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والتنـسيب خارج مـقر الهـيأة وكذلك
عــــدم تــــرويج طــــلــــبــــات االجــــازات
الطويلة اال بعد مرور خمس سنوات
مـن تــاريخ مـــبــاشـــرته في الـــهــيــأة.
ــتـــقــدم الــذي  قـــبــوله ويـــلــتـــزم ا
بـاشـرة خالل {خـمـسة لـلـتعـيـ بـا
عــشــر يــومــا من تــاريـخ صــدور امـر
} وبـعـكـسه يـلـغى تـعـييـنه الـتـعـيـ
ويـتم تــرشـيح أحـد االحــتـيـاط بـدله.
تـكــون الـهـيـأة مـلــزمـة بـارسـال كـتب
صــحـة صــدور الى كل من الــكـلــيـات
دارس وهـيأة السـجناء عاهـد وا وا
الــسـيــاســيـ ومــؤسـســة الـشــهـداء
ووزارة العمل والشؤون االجـتماعية
ـســتــمـســكـات لــلــتـأكــد من صــحــة ا
ــقــبـول وفي ــقــدمـة فـي اضـبــارة ا ا
حــــــال ورود مــــــا يـــــــنــــــاقـض تــــــلك
ـسـتـمسـكـات يـلـغى الـتـعـيـ ويتم ا
قـبـول االحـتـيـاط بـدله. وعـلى كل من
ظــهـر قـبــوله ضـمن قــوائم الـتــعـيـ
ادنـاه ولـيس لـديه الـرغـبـة لـلـتـعـيـ
مراجعة مـقر الهيـأة خالل الفترة من

2019/8/1 2019/7/28 والـــــــــــى 
لـيـتـســنى لـنـا اجـراء الالزم وايـجـاد
الـبـديل. ويـحتـفظ مـن ذكر فـي قوائم
الــتــعــيــ من االحــتــيـاط بــحــقه في
فـاضلة في التـعيـ وحسب درجـة ا
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عــلى صـعــيــد مـتــصل أعــلـنت وزارة
التعـليم العـالي والبحث الـعلمي عن
الك تــــدريـــسي حـــاجــــة جـــامــــعــــة 
وتعـييـنه على مالكـها الـدائم. وقالت
الوزارة في بـيـان امس إن (اجلامـعة
الوطنية للعلوم والـتكنولوجيا تعلن
عـن حــاجـــتـــهــا الـى مالك تـــدريــسي
لـلتـعـ عـلى مالكـهـا الـدائم وحسب
تــوجـيــهـات وزيــر الـتــعــلـيم الــعـالي
قــصي الـــســهــيـل لــتـــعــيــ حـــمــلــة
الــشــهــادات الــعــلــيـــا في الــكــلــيــات
االهـلـية). وبـيـنت أن (الـتـخـصـصات
طـلوبة هي الـتمـريض وصحة االم ا
والـــولـــيـــد / دكـــتـــوراه  وتـــمـــريض
بالغ / دكتـوراه وتمريض االطفال

 375و  403لــســـنــة  2018وســيــتم
تـسلم االعـتـراضـات في اسـتـعالمات
مــقــر الـهــيــئـة لــلــمـدة من  28تــمـوز
اجلـــاري ولـــغـــايـــة نـــهـــايـــة الــدوام
ـقـبل. ودعـا الـرسـمي لالول من اب ا

ـتقـدم لـلتـعيـ الذين  البـيان "ا
ــا يــأتي يــكـون قــبــولــهم االلــتــزام 
سح اجلـيولوجي الدوام في هـيئـة ا
العراقية والتي مقرها بغداد حصرا.
وعــــدم تـــرويـج مــــعــــامالت الــــنــــقل
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{ امـ الـعـاصـمــة  أرشـد الـعـمـري
بــعــد ان عــ مــديــراً عــامــاً لــلــبـرق

