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{ الـقـامـشـلي (سـوريـا)) ,أ ف ب) -
تــواجـه ســلــطـــات اإلدارة الــذاتــيــة
ناطق علنـة من جانب واحد في ا ا
الكرديـة في سوريا احـتجاجات من
ـناهج ـسـيحـي الـسـريان عـلى ا ا
الدراسية إذ تـفضل مدارس عديدة
ـنـاهج يـديـرهـا الـسـريـان تـدريس ا
احلـــكــــومــــيـــة. وتــــســــبب اخلالف
ـنهج بـإغالق مدارس عـدة تعـتـمد ا
احلكومي في مـحافظـة احلسكة في
شـمال شـرق سـوريا مـا يـؤشر الى
االنقـسام في األراضي الـكرديـة ب
مـــؤيـــديـن لإلدارة الـــذاتــــيـــة الـــتي
ـسـتـمـر مـنذ أعـلـنت خالل الـنـزاع ا
 2011 وآخــرين مــوالــ لــســلــطــات
دمـــشق. وتــصـــاعــد نـــفــوذ األكــراد
الـذيـن عـانــوا من الــتـهــمــيش عـلى
مدى سنوات طويلة في سوريا في
سـنــوات الــنــزاع األولى في شــمـال
وشـمـال شـرق الـبالد مع انـسـحـاب
الـنـظام تـدريـجـيا مـنـها. وتـنـضوي
بـعض األحزاب الـسريـانيـة وبيـنها
االحتــــاد الــــســـــريــــاني في اإلدارة
الذاتـية الـتي أنشـأها األكـراد بحكم
األمـر الواقع اعـتـبارا من  2012 قبل
إعالن النظام الفدرالي في مناطقهم
في  .2016كــــــمـــــــا قــــــاتـل اجملــــــلس
الـعــسـكــري الـســريــاني إلى جـانب
األكـــــراد ضـــــمـن قـــــوات ســـــوريـــــا
ـوقراطـيـة وشـارك في مـعارك الـد
عـدة ضـد تـنظـيم الـدولـة اإلسالمـية
بــيـنــهـا مــعـركــة مـديــنـة الــرقـة. في
قابل يؤيد آخـرون النظام وعلى ا
رأسهم "قـوات احلمـاية الـسريـانية"
(سـوتـورو) الـتي قـاتـلت إلى جـانب
اجلــيش الــسـوري فـي مـعــارك عـدة
خـــــصــــوصـــــاً تــــلـك الــــتـي هــــدفت
الســتـــعــادة الــســيــطــرة عــلى قــرى

مسيحية في وسط البالد.
في  28آب/أغــــســـــطس تـــــظــــاهــــر
عـــشـــرات الـــســــريـــان في مـــديـــنـــة
الـقـامـشــلي احـتـجــاجـاً عـلى إغالق
اإلدارة الذاتـية الـكردية لـ 14مدرسة
في مــدن الـــقــامـــشـــلي واحلــســـكــة
تظاهرون األعالم الكية ورفع ا وا
ؤيدة السورية وأطلقوا الهتافات ا

للرئيس بشار األسد.
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وتفرض اإلدارة الذاتـية التي تشدد
دائــمـاً عــلى حــقــوق األقــلــيـات في
مناطقها اعتماد منهجها الدراسي
الــذي يـخـتــلف بـ مـدارس األكـراد
والـسـريـان إذ يجـدر بـكل أقـلـية أن

واد بلغتها األم. تدرس كافة ا
ويــقـــول مــدرس مــادة الـــعــلــوم في
الــقـامــشـلـي داني صـلــيـبــا لـوكــالـة
فـرانس بـرس "الـتـعــلم بـالـلـغـة األم
حق من حـــقــوق كـل الــشـــعــوب في
شـكلـة تكمن في نـطقـة (...) لكن ا ا

نـاهج". ويـضيف االعـتراف بـهـذه ا
"لــيــست هــنــاك اي جــامــعــة ســواء
داخل سـوريـا او خـارجـهـا تـعـتـرف
ـنـاهج او حــتى بـالـشـهـادة بـهـذه ا
ـــمــنـــوحــة من هـــيــئـــة الــتـــربــيــة ا

