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وصل إلــى )املــدى( عـــدد من اإلجــابــات
والـردود بشـأن املواضـيع التي نـشرت يف
صفحــة )قـضــايـــا النــاس( وهـي تخـص
بعـض احلــاالت التـي يجـب معـاجلـتهـا
يف وزارتـي الـكهــــربــــاء والعــــدل وامــــانــــة
بغـداد إال ان بعض هذه اإلجـابات تنقل
بـن سـطــورهـــا الكـثـيــر مـن الـتـبــريــرات
والـنقــابـيــة للــوزارة وال تعــالج املـشـكلــة
مبـاشـرة. وعليه نـود أن نـنشـر املـواضيع
الـتـي تـــشخــص مــــواقع اخلـلل يف هـــذه
ــــــوزارة أو تلــك الهــــــدف مـــنه تــــــذلـــيل ال
الـصعــوبــات واملــشـكالت الـتـي يعــانـيهــا
املـــواطـن ولـيـــس القــصـــد هـــو اإلســـاءة
والتشـهير ولذلك نـأمل ان تكون الردود
واإلجــــابــــات يف اطــــار الــتعــــاون املـثـمــــر
وبــــالــطـــــريقــــة الـتــي تخــــدم مــصـلحــــة

املواطن والوزارة على حد سواء.
إلى جريدة )املدى( الغراء

اشـارة إلـى مـا نشـرته جـريـدتكم املـوقـرة
بـــالعــدد )305( يف 18 / 9 / 2004 حتـت
عـنـــوان ))أفكــار حــول الـكهــربــاء(( نــود

ايضاح اآلتي.
ابتداءً ان املقـال لم يحدد املنطقة التي
حـــدث فـيهــــا العــطل امـــا بــشــــأن احلل
الـسحــري - علـى حــد تعـبيــر الكــاتب -
وجمـعه مبلغـًا من املـال لتـأمني اصالح
وإعادة الكـهرباء بعـد تسليم املـبالغ إلى
مـنتــسبـي الكهــربــاء....... ان كـــان ذلك
فيه اطــار من الـصحــة وإذا كنــا ننـطلق
من املـسـؤوليـة الـوطـنيـة فكـان االحـرى
ــــــــة عـــن ذلــك ــــــــرة املـعـــنـــي ــــــــدائ ابـالغ ال

واحلضور لتحديد من هو املقصر....
امــا بخـصــوص األفكــار الـتي جــاءت يف
منت املوضـوع فنرى أن املالحظة االولى
غير صحيحة وعـارية عن الصحة ذلك
الن العـــاملـني يـتقـنـــون عــملهـم جـيـــدًا
ويــسـتحقــون الــرعــايــة والـتقــديــر إلــى

ـ

ـ ـ ـ

اخـتــطـت )املــدى( ومـنــذ صــدورهــا
نهجـاً ملتـابعـة ونـشــر القضـايـا الـتي
ـــــشــكـل خـــــــاص تـهــم املـــــــواطــنــني ب
وتـسـليـط الـضــوء علـيهــا مـن خالل
نــشــر آرائهــم وشكــاواهـم ومحــاولــة
إيــصـــــال أصــــــواتهــم وقــضـــــايـــــاهــم
مبوضوعية إلى اجلهات املسؤولة..

وضمـن هذا الـتوجـه فأنـنا نـستقبل
العـــديـــد مـن الــشـكـــاوى وحتــظـــى
غـالبـيتهـا بـاهـتمـام خـاص لـنشـرهـا
ومتـابعة مـا يرد فـيها من معلـومات
من خالل اللقـاء بصـاحب الـشكوى
واالستـيضـاح مـنه عن أيـة معلـومـة
تـــسهــم بــتــــدعــيــم احلقــيقــــة امــــام
القراء واجلـهات املعنيـة يف الشكوى

سواء منظمة أم دائرة حكومية..
ومـن بني الـشكـاوى الـتي تـرد إلـينـا
مـن داخـل العـــراق مـــا يـــرسـل بهـــا
ــتــــــــرنــيــت(.. ونـحــن يف خـالل )االن
الوقـت الذي نعبـر فيه عن اعتـزازنا
بــصــاحـب كـل شكـــوى ونعـمـل علــى
إدامــــــــة روح الــتــــــــواصـل احلــي مـع
اجلــمــيع ومــن مخــتـلف الـــشـــــرائح
واملـسـتــويــات نـتـمـنــى علــى صــاحـب
الــشكــوى املــرسلــة بهــذه الــواسـطــة
احلضـور إلـى مقـر اجلـريــدة لطـرح
شكــواه وابــراز مــا ميـتلـكه مـن ادلــة
ووثــائق بـشــأنهــا، مـن دون ان يعـني
)هـذا احلـضـور( نـشــر اسم صــاحب
الــــشـكــــــوى إذا اراد اخفـــــاءه النــنـــــا
ـــة علــى حــريــصــون أيــضــاً وبــأمــان

التعامل بصدق مع كل مواطن.
آملني من اجلمـيع التعاون معنا يف
هــذا اجملــال ونـعتــذر مــستـقبـالً عن
نشر أيـة شكوى ترد إلـينا من داخل

العراق بواسطة االنترنيت.
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عــنــــــد وصــــــولــي إلــــــى مــــــديــنــــــة
الـديـوانيـة لـم ار فيهـا أيــة ملسـات
للـتغـيـيــر والـتـطــور علــى الــرغـم
من زيارتـي لها قـبل هذا الـتاريخ
ببـضعة أعـوام ونيف هذه املـدينة
الـتـي يـــطغـــــى علــيهـــــا اجلـــــانـب
العـــشـــائــــري بقـيــمه والـعالقـــات

