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الرمادي / املدى
يتـواصل حالـيًا العـمل العادة
اعـمار مـفتشـية آثـار ومتحف
االنبـار يف مــدينـة الـرمـادي
ومـتـحف عـنه ومـنــــارتهـــا
التــارخييـة ومـراقـبيـة آثـار
حـديثـة بعد أن مت دعـم هذه
الـدوائر باكثر من )40( مليون
دينـار وعلى شـكل وجبات من
حـصـــة اعـــادة االعـمـــار يف

احملافظة.
اكـد ذلك )للمدى( الـسيد علي
شلواح رهيف مـدير مفتـشية
ومتـحف االنبـار الـذي قـال لـ
)املـدى( أن العمل مشل تنظيم
الـسقـف الثــانــوي والــسيــاج
اخلـــارجي وتــوسـيع املخــزن
بـاضـافــة )25( مرتًا مــربعـًا
وصب املـدخل مبسـاحـة )60(
مـرتًا مربعًا وتـأسيسات مـائية
وكهـربائيـة وتأثـيث كامل وال
يـزال العـمل متــواصاًل وحنن
بانتظـار وجبات  جـديدة من

الدعم الستكماله..
4 دوائر اثارية

امـا بـالنـسبـة ملــراقبيـة آثـار
حـديثة واليت تـشرف بنـايتها
علـى نهـر الفـرات فقــد قمنـا
باستالمها من السيد القائمقام
بعــد أن استـلمهـا بــدوره من
االوملبيـة ومت اعـادة اعمـارهـا
من جديـد حيث تـعرضت إىل
عمليـات التخـريب اثنـاء فرتة
االنفالت االمين ومن اجلـدير
بـالـذكـر إننـا استـلمنـا كـامل

كربالء / املدى
شكل قـرار جمـلس األمـن األخري
اخلـاص بالعراق صـورة منظورة
حلـريـة الــرأي املفقــودة منـذ
زمن..فقـد كـانت ردود األفعـال
متبـاينة بني صفـوف املواطنني
يف الشـارع الكـربالئي..فمـا بني
القبـول والـرضـى وبـني الرتدد
والتشـكيك غاب االعرتاض الكلي
علــى الـصـيغــة الـيت محلـتهــا
ديباجة قرار جملس األمن..فقد
رأى الـبعض يف صيغـة القرار انه
حيـمل علـى بـســاطه الــسيـادة
الكاملة حني نص القرار على أن
من حق العراق املطـالبة خبروج
قـوات االحتالل وانه أمـر جيـد
حيــسـب لــصـــاحل مــسـتقـبل
العـراق..ويضع حدا جلـدل كبري
حـول موعد خـروج هذه القوات
اليت مل تعلن ولو ملرة واحدة عن
مـوعـد حمـدد ملغـادرة جنـودهـا
ارض الـعـــــــراق..وإن عـلـــــــى
العـراقيـني أن ينظـروا إىل األمام
وان هـذا القرار يعـد نصـرا آخر
للشعـب الذي ضحى كثريا وعانى
ما عـاناه من الـويالت..فيما رأى
الـبعـض إن حتــركــات القــوات
املشرتكة أو قوات التحالف حبرية
كـاملـة او حتـى بـالتـشـاور مع
احلكـومـة العـراقيـة يف الـوقت
احلـاضـر ال تـشي بـاالستقالل أو
السيادة للعراق ألنه حسب رأيهم
مينح صالحية كاملة لقيام هذه
القــوات حبـمالت عــسكــريــة
وهجـومـات مـسلحـة علـى املـدن
العـــراقـيـــة يف أيـــة حلــظـــة
تـرتئيـها..وهـذا يعين انتقـاصًا
فـاضحًا ملبـدأ السيـادة..بني هذه
اآلراء تبـاينت اجابـات املواطنني
الكربالئـيني حول قـرار جملس
األمن..الـذي أخـذوا ينـاقشـونه
بصـوت عال بعد سـنوات امتدت
إىل دهـور مـن قمع احلـريـات أو
التحـدث حتـى ولـو بهمـس مع
النفـس كمـا عـرب عن ذلك أحـد
املثـقفني.. وهــو يضـيف إن من
حــسـنــات الـــواقع الــراهـن إن
العــراقي بـإمكــانه أن ينـاقـش
مـستقبله حبرية كـاملة حتى لو
كـان هذا املسـتقبل بأيـدي قوات
حمتلة الن الزمن مل يعد كما كان
بل هــو زمـن الالصـمـت وزمـن
احلوار والنقاش بصوت مسموع.
قرار متـوازن وخروج من دائرة

