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ــواطــنـ نــتـائـج تــصب في خــدمــة ا
ومـــصــــلـــحــــة الـــوكالء اضــــافـــة  الى
توضيح وايـصال وجـهة نـظر الوزارة
بـهـذا اجلـانب)  واكـد مـديـر الـعالقـات
في العـتـبة الـعـباسـية قـاسم الـعوادي
الذي حضر اللقاء (حرص العتبة على
تـقــريب وجــهــات الـنــظــر حلل جــمـيع
ـشـاكل الـتي تـعـتـرض عـمل الـدوائـر ا
في كـــــــربالء مـن خـالل الــــــلــــــقــــــاءات
ـبـاشـرة مـعـهم  حـيث تـقـوم الـعـتـبـة ا
بـرفـع مالحــظـاتــهــا رســمـيــا لــلـوزارة
للـنظـر فـيهـا اليجـاد احلـلول الـناجـمة
واحلد منـها كـما واكدت الـلجـنة كذلك
حــــــــــرص الــــــــــوزارة عــــــــــلـى حـل كل
واطن االشكاليات التي يـعاني منها ا

والوكالء). 
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عـلى صـعـيــد مـتـصل اعـلــنت الـشـركـة
العامة لـتجارة احلـبوب عن افتـتاحها
بــنـايــة جــديــدة في فــرع الــشـركــة في
مــــحــــافــــظـــــة ذي قــــار اضــــافــــة  الى
مواصلتها مناقلة احلنطة احمللية الى

سايلو كربالء وخان ضاري.
وقال مـديـر عـام الـشـركـة هـيـثم جـميل
اخلشالي خالل كلمته في حفل افتتاح
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ðاجملـــــال هي مـن تـــــوحـــــيـــــد اجلـــــهــــود

الدبـلوماسـية واجلـامعيـة وكانت أهـمها
في مجـال الدولـة العـراقيـة وخاصـة بعد

عام 2003).
لك الفرصة اجليدة وتابع ان ( العراق 
رحـلة احلـاليـة لبـناء عالقـة جديدة في ا
في مـنــطـقـة الــشـرق األوسط وعـلى وفق
مبادرة من رئيس الوزراء حيدر العبادي

التي طرحها في هذا اجملال). 
ـــبــادرة تـــؤكــد عـــلى حــفظ وتـــابع ان (ا
وحـــدة الــــعـــراق وكـــرامــــته وســــيـــادته
ومـــوقــعـه بــ الـــدول ورفض الـــعــدوان
وعدم الـتمـييـز ب مـختـلف شعوب دول
الـــعـــالم من أجل الـــسالمـــة وأن جـــمــيع
الناس يولدون أحـراراً ومتساوين وهذه

تحدة).  من مباد األ ا
ومن جــانـبه قــال الــوكـيل األقــدم لـوزارة
اخلــارجـــيـــة مــحـــمـــد احلــاج حـــمــود لـ
(الـزمـان) امس ان (صــنع الـسـيـاسـة في
ـا أي بــلــد ال يـعــتــمـد عــلى الــرمــوز وا
بــالـــدرجــة األولى عــلـى الــبــحــوث الــتي
يـقدمـــــــهـا الـباحـثـون حـيث الـعراق من
ــتــحـدة عـام 1932دخل عــصــبــة األ ا
وكـــان عــلـــيــنــا أن نـــعــمل وفـق تــعــريف
السـياسـة اخلارجـية في ادارة الـعالقات
مع الـدول األخـرى ومع اجملـتمـع الدولي
ــصــلـحــة الــدولــة الـعــلــيـا ــا يــصب 

ومصلحة الشعب باألساس ). 
وأشــار الى (جــمــلــة من الــعــوامل الــتي
حتـكم الـسـيــاسـة اخلـارجـيـة من أهـمـهـا
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بــحـث قـــسم الـــدراســات الـــســـيـــاســـيــة
والسـتـراتيـجيـة في بـيت احلكـمة  خالل
مؤتمره العلمي الســنوي مستوى تأثير
الـــعــراق وعالقــاته الــدبـــلــومــاســيــة في
الـــــــشـــــــرق االوسـط فـــــــضـال عن ابـــــــرز
التحديات والسياسية التي توجه البالد
في ,فــيــمــا اشــار اخملــتــصــون بــقــدرات
اجلـيش في دحم اجلهـود الـدبـلومـاسـية
للحكومة وتقوية العالقات اخلارجية .  
وقـــال  رئـــيس مــجـــلس بـــيت احلــكـــمــة
ــؤتـمـر الــدكـتــور إحـسـان األمــ  خال ا
الــــذي حـــــضــــرتـه ( الــــزمـــــان) امس ان
ـؤتـمــر يـنـعـقـد في مــرحـلـة دقـيـقـة من (ا
ـعـاصر وبـحـضـور هذه تـاريخ العـراق ا
الــنــخــبــة لـتــداول األفــكــار حــول االمـور
الـســيـاسـيــة في بـنــاء الـعـراق ومن أجل
ـرمـوقـة بـ دول الـعالم اعـادة مـكانـته ا

