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الديوانية  /ملياء عدنان

اخـت ـطـت (امل ــدى) ومـن ــذ ص ــدوره ــا
نهجـاً ملتـابعـة ونـشــر القضـايـا الـتي
تـه ــم املـ ـ ـ ــواط ــن ــني ب ـ ـ ـش ـكـل خـ ـ ـ ــاص
وتـسـليـط الـضــوء علـيهــا مـن خالل
نــش ــر آرائهــم وشك ــاواهـم ومح ــاول ــة
إي ــصـ ـ ــال أص ـ ـ ــواتهــم وق ــضـ ـ ــايـ ـ ــاهــم
مبوضوعية إلى اجلهات املسؤولة..
وضمـن هذا الـتوجـه فأنـنا نـستقبل
العـ ــديـ ــد مـن الـ ـشـكـ ــاوى وحتــظـ ــى
غـالبـيتهـا بـاهـتمـام خـاص لـنشـرهـا
ومتـابعة مـا يرد فـيها من معلـومات
من خالل اللقـاء بصـاحب الـشكوى
واالستـيضـاح مـنه عن أيـة معلـومـة
تـ ــسهــم بــت ـ ــدع ـيــم احلقــيق ـ ــة ام ـ ــام
القراء واجلـهات املعنيـة يف الشكوى
سواء منظمة أم دائرة حكومية..
ومـن بني الـشكـاوى الـتي تـرد إلـينـا
مـن داخـل العـ ــراق مـ ــا يـ ــرسـل بهـ ــا
خـالل (االن ــت ـ ـ ـ ــرن ــي ــت) ..ونـح ــن يف
الوقـت الذي نعبـر فيه عن اعتـزازنا
بــص ــاحـب كـل شكـ ــوى ونعـمـل عل ــى
إدام ـ ـ ـ ــة روح ال ــت ـ ـ ـ ــواصـل احل ــي مـع
اجل ـمــيع ومــن مخ ـتـلف الـ ــشـ ـ ــرائح
واملـسـتــويــات نـتـمـنــى علــى صــاحـب
الــشكــوى امل ــرسل ــة بهــذه الــواسـطــة
احلضـور إلـى مقـر اجلـريــدة لطـرح
شكــواه وابــراز مــا ميـتلـكه مـن ادلــة
ووثــائق بـشــأنهــا ،مـن دون ان يعـني
(هـذا احلـضـور) نـشــر اسم صــاحب
الـ ـ ـشـك ـ ـ ــوى إذا اراد اخفـ ـ ــاءه النــنـ ـ ــا
ح ــريــص ــون أيــضـ ـاً وب ــأم ــانـ ــة عل ــى
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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ع ـنـ ـ ــد وصـ ـ ــولــي إلـ ـ ــى مـ ـ ــدي ـنـ ـ ــة
الـديـوانيـة لـم ار فيهـا أيــة ملسـات
للـتغـيـيــر والـتـطــور علــى الــرغـم
من زيارتـي لها قـبل هذا الـتاريخ
ببـضعة أعـوام ونيف هذه املـدينة
الـتـي ي ــطغ ـ ــى علــيه ـ ــا اجل ـ ــانـب
العـ ـش ــائـ ــري بقـيــمه والـعالق ــات
اإلنسانية الرائعة.
وعلى مـدى العقود املنـصرمة لم
يــطل م ــدن واق ـضـي ــة وق ـصـب ــات
الديـوانية ما يشير إلى النهوض
والـبـن ــاء والعـم ــران علــى الــرغـم
مـن الـتــضحـي ــات اجل ـس ــام 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
أهله ــا ال ــذيـن يـت ـس ــابق ــون إل ــى
البــذل والطـيبـة والـسخـاء فـيمـا
بـينـهم والقـادمـني من الـضيـوف
وخالل األشهر املنصـرمة شهدت
امل ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــة بـعـ ـ ــض االح ـ ـ ـ ـ ــداث
وال ـت ـ ـ ــداع ـي ـ ـ ــات ال ـتــي اث ـ ـ ــرت يف
اجل ــانـب األمـنـي ال ــذي انـعكــس
أيضـاً علــى بعض املـشـاريع الـتي
جت ـ ـ ـ ــرى داخـل امل ـ ـ ـ ــدن والـق ـ ـ ـ ــرى
واالري ـ ـ ــاف س ـ ـ ــواء م ــن اجله ـ ـ ــات
احل ـك ـ ـ ـ ــومـ ـي ـ ـ ـ ــة أم املـ ـنـ ـ ـظـ ـم ـ ـ ـ ــات
اإلن ـ ـس ـ ــان ـي ـ ــة لـ ـ ــدول مخ ـتـلف ـ ــة
موجودة داخل املدينة.

امن عالٍ

ال ـسـيــد جـمــال كــاظـم ح ـســونـي
مح ـ ـ ــافـ ــظ الق ـ ـ ــادس ـي ـ ـ ــة أك ـ ـ ــد لـ
(املـ ـ ـ ـ ـ ــدى) ان االحـ ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـ ـتـ ــي
شـهدتهـا املديـنة خالل األسـابيع
امل ــاضيــة كــانـت من افــراد جــاءوا
مـ ــن خـ ـ ـ ـ ــارج احملـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ــة ومت
الـت ـص ـ ــدي لهـم غـيـ ــر ان هـنـ ــاك
بعـض املناصـرين لهم مـن أهالي
احملـ ــاف ـظـ ــة وقـ ــد متـت تـ ـسـ ــويـ ــة

