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LOCAL EVENTS

مــن املعـــــروف ان الغـــــالــبــيـــــة
العــظـمـــى مـن الـــدول بـــاتـت
منــذ سنـوات طـوال -حتـرص
علــى اشـــراك مالكهـــا الفـنـي
ـــــشـــــــاريـع الـــتـــي يف اجنـــــــاز امل
تـنفــذهــا الــشــركــات االجـنـبـيـــة علــى
اراضـيهـــا بهـــدف اكــســـابهـم املهـــارات
الالزمة الـتي تؤهلهم الجـراء اعمال

الصيانة املستقبلية لها.. 
وبـــــرغـــم املعـــــانـــــاة الـــطـــــويلـــــة الــتــي
عــاشتهــا شعـوب مـا يــسمـى بــالعــالم
الـثـــالـث جـــراء محـــاوالت الــشـــركـــات
العــامليـة الـكبـرى الـتمــسك بــاسلـوب
تـنفيذ املشاريع علـى طريقة )تسليم
املفتـاح( فـان هـذه الـدول قـد متكـنت
مــن الــتـــــوصل الـــــى صـــيغ لـــضــمـــــان
اشــــراك مـالكهــــا الفـنــي والهـنــــدسـي
مبـــــــــــــراحــل
الــتـــنفــيــــــــذ
وتــــأهلــيهــم
الدارتــهــــــــــــــا
بـــــــــــــــــشـــــكــــل
فـعـلــــي دون
احلـــــــاجـــــــــة
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
االعــتــمــــــــاد
الكلـي على
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــذه

الشركات.
ان هــــــــــــــــــــذا
االسـلــــــــــــوب
حــــــــــــــقـــــــــــــــق
مـــــــــــــزايـــــــــــــــا
عــــــــــديــــــــــــدة
للـــدول مـن
ـــــــــــرزهــــــــــــا اب
تـــــطــــــــويـــــــــر
قــــــابلــيـــــــات
مالكـــــاتهــــــا
الــــوطـنـيـــــــة
وتـوفير فـائض من العمالت الـصعبة
ـــــــواطـــنـــني ـــــشـغـــيـل أعـــــــداد مـــن امل وت

وتقليص حجم البطالة .
وقــــد قــطـع العــــراق -مـنــــذ ثــــورة 14
متــــوز 1958- اشــــواطــــا كـبـيــــرة بهــــذا
اجملــال مكـنت مالكـاته الـوطـنيــة من
ــــــد مــن املـــــشــــــاريـع ــــــذ الـعــــــدي تــنـفــي
الــسـتــراتـيجـيــة دون االعـتـمـــاد علــى
الـــشــــركــــات االجـنـبـيـــــة بل بــصــيغــــة
ــــــذي يـحـقـق مــــصـلـحــــــة الــتـعــــــاون ال

الطرفني.
ــــــدول ــــــؤسـف لـه ان ال ولـكــن وممــــــا ي
املـانحة - حتـت ضغط حاجـة العراق
امللحــة الــى تــأهـيل وانـشــاء العــديــد
مـن املــشـــاريع بــسـبـب تــدمـيــر الـبـنــى
الـتحـتـيـــة لقـطـــاعـــاته ابـــان احـــداث
)2003(- صـــــارت تعـــــرض شـــــروطهـــــا
بـإبعـاد اجلـانب العــراقي عن مـراحل
التنفيـذ وعدم تـزويدهـم باملعلـومات
الــتفــصــيلـيــــة حـتـــــى انهــــاء اعـمــــال

التسليم.
وقــبل ايــــام واثـنــــاء حــضــــورنــــا حـفل
افـتـتـــــاح محــطـــــة كهــــربــــاء كــــركــــوك
الغـــــازيـــــة حـــــدثـنـــــا مـــــديـــــر احملــطـــــة
املهنــدس محمــد مهــدي فقــال: لقـد
كنــا نبـيت يف املـشــروع اثنــاء مــراحل
ــــــشــــــــرفـــني ــــــــاشــــــــرة بـه ولــكـــن امل املـــب
واملنفذين من الـشركتني االجنبيتني
كانوا يتعمدون عدم اشراكنا الفعلي
ــــــــى بـعـــــض ــــــــا عـل بـل عــــــــدم اطـالعـــن
احللقـات الـفنيـة املهمـة له، لـذا فـان
فــرحـتـنــا نــاقـصــة حـيـث كـنــا نـطـمح
وهـذا حق مشـروع الى ان نـتمكن من
االدارة الفعلية للمشروع مستقبال.

