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يف صلب املوضوع

لقاء سريع مع

النـاطق اإلعالمـي لشـركـة املنتـوجـات النـفطيـة يف بـابل:

حصة املـواطن من املشتقات النفطية مضـمونة وإن تأخر التسليم

هنارات شعبية
اينمـا كان هـناك جـهد يـبذل ،فـيثمـر او يقـصر
عـن االزه ــار حـت ــى ،جت ــدنـ ــا نق ــرأ ونـ ـســتق ــرئ
ومنحــص ونـ ــدقـق ونحـقق ونـكـتـب مـ ــؤشـ ــريـن
نق ــاط الــسلـب وااليج ــاب ،ولكـنـن ــا نعـت ــرف ان
اكثر كتـابنا وصحفيينا واعـالميينا درجوا منذ
زمـن بعـيــد علــى االهـتـمــام بـكل مــا هــو سلـبـي
اكـث ـ ــر مـن اهـتـم ـ ــامهـم ب ـ ــااليج ـ ــابـي ـ ــات ،فهـم
يـظهــرون جــوانـب الـتقـصـيــر ويـنق ــدونهــا مبــوضــوعـيــة
احيـاناً ،واحيـاناً اخرى تخـرج كلماتهم ومـواضيعهم عن
السـيطـرة فـتخبـط خبـط عشـواء جملـرد االدانـة والنقـد
الـذي قد يفـتقر الـى شروط
صايف الياسري
حسـن النيــة والقصـد ،فـاين
كـ ـتـ ـ ـ ــابـ ـنـ ـ ـ ــا م ــن االضـ ـ ـ ــاءات
الـشعـبيـة هنـا وهنـاك -علـى
اينما كان هناك
س ـبــيل امل ـث ـ ــال -وهــي ت ـن ـي ـ ــر
جهد يبذل،
زوايـ ــا كـثـيـ ــرة يف مـيـ ــاديـنـنـ ــا
يقصر
فيثمر او
تـركـتهـا الـدوائـر ذات الـشـأن
مــظلـمـ ــة ،بل زادت عـتـمـته ــا
عن االزهار
ب ــاالهـم ــال املـت ــواصل حـت ــى
حتى ،جتدنا
كفــت القـ ــدم عـن ان تـ ــسلـك
ونستقرئ
نقرأ
سـبيلهــا ،وكف عنهــا الطـراق
وندقق
ومنحص
فاوحـشت ومنت علـى كبـدها
ونحقق ونكتب
واطــرافهــا خـضــراء الــدمـن،
تق ـتـ ـ ــات دق ـ ـ ــائق وسـ ـ ــاعـ ـ ــات
مؤشرين نقاط
وشـهـ ـ ـ ــور الـعـجـ ـ ـ ــز وال ـك ـ ـ ـسـل
السلب
الرسمي وتقصيـر (التنابلة)
وااليجاب،
مــن سالل ــة (بـي ــروق ــراطـي ــة
ولكننا نعترف ان ال ـ ـ ـ ـ ـ ــروت ـ ــني الـعـ ـ ـث ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ــي
العريـ ـ ــق).
اكثر كتابنا
اقـول هذا وانـا ارى مثالً اخر
وصحفيينا
يـضربه يف السـاحة العـراقية
واعالميينا
الـشعبية شباب يـرون اتساعاً
درجوا منذ زمن
جـديـاً يف الــرقعـة واملـسـاحـة
وامليـدان ملن يـريـد ان ينـشط
بعيد على
فـيهـمـ ــا بعـي ــداً عـن الـ ــذرائع
االهتمام بكل ما
واملعــاذيــر ،اقــول هــذا ..وانــا
هو سلبي اكثر
اراقـ ــب اب ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاء مـحـلـ ـ ـ ـ ــة (ام
من اهتمامهم
الـن ــومــي) يف الك ــاظـمـي ــة (م
 )421يـقـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــون بـحـ ـمـلـ ـ ـ ــة
بااليجابيات
(نهـ ــارات شعـبـي ــة) لـتـبلـيــط
ازقـة احمللـة (بـالـشتـايكـر) مـستغـنني عن جهـود البلـديـة
واليــاتهــا بع ــد ان يئـســوا مـنهــا ،مـتبــرعـني بثـمن املــواد
الالزمـة واجـرة الـنقل واجــرة (اخللفــات املهـرة) والـعمل
مـشـاركـينهـم يف العمل بـالـتطـوع (اجملـاني) لـلعمل عـدة
نهـارات ،حتـى اشـرقت ازقـة احمللـة مـبلطـة (بـالـشتـايكـر
امللــون) نـظـيفــة زاهـيــة تـصـفق لالقــدام الـتـي تـط ــرقهــا
بف ــرح ،ولأليــدي الـتـي فــرشـتهــا وهـي متــد اف ــاقهــا الــى
ارضـيـ ــات الـ ــوطـن االخ ـ ــرى يف كل مـك ـ ــان وكل مـيـ ــدان،
بنهارات شعبية ال تنتهي ،فهل من مقتد؟.

