
ك�صف م�صدر مطلع، عن تعهد احلكومة العراقية بحماية 
احل��دود  اإىل  بغداد  من  ال��دويل  الطريق  ال��دويل  الطريق 
اأمنية  �رشكات  مع  للتعاقد  عرو�صًا  هناك  واأن  الأردنية، 
يربط  الذي  رقم1،  ال�رشيع  املرور  طريق  حلماية  اأجنبية 
اخلليج  ب��دول  املتو�صط  الأبي�ض  البحر  �رشق  دول  بني 
من  ب��دًء  تقريبا  كيلومرت   1200 طوله  ويبلغ  العربي، 
احلدود العراقية- ال�صورية والعراقية الردنية اإىل احلدود 

العراقية الكويتية.
حيدر  ال��وزراء  لرئي�ض  الإعالمي  املكتب  اأعلن  حني  ويف 
اأن جمل�ض الوزراء وجه بتاأمني الطريق الدويل  العبادي، 
املمتد من بغداد اإىل احلدود الأردنية بعد درا�صة اجلدوى 

القت�صادية والفنية لبناء املنفذ احلدودي يف طريبيل.
اأعلن جمل�ض حمافظة الأنبار، قرب اإحالة الطريق الدويل 
لغر�ض  ا�صتثماره  اأجل  من  اأمريكية  �رشكة  اإىل  ال�رشيع 

اإعادة فتح منفذ طريبيل احلدودي.
العبادي  حيدر  ال��وزراء  لرئي�ض  الإعالمي  املكتب  وقال 
جل�صة  خ����الل  "مت  اإن����ه  ب���ي���ان،  يف 
ال����وزراء  جمل�ض 

املاء  مل�صاريع  �صامل  عر�ض  تقدمي  اليوم،  ُعقدت  التي 
الوزراء  واأولويات اجنازها بعد توجيه رئي�ض  واملجاري 
لتقدمي  ال�صرتاتيجية  ال�����رشوري��ة  امل�صاريع  باإكمال 
اخلدمات للمواطنني والبالغ عددها 100 م�رشوع بالرغم 

من ال�صائقة املالية".
واأ�صاف البيان اأن "جمل�ض الوزراء وجه ب�"تاأمني الطريق 
بعد درا�صة  الأردنية  اإىل احلدود  بغداد  الرابط من  الدويل 
احل��دودي  املنفذ  لبناء  والفنية  القت�صادية  اجل��دوى 
بغداد  الدويل  الطريق  مل�رشوع  متمم  كجزء  طريبيل  يف 

طريبيل". 
العراق  بني  املربمة  التفاقية  اإىل  "ا�صتنادا  اأنه  وتابع، 
بني  م�صرتكة  جلنة  ت�صكيل  وبعد   2013 عام  والأردن 
وزارتي ال�صناعة واملعادن العراقية والتجارة وال�صناعة 
�رشرا  اإعفاوؤها  ي�صبب  التي  املنتجات  لتحديد  الأردنية 
اللجنة  عقدت  العراق  يف  املحلية  والزراعة  بال�صناعة 
النتاجية  الطاقات  حتديد  على  التفاق  ومت  اجتماعات 
للم�صانع الأردنية و�صيتم يف �صوء ذلك حتديد الإعفاءات 
بالروزنامة  واللتزام  الوطني  املنتج  حلماية  الكمركية 

الزراعية".
جمال  يف  ن�صبيا  العهد  حديثة  البلدان  من  العراق  ويعد 
ال�رشيع  امل��رور  طرق  و�صيانة  وت�صغيل  وتنفيذ  اإن�صاء 
حيث ان جمموع اطوال طرق املرور 
ال�������رشي���ع يف 

رقم1  ال�رشيع  امل��رور  طريق  اج��زاء  افتتاح  قبل  العراق 
القرن املا�صي ل  1990 من  للمدة من -1986  تباعًا 
حمافظة  يف  جميعها  فقط  الكيلومرتات  ع�رشات  تتجاوز 
بغداد العا�صمة منها طريق حممد القا�صم للمرور ال�رشيع 
وطريق عتبة بن غزوان ال�رشيع وطريق القاد�صية ال�رشيع 
وطريق مطار بغداد وطريق �صالح الدين اليوبي ال�رشيع.
اإن  الكربويل،  عما�ض  عيد  الأنبار  حمافظة  جمل�ض  وقال 
"هناك �رشكتني اأمريكيتني تتناف�صان على ا�صتثمار اخلط 
ال�رشيع الدويل من �صيطرة ال�صقور جنوب �رشقي الفلوجة 

