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يــســهـم في االيــفـــاء بــالــوعـــود الــتي
قـطــعـتــهـا الــوزارة بـاالرتــقـاء بــحـجم
ــؤمل أن يـتـجـاوز االنـتـاج الـذي من ا
 17ألف مــيـكــاواط مع حــلــول أشــهـر

الصيف). 
W½UO  ‰ULŽ«

الى ذلك قـالت الـوزارة انــهـا  بـاشـرت
اعـمـال الـصـيـانـة الـدوريـة لـلـمـتـنـقـلـة
الـيـابـانـيـة في مــحـطـة جـنـوب احلـلـة
واضـافــة مـحــولــة رابـعــة في مـحــطـة

جنوب كربالء التحويلية. 
ونـقل بـيــان تـلـقــته(الـزمـان) امس عن
ــتـــحـــدث الــرســـمي بـــاسم الــوزارة ا
ــــدرس قـــــوله ان مــــصـــــعب ســـــري ا
(مالكـات مـديـريـة شـبـكـة نقـل كـهـرباء
بابل باشرت اعـمال الصيـانة الدورية
للمـتنقـلة اليـابانيـة في محطـة جنوب
احلــــلـــة الــــتــــحــــويـــلــــيــــة)  واشـــار

الى(مـواصلـة مالكـات مـديـريـة شـبـكة
نـقـل كـهــربــاء كـربـالء اعـمــال اضــافـة
مــحــولــة رابــعــة في مــحــطــة جــنـوب

كربالء.
كـمـا اجنـزت مــديـريـة تــوزيع كـهـربـاء
نــيـــنــوى اعـــمــال مـــعــاجلـــة اعــطــاب
ـغــذيــات واعــادة مــحـطــة الــنــمـرود ا
درس الثـانويـة الى الـعمـل بحـسب ا
الـــذي اكـــد اصالح مـــصـــدر مـــحـــطــة
الــنــمــرود جــهـد 33 ك.ف واعــادتــهـا
لـلــعــمل ,اضــافــة الى اصالح مــغــذي
محولة في محطة ابو ماريا ,وصيانة
مـغــذ حملــطــة كـهــربــاء ربــيـعــة بــعـده
تــــعـــــرضه الـى عــــطب , ونــــصب 69
عموداً مـختـلفة االنـواع واالحجام من
اجل فك االخـتـنـاقــات احلـاصـلـة عـلى
الــشــبــكـــة الــكــهــربــائـــيــة في قــضــاء
الـشـيــخـان فـضالً عـن اعـمـال اخـرى.
واصـلة مديرية توزيع وافاد البيان 
كـــهـــربــاء ذي قـــار حـــمـالتــهـــا  لـــرفع
صـابيح الـهـيلـوجيـنـية عن الـشبـكة ا
ـصـابيح الكـهـربـائـيـة واسـتبـدالـهـا 
اقـتـصـاديـة لـلــحـد من تـنـامي ظـاهـرة
ـا ــصـابــيح  نـصب هــذا الـنــوع من ا
تسببه من أضـرار كبيرة عـلى الشبكة

الستهالكها طاقة كهربائية عالية. 
كـمـا تـواصل مـديــريـة تـوزيع كـهـربـاء
الـبـصـرة حـمالتـهـا لـرفع الـتـجـاوزات
احلاصلة على الـشبكة الكـهربائية ,اذ
 رفع  175 حالة جتاوز ونصب 50
مقياسآ كهربائياً جديدا  للمواطن .
وتــواصل مـــديــريـــة تــوزيع كـــهــربــاء
مـيـسـان حـمالتـهـا لـرفع  الـتـجـاوزات
عن الـشــبـكــة الــكـهــربـائــيـة اذ  رفع
نحو 300 حالة جتاوز.من جهته أكد
رئــيس الــوزراء حـــيــدر الــعــبــادي ان
واطنـ بالطاقة الـكهربائية جتهيز ا
قبل . سيتحسن خالل االسبوع ا
وقـــال خـالل مـــؤتــــمـــره الــــصــــحـــفي
االســــبــــوعـي إنه (فـي االســــبــــوعــــ
ـقـبــلـ سـتــدخل وحـدات تـولــيـديـة ا

الوحـدة االولى بـالـعـمل يـوم  الـسابع
ـــقـــبـل بـــطـــاقـــة 170 من حـــزيــــران ا
ميكاواط تـليهـا الوحدة الثـانية التي
سـتـدخـل لـلـعــمل يـوم 14 من الـشـهـر
نـفــسه  والــوحــدة الــثـالــثــة يـوم 21
نظومة بطاقة حزيران ايضًا لتعزيز ا

