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ـنـع دخـول االوبـئــة والـفــايـروسـات
الـتـي كـان سـبب دخــولـهـا اســتـيـراد
احملاصيل والنباتية واحليوانية من
اخلــــــارج).  بـــــــدورهــــــا اوضـــــــحت
الــطــالــبــاني (انــهــا حتــمـل مــسـودة
تــعـــاون مــشـــتــرك وتـــقــريـــر بــشــأن
القضايا العالقة بضمنها مستحقات
مــــزارعـي احلــــنـــــطــــة فـي االقــــلـــــيم
لـلــسـنـوات الـسـابــقـة وتـقـد الـدعم
ـــنـــاسـب لـــلــــقـــطـــاع الــــزراعي في ا
كـردســتـان ومــسـاعـدة الــفالحـ في
احلـــصــول عـــلـى كـــمـــيـــات الـــبــذور
ــســتـــحــقـــة وان بــعض ـــبــالـغ ا وا
الـتــشـريـعــات حتـتــاج الى تـعـديالت
ـسـتــجـدات وكــمـيـات تــنـسـجم مـع ا

االنتاج).
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واشار الـبيـان الى ان (اللـقاء انـتهى
بــتـشــكـيل جلــنـة عـلــيـا مــوحـدة بـ
اجلـانـب تـأخـذ عـلى عـاتـقـها وضع
اسس ستراتيـجية للـتعاون الزراعي
ـا بـشــقـيه الــنـبـاتي واحلــيـواني و
يؤدي الى النهوض بالعمل الزراعي
فـي الـــبـالد والـــتــــفـــاعـل مع وزارتي
ستـحقات الـية بشـأن ا التجـارة وا
وتاكيد عـدم جتديد العـقود الزراعية
ـــــنــــاطـق الــــتـي حتــــتـــــاج الى في ا
تشريـعات قانونـية وتوحـيد اجلهود

باجتـاه الـنهـوض بـالقـطـاع الزراعي
ـــا يـــحــقق الـــتــطـــور في جـــمــيع و

احملافظات بضمنها االقليم). 
فـــيــمــا قـــال وزيــر اإلقــلـــيم لــشــؤون
بـاحثـات مع بغـداد خالـد شواني ا
االجتماعـات مع حكومـة بغداد كانت
إيـجـابـيــة. وقـال شـواني في مـؤتـمـر
لـفات مشـترك انه ( الـتطـرق إلى ا
الـتي تـهم الـواقع الـزراعي ومـصـادر

ـــيــــاه وكــــيــــفــــيـــة ا
تنـظيـمهـا ب بـغداد
ـــتــمـــثـــلــة واربـــيل ا
بــــــوزارة الــــــزارعـــــة
ــــائــــيــــة ـــــوارد ا وا
وكــــــــذلـك الـــــــوزرات
اخملـــــــتــــــــصــــــــة في
احلــــــــــــكــــــــــــومـــــــــــة
االحتادية) ,الفتا الى
ان (االجتـمـاع ناقش
عـــددا من الـــفـــقــرات
الــــتـي تــــهم الــــواقع
الــزراعي وتـــنــســيق
ـشـتـرك ب الـعـمل ا
الـــوزارتـــ خـــدمــة
لــلـــمــواطـــنــ ودعم
ـــنـــتـــوج الــوطـــني ا
وكــيــفــيــة الــتــعــامل
والــتــنــســيق بــشـأن

الي ).  لغرض توفير التخصيص ا
عــلـى صــعــيــد آخــر  اتــفــقت بــغــداد
واربيل على تـشكيل جلنـة فنيـة عليا
مشتركة لوضع خطط تـتعلق بتنمية

الواقع الزراعي والنهوض به. 
واكـد وزير الـزراعـة صـالح احلـسني
خالل لــقــائه بــالـوفــد الــكــردي الـذي
يزور بغداد الذي ضم وزيرة الزراعة
ـائيـة في كردسـتان بـيكرد وارد ا وا
طالباني ووزير االقليم خالد شواني
ـــطـــالب  ان (الـــوزارة ســـتـــقف مع ا
الــزراعــيــة لالقــلــيم وســتـعــمل عــلى
ــســتـــلــزمــات لـــلــفالحــ تــوفــيـــر ا
وتـــمـــكـــيـــنـــهم من احلـــصـــول عـــلى
مسـتـحقـاتهم) ,مطـالـبا بـ (عـدم منح
ــســتــوردي الــدواجن في االجــازات 
االقــلـــيـم لــضـــمـــان عـــدم ادخـــالـــهــا