ضـيف الـصفحـة الــسيـد لـؤي
املـوسوي الـناطق االعالمي يف
الـشـركـة العـامــة للمـنتـوجـات
الـنفــطيــة س ــألن ــاه عن خـطــة
الشـركة يف توفير وتوزيع مادة
النفـط االبيـض يف محــافظـة
بــابل ملــواجهـة مــوسم الــشتـاء
الـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـ ــزداد فـ ـيـه حـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــة
املــواطن الـى الـنفـط االبيـض
فاجاب:
اللجـان اخملتصـة يف الشـركةالع ـ ــام ـ ــة ل ـت ـ ــوزيع امل ـنــتج ـ ــات
الـنفطية فرع بـابل استطاعت
خـالل الـف ـت ـ ـ ــرة امل ـن ـ ـص ـ ـ ــرم ـ ـ ــة
جتهـيـ ــز مـ ــا نـ ـسـبــته  %74مـن
البـطاقـات املقطـوعة مـن هذه
املـادة عــدد البـطـاقـات الـكليـة
للــمحـ ــاف ـظـ ــة  246845وعـ ــدد
ال ـب ـ ـط ـ ـ ــاق ـ ـ ــات اجملـه ـ ـ ــزة فـعـالً
للمــواطنني بـالـنفط االبـيض
لغايـة 2006/10/4هو 103625
والعمل مستمر بالتجهيز.
ك ـم ـ ــا تـعل ـم ـ ــون ان ال ـ ــزح ـ ــامالـشديـد علـى محطـات تعبـئة
الوقـود يجعل املـواطن يتـأخر
ـط ـ ـ ـ ــويـالً يف تـ ـ ـ ـسـل ــم حـ ـ ـصـ ـتـه
وال ـ ـبـع ـ ــض يـخـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ـ ــدم
حصـوله عليهـا فماذا تقـولون
له؟
مـثلمـا يـعلم اجلـميع بـأنه مت
تـخ ـ ـصـ ـيـ ــص  220لـ ـت ـ ـ ــراً لـكـل
مـواطن شهـريـاً من املـواطنني

وبـسعر  75ديـناراً للـتر الـواحد
وحـسب عـدد االفـراد املـسجلني

يف الـبطـاقـة الـتمـويـنيــة ونحن
ع ـ ـ ــازم ـ ـ ــون عـل ـ ـ ــى جتـه ـي ـ ـ ــز كـل

مـشــاكل القـطــاع الــزراعـي يف منـطقــة الغــراف
عباس الشطري
يع ــانـي الع ــراق عـم ــومـ ـاً مــشـ ــاكل وصع ــوب ــات
عـ ــديـ ــدة يف بـنـيـ ــة قــطـ ــاع ـ ــاته االقـتــصـ ــاديـ ــة
االنـتـ ــاجـي ـ ــة وانعـكـ ـســت تلـك امل ــشـ ــاكـل علـ ــى
الـقطـاع الــزراعي بـشكل كـبيـر ،اذ لـم يلق هـذا
القطاع تلك العـناية املرجوة مقـارنة بالقطاع
الزراعي يف دول اجلـوار طوال فترة احلكومات
املتعـاقبـة ،بـرغـم اهميـته املتعـاظمـة يف تـوفيـر
الغذاء لسكان العراق الذين يزدادون باطراد.
وبــرغم وحـدة املـشــاكل البـنيـويـة الـتي يعــاني
منهـا القطاع الزراعي اال ان هـناك تفاوتاً بني

نــوعـيــة املــش ــاكل الـتـي تعــانـي مـنهــا االراضـي
الــزراعـيــة ،طـبق ـاً لـنــوعـيــة االرواء ك ــان تكــون
اراضي تُـروى سيحـاً معتـمدة علـى ميـاه نهري
دجل ــة والف ــرات وف ــروعهـم ــا او اراضـي دميـي ــة
تعتمد على االمطار
واالراض ــي الـ ـ ـ ــزراع ــيـ ـ ـ ــة يف ج ــنـ ـ ـ ــوب الـعـ ـ ـ ــراق
واحملـ ــاذيـ ــة لــنه ـ ــر الغـ ــراف او ال ـ ــواقع ـ ــة علـ ــى
ضفـتــيه كـ ــانــت لهـ ــا حــصـ ــة وافـيـ ــة مـن هـ ــذا
الـت ــده ــور ال ــذي انـعك ــس عل ــى حـيـ ــاة سك ــان
االرياف وساهم يف هجرتهم الى املدينة.
كـمــا ان املــش ــاكل الـتـي تعــانـي مـنهــا االراضـي

