
دوائر ر�سمية
ال تهتم باملواطن 

العديد من دوائرنا وخا�صة اخلدمية تعتمد 
طريقة مهين���ة يف التعامل مع املواطن كما 
و�صفه���ا املواطن �صالم عب���د بر�صالته التي 
بع���ث به���ا لل�صفحة وذك���ر فيه���ا ان دوائر 
مثل اجلن�صي���ة وال�صركة العامة لل�صيارات 
ودائ���رة الرعاي���ة االجتماعي���ة تعتمد على 
فتحة يف اجل���دار ال�صتقبال املواطن وكان 
اأماك���ن خم�ص�ص���ة  اإع���داد  م���ن املفرت����ض 
للمراجع���ن تتوفر فيها املقاعد وامل�صاطب 
.التعامل من خالل فتحة يف اجلدار يجعل 
املواط���ن ي�صع���ر ب�صع���ور غ���ر ودي وق���د 
يجعله ينفر من ه���ذه الدوائر التي ال تقيم 
ل���ه وزن���ا لذلك يطال���ب يف ر�صالت���ه باإعادة 

النظر مب�صاألة ا�صتقبال املواطن.

�سكوى من منطقة الكمالية 

عدد من �صكنة مناطق الف�صيلية والكمالية 
بعث���وا ب�صكوى يذكرون فيه���ا ان االعمال 
اجلاري���ة يف ال�ص���ارع الع���ام مل���د انابي���ب 
املجاري �صكلت له���م عقبة كبرة من خالل 
قط���ع حرك���ة ال�ص���ر في���ه والتي م���ا زالت 
م�صتم���رة اإ�صاف���ة اإىل اأن الط���رق الفرعية 
الت���ي ي�صلكونه���ا قام البع����ض من االهايل 
بقطعه���ا خ�صية الغب���ار واالتربة املتناثرة 
لذل���ك يطالبون باأن تت���م تهيئة طرق بديلة 
وقتي���ة ح���ن تنفي���ذ مثل ه���ذا العم���ل .مع 

ال�صكر. 
عنهم املواطن
قا�سم �سخي 
بغداد/ الكمالية

حي الكفاءات
وهذا املطلب 

اب���و زين���ب م���ن ح���ي الكف���اءات �صرق���ي 
العا�صم���ة يف ر�صالته يطال���ب امانة بغداد 
واالزق���ة  ال�ص���وارع  اك�ص���اء  ب�ص���رورة 
باال�صفل���ت ال�صيم���ا وان احلي من االحياء 
القدمية ويتطلع اىل ان يكون حيا ع�صريا 
ا�ص���وة ببقية االحي���اء يف العا�صمة بغداد 
وان ي�صم���ل بذل���ك كم���ا مت �صم���ول منطقة 

العبيدي القريبة.

اإىل وزارة الرتبية
مع التحية 

اإىل مت���ى يبق���ى اأولي���اء اأم���ور الطلبة يف 
الدرا�ص���ة االبتدائي���ة يبحث���ون يف �صارع 

ان  م���ع  االإ�صالمي���ة  كت���اب  ع���ن  املتنب���ي 
امتحان���ات ن�ص���ف ال�صن���ة ال يف�صلنا عنها 

�صوى اأيام ؟. 

االأق�سام الداخلية للطلبة.. 
رداءة خدمة 

ي�صك���و اغل���ب طلب���ة اجلامع���ات واملعاهد 
مم���ن ي�صكنون االأق�ص���ام الداخلي���ة رداءة 
االأق�ص���ام  ه���ذه  يف  املقدم���ة  اخلدم���ات 
وخا�ص���ة يف جم���ال االأث���اث م���ن اأ�صرة او 
دوالي���ب كذل���ك ي�صك���ون ان اغل���ب االأبنية 
ال جت���ري عليه���ا عملي���ات �صيان���ة الأعمار 
االأبواب او اإب���دال زجاج النوافذ وخا�صة 
يف االأق�صام الداخلي���ة  لطلبة املعهد الفني 

يف املن�صور.

