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شؤون الناس

يف صلب املوضوع

رمضان واملفرقعات
يتدرعـون براءتهـم ،او يخلعونهـا ،ال فرق ،ويـنفلتون
الــى ال ـشــارع او الــزقــاق أو (الـعكــد) او الــى
(جـيـتـ ــوهـ ــات) ال ـطـ ــرف ،معـبـ ــأة جـيـ ــوبهـم
(بحل ــوى امل ــرح) كـم ــا ي ـسـم ــونه ــا ،وم ــا هـي
بحلـوى" ،فـاصـابع العـروس" اللـذيـذة الـتي
كنــا نتـداولهـا يف طفـولـتنــا اصبحـت اليـوم
اص ــابع ديـنــامـيـت (خلـب) ومف ــرقعــات مـن
شتـى االنــواع ،يبتـاعهـا اطفـالنــا مسـرورين
متلـذذين بدويها الـذي يصم االذان وال يختلف عن
الـ ـ ــدوي الـ ـ ــذي حت ـ ـ ــدثه امل ـتـفج ـ ـ ــرات احلق ــيقــيـ ـ ــة،
وي ــضحـكـ ــون ب ـ ــاعلـ ــى اص ـ ــواتهـم وهــم يفـ ــرون الـ ــى
مخـ ــابــئهــم بعـ ــد ان ت ـطـلق
افــواههم الـغضــة مجمـوعـة
صايف الياسري
مـن الــتعـلقـي ــات ال ـســمج ــة
ويف هذه االيام حـ ـ ـ ــول ارتـعـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــة خـ ـ ـ ــوف
امـسكت بـشيخ مـر مصـادفة
الرمضانية يزداد
قـرب هــذه املفــرقعــة او تلك
استهالك
وفـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــأه دويـهـ ـ ـ ــا فـقـفـ ـ ـ ــز
املفرقعات
وانصراف االطفال مـذهـوال ،وحتـى يـدرك انهـا
مجــرد لعبــة تكــون اعصـابه
الى حتويل
الهـرمـة قــد فقــدت العـديـد
مصاريفهم
م ــن خاليـ ـ ــاهـ ـ ــا امل ـت ــبقــيـ ـ ــة
اليومية الى
تصـارع األمراض واملفـاجآت
املفرقعات
االخرى ،او بعد صرخة فزع
واالسلحة بدالً من اطلقتها امـرأة كبيرة السن،
انفاقها لشراء
او ش ـ ــاب ـ ــة ص ـب ـي ـ ــة اع ـت ـ ــادت
الطعام والشراب هدوء احلي الذي لم متزقه
م ـ ـ ــن قـ ـ ـ ـبــل ان ـفــج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
من حوانيت
ال ـسـيــارات املـفخخــة ،ولـيـت
املدارس.
االمـ ــر اقـت ـص ـ ــر علـ ــى هـ ــذه
املفرقعـات وحسب ،بل هناك املـسدسات والـرشاشات
واالسلحة املزودة بـذخائر البارود التي ال تقل درجة
اصـ ــواته ــا عـن درج ــة صـ ــوت االطالقـ ــة احلقــيقـي ــة
املـنـبعـث مـن فــوهــة م ـســدس او بـنــدقـي ــة حقـيقـيــة
جتـعل ص ــاحـب اق ــوى ع ـصـب مـن ال ـشـب ــاب ولـيــس
الـ ـشـيـ ــوخ وحـ ـسـب (يـجفـل) ويهـتـ ــز مـ ــذهـ ــوالً مـن
املف ـ ــاج ـ ــأة الـتـي عـك ـ ــرت بل ق ــطعـت حـبـل اله ـ ــدوء
ال ــسلــس ال ــذي كـ ــان يغـم ــر ال ـطـ ــريق او ال ـش ــارع او
الزقاق أو..
ليـس هـذا وحــسب ،فهــذه االسلحــة االلعـاب مـزودة
بنوع من االشعة (احلمراء) التي تزود بها االسلحة
احلقـيقـي ــة لـضـبــط اله ــدف ،وهـ ــذه االشع ــة تـثـي ــر
الرعب ايضـاً ،بل هي اكثر اثـارة برغم صحتهـا ،عبر
ايحاءاتها العديدة.
ويف ه ـ ــذه االي ـ ــام ال ـ ــرمـ ـض ـ ــان ـي ـ ــة ي ـ ــزداد اس ـتـهالك
املف ـ ـ ــرقعـ ـ ــات وان ــص ـ ـ ــراف االطفـ ـ ــال الـ ـ ــى حت ـ ـ ــويل
مصـاريفهم الـيوميـة الى املفـرقعات واالسلحـة بدالً
من انفـاقهـا لـشـراء الـطعـام والـشــراب من حـوانـيت
املدارس.
ولـهذه االلـعاب جـوانب كثـيرة ضـارة ،فهي يف الـوقت
الـذي تـروج فـيه لثقـافـة العـنف واستخـدام الـسالح،
واعـتـب ــارهـ ــا ثق ــاف ــة مـتعـ ــة وتلـ ــذذ ،تهـيـيء ارضـي ــة
سيكولوجية لدى االطفال لالستمتاع باالذى الذي
يـسببـونه لآلخـرين ،وهـي يف الوقـت ذاته تبتعـد بهم
عن اجـواء ومناخات (شهـر رمضان) التي تـدعو الى
السالم والتسـامح والتضامن ونـبذ العنف ،ونضيف
بندأ آخـر هنا ،هـو الهدر االقـتصادي ،فهـذه االلعاب
تستـورد من خارج الـبلد بالعـملة الصعبـة ،وهي كما
نعلـم ال ت ــدر علــى الـبلــد ايــة فــائــدة وال ت ـســد ايــة
حـاجة ،لذا فان الدولة واجلهـات املتخصصة ملراقبة
االسـتـيـ ــراد والـت ـصـ ــديـ ــر والـنـ ـشـ ــاط االجـتـمـ ــاعـي
والثقايف ،مدعوة ملعـاجلة هذه الظاهرة واحلد منها
اذا لم نطالب بانهائها متاماً.

