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تــســهــيل وتــنــظـــيم وتــســريع تــبــادل
ــعــلــومــات بــشـــأن مــكــافــحــة غــسل ا
االمـوال وتـمــويل االرهـاب واالنــشـطـة
ـتـعـلـقـة بـهـا وذلك بـشرط االجرامـيـة ا
ـثل وضـمن مـا تـسـمح به عـامـلـة بـا ا
الــتــشــريــعــات الـــوطــنــيــة الــنــافــذة)
مـوضـحـا ان االتــفـاق يـأتـي (اسـتـنـاداً
ــادة الى مــا ورد في الــبــنــد اوالً من ا
من قـانـون مـكـافحـة غـسـل األموال 29
وتمـويل اإلرهاب رقم  39لسنة 2015
وبـحـسب الــبـيــان فـإن تـوقــيع مـذكـرة
تفاهم مع وحدة مكافحة غسل االموال

وتــمـــويل االرهــاب فـي االردن  عــلى
هـــامش االجـــتـــمـــاع الـــعـــام الـــتـــاسع
ــالي والـعــشــريـن جملـمــوعــة الــعــمل ا
نطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا.
ستقل على صعيد آخر كشف النائب ا
يـوسف الـكالبي عن قـرب اعالن كـتـلـة
ــان.وقـال نـيــابـيــة مـعــارضـة في الــبـر
الكالبي خالل مـقابـلة مـتلـفزة امس ان
(هـنـاك مـشـروعــا خالل األيـام الـقـادمـة
عـارضـة االيجـابيـة بـكتـلة نـهجـيـة ا
جـديــدة تـصل الى  10نـواب) مــشـيـرا
الى ان (إئتالف الـنصـر اآلن أقوى وقد

