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ــغـلــقـة والــكف عن االســتـيـراد ــصـانع ا ـعــامل وتـأهــيل ا ــواطـنــ بـفــتح ا طـالب عــدد من ا
العشوائي من اجل استيعاب العمالة العراقية.

وقــالـوا فـي احـاديث لـ (لــزمــان) ان مــعـامـل الـعــراق اذا مــا عــادت لـلــعــمل وفــتــحت مــعـامل
استثمـارية اخرى فـانه لن يبقى هنـاك عاطل واحد وسـوف تتحول جـميع الشـركات اخلاسرة

شابه غلقة الى رابحة شرط ايقاف االستيراد ا عامل ا وا
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ــواطن (عـلي ــوضـوع ادنــاه بـعث به ا ا
نـعـمـة) من بـغـداد / الــــــدورة / يـتـناول
ــواطـن الــشـــخـــصــيـــة حــول فــيـه آراء ا
ــواطن كــمــا ــشــاريـع الــتي يــريــدهــا ا ا
ــوضــوع ـــواطن هــذا ا يـــتــمــنى وبــدأ ا

بالقول:
اثــبـتت جتــربـة الــسـنــوات الـســابـقـة ان
شـاريع التي نـفذت كـانت فاشـلة اغـلب ا
ـشـاريع السـبـاب عـديـدة اهمـهـا احـالـة ا
ـقاولـ من الدرجـة الـثالـثة او دون ذلك
ـناقصـات من متنـفذ الخر الى ان وبيع ا
تـصل الى اخر الـقائـمة االمـر الذي يـؤثر
ـشــروع ومـواصـفـاته او عـلى نـوعــيـة ا
ـشـاريع ووضـع مـواد غـير الـفـسـاد في ا
ـشروع او ـتـفق عـلـيـهـا او الـتالعب بـا ا
وضـع مـهـنـدس مبـتـد عـلـيه او احـالـته
الى مـقاولـ فـاسدين يـهـربون بـاالموال
ويـــتــركــونه كــمــا هـــو وكــمــا حــصل في
مــشـــاريع كــثــيــرة جــدا ومــازالت هــنــاك
مشاريع بـاجلملة في بـغداد واحملافظات
مـتـروكة عـلى الـنـصف بـسبب عـدم تـوفر
االمــوال والــســيــولـــة الــنــقــديــة وكــثــرة
ـوارد ــصـاريف فـي مـجـاالت اخــرى فـا ا
احلـالـيـة تــذهب كـلـهــا (لـلـرواتب) النه ال
يوجـد هـنـاك نظـام بـالـعـالم يعـتـمـد على
ــــــوارد ولـــــــديه آالف ط واحـــــــد مـن ا
الـــبـــدائل وقـــد اســـتـــســـهــلـت اجلـــهــات

اخملــتـــصـــة االمــور كـــلـــهــا وذهـــبت الى
اســتــقــطـاع كـل الــرواتب وفــرض رسـوم
واطن عن طريق باهظة ومحاولة حلب ا

الرسوم !
 وتـــركت اجلــــهـــات اخملـــتـــصـــة الـــغـــاز
صاحب للنفط والذي يحترق كل ثانية ا
هـبـاء  ونـسـيت الــفـوسـفـات والـكـبـريت
والــزئــبـق االحــمــر  وتــنــاست الــزراعــة

وإنشاء حقول للدواجن
والـــــطـــــيـــــور واالرانب
والــــغــــزالن والــــنــــعـــام
واالبـــقــــار واالغـــنـــام ,
وفــــضـــلـت عـــدم قــــيـــام
صـــــنـــــاعــــة وطـــــنـــــيــــة
واعـــــــتــــــــمـــــــدت عـــــــلى
االستـيـراد مبـددة اموال
الــــنـــفط فـي إســـتـــيـــراد
اشـــيــــاء تــــافــــهـــة مــــثل
(اآليس كـــر والــــعـــلك)
وامام خواء اخلـزينة فال
خــدمــات بــعــد اآلن وهـذا