لقــــاء ســــــريع

املــــديــــر العــــام لـكهــــربــــاء مـنــطقــــة الفــــرات األوســط:

ســنـــطـــبق قــــــريــبــــــاً جتــــــربــــــة ( 10أمــبــريات) لــكل بــيــت

املـه ـ ـنـ ـ ـ ـ ــدس رح ـ ـيـ ــم هـ ـ ـ ـ ــاشـ ــم
اجلع ــيفـ ـ ــري املـ ـ ــدي ـ ـ ــر العـ ـ ــام
لــكه ـ ــرب ـ ــاء م ـن ــطق ـ ــة الف ـ ــرات
االوسط ضيف الصفحة لهذا
الع ـ ــدد س ـ ــأل ـن ـ ــاه عــن اآلل ـي ـ ــة
اجل ــدي ــدة يف تـ ــوزيع وت ــوفـي ــر
الكهـربــاء للمـواطـنني يف هـذه
املنطقة فأجاب:
ت ـتـ ـض ـمــن اآلل ـي ـ ــة اجل ـ ــدي ـ ــدة
ت ــرشيــد االسـتهالك وت ــرشيــد
الطـاقـة مـن اجل تقلـيل فتـرة
االنـق ـ ـطـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــات يف الـ ـتـ ـيـ ـ ـ ــار
الـكه ــرب ــائـي وق ــد مت اخـتـي ــار
احـ ـ ــد االح ـيـ ـ ــاء يف مـ ـ ــدي ـنـ ـ ــة
الـنجـف لتــطبـيق ه ــذه االليــة
الـتي تـضمـنت تـزويـد كل بـيت
 10امـبيـرات وبــواسطـة اجهـزة
حتكم باالمبيرية ومتى ما مت
جتـ ـ ــاوز املـ ـ ــواط ــن علـ ـ ــى هـ ـ ــذه
احل ـص ـ ــة املق ـ ــررة يق ــطع عــنه
التـيار الكهـربائي هـذه اخلطة
حققـت م ــا كـن ــا نـ ــأمله مـنه ــا
ل ـ ـسـك ـ ــان احلــي ال ـ ــذي اصــبح
يـنعـم بـتـيــار كهــربــاء مـسـتقــر
ومبــرمج القـطع هــذا النجـاح
ي ــدفعـنــا لـتـطـبـيق اخلـطــة يف
ك ـ ــربالء وب ـ ــابل والـ ــديـ ــوانـيـ ــة
خالل الفـترة القريبة القادمة
اذ سـيـتـم ايـضـ ـاً اخـتـي ــار اح ــد
االحيــاء الــسكـنيــة يف م ــدينــة
احلل ــة لـتـطـبـيق ه ــذه االلـي ــة
ويـبـ ــذل العـ ــاملـ ــون يف ق ـطـ ــاع
الكهــربــاء جه ــوداً استـثن ــائيــة
علــى ال ــرغم مـن كل الـظــروف
الـ ــصع ـبـ ـ ــة امل ـت ـم ــثل ـ ـ ــة بعـ ـ ــدم
استقرار االمن وتفشي ظاهرة
االره ــاب التـي نتـمنــى ان يـتم
القضــاء عليهـا نهـائيـاً بـاقـرب
وقت ممكن.