واضـاف: نحن نـشكـر وكـالـة التـنميـة
االمريكية التي اشرفت على املشروع
وال نـنـكــــر علــيهــــا حـقهــــا بــــاعــطــــائه
للشركات التي تراها مناسبة غير ان
االجــدى واالكثـر فـائــدة للعــراق وملن
يــــريــــد مـــســــاعــــدتـه حقــــا ان يـــشــــرك
مالكه الوطني باالعمال التفصيلية
حــتـــــى ال نــبقـــــى حتــت رحــمـــــة هـــــذه
الــــشـــــركـــــات عــنـــــد حـــــدوث أي عـــطل
مـــســتقــبال او عـنـــــد حـــــاجـتـنـــــا الـــــى

االدامة وغيرها من االعمال.
مهـنــــدس آخــــر قــــال: ذهـبـنــــا يف دورة
الـى امريكا ولـكن الشركـة املنفذة لم
تــطلعـنـــا علـــى حلقــات فـنـيـــة مهـمــة
وعنـدمـا طـالـبنـاهـا بـذلـك اخبــرتنـا
بــــالـنـــص )اذا علـمـنــــاكــم كل شـيء..
فـكــيـف نعـــمل مــــســـتقـــبال ومــن ايــن

جنني االرباح؟.
ويــبـــــدو ان هـــــذا االسلـــــوب مــتــبع يف
اكـثـــر املــشــــاريع لـــذا فـــان امـنـيـــاتـنـــا
كعــراقـيـني هـي ان نــسعـــى مع الــدول
ـــــانحـــــة وهــي تـــنفـــــذ مــــشـــــاريع يف امل
العـــراق الـــى حتقـيق اقـصـــى فـــائـــدة
لبلـدنـا حـاليـا ومسـتقبال وعلـى وفق

املصلحة الوطنية.
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ملاذا يبعد العراقيون
عن تنفيذ مشاريع الدول

املانحة

يوم عراقي

ان هذا
االسلوب حقق

مزايا عديدة
للدول من

ابرزها تطوير
قابليات

مالكاتها
الوطنية

وتوفير فائض
من العمالت

الصعبة
وتشغيل أعداد

من املواطنني
وتقليص حجم

البطالة.

طارق اجلبوري

NO (661)Sun. (7) May

العدد )661(السبت)7( أيار 2006

النجف /امر العكايشي
قـرر مجلس محـافظـة النجف فـرض رسوم
مــاليـة لقـاء تـسـجيل املــركبـات يف مـديـريـة

مرور النجف.
وقال عبـد احلسني املـوسوي رئيـس مجلس
احملــــافــظــــة : اسـتـنــــادا الــــى الـــصالحـيــــات
اخملــولــة لنــا مبــوجـب القــانــون وبنــاء علــى
الــتـــــوصــيــــــة املقـــــدمـــــة مــن قـــبل الـلجــنـــــة
القـانــونيــة املكلفـة بـدراســة كتـاب مـديـريـة
مــرور الـنجف قـــرر مجلــسـنــا فــرض رســوم
مـاليـة لقـاء تـسجيل املـركبـات املـؤشـرة علـى
ان يودع الـرسم املـستـويف يف نفس احلـساب
الــذي تــودع فـيه واردات احملــافـظــة احملـليــة

بغداد / اسراء العزي
اصـــدر مـجلــس شـــورى الـــدولـــة
قــــــــرارا يـقــــضـــي بــــــــأنـه ال يـحـق
لـلــــــــوزيــــــــر اخملـــتــــص او رئـــيــــــس
الـــدائـــرة بعـــد مـصـــادقــته علـــى
تـــوصـيــــة اللجـنـــة الــتحقـيقـيـــة
اعــادة الـتحقـيق االداري يف ذات
القـــضــيــــــة اال اذا ظهـــــرت ادلـــــة