تصل الى 510 ميكاواط ).
مـوضـحــاً  ان دخـول هــذه  الـوحـدات
لـلــخــدمــة ( سـيــســهم بــتـعــزيــز قـدرة
ــواطــنـ ـنــظــومـة عــلى جتــهــيـز ا ا
بالطاقـة الكهربـائية بـشكل مرض قبل
دخــول مــدة احلــمل الــعــالي وازديــاد
الطـلب عـلى الـطـاقة سـيـمـا وأن فصل
الـــصــيـف في الـــعـــراق وخـــصـــوصــا
احملافـظات اجلـنـوبيـة يشـهـد ارتفـاعًا
كبيرًا بدرجات احلرارة).وأكد  جريان
ـتـابـعـة (ضـرورة تـكـثـيف اجلـهـود وا
ا تـواصلـة لعـمل مالكات الـوزارة  ا
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اضــافـــيــة لـــلــمــنـــظــومـــة الــوطـــنــيــة
وســـيــــتـــحــــسن جتـــهــــيـــز الــــطـــاقـــة
الـكـهــربـائــيـة).  وجـدد اهــالي كـربالء
مطـالـبهم بـتـحسـ جتـهيـز الـكهـرباء
واطـن ابو احسان حملافظتـهم وقال ا
لـ(الــــزمــــان) امس ان (اي حتـــــسن لم
يــطـــرأ عــلى الـــتــجـــهــيــز رغـم تــزايــد
عاناة) محذراً من طالبات وتفاقم ا ا
(حدوث اشـكاالت اليـحـمد عـقبـاها إذا

ما بقي احلال على ماهو عليه). 
 U bš ¡uÝ

بـــدوره قــــال احملــــامي ابــــو هــــشـــام
السـعدي لـ(الـزمان) امس ان (من حق
ـواطـنــ الـتــظـاهـر تــنـديــداً بـسـوء ا
ـقدمـة الـيهم)  مـعـرباً عن اخلدمـات ا
اســــتــــغــــرابـه لـ(اعــــتــــقــــال عــــدد من
ــواطـــنــ خـالل الــتـــظــاهـــرة الــتي ا
شهـدتهـا احملافـظة مـؤخراً احـتجـاجًا
على سوء جتهيز التيار الكهربائي).
ودعـا نـائب رئـيس مــجـلس مـحـافـظـة
ديـالى مــحـمــد جـواد احلــمـداني  الى
(تـشـكـيل خـلـيــة ازمـة تـعـمل عـلى حل
مشـاكل قطـاع الـكهـربـاء في احملافـظة
بشكل عاجل) عادًا ان (التردي الكبير
في الـتــيــار الـكــهــربـائي يــحــتـاج الى
ـعنـية حتركـات سريـعة من اجلـهات ا

