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يف املجل�س العراقي لل�سلم والت�ضامن

�سلفة املوظفني

ندوة تو�ضح معاجلات الت�ضخم االقت�صادي وديون العراق اخلارجية

كرمي حممد ح�سني
فرحت �شريحة املوظفني اميا فرح عند �سماع اطالق وزارة
املالي ��ة �سلف ��ة للموظف�ي�ن وبفائ ��دة معقول ��ة لعله ��ا ت�سعف
املوظ ��ف وت�س ��د احتياجات ��ه ورمب ��ا يتمك ��ن امل�ستفي ��د ان
يفت ��ح م�شروعا م ��ا ليعمل به اثنان اوثالث ��ة ا�شخا�ص وقد
تك ��ون هذه اخلطوة مع خطوات اخرى م�شابهة تعمل على
حت�س�ي�ن الو�ضع املعي�ش ��ي للموظف وتعيل ن�سب ��ة الب�أ�س
به ��ا من العاطل�ي�ن لكن الفرحة مل ت�صمد كث�ي�را بل تبخرت
يف اول مراجع ��ة للم�ستفي ��د منه ��ا حي ��ث ا�صط ��دم بجدار
الروت�ي�ن امل�سئم وحتت ذرائع �شتى يعم ��د امل�س�ؤولون عن
ه ��ذه ال�سلف اليه ��ا لغاية يبغونها وي�صعب ��ون �آلية ال�سلفة
وذل ��ك عرب اجته ��ادات من قب ��ل القائمني عليه ��ا املنت�شرين
يف ال ��وزارات وفروع امل�ص ��ارف  ،وبب�ساطة يتوىل مدراء
االفراد يف ال ��وزارات عملية بيع الدور للموظفني وجعلهم
يف الوجب ��ة االوىل وكل وجبة لها �سعر وهكذا تتم العملية
ع�ب�ر و�سطاء من موظفني لهم خ�ب�رة يف و�ضع االفخاخ ثم
ي�أتي اال�صطياد بعد ذلك ،كل هذا يحدث على مر�أى وم�سمع
املفت�شني العامني واذرعهم املمتدة يف اروقة الوزارة لكنهم
اليحرك ��ون �ساكن ��ا رغم انهم وج ��دوا الجل ك�ش ��ف الف�ساد
ومالحقة املف�سدين واملتالعبني وقد كلفوا امليزانية الكثري
م ��ن االمتي ��ازات واحلماي ��ات واملخ�ص�صات بينم ��ا تتفاقم
وتت�ضخ ��م عملي ��ات الف�ساد م ��ن حوله ��م  ،ويف حال رفعت
ملفات ال�سلفة بع ��د التدقيق امل�سئم ووفق �آلية (تعال باجر
) اىل الفرع املعني بت�سليم ال�سلفة يدخل امل�ستفيد مبرحلة
اخ ��رى اكرث تعقيدا ونهبا جليبه وبف ��روع امل�صارف وهي
بع� ��ض املوظف�ي�ن ابتدع طريق ��ة جدي ��دة لدفع هداي ��ا لهذا
املوظف نع ��م ي�سمونها هدايا وه ��ي عبارةعن كارت �شحن
للموباي ��ل ( وعلى �ش ��رط ان يكون ابو الع�ش ��ر دوالرات )
ول�سرعة االجناز يف�ضل كارت (ابو الع�شرين دوالر)
ويف نهاي ��ة املط ��اف وبعد العناء الكبري يج ��د امل�ستفيد من
ال�سلفة نف�سه قد دفع ن�سبة  %20بدل ال  %6املقررة من قبل
البن ��ك املرك ��زي وهذه االفع ��ال من البع�ض حت ��دث يوميا
مث ��ل �سلف ��ة ال�صحفي�ي�ن الت ��ي تقل�ص ��ت اىل ثالث ��ة ماليني
بع ��د ان كانت اربعة ماليني واليع ��رف ال�سبب وذلك لغياب
التعليم ��ات او �ضبابيته ��ا عند فروع امل�ص ��ارف التي تعمل
باجته ��ادات م ��دراء الفروع ورمب ��ا مزاجياتهم ام ��ا �سلفة
املائ ��ة راتب فهي الت ��زال بربجها العاج ��ي واقت�صرت على
وزارة املالي ��ة وت�شكيالته ��ا وعل ��ى امل�ص ��ارف احلكومي ��ة
وعندما يدفعك الف�ضول اىل ال�س�ؤال عنها  -اي �سلفة املائة
رات ��ب  -فانك ت�ضع نف�سك امام �سخرية املوظفني والنعرف
ه ��ل هي �سل ��ف خا�ص ��ة ب ��وزارة معين ��ة ام عام ��ة وت�شمل
اجلميع ؟
واذا كان ��ت للجمي ��ع فلم ��اذا التفع ��ل وت�ص ��ل التعليم ��ات
لل ��وزارات حتى ت ��روج املعامالت وي�ستفي ��د منها اجلميع
الن ه ��ذه ال�سلف ��ة لها اهمية كبرية كونه ��ا ت�ساعد احلكومة
على حل جزء كبري من ازمة ال�سكن وحركة ال�سيولة داخل
القطاع ��ات االقت�صادي ��ة وت�سه ��م كذل ��ك يف تنمي ��ة دخ ��ول
�شرائح كثرية يف املجتمع.

