
ـقبلة تناقلت أخـبار عن قيام الـذين ينوون الـترشيح لالنتـخابات النـيابية ا
عترف بـها في العالم لـلحصول على االتصال بعدد من اجلـامعات غيـر ا

شهادات بكالوريوس...دليفري ..?? 
لتحقـيق شرط الشـهادة ..مع أن بامـكانهم احلـصول على تـلك الشهادات
من سـوق مـريـدي وبـكل تـفـاصــيـلـهـا ومـصـدقـة. .?.? كـمـا هـو احلـال في
ـسؤولـ من الذين  يـسبق اسـماؤهم  ...د...اي (دكـتور ) وضع بعض ا
ـسؤول عند رحوم الـفنان سـليم البـصري أكثـر دقة من هذا ا !! مع أن ا

قراءته رسالة ..نحباني للوو ...وانني مشناف ? 
في هذا اجلانب حتضرني معلومة وخالل لقائي قبل نحو ثالثة اعوام مع
عدد من الزمالء الـصحفيـ  مع احد الوزراء وقـد طلبت مـنه تعلـيقا على
ـزورة التي غدت ظاهرة في مؤسـسات الدولة وخاصة موجة الشهادات ا
سـؤول التستـغرب فـفي الوزارة التي الكلـيات واجلـامعات فـكان جـواب ا

تسلمتها اتضح ان هناك  نحو  100شهادة مزورة .. 
نعم 100 شهـادة !! وقد اوردتـها ضـمن الـلقـاء الصـحـفي في حيـنهـا ما
يعني ان احلـصول عـلى شهـادة جامـعية من الـبكـالوريـوس وصعودا الى
الدكتـوراه لم تعـد مشـكلة امـام الدفـاتر الدوالريـة  التي غـدت مرهـما لكل
ا فـقط تخرج من تلـكون حتـصيال دراسيـا ر السبل لـذا حتى الـذين ال
محو االمية واتقن جملة (راشد يزرع ويحصد ?) سنجده في االنتخابات
سمسم) قبلة بـبدلته االنيـقة وربطة العـنق الباريسـية الزاهية وشـعره (ا ا
يـطل من الـقـنـوات الـفضـائـيـة مـجـددا يـنـظـر ويـقـتـرح ويـنـدد ويشـدد وفق
مـــصــطـــلـــحـــات (في احلـــقــيـــقـــة اال انه اطالقـــا وارى وســـوف واقـــتــرح
واتصور).. ومن كال اجلنس اال اذا كانت اجلهات التعليمية تتحقق من

تلك الشهادات الدليفري  !! 
ــان ومـؤسـسـات الـدولـة ـزورين لـلــنـفـاذ الى الـبـر وتـقـطع الـطــريق امـام ا
اخملتلفة خـاصة وان احلكومـة رفعت شعار مكـافحة الفـساد بكل اشكاله
ـثل الشـعبي (تي .. تي .. مثل وخالف ذلك فأن االوضاع سـتكون وفق ا
مارحتي ..اجـيتي )!! وعـندها يـتنظـر العـراقيون من الـسواد االعظم اربع
ــعـانــاة وشح فــرص الـعــمل واخلـدمــات والـتــدهـور سـنــوات اخـرى من ا

االقتصادي ..
ومع موجة سوق الـشهادات الـرائجة هذه االيـام قبل االنتـخابات في ايار
نظمات وحتت مسميات عدة تمنح بشكل قبل هناك بعض اجلمعيات وا ا
متـواصل شهـادات فخريـة في كل االخـتصاصـات (بدون وجع قـلب) وما
ان تـفــتح مـواقع الــتـواصل االجــتـمـاعـي حـتى تـتــفـاجــا ان فالن الـفالني
حـصل عـلى شـهـادة الـدكـتـوراه من احـد الـبـلـدان االسـيـويـة ومع ان ذلك

البلد حتى لم يصل فيه التعليم الى االعدادية!! 
ا هي االخرى من بـاب  الدعاية االنتخـابية او غير ذلك ..!! مع وهكذا ر
ـسـؤولـيـة لـيـست لـهـا ان االخالص بـالـعـمل والـدقـة واالمـانـة فـي تـسـلم ا
تـلك كذا وضـوع (الدكـتـرة) كم من  تسـلم مسـؤولـيات اداريـة و صلـة 
عدد من الـشـهادات اال انه فـشل في ان يـحقق شـيـئا لـلـمجـتمـع بالـعكس
ــؤسـســة واالمـثـلــة التـعـد كـان عــبـئـا ثــقـيال عــرقل تـطــور تـلك الـوزارة وا
بدع رغم ـسؤول النـاجح اخمللـص ا والحتصى والـعكس صـحيح هـناك ا
تـلك شـهادة جـامـعيـة اولـية االانه حـقق جنـاحات كـبـيرة فـي مرحـلة انه 
شرقة سؤولـية ومن خالل العمل الصـحفي نؤشر هذه الـقامات ا تسلم ا
ـــالي فـي بــعض الــتـي تــعـــد ومـــضــات رغم حـــالـــة الــفـــســاد االداري وا