جديدة تؤثر يف التحقيق.
وقــــد جــــاء يف القــــرار انه يــــأتـي
بـنــــاء علــــى طلـب وزيــــر العــــدل
القــاضـي عبــد احلـسـني شنــدل

يف قرار جمللس شورى الدولة

ال حيق للوزير املختص اعادة التحقيق
املصادق عليه

تتـألف من رئيـس وعضـوين من
ذوي اخلــبـــــــرة عـلـــــــى ان يـكـــــــون
احــــدهـم حــــاصـال علــــى شهــــادة
جــامعيــة اوليــة يف القـانـون ويف
هـــذه احلـــالـــة تـتـــولـــى الـلجـنـــة
الـتحقيق حتـريـريـا مع املـوظف

اخملالف.
أمـــا اذا ظهــرت ادلــة جــديــدة او
شهــادة زور او مـسـتنــدات مــزورة
تـــؤيــــد ان يكـــون الـتـحقـيق فـيه
خلل فـيستوجب يف هـذه احلالة

اعادة التحقيق.

من مجلـس شورى الـدولة بـيان
الــرأي بـشــأن امكـــانيـــة واسبــاب
اعــــــادة الــتـحقـــيق االداري قـــبل
وبعـد املصـادقـة عـليه من املـديـر
العـــام او الـــوزيـــر اخملـتــص وفق
احكـام قانـون انضـباط مـوظفي
الــــدولـــــة والقــطـــــاع العــــام )14(
لـــسـنــــة 1991 حـيـث ان الـفقــــرة
االولــــــــــى مــــن املــــــــــادة )10( مــــن
قـانون انضباط مـوظفي الدولة
تنـص علــى ان للـوزيــر او رئيـس
الـدائـرة تــأليف جلنـة حتـقيقيـة

بغداد /املدى
فـــاحتت دائـــرة البــريـــد والتـــوفيــر
عـــدداً من  وزارات الــدولــة لعــرض
خـــدمـــاتهـــا الـبـــريـــديـــة مـن خالل
مــكــــــــاتـــبـهــــــــا يف مـجــــــــال تــــــــوزيـع
اســــتــــمـــــــــــارات الــــتـقـــــــــــدمي الـــــــــــى
اجلامعـات واصدار اجازات السَوق

والبناء.
وقـــال مـصـــدر يف قــســم العالقـــات
اخلـــــــــــارجــــيـــــــــــة واالعـالم يف وزارة
االتـصـــاالت: ان وزيـــر االتـصـــاالت
الـدكتـورة جـوان فــؤاد معصـوم قـد
اكــدت ضــرورة الـنهــوض بــالبــريــد
كــــواجهــــة حــضــــاريــــة وان يــــأخــــذ
مكــانه الــطبـيعـي وتقــدمي مــا هــو
افـــضل، لـــــذا فـــــان هــــــذا املقــتـــــرح
يـــصــب بــــــاجتـــــــاه تقــــــدمي افــــضل
اخلـدمــات البـريـديــة للمـواطـنني
ونحن بانـتظار آراء الـوزارات التي

متت مفاحتتها بهذا الشأن.
واضـاف انه باشـراف الوزيـرة متت
اعادة الـعمل بتـوزيع رواتب رعـاية
االســرة واملتقـاعـديـن ومتت اعـادة
هيـكل تنـظيـمي لـقطــاع البـريـد..
كمـا قامـت دائرة البـريد والتـوفير
بــــالكـــشف الـــدوري علــــى املكـــاتـب
الـبـــريـــديـــة املـــدرجـــة يف بـــرنــــامج
التـرميم لعام 2006 كـما مت توزيع
املـوازيـن االلكتـرونيـة علـى اقـسـام
احملـــافـظـــات واســتكـمـــال عـملـيـــة
طـــبع الـــطــــــوابع الــبــــــريــــــديــــــة يف
جـــمهــــــوريــــــة ايـــــــران االسالمــيــــــة
ومـتــــابعـــة الـبـــرنــــامج الـتـــدريـبـي
للتواصل مع التـطورات يف مجال
تقـنيــة املعلـومـات والـنظـام املــالي

واحملاسبة والتدقيق.

