
وقــرر مـــعــصـــوم وعــائـــلــته الـــعــودة الى
منزلهم القد الـواقع في العاصمة بغداد
ـنــطـقـة اخلــضـراء وسط خـارج أســوار ا
تـوقــعــات كـانت تــشـيــر الى عــودتـهم الى
بـريــطـانـيـا حــيث كـان يـقـيم بــعـد انـتـهـاء
مـهمـاته الرسـميـة كونه يـحمل اجلـنسـية
الـبــريـطـانـيــة مـنـذ سـنــوات انـخـراطه في
ــعــارض لـــلــنــظــام الــعـــمل الــســيـــاسي ا
الـسـابق لكـنه وفي خـطـوة غيـر مـسبـوقة
ســرعــان مـاتــخـلى عــنــهـا فــور مـبــاشـرته
وظـيـفـتــــــــــــه الـرئـاســــــيـة فـي شـهر آب
عـــــــام 2014  فـي وقـت مـــــــازال اقــــــــرانه
يحـتفظون بـجنسيـتهم الثـانية الى جانب

العراقية. 
وغـالــبـا مــايـعــودون الى الـعــواصم الـتي
ناصبهم منحتهم جنسيتـها أثر فقدانهم 
احلـكـوميـة وخالل مـراسم انـتهـاء الـوالية
قـام مــعــصــوم بــتـســلــيم اخــر مــا بــذمـته
ـنع الـرئـاســيـة. ودشن مـعــصـوم دورته 
مـخـاطـبـته بـصـاحب الـفـخـامـة واألكـتـفـاء
بالـسيـد الرئـيس عادا تلك االلـقاب دخـيلة

على اجملتمع العراقي. 
وكــان الــرئـيـس الـســابق قــد اقــام خلــلـفه
صالح مراسم استـقبال رسميـة مهيبة في
قــصـر الــسالم صـبــيــحـة الــيـوم األول من
أدائه الــيـمــ الـدســتـوريــة امـام مــجـلس
الــــنــــواب في الــــثــــالث من تــــشــــرين أول
اجلــــاري بـــــحـــــضــــور أركـــــان رئـــــاســــة
اجلــمــهــوريــة وديــوان الــرئــاســة والــتي
شـهـدت تـســــــنم الـرئـيس اجلـديـد مـهامه
ـكــتب الـرسـمي في الـقــصـر الـذي يــضم ا
لـرئـيس اجلـمهـوريـة وكبـار مـسـاعديه في
خطـوة جسدت الـتبـادل السلـمي للسـلطة
وكـانت مـوضع اشـادة وتـرحـيب مـخـتـلف
األوســـاط الـــرســـــمـــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة

والشعبية. 
ويــقــيم مـــعــصــوم في مــنــزله احلــالي مع
زوجـته وابنـته الـكبـرى واحـفاده في وقت
بقي مـنـزل الـعائـلـة في السـلـيـمانـيـة على
حـاله مفـعـمـا بـذكـريات الـصـبـا والـشـباب

والكفاح مع مام جالل.
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ديـرية فـي بيان احملافـظة.وقـالت ا
امس  إن (مستـشفى احلكـيم العام
باحملافظة استقبلت  أكثر من 750
مــراجع من الــزائــريـن الــعــراقــيـ
واالجـانب يــشـكــون من االخـتــنـاق
نــتـيــجـة ارتـفــاع نـســبـة الــرطـوبـة
بسبب هطول االمطار) مشيرا الى

(وفاة شخص منهم).
WO³Þ  U ö

ـالكــــات واوضح الـــــبـــــيـــــان ان (ا
الـطبـيـة والـصـحـية والـتـمـريـضـية
قـامت بـتـقد اخلـدمـات الـعالجـية
لــــهم و جتــــهــــيــــز صــــيــــدلــــيـــة
الــــطـــــوارر بـــــاالدويــــة الـالزمــــة
جتـهــيـزا اضــافـيــا بـعــد ان غـصت
ـراجــعـ تـزامـنـا مع الـطـوار بـا
تـوافــد الـزائـريـن الحـيـاء مــراسـيم
ذكـرى اربــعـيـنــيـة االمــام احلـسـ

عليه السالم). 
من جـــانـب اخـــر اعـــلــــنت شـــركـــة
ــصـنــعـة ــاريــنـز ا تــرايـتــون سـا