اإىل منفذ طريبيل احلدودي العراقي مع الأردن".
يحال  �صوف  الدويل  ال�رشيع  اخلط  "تاأمني  اأن  واأ�صاف، 
وذلك  ال�رشكتني  تلك  بني  من  اأمريكية  ل�رشكة  قريبًا 

لإعادة فتح منفذ طريبيل احلدودي".
حمافظة  جمل�ض  يف  احل��دودي��ة  املنافذ  جلنة  وك��ان��ت 
الأنبار اأعلنت، الثنني )26 كانون الأول 2016(، عر�ض 
الطريق الدويل ال�رشيع بني بغداد وعَمان لال�صتثمار اأمام 
ال�رشكات الأمنية الأجنبية، يف حني بني املتحدث با�صم 
املجل�ض عيد الكربويل اأن الهدف من تاأمني اخلط الدويل 

ال�رشيع بني بغداد وعَمان هو فتح منفذ طريبيل.
العبادي لنظريه الردين هاين  الوزراء حيدر  واأكد رئي�ض 
"العراق  اأن  �صابق،  وق��ت  يف  ب��غ��داد،  زار  حني  امللقي 
اعادة فتح معرب طريبيل احلدودي باأ�رشع  حري�ض على 

وقت".
مع  امل�صرتك  ال�صحفي  املوؤمتر  يف  العبادي  وق��ال 
يف  امللقي  هاين  الردين  نظريه 
اإن  ب��غ��داد، 

با�رشع  طريبيل  معرب  فتح  اعادة  على  حري�ض  "العراق 
وقت ممكن"، م�صريا اىل ان "العراق يريد اعادة احلياة اىل 

منفذ طريبيل".
التجارة  لت�صجيع  ت�صعى  "احلكومة  اإن  العبادي،  وا�صاف 

بني العراق والردن وفتح معابر حدودية جديدة".
و�صمم طريق املرور ال�رشيع رقم1، باقوا�ض عديدة افقية 
لتجنيب م�صتخدمي الطريق حالة امللل والنعا�ض وب�صبب 
ال�صياقة مل�صافات طويلة على طريق م�صتقيم وقد �صممت 
واق�رش  فقط  كم   6 بطول  اقوا�ض  دون  من  م�صافة  اأطول 
م�صافه ب� 700 م فقط و�صممت الأقوا�ض الفقية باقطار 
حدة  الأقوا�ض  اأكرث  قطر  ن�صف  يقل  ل  بحيث  جدا  كبرية 
ان  كما  كم   5 عن   1\ رق��م  ال�رشيع  امل��رور  طريق  على 
ل�صمان  كم   10 قطر  باكرث من ن�صف  تفتح  الأقوا�ض مل 
ومن  ال�رشعة  تقليل  دون  من  الطريق  م�صتخدمي  انتباه 
دون تقليل معامل المان يف ذات الوقت وب�صبب ال�رشعة 
مدى  جعل  مت  �صاعه(  كم\   140( العالية  الت�صميميه 
الروؤية )SIGHT DISTANCE( عالية وحجم اأكرب 
ميل طويل على طول ا�صتقامة الطريق مبا ل يتجاوز 2% 
تقل  ل  باقطار  املحدبة  العمودية  الأقوا�ض  ت�صميم  ومت 
عن 5 كم والقوا�ض العمودية املقعرة بان�صاف اقطار ل 
معظم  يف  ممرات  ب�صتة  الطريق  و�صمم  كم   20 عن  تقل 
ا�صتقامته ثالثة للذهاب وثالثة لالياب مع ممر للوقوف 
مهابط  مع  الطريق  ا�صتقامة  ط��ول  على  ال���ص��ط��راري 
ا�صطرارية للطائرات عدد \ 6 وجميع التقاطعات جم�رشه 
الفوقانية  اجل�صور  وعدد  م�صتويات  ثالثة  اأو  مب�صتويني 
85 ج�رًشاً حتتانيا  113 ج�رشاً وعدد اجل�صور التحتانية 
)بواقع ج�رشين يف املوقع الواحد احدهما للذهاب 

والخر لالياب(.
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مجلس البصرة يصوت على دفع 
مستحقات عمال العقود في البلديات

لجنة ألق بغداد تبحث آلية إحالة تنفيذ 
المشاريع التطويرية

الرافدين يؤكد وجوب استرداد 
القروض والسلف

اأعلن��ت دائرة �صحة حمافظة دي��اىل، �صبط اأكرث من طن من املواد الغذائية 
ال�صلبة وال�صائلة منتهية ال�صالحية وجمهولة املن�صاأ �صمايل املحافظة.

