
يعلن عنه يف حينه!

م�ؤ�س�س���ة املدى لي�ست بحاج���ة اىل تربئة نف�سه���ا من التهمة 
التي كيل���ت لها اعتباط���ا  . امل�ؤ�س�سة و�سحيفته���ا و�ساحبها 
واغل���ب منت�سبيه���ا يجدونه���ا تهم���ة  فيه���ا  م���ن الق�س���اوة و 
التجن���ي الكثري .ال نختلف يف الق�ل ان جمل�س الربملان �سم 
اأ�سخا�س���ا اأثبتت ال�قائع فيما بعد بانه���م من عتاة املجرمني 
كان����ا ي�ست����ردون املتفج���رات الت���ي يذب���ح بيه���ا ال�سع���ب 
العراق���ي لريوي دمه  ا�سفل���ت ال�س�ارع،البع�س منهم عندما 
ك�سف ام���ره مت تهريبه والبع�س )يعل���ن عنه يف حينه (، يف 
حني كان���ت م�ؤ�س�سة املدى ت�ست�رد الكت���اب الثقايف لت�زعه 
جمانا مع جريدته���ا اميانا منها بالدور املن�ط بها كم�ؤ�س�سة 
اعالمي���ة  ميكن له���ا ان ت�ساه���م يف رفد الثقاف���ة و االخذ بيد 
امل�اطن نح� اف���اق التط�ر وال�عي القام���ة جمتمع ت�س�ده 

الطماأنينة ،يعرف فيه امل�اطن دوره وحقه.
جمل����س الن�اب مع فائق احرتامن���ا وتقديرنا الأع�سائه جعل 
م���ن نف�سه وخ���الل ادائه ملدة ناه���زت االربع �سن����ات )رمية 
لرام���ي( ب�سبب االداء البط���يء وادارة الظهر لهم�م امل�اطن 
امل�ستفحل���ة والتي كان ميكن ان يجد احلل�ل املنا�سبة لها من 
خالل ت�سريعات ق�ان���ني ت�سب يف م�سلحة امل�اطن املنه�ك 

ا�سال ولكن ذلك مل يحدث .
بطبيعة احلال الميكن القاء الل�م على جميع االع�ساء. هناك 
ن����اب على ق���در كبري من التفهم واحل����س ال�طني والتمثيل 
ال�س���ادق  للم�اط���ن كذل���ك اح���زاب وطني���ة عريق���ة الميك���ن 
نك���ران ت�سحياتها ووق�فها ب�سالب���ة و�سجاعة �سد االنظمة 
امل�ستب���دة وعلى ط�ل تاريخ دولة العراق. ولكن مما ي�ؤ�سف 
ل���ه ان ا�س�اته���م �ساع���ت و�سط �سخب من فه���م االم�ر على 
غ���ري ما هي عليه واملنا كب���ري بفاعليتهم وتفانيهم يف خدمة 

امل�اطن يف امل�ستقبل القريب  .
هن���اك ازدواج وهن���اك غياب للح����س ال�طن���ي اال�سيل لدى 
البع����س مم���ن مت ا�ستدراج���ه الجن���دات خارجي���ة وطائفية  
لي�ست من م�سلحة العراق والعراقيني وال نعلم ان حدث ذلك 
ب�س�ء نية او نتيجة تطرف يف حب ال�طن مايهم ان امل�اطن 
غ���ري را�س عن جمل�سه .نتمنى ان ندع���م راأينا بالدليل ولكن 
لي����س لدينا غ���ري اال�ستطالع الذي ميكن ان تق����م به و�سائل 
االعالم او مراك���ز البح�ث لتق�سي راأي امل�اطن يف ال�سارع   