اإلنسانية الرائعة.
وعلى مـدى العقود املنـصرمة لم
يــطل مـــدن واقــضـيـــة وقــصـبـــات
الديـوانية ما يشير إلى النهوض
والـبـنـــاء والعـمـــران علــى الــرغـم
مـن الـتــضحـيـــات اجلــســـام الـتـي
قـدمهـا أبنـاؤهــا من اجل العـراق
واملـشــاركــة يف املــواقف الــوطـنيــة

من تاريخه املعاصر.
يف هـذه املديـنة لـيس مـا مييـزها
يف التخـطيط املـدني والعـمراني
وامنــا متيـزهـا بــسمـات وخـصـال
أهلهـــا الـــذيـن يـتــســـابقـــون إلـــى
البــذل والطـيبـة والـسخـاء فـيمـا
بـينـهم والقـادمـني من الـضيـوف
وخالل األشهر املنصـرمة شهدت
املـــــــــــديــــنـــــــــــة بـعــــــض االحـــــــــــداث
والــتـــــــداعــيـــــــات الــتــي اثـــــــرت يف
اجلـــانـب األمـنـي الـــذي انـعكــس
أيضـاً علــى بعض املـشـاريع الـتي
جتـــــــــرى داخـل املـــــــــدن والـقـــــــــرى
واالريـــــــاف ســـــــواء مـــن اجلهـــــــات
احلــكـــــــــومـــيـــــــــة أم املـــنـــــظـــمـــــــــات
اإلنــــســـــانــيـــــة لــــــدول مخــتـلفـــــة

موجودة داخل املدينة.
امن عالٍ

الــسـيــد جـمــال كــاظـم حــســونـي
محـــــــافــــظ القـــــــادســيـــــــة أكـــــــد لـ
)املــــــــــــدى( ان االحــــــــــــداث الــــتــــي
شـهدتهـا املديـنة خالل األسـابيع
املـــاضيــة كــانـت من افــراد جــاءوا
مــــن خــــــــــارج احملــــــــــافـــــظــــــــــة ومت
الـتــصـــــدي لهـم غـيــــر ان هـنــــاك
بعـض املناصـرين لهم مـن أهالي
احملــــافــظــــة وقــــد متـت تـــســــويــــة

)100( مـــنـــتـــــــســـب. وســــــــــألـــنــــــــــا
املهـنـــدســـة خـــولـــة هـل واجهـتـي
صـعـــــــوبـــــــات يف عــمـلـك كـــــــونـك
مـديــرة اكبـر دائــرة يف محــافظـة

القادسية؟
فــــــأجــــــابــت قـــــــائلــــــة: إنــي املــــــرأة
الــوحـيـــدة يف األقل الـتـي قــامـت
بــتــــــوصـــيل املــيــــــاه إلــــــى أهــــــالــي
احملــافـظــة اثـنــاء احلــرب كــونـي
عـملـت ســــابقـــاً يف شــبكـــة دائـــرة
املـــاء ملـــدة )16( عـــامـــاً مــســـؤولـــة
شـبكـات ولـكن قــالت انهـا تـواجه
صعـوبـات يف النقـص يف اآلليـات
العاملة يف املديـرية خصوصاً ان
هنـــاك )20( آليـــة متت ســرقـتهــا
اثناء احلرب وكما تعاني الدائرة
نقـصــاً يف اآلليــات التخـصـصيـة
والثقيلـة، لذلك تـضطر الـدائرة
إلـى تـأجيـراً آليـات جتـاوز إيجـار
الــواحــدة مـنهــا )15( ألـف دينــار
لـليــوم الــواحــد وأضف إلــى هــذا
أن هـــــذه اآللــيـــــات حتــتـــــاج إلـــــى
الــوقــود الــذي يعـتبــر شحـيحــاً.
مــــوضحـــة أن الـــوزارة خــصــصـت
)5( كــــــــابــــــســــــــات ســـتــــصـل إلــــــــى
احملـــافــظـــة عـمـــا قـــريــب. ولقـــد
تعــرضـنــا أيـضــاً إلـــى مجـمــوعــة
املشـاريع اخلـدميـة الـتي تـبنـاهـا
مـجلــــس احملـــــافـــظـــــة وأشـــــرفــت
عـليهـا مـديـريــة البلـديــة ومنهـا
إكـسـاء أجــزاء من شــوارع اجلنـة
وحـي العسكـري، وحي الضـباط،
وشارع العروبة واحلي العصري.
PCO)( كـمــــا اقــــامـت مـنــظـمــــة
منطقة ترفيهية على الكورنيش
ومجمـوعــة من اعمـال الـتبلـيط

واكساء مناطق محددة.
وآخــــر مــــا قــــامــت به مــــديــــريــــة
الــبلــــديــــة هــــو تــطــــويــــر مــــدخل
)بغـــــداد - ديـــــوانــيــــــة( و)جنف -
ديـــــوانــيـــــة( وزراعـــتهـــــا وتـــــأهـــيل

حدائقها.