بلدية الكرادةرجاء  

املواطن اأبو زينب من منطقة الكرادة داخل 
بع���ث بر�صال���ة ا�صاد فيه���ا باالأعم���ال التي 
تق���وم بها بلدي���ة الكرادة يف ه���ذه املنطقة 
وجتاوبها م���ع ما ي�صر الي���ه املواطن من 
مالحظ���ات او معاجلة اأم���ور بلدية تخ�ض 
املناط���ق لكن���ه ي�ص���ر اإىل ان بع�ض الربك 
التي توجد قريبة من االأر�صفة يتوجب ان 
تت���م معاجلتها من خالل �صي���ارات البلدية 
ك���ون جتمع���ات املي���اه ازدادت خا�صة يف 
مناطق )رخيت���ه( وغرها من املناطق مما 
ي�صكل بيئة خ�صبة لنمو اجلراثيم امل�صببة 
لالمرا����ض الوبائي���ة �صيم���ا ونح���ن ن�صهد 
انت�ص���ار مث���ل هك���ذا امرا����ض االم���ر الذي 

ي�صتدعي املعاجلة الفورية.

���������س��������ك��������اوى

بغداد/ اإينا�س طارق 

اخلارجي���ة  الط���رق  عل���ى  انت�ص���رت  
حمطات بيع الوق���ود املختلفة )الكاز، 
البنزي���ن، النفط ( عل���ى هيئة كابينات 
يعتق���د املواط���ن باأنه���ا كان له���ا الدور 
االيجاب���ي يف حل ازم���ة الوقود التي 
ا�صتفحل���ت يف حينها واأغوت البع�ض 
باحتكارها بطرق غر �صرعية ومن ثم 
فر�ض ا�صعار على امل�صتهلكن ا�صعافا 
الكابين���ات  ظه���رت  .ه���ذه  م�صاعف���ة 
اخلارجي���ة،  الط���رق  عل���ى  للوج���ود  
�صرعة انت�صاره���ا ادت اىل  ا�صتغاللها 
من قب���ل بع����ض �صعف���اء النفو�ض من 
خ���الل  غ����ض الوق���ود وم���ن ث���م بيعه 
للمواط���ن وبا�صع���ار م�صاهية ال�صعار 
قب���ل  م���ن  امل���وزع  االأ�صل���ي  الوق���ود 
. ه���ذه  النف���ط عل���ى وكالئه���ا  وزارة 
الكابينات يت���م  تزويدها بالوقود من 
قبل متعهدين ياتون مللئها  ا�صبوعيا ، 
م�صكلة امل�صايف املتنقلة والتي حت�صل 
على النفط امل�صروق اخلام عن طريق 
،�صح���ب النفط م���ن انب���وب  الت�صدير 
،وم���ن ث���م بيع���ه اىل ال�صهاريج عانى 
النوعي���ة  ل���رداءة  امل�صتهل���ك  منه���ا 
ماكن���ة  اداء  عل���ى  �صلب���ا  وانعك����ض  
باأوام���ر  غلقه���ا  مت  ان  ال�صيارة.بع���د 
�ص���ادرة من وزارة النف���ط كانت ردود 
االأفع���ال من اأ�صحابه���ا �صبه م�صتنكرة 

لهذا االجراء .  
يقول )�صالح منت�صر( �صاحب كابينة 
وق���ود واقعة على طري���ق الطارمية - 
بيجي ال ميكن غلق حمطات اأ�صحابها  
اأنفق���وا اأم���واال كث���رة الإن�صائها،م���ن 
الكابينة،وامل�صخ���ات  توف���ر  حي���ث 
لل�صخ����ض  م���كان  بن���اء  ع���ن  ،ف�ص���ال 
امل�ص���وؤول عنه���ا والذي يلت���زم بالبقاء 
لي���ل نهار حلرا�صتها ومل���لء ال�صيارات 
بالبنزي���ن، ان كان هن���اك غ�ض يف بيع 
الوق���ود  فلماذا ال يت���م فح�صها دوريا 
ب���دال من اإغالق حمطاتن���ا املتنقلة كان 
من االأج���در بالوزارة متابعة امل�صايف 
التي جتهزها بالوقود وبدورنا جنهز 
من املتعهدي���ن املتعاقدين مع الطرفن 