والبريد عام  1926. 
تـسـلم أمـانـة الــعـاصــــــــــمـة بـغـداد
الول مرة ولم يحــــــــــقق شيئـا لكنه
/تـــشـــرين ــــرة الـــثــــانـــيـــة 12 في ا
الثاني/4 — 1936/حزيران/1944
كـان نـشـيـطـا ويــعـود له الـفـضل في
تـبــلــيط شــارع ابي نــواس وانــشـاء
مـتـنــزه (حـديـقــة األمـة) في مـنــطـقـة
الـبــاب الـشــرقي وتـنــظـيم مــنـطــقـة
اجلادرية وفـتح شارع غازي و شق
ــــلــــكــــة عــــالــــيــــة (شــــارع شــــارع ا
ـلك اجلـمـهـوريـة). وتـشـيـيـد قـاعـة ا
فـيـصـل  كـمـا أشــرف عـلى تـشــيـيـد
القصر األبيض كدار للضيافة كذلك
تـــشــيـــيـــد وبـــنـــاء ـــــقـــاعـــة أمـــانــة
العـــاصـمة ودار األوبــــــــــــرا ومن
أهم أعـمـاله إنـشـاء بـارك الـسـعـدون

الذي نفذ ب عامي 1941-1939
{ أمــ الــعــاصــمــة حــســام الــدين
جـــمـــعـــة  1944 الى 1946 وخالل

تــتــابع عــلى أمــانــة بــغــداد (أمــانــة
العاصمة) مـنذ احتاللها عام 2003
الـعــديـد من األشــخـاص لم يــتـركـوا
اثرا يذكـرنا بهم سـوى خراب بغداد
بشوارعـها وحدائـقهـا ومبانـيها في
ح يـحـفل تـاريخ أمـانـة الـعـاصـمة
ن تـولــوا ادارتـهــا بـعـد بـإجنــازات 
تأسـيس الـدولة الـعـراقـية في أوائل

اضي. القرن ا
هـنـا سـأروي بعـض إجنـازات أمـناء
الــعــاصــمــة مــنــذ تــاســيس الــدولــة
الــعـــراقــيــة حـــتى ثــورة  14تــمــوز
نقال عـن عدة مـصـادر مـنـها) 1958
كتاب (حـوادث بغداد في 12 قرنا -
تــألــيف بــاقـــر أمــ الــورد) وبــحث
مـــفــــصل لـالســـتــــاذ وهـــيـب حـــسن
العبـودي ليعـرف أبناء بـغداد الفرق
ب أولئك وهـؤالء وليـترحـموا على
ـديـنة الـعـظيـمة الذين احـبـوا هذه ا
ـــنــصـب لــهم والــذين اســـتــغـــلــوا ا
والحــــزابـــــهم خالل 16 عــــامـــــا من

النظام اجلديد
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 اصــبح جـلـيـا الـيــوم ان الـتـقـدم الـعــلـمي والـتـكـنــولـوجي لـيس له حـدود ومن
ـعـلـومـات ـتـقـدمــة ازداد تـقـدمـهـا بـاســتـخـدام تـقـنــيـات ا الحـظ ان الـدول ا ا
ـو شبـكـة االنـتـرنـيت وتـزايد ـيـز عـصـرنـا احلـالي  واالتـصـاالت .. واهم ما
ية احلديثة  ,اذ تمثل وسائل اعتماد البريد االلكتروني ومواقع الشبكات العا
االتـصال مع االخـرين طـابع الـتقـنـيـة الرقـمـية فـي كل اجملاالت االداريـة عـامة
ثابة البوصلة وفي مجـال مايسمى باحلوكمة االلكترونيـة خاصة والتي تعد 

للمنظمات. 
تتـمثل احلوكمة االلكترونية عند تطبـيقها في كافة التعامالت لغرض التخلص
من اسـلـوب االدارة الـتـقـلـيـدية والـتـي تـتـصف بـالـبـيـروقـراطيـة والـتـحـول الى
رونة بدال من بطىء وروت اجناز االسـاليب والوسائل االلكترونية  وتوفير ا
ـؤسـسـات ــسـتـنـدات الـورقــيـة في ا االعــمـال وتـعـقـيــد االجـراءات بـاعـتـمـاد ا
ـمـكـنـة وكـذلك خـفض احلـكـومـيـة واخلـاصـة واخـتـصـار الـوقت وبــالـسـرعـة ا