وقـــــد مت تـــــأهــيـل تقــــــاطع )ابـــــو
الفـــضل( وتــــأهــيل احلـــــدائق يف

منطقة العلم. 
ولقـد انـطلقت مـؤخـراً حملـة يف
جـمـيع انحــاء عــراقـنــا احلـبـيـب
وهــي حـــملـــــــة )مـــن اجل عـــــــراق
انـظف( الـتي اسـتهـــدفت مــراكــز
مـــدن، حـيـث مت تــشغـيل )1726(
يـــداً عـــاملـــة ومت عـمل )4( آالف
حـاوية كـبيرة وزعـت على املـدينة
و)180( حـاويـة صـغيــرة وأكيـاس

)نايلون(.
واملــــشــــــاريع الــتــي مت اجنـــــازهـــــا
تـــوزعـت علـــى مخــتلف مـنـــاطق
احملــــــافـــظــــــة، حــيــث مت تــــــأهـــيل
احلـــــــدائـق امـــــــام مـــــســتـــــشـفـــــــى
األطفال وامـام مديـرية الـزراعة
ومـــديـــريـــة الـتـــربـيـــة واحلـــدائق
بجــانب احتــاد نقــابــات الـعمــال،
كمــا مت دفن مــستـنقعـات جتـاوز
عـمـــرهـــا )20( عـــامـــاً يف مـــديـنـــة

الديوانية.
وتعتبر مـديرية بلديـة الديوانية
اكـــبـــــــر دائـــــــرة خـــــــدمـــيـــــــة داخـل
احملـــــافــظـــــة حـيـث تــضـم )850(
مـنـتــسـبــاً بـيـنـمــا دائــرة اجملــاري
تضم )150( مـنتسـباً ودائـرة املاء
يف كل أقـضـيــة احملــافـظــة تـضـم

احملـافظة لهم احلرية يف اختيار
مـــــــديـــــــرة الـــــــدائـــــــرة أو اقـــــــالــتـه
وانتخـاب مـديـر جـديـد يف ضـوء
نـزاهـته. وعلــى العمـوم اسـتبعـد
احملـافـظ قضيـة الفسـاد االداري
عـن مـــديـــري الـــدوائـــر مــــدافعـــاً
بـقـــــــــولـه أنـهـــم جـــمـــيـعـهـــم مـــن
اخمللـــصـــني وانهــم يـــــد ضـــــاربـــــة
وواحـــــــــــــــدة ضـــــــــــــــد أي ظــلــــــم أو

اغتصاب حلق إنسان مظلوم.
هموم البلديات

بعـــــدهـــــا الــتقــيــنـــــا مع مـــــديـــــرة
البلـديـة يف احملــافظــة املهنـدسـة
)خـــــولــــــة خلـــيل عــبـــــاس( الــتــي
تعـتـبــــر أول مــــديـــــرة بلــــديــــة يف
العـراق - حيث اوضحت ان وزارة
الـــبلــــــديــــــات واالشغــــــال وضعــت
خـطة حملـافظـة القادسـية خالل
عـــام 2004 تقــدر مـبـــالغهـــا نحــو
مليـار دينـار منهـا )675( مليـونـاً
بني تبـليط وإكـساء ودفـن شوارع
و)180( ملــيـــــون ديــنـــــار العــمـــــار
واجـهــــــــــات األســــــــــواق واحملــــــــــال
الـتجــاريــة و)140( مـليـــون دينــار
خلــــدمــــات حــــدائـق وتقــــاطعــــات
وســيـــــســتــمـــــــر الـعــمـل يف هـــــــذه
اخلطـة إلى نهايـة العام احلالي،

ـ ـ
وليست محطة توليد.

نزاهة اجلهاز االداري
ويف سؤال بـشأن اإلجراءات التي
اتخـــــذت يف معـــــاجلـــــة قــضـــــايـــــا
الفـســـاد االداري التـي استـشــرت

يف كل احملافظات تقريباً؟
قــال: نعـم هنــاك فـســاد ورشــاوى
يف احملــــافــظــــة ولـكـن لـيـــس بـني
مـــديـــري الـــدوائـــر، بل إنـه يكـثـــر
بــني املقــــاولـني املـــشــــرفــني علــــى
املـــــشـــــــاريع أو بــني املــتــــــرجــمــني
والـــــوســطـــــاء مـــــا بــني مـــــديـــــري
الـــــــــدوائـــــــــر و CPAوكـــــــــان يـــتـــم
الـــتـعــــــــامـل مـعـهـــم بـعـقـالنـــيــــــــة
واالعـتمــاد علــى االدلــة واعـطــاء
فـرصــة للمقـابل مـن اجل اثبـات
بــــــــراءته. ولـكــن فــيــمــــــــا يخـــص
مــــديــــري الــــدوائــــر فــــان أهــــالـي

مــئــــــة ألف حــيــث صـــــرف مــنهـــــا
ثـالثــــــــة مـاليـــني دوالر وهـــنــــــــاك
مشـاريع أخـرى قيـد التـنفيـذ يف

املبلغ املتبقي.
وأشــــــــار إلــــــــى ان هــــــــذه املـــبــــــــالـغ
واالعمــال واملشـاريع الـتي نفـذت
لـم يـكــن لهــــا االثــــر الــــواضح يف
املـــديـنـــة وإمنـــا كـــان لهـــا تـــأثـيـــر
بـــــســيـــط جــــــداً ســبــب ضـعف أو
انعــدام اخلــدمــات يف احملــافـظــة
الــتــي كـــــانـــت تعـــــانــي االهــمـــــال