بغداد /املدى

ا�ست�ض ��اف املجل� ��س العراق ��ي لل�سلم
والت�ضامن ام�س الدكتور االقت�صادي
ماج ��د ال�ص ��وري اللق ��اء حما�ض ��رة
اقت�صادي ��ة مو�سومة بعن ��وان (االداء
احلكوم ��ي يف املج ��ال االقت�ص ��ادي
للف�ت�رة م ��ن  )2010 -2005والت ��ي
�سل ��ط ال�ض ��وء فيه ��ا عل ��ى اجلان ��ب
االقت�ص ��ادي والتده ��ور والت�ضخ ��م
الهائ ��ل باال�ضاف ��ة اىل دي ��ون العراق
اخلارجي ��ة كما تن ��اول كيفية معاجلة
الديون اخلارجية .
وق ��ال ال�ص ��وري ان م ��ن جمل ��ة
االرث الكب�ي�ر ال ��ذي يخ� ��ص اجلانب
االقت�صادي يف هذا املجال هو الديون
اخلارجي ��ة ال�ضخم ��ة وتده ��ور قيمة
العمل ��ة العراقي ��ة والتده ��ور الكب�ي�ر
يف البن ��ى التحتية واالنتاج الزراعي
وال�صناع ��ي واخلدم ��ات واال�س ��كان
ويف ف�ت�رة التغي�ي�ر كان هناك �ضعف
كبري يف الناحية املالية .
وب�ي�ن ال�ص ��وري يف ورقت ��ه املحاور
اال�سا�سي ��ة يف االجت ��اه االقت�ص ��ادي
وهي كيف تت ��م معاجلة ديون العراق
اخلارجي ��ة وكي ��ف تت ��م معاجل ��ة
الت�ضخ ��م يف اال�سع ��ار وكي ��ف مت ��ت
معاجل ��ة الق�ضاي ��ا االقت�صادية ب�شكل
عام يف الزراعة وال�صناعة وال�سيا�سة
االقت�صادي ��ة وال�سيا�س ��ة املالي ��ة يف
العراق .
م�ش�ي�را اىل الديون اخلارجية  :يف
ع ��ا م1971كان هن ��اك فائ� ��ض ق ��دره
35ملي ��ار دوالر وا�ستمر هذا الفائ�ض
لف�ت�رة طويلة ج ��دا لك ��ن التو�سع يف
احل ��دود وع�سكرة االنت ��اج اديا لي�س
فقط اىل الق�ض ��اء على الفائ�ض وامنا
اوقع ��ا الع ��راق يف دي ��ون خارجي ��ة
الطائ ��ل له ��ل وم ��ن جمل ��ة االرق ��ام
الت ��ي البد م ��ن ذكرها ه ��و ان النفقات
الع�سكري ��ة من 1981اىل 1988كانت
بح ��دود 166ملي ��ار دوالر يف الوقت
ال ��ذي بلغت ب ��ه العوائ ��د النفطية يف
نف�س الفرتة ح ��وايل  67مليار دوالر
ونتيج ��ة لذل ��ك فق ��د اغ ��رق الع ��راق

بالدي ��ون وحل ��د الآن وان ��ه مل يت ��م
التو�ص ��ل اىل نهاي ��ة ه ��ذه الديون او
حت ��ى حتديد ه ��ذه الدي ��ون واو�ضح
" :وق ��درت هيئ ��ات االمم املتح ��دة
دي ��ون الع ��راق يف ع ��ام 1991ب
383ملي ��ار دوالر وتت ��وزع ه ��ذه
الدي ��ون اىل  57مليارعبارة عن عقود
ملزم ��ة و127ملي ��ار دوالر قرو� ��ض
و199ملي ��ار دوالر تعوي�ض ��ات حرب
اخلليج وكانت التعوي�ضات هي ثمرة
320مليار دوالر منها 148مليار متت
ت�سويته ��ا مع ال ��دول الدائنة وطالبت
بع�ض احلكوم ��ات مببل ��غ 172مليار
دوالر
ا�ستبع ��دت لكن حتى ه ��ذه اللحظة مل
ين ��م االنتهاء منه ��ا وهن ��اك مطالبات
به ��ذه املبال ��غ وبع�ض ال ��دول تطالب
باكرث من ذلك .
وا�شار ال�صوري اىل تقديرات وزارة
املالي ��ة والت ��ي تعتربه ��ي االرق ��ام
النهائية للقرو� ��ض العراقية ففي عام
2004بلغ ��ت القرو� ��ض 130ملي ��ار
دوالر وزع ��ت على ارب ��ع جهات  ،هي
دول ن ��ادي باري� ��س حت ��ذف 50مليار
دوالر ودول م ��ن غ�ي�ر اع�ض ��اء ن ��ادي
باري�س حت ��ذف 20مليار دوالر ودول
اخلليج العربي حتذف 40مليار دوالر
ودائن ��ون جتاري ��ون 20مليار دوالر
ويف ه ��ذه احلال ��ة جل� ��أ الع ��راق اىل
�شرك ��ة حمام ��اة دولية ملتابع ��ة عملية
القرو� ��ض وم ��ع �شركة تدقي ��ق دولية
ملتابع ��ة تدقي ��ق ه ��ذه القرو�ض ولفت
ال�ص ��وري اىل امل�ساع ��دات الدولي ��ة
التي �ساهمت بتخفيف العبء
وت ��وج ه ��ذا بقرار جمل� ��س االمن رقم
1483ال ��ذي من ��ع مطالب ��ات ال ��دول
ال�سرتداد ديونها من عائدات النفط
واك ��د ال�ص ��وري عل ��ى ان معظم هذه
الدي ��ون مت ��ت ت�سويته ��ا ودي ��ون
خف�ض ��ت اىل  %80وبع� ��ض االحي ��ان
 %100م ��ن قب ��ل بع� ��ض ال ��دول ام ��ا
الديون الت ��ي مت اال�ص ��رار عليها هي
 20ملي ��اردوالر وهي دي ��ون جتارية
خا�ص ��ة حي ��ث مت �شرا�ؤه ��ا بجزء من