تنفيذ مشاريع
خدمية بكلفة
مليار
دينارعلى
الرغم من
نقص اآلليات
التخصصية

امل ـشـكل ــة معهـم بـص ــورة سلـمـيــة
عــن ط ـ ـ ــريـق ال ـتـف ـ ـ ــاهــم وحـلــت
املسألة بصورة نهائية.
وأضـاف أن محــافظـة القــادسيـة
اآلن تـ ـتـ ـمـ ـتـع بـ ـ ـ ـ ــأم ــن وهـ ـ ـ ـ ــدوء
خــاصـني عـن بــاقـي احملــافـظــات
وذلــك يـع ـ ـ ـ ـ ــود إل ـ ـ ـ ـ ــى اجلـه ـ ـ ـ ـ ــود
االسـتـثـنـ ــائـيـ ــة والـكـبـيـ ــرة الـتـي
تـب ـ ــذلهـ ــا الـ ـشـ ــرط ـ ــة واالجهـ ــزة
األمـ ـنـ ـي ـ ـ ــة ف ـ ـضـالً ع ــن تـك ـ ـ ــاتـف
وتعاون أبناء العشائر الذين كان
لهـم ال ــدور الكـبـي ــر يف اسـتـم ــرار
األمن وسيـادة القـانـون يف مـركـز
واقضية احملافظة.
وأكد أن احملـافظة شهـدت تنفيذ
ع ــدد من املـشــاريع اخل ــدميــة يف
مخـتلف اجملــاالت وخصـص لهـا
مـبـلغ سـت ـ ــة ماليــني دوالر وأربع

م ـئـ ـ ــة ألف ح ـيــث ص ـ ــرف مــنه ـ ــا
ثـالثـ ـ ـ ــة مـالي ــني دوالر وهـ ـنـ ـ ـ ــاك
مشـاريع أخـرى قيـد التـنفيـذ يف
املبلغ املتبقي.
وأشـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى ان هـ ـ ـ ــذه املـ ـبـ ـ ـ ــالـغ
واالعمــال واملشـاريع الـتي نفـذت
لـم يـكــن لهـ ــا االثـ ــر الـ ــواضح يف
امل ــديـن ــة وإمن ــا ك ــان له ــا ت ــأثـي ــر
بـ ـ ـس ـي ــط جـ ـ ــداً س ـبــب ضـعف أو
انعــدام اخلــدمــات يف احملــافـظــة
ال ـتــي ك ـ ــان ــت تع ـ ــانــي االه ـم ـ ــال
سنوات طوال.
وشكــا ع ــدم تع ــاون الع ــاملـني يف
محـطة كـهربـاء النـاصريـة حيث
تع ــانـي احمل ــاف ـظـ ــة انق ـط ــاع ــات
الـتيـار الكهـربـائـي املسـتمـر علـى
الرغـم من وجود محـطة كهـرباء
القادسـية إال أنهـا محطـة توزيع

بعد ان دعت (املدى) إلى معاجلة وضعه

تأليف جلنة لتنظيم (كورنيش) شط العرب
البصرة  /املدى
بـعد ان تـناولـت (املدى) (كـورنيـش) شط
العـرب وحـالـته ..أعلن يف احملـافظـة عن
تأليف جلـنة خاصـة تضم مجمـوعة من
الـ ــدوائ ـ ــر املعـنـيـ ــة ومـثـقفـني وفـنـ ــانـني
ملعــاجلــة حــال ــة اإلهمــال وع ــدم تنـظـيم
هـذا املـرفق الـذي تـشــوهه بقـايـا قـواعـد
الـتـمـ ــاثـيـل املهـ ــدمـ ــة ومـن جتـمـع سفـن
وبـ ــواخـ ــر الــنف ــط املهـ ــرب الـ ــذي احـ ــال
ارصـفته إلـى سـواد وقــد وضعت الـلجنـة
يف ح ـ ـس ـبـ ـ ــانه ـ ــا االس ـ ــراع يف امل ـب ـ ــاش ـ ــرة
والـتنفيذ ألعمـار (الكورنيـش) من جسر
الـتعلـيـمـي إلــى نـصـب متـثــال الـسـيــاب)
وحـث ال ـسـيــد احملــافـظ ح ـسـن الــراشــد
م ـســؤولـي دائــر الــدولــة كــافــة بــالــسعـي
لـتــنفـي ـ ــذ االعـم ـ ــال كل حـ ـسـب دائ ـ ــرته
وخالل ( )15يـ ـ ــوم ـ ـ ـاً إلك ـمـ ـ ــال م ـ ـشـ ـ ــروع
التنظيف واإلعمار.
ومن جـانب اخـر بـدأت الـدوائــر البلـديـة

ب ــزرع املنـطقــة املـطلــة علــى شـط العــرب
ب ـ ـش ــتالت م ــن األشجـ ـ ــار بعـ ـ ــد ان مت زرع
اغلــب اجل ـ ــزرات ال ـ ــوسـ ـط ـي ـ ــة يف ش ـ ــوارع

على الرغم من أن زوجها وابنها شهدا على تسلم املبلغ

مواطنة تنكل بيع دارها واألدلة اجلنائية متضاربة يف قضية (البصمة)
بغداد  -املدى
امل ــواطـن ج ــاسـب نعـم ــة ك ــزار
بعــث ل ـن ـ ــا ب ـ ــرس ـ ــال ـ ــة حت ــمل
معـانـاة  4سنـوات قضـاهـا بني
أروق ـ ــة احمل ـ ــاكــم وال ـتـ ــسجــيل
العقار لتسجيل الدار املشيدة
علـ ــى القــطع ــة امل ــرقـم ــة /17
 178يف منـطقــة الــزعف ــرانيــة
والتـي اشتــراه ــا من الــسيــدة
شـكريـة محـمود سـالم عـيدان
بع ــد أن دفع لهــا قـيـمــة الــدار
البــالغــة ثالثـة عـشـر مـليـونـ ًا
ون ـصـف مل ـي ـ ــون دي ـن ـ ــار ع ـ ــد ًا
ونقـ ــد ًا ومبـ ــوجــب عقـ ــد أبـ ــرم
بينه وبينهـا وشهد على البيع
ابـنهــا وزوجهــا والــدالل الــذي
نـ ـظ ــم عقـ ـ ــد ال ـب ـيـع ووقعـ ـ ــوا
ج ـم ـيـعهــم ح ـتـ ـ ــى ه ــي علـ ـ ــى