للمحافظات االخرى).
د واشار الـى ان (الوزارة مـاضـيـة 
يـــد الــــعــــون لــــلــــفالحــــ من خالل
مـخاطـبة اجلـهات الـعـليـا لتـمـكيـنهم
من حتــقــيـق اجلــدوى االقــتــصــاديـة
لــهم) ,واضـــاف ان (الـــوزارة تـــقــوم
بـتـطــبـيق الـروزنـامــة الـزراعـيـة ولن
تـــقـف بـــالــــضـــد مـن دخـــول بــــعض
احملـاصـيل الـتـي يـحـتـاجـهـا االقـلـيم
فــــضال عن الــــقــــيــــام بــــاالجــــراءات
الـوقـائـية مـن خالل احلـجر الـزراعي
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اإلسـتـيراد والـتـصـديـر للـمـنـتـوجات
واحملاصيل الزراعية) .
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مــبـــيـــنـــا ان (االجـــتـــمـــاعــات كـــانت
إيجـابيـة وسنـتواصل إليـجاد أفضل
العالقات مع احلكـومة االحتادية من
خالل الـوزارات اخملــتـصـة) ,وكـشف
شــواني عن (اسـتــمـرار اجــتـمــاعـات
الوفد الكـردي مع قطاعات أخرى في
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يـبدو أنَّ الـربيع الـعربي آلَ عـلى نفـسه أنْ ال يتـوقف أبداً ,وإنْ تـباطـأ أو تأخَّرَ
في بـعض األحيان ,لـكنه مسـتمر في مـسيره ,مـطيحـاً بالدكـتاتوريـات الواحدة
ـرّة كانـت محطـته دولـة السـودان العـربية الـشقـيقـة.. تلك تـلو األخرى ,وهذه ا
الــدولـة الـتي عــاشت قـرابـة األكــثـر من ثالثــون عـامـاً حتـت نـزر الـدكــتـاتـوريـة
اإلخـوجنـيـة الـسـودانـيـة ,والـتي أذاقت الـشـعب الــسـوداني األمـرّيْن بـحـكـمـهـا
الـبولـيـسي الـظالـم.. ونهـبت ثـرواته وخـيـراته وصادرت حـريـاته وبـاعت جـنوبه
سـتـقـلـة في عام 2011م.. وقـد كـدنا وفـصلـته عن الـوطن األم لـيـعـلن دولـته ا
ننـسى أنَّ هـنالك شـعبـاً في الـسودان ال زال يـنبض بـاحلـياة.. وتـواقاً لـلحـرية

واخلالص من قيود السراق اجلبابرة.. 
لــكنَّ هــذا الـشــعب أثــبـت بـثــورته اجلــمــيــلــة أنه شــعب حي ويــعــشق احلــريـة
ـقراطـية ,حـاله كحـال كل شـعـوب العـالم.. وأنه يـسـتحق أن يـكـون مثالً والـد
يُــــحـــتــــذى به من قــــبل الــــشــــعـــوب األخــــرى في اخلالص مـن نـــيــــر الــــظـــلم
والديـكتاتـورية.. فقـد ابتُلي الـشعب السـوداني مثلـما ابتُـلينا نـحن في العراق,
ـال.. يـتـخـذون من الـدين مـطـيّـةً لـتـحقـيق بـثـلـة من جتـار الـدين والـسـيـاسـة وا
أهدافـهم ومصاحلهـم احلزبية والـفئوية والـشخصيـة.. وكذلك تنفـيذاً ألجندات
أجنـبيـة تسـعى لتمـزيق وحدة الـشعوب حتت مـسمـيات شتى ,فـكانت حصـيلة
حـكم (اإلسالمجية) هـو أنَّ اسم السودان شـكَّلَ حضوراً دائمـاً ضمن أسماء
الـدول الـعـشــر األكـثـر فـسـاداً في الـعــالم بـحـسب مـؤشـر مـنــظـمـة الـشـفـافـيـة
الـدولـيـة.. ومن حـصـيـلـة ذلك أيـضـاً هـو تـكـويـن دولة حـربـيـة اسـتـخـبـاريـة من
الــطـراز األول أُهـدرت في ظــلـهـا جــمـيع حــقـوق اإلنـســان.. أمـا من الـنــاحـيـة
األخالقيـة فقد كان الـفشل أكبر بكـثير من النـواحي السياسيـة واالقتصادية
, ـأسـاة.. فـمـشـروع كل (دعـاة اإلسالم) كـمـا يـشـيـعـون دائـمـاً وهــنـا جـوهـر ا
يــطــرح مــوضـــوع الــقــيم كــأســـاس جلــمــيع شـــعــاراته.. لــكـن مع ذلك شــهِــدَ
السـودانيون في عهـد هؤالء كيف صار الفـساد ونهب مال الـدولة فعالً عادياً
إلى جـانب االنتـشار الـواسع للـمخـدرات وغـسيل األمـوال وعصـابات الـنهب..
ـرض اإليدز واالعـتداءات عـدل اإلصـابة  ـسبـوق  فـضالً عن االرتفـاع غيـر ا

