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�أخ�ضر �أم
�أزرق

نداء ا�ستغاثة وجهه عمال ال�سكك ب�سبب
رف�ضهم عمليات �صبغ العربات واملقطورات
العاملة الآن من اللون الأخ�ضر اىل الأزرق،
وعللوا ذلك ب�أن املبالغ الكبرية التي
ت�صرف على عمليات ال�صبغ كان من الأجدى
ان ت�سبقها �صيانة �ضرورية للعربات وخط
ال�سكك املرتدي والذي �أهملت عمليات
�صيانته منذ �سنوات ،الأمر الذي �أدى اىل
تباط�ؤ حركة القطارات العاملة ب�شكل
ملحوظ و انحراف القطار عن م�ساره �أو حتى
انقالبه يف بع�ض الأحيان!!
�أ�سباب كثرية دعتنا لزيارة مقر ال�شركة
العامة لل�سكك احلديد العراقية واملعامل
التابعة لها يف منطقة ال�شاجلية ،ك�شفنا
فيها ،على ل�سان منت�سبيها ،خروق ًا �إدارية
وقانونية� ،أهمها تفيي�ض الكثري من عمال
ال�سكك ب�أوامر �إدارية جديدة بحجة عدم
كفاءتهم ،وكذلك انعدام توفر م�ستلزمات
ال�سالمة املهنية وال�صناعية ملن يعملون يف
�أق�سام ال�سباكة و�صهر احلديد ما جعلهم
عر�ضة لأمرا�ض خطرية مثل العقم
والت�سمم وال�سرطانات ب�أنواعها ،ناهيك
عن تردي حال �أقدم واهم معامل ال�سكك
يف العراق وهي معامل ال�شاجلية والتي
غدت تعمل ب�أقل من ربع طاقاتها ب�سبب
قدم الأجهزة وعدم �صيانتها وتوقفها عن
العمل متام ًا يف ال�شتاء النها تغرق مبياه
الأمطار؟ وحكايات �أخرى البد ان ن�سمعها
من �أ�صحابها.

مدير ال�شركة
مع املحررة

حتقيق� /أفراح �شوقي

ت�صوير /مهدي اخلالدي

يف ال�شركة العامة لل�سكك احلديد العراقية

�صبغ قطاراتنا بالأزرق هل مينحها ال�سرعة واملتانـة ؟!
مدير ال�شركة :ب�إمكاين �إدارة ال�شركة بن�صف عدد العمال احلايل!
�أوامر تفيي�ض
فريدون �أحمد كاظم احد عمال ال�شركة ومن
امل�شمول�ي�ن بالتفيي�ض حمل قرار اال�ستغناء
عن ��ه وه ��و م�ستغ ��رب من تل ��ك الإج ��راءات
التع�سفي ��ة التي اتخذته ��ا �إدارة ال�شركة من
دون �أي �إيع ��از او تنبيه ،قال لنا :انا معتقل
يف زمن النظام ال�ساب ��ق ولدي وثيقة ت�ؤيد
ذلك من م�ؤ�س�سة ال�سجناء ال�سيا�سيني،عدت
لدائرتي باال�ستفادة من قرارات املف�صولني
ال�سيا�سيني ،ب�صفة مدير فني لكني �صدمت
ب�أم ��ر تفيي�ض ��ي املفاجئ من الدائ ��رة بقرار
تع�سف ��ي �شمل مع ��ي  50موظف� � ًا ،وت�ساءل
فري ��دون :كيف ميك ��ن اال�ستغن ��اء عنا بهذه
ال�سهول ��ة ،اال يوج ��د نظ ��ام �إداري يح ��دد
املوظف املق�صر ليتم اال�ستغناء عنه؟
يق ��ول عبد ال�س�ل�ام عب ��د الك ��رمي 32/عام ًا
يف خدم ��ة ال�شركة يعم ��ل يف ق�سم اخلراطة
التابع للهند�س ��ة الآلية يف ال�شاجلية :عملي
�صع ��ب ج ��د ًا ،فـ(الكري ��ن) عاطل وه ��و اهم
حلقة يف عملن ��ا ،وال احد ي�ستم ��ع ملطالبنا،
وق ��د تعر�ض ��ت اكرث من مرة للم ��وت ب�سبب
ق ��دم اجلهاز وعدم �أهليت ��ه للعمل ،اما زميله
وق ��د امتن ��ع عن ذك ��ر ا�سم ��ه ،فانتق ��د ب�شدة
العملي ��ات اجلاري ��ة االن ل�صب ��غ عرب ��ات
امل�سافري ��ن واملقط ��ورات بالل ��ون الأزرق،
وعلل ذلك بالقول :بدال من �صباغة العربات
وه ��ي مكلف ��ة مالي� � ًا كان الأج ��دى ان جترى
عمليات �صيانة عليه ��ا �أو ًال ،فكلفة الأ�صباغ
تقدر بـ 4-3ماليني دين ��ار للعربة الواحدة!
كم ��ا انه ��ا تنفذ من قب ��ل �ش ��ركات �أهلية ،يف
ح�ي�ن ان العامل لدينا معط ��ل عن العمل ،اما
كان ميك ��ن ت�شغيل ��ه ه ��و عو�ض ًا ع ��ن منحها
ملقاول�ي�ن؟ و�أ�ض ��اف ان ق ��رار ال�صبغ اتخذ
ب�ش ��كل �شخ�صي ومل ت�ست�شر ب�ش�أنه الإدارة
اح ��د ًا من الفني�ي�ن او امل ��دراء العاملني هنا
منذ �سنني.
اب ��و حمم ��د عام ��ل يف املعم ��ل عل ��ق قائ�ل� ًا:
اللون الأخ�ضر يرم ��ز خل�ضرة العراق وهو
لون ال�س�ل�ام والأمان وجزء من �ألوان العلم
العراقي ،وكما قال ال�شاعر املاء واخل�ضراء
والوجه احل�س ��ن ،ومل يذكر ال�شاعر العربي
اللون الأزرق مطلق� � ًا كما ان اللون الأخ�ضر
هو لون موح ��د بالن�سبة للخط ��وط العاملة
ب�ضمنها �ش ��ركات الط�ي�ران والقطارات وال