احلالة اجلوية

اعل ��ن رئي� ��س جمل� ��س حمافظ ��ة باب ��ل كاظ ��م جمي ��د توم ��ان يف
ت�صريح ��ات �صحفية عن موافقة وزير املالي ��ة على اطالق املبالغ
التي مل تدور للعام .2008
وق ��ال ان لقاء جمعه بوزي ��ر املالية بيان ج�ب�ر الزبيدي اال�سبوع
املا�ض ��ي مت خالل ��ه �ش ��رح مظلومية املحافظ ��ة واملديوني ��ة التي
تعاين منه ��ا وعدم ا�ستطاعتها تنفي ��ذ اي م�شاريع حاليا ما ا�سفر
ع ��ن اطالق املبالغ التي مل يتم تدويرها للعام 2008وبواقع %50
م ��ن تلك املبالغ م�ضيف� � ًا ان املجل�س واج ��ه ا�شكالية كبرية ب�سبب
حتوي ��ل م ��ا تبقى م ��ن ميزانية ع ��ام  2008والبالغ ��ة  148مليار
دين ��ار اىل خزين ��ة الدولة وب�سب ��ب نظام امليزاني ��ة اجلديد الذي

قيمتها وهو  %10من قيمتها اال�صلية
والبقي ��ة مت ��ت ت�سويته ��ا ع ��ن �ش ��راء
�سندات ملدة ع�شري ��ن �سنة بفائدة %5
وت�س ��دد على ثمان �سن ��وات من بداية
2020ولغاي ��ة 2028ام ��ا امل�شكل ��ة
اال�سا�سي ��ة يف الدي ��ون فه ��ي دي ��ون
الكوي ��ت وال�سعودية الت ��ي مل يعرف
حجمه ��ا وه ��ل تت�ضم ��ن الفوائ ��د او
ال تت�ضم ��ن الفوائ ��د وماه ��و املوق ��ف
منها م ��ن قبل هذه ال ��دول والرتددات
الكثرية حول ت�سويتها .
وك�ش ��ف ال�صوري ان عائ ��دات النفط
التغط ��ي الدي ��ون ب ��ل تنته ��ي عن ��د
املوازن ��ة الت�شغيلي ��ة الت ��ي التهم ��ت
املوازن ��ات عل ��ى م ��دى ال�سن ��وات
ال�سابق ��ة حي ��ث انه ��ا الت�ستطي ��ع ان
تكف ��ي او ت�س ��د ج ��زءا �صغ�ي�را م ��ن

الطق�س :م�شم�س
�شروق ال�شم�س05:29 :

�إطالق املبالغ التي مل تدور لعام � 2008إىل بابل
بابل /اقبال حممد
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املوازن ��ة اال�ستثماري ��ة ولذل ��ك ف ��ان
م�ص ��ادر ت�سديد ه ��ذه الديون �سيكون
التوج ��ه الوحيد لها هو زي ��ادة انتاج
النف ��ط وزيادة العائ ��دات النفطية مع
ع ��دم التعر�ض اىل ا�سب ��اب انخفا�ض
النف ��ط يف امل�ستقب ��ل  ،وا�ست ��درك :
لكن غي ��اب ال�سيا�س ��ة االقت�صادية يف
الع ��راق وال�ضبابي ��ة يف اتخاذ القرار
ق ��د يعر� ��ض الع ��راق اىل املزي ��د م ��ن
االنتكا�سات ل ��ذا احلكومة ت�سعى اىل
االقرتا�ض من البنك الدويل وي�صرح
امل�س�ؤول ��ون ب ��ان فائ� ��ض ميزاني ��ة
2009يغط ��ي العج ��ز احلا�صل فلماذا
االقرتا�ض وهذه ه ��ي ال�ضبابية التي
نعنيه ��ا ا�ضافة اىل الدي ��ون الداخلية
الت ��ي بلغ ��ت ح ��وايل 4ترلي ��ون
دينـــــــار.