ؤسسات االخرى ..  ا
حتيـة للـمـبدعـ  مع قـرب االنتـخـابات ولـكن دون ذكر
االسـماء لـكي التـعـد دعـايـة انـتـخـابـيـة امـا االخرون
اليفيد الدلفيري والراشد يزرع الن العراقي حتما
امام كل تـلك السـنوات الـعجـاف سيـكون اختـيارهم

االصلح  (او..دك ..عيني..دك..)
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قـــانـــونـــيـــة).  وتـــابـع ان (الـــفـــــرق
الهندسيـة والفنية في الـلجنة قامت
ــصــادرة كل  الــكــابالت والــعــقــد
الــضــوئــيـــة الــتــابــعـــة لــلــشــركــات

تجاوزة باحملافظة). ا
 öLŠ cOHMð

مـؤكـدا ان (الــوزارة مـسـتـمـرة ومن 
خـالل الـشــركـة الـعــامـة لـإلتـصـاالت
ـتجـاوزين بـتـنـفـيـذ حـمـلـتـهـا ضـد ا
عـلى بـنــاهـا الـتــحـتـيــة وفي جـمـيع
احملـــافـــظـــــــــــات وفـــرض ســـيـــادة
ـتـلـكـاتـهـا من خالل الـوزارة عـلـى 
تـطــبـــــــيق اإلجــراءات الـقــانـونــيـة
ــــتــــجـــاوزين وإحــــالــــتـــهم بــــحق ا

للقضاء).
 ونــــاقـــشـت  مـــديــــريـــة إتــــصـــاالت
الــــرصـــافـــة فـي اجـــتـــمــــاع مـــوسع
االجراءات الـقانـونيـة والفـنيـة التي
مـن شـــأنـــهــا احلـــد مـن عـــمـــلـــيــات
الـتــجــاوز عـلـى مـســارات الــشـبــكـة
الضـوئيـة والبنـى التحـتيـة للوزارة
والــعــمـل عــلى إزالــتـــهــا في جــانب

الرصافة ببغداد).
واضاف انـه (جرى خالل االجـتـماع
إستعـراض وشرح أبعـاد ومضمون
الـتـوجـيـهـات الـصـادرة من الـشـركة
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إلى تــعــزيــز دور الــعالقــات الــعــامــة من
خالل تطـبيـق مفـهوم الـدبلـوماسـية وفن
االتيـكيت  ,بغـيـة توفـيـر منـاخ تـنظـيمي
ـقدمة ينـسجم مع واقع أهـمية اخلـدمة ا

من قبل الشركة ).
مـشـيـراً الى ان (الــشـركـة  سـتـعـمل عـلى
تـــكـــرار مـــثل هــــذه الـــبـــرامج والـــورش

لتطوير وتأهيل موظفي الشركة) .
واعلنت الشـركة العامة لـتجارة احلبوب
عـن مـبــاشــرتــهــا بــصـرف مــســتــحــقـات
ـزارع فـي سايـلـو تـلـعـفر الـفالحـ وا
لـعـام  2014فـضالعن قــيـام جلـان فـنـيـة

وصل. لتحديد االضرار في سايلو ا
 ونقل البيان عن مدير عام الشركة هيثم
جميل اخلـشالي قوله  ان (سـايلو تـلعفر
ــسـتــحــقـات اخلــاصـة بــاشــر بـصــرف ا
ـزارعـ لـعام 2014 بـعـد بـالفالحـ وا
تدقيق االسماء امنـيا باالضافة الى قيام
ــوصل جلــنــة فــنــيــة بــزيــارة ســايــلــو ا
لـــلــــوقـــوف عـــلى حـــجم االضـــرار الـــتي
خــلـفــتـهـا الــعـصــابـات االرهــابـيـة خالل
دينة واجراء الكشف عن تلك احتاللها ا
االضرار ورفـعهـا الى اجلهـات اخملتـصة

من اجل اتخاذ االجراءات الالزمة).
مـــشــيــرا الى ان (ســـايــلــو الــدورة الزال
مستمرا بعملـية أستالم احلنطة احمللية