مجـلس مـحـافـظـة ديـالى عـلي الـدايني
لــ (الـزمــان)  أن (امــدادات الـكــهــربـاء
االيـرانــيــة الى احملـافــظــة لن تــتـوقف
بسـبب الـعـقـوبـات االمـريـكـيـة) .  وب
الدايني   إن (وفـدا  رسمـيا بـرئاسته
زار  وزارة الكهرباء  في بغداد والتقى
ـنـاقشـة مـلف الـطـاقة في  مع وزيرهـا 
ديالى وعقـد لقاءً بشـكل عام واخملاوف
من احتـمـاليـة قـطع امـدادات الكـهـرباء
ــئـة من االيـرانــيـة الــتي تــغـذي  60 بــا
مـنــاطق احملـافــظــة بـالــوقت الـراهن) .
واضاف الـدايـني أن  (وزيـر الكـهـرباء
أكـد بـأن إمـدادات الـكـهـربـاء االيـرانـيـة
لـديـالى لن تـتـوقف بــسـبب الـعـقـوبـات
االمريـكـيـة)   مبـيـنـا أن (الـوزير وافق
ــواد االولــيـة عـلـى دعم احملــافــظــة بــا
لـتــصــلــيح احملــوالت ومــعــاجلــة أزمـة
تـعانـي مـنـهـا ديـالى مـنـذ أشـهـر عدة).
ووقّع مـكـتب مـكـافـحـة غـسـيل االمـوال
وتـمـويل اإلرهـاب في وزارة الـداخـلـيـة
مذكرة تـفاهم مع نظـيره االردني. وقال
بيـان لـلـمكـتب امس ان (تـوقـيع مـذكرة
تــفــاهـم مع وحــدة مــكـــافــحـــة غــســيل
ـمـلـكـة االمـوال وتـمـويل االرهـاب في ا
االردنـيــة الــهــاشــمــيـة يــأتي فـي إطـار
كتب والوحدات التعاون الدولي بـ ا
النظـيرة له في الدول االخـرى ولغرض
ـواجـهة جـرائم غسل توحـيد اجلـهود 
االموال وتمويل االرهاب والتعاون في
عـلـومات ذات الـعالقـة بهـات تبـادل ا
اآلفـتـ اخلـطــيـرتـ ولـتــجـسـيـد روح
ــشــتـــركــة في ــصــالـح ا الــتــعـــاون وا
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لمّ شتاته وهـو يجـتمع اسـبوعـيا وهو
يدرس وضـع الـبلـد بـشـكل جـدي).وعن
انــســحـــابه من ائـــتالف الــنـــصــر قــال
(رشـحت ضـمن إئـتالف الـنـصـر النـني
رأيت حظوظي بالفوز معه أكثر بسبب
نافـسة في الفـتح وانسحبت من قوة ا
النـصر بـعـد شهـر ونـصف  الشـهر من
تشكيل احلكومة فقد كان أحد شروطي
هـو ان ال يــتم وضع وزيــر االتــصـاالت
ــنــصـــبه ولــكن لـم يــتم مـــســانــدتي
وانـــهـــيت ارتـــبـــاطي وانـــا االن نـــائب
مـسـتـقل).وبـشـأن الـفـسـاد االداري قـال
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اعـلن عـضـو مــجـلس مـحــافـظـة ديـالى
خـضــر مـســلم الـعــبـيــدي  عن مـنــحـة
ــوت شــمـال دولــيـة لــتــأهــيـل طـريـق ا
احملافظة  والدايني  يؤكد ان امدادات
الكـهـربـاء االيـرانـيـة الى احملـافـظة لن
تـتـوقـف . وقـال الـعــبـيــدي لـ (الـزمـان)
امس إن (الـبـنك الــدولي وافق رسـمـيـا
عــلى تــقــد مــنــحــة مـالــيــة لــتــمــويل
مـشـروع تــأهـيل  25 كـيـلــو غـرامـاً من
تـد من منـطقة طريق كركـوك- بغـداد 
اجنــانـــة وصـــوال الى مـــركــز نـــاحـــيــة
الـــعــظـــيـم). واضـــاف الـــعـــبـــيــدي أن
ـبـاشـرة به (مشـروع الـتـأهـيل سـتـتم ا
نهـايـة االسـبـوع الـقـادم من قـبل احدى
الــشــركــات اخملــتـــصــة)  مــؤكــدا بــان
(هناك  25كم اخرى تـمـتد من الـعـظيم
وصوال الى تـقاطع مـصطـفى جواد في
قـضـاء اخلــالص سـيــتم اعالنـهــا بـعـد
شـهـر وبــتـمــويل مــالي من قـبل الــبـنك
الدولي) . وأوضح لعبيدي  أن  (هناك
كم اخرى تـمتـد من اجنانـة باجتاه 50
طـوزخـورمـاتــو هي بـاألســاس مـحـالـة
عـلـى شــركـات قــبل  2014و ايـقــافه
بسبب تـداعيـات حزيران واالمـر منوط
ـــشــروع بـــوزارة االســـكـــان إلحـــيـــاء ا
بـــالـــوقـت الـــراهن) .  واشــــار عـــضـــو
مجلس ديالى   الـى ان  (تأهيل طريق
وت عن كركوك- بـغداد سيبـعد لعـنة ا
ثـل نـافذة اقـلـيم طريـق سـتـراتيـجـي 
