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باني كلية الزراعة الى شركة محلية التكميلية 
للـمبـاشرة بـتنفـيذه ضـمن خطـة تنـميـة االقاليم
لعام  .2019 واشار الدخيـلي الى ان (احملافظة
ـباني كـلية أحالت مـشروع األعمـال التـكميـلية 
الـــزراعــة بــنـــاءً عــلى مــحـــضــر جلــنـــة حتــلــيل
ــبـلـغ مـلــيــار وثالثــمــائــة وســتـة الــعــطــاءات 
دة وعشـرين ملـيونـا وسبـعمـائة الف ديـنار و
اجناز  300يوم ضمن خطة تنمية االقاليم لعام
ـشروع إلى إحدى ,(2019 مشـيرا الى (إحـالة ا
الـشركـات احملـليـة لـلمـبـاشرة بـتـنفـيـذه). وأعاد
الــدخــيــلي الـنــظــر بــقـطـع األراضي الــسـكــنــيـة
ــســتـــفــيــدين والــتي جــرى ــوزعـــة لــبــعض ا ا
اســتـبــدالـهــا خالفــاً لـلــضـوابط والــتـعــلـيــمـات
عـتمـدة مؤكـداً تشـكيل جلـنة إدارية الوزاريـة ا
ـسـتـوى لـتـدقـيق عـمـلـيـات وقـانـونـيـة رفـيـعـة ا
قصرين. وقال الدخيلي االستبدال ومحاسبـة ا
إنـه (شــكّل جلـــنــة بـــرئــاســـة مــعـــاوني شــؤون
التـخطـيط واالستـثمـار عادل حـامد كنـو و قسم
الشـؤون الـقانـونـية في ديـوان احملـافظـة وقسم
ـواطـنـ  لـلـنـظـر في جـمـيع عـمـلـيـات شـؤون ا
اإلستبدال اخلـاصة بقطع األراضي) ,داعيا الى
وظف ( تقد تقـرير مفـصّل وحتديد أسمـاء ا
سـتـفـيـدة خارج ـقـصرين ومـعـرفـة األسـمـاء ا ا
الــضــوابط الــوزاريــة والـقــانــونــيــة) الفــتـا الى
صادقة عـلى توصيـات اللجنـة حال اجنازها (ا

تقريرها النهائي ألعطاء كل ذي حق حقه). 
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اشــرف مــحـافـظ ذي قـار عــادل الــدخــيـلـي عـلى
تــنــفــيـذ حــمــلــة خــدمـيــة واســعــة في قــضـاءي
الـرفــاعي والـقــلـعــة لـتــأهـيل عــدد من الـشـوارع
الرئـيسـة والفـرعيـة. ونقل بـيان تـلقتـه (الزمان)
ــيــدانــيــة امس عـن الــدخــيــلي خالل جـــولــته ا
لالطـالع عــلـى واقع اخلـــدمــات ان (احملـــافـــظــة
سخرت إمـكانيـاتها وجـهدها اآللي لـتأهيل عدد
شاركة آليات من الشوارع الرئيسة والفرعية 
مديـريـة البـلديـات وعدد مـن الدوائـر السـاندة),
مؤكـداً أن (احلـملـة تـأتي ضمن خـطـة احملافـظة
الكـات لالطالع عــلى واقع اخلــدمــات بـرفــقــة ا
واجلهد اآللي  وتوفير اخلـدمات للمواطن في
مناطق ذي قار اخملتلفة) ,ولفت االنتباه الى ان
(احلمـلـة شمـلت فـتح وتعـديل شـوارع وفرشـها
ادة الـسبـيس وتعـبيـد اخرى بـاجلهـد الذاتي
ورفع األنــقــاض وصــيــانــة خــطــوط نــقل مــيـاه
ـنـاطق الـتي تـعـاني قـلـة اجملـاري في عـدد من ا
اخلـدمات) ,وتـابع (عـقـدنـا اجـتـمـاعا مـع مدراء
الدوائر في الـقضـاءين واجرينـا بعـد ذلك جولة
مشدداً ؤسـسات اخلـدمية) , تفـقديـة لعـدد من ا
عــلى (اســـتــمــرار الــعــمل حــتى جنــاح اخلــطــة
اخلـدمـيــة الـتي وضـعـتـهـا احملــافـظـة لـتـحـقـيق