احملــولــة من ســايــلــو مــخــمــورحــيث 
استالم 24 شـاحـنـة مــحـمـلـة بـاحلـنـطـة
نـاقـلة حـيث تمت احمللـيـة ضمن خـطـة ا
ـبـاشرة بـعـد عمـلـيـة التـفـريغ بـتجـهـيز ا
قـررة بكـميـة بلغت طـاحن بحـصتهـا ا ا
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افــتــتـحـت  الـشــركــة الـعــامــة لـتــصــنـيع
احلبوب التابع لوزارة الـتجارة منظومة
طحنة السيطرة والتـشغيل الكترونـيا 

بابل احلكومية .
وقال مدير عام الشركة طه ياس عباس
في بــيـان تــلـقــته ( الــزمـان ) أمس خالل
ــنــظــومـة ــشـروع ان (عــمل ا افــتــتــاح ا
يـسـهل عـمـلـيـة التـشـغـيل لـلـمـطـحـنة من
خالل بــورد الــســـيــطــرة االلــكـــتــرونــيــة
ــحـطـة ويــخـتــصـر مــنـافــذ الـتــشـغــيل 
واحـدة وتــكـمن اهـمــيـة هـذا االجنـاز في
اخـــتــصـــار الــوقت واجلـــهــد واعـــتــمــاد
ـركـزيـة عـلى اقـسـام الـطحن الـسـيـطرة ا

طحنة). واالنتاج داخل ا
واضــــاف  ان (جـــمـــيع مـــراحـل الـــعـــمل
والتنفـيذ تمت بـايادي مهنـدسي الشركة
وبــجــهـود ذاتــيــة حــيث ان الـتــوسع في
ـشـروع ليـشـمل بـاقي مـطـاحن الـشـركة ا
ـشروع حـيث سيـتم الـشـروع بـتطـبـيق ا
في مــطـحـنـتـي احلـسـ احلـكــومـيـة في
تنـبي احلكـومية في محافـظة كـربالء وا

قبل). محافظة واسط خالل الشهر ا
واوضح الــبــيــان ان (الــشــركــة تــمـتــلك 
سـبـعـة عـشـر مـطـحـنـة حـكـومـيـة حـديـثة
عـمــلت عـلى تـنــصـيـبـهـا بــجـهـود ذاتـيـة
الكـات الـهـنـدســيـة والـفـنـيـة وبـايــادي ا
الـتي اكـتـســبت خـبـرة كـبـيـرة في مـجـال
طاحن وهي التنصيب وتركيب معدات ا
تـعمل بـاسـتـمـرار على تـطـويـر وحتديث
ــــواكــــبــــة الــــتــــطــــور ــــطــــاحن  تــــلـك ا

التكنولوجي في هذا اجملال).
WOÝUÝ« rO¼UH

ــتــابــعـة في ونــظم قــسم الــتــخـطــيط وا
الـشـركـة الـعـامـة لـلـمـعـارض واخلـدمـات
التجاريـة وبالتعـاون مع دائرة العالقات
االقـتصـاديـة اخلـارجيـة بـالـوزارة ورشة
لقاة عن الدبلوماسيـة وفن االتيكيت  وا
من قــبل مــعـــاون مــديــر قــسـم مــنــظــمــة
ـشـاور ـيـة في الــدائـرة ا الـتــجـارة الـعــا
ـشــاركـة الــقـانــوني مـصــعب أسـامــة و
ــوظــفــ من مــخــتــلف مــجــمــوعــة من ا

أقسام الشركة . 
ونقل البيان عن مدير عام الشركة هاشم
مـــحـــمـــد حـــا  الـــقـــول  أن( الـــورشـــة
تـضــمـنت اسـتـعـراضـا عــامـا لـلـمـفـاهـيم
ا األساسـية لـلدبـلومـاسيـة واالتيـكيت 
يـــؤهل مــوظــفـي الــشــركــة عـــلى الــعــمل
والتواصل مع البعثات الدبلوماسية في
العراق والشركات األجنبية التي تشارك
ا في الفعاليات التي تنـظمها الشركة  

يعكس صورة مشرقة عن العراق).
واضاف ان ( إقـامة هـذه الورشـة تهدف 

واطن ذي تـطـبـيـقه يـجب مـراعـاة ا
الدخل احملدود ).
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مؤكداً أن (مشكلـة الكهرباء تعد من
ـــشـــاكل الـــتـي لم حتل في الـــبالد ا
وهي بــحــاجـة الى وقــفــة جـادة من
ـواطن بـالـوقت نـفسه احلـكـومـة وا