االحتالل
الصحـفي جنم عبـد خضـري قال
انه قرار يـستحق االحرتام مثلما
يـستحـق الذكـر واملنـاقشـة..انه
قرار يعطي  للذات العراقية حق
الــسيـــادة ومييــز دور العــراق
الــــــــــــــدولـــــي يف مجـــــيــع
األطـــراف..وجيعلـين كعــراقـي
ليس مهـمشا يف هذا العامل بل لي
فاعليـة كبرية وعنصـر مؤثر يف
اإلنسـانية كمـا هو مـطلوب مين
أن أكــــون..وأمتــتع حبــــريـيت
وحقوقي يف هذا الكون..ويضيف
الـسيـد خـضري.. وبغـض النظـر

حصل هـو افضل ممـا كان عـلى
الرغم من أننا نـريد حقا سيادة
تـستـطيع أن تقـدم لنـا األمن و
األمـان وان تكـون الدولـة قادرة
علــى إدارة شــؤون الـبلــد..الن
وجـود هذه الـقوات وحتـركاتـها
احلـرة قـد جيعـل من احلكـومـة
غري قـادرة على تـنفيذ بـراجمها
وقد تصـطدم مع توجهات قوات

االحتالل.
الـسيـد جـواد احلـسنــاوي..من
النـاحيـة النظـرية جـاء القرار
وكــأنه حيـمل ضــوءا يف نهــايــة
الـنفـق كمــا يقـــال..وأمتنــى أن
يكـون هذا الضوء بيـدنا لنوسعه
لتـشــرق مشــس العــراق علــى
النخيل واجلبـال حني خنرج من
نـفق االحتـالل..ولكن مـا محله
القـرار بني طيـاته جيعلين اقلق
كــثـــريا علـــــى مــــســـتقـــبل
العـراق..فهنـاك حتـركـات حـرة
لقــوات االحـتالل علــى األرض
العـــراقـيـــة علــــى أن تكـــون
بالتنـسيق والتشـاور وهذا يعين
أن القـرار النهـائي سيـكون بـيد
األمــريكــان وان احلكــومــة لن
تعرتض ألنهــا مل تنـتخب وأنهـا
وصلـت إىل احلكـم عـن طـــريق
قــوات االحتـالل..ويضـيف إنهـا
لعبـة أخـرى مـن قبل أمـريكـا
لـتكـــون هي بـــاقيــة بـصــورة
شــرعـيـــة يف العـــراق بعــد أن
واجهـت اعـرتاضـــــات يف داخل
الـواليـات املتحـدة اليت ستـؤثـر
علــى احلـملــة االنـتخــابـيــة
القـادمـة..لــذلك أرى إن القـرار
لـيس يف صاحل العراق وان أمريكا
تـريـد فـرض االحـتالل بصـورة
أخرى وتكـون هي املتحكـمة من
خلف الكـواليـس بعـد أن كـانت
هي يف الــواجهــة..ويــستــدرك
السيد احلـسناوي..لو كان الوضع
جيدا مـن الناحية األمـنية لكان
هناك قـول آخر ولكن مـا حيدث
على الـساحة من فوضى وفقدان
لألمــان جيعلنـا مـرغـمني علـى
قبـول القرار رغم ما حيمله إلينا
مـن عـنــاصــر قـــد جتعل مـن
خـروجهم كـارثـة وتلك هي مـا
تــــؤرق املــــواطــن العــــراقـي.

كارثـة للـوضع األمين املتـدهور
أصال..وأضـاف..ليـس املهم كيف
يكـون الـواقع الــراهن بـل كيف
يكون املسـتقبل وهذا هـو الشيء
املهم واملـستقبل يـقول..أن اآلتي
افـضل فـيمـا لـو تــرك البـعض
مصلحـتهم الشخصيـة يف حتديد
األمر إىل املـصلحة العليا للبلد .إن
مـا نعـانيـه هو تـضارب املـصاحل
حتـى على املستوى الفردي الذي
يتأثر كثريا بهذه التدخالت اليت
ال ختــرج عن نـطـاق املـصلحـة
الـشخصيـة الضيقـة وقد مـررنا
بهـذا احلــال حتـى يف تـشـكيلـة
جملـــس احلـكـم إذ خــــرجـت
التحليالت املتـناقضة إىل الساحة
فـأثرت تأثريا كبريا على القاعدة
الـشعـبيــة اليت تقع عـادة حتت
تــأثري هــذه التـدخالت دون أن
تدرك هذه الـقاعدة البسيطة ما
حييـط من هـذه التـدخالت من
غايـات أسهمت يف إضعـاف الواقع
وأدت به إىل الـنـــزول درجـــات