اهدافها). 
WOKOLJð ‰ULŽ√

كمـا اعـلن الدخـيـلي عن احالـة مـشروع األعـمال
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شـرعت قـطعـات مـشـتركـة من احلـشـد واجليش والـشـرطة االحتـاديـة بـعمـلـيات إرادة
النـصر اخلامسـة لتفتيـش وتأم صحراء األنـبار جنوب الـطريق الدولي احملاذي مع

محافظتي كربالء والنجف إلى احلدود السعودية العراقية.
وقـال رئــيس اركــان اجلـيش الــفـريق
ي في االول الـــركن عـــثـــمــان الـــغـــا
تـــصــــريح امس إن (عــــمـــلـــيـــة إرادة
الـنصـر اخلـامـسـة انطـلـقت بـقـيادتي
عــمــلـيــات األنــبــار والــفـرات األوسط
ـشاركـة احلـشـد وبإسـنـاد طـيران و
اجلــيش) ,مـــبـــيــنـــاً أن (الـــعــمـــلـــيــة
ســـتــســـتــمـــر حـــتى تــأمـــ احلــدود
اإلداريـــة خلــــمس مـــحــــافـــظـــات هي
الـــنــجـف وكــربالء وبـــغـــداد وديــالى
واألنــبـار) ,وأضــاف أن (الــقــطــعــات
ــــشــــاركــــة تـــتــــقــــدم وفق اخلــــطط ا
رسـومـة وبـواسطـة عـملـيـات إنزال ا
جــويـــة لــلــتــأكــد مـن خــلــو الــوديــان
والـــصــحـــاري من مــضـــافــات داعش

وصوال للحدود السعودية). 
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واكد الـلواء  26في احلشـد الشـعبي
انه قـطع اكـثر من  17كيـلـومـترا ولم
يـجــد أثــرا لـفــلـول داعش. وقــال آمـر
الـلـواء مـيـثم الـزيـدي في بـيـان امس
سـؤولـية الـتي انـيطـت بالـلواء إن (ا
تــمـتـد مـن نـاحــيـة الـنــخـيـب بـاجتـاه
الــشــمـال الــغــربي لــبـحــيــرة الـرزازة
ـرسومة من وأكمل الـواجب أهدافه ا
قـبل قيـادة الـعـمـليـات والـتي تـمـثلت
بتعقب وتفتيش الصحراء  بحثاً عن
فلول داعش وحـواضنه والتي تـشير
عـلـومـات إلى أنـها تـبـعد  50كيـلو ا
مترا عن قطعات عن اللواء) مبينا ان
(اللـواء قـطع أكـثر من  17كيـلـومـترا
ولم جنــــد أي مـــعـــالـم لـــداعش). الى
اعـتـقـلت الـقـوات االمـنـيـة ثالثـة ذلك ,
ا عناصر من داعش كانوا يعملون 

ـادة 456 ق.ع وقـد اتـخـذت احـكـام ا
االجـراءات الـقـانـونـيـة بـحـقـهم). الى
ذلك ,قضت الهيئة االولى في محكمة
جــنـايــات ذي قـار احــكــامـاً بــاالعـدام
وت عـلى ثالثة مـدان شنـقا حـتى ا

بدوافع إرهابية. 
وقال مجلس القضاء األعلى في بيان
امس أن (احملــكــمــة قــضت بــاالعــدام
ـوت عـلى مــدان وفـقـا شـنــقـا حـتـى ا
ـادة الـرابـعة / 1من قـانون الحكـام ا
مــكـــافــحـــة االرهــاب رقم  13لــســـنــة

ـــة الـــهـــجـــوم عـــلى 2005 عن جـــر
ــقـداديــة وخــطف ثالثـة من مـديــنـة ا
ســائـقـي الـســيــارات ومن ثم قــتــلـهم
وبــــدوافـع إرهــــابــــيــــة) وأضـــاف أن
(احملــكـمــة نــفـســهــا أصـدرت حــكــمـا
وت على مدان باالعدام شنقـا حتى ا
ـواطن ومن اقدم على خـطف احد ا
ثم قـتـله في قـريـة الـبـازول في ديـالى
وبدوافع إرهابية ايضا) الفتا الى ان
ـوت (حـكـمـا بـاالعــدام شـنـقـا حـتى ا
ــادة /406/1 صــدر وفــقـــا الحــكــام ا