الـــعـــامـــة لـإلتـــصـــاالت والـــداعـــيــة
سارات الضوئية بضرورة حماية ا
وجــرد وحــصــر الـــتــجــاوزات عــلى
شبـكة الكـابل الضـوئي وبالتـنسيق
مع اجلـهـات ذات الـعالقـة وتـوسـيع
عـــمـل هــذة الـــلـــجـــان لـــتـــشـــمل في
عــضـــويــتــهــا مـــســؤولي الــبــداالت
ومـنــتــسـبــ من شــعب الـتــفــتـيش
ديـرية وكذلك تـفعيل واإلعالم في ا
ـنع إالجـراءات الـقـانـونـيـة الـرادعة 
حــــــدوث اي حـــــــالـــــــة مـن حــــــاالت
اســتــهـداف الــشــبــكـات الــضــوئــيـة
وإقـامــة الـدعـاوى الـقـضـائـيـة بـحق
ــتـجــاوزين إلحــالــتـهم لــلــمــحـاكم ا

اخملتصة).
الكـات الفـنية واوضح البـيان ان (ا
في بـدالـة العـلـويـة من إصالح كابل
سـعة 1800 مـشـتـرك والـذي يـغـذي
احملالت  902- 904 كـــمــــا يـــوفـــر
خــدمـاتـه لـوزارة الــتــعــلــيم الــعـالي
وعــــدد من الـــدوائـــر فـي مـــنـــطـــقـــة
ـصـارف الــكـرادة مــنـهــا احملـاكـم وا
وقـاطع الـنـجـدة وإجنـز الـعمل و
إعــادة جـمـيع اخلــطـوط  الـهــاتـفـيـة
ـــــؤســــســــات لـــــلــــمــــواطــــــنــــ وا

احلكومية).

ÕU²²∫ جوانب من افتتاح منظومة السيطرة االلكترونية في مطحنة بابل  «
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نحن مـغلـوب علـى امرنـا الن كل من الذين حـكمـونـا ظلـمونـا والنرى غـير
الفـقـر واجلهـل طوال حـكـمهـم وان رأينـا خـيرا من جـانب جنـد الـشر في
جوانب كـثيـرة وهذا مـا يعـرفه كل ابـناء شـعبي والـيوم احتـدث عن الذين
اكملوا دراستهم بشق االنفس ليحقـقوا حلمهم في احلصول على وظيفة

لبناء حياة جديدة ولكن حظهم العاثر حال دون ذلك.
فــكـثــيــرون اولــئك الــذين يــنــهـون دراســتــهم الــتــخــصـصــيــة عــلى كــافـة
مـسـتـويـاتهـا. ويـنـخـرطـون في سـلك الـعـمل حتـدوهـم الـرغبـة فـي االجناز

وحتقيق الذات وخدمة اجملتمع ويندفعون بحماس شديد. 
ـنحوا الـفرصـة احلقيـقيـة لكي يشـعروا انهـم انتقـلوا فعال من امل ان 
وضع الى وضع ومن مرحلة تـلقي العـلم الى مرحلـة تطبيـقه واالستفادة

منه.
ولكن شـيـئا فـشـيئـا يـصـدمون بـالـواقع ويجـدون انـفسـهم امـا اليعـلـمون
شيـئـا يـحقـقـون به ذواتـهم واما انـهم يـطـالبـون بـاعمـال التـقع في مـجال
اختصاص ومن ثم تـكون قدرتـهم على النجـاح فيهـا ضعيفـة او معدومة
او انهم يوضعون حتت سيطرة ادارة حتارب الدماء اجلديدة وال تمنحها
فرصـة للـنمـو واكتـساب اخلـبرة او انـهم يصـابون بـاالحبـاط نتـيجـة سوء
االدارة وسوء التـنظـيم. او الوقـوع في براثن الـشلـليـة او استـجداء رضا
رئيس العمل واال فـالغضب الذي يـتحول الى وضع العـراقيل والنبذ.. او
ـتـسـلـقـون او ذوو الـوسائـط حيث الـتعـرض الى االحـبـاط حـيـنـمـا يـقفـز ا
تتغيب الكفـاءة او يلقي عليـها بظالل سوداء قائـمة بل قد حتارب خاصة
اذا شعر من يـترأس العـمل انه وصل الى موقعه دون ان تـسنده الـكفاءة
ـحاربـة من يـستـطـيع جناحه في ودون ان ينـال اخلـبرة الالزمـة فـيبـدأ 

. نافق دير او من يحيط به من ا االجناز ان يكشف فشل ا
نحون ولذا يكثر اولئك الـذين اليجدون السعادة في الـعمل اما النهم ال
الـفـرصـة احلـقـيـقـيـة الـتي تـتـنــاسب مع كـفـاءاتـهم وقـدراتـهم وامـا النـهم