صحة العقد.
وبعـ ــد فـتـ ــرة ق ـصـي ـ ــرة طلـب
املـ ـ ـ ـشـ ـت ـ ـ ـ ــري بـع ـ ـ ـ ــد أن أكـ ـمـل
معـاملـة حتويـل الدار بـأسمه
مـن الـبـ ــائع ــة الـتـنـ ــازل له يف
مـديـريــة التـسجـيل العقـاري
إال إنـه ـ ـ ــا رف ـ ـضــت (وأنـك ـ ـ ــرت
البـيعــة) والعقـد وادعـت إنهـا
ال تعـ ــرف أي شـيء عـن هـ ــذه
الق ـضـي ـ ــة علـ ــى الـ ــرغـم مـن
ال ويـشهـد
تـسلمهـا املبلغ كـام ً
علـ ـ ــى ذلـك اب ــنه ـ ـ ــا وزوجهـ ـ ــا
والـدالل فمـا على األخـير إال
اللجــوء إلــى احملــاكـم وطلـب
مـن مـحكـم ــة بـ ــداءة الك ــرادة
ال ـ ـبـ ــت يف قـ ـ ـض ـ ـي ـ ـتـه وبـعـ ـ ـ ـ ــد
اطـالعهـ ــا علـ ــى أصل الـعق ــد
املبـرم بني الطـرفني وحتليف
الشـهود والدالل الـذين أكدوا

ال
الـبـيع ــة وت ــسلـم املــبلغ كـ ــام ً
ب ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــاريـخ  2000 /5 /9إال أن
الـق ـ ـ ــاضــي ن ـ ـ ــوري إب ـ ـ ــراه ـيــم
ال ـســراج أح ــال القـضـيــة إلــى
االدلــة اجلنــائيـة لـلتـأكــد من
(الـبـصـم ــة) علـ ــى العق ــد هل
هــي تع ـ ــود للـب ـ ــائعـ ــة فـكـ ــانـت
تق ـ ــاري ـ ــر األدل ـ ــة اجل ـن ـ ــائ ـي ـ ــة
متـضاربـة اجلزم ولكـن زوجها
وابنها اعـترفا أن زوجـها جواد
كاظم سـالم هو الـذي (بصم)
ال ع ـنـه ـ ـ ــا
عـل ـ ـ ــى الـعـق ـ ـ ــد ب ـ ـ ــد ً
ومب ـ ـ ـ ــوافـقـ ـتـه ـ ـ ـ ــا مم ـ ـ ـ ــا جـعـل
الـقاضـي يبطـل دعوة املـواطن
جـ ـ ــاس ــب يف حقـه يف متل ـيـك
الــدار بعــد هــذه املعــانــاة املــرة
ودفع امل ـبـلغ الـ ـ ــذي اس ـتـ ـ ــدان
نـ ـصـفه مــن أخـ ـ ــوته وبـ ـ ــاع كل
مـقتنيـات زوجته وبقـي احلال

على ما هو عليه وأصبح سعر
الــدار يـصل إلــى مـئــة ملـيــون
دينـار وصــارت البـائعـة تـسـاوم
وتهــدد هــذا امل ــواطن املـسـكني
ال ــذي غـ ــدرت به ح ـسـن نـيـته
وأضاعت حقه احملكمة وعليه
ينـاشـد املـواطن املـتضـرر وزارة
الع ــدل بحل قـضـيـته خــاصــة
إنـه أب ومعــيل ألح ـ ــد ع ـ ـش ـ ــر
نف ـ ــر ًا يف ه ـ ــذا ال ـب ـيــت ..ك ـم ـ ــا
ي ـن ـ ــاش ـ ــد ال ـ ـس ـي ـ ــدة شـك ـ ــري ـ ــة
وزوجهـا جــواد وابنهــا أثيـر إن
ه ــذا التـالعب حــرام ال يقـبله
ال ـش ــرع وال ال ــديـن .ه ــذه هـي
قـضيـة املـواطن جـاسـب نعمـة
ك ـ ــزار ال ـتــي بعــث به ـ ــا إل ـي ـن ـ ــا
ال لهـ ــا وه ـ ــا نحـن
ويـ ــريـ ــد حـ ً
نـنـ ـش ـ ــره ـ ــا لعـل وزارة الع ـ ــدل
جتد احلل املنصف له.

جمـــرد مقتـــرح لتجـــاوز االختناقـــات املـروريـة

ال أحـ ــد يعلـم مـت ــى تــضع م ــدي ــري ــة
املـرور حالً لهـذه االختنـاقات املـرورية
يف شـ ــوارع بغ ــداد واحمل ــاف ـظـ ــات لكـي
يتسـنى لـلعامل ان يـذهب إلـى عمله
وال ـطـ ــالـب إل ـ ــى كلـيــته أو مـ ــدرســته
واملوظف إلى وظيفته.
خـاصـة ان األزمـة يف تـزايـد مـسـتمـر
مـع اس ـ ـتـ ــم ـ ـ ـ ـ ــرار دخ ـ ـ ـ ـ ــول سـ ــي ـ ـ ـ ـ ــارات
(امل ــنف ـيـ ـ ـســت) إل ـ ـ ــى العـ ـ ــراق ووزارات
الـتجارة والداخليـة والنقل والكمارك
لم يحركوا ساكناً.
احلل ب ـ ـس ـي ــط ج ـ ـ ــداً ومق ــنع والــكل
يـرضى بـه ويتمثل بعـدة نقاط مـنها
ت ـن ـ ـظ ـيــم ع ـمـلــي ـ ـ ــة اس ـتــي ـ ـ ــراد ه ـ ـ ــذه
الـسيـارات علـى وفق ضـوابط مـحددة
حـ ـي ــث ل ــم تـع ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـس ــي ـ ـ ـ ــارات م ــن
املــوديالت القــدميــة تـصلح ان تــسيــر
بـ ـش ـ ــوارع بغ ـ ــداد .والعــمل ب ـط ـ ــريقـ ــة
الـزوجي والفـردي ومحاسـبة املـتجاوز
علـ ــى هـ ــذا اإلجـ ــراء ومــنع سـيـ ــارات
احلـمـل الكـبـي ــرة مـن ال ــدخ ــول إل ــى
العــاصمــة إال بعــد الـســاعــة الثــالثــة
عـص ــراً كمــا كــان مـعمــوالً به ســابق ـاً
ورفع بعـض احلــواجــز الكــونكــريـتيــة
الـ ـت ــي ال م ــبـ ـ ـ ــرر لـهـ ـ ـ ــا مـع اعـ ــطـ ـ ـ ــاء

وليست محطة توليد.