هو واقع احلال .
ــواطن ان يـعـرف وعـلى ا
كـــيـف يـــعـــيـش مع طـــفح
اجملــــاري ومع الـــشـــوارع
ــوحــلــة وعــلى ــتــربــة ا ا
اجلـمــيع ان يـعـرفـوا كـيف

يـتــعـايـشــوا مع الـقــمـامـة الــتي تـمأل كل
شــوارع احملـافـظـات وان يــتـعـودوا عـلى
عدم احلصول على احلصص التموينية
وان يـصـبـحـوا بال خــدمـات صـحـيـة وال
تـــعــلــيــمـــــــــيـــة وبال اراض او مــســاكن
وهـــنـــاك مـــشـــاريع كـــثـــيـــرة خـــربت في
اجلـنوب والـفرات االوسـط او تركت كـما
هي وهـــذه امــور لم تـــكن لــتـــحــدث لــوال
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ـدن االعــتـمـاد عـلى اعـمـدة اعـتـادت ا
ـصـنوعـة من مـواد قـابـلة الـكـهربـاء ا
لنقل التيار الكـهربائي وخاصة اثناء

ـواطنون الشـتاء وغـالبـا ما يـصاب ا
بـصـعـقـة كـهربـائـيـة خـفـيـفـة او قـوية
اثناء مالمسة اي عمـود كهرباء اثناء

ـواطـن من طـر ولـغرض حـمـاية ا ا
خــطـر الــصـعق الــكــهـربــائي البـد من
صـــنع اعـــمــدة الـــكـــهــربـــاء من مــادة
ضغوط القوي (البالستك) ا
الـــذي ال يـــنـــقل الـــكـــهـــربــاء
ــتــانـة.. ــتـاز بــالــقـوة وا و
وفـي جــــمــــيـع دول الــــعــــالم
تـخلى الـعـالم عن اسـتـعـمال
اعمدة الكهرباء من خالل مد
االسالك ومــثل هــذه الــطـرق
افـضل الف مـرة من االسالك
تـدليـة في الشـوارع والتي ا
تـشـكل االخــطـار غـالـبـا عـلى
ـــــواطــــنــــ اضـــــافــــة الى ا
ــكن ــشـــوه و مـــنــظـــرهــا ا
ـد اسالك في وضع جــداول 
كل االحـــــيــــاء مـن خالل دفن

االسالك في االرض.
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ـطـاعم الـشـعـبـيـة كـانت في احـد ا
( واطن (عـامر كر لنا وقـفة مع ا
الـبــالغ من الــعـمـر  58سـنــة وهـو
واطن صاحب مطعم وقد حتدث ا
الـيـنـا عن هـمـوم الـعـمل وطـبـيـعـة
عــمــله قــائال اعــمل مـنــذ الــصــغـر
حيث ان ابي كان صاحب مطعم

يـــأتــون مـــرات أخــرى وال نـــنــسى ان
الـتــعـامل اجلـيــد مع الـزبـائـن يـفـتـتح
آفـاقـا جـديـدة مع اجلـمـيع ان اخـتـيار
ـطـاعم امـر البد الئم لـعـمل ا ـكـان ا ا
ـطـعم مـنه ولـذلك اخــتـرت ان يـكـون ا
ــــنـــطـــقـــة الــــتـــجـــاريـــة قـــرب هـــذه ا
والـصـنـاعــيـة وهـو امـر يـسـاعـد عـلى
ـأكـوالت ولـذلك نـحن نـتـعـامل رواج ا
مع أصــــحــــاب احملـــال الــــتــــجــــاريـــة
ـــا نــتـــعــامل مع وعــمــالـــهــا اكـــثــر 
ــواطــنـــ الــذين يــجــلــســون داخل ا
نطـقة حيث يريد طعم بحـكم عمل ا ا
صـاحب احملل ان يـتنـاول االكل داخل
مــحــله دون ان يـغــادره ونــحن نــقـوم
بـتـلبـيـة تـلك الـطـلـبات الى داخـل تلك
ـطعم اي احملال وال نـطـبخ في هـذا ا
ــا هـو مـوجـود شيء غـيــر عـراقي و
باالسواق من خضـراوات واحلمد لله
ان كل شـيء مــتــوفـــر االن بــاالســواق
فـالـرز على نـوعـيـات كـثيـرة والـلـحوم
احمللـية مـوجودة في كل مـكان وكذلك
ــواد وهــذا يـعــطــيـنــا حــريـة بــقــيـة ا
االخـتـيـار ولـديـنـا يـومـيـا اكـلـة الـيـوم
حـــيث نــقـــوم بــطــبـخ بــعض االنــواع
ـة وكـبـة الـصـعـبـة الـطـبخ مـثل (الـدو

