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وطـــلـب تـــدخل وزارتي الـــصـــنـــاعـــة
ـعــادن والـعـدل وحـكــومـة االقـلـيم وا
لــوقف االجــراءات غـيــر الــقـانــونــيـة

بشأن حتويل تلك االسهم).
ــثــلـــيــة حـــكــومــة  الفـــتــا الـى ان (
فـاحتة كردسـتـان في بغـداد قـامت 
ـديريـة الـعامـة لتـسـجيـل الشـركات ا
في االقـلـيم وارفــاق كـتب اخلـارجـيـة
بـــشــــأن طـــلـب شـــتــــاخه بـــايــــقـــاف
تـخـذة من قـبـلـهم حل االجـراءات ا
ه اصدار قرار بخـصوص ما تقد
من وثائق غـيـر اصولـية) ,مؤكدا ان
(الــشــركــة فــاحتت مــســجل مــســجل
الـشـركــات في االقـلـيم لـالسـتـيـضـاح
عن ذلك واوضـحـو بـاجـابـاتـهم بـانه
 فعالً حتـويل االسـهم الى شخص

اخر). 
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مـــــوضــــحـــــا انه ( ابـالغ الــــوزارة
ومـســجل الـشـركـات فـي االقـلـيم بـأن
برم ذلك يعـد مخالـفاً لـبنود الـعقـد ا
مع ســـمـــنت كـــركـــوك احملــدودة وان
حتويل االسـهم  دون الـرجوع الى
ــالك الــرســمي شـــركــتــنــا كــونــهـــا ا
ـديـريـة لـلـمـعـمل) ,مـشـيـرا الى ان (ا
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كـشـفت هـيـئة الـتـقـاعـد الـوطـنـية عن
شـمول 194 مـوظـفـا مـصـريـا كـانـوا
يــعـمــلـون في مــؤسـســات حـكــومـيـة
ـاضي بـراتب عـراقـيـة خالل الـقـرن ا

تقاعدي . 
وقع وكتبت الهيئة عـلى صفحتها 
الـتـواصل االجــتـمـاعي فـيـسـبـوك ان
(الـــقـــوانـــ الـــعـــراقـــيـــة اخلـــاصــة
باخلدمة والتقاعد لم حتظر او تمنع
تــوظــيف الــعــرب فـي دوائــر الــدولـة
أســوة بــالـعــراقــيـ ولــهم احلــقـوق
والواجـبات ذاتهـا من ناحـية الراتب

الوظيفي وكذلك التقاعد).
واضــافت ان ( الـــدولــة وظــفت مــنــذ
ـاضي عـدداً من سـبـعـيــنـات الـقـرن ا
واطـن الـفلسـطيـنيـ واالردني ا
ـصريـ والـسـودانيـ وبـالـتالي وا
اســـتـــحـــقــوا رواتب تـــقـــاعـــديــة عن
خـدمـاتـهم في الـدولـة ولم يـصدر اي
قانون او قـرار ألغى استـحقاقهم من
الــــراتب الـــتــــقـــاعـــدي وفـق شـــرطي
اخلدمـة وقـسم كبـيـر منـهم لم يـغادر
العـراق والزال مستـمرا بـاخلدمة في
دوائــر الــدولــة وعــنــد إحــالــته عــلى
التقاعـد يستـحق احلقوق التـقاعدية
وفـق قــوانــ الـــتــقــاعـــد الــنــافــذة),
ــتــقــاعــدين مــشــيـــرة الى ان (عــدد ا
ـصــريـ الــذين دقـقت اضــابـيـرهم ا
الــتــقـاعــديـة و يــســتـحــقــون الـراتب
الـتـقــاعـدي بـلغ 194 مـتــقـاعـدا وهم
متـقـاعدون مـنـذ عام 1980 وليـسوا

االجـتـمـاعــيـة عـلي جـعـفـر احلـلـو ان
اجلـــانـــبـــ يـــعـــمالن عـــلى تـــذلـــيل
سـتحـقات العـقـبات في مـا يتـعـلق 
. واوضـح احلــلـــو خالل ـــصـــريــ ا
مـــؤتـــمـــر صــحـــفي بـــوزارة الـــقــوى
العاملـة في القاهـرة إن (زيارة الوفد
الــعــراقي إلى مــصــر تــأتي لــتــذلــيل
الـــعـــقـــبــــات الـــتي تــــواجه حتـــويل
تـقاعدين), ستـحقات لـلمصـري ا ا
ـــصـــريـــ الـــذين لـــديـــهم داعـــيـــا ا
مـسـتـحـقـات نظـيـر عـمـلـهم بـالـقـطاع
احلـكــومي الـعــراقي أو اخلـاص الى
أن (يتقـدموا بـوثائق تـثبت ذلك على