ح من قانون العقوبات على مدان ج أ
ـواطـن ـة قـتل احد ا ثالث عـن جر
مع سـبق االصـرار والـتـرصد وبـدافع
دنيء في مـحـافـظـة بـابل نـاحـيـة ابي

غرق). 
من جهة اخرى تمكـنت هيئة الكمارك
من ضـــبـط أدويــة بـــشـــريـــة بـــحــوزة
مــســافـــر صــيــني اجلــنــســيــة حــاول
ادخالها خالفا للضوابط والتعليمات
النـافـذة في الـبصـرة. وذكـرت الهـيـئة
في بيـان امس أن (مالكـاتهـا الـعامـلة

ن يـــــســــمـى ديــــوان اجلـــــنـــــد في ا
ــــــوصل. واشــــــار بـــــيـــــان لـــــوزارة ا
الداخـلـيـة امس الى ان (فـوج طوار
الشرطة التاسع الـتابع لقيادة شرطة
نـينـوى وبـنـاء على مـعـلـومات دقـيـقة
ـواطنـ القى الـقبض على وتعاون ا
ثالثـة عــنـاصــر من داعش االرهــابـيـة
والذين كانوا يـعملون مـقاتل في ما
يـســمى بــديـوان اجلــنـد) ,مـبــيـنـا ان
(احــدهم اعــتــرف انه كــان يــعــمل في
كتـيـبة ابـو عـبيـدة اجلـراح خالل مدة
وصل), سيـطرة داعش عـلى مديـنة ا
وتــابـع انه ( الــقـــبض عــلـــيــهم في
ن منطقـة رجم حديد في اجلانب اال
لـلــمـديـنــة). كـمـا الــقت مـفــارز امـنـيـة
تـابـعــة لـلـوزارة الـقــبض عـلى أربـعـة
متهم برمي أنـفسهم أمام العجالت
سـاومة واإلبتزاز في بغداد لـغرض ا

من أصحاب السيارات.
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وقــال بــيــان امس ان (مــفــارز مـكــتب
ـكـافـحـة االجـرام الـتـابـعة اخلـضـراء 
ـديـرية مـكـافـحـة اجـرام بـغـداد ألقت
القـبض على أربـعة متـهمـ لقـيامهم
ـواطـن بـاخلـداع واالحـتـيـال عـلى ا
من خالل رمي أنفسهم أمام العجالت
وافــتـــعــال حــادث دهـس ومــســاومــة
ال او سائق الـعجـلة عـلى مبـلغ من ا
تهديده بالفصل العشائري) الفتا الى
ــتـهـمــ واعـتـرفـوا (الـتــحـقـيق مع ا
صــراحــة بــقـيــامــهم بــخــمس عــشـرة
عملية خداع واحتيال مختلفة  حيث
عــرضت االوراق الــتــحــقــيــقــيـة عــلى
القاضي اخملتص فقـرر توقيفهم وفق

في مركز كمرك مطار البصرة الدولي
تــمـــكــنت مـن ضــبط أدويـــة بــشــريــة
بــحـوزة مـســافـر صــيـنـي اجلـنــسـيـة
حــاول ادخــالــهـــا خالفــا لــلــضــوابط
والــتــعـلــيــمــات الـنــافــذة) مــؤكـدا ان
(األدويـة وردت بـدون اوراق رســمـيـة
وافقات فضال عن عدم اسـتحصـال ا
األصــولــيـة لــهــا قـبـل اسـتــيــرادهـا),
واشار الـبيان الـى (اجناز اإلجراءات
القانونية بحقه وفقا لقانون الكمارك