احلامض وغيرها).

باياد مهـرة ومواد جيـدة كان الزبائن
يزدادون عليه واحلمـد لله جنحنا في
سـعى من اجل تقـد اخلدمات هذا ا
ـصـنـوعــة من اجـود أنـواع اجلـيــدة ا
الــلــحــوم احملـلــيــة والـرز الــبــســمـتي
واخلــضــراوات الـطــازجــة مع خــدمـة
ـتـازة مع جـيــدة و
ـعـد اخلـبـز احلــار ا
بالتنور اما العامل
ـــــــهـم في االخـــــــر ا
جناح أي عـمل فهو
احلـــــــفـــــــاظ عـــــــلى
الـــنـــظــــافـــة في كل
شــيء ســــــــــــــــــــواء
طعم وارضياته با
ومـــطــبـــخه او في
ــــأكــــوالت نـــــوع ا

ونظافة العمال.
ـــطـــاعم ان رواد ا
يـــأتــون لـــتـــنــاول
األطــعـمــة وكـلــمـا
ــأكــوالت كــانـت ا
جيـدة ومـطبـوخة
عــــــــــــلــى ايــــــــــــد
محترف بالطبخ
فـــــأن الــــــزبـــــائن

ولهـذا عمـلت معه وتـعلـمت كل خفـايا
واسرار هـذا الـعـمل الذي يـتـعامل مع
الـــنــاس مـــبــاشـــرة عن طـــريق اعــداد
الـطـعـام حــيث يـقـال (ان اقـرب طـريق
طعم للرجل هو مـعدته) وكلمـا كان ا
ــصــنــوعـة ــأكــوالت ا يــقــدم اشــهى ا
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ـواطن (محـمـد سعـيد) من بـغـداد/ الزعـفرانـيـة موضـوع ترك ينـتقـد ا
االراض في مـعسـكـر الـرشـيد عـلى حـالـهـا ويـقول مـنـذ خـمس عـشرة
ـعـسـكـر ولـكن لم سـنـة ونـحن نـسـمع عن مـشـاريع وابـنـيـة في ارض ا
ــشـاريع مـجــرد كالم والبـد من يـنـفــذ في الـواقع اي شـيء ومـازالت ا
اســتـــثــمــار االرض وخــلـق ابــنــيـــة جــديــدة وفـــرص عــمل لـــلــشــبــاب.
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ـواطن (عالء فـاضـل) من بـغـداد/ الـكـسـرة الى ان اصـحـاب يـشـيـر ا
العقـود في مخـتلف الوزارات لـديهم كـفاءات وخبـرات كبـيرة والبد من
ناسب كان ا نـاسب في ا استثمار تـلك الكفاءات واسـتغالل الرجل ا

بدال من التخبط احلالي في االدارة والعمل.
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واطن (ابـو نـغم) من بـغداد/ احلـريـة الى ان العـامـل بـنـظام يشـيـر ا
ائيـة مازالوا بال رواتب والبد من انصافهم وارد ا العقود في وزارة ا

فهم اصحاب عوائل ولديهم التزامات مالية كثيرة.