وسط دهشة املواطنني

تـــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

أعامل اعتيادية تتحول إىل مشاريع اعامر!
املوصل /نوزت شمدين
بعد ان اعـلن مجلس محـافظة
نـيـنـ ــوى االنــتهـ ــاء مـن تــنفـيـ ــذ
اجملمـوعـة االولــى من املـشـاريع
ال ـتــي كـ ـ ــانــت مـ ـ ــدرجـ ـ ــة ض ـمــن
اخلـطـط االوليـة لـالعمـار أثـار
هــذا االعالن تـســاؤالت عــديــدة
طـ ـ ــرحهـ ـ ــا املـ ـ ــواط ـنـ ـ ــون دون ان
يـخـف ـ ـ ـ ـ ــوا ده ـ ـ ـ ـش ـ ـتـهـ ــم مـ ــن ان
االعمــال االعـتيــاديــة التـي هي
مـن واجبـات الـدوائـر الـرسـميـة
مت اعتبارها مشاريع اعمار!!
ال ــبع ــض عـلق بـ ـ ــالقـ ـ ــول عل ـ ــى
ذلــك :ان االعالن ك ـ ـ ــان مجـ ـ ــرد
رس ـ ــال ـ ــة ت ـط ـم ـي ـن ـي ـ ــة للـ ـش ـ ــارع
املـوصلي آخرون وصفوهـا بأنها
اعمــال ثــانــويــة وال تــرقــى بــاي
حــال من االحـوال الــى وصفهـا
مب ـ ـش ـ ـ ــاريع اع ـمـ ـ ــار يف حــني ان
امل ـشـكالت املـتـعلقــة بــالـبـطــالــة
والــكهـ ـ ــربـ ـ ــاء والـ ـ ــوقـ ـ ــود واملـ ـ ــاء
واخلــدمــات الـصـحيــة م ــا زالت
ح ــاض ــرة دون أي بـصـيــص امل
يف جتــاوزهــا وكــان البــد مـن ان
حتظـى بـاالولـويــة يف أي خطـة
تضعها ادارة احملافظة من اجل
تـخـفـ ـيـف الـع ــبء ع ــن ك ـ ـ ـ ــاهـل
املواطن الذي بات منسياً.
اوســاط مقــربــة مـن محــافـظــة
نـيـن ـ ــوى اش ـ ــارت ال ـ ــى ان سـبـب
االعـالن ه ـ ـ ــو وج ـ ـ ــود خـالف ـ ـ ــات
عمـيقــة بـني محــافـظــة نـينــوى
ومجلس احملافظة حول اجلهة
التي يفـترض بها االنـفاق على
املشـاريع واالشــراف عليهـا وقـد
اثـ ـي ـ ـ ـ ــر ذلــك خـالل ال ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــارة
االخـي ــرة الـتـي ق ــام به ــا رئـيــس
الوزراء نـوري املالكي واجتماعه
بعـ ــدد مـن املـ ـسـ ــؤولــني وجهـ ــاء

العـشــائــر يف محــافـظــة نـينــوى
واشــاروا الــى ان غـيــاب ال ـسـيــد
دريـد كـشمـولـة محـافـظ نينـوى
عن االجـتمــاع ال ــدوري االخيــر
جمللــس احمل ــافـظ ــة دل وب ـشـكل
واضح عل ــى تـ ــأزم العالق ــة بـني
اجمللس واحملافظة.
ويف رد جمللس محـافظة نـينوى
علـ ـ ــى ال ـت ـ ـسـ ـ ــاؤالت امل ــتعـلقـ ـ ــة
بـطبيعـة املشـاريع التـي ستنـفذ
خالل املـ ــرحلـ ــة املقــبل ــة اج ــاب
مـ ـ ـسـ ـ ــؤول جل ـنـ ـ ــة االع ـمـ ـ ــار يف
ن ـ ـي ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــوى بـ ـ ـ ـ ـ ــأن املـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــاريـع
االستـراتيجيـة ستكـون مـؤجلـة

يف الـ ـ ـ ـ ـ ــوقـ ــت احلـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـ ـ ــر الن
تنفيـذهـا يـوجب وجـود شـركـات
اجـنـبـيـ ــة وهـ ــذا االمـ ــر يــتعـ ــذر
حتـقـ ـيـقـه بـ ـ ـ ـسـ ـب ــب االوضـ ـ ـ ـ ــاع
االمـنيــة ،احــد املـهن ــدسني ذكــر
بـ ـ ـ ــأن اشـ ـ ـ ــراك املـ ـ ـ ــواطـ ـن ــني يف
مـعـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــة االوجـه الـ ـت ــي يـ ـت ــم
االنفـاق عليها ،امـر جيد ويعزز
الــثق ـ ــة بــني امل ـ ــواطــن واجه ـ ــزة
الدولة اخلـدمية ،لكنه قلل من
اهـ ـمـ ـي ـ ـ ــة امل ـ ـ ـش ـ ـ ــاريـع الـ ـت ــي مت
االعالن عـن تــنفـيـ ــذهـ ــا واشـ ــار
الى ان تعطيل املشاريع الكبرى
بـحـجـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ــدم الـ ـتـ ـم ـك ــن م ــن