إلنهاء االزمة).
واوضح احلـمـداني لــ( الـزمـان) امس
ـشـكـلـة تـكـمن في تـراجع كـبـيـر ان ( ا
في حـصة ديـالى بـسـبب تـوقف اخلط
االيــراني  بـــاإلضــافـــة الى مــشـــكــلــة
اعطـال احملوالت الـكهربـائيـة وضعف
اداء شركـة اسـتـثمـار الـكـهربـاء وغـير
من مشاكل تستـوجب االلتفات لها ) .
وشـدد عـلـى ( وجـوب تـشــكـيل خــلـيـة
ازمـــة تـــعـــمـل عـــلى فـــرض اجـــراءات
ـشاكل والـتـخـفيف عن سريـعـة حلل ا
ـواطــنــ في عــمــوم مــنـاطق كـاهـل ا
احملافظة).  بدوره  دعا رئيس مجلس
ناحية العظيم الى ايجاد خطة عاجلة
لـتـأمـ الـطــاقـة الـكـهـربــائـيـة حملـطـة
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انتـهت االنـتخـابـات  واعلـنت نـتائـجـها  وتـخلـص النـاس من حـرج اجتـماعي
ـرشحـون بالـناخـب بـطرق شتى  قبل ان يـكون هـما سـياسـيا  تـوسل فيه ا
ينـدى لـبعـضـها اجلـبـ  حـتى حار الـنـاس كيف يـتـصرفـون مع اشـخاص ال
ائـها   ولم يـكن امـام النـاس من سبـيل سوى يريـدون لـوجوهـهم االحتـفـاظ 
رشحـ الذين طلبوا التصـويت لهم بداعي صلة القرابة او مجـاملة عشرات ا
ناطـقي وغيرها  فما ان حل يـوم االنتخابات حتى االنتـماء للقبيـلة او القرب ا
طـالبة حترر الـناس من ضـغوط االتصـاالت الهـاتفيـة واللـقاءات العـشائـرية وا
رشـحـ  وحرج الـعـتب باالنـقـطاع عن الـزيـارة  او ضعف بـزيارة مـكـاتب ا
ـشاركـة بـالتـرويج الـدعائي  وعـدم االهـتمـام (بـابن العم ) الـذي يـريد إعالء ا
شـأن الــعـشــيـرة   أيــام مــتـعــبـة ومــحــرجـة لــلـنــاس  ومـثــيــرة لالسـتــغـراب
والـسـخـريـة وكـان الـصـمت االنـتـخـابي رحـمـة تـوقـفت به الـقـبـل الكـاذبـة عـلى
جانـبي الوجه  لكن حال الـناس يقارن بـ مرشح بائـس كُثر وبـ عملية
انتـخابية  يتطلعون من خاللها ألمل التغيير  هذه الكلمة التي استهلكت لفرط
تـداولـهـا  بــالـرغم من ضـخـامـة مـعـانـيـهــا الـتي لـآلن لم نـسـمع او نـقـرأ  لـهـا
تـوصــيـفـا مــحـددا من االحــزاب والـتـيــارات  الـتـغــيـيـر لــدى اجلـمـيع مــفـهـوم
فضفاض استثمر ليداعب هموما جماهيرية بواقع ال يُطاق . ومع ان الكثيرين
تمـلكّـهم يأس من ان تفـضي االنتخـابات الى ما يـتوافق مع أمانـيهم  اال انهم
وبنـسبـة مقبـولة عـزمت االمر وذهبت الـيهـا  ففاز من فـاز وخسـر من خسر 
وانشـغل الفـائزون بـحوارات تشـكيل احلـكومة  بـينـما لم يـفق اخلاسرون من
الصـدمة حـتى اللـحظـة  مسـتغـرب من ذهـاب أكداس الـقُبل سُـدى   الناس
مصـدومة ايضا وهي تسـمع حكايات عمـا جرى في االنتخابـات  بدا بعضها
ــشـكالت فــنـيـة أغـرب مـن اخلـيـال اذا صـح مـا نـســمـعه  فــقـد جنـد تــبـريـرا 
ـفـوضـيـة  لـكن مـا الـقـول بـشـأن اتـهـامـات بـالـتـزويـر  وعـدم تـعـرضت لـهــا ا
ـبالـغ طائـلة  وتالعـب بصـناديق الـسيـطرة عـلى مـراكز  وحـديث عن رشى 
اخلارج  ومـراكز انـتخـابيـة خارج اخلـريطـة  وعدد أصـوات يفـوق بأضـعاف
نطقـة  ما فتح الباب أمـام اخلاسرين إلطالق دعوات إلعادة أصـوات سكان ا
االنـتـخــابـات  او حـسـاب االصـوات يـدويـا بـنـسـبـة مـعـيـنـة  واخلـيـاران لـيس
بالـسهولة التي يتـصورها البعض  بل ينـطويان على مخـاطر جمة قد ال تكون
قـابل يـجب أال تمـر هذه االشـكاالت من عواقـبـهمـا بحـسبـان الداعـ لـها  بـا
دون الـوقــوف أمـامــهــا بـحــزم لـيس ثــأرا لــلـخــاسـرين  بـل حـمــايـة لــلـمــسـار
ــقـراطي بــوصـفه اخلــيـار الــسـلـيـم لـتـحــقـيق االســتـقــرار لـوطن مــنـكـوب الـد
بالـفاشل  فكـثيرا ما قفزنـا على أخطاء ومشـكالت وانتهت بنا الى كوارث 
انـي اال من نـفر ولعـل الوضع الـذي نحن فـيه لم يكن اال حـصـيلـة خطـأ البـر
ـوجـة الـفـاسـدين  بـإصـرارهم عـلى اعـتـماد قلـيل ذابـت أصواتـهم الـوطـنـيـة 
ـفوضـيـة  اذ جرى اخـتـيارهم ـباشـرة بـتشـكـيل مجـلس ا احملاصـصـة غيـر ا
ـنطق أال ـستـقلـ فهل من ا ـانيـة ووصفـوا با بحـسب الهـوى من الـكتل الـبر
رموق كـان ا يتـحيـز اعضاؤهـا للـجهات الـتي اختـارتهم ووضـعتهم في هـذا ا
فوضية حتى وان كانت كن بحـال تنزيه ا بـعد ان جاءت بهم من العدم  وال 
نزيـهة حقا  فالشبهة تالحقها مهما كانت النتائج . لألسف لم يبصر اعضاء
ان وقـتها أكـثر من مصـاحلهم  مـا بث روح اليأس في نـفوس العـراقي البـر
ـفوضية قـراطية الذي انـتظروه طويـال .. االحاديث التي تدور عن ا بحـلم الد
ـهم ان الـعبـور الى بر  وأنـ اخلاسـرين  لم تشـغل بـال الفـائـزين كثـيرا  ا
االمــان قــد حتـقـق  مع ان االفـتــراض يــذهب الى انــهم مــسـؤولــون أكــثـر من
ا اطـلقوه من ـقراطي اذا كانـوا ملتـزم  ـسار الد اخلاسـرين عن سالمة ا
شـعارات  أتـمنى أال يـعيق الـفوز االلـتـفات الى اخلـلف وتشـخيص األخـطاء 
بــضـمــنـهـا الــتـوافق الــذي بـدت روائــحه تـفــوح في األجـواء  مع ان ال مــعـنى
لـلــتـوافق سـوى احملـاصــصـة مـغـلــفـة بـعـلب شــبـيـهـة بــغالف حـكـومـة
الـشـراكــة الـتي اطــلـقت في أعــقـاب االنـتــخـابـات االولى 
التـوافق وحكومة الشراكة والكتلة الكبيرة وأمثالها تعني
تـوزيع مكاسب الفـوز بالتـراضي  والذريعة أزمـة الثقة
عارضة أسلم  دعـوا الفائز يتـحمل األوزار  فمقعـد ا