كافة ). 
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واضـاف اننـا ( بـكل فـخـر نـوجه من هذا
الــصــرح الـفــكــري حتـيــة أكــبـار وإجالل
للـذين صـنعـوا الـنصـر عـلى االرهاب من
ـســلـحـة كل مــقـاتــلي صـنــوف قـواتـنــا ا
واألمنيـة وأولهم الـشهداء الـذين ضحوا
بـــــارواحـــــهـم من أجـل الـــــوطن ونـــــحن

نحتفل بهذا االنتصار).  
قـبـلـة مخـصـصة رحـلـة ا واضـاف ان (ا
العــادة الــبـــــــنــاء والــنــهــوض بــبــلــدنـا
وتعزيز االنتصار وتقد الرؤى في هذا

ـــعـــد من قـــبل وحـــسـب الــســـيـــاق ا
الوزارة). واضاف انه (  في اللقاء
ولدات تشكـيل رابطة تـمثل مالـكي ا
ــــنــــاطق الــــكــــرخ في احملــــافــــظـــــة 
والــرصــافـة وشــرق الــقـنــاة من اجل
ـالي واإلداري الــتـفــاوض الــفـنـي وا
ـا يـضـمن ـشــروع  لـتـطــبـيق هـذا ا
ـولدات مع حقـوق الوزارة ومـالكي ا
ـواطن بـالـدرجـة مـراعـاة مـصـلـحـة ا
الكـات األســاس).  فــيـمــا تــمــكـنـت ا
الــهــنــدســيــة والـفــنــيــة في مــديــريـة
شبكات مـحافظة كركـوك التابعة الى
ــديـــريــة الـــعــامـــة لــنـــقل الــطـــاقــة ا
نطقة الشمالية من الكهربائية في ا
اعـادة خط نـقل الـطـاقـة الـكـهـربـائـية
الـضــغط الـفـائق (ديــالى - كـركـوك)
الى اخلـدمة بـوقت قـيـاسي بـعد ان
 اسـتهـدافه بـعـمل تخـريـبي مـساء
ـــوافق 3 كـــانـــون يــــوم االربـــعــــاء ا

الثاني 2018.
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وتـابع الـبــيـان ان (اخلط  اسـتـهـدف
بـاطالقـات نـاريـة كـثـيـفـة في مـنـطـقة
حـافـظـة ديالى أدت جـسر سـرحـة 
الى تــــقــــطع األسالك وخــــروجه من
اخلــدمـــة وقــد  تــأثــرت مــحــافــظــتي
كـركــوك ونـيــنـوى بــتـوقف اخلط عن

العمل.
وبــــعــــد اعــــادة اخلط الـى اخلــــدمـــة
ـذكــورتـ لــتـجــهـيــز احملـافــظـتــ ا
بالطاقة الـكهربائية اخملـصصة لهما

من هذا اخلط).
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WÝUOÝ∫ بيت احلكمة ببغداد يعقد ندوته عن السياسة اخلارجية

ولدات االهلية ½Ëb…∫ جانب من ندوة نظمتها وزارة الكهرباء مع اصحاب ا
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نحـن نغـرق في الـواقـعـيـة الى الـعنق حـيـنـمـا نـتكـلم عن بـغـداد مـاضـيا
ــومـة وحـاضــرا وحــتى مـســتـقــبال فال وجــود لــقـلق اجــتـمــاعي من د
بادىء السامية فيـنا . وبدون شك اننا نعتـقد صادق بكون العراقي ا
في بـغداد واحملـافـظـات اجملـاهـدة هـو من يـحدد وبـشـكل كـبـيـر سـعادة
ـعـمـورة او قـلـقـهم وقـد يـعـاب عـلـينـا هـنـا ونـتـهم بـالـوقـوع في سـكـان ا
ـثـالـيـة وهي تـهـمـة نـرفـضـهـا فـمـنـطـلقـنـا هـو الـواقـع ولنـا فـي كـتـابات ا

نصف ما يعزز ما ذهبنا اليه .  ؤرخ ا ا
فلو ذهبـنا طارق ابواب الـفن في العالم لـفتح لنا البـاب عندهم عراقي
قـد اقـام له مـعرضـا فـنـيـا عـلى ارض الـغـربـة ولـو تـبـارى الـفـنانـون في
العالم لكـان السبق من حـصة العراقي .. وحـينما تـتناول االدب وتدقق
في فنـونه فـستـجـد العـراقي يـعتـلي الـقمـة االعـلى ب الـقـمم .. اما اذا
كنت متابعا للـعلم والعلماء فال شك انك ال تغـترب وانت ترى العراقي
وهم يغزون ورشات العـمل ومختبرات البـحث والدرس في شتى اقطار
العالم وان اقتربت اكثر الى عالم السيـاسة والفكر واالقتصاد ستجده

