
دائرة املحاربني رجاء
املواطن���ة فخري���ة يا�سني م���ن البياع بعث���ت بر�سالة 
ت�ستنج���د فيها دائرة املحاربني م���ن اجل حل م�سكلة 
�سقيقه���ا املفقود الذي ت���رك وراءه عائل���ة كبرية بعد 
اختفائ���ه ع���ام 1991 نتيج���ة الأح���داث الت���ي اأمل���ت 
بالع���راق وتفي���د يف الر�سال���ة باأن ول���ده علي والذي 
تق���وم حاليا باإعالت���ه واإيوائه لديه���ا م�ساب مبر�ض 
نف�س���ي ي�ستدعي الع���اج الطويل وان ثم���ن الأدوية 
العالي���ة التكالي���ف جتعلها حمرجة من ال���زوج الذي 
دائما ما يتحمل تكاليفه���ا وكانت تاأمل يف احل�سول 
له عل���ى راتب تقاعدي ل�سيما وان���ه كان يف اخلدمة 
الع�سكري���ة الإلزامي���ة وق���ت الأح���داث لذل���ك تطالب 
بح���ل  خا�س���ة  املحارب���ني  ودائ���رة  الدف���اع  وزارة 

م�سكلتها وم�سكلة ابن �سقيقها املري�ض.

�سيطرة العبيدي.. معاناة
الر�سالة التي بعث بها املواطن ماهر عبود ح�سني من 
منطقة )احلي الرئا�سي( �سرق العا�سمة بغداد والذي 
يق����ع باجلهة املقابلة ملنطقة العبيدي كما جاء بر�سالته 
والت����ي يذكر فيه����ا ب����اأن ال�سيطرة املوج����ودة يف هذه 
املنطق����ة اأ�سبحت عبئا ثقيا على مناطق عديدة �سرق 
العا�سم����ة منه����ا العبي����دي واملعامل وال�سه����داء وحي 
الن�سر نتيجة للزحام الذي يح�سل بعد الرابعة ع�سرا 
والذي يرتافق مع وقت ال�سماح ملرور �سيارات احلمل 
لاآلي����ة الت����ي ت�ستخدمه����ا نقط����ة ال�سيط����رة املوجودة 
والت����ي ل ت�سمح ال بعبور �سي����ارة واحدة مما يجعل 
املواطن ي�سرف الكثري م����ن اجلهد والوقت للو�سول 
اىل حم����ل �سكن�������اه ويطال����ب بتخفي����ف الإج����راءات 
ق����در امل�ستط����اع ل�سيم����ا وان هذه املناط����ق مل ت�سجل 
فيه����ا حوادث تذك����ر اإ�سافة اىل ان اأف����راد ال�سيطرة ل 

يقومون بعمل �سوى النظر اىل �سدة الزحام.

بلدية ال�سدر..
جهود م�سكورة

يثني املواطن نا�سر جلوب من مدينة ال�سدر منطقة 
الداخ���ل عل���ى اجله���ود البلدي���ة املميزة الت���ي قامت 
بها بلدي���ة مدينة ال�سدر يف اإخ���اء )�سارع الداخل( 
املنطق���ة القريب���ة م���ن ال�سدة م���ن الباع���ة واأ�سحاب 
العربات الذين �سكلوا عقب���ة اأمام و�سول ال�سيارات 
اىل نهاي���ة ال�سارع واحتل���وا جانبيه ما جعله منطقة 
تكرث فيها النفايات واملطبات واحلفر اململوءة باملياه 
الأ�سن���ة ولك���ن بعد اإخائه���ا موؤخرا اأ�سب���ح ال�سارع 
�سال���كا واختفت النفاي���ات من على جانبي���ه واأخريًا 
يطالب بر�سالت���ه امل�سي قدما يف اأبع���اد املتجاوزين 

على ال�سوارع يف مناطق املدينة كافة.