محاربون.
ـثل وبـذا يـفـقـد الـوطن طـاقـة جـبـارة من طـاقـات الـشـبـاب الواعـد الـذي 
الـدمـاء احلـارة الـتي تـتــدفق وعـودا وامـاال كـبـارا ولـكـنــهـا تـبـقى مـغـلـولـة

االيدي.
ومن عجيب ان قلة من اولئك الشباب الـواعد تستطيع ان توصل صوتها
للمسؤول ولكن آراءها احيانـا ال تقدر- فقد جتد من يسمع الرئيس او
ا يـسمع من الـشبـاب النهم بطـبيـعتـهم منـدفعون ال سؤول بـاال يهـتم  ا
شـكـالت او الن فالنـة طـموح يـوزنـون االمور او الن فـالنـا يحـب اثـارة ا

اكثر من الالزم.
ومـثل هـذه الـتـهم الـتي تـلـقى جـزافـا عـلى الـشـبـاب جتـد ولالسف اذانـا
ـســـــــــؤول فـيبـدأون في تـكوين وجـهـة النـظر صاغـية مـن كثـيرة من ا

دون ترو النهم سمحوا النفسهم بان يستمعوا لطرف واحد. 
ركزه وقـد يكون هو هذا الطرف هـو االقدر على تـوصيل رأيه لقـدمه او 
ـصلـحة في ان يـبقى الـشبـاب ذوو الدماء اجلـديدة في الطـرف صاحب ا

دائرة الظل.
ويسـتمر حـرمان الـوطن من طاقـة الشـباب بـن وبـنات ويـستـمر الوضع
ا غـاية االلم ويـستـمر كثـير من رؤسـاء العمـل يتشـدقون بـالبحث عن مؤ
صلـحتهم الذاتـية وتثبـيت مراكزهم وما مصلحـة الوطن ولكنـهم يعملـون 

يصل اليهم منها من فوائد وامتيازات.
ويبقى الـشباب مـحبطـا يريد لـصوته ان يسـمع.. فهل يعي رؤسـاء العمل
سـؤولـ ذلك.. وهـــــــــــذه عـشنـاهـا كل الـسـن الـتي مـرت بـنـا فكل وا
واطن فـنحن من ـلكـون البـداهة الـتي ترضي الـله وا احلكـام لم يكـونوا 

سيء الى اسوأ وصدق الشاعر حيث قال: 
ت ظروفه لم ابكي من زمن ذ

حتى بكيت عليه ح يزول 
وهـا نـحن نـردد الـقـول ونـذكـر الـزمن اجلـمـيل والـله

ماهو بجميل لكن زمننا االن اسوأ.

ســيــكــون بــصــمــة جــديــدة لالنــتــاج في
نطقة). العراق وا

ــشـروع ســيـقــدم خـدمـات واضـاف ان (ا
كبيرة  حملـافظة البـصرة  متمـثلة بعودة

النشاط الصناعي لها).
ونــــفت الـــوزارة اي  عـالقـــة لـــشــــركـــتي
تـــصــنـــيع احلـــبــوب وجتـــارة احلــبــوب
بــــــزيـــــــادة او تــــــخــــــفــــــيـض حــــــصص
ـطـاحن,ةتـابع الــبـيـان ان (الــشـركـتـ ا
مكلفتان منذ عام  1990 بتنفيذ برنامج
البـطاقة الـتمـوينيـة فيمـا يخص جتـهيز
مادة الـطحـ  وان ما يـرصد من أموال
ــالـيــة ومــا  اسـتالمه من قــبل وزارة ا
ـا ــوسم الـتـسـويـقي ا من حـبـوب من ا
يــتم وفق آلـيــة وخـطــة تـوزيع مــدروسـة

. واطن لغرض جتهيز الطح الى ا
واضـاف الـبـيـان ان (الـوزارة تـؤكد ان ال
عالقـة لـلـشـركـتـ بـعـمـلـيـة تـخفـيض او
ـطاحن ـوزعـة بـ  ا زيـادة احلصص ا
بل تـلـفت الى سـعي الـشـركـتـ الى عـقد
ـطــاحن لــقــاءات عــديــدة مع أصــحــاب ا
االهــلـيــة من أجل وضع آلـيــة السـتــيـراد
ـــطــاحن احلـــبــوب مـن قــبل أصـــحــاب ا
بــهـدف انـتــاج الـطــحـ  - درجــة صـفـر
الـتـجـاري-  بــدال من اسـتـيـراده من دول
اجلـوار وبكـمـيات كـبـيـرة تتـجـاوز ثالثة

مالي طن سنويا).
واضاف ان (الوزارة تـؤكد ان ذلك يسهم
في دعـم االقــتـــصــاد الـــوطـــني من خالل
ـطـاحن وعـدم خروج اسـتغـالل طاقـات ا
العملة الصعبـة وتشغيل االيدي العاملة