اس ــتق ـ ــدام ش ـ ــرك ـ ــات اج ـن ـب ـي ـ ــة
سـيــؤدي بــالـنـتـيجــة ال ــى وضع
جميـع اخلطط املـعدة لالعـمار
عـل ـ ـ ــى ال ـ ـ ــرف ـ ـ ــوف ،ك ـث ـي ـ ـ ــر مــن
مـشــاريـع االعمــار ميـكن املــضي
فـيهــا بــاالعـتمــاد عل ــى اخلبــرة
احمللية.
احد املواطنني من جانبه قال:
يف الـســابق كــانــوا يقــولــون بــأن
املشـاريع تنتـظر الـتخصيـصات
املاليـة وبعد ان مت الـتخصيص
تعــذروا بــال ـشــركــات االجـنـبـيــة
اعـتقـد بــأنهـم سيـتعـذرون غـداً
بعدم كفاية املال اخملصص.

الـزراعيـة الـواقعـة علــى الضفـة الغـربيـة لنهـر
الغراف والتي تـتميز بـشحة امليـاه تختلف عن
تلك املـشـاكل الـتي تعــانيهــا االراضي الـواقعـة
على ضفته الشرقية والتي متتاز بوفرة املياه.
ويعـ ــزو الـفالح (رحـيـم حـ ـسـن كـ ــاطع) تـ ــاخـ ــر
وتـدهـور االنتـاج الـزراعي يف مـنطقـة بـني زيـد
والـدواية الى اسباب عدة :فـوفرة املياه يقابلها
اهمـال شـبكــات البـزل احلـقليــة املالصقـة لهـا
سـواء كـانت فـرعيـة او رئيـسيـة بـرغم اهـميتهـا
يف تصــريف امليـاه الـزائـدة مـا ادى بـالـفالحني
الـى شق مبـازل يف االراضي احملـاددة لبعـضهم
الــبعــض ،كـمـ ــا ان للــنقــص احلـ ــاد يف املك ــائـن
ال ــزراعـي ــة وارتف ــاع اسع ــار ت ــاجـي ــره ــا ،والغ ــاء
مـزارع الـدولـة واملـزارع الـتعــاونيـة اضـر كـثيـراً
بهـذا القطـاع وشملـت اثاره العـمال الـزراعيني
وااليـ ـ ــادي الف ـنــي ـ ــة ،ومــن االســب ـ ــاب االخ ـ ــرى
يق ـ ــول :ان انع ـ ــدام ت ـ ــوف ـ ــر الــب ـ ــذور احملـ ـســن ـ ــة
والـ ـشـتـالت والف ــسـ ــائل واالسـمـ ــدة واملـبـيـ ــدات
وارتفاع اسعارها يف السوق احمللية نتيجة رفع
الـدعم احلكـومي عنهـا وضع امامـنا صعـوبات
جـديـة ،اضـافـة الـى مـشــاكل التـسـويـق والنقل
والتمـويل املتبـادل بني الريف واملـدينة نـتيجة
قل ــة الـط ــرق ال ــريفـي ــة املعـب ــدة او امل ــرص ــوف ــة
ب ــال ـسـبـيــس والـتـي س ــاهـمـت يف ت ــدنـي اسع ــار
املـنتجـات الـزراعيــة يف السـوق مقـارنـة بـاسعـار
تكــاليفهــا ،وللمـشـاكل االقـتصـاديـة دور واضح
يف اضمحالل اهميـة الزراعة يف هـذه املنطقة،
ومـنه ــا ع ــدم وج ــود الق ــدرة الـت ــراكـمـي ــة ل ــدى
الفـالحني الغراض التـثمير الـزراعي واالنتاج
احلـيـ ــوانـي املـ ــرافـق لهـ ــذا الـن ــشـ ــاط وغـيـ ــاب
الق ــروض والـت ــسلـيف مـن املــص ــرف ال ــزراعـي
والغــاء مــراكــز التـســويـق يف املنــاطق القــريبــة
وضـعـف الـ ـ ـ ـ ــدخـل املـ ـتـحـقـق لـلـفـالح ــني م ــن
نـشــاطهـم االقتـصــادي وتعـرضـهم لالسـتغالل
م ــن قـ ـبـل اصـح ـ ـ ـ ــاب املــك ـ ـ ـ ــائ ــن واملـ ـ ـضـخ ـ ـ ـ ــات
واملقـرضني مـن االغنيـاء ،اضـافـة الـى الـنقص
البـارز يف التـوعيـة السـياسـية وضـعف التعبـئة
اجلمــاهيـريــة والتــوجيه الـسلـيم نحـو اهـميـة
االن ــت ـ ـ ـ ــاج وزي ـ ـ ـ ــادتـه وحت ـ ـ ــس ــيـ ـنـه وانـعــك ـ ـ ـ ــاس
االختالفـات السيـاسية يف الـريف على املـسألة
الـزراعيــة ،مثل دوائــر التخـطيـط املتخـصصـة
اضافة الـى غياب الكوادر االدارية القادرة على
تـنـظـيـم وتــوجـيه الـن ـشــاط االقـتـصــادي فـيه،
وضـعف اســن ـ ـ ــاد االجهـ ـ ــزة االداري ـ ـ ــة احمللــيـ ـ ــة
لالنشطة الزراعية واالقتصادية املرادفة لها.
ام ــا عل ــى اجل ــانـب الغ ــربـي مـن نه ــر الغ ــراف