هيئة النقل اخلا�ص..
اقرتاح مواطن

يعد جان���ب النقل من القطاعات املهم���ة يف العا�سمة 
بغ���داد وميك���ن ان يك���ون ل���ه دوره امله���م يف اإ�ساعة 
التعام���ل احل�س���اري واللت���زام يف م�س���ار الطري���ق 
املح���دد عند النطاق من الك���راج اإ�سافة اىل حتديد 
الأج���ر ولكن يف ك���راج الباب ال�سرق���ي ل يتم التزام 
بع�ض اأ�سح���اب �سيارات الكيا فلق���د ترك لهم حتديد 
الطري���ق ال���ذي ي�سلكون���ه وان كان ه���ذا الطري���ق ل 
يو�سل الراكب اىل املنطقة املطلوبة اإ�سافة اىل عدم 
احرتامهم لل���ركاب وتفوههم بكلم���ات نابية للتعبري 
ع���ن اأي �س���وء تفاه���م يح�س���ل وع���دم تقي���د بع�سهم 
بالأج���رة وتعاملهم مع الراكب تعامًا غري ودي لذلك 
نطال���ب هيئة النق���ل بفتح �سن���دوق �س���كاوى داخل 
الكراجات للمواطنني الذين يتعر�سون اىل ا�ستغال 

او اعتداء ليتم اأبعاد من ل يلتزم.
مواطن من بغداد

وزارتا الداخلية
والدفاع رجاء 

كتب ع���دد من املواطن���ني ر�سائ���ل يطالبون فيها 
ب�س���رورة تفه���م نق���اط التفتي����ض وال�سيط���رات 
املنت�سرة يف املناطق م�سكلة املوظفني من الذين 
يقوم���ون مبهم���ات نق���ل اأجه���زة او اأم���وال اىل 
دوائرهم من اجلهات واملوؤ�س�سات التي ينتمون 
اليه���ا ويذك���رون باأن اغل���ب العامل���ني يف نقاط 
التفتي����ض ل يتفهم���ون م�ساألة نقل اأم���وال طائلة 
متثل رواتب موظفني يفرت�ض و�سولها بالوقت 
املح���دد وان منعه���م م���ن امل���رور نتيج���ة حالت 
الط���وارئ الت���ي حت���دث جتعله���م اأم���ام م�سكلة 
كب���رية اذ ان الحتف���اظ مببلغ م���ايل كبري لديهم 
يجعلهم عر�س���ة ملهاجمة ال�س���راق ل�سيما وانها 
م�ستلمة على ذمتهم لذلك يطالبون بتفهم مهمتهم 
واعتم���اد الهويات الر�سمي���ة او الكتب ال�سادرة 
م���ن الدوائر ذات العاقة من اجل ا�ستثنائهم من 
احلالت الطارئ���ة وف�سح املجال اأمامهم لإي�سال 
م���ا بذمتهم م���ن اأم���وال او اأجه���زة اىل دوائرهم 

املعنية.

وزارة النفط
والرقابة

كت���ب املواط���ن �س���اح فال���ح م���ن منطق���ة العبي���دي 
�س���رق العا�سم���ة بغ���داد ر�سالة يطالب فيه���ا باعتماد 
اآلي���ة رقابة فاعلة عل���ى حمطات تعبئ���ة الوقود التي 
تق���وم بتوزيع النف���ط الأبي�ض عل���ى املواطنني منعا 

ل�ستغال البع�ض منهم حاجة املواطن اليها.
ويخ�ض يف ر�سالته حمطات تعبئة الوقود التي يذكر 
بان ال�سك يعرتيه يف اأداء منت�سبيها وعدم اعتمادهم 

العدالة يف التوزيع او املواعيد املحددة.