سنوات طوال.
وشكــا عـــدم تعـــاون العـــاملـني يف
محـطة كـهربـاء النـاصريـة حيث
تعـــانـي احملـــافــظــــة انقــطـــاعـــات
الـتيـار الكهـربـائـي املسـتمـر علـى
الرغـم من وجود محـطة كهـرباء
القادسـية إال أنهـا محطـة توزيع

املــشـكلـــة معهـم بـصـــورة سلـمـيــة
عــن طـــــــريـق الــتـفـــــــاهــم وحـلــت

املسألة بصورة نهائية.
وأضـاف أن محــافظـة القــادسيـة
اآلن تـــتـــمـــتـع بــــــــــأمـــن وهــــــــــدوء
خــاصـني عـن بــاقـي احملــافـظــات
وذلــك يـعـــــــــــود إلـــــــــــى اجلـهـــــــــــود
االسـتـثـنــــائـيــــة والـكـبـيــــرة الـتـي
تـبـــــذلهــــا الـــشــــرطـــــة واالجهــــزة
األمـــنـــيـــــــة فــــضـالً عـــن تـكـــــــاتـف
وتعاون أبناء العشائر الذين كان
لهـم الـــدور الكـبـيـــر يف اسـتـمـــرار
األمن وسيـادة القـانـون يف مـركـز

واقضية احملافظة.
وأكد أن احملـافظة شهـدت تنفيذ
عـــدد من املـشــاريع اخلـــدميــة يف
مخـتلف اجملــاالت وخصـص لهـا
مـبـلغ سـتـــــة ماليــني دوالر وأربع

املحافظة تتمتع بوضع امني مستقر واجلهاز اإلداري حتت املراقبة الشعبية
تنفيذ مشاريع

خدمية بكلفة
مليار

دينارعلى
الرغم من

نقص اآلليات
التخصصية

بـعد ان تـناولـت )املدى( )كـورنيـش( شط
العـرب وحـالـته.. أعلن يف احملـافظـة عن
تأليف جلـنة خاصـة تضم مجمـوعة من
الــــدوائـــــر املعـنـيــــة ومـثـقفـني وفـنــــانـني
ملعــاجلــة حــالـــة اإلهمــال وعـــدم تنـظـيم
هـذا املـرفق الـذي تـشــوهه بقـايـا قـواعـد
الـتـمــــاثـيـل املهــــدمــــة ومـن جتـمـع سفـن
وبــــواخــــر الــنفـــط املهــــرب الــــذي احــــال
ارصـفته إلـى سـواد وقــد وضعت الـلجنـة
يف حــــســبــــــانهـــــا االســـــراع يف املــبـــــاشـــــرة
والـتنفيذ ألعمـار )الكورنيـش( من جسر
الـتعلـيـمـي إلــى نـصـب متـثــال الـسـيــاب(
وحـث الــسـيــد احملــافـظ حــسـن الــراشــد
مــســؤولـي دائــر الــدولــة كــافــة بــالــسعـي
لـتــنفـيـــــذ االعـمـــــال كل حـــسـب دائـــــرته
وخالل )15( يــــــومــــــاً إلكــمــــــال مــــشــــــروع

التنظيف واإلعمار.
ومن جـانب اخـر بـدأت الـدوائــر البلـديـة

بعد ان دعت )املدى( إلى معاجلة وضعه

تأليف جلنة لتنظيم )كورنيش( شط العرب

احملـافظـة واالهتمـام الكبـير بـاملتنـزهات
ومحـــاولـــة اعـــادة تـــأهـيـلهـــا مـن جـــديـــد

لتكون متنفساً ألهالي البصرة.

بـــزرع املنـطقــة املـطلــة علــى شـط العــرب
بــــشـــتالت مـــن األشجــــــار بعــــــد ان مت زرع
اغلــب اجلـــــزرات الـــــوســـطــيـــــة يف شـــــوارع

رســـالــــة وصلـت إلـيـنـــا ضـمـن
بــريــد )املــدى( مـن مـنـتــسـبـي
الهـيئــة العــراقيــة للحــاسبــات
واملعلـومـاتيـة أشــاروا فيهـا إلـى
ما حلق بهـم من ضرر بعد حل
هـــيـــئـــتـهـــم وإلـغـــــــــاء جـــمـــيـع
أقــســــامهـــا وفـيـمــــا يلـي نــص