نع ��رف �سبب ًا مقنع ًا للتغي�ي�ر ،وهل �ست�صبغ
طائراتنا باللون الأزرق قريب ًا؟
�إهمال �أقدم �شركة يف العراق
تق ��ول امل�ص ��ادر ان ال�شرك ��ة العام ��ة لل�سكك
احلدي ��د العراقية تع ��د من �أق ��دم ال�شركات،
ت�أ�س�س ��ت يف العراق �سنة  1916ومت و�ضع
احلج ��ر الأ�سا� ��س لبناي ��ة املحط ��ة العاملي ��ة
الك�ب�رى يف الكرخ ثم و�ضعت حتت االدارة
الربيطاني ��ة ،ويف  16ني�س ��ان ع ��ام 1936
انتقلت ملكية ال�سكك اىل احلكومة العراقية
ويعت�ب�ر هذا الت�أري ��خ عيد ًا وطني� � ًا لل�سكك،
وق ��د انطلقت منه ��ا العديد م ��ن التظاهرات
وظهر منه ��ا املنا�ضلون والعديد من حركات
التح ��رر .رئي�س مهند�سني �أقدم يف ال�شركة
اخربن ��ا قائ�ل� ًا :منذ قي ��ام احل ��رب العراقية
الإيراني ��ة وحت ��ى الآن مل نت�سل ��م �أي م ��ادة
احتياطي ��ة ل�صيان ��ة العربات وم ��ا نقوم به
لي�س �سوى املناقلة بني العربات والت�صنيع
الذاتي مبوا�صفات حملية وما يح�صل الآن
هو ك�ث�رة توقفات القط ��ار وعطالته و بطء
حركته.
حوادث مميتة
�سائ ��ق القطار( ).......ق ��ال يل :لدي خدمة
�أمده ��ا � 28سنة ،وم ��ا �أ�ستطيع قوله ان خط
ال�سك ��ة رديء ج ��د ًا وبط ��يء خ�صو�ص ًا خط
بغداد -ب�صرة وب�صرة مو�صل وهو مي�شي
ب�سرعة  10-5كم يف ال�ساعة واملفرو�ض ان
تك ��ون �سرعته 100كم يف ال�ساع ��ة ،وغالبا ً
م ��ا حت�صل ح ��وادث ب�سبب عط�ل�ات القطار
املفاجئ ��ة وعدم �أهلية خ ��ط ال�سكة ،و�إهمال
�صيانته ��ا من ��ذ �سن ��وات ،وذات م ��رة بلغت
املعنيني يف الإدارة بعطل يف القطار ب�سبب
ع ��دم فاعلي ��ة (الربي ��ك) في ��ه ،ولك ��ن �إدارة
ال�شرك ��ة فر�ض ��ت علي االنط�ل�اق رغم ذلك!
كما نعاين م ��ن املعابر غري النظامية والتي
ت�سب ��ب عرقلة �سري القط ��ار وخماطر �أخرى
للأ�سب ��اب ال�سالف ��ة ،وع ��ن ر�أي ��ه بعملي ��ات
ال�صب ��غ اجلاري ��ة الآن ق ��ال :ب�صراح ��ة ال
احبذها الن �أي نظام دويل البد من ان يحدد
لون� � ًا موح ��د ًا لقاطرات ��ه وطائرات ��ه واعتقد
ان الل ��ون الأخ�ضر منا�س ��ب لكنها مزاجيات
املدي ��ر العام! وقب ��ل ان يودعن ��ا ت�ساءل عن