الكلفة.
ــؤسـســات احلـكــومـيـة ان مــفـهــوم احلـوكــمـة االلــكـتــرونـيــة هي قـدرة ادارة ا
عـلومـات واخلدمات بـصيـغة رقـمية الـكتـرونية في اي واخلاصـة على تـهيـئة ا
ـواطن باسـرع وقت واقل كلـفة وجـهد مع وقت ومـكان وذلك لـتسـهيل خـدمة ا
ـعلـومات عـلومـات وامنـها  ,اي انـها اسـتخـدام تكـنـولوجـيا ا ضـمان سـريـة ا
ـؤسـسات واالتـصاالت لـتـغيـيـر اسلـوب الـعمل واداء اخلـدمـات سواء داخل ا
ـكن من ـا  ـواطــنـ  احلـكـومـيـة واخلــاصـة ذاتـهـا او في تـعــامالتـهـا مع ا
تـسـهـيل اجراءات تـقـد اخلـدمات  ,اذ تـصـبح اكـثر كـفـاءة فـضالعن تـقد
ـعلـومات للـمواطنـ عن اخلدمـات والقوانـ واللوائح كافـة االحتـياجات من ا

والتشريعات عبر شبكة االنترنيت . 
ؤسسية نظام يعـمل كمنظومة تفاعلية استهدافية وتعـد احلوكمة االلكترونية ا
 اذ ان  احلـوكـمـة لـيـسـت هـدفـا بـحـد ذاتــهـا بل هي اداة ووسـيـلــة لـتـحـقـيق
ـعـايـيـر والـقـواعـد ـجـمــوعـة ا اهـداف يــسـعى الـيـهـا اجلـمـيع والــتي تـتـمـثل 
ـنـظـمات مـارسـات الـتـنـفـيـذيـة في ا والـقـوانـ لـلـمـنـظـمـة لالداء والـسـلـوك وا
واظـن بـكل شفافـية وبـذلك تمـثل الطريـقة الـتي يسهم للـحفـاظ على حـقوق ا
ـؤسسـات ( احلكـوميـة وغـير احلـكومـية ) في ـسؤولـون احلكـوميـون وا بهـا ا
رسم الـسيـاسات الـعامـة وتـوفيـر اخلدمـات العـامـة لتـصل الى جودة الـعالقة
ساواة ب االفـراد واحلكـومة لـضمـان التـمثيـل والفاعـليـة والثـقة والـعدالـة وا

والوالء . 

نشآت النفطية في اقليم كردستان QAM…∫  احدى ا

{ بـــغــــداد- (أ ف ب) - اســـتـــأنـــفت
بــغــداد وأربــيل الــتي تــعــانـي أزمـة
اقــتـصــاديـة مــفـاوضــاتـهــمـا بــشـأن
ـوازنـة اخملصـصـة لإلقـليم الـنفط وا
الـــذي يــتــمـــتع بــحــكـم ذاتي وهــمــا
ـان يبـقى الـتـوصل الى نـزاعـان قـد
اتفـاق حولـهمـا أمرا غـير مـؤكد وفق

عدد من اخلبراء.
العالقـات ب بغـداد وأربيل مـتوترة
مـنذ سـنـوات عـدة وسـاءت أكـثر في
الـعام 2014 حـيـنـمــا اسـتـغل إقـلـيم
كــردســتــان الــفــوضى الــســائــدة في
أعــقــاب اجـــتــيــاح تـــنــظـــيم الــدولــة
اإلسالمـيــة لـلـبالد لـلــبـدء بـتـصـديـر
الـــنــــفـط من أراضــــيه إلـى تــــركــــيـــا

مباشرة.
توصـلت أربيل ووزيـر النـفط حيـنها
ـــهـــدي الـــذي أصــبح عـــادل عـــبــد ا
رئيسا للوزراء إلى اتفاق إال أنه لم
يـــطـــبق بـــالــكـــامل. إذ أن ســـلـــطــات
كـردسـتـان تــطـالب بـحـصـة أكـبـر من
ـــوازنــة الـــفـــدرالـــيـــة ويـــتـــراشق ا
الــطـرفــان االتــهـامــات بــعـدم الــوفـاء