ثابر.  باحة غناء بالعقل العراقـي ا
ها احلضارية واالنسانية ستشرقون الكثير عن بغداد ومعا لقد كتب ا
ـصــورون اجـمل الـصـور مـن بـغـداد الـشــعـر والف لـيـلــة ولـيـلـة ونـقل ا
وجمـال دجلـة اخليـر وصـفاء قـلوب الـبغـداديـ ونبل اخالقـهم واخراج
ـسـكـوف) وكـلـمـات فـولـكـورهم ورائـحـة مـحـامص قـهـوتـهم والـسـمك (ا
الترحيب والـكرم التي ال جتد مـثيالتها في بالد الـعرب (هال عيني هال

اغاتي تفضل عيوني).
وسـيقـاها ذات الوقع كلمـات تخـرج من القـلب وتخـاطب القلب اآلخـر 
االنساني الـكبير وان مـا يهمـنا من كل هذا هـو محافـظتنـا على التراث
اضي الـبعيـد لنـكون بحق احلضاري الـناجت عن امـجاد اجدادنـا في ا

خير خلف خلير سلف .
ومن هنـا بـات من الـضروري الـتـنبـيه الى واقع احلـال وادوات الـضغط
برمج من الـغرب واللوبي الـصهيوني الفاعلـة بسبب التـحول الثقـافي ا
شرق وجره الى غـمار التمتع االميركي لسـلخ ابن بغداد عن ماضـيه ا
ـة لـكي نـنـسى االصل والـفـصل واجلذور بالـثـمـار الـتي انـتجـتـهـا الـعو
التي ضـحـينـا من اجلـهـا ولتـثـبيت غـرسهـا سـنوات بل قـرونـا طويـلة ..
ـعـنى ان يـدرك ان الـثــورة لـيـست اسـتـهالك وعـلى الـثـوري وفق هــذا ا
ـبـذول فـيـهـا هو اوال افـكار ولـكـنـهـا دم وعـرق وارواح تـزهق واجلـهـد ا
وقـبل شيء وجـود وحب لـلبـقـاء و الـطـمـأنـيـنة واالسـتـقاللـيـة والـرفـاهـية

والسعـــــدة ... الخ . 
لقـد اصـبح من الـواضح ان بغـداد اجلـميـلـة تـتعـرض الـيوم الى هـجـمة
شرسة تتـعاون فيـها محاور خـارجية وداخـلية وحتى اقـليمـية ولم تترك
سبيال او طريقا لـتحقيق مآربـها الدنيئة اال ووجلـته بقصد ازالة الوهج
اجلـمـيل عن بـغـدادنـا اجلـمـيـلـة الـزاهـيـة بـرجـالـهـا ونـسـائـهـا والـعـامرة
ان .. وبالرغم من باضرحتها وطقوسها وشعـائرها عنوان الوفاء واال
ـسـؤولـ في بـعض مـفـاصل الـعـراق اجلـديد شح اخلـدمات وعـزوف ا
عن توفير احلد االدنى منها لكن االمل مـا زال يداعب مخيلة البغدادي

الصابر احملتسب . 
وان احلل ب ايـدينـا وعلـى مقـربة مـنا وال يـتم الـوصول الـيه اال بتـوفر
النوايا احلـسنة وانـتخاب االفضل لـقيادة اجملـتمع باخالص وان ترص
الـصـفــــوف وال نـتـرك ثـغـرة لـيـدخـل مـنـهـا اجـنـدات ومن لف لـفـهم من
ـظلـة العـدائية ارهابـي وصهـاينـة واحملافـظة عـلى هويـة بغـداد خارج ا

ـصالح واجنـدة الدانـي والقـاصي من اصـحاب ا
غرضة ..  ا

ولـتـعش بــغـداد عـلى مــر الـدهـور ابـيــة وشـامـخـة
تناطح السحاب علوا وشمما ... 

الية في أي بلد هي العصب الرئيسي لإلقتصاد حيث تشمل وازنة ا ا
مــجـمـل اخلـارطــة اإلقــتــصـاديــة جلــمــيع قــطــاعـات الــدولــة ووزاراتــهـا
برمج ومؤسساتها ومحـافظاتها وبجـميع التفاصيل فـهي خطة العمل ا
ـشاريع اإلقـتـصاديـة يتم إعـدادها من جلمـيع النـشاطـات احلـكومـية وا
ـال وبـشــكل عـلـمي دقـيق قـبل خـبـراء مــتـخـصـصـ في اإلقــتـصـاد وا
وأحيانـاً يتم اإلسـتعانـة بخـبراء دوليـ إلجنازهـا ألن جزءا كبـيرا مـنها
ـتــقـدمــة خـاصـة يـعــتـمــد عـلى الــتـوقــــــــــعـات ونـظــريـة اإلحــتـمــاالت ا
للمـيزانـيات الـتي تعتـمد في تـمويـلها بـشكل رئـيس على إيـرادات النفط
ـية وحتـديد سـعر واحد فيجـب دراسة أسعـار النـفط في األسواق الـعا
يـزانيـة عـاملـ جهـد إمكـانهم أن يـكون هـذا السـعر يتم إعـتمـاده في ا
قريبـا للحـقيقـة بحيـث الحتدث فروقـات كبيـرة في األسعار تـؤثر سلـبياً