�إمكاني ��ة �إع ��ادة ت�أهي ��ل معام ��ل ال�شاجلي ��ة
الت ��ي كانت تتوىل �صيان ��ة القطارات وخط
ال�سكة.
تهريب احلديد ال�سكراب!!
�أبو �سالم /احد منت�سبي ال�شركة ولديه 43
عام ًا يف اخلدمة طرح مو�ضوعا �آخر قائ ًال:
الب ��د م ��ن الب ��دء يف �إع ��ادة البني ��ة التحتية
للع ��راق والقط ��ار ه ��و �شري ��ان النق ��ل ،ومل
جت ��ر �أي عملي ��ات اعم ��ار على خ ��ط ال�سكة
والأج ��زاء املتحركة فيها م ��ا �سبب بط ًء يف
حرك ��ة القط ��ار ب�ش ��كل ملح ��وظ .بالأم� ��س
كان ��ت امل�سافة ب�ي�ن بغ ��داد والب�صرة خم�س
�ساع ��ات الآن �ص ��ارت يوم�ي�ن! والبد من ان
اذك ��ر ب�شيء مهم م ��ن خ�ل�ال جريدتكم ،هو
ان �أطن ��ان ال�سكراب من م ��ادة احلديد التي
متتلكه ��ا ال�شرك ��ة كان بالإم ��كان اال�ستفادة
منها لتلبية احتياجات البلد من مادة احلديد
ب ��د ًال من ا�ستريادها،وهو يوفر مبالغ طائلة
لن ��ا ،ولكن اين يذهب ال�سكراب الآن؟ �أعدت
علي ��ه �س�ؤاله فقال :اعتق ��د ان هناك عمليات
جتري يف اخلفاء لتهريبه اىل خارج العراق
من قبل و�سطاء! وعاد �أبو �سالم لينبه قائ ًال:
ان الع ��راق ميلك مواد �صناعية مهمة تغنيه
عن ا�ستريادها من اخلارج ولكن.
وم ��ن داخ ��ل ق�س ��م ال�سباك ��ة يف معام ��ل
ال�شاجلي ��ة ا�ستمعن ��ا اىل �ش ��كاوى العاملني
هن ��اك ب�سب ��ب ع ��دم �شموله ��م مبخ�ص�صات
خط ��ورة و�سالم ��ة مهني ��ة رغ ��م عمله ��م يف
�أج ��واء غ�ي�ر �صحي ��ة وب ��دون توف ��ر �أي
م�ستلزمات حماية ،و�أعربوا عن خيبة املهم
ب�سبب ف�ش ��ل طلباتهم املتكررة لزيارة املدير
العام له ��م واالطالع عل ��ى �أحوالهم ،وكذلك
�شكوا البطال ��ة املقنعة فمعظمهم بدون عمل
ب�سبب قلة عمليات ال�صيانة.
حظر جتوال لل�صحافة يف مقر
ال�شركة!
لقا�ؤن ��ا املدي ��ر العام ل�شرك ��ة ال�سكك احلديد
مل يك ��ن مبا�ش ��ر ًة بالت�أكيد وامن ��ا �سبقه لقاء
مدير الإعالم ال�سيد جواد اخلر�سان والذي
تع ��اون معنا كث�ي�را ً كون ��ه �صحفي� � ًا �أ�صال،
لكن ��ه اخربن ��ا ب�ض ��رورة تثبي ��ت الأ�سئل ��ة
م�سبق� � ًا يف ورق ��ة ليطلع عليه ��ا املدير العام