بغداد / املدى
اطلقــت اللجـنـــة الـــربـــاعـيـــة املـكلفـــة
بدراسة ملفات املعتقلني لدى القوات
متـعددة اجلـنسـية سـراح 298 معتقال

يوم امس و150 معتقالً بكفالة.

اطالق رساح 448 معتقاًل
عمل الـلجنـة الـربــاعيـة الـتي كــرست
عـمـلهــــا الجل دراســـة اكـبـــر عـــدد مـن
ملفـــات املعـتقلـني واطالق ســراح مـن
لـم يثبت بحقه جرم واحـالة املتهمني

الى احملاكم اخملتصة.

ذكــــــر ذلـك املـــصـــــــدر يف وزارة العــــــدل
واضـــاف: ان وزارة العـــدل تـــدعـــو ذوي
املعـتقلني الـى مـراجعـة الـوزارة وذلك
لغـــرض اســتكـمــــال معـــامـالت اطالق
ســراحهم، ويــأتي هـذا االجـراء ضـمن

اربيل / راميار فارس الهركي
بكـلفــــة 612 ملـيـــون ديـنـــار اجنـــزت مـــديـــريـــة الــبلـــديـــات
وبـالتعـاون مع وزارة البـلديـات واالشغـال يف اقليـم كردسـتا

ن مجموعة من املشاريع اخلدمية يف االقليم.
وقــال مـصــدر يف املــديــريــة: ان املـشــاريع تـضـمنـت تبـليـط
الشـوارع الداخليـة التابعـة جملمع كوري السـكني واالنتهاء
مـن مــشــروع طـــريق ذي مــســاريـن يف قــريــة كــورا الـتـــابعــة
لنـــاحيــة صالح الــديـن واصالح العــديـــد من انـــابيـب نقل

مشاريع خدمية يف اربيل  
املياه املوجـودة داخل اجملمعات واالحياء السكنية يف اربيل
، وجتـدر االشـارة بـالـذكـر الــى ان املبــالغ الـتي اجنــزت بهـا
تلك املـشــاريع هـي من الـنفقــة اخلــاصــة حلكــومــة اقلـيم

كردستان . 
من جـانب آخـر وبحضـور الـسيـد يـونـان مـرقص حنـا وزيـر
الــصنــاعــة يف اقلـيم كـــردستــان تــسلـمت الــوزارة 5 معــدات
ثـقيلـة مـن منـظمـة كـوويكـا الكـوريــة اجلنــوبيـة وتـضمـنت
تلـك املعـــــدات رافعـــــات وحفــــارات تـــســتخـــــدم يف مجــــاالت

صناعية عديدة.

دراسة امكانية توزيع استامرات التقديم للجامعات من خالل املكاتب الربيدية

ميسان/ محمد
احلمراني

الــكـــثـــيـــــــــر مـــن املـــــــــواطـــنـــني
يتحـدثــون يف جتمعـاتهـم عن
الـــسـيــــارات الـتـي تــتجــــول يف
شــــوارع مــــديـنـــــة العـمــــارة وال
حتـــمـل لــــــــوحــــــــات تــــــسـجـــيـل
...خاصـة حني تنتـشر اشـاعة
بــان فالن الفـالني الــذي قـتل
قتـلتـه سيــارة الحتـمل لــوحــة
تسجيل او ان الرصاص الذي
اطـلق مـن سـيــــارة عــــابــــرة لـم
يتـمكن احـد من رصـد رقمهـا
النـهــــــــــا الحتــــمـل لــــــــــوحــــــــــات

تسجيل. 
املـــواطـن محــســن خلف قـــال:
امتـنى من دائـرة مرور ميـسان
ان تـــــصــــــــدر قــــــــرارا مبـــنـع أي
سـيــــارة بال لـــوحـــات تـــسجـيل
مـن ان تـتجــول يف احملــافـظــة
الن ذلـك يـجـعـل املـــــــواطــنــني
بـــأمـــان خـــاصـــة ان عــملـيـــات
اغـــتـــيـــــــــال جتـــــــــري بـــبـعـــــض
السيـارات التي رفعت ارقـامها
وهــذه الـظــاهــرة مـنـتــشــرة يف
محــــافــظــــة مـيـــســـــان ويجـب
القـــضـــــــاء علـــيهــــــا حــتــــــى يف