وع ــن اسـ ـب ـ ـ ـ ــاب ت ـ ـ ـ ــردي عـ ـمـل
احملطـات اخلـاصـة بــالتــوليـد
اجاب:
تقـادم الــزمن علــى احملطـاتاخلــاصــة بــالـتــولـيــد وانـتهــاء
عمــره ــا االفتــراضـي وتعــرض
شـبك ــات الكهــربــاء للـتخ ــريب

هــي ال ـ ـس ـبــب ال ـ ــرئ ـي ـ ـس ــي مع
مالح ـظـ ــة ان قـ ــدم احمل ـطـ ــات
وعـدم كفــايتهـا لـسـد احلـاجـة
الفـعليــة للمــواطن اضف الـى
ذلك ان الضغط الواقع عليها
تـض ــاعف كـثـيــراً خــاص ــة بعــد
سقـوط النظـام املبـاد متثل يف

كثـرة مقتـنيـات املـواطنـني من
االجه ــزة الـكه ــرب ــائـي ــة الـتـي
دخلت الـى االسـواق العـراقيـة
مـ ــؤخـ ــراً مـن مـكــيفـ ــات هـ ــواء
واجهـزة مـتنـوعــة االستخـدام
كل ذلك جعـل مشكلة الـطاقة
الكهـربائـية تـتفاقـم يومـاً بعد

آخر.
*وما احللول املطروحة؟
وضـعـ ــت وزارة ال ـكـه ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـ ــاءخـطـط ـاً ودراســات عــديــدة من
اجل حل مـشكلــة الكهـربـاء اذ
سـيتـم التــركيــز علــى حتــسني
خطــوط الطـاقــة الكهـربــائيـة

وحل االخـتـن ـ ــاق ـ ــات مــن اجل
انــسيــابيـة عــاليــة والتخـفيف
مـن حــمل اخل ـط ــوط وس ــوف
نعـمـل يف العـ ــام القـ ــادم علـ ــى
ان ـش ــاء محـط ــات كه ــرب ــائـي ــة
وت ــشغـيل ع ــدد مـن مح ـط ــات
التــوليــد خـالل فتــرة قـصيــرة

رســـــــــالـــــــــة الـعـــــــــدد

جــــعــــجــــعـــــــــــــــــــــــــــــة بــــال طــــحـــــــــــني

خطـط وتصـريحـات وارقـام
بــاملـليــارات مت رصــده ــا من
اجل ال ــنهـ ـ ــوض بـ ـ ــال ـ ـ ــواقع
ال ـ ـ ــذي يـعــيـ ـ ـشـه امل ـ ـ ــواطــن
الـعـ ـ ـ ـ ــراقـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذه االيـ ـ ـ ـ ــام
وبالنتيجة لم يحصل على
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يــع ـ ـ ـ ــطـ ـ ــي لــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
الـتـص ــريح ــات او اخلـطـط
صـ ـ ـ ــدق ــيـ ـتـهـ ـ ـ ــا وان صـ ـ ـ ــدق
بع ــضه ـ ــا ف ـ ــان امل ـ ــواطــن ال
يحــصل اال علــى مــا يــزيــد
غضـبه فاملـشاريع الـتي يتم
تـنفـيــذهــا ال يــراعــى فـيهــا
مبـدأ الفائـدة العامـة بقدر
الفــائــدة الــشخــصيــة الـتي
تـت ــوزع بـني عـ ــدة مق ــاولـني
واجلهــة ال ــراعيــة فـتبـليـط

شــارع علــى سـبيـل املثــال ال
ت ـ ــراع ـ ــى فــيه املـ ـ ــواصف ـ ــات
القياسيـة مثلما يرعى فيه
مق ــدار م ــا يجـنـي مـنه مـن
امـ ــوال لـ ــذلـك ت ـ ــرى اغلـب
الـشـوارع التـي مت تبلـيطهـا
سـرعان ما تعرت من طبقة
االسـفـلـ ــت الـ ــتـ ــي رصـفـ ــت
فـ ـ ـ ــوقـهـ ـ ـ ــا وحتـ ـ ـ ــول ــت الـ ـ ـ ــى
مطبـات وحفر وعلـى درجة
اس ـ ـ ــوأ مم ـ ـ ــا ك ـ ـ ــان ــت عـلـ ـيـه
املـ ـ ــدارس ال ـتــي ش ــمل ــتهـ ـ ــا
حـملــة االعـمــار املــزعــومــة
اقـتـصــر العـمل فـيهــا علــى
صــبغ اجلـ ــدران واالعـمـ ــال
االنشـائيـة فيهـا سرعـان ما
ثـبت غـشهــا وتهـاوت ثــانيـة