���������س��������ك��������اوى

�نـهــا �أجــهــزة
ر�ســد فـــا�ســـدة

تزاي����د اأع����داد ال�سيطرات ونق����اط التفتي�����ض و�سط بغداد 
ومداخله����ا يدع����و اىل الطمئن����ان رغم الزدح����ام الناجم 
عنه����ا والتاأخ����ري يف الو�سول اىل العم����ل او اىل الطبيب 
يف حال����ة وجود مر�����ض عار�ض، وعندما كن����ا ن�سكو ذلك 
لرج����ال خطة فر�����ض القانون كان اجل����واب جاهزا لديهم 
وه����و )حي����اة املواطن����ني اأغل����ى واأثم����ن م����ن كل تاأخري(، 
وغالب����ا ما كن����ا نحاول ت�سدي����ق ذلك! ون�سع����ر بالرتياح 
ل����دى م�ساه����دة اأجه����زة الر�س����د )ال�سون����ار( وه����ي تدور 
حول ال�سيارة لتوؤ�سر وجود زجاجة العطر التي ل تخلو 
منه����ا حقيبة ام����راأة.. ون�سحك مع رج����ل ال�سيطرة وهو 
ي�س����م العطر وي�س����ال عن ا�سمه.. ون�سع����ر بالرتياح لتلك 
الإج����راءات رغم كونها ت�سعن����ا يف موقف املتاأخرين عن 

كل املواعيد.
 ولك����ن موؤخ����را مل تكن تل����ك الأجهزة بالكف����اءة ذاتها رغم 
كرثته����ا، فبات����ت ل ت�ست����دل على زجاجة العط����ر ول حتى 
عل����ى امل�سد�ض.. ال����ذي كان يحمل����ه جارنا �سائ����ق �سيارة 
الأجرة الذي كنت ا�ستعني به يف الو�سول اىل اجلريدة، 
وقبل اأيام اأوقفن����ا رجل ال�سيطرة ودار دورة كاملة حول 
ال�سيارة، ثم �سمح لنا بالعبور من نقطة التفتي�ض، فالتفت 
ايل �سائ����ق ال�سيارة وقال �ساحكا وم�ستغربًا: اأية اأجهزة 
هذه تل����ك التي مل ت�ستدل على م�سد�����ض عيار7 ملم؟! قلت 
ل����ه واأنا اأي�س����ًا احمل ممنوعات ! فل����دي زجاجتان للعطر 
ب����دل الواح����دة! ومررن����ا من خال ع����دة نق����اط لل�سيطرة 
والتفتي�����ض حت����ى و�سلن����ا اىل �س����ارع ال�سع����دون، وكل 
ال�سيط����رات مل تكت�سف ل امل�سد�ض ول زجاجات العطر ما 
اأك����د �سكوكنا يف ان تلك الأجهزة عاطلة عن العمل متاما! 
وان ا�سترياده����ا كان ع�سوائي����ًا! وان املبالغ التي �سرفت 
ل�سرائه����ا بحاجة اىل اإعادة نظ����ر، وال كيف نف�سر دخول 
�سي����ارات مفخخة ي����وم الثاث����اء الدامي لتح�س����د اأرواح 

مواطنني اأبرياء ل ذنب لهم �سوى انتمائهم لهذا الوطن؟
املو�س����وع برمته تفوح منه رائح����ة الف�ساد ونتمنى ان ل 
مي����رر هكذا ب�سهول����ة، وان ل يجري التعتي����م على ملفات 
التحقي����ق كم����ا ح����دث ذل����ك يف الأربع����اء الدام����ي والأحد 
الدام����ي، والي����وم ن�سي����ف الثاث����اء الدام����ي، ول ن����دري 
هل �ستدخل بقي����ة اأيام الأ�سبوع م�سل�س����ل )الدامي(؟ فما 
فائدة نقاط ال�سيطرة والتفتي�ض الكثرية واأجهزة الر�سد 
العديدة اذا كانت كلها غري قادرة على اإ�ساعة ب�سي�ض من 

الأمن للمواطن القلق على حياته؟!