على تنفيذها.
ـيـزانـيـة هو الـتـوقـيـتات في ـهم في انـسـيـابـية إعـداد وتـنـفـيذ ا واألمر ا
إعدادها وإقرارهــــا فيجب أن تكون موضوعة بدقة وتكون مقدسة ألن
أي خلل فيــــــها يؤثـر سلـبياً في عـمليـة التـــــــنفيـذ ويصل التـأثير الى
نـتائج كـبـيـرة عـلى اإلقـتـصـاد اذا كان اخلـلل كـبـيـراً في االلـتـزام بـهذه

التوقيتات.
انـي ان الذي يـحصل في الـعراق كل عـام من قبل الـسيـاسيـ والبـر
ـيزانية لشيء ينـدى له اجلب حيث يعتـبر معظمهم بالتعامل مع ملف ا
ان فرصة كـبيرة لهم يـزانية العـامة داخل قبة الـبر ان مناقشـة قانون ا
كاسب مقابل زيد من االمتـيازات وا ولكتلهم التي يـنتمون اليهـا لنيل ا

تصويتهم على إمراره.
سـاومات والصـفقات والـنقـاشات والتي يـجري مـعظمـها خلف فتبـدأ ا
ـسـاومـات ألشـهـر طـويـلـة تـكون ظـلـمـة وتـطـول هـذه ا جـدران الـغـرف ا
نـتـائـجهـا تـأخـيـر إقـرار هـذا الـقـانـون احلـيـوي الـذي يـعـتـبـره كـثيـر من
ان ,وتكـون نـتيـجـة هـذا التـأخـير هـتـم أهم قـانـون على طـاولـة البـر ا
تعـطـيل أعمـال الـدولـة بالـكـامل وشبه تـوقف في جـمـيع مفـاصل الـدولة
وقـد تــصل نــتـائج هــذا الـتــأخــيـر الى نــتـائج كــارثــيـة عــلى اإلقـتــصـاد
العـراقي. وهـا نـحن في مـنـتـصف دخـلـنـا عام 2018 والزال الـقـانون
ـان بـ تنـاحـرات سـيـاسـيـة عقـيـمـة واتـهـامات يـراوح على طـاولـة الـبـر
ـلّــة ومـؤذيـة ,فـمــتى تـشــعــر الـكــتل الـســيـاســيـة مـتــبـادلــة أصـبـحـت 
ـظـلـوم نـصب أعـيـنـهم ـسـؤولـيـة وتـضع مـصـلـحـة الــعـراق وشـعـبه ا بـا
ويتـركـون مـصاحلـهم ومـصالـح كتـلـهم خـلف ظهـورهم والى مـتى يـبقى
مـصـيـر دولـة كـبـيـرة مـثل الـعـراق ومـصـيـر شـعـبـهـا الـذي نـاهـز تـعداد
سكـانه الـسبـعة وثالثـون مـليـون نـسمـة بيـد مـجمـوعة اليـتـجاوز عـددها
ناصب 375 شخصاً تمتعوا بكل االمتيازات والرواتب واألراضي وا
ووضعوا مصلحة البلد العليا واقتصاده وشعبه في آخر إهتماماتهم.
ـيزانيـة العامـة للدولـة أصبحت مـشكلـة تتكرر ان قضيـة تمريـر قانون ا
كل عام ولن تنتـــــــهي إال بـالتعامل معهـا بشدة وحزم ولن يتم ذلك إال
بوضع فقرة ملزمة للجميع بالدستور العراقي تنص على (يجب أن يتم
ـيزانـيـة العـامـة للـدولـة العـراقـية لـلـعام اجلـديد وضع ودراسة وإقـرار ا
ـان في مـدة أقـصـاهـا مـنـتـصف شـهـر كـانون األول من حتت قـبـة البـر
ـثبت في هذه العام الـذي يسـبقه وإن تـعذر حتقـيق ذلك وفق التـوقيت ا
الـفقـرة ولم يـتم إقـرار الـقـانـون يـعـتبـر مـجـلس الـنـواب مـنـحًال وتـنـتهي
ـانـيـة جـديـدة أعـمـاله ويـتم حتـديــد مـوعـد سـريع إلجـراء انـتـخــابـات بـر

إلنتخاب مجلس نواب جديد).
إنهـا دعـوة إلعالء مـصـلـحـة الـبالد والـشـعب فوق
صالح الشخصية واحلزبية والفئوية لكي جميع ا
تسـتـمـر عـمـليـة الـبـنـاء واإلعمـار وتـعـويض مـافات

وهو كثير.