عدل). رقم 23 لسنــة 1984ا

≈dý»·∫ محافظ ذي قار خالل إشرافه على حملة خدمية واسعة

و االحـيـاء و الـريـاضيـات فـي مدارس
تمـيزين وثانـويات كلـيات بغداد من ا
اجل اشـراكـهـم بـالـدورات الـتــدريـبـيـة
ـدرسـ من حــمـلـة وكـذلك تــنـسـيـب ا
ــاجـــســتـــيــر الـــشــهـــادات الــعـــلــيـــا ا
والـــــدكــــتـــــوراه الى احـــــدى مــــدارس
ـتـمـيزيـن وثـانويـات بـغـداد من اجل ا
ــــســـتــــوى الـــتــــربـــوي االرتــــقـــاء بــــا
دارس). كما طالبت والتعليمي لتلك ا
ــديـريــة الـعــامـة لالشـراف الـتــربـيـة ا
ــدارس بــااللــتـزام الــتـربــوي إدارات ا
بـاجلدول الـيـومي لـلـدروس لـتـخـفيف
الـــــعـبء عـن الـــــتالمــــــيـــــذ فـي حـــــمل
ديرية احلقائب. واوضح البيان ان (ا
ـديريـات الـعامـة للـتربـية في وجهت ا
بــغـداد واحملــافــظــات بـضــرورة قــيـام
ـــشــرفـــ بــالـــتــاكـــيـــد عــلى ادارات ا
دارس والهيئات التعـليمية باعتماد ا
اخلطط الـدراسيـة واجلداول الـيومـية
ـنـهـجـية وتـوجـيـه التـالمـيذ لـلـمـواد ا
بـااللـتـزام بـاجلـدول اليـومـي لـلدروس
لتـخفـيف الـعبء عن كاهـلـهم في حمل
احلـقـائب من جـهـة وااللـتـزام بـتـنـفـيذ
اجلــدول الـيــومي لــلــدروس من جــهـة
اخــرى والســيــمــا تالمــيــذ الــصــفـوف
رحلة االبتدائية). الثالثة االولى من ا

ـــديـــريـــات ـــدرســـيــــة في ا االدارات ا
وحتــــديـــد حــــاجــــاتـــهــــا من اخلــــطط
مشيرا درسية) , التدريبـية لالدارات ا
الى (االســتــمــرار في اقــامــة الــدورات
ــدرســيــة الــتــأهــيـــلــيــة في االدارات ا
ودورات تـــطـــويـــريـــة وبـــنـــاء قـــدرات
مـعــلـمي الــتـربــيـة اخلــاصـة وتـفــعـيل
بــرنـــامج الـــدمج الــتـــربــوي الـــشــامل
والـتـعـلـيم االلـكـترونـي وفـتح صـفوف
لـلـتـربــيـة اخلـاصـة) ,وتـابع انه (عـلى
ـدرســيـة عــدم جـواز قــبـول االدارات ا
الـتالميـذ بـصـيـغة مـسـتـمع  وتـرشيح
 313ادارة مــدرســيــة مع  65مــعــاون
مدرسة حملـافظة بغـداد وترشيح 360
ادارة مدرسـية مع  32معـاون مـدرسة
في بــــاقي احملــــافـــظــــات لـــلــــمـــدارس
االهـــلــيـــة) ولـــفت الى (مـــنح شـــهــادة
تــأســيس  515مــدرســة اهــلــيــة و23

معهدا اهليا و 33روضة اهلية).
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ـديـريـات (بـسـد واوعـز الـبـيـان  الى ا
ـــتـــمــيـــزين الـــشــواغـــر في مـــدارس ا
وثانـويات كـليـة بـغداد قـبل بدء الـعام
الـــدراسـي اجلـــديــــد وحـــصــــر اعـــداد
ـواد الـعــلـمـيـة الـتي تـدرس مـدرسي ا
باللغة االنكليزية  الكيمياء و الفيزياء

الـــشـــرطـــة اجملـــتـــمـــعـــيـــة واالحــداث
تـسـرب بضـرورة مـتـابعـة االطـفـال ا