وق��ال مدير اإعالم �صحة دياىل فار�ض الع��زاوي، ان "فرق الرقابة ال�صحية 
بال�ص��رتاك مع جهاز الأمن الوطني متكنت من �صبط طن ومائة كيلو غرام 
م��ن امل��واد الغذائية ال�صلب��ة وال�صائلة غ��ري ال�صاحلة لال�صته��الك الب�رشي 
منتهي��ة ال�صالحي��ة وجمهول��ة املن�صاأ بحمل��ة يف اأ�صواق ق�ص��اء اخلال�ض، 

�صمايل دياىل".
واأ�ص��اف، ان "امل��واد الغذائية املختلفة التي مت �صبطه��ا كانت اغلبها من 
دون عالمات جتارية وجمهولة املن�صاأ"، م�صرياً اإىل انه "قد مت اإتالف املواد 
امل�صبوط��ة يف الأماك��ن املخ�ص�صة وحما�صبة اأ�صح��اب املحال التجارية 

التي �صبطت بداخلها".

�صوت جمل�ض حمافظة الب�رشة على دفع م�صتحقات عمال العقود العاملني 
يف البلديات البالغ عددهم 1500 عامل وتكليف جلنة اخلدمات لتخفي�ض 

املبلغ املخ�ص�ض لل�رشكة الكويتية للتنظيف .
وق��ال رئي���ض املجل���ض �صب��اح ح�ص��ن الب��زوين يف، ان "املجل���ض �ص��وت 
بالإجم��اع عل��ى دفع م�صتحق��ات عمال عق��ود البلديات ، كم��ا �صوت على 
تكلي��ف جلن��ة اخلدم��ات بتخفي���ض املبل��غ املخ�ص���ض لل�رشك��ة الكويتية 
للتنظي��ف �صمن املوازنة الت�صغيلي��ة للعام احلايل بعد اأن مت تر�صيقه �صابقا 
م��ن قبل اللجنة ذاتها م��ن 69 اىل 51 مليار دينار"، م�صريا اإىل اأن "جمل�ض 

املحافظة يرى اأن تقوم اللجنة بتخفي�ض املبلغ مرة اأخرى".

بحث��ت جلنة الق بغداد، اآلية احالة م���رشوع تطوير 20 من �صاحات بغداد 
العامة �صبق ان مت الت�صديق على ت�صاميمها النهائية مبوا�صفات عاملية، 

متهيدا ملبا�رشة التنفيذ.
 وتاأت��ي مبا���رشة تطوي��ر ه��ذه ال�صاحات يف �ص��وء مبادرة ق��ام بها 26 
م�رشف��ا اأهليا عراقي��ا بالتربع مببل��غ  8 مليارات دين��ار عراقي لتغطية 
نفق��ات هذا امل���رشوع احليوي ال��ذي يهدف اىل حت�ص��ني وتطوير �صاحات 

بغداد العامة �صمن م�رشوع او�صع اطلق عليه ا�صم )األق بغداد(.
 وح���رش اجتم��اع جلنة )األق بغ��داد( التي يراأ�صها فن��ان منظمة اليون�صكو 
لل�ص��الم ن�ص��ري �صمه، ممثل��ون عن مكتب رئي���ض ال��وزراء والمانة العامة 
ملجل���ض ال��وزراء  واأمانة بغداد والبنك املرك��زي العراقي وقيادة عمليات 

بغداد ووزارة الثقافة  ورابطة امل�صارف اخلا�صة العراقية.