درجة احلرارة العظمى  32 :مئوية
درجة احلرارة ال�صغرى 19 :مئوية

الرطوبة الن�سبية%34 :

بغداد /املدى

تتوا�صل املالكات الفني ��ة والهند�سية يف مديرية
الإنارة �إحدى ت�شكي�ل�ات املديرية العامة لتوزيع
كهرب ��اء الك ��رخ يف ن�صب منظوم ��ات االنارة من
خالل الربنامج املعد له ��ذا الغر�ض ،و�أفاد م�صدر
�إعالم ��ي م�س� ��ؤول يف مديري ��ة �إنارة الك ��رخ ب�أن
امل�ل�اكات الهند�سية والفنية متكن ��ت خالل ال�شهر
املا�ض ��ي من ن�صب ( )16عم ��ود �إنارة بطول 10م
يف �ش ��ارع مدخل حمط ��ة الو�شا� ��ش (/k.v132
عل ��ي ال�صالح) ون�صب قواع ��د ومد قابلو 16×4
ملم 2مل�ساف ��ة 800م ون�صب تراكي ��ب �إنارة 400

واط �صودي ��وم واذرعه ��ا ،وكذل ��ك مت ��ت �إن ��ارة
�شارع م�ست�شفى الكرخ (من تقاطع براثا -تقاطع
البريوت ��ي) والذي يبل ��غ طول ��ه 800م ،حيث مت
ن�ص ��ب �أعم ��دة وقواعده ��ا وتراكيب �إن ��ارة 400
واط �صودي ��وم لع�شرين عمود ًا مع ن�صب �سويج
�إن ��ارة ثالثة �أطوار.و�أ�ض ��اف امل�صدر �أن املالكات
الفني ��ة �أنارت �ش ��ارع العمل ال�شعب ��ي بطول 2.5
ك ��م �إذ مت تعوي�ض �ستة �أعمدة مدورة بطول 15م
وقواعده ��ا و�سحب قابلو م�ب�روم بطول ال�شارع
ون�صب ( )30تركيب �إنارة  400واط ويف �شارع
املحارب�ي�ن حمل ��ة  647مت م ��د قابل ��و  16×4ملم

مل�سافة 1كم ون�صب ( )24عمود �إنارة بطول 10م
وقواعده ��ا واذرعها ون�ص ��ب ( )48تركيب �إنارة
 400واط �صودي ��وم.ومت ن�ص ��ب ( )25تركي ��ب
�إنارة واذرعها و�سويج �إنارة يف ال�شارع املحاذي
ملحطة الوقود يف الريموك وبطول 1كم.
و�أ�ش ��ار امل�ص ��در اىل �أن �أعم ��ال مديري ��ة الإن ��ارة
متوا�صل ��ة يف ن�صب منظومات الإنارة ال�شم�سية
حي ��ث مت ن�ص ��ب وت�شغي ��ل ( )128منظوم ��ة م ��ع
عمود �ض.ع لل�شارع املحاذي ملنطقة الإ�سكان من
تقاطع الإ�شارة ال�ضوئية ولغاية خمازن الغذائية
التابع لوزارة التجارة ون�صب وت�شغيل منظومة

فتح ال�شوارع املغلقة وخف�ض نقاط التفتي�ش وال�سيطرات الع�سكرية فـي العمارة
مي�سان /رعد الر�سام

ذوي املهن الهند�سية يف وا�سط
تطالب بتح�سني التيار الكهربائي
وا�سط /حامد تركي املياحي
نظم ��ت نقاب ��ة ذوي امله ��ن الهند�سي ��ة يف
حمافظ ��ة وا�س ��ط ومب�شارك ��ة ع ��دد م ��ن
املواطن�ي�ن م ��ن �أبن ��اء مدين ��ة الك ��وت ،
معظمهم من الطلبة  ،تظاهرة �أمام مبنى
جمل�س املحافظة مطالبني بتح�سني الطاقة
الكهربائية املجهزة للمواطنني وحما�سبة
املق�صرين ..
اك ��د ذلك ل� �ـ( املدى ) ام� ��س رزاق الكبجي
رئي� ��س النقاب ��ة وق ��ال نظم ��ت نقابتن ��ا
تظاه ��رة �سلمي ��ة للمطالب ��ة بتح�س�ي�ن
اخلدمات وخ�صو�صا الطاق ��ة الكهربائية
املجه ��زة للمواطن�ي�ن  ،كم ��ا �سب ��ق لن ��ا ان
نظمن ��ا تظاه ��رة مماثل ��ة قب ��ل ا�سبوعني
تقريب ��ا ح ��ول واق ��ع حت�س�ي�ن الكهرب ��اء
ومت ت�سلي ��م جمل�س املحافظ ��ة ن�سخة من
مطالي ��ب املتظاهري ��ن ووعدن ��ا املجل� ��س
بتنفيذه ��ا ،لك ��ن مل يت ��م تنفي ��ذ اي م ��ن
الوع ��ود وال حت ��ى عقد جل�س ��ة نقا�ش من
قب ��ل املجل� ��س ملناق�شة واق ��ع الكهرباء او
الرد على مطاليب املتظاهرين .
و�أ�ضاف � :أن النقابة اقامت هذه التظاهرة
وتقدم ��ت بنف� ��س املطالي ��ب و�ستتوا�صل
يف تعبئ ��ة اجلماه�ي�ر للقي ��ام بتظاهرات
اخ ��رى لل�ضغط عل ��ى احلكومتني املحلية