واعـــادتــــهم الى مـــقــــاعـــد الـــدراســـة)
واضاف ان (هذا التـوجيه يأتي ضمن
اسـتـعـدادات الـوزارة لـلـعـام الـدراسي
اجلـــديــد 2020-2019 الفـــتـــا الى ان
ـــــديـــــريــــة اصـــــدرت جـــــمــــلـــــة من (ا
الـتـوجيـهـات مـنـهـا تـخـصـيص الـيوم
االول في الــــعـــام الـــدراسـي اجلـــديـــد
لالحتفـال من خالل القـاء الكـلمات من
رشـد الـتـربوي ـدرسـة وا قبـل مديـر ا
ــــدرســــة ـــــرشــــد فـي ا وابــــراز دور ا
وتوضـيح مهـامه وقـيامه بـاصطـحاب
الــــتالمــــيــــذ اجلــــدد بــــجــــوالت داخل
ـدرسـة ـدرسـة لـتـعـريــفـهم بـبـنـايـة ا ا
وصفـوفهـا ومفـاصلـها والـتنـسيق مع
ـــراكــز الـــصـــحــيـــة ضــمـن الــرقـــعــة ا
ثـل عنهم في شاركة  اجلغرافيـة 
االحتـفـال لـتوعـيـة الـطلـبـة بـاجلوانب
الـصحـيـة والـبـيـئـية لـلـمـحـافـظـة على
سالمـــتــــهم) مـــشـــددا عــــلى (حتـــديث
ـدرســيـة وطــبــعـهــا لــيـتم الــبـطــاقــة ا
ـــدارس  وتــوجــيه تــوزيــعـــهــا عــلى ا
ديريات بتحديد الطاقة االستيعابية ا
لـــريـــاض االطـــفـــال وعـــدد احلـــصص
ــســؤولي شــعب واقــامــة ورش عــمل 
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كـشـفت مـنـظـمــة الـيـونـسـكـو لـلـعـلـوم
والـتـكـنـولــوجـيـا عن ان عـدد االطـفـال
احملروم من حق الـتعلـيم في القائم
بـلغ  12مـلـيـون طـفل. وقـال مـعـهـد
اليونسكو لإلحصاء في بيان إنه (في
لـتحـق عام  2018بلغ تـعداد غـيـر ا
ــدارس نــحــو  258مــلــيــون طــفل بــا
ومــراهق وشــاب من حــقــهم الــذهــاب
ــدرســة أي مــا يــســاوي ســدس إلى ا
ــدرســـة حــتى 17 األطــفـــال في سن ا
واضاف عامـا عـلى مـستـوى الـعالم) ,
ان (عــدم اتـخــاذ تــدابــيـر عــاجــلــة قـد
يـحـرم نـحو  12مـلـيـون طـفل في سن
التعليم االبتدائي من أن تطأ أقدامهم
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الى ذلـك وجــــهـت وزارة الــــتـــــربــــيــــة
ديريـات العـامة لـلتربـية بـالتـنسيق ا
مع وزارة الداخـلـية وشـرطـة االحداث
تـسرب الى مـقاعد باعادة االطـفال ا
ديـرية العالقات الدراسة. وقال بـيان 
الــعـــامــة واالعالم بـــالــوزارة امس ان
ــديــريـة الــعــامــة لــلـتــعــلــيم الــعـام (ا
واالهـــــلـي واالجـــــنـــــبـي في الـــــوزارة
ديـريـات كـافة بـالـتـسيق مع وجهـت ا
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اثـارت اسـتقـالـة وزيـر الـصـحـة والـبـيئـة د عالء الـعـلـوان الـكـثـيـر من الـتـنـساؤالت عن
ا يـسـتـحق القـاء نـظـرة علـيـهـا وعلـيه ومـدى تـاثيـرهـا علـى احلكـومـة التي اسـبابـهـا 

مضى على تشيكلها اقل من  11شهرا.
ـهدي قدم حـسب معـلوماتي ان الـعلـوان وهو من التـكنـوقراط في حكـومة عـادل عبد ا
اسـتـقـالـته الى رئـيس احلـكـومـة يوم  8ايـلـول طـالـبا االسـتـقـالـة بـدءا من اخلـميس 12

اضي. ايلول وكان قد سبق ان قدم استقالة رفضت في  19شباط ا
ويـقــول الـدكـتـور عالء في كـتـاب اســتـقـالـة مـطـبـوعـة من  4صـفـحـات انه كـان (يـعـمل
السـتكـمال مـسيـرة االصالح واعادة بـناء الـنـظام الـصحي ومـحاربـة الفـساد االداري
ـؤسـسـات الـوزارة فـي ظل ظـروف صـعـبـة من قــلـة الـتـمـويل الـذي كـان يـسـتـشــري 