كبرية يف دهاليز الالاستقرار.
القرار ومثلبة يف معنى السيادة

الـسـد امحـد الـسعـدي مـوظف
اجـاب ان القـرار ليـس يف صـاحل
العـراق بدرجة كبرية ألنه حيمل
بـني طـيـــاته مــا يـنقـص مـن
الـسيادة..فـإذا ما أردنـا أن تكون
السـيادة مبعنـاها املـتعارف عليه
فـان حتـركـات قــوات االحتالل
الـيت غلفهـا هـذا القــرار لتكـون
قـوات متحالفـة أو مشرتكـة يعد
مثلبـة أخـذت من القـرار ثلمـة
جعـلت من مـستقـبلنـا يـرتـبط
ارتباطـا كامال حباضـرنا الذي ال
يـشـبه أي حــاضــر له مــزايــاه
املــستقـرة..وأضــاف اعتقـد إن
علينـا القبـول بهذا القـرار ألننا
تعودنا من جملس األمن أن تكون
قـراراته حـول العـراق ملـزمـة
الـتنفيــذ وعلينـا أن نـؤمن بـان
املـستـقبل لنـا إال أن ما نـراه هو
وصـايــة مغلفــة بعنــوان أممي
أخــذت شــرعيـتهــا من حتـكم
مخـس عشـرة دولــة مبسـتقبل
دولـة مـؤسـسـة لألمـم املتحـدة
..ويـضـيف اعـتقــد ورغـم كل
شيء أن علينا القول إن هذا الذي

عن العنـاصر األخرى اليت أرادت
أن تهمـش هــذا القــرار وجتعله
خـاليـا من فعـاليـته إال أن الواقع
يقول إن القـرار جاء يف مـصلحة
العــراق واعتقــد إن رأي األقليـة
الـصامتـة هو القبـول  مبثل هذا
القــرار ألنهـا تـريـد اسـتقـرار
العـراق..أما األغلبية اهلائجة فان
مـا يـهمهـا هــو أن يبقـى الـعنف
مستمرا والالاستقرار هو السائد

يف الساحة.
أما الـشاعـر سالم حممـد البـناي
فقـال انه قـرار متـوازن يف هـذه
املــرحلــة الـيت تعــد مــرحلــة
انتقاليـة وانه يعرب بنـا إىل ضفة
االســتــمـــــراريــــــة يف الفـعل
الـسياسـي..مبعنى إن هـذا القرار
جعل من حق العراق أن يكون له
قراره املـستقل وأننـا نتحكم به
ولـيس جملـس األمن ألنه انتـهى
مـن صيــاغته واملـوافقـة عـليه
ولكـن الـتـنفـيــذ اصـبح بـيــد
العـــــــراقــيــني..ويـــضـــــــيف
البنـاي..اعتقـد إن املرحلـة اليت
منـر بهــا جتعل من هـذا القـرار
متـوازنـا وذا فـائــدة للبلـد ألنه
خيـــــرج العــــراق مـن دائــــرة
االحتالل إىل ساحة القرار الفعال
بغض النظر عن األشياء األخرى
الن الـطمـوح ال ميكـن أن تسـتلم
آفاقه دفعـة واحدة، الن ما ميكن
أن نقـتــنع بـه اآلن أن العــــراق
حمتل وان هـذا القـرار جعل من
العــراق له سيـادة وان كــانت له
بعض الـسلبيـات لكنهـا أصبحت
بيـد العــراق وعلينـا أن نـستغل
الفـرصـة الن نــديم مـا ميـكن
إدامـته مـن اجل الــوصــول إىل
املـرحلـة األخــرى وهي خـروج
قـــوات االحـتالل مـن العـــراق
واعتـقد أن الـقادم سـيشهـد هذا