،بينم���ا علق زميله )ك���رار( قائال: بدال 
م���ن اغ���الق جمي���ع املحط���ات كان من 
املفرو����ض اإر�ص���ال جل���ان تك�ص���ف عن 
ماهي���ة تل���ك املحط���ات غ���ر املج���ازة 
،والتحق���ق م���ن اي���ن جته���ز بالوق���ود 
،وق���رار وزارة النف���ط باغ���الق جميع 
املحطات يجعل االمر مربكا .من يغ�ض 
ويبي���ع لن تردع���ه اج���راءات الوزارة 
الأن  دوريات الرقابة اخلا�صة بوزارة 
النف���ط ووزارة الداخلي���ة ل���ن ت�صتمر 

اأربعًا وع�صرين �صاعة. 
ام���ا مواط���ن اخ���ر، ف�ص���ل ع���دم ذك���ر 
ا�صم���ه، لدي���ه كابينة توزي���ع، فقد قال 
:بعد توقف عدة حمطات وقودية مثل 
م�صفى الدورة وبيج���ي نتيجة القيام 
بعدة عملي���ات ارهابي���ة �صدها، االمر 
ال���ذي ادى اىل ح���دوث ازم���ة وقودية 
كب���رة يف الع���راق ع���ام 2004 ف���كان 
الب���د من ايج���اد �صبل وو�صائ���ل بديلة 
للح���د م���ن تل���ك االزم���ة الت���ي ترك���ت 
اثاره���ا ال�صلبية على توليد منظومات 
الكهرباء ، ويف تلك الفرتة املح�صورة 
بن عامي 2004-2005  حدثت ازمة 
كب���رة وحادة يف الوق���ود االمر الذي 
تطل���ب م���ن اأي �صاح���ب �صي���ارة ك���ي 
مي���الأ �صيارته مب���ادة البنزين التوقف 
فرتة التقل عن ثماين او ت�صع �صاعات 
يومي���ا ، ومل يتوق���ف االم���ر عن���د ذلك 
فلق���د  ارتفعت ا�صع���ار النفط االبي�ض 
وغاز الطبخ بدرجة كبرة فاقت قدرة 
املواط���ن ال�صرائي���ة ،وهن���ا كان الب���د 
م���ن ايجاد حل���ول جذري���ة او موقتة ، 
و�صع���ت وزارة النف���ط بالتن�صيق مع 
وزارة التج���ارة خط���ة للح���د من ازمة 
الوق���ود من خ���الل ا�صتثم���ار �صاحات 
اال�صواق املركزية لفتح حمطات وقود 
متنقل���ة يف اأعق���اب مطالبة 14 منظمة 
من منظمات املجتم���ع املدين بت�صكيل 
جل���ان لال�صراف على توزيع املنتجات 
النفطي���ة. ف�صاهمن���ا من خ���الل عملنا 
بالكابينات يف حل االزمة.بينما يقول 
�صاح���ب �صيارة نقل  يعمل على طريق 
بغ���داد احللة: هذه املحطات الوقودية 
املتنقلة او ما تدعى الكابينات منت�صرة 

ب�ص���كل  وا�صع على الط���رق اخلارجية 
املمت���دة م���ن مدينة اخلال����ض و�صوال 
اىل داخ���ل املدن ال�صمالية فال ميكن ان 
يخل���و �صارع من ه���ذه املحطات ، وكل 
كابين���ة حتم���ل ا�صم �صاح���ب الكابينة 
وامل�صف���ى ال���ذي تت���زود من���ه!! ف�صال 
عن بي���ان ان���واع البنزي���ن املتوفر ان 
كان م���ن الن���وع الع���ادي او املح�ص���ن 
بع����ض  يف  انت�صاره���ا  اإىل  ،اإ�صاف���ة 
املحافظ���ات اجلنوبي���ة مث���ل حمافظة 
باب���ل الت���ي اأغلق���ت اأكرث م���ن خم�صن 
حمطة وقود متنقلة كانت منت�صرة يف 
الط���رق اخلارجية،التي تربط اأق�صية 
مدين���ة  مبرك���ز  املحافظ���ة  ونواح���ي 
احلل���ة والغاية من اإن�صائها كان بهدف 