ـواطن حـسـام حسـ من بـابل/ احلـلـة عن جـدوى ابـقاء يتـسـاءل ا
السلف والقروض بذمة الشهـداء? ويقول ان عوائل الشهداء تتحمل
تبعـات ذلك والبد من اطفـاء تلك الديـون التي بذمـة الشهـداء بعد ان

وهبوا ارواحهم فداء للوطن.
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عـدد من الـعـمـال في كــهـربـاء مـيـسـان من الـعــامـلـ االجـور الـيـومـيـة
الك يطـالبـون في اتـصال هـاتـفي اجراه عـلي صبـيح بـتثـبـيتـهم على ا
الـدائم وتـخـصـيص قـطع اراضي سـكــنـيـة لـهم وانـصـافـهم مـثل بـاقي

موظفي الدولة.

الـفـسـاد وتـدخل من ال يـعـنـيهـم االمر في
مـثل هـذه االعـمـال الـتي يجـب ان حتظى
بـكل الـشـفـافــيـة بـعـيـدا عن اي تـدخل او
فـــســـــــــــاد او مـــحـــاولـــة االثـــراء غـــيــر
ـشـاريع ومن ثم ـشـروع عـلى حـسـاب ا ا
ـــواطن هي ـــواطـــنـــ ومـــا يــــريـــده ا ا

تكاملة. شاريع ا ا

اني الصـحـفي واالعالمي جمـال جـبار
ـــوظف في وزارة الـــثــقـــافــة جــاسب ا
ومسـتمـر باخلـدمـة حالـيا قـدمت طلـبا
ـالـيــة الـسـابق شـخـصــيـا الى وزيــر ا
ـالية الدكتـور رافع العـيسـاوي وزير ا
في حـيـنــهـا يـروم الــطـلب فــيه مـنـحي
ئة راتب بسبب مرض زوجتي سلفة ا
بسبب السـرطان الذي اصـابها وكانت
طـلــبي بـســبب سـفــرهـا لــلـخــارج وقـد
ــالـيـة في /17/8 وافق الـسـيــد وزيـر ا
وقد صـرفت لي الـقـرض وبدأت 2011
ـفعـول لوقـتنا االستـقطـاعات سـارية ا
هذا وعـنـد مراجـعـتي للـمـصرف قـالوا
بــان الـقــرض حتــول الى قــرض ســكن
وانــا لــست بــحــاجــة لـقــرض الــســكن
واصــبـح االســتـــقـــطــاع مـع الــفـــوائــد
ــــصـــرف 276007 الف ديــــنـــار وان ا
مستـمر بـقطع هذه االقـساط عـلما اني
جلبت كـفيل موظف وقـبل عام فوجئت
ـبـلـغ لالسـتــقـطـاع  150الف بـزيــادة ا
ديـنـار واصـبح االســتـقـطـاع 426007
الف دينار وعـند االستفـسار عن زيادة
االستقطاع مبلغ  150الف دينار قالوا
بــانك لـن جتــلـب ســنـــد دار ســكن وان
استـقـطاع  150الف هي غـرامـة علـيك
ــبــلغ مــلــيــونــ و 750الف ديــنــار
وقـســمــنــاهــا عــلى االشــهـر  150الف
ـــبــلغ ديــنـــار كل شـــهـــر قــد اكـــمـــلت ا
االضــافي لــتـــســديــده وهــو  150الف
بكي انهم طالبوني بجلب ضحك ا وا
كـفيل لـكي يـرفـعـوا حـجـز االسـتـقـطاع

االضافي وحينما اسأل مدير حسابات
وزارة الثقافة على االستقطاع الـ 150
يـقـول اجـتــهـاد شـخــصي من مـصـرف
الصاحلية رقم  33الرشيد وان االدارة
الـعــامــة ال تـعــلم بــهـذا االجــراء ارجـو
مـشكـورا بـرفع احلـيف عـن هـذا الظـلم
باسـتقـطاع  150الف وعدم مـطـالـبتي
بكفـيل ثاني وايـضا كـنت بالـنية اروج
معاملة تقاعد من وزارتي طالبوني اي
مصـرف الـرشيـد/ فـرع الصـاحلـية 33
بـجـلب كـفـيل اخــر ودفع مـبـلغ الـقـسط
مـقـدمـا لـســتـة اشـهـر اي ادفع اقـسـاط
مـقــدمـة  6اشـهــر وكــفـيـل اخـر. وارفع
كتاب مع الـطلب. االول كتـاب موافقة