التوجه.
السـيد صـاحل عويـنات صـاحب
املكـتبــة األهليـة قــال..القـرار
يعـطي السـيادة للعـراقيني ألول
مـرة..وعلى الـرغم من انـزعاج
البعض من بقـاء قوات االحتالل
إال أن الــواقع يقــول عكـس ذلك
علـى األقل يف املـرحلـة الـراهنـة
الن خروجهم اآلن يعين حصول

ـ

الشارع الكربالئي وردود األفعال حول قرار جملس األمن األخري
بـني مــــؤيــــد ومـتـــشـكـك

الناصرية/حسني كريم العامل
تقـوم مالكــات الشـركـة العـامـة
لـتجــارة احلبـوب فـرع ذي قـار
بــاسـتالم حمــاصـيل احلـبــوب
للـموسـم التسـويقي احلـالي وفق
الـنــسـب اجلـــديــــدة للجـــودة
والنـوعية حـيث اصبحت نـسبة
الشـوائب املسموح بـها يف حمصول
احلـنطـة 5% بعـد أن كــانت %10
ذكـــر ذلـك للـمـــدى املهـنـــدس
الـزراعي حممـد عبـد الصـاحب
حـسني مـديـر الشـركـة العـامـة
لتجــارة احلبـوب فـر ع ذي قـار

وقال:
-إن الـتعلـيمــات اجلــديــدة اليت
أوصت بهـا الـوزارة هلـذا املــوسم
تعتمـد علـى النـوع وليـس الكم
وذلـك من اسـتالم احلــاصـل من
املـســوقني والـتعلـيمـات جـاءت
صارمـة وهذا مـا جعل احلـاصل
الــذي استلـمنـاه عــالي اجلـودة

ولكنه ليس بالكمية الكبرية.
اسعار جديدة مجزية

ويف رده علـى سؤال حـول االسعار
اجلـديدة قال إن هـذا املوسم شهد
ارتفــاعــًا يف اسعــار حمـصـــولي
احلنطـة والشعري حـيث بلغ سعر
الـطـن الــواحــد مـن حمـصــول
احلنطة من الدرجــــــــــــة االوىل
)250( ألف ديــنــــــار يف حــني بـلغ
سعر الـدرجة الثـانية )240( الف
دينــار أمــا حمـصــول الــدرجــة
الثــالثـة فـبلغ سعـره )230( الف
دينـار فـيمــا أصبح سعـر الـطن
الواحد من احلنطــــــــــة العلفية
)180( الف ديـنـــار أمـــا سعـــر طـن
الـشـعري فـبلغ )120( ألـف دينــار
وهـذه االسعار جـاءت من الوزارة
مما جـعل املسوقني يقـبلون على
تـسلـيم حـاصـلهم إىل الـشـركـة

وبنسب شوائب قليلة.

لكـونـه غري أمن علـى االطالق إال
أننا وجبهود ومسـاهمة من السيد
حمــــافــظ ذي قـــــار واجمللـــس
االنتقالي يف احملـافظة ومـديرية
شركة حمافظـة ذي قار استطعنا
التغلب على هذا املعوق من خالل
تـوفري احلـمايـة للشـاحنـات اليت
تـنقل لنـا احلبـوب مـن مينـاء أم
قصر إىل سايلـو الناصرية وسايلو
الرفـاعي. وعدا هـذا مل نعان من
ايـة معـوقـات تـذكـر. كـذلك إن
التزام مـوظفينا بساعات دوامهم
وتـأخر بعضهم إىل مـا بعد الدوام
ساهم يف جنـاح شركتنـا يف اآلونة
االخرية بــالقـضــاء علــى شحــة
احلبـوب.ويف ختـام حـديثه قـال

املهندس حممد:
-أود أن اسـتغل هــذه الفــرصــة
ألعالم املواطن بأن الطحني الذي
يصلـه مير بعـدة مراحل ابـتداًء
مـن املينـاء ثم إىل الـسايلـو ثم إىل
املطحنة ثم إىل الوكيل وعرب هذه
املـــراحل ويف حـــالـــة اســتالمه
لنـوعيـة رديئـة فلـيس الـسايـلو
دائمـًا هـو املـسـؤول بل عـليه أن
يكون رقيـبًا على مـا يستلمه من
نــوعيــة فنحـن عنـدمـا جنهـز
املطـاحن بالكـميات املطلـوبة من
احلبـوب فأنهـا تكون ذات نـوعية
واحــدة وعنـدمـا تكــون هنـاك
نـوعيـات رديئـة وأخـرى جيـدة
ويف وجبة واحدة فال بد أن يكون
هنـاك غـش مـصـدره مــا بعـد
تسليم احلبـوب من السايلو وحنن
عندمـا نسلم احلبـوب نطلب من
صـاحب املطحـنة أن ال يسـتلم ما
ليـس مقتنعـًا به كـذلك أحب أن
اطمئن املـواطن إىل انه مت القضاء
علـى شحـة احلبـوب اليت كـانت
موجودة يف فرع الشركة بعد بذل
جهود جبارة ولـدينا كميات تفي
بـالغـرض والكـميـة املـطلـوبـة.