ان يتم دراستها أوال). 
ـصري وكـان وزير الـقـوى الـعامـلـة ا
محـمد سـعـفان قـد اكد إنه ( أيـضا
تسلم أوراق مسـتحق جدد مـتمثلة
ـعاش التـقاعدي كحد أدنى في رقم ا
لــلـــمـــواطن خالل عـــمـــله بـــالـــعــراق
وبـــطــاقــة الـــرقم الــقـــومي وشــهــادة
احلياة مـوثقة من الـسفارة الـعراقية
صرية وما ومعتمدة من اخلارجية ا
ـسـتـحق بــجـهـة عـمـله يـثـبـت عـمل ا
بــالــعــراق أو إعالم الــورثــة إذا كــان

تقاعد قد توفي). ا
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ـواطـنـ الـذي سبق ان مـؤكدا ان (ا
عمـلوا في العـراق واجهـوا مشكالت
عــــدة  ,فـي مـــــا يـــــخص احلـــــواالت
الــصـفــر الــتي  انـتــهت بــنـســبـة 97
ئة و صرف الدفعة األولى منها با
بـقــيــمـة  84مــلـيــون دوالر والـدفــعـة

الثـانـية  408مالي دوالر) ,مطـالـبًا
(إيـاهم أو ورثـتــهم ومن لـهم حـقـوق
بـــالــتــقــدم إلى الـــوزارة لــلــحــصــول
عـلــيـهـا) ,مـبــيـنــا ان (هـنــاك أرصـدة
بأحد البـنوك العراقـية تخص بعض
صري الذين عملوا بدولة العراق ا

ولكن لم يستدل عليهم حتى اآلن).
الفــتـا الى ان (الــتــفـاوض مع الــوفـد
ـصـري الـعراقي كـان عـلى حـقوق ا
الـذين سبـق عمـلـهم بـالعـراق). فـيـما
اعلنت محـكمة الـعمل عن استقـبالها
يــومـــيـــاً عـــشـــرات الـــدعــاوى الـــتي
تتضـمن في غالبـها حقـوقا للـعامل
في الـقـطــاعـات اخملـتـلـفـة يـبـخـسـهـا

بعض أرباب العمل.  
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وقــال قــاضي احملـكــمــة ســتـار ورور
البهـادلي إن (احملكمـة تختص بـنظر
ــنــازعــات الــدعــاوى والــقــضــايــا وا
ـنصوص عـليها دنيـة واجلزائية ا ا
في احـكـام قانـون الـعـمل الـنـافذ رقم
 37لـسـنـة 2015 وقـانــون الـتــقـاعـد
والــضــمـان االجــتــمـاعـي لـلــعــمـال و
تــنـظــر في الـدعــاوى الـتي يــقـيــمـهـا
افـراد الـطـبــقـة الـعـامـلـة في الـقـطـاع
اخلـاص واخملـتـلط والـتـعـاوني ضـد
أصــــحـــاب الــــعــــمل لـــلــــمــــطـــالــــبـــة
بــاسـتـحــقـاقــاتـهم الـتـي كـفـلــهـا لـهم
قانون العمل النافذ من مكافأة نهاية

اخلدمة واإلجازات).
مؤكـدا ان (أغلب هـذه الدعـاوى التي
حـــســـمت كــانـت لــصـــالح شــريـــحــة

الـعمـال ضـد أرباب الـعـمل لـذلك فان
ألحكام هـذا القانـون األثر الكـبير في
إنصـاف شريـحة الـعمـال وحصـولهم
عــــلى جــــمـــيع حــــقـــوقـــهـم من خالل
تطـبيق احـكامه) ,مقـتـرحا (تـأسيس
مـــحــكــمـــة أخــرى في جـــانب الــكــرخ
لـــتــخـــفــيـف زخم الــعـــمل عـــلى هــذه
احملـــكـــمــة ) ,ودعـــا الـــبـــهـــادلي الى
الكـات تـتـنـاسب (تـعـزيـز احملـكـمـة 
مع حجم عـمـلهـا إذ تنـظر مـا ب 35
الى  55دعـوى يـومـيـا) ,مـشـيـرا الى
انه (يــجب االهــتـمــام بــاحملـكــمـة ألن
قـراراتهـا وقـرارات مـحكـمـة الـتمـيـيز

مـــــــحـط أنــــــظــــــار
مــنـظــمــات الــعـمل
الـدولـيـة ومـنـظـمة

حقوق اإلنسان).
وتــابع الــبــهــادلي
ان (احملـــــــكـــــــمــــــة
تــــخـــتص أيــــضـــا
بـــــالــــــنــــــظــــــر في
ــؤقـتـة الـقـرارات ا
الـــــــداخـــــــلـــــــة في
اخــــتــــصـــاصــــهـــا
والـــدعـــاوى الـــتي
تـــنص الـــقـــوانــ
عــلى اخــتــصــاص
مــحـــكــمـــة الــعــمل
بـــهـــا) وعن أبـــرز
اخملــالـــفــات قــال 
الـــــــبــــــهــــــادلي أن
(الـعــمـال األجـانب