الرسالة:
بنــاء علــى طلب وزارة الـتعلـيم
الـعـــــــالــي والــبـحــث الـعـلــمــي
بكـتـــابهــا املــرقـم ج م س 1258
واملـــــــؤرخ يف  2004/9/14 الـــــــى
مجلـس الــوزراء متت املــوافقــة
ـــى حـل الهـيـئـــة العـــراقـيـــة عل
للحـاسبـات واملعلـومـاتيـة")من
ـــى بـنـــايـــة أجـل الهـيـمـنــــة عل
الهـيـئـــة ال أكـثـــر ومـتـــذرعـني
بـأسبـاب واهيــة(" والتي تـعتبـر
الـكيـان الــوحيــد للبــرامجيـات
ــــــومــــــاتــيــــــة يف الـعــــــراق واملـعـل
مـسـتنــدين إلــى افتـراض عـدم
تقــــدمي عــمل بــنــــاء مــن قــبل
الهـيـئــة مـنــذ سقــوط الـنـظــام
ــالـتــالـي مت اعـتـبــار جـمــيع وب
مــوظفي هـذه الهـيئــة عنـاصـر
غـير منتجـة يف اجملتمع وعليه
تقــرر حل الهـيئـة اسـتنـادا إلـى
ذلك ومت بــاالتفــاق مع بعـض
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ــيـــــــة، )املــكــتــبـــــــة االلــكــتـــــــرون
اخلـدمـات الـفنيـة، الـشبكـات(.
ومركـز تكـنولـوجيـا املعلـومات:
وهو املـركز  املسـؤول عن تكوين
االنـظمـة  وقـواعـد الـبيـانـات  و
تــزويــد مــؤسـســات و قـطــاعــات
الـدولـة بهـا مثل وزارة الـنفط ،
وزارة الـتعلـيم العــالي والـبحث
العـلمي، وزارة الـزراعـة، واحتـاد
الـصـنــاعــات وغـيــرهــا. وقــسـم
التدريـب: و هو القسم املسؤول
عـن إقـــامـــة دورات يف أنــظـمـــة
احلــــاســــوب خملــتـلف شـــــرائح
اجملــــتــــمـع مــــن مــــــــــــوظـفــــني
ومــواطـنني ومـنحهـم شهــادات
معترف بها. وقسم التخطيط
واملتـابعة: وهـو القسم املـسؤول
عن منح اجـازات لفتح املكـاتب
والــشـــركـــات املــتخــصــصـــة يف

احلاسبات للقطاع اخلاص. 
وهــم بهــــذا يــــرجــــون تقــــديــــر
أهـمـيــة هــذا الكـيــان الــذي مت
حـله مــن دون االخـــــذ بــنــظـــــر
ـــار اهـمـيــته احلـــالـيـــة االعـتـب
واملـستقـبليـة الكـبيــرة من اجل
دفـع عجلــة الـتقـــدم لعــراقـنــا
اجلديد ورفع مستواه العلمي.
موظفو الهيئة العراقية
للحاسبات واملعلوماتية
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درجـة املاجسـتير و الـدكتوراه.
ومــركـــز املعلــومـــات العلـمـيــة
والــتـكــنــــولــــوجــيــــة )مــــركــــز
االنترنيت(: والذي مت إنشاؤه
قبل عــدة سنني لـضمـان ربط
العــراق مع شـبكــة االنتـرنـيت
عــن طـــــريق تـكــــويــن مـــــواقع
تعـليمية عراقيـة على الشبكة
وربــطهـــا بجـــامعـــات ووزارات
ــــة الــــدول املــتقــــدمــــة ملــــواكــب
بأقسامه املتخصصة التالية:
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متغـافلـني او متنـاسـني الضـرر
املــسـتقـبلـي الـنــاجـم عـن مـثل

هذا العمل. 
ولتوضيح وجهـة نظرنـا بشكل
كــــــامل ســيــتــم ادراج مـلخــص
عــمـل  الـهــيــئـــــــة كــكـل راجــني
الــنــــظــــــــر بـعــني االهــتــمــــــــام
بقــضـيـتـنـــا هـــذه خـــاصـــة إن
الهـيئـة تـضم معهـد الـدراسـات
العلـيــا )معهــد املعلــومــاتـيــة(
والــذي مينـح كمــا هــو معــروف
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الــصحف لـتبــريــر هــذا العـمل
علـى اسـاس اخفـاق الهـيئـة يف
حتقــيق اهـــدافهـــا مـتـنـــاسـني
بـذلك ان الهيئـة تكـون نسـيجًا
ـــــــاقــي وزارات مــتــكـــــــامـالً مـع ب
ومـؤسـسـات الـدولـة والتـي كمـا
هو معـروف مت تراجع مـستوى
عــملهــا بــسـبـب ظــروف الـبلــد
املتــداعيــة وتــراكمــات النـظــام
الـــســـــابق والن عــمـل الهــيــئــــة
ـــــزويـــــد هـــــذه األســـــاس هـــــو ت
الــــــــــدوائــــــــــر احلــكــــــــــومـــيــــــــــة
بـالبرامجيـات الالزمة لتـسيير
عـملهــا مبــا يـجعلهــا متــواكبــة
ـــــتــــــــطــــــــــــــــور مــع عــجــلــــــــــــــــة ال
الــتـكــنـــــولـــــوجــي  يف العـــــالــم
للنـهوض بـالعـراق نحـو االمام
ـــــــدان ويف حــني ان اغـلــب الــبـل
العـربيـة كـونـت  هيئـة مشـابهـة

لهيكلية هيئتنا. 
ونحـن مـنـتــسـبـي هــذه الهـيـئــة
الـتي كــونت نفـسهـا عبـر سـنني
طــــــوال مــن اجلـهــــــد والــتـعــب
والـدراســة املضـنيـة لـبنـاء هـذه
املؤسسة املـتخصصة يف مجال
احلــاسـبــات نـتــســاءل هل مـن
املـنــطقـي املـــوافقـــة علـــى حل
الكـيان الـوحيـد املتـخصص يف
الـعــــــراق بـهــــــذه الـــــسـهــــــولــــــة
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وجملس الوزراء حيل اهليئة العراقية للحاسبات واملعلوماتية

أعاد السنة بسبب درجة واحدة فقط!