االم ــثلـ ـ ــة ك ـثــيـ ـ ــرة يف هـ ـ ــذا
اجلـ ـ ـ ـ ــانـ ــب ولــكـ ــن املـ ــثـ ـ ـ ـ ــال
االوضح متــثل يف شـبـك ـ ــات
م ــي ـ ـ ـ ــاه اجمل ـ ـ ـ ــاري يف ع ـ ـ ـ ــدة
م ــنـ ـ ـ ــاطـق قـ ـيـل ان الـعـ ـمـل
يجـري على قـدم وساق من
اجل اصـالحه ــا وتـخلـيــص
املـ ـ ــواطــن مــن مـ ــشـ ـ ــاكـلهـ ـ ــا
العويصة.
ان اع ــم ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــات
واملقـاولني لـم تتعـد تـأجيـر
ثـالثـ ـ ـ ــة او اربـعـ ـ ـ ــة ع ــمـ ـ ـ ــال
يقـومـون بـتنـظيف انـابـيب
اجمل ــاري ب ــواســطـ ــة اسالك
ميـ ــدونه ــا ب ــداخـله ــا حتـت
دع ـ ـ ــوى اع ـ ـ ــادة الــت ـ ـ ــأه ــيل،
بيـنمـا علـى اجلـانب االخـر

يصـرح املسـؤولــون املعنيـون
ب ـ ـ ـ ــاجن ـ ـ ـ ــازاتـه ــم ب ـ ـ ـ ــاعـل ـ ـ ـ ــى
اصـ ـ ــواتهــم وهـ ـ ــا ه ــي ثالث
ســنـ ـ ــوات ومـ ـ ــا يـ ـ ــزيـ ـ ــد قـ ـ ــد
انقضت على انهيار النظام
الـبـ ــائـ ــد الـ ــذي ورثـنـ ــا عــنه
مــش ــاكل ال حـص ــر له ــا وال
عد قـيل لنا بـأن حكومـاتنا
املتعـاقبة ومبسـاعدة الدول
الصديقـة تعمل على حلها
مـن كـل ذلك ن ــري ــد الق ــول
بـأننـا سـمعنـا جعجعـة ولم
نر الطحني.

املواطن فالح الدراجي
بغداد /مدينة الصدر

معلمو ومدرسو حمافظة البرصة
ومشكلة احتساب خدمتهم العسكرية
مع ب ــدايـ ــة الع ــام ال ــدراسـي
اجل ــدي ــد  2007-2006نــضع
امام وزارة الـتربـية معـاناتـنا
نحــن املـعل ـمــني وامل ـ ــدرســني
مـع ح ـ ـ ـسـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات تـ ـ ـ ــربـ ـيـ ـ ـ ــة
مح ــافـظ ــة الـبـص ــرة والـتـي
تكيل مبكيـالني يف احتـساب
خــدمــة املعـلم فـهي تــرفـض
اح ـ ـت ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاب خـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـتـهـ ــم
العــسكــريــة واضــافـتهــا الــى
خـدمـتهم احلـاليـة متـذرعـة
ب ـ ـش ـت ـ ــى الـ ـ ــذرائع واحلـجج
وقـد رفعنـا عدة شكـاوى الى

نقـ ـ ــابـ ـ ــة املـعل ـمــني واحتـ ـ ــاد
املعلمـني يف البصرة من دون
ج ــدوى يف حــني نحــن عل ــى
يقني تـام بـأن هـذه اخلـدمـة
احتسبت الخرين غيرنا من
خالل الــوســاطــات واملعــارف
والعالقات الشخصية.
اننا نضع هذه الشكوى امام
انـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــار وزارة الـ ـت ـ ـ ـ ــربـ ـي ـ ـ ـ ــة
ومـستعـدون الثبـات مـا جـاء
بشكوانا ان توجب ذلك.
عدد من املـدرسني واملعلمني
يف محافظة البصرة