والتعليم في اإلدارة الذاتية".
وال تـعتـرف دمشق بـاإلدارة الذاتـية
الـــكــرديــة وتــؤكـــد إصــرارهــا عــلى
استعـادة كل األراضي التي خرجت
ـا فــيـهــا مـنـاطق عن ســيـطـرتــهـا 
األكـراد الـتي تـتـواجــد فـيـهـا قـوات
أميـركيـة وفرنـسيـة ضمن الـتحالف
الـدولي بــقـيــادة واشـنــطن. وبـدأت
احلــــكــــومـــة الــــســــوريـــة مــــؤخـــراً
مـــفــــاوضـــات مـع األكـــراد تــــهـــدف
لــــــلـــــتــــــوصل إلـى حل وسـط بـــــ
. وفي وقت يــصـر األكـراد الــطـرفــ
عـــــلى احلـــــكـم "الال مـــــركـــــزي" في
مــسـتــقــبل ســوريـا تــســلط دمـشق
ـــــنح الـــــضـــــوء عـــــلـى قـــــانـــــون 

صالحيات أكبر للبلديات.
سـيحي ويـتبع الـسريـان الـتقـليـد ا
الشـرقي ويصـلون بالـلغـة اآلرامية.
ويـــشـــكـل الـــســـريــــان االرثـــوذكس
ــئــة من والــكــاثــولــيك نــحــو  15بــا
مسـيحيي سـوريا الـبالغ عددهم 1,2
ـذهب ــثل الــسـريــان ا مـلــيـون. و

سيحي األكبر في القامشلي. ا

وتــصــاعــد االحــتــقــان بــعــد إغالق
ــدارس وجتـري مـفــاوضـات بـ ا
ـناهج الـسـريانـيـة وعلى رافـضي ا
رأســــهـم كــــنــــيــــســـــة الــــســــريــــان
األرثـــــوذكـس واإلدارة الـــــذاتـــــيـــــة

للتوصل الى حل.
 UOK « w UŠ

وأعـــلـــنت مـــطـــرانـــيـــة الـــســـريـــان
ـنــطـقــة الــثالثـاء األرثـوذكس فـي ا
ـدارس اخلـاصة" إعـادة "افـتـتـاح ا
ما يوحي بأنه  التوصل الى حل
مـا لم يـكن في إمـكـان فـرانس برس

التأكد منه على الفور.
ـسـيـحـيـون إجـمـاال في ويُــحـسب ا
سوريا على النظام الذي يعتبرونه
حــامـيــا لألقــلــيــات وإن كــان قـسم

عارضة. منهم انضم الى ا
ويــدافع الـسـريـان عـن مـوقـفـهم في
ـنهج الدراسي احلكومي. اعتماد ا
ويتساءل األب صليبا العبدالله في
كـــنـــيــســـة الـــســـيـــدة الــعـــذراء في
الــقـــامــشـــلي "من يـــعــتـــرف بــهــذه
ـــنــاهج دولـــيــاً? هل هـــنــاك دولــة ا
ـــوجـــود في تـــعـــتـــرف بـــالـــواقع ا
اجلزيـرة?" في إشارة إلى محـافظة
احلـسـكة وهـو االسم الـذي يـطـلقه
األكـراد عـلى احملـافظـة الـتي تـشكل
أحـــد أقــــالـــيـم إدارتـــهم الــــذاتـــيـــة

الــثالثــة. ويــوضح الــعــبـدالــله "إذا
كـانت هـنـاك دولـة او أكـثـر تـعـتـرف
بهذا الـواقع عندها لن تـكون هناك
مـشـكـلـة لـكـنـنـا حتت سـلـطـة األمـر
الـواقع" مــشـدداً عــلى أن "شـرعــيـة
مــدارسـنـا هي من شـرعـيـة حـكـومـة

