا �ن 
نظمن���ا   تظاه���رة مماثل���ة قب���ل ��صبوعني 
تقريب���ا ح���ول و�ق���ع حت�ص���ني �لكهرب���اء 
ومت ت�صلي���م جمل�ض �ملحافظ���ة ن�صخة من 
مطالي���ب �ملتظاهري���ن ووعدن���ا �ملجل����ض 
م���ن  �ي  تنفي���ذ  يت���م  مل  لك���ن  بتنفيذه���ا، 
�لوع���ود وال حت���ى عقد جل�ص���ة نقا�ض من 
قب���ل �ملجل����ض ملناق�صة و�ق���ع �لكهرباء �و 

�لرد على مطاليب �ملتظاهرين .
و�أ�صاف : �أن �لنقابة �قامت هذه �لتظاهرة 
وتقدم���ت بنف����ض �ملطالي���ب و�صتتو��صل 
يف تعبئ���ة �جلماه���ر للقي���ام بتظاهر�ت 
�خ���رى لل�صغط عل���ى �حلكومتني �ملحلية 

و�ملركزي���ة  من �جل �الهتم���ام باخلدمات 
ويف مقدمته���ا �لكهرب���اء. و�أ�صار �لكبجي 
�ىل �ص���رورة  زي���ادة ح�ص���ة �ملحافظة من 
�لطاق���ة �لكهربائي���ة �أ�ص���وة باملحافظ���ات 
�الخ���رى ورفع �لتجاوز�ت ع���ن �ملغذيات 
�لكهربائي���ة وخط���وط �لط���و�رئ ب���دون 
متييز بني من���ازل �ملو�طنني و�مل�صوؤولني 
وحما�صب���ة �مل�صوؤولني ع���ن تردي �خلدمة 

�لكهربائية.
�لنقاب���ة وزع���ت يف �ال�صب���وع  �أن  و�ك���د 
�حلايل بيانا يحذر من �قامة تظاهر�ت يف 
حال �ال�صتمر�ر بردي �لطاقة �لكهربائية 

�ملجهزة للمو�طنني يف و��صط .
 م���ن جان���ب �خ���ر طال���ب ع���دد م���ن طلب���ة 
�ملد�ر�ض يف �ملحافظ���ة �حلكومة �ملركزية 
�ملحافظ���ة  وجمل����ض  �لكهرب���اء  ووز�رة 
بعدم قط���ع �لتيار �لكهربائ���ي خالل فرة 

�المتحانات �أ�صوة باملنا�صبات �الأخرى . 
�ي���ام  �ن  �لطلب���ة  م���ن  ع���دد  و�أو�ص���ح 
�المتحانات �صتك���ون خالل ف�صل �ل�صيف 
وهي فرة �ل���ذروة بحر�رتها وخ�صو�صا 
.و�نقط���اع  �لنهائي���ة  �المتحان���ات  ف���رة 
�لتي���ار يوؤث���ر ب�ص���كل �صلبي عل���ى نف�صية 
�لطال���ب و�صعف قدرته عل���ى �لقر�ءة يف 
ه���ذه �لف���رة �حلرج���ة بالن�صب���ة للطلب���ة 

ال�صيما طلبة �ل�صفوف �ملنتهية.

ذوي املهن الهند�سية يف وا�سط
تطالب بتح�سني التيار الكهربائي

النا�صرية/ ح�صني العامل 

�فتتح����ت �د�رة �صج����ن �لنا�صري����ة �ملركزي 
نزي����ل   800 ل�����  تت�ص����ع  حديث����ة  من�ص����اآت 
��ص����ايف وذلك �صم����ن خطة لزي����ادة �لطاقة 
�ال�صتيعابي����ة ومعاجل����ة ح����االت �الكتظاظ 
�لت����ي تع����اين منه����ا �ملو�ق����ف و�ل�صج����ون 

�لعر�قية.
وت�صتمل �ملن�صاآت �ال�صافية �لتي تد�ر عرب 
منظومة �لرقاب����ة �اللكرونية على قاعتني 
حديثت����ني تت�ص����ع كل منهم����ا ل����� 400 نزي����ل 
��صافة �ىل مكاتب لطبيب �ل�صجن و�لباحث 

�الجتماعي و�صالون حالقة �لنزالء و�ذ�عة 
د�خلية ف�صال عن غرف����ة خا�صة للنزالء من 