مبجل�سه.
اغلب امل�اطنني ي�سكن�ن يف مناطق نائية التت�فر فيها ادنى 
متطلب���ات احلي���اة االن�ساني���ة الت���ي ميكن ان تعا����س. عندما 
يع����د امل�اطن م�ساء ملنزله تنتظره ع�س���رات الكالب ال�سالة  
تهاجمه حتت �سرت الظالم يتعرث يف املطبات واحلفرويعي�س 
حم���ى البطالة والف���راغ والفق���ر والع�ز.. ويتمن���ى ان يجد 
�سقف���ا ي�ؤوي���ه يف حني البع�س ممن ان���ربوا لتمثيله البع�س 
منه���م  يعي�س����ن ليايل مالح���ا يف عمان وطه���ران .ال�سك يف 
ان غ�سب���ه و�سخط���ه �سيت�ج���ه نح���� املجل�س ، نح����  الذين 
عاه���دوه على حي���اة اف�س���ل وفر�سة عم���ل وتربي���ة وتعليم 

الطفاله وم�ست��سف وم�ست�سفى ملر�ساه ودار ي�سكنها.  
يات���رى ماذا فعل املجل�س بدورت���ه التي ا�ستمرت اربع �سنني 
ط����ال ؟ ماذا فع���ل؟ وماذا �سرع مل�سلح���ة امل�اطن؟ وباملقابل 
ف���ان اع�سائ���ه اقروا م���ن االمتي���ازات وامل�سال���ح ال�سخ�سية 
م���ا ي�سكل ا�ستف���زازا �سافرا ل�سريحة  الفق���راء .حقيقة واقعة 
الميك���ن نكرانه���ا بح���ال من االح����ال  ، املجل����س الت�سريعي 
لدينا اعتم���د اقي�سة ومناذج انت�سر فيها لنف�سه  وخ�سر منها 
امل�اط���ن الكث���ري، خ�سر الزم���ن والت�سحي���ة وامل�قف والمل 
املعق����د عل���ى التغي���ري  .ما نتمن���اه ان يت�سال���ح املجل�س مع 
نف�سه لريبح امل�اطن وه� الغاية ال�طنية . اجعل�ا امل�اطن 
يتذك���ر ق���رارا واح���دا �سرع ل�ساحل���ه ليندفع نح���� �سناديق 

االقرتاع وي�س�ت ل�ساحلكم .

������ش�����ب�����اب�����ي�����ك

عبد الزهرة املن�شداوي

النا�شرية/ ح�شني العامل 

وت���كاد جتربة )احم���د ظاهر( م���ع التعيينات ال 
تختل���ف كثريا عن حكاية  ال�ساب ) اأ. ط)   وه� 
اح���د اخلريجني العاطلني ع���ن العمل يف ق�ساء 
�س����ق ال�سي����خ . يق����ل ال�س���اب يف )اميي���ل( 
ار�سل���ه اىل القائد االمريك���ي يف النا�سرية عرب 
الناف���ذة االلكرتونية: " ان���ا حا�سل على �سهادة 
البكال�ري��س يف علم االجتماع، ومن املفرو�س 
ان اح�سل على وظيفة كباحث اجتماعي .. لكن 
كلم���ا اتقدم لل�ظيف���ة ير�سل�ين اىل بغداد ويف 

بغداد حتتاج وا�سطة.
 " بالق����ل  االمريك���ي  القائ���د  )اأ. ط(  وينا�س���د 
فاأرج�.. ان تنظروا بق�سيتي االوىل التي عجز 
عن حتقيقها ال�سا�سة العراقي�ن". وي�سري)اأ.ط( 
ال���ذي يعي���ل زوجته وطفليه ح�سبم���ا يق�ل اىل 
ان���ه مازال عاطال ع���ن العمل متاما وال ميلك دار 
�سك���ن. م�ؤكدا يف االمييل ال���ذي رد عليه القائد 
االمريك���ي ردا مبهما، عدم امتالك���ه اأي وا�سطة 
او ح���زب ليت�ظف ، حيث يق����ل " مع العلم انا 
ال امل���ك اي مع���ارف او وا�سط���ة او ح���زب ك���ي 
اتع���ني. وي�سيف بقن����ط  " لقد تعبت من طرق 
االب����اب واالن.. ارج� ان يفت���ح يل بابكم كي 