ـاليـة عـلى طلـب القـرض لعالج وزير ا
زوجـتي ولـيس لـلـسـكن. الـثـاني كـتاب
مصـرف الـرشيـد/ فـرع الصـاحلـية 33
بتـقد اقـساط  6اشهـر مقـدما واالهم
ضحك انهم يطالبـوني بكفيل علما وا
بـاني اكـمــلت تـسـديــد مـبـلغ  150الف
شهـريا حـتى تـعاد الى راتـبي االصلي
ـتـبــقي من صـافي  250الف ديـنـار وا
وانـني اســكن ايــجـار وعــنــدي عـائــلـة

ولكم الشكر واالحترام.
VÝUł —U³ł ‰ULł
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لـتــشـغـيـل االيـدي الـعــامـلـة الــعـراقـيـة
والقـضـاء عـلى الـبـطـالـة وصـنـاعة كل
ـــواد في داخـل الـــعــراق االجــهـــزة وا
وهـــذا االمــر ســـوف يـــوفــر الـــعــمالت
الصـعـبـة وال يـبـدد الثـروات الـوطـنـية
وعندها سوف يـزدهر االقتصاد كليا..
ان اول مـــا يــــجـب االهـــتــــمــــام به من
نـاحـيـة االعـداد الصـنـاعـي هـو انـشاء
مــعـــامل لــلـــحــديـــد والــصــلـب تــكــون
مــتــكــامــلــة وهــو امــر يــدخل فـي بـاب
الـتـخـطـيط اجلـيـد الن مـعـامل احلـديد
والــصـلب هي اسـاس الــصـنـاعـة ومن
ـكن الــسـيـطـرة عـلى جـمـيع خاللـهـا 
الـصـنـاعــات واالمـر اآلخـر هـو انـشـاء
صنـاعـة الـبـرتـروكـيـمـياويـات ومن ثم
الــتـدرج بــالــصـنــاعــات االخــرى الـتي
يــحــتــاجــهــا الــوطن كــمــعـامـل الـورق
والــــزجــــاج وااللــــبــــســــة واالطــــارات
والـــنــســـيج وتـــفـــرعـــاته واالقـــمـــشــة
والـبـطــاريـات والـصـنـاعـات اخلـفـيـفـة
(ســخــانـات تــلــفــزيـونــات صــوبـات
مـبـردات اجـهـزة تــبـريـد) اضـافـة الى
ـــواطن االخـــرى وهي مـــتـــطــلـــبـــات ا
(الـــثـالجـــات والـــطـــبـــاخـــات وكل مـــا
ـــنــزل) واالعــتـــمــاد عــلى يــحـــتــاجه ا
الـطـاقات الـبـديـلـة (الـشمـسـيـة وطـاقة
الـــريــاح) واالهم من هـــذا كــله انــشــاء
مـعــامل في كل احملـافــظـات لـلــسـمـنت