واملركزي ��ة من اجل االهتم ��ام باخلدمات
ويف مقدمته ��ا الكهرب ��اء .و�أ�شار الكبجي
اىل �ض ��رورة زي ��ادة ح�ص ��ة املحافظة من
الطاق ��ة الكهربائي ��ة �أ�س ��وة باملحافظ ��ات
االخ ��رى ورفع التجاوزات ع ��ن املغذيات
الكهربائي ��ة وخط ��وط الط ��وارئ ب ��دون
متييز بني من ��ازل املواطنني وامل�س�ؤولني
وحما�سب ��ة امل�س�ؤولني ع ��ن تردي اخلدمة
الكهربائية.
واك ��د �أن النقاب ��ة وزع ��ت يف اال�سب ��وع
احلايل بيانا يحذر من اقامة تظاهرات يف
حال اال�ستمرار برتدي الطاقة الكهربائية
املجهزة للمواطنني يف وا�سط .
م ��ن جان ��ب اخ ��ر طال ��ب ع ��دد م ��ن طلب ��ة
املدار�س يف املحافظ ��ة احلكومة املركزية
ووزارة الكهرب ��اء وجمل� ��س املحافظ ��ة
بعدم قط ��ع التيار الكهربائ ��ي خالل فرتة
االمتحانات �أ�سوة باملنا�سبات الأخرى .
و�أو�ض ��ح ع ��دد م ��ن الطلب ��ة ان اي ��ام
االمتحانات �ستك ��ون خالل ف�صل ال�صيف
وهي فرتة ال ��ذروة بحرارتها وخ�صو�صا
ف�ت�رة االمتحان ��ات النهائي ��ة .وانقط ��اع
التي ��ار ي�ؤث ��ر ب�ش ��كل �سلبي عل ��ى نف�سية
الطال ��ب و�ضعف قدرته عل ��ى القراءة يف
ه ��ذه الف�ت�رة احلرج ��ة بالن�سب ��ة للطلب ��ة
ال�سيما طلبة ال�صفوف املنتهية.

الأه ��ايل واحلفاظ عل ��ى الأمن الع ��ام بح�سب
و�صفها .
مواطن ��ون �آخ ��رون طالبوا احلكوم ��ة املحلية
و�سلط ��ات الأم ��ن بتنظي ��م الأ�س ��واق وايجاد
حل ��ول للتج ��اوزات املنت�شرة داخله ��ا من قبل
�أ�صح ��اب الب�سط ��ات الذي ��ن ي�سبب ��ون الزحام
ال�شديد وكذلك رف ��ع التجاوزات املنت�شرة على
�أر�صف ��ة العديد م ��ن ال�شوارع حي ��ث ا�ستوىل
بع� ��ض ا�صح ��اب املطاعم واملح�ل�ات على كامل
الر�صي ��ف املقابل لهم م ��ا ي�ضط ��ر ال�سابلة اىل
�سلوك ال�شارع للمرور.
جدير بالذكر �أن حمافظ مي�سان املهند�س حممد

�شياع ال�سوداين �أم ��ر برفع بع�ض ال�سيطرات
يف مرك ��ز املحافظة وافتتاح ال�ش ��وارع املغلقة
الت ��ي ت�سبب االزدحام ��ات املرورية التي تعيق
حرك ��ة املواطن�ي�ن با�ستمرار وب�ي�ن ال�سوداين
�أن اللجنة االمني ��ة العليا يف اجتماعها االخري
و�ضم ��ن املراجع ��ة امل�ستمرة للخط ��ط الأمنية,
ونظرا ال�ستق ��رار الو�ضع الأمني يف املحافظة
 ,ق ��ررت رفع بع�ض ال�سيطرات وفتح ال�شوارع
الرئي�س ��ة الت ��ي كانت مغلقة من ��ذ عملية ب�شائر
ال�س�ل�ام الأمني ��ة لغر�ض تخفي ��ف االزدحامات
املرورية وكذل ��ك �أعادة ترتيب هذه ال�سيطرات
مب ��ا ين�سج ��م م ��ع تط ��ورات الو�ض ��ع الأمني .

و�أ�ضاف ان رفع ه ��ذه ال�سيطرات ال يحدث �أي
فراغ امني وان الق ��وات االمنية لديها �سيطرة
كامل ��ة على الو�ضع االمني يف حمافظة مي�سان
 .م ��ن جانبه ق ��ال الل ��واء كرمي ها�ش ��م البطاط
مدير عام �شرطة مي�سان  :قامت املديرية العامة
وبتوجيه من قب ��ل حمافظ مي�سان وبالتن�سيق
م ��ع قي ��ادة العملي ��ات الع�سكري ��ة يف املحافظة
بتحدي ��ث اخلط ��ة الأمنية,حي ��ث مت رف ��ع عدة
�سيطرات موجودة يف مركز املحافظة لت�سهيل
�س�ي�ر العجالت وتقلي ��ل االزدحامات وتخفيف
املعان ��اة عن كاهل املواط ��ن ,وهذا يدل على ان
هنالك �سيطرة كاملة على الو�ضع الأمني .