اأكد م���رشف الرافدي��ن، ان القرو�ض وال�صلف التي يت��م منحها للموظفني 
واملواطن��ني واجب��ة ال�ص��رتداد للم���رشف ل�صم��ان ال�صتم��رار بالعم��ل 
امل�رشيف. وقال املكتب العالمي للم�رشف يف بيان، اإن "امل�رشف يقوم 
با�صتثم��ار الموال التي يت��م ايداعها من قبل املواطنني لقاء فوائد مغرية 

يح�صل عليها الزبون".
واأ�ص��اف البيان، ان "اأموال امل���رشف تعود اىل م�صتحقيها من املواطنني 

وهي واجبة العادة اليهم مع فوائدها".
واأ�ص��ار اإىل، اأن "القرو�ض وال�صلف التي يتم منحها للموظفني واملواطنني 
واجب��ة ال�صرتداد ل�صم��ان ال�صتمرار بالعمل امل���رشيف ومتويل وتن�صيط 
قطاع��ات القت�صاد وال�صتم��رار يف خلق الودائع وحتري��ك عجلة التنمية 
يف حال��ة ا�صتخدامها لغرا�ض انتاجية او لأغرا�ض العمار ولي�ض ملجرد 
ال�صته��الك وزي��ادة الطل��ب عل��ى ال�صل��ع ال�صتهالكي��ة وعل��ى ال�صترياد 
الع�صوائي لل�صل��ع ال�صتهالكية ويهيب امل�رشف بزبائنه التفكري مب�صلحة 

ا�صرتاتيجية لبلدهم ولي�ض اآنية ل�صخ�صهم".

اأ�ص��درت مديري��ة توزي��ع الكهرب��اء يف اجلن��وب بيان��ًا 
مقت�صب��ًا ذك��رت في��ه اأن "م��الك ال�رشك��ة امل�صتثم��رة 
تعر���ض اىل اعت��داء خ��الل وج��وده يف مرك��ز لل�صيانة 
واخلدم��ات يف ق�ص��اء الفاو، ولذلك ف��اإن دائرة التوزيع 
م�صط��رة ملمار�صة حقه��ا القانوين حلف��ظ هيبة وحرمة 
مقارها ودوائره��ا"، مو�صحة اأن "دعوى ق�صائية تقرر 
رفعها �صد املتورطني باقتحام املقر، اإ�صافة اىل اإغالق 
مرك��ز ال�صيانة الذي وق��ع فيه احل��ادث واإيقاف جميع 
ن�صاطات��ه واإخ��الء موظفي��ه ليتواجدوا يف اأق��رب مركز 

�صيان��ة اآخر، واأن ل يعاد افتتاحه اإل بعد احل�صول على 
�صمان بعدم تكرار العتداء يقدم ب�صيغة تعهد خطي من 

قبل القائمقام واملجل�ض املحلي".
وق��ام ع��دد م��ن املواطنني املحتج��ني يف ق�ص��اء الفاو 
بط��رد ممث��ل �رشكة اأهلي��ة م�صتثم��رة يف قط��اع توزيع 
الكهرب��اء خ�صي��ة اأن توؤدي مبا���رشة ال�رشكة بالعمل يف 
الق�ص��اء اىل زيادة اجور الكهرباء، وعلى خلفية احلادث 
ق��ررت مديري��ة توزيع الكهرب��اء اإغالق مرك��ز لل�صيانة 
حلني ح�صولها على تعهدات خطية بعدم تكرار ما جرى.
وقال رئي���ض املجل�ض املحلي للق�ص��اء عبد علي فا�صل 
رماثي، اإن "عدداً من املواطنني جتمهروا واجربوا ممثل 

�رشكة اأهلية ا�صتثمارية على مغادرة الق�صاء تعبرياً عن 
رف�صه��م لأي زيادة حمتملة يف اج��ور الكهرباء"، مبينًا 
اأن "ممث��ل ال�رشك��ة مل يتعر���ض اىل اأي اأذى، وقد ا�صطر 

اىل املغادرة".
ولفت رماثي اىل اأن "املجل�ض املحلي اأبدى ت�صامنه مع 
املواطن��ني املحتجني لأنه��م على حق، حي��ث اأن معظم 
اأبناء الق�صاء يعانون الفقر، كما ان الو�صع املناخي يف 
الق�صاء ال�صاحلي ل ي�صمح باأي زيادة يف اجور الكهرباء 
حلاج��ة املواطن��ني دائم��ًا اىل ا�صتهالك الكهرب��اء اأكرث 
م��ن املعت��اد ب�صبب ارتف��اع درجات احل��رارة والرطوبة 
العالية"، م�صيفًا اأن "املجل�ض املحلي للق�صاء �صبق واأن 

وجه خماطبات ر�صمي��ة اىل جمل�ض املحافظة بني فيها 
وجهة نظره حيال امل�رشوع".