اجلمهورية العربية السورية".
قـابل تـقول إليـزابيـت كورية في ا
رئــيـــســـة اجلــمـــعـــيــة الـــثـــقــافـــيــة
السريانـية التابـعة لالدارة الذاتية
لـفرانس بـرس "هدفـنـا إبقـاء أبواب
مـدارسـنـا مـفتـوحـة ولـيس اغالقـها
(...) لـكن مــنــهج الـدولــة الـســوريـة

كان فيه الكثير من اإلقصاء".
وتــضـيف "هـنـاك فــرق كـبـيـر مع أن
يـتـعـلـم الـطـفل بـلـغــته االم لـيـرتـبط
بـشــعـبه وأرضه ووطـنه وكـنـيـسـته
(...) كـي ال يــــــتــــــقـــــــمص أوالدنــــــا
شـخصـية الـغيـر بل يحـافظـوا على
ـنـهج هــويـتـهم" مـشــيـرة إلى أن "ا
الــــبــــعــــثي (فـي إشـــارة إلـى حـــزب
الــــــبـــــعث احلــــــاكم فـي ســـــوريـــــا)
اإلقــصــائي كـان هــدفه حتــويل هـذا
الشعب من هـوية الى مذهب ودين

وإفراغ شخصيته القومية".
في مـعهـد لتـعلـيم اللـغة الـسريـانية
في حـي الــوســطى ذي الـــغــالــبــيــة
الـكـرديـة يــجـلس طالب بــلـبـاسـهم

عنيف جنم عن سيارتـ مفخخت
 53 قـتــيال في ريـحـانـلي في جـنـوب
تـــركـــيـــا والــــقـــريـــبـــة من احلـــدود

السورية.
نـسبت السـلطـات التـركية الـتفـجير
الى مجموعة ماركسية تركية سرية
مـرتبـطـة باالسـتخـبـارات السـورية.
إال أن الـــنــظـــام الــســـوري نــفى أي

تورط.
وتـابعت وكـالـة أنبـاء االنـاضول أن
نــازك ( 34 عـــامـــا) "اعـــتـــرف" خالل
اســـتــجــوابـه بــأن االســتـــخــبــارات
السوريـة أمرت بتنفـيذ االعتداء في

ريحانلي.
ـاضي حـكمت في شـباط/فـبـراير ا
محكمة تركية بالسجن مدى احلياة
عــلى مــتـهـم في االعـتــداء مــا يــبـرز
تـرتبة على الـدعم الكبير اخملاطر ا
ـــقـــاتـــلــ الـــذي تـــقـــدمه تـــركـــيـــا 

معارض لنظام بشار االسد.
وتـســيـطـر الــقـوات الـســوريـة عـلى
مــحـافــظـة الالذقــيـة وفــيـهــا وجـود
روسـي كـبـيـر خـصـوصـا في قـاعـدة

حميميم العسكرية.
إال أن الــــوكــــالـــة لـم تـــشــــر الى أي
تـــعـــاون مـــحـــتـــمل بـــ االجـــهـــزة
الـروســيــة والــتــركــيــة في عــمــلــيـة

توقيف نازك.

n∫ مواطنة مسيحية تكتب على سبورة صف دراسي في القامشلي     

الـسـريــاني الـتـقـلـيــدي يـسـتـمـعـون
.( درستهم سميرة حنا ( 47 عاماً
وتقـول حنـا "في مدارس الـدولة في
ـواد بـالـلـغـة الـسـابق كـنـا نـتـعـلم ا
الــعـربــيــة ولم نــكن نـتــلــقى سـوى
دروسـاً ديـنيـة بـالـلغـة الـسريـانـية".
أمـا الـيوم فـقـد تغـيـر احلال تـمـاماً
"بـتنـا ندرس الـرياضـيات والـتاريخ
واجلـغـرافـيـا بـالـلـغـة الـسـريـانـيـة"
مــضـيــفـة "أنــا سـعــيـدة جــداً ألنـني