بااللتزامات.
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يصدر إقـليم كردسـتان ب 400 إلى
ألف برميل يوميـاً. لكن رسمياً 500
عـــلـــيه أن يـــصـــدر مـــنـــهم  250ألف
بـــرمـــيل يــومـــيــاً عـن طــريق شـــركــة
"سـومـو" الـنــفـطـيـة احلـكـومـيـة وأن
يـدفع اإليـرادات الـنـاجتـة عـمـا تبـقى

وازنة الفدرالية. إلى ا
ــقــابل عــلى بــغــداد أن تــدفع وفي ا
ــئـــة من مــوازنــتــهــا نــحـو  12في ا

مـــلــيـــار دوالر مـــشــيـــرة إلى وجــود
وظـف الـبالغ وظائف وهـميـة بـ ا

عددهم  1,2مليون.
يــقــول اخلـبــيــر االقــتـصــادي أحــمـد
طــبــقــجـلـي إنه بــوجـود  3,5مــلــيـار
دوالر فــقط من عـائــدات الــنـفط بــعـد
خصم الـتكـالـيف وفق اخلبـراء فإن
ـوظـفيـه منـذ أشـهر اإلقـليم لم يـدفع 

عدة.
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اخلالف بــ بــغــداد واربــيل "يــقــتل
اقــتـــصــاد كـــردســتـــان فــالـــنــاس ال
يـعـرفـون مـا إذا كـانـوا سـيـتـقـاضون
أجــورهم في نــهــايـة الــشــهــر وهـذا
يؤثر عـلى االقتـصاد واالستـثمارات
وأكـثــر من ذلك" كـمــا يـقــول الـنـائب

الكردي سركاوت شمس الدين.
ــهـدي تــرى أربــيل فـي عــادل عــبــد ا
الــشـريك األفــضل فــهـو "مــتــعـاطف
وأبـرم بالـفـعل اتـفاقـيـات مع األكراد"

وفق شمس الدين.
من جـانبه يـبـحث رئيس احلـكـومة
وهــو مــســتــقل وصل إلى الــســلــطـة
نقـسم عن بإجمـاع ضد النـواب ا

قاعدة أكثر صالبة.
وفي هذا اإلطار يـعتـقد طبـقجلي أن
اني ثقل بـأعباء البر هدي ا عبد ا
تـخاصـمـ في ما بـينـهم قد يـجد ا

." في األكراد "حلفاء طبيعي
إن تــعـهـدات الــنـوايــا احلـســنـة بـ

الــطــرفــ تــوفــر "قــاعــدة لــلــحـوار"
بحسب مسـؤول من محافـظة كركوك
تـنازع عليها لكن "ال قرار النفطية ا

يحل القضية" حتى اآلن.

ــســؤول نــفــسه إن هــنـاك يــضــيف ا
"تدخالت إقـليـميـة ودوليـة" في ح
أن "أوبك" وشـركات الـنـفط األجنـبـية
واحلـلـيف األميـركي تـعـلق بـانـتـظام

على النزاع ب أربيل وبغداد.
من جـهـتـهـا قـول اخلـبـيـرة بـشـؤون
الــــنـــفـط الـــعــــراقي ربـى احلـــصـــري

لـفـرانس بــرس إن أربـيل واحلـكـومـة
الــفـدرالــيـة "فـي طـريق مــسـدود" الن
األولى تـرفض أي ســيـطـرة احتـاديـة
على حدودها ونفطها وعائداتها في
حـــ ان الـــثــانـــيــة "ال تـــتـــحــدث مع

األكراد بصوت واحد".
وتــضــيـف احلــصــري أن "أي اتــفــاق

منـذ ثارت قضـية جزيرتي تـيران و صنافـير بدأ استـثمار الربـيع العربي هو
االفضل لـتخديد مسار الـقضية الفلـسطينية سـياسيا فالدولـة العربية االكبر
جيء مـساحة وتـمويال" الـسعوديـة" صارت لـها حـدود مع الدولة الـعبـرية و
عـقليـات مغـايرة لـلحكـم السابق في كـل من القاهـرة و الريـاض سيـكون امر
ـشـاركـة في الــسالم اسـهل عـلى الــعـاصـمـتـ من ادامــة حـالـة الـعـداء او ا
اجلمـود الـسـابقـتـ عـلى صعـيـد الـعرب بـأسـتـثنـاء الـقـاهرة شـريـكـة كامپ
صـرية اجلـزيرتـ فأن الـقرار ـصريـة  ا قـضت احملكـمة ا دايڤـيـد فحـتى 