دى البعيد من مقعد احلكومة  . على ا
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كـشـفت هـيـئـة االسـتـثـمـار في الـبـصرة
عن  سـعيها النشاء منتجعات سياحية
ــهـــمــلــة في شط فـي عــدد من اجلــزر ا

العرب. 
وقــال رئـيس الـهـيــئـة عـلي جـاسب في
تــصــريـح امس إن (شط الــعــرب يــضم
ــكن إنـشـاء الــعـديـد مـن اجلـزر الـتي 
مـنـتجـعات وفـنادق سـيـاحيـة فيـها عن
طـــريـق االســـتـــثـــمــــار) مـــشـــيـــراً الى
ان(مــشــاريع كــهــذه حتــظى بــاهــتــمـام
ــســتــثـــمــرين كــمــا تــعــود بــنــتــائج ا
ايـجابـية على االقـتصـاد احمللي). وأكد
أن (الـهيئة حتركت فعـلياً بهذا االجتاه
مـن خالل الـتــحـري عـن مـلــكـيــة بـعض
هملة ومنها أم الرصاص وأم اجلزر ا
اخلــصــاصــيف وقــد تــمـت مــخــاطــبـة
مـديرية البلديات بكتب رسمية لتحديد

عائدية اجلزر على وجه الدقة).
واوضـح أن (وزارة الثـقافـة والسـياحة
ــئـة من واآلثــار تــمـتــلك نـســبـة 15 بــا
أراضي جـزيـرة الـسنـدبـاد القـريـبة من
ـديــنـة  واجلـزء اآلخــر الـبـالغ مــركـز ا
ئة تعود ملـكيته للقطاع نـسبته 85 بـا
اخلــاص وقــضــيــة اجلــزيــرة مــعــقـدة
بـسبب ملكـيتها اخملـتلطة) مـضيفاً أن
(هــيــئـة االســتــثـمــار وجــهت أكــثـر من
كتاب الى الوزارة إلرشادنا الى األفراد
ــتــلــكــون غــالــبــيــة مــســاحــة الــذيـن 
اجلـزيرة لكن لغاية اآلن لم نحصل من

الوزارة على إجابة). 
وفي الـنـجف شهـدت احملـافظـة تـشيـيد
مــشـروع (الـكـريت مــول) االسـتـثـمـاري
عـلى مـسـاحة  33الـف متـر مـربع وهو

االفــتــتــاح ان يــصل عــددهم الى  500
عــامل واكــثــر واغــلـبــهم من الــعــمــالـة
الــعـراقـيـة ومن كـال اجلـنـسـ وهـؤالء
ســوف تــضــاف لــروزنــامــة خــبـراتــهم
خـبرات اخرى مـتراكمـة يستـقونها من
خـبراء مختص من الذين استقدمتهم
ـول سواء من الـفلبـ او مصر ادارة ا
او ســوريــة ولـبــنــان من الــذين لــديـهم

خبرات في بيع التجزئة- الهايبر) .
مـؤكـدًا ان (هـذا الـهايـبـر اليـخـتلف عن
نـظائـره في دول اخللـيج العربي ان لم
يــكن افــضـل مــنـهــا) وردًا عــلـى سـؤال
بـشأن ما قدمـته هيئة استـثمار النجف
مـن دعم ومـسـانـدة لـلـمـشـروع  ,اجـاب
جـاد بالـقول (وجـدنا تعـاونًا كـبيرًا من
هـيــئـة االسـتـثـمـار ورئـيـسـهـا ضـرغـام
تـمـيـز والزالت الهـيـئة كـيـكـو ومالكه ا
ـشـروع ـسـانـدة والـدعم لـنـا فـا تـقـدم ا
عــبـارة عن مــشـاركـة فــحـيــنـمــا نـنـجح

معنى هذا ان الهيئة قد جنحت) .
امـا عن الـفـندق فـهـو يحـتـوي على 56
جـــنـــاحًــا بـــصــنف 5 جنـــوم وصــاالت
اســـتــقـــبــال وقـــاعــات لالجـــتــمـــاعــات
نظـومة تـدفئة وتـبريد ـؤتمـرات و وا
مـركزية بـنظام حتـكم الكتـروني ناهيك
عن وجــود مــنــظــومـة حــمــايــة وانـذار
مـــبــكـــر ضـــد احلــرائق هـــذا من غـــيــر
ـمـيـزة الـتـي سـتـقـدم لـنـزالء اخلــدمـة ا
الـفـندق بـوجـود مالكات تـدربـوا خارج
ـي في الـعـراق عـلى ايـدي خـبـراء عـا
مـجـال السـيـاحـة والفـنـدقة واالتـيـكيت
بــحــسب مــا مــعــمــول به في الــفــنـادق