نزاهة اجلهاز االداري

ويف سؤال بـشأن اإلجراءات التي
اتخ ـ ــذت يف مع ـ ــاجل ـ ــة ق ـض ـ ــاي ـ ــا
الفـس ــاد االداري التـي استـشــرت
يف كل احملافظات تقريباً؟
قــال :نعـم هنــاك فـســاد ورشــاوى
يف احملـ ــاف ـظـ ــة ولـكـن لـي ــس بـني
م ــدي ــري ال ــدوائ ــر ،بل إنـه يكـث ــر
بــني املقـ ــاولـني املـ ـشـ ــرفــني علـ ــى
املـ ـ ـش ـ ـ ــاريع أو بــني امل ـتـ ـ ــرج ـمــني
وال ـ ــوس ـط ـ ــاء م ـ ــا بــني م ـ ــدي ـ ــري
ال ـ ـ ـ ــدوائ ـ ـ ـ ــر و CPAوك ـ ـ ـ ــان يـ ـت ــم
الـ ـتـعـ ـ ـ ــامـل مـعـه ــم بـعـقـالنـ ـيـ ـ ـ ــة
واالعـتمــاد علــى االدلــة واعـطــاء
فـرصــة للمقـابل مـن اجل اثبـات
بـ ـ ـ ــراءته .ولـكــن ف ـي ـمـ ـ ـ ــا يخ ــص
مـ ــديـ ــري الـ ــدوائـ ــر فـ ــان أهـ ــالـي

صالحـيـ ــات لـ ـشـ ــرطـ ــة املـ ــرور بـحجـ ــز
السيارة واملتجاوزين.
وبهـذا نكون قـد أمنا بـان نصف عدد
ال ـ ـس ـي ـ ــارات امل ـ ــوج ـ ــودة يف الع ـ ــراق ال
تسير يف شوارعه يومياً.
امل ـسـيـئ ــون وغـيـ ــر امللـت ــزمـني وال ــذيـن
صـدقـوا هـم القلـة بـني أبنــاء شعـبنـا
وإن القوانني الرادعة لهم هي احلل.
لق ــد ش ــاه ــدنـ ــا الكـثـي ــر مـن ال ــذيـن

يتـدخلون لصالح حماية رجال املرور
ضـد املـسيـئني وشـاهـدنـا قـسمـاً آخـر
ي ــركـن سـي ــارته ج ــانـبـ ـاً ويـنـضـم إل ــى
صــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف رجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرور ل ـفـ ــك
االخـتنــاقــات طــوع ـاً ويـصل به األمــر
إلـى املـشـاجـرة مع املـسـيئـني أو حتـى
االشتبـاكات بـاأليدي مـن اجل سيادة
القانون.
رحمن اجلواري

أعاد السنة بسبب درجة واحدة فقط!
بغداد  -املدى

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
 %49ومع ذلك اعـتبــر راسب ـاً علـى الـرغـم من أنـه لم يحـصل علـى درجـة
القـ ــرار وهـي خـم ــس درج ـ ــات .ويقـ ــول هـل يج ـ ــوز أن يعـيـ ــد ول ـ ــده العـ ــام
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.

هموم البلديات

بع ـ ــده ـ ــا الــتق ـي ـن ـ ــا مع م ـ ــدي ـ ــرة
البلـديـة يف احملــافظــة املهنـدسـة
(خ ـ ــولـ ـ ــة خل ــيل ع ـب ـ ــاس) ال ـتــي
تعـتـبـ ــر أول مـ ــدي ـ ــرة بلـ ــديـ ــة يف
العـراق  -حيث اوضحت ان وزارة
ال ــبلـ ـ ــديـ ـ ــات واالشغـ ـ ــال وضعــت
خـطة حملـافظـة القادسـية خالل
ع ــام  2004تقــدر مـب ــالغه ــا نحــو
مليـار دينـار منهـا ( )675مليـونـاً
بني تبـليط وإكـساء ودفـن شوارع
و( )180مل ـي ـ ــون دي ـن ـ ــار الع ـم ـ ــار
واجـهـ ـ ـ ـ ــات األسـ ـ ـ ـ ــواق واحملـ ـ ـ ـ ــال
الـتجــاريــة و( )140مـلي ــون دينــار
خلـ ــدمـ ــات حـ ــدائـق وتقـ ــاطعـ ــات
وس ـيـ ـ ـس ـت ـم ـ ـ ــر الـع ـمـل يف ه ـ ـ ــذه
اخلطـة إلى نهايـة العام احلالي،