�أعمال بناء
قب ��ل اللقاء! وافقن ��ا على طلب ��ه ومت حتديد
ال�ساع ��ة الواح ��دة ظهر ًا من ي ��وم اخلمي�س
موع ��د ًا لإج ��راء اللق ��اء ،لكن م ��ا ا�ستوقفني
فعال م ��ا جاء على ل�سان مدي ��ر مكتبه املدعو
طيف الذي طلب منا بعد ان اطلع على ورقة
الأ�سئل ��ة ان نتحدد مبا جاء فيها وال ن�ضيف
�شيئ� � ًا من عندنا خالل �إج ��راء اللقاء وكذلك
ع ��دم التج ��وال يف �أق�سام ال�شرك ��ة ،وتكون
الزي ��ارة حم�ص ��ورة ب�شخ� ��ص املدي ��ر العام
فقط! ب�سبب تعليمات �إدارية!.
�ساعة املحطة العاملية بال
عقارب!!
و�أنا يف مقر ال�شركة العامة لل�سكك احلديد،
طالعتني اوال �ساعة املحطة ال�شهرية والتي
كانت رم ��ز ًا من رم ��وز العا�صم ��ة بغداد يف
منطق ��ة حيوي ��ة ه ��ي ع�ل�اوي احلل ��ة ،لكنها
غدت ال ت�سر الناظر اليها وهي جمرد اطالل
خرب ��ة ال حتم ��ل م ��ن مع ��امل ال�ساع ��ة الت ��ي
نعرفه ��ا �سوى اال�س ��م فقط ،وعندم ��ا �س�ألت
مدي ��ر ال�شركة عنه ��ا اخربين ان ��ه ي�سعى ال
�صالحه ��ا وجل ��ب ماكنة حديثة له ��ا من قبل
�شركة عاملية معروفة ،وهي عاطلة منذ فرتة
طويل ��ة ،وم ��ا كان باقي� � ًا منه ��ا عقاربها فقط
لكنها �سقطت �أي�ض ًا اث ��ر االنفجار الإرهابي
الذي طال وزارة اخلارجية!

ما هو ال�سبب
احلقيقي لتفيي�ض
 49عام ًال وفني ًا؟
م��ن يه��رب
�سكراب القطارات
واىل �أين يذهب؟
معمل بحاجة اىل عمال