أعلم أطفالي بالسريانية".
WM¹b  ·«bN²Ý«

الـى ذلـك  أوقـــــــــــفـت أجـــــــــــهـــــــــــزة
االسـتـخـبـارات التـركـيـة في سـوريا
ـشتـبه بهم في االعـتداء أحد أبـرز ا
الذي اسـتـهـدف مـديـنـة الـريـحـانـية
احلدودية في العام 2013 بحسب ما
أوردت وكــــالـــة أنـــبـــاء االنـــاضـــول

احلكومية.
وتــابـعت الــوكـالــة أن يـوسف نـازك
ــفـتــرض لـلــهـجـوم ــدبـر ا الــعـقل ا
فـخخـة والذي ـزدوج بالـسيـارة ا ا
أوقع أكـــثــر من  50 قــتـــيال في أيــار
 2013 أوقف في الـالذقـــيـــة (شـــمــال
غــرب) سـوريــا خالل عــمــلـيــة غــيـر
مـســبـوقــة ألجـهــزة االسـتــخـبـارات

التركية.
في  11 أيـــار 2013 أوقع انــــفــــجــــار
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ارد الذي قـال للـماء كن فـيكون رجـعيـة الديـنيـة ا من يـحاول ان يـجعل من ا
ا يسيء فـكان ان انفـجرت مـنه اثنتـا عشـرة عيـنا سائـغة لـلشاربـ  فهـو ا
ا قامت به وكالتـها من جهد محمود  في البصرة وان كانت رجعية و ـقام ا
تـاحة وخـطوتـها تـشكـر علـيهـا  كونـها نتـائـجه محـدوده بسـبب االمكـانيـات ا
ـفـتـرض احلكـومـة هي من تـقوم به زجت بـنـفسـهـا في امـر خدمي كـان من ا
وحتـركـت مـجــبــرة ازاء مــا كــانت تــشـهــده الــبــصــرة من وضع مــزري كـان
بـحسابـاتهـا سيـصل حد االنـهيار وبـالتـالي سيـغرق الـعراق وتـغرق هي معه
ا يـسن سـنة رجـعـية بـالـتشـكـيل احلـكومي فـهـو ا .. من يـحاول زج اسـم ا
قـبـول لديـها ان ـرجعـيـة بالـكشـف عنـها عالنـيـة  فمن غـيـر ا سـيئـة الحتبـذ ا
تـتصدى بهكذا امر  وبـشكل فاضح  فكيف ان نصبت رئـيسا للوزراء وكما
ــفـســدين ?  فـمـا ذا ن ا يـروج لــذلك بـاالعالم ثم يــظـهــر بـعـد هــذا انه كـان 
ـرجعـيـة بعـدهـا حـتمـا مـوقـفا اليـحـسد عـلـيه واذن من غـير سـيكـون مـوقف ا
ـسير بـتلك الصـيغة ـمكن بتـة ان تسلك هـكذا سلـوك  مكشـوف وال حتبذ ا ا
رجـعـيـة باتت تـهيء لـلـحكم  ب " ـا ترسل رسـائل واضـحـة من ان ا فـهي ا
نـظـام  واليـة الـفـقـيه " وهـذا مـا الحتـبـذ الـكـشف عـنه فـهي تـعـلم تـمـام الـعـلم
مـزاجية وقنـاعة الشـعب العراقي وموالـيها واتـباعها بـرفضهم هـكذا نظام  .
الـعراق واقعا يعـيش حتت حكم الدولة العـميقة بوالية تـشبه الى حد ما والية
رجعي الـفقيه تدار من قبل احـزاب مسحوبة اليـران واخرى تلتزم الـتوجيه ا
وكالهـما مـعـا اليـخرجـان عن خـطـهـا ولديـهـمـا بذات الـوقت قـوة مـيلـيـشـاوية
تـعادل قـوتهـا وعـددها وتـسـليـحـها الـقوة الـنـظامـيـة احلكـومـية  وامـا احلكم
دني بـادارة  ما تـسمى احلـكومـة العـراقيـة فهـو حكم ضـعيف ـؤسسـاتي ا ا
شكـلة للـحكومـة العميـقة  وهي احزاب واهن  تـتقاذفه بـعضا من االحـزاب ا
فـاسدة نخرت جمـيع مؤسساتـها واضاعت سيـادة البلد بـعد نهب خيراته  .
حــكم الــدولـة الــعـمــيـقــة هـذا يــقـاد من خــلف الــكـوالــيس وله قـوة عــسـكــريـة
ـرجـعـيـة تـقـوم الـسـمـاحة والـرسـائل تـصل من حتت الـطـاولـة والـتـعلـيـمـات ا
ؤثـرة بالـبلـد هذا فيـما يـخص اوامر الداخل بـالوكالـة بنـقلهـا الى القـيادات ا
وامـا اوامـر اخلـارج فـهـي تـاتي عن طـريق الـسـفــارة او الـقـنـصـلـيـات او عن
طـريق القيادات الشـيعية من قـبل والية الفقيه االيـرانية . ما يـخص التشكيل
ــنـأى عــنه وان نـفت صــحـة لــقـاءهـا احلـكـومـي الـقـادم  لـن تـكـون الــنـجف 
بـاجلنرال سـليـماني وبـيانـها الذي نـفت خالله تسـميـة الشـخصـيات اخلمس
تـابع لـرئاسة احلـكومـة القادمـة هو االخـر لم يشف غلـيل ا
صـدر  في حينها وثوقة ا لـلمعلومـة ومن التسريبـات ا
.. ال تـكون هـنـاك حكـومـة ترى الـنـور وامريـكـا وايران
والـنجف  غير  مـتفقـ عليهـا  جميـعها وال من رئيس
وزراء سـيردد القسم مـالم يباركه الـثالوث احلاكم في