ساجد!!.  اجلنسية على األطفال حتى داخل ا
كـمـا تـبـنّت حـكـومـة اإلخـوان في الـسـودان بـرنـامـجـاً ادّعت أنه ديـنـيـاً رسـالـياً
يـتخـطى حـدود الـسـودان ويـهدف إلحـيـاء اخلالفـة اإلسالمـيـة!!.. وشرعت من
وراء ذلك بـتحويل احلـرب األهليـة في جنـوب السودان حلـرب دينـية يخـوضها
النـظام حتت مسمى اجلهاد الـهادف لتثبيت أركان دولـة الشريعة اإلسالمية..
تـشددة هـذا فضالً عن فـتح أراضي السـودان لقـيادات احلـركات اإلرهـابيـة ا
ن الـظواهـري وغيـرهما.. ن فـيهم أسـامة بن الدن وأ من كل أنـحاء الـعالم ,
ولكـن كان الـشعب الـسودانـي األبيّ دائمـاً وأبداً عـلى العـهـد والوعـد التـزاماً
ان الـراسخ بضرورة عمـيقـًا ومتـجذراً بـقيم احلريـة والسالم والـعدالـة.. واإل
ؤسـسـات.. والتـي تعـد الـلبـنـة األولى في حتـقيق التـأسـيس لـدولة الـقـانـون وا
تطـلعات الشـعب السوداني في دولة حضـارية تنمـوية بال عنصريـة وال قبلية
وال إقـصــاء أو اســتـعـالء حـزبي.. وكــانت اخلــطــوة األولى واألهم في ذلك بال
شك هي إسقاط رؤوس النظام اإلخوجني البائد ,في ثورة جميلة ورائعة شهد
لهـا العالم بأسره.. حتى إنهـا فاقت التوقعات في جمالـها وروعتها وصمودها
ــواطــنـة وثـبــاتــهـا بــوجه الــطــغـيــان.. وفي ســبــيل الــوصـول لــشــواطئ دولـة ا
الـسـودانـية ,فـقد الـتَـحَفَ الـسوداني والـسـودانـية الـسـماء ,وافـتـرشوا األرض
ثواراً وثـائرات شرفـاء.. متـمسكـ بسلـمية الـثورة رغم بـطش النظـام.. فكانت
ـتـستـر بـلبـاس وشـعارات الـدين احلـنيف. نتـيـجة ذلك هالك الـنـظام الـفـاسد ا

فهل سنرى يوماً جميالً كهذا في بلدنا احلبيب العراق??.. 
ذلك الـيوم الذي سترحل فيه حيـتان الفساد واخلراب والدمار ,التي عاثت في
.. حتت شعارات أرض الـعراق فساداً ونهـباً وقتالً ودماراً
طـائــفـيـة مـذهــبـيـة مـسـتــمَـدَّ أصـلـهــا من يـنـبـوع اإلخـوان
الـسمج ,ذلك الـينبـوع الذي شوَّه مـباد دينـنا احلنيف
الـذي يـحضُّ عـلى الــسالم والـوئـام واحلب والـتـسـامح

واألخالق.

هلون فيها احلكومة مدة لتنفيذ مطالبهم     d¼UEð…∫  آالف الطالبفي محافظة ميسان  يخرجون بتظاهرة 
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كلف رجح خبير سياسي انسحاب ا
بــشــكـيـل احلـكــومــة مـحــمــد تــوفـيق
عالوي من مـهــمـة اخـتـيــار كـابـيـنـته
الـوزاريـة بـسبب الـضـغـوط الـكـبـيرة
التي تمـارسها الكـتل من اجل تدوير