القى ال�ظيفة املنا�سبة   " .
امل�س���كالت  اخط���ر  اح���دى  البطال���ة  وتع���د 
االجتماعي���ة واالقت�سادية التي ت�اجه املجتمع 
وال�سيم���ا يف مناطق االرياف حيث ت�جد اأعلى 
معدالت البطالة. ورغم ان البطالة ظاهرة عامة 
يف �س����ق العم���ل العراق���ي اال ان اثرها وا�سح 

على الن�ساء اكرث من الرجال .
وت�سري االآن�سة) منى علي( التي فقدت وظيفتها 
مطل���ع الع���ام احل���ايل بع���د ان الغ���ت احلك�مة 
املحلي���ة  معظم عق�د منت�سب���ي هيئة اعمار ذي 
قار اىل انها عادت مرة اخرى اىل دوامة البحث 
ع���ن العمل ع���رب املراجع���ات املتك���ررة وتقدمي 
االوراق وال�ثائ���ق املطل�ب���ة للتعيني وتكليف 
بع�س املعارف للح�س�ل على فر�سة عمل حتى 
وان كانت ال تتنا�سب مع حت�سيلها الدرا�سي . 

تكاد فر����س العمل امام ال�سب���اب اإن تك�ن �سبه 
معدومة . وال زالت معدالت البطالة بني ال�سباب 
ت�سكل اكرث من 30% بح�سب البيانات الر�سمية 
وقد اخ���ذت ه���ذه امل�سكلة ت�ستفح���ل يف االونة 
االخرية نتيجة عجز امل�ازن���ة وتده�ر ال�اقع 
الزراع���ي ال���ذي اخ���ذ يتاث���ر كث���ريا بانخفا�س 
منا�سي���ب مياه االأنهر وه� االم���ر الذي انعك�س 
عل���ى ب�ر�س���ة ا�سع���ار التعيينات الت���ي اخذت 

ت�سهد ارتفاعا غري م�سب�ق  . 
اذ تنق���ل اح���دى ال�سح���ف املحلي���ة ع���ن �س���اب 
تخ���رج قبل ثالث �سن�ات م���ن كلية العل�م ق�سم 
الريا�سي���ات وح�س���ل اأخ���ريا عل���ى فر�سة عمل 

يف اح���دى امل�ؤ�س�س���ات احلك�مي���ة، ق�ل���ه  اأن ) 
الدوالرات ت�س���رتي امل�ستقب���ل (...وذلك بعدما 
اأكد ال�ساب انه دفع الأحد امل�ظفني مبلغ ) 1000 
( دوالر اأمريك���ي لت�قي���ع عقد عمل ل���ه ملدة عام 
واح���د. وي�س���ري اإىل اأن ال�سفق���ة تق�سي بدفع) 
500 ( دوالر قب���ل الت�قيع ومثلها بعد الت�قيع 
على العقد... ويذكر: كان ب�دي اأن اأجد وظيفة 
يف وزارة اخ���رى اأعلنت حاجته���ا قبل اأيام اإىل 
اخت�سا�س���ي لكنن���ي ف�جئ���ت بطل���ب احده���م 
) األف���ي  دوالر(  ل��س���ع ا�سم���ي �سم���ن الئح���ة 

املتقدمني لالختبار .
ومن جانبه اب���دى مرت�سى كاظم احلا�سل على 
�سه���ادة البكال�ري�����س م���ن اح���دى اجلامعات 
العراقي���ة  ا�ستع���داده لدفع خم�س���ة االف دوالر 
مقاب���ل  احل�س�ل على وظيفة يف �سلك ال�سرطة 

عل����ى  احل�س�����ل  ان  اىل  م�س����ريا  اجلي�����س  او 
ال�ظيف����ة من دون مقابل ام�س����ى من امل�ستحيل 
الفتا اىل ان ب�ر�سة التعيينات اآخذة باالرتفاع 
بعد قرار احلك�مة املركزية  تقلي�س التعيينات 
الدوائ����ر احلك�مي����ة حت����ت ذريع����ة عج����ز  يف 