السياسي السيسي كان اكثر تأثيرا و نفاذا حيث قطع بأنهما سعوديتان.
ولـذا و مادام الـسالم خيـار بوجـود سـبب او ال فهـو خيـار ملح اذا مـا وجد

سبب و هي احلدود.
ملكة و محـمد بن سلمان ولي الـعهد السعـودي قاد و يقود توجـها داخل ا
ـملـكة احمليـط االقلـيمي جلـعل السـنوات اخلـمسـ الـقادمـة سنـوات تبـدل فا
ـعروف و اجلـديـدة دخـلت برنـامج تـرشـيق لـفـقـد ارطـال من شـحم االمـر بـا
ـر اسـرع ــرأة نـحـو  ـطـبخ لـتــخـرج مـنه ا ـنــكـر و فـتح بــاب ا الــنـهي عن ا
ـساواة مع الرجل ولو بالقانون ال بالواقع لكن الصراع مع ايران هو الوباء
الـذي لم ينـسق دونـالد تـرامب لعالجه وفـق ما يـرضي حفـيـد عبـد العـزيز آل
ـلـيـارات و خطب بـأنـگـليـزيـة مبـسـطـة قال فـيـها سعـود حـتى بـعد صـكـوك با
تـرامب" من دوننـا لن تدوم عـروشكم" وهـو ما لم يـسجل حتـفظـا لدى شـركاء
ـون" ومـافي قلـبه على الـنادي الـسيـاسي الـعربي اجلـديد فـالـسيـد ترامب" 

لسانه!.
مـنذ مدة و مواقع التواصل تنقل نغـمات كالم جديد ابطاله اشخاص عاديون
و غــيــر عــاديـ عـن ان الـعــرب و الــيـهــود اوالد عم وان الــصــراع الــعـربي
مـول العـرب شتما و ا يغـضب ا االسرائـيلي فاتـورته العـربية يرد عـليهـا 
حـرق صـور و تـخويـن بل ان احـد هؤالء الـعـاديـ قـال" انـتم بـقـايـا شـعوب"
ن يعـتقدهم االخ العـربي احفاد مـجتمـعات عاشت في الهالل والـكالم موجه 

اخلصيب و منها وادي الرافدين.
حقـيقـة و بعـيدا عن مـدى علـمية كـالم االخ العربي هـذا فأن مـقطـاع الڤـيديو
هـذه تكـون مؤثـرة اكـثر من الـتوجه الـرسـمي السيـما الـتـوجه الرسـمي الذي
س بـقناعات يـدعمهـا الدين و العـرف فلقـد انفق العـرب ازمانا و اموال في
التـنظير للعداوة واذا بـهم ينعطفون بـزخم تركتهم انعطافـة قاسية قد ال تمر
بـسالم فـخالـد االسالمـبـولي و هـو ضـابط مـصـري قتل او قـاد عـمـلـيـة قتل
صـرية السـادات بـسبب كـامپ ديـفيـد لكـن بقـناعـة كـونتـهـا الثـقافـة الـدينـيـة ا

نفسها.
ليـست قـضـيـة الـسالم سهـلـة احلـيـازة مثـلـهـا مـثل قضـيـة احلـرب و لـيست
ترهـات الـتـاريخ محال القـامـة نظـريـة اجتـمـاعـية مـفـادها ان ابـنـاء العـمـومة ال
ـتـهم فالـدين ليـس قومـية و الـعرب وغـيـر العـرب من اعراق ضـير من مـسا

لهم تنوع في الديانات مثلما لهم تنوع هويات ومواطنة.
ومـثـلـمـا كـانت لـلـيـهـوديـة حـركـتـهـا الـعـنـصـريـة الـتـي اثـمـرت قـيـام دولـة كان
ال و لالسالم الـسياسي حـركاته الـكثيـرة التي اثـمرت دوال جـندت النـاس با
االفـكار لـضمـان بقـاء احلركـة قبل الـدولة و احلـركة قـبل النـاس واخشى ان
اوالد الـعم هنا يـتخلـقون بنـفس االخالق فالـقصص و التـأويل و الرأي الذي
ينـتقي من النص الديـني ما يعجبـهما سينـتج ما يعجبـهما و ما ال يعـجبهما
فـأذا صـارت حـرب اتـيــا بـنص يـفـسـر لـصــالح احلـرب و اذا حل سالم اتـيـا
بـنص للسالم وعـند الـطاعـة ثمـة نص للطـاعة و ضـاعت سبـعون سـنة خلف