نفس االسماء السابقة. 
وقــال رئــيس اجملــمــوعـة الــعــراقــيـة
لــلـــدراســات الـــســـتــراتـــيـــجــة واثق
الـهــاشـمي لـ (الـزمــان) امس (مـهـمـة
عالوي صعبة جدا نتيجة التدخالت
ـشـهـد الـعـراقي بـشأن اخلـارجـيـة با
اكـمـال الـفــريق الـوزراي اضـافـة الى
ضـغـوط الـكـتـل الـسـيـاسـيـة من اجل
تدوير نفس االسماء السابقة  ,االمر
الــذي ســـيــدفـع عالوي الى اخلــروج
بـبـيـان ومـصـارحـة الـشـعب عن هـذه

الكتل وحتديدها باالسماء).
واضــاف ان (هـنــاك ســيـنــاريــوهـات
اخــــرى فـي مــــا يــــخـص تــــشـــــكــــيل
ــرتــقــبــة امــا ان تــكـون احلــكــومــة ا
ــكـــلف لــرغــبـــات الــكــتل بـــرضــوخ ا
الــســيــاســيــة وخــســارة الــشــعب او
اختيار كابينة وزارية من التنوقراط
ـا يــتالئم مـع تـطــلــعـات ــســتـقـل  ا

تظاهرين).  ا
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وكــشـف اخلــبــيــر الــقــانــوني طــارق
ـــدة الــــدســــتــــوريـــة حـــرب عـن أن ا
ـــكـــلف احملـــددة لـــرئـــيس الـــوزراء ا
الختيار كابيـتنه الوزارية تنتهي في
ـقـبل مــشـيـرا الى الـثــاني من آذار ا
ـدة دون تـشـكـيل أن بـحـال انـتـهـاء ا
احلــكـومــة فـان رئــيس اجلــمـهــوريـة

ملزم بتكليف شخص آخر. 
وقـــال حــــرب في تـــصــــريح امس إن
(رئـــيس اجلــمـــهــوريـــة كــلف عالوي
بـــتــشــكـــيل احلــكـــومــة في األول من
شـبــاط اجلـاري وبـحـسـب الـدسـتـور
الذي حدد لـلمكـلف مدة شهـر لتقد
ــان تــشــكــيــلــتـه احلــكــومــيــة لــلــبــر
دة تـنـتهي لـلتـصويـت علـيـها فـأن ا
قبل) ,مؤكدا ان في الثاني من اذار ا
(الــدســتـور لم يــعط اي مــســاحـة او
مـرونـة في الـتـمـديـد لـلـمـكـلف بـحـال

الوقائع العراقية بالرقم 4576 الذي
ــــــراســـــــيم تـــــــضــــــمـن عــــــدداً مـن ا
اجلـمهـوريـة احـدهـا خاص بـتـكـليف

عالوي لتشكيل مجلس الوزراء. 
وقـــالت مـــديــر عـــام دائــرة الـــوقــائع
الـعـراقـيــة هـيـفـاء شـكـر مـحـمـود في
بــيــان امـس ان (الــعــدد اجلــديــد من
اجلــــريـــدة تـــضـــمن ثـالث مـــراســـيم
جــمــهــوريــة االول بـالــرقم  5لــســنـة
2020 اخلـاص بتـكـلـيف آزاد حـمـيد
شـفي دوس ومـحـمـود جـواد حـسـ
خــاجي ووسن عــبــداحلــســ فـلــيح
حـــسن نــوابـــاً في مــجـــلس الــنــواب
لــلـدورة االنـتــخـابـيــة الـرابـعــة كـمـا
ـرسـوم اجلـمهـوري الـثاني تـضمن ا

بـــالــــرقم 6 لـــســــنـــة
2020 تـكــلــيف رشـا
يـحـيى عـبيـس هاني
نـــائــبـــاً في مـــجــلس
الـــــنـــــواب لـــــلــــدورة
االنتخابية الرابعة),
الفــــــــــــتــــــــــــة الـى ان
رسوم اجلمهوري (ا
الــــثــــالـث بــــالــــرقم7
لسـنة 2020 تضـمن
تـــــــكــــــلــــــيـف عالوي
بـــتــشـــكــيل مـــجــلس
الـــــوزراء ويــــتـــــولى
تـــســـمـــيـــة أعـــضـــاء
ـــهم وزارته وتــــقـــد
الى مـجـلس الـنـواب
لنيل الثقة خالل مدة
أقــــصــــاهـــا ثـالثـــون
يــــــومـــــاً مـن تـــــاريخ
ــــرســـوم). صــــدور ا
واكـد رئـيس ائـتالف
الــــوطـــــنــــيـــــة ايــــاد
عـالوي ان ايــــــــــران
جتـــاوزت اخلـــطــوط
احلـــــمــــر واثـــــبــــتت
تدخالتـها في الـشأن
العـراقي فيـما اشار
الى انها ال تـستطيع
حتـــقـــيـق احالمـــهـــا
الـــــتــــوســــعــــيــــة في