امل�ازنة .
وت����كاد التعيينات اجلديدة ان تك�ن حم�س�رة 
باق����ارب ومعارف كبار امل�س�ؤول����ني واملتنفذين 
فيه����ا  تت�ف����ر  الت����ي  وال�����زارات  الدوائ����ر  يف 
درج����ات وظيفية �ساغ����رة حي����ث ان العديد من 
الدوائ����ر احلك�مية باتت ال متنح العاطلني عن 
العم����ل الفر�سة الكافية لتق����دمي طلبات التعيني 
فبع�س ال�زارات حددت فرتة التقدمي بخم�سة 
اي����ام فقط وجلاأت اىل التعتي����م ح�ل ذلك حيث 
مل يعل����ن يف حمافظة ذي ق����ار عن وج�د فر�س 

تعيني يف وزارة النفط اال يف الي�م قبل االخري 
من م����دة التقدمي للتعيينات الت����ي مت حتديدها 
بخم�س����ة اي����ام فقط . حيث ت�س����ري رئي�سة جلنة 
التعيين����ات يف جمل�����س حمافظة ذي ق����ار هالة 
عب����د الغني ال�سم����ري يف ت�سريح����ات �سحفية 
اىل ان التعيين����ات مل ت����رد ا�س����ال اىل جمل�����س 
املحافظ����ة واإمن����ا و�سلت بطريقة غ����ري ر�سمية 
ما ا�سط����ر جمل�س املحافظ����ة اىل االعالن عنها 
ع����رب الفت����ات و�سع����ت عل����ى ج����دار املجل�����س. 
وحمل����ت ال�سم����ري ، وزارة النف����ط م�س�ؤولي����ة 
ع����دم االعالن عن الدرج����ات ال�ساغرة يف مكتب 
املفت�س العام وعدم ابالغ حمافظة ذي قار عرب 
املخاطب����ات الر�سمية . وتابعت "هذه الدرجات 
مت التعتي����م عليها ومل يعل����م بها اال ذوو القربى 
من ال�زارة ، ما حرم ذلك املحافظة من التقدمي 

لهذه الدرجات".
ولفتت اىل انه كان من املفرت�س ان يتم االعالم 
ح�����ل بذلك عرب كتب ر�سمية ت�سل اىل الدوائر 
املعني����ة واىل جمل�����س املحافظة ليق�����م بدوره  
باالع����الن ع����رب �سب����كات االنرتن����ت واالع����الن 

املبا�سر للجماهري. 
وي�ؤك����د املراقب�ن ان ا�سع����ار التعيينات اخذت 
تتنا�س����ب عك�سي����ا م����ع انع����دام ت�ف����ر الدرجات 
ال�ظيفي����ة. فكلما �سحت ال�ظائف ارتفع الثمن 
وتطل����ب احل�س�����ل عل����ى ال�ظيف����ة اال�ستعانة 
ب�ا�سط����ات م����ن الن�����ع الثقي����ل يف ح����ني يرى 
البع�����س ان معظ����م التعيين����ات الت����ي �سهدته����ا 
اتب����اع  ح�س����ة  م����ن  كان����ت  االخ����رية  االع�����ام 
االح����زاب املتنفذة ومع����ارف كب����ار امل�س�ؤولني 

والربملانيني واع�ساء جمال�س املحافظات.
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كاريكاتري.................  عادل �شربي

ت��������ق��������ري��������ر

بعد ان تقدم )احمد ظاهر( باكث�ر من �شبعة طلبات تعيني لدوائر حك�مية متعددة من دون ان يحظى 
بفر�شة عمل واحدة. جلاأ ال�شاب املتخرج منذ اربع �شن�ات من احدى اجلامعات العراقية للبحث عمن 
يت��شط له وي�شعى لت�ظيفه مقابل حفنة من املال ففر�س التعيني ح�شبما يق�ل غري متاحة للجميع 

ولي�س من ال�شهل احل�ش�ل عليها من دون مقابل.