ؤامرة. العباقرة انتهت بتبني نظرية ا
يـقولون ان ابـليس يعـرف ربه عصى لكـنه لم يشـرك وكذلك االنظـمة العـربية
بـعضـها من الـداخـل في الـصـراع حالـهم من حال ابـلـيس يعـصـون لكـنهم

اليشركون ينفعلون لكنهم ال يصرخون يهددون لكنهم ال يكسرون.
واطن العربـي الذي يطرح نـفسه مهـتما بـقضايـا العصـر هو ايضا وكذلـك ا
ن النه ان اشرك فمـصيره يـكون ابلـيسا حـيث يعـرف كيف يوجه الـنقـد و 

خلف الشمس!.
وامـا صفـقـة القـرن و نـقل الشـعب الـفلـسـطيـني حـسب قـواعد تـيـاراته و نقل
مـلف االوقاف من يد الهـاشمي في االردن الحـفاد عبد الـعزيز في الرياض
فلن يـسرعها اال الـفضاء االجتمـاعي في النشر لثـقافة جديدة ثـقافة تضحك
من نفـسـهـا و عـلى نفـسـهـا فـبعـد ان اقـنـعـونا بـسـخـافة االسـرائـيـلـي و هم

يقولوا اننا اوالد عم صار اجلمهور يقول فعال اننا اوالد عم.
هـذه هي خياطـة التـاريخ. ولزيـادة البـهجة فـالصـلح يجب ان يـكون مـعنا الن
ابـراهيم جد يـعقـوب عراقي ام ان االمور انـتقـائية? نـأخذ طرف

خيط تاريخي وطرف خيط معاصر?
يـعـقـوب عراقي عـاش في الـشـام و اوالده دمـا و ديـنا

هم اوالد عمنا? لكن موسى صار مصريا فيما بعد.
سـخفاء حـتى في احلل الذي تريـدونه و االسخف هو

من يردد سخفكم!.
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ــسح اجلـيــولـوجي أعــلـنت هــيـئــة ا
ـقـبـولـ الـعـراقـيـة قـوائم بـأسـمـاء ا
. ونــشـرت الـهـيــئـة أسـمـاء لـلــتـعـيـ
ـقـبــولـ عـلى الــرابط االلـكـتـروني ا
http://www.geosurviraq.iq} }
عايير على الدرجات الشاغرة وفق ا
ـعـلـنة وعـمال بـتـعـلـيمـات الـتـعـي ا

الك رقم  4لسنة 2018 على حركة ا
ــرقــمـ وقــراري مــجــلس الــوزراء ا
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فخري الفخري

االحتــاديـــة إلى أربــيل ( 8,2مــلـــيــار
دوالر).

وشهدت موازنة العام  2019سابقة
وهي أن تـدفع بـغـداد رواتب مـوظفي
اإلقليم الشمالي من دون اشتراط أن
تـعـيــد أربـيل مـا عـلــيـهـا من إيـرادات

نفطية.
لــكن فـي الــواقع فــإذا كــانت بــغــداد
تدفع الـرواتب شهـرياً لـلمـوظف اال
ــوازنــة اخملــصــصـة انــهــا ال تــدفع ا
لألكـراد قائـلـة إن كل الـذهب األسود
في كـردسـتـان يــصـدر إلى تـركـيـا من

رور عبر منشآتها. دون ا
 ø÷ËUH² « qOÐ—√ b¹dð «–U*

ــجــرد تــســمــيــتـه رئــيــســاً جــديـداً
حلــكــومــة إقــلــيم كــردســتــان تــوجه
مــســرور بـارزاني إلـى بـغــداد داعــيـاً