مـفـاوضـا وفي مـخـتـلف الـقـضـايـا حـيث
احملــاصـــصــة والـــتــنـــاحــر احلـــزبي قــد
ـــفــاوض في وضع وضــعـت الــعــراق وا
ـا ـواقــفه  صــعب وفي حــالـة تــشـظـي 
أضـــعف دور الـــســيـــاسي والـــســيـــاســة

وجود وضع داخلي موحد ورص وهو
األساس في جنـاح الـسيـاسـة اخلارجـية
أي بــاالعــتـمــاد عــلى وحــدة الـصف وإن
فــيــهــا الــقــوة لــلــمـفــاوض الــعــراقي في
ؤتمرات التي يكون فـيها العراق طرفا ا

ؤتمر اخلارجية للبلد عموماً). وحضر ا
الــعـــلــمي نـــخــبـــة من ســـفــراء ورؤســاء
ـ جــامــعــات وعــمـداء كــلــيــات وأكــاد
ومـــثــقــفــ من صــحـــفــيــ واعالمــيــ
قدمة. ؤتمر جميع البحوث ا وتناول ا

  

بــغـداد  احــمــد مـوسى حــيث ثــمـنت
ـــولــدات الـــوزارة جـــهــود مـــالـــكي ا
األهـلـيـة وبـسـعي جـاد مـنـهـا قـدمت
ـشـروع شـراء الـطـاقـة ـقـتـرح  هـذا ا
ولدات التي توقفت الكهربائية من ا
ــنــاطق الــتي طــبق عن الــعــمل في ا
فـيـهـا مـشـروع الـشـراكـة مع الـقـطـاع
اخلـاص -عـقـد اخلـدمـة واجلـبـايـة-
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ناقشت  وزارة الكهرباء مع جمع من
ـولدات األهلـية في محـافظة مالكي ا
شروع شـراء الطاقة بغداد مـقترحـا 
ولدات التي توقفت الكهربائية من ا
ــنــاطق الــتي طــبق عن الــعــمل في ا
فـيـهـا مـشـروع الـشـراكـة مع الـقـطـاع

اخلاص (عقد اخلدمة واجلباية).

وقـال بـيان لـلـوزارة تـلـقـته (الـزمان )
أمس ان (الـــنـــدوو احلـــواريـــة الـــتي
ـديـرية الـعـامـة لـكـهـرباء عـقـدت في ا
ـقــتـرح بــحـضـور الــرصـافـة نــاقش ا
مـديـر عـام تــوزيع كـهـربـاء الـرصـافـة
خــلـيل إبــراهـيم ومــديـر عــام تـوزيع
ثل ـياحي و كهربـاء الصدر وفي ا
وزارة الكـهربـاء في مجـلس محـافظة

ـديـريــة الـعـامـة وتـابـع الـبـيــان ان (ا
النــتــاج الــطـــاقــة الــكــهـــربــائــيــة في
محـافظـة صالح الدين شـرحت ضمن
ندوة تثقيفية في احتاد ادباء وكتاب
احملــافــظــة  مــفـهــوم عــقــود اخلــدمـة
ــشــروع واجلـــبــايــة عن تــفـــاصــيل ا
والـغـاية والـهـدف مـنه ومـدى فـائدته
لـلــمـواطن ,ومـا حتــقق بـعــد اسـتالم
ـشمـولة بـعقود الشـركات لـلمـناطق ا
اخلـــــدمــــــة واجلـــــبــــــايـــــة وأدى إلى
انخفاض األحمال وتقليل الضائعات
فضالً والـوفـرة في جتـهـيـز الـطـاقـة ,
عن حتـــقــيق الـــعــدالــة فـي الــتــوزيع
وتـــقــــنـــ االســــتـــهـالك كي يــــنـــعم
ـواطنـون  بـسـاعات جتـهـيـز أفضل ا

واستقرار التيار الكهربائي).
واكـدت النـدوة ان (الـتسـعـيرة ثـابـتة
ئة ومدعومة من الدولة بنسبة 94با
ــواطـن هــو  وان مـــا يـــثــقـل كــاهـل ا
مايسـدده للمـولدات وليس مـايسدده
ـــشـــروع لـــيس لـــلـــوزارة وان هـــذا ا
بـخـصـخصـة الـكـهـربـاء كمـا يـدعـيـها
ــغــرضــ بل هــو مــشــروع بــعـض ا
شراكة مع القطـاع اخلاص في تنفيذ
مـــشــروع اخلـــدمـــة واجلــبـــايــة ,وان
مـفهـوم اخلـصخـصـة هو بـيع جـميع

تلكات الدولة للقطاع اخلاص).
واوضح البيان ان (الوزارة باشرت 
ــنــاطق ــشــروع في بــعض ا بــهــذا ا
وحــقـــقت جنـــاحـــا كـــبـــيــرا فـي هــذا
ـشروع اجملال ,وان الهـدف من هذا ا
هو القـضاء على الـتجاوزات وتـقليل

نـسبـة الـضـائـعات ,وانهـاء الـفـجوة
الكبيرة ب اإلنتاج والتوزيع بسبب
اإلســــراف في اســــتـــهـالك الـــطــــاقـــة
الــكـهـربــائـيــة من خالل الــتـجـاوزات
نتشرة على الشبكة الكهربائية في ا
قطـاع التوزيع ,وان حجم االنـتاج ال
قارنة يتناسب مع مـبالغ اجلبايـة با