ية .  العا
عـن مـطــاعم وكـافــيــهـات اجملــمع  قـال
ـطاعم واخلـدمـات العـامـة علي مـديـر ا
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اعربت وزارة الـكـهربـاء عن امـلـها في
زيـادة حـجم االنـتـاج الى مـا يـتـجـاوز
 17ألف مــيـكــاواط مع حــلــول أشــهـر
الصـيف بعـد ادخـال وحدات تـوليـدية
جـديــدة لـلــخـدمــة فـيــمـا وعــد رئـيس
ـواطـنـ الـوزراء بـتـحـسن جتــهـيـز ا
بالطاقـة الكهـربائيـة خالل االسبوع

 . قبل ا
ونقل بـيان لـلوزارة عن وكـيل الوزارة
ـشاريع عادل كاظم لشؤون االنتاج وا
جــريــان قـــوله خالل زيــارتـه مــحــطــة
الـرمـيـلـة االسـتـثــمـاريـة في مـحـافـظـة
البـصـرة لـلـوقوف عـلى االسـتـعدادات
إلدخال الـوحدات الـتـوليـدية اجلـديدة
ـــؤمل أن تـــبـــدأ لـــلـــخـــدمـــة ان (مـن ا
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يـتالف من فندق ومول وهايبر ماركت .
ويــعــد (الـهــايــبـر مــاركت) الــذي  تــبـلغ
مـــســاحــته  10آالف مـــتــر مــربع اكــبــر
هـــــايــــبــــر مـــــاركت في الـــــعــــراق وقــــد
اســـتــــخـــدمت فـــيـه احـــدث االســـالـــيب

ية والتقنيات .  العا
ول باخلبراء في وقـد استعانت إدارة ا
مـجال الـبيع بـالتـجزئـة (الرتـ بزنس)
ـتـبــضـعـ وهـو عــنـد افـتـتــاحه امـام ا
يـنقسم الى اقسام عدة منها الغذائية و
االقـسام الـطازجـة (الفـريشـات) واقسام
الـــلــــحـــوم  كـــاخملـــبـــوزات واخلـــضـــار
والـفــاكـهـة والـهـدف مـنه  تـقـد خـدمـة
شــامـلــة بــالـكــامل لـلــعــائـلــة مع مـتــعـة
ـول يـعـد اكـبـر مـنـظـومـة الـتـسـوق . وا
تــســوق في الــعــراق ويــقــدم بــضـائــعه
ــنـتــجـات بــارخص االســعـار وافــضل ا
lzUC?Ð . ـعادلة الصـعبة بجزءيه وهي ا

WOK×

وسـيعود بـاخلير عـلى الشبـاب النجفي
اذ سـيوفر فرص تـشغيل الكثر من 500
مــــــوظـف اي ان هــــــنــــــاك 500 اســــــرة
ـشـروع فـي احملـافـظة سـتـسـتـفـيـد من ا
ـول  يــوفـر بــضـائـع مـحــلـيـة عــلى ان ا
ومــسـتـوردة من دول عـدة تـسـتـورد من
قـــــسم االســـــتـــــيــــراد اخلـــــاص .وقــــال
ــصــري مــصــطــفى جــاد ــســتـــشــار ا ا
لـ(الـــزمـــان) امس انـه ( تــخـــصـــيص
مـــوقف داخـــلي  لـــوقـــوف الـــســـيــارات
يـسـتوعب من 350- 400 سـيارة داخل
ـــوقف ـــول بــــاالضــــافـــة الـى ا حــــرم ا
اخلــــــارجـي الــــــذي تــــــقــــــدر ســــــعــــــته
االسـتـيعـابيـة بألف سـيارة) مـضيـفاً ان
ـشـاركة في الـوقت احلـاضر (الـعـمـالة ا
وصــلت الى 120 عــامالً ويــتــوقع بــعـد
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بعـد ايام  قليـلة على انتهـاء االنتخابـات االخيرة  ولم يبـدأ بعد  الشك يدخل
مرجـل الغليان  حيث كان اعالن النتائـج يجري الهوينا  وعلى خجل .. كنت
عــنــد صـديق عــزيــز  اثق بــرؤاه  واقـطع بــرأيه دومــا عن جتــربـة اســتــمـرت
ـسـتغـرب ان يكـون مـوضوع االنـتـخابـات  على رأس كل لـسنـوات .. وليس 
حديث  السـيما ان احداثها كـانت طازجة  غير ان الذي لـفت انتباهي تعليق
مضيفي  على بعض الشعارات التي رفعتها شخصيات ورموز لكتل معروفة

واطن في الوظيفة والراتب الخ .. ساواة ب جميع ا  بأنها مع ا
قال صـديـقي ان هـذا الشـعار والـوعـود  هي سـهام قـاتلـة لإلبـداع والـتمـيز 
واهب  وتقف بـالضد من الـتطور الـذي تنشده اجملـتمعات وترمـي الى خنق ا
نـطق ان يتساوى كل اخلريج بـقطاع جامعي مع  البـشرية  فليس من ا
يزات او الـراتب ... فمعنى ذلك  جعل او الـعامل في مرفق مـعلوم  بذات ا
اجملـتمع يـسـير بـال عقل قـائـد .. ألن الـكل يجـلس عـلى ( مـسطـبـة ) واحدة ..