سيارات بال لوحات تسجيل تتجول يف
شوارع العامرة ومتعن يف املواطنني قتال

التـي بال ارقــام ولكـن حقـيقـة
اقـول: انهـا كـثيــرة يف العمـارة

والميكن عدها.
املـــواطن احـســان خــالــد قــال:
قـبل ايام اخـتطف ابنـي واحد
املـارة تعرف علـى لون الـسيارة
ونوعها ولكنه لم يتعرف على
رقـمهـــا النهـــا كـــانـت بالارقـــام
وحني بـدأنا نتتبع سيارة مثل
الـنــــوعـيــــة الـتـي خــطـف بهــــا
ابـني اتـضـح لنــا اننـا نـدور يف
حـلقـــــة مفــــرغــــة والميـكـن ان
منـيز سيـارة عن اخرى وبـدانا
نـتسـاءل رمبا يـقوم اجملـرمون
بـــــــــرفـع الـلـــــــــوحـــــــــات اثـــنـــــــــاء
تــنفـيــــذهـم اجلــــرميـــــة فقــط

ولكن كيف نعثر عليهم؟
مـــديـــريـــة مـــرور مـيــســـان اذن
مـطـــالـبـــة بـــان تقـــوم بحـملـــة
ملـكـــــــافحــــــة الــــســيــــــارت الــتــي
الحتـــمل لــــــوحــــــات تـــــسجـــيل
وتــــوزيـع اعالنــــات تــــروج ضــــد
هــــــذه الـــظــــــاهــــــرة الغــــــريــبــــــة
واملـنتـشـرة يف مــدينــة العمـارة
لتـسهم يف القـضاء علـى جزء
مــن اجلــــــرائــم املــنــتــــشــــــرة يف

العمارة.     

النواحي واالقضية.
واضـــاف: قــبل ايـــام اخـتــطف
احـــــد االطفــــال مـن الـــشــــارع
العـام وكـان بـإمكـان الــواقفني
يف الــــــشـــــــــارع تــــــسـجـــيـل رقـــم
الـــسـيــــارة ولـكــنهــــا كــــانــت بال
ارقام وهـذا ما جعلهـا تختفي
عن االنـظار وتنجح يف تـنفيذ

اجلرمية.
الــسيـــد عبــاس مـــوحي الــذي
سـبـق ان تعــــرض الـــــى اطالق
رصــاص مـن سيــارة مجهــولــة
قـال: كنـت امتشـى يف شـارعنـا
وفجـأة وقـفت بجــواري سيـارة
سـوبـر بـيضــاء وأطلقـت منهـا
عـــيـــــــارت كـــثـــيـفـــــــة اجتـــــــاهـــي
تـــــــــدحـــــــــرجـــت عـلـــــــــى االرض
واصـابتني احـدى االطالقات،
هـــم اعـــتـقـــــــدوا انـــنـــي قـــتـلـــت
بـــسـبـب الــــرصــــاص الـكـثــيف
الـــــــــــذي اطـلـقـــــــــــوه واثــــنـــــــــــاء
انـبــطـــاحـي أرضـــا يف الــشـــارع
ركــــــزت علـــــى الــــســيـــــارة الــتــي
اعتـدت علـي فتفـاجـأت بـأنهـا
بال ارقـــــام وبعــــد هــــذا الـيــــوم
بـــدات اتخــوف مـن الــسـيــارات
الـــســــوبــــر واراقـب الـــسـيــــارات

البصرة/املدى
اكــــــــد مــــــــديــــــــر الــــــشــــــــركــــــــة الـعــــــــامــــــــة
لـلبتـروكـيميـاويـات نـاصـر نعـيم حمـدان
ان الشـركـة اضطـرت الـى ايقـاف املعمل
مــدة ثالثــة اشهــر بعــد اشـتغـــاله شهــراً
واحـــداً نتـيجــة وجــود فــائــض من مــادة
الكلور التـي تنتج يف املعمل بـسبب عدم