اىل / جريدة املدى الغراء 
م/اجابة

حتية طيبة..
ن�س���رت جريدتك���م بعدده���ا )1566 (
ال�س���ادر يف 2009/7/27 م��س�عا 
بعن�ان )يف �سط�ر ( ن�د ت��سيح ما 

جاء فيه :
هذا الفع���ل اخلدمي الذي تقدمه بلدية 
الك���رادة التابع���ة المان���ة بغ���داد ه���� 
ت�جي���ه مبا�س���ر من ل���دن ام���ني بغداد 
وياأت���ي ذلك ج���زءا من م���ن اهتماماته 
ومنه���ا  العا�سم���ة  بعم����م  اخلدمي���ة 
امل�ؤ�س�س���ات العلمي���ة ب�س���كل خا����س. 

�ساكرين تعاونكم ...مع التقدير.

اىل/ جريدة املدى الغراء 

م/اجابة 
حتية طيبة..

)1620( بعدده���ا  جريدتك���م  ن�س���رت 
ال�س���ادر يف2009/10/5 م��س�ع���ا 
بعن����ان )م�ساه���دات (ن����د ت��سي���ح 
ما ج���اء في���ه: تكد����س النفاي���ات يف ا 
ل�سارع املجاور لل�س�ق العربي نتيجة 

طبيعية حلجم االفرازات التي يفرزها 
ال�س����ق املزدحم ط�ل �ساع���ات النهار 
ه���ذا اىل جان���ب ك�نها نقط���ة جتميع 
م�ؤق���ت للنفاي���ات يت���م رفعه���ا ب�س���كل 
دائم���ي .هن���اك جه���د خدم���ي م�ستم���ر 
غ���ري ان كرثة احل�اج���ز الك�نكريتية 
والع�ائق التي حتد من حترك االليات 
التابعة لبلدية الر�سافة التابعة المانة 
بغ���داد ..ولك���ن رغ���م ذلك فهن���اك جهد 
خدم���ي ب�س���ري يعم���ل عل���ى تنظي���ف 
املنطقة ي�ميا. �ساكرين تعاونكم ..مع 

التقدير.

اىل/ جريدة املدى الغراء

م/اجابة 
حتية طيبة 

ن�س���رت جريدتك���م بعدده���ا0)1582(
ال�س���ادر يف 2009/9/16 م��س�عا 
 ) و�سك�اه���ا   710 )املحل���ة  بعن����ان 
ن����د ت��سيح م���ا جاء في���ه:  ان �سبب 
املذك����رة  املحل���ة  يف  طفحاملج���اري 
ارتف���اع  ه����  جريدتك���م  �سك����ى  يف 
من�س����ب امل���اء يف خط بغ���داد والذي 

املج���اري  طف���ح  اىل  ب���دوره  ي����ؤدي 
املذك�ر .وقد متت معاجلته عن طريق 
ت�سغيل حمط���ة )زي�نة /2(وال ت�جد 
م�سكل���ة يف تلك املنطقة االن. �ساكرين 

تعاونكم. مع التقدير.

اىل/ جريدة املدى الغراء 

م/اجابة 
حتية طيبة..

)1603( بعدده���ا  جريدتك���م  ن�س���رت 
م��س�ع���ا   2009/9/9 يف  ال�س���ادر 
جميل���ة  لي���ال  )االعظمي���ة  بعن����ان 
..ولك���ن ( ن����د ت��سيح ما ج���اء فيه: 
لقد متت معاجلة طفح املجاري ال�اقع 
يف منطق���ة راأ�س احل�ا����س واملناطق 
املحيط���ة بها من قب���ل بلدية االعظمية 
�ساكري���ن  بغ���داد.  المان���ة  التابع���ة 

تعاونكم ...مع التقدير.