وعن حجم الكميات املستلمة حلد
اآلن قــــال: لقــــــــــــــــــــــــد مت
اســتالم )3.188.480( طـنــــًا مـن
حمـصــول احلنـطــة الـصــاحلــة
لألستهالك الـبشـري يف صومـعة
النـاصريـة و)7.200.64( طنـًا من
نفــس احلـنـطــة يف صـــومعــة
الـــرفـــاعـــــــــــــــي كــــذلك مت
استالم )5.820( كـحنطـة علقـية
يف صومعـة الناصريـة فيما بلغت
كمية احلنطة العلفية يف صومعة
الرفـاعي )44.960( طنًا أما الشعري
فقــد مت استالم مخـســة اطنـان
فقط من هذا احملصول ولألسباب

اليت ذكرناها.
انتاج الطحني بأحسن

نوعية
وعن اعـمال شركتنا بتوفري املادة
األسـاسية للمـواطن وهو الطحني
حـيث نقـوم بـأسـتالم الكـميـات
املـستوردة من احلنطـة االجنبية
عـن طـــريق الـــوزارة وذلك مـن
ميناء أم قصـر ونقوم خبلطها مع
احلنـطة احمللـية وبـنسب وزنـية
حمـددة. بـاالضـافـة إىل ختــزين
احلبـوب مـن القمح والــرز.وعن
معـوقـات الـعمل قـال أن املعـوق
الوحيـد هو الـطريق بني املـيناء
واحملـافظة حيـث إن هذا الطريق
يعـاني من كثرة حـاالت التسليب

وعن عـدم اسـتالمهـم حملصـول
الشعري يف بـدء احلملة  التـسويقة
قال: يف الـبدايـة مت التنـسيق مع
وزارة الــزراعــة علــى أن يكــون
تـســويق حمـصــول الـشـعري إىل
وزارتهـم السـتخـــدامه كـمـــادة
علفيـة وكـون هــذا احملصـول ال
يـدخل ضمن اختصـاص وزارتنا
إال ان تعذر ذلك يف وزارة الزراعة
بسبب عدم تـوفر أماكن لتخزين
احلاصل جعلنا نستلمه ومع ذلك
فلم تـكن كميـة الشعـري املستـلمة
بـاملــستـوى املـطلـوب حـيث مت
استالم مخسـة اطنـان فقط هـنا

يف )سايلو الناصرية(
التهريب وراء قلة تسليم

احلاصل
وحـــول أن يكــون سـبـب عــدم
تــسلـيم حمـصــول الـشـعري هــو
تهــريبه إىل الـدور اجملـاورة قـال
هـذا االمر مطـروح ولكن مل نكن
حنن الـسـبب فـيه ولكـن الفالح
دائمًا يبحث عن االسعار املرتفعة
لـذلك اتـفق اغلب الـفالحني مع
جتـار علـى تـســويقهم احلـاصل
وبـأسعار مغـرية حـيث يتم ذلك
قبل حـصاد احملـصول. وهـذا ما
شـجع علــى تهـــريب حمـصــول

الشعري.

شركة جتارة احلبوب فرع ذي قار تطالب بايقاف تهريب احملاصيل

بغداد / حييى الشرع
اعلـن املهندس سعد بهـنام مدير
عـــام دائـــرة مـــاء بغـــداد عـن
ختـصيـص اكثـر مـن )مليـار( و
)461( ملـيــــون دوالر لـتــنفـيــــذ

مشاريع مائية يف بغداد.
وقال لـ )املدى( إن هذا املبلغ جاء
بعـد تقـديم دراسـة علميـة من
الـدائرة للتـوسع يف مشـاريع املاء
وســــد الــنقــص احلـــــاصل يف
احلـصـص املــائيــة املخـصـصــة
للـشـرب يف العــاصمـة حـيث أن
اكثـــر من )650( مـليــون دوالر
خـصـصـت النــشــاء مــشــروع
التـصفيـة يف جـانب الـرصـافـة
وكذلك أنـشاء خـزانات جـديدة
ومـــد شــبكـــة مـن األنـــابـيـب
احلديثـة مبختلف القيـاسات مع
حمـطـات وجمـمعـات ثـانـويـة

للمشروع.