علي جعفر احللو
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ردت شـركـة السـمـنت الـعـراقـيـة على
مسـتثمـر ينـتحل صـفة غيـر قانـونية
ومـــطــلــوب الـــقــبض عــلـــيه بــأوامــر
صــادرة من الــقـضــاء اتـهـم مـديــرهـا
الـعـام حـســ اخلـفـاجي بـالـفـسـاد ,
فــيــمـا كــشـفـت عن تـفــاصــيل الـعــقـد

لتشغيل معمل سمنت كركوك. 
وقـــالت الــشـــركــة في بـــيــان تـــلــقــته
(الـزمـان) امس رداً عـلى مـا تـنـاقـلـته
ـــواقع بــشــأن ادعــاء آريــان بــعض ا
ـعـمل كـركوك ان عـصـام كـمسـتـثـمـر 
(مــعـمل ســمـنت كــركـوك الــتـابع الى
الشركـة محـال بعقـد تاهيل وتـشغيل
حـسب قــانـون الـشــركـات الى شـركـة
سـمــنت كـركـوك احملــدودة ومـديـرهـا
ـــاني ــــفـــوض لـــوتـس شـــتـــاخـه ا ا
اجلـنـسـيــة وشـركـائه شـركـة الـشـرق
االوسـط و صالح الـــــدين بـــــحـــــسب

وقع). العقد ا
واضـــاف انـه ( ابالغـــنــــا من قـــبل
فـوض لـلـشـركـة وعن طريق ـديـر ا ا
وزارة اخلــارجــيـــة بــتــحــويل اســهم
ـانــيـة في شــركـة شــركـته اهــاكي اال
كـركـوك الى شـخص اخـر دون عـلـمه
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شعار الشركة العامة للسمنت العراقية

ـا اشيع في متـقـاعديـن جددا خالفـا 
بــــــــــــعـض وســــــــــــائـل االعـالم  ,وان
ــذكـورة تــعـود لــعـام الــتـســجـيالت ا
2016). مــوضـحــة ان (من واجــبـات
الهـيئـة تنفـيذ الـقوانـ الصادرة من
مجلس الـنواب ولم يصـدر اي قانون
يــلــغي اســتــحــقــاقــات الــوظــيــفـة او
الـــتــقــاعــد والســيـــمــا وانــهم قــامــوا
بـتـسديـد الـتـوقـيـفات الـتـقـاعـدية عن
خـدماتـهم) ,نـافـيـة ( مـا نـشـر وجرى
تـــــــداوله فـي مـــــــواقع الـــــــتـــــــواصل
االجتماعي عن وجود اكثر من عشرة
آالف مــتـقــاعـد مــصـري وصــرف لـهم

احلقوق التقاعدية). 
من جــهــته  ,قــال مــديــر عــام هــيــئــة
الــتــقــاعـــد والــضــمــان االجـــتــمــاعي
الــتــابــعـة لــوزارة الــعــمل والــشـؤون

يـدخــلـون الى الــبـلــد من دون إجـازة
عـــــمـل صـــــادرة من الـــــوزارة وحتت
غطـاء السـياحـة الديـنيـة وهي نقـطة
يــسـتــغـلــهــا مـعــظم هـؤالء) ,ونـصح
البـهـادلي جمـيع الـعـاملـ بـ(دراسة
قانون العـمل النافذ وقانـون التقاعد
والــضــمـــان االجــتــمـــاعي لــلـــعــمــال
واالطالع عـــلى مـــا ورد فــيــهـــمــا من
مواد قانونـية توضح حـقوق العامل
وما يـتـرتب عـليه من واجـبـات جتاه
رب العـمل لـلخـروج بنـتـيجـة ترضي
ستدامة الطرف وحتقيق التـنمية ا

وبناء االقتصاد الوطني). 
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تَـحــدث  لي أحــد األصـدقــاء عن مــحـاضــرة اقـيــمت عـام 1978 فـي أحـدى
اجستير .   انية  حيث كان يدرس هناك للحصول على ا اجلامعات اال

ــؤســـســات) جــزء من مــوضــوع بــنــاء كــانـت احملــاضــرة بــعــنــوان  (بــنــاء ا
ـؤسسـات  وكان اسم الدرس دراء لـهذه ا ـؤسسـات هو كيـفيـة  اختـيار ا ا

دراء ? "كيف تختار ا
ـانـيـة عـلـيك ان تـقـابل ـدراء الـنـاجـحـ  وفق وجه الـنـظـر األ ولـكي تـخـتـار ا

تقدم  وتقسمهم  الى ثالث اصناف   ا
الصنف االول :- هو شخص اليعرف ويعتقد انه يعرف

ـكن ان يتعـلم وقد ترسخت ـكن االستثـمار به ابدا ألنه ال هـذا الشخص ال
في ذهـنه انه يــعـلم بـكل شـيء عـلـمـاً انـه انـسـان تـنــقـصه اخلـبــرة والـقـاعـدة
الـعلمية واألدارية وغيـر قادر على تطوير نـفسه الن عقله يدور في فلك خارج