اضي وراءنا". إلى "ترك نزاعات ا
ويـــشـــيـــر مـــصـــدر حـــكـــومي إلى أن
حــقـيــقـة "اســتـعــجـاله" لــلـظــهـور في

بغداد يعد "إشارة جيدة".
وعــلـــيه  تـــشـــكــيـل جلــان فـــنـــيــة
مشتركة لالتفاق على موازنة .2020
ويـــبـــدو أن االقـــلــــيم مـــصــــمم عـــلى
التـفاوض ألنه مـخنـوق مالـياً بـسبب
الـديـون الـبــالغ حـجـمـهـا " 14مـلـيـار
دوالر" بـحــسب بـارزاني. لــكن الـرقم
في احلـقيـقـة هو ضـعف ذلك بـحسب

عدد من اخلبراء.
وظـف أما في مـا يتـعلق بـرواتب ا

فقـد وصلـت إلى رقم قيـاسي هو 8,9
ملـيار دوالر في الـعام  2019السـنة

بحسب أربيل.
غير أن بغـداد ال تخصص سوى 4,6

جــديـد ســيــظل مـؤقــتــا وسـتــشـوبه
العيوب نفسها سابقا".

ان ولـلحـصـول عـلى مـصادقـة الـبـر
ـهــدي إقـنـاع ســيـتــعـ عــلى عـبــد ا
الـعـديـد من الـنـواب الـذين يـتـهمـونه
بــتـــقــد تـــنــازالت كـــثـــيــرة إلقـــلــيم

كردستان.
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فخري الطبقجلي فائق شاكر ارشد العمري

لبنان
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نصب أجنزت أمانـة العاصمة 48 ا
مـشــروعـاً من ضــمــنـهــا تـبــلـيط 34
شـارعــاً وأنـشــأت مــجـرى تــصـريف
ـــــيـــــاه الــــــقـــــذرة فـي شـــــارع أبي ا
العتـاهيـة وشيـدت أعمـدة الكـهرباء

لك غازي. في شارع ا
{ أمـ الــعـاصــمـة مــظـــفــر مـظــفـر

أحمد 1949.
ــشــاريـع الــتي أجنــزت خالل ومن ا
عهـده تـبـليـط عدة شـوارع مـنـها في
هـديـة وشـارع عمـر بن عـبد محـلـة ا
الــعــزيــز في مـــنــطــقــة األعــظــمــيــة
ـؤديـة إلى سوق وتفـرعـات الطـرق ا
الـشـورجـة وكذلـك شـوارع الـكرادة
ومن األعـمـال األخـرى أيـضـاً إنـشـاء
مجرى للمـياه القذرة يـبدأ من محلة
باب الـسفـينـة في مـنطـقة األعـظمـية
حتـى نهـر دجـلـة. وقـام أيـضـاً بـفتح
شـارع الــهـادي الــذي يــوصل شـارع

) بـشارع لك غـازي (الـكـفـاح حالـيـاً ا
الـشـيخ عـمـر وقـام بـإنـشـاء مـجـرى
للـميـاه القـذرة واألمـطار في جـانبي
ـلك غـازي ابتـداء من سـاحة شارع ا

زبيدة حتى ساحة الفضل. 
{ أمـــ الــــعــــاصـــمــــة عــــبـــد الــــله

القصاب1951.
أهم وأبرز قانون صدر في عهده هو
واد الـقذرة) وتأسيس (قانون رفع ا
مصلـحة تعـرف باسم (مصـلحة رفع
ـواد الـقـذرة). وتـابع تـبـلـيط طـرق ا
فرعية عديدة وبناء حدائق جديدة. 
{ أمــــــ الــــعـــــاصـــــمـــــة فـــــخــــري
الـــــطــــــبـــــقـــــجـــــلي  1953 إلى 29

/نيسان/1954..
ولعل من أبـرز أعـماله وضع احلـجر
دينة فيـصل في الشماعية األساس 
سنة 1953. ولم يدم الـسـيد فـخري
الطبقجلي سـوى سنة كما أنه شغل

عـــهـــده  بـــنـــاء مـــديـــنـــة (بـــغــداد
اجلديدة).

{ أمـ الــعـاصــمـة الــدكـتــور فـائق
شاكر عام 1946.