ت�صهيل عملية تزود اأ�صحاب املركبات 
بالوق���ود وبالكميات التي يحتاجونها 
وتخفي���ف الزخ���م عن حمط���ات تعبئة 
الوق���ود الرئي�ص���ة يف املحافظة. ، كما 
اأعل���ن ف���رع املنتج���ات النفطي���ة ف���رع 
كربالء عن اإغالق اأكرث من 100حمطة 
عل���ى  بن���اء  متنقل���ة  وق���ود  تعبئ���ة 
توجيهات وزارة النفط ،بعد اكت�صاف 
املنتج���ات  نوعي���ة  �صالحي���ة  ع���دم 
الوقودية املباعة فيها . ف�صال عن  عدم 
ح�صولها على ت�صريح بالعمل ،والتي 
كانت جتهز من قبل مقاولن يرفدونها  
باملنتج���ات النفطي���ة ومتعاق���دة معهم 
اأي���ام   ع���دة  وقب���ل  النف���ط.  وزارة 
اأ�ص���درت  وزارة النفط بيان���ا اأ�صارت 

في���ه اىل  ان ال���وزارة ق���ررت اإغ���الق 
جميع حمطات الوق���ود املنت�صرة على 
الط���رق اخلارجية ،و �صمل هذا القرار 
اإغ���الق اأك���رث م���ن 100حمط���ة تعبئة 
وق���ود متنقل���ة بن���اء عل���ى توجيه���ات 
وزارة النف���ط . موك���دة يف بيانها انه 
بع���د فح�ض عينات م���ن هذه املنتجات 
اثبتت نتائجها انه���ا مغ�صو�صة ،ف�صال 
عن عدم جاهزية عمل البع�ض من هذه 
املحط���ات .يف ع���دة حمافظات.وبع���د 
االت�ص���ال باملكت���ب االإعالم���ي لوزارة 
النفط علق املتحدث الر�صمي للوزارة 
عا�ص���م جهاد قائ���ال: ان مكتب املفت�ض 
الع���ام يف وزارة النف���ط اأكد  ان جميع 
اأ�صح���اب  اىل  املمنوح���ة  االإج���ازات 

الكابين���ات  م���زورة ومل متنح من قبل 
الوزارة وهذا بحد ذاته يعترب خمالفة 
قانوني���ة ، وا�صاف جه���اد ان الوزارة 
توؤكد عدم جتهيزه���ا باملواد الوقودية 
اذن م���ن اين ياأت���ون به���ا؟ االأمر الذي 
اأثار �صكوك وخماوف املعنين باالمر، 
ومقابل هذا �صدر قرار من قبل جمل�ض 
الوزراء ووزارة النفط ب�صرورة غلق 
هذه املحطات.واأ�صاف كذلك ان العمل 
فيها خمالف لقوانن وتعليمات اإن�صاء 
اخلط���ط  وكذل���ك  الوق���ود  حمط���ات 

اال�صتثمارية. 
وعل���ى العموم ب���ات املواطن  يت�صاءل 
اأي�ص���ًا من اأين لهوؤالء الوقود ان كانت 

الوزارة ال تزودهم به ؟

ميزانيات
مع وقف التنفيذ

ه���ذه االأيام يج���ري احلدي���ث ب�صدد اإق���رار املوازن���ة العامة 
للدول���ة االحتادي���ة واأي�ص���ا ع���ن اأ�صب���اب تاأخ���ر اإقرارها اأو 
امل�صادق���ة النهائي���ة عليه���ا، واأولوي���ات اأب���واب �صرفها وما 
اإىل ذلك.. ف�صال عن اإيق���اف العمل مبو�صوعة امل�صادقة على 

املوازنة التكميلية للعام املن�صرم. 
معل���وم قب���ل كل �ص���يء اأن حج���م املوازن���ة واأب���واب �صرفها 
وم���ا يتبع ذلك، يعن���ي بال�صب���ط كل مايتعلق بحي���اة ثالثن 
ملي���ون عراق���ي وعراقية هنا �صم���ن حدود الع���راق اأو هناك 
يف �صت���ات املنايف، اإذا م���ا عرفنا ان الن�صب���ة االعظم من تلك 
املوازنة خم�ص�ص���ة للميزانية الت�صغيلي���ة)80%( االمر الذي 
يعن���ي روات���ب منت�صبي اجله���از املرتامي االط���راف للدولة، 
م���ن اأق�صى ال�صمال اىل اأق�صى اجلن���وب ومن اأق�صى ال�صرق 
اىل اأق�ص���ى الغرب من خارطة الوط���ن، اأو ا�صتحقاقات اأبناء 
الوط���ن ذات���ه م���ن املغ�ص���وب عليه���م، الالجئ���ن  يف اأ�صقاع 