وق ـ ــد مت ت ـ ــأه ـيـل تقـ ـ ــاطع (اب ـ ــو
الف ــضل) وتـ ــأهــيل احل ـ ــدائق يف
منطقة العلم.
ولقـد انـطلقت مـؤخـراً حملـة يف
جـمـيع انحــاء عــراقـنــا احلـبـيـب
وهــي ح ــمل ـ ـ ــة (م ــن اجل ع ـ ـ ــراق
انـظف) الـتي اسـته ــدفت مــراكــز
م ــدن ،حـيـث مت تــشغـيل ()1726
ي ــداً ع ــامل ــة ومت عـمل ( )4آالف
حـاوية كـبيرة وزعـت على املـدينة
و( )180حـاويـة صـغيــرة وأكيـاس
(نايلون).
وامل ـ ـشـ ـ ــاريع ال ـتــي مت اجن ـ ــازه ـ ــا
ت ــوزعـت عل ــى مخــتلف مـن ــاطق
احملـ ـ ــافـ ـظـ ـ ــة ،ح ـيــث مت تـ ـ ــأه ــيل
احل ـ ـ ــدائـق ام ـ ـ ــام مـ ـ ـس ـتـ ـ ـشـف ـ ـ ــى
األطفال وامـام مديـرية الـزراعة
وم ــدي ــري ــة الـت ــربـي ــة واحل ــدائق
بجــانب احتــاد نقــابــات الـعمــال،
كمــا مت دفن مــستـنقعـات جتـاوز
عـم ــره ــا ( )20ع ــامـ ـاً يف م ــديـن ــة
الديوانية.
وتعتبر مـديرية بلديـة الديوانية
اكـ ـب ـ ـ ــر دائ ـ ـ ــرة خ ـ ـ ــدمـ ـي ـ ـ ــة داخـل
احمل ـ ــاف ـظ ـ ــة حـيـث ت ـضـم ()850
مـنـت ـسـب ـاً بـيـنـمــا دائــرة اجملــاري
تضم ( )150مـنتسـباً ودائـرة املاء
يف كل أقـضـيــة احملــافـظــة تـضـم

العالم يتوجه نحو استخدام احلاسوب يف كل مرافق الدولة

وجملس الوزراء حيل اهليئة العراقية للحاسبات واملعلوماتية
بغداد  -املدى

احملـافظـة واالهتمـام الكبـير بـاملتنـزهات
ومح ــاول ــة اع ــادة ت ــأهـيـله ــا مـن ج ــدي ــد
لتكون متنفساً ألهالي البصرة.

احملـافظة لهم احلرية يف اختيار
م ـ ـ ــدي ـ ـ ــرة ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــرة أو اق ـ ـ ــال ـتـه
وانتخـاب مـديـر جـديـد يف ضـوء
نـزاهـته .وعلــى العمـوم اسـتبعـد
احملـافـظ قضيـة الفسـاد االداري
عـن م ــدي ــري ال ــدوائ ــر مـ ــدافعـ ـاً
بـق ـ ـ ـ ــولـه أنـه ــم جـ ـمـ ـيـعـه ــم م ــن
اخمللـ ـص ــني وانهــم ي ـ ــد ض ـ ــارب ـ ــة
وواحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أي ظ ـلـ ـ ــم أو
اغتصاب حلق إنسان مظلوم.

( )100مـ ـنـ ـتـ ـ ـ ـس ــب .وسـ ـ ـ ـ ــألـ ـنـ ـ ـ ـ ــا
املهـن ــدس ــة خ ــول ــة هـل واجهـتـي
صـع ـ ـ ــوب ـ ـ ــات يف ع ـمـلـك ك ـ ـ ــونـك
مـديــرة اكبـر دائــرة يف محــافظـة
القادسية؟
فـ ـ ــأجـ ـ ــابــت ق ـ ـ ــائلـ ـ ــة :إنــي املـ ـ ــرأة
الــوحـي ــدة يف األقل الـتـي قــامـت
ب ـتـ ـ ــوص ــيل امل ـيـ ـ ــاه إلـ ـ ــى أهـ ـ ــالــي
احملــافـظــة اثـنــاء احلــرب كــونـي
عـملـت سـ ــابقـ ـاً يف شــبك ــة دائ ــرة
امل ــاء مل ــدة ( )16ع ــامـ ـاً م ـس ــؤول ــة
شـبكـات ولـكن قــالت انهـا تـواجه
صعـوبـات يف النقـص يف اآلليـات
العاملة يف املديـرية خصوصاً ان
هن ــاك ( )20آلي ــة متت ســرقـتهــا
اثناء احلرب وكما تعاني الدائرة
نقـص ـاً يف اآلليــات التخـصـصيـة
والثقيلـة ،لذلك تـضطر الـدائرة
إلـى تـأجيـراً آليـات جتـاوز إيجـار
الــواحــدة مـنهــا ( )15ألـف دينــار
لـليــوم الــواحــد وأضف إلــى هــذا
أن ه ـ ــذه اآلل ـي ـ ــات حت ـت ـ ــاج إل ـ ــى
الــوقــود الــذي يعـتبــر شحـيح ـاً.
مـ ــوضح ــة أن ال ــوزارة خ ـص ـصـت
( )5كـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات سـ ـت ـ ـصـل إلـ ـ ـ ــى
احمل ــاف ـظ ــة عـم ــا ق ــريــب .ولق ــد
تعــرضـنــا أيـض ـاً إل ــى مجـمــوعــة
املشـاريع اخلـدميـة الـتي تـبنـاهـا
مـجلـ ــس احمل ـ ــافـ ـظ ـ ــة وأش ـ ــرفــت
عـليهـا مـديـريــة البلـديــة ومنهـا
إكـسـاء أجــزاء من شــوارع اجلنـة
وحـي العسكـري ،وحي الضـباط،
وشارع العروبة واحلي العصري.
كـمـ ــا اقـ ــامـت مـن ـظـمـ ــة ()PCO
منطقة ترفيهية على الكورنيش
ومجمـوعــة من اعمـال الـتبلـيط
واكساء مناطق محددة.
وآخـ ــر مـ ــا قـ ــامــت به مـ ــديـ ــريـ ــة
الــبلـ ــديـ ــة هـ ــو ت ـطـ ــويـ ــر مـ ــدخل
(بغ ـ ــداد  -دي ـ ــوان ـيـ ـ ــة) و(جنف -
دي ـ ــوان ـي ـ ــة) وزراع ــته ـ ــا وت ـ ــأه ــيل
حدائقها.