تنظيم مواعيد خا�صة لفحو�صات الرنني املغناطي�سي
بغداد /قي�س عيدان
اك ��دت وزارة ال�صح ��ة ان عل ��ى
جمي ��ع امل�ست�شفي ��ات احلكومي ��ة
تنظيم املواعيد اخلا�صة بفح�ص
الرن�ي�ن املغناطي�س ��ى واملفرا� ��س
وتنظي ��م ج ��داول معلن ��ة وان
تت ��م عملي ��ة التنظي ��م م ��ن قب ��ل
مدي ��ر امل�ست�شف ��ى ؛ وبني الناطق

الر�ؤية :جيدةجدا

ال�ضغط اجلوي 1011 :

مطالبات بتنظيم الأ�سواق و�إيجاد حلول لتجاوزات الب�سطات

ع�ب�ر العديد من �أه ��ايل مدينة العم ��ارة للمدى
ام� ��س ع ��ن �أرتياحه ��م �إث ��ر خف� ��ض ع ��دد نقاط
ال�سيطرات الع�سكرية التي كانت تنت�شر بكثافة
يف عموم �شوارع املدينة والقيام بفتح بع�ض
ال�ش ��وارع الرئي�سة التي �سبق و�أن �أغلقت �أمام
حركة امل ��رور �إبان عمليات ب�شائر ال�سالم التي
�شهدتها املحافظة يف حزيران . 2008
وقال املواطن �أبو يا�سني � /سائق �سيارة �أجرة
" كان م ��ن املفرت� ��ض فتح ال�ش ��وارع وخف�ض
ال�سيطرات قبل هذا الوقت بكثري كون مي�سان
عموما ومدين ��ة العمارة على وجه اخل�صو�ص

لكليهما  %1ا�ضافة اىل تف�شي ظاهرة
البطالة والتي بلغت وفق االح�صاءات
غ�ي�ر الر�سمية  %50ام ��ا االح�صاءات
الر�سمي ��ة تقول ان الن�سب ��ة هي %18
ناهيك عن م�شكلة الكهرباء التي بقيت
من دون حل م�ش�ي�را اىل تعمد وزارة
الكهرب ��اء يف التلك� ��ؤ وعرقل ��ة التيار
الكهربائ ��ي لت�شجيع وق ��ف ال�صناعة
يف الع ��راق واال�سب ��اب وا�ضح ��ة
وتتعل ��ق بالعم ��والت الت ��ي يتلقاه ��ا
البع�ض واالبتعاد عن التوجه الفعلي
نحو االقت�صاد العراقي .
بع ��د ذل ��ك فت ��ح ب ��اب املداخ�ل�ات
والتعقيب ��ات الت ��ي اغن ��ت املحا�ضرة
الت ��ي ح�ضره ��ا خ�ب�راء اقت�صادي ��ون
ورج ��ال اعم ��ال ف�ض�ل�ا ع ��ن و�سائ ��ل
االعالم .

كهرباء الكرخ تن�صب منظومات للإنارة ال�شم�سية

ين� ��ص على عدم تدوير املبالغ التخمينية وارجاعها اىل امليزانية
املركزي ��ة حتى تتمك ��ن احلكومة من اج ��راء احل�سابات اخلتامية
 .واعت�ب�ر تومان ت�أخري امليزانية للع ��ام  2008والتي اطلقت يف
ال�شه ��ر اخلام�س �سببا كب ً
ريا يف عدم �ص ��رف مبالغ امليزانية مما
جعل مديوني ��ة املحافظة تزداد وعدم القدرة على تنفيذ امل�شاريع
م�ؤك ��د ًا على ان مبلغ  74مليار دينار �سيتم �صرفها هذا العام على
ام ��ل ان يتم �صرف املبلغ الباق ��ي �ضمن امليزاني ��ة التكميلية لهذا
العام او �ضمن امليزانية العمومية لل�سنة املقبلة.
اىل ذلك ك�شف رئي�س جمل�س املحافظة ان وزير املالية وافق على
�صرف رواتب الرعاية االجتماعية املت�أخرة و�سيتم ذلك بال�سرعة
كون ان تلك الرواتب تهم �شريحة كبرية من ابناء املحافظة.

تتمت ��ع بو�ضع �أمني ممت ��از " فيما ا�شار �سالم
ج ��واد  /ويعم ��ل مدر�س ��ا  ،اىل �أن ال�سيط ��رات
الكثيف ��ة داخل املدينة كانت تعيق حركة املرور
وحول ��ت املدينة اىل ما ي�شبه الثكنة الع�سكرية
م�ضيف ��ا " �أعتق ��د �أن العم ��ل الأ�ستخب ��اري هو
اف�ض ��ل ال�سرتاتيجي ��ات حلف ��ظ الأم ��ن بالعمل
الوقائي اال�ستباق ��ي لك�شف التهديدات الأمنية
قبل حدوثها "
�أم ��ا املواطنة �إميان عبد الل ��ه فطالبت اجلهات
املعنية بن�شر �سيارات �شرطة النجدة يف �أماكن
حمددة داخل املناطق ال�سكنية بدل وقوفها يف
مفرتق ��ات ال�شوارع الرئي�س ��ة لزيادة اطمئنان