العمالة الآ�سيوية �أف�ضل من
العمالة املحلية!
مكتب املدير العام ال يرتبط مبكاتب موظفيه
ال من بعيد وال من قريب ،انه من طراز اخر،
يجعلك ت�شع ��ر بالفخام ��ة والعظمة يف حني
كانت غرف املوظفني الذين زرتهم �سواء يف
مق ��ر ال�شركة او يف مقر املعام ��ل التابعة لها
يف منطقة ال�شاجلية ،بحاجة اىل الكثري من
مظاه ��ر املدنية التي تتمتع به ��ا غرفة ال�سيد
املدير! املهم ان اللقاء مت وفق املوعد وبد�أت
م�ش ��وار الأ�سئلة الت ��ي ات�س ��ع ال جلها �صدر
املدير العام بقدر ات�ساع غرفته!
قال رافع يو�سف عبا�س املدير العام لل�شركة:
ان معظم العاملني غري كفوئني ،وهناك حالة
م�ؤ�ش ��رة من الرتاخي والته ��رب من العمل،
وب�إم ��كاين ان �أغط ��ي ن�شاط عم ��ال ال�شركة
ب�ألف �آ�سيوي ،بدال م ��ن 10500منت�سب هم
ع ��دد العم ��ال الكلي ،وعموم ًا ف ��ان التفيي�ض
ن�سب ��ي وان ��ا ال احت ��اج �س ��وى اىل ن�ص ��ف
�أعداده ��م! وحالي ��ا قمن ��ا بتفيي� ��ض م ��ن ال
نحتاجهم كلي ًا.
ولك ��ن هن ��اك �سياق ��ات �إداري ��ة ،ممك ��ن
ا�ستخدامه ��ا مثل توجي ��ه الإن ��ذار للمتغيب
او املت�سي ��ب ومن ثم خ�صم راتبه او نقله او
م ��ا �شابه مل ��اذا مل ت�ستخدموا تل ��ك الأ�ساليب
الإدارية؟
 �أجابن ��ي بحدة وا�ضح ��ة :موظف الذاتيةمتواط ��ئ معه ��م ،وامل�شكلة تخ� ��ص اجلميع،
هناك م ��دراء �أق�سام متهاون ��ون وعموم ًا انا
ل�ست را�ضي ًا عن عمل منت�سبي ال�شركة.
القطار املعلق معلق!
وع ��ن املرحل ��ة الت ��ي و�ص ��ل اليه ��ا م�شروع
القطار املعلق؟
 امل�شروع متت درا�سته وو�ضعت امل�ساراتاخلا�صة به ،لكنه م�ؤج ��ل بانتظار التمويل،
وه ��و م�ش ��روع متكام ��ل مع خ ��ط املرتو وال
يتقاط ��ع معه وتقع عل ��ى عاتق �أمان ��ة بغداد
�آلي ��ة التنفي ��ذ وامليزاني ��ة لكنن ��ا نبح ��ث عن
متوي ��ل منا�سب له ،اما عن طريق اال�ستثمار
او �ضم ��ن عق ��ود ا�ستثمارية ،فكل ��ف �إن�شائه
باهظ ��ة وتبلغ قيمتها يف الكيلو مرت الواحد
 15ملي ��ون دوالر ف�إذا كان ��ت ال�شبكة بطول
 50م�ت�ر ًا مث�ل�ا فه ��ذا يعني انن ��ا نحتاج اىل
 750مليون دوالر.
التمويل دائم ًا
خالل جتوالن ��ا يف معامل ال�شاجلية التابعة
لل�شرك ��ة ،الحظنا قدمها وغياب ال�صيانة عن
الكثري م ��ن �أق�سامها احليوي ��ة ،وعرفنا انها
هكذا منذ �أح ��داث عام  2003وما رافقها من