وكانت مديري��ة توزيع الكهرباء يف اجلنوب وقعت عقداً 
مع �رشكة من القطاع اخلا�ض م�صجلة يف دولة الإمارات 
لتتوىل ال�صتثمار يف قطاع توزيع الكهرباء يف الب�رشة 
عل��ى الرغم من اأن امل�رشوع الذي تتبناه وزارة الكهرباء 
اأث��ار اعرتا�ص��ات وا�صعة م��ن قبل م�صوؤول��ني ومواطنني 
على م�صتوى املحافظة، يف حني �صارعت بع�ض جمال�ض 
املحافظات اىل اتخ��اذ قرارات تق�صي برف�ض امل�رشوع 
خ�صي��ة اأن يوؤدي تنفيذه اىل زي��ادة الأعباء املالية على 

مواطنيها.

ك�ص��ف  رئي�ض جمل���ض حمافظة ذي ق��ار حميد الغزي، 
ان حكوم��ة املحلي��ة قدم��ت عرو�ص��ا لال�صتثم��ار لدى 
الفاتيكان، ت�صمنت عدة م�صاريع بخا�صة يف املناطق 
الأثرية ومطار النا�رشية، يف حني بني اأنه من املوؤمل 
ان تك��ون هنالك زيارة خا�صة م��ن قبل الفاتيكان اىل 

ذي قار.
وقال الغزي، ان عددا من احلجاج امل�صيحيني يرومون 
زي��ارة حمافظ��ة ذي قار وزي��ارة بيت النب��ي ابراهيم 

ومدين��ة اور الأثري��ة، وه��ذه الزي��ارة تدف��ع احلكوم��ة 
املحلي��ة اىل توفري الدع��م اللوج�صتي وتوف��ري الأجواء 

املنا�صبة للزائرين امل�صيحيني.
التنفي��ذي  ب�صقيه��ا  ق��ار  ذي  "حكوم��ة  اأن  واأو�ص��ح 
والت�رشيع��ي خ��الل زيارتهم��ا اىل الفاتي��كان اجري��ا 
مفاو�ص��ات ب�ص��اأن عدد الوف��ود القادم��ة اىل ذي قار، 
وعر���ض الفر���ض ال�صتثماري��ة يف املحافظة، خا�صة 
املتعلق��ة مبدين��ة اور الثرية، وكذلك بن��اء منتجعات 
�صياحي��ة وترفيهية وجممعات جتاري��ة، وبناء فنادق 
وترمي��م مدين��ة اور �ص��واء يف الزق��ورة او بي��ت النبي 

"ه��ذه اب��رز التفا�صي��ل الت��ي  ابراهيم".واأ�ص��اف، ان 
مت التف��اق عليه��ا م��ع الفاتي��كان، جل��ذب وت�صجي��ع 
امل�صتثمرين  لال�صتثمار يف مدينة اور او امل�صاهمة يف 
مطار النا�رشية ال��ذي مت افتتاحه حديثا ويحتاج اإىل 

تو�صعة واىل اهتمام".
وتاب��ع الغ��زي، "مت التف��اق على بن��اء جامعة ومركز 
حلوار الأديان داخ��ل مدينة اأور الثرية بعد ان تربعت 
حكوم��ة ذي ق��ار  باأر���ض جماني��ة للفاتي��كان، ومت 
توجي��ه دعوة للفاتي��كان بزيارة الع��راق وترتيب هذه 
الأم��ور والطالع على ما مت عر�ص��ه من قبل احلكومة 

املحلية يف ذي قار".
وب��ني اأن��ه "قريب��ا �صتك��ون هنال��ك زي��ارة للفاتيكان 
لبل��ورة واإنه��اء التف��اق وتوقي��ع مذك��رة تفاه��م بني 

الطرفني".
واأعلن وزير النقل كاظم فنجان، يف وقت �صابق، تلقيه 
ر�صالة م��ن الفاتيكان اأب��دى فيها ا�صتع��داده  لالإ�صهام 

ببناء فندق كبري يف حمافظة ذي قار. 
وق��ال فنج��ان، اإن "الفاتيكان يرغ��ب بتوفري الأماكن 
املنا�صبة حلجاجه الراغب��ني بزيارة  املحافظة ومنزل 

النبي اإبراهيم )ع(".  

أهالي الفاو يطردون شركة 
مستثمرة ومديرية الكهرباء ترد بإغالق الصيانة

زيارة الحجاج المسيحيين إلى ذي قار مرهونة باالتفاق مع الفاتيكان
ضبط وإتالف مواد غذائية مجهولة المنشأ
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