العيــــن
متى

متـى حتل الكفـاءة واخلبرة والـشهادة
لـدى مــؤسسـات الـدولـة عنـد التـعيني
بـدل املـسـميـات االخـرى الـتي تـذكـرنـا
بـاسـالـيب الـنظــام البـائــد يف التعـيني
واشغال مواقع العمل؟

شفالت

تتذرع دوائـر البلدية بـعدم وجود مادة
االسفـلت لـتبـليـط الـشــوارع والـطــرق
اخملـربـة ولكن مــا حجتهـا ازاء القيـام
بتسويتها بواسطة الشفالت؟

ال أهمية

هــذا القـطــاع مــا يهـم ان وقفــة قـصيــرة مع بعـض
العاملني واملـتعاملني يف مجال البنـاء سوف ترينا
العـبء الكـبـيــر الــذي ســوف يـن ــوء به املــواطـن يف
حالة اقدامه على بناء منزل بسيط.
مـن نـ ــاحـيـ ــة اسعـ ــار املـ ــواد االنــش ــائـي ــة ي ــذك ــر لـن ــا
املـواطن فـاضل مـوحـان صــاحب محل لـبيع املـواد
االنــشـ ــائـي ــة يف مـنــطق ــة االورفلـي ان اسع ــار م ــواد
الـبنـاء اخـذة يف االرتفـاع هـذه االيـام فـأربعـة االف
طـابـوقــة تبـاع اآلن بـسعــر ( )800الف دينـار وسعـر
الـطن الـواحــد من حـديـد الـبنــاء يبــاع بـ 900الف
دينــار يف حني يـبلغ سعــر طن الــسمـنت  210آالف
ديـنــار ،املـنــزل الـب ـسـيـط يحـت ــاج يف االقل إلــى 28
الف طــابــوقــة والــى م ــا ال يقل عـن ثالث ــة اطنــان
حــديــد تــسلـيح وعـشــرة اطـنــان او اكـثــر مـن مــادة
ال ـسـمـنــت ولكـم ان حت ـسـبـ ــوا تكـلف ــة ذلـك ،اغلـب
املـواطنني ال يغامـر يف هذا الظـرف بالبنـاء بسبب
هـذه االسعـار ابـو احـسـان عــامل بنــاء التقـنيـاه يف
مـسـطــر البــاب الـشــرقي ســألنــاه عن اجــور عمــال
البناء فقال:
ان اجـ ــرة (اخللفــة) الـيــومـي ــة ال تقل عـن  60الف
دينـار وان عـمليـة بنـاء بـيت حتتـاج الـى مـا يقـارب
مـن  8-7عـمـ ــال ال تقل اج ــرتهـم الـيــومـيــة عـن 15
الف دينار لكل واحد منهم.
ارتفاع االسعـار حرمـنا مـن فرصـة عمل متـواصلة
طـ ــوال االسـب ــوع ،ص ــاحـب داللـيـ ــة عق ــار امل ــواطـن
مـحمـ ــد شمـخي يـشــارك فـيقــول :ازمــة الـسـكن ال
اعـتقـ ــد بـ ــأنهـ ــا ســتحل مب ــدة زمـنـي ــة ق ــريـب ــة اآلن

اخلــــفية
احلصـول علـى الـشهـادة الـدراسيـة ال
ي ــزال يعـنـي ل ــدى معـظـم الـطلـبــة يف
اجلــامعــات العــراقيـة احلـصــول علـى
الــوظـيفــة امــا املعــرفــة والـثقــافــة فال
اهمية لهما.

رهن

ال تـ ــأخـ ــذ علـ ــى محــمل اجلـ ــد طلـب
مديـرية الـسفر واجلـنسيـة لتزويـدها
صكوكاٍ مالـية من اجل اصدار اجلواز
فـســرعــان م ــا تتــراجع ويـبقــى مــالك
مـ ـ ــرهـ ـ ــون ـ ـ ـاً ب ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنهـ ـ ــا وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني
املصرف.

ناحية املدحتية
ببابل
تتسلم ربع حصتها
من الغاز!

أمام أنظار وزير التربية

املـــــــــواطـــن وأزمـــــــــة الـــــــســكـــن وأسـعـــــــــار املـــــــــواد االنـــــــشـــــــــائـــيـــــــــة
شاكر املياح

مــــــرقب

عـ ــدد مـن اهـ ــالـي نـ ــاحـيـ ــة املـ ــدحـتـيـ ــة يف
محافـظة بابل بعثـوا برسالة يـشكون فيها
قلــة احلصـة املقــررة لهم مـن قنــاني الغـاز
ويـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــرون فـ ـيـهـ ـ ـ ــا ان ادارة مـعـ ـمـل غـ ـ ـ ــاز
الهــاشـميــة تـنحــاز الــى نــاحـيتـي الق ــاسم
والـطليعـة بسـبب ان اغلبـية اعـضاء جلـنة
الطـاقـة هـم من اهــالي هـاتـني النــاحيـتني
وان م ـ ــا يـتـ ــسلـم ـ ــونه ميـثـل ربع احل ـص ـ ــة
املعطـاة للـناحـيتني ويـطالـبون بـانصـافهم
ومراقبة عملية التوزيع.

تـــقــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــر

ازمـ ــة ال ــسكـن ..واح ــدة مـن االزم ــات الق ــدمي ــة-
اجلديدة التي ال تـزال تضرب اطنـابها يف جميع
ارجـ ــاء العـ ــراق ..قــيل عــنهـ ــا الـكـثـيـ ــر وخــضعـت
لـلتحـليل والـدراسـة مـرات ومـرات ..ونـوقـشت يف
مجـالس ونـدوات ومؤمتـرات وحوارات علـى مدى
عق ــود مـن الـ ــزمـن ،واسـتـغلـت كـثـيـ ــراً مـن قــبل
ـ
املـالكـ ــني والـ ـ ـ ــدالل ــني لـفـ ـ ـ ــرض اراداتـه ــم عـلـ ـ ـ ــى
املسـاكـني من اصحـاب الـدخل احملـدود والكـسبـة
مـن ال ميلكـون سـكنـاً لهـم حتـى اضحـت همـاً ال
زوال له ،وطوقاً يضغط بقوة على اعناقهم.
البحث يف اسـباب تفـاقم ازمـة السـكن سيكـتشف
انهــا كـثـيــرة ومـتــشعـب ــة بعـضهــا يـتـصل بــضعف
االجـراءات االداريـة للـدوائــر املعنيـة بهـذا الشـأن
وعـدم ايالئها االهـتمام املـطلوب يف هـذا اجلانب
واخـرى تـتعلق بـشحـة املـواد االنـشــائيــة وارتفـاع
اسعـارهـا فـضالً عن بــدائيــة انتـاجهـا يف املعـامل
احمللـيـ ــة ورداءة املـ ـسـتـ ــورد مــنهـ ــا ،يف حـني ت ــظل
اجلــوانب املـاديــة متثل الــركيـزة االســاسيـة لهـذه
االزمــة ،بــالـتم ــاهي مـع تلكــؤ بعـض الــوزارات يف
تـوزيـع االراضي الـسكـنيــة علـى مـنتــسبـيهــا ،من
املعلــوم ان قـط ــاع العقــارات يف الــدول املـتقــدمــة
يـشكل ركنـاً اساسـياً من اركـان االستثمـار وحلقة
مهمة مـن حلقات االقتـصاد لتلك الـدول ،فماذا
ـل ــو وجهـت الـ ــدولـ ــة العـ ــراقـي ــة ب ــزج االسـتـثـم ــار
الـوطني يف مـشاريع مـن هذا النـوع؟ وال ضير يف
ذلك لــو سمـح للمـستـثمــر االجنـبي ولـوج دائـرة

سـنعـمل علــى تــشغـيل جـمـيع
مح ـطـ ــات تـ ــولـيـ ــد ال ـطـ ــاقـ ــة
الغـازية يف محـافظـات الفرات
االوســط مب ــا فـيهـ ــا مح ـطـت ــا
الـ ـنـجـف واحلـلـ ـ ـ ــة الي ـ ـصـ ـ ـ ــال
الطـاقة الكهربائية إلى القرى
واالريـ ــاف والـتـي لـم ت ـصـلهـ ــا
الـكهربـاء من قبل كمـا وضعت
خ ـطـ ــة السـتـثـمـ ــار مـ ــولـ ــدات
الديزل املوجودة لدى الوزارة.
كم تـبلغ حــاجــة محــافـظــاتالفـ ـ ــرات االوسـ ــط للـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــة
الكهـربــائيـة ومـا املـتيـسـر األن
منها؟
* حـاجــة محـافـظــات الفـرات
االوس ــط الفـعلـي ـ ــة لل ـطـ ــاقـ ــة
الكهــربــائيــة تـبلغ  1000مـيكــا
واط يف الـ ـظ ـ ـ ــروف العـ ـ ــاديـ ـ ــة
واملـت ــوف ــر اآلن ه ــو  385مــيك ــا
واط وميـ ـثـل ثـل ــث احل ـ ـ ــاج ـ ـ ــة
القائمة.
وم ــاذا عـن الــتجـ ــاوزات عل ــىالشبكة؟
* نــسعــى ال ــى القـض ــاء علــى
هـذه الظـاهرة واذا مـا مت فعالَ
الـقـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاء عـل ـ ـ ـ ــى جت ـ ـ ـ ــاوزات
الـشبكـات الكهـربـائيـة يف بـابل
خـاصـة فــاننــا سنحـصل علـى
 30م ـيـك ـ ــا واط تـ ـض ـ ــاف ال ـ ــى
املـنظومة الـكهربائيـة العاملة،
رفع الـتج ــاوزات ق ــرار مـتخ ــذ
لكنه مـع االسف لم يفعل ولم
يع ـمـل به ب ـ ـشــكل ج ـي ـ ــد ك ـن ـ ــا
نـت ــأمل مـن اجلـمــيع االرتق ــاء
ال ـ ــى م ـ ـس ـت ـ ــوى امل ـ ـس ـ ــؤول ـي ـ ــة
واملـســاهمـة يف تفهـم خطـطنـا
واجراءاتنا ولكن يف النهاية ال
نحصل على ما نتوقعه.