 في عـهــده  بـنــاء مـسـبـح األمـانـة
على شـاطئ النـهر وقـد شيـدت على
مـقـربـة مـنه (كـازيـنـو) أطـلق عـلـيـهـا
اسم (أمــبـــاسي) واهــتم بـــاألعــمــال
العـمـرانـية ومـنـهـا تبـلـيط الـشوارع
ــهـدي في الـكـرادة وأهـمـهـا شـارع ا
وشـارع بنـي سـعـيد وشـارع زيـد بن
ثابت  وشبكة من الشوارع في باب
الـــــشــــــيخ  ومــــــدت اجملـــــاري حتت

األرض.
{ امـ الــعــاصـمــة الــدكـتــور عــبـد

الهادي الباجه جي 1948.
ـنـصب سنـة واحـدة سار  بقي في ا
عـلـى نــهج األمــنـاء الــذين قــبــله من
خالل تبلـيط الشـوارع وخالل توليه

ـدة أربـعة مـنـصب وزيـر الـداخـلـيـة 
أيام عام 1954.

{ أمـ الـعـاصـمـة فـخـري الـفـخري
 1954إلى 1958.

ـلكة ومن أهم أعماله اجنـاز شارع ا
( عـالـيـة (شـارع اجلـمــهـوريـة حـالـيـاً
عرضه 40 متـراً ومـدخـله من الـباب
. ومـن أبــــرز الــــشـــــرقي 50 مــــتـــــراً
الــقــوانــ الــتي شــرعت في عــهــده
(قانون مـصلحـة اجملاري) و(قانون
ـنطقـة بغداد). اء  مصلـحة إسالـة ا

وخالل مــدة شـــغــله لـــلــمـــنــصب 
تشكيل مـصلحـة كهربـاء بغداد. وقد
بذل جـهـوداً كـبيـرة لـوضع تـخـطيط
ديـنـة بغـداد عام 1956 باسـتـقدام
ـــســــتـــشـــاريـن الـــبـــريــــطـــانـــيـــ ا

( (مـيـنـوبـويـو وشــبـلي ومـاكـفـارلـ
للقـيام بـأعداد الدراسـة الشـاملة من

أجل وضع التصاميم.).

بغداد  –الزمان
يحـاضر الـباحق كـمال رشـيد عن
عـمار ـاضي وا شـارع الرشـيد ا
واسـلــوب احلـيـاة في مـحـاضـرة
تـــقـــام في نــــادي الـــعـــلـــويـــة في
الساعة السادسة من مساء اليوم
. وقـــال رئــيس الــلــجــنــة االثــنــ
الـثـقـافـية لـلـنـادي فالح كـمـونة لـ

(الـــــزمـــــان) امس ان (الـــــبـــــاحث
التراثي عادل العرداوي والقاص
حـســ اجلـاف سـيــعـقــبـان عـلى
محاضرة رشـيد التي تأتي ضمن
البرنامج نصف الشهري للجنة)
ــيــ الـــتي تـــســتــضـــيف اكـــاد
واعالمــيــ وفــنــانــ ونــشــطـاء

سياسي في كل مرة.  

/ دكـــتــــوراه وصـــحــــة مـــجــــتـــمع /
دكـتـوراه وصحـة نـفـسـية وعـقـلـية /
دكتوراه. واضافت أنه   )بعد دراسة
الــسـيــرة الــذاتـيــة لـلــمـتــقـدمــ يـتم
الـــتـــواصل مـع اصـــحـــابــهـــا وعـــلى
الـراغبـ بـالـتـقد ارسـال سـيـرتهم
الـــذاتــيــة الى الــبـــريــد االلــكــتــروني
للـجـامعـة او تـسلـيمـهـا مبـاشرةً الى

اجلامـعة". وذكـرت العـناوين الـتالـية
للتواصل على اجلامعة: 

الـــــــــبــــــــريـــــــــد االلـــــــــكـــــــــتـــــــــروني:
 uni.alwatanya@gmail.comأو
االتــــصـــــال عــــلـى الــــرقـم الــــتـــــالي:
 - 07800778836العنـوان : العراق
- ذي قـار - شـارع ابــراهـيم اخلـلـيل

مجاور ملعب التضحية).
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