منظومة التعلم .
ـكن الـصـنـف الـثـانـي :- الـشـخص الــذي اليـعــلم ويـعــرف انه اليـعـلـم هـذا 
االسـتثمار به النه يطمح  ان يـطور نفسه خاصة انه مـقتنع انه اليعلم ويرغب
ـا يـنـسـجم ووصـولـة الى مـرحـلة كـن االستـثـمـار به وتـطـويـرة  بـالـتـعلـم و

تميز.   العطاء او االداء ا
الـصـنـف الـثـالث :- الــذي يـعــلم وهـو  يـعــلم  انه يـعــلم هـذا شــخص جـاهـز

وقادر على العطاء والتميز .
لألسف الـكبير ونحن نـعيش في زمن الفوضى اخلالقة فـأن نصيب الصنف
ـشهـد السـياسي الـعراقي  وفي ادارة وقـيادة مـؤسسـات الدولة االول في ا

ئةـ  هو من يشكل نسبة التقل عن 80 با
ومـايـشـهـدُ الـعـراق من تـخـلف عـلى جـمـيع االصـعـدة الـسـيـاسـيـة واخلـدمـية
ؤسسات   ومن ؤهـل في ادارة ا واالمـنية سببـها هؤالء االشخـاص غير ا
تـواضعة يـعتقـدون انهم يـخدمـون العـراق بعـقولهـم "الفارغـة وبأمـكانـياتـهم ا
الـتي لم ولـن تـســهم في اعـادة  بــنـاء الــدولـة الــتي تـشــكل طـمــوح وحـلم كل
ـا يطـرحـونـة من افـكـار بـائـسة الـعـراقيـــــ   بل كـان لـهم الـدور الـكـبـيـر 
ؤسسات شـكلت سببا رئيسيا في تخـلف الدولة  وتراجع االداء  وانهيار ا
ـراتب االولى في الـفـسـاد بل صـار بـلـدنـا يـتـنـافس مـع بـلـدان الـعـالم عـلى ا
والـفـقـر وتـردي اخلـدمـات   واصـبـحـت مـديـنـة الـسالم بـغـداد في اكـثـر من
تـقــــــــريـر دولي مــديـنــــــــة غـيـر أمــــــــنـة والتـصـلح لـلــعــــــــيش هـذا كـله
ـبــاد الــعــلـمــيــة االسـاســيــة في خـيــاراتــنـا يــحــدث بـســبــــب مــغـادرتــنــا ا
ناسب ـكان ا ناسب في ا لـلشخصـيات الكفـوءة ومغادرتـنا قاعدة "الـرجل ا
ـنـاصب واسـتـبـدالـهـا بـقـاعـدة الـرجل احلـزبي او الـطـائـفي او الـقـومي في ا

العليا للدولة.
ـكن لبـلـد ان ينـهض ورئـاسـاته الثـالث تُوزع وفق الـتـقسـيم الـطـائفي كـيف 
ـواطن عـنــدمـا تُـفـرض ـهـنــيـة والـوطــنـيـة ومــصـلـحــة ا والــقـومي وأين تُــكن ا
الـرئاسات وفق مـفهـوم لبنـنة الـقضيـة العـراقيـة? كيف ينـهض البـلد ووزاراتة
تقسم وفق االستحقاق االنتخابي ليتم اختيار وزير اقرب زُلفى لقائد احلزب

او الكتلة دون النظر لكفائته?
كـيف نـتـطــور والـصـراع احلـزبي والــطـائـفي يـنـحــدر الى ادنى مـسـتـوى في
ديـر العـام ومعاون مـدير عـام ورئيس قسم الـوزارات والهيـئات لـيصل الى ا

ضمن التقاسم احلزبي الضمن التنافس على اساس الكفاءة واالداء? 
لـذا الفوضى اخلالقة احلـقيقيـة ان نتصارع عـلى كيفيـة ان تُساهم االحزاب

ختلف انتماءاتها بعملية التردي.
هدي احلاسم  القوي  الشجاع ان كـان يحدونا األمل بالسيد عادل عـبد ا
الـي وان يتبنى يـحمل سيف مـحاربة الـفساد الـفكري وا
مـادمـره اسالفه. وجـدناه يـسـيـر عـلى نفـس خطى من
سـبقه بـاالنصـياع الـتـام لالرادات الطـائفـية والـقومـية