ال أحــــد يعلـم مـتـــى تــضع مـــديـــريـــة
املـرور حالً لهـذه االختنـاقات املـرورية
يف شــــوارع بغـــداد واحملـــافــظــــات لكـي
يتسـنى لـلعامل ان يـذهب إلـى عمله
والــطــــالـب إلـــــى كلـيــته أو مــــدرســته

واملوظف إلى وظيفته.
خـاصـة ان األزمـة يف تـزايـد مـسـتمـر
مـع اســــتــــمــــــــــرار دخــــــــــول ســــيــــــــــارات
ــــــى العـــــراق ووزارات )املـــنفــيـــــســت( إل
الـتجارة والداخليـة والنقل والكمارك

لم يحركوا ساكناً.
احلل بــــســيـــط جــــــداً ومقـــنع والــكل
يـرضى بـه ويتمثل بعـدة نقاط مـنها
ــــــراد هــــــذه ــــــة اســتــي تــنــــظــيــم عــمـلــي
الـسيـارات علـى وفق ضـوابط مـحددة
ــــــــارات مـــن ــــــســـي حـــيـــث لـــم تـعــــــــد ال
املــوديالت القــدميــة تـصلح ان تــسيــر
بـــشـــــوارع بغـــــداد. والعــمل بــطـــــريقــــة
الـزوجي والفـردي ومحاسـبة املـتجاوز
علــــى هــــذا اإلجــــراء ومــنع سـيــــارات
احلـمـل الكـبـيـــرة مـن الـــدخـــول إلـــى
العــاصمــة إال بعــد الـســاعــة الثــالثــة
عـصـــراً كمــا كــان مـعمــوالً به ســابقــاً
ورفع بعـض احلــواجــز الكــونكــريـتيــة
ـــــــرر لـهـــــــا مـع اعــــطـــــــاء الـــتـــي ال مـــب
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يتـدخلون لصالح حماية رجال املرور
ضـد املـسيـئني وشـاهـدنـا قـسمـاً آخـر
يـــركـن سـيـــارته جـــانـبـــاً ويـنـضـم إلـــى
صــفـــــــــــــــوف رجـــــــــــــــال املـــــــــــــــرور لــفــــك
االخـتنــاقــات طــوعــاً ويـصل به األمــر
إلـى املـشـاجـرة مع املـسـيئـني أو حتـى
االشتبـاكات بـاأليدي مـن اجل سيادة

القانون.
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صالحـيــــات لـــشــــرطــــة املــــرور بـحجــــز
السيارة واملتجاوزين.

وبهـذا نكون قـد أمنا بـان نصف عدد
الــــســيـــــارات املـــــوجـــــودة يف العـــــراق ال

تسير يف شوارعه يومياً.
املــسـيـئـــون وغـيــــر امللـتـــزمـني والـــذيـن
صـدقـوا هـم القلـة بـني أبنــاء شعـبنـا
وإن القوانني الرادعة لهم هي احلل.
لقـــد شـــاهـــدنــــا الكـثـيـــر مـن الـــذيـن

جمـــرد مقتـــرح لتجـــاوز االختناقـــات املـروريـة

على ما هو عليه وأصبح سعر
الــدار يـصل إلــى مـئــة ملـيــون
دينـار وصــارت البـائعـة تـسـاوم
وتهــدد هــذا املـــواطن املـسـكني
الـــذي غــــدرت به حــسـن نـيـته
وأضاعت حقه احملكمة وعليه
ينـاشـد املـواطن املـتضـرر وزارة
العـــدل بحل قـضـيـته خــاصــة
إنـه أب ومعــيل ألحـــــد عــــشـــــر
نفـــــرًا يف هـــــذا الــبــيــت.. كــمـــــا
يــنـــــاشـــــد الــــســيـــــدة شـكـــــريـــــة
وزوجهـا جــواد وابنهــا أثيـر إن
هـــذا التـالعب حــرام ال يقـبله
الــشـــرع وال الـــديـن. هـــذه هـي
قـضيـة املـواطن جـاسـب نعمـة
كـــــزار الــتــي بعــث بهـــــا إلــيــنـــــا
ويــــريــــد حـاًل لهــــا وهـــــا نحـن
نـنـــشـــــرهـــــا لعـل وزارة العـــــدل

جتد احلل املنصف له.

الـبـيعـــة وتـــسلـم املــبلغ كــــاماًل
بــــتــــــــــــاريـخ 9/ 5/ 2000 إال أن
الـقـــــــاضــي نـــــــوري إبـــــــراهــيــم
الــســراج أحـــال القـضـيــة إلــى
االدلــة اجلنــائيـة لـلتـأكــد من
)الـبـصـمـــة( علــــى العقـــد هل
هــي تعـــــود للـبـــــائعــــة فـكــــانـت
تقـــــاريـــــر األدلـــــة اجلــنـــــائــيـــــة
متـضاربـة اجلزم ولكـن زوجها
وابنها اعـترفا أن زوجـها جواد
كاظم سـالم هو الـذي )بصم(
عـلـــــــى الـعـقـــــــد بـــــــداًل عــنـهـــــــا
ومبـــــــــوافـقـــتـهـــــــــا ممـــــــــا جـعـل
الـقاضـي يبطـل دعوة املـواطن
جــــــاســـب يف حقـه يف متلــيـك
الــدار بعــد هــذه املعــانــاة املــرة
ودفع املــبـلغ الــــــذي اســتــــــدان
نـــصـفه مــن أخــــــوته وبــــــاع كل
مـقتنيـات زوجته وبقـي احلال