ن����اف����ذة امل���واط���ن

�سها ال�سيخلي

النجف/ عامر العكاي�سي

للم�ستق���ات  املواط���ن  حاج���ة  ت���زداد 
ال�ست���اء وت�س���ل  ف�س���ل  النفطي���ة يف 
تنخف����ض  الت���ي  الأي���ام  يف  ذروته���ا 
فيه���ا م�ستوي���ات درجة احل���رارة اىل 
ح���دود دنيا، املدف���اأة النفطي���ة و�سيلة 
العائلة العراقي���ة لدرء غائلة الربد يف 
ه���ذا الف�سل ال���ذي ي�س���ادف ان ت�ستد 
في���ه درج���ة ال���ربودة اىل احل���د الذي 
ل ميك���ن للمواط���ن في���ه ان ي�ستغن���ي 
ع���ن املدف���اأة لي���ل نهار.ب���وادر الإقبال 
عل���ى طل���ب النف���ط ميك���ن ماحظته���ا 
م���ن خ���ال حمط���ات تعبئ���ة الوق���ود 
املنت�س���رة يف حمافظ���ة النجف والتي 
دائما ما يقف املواطنون يف �ساحاتها 
ح�سته���م  عل���ى  ح�سوله���م  بانتظ���ار 
املق���ررة والبع����ض منه���م ي�سك���و م���ن 
ان العدي���د م���ن املحط���ات ل تزوده���م 
باحل�س���ة نتيج���ة نفاده���ا او حتيله���م 
اىل موع���د اآخر على اأمل توفري النفط 
يف املحط���ة، ما يهم ان ه���ذه املحافظة 
تع���اين من �سحة ل تقت�س���ر على مادة 
النف���ط، بل يف بقية امل�ستقات الأخرى 
من غ���از وبنزي���ن ي�سك���و املواطن من 

عدم توفرها عند احلاجة.
البع����ض م���ن املواطن���ني يع���زو اأزم���ة 
ال�ست���اء  ف�س���ل  حل���ول  اىل  الوق���ود 
واآخرون يعزونه���ا اىل اأ�سباب اأخرى 
خمتلف���ة، وي�س���ل الأم���ر بالبع�ض اىل 
توجيه الته���ام اىل اأ�سحاب املحطات 

بدعوى التاعب.
ا�ستدع���ت  و�سحته���ا  الوق���ود  اأزم���ة 
طرحها على جمل����ض حمافظة النجف 
يف  الطاق���ة  جلن���ة  برئي����ض  ممثل���ة 
املحافظ���ة )ط���ال ب���ال( ال���ذي اأردنا 
الإج���راءات  معرف���ة  الأم���ر  اأول  من���ه 
الت���ي اتخذه���ا جمل����ض املحافظ���ة من 
اجل توفري الوق���ود للمواطن النجفي 
باأي�سر الط���رق فكانت اإجابته بالقول: 
طالب جمل����ض حمافظة النجف وزارة 
النف���ط بف�س���ل جتهي���ز املحافظ���ة عن 
حمافظ���ة بابل ك���ون الو�س���ع احلايل 
ي�سب���ب �سح���ة يف و�س���ول امل�ستق���ات 
يت�سب���ب  م���ا  النج���ف  اىل  النفطي���ة 
يف ح���الت ا�ستغ���ال او ارتف���اع يف 

الأ�سع���ار ينعك�ض على املواطن ب�سبب 
الأزم���ات املتك���ررة الت���ي تع���اين منها 

املحافظة يف هذه املادة احليوية.
لق���د مت���ت مناق�س���ة امل�س���اكل يف ه���ذا 
اجلان���ب ال���ذي نعاين من���ه يف جتهيز 
امل�ستقات النفطية ومن ثم عمل تقرير 
النف���ط  مف�س���ل واإر�سال���ه اىل وزارة 
واملطالب���ة بف�سل حمافظة النجف عن 
حمافظة بابل واللتني يتم دجمهما يف 

ح�سة واحدة ي�سرتكان بها.
حمافظ���ة النج���ف حتت���اج الي���وم اىل 
اأك���رث م���ن )30( ال���ف ا�سطوان���ة غ���از 
�سائ���ل يومي���ا يف ح���ني م���ا حت�س���ل 
علي���ه ل يتجاوز )12( ال���ف ا�سطوانة 
يومي���ا م���ا �سب���ب �سح���ة وارتفاعًا يف 
اأ�سعار الغاز ال�سائل كما ان معمل غاز 
النجف ال�ستبدايل مل يعمل حتى الآن 
عل���ى الرغ���م م���ن كونه ينت���ج اأكرث من 

)7000( ا�سطوانة غاز يوميا.
وهناك امر لبد من التطرق اليه يتمثل 
يف ان تغي���ري اآلي���ة التوزي���ع واإبع���اد 
)املخت���ار( عن عملي���ة التوزيع وجعل 
وكاء الغاز امل�سوؤولني املبا�سرين عن 
التوزيع �ساهم يف تفاق���م الأزمة لذلك 
املطالبة الآن ترتك���ز على اإعادة العمل 