حكيم عبد الزهرة ح�شن 
مدير عام دائرة العالقات 
واالعالم 
امانة بغداد

واج��اب��ات ردود 

هل من فر�سة؟!            عد�سة: �سعد اله اخلالدي

ر����ش���ال���ة ال��ع��دد

عاطلون: لي�س من ال�سهل التعيني  بدون مقابل!

اىل جريدة املدى الغراء
نح���ن اأه���ايل منطق���ة �سب���ع ق�س�ر يف 
بغ���داد، ننا�سدكم ان تن�س���روا �سك�انا 

التالي���ة عله���ا ت�س���ل اىل امل�س�ؤول���ني، 
فلي����س م���ن �سبي���ل اآخ���ر بق���ي اأمامنا، 
�س����ى �سفحات املدى الغ���راء، بعد ان 

طرقن���ا كل اأب����اب امل�س�ؤولني من دون 
جدوى..

م���ن املع���روف ان منطقة �سب���ع ق�س�ر 

الكائنة خلف ال�س���دة وبعد منطقة حي 
اأور، ت�ستم���ل عل���ى مايق���رب الثماني���ة 
اآالف بي���ت ي�سكنه���ا مايق���رب �سع���ف 
ه���ذا الع���دد م���ن الع�ائ���ل، وكل عائلة 
منها ت�ستمل على خم�سة افراد كمعدل، 
وم�ست����ى معي�س���ة ه����ؤالء العراقيني 
حتت خ���ط الفق���ر، ميار�س����ن حياتهم 
عل���ى الهام�س م���ن دون اب�سط ن�ع من 
اخلدم���ات، لي����س من وج����د اأي ملمح 
من مالمح الدول���ة فيها، المركز �سرطة 
والم�ست��س���ف �سحي���ا وال اي���ة دائرة 
ت���دل على وج����د اي اثر للدول���ة فيها، 
ماع���دا وج����د مدر�س���ة ت�سغ���ل بناي���ة 
متهالكة كانت قد بنيت اوائل �ستينيات 
القرن املا�س���ي. يبلغ عدد �سف�ف هذه 
املدر�سة ثمانية �سف�ف، والدوام فيها 
مق�س���م ب���ني ث���الث وجب���ات، ي�سغ���رق 
وق���ت ال�جبة ال�احدة ث���الث �ساعات، 
وي�ستم���ل ال�سف ال�اح���د على)150( 

طالب���ا م���ن كال اجلن�س���ني...، من دون 
وج�د رح���الت مدر�سية، يتلقى الطلبة 
االر����س  يفرت�س����ن  وه���م  درو�سه���م 
الرطب���ة..، وي�سك� املعلم����ن من انهم 
املعل�م���ة  اي�س���ال  مبقدوره���م  لي����س 
للطال���ب ب�سب���ب زخ���م امل�ج����د منهم 
�سغبه���م  عل���ى  ال�سيط���رة  وا�ستحال���ة 
الأنهم �سغ���ار ال�سن، كذلك الوج�د الأية 

خدمات اخرى..
كم���ا جت���در اال�س���ارة اىل ان املنطق���ة 
خالية متاما من اي���ة مدر�سة مت��سطة 
او اعدادي���ة، وعل���ى الطال���ب الذه���اب 
اىل مناط���ق بعيدة عن حمل �سكناه من 
اجل الدرا�سة، االمر الذي يقت�سي منه 

اج�را للنقل، الطاقة له بحملها... 
ونت�سائ���ل هن���ا هل م���ن االأن�س���اف ان 
يعي����س اطفال الع���راق ) اجلديد( بهذا 
الب�ؤ����س؟ وكيف ي�ستطي���ع الفقراء من 
تعلي���م اطفاله���م، تع�ي�س���ا عم���ا ف���ات 

االآباء ايام اأنظمة اال�ستبداد املندحرة، 
علم���ا ان )90%( م���ن اولي���اء االأم����ر 
حرم�ا م���ن فر�س التعلي���م وم�ستلبني 
يف العم���ل لك�سب الرزق لت�فري اب�سط 