ا�ستهداف و�سرقة وغريها ما ر�أيكم؟
 معام ��ل ال�شاجلي ��ة م ��ن اق ��دم املعام ��ل يفالع ��راق �أ�س�س ��ت يف الثالثيني ��ات من القرن
املا�ض ��ي ،وهي من اقدم املواق ��ع ال�صناعية،
وكان ��ت هن ��اك ت�صامي ��م لإع ��ادة ت�أهيله ��ا
وبنائه ��ا ،لكنه ��ا توقفت بعد �إق ��رار م�شروع
اخل ��ط القو�س ��ي لل�س ��كك احلدي ��د م ��ن قب ��ل
وزارة التخطي ��ط ،وه ��و م�ش ��روع يحي ��ط
ببغ ��داد وي�ضم م�شاريع كث�ي�رة ،فكل ما بعد
موق ��ع املحط ��ة التي انت ��م فيه ��ا االن �سيزال
وحت ��ى ما بع ��د ال�شاجلية ويق ��وم بدله نفق
كب�ي�ر جد ًا لدخ ��ول القط ��ارات ،و�أي�ض ًا نحن
بانتظ ��ار التموي ��ل املنا�س ��ب ،وب�صراحة ان
اال�ستثمار البد من ان تتوفر له بيئة منا�سبة
كا�ستقرار احلال ��ة الأمنية ونوعية القوانني
ال�ضامن ��ة للم�ستثمري ��ن اذ ان ر�أ� ��س امل ��ال
جب ��ان كما يقال ،عموم ��ا لدينا حركة يف هذا
اجلان ��ب لكن لي� ��س بامل�ستوى ال ��ذي يجذب
اال�ستثمارات.
الن�شاط الفعلي
* �ش ��كا عم ��ال ال�شاجلي ��ة ع ��دم �ص ��رف
خم�ص�ص ��ات اخلط ��ورة �سيم ��ا وان العدي ��د
منهم خ�صو�ص ًا عمال ق�سم ال�سباكة يعملون
يف �أج ��واء غ�ي�ر �صحي ��ة م ��ن حي ��ث �أ�ضرار
امل ��واد ال�صناعي ��ة املحيط ��ة به ��م والفولتية
العالي ��ة لأف ��ران ال�صهر وال�ت�ردد الكهربائي
العايل وغريها ..ما هو تعليقكم؟
 بد�أن ��ا قب ��ل �أ�سابي ��ع فق ��ط بتح�س�ي�ن بيئةالعم ��ل ،واعم ��ار جزئ ��ي للمعام ��ل� ،شم ��ل
ال�شبك ��ة الكهربائي ��ة وجتمي ��ل الأر�صف ��ة
وواجهات البنايات وتنظيف خزانات املياه
ومعاجل ��ة م�شكل ��ة �شحة املاء ،وم ��ن �ضمنها
اي�ض ًا �ص ��رف بدالت عم ��ل و�أحذية �صناعية
وكمام ��ات خا�صة ،اما ما يخ�ص خم�ص�صات
اخلط ��ورة فهذا ال ميكن حالي� � ًا كوننا نت�سلم
رواتبنا م ��ن وزارة املالية منحة ب�سبب عدم
وجود مورد مايل وكوننا �شركة ذات متويل
ذاتي،ون�شاطن ��ا الفعلي مل يب ��د�أ اال منذ �ستة
�أ�شهر فقط.
* ال�شرك ��ة العام ��ة لل�س ��كك احلدي ��د تعد من
ال�ش ��ركات اخلا�س ��رة والت ��ي ال ت ��زال ت�أخ ��ذ
منحة من وزارة املالية لتم�شية متويلها ،هل
و�ضعتم �آلية للخروج من �إ�شكالية اخل�سارة
باعتم ��اد ال�شرك ��ة الناق ��ل الوحي ��د بالن�سبة
للب�ضائع واملعدات لكل وزارات الدولة؟
 ما حتدث ��ت به هو م�شكل ��ة حقيقية ،فهناكع ��زوف كبري من قب ��ل ال ��وزارات والدوائر
املرتبط ��ة به ��ا ع ��ن ا�ستخ ��دام �أ�سط ��ول
النق ��ل يف نق ��ل ب�ضائعها باعتباره ��ا الناقل
الوطن ��ي ،بالرغ ��م م ��ن وج ��ود قان ��ون لذلك
�ص ��در �سن ��ة  1986فالقط ��ار و�سيل ��ة نق ��ل
متميزة ونح ��و %90من ن�شاط نقل الب�ضائع
يف الع ��امل تتم عرب القط ��ارات ،فالأملان مثال
ي�سريون ( )39الف قطار يف اليوم الواحد،
واعقد ان �سبب العزوف هو الف�ساد الإداري
الذي ا�ست�شرى يف وزاراتنا ،هناك عموالت
تدخ ��ل جي ��وب امل�ستفيدين م ��ن العملية من
الو�سطاء.
* اال ميك ��ن عد عدم �صيانة ال�شبكة ال�سككية
�سببا من �أ�سباب العزوف؟
 بالعك� ��س الآن بد�أ التعاون يعود ،ون�سعىاىل زي ��ادة طاقاتن ��ا يف امل�ستقب ��ل وحت�سني
�أداء ال�سكة والقطارات.
م�شاريع بحاجة لـ 55مليون
دوالر
* مل ��اذا مل تعمل ال�شرك ��ة على تن�شيط عملها