واحلزبية .
لك الله ياعراق

مـنــذ إن دخل االحــتالل إلى ارض الـعــراق ودمــر الـدولــة ومـؤســسـاتــهـا
وأشاع الـفوضى وادخل أزالمه إلى مـحـطة قـطاره الـطائـفيـة والعـنصـرية
وأشاع مـذهب احملـاصصـة الزال راكـبو هـذه الـعـربة ومن فـيـها مـتـمسك
ـسـتـنـدة عــلى الـقـضـبـان ــر إذ أن اخلـروج من هـذه احملـطــة ا بـنـهج بـر
ستور من ـتهرئـة التي يقف عـليها هـذا القطـار يعني كـشف ا احلديدية ا
الـعـيـوب والــذنـوب الـتي ارتــكـبـهـا مـن دخل الى هـذه الـعــربـة الـتي أقـرت

ر بتدمير العراق تاريخا وحاضرا ومستقبال.   مباد بر
إذن مـاذا يـعــني لـنــا بـعـد مــرور سـتـة عــشـر عـامــا والزال الـنــهج نـفـسه
والطريق نـفسه لـسالـكيه مـنذ عام 2003 إلى أالن وسيبـقى البـلد يـسير
من سيئ إلى أسوء إذا مـا استـمر هذا الـنهج وهل نـبقى نـتفرج عـلى ثلة
من الــســيــاســيــ يــديــرون مــســتــقـبـل هــذا الــبــلـد بـال خــبــرة وال درايـة
ـواطـنـ الذيـن عانـوا من الـبـطـالـة من اخلـريـجـ وعوائل بـاحتـيـاجـات ا
دمـر للعـقلية ـنهج ا وأيتام وأرامل بال قـوت يومي ومدارس أشيـع فيها ا
ـتـطلـعـة لـبـنـاء بلـد مـسـتـقر يـنـعم بـاألمن كـبـاقي دول الـعالم . والـذهنـيـة ا
ناهـيك عن التـدخالت اخلـارجيـة لرسم سـيـاسات الـبلـد وفرض اإلرادات

علنا لتشكيل احلكومة والتوزير . 
ة التي أصدرها هذا القطار بحق أبناء العراق وقواته وما القرارات الظا

سلحة إال صورة مصغرة عن تدمير هذا البلد.   ا
إن موارد الـدولـة تصـرف وبـدون وجه حق ألناس ال يـسـتحـقـونهـا  هـناك
ـزورة  وهناك اآلالف من  احلـمايات للـمسؤول اآلالف من  الشهادات ا
وهـنــاك اآلالف من الـذين يــتـقـاضــون رواتب خـرافــيـة  مـجــرد انـتــمـائـهم

ألحزاب طائفية عنصرية لم تقدم للبلد سوى القتل واخلطف والتشريد.
ـشــردة في ـاليـ مـن الـعــوائـل ا  هل انــتــبه راكــبــو هــذا الـقــطــار إلى ا
اخمليـمـات والـتي مـضى علـى وجودهـا عـدة سـنوات ولـم توافق  الـسـلـطة
على إعـادتهم إلى مـناطقـهم وان تعـوضهم عن اإلضـرار التي حلـقت بهم

ا فيها من محتويات .  بل إن دورهم  نهبت 
ـستـشـفيـات وأين يـرقد زر بـا هل انتـبه راكـبو هـذا الـقطـار إلى الـواقع أ
رضـى بدون أي أدويـة أو خـدمـات  هل  إحـصـاء عـدد األطـبـاء الذين ا
غـادروا الـبــلـد .   هل انــتـبه راكــبـو هـذا الــقـطــار إلى الـواقع الــصـنـاعي
ـصانع الـتي كـانت مـتـمـيـزة من نـاحـية واألسـباب اخلـفـيـة وراء تـعـطـيل ا
جـودة اإلنــتــاج .  هل انــتـبـه راكـبــو هــذا الـقــطــار عــلى الـواقـع الـزراعي
ـهـملـة وقـلـة اإلنـتـاج .  يـا له من قـطـار بـائس لن نـرى الـنور واألراضي ا
كدولة ومواطنـ كبقية دول الـعالم إذا ما لم نعـمل جادين على إزالة هذا
القطار من محطته الطـائفية والعنصـرية وان نضع بديال عنه قطار وحدة
العـراقي جـميـعا عـلى سكـة اخليـر والبركـة سكـة توصـلنـا إلى مسـتقبل
زاهر ينـعم به اجلميع بـاألمن واألمان وحيـاة كر دون خطـوط حمراء أو
صفـراء بل أن اخلط الـوحـيد هـو خط احلـفـاظ علـى وحدة الـعـراق أرضا
اء وشعـبـا ونـصـيـحة لـراكـبي هـذا الـقـطـار أن يسـتـحـمـوا 
الوطـنـية الـعـراقيـة الـبحـتة بـعـد أن يخـرجـوا من هذه
العـربة لـيدخـلو إلى أجـواء عراق احلـضارات عراق
األمن  واالســتــقــرار عــراق الــعــراقــــيــ جــمــيــعـا
ولـتتـكـاتف األيـدي لـبـنـاء مـا  تـدمـيره مـن قــــــبل

زمر داعش اإلجرامية.