مـايـقـارب 1294 طـنـا). وضــمن حـمالت
الــعـمل الــتـطــوعي الـتي تــنـفــذهـا فـروع
ثنى بـتنظيم الشركة قـام فرع محافـظة ا
حـمــلــة لـلــتــبـرع بــالــدم دعـمــاً لــقـواتــنـا
سـلـحة واالجـهزة االمـنـية  اضـافة الى ا
اجناز مالكات فرع البـصرة تصليح احد
اخلطـوط العاطـلة الـناقـلة للـحنـطة وهو
ـطــاحن خط  19واخلــاص بــتــجــهــيــز ا
الكـات الفنـية والـهنـدسية وكذلك قـيام ا
ــد كـيــبل لــنـقل في ســايــلـو خــان بـني 
الــطـاقـة الــكـهــربــــــــــــائـيــة بـطـول 250
مــتـرا بــ اخلــطـوط الــثالثــة وبـجــهـود

ذاتية ). 
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وعـــلى صــعـــيــد اخـــر بــحث مـــديــر عــام
ـواد الـغذائـية الشـركـة العـامـة لتـجارة ا
ـفـوض لـشـركـة ـديـرا قـاسم حـمـود مع ا
ــرافق له (مــلــيت) االيــطـالــيــة والــوفـد ا
ــشــروع مــصــنع خـور ــنــفـذة  اجلــهــة ا
الـزبــيـر النـتــاج مـادة زيت الـطــعـام عـلى
قطـعـة االرض التـابـعة لـفـرع الشـركة في
فوض لشركة ديرا محافظة البصرة وبا
حــول اخلـلـيج الــعـراقــيـة وهي الــشـركـة

شروع . ستثمرة في ا ا
ـــشـــروع  يـــعــد واضـــاف  حـــمـــود ان (ا
ســتـراتــيـجــيـا يــضـمن لــلـعــراق الـعـودة
لالنــتــاج احملــلي بــقــوة وجــودة عــالــيـة
ا يـتميز به ية  ـواصفات العـا تنافس ا
اجلانب االيطالي من عراقـة وخبرة بهذا
اجملال مع مراعاة اتباع احـدث التقنيات
ــشــروع الـذي ــتــطــورة في تــشــغــيل ا ا

بوصفهـا ثروة وطنية).  واوضح البيان
طاحن انه (فيمـا  يتصل بعـقد تشـغيل ا
فان الوزارة تـود ان تبـ بان هذا الـعقد
ـــطــاحن  تــنـــظــيـــمه بــ أصـــحــاب ا
وجـبه بتـجهـيز والشـركة والـتي تقـوم 
ـطـاحن االهـلـيـة احلـبـوب مـجــانـا إلى ا
علـى ان تقـوم بـإعطـاء مـبلغ 10 دوالرات
ــئـة  من لـكل طن مـن احلـبــوب و 87 بـا
ـائي ــنـتـجـة والــنـمـو ا مـادة الــنـخـالـة ا
ـتــحـقق بـيـنـمـا تـســتـقـطع الـشـركـة مـا ا
ــئـة والــتي تــمــثل أجـور نــسـبــته 13بــا
اخلــدمــات الــتي تــقــدمــهــا الــشــركــة في

اشرافها على البرنامج).
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وتــــابع ان (الــــوزارة جتــــدد  رفـــضــــهـــا
الـتــدخل في هـيـكــلـيـة مـؤســسـاتـهـا وان
طالـبة بإلغـاء الشركـة العامة لـتصنيع ا
ـا هـو مطـلب غـيـر واقعي اذ احلـبوب ا
ان الشـركة مـوجـودة منـذ السـتيـنات من
ــنـشـاة ـاضـي وكـانت تــسـمى ا الــقـرن ا
العامة للمطـاحن وحتولت فيما بعد الى
شركـة تصـنـيع احلبـوب بعـد عام 1990
حــال تــكـــلــيــفـــهــا بــبـــرنــامج الـــبــطــاقه
ـشهود التـمويـنيـة وهي من الشـركات ا
طاحن لها بكفاءتها وتشرف على عمل ا
وتــمــتــلك مــخــتـبــرات مــتــطــورة إلجـراء
الـــفــحــوصـــات الالزمــة مـن أجل إنــتــاج
طــحــ مــطـابق لــلــمـواصــفــات الـفــنــيـة
ـه لـلــمـواطن وهي في ــيـة لــتـقـد الــعـا
عـملـهـا تطـابق مـثـيالتهـا في مـعظم دول

العالم).