و املح ��ور الثاين م ��ن ورقة ال�صوري
ه ��و الت�ضخم وتده ��ور قيم ��ة العملة
الذي كان �سببه الو�ضع االمني وعدم
ا�ستق ��رار ال�سوق وزي ��ادة اال�ستهالك
الت ��ي كان ��ت وراء تده ��ور االقت�ص ��اد
العراق ��ي بجوانب ��ه كله ��ا  ،لك ��ن بع ��د
اال�ستق ��رار الن�سب ��ي للو�ض ��ع االمني
وزي ��ادة �ص ��ادرات النف ��ط باال�ضاف ��ة
اىل تغي�ي�ر العمل ��ة ف ��ان هذهالعوامل
�ساهم ��ت وعاجل ��ت ج ��زءا كب�ي�را من
الت�ضخم .
ام ��ا يف املحور الثالث وهو ال�سيا�سة
االقت�صادية واملالية قال ال�صوري  :ان
تطور الناجت االجم ��ايل املحلي نابع
م ��ن زيادة ا�سعار النف ��ط لكن باملقابل
انخف�ض ��ت م�ساهمة القط ��اع الزراعي
والقطاع ال�صناعي حي ��ث بلغ الناجت

جانب من الندوة

الر�سم ��ي ف ��ى ال ��وزارة الدكت ��ور
�صباح كركوكلي ام�س ان العديد
م ��ن امل�ست�شفي ��ات املتخ�ص�ص ��ة
والت ��ى متتل ��ك اجه ��زة للرن�ي�ن
تعاين م ��ن زخم املر�ضى املحالني
م ��ن االطب ��اء اال�ست�شاري�ي�ن
واالخت�صا� ��ص الج ��ل اج ��راء
الفح� ��ص اخلا� ��ص باالجه ��زة
التقني ��ة وعلي ��ه اك ��دت ال ��وزارة

عل ��ى جمي ��ع تل ��ك امل�ست�شفي ��ات
ت�شكي ��ل جلن ��ة لغر� ��ض التنظي ��م
وان يك ��ون مدي ��ر امل�ست�شف ��ى
م�شرفا على ذلك من اجل احلد من
التغيريات احلا�صلة فى املواعيد
مم ��ا ي�سب ��ب ا�ش ��كاال للمراجعني
؛ وا�ش ��ار كركوكل ��ي اىل ان
املر�ضى الراقدي ��ن فى امل�ست�شفى
اليخ�ضع ��ون اىل مواعيد م�سبقة

ب ��ل يت ��م اج ��راء الفح� ��ص بنف�س
الي ��وم كما �ش ��دد كركوكل ��ي على
ان مكت ��ب املفت� ��ش الع ��ام ف ��ى
ال ��وزارة اخ ��ذ على عاتق ��ه النظر
ف ��ى ال�ش ��كاوى املقدم ��ة م ��ن قبل
املواطن�ي�ن ودرا�سته ��ا باال�ضافة
اىل اج ��راء التفتي�ش الدوري من
اجل الوقوف عل ��ى تنظبم عملية
الفح�ص.

افتتاح من�ش�آت حديثة تت�سع لـ  800نزيل
فـي �سجن النا�صرية املركزي
النا�صرية /ح�سني العامل
افتتح����ت ادارة �سج����ن النا�صري����ة املركزي
من�ش�����آت حديث����ة تت�س����ع ل����ـ  800نزي����ل
ا�ض����ايف وذلك �ضم����ن خطة لزي����ادة الطاقة
اال�ستيعابي����ة ومعاجل����ة ح����االت االكتظاظ
الت����ي تع����اين منه����ا املواق����ف وال�سج����ون
العراقية.
وت�شتمل املن�ش�آت اال�ضافية التي تدار عرب
منظومة الرقاب����ة االلكرتونية على قاعتني
حديثت��ي�ن تت�س����ع كل منهم����ا ل����ـ  400نزي����ل
ا�ضافة اىل مكاتب لطبيب ال�سجن والباحث

االجتماعي و�صالون حالقة النزالء واذاعة
داخلية ف�ضال عن غرف����ة خا�صة للنزالء من
املعاقيني.
وق����ال مدي����ر �سج����ن النا�صري����ة املرك����زي
عبا�����س نا�صر �شمخي للم����دى :ان املن�ش�آت
اال�ضافي����ة التي �أن�شئت عل����ى ح�ساب فريق
االعم����ار االمريكي  GRSوبكلف����ة تقدر بـ
 18مليون دوالر تتكون من ثمانية اجنحة
ي�ستوعب كل جناح منها  100نزيل.
وا�ض����اف وه����ذا م����ا يتي����ح الدارة ال�سجن
ت�أمني غرف م�ستقل����ة للنزالء وبواقع غرفة
واح����دة ل����كل نزيل��ي�ن م����ن ن����زالء ال�سجن ،

وا�ش����ار �شمخ����ي اىل امكانية رف����ع الطاقة
اال�ستيعابي����ة ل�سج����ن النا�صري����ة املركزي
من  800نزيل اىل  1600نزيل بعد ا�ضافة
املن�ش�آت اجلديدة.
وكانت ادارة �سج����ن النا�صرية املركزي قد
ا�ستحدثت مطلع الع����ام احلايل عدة ور�ش
تدريبية داخل ال�سجن املذكور وذلك لتعليم
النزالء مه����ن النجارة واحلدادة واخلياطة
وت�صلي����ح االجهزة الكهربائية كما افتتحت
حمرتف����ا فني����ا لتعلي����م الر�سم وف����ن النحت
حي����ث اقي����م معر�ض فن����ي لالعم����ال الفنية
التي نفذها نزالء ال�سجن ال�شهر املا�ضي.