وحتـديـداًُ يف الـريـف البعيـد نـسبيـاً عـن ضفته
الغربيـة بدءاً مبديـنة النصـر وانتهاءاً مبـدينة
الغراف مرورا بالـشطرة فلشحة امليـاه تاثيرها
املـبــاش ــر علــى االراضـي الــزراعـيــة كـم ــا يقــول
(الـفالح عبــد الكــرمي اسمـاعـيل) :ان االراضي
الــزراعيــة املتــاخمـة حلـدود قــرى ال عمـار وال
جهل والـصــراخـب والب ــوجنيـم حت ــى منـطقــة
خفـ ـ ــاج ـ ـ ــة تعـ ـ ــانــي م ــن شحـ ـ ــة املــيـ ـ ــاه مــنـ ـ ــذ
الـثمـانيـنيــات من القـرن املـاضي ،بـل ان بعض
االنهـر الـتي تــربط هـذه القــرى بنهـر الغـراف
قد حتـولت الـى مبـازل للـصرف الـصحي عـند
مرورهـا مبدينـة الشطـرة ،وحتولت الكـثير من
االراضي الصاحلة للـزراعة الى اراض جرد ما
سـبـب هج ــرة الفالحـني يف هــذه املـن ــاطق الــى
املدينـة بحثاً عن الـرزق ،ويضيف :ان االراضي
ال ــزراعيــة الـتي ميـكن اسـتغاللهــا لهــذا االمــر
بـرغم قلتها تعـاني من صعوبـات اخرى تتمثل
بارتفـاع اسعار السمـاد بنوعيـه املركب والعادي
فــالــدومن املــزروع شـعيــراً يـحتــاج الــى  50كـغم
مـنه وان ايجــار التــراكتــور يـصل الــى  10االف
دينــار للــدومن يف حـني يبــاع اليــوريــا بـ 24الف
دينـار واكد علـى تعسف قانـون االيجار رقم 35
ل ـ ـســن ـ ــة  1983وال ـ ــذي ي ـ ـســمح بـ ـ ــايج ـ ــار االف
الــدومنــات الــزراعـي ــة للقــادريـن عل ــى ذلك يف
حني ال يحصل االخرون على دومن واحد.
وعن دور دوائــر الــزراعــة ومـس ــاهتـمهــا يف اداء
واجبهـا امـام التحـديـات التـي تكتـنف القطـاع
الـزراعي اختـزل لنـا الفالح (حمـد الصـريفي)
عدم االهتمام اجلدي لتلك الدوائر بقوله :ال
جنـد اهـتمـامـاً كــافيـاً لهـذه الـدوائـر مبـشـاريع
ادامـة وتـنظـيف االنهـر مـن نبـاتـات الـشـمبالن
وزه ــرة الـنـيل الـتـي انـتــشـ ــرت بكـثـ ــرة يف انه ــر
وجداول العـراق اجلنوبيـة اثناء فتـرة احلصار
االقتـصـادي ومــا زالت مـسـتمــرة حتـى يــومنـا
هـذا بــرغم تخـصيـص مبـالغ هـائلــة الدامتهـا