بكمية االنتاج مع التوزيع).
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واشـــار الـــبـــيـــان الـى ان  ( قـــائـــمــة
األجـــــور تـــــصــــدر مـن الــــوزارة وان
الــشـركــة هي فـقط حــلـقــة وصل بـ
ـواطن ,حيـث ان الوزارة الوزارة وا
حتــمــلت كــثـيــر من االعــبــاء بــسـبب
الـضـائـعـات والـتـجـاوزات في قـطـاع
التوزيع). وتابع الـبيـان ان (مالكات
إنــتـاج مــحـافــظـة الــبـصــرة تـواصل
أعـمال لـصـيانـة مـنـظومـــات الـوقود
لــلــوحــدتـ 4 و6 في مـــحـــطــة شط
الـبصـرة الـغـازية). ونـقل الـبـيان عن
ــتــحـــدث الــرســمي بــاسم الــوزارة ا
درس ,الـقـول  ان (اعـمال مـصعـب ا
الــصـيـانــة جـاءت بــعـد تــعـرض تـلك
نظـومات الى حريق نـتيجـة تماس ا
كهربائي  سبب في عـطلها واحتراق

عدد من القابلوات).
مـــوكـــداً ان (نــســـبـــة اجنــاز اعـــمــال
الصيانة وصـلت إلى مراحل متقدمة
من الــــعــــمـل  ويــــتـم أالن تــــوصــــيل
ـعطوبـة بعـد إصالحها, القـابلوات ا
ــؤمل انــتــهــاء االعـمــال خالل ومن ا

قبلة). األيام ا

رئيس جلـنـة اإلصالح االداري الـعـلـيا
همة في الوزارة بخصوص الشروع 
اإلصالح االداري وفق برنـامج مخطط
ومـرســوم يــتـنــاول مــجـاالت اإلصالح
التسعة ووسائل تنفيذها واالجنازات
تـحقـقة في كل مـنهـا وجلمـيع دوائر ا

وشـركـات الوزارة).   مـضيـفـاً انه (
كــذلك خالل الـــورشــة الــتــطــرق لــدور
دائرة تطـوير القطـاع اخلاص في هذا
اجملــال من خالل الـــتــحـــديث األخــيــر
نـجزات اإلصالح وقـيـامهـا بـتصـميم
بــرامج حــاســوبــيـة مــهــمــة في اغــلب
مــفـاصـل عـمــلــهــا وقــيـامــهــا بــعـرض
إجنـازات الـدائــرة في مـجـال اإلصالح
اضافـة الى تـقـد الـدائرة الـقـانـونـية
ـتابـعة والـشركة ودائرة الـتخـطيط وا
العامة لتجـارة السيارات اخر حتديث
لــــعــــمـــلــــيــــة اإلصـالح االداري في كل
مــنــهــا). مــشـيــراً الـى (ضــرورة قــيـام
دوائـــر وشـــركـــات الـــوزارة بـــإرســـال
حتديـثـاتهـا لـبرنـامج اإلصالح لـدائرة
تطوير القطاع اخلاص ليتم توحيدها
ـسـؤول في وعرضـهـا امـام أنظـار  ا
الـــوزارة واالمـــانـــة الــعـــامـــة جملـــلس

الوزراء).
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لوائح اليونسكو اال انه لم يصل منها
شيء بعـد االمـر الذي انـعـكس بـشكل
سلبي على كل اجلـهود التي بذلت في

هذا الشان ).
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أعـــلن رئــــيس مـــنـــظــــمـــة اجلـــبـــايش
للسياحـة البيئية فـي محافظة ذي قار
رعد االسـدي عن تـسـجـيل زيـارة أكـثر
ناطق من الف سائح بشكل أسبوعي 
االهوار من جـمـيع احملـافظـات اضـافة

إلى الوفود األجنبية.
وقــال االســـدي في تـــصـــريح امس ان
(عدد السياح في تـصاعد مسـتمر منذ
دخـــول االهـــوار إلى الئـــحـــة الـــتــراث
ي) ,واضـــــاف إن (احلـــــركــــة الـــــعـــــا
ـتــواصـلـة أســهـمت في الـسـيــاحـيــة ا
انتـعـاش الواقـع االقتـصـادي للـسـكان
ــنـظـمـة احمللـي ) ,مـشـيـرا إلى أن (ا
بصدد إنـشاء دار اسـتراحـة الستـقبال
السيـاح والوفود األجـنبيـة التي تزور
مــنــاطـق االهــوار في مـــســعى مـــنــهــا
الســـتــــقـــطـــاب أعــــداد إضـــافــــيـــة من

السياح).
ـعـنـيـة داعـيـا (اجلـهــات احلـكـومـيــة ا
واجلـهـات الـداعـمـة لـقـطـاع الـسـيـاحة
الـعــمل عــلى إنــشــاء مـشــاريع مــهــمـة
تخـدم مـناطق االهـوار وتـعزز احلـركة
السـياحيـة). علـى صعيـد متـصل كلف