االنبار / املدى
اضحـت مهـمـــة الـبحـث عـن
وظيفة او فـرصة عمل للعديد
من شرائح اجملتمع مهمة شاقة
يف ظل الظـروف االقـتصـاديـة
اخلـانقـة وهي حتـتاج إىل جـهد
وانـتظـار ورمبــا إىل )واسطـة(
ألن عـدد العـاطلني عـن العمل
يفوق ضعف الفرص املتوفرة..

التقـاعـديـة لالشهـر املـاضيـة
للعـمــال واجــراء الــزيــارات
التفـتيــشيــة علـى املـشــاريع
املـشمـولـة بقـانـون الـضمـان
االجـتـمـــاعـي مع اعـرتافـنـــا
بــوجــود صعــوبــات يف جمــال
الـتفتيـش تتعلق بعـدم تعاون
اصحــاب العـمل يف تــســديــد
االستـحقاقـات املرتتبـة عليهم
مبوجب القانون كما مت ترميم
االبنيـة اليت تعـود ملكيـتها إىل
صندوق تقاعد وضمان العمال
بعد تـعرضها إىل اضـرار بسبب
الظـروف االمـنيـة الـسـابقـة
وتهـيئة هـذه االبنيـة لالشغال
الرمسي جمددًا وقمنا مبساعدة
اللجان املختصـة باعادة صيانة

السيارات..
ويف ختـام هذا اللقاء اشار حامت
عبد اهلل السامرائي إىل أن خطة
وزارة العـــمل والـــــشــــــؤون
االجتمـاعيـة تضـمنت تـأجري
بنـايـة واسـتغالهلــا كمـركـز
للتـدريـب املهين يف الـرمـادي
والتعـاقد علـى شراء عـدد من
الــسيــارات خمـتلفــة األنــواع
خلـدمات القـسم وبتمـويل من
جهات غـري حكوميـة كما أن يف
النية اعداد دراسة لفتح مركز
للعمل والضمـان االجتماعي يف
قضاء الفلـوجة لوجـود حاجة
فعـليــة لــذلك نـظــرًا للـثقل
الـصنـاعـي الكـبري والـكثـافـة
الـعمــاليـة الـيت تتـميــز بهـا

املدينة وضواحيها..

اعـمــار بـنـيـتهــا الـتحـتـيــة
باالضافة إىل تنفيذ العديد من
املشـاريع اجلـديـدة يف جمـاالت
االسكـان والطـاقة واخلـدمات
الرتبوية والصحية حتتاج هذه
املشـاريع إىل اعـداد كبـرية من
االيـدي العـاملـة تفـوق اعـداد

املسجلني لدينا..
تدريب غير املاهرين

واضـاف الـسيـد مـديـر قـسم
العمل االجتماعي يف االنبار إىل
أنه مت البـدء يف جمال آخـر هو
تــدريب العــاطلني عـن العمل
مـن غري املـاهـريـن الكسـابهم
مهــارات جــديــدة حـــرفيــة
ومهنـية حيث سـتفتح الدورة
االوىل يف جمــال التــأسيـســات
الـصحيـة والكـهربـائيـة وملدة
ستـة اسـابـيع جملمـوعــة من
الراغـبني يف التـدريب كـما أن
لدينا طـموحات تهـيئة فرص
عمل أخـرى بـانـشـاء معـامل
للخيـاطــة للنـســاء والنجـارة
للـــرجـــال وضـمـن خــطـــة
الربنــامج ايـضــًا فـتح دورات
حملـو االميـة ولـدينـا تنـسيق
وتـواصل مع املـركـز الـوطين
للـتشـغيل والتــدريب املهين يف
بغـداد يف استـثمــار واستغالل

خرباتهم يف التدريب..
الضمان االجتماعي

أمــــا يف جمــــال الــضـمــــان
االجتماعي فقال:

-لقـــد مت صـــرف الـــرواتـب

افتتاح )6( مراكز للتشغيل
هنـاك جـانبـان لـلعمل فـنحن
مسـؤولون مـسؤولـية مبـاشرة
عـن تــشغـيل العـــاطلـني عـن
العمل ومـتابعـة شؤون الـعمال
املـضـمــونـني يف الــشــركــات
واملعــامـل للقـطــاع اخلــاص
واملـختلـط والتعــاوني وفـيمـا
يتعلـق باجلـانب االول فـقد مت
افتتاح ستة مراكز للتشغيل يف
اقـضيـة الـرمـادي والفلـوجـة
والقــائـم والــرطـبــة وعـنه
بــاالضــافــة إىل احلـبــانـيــة
وبـتمـويل ذاتـي من بـرنـامج
الــدعم املــدني واالجـتمــاعي
لتوفـري مستلزمـات العمل وقد
بـدأت هــذه املكـاتـب اعمـاهلـا
خـالل هـــــــذا الـعـــــــام 2004
واستطاعـــــت تنظيم )11746(
اسـتمــارة عمل لـلعمــــــــــــال
العــــاطلـني وحـققـت )5127(
فـرصـة عـمل مت اشغـــــــاهلـا
لغــــــايــــــة 31/ 5/ 2004 مــن
املــسـجلـني ضـمـن قـــاعـــدة
الـبيـانــات املتـوفـرة يف هـذه
املكـاتـب مشلت جمــاالت العمل
وزارة االشغـــال والـبلـــديـــات
واملوارد املـائية وبـعض اجلهات

غري احلكومية..
وحــول املــسجلـني الــذيـن مل
يرتشحـوا لـلعمل.. اجـاب بـان
لـدينا تـصور مـستقبـليًا إىل أن
سوق العمل يف االنبار حيتاج إىل
العـديـد مـن الشـركـات العـادة

والحـظنــا إن هنــاك جهــودًا
جيــدة يبـذهلـا قــسم الـعمل
والـضـمـــان االجـتـمـــاعـي يف
حمافـظة االنـبار لـتوفـري هذه
الفرص ملـستحقيهـا ومتـابعة
شـؤون العمـل والضمـان حيث
حتدث لـنا الـسيـد حامت عـبد
اهلل السـامـرائي مـديـر القـسم

بالقول..

تشغيل 5127 شخصًا من اصل 11746 عاطاًل عن العمل يف اقضية ونواحي االنبار

تصريفية للمجمع الواحد )140(
الف م3 بكلفـة )45( مليون دوالر
يف مـنطقـة الـرصـافــة والنشـاء
شبكـات حـديثـة للمـاء لـبعض
اجـزاء مدينة الصـدر والبلديات
واالعظمية بكلفة )22.5( مليون

دوالر.
وأن الدائرة باشرت بأنشاء شبكة
للمـاء لالفرازات احلـديثة داخل
مدينة بغداد واليت مت ختصيص
)13( مليـون دوالر هلـذه املـشـاريع
مـؤكـدًا أن عـام )2005( سـيشهـد
إنشــاء مشـاريع مـائيـة جلـميع
االفرازات اليت حتتاج إىل اكثر من
)80( كـم طـــواًل مـن االنـــابـيـب

احلديثة مع ملحقاتها.
وعن خـطـة عـام 2005 قـال أن
الدائـرة حصلت على مبلغ )711(
ملـيـــون دوالر ملــشـــاريع مـــاء
الرصـافة ونأمل املصـادقة عليها
ـــــــــــــــــــًا. ـــــــــــــــــريـــــــب ـق ـ

على انشـاء مشروع آخـر طاقته
التصريفـية تصل إىل )225( الف
م3 يف منطقـة 9 نيسـان من قبل
شـركــة بكتل االمــريكيـة ومن
املــؤمل اجنــازه يف ايلـول املـقبل
فضاًل عن تنفيذ مشروع آخر يف
املنطقة نفسها بطاقة تصريفية
قـــــدرهــــــا )225( الــــــــف م3
وبكـلفــــة )75( ملـيـــون دوالر
وانـشاء مشـروع للماء يف مـدينة
الصــدر بطـاقــة تصــريفيــــة
قــــــدرهـــــــا )125( الــــــــف م3
وبكـلفــــة )47( ملـيـــون دوالر
فضاًل عـن انشـاء شبكـات للمـاء
حــديثــة يف منــاطق العـبيـدي
والكـمـــالـيــــة مع جمــمعـــات