مــن ق ـبـل احلـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة وي ـ ـض ـيـف :ان هــن ـ ـ ــاك
تسهـيالت كانـت تقدمهـا دوائر الـزراعة سـابقاً
امـ ــام الـفالحـني ممــثل ـ ــة مبحــطـ ــات املـكـنـنـ ــة
الـزراعية والتي كـانت متوافـرة يف كل قضاء او
ناحية وتقـوم باحلراثـة باسعار رمـزية اال انها
الغـيت منـذ منـتصف الـسبعـينيـات من القـرن
املــاضـي ،ومتنــى علــى وزارة الــزراعــة ان تـعيــد
ه ــذه اخل ــدم ــة لـلفالحـني مل ــا له ــا مـن اث ــر يف
مساعدة الفالح على حتسني انتاجه.
يف حـني القـ ــى ال ـسـي ــد ح ـسـن ك ــاظـم ن ــاص ــر،
رئيس اجلمعيات الفالحية يف قضاء الشطرة
ب ــالل ــوم علــى الــروتـني احلكــومـي واالســالـيـب
البيـروقراطـية لـلدوائـر ذات العالقـة باالنـتاج
الزراعـي يف وضع العراقـيل امام وقف تـدهوره
نــاهيـك عن حتــسيـنه اذ يقــول :ان مــراجعــات
الفالحـني املتكـررة لـلحصـول علـى حصـصهم
من الـوقود تـدفعهـم يف آخر املـطاف الـى ترك
هـذه احلـصـة واالجتـاه الـى الـسـوق الـسـوداء،
ويـضـيف لقــد حـصل هــذا االمــر معـي فحـني
راجعـت محـطــة الـتعـبئــة حـصلـت علــى (440
لتــراً مـن الكــاز اويـل) يف حني ان حـصتـي هي
( )800لتــر وعـلمـت ان الب ــاقي قــد تـصــرف به
العمـال وصـاحـب احملطـة ،امـا املـضخـات فـان
الـ ــوقـ ــود اخملــص ــص لهـ ــا ال ي ــسـ ــد احلـ ــاجـ ــة
الـفعلـي ــة للـفالح فحـصــة املــوسـم الــواحــد ال
تتجاوز  234لتـراً يف الشهر لـلزراعة الـصيفية
ومــثله ــا لل ـشـت ــوي ــة وحت ــدث مب ــرارة عـن تـلك
املع ــان ــاة الـتــي يلق ــاهـ ــا الفالح ــون يف ب ــداي ــة
م ــواسم الــزراعــة اذ يـضـيف :تـص ــور ان هنــاك
ثالثـة االف دومن شلب عـنبـر لم حتـصل علـى
الــوق ــود الالزم لـتــشغـيل املـضخــات الــزراعـيــة
الـتــي تعــمل بـ ــالـ ــديـ ــزل مـ ــا اضــطـ ــرنـ ــا الـ ــى
اســتخـ ــدام الــنفــط االس ـ ــود بعـ ــد ش ـ ــرائه مـن
الـ ــسـ ـ ــوق الـ ــسـ ـ ــوداء ب ـ ــسعـ ـ ــر  125الف ديــنـ ـ ــار
للبرميل للتعويض عنه.

ردود واجـــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــات

اعمال الترميم واالصالح تسمى االن (مشروع اعمار)!

هـــــــــدر يف املـــــــــال واجلـهـــــــــد
قامت قبل عـدة اشهر دائرة الـبلدية
يف احل ـب ـي ـب ـي ـ ــة ب ـتــبل ـي ــط ال ـ ـش ـ ــارع
الــرئيــسي ولـكن هــذه االيــام جتــري
فـيه احلفـريــات من اجل مـد شـبكـة
م ــي ـ ـ ـ ــاه اجمل ـ ـ ـ ــاري ونـح ــن ن ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــأل
كمـواطـنني ملـاذا هـذا الهـدر يف املـال
واجلهـد امـا كـان االجـدى بـالـدوائـر

بابل /مكتب املدى
ميــنع تـ ــأخـ ــرهـم مـن ت ــسلــمهـ ــا
نـح ــن اآلن ن ــق ـ ـ ـ ــوم بـ ـتـجـه ــي ـ ـ ـ ــز
محطـات التعبئة مبـا يردنا من
مــادة النـفط االبـيض وبـدورهـا
ت ــق ـ ـ ـ ـ ــوم بـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ــوزيـع ــه ـ ـ ـ ـ ــا عـل ـ ـ ـ ـ ــى
املستحقني.
*ومـ ــاذا عـن الــبقـي ـ ــة ونق ـصـ ــد
بهـم اصحــاب اخملــابــز واالفــران
ومن يعـتمــد عمـلهم علـى مـادة
النفط؟
هـذه الـشـريحــة من املـواطـننيالـتـي تعـتـم ــد يف جـنـي ارزاقه ــا
علـى هـذه املـادة اعـتمـاداً كـبيـراً
وهم اصحـاب اخملـابـز واالفـران
وكــذلك مـن يعـملــون يف مجــال
ـالب ـ ـ ـ ــس وغ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــره ـ ــم مت
ك ـ ــي امل ـ
جتهيــزهم مبــا يحتـاجـون وقـد
خـصـصـت لهـم كـمـي ــة ميكـن ان
تفي بـاحـتيـاجـاتـهم وعلـى حـد
عل ـمــي خـ ـصـ ـصــت لهــم ك ـم ـي ـ ــة
تـ ــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر بـ  970100لـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر يف
محــافـظــة بــابل ،ك ــذلك ق ــامت
ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ب ـتـجه ـيـ ـ ــز اصح ـ ــاب
املـولـدات الكهـربـائيـة املـنصـوبـة
يف االحيـاء السكنيـة مبادة زيت
الغـاز (الكـاز) بــالسعـر الـرسمي
وقـ ــد خ ـصــص لـ ــذلـك سـيـ ــارات
تقوم بتوزيعها.
املـزارعـون واصحـاب السـاحبـات
مع وجود اخلطط احلكومية  ..شحة دائمة يف املنتوجات النفطية صيفاً وشتاءً
ال ــزراعـي ــة مت اي ـضـ ـاً شـمـ ــولهـم
املواطنني املستحقني ونريد ان مضمـونة لديـنا وسيتسـلمونها وخـ ـصـ ـص ــت لهــم حـ ـص ــص مــن
نـق ـ ـ ــول لـهــم ب ـ ـ ــأن ح ـ ـص ـ ـصـهــم قــبل حل ــول فــصل ال ـشـت ــاء وال مادة زيت الغاز.