الإنارة ال�شم�سية وبعدد ( )123منظومة لل�شارع
املح ��اذي ل�سك ��ة القط ��ار م ��ن خم ��ازن الغذائي ��ة
(وزارة التج ��ارة) يف منطق ��ة الإ�س ��كان ولغاي ��ة
اجلمعية التعاونية يف منطقة الداودي.
ويف �ش ��ارع الأم�ي�رات يف املن�ص ��ور مت ن�ص ��ب
وت�شغي ��ل ( )32عم ��ود �إن ��ارة ويف �ش ��ارع ن ��ادي
ال�صيد متت املبا�شرة بالعمل لن�صب  17منظومة
�إن ��ارة �شم�سية ومازال العمل ج ��ار لإكمال العمل
يف ال�ش ��ارع ،كم ��ا وبا�ش ��رت امل�ل�اكات الفنية يف
�ش ��ارع ( )60ح ��ي امليكاني ��ك يف ال ��دورة باعمال
حفر مواقع الأعمدة ون�صب ( )62عمودا .

امل������������وج������������ز
تخفي�ض �أجور ن�صب الهاتف
الأر�ضي

قرر جمل�س �إدارة ال�شركة العامة لالت�صاالت والربيد تخفي�ض �أجور
ن�ص ��ب الهاتف الأر�ض ��ي �إىل � 100ألف دينار بد ًال من � 150ألف دينار
ال�سابقة .
وق ��ال مدي ��ر �إت�ص ��االت وبري ��د حمافظ ��ة باب ��ل املهند�س عاي ��د علي
الع ��وادي بح�س ��ب وكالة �أنب ��اء الإع�ل�ام العراقي " �أن ق ��رار ال�شركة
بتخفي�ض �أجور ن�صب الهاتف الأر�ضي من � 150ألف دينار اىل 100
�أل ��ف دينار ج ��اء لت�شجيع املواطنني على ا�ستخ ��دام الهاتف الأر�ضي
ودخ ��ول ه ��ذه اخلدم ��ة يف مناف�سة مع باق ��ي ال�ش ��ركات الأخرى يف
جم ��ال االت�صال"،مو�ضح ًا " ان قرار التخفي�ض ال يعترب ب�أثر رجعي
ب ��ل ينفذ م ��ن ت�أري ��خ ن�صب اخلط ��وط اجلدي ��دة و�إ�ستيف ��اء الأجور
بال�سعر اجلديد " .

م�شروع �إيواء العائالت املهجرة
فـي دياىل

ت�ستع ��د املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئ�ي�ن التابعة للأمم املتحدة
وبالتع ��اون م ��ع اللجن ��ة العلي ��ا ملتابعة وتنفي ��ذ امل�صاحل ��ة الوطنية
لل�ش ��روع يف املرحل ��ة الثاني ��ة من م�ش ��روع ايواء العائ�ل�ات املهجرة
العائ ��دة اىل قرى حمافظة دياىل.وقال من�سق اللجنة عقيل االقي�سي
بح�سب(�آكاني ��وز) ام�س االول �إنه "من املزمع بناء �ستة االف م�أوى
للعائ�ل�ات املهج ��رة لت�ض ��اف اىل ال� �ـ  3172م� ��أوى كان ��ت املفو�ضية
�شيدته ��ا ورممتها خالل العام املن�ص ��رم يف  63حيا وقرية يف عموم
مدن حمافظة دياىل".

تنفيذ م�شروع خدمي
فـي الب�صرة

تنف ��ذ حمافظة الب�صرة م�ش ��روع �شبكة �صرف �صح ��ي للمياه الثقيلة
ومي ��اه االمط ��ار يف ح ��ي اجلامع ��ة ال�سكن ��ي يف القبلة و�س ��ط مركز
املحافظة .
وذكر م�صدر يف جمل�س املحافظة بح�سب وكالة �أنباء الإعالم العراقي
�أن امل�شروع ينفذ بكلف ��ة  21مليون دوالر لإن�شاء �شبكة جماري مياه
ثقيلة يف احلي الذي ي�ض ��م ( )6000دار وينفذ �إن�شاء ال�شبكة بطول
 84كيلوم�ت�را يف ث�ل�اث مراحل ومبدة تنفيذ ث�ل�اث �سنوات انطلقت
من ��ذ الثام ��ن يف ني�سان اجل ��اري ،مبين� � ًا " �أن العمل يت�ضم ��ن �أي�ض ًا
ن�صب حمطات �ضخ.

بابل حتتفل بيوم البيئة العراقي

احتفل ��ت حمافظة بابل بيوم البيئ ��ة العراقي وقد جرت عدة فعاليات
م ��ن �ضمنه ��ا القي ��ام بحم�ل�ات لتنظيف االحي ��اء وطم ��ر امل�ستنقعات
وازالة الق�صب من بع�ض اجلداول وامل�ستنقعات.
وقال ا�سامة عبد احل�سن من خلية طوارئ املحافظة ان هذا اليوم من
االي ��ام املهمة النه يرتبط بالهواء وامل ��اء واالر�ض وهي عماد احلياة
ويجب ان تكون ن�سب ��ة معاجلتها وتنقيتها عالية كي يعي�ش املواطن
حياة �صحية بعيدة عن االمرا�ض.