بالآلية القدمية.
هذا جان���ب، اما اجلانب ال���ذي يتعلق 

النف���ط الأبي����ض خا�س���ة يف  ب�سح���ة 
اأق�سي���ة ونواح���ي النج���ف ال�س���رف 
ومنه���ا الكوف���ة واحلري���ة والعبا�سية 
وامل�سخ���اب واملن���اذرة فهن���اك اأ�سباب 
عدي���دة لازم���ة منه���ا تاأخ���ر املواط���ن 
يف ت�سلي���م البطاق���ة التموينية للجهة 
امل�سوؤول���ة يف الأوقات املح���ددة كذلك 
اأي�س���ًا ه���ذه اجله���ات بدوره���ا تق���وم 
بت�سليم البطاق���ات التموينية اىل فرع 

النج���ف لتوزي���ع امل�ستق���ات النفطي���ة 
الت���ي تتحم���ل جانب���ًا م���ن النق�ض يف 
جتهي���ز هذه امل���ادة التي ي���زداد عليها 
الطل���ب يف مث���ل ه���ذه الأوق���ات كم���ا 

ح�سل لناحية العبا�سية.
ناأمل ان نتجاوز �سحة الوقود مبا فيه 
النف���ط الأبي�ض من خ���ال املقرتحات 
واحللول املو�سوعة م���ن قبل جمل�ض 

املحافظة.
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كاريكاتري.................  عادل �سربي

ق�سي��ة وم�س��وؤول

�شحة الدفء يف ال�شتاء..!

حمافظة �لنجف..  �أزمات �لنفط و�لغاز تعود ثانية

للمناق�سة ق�سية 

احمد نوفل 
عندما يتحدث بع�سن���ا بالقول ان امل�ستوى املعي�سي 
للف���رد ق���د حت�س���ن اك���رث مم���ا كان علي���ه يف ال�سابق 
من خ���ال الزيادات التي ط���راأت عل���ى الرواتب فاأن 
احلديث عن ذلك ي�ستدعي الدقة والتخ�سي�ض اأكرث.
لي�س���ت كل �سرائح املجتمع العراق���ي طالها التح�سن 
يف ه���ذا اجلانب.ب���ل احلديث هاهن���ا ي�سمل �سريحة 
حم���دودة اأولته���ا الدول���ة الهتمام ممثل���ة ب�سريحة 

املوظفني.
هن���اك مواطن���ون اىل الآن مل ينعم���وا بحي���اة ميكن 
ان ترتق���ي اىل اأدنى م�ستويات املعي�س���ة الإن�سانية، 
هن���اك مواطن���ون ل يزال���ون يرزح���ون حت���ت وطاأة 
حي���اة وظروف قا�سي���ة ل تتوف���ر لديه���م ولعوائلهم 
اأدن���ى متطلب���ات احلي���اة الإن�ساني���ة الت���ي ميكن ان 
تعا����ض، كثريون منهم كانوا �سحي���ة للنظام ال�سابق 
عندم���ا افنوا زهرة �سبابهم يف خدمة النظام ال�سابق 
جمربين على النخ���راط يف خدمة اجلي�ض املليوين 
ال���ذي كان يفاخر ويهدد به، ه���وؤلء مل يح�سلوا على 
فر�سته���م يف احلي���اة ل من قبل ول م���ن بعد، فرحوا 
وا�ستب�س���روا عن���د الإطاحة بالنظ���ام يف التا�سع من 
ني�س���ان ع���ام 2003وخي���ل له���م ب���اأن م���ن �سياأتي به 
التغي���ري �سيتفه���م ما اآل���ت اليه���ا اأو�ساعه���م ولكنهم 
فوجئ���وا باأنه���م لن يكون���وا باأف�سل ح���ال عما كانوا 
علي���ه ففر����ض العم���ل املتاحة له���م ل وج���ود لها وان 
وج���دت فال�س���روط املو�سوع���ة للتعي���ني يف دوائ���ر 
الدولة وقفت له���م باملر�ساد، خا�سة ان وزارات مثل 
الداخلي���ة والدف���اع ف�سل���ت عليهم �سريح���ة ال�سباب 
م���ن اأولئك الذين ت���رتاوح اعمارهم ما ب���ني الثمانية 
ع�س���ر واخلم�س���ة والع�سري���ن عام���ا.وزاد يف الم���ر 
�س���وءا تعطل القطاع اخلا�ض برمت���ه نتيجة للو�سع 

القت�سادي امل�سطرب وانعدام فر�ض ال�ستثمار.