للتصفية.
واشـار إىل أن اليـابـان سـتبـاشـر
قـريبًا بـانشاء )30( جممعـًا للماء
الـصـــاحل للــشــرب وبـطــاقــة

وقــال أن تــردي اخلــدمــات يف
الـســابق وعــدم االهـتمــام مبــا
يعانيه املواطنون اسفر عن عدم
اجنــاز مــد شـبكــة انــــــــابـيب
بـطــول )100( كم وانـشـاء )24(
خزانًا للمـاء ومل ينفذ سوى )8(
خـــزانـــات غـري قـــادرة علـــى
استـيعــاب الـطــاقــة احملـليــة
الحـتيـاجــات منـطقـة بغـداد
الـرصافـة مشريًا إىل أن الـدراسة
تــشـري إىل وجـــوب ختـصـيـص
)مليـارين( و)650( مليون دوالر
لتنفـيذ مـشروع مـاء الرصـافة
الذي يليب حـاجة السكـان لغاية

عام )2015(.
واضــاف أن املــرحلــة االمـنيــة
تـطلبـت انشـاء مشـاريع بـديلـة
عنهـا منهـا مشـروع، ذو طـاقـة
تصـريفيـة تصل إىل )ملـيون( و
)300( الف م3 لــنقل املــــاء والعـمل

ختصيص 1.461 مليار دوالر لتنفيذ مشاريع مائية يف بغداد
مقترح لرصد 711 مليون دوالر للعام املقبل

مـتـحفـي االنـبـــار وعـنه مل
يتعـرضا إىل اعـمال ختـريبـية
وأن االثار املوجـودة فيهما هي
آثــار شبيهـة مـستـنسخـة عن
االصل إال انهــا تفي بـالغـرض
للـتعــــريف حبــضـــارة وادي

الرافدين..
تكثيف احلراسات

ويف خـتام حـديثه اكـد السـيد
علـي شلــواح رهـيف مــديــر
مفتشية ومتحف االنبار إىل أن
احملـافظـة تضم )419( مـوقعـًا
آثاريـًا مهمـًا تنحصـر فرتاتـها
الـتــارخيـيــة بـني العـصــور
احلجـريـة واالسالميـة مـرورًا
بـالـدولـة االكـديـة والبـابليـة
القـدمية واالشـورية مبـراحلها
الـثالث البــابليــة االخرية وأن
املفتـشية جادة يف احلفاظ على
هذه املـواقع من خالل تكثيف
احلراسات عليها واخذ تعهدات
خطية من املواطنني يف مناطق
االثــار للـمحــافـظــة علـيهــا
واعتـبارهـا مسـؤولني عـنها..

الـبنـايـة بعــد أن كنـا نـشغل
غرفة واحدة منها فقط.

واوضـح أن محلـــة االعـمـــار
مشـلت مـتحف مــدينـة عـنه
ومنـارتها الـتارخييـة حيث مت
عمل ساتـر ترابي ملوقع املنارة
بـارتفــاع مرت ونـصف حيـيط
بــالـســاحــة املخـصـصــة هلــا
ومقدارهـا )42( دومنًا كـما مت
ايـصال املـاء اليـها مـن مديـنة

عنه ومن مسافة الف مرت..
ومـنــــارة عــنه ذات طــــراز
عمـراني فريد مـن نوعه على
مستوى القطـر ويعود تارخيها
إىل العصـر العبـاسي ومت نـقلها
من مدينـة عنه القدميـة بعد
أن غمـرتها مياه سـد القادسية
إىل مـــوقعهــا احلـــالي يف عـنه
اجلــديــدة بعــد تقـطـيعهــا

وخبربات آثارية عراقية..
اشـار إىل أن الـدوائـر االثـاريـة
االربع يف حمـافظـة االنبـار مت
تـــأثيـثهــا كــاماًل مع ادخــال
احلـاسبـات يف جمال عـملها وأن

محاية 419 موقعًا اثاريًا  ومنها منارة عنة التارخيية
من خالل رصد 40 مليون دينار

السايلوات لم تستلم اكثر من خمسة اطنان من الشعير

افتتاح 6 مراكز لتشغيل العاطلني

العدد )138( االحد  20  حزيران 2004

NO (138)  Sun.  (20) June