عملنـا يف بيع قـطع االراضي شبه متـوقف ليس
هناك من املواطنني مـن يقدم على الشراء ومن
لـديه مـبلغ شـراء قـطعــة ارض سكـنيــة ال ميلك
املــال الالزم لـبن ــاء من ــزل ،كلف ــة بن ــاء أي منــزل
ب ـسـيــط ال تقل عـن  70ملـي ــون ديـن ــار تـص ــور ان
حــمل ل ــوري الـ ــرمل يـب ــاع اآلن مبــبلـغ  600الف
دينار.
االعالن عــن ت ـ ـ ــوزيع قـ ــطع اراضٍ مــن الـ ـ ــدولـ ـ ــة
سـ ـ ــاهــم يف ركـ ـ ــود حـ ـ ــركـ ـ ــة ب ــيع وشـ ـ ــراء القـ ــطع
السكنية وانخفاض اسعارها.
ابو حيـدر من منـطقة الفـضيليـة التقينـاه قرب
قــطعـ ــة االرض الـ ــسكـنـي ــة الـتـي ميـتلـكه ــا وهـي
مبسـاحة  250مـتراً مـربعاً وتـابعة الرض زراعـية
بعـيـ ــدة عـن اخل ــدم ــات مـن مـي ــاه ش ــرب وشــبك ــة
كهـ ــربـ ــائـيـ ــة يقـ ــول إنه اشـت ــراه ــا مـن ــذ الـصـيف
املــاضي مبـبلغ  8ماليـني دينــار علــى الــرغـم من
كـ ـ ــونهـ ــا أرضـ ـ ـاً زراعـيـ ــة خــص ــص لهـ ــا مـبـلغ 10
ماليـني دينـار لـبنــاء ثالث غـرف فـيهـا املـبلـغ لم
يــكف ل ـبــن ـ ــاء غ ـ ــرف ـتــني بال سـقف وه ـ ــو االن ال
يع ــرف م ــا ال ــذي يفـعله ســمع ان اطالق ص ــرف
قـ ــرض عقـ ــاري محـ ــدد بـ  30-20ملـيـ ــون ديـنـ ــار
م ـشـكلـتـه اآلن تكـمــن يف انه ال يع ــرف ان ك ــانـت
قطعـة االرض الزراعـية الـتي ميتلـكها مـشمـولة
ام ال ويـ ــذكـ ــر ان حلـم بـنـ ــاء مـنـ ــزل لـن يــتحـقق
حتــى مع وجــود قــرض عقــاري .القــرض ســوف
يـدعـو بـاعـة املـواد االنـشــائيـة الــى رفع االسعـار
اكثر واكثر الن الطلب سوف يتزايد عليها.

استـــشارات قـــانـــــونية
ضيف الزاوية احملامي الدكتور محمد عباس
امل ــواطن ــة (هـ.ج) من الـنجف
تـسأل يف رسـالتهـا عن كيفـية
حصـولهـا علـى هـويـة احـوال
م ــدنـي ــة ل ـطـفلــيهـ ــا الل ــذيـن
يتهرب والـدهما من نـسبهما
اليه.