رس ــال ـ ــة وصلـت إلـيـن ــا ضـمـن
ب ــري ــد (امل ــدى) مـن مـنـت ـسـبـي
الهـيئــة الع ــراقيــة للح ــاسبــات
واملعلـومـاتيـة أشــاروا فيهـا إلـى
ما حلق بهـم من ضرر بعد حل
ه ــي ــئ ـ ـتـه ــم وإلـغ ـ ـ ـ ــاء ج ــم ـ ـيـع
أق ــس ـ ــامه ــا وفـيـم ـ ــا يلـي نــص
الرسالة:
بنــاء علــى طلب وزارة الـتعلـيم
الـع ـ ـ ــال ــي وال ـبـح ــث الـعـل ــم ــي
بكـت ــابه ــا امل ــرقـم ج م س 1258
واملـ ـ ـ ــؤرخ يف  2004/9/14الـ ـ ـ ــى
مجلـس الــوزراء متت املــوافقــة
عل ــى حـل الهـيـئ ــة الع ــراقـيـ ــة
للحـاسبـات واملعلـومـاتيـة"(من
أجـل الهـيـمـن ـ ــة عل ــى بـنـ ــايـ ــة
الهـيـئ ــة ال أكـث ــر ومـتـ ــذرعـني
بـأسبـاب واهيــة)" والتي تـعتبـر
الـكيـان الــوحيــد للبــرامجيـات
واملـعـل ـ ـ ــوم ـ ـ ــاتــي ـ ـ ــة يف الـع ـ ـ ــراق
مـسـتنــدين إلــى افتـراض عـدم
تق ـ ــدمي ع ــمل بــن ـ ــاء مــن ق ــبل
الهـيـئــة مـن ــذ سقــوط الـنـظــام
وب ــالـت ــالـي مت اعـتـب ــار جـمــيع
مــوظفي هـذه الهـيئــة عنـاصـر
غـير منتجـة يف اجملتمع وعليه
تقــرر حل الهـيئـة اسـتنـادا إلـى
ذلك ومت ب ــاالتف ــاق مع بعـض

الــصحف لـتبــريــر هــذا العـمل
علـى اسـاس اخفـاق الهـيئـة يف
حتقــيق اه ــدافه ــا مـتـنـ ــاسـني
بـذلك ان الهيئـة تكـون نسـيج ًا
ال مـع بـ ـ ـ ــاق ــي وزارات
م ـتــك ـ ـ ــامـ ً
ومـؤسـسـات الـدولـة والتـي كمـا
هو معـروف مت تراجع مـستوى
عــمله ــا ب ـسـبـب ظ ــروف الـبل ــد
املت ــداعيــة وت ــراكم ــات النـظــام
ال ــس ـ ــابق والن ع ـمـل اله ـيــئ ـ ــة
األس ـ ــاس ه ـ ــو ت ـ ــزويـ ـ ــد هـ ـ ــذه
ال ـ ـ ـ ـ ــدوائ ـ ـ ـ ـ ــر احلــك ـ ـ ـ ـ ــومـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة
بـالبرامجيـات الالزمة لتـسيير
عـملهــا مبــا يـجعلهــا متــواكبــة
مــع ع ـجــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ــت ـ ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
ال ـتـكــن ـ ــول ـ ــوج ــي يف العـ ـ ــالــم
للنـهوض بـالعـراق نحـو االمام
ويف ح ــني ان اغـل ــب ال ـبـلـ ـ ـ ــدان
العـربيـة كـونـت هيئـة مشـابهـة
لهيكلية هيئتنا.
ونحـن مـنـت ـسـبـي ه ــذه الهـيـئــة
الـتي كــونت نفـسهـا عبـر سـنني
ط ـ ـ ــوال مــن اجلـه ـ ـ ــد وال ـتـعــب
والـدراســة املضـنيـة لـبنـاء هـذه
املؤسسة املـتخصصة يف مجال
احل ــاسـب ــات نـتــس ــاءل هل مـن
املـنــطقـي امل ــوافقـ ــة علـ ــى حل
الكـيان الـوحيـد املتـخصص يف
الـع ـ ـ ــراق بـه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـسـه ـ ـ ــول ـ ـ ــة

متغـافلـني او متنـاسـني الضـرر
امل ـسـتقـبلـي الـن ــاجـم عـن مـثل
هذا العمل.
ولتوضيح وجهـة نظرنـا بشكل
ك ـ ـ ــامل س ـي ـتــم ادراج مـلخ ــص
ع ـمـل الـه ــي ــئ ـ ـ ــة ك ـكـل راج ــني
ال ــن ـ ــظ ـ ـ ـ ــر بـع ــني االه ــت ــم ـ ـ ـ ــام
بق ـضـيـتـن ــا ه ــذه خـ ــاصـ ــة إن
الهـيئـة تـضم معهـد الـدراسـات
العلـي ــا (معه ــد املعلــومــاتـيــة)
والــذي مينـح كمــا هــو معــروف

درجـة املاجسـتير و الـدكتوراه.
وم ــرك ــز املعل ــوم ــات العلـمـي ــة
وال ـتـكــن ـ ــول ـ ــوجــي ـ ــة (م ـ ــرك ـ ــز
االنترنيت) :والذي مت إنشاؤه
قبل عــدة سنني لـضمـان ربط
العــراق مع شـبكــة االنتـرنـيت
عــن ط ـ ــريق تـك ـ ــويــن مـ ـ ــواقع
تعـليمية عراقيـة على الشبكة
ورب ــطهـ ــا بجـ ــامعـ ــات ووزارات
مل ـ ــواكــب ـ ــة ال ـ ــدول املــتق ـ ــدم ـ ــة
بأقسامه املتخصصة التالية:

(املــك ــت ــب ـ ـ ــة االلــك ــت ـ ـ ــرون ــيـ ـ ـ ــة،
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
الـصـن ــاع ــات وغـي ــره ــا .وق ـسـم
التدريـب :و هو القسم املسؤول
عـن إق ــام ــة دورات يف أن ـظـمـ ــة
احل ـ ــاس ـ ــوب خمل ـتـلف شـ ـ ــرائح
اجمل ـ ــت ـ ـمـع م ـ ــن م ـ ـ ـ ـ ـ ــوظـف ـ ــني
ومــواطـنني ومـنحهـم شهــادات
معترف بها .وقسم التخطيط
واملتـابعة :وهـو القسم املـسؤول
عن منح اجـازات لفتح املكـاتب
وال ــش ــرك ــات املــتخ ـصــصـ ــة يف
احلاسبات للقطاع اخلاص.
وهــم به ـ ــذا ي ـ ــرج ـ ــون تق ـ ــدي ـ ــر
أهـمـيــة ه ــذا الكـيــان الــذي مت
حـله مــن دون االخ ـ ــذ بــن ــظـ ـ ــر
االعـتـب ــار اهـمـيــته احل ــالـيـ ــة
واملـستقـبليـة الكـبيــرة من اجل
دفـع عجل ــة الـتق ــدم لع ــراقـن ــا
اجلديد ورفع مستواه العلمي.