شروع أمس  ,أن ( نرفض جتربـة ا
ونــعـده جتـربــة غـيـر صــحـيـحـة في
ظروف استـثنائيـة يعيشـها الشعب
وخاصة أن االزمة االقـتصادية ادت
ـا دوراً كــبـيـراً في ركــود الـسـوق 
ادى الـى تــــــوقف الــــــعـــــديــــــد من (
االعمـال). مسـتدركـاً( ولكن في حال
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ـحـافـظـة تــبـايـنت آراء مـواطــنـ 
كـــربالء بـــشـــأن مــشـــروع اخلـــدمــة
واجلـبـاية لـلـطـاقة الـكـهـربائـيـة ب

الرفض والقبول . 
ــشــروع بـأنه فـالــبــعض عــد هــذا ا
واطن الفقير وقد ال يشكل ضرراً با

ـا تــبـقى االسـعـار عــلى حـالـهـا ور
تـكــون زيــادة في ســعــر الـتــعــرفـة ,
واآلخـــر أكــد ان مـــشـــروع اخلـــدمــة
واجلـبـايـة يـقلل الـضـائـعـات ويـوفر
الــطـاقــة بــشــكل مــسـتــمــر وبــنـفس

ة .  األجور القد
واطن ابـوفـراس لـ (الـزمان) وقـال ا

لـضـمان تـوفـرهـا واستـمـرارهـا لكي
نـتخـلص من جـشع بـعض أصـحاب
ولدات والـظواهر غيـر احلضارية ا
الـــتـي تـــنـــجم من تــــدني وتـــشـــابك
االسالك في الــشــوارع والـنــظـر الى

واطن من خدمات).  حاجة ا
ــــواطـن عــــقـــــيل فــــيـــــمــــا أوضـح ا
الــزيـــرجــاوي أن ( عــقـــود اخلــدمــة
واجلـبــايــة في حــال تـســلــمــهـا الى
جال الطاقة قد شركة متخصصـة 
ـعـايــيـر الـتي تـضـعـهـا ال تـلـتـزم بـا
وزارة الـكهـربـاء وقد تـصـبح جبـاية
ـــــواطـــــنـــــ غـــــيــــر االمــــوال مـن ا
مــنـصـفـة).  مـبــيـنـاً انه ( اغـلب دور
الفقراء تـتوفر فيهـا ثالجة ومجمدة
ومـبـردة وهــذا يـعـني وجـود صـرف
بــالـطــاقــة الـكــهــربـائــيـة وبــالــتـالي
سـتكـون القـائمـة الشـهريـة للـجبـاية
عـالـيـة وهـذا يعـد ضـرراً بـالـفـقراء)
ـشـهـداني ـواطن ا في حـ اشــار ا

بالقول:
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شروع ليس فيه اجحاف ان ( هذا ا
تلك واطن الفقير لكونه ال  بحق ا
عـدداً كبـيـراً من أجهـزة الـتبـريد في
بـيــته وبــالــتـالـي فـأن الــغــني الـذي
تـلك هـذه االجهـزة هو الـذي يدفع
مبالغ هذا الصرف الكبير من الكاقة
الــكـهـربـائـيــة ).  مـوضـحـاً انه ( في
هــذه احلـالــة ولـكي نــضـمـن اسـعـار
قليلة لقائمة اجلباية الشهرية يجب
ان يـكـون هـنـاك تـقـنـ في الـصـرف
لــكي يــسـتــقــر الـتــيــار الـكــهــربـائي
وتـتوفـر الطـاقة لـتسـود العـدالة في

التوزيع ). 

ـواطـن ابـو زمن فـقـد اوضح وامـا ا
ان (مـشـروع اجلـبـايـة واخلدمـة في
حال تطبـيقه بشكل دقـيق سيساهم
بإنزال الضائعـات وبالتالي سيوفر
الـكهـرباء لـلـمواطن بـنسـبة  80الى
ـئـة في حــال تـكـفـل الـشـركـة 55 بــا
شروع ستلمة لتلك ا تخصصة ا ا
من اعمال جباية للشبكات وبإسرع

 .( وقت عند حدوث خلل مع
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ومن جــــانـــبـه اكـــد مـــديــــر تـــوزيـع
كهرباء احملافظـة محمد احلسناوي
لـ (الـــزمـــان) ان ( عـــقـــود اخلـــدمـــة
واجلـبـايــة مع شـركــة مـتـخــصـصـة
ــجـال الــطـاقـة تــتـعــهـد من خالله
بــجــبــايــة االمــوال حـسـب فــواتــيـر
الــدائــرة دون اي زيــادة بــاالضــافــة
الى صــيــانــة الـشــبــكــات وتــسـلــيم
ــديــريــات الــتــابــعــة االمــوال الى ا
لـلوزارة وبـالـتالي لـها نـسـبة قـليـلة
جـــداً من هـــذه االمــــوال الـــتي يـــتم