فأين من يتقن التميز في القيادة ?
لقـد فات  من اطلق تلك الشعارات االنتخابـية  ان التميز  والقيادة  صنوان
 مـتالزمـان  احدهـمـا يـتـبع  االخـر ورغم اني لـستُ ادري ايـهـمـا الـذي يـسبق
صـاحبه في االهـمية  ,لـكن يبدو ان والدة الـتميـز تسبـق القيـادة  فالتـميز من
دون عقـلية قيادية  لن يكون اكـثر من حديقة طبيعـة يحل بها اخلريف والشتاء
علـى الدوام  ولـكن تـزدهـر هـذه احلـديـقـة  اكـثـر حـ يـأتي مـطـر الـتـميـز الى

ربوعها ...!
ــســاواة  في  حــمالته االنــتـخــابــيــة  نـسي انـه ازاء جـيل من اشــاع مــبـدأ ا
مخـتلف نـشأ في ظروف جـديدة مـغايرة وال مـدعاة ألن نصـور أنفـسنا بـأننا
كـنــا أبـنـاء جـيل أفــضل أكـثـر اهــتـمـامـا بــالـقـضـايــا اجلـادة من هـذا اجلـيل 
عـطيات قـد تغيـرت بصورة تـكاد تكـون جذرية ويـجد هذا اجليل فالـظروف وا
نفـسه على تماسٍ مع مؤثرات مـختلفة عن تلك التي عـرفناها وهو يخضع في
تفـكـيـره وفي سـلوكه لـعـوامل لم تـكن قـائـمة عـنـدمـا كانـت أعمـارنـا في أعـمار
ـساواة  هؤالء الـشـباب ..  جـيل يـعرف قـيـمة ( الـتمـيـز) وال تغـره شـعارات ا
فالتميز عنده  حالة ذهنية يستطيع بها  رؤية ما هو أبعد من أن يراه اآلخرون
كن ـا باإلرادة  ـساواة  وإ  وال يـؤمن بأن العـيش الرغـيد يـتحقق بـوعود ا
تـلك دفـة الـقيـادة   وان الـتردد أكـبـر عقـبـة في طـريق النـجـاح والتـمـيز ان 
رء عـلى الوصـول إلى طريق والـطمـوح الالمحـدود هو الـوقود الـذي يـساعـد ا

النجاح.
ـاضي   وكان يـنـبغي ان اجـد ان بعض من دعـاة الـشعـارات اصـبح اسيـر ا
ـوارد  وخاصة ـستقـبل .. فتعـدد صور إهدار ا يجـعلوه مـنطلـقا للـحاضر وا
ا ـتجددة وأهـمهـا الوقت واستـنفـاذ وقت أطول في الـعملـيات  وارد غـير ا ا
يـقـلل من فـرص الـوصـول إلى الـنـجـاح بكـل صوره   وفي
تمـيز .. فليس تـوقيت مناسب  يـجعلـنا ان تبـحث عن ا
ـتـمــيـز وغـيــره من سـلـة واحـدة ـنـطق ان نــضع ا من ا
بدعة .. هل ساواة .. فهذا هدم للذات ا حتت شـعار ا

وصلت رسالتي ?

كالم أبيض

ســعــيـد وهــو لـبــنــاني اجلــنـســيـة  ان
(الـكريت مـول يتـالف من مـجمـوعت ,
االولى مـجـموعـة الهـايبـر ماركت وهي
تـدخل اخلدمة للمرة االولى في العراق
 ,واجملموعة الثانية هي مجموعة من
اخلـدمـات الـسـيـاحـيـة التـي تتـالف من
ـطـاعم لـتـقـد االطـعـمة سـلـسـلـة من ا
الــسـريـعــة وتـقـدم االكالت الــلـبـنــانـيـة

الكات لبنانية) . الشهيرة 
مــضـيـفـا ان (الـذائـقــة الـعـراقـيـة جتـاه

االكالت الـلـبـنـانـيـة مـتـمـيـزة والـعـوائل
الـنجـفيـة تسـتطـيب االكالت اللـبنـانية)
مــــضـــيـــفــــا ان (هـــنـــاك ايــــضـــا اكالت
يـة تـدخل للـمرة ـاركـات اوربيـة وعـا
االولـى الى مـحـافظـة الـنـجف ومـن ب
ـاركـات الـبـيسـتـاشـيـو وهو اهم هـذه ا
مـن اجـود وارقى الــبـوضــة االيــطـالــيـة
واجلـوز فـاكـتـري الـذي يـهـتم بـالـفواكه
ــيـة والــعــصـايــر والــكـوكــتــيالت الـعــا
وهـنــاك سـلـسـلـة مـطـاعم تـقـدم االكالت

الـــســريــعــة - الـــفــيــســـتــفــود-  الــذي
خـصص حسب التاكيولري كالشاورما
والــكـانــتـاكي وهــنـاك مــطـعـم مـيــلـيـان
وهـومــطـعم عـراقي بـنـكــهـة لـبـنـانـيـة 
مــطــعـم شــرقي بــخــدمــات لــبــنــانــيــة)
ـــتـــابــــعـــون واحملـــلـــلـــون ويـــتــــوقع ا
ـشروع االقـتـصـاديـون ان يسـهم هـذا ا
ـول الــعـظـيم ) في نـقـلـة اقـتـصـاديـة (ا
تـنــمـويـة كـبـيـرة تـتـيح تـقـد خـدمـات

افضل للعائلة النجفية. 