واوضح (مـــحـــمـــد ريـــاض) كـــاسب ان
يزا ومشهودا له االنتاج احمللي كـان 
وكـان رائـجـا بـشـكل كـبـيـر والزال قـسم
ـنـازل حلـد كـبــيـر من ذلك االنـتـاج في ا
االن ومـن اجل تــــــغــــــيــــــيــــــر الــــــواقع
االقــتـصـادي احلـالي البـد من االعـتـمـاد
عـلى الــثـروات االخـرى واهـمــهـا الـغـاز
الــذي يــحــتــرق مع اســتــخــراج الــنــفط
ويـذهب هــبـاء فـيـحــ تـصـرف الـدولـة
مليارات اخرى الستيراد الغاز من دول
خــــارجــــيـــة واذا مــــا ارادت اجلــــهـــات
ــســؤولــة حل االزمــات االقــتــصــاديــة ا
فـيـجـب اوال انـشـاء صـنــاعـة مـتــكـامـلـة
الســتـــخــراج الــغـــاز واســتـــثــمــاره في
الــتــصـديــر واالعــتــمــاد عــلى تــصــديـر
ـعـادن االخـرى.. وقـيـام الـفـوسـفــات وا
ثورة زراعـية متـكاملـة من اجل االكتفاء
الــــذاتي مـن احلــــبـــوب (رز وحــــنــــطـــة
وشـــعــيـــر) اضـــافــة الى اخلـــضــراوات
والـفواكه واالكـثار من الـزراعة احملـمية
ـغـطاة اثـنـاء فـصل الـشـتاء من اجل وا
عــدم اســـتـــيـــراد اي شيء مـن اخلــارج
وبقاء العمالت الصعبة داخل البلد ان
ايـة عالمـة عـلى الـتـقـدم االقـتـصادي لن
تظـهـر اذا لم تقم هـناك صـناعـة وطنـية
ـصـانع من اجل مــتـكـامـلــة وتـشـغـيـل ا
الـــكـف عن االســـتــــيـــراد واالســــتـــهالك
واالعتماد على الصـناعات احمللية كليا

والـــــطـــــابـــــوق والـــــبـــــلـــــوك واجلص
والــسـيــرامـيك والـكــاشي لـكي تــتـوفـر
مـواد الــبـنـاء وهـنـا يــجب الـتـخـطـيط
مـســبـقـا خلــطط خـمــسـيـة او عــشـريـة
ــعــامل وكـان القــامــة مـجــمــوعــة من ا
ـكن استـثـمار هـذه الثـروات الـهائـلة

الـتي حـصل عـلـيـهـا الـعـراق خالل احد
ـاضيـة لـتـحقـيق االكـتـفاء عـشر عـامـا ا
في كـل شيء اال ان الــــفــــســـاد بــــدد كل
ـصانع عـامل وا كن تـأهـيل ا شيء و
السابقة وتقليل االستيراد شيئا فشيئا
اال لــلـضــرورة الـقــصـوى والـتــنـوع في

ــزارع وحــقـول الــصــنــاعــة واهــمــهــا ا
الــدواجـن وبــحـــيـــرات االســـمــاك لـــكي
يــعـيـش الـشــعب الـعــراقي من خــيـراته
بـــعـــيـــدا عن االســـتـــيـــراد الـــذي اطــاح
بالثروة وخلق ازمات لـلعمالة العراقية

وزاد من اعداد العاطل عن العمل.

يناشد لفـيف من طلبة الكـليات العراقـية وزارة التعلـيم العالي والبحث
ا عـرف عنه من العـلمي مـلتـمـس من الـوزير عـبد الـرزاق الـعيـسى 
رعاية ابوية واهتمام بالغ بالطلبة اعادة نظام العبور والعمل به مراعاة
ـستمـر تقـريبا ـر بهـا البلـد ومنـها انـقطاع الـكهـرباء ا للظـروف التي 
والوضع االقتصادي العام فضال عما يوفره نظام التحميل من اموال
واختزال للوقت وجدوى اقتصادية. اننا واثقون من ان الوزارة ال تألو
ـا جـهـدهـا في تـذلـيل الــعـقـبـات والـعـمل عـلى تــيـسـيـر امـور الـطـلـبـة 

سيرة التعليمية. ينسجم مع توجهها البناء في خدمة ا
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يـــتــقـــدم عــدد مـن اهــالي تـالمــيــذ
مـدرسـة دجلـة االبـتدائـيـة بالـشـكر
والــتـقــديـر الى مــديـر عــام تـربــيـة
الرصافـة الثانيـة والسيـدة خيرية
ـدرســة والـست ابــتـسـام مــديـرة ا
حـــســـ مـــعـــلـــمـــة الـــصف االول
االبــتـــدائي والــست مـــنى عــبــاس