كـردســتــان عــلى بــغـداد ومــحــافــظـات
اخرى) .  ومن جـانب آخـر أكـد  رئيس
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مكنات) ولكن ارسة ا في بداية حيـاتنا الثقافية قـرأنا ان السياسة تعريفـا هي (فن 
في عراقنـا اليوم وبعد التغيير العظيم الذي حدث في  9 نيسان  2003 صار لها لون
اخر وطعم اخر ومـعنى اخر فالسـياسة اليوم وبـحسب ما نلمـسه في اروقة السياسة
عــنـدنـا وفي اوسـاط الـسـيـاسـيــ (سـيـاسـيي تـالي وقت) هــنـا صـارت تـعـني الـنـفـاق
ـنفـعة وكثـيرا ما صـلحة واالسـتفادة وا تـعددة بحـسب ا والـتدليس وارتـداء االقنعـة ا
نـرى فـرقـاء السـيـاسـة في اجتـمـاعـات لـلوصـول الى حل مـا او اتـفـاق يتـعـلق بـصالح
شاهد ولكن الناس نراهم يـضحكون ويتبادلـون الفكاهات التي ال يـسمعها بالتـأكيد ا
بـعـد انـفـضـاض االجـتـمـاع تـطـلق الـتـصـريـحـات الـتي هـدفـهـا االيـهـام اوال ولـيس بث
تبقية تتضمن بعض العبارات احلقيقة فـيما يظهر غالبية تلك التصريحات القصيرة ا
تـفائلـة ولكـنهـا بالـنتيـجة ال حتـمل اي شيء جديـد في مضـمونـها سوى او الكـلمـات ا
الوعود الـفضفاضة التي ال تفضي في النهاية الى جديد.. ويبدو ان الكذب والضحك
على الذقون وابـتزاز تعاطف اجلماهير نحو بعض القضايا دون بذل جهد جدي كلها
هي ميـزة الكـثيـر من السيـاسيـ احلالـي فالـكثـير منـهم وبدافع طـلب الشـهرة وعلى
طريقة خالف تـعرف يطلق التـصريحات العـجيبة الغـريبة التي ليس لـتحقيقـها كمطلب
ـقبـور ويـطالب مـلمـحا لـعـودته واخر يـطالب جـد الـنظـام العـفـلقي ا مـن سبـيل فهـذا 
بـاعـادة االراضي التـي استـقـطعت من خـارطـة الـبلـد ايـام النـظـام الـطاغـوتي كـمنـطـقة
فرق التي منحها للملك حس وشط احلياد التي تنازل عنها الى السعودية ومنطقة ا
ـقبـور الى اخره.. وهـدفها فـيمـا يظـهر االساءة الى الـعرب التي مـنحـها لـشاه ايران ا
ـلح في السـوق فان الـكرد هم الـسبب واذا ـناسـبة وبـدون منـاسبـة فاذا قل ا الـكرد 
حـصـلت سـيول طـبـيـعـيـة جاءت مـن احلدود االيـرانـيـة او الـتـركيـة فـالـكـرد هم الـسبب
وحــدث بال حــرج عن وجــود داعش وعن تــســريب وارادات الــنــفـط وهــكــذا يــبـدو ان
البـعض وبـتحـريض من دولة اقـليـميـة طامـعـة واستـطيع ان اشـير بـاصبع االتـهام الى
هـؤالء بـتـهـمـة الـعـمـل مع االجـانب لالسـاءة الى وحـدة الـعــراق الـوطـنـيـة.. وذلك فـيـمـا
يـخص مـدينـة كـركـوك وهي مـديـنة اشـبه بـعـراق مـصغـر ويـتـآخى فـيهـا مـجـمـوعة من
ـة وعـوامل الدين ـستـد االجـنـاس العـرقـيـة اخملتـلـفـة لكـنـهـا وبـفعل الـزمن واجلـيـرة ا
ــصــاهــرة صــارت تــربــطــهم عالقــات نــسب وتــفــاهم يــحــاول بــعض واالقــتــصــاد وا
السيـاسي االساءة الـيها وخاصـة الى الكرد بدعـاوى محاوالت االستـحواذ وتوسيع
ارسـها هـؤالء بقـصد االساءة الـنفـوذ والغاء االخـرين.. وهي تهم جـاهزة ومـكشـوفة 
الـى مـكــون واسع ذي تـاريـخ عـريق بــاحملـافــظـة ومـن الـغــريب جـدا.. ان يــكـون لــهـذه
ـنـحـوا انـفــسـهم الـفـرصـة االدعــاءات اصـداؤهـا عـنـد الــبـعض هـنـا وهـنــاك دون ان 
غرضة. على اية حال فالعراق اليوم وبعد مرور عقد ونصف لفحص ادعاءات هؤالء ا
على رحـيل الـنظـام الطـاغوتي يـعاني وبـشدة طـغمـة من السـياسـي الـذين لم يضـعوا
ولن يـضعـوا مصـلحـة الـعراق وسـعادة شـعبه وسـمو مـنزلـته ب
ا مصاحلهم اخلاصـة والذاتية وحسب.. حفظ دول العـالم وا
الـله عـراقــنـا وشـعـبه ومـسـتـقـبـله من كـيـد وحـقـد واسـاءة من
اشــرنــا الـيــهم وهم بــالـتــأكــيـد قــلــة وان مـصــيــرهم الـزوال
ـاكث في بـالــتـأكـيــد الن هـؤالء زبــد ومـا يـنــفع الـنــاس هـو ا