وجود منافذ لتصريف املنتوج.
وأشـار الـى ان اخلـزانـات اخلـاصـة مبـادة
الـكلـــور قـــد امــتألت ودعـــا الـــى ضـــرورة

رشكة البرتوكيمياويات يف البرصة توقف العمل مدة 90 يوما
لعدم وجود منافذ لتسويق االنتاج

منهـا عدم اسـتقرار الـطاقـة الكهـربائـية
وكــــذلـك عــــدم اســتقـــــرار ضغـــط الغــــاز
بـسـبب تـوقـف تصـديـر النـفط يف بـعض

االحيان.
وافاد مديـر شركة الـبتروكيميـاويات بأن
الـشركـة فاحتـت وزارة الصنـاعة لـصرف
االموال اجملـمدة الـعائـدة للـشركـة التي
تــبلـغ )5( ملـيـــارات ديـنـــار لــتخــصـيــص
جــــــزء مــن هــــــذه االمــــــوال لـــصـــــــرفهــــــا

للموظفني حسب استحقاقتهم.

ايجـــاد قـنـــوات لـتــســـويق هـــذا املـنـتـــوج،
خصـوصــا ان بعض دوائـر الـدولـة تقـوم
بـاسـتيـراد هـذه املــادة من خـارج العـراق

ومنها مديرية املاء.
واوضح املــــديــــر العــــام للـــشــــركــــة وفقــــا
ملـصـــدر اعالمــي يف مجلــس محـــافـظـــة
البـصـرة: ان عــددا من معــامل الـشـركـة
مـتوقف عـن العمل وان معمـلي األثنني
والــكلــــــور يعــمـالن فقـــط، الـــــى جـــــانــب
وجـود بـعض املعـوقـات يف عمـل الشـركـة

بغداد/ كرمي احلمداني
اكــد مـصــدر يف الــشــركـــة العــامــة لـتـصـنـيع احلـبــوب يف وزارة
التجـارة إنه مت جتهيـز )1699( وكـيل طحني بـكميـة )20824(
طن طحـني حصـة شهــر نيـسـان املــاضي )2006( حـيث بـلغت
نـسبــة التـجهيـز )25%( ونـسبــة التـجهيــز لنهـايـة آذار املــاضي

.%100
واضـاف املصـدر إن الفـرق الرقـابيـة التـابعـة للشـركة قـامت بـ
)166( زيـــارة الجــــراء الفحـــوصـــات اخملـتـبـــريـــة علـيهـــا حـيـث
ظهرت مخـالفتـان غير نـوعية اضـافة الـى ذلك قامـت الفرق
الـرقـابيـة ذاتهـا بـ)219( زيـارة الـى وكالء الـطحـني ومت سحب
)100( منـوذج طحني لبيـان مطابقـتها للمـواصفات املطلـوبة

بسبب تكديسها عند الوكالء

التجارة تدعو املواطنني اىل تسلم حصصهم من الطحني
والتأكد من سالمتها وصالحها لالستهالك البشري.

يــــذكــــر ان العــــراق يحـتــــاج الــــى حــــوالـي )260000( طـن مـن
الطحني ملتطلبات البطاقة التموينية شهريا.

وكانت وزارة التجارة قـد دعت املواطنني الى االسراع يف تسلم
حصـصهـم من مـادة الـطحـني من الــوكالء مبنـاطـقهم جـراء
تكدس هذه املـادة يف الوكاالت وتـسبب هذا العـزوف عن تسلم
الـطحـني يف االوقــات احملــددة يف عــدم مـــراجعـــة وكالء املــواد
الغــذائيـة للـبطـاقـة الـتمـويـنيـة الـى مـراكـز وفــروع التـجهيـز
حـيث يعـزون ذلك الـى عـدم وجـود أمـاكن كـافيـة خلـزن املـواد

التموينية يف مخازن وكاالتهم.