موظفو الهيئة العراقية
للحاسبات واملعلوماتية

ردود وإجابات

وزارات الكهرباء والعدل واملالية وأمانة بغداد ترد عىل مواضيع نرشهتا (املدى)
وصل إلــى (املــدى) ع ــدد من اإلجــابــات
والـردود بشـأن املواضـيع التي نـشرت يف
صفحــة (قـضــاي ــا النــاس) وهـي تخـص
بعـض احلــاالت التـي يجـب معـاجلـتهـا
يف وزارتـي الـكهـ ــربـ ــاء والعـ ــدل وامـ ــانـ ــة
بغـداد إال ان بعض هذه اإلجـابات تنقل
بـن سـطــوره ــا الكـثـيــر مـن الـتـبــريــرات
والـنقــابـيــة للــوزارة وال تعــالج املـشـكلــة
مبـاشـرة .وعليه نـود أن نـنشـر املـواضيع
الـتـي ت ــشخــص مـ ــواقع اخلـلل يف ه ــذه
ال ـ ـ ــوزارة أو تلــك الهـ ـ ــدف م ــنه تـ ـ ــذل ــيل
الـصعــوبــات وامل ـشـكالت الـتـي يعــانـيهــا
امل ــواطـن ولـي ــس الق ـص ــد ه ــو اإلس ــاءة
والتشـهير ولذلك نـأمل ان تكون الردود
واإلجـ ــابـ ــات يف اطـ ــار الــتعـ ــاون املـثـمـ ــر
وبـ ــال ـط ـ ــريقـ ــة الـتــي تخـ ــدم م ـصـلحـ ــة
املواطن والوزارة على حد سواء.

إلى جريدة (املدى) الغراء

اشـارة إلـى مـا نشـرته جـريـدتكم املـوقـرة
ب ــالعــدد ( )305يف  2004 / 9 / 18حتـت
عـن ــوان ((أفكــار حــول الـكهــربــاء)) نــود
ايضاح اآلتي.
ابتدا ًء ان املقـال لم يحدد املنطقة التي
ح ــدث فـيهـ ــا العــطل ام ــا ب ـشـ ــأن احلل
الـسحــري  -علـى حــد تعـبيــر الكــاتب -
وجمـعه مبلغـ ًا من املـال لتـأمني اصالح
وإعادة الكـهرباء بعـد تسليم املـبالغ إلى
مـنتــسبـي الكهــربــاء .......ان ك ــان ذلك
فيه اطــار من الـصحــة وإذا كنــا ننـطلق
من املـسـؤوليـة الـوطـنيـة فكـان االحـرى
ابـالغ ال ـ ـ ـ ــدائ ـ ـ ـ ــرة املـعـ ـن ــي ـ ـ ـ ــة ع ــن ذلــك
واحلضور لتحديد من هو املقصر....
امــا بخـصــوص األفكــار الـتي جــاءت يف
منت املوضـوع فنرى أن املالحظة االولى
غير صحيحة وعـارية عن الصحة ذلك
الن الع ــاملـني يـتقـن ــون عــملهـم جـي ــد ًا
وي ـسـتحقــون الــرعــايــة والـتقــديــر إلــى

ج ــانــب ذلك هـن ــاك خ ـطـ ــة لل ـصـي ــان ــة
ال ــدوري ــة قـبل م ــوسـم ال ـشـت ــاء وب ــداي ــة
الصيـف ،أما بخـصوص الـسرقـات التي
حت ــدث لـبعـض م ـسـتل ــزم ــات ال ـشــبك ــة
فليـسـت هنــاك امكــانيـة لـوضع حـارس
لكل محـولة ،أمـا اتهـام عمـال الكهـرباء
بـ ـسـ ــرقـ ــة القـ ــواطـع فهـ ــو اتهـ ــام بـ ــاطل
يـقـ ـت ـ ـض ــي م ــن اجـل صـحـ ـتـه تـقـ ـ ـ ــدمي
الـدلـيل وبعكـسه فـان الـوزارة ستقـاضي
ك ـ ـ ــاتــب املـق ـ ـ ــال بـه ـ ـ ــدف ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع عــن
موظفيها.
وبخـصــوص املـتحـسـســات الـض ــوئيــة..
فهي مـوجـودة وان شـبكـة االنــارة تضـاء
علـ ــى هـ ــذا األسـ ــاس إال ان ال ـصـيـ ــانـ ــة
جت ــرى يف الـنهـ ــار وله ــذا نـضـط ــر إل ــى
اض ـ ـ ــاءة ج ـ ـ ــزء مــن ال ـ ــش ـ ـ ــارع الج ـ ـ ــراء
الـصيـانــة .وأخيـر ًا فــاننــا نطــالب كــاتب
املقـ ـ ــال ب ــتقـ ـ ــدمي االدل ـ ـ ــة بخـ ـصـ ـ ــوص
تق ــاضـي مـ ــوظفـي الـكه ــرب ــاء ال ــرش ــوة
مق ـ ــابل اعـ ــادة الـتـيـ ــار الـكهـ ــربـ ــائـي أو
اطالقه للمعامل االهلية.
حامد خضير
مدير االعالم يف وزارة الكهرباء