�ملعاقيني.
�ملرك����زي  �لنا�صري����ة  وق����ال مدي����ر �صج����ن 
عبا�����ض نا�صر �صمخي للم����دى: �ن �ملن�صاآت 
�ال�صافي����ة �لتي �أن�صئت عل����ى ح�صاب فريق 
�العم����ار �المريكي GRS وبكلف����ة تقدر ب� 
18 مليون دوالر تتكون من ثمانية �جنحة 

ي�صتوعب كل جناح منها 100 نزيل.
 و��ص����اف وه����ذ� م����ا يتي����ح الد�رة �ل�صجن 
تاأمني غرف م�صتقل����ة للنزالء وبو�قع غرفة 
و�ح����دة ل����كل نزيل����ني م����ن ن����زالء �ل�صجن ، 

و��ص����ار �صمخ����ي �ىل �مكانية رف����ع  �لطاقة 
�لنا�صري����ة �ملركزي  �ال�صتيعابي����ة ل�صج����ن 
من 800 نزيل �ىل 1600 نزيل بعد ��صافة 

�ملن�صاآت �جلديدة.
وكانت �د�رة �صج����ن �لنا�صرية �ملركزي قد 
��صتحدثت مطلع �لع����ام �حلايل عدة ور�ض 
تدريبية  د�خل �ل�صجن �ملذكور وذلك لتعليم 
�لنزالء مه����ن �لنجارة و�حلد�دة و�خلياطة 
وت�صلي����ح �الجهزة �لكهربائية كما �فتتحت 
حمرف����ا فني����ا لتعلي����م �لر�صم وف����ن �لنحت 
حي����ث �قي����م معر�ض فن����ي لالعم����ال �لفنية 

�لتي نفذها نزالء �ل�صجن �ل�صهر �ملا�صي.

افتتاح من�ساآت حديثة تت�سع لـ 800 نزيل
فـي �سجن النا�سرية املركزي

بغداد/ قي�ض عيدان

عل���ى  �ن  �ل�صح���ة  وز�رة  �ك���دت 
جمي���ع �مل�صت�صفي���ات �حلكومي���ة 
تنظيم �ملو�عيد �خلا�صة  بفح�ض 
�لرن���ني �ملغناطي�ص���ى و�ملفر�����ض 
و�ن  معلن���ة  ج���د�ول  وتنظي���م 
قب���ل  م���ن  �لتنظي���م  عملي���ة  تت���م 
مدي���ر �مل�صت�صف���ى ؛ وبني �لناطق 

�لر�صم���ي ف���ى �ل���وز�رة �لدكت���ور 
�صباح كركوكلي  �م�ض �ن �لعديد 
�ملتخ�ص�ص���ة  �مل�صت�صفي���ات  م���ن 
للرن���ني  �جه���زة  متتل���ك  و�لت���ى 
تعاين م���ن زخم �ملر�صى �ملحالني 
�ال�صت�صاري���ني  �الطب���اء  م���ن 
�ج���ر�ء  الج���ل  و�الخت�صا����ض 
باالجه���زة  �خلا����ض  �لفح����ض 
�لتقني���ة وعلي���ه �ك���دت �ل���وز�رة 

�مل�صت�صفي���ات  تل���ك  جمي���ع  عل���ى 
ت�صكي���ل جلن���ة لغر����ض �لتنظي���م 
�مل�صت�صف���ى  مدي���ر  يك���ون  و�ن 
م�صرفا على ذلك من �جل �حلد من 
�لتغير�ت �حلا�صلة فى �ملو�عيد 
مم���ا ي�صب���ب ��ص���كاال للمر�جعني 
�ن  �ىل   كركوكل���ي  و��ص���ار  ؛ 
�ملر�صى �لر�قدي���ن فى �مل�صت�صفى 
اليخ�صع���ون �ىل مو�عيد م�صبقة 

ب���ل يت���م �ج���ر�ء �لفح����ض بنف�ض 
�لي���وم كما �ص���دد كركوكل���ي على 
ف���ى  �لع���ام  �ملفت����ض  مكت���ب  �ن 
�ل���وز�رة �خ���ذ على عاتق���ه �لنظر 
ف���ى �ل�ص���كاوى �ملقدم���ة م���ن قبل 
باال�صافة  �ملو�طن���ني ودر��صته���ا 
�ىل �ج���ر�ء �لتفتي�ض �لدوري من 
�جل �لوقوف عل���ى تنظبم عملية 

�لفح�ض.

تنظيم مواعيد خا�سة لفحو�سات الرنني املغناطي�سي