الـزائــرين مـع تـنــظــيم عــمل اصــحـاب
الـزوارق بـشــكل يـضــمن سالمـة وامن

الزائرين. 
وقال بـيـان سابق ان (مـنـاطق االهوار

الــتي تــشــهــد حــركـة
واســــــــــــــعـــــــــــــــة مـن
الـــســـائــــحـــ بـــعـــد
ضــمــهـــا الى الئــحــة
ي الـــــتــــراث الـــــعـــــا
الزالت تـــعـــاني عـــدم
وجــــــــــــود ابـــــــــــسـط
مـقـومــات الـســيـاحـة
واخلــــدمــــات لــــهـــذه
االعـداد من الــســيـاح

واالهالي).
واضــــــــاف ان هـــــــذا
ــــوضــــوع طــــرحه (ا
االهـالـي عـلـى رئـيس
جلنة انعاش االهوار
في مجـلس احملافـظة
والــــذي بــــدوره اكـــد
هـذه االزمـة ومـعـاناة
اجلـمــيع مـنــهـا غــيـر
انه رمى بــالــكــرة في

مسـؤولـيـة ذلك عـلى جهـود احلـكـومة
االحتـاديــة وعـلى الــرغم من اعالنــهـا
عن تخـصيص 80 ملـيـارا لـدعم ملف
ادارة االهـوار بــعـد انــضــمـامــهـا الى

وزيــر الــنــقل كــاظم فــنــجــان طــاقــمــا
جديدا إلدارة الشركة الـعامة للموانئ

العراقية. 
وقــال بـــيــان لــلـــوزارة امس إن (هــذا
الطاقم يتمتع بخـبرة وكفاءة عاليت
ـــــوانئ) ومـــــؤكــــدًا أن في مـــــجـــــال ا
(اإلدارة اجلــــديــــدة هـم نــــخـــــبــــة من
الــرجــال الــذين أفـــنــوا أعــمــارهم في
ـيـدان فــاكـتــسـبــوا مـهـاراتــهم عـلى ا
ظــهــور الــســفن الــتي واجــهــوا بــهــا
التـحـديـات بـثـبات) مـتـابـعـا (الوزارة
وظف من الذين اختارت نخبـة من ا
ــوانئ وبــالـتــالي خـرجــوا مـن رحم ا
ــسك دفــة الــقــيــادة فــأنــهم االنــسـب 
ويـرفـعـوا أشـرعـة الـنـجـاح ويـبـحروا

ستقبل الواعد). بها نحو ضفاف ا
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وتستـقطب منـاطق االهوار اسبـوعيا
االالف من الــــســـيــــاح من مــــخــــتـــلف
مــنــاطق الــعــراق وحــتى من خــارجه
عــلى شـــكل وفـــود رســمـــيــة وافــواج
سيـاحيـة وسفـرات مدرسـية وعـائلـية
وهـذا االســتـقــطـاب الــكـبــيـر حلــركـة,
الــســـيـــاحـــة انــعـش امــال الـــســـكــان

احملــــلــــيــــ مـن ابــــنــــاء االهــــوار من
اجلبـايش والـنـواحي الـتـابـعـة له فـما
ان تـصل الى نـصب الـشـهـيـد مـنـطـلق
ـئــات مـنـهـا حـركـة الـزوارق ســتـجـد ا
وأصحابـها يـقدمـون العـروض للزوار
في تنـظيم رحـلة اهـوارية الى مـناطق
ابــو ســـوبــاط والــبـــركــة الــبـــغــداديــة
واالهوار الوسطى ,ما تتميـز بها تلك
ـــكـــان وعـــمق ـــنـــاطق مـن ســـحـــر ا ا
ـنـطـقـة تـشـهـد تـسـجيل االهوار وان ا
زيــارة الـــوف الـــســيـــاح شـــهـــريــا من
ـنـاطق وكـذلك من االجـانب مـخـتـلف ا
ــــئـــات من فـــرص االمـــر الـــذي وفـــر ا
الــعــمل لــلــســكــان احملــلــيــ ومــنــهـا
اصــحــاب الــزوارق الــســيــاحــيــة وان
العـديد مـنـهم قد تـرك مهـنـته االصلـية
ومـــنـــهــا الـــصـــيـــد او بـــيع الـــقـــصب
والـبـردي وتــوجه الى مـجــاراة حـركـة
السـيـاحة واالحـتـكاك بـالسـائـح من
خالل تــنـــظــيـم اجلــوالت في مـــنــاطق
االهـــوار وان احلــــكــــومـــة احملــــلــــيـــة
بــالــقـــضــاء في صـــدد تــوفــيــر زوارق
حـديـثة اكـثـر امـنـا حتـوي مـظالت عن
اشــعـــة الــشـــمس واالمـــطــار خلـــدمــة

البـناية اجلـديدة فـي فرع الشـركة  في
محـافظة ذي قـار ان (هذا احلـفل ياتي
بـــالـــتـــزامن مـع االنـــتـــصـــارات الـــتي
حـقــقـتـهــا الـقــوات االمـنــيـة واجلـيش
واحلـشــد الـشـعــبي عــلى الـعــصـابـات
االرهـابـية وتـطـهـيـر االرض من بـراثن
الدواعش والـتي حتتم عـليـنا ان نقف
بـاجالل واحــتـرام لـتــلك الـتـضــحـيـات