واهم من يظـن ان استقـرار العـراق وامنه وسيـادته مرتـبط برئـيس مجلس وزراء
ـوضوع اكـبر من ذلك واعـقد ومشـخص من قبـل اجلميع مسـتقـيل او مكـلف .فا
كـتل وشـخصـيات سـيـاسيـة ومنـظمـات وهـيئـات وشعب  والحتـتـاج معـرفته الى
حتــلــيل وكــثـيــر عــنـاء .. فــهــو وكــمـا يــعــرف اجلـمــيع يــتــعــلق بـنــظــام ســيـاسي
مـحـاصصـاتي مهـتـريء ومفـكك واسيـر احـزاب طائـفيـة رجـحت كفـة االمتـيازات
عاناة والوجع نـافع على مصلحة الوطن .. صـورة قاتمة ومهينـة حيث شدة ا وا
للمـواطنـ مقابـل نهب منـظم للـمال العـام ولثـروات الوطن.. اكثـر من ستـة عشر
واطن  فـحسب بل كـيان وطن حـيث تغـلغل عامـا  والفـساد يـنهش لـيس جسـد ا
في جمـيع مفاصـل الدولة وبـتشـجيع ودعم السـياسـي من دون استـثنـاء .. فما
كان من الـشـعب اال ان ينـتفض في االول من تـشـرين االول ويعـلن ان تظـاهراته
طـالب الـفردية حـيث انـتخى الـشباب ـيزة وتتـجاوز سـقف ا ـرة نوعـية و هذه ا
لــنـصـرة الـوطن .. وجــابـهـوا كل انــواع الـقـمع ومــحـاوالت شـيـطــنـتـهم بــالـثـبـات
واحملافـظة على سـلميـة ثورتـهم .. لم تتوقف حـمالت البـطش واخلطف والتـغييب
الى االن في محـاولة ثنـيهم عن مـطالـبهم وابرزهـا انهـاء هيـمنة االحـزاب وتغـيير
جــذري يــضع حــداً الطــمــاع ســيــاســيــ واتـبــاعــهم نــواب او وزراء اومن ذوي
ـعـتـصـمـون الـثـوار وبـكل وضـوح ومـنـذ الـبـداية ـنـاصب الـرفـيـعة وغـيـرهم .. ا ا
ا فـيها مـواصفـات اختـيار رئـيس الوزراء للـمرحـلة االنـتقـالية اعـلنـوا مطـالبـهم 
ومـن بـيـنـهـا ان اليـكــون مـشـاركـا في الـعـمــلـيـة الـسـيـاســيـة ولـيس من مـزدوجي
اجلـنـســيـة ومـسـتــقل   وهـو مـا اليـروق الـى االحـزاب الـتي تـصــر عـلى جتـاهل
مـطـالب الـثـوار وهم صــوت الـشـعب احلـقـيـقي واالصـيل .. احـزاب بـقـيت تـنـاور
وتمـاطل فاختارات محمد تـوفيق عالوي ما اثار غضب الشـباب الثائرين خاصة
ـوافقة الشعب فـاي شعب وهذه اجلموع وان البـعض ادعى ان ترشيحه حظي 
الـثـائـرة قالـت انهـا سـتـصـعـد انـتـفـاضـتـهـا امـام مـوقف غـيـرمـسؤول .. فـهل ان

ترشيح عالوي سينهي ازمة ام انه بداية ازمة اخرى اشد واقسى ? 
ــكـلف من اي لـيس هــنـالك مـن مـوقف شـخــصي عـلـى رئـيس مـجــلس الـوزراء ا
افيهم الثوار في ساحات الكرامة والعز  غير ان واقع احلال يقول ان مواطن 
ـصـلـحـة كانت ـزيـد من الـفـ واالزمـات والـدمـار وان ا الـعـراق اليـتـحـمل بـعد ا
تـقتـضي من الـسيـاسيـ حكـمة وتـعقل وتـخلـي عن حالـة العـنجـهيـة والعـناد فال
يعـقل ان العـراق خال مـن كفـاءات وطنـية لـكي تـصر هـذه االحزاب عـلى اختـيار
رئـيس وزراء في اطـار تـوافـقـاتـهـا وخارج مـواصـفـات الـثـوار .. شـخـصـيـا كنت
ـواصفات اتمـنى ان يرفض مـحمـد توفـيق عالوي التـكلـيف لعـلمه انه اليـتمـتع با
ركب الصعب عتصـم  غير انه مع االسف اخـتار ا وكان عـليه طلب موافـقة ا
وال نـدري كـيف له ان يـصـرح بـان اخـتـيـاره  من قـبل غـالـبـيـة الشـعب وان من
تظاهرين وهو مـا تدحضه اصوات هادرة في ذي قار وبغداد يرفـضه عدد من ا