نسب

ب ــامك ــان امل ــواطـن ــة ص ــاحـب ــة
ال ـس ــؤال اق ــام ــة دع ــوى ض ــد
ال ـ ـ ــزوج يف اح ـ ـ ــدى احمل ـ ـ ــاكــم

الشـرعيـة القـريبــة من محل
سـكنــاهــا مـن اجل احلـصــول
لطفلـيها على هوية االحوال
واذا حــاول الـته ــرب او تغـيـب
عن حضـور جلسـات احملكـمة
ف ـ ــان حـك ـمـ ـ ـاً غ ـي ـ ــاب ـيـ ـ ـاً ي ـتــم
اصــداره بنـسـبهمــا اليه ويـتم
تـبليغه به بـواسطـة الصحف
فـان كان لـديه اعـتراض عـلى
القــرار ي ـسـتـطـيع الـطعـن يف
احلكم.

انـي املـعلـم ن ــزار ح ـســن مه ــدي خـ ــريج مـعه ــد
اعــداد املعـلمـني لعــام  1984-1983تـضــررت من
الـن ـظـ ــام الـبـ ــائـ ــد وذلـك بفــصلـي يف املـ ــرحلـ ــة
االخيــرة من الـدراســة يف املعهـد بـسـبب اعـدام
عمي (حـسني مهـدي محمـد) ملعـارضـته نظـام
صـدام وذلك حسـب كتاب وزارة التـربية  175يف
 1983/6/11اسـ ـت ــنـ ـ ـ ــاداً الـ ـ ـ ــى ك ــتـ ـ ـ ــاب م ـكـ ـت ــب
تنظيمات بغداد قيادة فرع سعد بن ابي وقاص
امل ـ ـ ـ ـ ــرقـ ــم  187/2يف  1983/5/7وبـع ـ ـ ـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ـ ــدة
م ــراجعــات جــاءت امل ــوافقــة بــإكـمــال الــدراســة
ح ـسـب كـتــاب وزارة الـتــربـيــة /مــديــريــة اعــداد
املعلمني املرقم  526يف  1983/12/17بشرط ان
ال اعـني يف سـلك الــتعلـيـم بع ــد الـتخ ــرج وق ــد
راجعـت وزارة الـت ــربـيـ ــة بع ــد اكـم ــال اخل ــدم ــة
العـسكـريـة يف  1989لغــرض التعـيني فــرفضـوا
تعـييـني وذلـك العتــذار معهـد اعــداد املعلـمني
عـن تــزويــدي بــوثـيق ــة تخــرج ح ـسـب كـت ــابهـم
املرقـم  19يف  1989/4/15وبعد سـقوط النـظام
قـدمت اوراقي للـتعيني عـدة مرات الـى ان متت
امل ــوافق ــة عل ــى تعـيـيـنـي ح ـسـب االمــر الــوزاري
 13280يف  2005/7/17ول ـكـ ـنـه ــم اعـ ـت ــبـ ـ ـ ــرون ــي
تعييناً جـديداً (درجة  8بـراتب  125الف دينار)
وانــي االن اط ــمع يف كـ ـ ــرمـك ــم واطلــب راجــي ـ ـ ـاً
تع ــديل راتـبـي اســوة ب ــزمالئـي الــذيـن مــارســوا
حقـهم الـطـبيـعي وزاولــوا مـهنـتهـم بعــد امتــام
اخلـدمـة العـسكـريــة وتعينـوا عـام ( 1989بـينمـا
حـرمت من التعيـني رغما عني ولـيس بإرادتي)
وانـ ـ ــا االن اع ــيل ع ـ ـ ــائل ـتــي امل ـتـكـ ـ ــونـ ـ ــة مــن (5
اشخاص) وكـذلك عائلـة اخي الشهيـد ضحية
االرهاب (قاسم حسني).

نزار حسن مهدي محمد
معلم مدرسة النخوة العربية
مديرية تربية الرصافة2/

شكوى من مريب األغنام
وأصحاب السكراب
ع ــدد مــن سكـن ــة احملل ــة  739يف االمـني
الثـانيـة بعثـوا برسـالة شـكوى يـطالـبون
فيهـا دائرة البلديـة بتخليص الـساحات
واجلـزرات الـوسـطيـة من مـربـي االغنـام
واملتـاجــرين بـالـسكـراب الــذين حـوطـوا
ه ــذه املـنـ ــاطق ب ــأســيج ــة واحــتك ــروه ــا
ملـصلحتهـم الشخـصيـة يف الـوقت الـذي
ي ـ ـن ـ ـبـغـ ــي ان تـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـغـل ه ـ ـ ـ ـ ــذه
امل ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــات يف زراعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الـ ـ ـش ــتالت واعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادهـ ـ ــا الس ــتق ـبـ ـ ــال
العوائل.