متفرقة من هذه االأر�ض ..
ه���ذا جانب من امل�صاأل���ة فيما اجلانب االخر يع���اين التعطيل 
ح���د ال�صلل، الن�صبة االخ���رى)20%( املخ�ص�ص���ة لال�صتثمار، 
عل���ى الرغم من اقرار اخر التعديالت عل���ى قانون اال�صتثمار 
ذي الرقم)13(ل�صن���ة)2006(، بدالل���ة �صوء �ص���رف االموال 
املخ�ص�ص���ة يف ميزاني���ات املحافظ���ات واالقالي���م معظمه���ا، 
ف�ص���ال عن ان عددا مهما منها اع���اد ن�صف ورمبا ثالثة ارباع 
تلك االم���وال اىل وزارة املالية قبل نهاي���ة العام بدعوى انها 

فائ�صة..
يت�صاءل املواطن هنا او هناك وقد اخذ ي�صرب االمر اخما�صا 
يف ا�صدا����ض، م���ن اي���ن ياأتي الفائ����ض يف االم���وال التي من 
املفرت����ض ان ت�ص���رف الأعمار معي�صت���ه  وكل جوانبها ت�صكو 
العوز تعليميا و�صحيا وخدميا و..و..؟ ثم مامعنى ان يوفر 
امل�ص���وؤول اللجام قبل الفر�ض، ان يقي���م ار�صفة تلو االر�صفة 
م���ن دون وج���ود لل�ص���وارع، او ا�صيجة جدي���دة البنية لي�ض 
له���ا م���ن وجود او هي يف طور االندث���ار، او طالء فوق طالء 
جلدران مو�صكة على ال�صقوط، وباالإجمال املزيد من اأحجار 
االأ�صا�ص���ات مل�صاري���ع وبن���ى ال اأ�صا����ض واقعيا له���ا؟  وقائمة 
الت�ص���اوؤالت تط���ول ثم تط���ول حتى �صار املواط���ن م�صطورا 
الي���دري اين مكمن اخللل، هل يف عقل���ه ام ان االمور برمتها 

التعدو عن كونها فيلما هنديا؟!!
ي���ردد النا����ض يف ال�صارع وبا�صات النق���ل اخلا�ض وخمتلف 
امكن���ة لقاءاتهم هن���ا اأو هناك، هذا العطل ل���ه عالقة مبا�صرة 
مبو�صوعة االنتخاب���ات التي يجري التح�صر لها على اأكرث 
من قدم و�صاق، وعندما ت�صاألهم كيف؟ يجيبونك بثقة العارف 
ان امل�صوؤول���ن )اط���ال الله من عم���ر م�صوؤوليتهم( حري�صون 
ا�ص���د احلر�ض على �صالمة امل���ال العام خوفا م���ن ا�صتخدامه 
وهدره الغرا����ض الدعايات االنتخابية والتي من املتوقع ان 
ت�صه���د هياجا حمموما، يف اأغلب موا�صعها، كهياج قطيع من 
الثران،  يفك جلامها بعد طول حب�ض، و�صيكون من البدهي 
ان تغي���ب ع���ن اأنظاره���ا، مكم���ن هياجها املفرت����ض، م�صالح 

النا�ض اليومية غر القابلة للتعطيل او التاأجيل..
ال�صنت���ه تت�صاع���د، يف  ب���داأت  التطاح���ن االنتخاب���ي  غب���ار 
الوق���ت ال���ذي ينبغي ان ت�صتم���ر فيه اآليات عم���ل الدولة عرب 
اجهزته���ا الر�صمي���ة م���ن دون ان تتاأث���ر هذه الدائ���رة او تلك 
بذاك التطاحن، وان ت�صتم���ر االآلية الر�صمية خلدمة املواطن 
يف كل مناح���ي حياته، هذا الكالم الب�صيط وال�صليم تقره كل 
جتارب ال�صع���وب والدول التي اخت���ارت الدميقراطية نهجا 
للحي���اة، غر ان الذي حدث ومل يزل يحدث عندنا تداخل يف 
كل �صيء يبعث ا�صتغرابا بل وا�صتهجانا كبرين، تداخل يف 
ال�صالحية واال�صتحقاق، اأو الوالء واملرجعيات، اأو امل�صالح 
اجلهوي���ة وال�صخ�صي���ة، اأو تل���ك التي تعتمد اجن���دات �صتى 
خارجي���ة اأو داخلي���ة، وكلتاهم���ا حمكومتان بقان���ون اأم�صى 