جبايتها ). 
وعن مـــشـــكــلـــة الــتـــجـــاوزات عــلى
الـــطـــاقــــة الـــكـــهـــربــــائـــيـــة اوضح

احلسناوي 
ـتخـصـصة (سـوف تـربط الشـركـة ا
مـقــايـيس جلــمـيع الــبـيــوت وحـتى
العـشوائـيات لكـونهـا ملزمـة بإنزال
الضـائعـات وفي هذه احلـالة سوف
ــــواطن عن مـــولـــدة يـــســــتـــغـــني ا
الــشـارع من خالل تــشـغــيل اجـهـزة
الـتـبـريـد والتـدفـئـة وبـسـعر اقل من
مــولــدة الـشــارع وســتـكــون االجـور
ـقارنـة مع اجور االشـتراك قلـيلـة با

ولدات االهلية ).  با
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قـــامـت جلـــنـــة إزالـــة الـــتـــجـــاوزات
ـــشــكـــلـــة في الـــشـــركـــة الـــعـــامــة ا
لإلتـــصــاالت بـــالــتـــعــاون مـع قــسم
ــــــواطـــــــنــــــ في وزارة شـــــــؤون ا
االتـصـاالت بـحـمـلـة مـتـابـعـة ورصد
حــاالت الــتــجــاوز وبــرفــقــة الــفــرق
الــهـنــدسـيــة والــفـنــيــة في مـديــريـة
إتـصــاالت الــكـرخ بــإجــراء الــكـشف
ــيـــداني عــلى الــبــنـى الــتــحــتــيــة ا
لإلتصاالت وشـبكة الـكابل الضوئي
لـــلـــحـــد من األعـــمـــال الـــتـي تـــضــر
بالشبكة  وتسبب حدوث انقطاعات

وسرقات لسعات اإلنترنت. 
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ووقال بيـان للوزارة تلـقته (الزمان)
أمس انه ( الــتــجـوال في مــنـاطق
حي الـعــدل واجلـامــعـة والــغـزالــيـة
ضـمن الـرقـعـة اجلـغـرافـيـة لـبدالـتي
الداودي والغزالـية وحسب شكاوى
ــواطـنــ الــواردة لــقــسـم شـؤون ا
واطـن وأثنـاء اجلوالت  رصد ا
ـوجـودة في وتـوثـيق الـتـجـاوزات ا
ـبـاشـرة ـذكـورة وتــمت ا ــنـاطق ا ا
بــعـمــلــيـات رفــعــهـا بــاإلضــافـة إلى
إتــــخـــاذ اإلجـــراءات الـــقــــانـــونـــيـــة

ــتـجــاوزين من األصــولــيــة بــحق ا
أصـحـاب مـكـاتب وأبـراج اإلنـترنت

إلحالتهم للجهات اخملتصة).
الكـات الــفـنــيـة في  واضــاف ان (ا
مـديريـة أتصـاالت مـحافـظة كـركوك
وبــــالــــتــــنــــســــيـق مع جلــــنــــة رفع
الـتـجــاوزات والـكـشف عن األعـمـال
شـترك الـتخـريبـية وفـريق العـمل ا
اخلـــاص تــــمــــكـــنـت من تــــثـــبــــيت
ـــســـارات وحتـــديـــد اخملـــالـــفـــات ا
وضبط حاالت الـتجاوز عـلى شبكة
الكـابل الضـوئي وبأشـراف مبـاشر
شـكـلة من الـلـجـــــنـة الـتحـقـيقـيـة ا
في الــشــركــة الــعــامــة لالتــصــاالت
بــتـــنــفــيـــذ حــمـــلــة كــبـــيــرة إلزالــة
الــتـجـاوزات عــلى شـبـكــات الـكـابل
الــضـــوئـي). واوضح الـــبــيـــان انه
(أزيــلت عــقــدة ضــوئــيــة في شـارع
القدس وكذلك  رفع جتاوزات في
مــنـطـقـة مــجـسـر رحـيم آوه واخلط
الـسـريع الـرابط بـ مـجـسـر رحيم
آوه  ومـنـطق[ عـرفه وايــضـا شـهـد
حي نادي 1 حـزيـران وسـاحـة الـله
اس وتقاطع اكبر بأجتـاه منطقـة ا
شـــارع أالطــــبـــاء إزالــــة مـــســـارات
وكــابالت مــســـلــكــة بــصــورة غــيــر
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