بعقوبة /املدى
رأس محـــــافــظ ديـــــالـــــى رعـــــد
رشـيــــد املال جـــواد اجـتـمـــاعـــا
لــــبـحــــث اوضـــــــــــاع الـعـــــــــــوائـل
املهجرة نـتيجة اعـمال العنف
الطائفي الـذي شهدته البالد

مؤخرا.
وضــــم االجــــتــــمـــــــــــاع رؤســـــــــــاء
ـــــــــــــة يف ـــــــــــــوحـــــــــــــدات االداري ال
احملـــافــظـــة ونـــائـب احملـــافــظ
وكــــــــالــــــــة احملــــــــامـــي خــــــــالــــــــد
السـنجري وذاري عبـد محمد
مــــــــــديــــــــــر مــكــــتــــب الـهـجــــــــــرة

ـ ـ ـ

)1200( عائلة هتجرها  اعامل العنف االخرية اىل دياىل
هـــــــذه العـــــــوائل بــكل الــــســـبل

املتاحة.
واشــــــــار املـال جــــــــواد الــــــــى انـه
سيـرأس وفـدا رسـميـاً ملقـابلـة
وزيــــرة الـهجــــرة واملهــــاجــــريـن
واطالعها علـى اعداد واوضاع
املهجـرين احلـياتـية والـوقوف
علـى مديات الـدعم احلكومي
للـنـــازحـني مـــؤكـــدا ان ديـــالـــى
اهل لـتـضـيـيف هـــذه العـــوائل
وان الـقـلـــــــوب قـــبـل الـــبـــيـــــــوت
مـــشــــرعــــة الحـتــضــــان ابـنــــاء

الشعب كافة.

اجلــــديــــة مـن قــبل مـــســــؤولـي
احملافظـة لالوضاع االنسـانية
لهـــا وان الـتـنــسـيق قـــائـم بـني
ادارة احملـافظـة ووزارة الهجرة
يف اعلـى مستويـاته فضال عن
تـشـكيـل جلنــة يــرأسهــا نـــائب
احملــــافــظ وعــضــــويــــة مــــديــــر
مـكــتــب الـهجــــــرة يف ديــــــالــــــى
وقـــــائــمــمقـــــامــيــي االقــضــيـــــة
ملـتــــابعــــة ايــصــــال اخلــــدمــــات
لهــذه الـشــريحـــة املتـضــررة اذ
بــادرت محــافـظــة ديــالــى الــى
فتح صـندوق للتبـرعات ودعم

واملهجرين يف احملافظة.
وتـــــــــدارس االجـــتـــمـــــــــاع ســـبـل
تقـــدمي العـــون لهـــذه العـــوائل
الـــتـــي بـلـغ تـعــــــــدادهــــــــا 1200
عــائلـة وفــدت من محــافظـات
الـقطـر االخـرى خـوفــا من ان
يـطــولهــا العـنف او الـتهــديــد
مـن قبـل جمــاعــات ذات نــزعــة

طائفية.
واوضـح محــــافــظ ديــــالــــى ان
وزارة الـهـجـــــــــرة واملـهـجـــــــــريـــن
تـبذل اجلهـود الستيعـاب هذه
العـــوائل فــضال عـن املـتـــابعـــة

رسوم مالية لقاء تسجيل املركبات يف النجف
اجملبـاة مبـوجب قـرارات وتـوصيـات اجمللـس
الـسـابقـة وتخـضع لنفـس االليـات املـذكـورة

فيها عند الصرف .
واضاف : سـتخصص نسبـة 25%من الرسوم
ملـديـريـة املــرور لصـرفهـا علـى احـتيـاجـاتهـا

الرسمية.
امـــــا عــن مقـــــدار الـــــرســـــوم الــتــي حـــــددهـــــا
اجمللـــس علــــى املــــركـبــــات فقــــال : تقــــرر ان
حتــدد رســوم الــسيــارات اخلـصــوصـي مبئــة
وخمـسني الف دينـار وسيـارات االجرة مبـئة
الـف ديـــنــــــــار وســـيــــــــارات احلـــمـل مبـــئـــتـــني
وخـمسـني الف دينـار والـسيــارات االنشـائيـة

والزراعية مبئة وخمسني الف دينار.