ـعــمل وحتــمل ــاضي بــاقــتــحــام ا ا
نـسـخه من كـتـاب مـسـجل الـشـركـات
يتـضمن حتـويل اسهم شـركة اهاكي
ــمــلــوكـــة لــشــتــاخه الى ـــانــيــة ا اال

شخص اخر).
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وتـــابع انه (ابـالغ مــحـــافظ كـــركــوك
بــــاالمـــر وكـــذلك الـــوزارة بـــحـــادثـــة
االقــــتــــحــــام وقــــد اوعــــز بــــاخــــراج
ـعـمل لـلـشـركة ـسـلـح وتـسـلـيم ا ا
واقــامـــة دعــوى في احملــكـــمــة بــحق
ـعـمل االشـخـاص الـذين اقـتـحـمـوا ا
وصدار اوامر قبـض بحقهم وهم كل

من ش . ع  و أ . ع ). مـبـينـا انه (
ـانـيـة لـدى حتـويل اسـهم اهــاكي اال
مــســجـل الــشــركــات بــطــريــقــة غــيـر
اصولية وعن طريق تقد مستندات
مــزورة حملــكــمــة بــداءة الــكــرادة في
ـرقـمة 252/ب/2017 و الـدعـوة ا
تـنــفـيـذ الـقــرار لـدى مـديـريــة تـنـفـيـذ
اربـيل بـطـريـقـة غـيـر اصـولـيـة وبـيع
اســهـم الــشــركــة ومـن خالل الــطــعن
صلـحة القـانون الذي قـدمته رئاسة
االدعــاء الــعــام حــيث نــقـض الــقـرار
الـــصــادر كــونـه مــخــالف لـــلــقــانــون

ومــســتـنــد عــلى قــائـمــة بــيع مـزورة
ــســـتــنــدات وعـــدم صــحـــة صــدور ا
ـقدمـة في الـدعـوى وبـنـاءً على ذلك ا
ـانية الى  اعادة اسـهم الشـركة اال
ــفـوض شــتــاخه بــعــده الــشــخص ا
والــــذي وقع مـــــلــــحق الـــــعــــقــــد مع
شــركــتــنـا) ,مــنــوهــا الى (مــقــاضـاة
ـدعي كــونه اتـهم مــوظف حـكـومي ا

بدرجة خاصة). 
ـواقع االعالمــيـة قـد وكـانت بــعض ا
نشرت خبـرا يتهم اخلفـاجي بأبتزاز

ستثمرين.  قاول وا ا
وقال  عصام خالل تصريح انه (بعد
تـقــد شـكـوى الى وزيـر الــصـنـاعـة
الــســابق مـحــمــد شـيــاع الــسـوداني
بـشـأن ذلك وجه بـاحـالـته لـلـتـحـقـيق
والذي ادين بـاستالم رشـوة وابتزاز
شركتـنا والضـغط عليـها بطـرق غير
مـــشـــروعـــة) عــلـى حـــد تـــعـــبـــيــره .
واضــاف ان (هـنــاك دعــوى جـزائــيـة
بحق اخلفـاجي لدى مـحكمـة حتقيق
الكـرادة النه اجبـرنـا على دفع مـبالغ
مالـية كـمصاريـف له ولعائـلته داخل
وخــارج الــعــراق تـــتــمــثل بـــلــســفــر

والتنقل والعالج). 
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تـلكـئة شـاريع ا كشـفت هيـئة الـنزاهـة عن ا
في مـحافـظـة واسط الـتي تـمكَّن أحـد فـرقـها
مـن رصــدهــا وتـوثــيــقــهــا فـي إطــار جــهـود
الــتـحـري والــتـحـقــيق في مـشــاريع اإلعـمـار
تـلـكئـة في جـميع واخلـدمات واالسـتثـمـار ا

احملافظات.
شـاريع بلغ 203 وذكر بـيان أنَّ (عـدد هـذه ا
ــةٍ وصــلت إلى مــشـــاريع بــكـــلــفـــةٍ اجــمـــالــيـَّ
تـريـلــيـونـ و 126مـلــيـاراً و 619مـلــيــونـاً
و950 ألـفـاً و294 ديـنـاراً  وأوضـح تـقـريـر
ــرصـودة ــبــالغ ا الــنــزاهــة أن "مــجــمــوع ا
ـتـلـكئـة في ة ا ـشـاريع اجملـمـعـات الـسـكـنـيـَّ
احملـافــظـة جتـاوزت تـريــلـيـونـاً و70 مـلـيـار
ة ديــنــار ويُــعَــدُّ مــشـروع مــجــمع الــعــزيــزيـَّ
السكني من أبرزهـا إذ جتاوزت كلفته 619
مـلــيـار ديـنـار ومـشــروعـ إلنـشـاء وحـداتٍ

سكنـيَّةٍ واطئة الـكلفـة إلسكان الـفقراء ضمن
استراتيجيَّة التخـفيف من الفقر بكلفة 100
مليار دينار فضالً عن مُجمع سكنيَّ في
زربـاطـيـة واحلي بـكـلـفة 165 مـلـيـار ديـنارٍ