حماول���ة الدول���ة يف التقليل م���ن م�سكلتهم من خال 
منحهم الإعان���ات او اإحالة البع�ض منهم اىل التقاعد 
نتيج���ة حل���ل العدي���د م���ن املوؤ�س�س���ات الت���ي كان���وا 
يعملون بها مل تكن ذات فعالية فمبلغ الإعانة ومقدار 
الرات���ب التقاع���دي ل ميك���ن ان ين���اأى بهم ع���ن حالة 

ال�سنك والعوز التي يعي�سونها.
ام���ا احلديث ع���ن الفئة الت���ي مل حت�سل عل���ى منحة 
الرعاي���ة الجتماعي���ة ول عل���ى الرات���ب التقاع���دي 
فالأمر.يختل���ف، فهي تعي����ض و�سع���ًا معي�سيًا ميكن 
و�سف���ه باملاأ�ساوي.عوائ���ل منها ل جت���د ما ميكن ان 
ت�س���د ب���ه رمق العي����ض او ثمن الع���اج ملري�ض لديها 
او رعاي���ة اأطفال بحاج���ة اىل العديد من امل�ستلزمات 
خا�سة وان كانوا من ط���اب املدار�ض، هذه العوائل 
جتد حرج���ا يف احلديث عن فقره���ا املدقع وحاجتها 
اىل م���ا ميك���ن ان ي�س���د اأوده���ا او ميك���ن ان ي�سم���ن 
له���ا حياة كرمي���ة يف بلد مثل الع���راق يجده البع�ض 

باأن���ه اغنى بل���دان الع���امل برثوات���ه وتواج���ه اأي�سًا 
م�سكل���ة ال�سط���دام بعوائق الروت���ني و)املح�سوبية 
واملن�سوبي���ة( ان ه���ي توجه���ت اىل الدوائ���ر املعنية 
للبح���ث عن حل مل�سكلته���ا امل�ستع�سي���ة م�سكلة الفقر 
وم���ا ينت���ج عنه م���ن عوار����ض يف جم���الت ال�سحة 

والرتبية وال�سكن املائم.
ان حل م�سكلتهم عن طريق املكاتب واملراجعات التي 
مل يح�سل���وا منها ال على التجاهل وعدم التفهم لبد 
وان ت�ستدع���ي املهتم���ني للقيام مب�سوح���ات ميدانية 
للتع���رف على ه���ذه ال�سريح���ة التي بقي���ت معاناتها 
م���ن دون ميد لها يد العون من املوؤ�س�سات ومنظمات 
املجتمع املدين لكي يتم فرزهم ودرا�سة م�ساكلهم من 
اج���ل حلها حا مائما اما ع���ن طريق مكاتب الدوائر 
واملوؤ�س�س���ات فا نعتقد باأنهم �سيح�سلون على �سيء 
يذك���ر م���ن ث���روة بلدهم الت���ي �س���ارت نهب���ا للف�ساد 

واملف�سدين.

ــــة  ــــب ــــع ــــس ـــــــــاة � ـــــــــي ح

اىل/ �سحيفة املدى 
الغراء

م/اإي�ساح

نهديكم حتياتنا
�سحيفتكم  ن�سرته  ما  اىل  اإ�سارة 
ال���رق���م  ذي  ب���ع���دده���ا  ال�����غ�����راء 
حتت  يف2009/11/5   )1647(
عنوان )وزارة املالية وال�سناعة 