العراق .
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نبـارك للـحاجـة الوالــــــــــــــدة
( »œ«u?ł Â) ادائـهــا مـراسـيم
ـــة الى احلج وعـــودتـــهـــا ســا
ارض الــــــوطـن مـن الـــــــديــــــار
ــقـدســة. داعــ  الـبــاري عـز ا
وجل ان يـــكـــتـب لـــهـــا حـــجـــا
مــبــرورا  وســـعــيــا مــشــكــورا

وذنبـا مغـفورا  ويـجعلـها اكـرم وافد عـليه وتـقبل الله
منها صالتها وقيامها وحجتها وطاعتها له.
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نـاقصة االستيرادية نـشور بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٢ واخلاص با احلـاقا باعالننا ا
لـحقات رقـمة ٢٠١٨/١٧ جتهـيز ٥٠٫٠٠٠ خـمسون الف كـارت الكـتروني مع ا ا
ـناقـصـة اعاله ليـصبح ٢٠١٨/٩/٢٤ ـدد تاريـخ غلق ا لـلـمقـياس االلـكـتروني. 

بدال من ٢٠١٨/٩/١٦ .
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أصدرت محـكمـة بداءة الـناصريـة بتـاريخ ٢٠١٨/٦/٢٤ قرارها
ـدعي مـحـافـظة ذي الـغـيـابي بـحـقك والـقـاضي بـتـاتـيـدك الى ا
قار/ اضـافة لـوظيفـته مبـلغاً مـقداره اربـعة مالي وسـبعـمائة
وسـتــة وعـشـرون الـف ومـائـتــان وواحـد وســبـعــون ديـنـار عن
مـجـمـوع الـرواتـب الـتي تـقـاضـيـتــهـا لـلـفـتـرة من ٢٠١٤/٥/٢٣
ولـغــايـة كــانـون االول ٢٠١٥ . وجملــهـولــيـة مــحل اقـامــتك قـرر
تـبـلـيغـك بواسـطـة صـحـيـفـتـ مـحـلـيـت ولـك حق االعـتراض

دة القانونية وفق االصول.  واالستئناف والتمييز خالل ا
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نح نـشورنـا بتاريـخ ٢٠١٨/٨/١٩ واخلاص  احلاقـا 
دد وكالة نقل البريد لـلشركة العامة للبريد والتوفير.. 
اعالن مـشـروع مـنح الـوكـالـة لـغـاية تـاريخ ٢٠١٨/٩/٢٣
ـــعــلـــومــات ـــزيـــد من ا بـــدال من تـــاريخ ٢٠١٨/٩/١٣ و
االتـــصــال عــلى رقـم الــهــاتـف (٨١٥٠١٧٣) او مــراجــعــة
ـــدرج ادنـــاه ـــوقع االلــــكـــتـــروني لــــهـــذه الـــشــــركـــة ا ا