�صعارا مقد�صا )اأنا اأوال وبعدي فلياأت الطوفان(. 
كان���ت االآلهة يف ع���ون هذا العراق���ي املح���روم وامله�صوم .. 

وال�صابر.. ولكن اىل حن. 
Kiamasi59@yahoo.com

������س�����ب�����اب�����ي�����ك

كاظم اجلما�سي
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كاريكاتري.................  عادل �سربي

ت��������ق��������ري��������ر

ال�سورة ح��دي��ث 

ال�ص���ورة امللتقطة بعد�ص���ة الزميل 
مرا�ص���ل اجلري���دة با�صم ح�صن يف 
حمافظ���ة الب�ص���رة تظه���ر اأكوام���ا 
م���ن النفاي���ات التي يلق���ي بها باعة 
اح���د االأ�ص���واق يف منطق���ة الع�صار 
.م���ن املع���روف ان مدين���ة الب�صرة 
وخا�ص���ة منطق���ة الع�ص���ار تعد من 
املناط���ق الرئي�صة يف املحافظة وما 

م���ن م�صاف���ر ال تق���وده قدم���اه لهذه 
املنطق���ة الت���ي كان���ت عل���ى جان���ب 
كب���ر من الرعاي���ة واالهتم���ام .كل 
ال���ذي نطال���ب ب���ه بان تك���ون هناك 
الية معتمدة من قبل بلدية الب�صرة 
اأن جتن���ب الع�ص���ار واأ�صواق���ه هذا 
في���ه.ان  املرغ���وب  غ���ر  امل�صه���د 
احلاوي���ة و�صي���ارة نق���ل النفاي���ات 

تب���دو غائب���ة بالكام���ل .م���ا نتمناه 
ان تعم���ل االأجه���زة املخت�ص���ة على 
باأبه���ى  الب�ص���رة  �ص���ورة  اإظه���ار 
حل���ة لتع���ود اىل ما كان���ت عليه من 
اهتمام ونظاف���ة، مناطق و�صوارع 
يحل���و للمواط���ن التنق���ل فيه���ا فال 
ت�ص���دم ناظريه مثل ه���ذه ال�صورة 

املن�صورة.

اأكـــوام نــفــايـــات

ا��������������س�������������ارة

      النفط تغلقها وتنفي �سرعيتها..

كابينات تبيع الوقود املغ�شو�ش على الطرق اخلارجية

احمد نوفل 

اأزمة التيار الكهربائي الت���ي عا�صها املواطن قبل 
ه���ذا الوقت كان الب���د وان ت�صتدع���ي العمل على 
التع���اون والتفه���م لي����ض عل���ى النط���اق الر�صمي 

فح�صب بل وعلى النطاق ال�صعبي اأي�صًا.
وزارة الكهرباء تعمل دائبة من اجل توفر الطاقة 
الكهربائية للمواطنن تخط���ط وتنفذ العديد من 
م�صاري���ع ان�صاء حمطات الكهرب���اء ويف خمتلف 
املناط���ق واملحافظات ونتمنى له���ذه امل�صاريع ان 
تنف���ذ يف مواعيدها املق���ررة لكي  يكتفي املواطن 

بالتي���ار الكهربائ���ي كم���ا يج���ب. على ح���د علمنا 
ان كمي���ة الطاق���ة التي يتوج���ب توفرها تتعدى 
ال11) األ���ف مي���كا واط( ولك���ن م���ا مت توفره مل 
ي�ص���ل بع���د اىل7 او 8 اآالف مي���كا واط وم���ا دام 
العم���ل جاريا عل���ى تنفيذ م�صاري���ع الطاقة فهناك 