املعـنـيـ ــة الـتـنـ ـســيق فـيـمـ ــا بـيــنهـ ــا
واالتف ــاق علــى خـطــة عـمل جتـنـب
هدر امـوال الدولة وملـاذا ال يحاسب
املتسبب يف ذلك التعارض؟.
املواطن فاضل معن
بغداد احلبيبة

هـــــاتـــــف عــــاطــــل
ص ــاحــب الهـ ــاتف امل ــرقـم  7754988ال ــذي ســبق ان اع ــادت ال ــوزارة احلـي ــاة
لهــاتفه علـى اثـر الـشكــوى التـي رفعهـا علــى صفحـة جـريــدتنـا اتـصل بنـا
قــائالً :ان احلــرارة قــد انقـطـعت عـن الهــاتف بعــد مــرور خمـســة ايــام علــى
اصالحه.

العيــــن
احلقيقة
يف الكـثيـر من املـواضـيع التـي تهم املـواطن،
ال يـكـلف أي مـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤول نفـ ـ ــسه ب ـت ـ ـ ــوض ــيح
احلق ــيق ـ ـ ــة إلنقـ ـ ــاذ املـ ـ ــواطــن مــن ح ـي ـ ـ ــرته
وضيـاعه بـني الشـائعـات التي طـالت الكثـير
من نواحي حياته.
سماع فقط
سـمعـنــا عـن ت ــوزيع آالف القـطع الــسكـنـيــة
للـم ــواطـنـني يف بغ ــداد واحمل ــافـظ ــات .عـب ــر
وسـائل اإلعالم فهل الـتقى أحـدكم مبـواطن
تسلم أرضاً فعالً وبدأ يستعد لبنائها؟.
أبو الدرج
ذهب أحـد األصـدقـاء إلـى إحــدى البـداالت
ومعه طلب تثبيت شاغـر يف كابينة الهواتف
مبنـطقته ،أحـدهـم نصحه بـأن ال يـراجع ال
املـديــر وال غيـره فـاحلل والـربـط بيـد عـامل
ال ــدرج ،ألنه مـن يق ــرر ولكـن علـيك قـبالً أن
تتفاهم معه!

الى جريدة املدى الغراء
املوضوع /اجابة
نشـرت جريدتكـم بعددها ()766
الصـادر يوم  2006/9/12تقـريراً
صحفـيـ ـاً حتـت عـن ــوان (م ــدي ــر
مـبيعـات الـرصـافـة :املـواد تـصل
ال ـ ـ ــى اخمل ـ ـ ــازن (درج ـ ـ ــة اول ـ ـ ــى)،
لـكنها تستبـدل اثناء التوزيع)..
نود توضيح اآلتي بهذا الشأن-:
ان امل ـ ــوض ـ ــوع ال ـصـحفـي ال ـ ــذي
ادل ــى به مــديــر مــركــز مـبـيعــات
الرصافـة التابع للشـركة العامة
لتجـارة املواد الغـذائية اخلـاصة

ب ـتـجه ـي ـ ــز ال ـبـ ـض ـ ــاع ـ ــة وامل ـ ــواد
الغــذائيــة من حـيث املــواصفـات
واملنـشــأ تكـون مـوجــودة ومثـبتـة
يف قــائـمــة الــوكـيل .ق ــد يحــدث
ب ـعـ ـ ـ ــض الـ ـ ـتــالع ـ ــب م ـ ــن قـ ـ ـبــل
النـاقـلني او الــوكالء بـاسـتبـدال
املادة وهذه الظاهرة قليلة جداً
حـيث ان رقــابــة الـشــركــة ودائــرة
ال ــرق ــاب ــة الـتج ــاري ــة يف ال ــوزارة
تق ـ ــوم وب ـ ـشــكل دوري ب ـت ـ ــدقــيق
الـكميــات املسـتلمـة مـن الشـركـة
واجملهـزة للمـواطـنني حيـث تتم
مـطــابقـتهــا مع ق ــائمــة الــوكـيل