والديوانية والسماوة وكربالء والنجف وبابل وغيرها من محافظات العراق !!
تظاهرين هد لتكلـيفه بلقاءات مع عدد من ا ـكن حملمد توفيق عالوي ان  كان 
وان اليكـتفي بوعود كتل وشخصـيات سياسية كانت وما زالـت تتحمل مسؤولية

كل ما حصل ويحصل منذ 2003 والى االن ! 
نـتــمـنى ان يــتـمـكن عالوي مـن تـنـفـيــذ بـعض وعـوده وان
يـثـبــــت فـعال انه كفء واهل النـقـاذ الـعـراق من مـحـنـته
وان يـكــــــــــون عـنـصـر نــهـايـة ازمـة وهــذا مـا سـتـؤكـده

االيام!
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أعــــلـــنت امـــانـــة بـــغـــداد عن اجنـــاز
االعــمـال اخلــاصـة بــصــيـانــة طـريق
مــحـــمــد الــقــاسم لــلــمــرور الــســريع
بــــالــــكـــامـل وبـــانــــتــــظــــار تـــصــــلب
فاصل التمدد الكونكريت اخلـاص 
واجلـدران الــسـانـدة والــذي يـحـتـاج
لـــعـــدة ايّـــام  وقــال بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الــزمــان) امس ان (مــوعــد افــتــتــاح
ـذكـور امـام حـركـة الـسـير الـطـريق ا

قبل). رور سيكون األسبوع ا وا
ــرور الــعــامــة وقـــطــعت مــديــريـــة ا
مــجـسـر الــطـاقــة الـذي يــربط بـغـداد
ـدة شـهـر ونصف ـحافـظـة واسط 
الــشـــهــر.وقــالت فـي بــيــان امس إنه
تـجه (سـيـتم قـطع مـجـسـر الـطـاقـة ا
ــدة 45 من بـــغــداد بــاجتـــاه واسط 
يــــومــــا). واضــــافـت أن (ذلك يــــأتي
ــوجـودة لــغــرض إصالح األضــرار ا
به). الى ذلـك بـاشــرت أمــانــة بــغـداد
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صادق وزير التعليم العالي والبحث
الـــعــــلـــمي قــــصي الــــســـهـــيـل عـــلى
تـوصــيـات الـلـجـنــة الـوزاريـة بـشـأن
ايــقـاف اســتـحــداث وفـتح الــكـلــيـات
االهـليـة في مـجـاالت الصـيـدلة وطب
االسنان والتقنيـات الصحية االهلية
وتقليل القبول فيها. وبحسب وثيقة
لــلــوزارة حتـــمل تــوقــيع مــديــر عــام
دائـــرة الــــدراســــات والــــتــــخـــطــــيط
تـابـعة ايـهـاب ناجي عـبـاس فانه وا
(تقـرر أيضـاً تكـليف نـقابـة الصـيدلة
وطب االسنان باعداد دراسة مفصلة
بـشـأن اسـتــيـعـاب اعـداد اخلـريـجـ
والتي تفوق حاجة سوق العمل). 
من جـهـة اخـرى  ,طـالب مـحـافظ ذي
قار ابا ذر عمـر العمر األمـانة العامة
ــــفـــاحتـــة وزارة جملــــلس الـــوزراء 
ـالـيـة لـغـرض تـوفـيـر الـتـخصـيص ا
ــالي لـــلــمـــحــاضـــرين اجملـــانــيــ ا
.وبحسـب وثيقـة موقـعة من احملافظ
جـاء فــيـهــا (نـرفق صــورة من كـتـاب
وارد مـديـريـة تـربـيـة ذي قـار قسـم ا
البـشـرية ذي الـعدد ا في 5/1/2020
ـصـادقة ـرفقـات كـافـة لغـرض ا مع ا