ومقاومة شرسة للتغيير.)
وذكـر في كــتـاب االســتـقــالـة انه (مــايـزال يــتـعــرض لـطــيف واسع من هــذه الـعــقـبـات
ومحـاوالت مـرفـوضة لـالبتـزاز وحـمالت الـتضـلـيل االعالمي هـدفهـا االسـاءة وتـشويه

احلقائق والتي وصلت حدا يعوق عمل الوزارة.)
واخـتـتم كـتــاب االسـتـقـالـة قـائـال: ولـذلك يـؤسـفـني اشــد االسف ان أصل الى قـنـاعـة

راسخة بعدم امكانية االستمرار في العمل في ظل هذه الظروف.
اضي كان جارا لنا في حي العدل ببغداد حيث  عرفت د عالء في تسـعينات القرن ا
ية في كنت اسكن منذ  عام  1975قبل ان يتـرك العراق ليعمل في منظـة الصحة العا
رضية سواء في عيادته في االسكنـدرية ثم في جنيف. وكنا نستع به في احلاالت ا
احلـارثيـة او في مستـشفى الـيرموك ام احـيانا في مـنزله وحـسب ما شاهـدته وعرفته

رضى. في تلك السنوات فانه كان طبيبا ناجحا يثق به ا
وقـبل ذلك الـوقت كـانت لـي عالقـة مـتـيـنـة مـع ابـيه د عـبـد الـصـاحـب الـعـلـوان عـنـدمـا
صـدرت صـحـيـفـة اجلــمـهـوريـة في االيـام االولى لـثـورة  14تـمـوز  1958فـقـد اخـتـاره
واضيع االقـتصاديـة ثم عرفته رئـيس التـحرير د سـعدون حمـادي للعـمل في حتريـر ا
بـعد سـنـوات وزيرا لالصالح الـزراعي في احلـكومـات الـتي شكـلت في عـهد الـرئيس
عـبـد السـالم عـارف ابتـداء مـن عام  1964وله شـقـيـقـان عبـد الـلـطـيف الـعـلـوان وكان
ؤسسـة العامة للتـجهيزات الزراعيـة اما الشقيق االخر مـحمد حسن العلوان رئيس ا
ـستنـصريـة فقد اغـتيل بانـفجار الـذي شغل منـصب عميـد كلـية الطب في اجلـامعة ا

عبوة الصقة وضعت في سيارته غرب بغداد عام  .2011
ـركـز الــوطـني الـريـادي لـبـحـوث ولـلـدكــتـور عالء الـعـلـوان شـقـيــقـتـان االولى مـديـرة ا

السرطان. أما الثانية فهي أستاذ مساعد في كلية الهندسة في جامعة بغداد
هـذه العـائلـة كان كل افـرادهـا اذكيـاء واذكر ان ابـنة الـدكـتور عالء الـعلـوان كانت من
ـتـفـوقـ في الـدراسـة االعـداديـة اوائل الـتـسـعـيـنـات وقـد حـضـرت الـعـشـرة االوائل ا
االحتفالية التي كنا نقيمها في مجلة الف باء كل عام وقدمت لها بنفسي هدية التفوق
والدكـتورعالء الـعلـوان موالـيد  1949شـغل بعـد سنة  2003مـنصب وزيـر التربـية في
ؤقـتـة ووزيـر الصـحـة في حـكـومة إيـاد عالوي. وشـغل مـنصب احلـكـومـة العـراقـيـة ا
هدي يوم  25تـشرين االول من العام وزير الـصحة من جديد في حـكومة عادل عـبد ا

اضي .2018 ا
لديه شهـادة بكالوريوس في الطب واجلراحة من جامعة اإلسكندرية. وزمالة وعضوية
ـية. مـارس مهـنة الـطب في أسكـتلـندا وحـصل على في عدد من الـكلـيات الـطبـية الـعا