ول العظيم من الداخل بعد افتتاحه qš«œ∫ ا

ـركزيـة في الـناحـيـة لتـأم االسالـة ا
نازل. ياه الى ا تدفق ا

وقـال رئـيس اجملـلس مـحـمـد ضـيـفان
العـبـيـدي لــ ( الـزمـان ) امس ( نـطلق
نداء اسـتغـاثة انـسـانيـة لكل اجلـهات
ــسـؤولــ والـســاسـة احلـكــومـيــة وا
إلنقـاذ االف الـعـوائل في الـنـاحـية من
مـوجـة عـطش قـاسـيــة خـلـقـتـهـا ازمـة
ـسـتــمـرة)  الفـتـا الى أن الـكـهـربــاء ا
(الوضـع خطـيـر لـلـغـاية واألهـالي في
وضع صعب بـظل محـدودية الـبدائل)
. ودعـا الـعـبــيـدي الى (خـطــة عـاجـلـة
ركزية لتأم الطاقة حملـطة االسالة ا
ـياه الى في العـظيم ولـتأمـ تدفق ا
ــــنــــازل )  مـــحــــذرا مـن (خــــطـــورة ا
اســـتــمـــرار ازمـــة مـــيـــاه الــشـــرب في
العظيم وتداعياتها التي قد تدفع الى

نزوح جديد ) . 
VB½ …œUŽ«

وفي الـــنــجف افـــاد مـــســؤول قـــطــاع
كـهــربـاء الـكــوفـة لــيث حـمــود عـبـاس
بـاعــادة نـصـيـب احـد ابـراج الــضـغط
العالي (33ك ف) دبل سيركت /مغذي
البشائر. واوضـح عباس  لــ( الزمان)
امس ان (هذا الـبرج الـذي يعـمل على
تـغـذيــة مـحـطـة الــبـشـائــر في نـاحـيـة
احلـريـة قـد اجنـز الـعـمل فـيه بـحـسب
توجيهات مدير توزيع كهرباء النجف

وقع العمل). تابعة مستمرة 
الكــات الــهـــنــدســيــة مــضــيـــفًــا ان (ا
والفـنـيـة شـرعت بـعمـلـهـا بـفضل دعم
واسـنــاد من مالكــات قــسم الــتـنــفــيـذ
وشعبة صـيانة االنـارة منذ الـلحظات
االولى لـســقــوط الـبــرج بـســبب سـوء
االحوال اجلويـة األخيـرة والعواصف
والـــريـــاح الـــعـــالــــيـــة الـــتي ادت الى
تــدمـــيــره وســـقـــوطه). وأكــد عـــبــاس
الكــات واصـــلت عــمــلـــهــا  عــلى ان(ا
الــرغم من وعــورة االرض بــوصــفــهــا
زراعـيــة مع صــعـوبــة دخـول اآللــيـات

اليها). 
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ـشــتـركـة مع الــرئـيـســيـة والـقـضــايـا ا
ــوازنـــة الــتـــشــغـــيــلـــيــة الـــوزارات وا
واالســتــثــمـاريــة واخلــطط واالولــيـات
شـاريع ومواضيع االسـتتـراتيـجيـة وا
اخـــرى عن الـــلـــجــان والـــدعم الـــدولي
واالتـفاقـات الدوليـة والقضـايا االخرى
الـتي يتـطلب من الـوزير ان يـكون على

دراية بها ). 
مـضيفـا ان (احلقيـبة الوزاريـة ستكون
ـثـابـة خارطـة طـريق لـلوزيـر اجلـديد
الـذي سـيـتسـنم ادارة عـمل الوزارة في
الـتشكيليـة الوزارية اجلديدة في ضوء
ــــهـــام والـــغـــايـــات الـــتي االهـــداف وا
تـتضمـنها قـانون وزارة التـجارة حيث
ســتــكــون شـامــلــة ودقــيــقـة حتــمل في
طــــيــــاتــــهــــا كل اخلــــطـط واالولــــيـــات
لـلـمـشـاريع واخلـطط االسـتـتـراتـيـجـية
نـجزة والـقيد ـشاريع ا والـدراسات وا

ـــنــجـــزة واالســبــاب االجنـــاز وغــيــر ا
وجبة بها). مشيرا الى انه ( خالل ا
االجــتــمــاع تــوجــيه الــلــجــنــة لـلــعــمل
ــطــلــوبــة ــلــفــات ا ــلـئ كل ا الــدؤوب 
ـعدة مـن قبل ـوحـدة ا بـاالسـتـمـارات ا
رحـلة االنتـقاليـة الرئيـسية في جلـنة ا
االمـانـة العـامة جملـلس الوزراء اضـافة
ـــقـــتـــرحـــة ـــواضـــيع االخـــرى ا الـى ا