على احملـاضرين اجملـانيـ حيث 
تـنـظـيم الــعـقـود لـهم وفق قـرار 351
ــالــيـة لـســنـة  2019وااليــعـاز الى ا
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UI¡∫ وزير الزراعة خالل لقائه وفد اقليم كردستان    

بـــقــــرار ظـــالم من قـــبل الـــنـــظـــام
الــــســـــابق مــــنـــــذ عــــام ? 1979
وبـالرغـم من مرور  16عـاما عـلى
الــتــغــيـيــر الــسـيــاسي بــالــعـراق
لكية راجعات لهيئة نزاعات ا وا
ومـــحــاكم الـــبــداءة والــتـــحــقــيق
وتـعــارض الـقـرارات الـتــمـيـيـزيـة
واالســتــئـنــافــيـة فــيـمــا بــيـنــهـا 
وباتـت القـضـية والـدعـاوى بدون
حل اال بادخل سيادتكم القانوني

.
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قائد عسكري وحامي دمشق من
احتالل اسرائيل بحرب تشرين

1973
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عمال االمانة
يواصلون صيانة

الطريق

دة دون تـقد كابـينـته كما انتـهاء ا
ـــدة فـي قـــضـــايــا هـــو فـي مـــرونــة ا

اخرى).
ومـــضـى حـــرب الى الــــقـــول انه (في
حـال انـتـهـاء مـدة الـشـهـر دون جناح
ـكــلف بـتـقـد حـكـومـته , الـرئـيس ا
فان رئـيس اجلـمهـورية مـلزم حـينـها
بـتــكـلـيف شــخص آخـر بــعـد اخـفـاق
األول واليجوز اعادة التـكليف لنفس
الـشــخص فـالـدسـتــور كـان واضـحـا
وصــارمـا فـي حتـديــد مــدة الـســمـاح
للمكلف). وكشف مصدر سياسي عن
ـكـلف بـارسال قـيام رئـيس الـوزراء ا
مبـعـوث شخـصي الى رئـيس احلزب
الــديـقــراطي الـكــردسـتــاني مـســعـود
البارزاني لترشيح اسماء من احلزب
ـصدر في للـكابـينـة الوزاريـة. وقال ا
تـــــــصـــــــريح امـس ان (عـالوي ارسل
مبـعوثـا شـخصـيا الى الـبارزاني من
اجل تـــرشــيح اســـمــاء من احلــزب ال
تكون من الـصف األول لتوزيرهم في
ـقبلـة من اجل رفع احلرج الكـابيـنة ا
عـــنـه كـــونه ال يــــســــتـــطــــيع جتـــاوز
الــرغــبــات الـــكــرديــة بــتـــرشــيــحــات
ســيـاســيـة لــلـوزارات) ,الفـتـا الى ان
(عالوي يعلم بانه لن يستطيع ارغام
االكراد على ذلك لذا عمد الى محاولة
عــقــد صــفــقــة ســريــة لــتــمــريــر تــلك

االسماء). 
وصـــدر الــعــدد اجلــديـــد من جــريــدة
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نطقة العربية ومنها العراق. ا
وقـــال عالوي فـي بــيـــان امـس (مــرةً
اخـــرى تـــتـــجـــاوز ايـــران اخلـــطــوط
احلـمر وتـثـبت تدخـالتهـا في الـشأن
الــعـراقي بــتـحــدي ارادة الـعــراقـيـ
ـكــلف وتــأكــيــد أن رئــيس الــوزراء ا
سـينـال الـثـقة وان مـحـور  طـهران -
بـغـداد - دمـشق بـيـروت - فـلـسـطـ
ســـيـــكــــون مـــحـــوراً واحــــداً لـــطـــرد
االمريكان وحـلفائهم بـحسب ما جاء
في خــــطــــاب عــــلـي اكــــبــــر واليــــتي
مــسـتــشـار الــشــؤون اخلـارجــيـة في
ـناسـبة اربـعـينـية مكـتب خـامنـئي 

قاسم سليماني).
واضاف (انـنا فـي الوقت الـذي ندين

فـيه هـذا الـتـدخل الـسـافـر في الـشأن
الـــعــراقـي نــحــذر ايـــران بــانـــهــا لن
تستطيع حتقيق احالمـها التوسعية
ـنطـقـة الـعربـيـة ومـنهـا الـعراق في ا
وهــذا اكــبــر بـــكــثــيــر مـن حــجــمــهــا