تحدة. ملكة ا ؤهالت في ا تدريب في الدراسات العليا وا
ـيـة والـطب الـسـريـري ـنــاصب األكـاد بـعـد عـودته إلى الــعـراق  شـغل الـعـديـد من ا
ـستـنصـرية من عام والصـحة الـعامـة. شغل مـنصب عـميـد كلـية الـطب في اجلامـعة ا
ومـدرس ومن ثم اسـتاذ مـسـاعـد ورئـيس قـسم الطـب البـاطـني في كـلـية 1990-1992

ستنصرية وطبيب استشاري في مستشفى اليرموك التعليمي. . الطب باجلامعة ا
ديـر االقـليـمي إلقلـيم الـشرق األوسط مـنتـخـباً من قـبل الدول كـان ا
ـساعد ـدير الـعام ا ـية وا األعـضاء في مـنظـمة الـصحة الـعا
ـديــر الـعـام ــثل ا ــيـة في جــنـيف و ــنـظـمــة الـصــحـة الــعـا

الصحي أثناء األزمات والطوار الصحية 
كـمـا ألف أكـثـر من  100بـحث ودراسـة عـلـميـة فـي اجملاالت

الوطنية واألقليمية والدولية.
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درهم وقـايـة خـيـر من قـنـطـار عالج هـكـذا اتفق الـتـراث فـيـمـا الـيـوم مع تـطور إدارة
ـتـوقع نحـو اجلـيل اخلامس من وسـائل االتـصال دائـمـا تأتي احلـاسوب واالنـتـقال ا
ـرور في اجـراءات االجـهـزة الـتـنـفـيـذيـة بـشيء من الـتـعـجل ... مـثـال تـطـبـيق قـانـون ا
ـقـبل كـان االعالن والـتـعـمـيم الشـامل اعـالميـا عن ذلك األسبـوع األول من الـشـهـر ا
ـاضي .. ما الـضـيـر أن يـعلن عـنه في شـهـر اذار أو نـيسـان وتـنـظيم نـهـايـة الشـهـر ا
ادارة اعـمال مـوحدة في شبـاك مراجـعة واحد فـقط واعتـقد برنـامج احلاسـوب موحد
... السـؤال ما هي عـقبـ ـوذج ا فلـمـاذا التـنقل بـ زحام الـشـبابـيك ... ناهـيك عن 
ـاذا ال تستجـيب وزارة الصحة رور في كل موقع?  و واجبات مـفرزة مفتش شـرطة ا
رور? والسؤال بتوفـير مفرزة طـبية لفـحص طالبي اجـازات السوق حيث هي مـواقع ا
ـاذا ال يتـرك اجملال لـلمـواطن في اعـتمـاد االسـتعالمـات االليـكـترونـية لـسحب الثـاني 
عمـول به علـى احلاسوب راجـعة عـلى رقم باركـود معـروف للـبرنامـج ا االسـتمـارة وا
وذج إصدار اجلوازات?  وبـدال من دفع رشوة لتجاوز تـسلسل الدخول ... كما هـو 
ـنح رقم دخـول لـكل مـراجع أو (بـطـاقـة ـكن اعـتـمـاد االسـتـعالمـات االلـيـكـتـرونـيـة 
كن مـعـرفة كم كـارتـون) بـرقم محـدد يـثبت عـلـيهـا سـاعـة الدخـول واخلـروج عنـدهـا 
ـعامـلة ... هل سـاعـت كـما يـؤكـد السـيد وزيـر الداخـلـية ام أكـثر من ساعـة حتتـاج ا
ـؤسـسة من مـهمـات مـدير الـدائرة او ذلك?. ومثل هـذا الـتدقـيق لـلنـزاهة الـذاتـية في ا
واطن في رور أيضا. نعم هنـاك جهود تبذل .. لكن ما زال ا وقع ومفـتش شرطة ا ا
مراجعته لـلدوائر اخلدمية يـسمع عن احلكومة االلـكترونية وال يجـدها ... يعلم بوجود
واطن نـظام اجلودة وال يـلتـمسه... السـؤال متى يكـون تعامل األجـهزة التـنفيـذية مع ا