(legal@post.iq)
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ـلـفات حـمـلت انـتفـاضـة الـبـصـرة كـثـيرا من االحـداث وحـركت الـكـثـيـر من ا
كن ان حتقق الـراكدة ومع اني أراهـا قاربت وشـارفت على النـهايـة لكـنهـا 

بعض مطالب احملتج وسنمر في عجالة على اهمها:
قار احلزبية واحلكومية - حرق بعض ا اوالً

ـمـارسـات الـســلـبـيـة اال انــهـا لـيـست جــديـدة فـفي عـام ومع رفـضي لـهــذه ا
1991 قـام احملـتـجـون بـاحـراق مـقـار وألـيـات الدولـة وقـتل مـنـتـسـبي جـيش
وشـرطة وجـيش شـعـبي فـعلـى من ينـتـقـد االفـعال احلـالـيـة ان ينـتـقـد احداث
1991 واذا كـان الـتـعـلل بـانـهـا كـانت ضـد حـكـومـة مـجـرمـة فـهل احلـكـومة
احلـالـيـة مالئـكـيـة وشـريـفـة ونـزيـهـة ?? واذا كـانت هـكـذا فـلـمـا يـؤيـد الـنـواب
تـظـاهـرون ليـسـوا مجـرمـ وهي ثورة اذاً ا ـتظـاهـرين  ـسؤلـون خـروج ا وا
شـبـاب وانـدفـاع فـحـسب والـسـبب فـسـاد االحـزاب والـدولـة وسـوء اعمـالـهم

شاكل وكل الشرور  والنهم بحسب رأي الناس سبب كل ا
ثانياً- حرق القنصلية االيرانية

احـراق القنـصلـية لـيس شيئـا جديـدا ايضـاً فالشـباب االيـراني هاجـموا عام
1979 خـالل الــثــورة الـــســفــارة االمـــريــكــيـــة واحــتــجــزوا 52 رهـــيــنــة من
الـدبلوماسي ولم يطلقوا سراحهم اال بعدصفقة اجلزائر وبعد مضي 444
يـوم والسبب استضافة امريكا للـشاه وليس كما هي اسباب شباب البصرة
من اعـتبـار ايران مـصدر لـلمـخدرات وتـهـريب العـملـة والعـصابـات والفـساد
االخالقي ولـكـل الـشرور وايـضـاً فـي عام 2016 قـام االيـرانـيـون بـالـهـجـوم
عـلى الـسـفـارة والقـنـصـلـيـة الـسـعـوديـة في كل من طـهـران ومـشـهد وحـدثت
اعـمـال عـنـف وسـلب وتـدمــيـر واهـانـة وتــهـديـد لــدبـلـومــاسـيـ وحـرق اعالم
ر النـمر الـسعودي والسـباب سـعودية داخـلية والـسبب كان اعـدام الشـيخ 
فـلما تـعيب عـليـنا ايـران استـخدمـنا اسـلوبـها وطـريقـتها في التـخص ايران 