االرض ابدا.     
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ثلُ في شؤمه ..!! طُويس  –عيسى بن عبد الله  –يُضرب ا

سئل عن مولده فقال :
انّه وُلد يوم قبض رسول الله (ص) 

وفُطم يوم مات أبو بكر 
وخُ يوم قتل عمر 

وزُوّج يوم قُتل عثمان 
ووُلد له يوم قُتل علي بن ابي طالب (ع) 

واذا لم يكن هذا شؤما فكيف يكون الشؤم ?!
-2-

وتراكَمَ السـوءُ في األداء عند مـعظم الـسلطـوي حتى صحَّ ان يـشبهـوا (بطويس) في
الشؤم ...

فماذا جنى البلد منهم غير األوجاع ?!
-3-

ن يـأتي بعده من انّ الـذي ينـشل في االداء علـيه ان يبـادر الى التـنحي تـاركاً مـكانه 
ـهـن األكـفـاء  بـينـمـا نرى الـفـاشـل يـتـشـبون بـكـراسيـهم بـكل قـوة وضراوة  وال ا

يريدون أنْ تفوتهم (احلالوة) ..!!
ـكـاسب واالمـتـيـازات الـتي يحـصـلـون عـلـيـهـا من خالل مـنـاصـبهم ـنـافع وا حالوة ا
ـستـضعفـ من أبنـاء العراق الـعزيز ومـواقعهـم  وكل ذلك على حسـاب البـائس وا

...
مثال:
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مـاذا تـقـول في مَنْ أقـسـم بالـله الـعـظـيم أنْ يـعـمل بـكل تـفـانٍ واخالص مـن أجل خـير
البالد والعـباد  ثم يذهب للعالج خارج العراق بداعي االضطرار ويقدّم قوائم نفقات
سفرته العالجـية وهي مبالغ كبيرة ال يستهان بـها .. غير أنها لم تكن نفقات عالجية

هبل) زوجته ..!! بل كانت نفقات عملية جتميل (
-5-

انهم شرّعوا من القوان مالم ينزل الله به من سلطان ..
وكانت القوان وفق مقاساتهم ومصاحلهم اخلاصة .

وأبـرز األمـثلـة عـلى ذلك قـانـون االنـتخـابـات الـذي يـحابي الـكـتل الـسـيـاسيـة الـكـبرى
ستقـلة  والكيانات السـياسية الصغيرة ويضيّق اخلناق عـلى الشخصيات الـوطنية ا

.
ـفوضيـة العلـيا لالنتـخابات أنْ تـكون مسـتقلـة ولكنّ الكـتل السيـاسية ويـفترض في ا
ـفوضـيـة عـمـلـيا من خالل االصـرار عـلى تـعـيـيـنهم من الـكـبرى تـرفض اسـتـقاللـيـة ا

قبلها.
وهنا تكمن الطامة .
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وما يحال من مشاريع القوان النافعة للبالد والعباد 

يتم التسويف في طرحها على مجلس النواب .
وأما ما يعـود بالنفع على أعضـاء مجلس النواب من القوانـ فانه سرعان ما يُعرض

وسرعان ما يُصادق عليه .
وأبـرز األمثـلة عـلى ذلك منح اجلـوازات الدبـلومـاسيـة للـنوّاب وعـوائلـهم  حتى الـطفل

ا أنيط بهم من صالحيات  الرضيع .. في استغالل بشع 
واالّ فما معنى اجلواز الدبلوماسي لألطفال ?