رجاء(.
نود ان نبني بان معظم ال�سركات 
ال�سناعة  لوزارة  التابعة  العامة 
وزارة  من  منحًا  تتلقى  واملعادن 
موظفيها  روات��ب  لت�سديد  املالية 
وان ال�سركات التي حتقق اإيرادات 
ا�ستحقاقاتهم  موظفيها  مت��ن��ح 
م����ن ال�����ع�����اوات وال���رتف���ي���ع���ات 
على  املالية  وزارة  موافقة  لعدم 
على  تخ�سي�سات  اأي  اإ���س��اف��ة 
العاوات  من  املوظفني  روات��ب 
حتميل  عدم  بهدف  والرتفيعات 
اخلزينة  ع��ل��ى  اإ���س��اف��ي��ة  اأع���ب���اء 

العامة.
اهتمامكم..  ح�سن  لكم  �ساكرين 

مع التقدير
مدير االإعالم/ وزارة 
ال�سناعة واملعادن

اىل/ �سحيفة املدى 
الغراء

م/اإي�ساح

نهديكم حتياتنا..
�سحيفتكم  ن�سرته  ما  اىل  اإ�سارة 
الغراء بعددها ذي الرقم )1623( 
عنوان  حتت   2009  /10/8 يف 
مع  ال�������س���ن���اع���ة  وزارة  )اىل 
ال��ت��ح��ي��ة(.. ن���ود اإع��ام��ك��م ب��اأن 
لديها  تتوفر  ل  العامة  ال�سركات 
متكنها  ال��ت��ي  ال��ذات��ي��ة  امل�����وارد 
م���ن م��ن��ح م��وظ��ف��ي��ه��ا ال���ع���اوات 
والرتفيعات دون حتميل اخلزينة 
العامة اأعباء مالية اإ�سافية وذلك 
املركزية  ب��ال��ت��وج��ي��ه��ات  ع��م��ا 

ال�سادرة بهذا املو�سوع.
اهتمامكم..  ح�سن  لكم  �ساكرين 

مع التقدير.

مدير االإعالم/ وزارة 

ال�سناعة واملعادن

اىل/ �سحيفة املدى 
الغراء

م/اإي�ساح

نهديكم حتياتنا..
اإ�سارة اىل ما ن�سرته �سحيفتكم 
ال���رق���م  ذي  ب���ع���دده���ا  ال�����غ�����راء 
)1619( يف2009/9/30 حتت 

عنوان )اىل وزارة ال�سناعة مع 
التحية(.

ل�����ق�����د اأع����ل����م����ت����ن����ا ال���������س����رك����ة 
ال���ع���ام���ة ل�����س��ن��اع��ة الأ����س���م���دة 
اجل�������ن�������وب�������ي�������ة ب����ك����ت����اب����ه����ا 
العدد10018يف2009/10/15 
يف  الت�سخم  م��ن  ت��ع��اين  ب��اأن��ه��ا 
م��اك��ه��ا وع���دم ت��وف��ر ال��درج��ات 
املايل  والتخ�سي�ض  ال�����س��اغ��رة 
الوظيفية  ال��درج��ات  ب��ان  علما 
تنقل  ل  امل����ايل  وال��ت��خ�����س��ي�����ض 
ع��ن��د ن��ق��ل خ��دم��ات امل��وظ��ف من 
و�سمن  اأخرى  �سركة  اىل  �سركة 
التابعة  ال��ع��ام��ة  ال��ت�����س��ك��ي��ات 
ورد  ما  على  بناء  ال���وزارة  لهذه 
بالفقرة)ثالثا( من املادة)27( من 
قانون املوازنة العامة الحتادية 
امل��ال��ي��ة2009  لل�سنة   )6( رق���م 
ال�سيد  بطلب  النظر  �سيتم  حيث 
ال�����س��ك��وى)ع��ل��ي حريز  ���س��اح��ب 
عبيد( اىل ال�سركة العامة ل�سناعة 
عند  اجلنوبية  الأ�سمدة/املنطقة 
الدرجات  وتوفر  ظرفها  حت�سن 
الوظيفية ال�ساغرة والتخ�سي�ض 

املايل.
اهتمامكم..  ح�سن  لكم  �ساكرين 

مع التقدير.

مدير االإعالم/ وزارة 

ال�سناعة واملعادن

واج��اب��ات ردود 

ما هو امل�شري؟