واحالمها).
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وتـــابع عالوي ان (مـــبــاد اجلـــيــرة
تـــســـتـــوجب احـــتـــرام الـــدول وعــدم
التدخل في شـؤونهم وهو ما نـتمناه
من ايـران وغـيـرها مـن دول اجلوار),
مـؤكـدا ان (الـسـيـاسـة الـتي تـتـبـعـها
ايران فـي تعـامـلهـا مع الـعراق ودول
ــنـــطـــقـــة ســـتــؤدي الـى مــزيـــد من ا
التصعـيد والتـعقيد لالوضـاع فيها),

مـــجــددا الــدعــوة (اليـــران النــتــهــاج
ســيــاســة اكــثــر حــكــمــة وعــقالنــيــة
ــنـطـقــة تـعـامل والـتــعـامل مع دول ا
الـنـد والـنـظـيـر ال تعـامـل التـابع الن
ذلك سيرتد علـيها عكسـياً وسيسبب
صلحـتها ومصلـحة شعبها ضررا 

اوالً ).
 وكــان واليــتي قــد تــوعــد  الــقــوات
ــوجــودة في الــعـراق األمــريــكــيــة ا
قائال إنه (سيـتم طرد األمريـكي من
هـذا الــبـلـد بــالـقـوة إذا لـم يـخـرجـوا
بـأنــفـسـهم).  وأضــاف واليـتي خالل
مـراسم أربــعـيـنـيـة ســلـيـمـاني (عـلى
األمريكي أن يدركوا أنهم خارجون

من العراق ال محالة). 

ـالـيـة  ونـأمل ان بـغـداد ومع وزيــر ا
تـصب هـذه االجـتـمـاعـات في تـعـزيـز
ــا يــخـــدم مــصـــلــحــة الـــعالقـــات و
الــــشـــعـب).  من جــــهـــتـه قـــال وزيـــر
ــائــيــة جــمــال الـعــادلي إن ــوارد ا ا
(هـــنــاك مــشـــاريع قــدمت وســـنــقــوم
بـإدارج هــذه الــسـدود داخل اإلقــلـيم
وخارجه الن كردستان جزء ال يتجزء

من العراق). 

اقــدر دوركم في قــيــادة الـســلــطـة
ـرهـلـة الـراهـنـة الـقـضـائــيـة في ا
الــصـعــبــة الـتي تــمــر بـالــعـراق 
وأناشـدكم للمـرة الثـانيـة التدخل
ـبـاشـر حلل قـضـيـة دار الـسـكن ا
الوحـيدة الـعائـدة لي  وسبق ان
ناشـدتـكم عبـر صحـيـفة (الـزمان)
فـي ٢٢ ٥/ ٢٠١٩/ وقــــــــدمت و
االتـــــــصــــــال بي مـن قــــــبـل اعالم
اجملــلـس وســلــمــتــهم طــلــبــا الى
الهـيئـة العامـة حملكـمة الـتمـييز 
وبـــعـــد مـــرور ٨ شـــهــور ال اعـــلم
بالنـتيجة ومـصير الـطلب بالرغم
من االتـــصـــاالت واعـــلم ســـيــادة
ــــصـــادرة الــــرئــــيـس ان داري وا
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بـرفع ساتـر تـرابي أمـني يـفـصل ب
حـيي الـشــهـداء واخملـابـرات بـجـانب
الـكـرخ لغـرض إجـراء أعـمـال تـطـوير
تتضمن إنشاء شارع رئيسي بعرض
60 مــتــراً. وقــالت األمــانــة في بــيـان
ــــبــــاشــــرة بــــرفع امـس إنه تــــمت (ا
الساتر الترابي واألمني الذي يفصل
حي الـشــهـداء احملـلـة 875 من جـهـة
عن حي اخملــابــرات احملــلــة 877 من
اجلـهـة األخـرى لـغـرض حتـويـله إلى
شــــــارع رئـــــيـــــسـي). وأوضـــــحت أن
(أعــمـال الــتـطــويــر تـتــضـمن إنــشـاء
شـارع بـعـرض 60 مـتـراً يــتـكـون من
شارع رئيـس وشارعـ خدمي

باإلضافة إلى تطوير اإلفراز احلديث
من احمللة 875 حيث يـتضمـن العمل
فـــتح بـــوكـس تــرابـي وفـــرش وحــدل
لـلـحـصى اخلـابط مع إنـشـاء أرصـفة
ومـشبـكـات األمـطـار ومن ثم اإلكـساء

بثالث طبقات من االسفلت).