سـناه من تنظيم وحسن ا  وذلك 
معـامـلة الـتالميـذ والسـيمـا اجلدد
ناسبة بدء عبر منهاج احتفالي 

العام الدراسي اجلديد.
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توقفة في العراق شاريع ا احد ا اعمدة الكهرباء في الشوارع واالزقة

بــنــاء مــا تــهــدم بــفــعل احلــرب عــلى
ــواطـنـون االرهـاب ويـنــاشـد هـؤالء ا
عنية العمل على انصافهم اجلهات ا
وبـنــاء مـنـاطـقـهـم وتـوفـيـر اخلـدمـات

الضرورية لها.
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ـواطــنـ من مـحـافـظـتي لـفـيف من ا
نينوى واالنـبار يقولون في اتصاالت
هـاتفـيـة ان دورهم مـهـدمـة رغم مرور
سـنـوات عــلى حتـريـر مــنـاطـقـهم ولم
يــبـاشــر احـد بـتــعـويــضـهم او اعـادة
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ـواطن ناصـر عـلي من مـحافـظـة بابل/ يطـالب ا
ـتـقاعـدين وصـرفـها كل احللـة بـتحـويل رواتب ا
شــهــر بـدال مـن شــهـــــرين وان االمــر ســيــكـون
ـصـارف لـتـوفـيـر سـهال عـلى دائـرة الـتـقـاعـد وا
مـنـافـذ تــوزيع الـرواتب وخـدمـة هــذه الـشـريـحـة

الكبيرة.

طاعم الشعبية في بغداد احد ا
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تعقيبا على ما  نشره في صحيفتكم
الـغــراء بــعـــــــددهـا (5947-5946)
في 27-2018/1/28 حتت عــنــوان
(على احلـكومـة تـعزيـز رصيـد الرشـيد
ــتـعــلـقـة ). ا ـواطــنـ الطالق قــروض ا
بـدعوة اخلبير االقـتصادي مالذ االم
احلـكـومـة الى تـعـزيـز رصـيـد مـصـرف
الــــرشــــيــــد الطالق قــــروض او ســــلف
صـارف االخرى للـمتـقاعـدين اسوة بـا

نود ان نب ما يلي:
{ حــصــلت مــوافــقــة مــجــلس االدارة
على اطالق نسبة 1/ 12 من الرصيد
ـستعـمل لعام  2017 من مـخصص ا
الـــتـــســـهــيـالت والـــقــروض والـــســـلف
ـصادقـة على بانـواعـها بـسـبب تأخـر ا
اخلـطة االئتـمانيـة لعام 2018 من قبل
ـارســة فـروع ــالـيــة لـغــرض  وزارة ا

مصرفنا كافة انشطتها االئتمانية.
{ بـــــــــتــــــــــاريخ 2018/3/1 تــــــــــمت
ــصــادقــة عــلـى اخلــطــة االئــتــمــانــيــة ا
ـــصـــرف الـــرشـــيــد و تـــخـــصـــيص
الــسـقـوف االئــتـمــانـيـة لــكـافـة فــروعـنـا
ــــعــــامالت لــــغــــرض تــــرويـج كــــافــــة ا

(القروض السلف التسهيالت).
شاكـرين تعاونـكم معنـا خدمة لـلصالح

العام.. مع التقدير
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اتقدم بـالشكر والتـقدير الى الدكـتور العميـد مؤيد خليل
رور العامة سلمان مديـر العالقات واالعالم في مديرية ا
جلــهـوده االســتــثـنــائـيــة في مــتـابــعــة اجنـاز مــعـامالت
ـواطنـ وكـذلك اتقـدم بـالشـكـر والعـرفـان الى الـعقـيد ا
رضـا عــلي فــاضل مــديـر وحــدة تــسـجــيل اخلــصـوصي
تـابعتـه الشخـصية شؤون الـثانيـة في موقع الطـوبجي 

. ادامهما الله في خدمة الوطن واطن ا
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