إلى جريدة (املدى) الغراء

نهديكم اطيب حتياتنا...
ون ـ ـش ـي ـ ــر إل ـ ــى امل ـ ــوض ـ ــوع امل ـن ـ ـش ـ ــور يف
جـريدتكـم بتاريـخ  2004 / 9 / 8بعنوان
(نـزاعـات مـلكيـة العقـار يف االنبـار) نـود
أن نبني ما يلي-:
بع ــد إح ــال ــة امل ــوض ــوع إل ــى م ــدي ــري ــة
التـسجيل العقـاري العامـة أوضحت أن
املــوضــوع ال يـتـعلق بــدوائــر الـتــسجـيل
الـعق ــاري وإمنـ ــا يخــص أعـم ــال هـيـئ ــة
فض املنازعـات امللكية والـتي مت تشكيل
هـيـئ ــات ك ــامل ــة يف جـمــيع مح ــافـظ ــات
الق ـطـ ــر للـن ـظـ ــر يف ق ـضـ ــايـ ــا نـ ــزاعـ ــات
امللـك ـي ـ ــة .للــتف ــضل ب ـ ــاالطالع ونـ ـش ـ ــر

االجابة ..مع التقدير
نوري عبد الرحيم إبراهيم
مدير مكتب االعالم يف وزارة العدل

إلى جريدة (املدى) الغراء

إشـارة إلى مـا ورد بجريـدتكم يف عـددها
امل ـ ـ ـ ـ ــرقـ ــم  204يف  2004 /9 / 16حتـ ــت
عـن ــوان (مـ ــواصف ــات م ـشـ ــروع مج ــاري
ال ــزعفــرانـيــة بـني ت ـســاؤالت املــواطـنـني
وإجـابات الشركة املنفذة) .نود إعالمكم
ان هذا املشـروع محال مـن قبل اجليش
األمريكي إلـى شركة محـلية وان أسماء
املهندسني املذكورين يف اجلريدة الذين
ال ــتق ــت بهــم اجلـ ـ ــريـ ـ ــدة ل ـي ـ ـسـ ـ ــوا مــن
م ـن ـت ـ ـس ـبــي ام ـ ــانـ ـ ــة بغ ـ ــداد وإمن ـ ــا مــن
مـهن ــدسي الـشــركــة املـنفــذة وان مـهمــة
ام ـ ــانـ ـ ــة بغ ـ ــداد يف ه ـ ــذا امل ـ ـش ـ ــروع هــي
امل ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدة علـ ـ ــى اإلشـ ـ ــراف فق ــط ال
غـي ــره ــا .ش ــاك ــريـن اهـتـمـ ــامكـم ....مع
التقدير
مدير العالقات واالعالم يف امانة
بغداد

إلى جريدة (املدى) الغراء

اشارة إلـى منشـور جريـدتكم يف عـددها
املــرقـم  98بـت ــاريخ  9 / 30حتـت عـنــوان
(الكتل الكونكريتية) نود اعالمكم /
ان العــمل مـ ـسـتـمـ ــر يف تـن ـظـيـف ورفع
النفايات من احلاويات الكونكريتية إال
أن رمي الـنفايـات من قبل املـواطنني يف
امل ـنـ ــطقـ ـ ــة احمل ـي ــط ـ ـ ــة بهـ ـ ــا ول ـيـ ــس يف
احلاويـة .الرجـاء تعـاون اجلريـدة معـنا
يف نـ ـشـ ــر الـ ــوعـي الــبلـ ــدي .شـ ــاكـ ــريـن
اهتمامكم ..مع التقدير
مدير العالقات واالعالم يف امانة
بغداد

إلى جريدة (املدى) الغراء

اشارة إلـى منشـور جريـدتكم يف عـددها

امل ـ ـ ـ ـ ــرقـ ــم  201يف  2004 / 9 / 13حتـ ــت
عنـوان (أنـظف ثلج) نـود اعـالمكم  /ان
العـمل م ـسـتـم ــر يف رفع الـنفــايــات مـن
الـشـوارع والـسـاحـات مـن قبل جهـد آلي
وب ـش ــري ومت ت ــوجـيه سـ ــواق الك ــاب ـس ــة
بـ ـض ـ ــرورة االل ـت ـ ــزام وعـ ـ ــدم مخـ ـ ــالف ـ ــة
التعليمات وسيحاسب املقصر واملتابعة
م ـسـتـم ــرة ل ــرص ــد مـثل ه ــذه احل ــاالت
والـرجـاء تعـاون اجلـريـدة بنـشـر الـوعي
الــبلـ ــدي علـ ــى املـ ــواطـنـني ممـ ــا يجـعل
بـغ ـ ـ ــداد انـ ـ ـظـف واجـ ـمـل .ش ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــري ــن
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 ( )210ليـوم اخلـميـس املـصـادف
 2004 / 9 / 23ال ـصـفحـ ــة اخلـ ــامـ ـسـ ــة
(قـ ـض ـ ــاي ـ ــا ال ـن ـ ــاس) ب ـ ـش ـ ــأن م ـ ــوض ـ ــوع
(تــسلـيـب) يف كـم ــرك احلـص ــوة ن ــود ان
نبني ما يأتي:
-1تــرتبـط الـكمــارك ومبــا فـيهــا كمــرك
احلصوة بوزارة الداخلية وليست بوزارة
املالية استناد ًا إلى امر سلطة االئتالف
املؤقـتة رقـم ( )26القسـم األول اخلاص
بـانشاء دائـرة تأمـني احلدود والسـيطرة
علـيه ــا واملـن ـش ــور يف ج ــري ــدة ال ــوق ــائع
الع ـ ــراقـي ـ ــة الع ـ ــدد  3979لـ ـسـن ـ ــة 2003
اجمللد (.)44
-2ملـا تقدم يـرجى نـشر تـوضيحنـا هذا
يف الع ــدد الق ــادم جل ــريـ ــدتكـم وارس ــال
نسخة منها الينا ...مع التقدير.
القاضي
عبد اللطيف اخلضار
املفتش العام لوزارة املالية