طيل ��ة الفرتة املا�ضية اق�ص ��د �سنوات ما بعد
التغيري عام 2003؟
 م�شكل ��ة ال�سكة احلديدي ��ة يف العراق انهاقدمية جد ًا ،احلروب واحل�صار االقت�صادي
و�أحداث عام  2003وما تالها �سببت انهيار
البني ��ة التحتي ��ة مل�شاري ��ع ال�س ��كك ب�ش ��كل
كام ��ل ،وامل�شاري ��ع الت ��ي لدين ��ا الآن بحاجة
اىل �أك�ث�ر من ( )55ملي ��ون دوالر وهي غري
متوف ��رة ،لذل ��ك اعتمدن ��ا الت�أهي ��ل اجلزئ ��ي
يف الوح ��دات املتحرك ��ة ،فالقطار عاد للعمل
بخم�س قاط ��رات فقط بني بغ ��داد والب�صرة
يف نهاي ��ة الع ��ام املا�ض ��ي فق ��ط ،ام ��ا الآن
فه ��و يعمل ب� �ـ( )35عرب ��ة م�سافري ��ن ولدينا
قطاران للب�صرة ذهاب ًا و�إيابا واىل الرمادي
قطار �أ�سبوع ��ي ،وقمنا بت�أهي ��ل ( )16عربة
�سياحي ��ة مع املن ��ام ،ولدينا بح ��دود ()150
عربة م�سافرين عاطل ��ة وقمنا بتوقيع عقود
م ��ع اجلانب الرتكي لت�أهيله ��ا ب�شكل متطور
يرقى للخدمة احلديثة.
* ومل ��اذا مل ت�ستعينوا بالكادر املحلي لإعادة
الت�أهي ��ل بدال من البطالة املقنعة التي ي�شكو
منها عاملو ال�شركة؟
 العمالة املحلي ��ة ال تر�ضي طموحنا ونريدعرب ��ات مبوا�صفات عاملية!وب�ش ��ان البطالة
املقنعة ف�أقول اننا يف طور تو�سيع ن�شاطاتنا
وه ��ي تزيد من العمل وتق�ضي على البطالة،
فقد دخل القط ��ار الرتكي و�سوف نعمل على
تن�شيط حركة الب�ضائع الرتكية.
* يدور احلديث عن م�شاكل كثرية تعيق عمل
القط ��ارات ب�ضمنها قدم خط ال�سكة واملعابر
غ�ي�ر القانونية التي تت�سبب بحوادث كثرية
ت�صل اىل حد انقالب القطار او انحرافه عن
م�ساراته؟م ��ا ال�سبي ��ل لتح�س�ي�ن �أداء �شبك ��ة
�سكك احلديد؟
 معاناتن ��ا يف هذا املجال كبرية جد ًا ،فخطبغ ��داد الب�ص ��رة خ ��ط طوي ��ل ويحت ��اج اىل
وقت طويل لإع ��ادة ت�أهيل ��ه ،ون�سعى اليوم
لإن�ش ��اء خ ��ط �سك ��ة حديدية حديث ��ة ،مابني
الب�صرة وبغ ��داد .و�صلنا لغاي ��ة الديوانية،
لك ��ن توقفنا ب�سبب ع ��دم توفر املواد الأولية
كاحلديد والعوار�ض الكونكريتية ،وال�سبب
ه ��و ت�أخ ��ر وزارة املالية يف توقي ��ع العقود
وامل�ب�ررات غ�ي�ر مقنع ��ة متام ًا،مم ��ا ت�سبب
يف ت�أخرين ��ا مل ��دة �سن ��ة .وا�ست ��درك قائ�ل ً�ا:
�إج ��راءات اال�ست�ي�راد والت�صدي ��ر يج ��ب ان
تك ��ون �سريع ��ة حت ��ى ت ��دور عجل ��ة االعمار
ب�ش ��كل �صحي ��ح .كما ان لدين ��ا الآن م�شروع
لتطوي ��ر الرب ��ط ال�سكك ��ي مع القائ ��م والبو
كم ��ال وه ��و �سيفتح جم ��اال كب�ي�ر ًا للتجارة،
النه يرب ��ط اخلليج مبا�شرة بالبحر الأبي�ض
املتو�سط ،و�ستنتع� ��ش حركة التجارة قريب ًا
ع�ب�ر اال�ست�ي�راد والت�صدي ��ر والرتانزي ��ت.
فالع ��راق بل ��د ممت ��از جغرافي ًا وه ��و تقاطع
ال�ش ��رق مع الغرب وال ميك ��ن لقطار ان يعرب
من دون ان مير بالعراق.
* ومتى تكتمل تلك ال�سكة؟
 املعني ��ون يف �سوريا قالوا انهم �سيكملوناجنازها بداية عام  2012ونحن نعول على
ذلك كثري ًا.
نع ��ود مل�شكل ��ة �صب ��غ العربات ،مل ��اذا رف�ضها
معظم العاملني وما اجلدوى منها؟
حتوي ��ل الل ��ون كان لأجل �إ�ضف ��اء �شيء من
التجدي ��د واجلمالي ��ة والتغي�ي�ر ،والإن�سان
بطبع ��ه مي ��ال للما�ض ��ي والتم�سك ب ��ه وذلك
هو �سب ��ب ا�ستي ��اء العاملني من ��ه ،وانا �أجد
ان �صب ��غ العرب ��ات يحملن ��ا عل ��ى �إكم ��ال
ترتيب داخله ��ا وت�أهيله �أي�ض ًا وهو جزء من
م�شروعنا املقبل.