صحة العقد.
وبعــــد فـتــــرة قــصـيـــــرة طلـب
املـــــــشـــتـــــــــري بـعـــــــــد أن أكـــمـل
معـاملـة حتويـل الدار بـأسمه
مـن الـبــــائعـــة الـتـنــــازل له يف
مـديـريــة التـسجـيل العقـاري
إال إنـهـــــــا رفــــضــت )وأنـكـــــــرت
البـيعــة( والعقـد وادعـت إنهـا
ال تعــــرف أي شـيء عـن هــــذه
القــضـيـــــة علــــى الــــرغـم مـن
تـسلمهـا املبلغ كـاماًل ويـشهـد
علــــــى ذلـك ابـــنهـــــــا وزوجهــــــا
والـدالل فمـا على األخـير إال
اللجــوء إلــى احملــاكـم وطلـب
مـن مـحكـمـــة بــــداءة الكـــرادة
الــــبــــت يف قـــــضــــيــــتـه وبـعــــــــــد
اطـالعهــــا علــــى أصل الـعقـــد
املبـرم بني الطـرفني وحتليف
الشـهود والدالل الـذين أكدوا

املـــواطـن جـــاسـب نعـمـــة كـــزار
بعــث لــنـــــا بـــــرســـــالـــــة حتـــمل
معـانـاة 4 سنـوات قضـاهـا بني
أروقـــــة احملـــــاكــم والــتــــسجــيل
العقار لتسجيل الدار املشيدة
علــــى القــطعـــة املـــرقـمـــة 17/
178 يف منـطقــة الــزعفـــرانيــة
والتـي اشتــراهـــا من الــسيــدة
شـكريـة محـمود سـالم عـيدان
بعـــد أن دفع لهــا قـيـمــة الــدار
البــالغــة ثالثـة عـشـر مـليـونـًا
ونــصـف ملــيـــــون ديــنـــــار عـــــدًا
ونقــــدًا ومبــــوجــب عقــــد أبــــرم
بينه وبينهـا وشهد على البيع
ابـنهــا وزوجهــا والــدالل الــذي
نـــظـــم عقــــــد الــبــيـع ووقعــــــوا
جــمــيـعهــم حــتــــــى هـــي علــــــى

مواطنة تنكل بيع دارها واألدلة اجلنائية متضاربة يف قضية )البصمة(
على الرغم من أن زوجها وابنها شهدا على تسلم املبلغ

وردت شكــوى من والــد الطــالب مـنيــر طعمــة علي أحــد طالب متــوسطـة
الفـاروق يف منقطة الدورة يقـول فيها إن ولده أدى امتحـان الدور الثاني
بعد أن كـان مكـمالً بأحـد الدروس وحـصل يف ذلك االمتـحان علـى درجة
49% ومع ذلك اعـتبــر راسبــاً علـى الـرغـم من أنـه لم يحـصل علـى درجـة
القــــرار وهـي خـمـــس درجـــــات. ويقــــول هـل يجـــــوز أن يعـيــــد ولـــــده العــــام
الدراسي من أجل درجة واحدة.. أمـا كان باإلمكان املسـاعدة خصوصاً يف
ظل هــذه الظـروف األمـنيـة الـسـيئـة الـتي ميـر بهــا البلـد والـتي تـؤثـر يف

املسيرة التربوية.

ــــــــــرقــــم 201 يف 13 / 9 / 2004 حتــــت امل
عنـوان )أنـظف ثلج( نـود اعـالمكم / ان
العـمل مــسـتـمـــر يف رفع الـنفــايــات مـن
الـشـوارع والـسـاحـات مـن قبل جهـد آلي
وبــشـــري ومت تـــوجـيه ســــواق الكـــابــســـة
بـــضـــــرورة االلــتـــــزام وعــــــدم مخــــــالفـــــة
التعليمات وسيحاسب املقصر واملتابعة
مــسـتـمـــرة لـــرصـــد مـثل هـــذه احلـــاالت
والـرجـاء تعـاون اجلـريـدة بنـشـر الـوعي
الــبلــــدي علــــى املــــواطـنـني ممــــا يجـعل
بـغـــــــداد انـــــظـف واجـــمـل. شـــــــاكـــــــريـــن

اهتمامكم... مع التقدير
خلود جاسم محمد

ع/ مدير العالقات واالعالم يف
امانة بغداد

إلى/ السيد رئيس حترير
جريدة )املدى( احملترم

اشـارة الى مـا نشـر يف جريـدتكـم الغراء
العــدد )210( ليـوم اخلـميـس املـصـادف
23 / 9 / 2004 الــصـفحــــة اخلــــامـــســــة
)قـــضـــــايـــــا الــنـــــاس( بــــشـــــأن مـــــوضـــــوع
)تــسلـيـب( يف كـمـــرك احلـصـــوة نـــود ان

نبني ما يأتي:
1-تــرتبـط الـكمــارك ومبــا فـيهــا كمــرك
احلصوة بوزارة الداخلية وليست بوزارة
املالية استناداً إلى امر سلطة االئتالف
املؤقـتة رقـم )26( القسـم األول اخلاص
بـانشاء دائـرة تأمـني احلدود والسـيطرة
علـيهـــا واملـنــشـــور يف جـــريـــدة الـــوقـــائع
العـــــراقـيـــــة العـــــدد 3979 لـــسـنـــــة 2003

اجمللد )44(.
2-ملـا  تقدم يـرجى نـشر تـوضيحنـا هذا
يف العـــدد القـــادم جلـــريــــدتكـم وارســـال