تاز أبناء النواب على أبناء العراق اآلخرين ? اذا  و
واطنون العراقيون جميعا متساوين في احلقوق والواجبات ? أليس ا

ـهـزلة الـكـبـرى أنـهم شـرعـوا قانـونـا لـتـقـاعد الـنـواب حـتى اذا لم يـكن لـهم اخلـدمة وا
طلوبة وهو  15 سنة في أقل التقديرات . التقاعدية ا
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ــهــمـة مــعــروضـة لــلــبـيع ــراكـز ا ــواقع وا وألول مـرة في تــاريخ الــعــراق أصـبــحت ا

والشراء..
قيل :

حتى الوزارات مشمولة بهذه العملية ..!!
ـكابـرون وعطـلّت معه ـضمـار دوراً ال ينـكره االّ ا ـال السـياسي فـي هذا ا وقـد لعب ا

وضوعية كلها . عايير ا ا
-8-

ان احلديث شجون 
ــفـارقـات  ويـئن من ـرافق الــعـامـة في الـبـالد االّ وهـو يـغص بـا فـمـا مـن مـرفق من ا
ـنـسـوبـيـات وال يـسـتـطـيـع أحـد ان يـحـصى االخـتـراقـات والـتـخـطي احملـســوبـيـات وا

للخطوط احلمراء ..
-9-

ان شؤم طويس كان على نفسه أما شؤم السلطوي فهو على البالد والعباد  
وأين هذا من ذاك ?

-10-
جاء في تفسير قوله تعالى ( وجعلني مباركاً ) :

اي نــفّـاعــا  فــمن أراد أن يـطــرد صــفـة الــشــؤم عن نــفـسه
فليكن نفاعّا للناس .
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الـكالبي (مــنـذ ان حــاربت الـفــسـاد في
وزارة الـنــفط الى اآلن اسـتــحـدثت 50
صفحة في فـيسبوك وهي مـنذ شهرين
لـيس لـديــهـا كالم سـوى شــخـصي انـا
يوسف الكـالبي). واتهم الـكالبي مدير
عامـا فـي الـوزارة بأنـه (رأس الـفـساد)
في الوزارة على حد تـعبيره. وتابع ان
(الــــــهــــــجــــــمــــــة عـــــــليَّ هـي من وزارة
ـــديـــر االتـــصـــاالت وقــــد كـــلف هــــذا ا
أشــخــاصــا بــإنــشـاء  3صـفــحــات في
فـيــســبــوك تـســتــهــدفــني وانــا اعـدهم

يعملون بغباء مطلق). 

عد للتأهيل ≈œ«bŽ∫ جانب من طريق بغداد كركوك ا

احملــــــافـــــظــــــة إلصـالح اخلــــــدمـــــات
واطن  بعد األساسية التي تخـدم ا
تـعـرضـهـا ألضـرار بـلـيـغـة أبـان فـترة
احتالل داعش مـضيـفاً بـأن توجـهات
وزارة النفـط تتطـلع دائمـاً الى تقد
ــديــريـات الــدعم الــتــام الى جــمــيع ا
اخلــدمـيــة في إطـار اجلــهـد الــوطـني
لـلنـهـوض بـالواقع اخلـدمي حملـافـظة
األنـبـار وبـاقي احملـافـظـات األخـرى).
الى ذلك لفت مدير هيئـة التجهيز في
الـشـركـة الى أن (هـنـالك إسـتـثـنـاءات
خاصة للـمشاريع اخلدمـية في توفير
ــطــلـوبــة وتـقــد الـدعم الــكـمــيـات ا
الالزم لهم مـؤكداً ان جتـهيـز منـتوج
االســفــلت   40/50مــســتــمــر لــكــافــة
مديريات البلدية إلسـنادها لوجستياً
واطن وكل ذلك يـصب في مصـلـحـة ا
أوالً وأخيراً). يذكر أن شركة التوزيع
سبق وإن قـامت بـتجـهيـز العـديد من
مـعـامـل اإلسـفـلت مـحــافـظـات عـديـدة
لــغــرض تـبــلــيط الـشــوارع وحتــقـيق
خـــدمــات أخــرى فـي إطــار ســعـــيــهــا

الدؤوب لإلرتقاء بالواقع اخلدمي.