رة واحدة ?? التعامل و
- تقصير احلكومة وحكومة احملافظة ثالثاً

ـتـبـادلـة بـ ــانـيـة وشـاهـدت االتـهــامـات ا تـابـعت مـقـاطع مـن اجلـلـسـة الـبـر
وزراءاحلـكـومــة واحملـافظ  بـدايـة كل االطــراف مـقـصـرة لـكـن اقـنـعـني كالم
ـالـيـة احملـافظ اكـثــر لـكـوني لــديّ خـبـرة بــسـيـطــة في االمـور احملــاسـبـيــة وا
ـوازنة وافهم ما حتدث به احملـافظ حيث ان االموال التي صـرفت للبصرة وا
وازنة التـشغيليـة اي رواتب موظف واجور 109 مـليار دينار  هـذه ضمن ا
عـمال ووقود اليات واسـتئجار وتـنظيف شوارع ومـستحقـات شركات وعقود
ـعـنى انـهـا والخ ولـيـست لـلـمـشـاريع قـيـد الـتـنـفـيـذ او الـتي يـراد تـنـفـيـذهـا 
وازنة بل بعض منها محددة قبل مصروفة سلفاً ومقرة ومحددة قبل اقرار ا
ـكن لـلـمـحـافظ ان يـحـول مـبـلغ من اعـوام ومـخـصـصـة بـابـواب صـرف وال 
حـساب او باب صرف الى اخر فلكل حساب مبلغة ولكل حساب رقم محدد
ـالية وان قـام بهذا فـسوف يـتعـرض للمـسائـلة الـقانـونية من ديـوان الرقـابة ا
والـرقابة الداخـلية والـتدقيق في مـجلس احملافـظة والنـزاهة وهنـاك تعميم من
ـنـاقـلة بـ ابـواب الـصـرف فـمثـال لديه ـبـالغ وا ـالـية تـمـنع حتـويل ا وزارة ا
200 مـليـون على حـسـاب سنـوات سابـقـة (اي تصـفيـة الـديون) ال يـستـطيع
حتـويل ديــنـار واحـد مــنـهـا الى حــسـاب الـرواتب  نــاتي هـنــا عـلى احملـافظ
صـحيح انه استلم مـنذ عام لكن يجب عـليه ان يفاحت مـجلس الوزراء لغرض
اخـذ موافقـتهم على تـأجيل صرف بـعض ابواب الصـرف وحتويلـها حلساب
واطن وحل جزء ـعطـلة او العـاجلة لـغرض حـسم معانـاة ا شاريع ا اجنـاز ا
ـشكلة ومنذ اول ايـام استالمه للمنصب وليس في  22/7/2018برقم من ا
تضمن طلب  1785نـاتي هنا البواب الصرف التي ذكرت في هـذا الكتاب ا

وازنة االستثمارية للتشغيلية ومنها: نقل تخصيصات من ا
نقل مباشر عبر االقمار 419مليون
علومات 944مليون خدمة شبكة ا

اشتراك في الدورات 630
اللوازم االخرى 265

صيانة تأسيسات كهربائية 11,969
صيانة سيارات الصالون 200

صيانة االثاث 8
باني 2,727 صيانة ا
مباني كرفانات 196

اثاث خشبي 360
اثاث معدني 265
اثاث اخرى 100

اجهزة استنساخ 150
حاسبات 150

منح وحتويالت 10,000
خدمات اخرى 15,754

وهـناك باب يسمى احتياطي الطوار مخصص له 2 مـليار دينار فهل هناك
اء وتسمم الناس ?? طار اكثر من تلوث ا

بالغ وفي احـصاء سـريع لها لـيست ضـرورية في محـافظـة تعاني من هـذه ا
ملينه الي ا كن اعتبارها منكوبة وبحاجة لكل دينار وليست تلك ا ازمـة و
الـتي تصرف في ابواب غير مهمة بل وتعتبـر الكثير منها كمالية وضرب من
ضـروب الرفاهـية وتصـرف في اوقات الـسعة ولـيس الشح والـتقتـير  وحتى
وازنات السابقة فكان يجب لو كانت مصروفة او مقرة سابقاً خالل اعداد ا
ان يـصار الى حتويلها اليجاد حلول للماء والكهرباء وهذا يتم من خالل حل
عـاجل واخـر أجل كنـصب مـحطـات حتـلـية سـريـعة وبـنـاء سد
ـاء ويوفـر الـكـهربـاء اولى من تـخـصـيص منح يـحـفظ ا
وحتـويالت وصـيــانـة اثـاث وسـيـارات ومـبـاني وشـراء
ـهرباء اقل اء وا اجـهزة اسـتنسـاخ وحاسـبات فـهل ا
ذكوره .. احلـسبة طالت وضاع اهـمية من الفـقرات ا

اخليط والعصفور.