قاييس اجلودة ? وفقا 
وظـف العـمومي بـانه كل شـخص تعـهد إلـيه صالحـيات الـسلـطة يتـفق عـلى تعـريف ا
الـعـامــة أو يـعـمل لـدى مــصـلـحـة من مــصـالح الـدولـة الــتي تـسـهم في تــسـيـيـر مـرفق
عتـمد في عدد مـن التجارب عـمومي يقـابل ذلك مصـطلح ((تقـييم النـزاهة الذاتـية)) ا
هـني واخالقهم العـامة حيث وظـف وسلـوكهم ا الـدولية ومـتفق عـليه في تقـييم أداء ا

تركز على طريق في قياس األداء:
كافحة الفساد  األول: إجراءات عقابية صارمة 

ستفيد من خدماتها  الثاني: قيم وسلوكيات جيدة تبغي رضا اجلمهور ا
ـرور العـامة نـاهـيك عن اخلدمـات التي يـحصل ـوذج األجهـزة اخلدمـيـة مثل ا وفي 
ؤسسـات الصحـية او الضـرائب وامانة بـغداد تسـتطيع األجـهزة العـليا عـليهـا في ا
استـخدام اداة (حتـلـيل اخملاطـر) في تقـيـيم مسـتوى فـاعلـيـة أنظـمتـها إلدارة األعـمال
ـواطن في العـموم االغلب كـحق من حقـوق االنسان اليومـية الـتي البد وان ترضي ا
ؤسسـات مع تطبـيق نظام اجلـدوة الشامـلة على سـؤولية الـعقـدية لهـذه ا نـاهيك عن ا
مــفـردات عــمل الـبــرنـامج احلــكـومي كــله وفق الـتــزامـات دولــة الـعـراق امــام احملـافل
الـدوليـة لكن. مـا الذي يـحدث ?? مـا زالت مفـردات عـمل يومـية مـثل اجلودة الـشامـلة
ؤسـساتية مغـيبة عن منهـجية إدارة الوزير لوزارته ـواطن والنزاهة ا وقياس رضا ا
ـا ـطـلـوب ان يـوضع مع كل مـوظف من يـذكـره  ـديـر الـعـام لـدائـرتـه حـتى بـات ا وا
يتـضمـنه قـانون انـضبـاط موظـفي الدولـة مثال او مـدونة الـسلـوك الوظـيفي لـكن عدم
ـتحـدة واالحتاد األوربي حتـويل مـا موجود فـي القـوان واتفـاقات الـعراق مع األ ا
ـوجب مـعايـيـر احلكم الـرشيـد جـعلت من في اعالن احلـكومـة االلكـتـرونيـة والـعمل 
واطن الذي ـعاييـر مجـرد اطناب حـديث بال أفعال مـلمـوسة عنـد ا احلـديث عن هذه ا
يسـال اين احلـلـول? في ضـوء مـا تقـدم مـطـلـوب دعم رقـابة االلـتـزام في إطـار الـعمل
ـنع الـفـسـاد عـبـر تـعـزيـز اجلـوانب الـوقـائـيـة واجلـدودة الـشـامـلـة ونـظـام ـؤسـسـي  ا
ـؤسـساتـيـة مفـتـاح صحـيح لـغلـق األبواب بـوجه الـفاسـدين فـيمـا تـضحى الـنـزاهة ا
ـوذجـا لـلـفسـاد اإلداري حـ تـركن عـلى الرفـوف الـعـالـية. نـحـتـاج الى بـرامج عمل
ـثلي وظـف وقنـاعـة مـجـلس الـنـواب  إداريـة وإعالمـيـة لـتولـيـد الـتـفـاعل بـ رضـا ا
الـشعب بتـطبيـقات البـرنامج احلكـومي واعادة النـظر في الـقوان ذات الصـلة ولعل
ؤسساتية وازنة العامة في تطبـيقات النزاهة ا األولوية لـقانون ا
ومعايـير اجلـودة الشـاملة عـلى صرف أمـوال العـراقي وربط
ستـفيد تقيـيم الوزراء والـدرجات اخلاصـة برضا اجلـمهـور ا
من خـدمـات دوائـرهم حـتى ال يـجـدد الـسـؤال ((بـاسم الـدين

باكونا احلرامية ))... ولله في خلقه شؤون !!

أبيض أسود