ـــشــاريع اخلـــدمــيـــة في كــافــة دعم ا
احملــافــظـات ومن بــيــنـهــا مــحـافــظـة
األنـبـارالتي  تـشـهـد انـطالق احلـمـلة
ـؤسـسـات الـكـبـرى الــتي أطـلـقـتـهـا ا
ديرية الـبلديات في البلديـة التابعـة 

وإكـــســاء شـــوارع احملــافـــظــة إلزالــة
الـتـخـســفـات وإصالح اخلـلل فـيـهـا .
وأوضح مـــديــر عــام الــشـــركــة كــاظم
مسير ياس في بيان تلقته (الزمان)
امس أن (الـشـركــة تـسـعى دائـمـاً الى
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ـــنــتـــجــات جــهـــزت شــركـــة تــوزيع ا
النفطية محافظة األنبار بعشرة آالف
طن من مـــادة اإلســفــلت نــوع 40/50
عن طريق اآلجل  وذلك لغرض تبليط
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ـسـتـشفـيـات امس االربـعـاء تظـاهـرات ووقـفـات احتـجـاجـيـة نظـمـهـتا شـهد عـدد من ا
ـتـضمن زيـبادة رقم  61 ا الكـات الـطبـيـة للـمـطالـبـة بتـنـفيـذ قـرار مجـلس الـوزراء ا ا

مخصصات اخلطورة ورفع التسك عن درجاتهم الوظيفية.
وقــــال رئـــيـس مــــعـــاجلــــ اقــــدم في
مسـتشـفى الـشهـيد الـصـدر في مديـنة
وسوي الصدر ببغداد سعد محسن ا
لـ(الــزمــان)  ان(مــطــالــبــنــا واضــحـة
وصـريــحــة وقـانــونــيـة وشــرعــيـة في
الــوقت نـــفــسه وقـــد وافــقت عــلـــيــهــا
احلـكــومـة اال انـهــا لم تـنــفـذ الى اآلن
والنــعـــرف الــســـبب وتـــتــمـــثل زيــادة
ـئة مخـصـصـات اخلـطورة من  50بـا
ـــئــــة ورفع الــــتــــســــكـــ الى  80بــــا
الـــوظــــيـــفـي اجلـــائــــرعن درجــــاتـــنـــا
ــثـال الـوظــيـفــيـة فــأنـا عــلى ســبـيل ا
مسكن عـلى الدرجـة الرابـعة وال يحق
لي الوصول الى الدرجـة الثالـثة لعدم
وجود توصيف وظيفي مع اني احمل
شهادة الدبلـوم على عكس اقراني في
الوزارارت االخرى) مـضيـفا ( اما في
مـا يـتــعـلق بـاخلــطـورة فـإن الــطـبـيب
يتقاضى مـخصصـات خطورة بـنسبة
ـئة مع ئـة ونحـن نأخذ  50با مئـة با
ان اخلطورة هي نـفسـها فنـحن نعمل

في مكان عمل واحد). 
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واوضح ان (منـتـسبي وزارة الـصـحة
الذين يشعـرون بهذا الظـلم قابلوا في
وقت سابق رئـيس الـوزراء عادل عـبد
هـدي ووزيـر الـصحـة الـدكـتور عالء ا
الــدين الـــعــلــوان وقـــد تــفــهـــمــا هــذه
الـطــلـبــات فــصـدر الــقـرار  61لـســنـة
وهــــو قـــــرار واضح وصـــــريح 2019

ـراجـع فــهل يــجـد الالزمــة  الرضــاء ا
ـاليـة صعـوبة سـؤولون في وزارة ا ا
ـشروعة) مـعرباً في تنفـيذ طـلباتـنا ا
عن (اســتـغــرابه لــعــدم تـنــفــيـذ وزارة
ــوازنـة ــالــيــة ومــديــر عــام دائــرة ا ا
القرار احلـكومي الـصادر بهـذا الشأن
برغم االشـعار الـوارد الى الوزارة من
االمـانـة الـعـامة جملـلـس الـوزراء بـهذا
الــصـــدد). وفي مــديـــنــة الـــطب وسط
الكات بغداد  تظـاهر العـشرات من ا