اخلــــفية
أستاذ تربوي
أحـد مـدراء املـدارس طلـب من مـديـر املالك
يف مديرية تربية  ...أن ينسب له معلماً من
طائفـة ...ومعلمة غير متزوجة .هذا منوذج
تربوي يقود أكثر من  400تلميذ ..فتأمل!
راتب ووقود
ال اعتقـد بأن القـائمني علـى أمور احلكـومة
لـديهم علم بأن هنـاك موظفني يقل راتبهم
عن مئـة ألف دينـار ال يـكفيهـم ثمن الـوقـود
لشهر واحد.
نشاط
ن ـشـط دور املـضـم ــد يف االحـي ــاء ال ــسكـنـي ــة
الـ ـ ــشع ـب ـي ـ ـ ــة ل ـيـك ـ ـ ــون الـ ـط ـب ـيــب اخمل ـت ــص
والصيدالني الذي يبيع الدواء معاً
معاناة
اصحــاب ش ــاحنــات الـنقل معــانــاتـهم تــزداد
ه ــذه االي ــام فـنق ــاط الـتفـتـيــش يف الـط ــرق

اخلارجيـة جتبرهم على تـفريغ احلمولة ان
لم يدفعوا "املقسوم".
اعادة نظر
وظيفـة احلـارس واحـدة ومعـروفـة واجبـاتهـا
إال مــن ح ـي ــث مق ـ ــدار ال ـ ــراتــب ف ـ ــال ــبع ــض
يتقاضى  69الف دينار وآخر  100الف دينار
وغـي ــرهـم  200الف ديـن ــار إال يـت ــوجــب ذلك
اعادة النظر؟.
تعبير
الف ـس ــاد والعـبـث وهــدر االمــوال مــا هـي إال
تعـبـيــر عـن مقــاومــة الـتغـيـيــرات يف العــراق
اجلديد.
تفسير
املفصولون السياسيون ومعاناتهم يف مجال
الراتب ميكن تفسيرها بالتالي ان من القوا
بهم خـارج الـوظيفـة يف زمن الـنظـام الغـابـر
عـدد منهم ليـس بالـقليل يشغل االن رئـاسة
اللجان املشكلة العادة املفصولني.

للـت ــاك ــد مـن ع ــدم اسـتـبـ ــداله ــا
بنوعيات اخرى رديئة ومحاسبة
كل وكــيل تـثـبــت علــيه عــملـيـ ــة
التـالعب .امـا بــالنــسبــة ملعـانـاة
الـنــاقلـني مـن القـطــاع اخلــاص
بـ ــأي ـص ـ ــال مفـ ــردات الـب ـطـ ــاقـ ــة
التمـوينيـة الـى مخـازن الشـركـة
(الـرصـافــة) لكـونهـا قــريبــة من
وزارتـي الـ ــداخلـي ــة والـكه ــرب ــاء،
فـأن هنـاك تنـسيقـاً بني الشـركة
واجله ـ ــات امل ـ ــذكـ ـ ــورة لل ـ ـس ـم ـ ــاح
بدخول السيارات احململة مبواد

الـبـط ــاق ــة الـتـم ــويـنـي ــة وفـيـم ــا
ي ــتعـلق ب ـ ــأج ـ ــور خـ ـصــم ال ـنـقل
وربحيـة الوكـيل فقد مت تـشكيل
جلنة مخـتصة لدراسـة املوضوع
حـسب تـوجيهـات الـسيـد الـوزيـر
ملعاجلتها بشكل موضوعي.
راجـ ــني نـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــر هـ ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـ ــرد
الـ ـت ـ ـ ــوضـ ـيـح ــي يف اجل ـ ـ ــري ـ ـ ــدة،
شــاكــريـن ومق ــدرين لـكم حــسن
التعاون ..مع التقدير
املكتب االعالمي
وزارة التجارة

استــــشارات قـــانـــــونية
ضيف الزاوية احملامي
عبد اهلل اجليزاني
س :املواطن معن محمد سـرحان يذكر يف رسالته إنه مالك سيارة
اجـرة وعهـد بهـا الـى ســائق ليعـمل عليهـا مقـابل اجـر يـومـي لكنه
دعس احد املواطنني وسـبب له عوقاً مزمنـاً والسؤال هو هل يصح
احلـكم بــالتعـويـض علـى مـالك الـسيـارة وســائقهـا مع ـاً بتعــويض
املواطن؟
غير مشمول
ج :نـذكــر للمــواطن صــاحب الـسـؤال :االصل ان االنـسـان ال يـسـأل
عـن فعل غيـره إال يف االحوال الـتي ينـص عليهـا القـانون صـراحة
وبــاحلــدود املــرســومــة فـيه فــاذا لـم يكـن املــواطـن م ــالك الـسـيــارة
مشمـوالً باحـكام الـفقرة االولـى من املـادة  219من القـانون املـدني
الـتي نـصت علـى ان (احلكـومــة والبلـديـات واملـؤسـسـات مـسـؤولـون
عن الـضرر الـذي يحدثـه مستخـدموهـم اذا كان الـضرر نـاشئـاً عن
تعـد وقع منـهم اثنـاء قيـامهم بخـدمـاتهـم) من كل ذلك نـستـطيع
القــول انـه غيــر مــشمــول بــالـتعــويــض عمــا احــدثه ســائـق سيــارة
االجرة التي ميلكها.