ومجمعاتٍ سكنيَّةٍ أخرى)". 
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وأشــار الــتــقــريــر إلى أنَّ (مــجــمــوع مــبــالغ
ُــتـــلــكــئــة فـي اجملــال الــصــحي ــشــاريع ا ا
وصـلت إلى 240 مـلـيــار ديـنـارٍ من أبـرزهـا
إنــشـاء مــسـتــشــفى بـســعـة 400 سـريـر في
مـديـنـة الــكـوت وبـكـلـفـةٍ بـلـغت 171 مـلـياراً
ـــركــز و680 مــلـــيـــون ديــنـــار ومـــشــروع ا
الـتــخـصـُّصي لــعالج أمـراض الـدم واألورام
الذي وصـلت تـكـلـفته إلى 26 ملـياراً و792
مــلــيــون ديــنــارٍ إضــافــةً إلى مــركــز األورام
ـة بـ 23 مــلــيــاراً و710 مالي الــســرطــانــيـَّ
ديـنـار فـيـمـا بـلـغت كـلـفـة مـشـاريع الـتـربـية
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أكثر من 80 مليار دينارٍ لبناء أكثر من 150
مــدرسـةً وروضـة أطــفـالٍ ومــراكـز لــلـتـدريب

واالختبار ومختبرات للحاسوب".
ُتـلكئة ولفتت اء واجملاري ا وعن مشاريع ا
ـــرصــودة لــهــا ــبــالغ ا الـــنــزاهــة الـى ان (ا
جتاوزت  330ملـيار دينـارٍ أبرزهـا مشروع
مــد شــبـكــة مــاء وتـنــفـيــذ أعــمـال اتــصـاالتٍ
وتطوير الشبكة الكهـربائيَّة مع تنفيذ شبكة
مجـاري ميـاه في شارع سـعيـد بن جبـير مع
ُمتد من مدخل قضاء احلي تطوير الشارع ا
إلى مـرقــد سـعـيـد بن جــبـيـر الـذي جتـاوزت
كلـفته  70ملـيار ديـنار إضـافةً إلى مـشروع
ماء الكوت الـكبير بـ  39مليـار دينار فضالً
عن عددٍ من مشـاريع تأهـيل وتنفـيذ عددٍ من

اء واجملاري في احملافظة.  شبكات ا
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ـبــالغ الـتي ولــفت الـتــقـريــر إلى أنَّ قــيـمــة ا
ـشـاريع الـطـرق واجلسـور الـتي لم رُصِـدَت 
تُنجَزْ وصلت إلى 280 مليار ديـنارٍ إلنشاء
الـطـرق واجلـسـور وتـطـويـر واكـساء بـعض
ناطق واألحياء الشوارع وتطويـر عددٍ من ا
ومدخل مـدينة الـكوت). وبـينت أنَّ (من ب
شاريع تطـوير وإكساء وصب شوارع تلك ا
وتـــأهـــيل حـــدائق مـــنـــطـــقـــة حي احلـــوراء
ـوازي لـنـهـر الـثــانـيـة بـضـمـنـهــا الـشـارع ا
الـدجــيـلي الـذي جتــاوزت كـلـفـته 80 مـلـيـار
ة الكونكريتي دينار وإنشاء جـسر احلسينيـَّ

بأكثر من 20 مليار دينار).
شاريع وكانت الهيئة قد أعلنت عن مجمل ا
ــتــلـــكــئــة في مــــحــافـــظـــات صالح الــدين ا
وكـركـوك ونــيـنـوى والـبــصـرة التـي رُصِدَت
ة الـتي تـتـولى مـهـمَّة من فـرقـهـا الـتـحـقيـقـيـَّ
تصنيف القضايا اجلـزائيَّة حسب أهميَّتها
واستـكمال الـتحـقيق والـتحـري في مشاريع
ـتلـكئة إذ اإلعمـار واخلدمـات واالستثـمار ا
ديـرون العـامـون فيـهـا بإدارة أعـمال كُلـفَ ا
هـذه الفـرق واإلشـراف على إتـمـام أعمـالـها

وتقد خالصاتٍ بنتائج التحقيق

ـعـلـومـاتـيـة الـتـابـعـة لـلـوزارة بـرنـامـجـها وا
ــتــخــصــصـة اخلــاص بــتـدريـب مالكــاتـهــا ا
الي لتطويـر كفاءاتـهم في مجال الـتحاسب ا
ـــشــاريع ضـــمن نــظـــام الـــقــوائم اخلـــاص 
شبـكـات النـفـاذ الـضوئي لـلـمنـازل في بـغداد