الــطــبــيــة امس مــطــالــبــ بــتــنــفــيــذ
ذكور.  قرار مجلس الوزراءا
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ـتـظـاهـرون انـهم سـيـواصـلون واكد ا
التـظـاهـر في مـدينـة الـطب لـلمـطـالـبة
بـحــقــوقــهم الـوظــيــفــيـة الــتي اقــرهـا
الـقـانـون ومــنـهـا زيـادة مــخـصـصـات
ـطـالب. اخلـطـورة حـتى تـلـبـيـة تـلك ا
الكـات كـمـا اعــتـصم الــعـشــرات من ا
الــصـــحــيــة فـي مــحـــافــظــة الـــنــجف

ـراكـز الـصـحـيـة االشـرف امس امـام ا
ستـشفـيات في احملـافظـة مطـالب وا
بـــزيــــادة مـــخــــصــــصـــاتــــهم. وابـــدى
عـتصـمـون استـغرابـهم لـعدم تـنفـيذ ا
الـقـرارات احلـكـومــيـة الـصـادرة بـهـذا
الـشـأن. وقـال مـنــظـمـو االعـتـصـام في
الكـــــات الـــــصـــــحـــــيــــة بـــــيـــــان إن (ا
والتـريضـية في الـعراق كـافة سـتقوم
ــسـتــشــفــيـات بــتـعــلــيق الــعــمل في ا
ؤسسات الـصحية كـافة ابتداء من وا

الـــذي يــــنص عـــلـى رفع الـــتــــســـكـــ
الكـــات الـــصــحـــيــة الــوظـــيـــفي عن ا
والـتــمـريـضــيـة مـع اسـتـداث عــنـاوين
ـالــيـة وظـيــفــيـة جــديــدة لـكـن وزارة ا
تـمـاطل في الـتـنـفـيـذ وتـسـوف بـحـجة
عدم وجود تخصـيصات مع ان الفقرة
ـوازنــة تــنص عــلى 5/1 من قــانــون ا
الــصــرف من مـــيــزانــيــة الــطــوارىء)
مضـيفـا ان(مشـكلـتنـا الوحيـدة تتـمثل
الية التي تعد العقبة امام في وزارة ا
تنـفـيـذ القـرار فـيـما ان وزارة الـصـحة
متـفهـمـة للـموضـوع وداعـمة لـنا  كـما
ان مــديـــر عــام دائـــرة صــحـــة بــغــداد
الـــرصــافـــة الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــغـــني
الساعدي  كان له دور كـبير في دعمنا
وهو متعاون معنا الى ابعد احلدود).
ـوســوي (ونـحن نــقف هـذا واضـاف ا
اليـوم هـذه الـوقـفـة االحتـجـاجـيـة كـنا
حريـص جـدا على اال يـتوقف الـعمل
واطن الـبسـيط الذي لكي ال يـتضـرر ا
ـستشفى من اجل االسـتفشاء يقصد ا
فاليجد من يلـبي طلبـاته وهكذا لـبينا
ــرضى والســـيــمــا جــمــيـع طــلــبـــات ا
الـعــاجــلـة والــطــارئـة ) مــوضــحـا ان
(االحــتـــجــاجــات بـــدأت مــنـــذ شــبــاط
اضي ونـحن سـنـسـتـمر فـيـهـا حل ا
تنفيذ طلباتنا لشعورنا بالظلم الفادح
الـذي يــقع الســيــمــا وانـنــا مــوظــفـون
مـنــتـجــون نـتــعـامل بــشــكل يـومي مع
ـراجـعـ ونـبـذل اجلـهـود ـرضى وا ا

يوم امس اإلثـن رداً علـى التلـكؤ في
تـنــفـيـذ مــا أُقـرَّ من حــقـوقــهم من قـبل
ــــــــرقم مــجــلس الــوزراء في قــراره ا
 والـقـاضـي بـزيـادة2019 لـســـنـة 61
مـخــصـصــات اخلـطــورة بـنــسـبـة 30
).واســتـثــنى ـئــة ورفع الــتــســكــ بــا
الــبـــيــان مـالكــات اقـــســام الـــطــوار
ركـزة وصاالت واالنعـاش والـعنـايـة ا
الوالدة والكلـية الصنـاعية واالسعاف

الفوري من االعتصام.