الرفاقها مع احلقيبة الوزارية) . 
الفــتــا الى انه (جــرى خالل االجـتــمـاع
كــــــذلـك الـــــتــــــطــــــرق الـى االجـــــراءات
الـبروتـوكوليـة لالستالم والتـسليم من
الــوزيــر الـســابق الى الــوزيـر اجلــديـد
ــــعــــلــــومـــات اضــــافــــة الى تــــبــــادل ا
ـالحـــظــــات حــــول كـــيــــفــــيـــة مــــلئ وا
االســتــمــارات واعــدادهــا بــالــصــيــغــة

النهائية) .
مـــشــيــرا الى  ان (الـــلــجــنـــة ســتــقــوم

ـها في ـؤمل تـقـد االسـتـمـارات ومن ا
هام احلـقيـبة الوزاريـة والتي شمـلت ا
ـهـام وظـائف الـوزارة وفق ـتـعـلـقـة  ا
قـانونها النافذ والقوان االخرى التي
تــنـــظم عــمل تـــشــكــيالتـــهــا والــنــظــام
ـوجب ذلك الـقانـون الـنـافذ الـداخـلي 
والصالحيات العامة واخلاصة للوزير
والـقوانـ واالنظـمة والـتعـليـمات قـيد
قتـرح تشريعهـا والتنظيم الـتشريع وا
االداري الــــتي تــــضــــمــــنت الــــهــــيــــكل
الــتــنــظــيــمي لــلــوزارة وتــشــكـيـالتــهـا
ومــقـتــرحــاتـهــا في تـطــويـره واســمـاء
شــاغــلي الـدرجــات اخلـاصــة واالوامـر
الـوزاريـة والديـوانـية وشـرح عن مـهام
وواجـبات كل ادارة عامة ضمن الهيكل
الـتـنـظـيـمي) مـتـابـعـا (تـضـمـنت ايـضا
جــدول عن الــقـوى الــعـامــلـة بــالـوزارة
وحـسب الدرجات الوظـيفية والـقضايا

ـلـفات بـتـسـلـيم تـلك االسـتـمـارات مع ا
ـرفقـة لكل فـقرة منـها ضـمن احلقـيبة ا
الـوزاريـة لـوزارة الـتـجـارة الى االمـانة
الـــعــامــة جملـــلس الــوزراء فـي مــوعــدا
ــقـــبل) عــلى قـــضــاه اوائل حـــزيــران ا
صـعيد مـتصل تستـمر  الشركـة العامة
لــتــجـارة احلــبــوب  الــتـابــعــة  لـوزارة
ـتـابـعـة ـيــدانـيـة  الـتــجـارة بـجـوالته ا
عـمــلـيـة الـتـسـويق اجلـاريـة في بـغـداد
واحملـافظـات . وقال مـدير عـام الشـركة
ـكصوصي في الـبيان امس انه نـعيم ا
( تـــفــقــد ســايـــلــو خــان بـــني ســعــد
واالطالع عـلى سـيـر عـمـلـيـة الـتـسويق
والـتـوجـيه وذلك من اجل بـذل قـصارى
اجلـهـود والـعـمل بـسـرعـة المـتـصـاص
الــزخم احلــاصل كــمــا  تـوجـه فـريق
فـني من قـسم الـسـيـطـرة الـنـوعـية الى
ســـايـــلـــو خـــان ضـــاري لالطالع عـــلى
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ـتخذ نـاقشت وزارة الـتجـارة االجراء ا
عـلى ملفات احلقيبـة الوزارية للمرحلة
قبلة  فـيما تستمرالشركة االنـتقالية ا
الــعــامــة لـتــجــارة احلــبـوب جــوالتــهـا
ـتابـعة عـملـية التـسويق في ـيدانـية  ا

بغداد واحملافظات . 
وقـــال وكـــيل الـــوزارة االقـــدم ورئـــيس
وسوي الـلجـنة الفـرعية ولـيد حبـيب ا
فـي بــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(الــوزارة عــقـــدت اجــتــمــاعــا لــلــجــنــة
ــشـكــلــة لـتــبــني مـلـئ تـلك الــفــرعـيــة ا
ـلفـات وفق االستمـارات التي اعـدتها ا
الـلجـنة الـرئيسـية لـلمـرحلة االنـتقـالية
فـي االمـانـة الـعــامـة جملـلس الـوزراء) .
واكــد ان (الــلــجـنــة حــقــقت عــلى مـدى
االسـبوع اجتماعان ناقشت خاللهما
بالتفصيل الفقرات التي تضمنتها تلك

عـــمــلــيـــة الــتـــســويق من اجـل ايــجــاد
ـنـاسـبـة لـزيــادة انـسـيـابـيـة احلـلــول ا

معدل االستالم اليومي) .

وسوي وليد حبيب ا