واحملافظات . 
ونـقل الــبـيـان عـن مـديـر قــسم الـشــبـكـات في
الشركة حس محمد بركات قوله ان (تدريب
بـرمة الكات يـاتي تـنفـيذا لـبنـود الـعقـود ا ا
ـشــاريع الــنـفـاذ ـسـتــثـمــرة  مع الــشـركــات ا
الــــضـــوئـي حـــيث قــــامت شــــركـــة اي كــــيـــو
نيـتوركس بـتدريب 15 موظـفـا من منـتـسبي
الــشـركــة عــلى مـنــظــومـة الــقــوائم  الغـراض
شتـرك في كل ـالي اخلاص بـا التـحاسب ا
من الــرصـافــة بـبــغـداد ومــحــافـظــات كـربالء
وديـالى وكـركـوك وبـابل والـديـوانـيـة اضـافة
الى تــــدريـب اعـــداد اخــــرى مـن شـــركــــة افق
الـسـمـاء). واضـاف  (نـعــمل حـالـيـا عـلى رفع

نـتسبـ وتطوير مـهاراتهم حيث  كفاءة ا
كذلك تدريب 26 منتسبا من قبل افق السماء
بغـرض تـشغـيل اخلـدمة الـصوتـيـة بواسـطة

بـرمـجـة اجـهـزة الـشـبـكـة الـضـوئـيـة الـتي 
ـواطـنــ بـاســتـخـدام نـصــبـهــا في مـنــازل ا

احلاسوب احملمول).

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـعــرض حـمـايـة شـاركت وزارة االتــصـاالت 
امن العراق على ارض معرض بغداد الدولي
بـهـدف تــبـادل اخلـبـرات والــبـحث عن الـيـات
واجهة حتديات االمن االلكتروني.  متطورة 
وقال بـيان لـلوزارة تـلـقته (الـزمان) امس انه
ــــشـــاركــــة ورعـــايــــة وزارات االتـــصـــاالت )
عـادن اقيم والداخـليـة والنـقل والصـناعـة وا
معرض حماية امن العراق لالطالع على اخر
ــنــفـــذة في هــذا ــشــاريـع ا ــنـــظــومـــات وا ا

اجملال).
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ـــــعـــــرض ركـــــز عـــــلـى االمن واضـــــاف ان (ا
ـلحة في واضيع ا االلكتـروني النه من اهم ا
مـجـال االمن وقـدرته في تــشـكـيل مـنـظـومـات
تعددة حماية اجملتمع ومواجهة التحديات ا

التي تهدد السلم واالمن اجملتمعي).
ـــعــرض يـــأتي مـــشـــيــرا الـى ان (انــعـــقـــاد ا
إنسجامـا مع توجهات احلـكومة وبرنـامجها
الـــوطــنـي الــذي يـــركـــز عـــلى ادخـــال احــدث
التـقنـيات في مـجـال حمـاية امن الـعراق كـما
ـناسبة لـتبادل اخلبرات انه يهيء االرضية ا
ـعنـيـة ويـتيح ـتـخصـصـة وا ب الـوزارات ا

فرصة كبيرة للتعاقد بينها). 
وابـدى الـوكـيل الـفـني لـلوزارة
امـــيــــر الـــبــــيـــاتي (ارتــــيـــاحه
وتفـاؤله لـلـتـطـور احلاصل في
تقنيات االتـصاالت ومنظومات
االمن والـدفــاع كـمــا تـبـادل مع
ـــــســـــؤولـــــ من الـــــوزارات ا
االخـرى وجهـات الـنـظـر بـشأن
احــدث الــتــقــنــيـات فـي مــجـال
االمن والدفاع والسبل الـكفيلة
نـظومات والـعمل لنـشر هـذه ا
بــــــهــــــا مـن اجل بــــــسـط االمن
اجملــتـــمـــعي). الى ذلك نـــفــذت
الـشـركــة الـعـامــة لالتـصـاالت
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تلكئة في واسط شاريع ا dF÷∫ افتتاح معرض االمن االكتروني في بغدادRJKð∫ احد ا      

الـعامـة لتـسـجيل الـشـركات ابـلـغتـنا
بــان ذلك  تـنـفــيـذاً لــقـرار مـحــكـمـة
بداءة الـكرادة بـنـاءاً على قـائمـة بيع
عـمل لـتـجهـيز ادعوا صـدورهـا من ا
الـسـمـنت بـكـمـية 20 الف طن فضال
عن اقامة الـشكوى اجلـزائية من قبل
ــعـمل بــشـأن تــزويـر قــائـمـة مــديـر ا

بـلغـها ص . م . البـيع التي طـالب 
عمل ع وصدر احلكم لصـالح مدير ا
وصـدرت اوامـر قبـض وحتري بـحق
ـدعو و. دعـو نفـسه وكـذلك بحق ا ا
ف . م لـتــزويـرهـمــا  قـائـمــة الـبـيع),
ونـــوه الــبـــيــان الـى ان (مــجـــمــوعــة
مـسـلـحـة مـجـهـولـة قـامت في شـبـاط

شعار التقاعد الوطنية