ماميكن العالة ع�ائلهم..
اه���ل  م�س����ؤول،  م���ن  ه���ل  اخ���ريا 
للم�س�ؤولية ميكنه زيارة املنطقة لريى 
ب���اأم عينيه ح���ال اخ�ت���ه يف امل�اطنة، 
االح�سا����س  مينحه���م  ك���ي  وي�سائله���م 
بانه���م م�اطن�ن عراقي����ن حقا؟ وهل 
ير�س���ى امل�س�ؤول الأوالده حرمانهم من 

التعلم؟
نح���ن النريد م���ن احلك�م���ة �سيئا، قدر 
يف  اوالدن���ا  حق����ق  تطبي���ق  مانري���د 

التعلم الاأكرث.. فهل من جميب؟
لفيف من اأهايل منطقة 
�شبع ق�ش�ر
عنهم/ امل�اطن طالب جبار 
ر�شن

م��������اأ���������س��������اة ح����ق����ي����ق����ي����ة!
املمتبع ملا تن�شره)�ش�ؤون 

النا�س( ال�شفحة التي اأخذت 
على عاتقها ان تغدو الل�شان 

الناطق باأوجاع ال�شرائح 
االو�شع من �شعبنا، ت�شت�شرخ 

الي�م �شمري امل�ش�ؤول 
وتطالبه عدا  القيام ب�اجبه، 

ا�شتنفار اق�شى الطاقات 
املت�فرة، لنجدة عدد غري 

قليل من رياحني جمتمعنا، 
فلذات اكباد العراقيني، وقد 
بات�ا قاب ق��شني او ادنى من 

الذب�ل، االمر الذي ميكن 
تلم�شه من خالل قراءة 

الر�شالة التالية، والتي تطفح 
بكل معاين املاأ�شاة.. 

املحرر

م�سكلة التقاعد 
ملنت�سبي الدوائر 

املنحلة
امل�اطن عبا�س خ�سري نام��س من منت�سبي 

ال�سركات املنحلة التي مت دجمها مع مالك  
وزارة ال�سناعة واملعادن يطالب يف ر�سالته 
التي بعث بها وزارة املالية بايجاد احلل�ل 

بالن�سبة للم�ظفني الذين يبدون رغبة 
يف االحالة على التقاعد من الذين اكمل�ا 

اكرث من 25 �سنة يف اخلدمة من منت�سبي 
ال�سركات التي كان يطلق عليها املنحلة، 

اذ انهم ا�سطروا لال�ستمرار باخلدمة 
ل�ج�د م�سكلة مل حتل بالن�سبة للمتقاعدين 

منهم ،تتمثل باأن �سركاتهم مل تدفع عنهم 
اال�ستقطاعات التقاعدية لعدة �سنني ولذلك 

وجد العديد منهم ان رواتبهم التقاعدية 
بعد االحالة ت�قفت لل�سبب املذك�ر، وعندما 

راجع�ا �سركاتهم احتجت بالق�ل باأنها 
المتلك امليزانية لدفع اال�ستقطاعات لذلك 

يدع� اىل ايجاد حل وبا�سرع وقت ممكن 
لهذه اال�سكالية وفق ما جاء بر�سالته. 

امل�اطن���ة ام زينب من بغ���داد اجلديدة 
تطال���ب املجل����س البل���دي يف منطقته���ا 
ب�س���رورة التدخل من اجل اعادة النظر 
يف احت�ساب �سعر االمبري الذي يفر�سه 
ا�سح���اب امل�ل���دات الكهربائية يف هذه 

املنطق���ة ال�سيما وان التي���ار الكهربائي 
امل���زود ب���ه امل�اطن من ال����زارة مل يعد 
كم���ا كان يف ال�سابق وان وقت التجهيز 
بالتي���ار الكهربائ���ي م���ن قب���ل ا�سحاب 

امل�لدات ا�سبح اقل.

املولدة الكهربائية 
اإعادة نظر

حال مالزمة