والشروع بعملية البناء واالعمار) .
الكـات الـعـامـلـة في كل مـضـيـفـا ان (ا
مـفـاصل الــشـركـة يــواصـلـون عــمـلـهم
وجـــهــــادهم الـــذي اليــــقل عـن جـــهـــاد
ابطـالـنا مـن القـوات االمـنيـة واحلـشد
الشعبي من خالل تامينهم الغذاء الى
ـــواطـــنـــ بـــاالضـــافـــة الى تـــامـــ ا
مـــســــتـــحــــقـــات الــــفالحــــ لالعـــوام
زارع السابقة) ,داعيا (الفالح وا
ـراجــعــة مـواقـع الـشــركــة في جــمـيع
احملافطات الستالم صكوكهم اخلاصة
الية والتي  اجنرها ستحقاتهم ا
من قـبل الـكوادر الـعـامـلـة كـمـا  طـمأن
مـــســـوقي الـــشــــلب الى ان الـــشـــركـــة
تـسعـى من اجل تـوزيع مـسـتـحـقاتـهم
ـالـية بـاقـرب وقـت). اشار اخلـشـالي ا
الكـــات الـــعــامـــلـــة في فــرع الى ان (ا

الشـركـة في محـافـظة كـركـوك تواصل
عمـلـية مـنـاقـلة احلـنـطة احملـلـية  الى
ســايـلــو كــربـالء وخـان ضــاري لــدعم
الـبــطــاقـة الــتــمـويــنــيـة حــيث بــلـغت
الكميات التي  مناقلتها الى سايلو
كربالء 493 طنا فيما بـلغت الكميات
احملولة الى سايـلو خان ضاري 826

طن).
ŸUD  d¹uDð

ونظمت دائرة تطـويرالقطاع اخلاص
ورشـة عـمـل بـشـأن  اإلصالح االداري
في دوائــروشـــركــات الــوزارة . وقــال
مديرعام الدائرة رياض الهاشمي  ان
(الدائرة استهـلت منهاجـها التدريبي
لــعــام 2018 بــعــقــد ورشــة اإلصالح
الك االداري في الـوزارة وبـحـضـور ا
ــــلف اإلصالح ــــعــــني  ــــتـــقــــدم ا ا
االداري في هــــذه الـــــدائــــرة ودوائــــر
وشـركــات الـوزارة والــتي قــدم فـيــهـا
مـعــاون مــديــر عـام الــدائــرة اإلداريـة
ــوسـوي شــرحـاً عن ـالــيـة واثق ا وا
مــاهــيــة وضــرورة تـــنــفــيــذ بــرنــامج
اإلصالح االداري وفـقــا لــتـوجــيــهـات
األمـــانـــة الــــعـــامـــة جملــــلس الـــوزراء
وتوجيهات اجلميلي  والوكيل األقدم

شاحيف للتنزه WŠUOÝ∫ السياح في اهوار اجلبايش يستخدمون ا
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نـــــاقش وفــــــد من وزارة الـــــتـــــجـــــارة
ـشاكل الحـظـات حلل ا قـتـرحات وا ا
عـوقـات الـتي تـعـترض عـمل وكالء وا
ــواطــنــيــ الــتــمــويـن في جتــهــيـــز ا
بـاحلـصص الـتـمـويـنـيـة في مـحـافـظة
ــا يـخــدم الـصـالـح الـعـام , كـربالء و
فيمـا افتـتحت الشـركة الـعامة لـتجارة
احلبوب التابعة لـلوزارة بناية جديدة

في محافظة ذي قار .  

ـتـابـعة وقـال مديـرعـام الـتـخـطـيط وا
ابتهـال هاشم صابـط  في بيان تـلقته
(الـــزمـــان) امس انه (بـــتـــوجـــيـــة من
الوزيـر سلمـان اجلمـيلي وبـدعوة من

االمانة الـعامـة للـعتـبة الـعبـاسية  
تشـكيل جلـنة مـركزيـة باشـراف وكيل
ــــوســــوي الــــوزارة االقــــدم ولــــيــــد ا
ورئاستها وعضوية معاون مدير عام
الـــرقــابـــة ومـــدراء فـــروع الـــتــمـــوين
فتش العـام للقيام والرقابة ومكـتب ا
ـقتـرحات بلـقاء الـوكالء والنـظر في ا
الحــظـات ومــنــاقــشـتــهــا مــعـهم وا
لغـرض رفع التـوصيـات بشـأنها
ــصــلــحـة ــا تـقــتــضــيــهـا ا و
ــعــانــاة عن الــعــامــة لــرفـع ا
واطن بانسيابية وصول ا
مفـردات احلصـة الـتمـوينـية
ـــــــــشـــــــــاكل مـن خالل حـل ا
عوقات التي يـعاني منها وا

وكالء التموين في كربالء).
وقـال مـعــاون مـديــر عـام دائـرة
ــالــيـة ان الــرقــابــة الــتــجــاريــة وا
(اللـقـاء كـان مـثـمرا مـن خالل جتاوب
الحظات قترحات وا الوكالء بطرح ا
ومـنــاقــشــتــهـا بــهــدف الــوصـول الى