نسخة منها الينا... مع التقدير.
القاضي

عبد اللطيف اخلضار
املفتش العام لوزارة املالية

ـ

ـ ـ ـ

االجابة.. مع التقدير
نوري عبد الرحيم إبراهيم

مدير مكتب االعالم يف وزارة العدل
إلى جريدة )املدى( الغراء

إشـارة إلى مـا ورد بجريـدتكم يف عـددها
ــــــــــرقــــم 204 يف 16 /  9/ 2004 حتــــت امل
عـنـــوان )مــــواصفـــات مــشــــروع مجـــاري
الـــزعفــرانـيــة بـني تــســاؤالت املــواطـنـني
وإجـابات الشركة املنفذة(. نود إعالمكم
ان هذا املشـروع محال مـن قبل اجليش
األمريكي إلـى شركة محـلية وان أسماء
املهندسني املذكورين يف اجلريدة الذين
الـــتقـــت بهــم اجلــــــريــــــدة لــيــــســــــوا مــن
مــنــتــــســبــي امـــــانــــــة بغـــــداد وإمنـــــا مــن
مـهنـــدسي الـشــركــة املـنفــذة وان مـهمــة
امـــــانــــــة بغـــــداد يف هـــــذا املــــشـــــروع هــي
املــــســــــاعــــــدة علــــــى اإلشــــــراف فقـــط ال
غـيـــرهـــا. شـــاكـــريـن اهـتـمــــامكـم.... مع

التقدير
مدير العالقات واالعالم يف امانة

بغداد
إلى جريدة )املدى( الغراء

اشارة إلـى منشـور جريـدتكم يف عـددها
املــرقـم 98 بـتـــاريخ 30 / 9 حتـت عـنــوان

)الكتل الكونكريتية( نود اعالمكم /
ان العــمل مـــسـتـمــــر يف تـنــظـيـف ورفع
النفايات من احلاويات الكونكريتية إال
أن رمي الـنفايـات من قبل املـواطنني يف
املــنــــطقــــــة احملــيـــطــــــة بهــــــا ولــيــــس يف
احلاويـة. الرجـاء تعـاون اجلريـدة معـنا
يف نـــشــــر الــــوعـي الــبلــــدي. شــــاكــــريـن

اهتمامكم.. مع التقدير
مدير العالقات واالعالم يف امانة

بغداد
إلى جريدة )املدى( الغراء

اشارة إلـى منشـور جريـدتكم يف عـددها

ـ

ـ

جـــانــب ذلك هـنـــاك خــطــــة للــصـيـــانـــة
الـــدوريـــة قـبل مـــوسـم الــشـتـــاء وبـــدايـــة
الصيـف، أما بخـصوص الـسرقـات التي
حتـــدث لـبعـض مــسـتلـــزمـــات الــشــبكـــة
فليـسـت هنــاك امكــانيـة لـوضع حـارس
لكل محـولة، أمـا اتهـام عمـال الكهـرباء
بـــســــرقــــة القــــواطـع فهــــو اتهــــام بــــاطل
يـقـــتــــضـــي مـــن اجـل صـحـــتـه تـقـــــــدمي
الـدلـيل وبعكـسه فـان الـوزارة ستقـاضي
ــــــدفــــــاع عــن كــــــاتــب املـقــــــال بـهــــــدف ال

موظفيها.
وبخـصــوص املـتحـسـســات الـضـــوئيــة..
فهي مـوجـودة وان شـبكـة االنــارة تضـاء
علــــى هــــذا األســــاس إال ان الــصـيــــانــــة
جتـــرى يف الـنهــــار ولهـــذا نـضـطـــر إلـــى
اضــــــاءة جــــــزء مــن الـــــشــــــارع الجــــــراء
الـصيـانــة. وأخيـرًا فــاننــا نطــالب كــاتب
ــــــة بخـــصــــــوص املقــــــال بـــتقــــــدمي االدل
تقـــاضـي مــــوظفـي الـكهـــربـــاء الـــرشـــوة
مقـــــابل اعــــادة الـتـيــــار الـكهــــربــــائـي أو

اطالقه للمعامل االهلية.
حامد خضير

مدير االعالم يف وزارة الكهرباء
إلى جريدة )املدى( الغراء

نهديكم اطيب حتياتنا...
ونــــشــيـــــر إلـــــى املـــــوضـــــوع املــنــــشـــــور يف
جـريدتكـم بتاريـخ 8 / 9 / 2004 بعنوان
)نـزاعـات مـلكيـة العقـار يف االنبـار( نـود

أن نبني ما يلي:-
بعـــد إحـــالـــة املـــوضـــوع إلـــى مـــديـــريـــة
التـسجيل العقـاري العامـة أوضحت أن
املــوضــوع ال يـتـعلق بــدوائــر الـتــسجـيل
الـعقـــاري وإمنــــا يخــص أعـمـــال هـيـئـــة
فض املنازعـات امللكية والـتي مت تشكيل
هـيـئـــات كـــاملـــة يف جـمــيع محـــافـظـــات
القــطــــر للـنــظــــر يف قــضــــايــــا نــــزاعــــات
امللـكــيـــــة. للــتفـــضل بـــــاالطالع ونـــشـــــر

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ردود وإجابات

وزارات الكهرباء والعدل واملالية وأمانة بغداد ترد عىل مواضيع نرشهتا )املدى(

الديوانية / ملياء عدنان 

العالم يتوجه نحو استخدام احلاسوب يف كل مرافق الدولة

بغداد - املدى

بغداد - املدى

 رحمن اجلواري

بغداد - املدى

البصرة / املدى