اأمل كبر يف حت�صنها يوما بعد اآخر.
لك���ي جنعل اجلهات ذات العالق���ة ت�صعر بجدوى 
عمله���ا يتوج���ب عل���ى املواط���ن ان ال يف���رط يف 
ا�صتخدام التي���ار الكهربائي املهياأ ل���ه ما ينعك�ض 
�صلب���ا عل���ى ط���ريف املعادل���ة ونعني بهم���ا وزارة 
الكهرب���اء م���ن جهة واملواط���ن يف منزله من جهة 

اأخ���رى. االآن ال ي���كاد يخل���و من���زل م���ن املن���ازل 
م���ن اأجهزة كهربائي���ة ذات ا�صتهالك ع���اٍل للطاقة 
الكهربائية من �صخان���ات ومدافئ كهربائية، لكن 
التي���ار الكهربائ���ي غر مهياأ بع���د حلمولتها لذلك  
يتوج���ب عل���ى املواط���ن امل�صتخدم له���ا ان يكون 
على بين���ة بان ا�صتخدامها �صيوؤث���ر تاأثرا �صلبيا 

�صواء يف منطقته او بيته.
واجلان���ب االآخ���ر ان ال�ص���وق العراقي���ة تعر����ض 
فيه���ا اأجه���زة كهربائية م���ا كان يتوج���ب ال�صماح 
با�صتراده���ا كونه���ا م���ن االأجه���زة الت���ي حتتاج 
اىل طاق���ة كهربائي���ة اك���رث  وميك���ن اأن ي�صم���ح 

با�صتراده���ا يف حال���ة تهيئ���ة املحط���ات التي ال 
تزال يف طور االإن�صاء .

م���ن كل ذلك اأردن���ا القول ان التي���ار الكهربائي ال 
تتحم���ل وزر انقطاعاته يف بع�ض املناطق وزارة 
الكهرب���اء ودوائرها فقط بل ان املواطن كثرا ما 

يكون م�صاهما يف ذلك.
نعتقد باأننا لو و�صلنا الدرجة الكافية من الوعي 
يف ه���ذا اجلان���ب الجتزن���ا الكثر م���ن امل�صكالت 
نح���ن والطاقة الكهربائية ميكن ان نت�صالح حن 
يطف���ئ املواط���ن يف منزل���ه م�صباح���ا ال ي�صتفيد 

منه.

ــــاء اأخــــــرى ــــي ــــش كـــهـــربـــاء واأ�

�صب����ق وان مت ن�ص����ر �صك����وى مواط����ن معنونة اىل 
جلن����ة املف�صول����ن ال�صيا�صي����ن يف رئا�صة جمل�ض 
ال����وزراء تخ�ض اهم����ال طلب اعادت����ه لعدم وجود 
الباع����ث ال�صيا�صي كما ذكر وق����د اغفلنا ذكر اال�صم 
يف حينه اذ انها مقدمة با�صم املواطن )كرمي �صامل 
�صالح /وزارة االعمار واال�صكان /�صركة املعت�صم 

للعلم لطفا.

اىل جلنـــة 
الـمــفــ�شـــولـــني

فـي جمل�ش الوزراء 
و�صل���ت ال�صفح���ة ر�صال���ة م���ن اإح���دى العوائ���ل الت���ي ت�صكن 
املحل���ة 920 منطق���ة الدورة تذكر فيها بانه���ا مل ت�صتلم البطاقة 
الوقودي���ة املوزعة على املواطنن يف حينه ل�صفرها اىل خارج 
العراق وعن���د عودتها ومراجعتها الوكي���ل وعدهم باحل�صول 
عل���ى بطاقة العام املقب���ل وتت�صاءل يف الر�صال���ة ملاذا ال حتفظ 
حقوقهم عند غيابهم ال�صيما ان الوكيل يتوجب عليه االحتفاظ 
به���ا كامانة حت���ى وان نفدت �صالحي���ة بطاقات اغل���ب االأ�صهر 
فيمكنه���ا احل�صول على ح�صة  وق���ود ولو ل�صهر واحد وتعتقد 
يف الر�صال���ة ان مث���ل ذلك االأم���ر قابل الن ي�صتغل م���ن الوكالء 
الذين يتوجب م�صاءلتهم عن البطاقات التي مل ت�صلم الأ�صحابها 

يف حينه.

الوكالء وبطاقة الوقود