ـثـلـة تـمـتـلك  574درجـــة خــاصـــة 
برئـيس اجلامعـة ومسـاعده وعــمـيـد
الـكـلــيـة لـوضـع ضـــوابــط جــديــدة
الخــــتـــيــــار روســــاء الــــجـــامــــعـــات
الــحــكــومــيــة الــبــالـغ عــددهـم ?38
مــن مـنـطـلـق تـعـزيـز صـالحـيـاتـهـم
والــذيــن سيـقع على عـاتقهم اخـتيار
ـــســـاعــــدين والـــعــــمـــداء وروســـاء ا
االقــــســــام). ونـــــوه الــى ان الـــوزارة
(اتــــخـــذت قـــــرارات عــدة تـــتــــعـــلـق
بــاسـتــيــعــاب حــمـلــة الـــشـــهــادات
اجستـير والـدكـتـوراه الـعـلـيــا من ا
خـتـلف االختـصـاصات الــعــلـمــيـة
واالنـســانـيــة بـعــد ان تـقــرر فـصـل
ـــســـائـي ـالك الـــصـــبــــاحـي عـن ا ا
بــالــكــلـــيــات اذ تـم تـقـد مــقــتــرح
ـــالك لـــتــعـــيـــ شـــرائــح ضـــمـن ا
ــئــة ــــســـائـي ابــرزهــا عـــشــرة بــا ا
ـــئـــة لالســــاتـــذة االجـــانب و 20بـــا
لــلـمــتـقــاعـدين والــنـســبـة ذاتــهـا من
اســاتـذة اجلــامـعــات الــحـــكــومـــيــة
). واكد ـعـيـنـ ـئـة لـغـيـر ا و 50بـا
ان (االجــــازات الــــدراســــيـــة مــــازالت
متـوقفـة فيـما تـعتـمد الـدراسة خـارج
ــنح والــزمــاالت الــتي الــبالد عــلى ا

انح). يتكفل بها اجلانب ا
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث
العـلـمي عن تـوفر  50مقـعداً دراسـياً
لـــنـــيل شـــهـــادتي الـــبـــكـــالـــوريـــوس
اجـستيـر في جامـعة ويـست لندن وا
قـبل. الـبـريـطـانـيـة لـلـعام الـدراسـي ا
ــديـر الـعـام لـدائــرة الـبـعـثـات وقـال ا
والعالقات الثقافية أمجد عبد النبي
ـــنح الـــســـواد فـي بـــيـــان امس إن (ا
الدراسـيـة البـريطـانـية خـصصت 50
ـــوظــفــ مــقــعـــدا دراســيــا لـــغــيــر ا
ومـدعـومـة للـدول كـافـة ومن ضـمـنـها
الــعـراق). واضــاف الـســواد أن (آخـر
مـوعد لـلـتـقد سـيـكون 2019/6/30
ــوقع الــرســمي لــلــجــامــعــة وعــبـــر ا
www.seholars4dev.com8119
/international-ambassador-
scholarships -university-
west—london}).
ووضــعت الــوزارة  ضــوابط جــديــدة
إلخـــــتـــــيــــار رؤســـــاء اجلـــــامـــــعــــات
احلـــكــومــيــة. وقـــال الــوكــيل اإلداري
للـوزارة مـحمـد الـسراج في تـصريح
صــــحــــفـي امس ان الــــوزارة (ألــــغت
نــافــذة الـتـقـد لـلـمـشـمـولـ بـتـبوء
ــنـــاصب الــعــلـــيــا في الــــوزارة اذ ا
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