لـــلـــغـــواصـــة  في واليـــة فـــلـــوريــا
االمــريـكـيـة عـن انه  لـلـمـرة األولى
سيـكون بوسع الـبشـر زيارة أعمق
نــقـطــة في قــاع كل من احملــيــطـات
اخلــمــســة مــسـتــخــدمــ غــواصـة
تـتـسـع لـشخـصـ صـمـمت بـحـيث
تـكـون قادرة عـلى مـقاومـة الـضغط
الـهـائل عـلى عـمق أكـثـر من تـسـعة

اء. كيلومترات حتت سطح ا
وقـالت الـشـركـة في بـيـان امس انه
(ســوف يـســتــعـ مــشــروع بـعــثـة
األعماق اخلمسة  بغواصة خاصة
اسـتـغـرق صـنــعـهـا أكـثـر من ثالث
سنـوات) ونقل البـيان عن  فيـكتور
ستكشف الذي سيقود فيسكوفو ا
الـــغـــواصـــة انه (بـــعـــد أن تـــغــادر
سفـينـة الدعم وتـتجه صـوب أعمق
مـناطق احملـيط إنـها مـصنـوعة من
واد ذات الـتـيـتانـيـوم وغـيـره من ا
ـــكـــنـــهـــا الـــقـــدرات اخلــــاصـــة و

الغوص إلى األعماق).

طرة متفرقة من االنبار وسحب 
في مـــنــاطق مــتــفـــرقــة من الــبالد)
مـشـيـرا الى (اسـتــمـرار حـالـة عـدم

االستقرار في البالد). 
ونشرت الهيئـة  جدوال بالترسبات
ـائـيـة الـسـاقطـة حملـطـات الـعراق ا
ــــاضــــيــــة خالل الــ  24ســــاعــــة ا
ــلم.وتـابع الـبـيـان ان ( اجلـدول بـا
ــنـاطـق الـتي اشـار الى ان اكــثــر ا
شـهـدت تـسـاقط لإلمـطار كـانت في
مـنــطـقــة تـلــعـفـر 2.8 مــلم تـلــيـهـا
مـنـطـقـة عـلي الـغـربي وبـواقع 1.7
مـلم ومن ثـم مـنـطـقة عـنـة وبـواقع
 1.4ملم وان  العاصمة بغداد

شهـدت تسـاقط امطـار بنـسبة 0.5
ملم). 

فيما اعلنت مديرية صحة محافظة
الـــنــــجف  عن وفــــاة شـــخــــصـــ
واصــابـة  750شــخــصــا بــحــاالت
اخـــتــنــاق جــراء هـــطــول االمــطــار
وارتـــفـــاع نـــســـبــة الـــرطـــوبـــة في
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وتـابع البـيان ان الـشركـة ترايـتون
ـــصــــنـــعـــة ــــــــــــــاريـــنــــز ا ســــا
لـلـغـواصـة ومـقـرهـا فـلـوريـدا عـلى
موقـعهـا اإللكـتروني اعـلنت عن إن
الغـواصة الـوحيـدة احلاصـلة على
اعـتـمـاد حلـمل الــبـشـر إلى أعـمـاق

qÐu½ s  Ê«u M « …dOſ
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حازت االيـزيـديـة ناديـة مـراد جلـائـزة نوبل لـلـسالم لـعام 2018  واحلـيـازة أتت
بجـهد روحي وجسـدي وخسـارات اتت من عذابات الـسبي واالسـتعبـاد القاسي
الـذي مـورس عـلـيهـا جـسـديـا وروحـيـا وبتـبـادل االدوار من قـبل أنـاس يـفـسرون
االجتهاد والفتاوي والعرف حسب مزاج الشهوة والتطرف والعنف والتخلف . 
تـحضـر لتـكون قـصـة ناديـة مراد وعـودتهـا الى احلـرية واحلـياة اعـدها الـعالـم ا
ـا هي شجاعة ور شاهـدا على ضرورة وأد كل قـوى التكفـير والقتل والـتخلف 
اوال عـنـدمـا جـازفـت وهـربت من مـحـيط الـذل والـسـبي وعـالم اجلـواري  وذكـيـة
ألنهـا اسـتـغـلت فـجـيـعـتهـا بـذكـاء عـنـدمـا تعـاطف مـعـهـا الـعـالم رأي عـام ومـلوك
ـلتـها وشعـبها فصارت سـفيـرة لنوايـا احلرية  ورؤساء وجمـعيـات وا متحـدة 
سـاسة ومع كل خـطـاب كـانت تلـقـيه ناديـة مـراد كـانت دموع اجلـالـس تـنـهمـر 
ورؤســاء وسـفـراء وصــحـفـيــ ومـشــاهـدي تـلــفـاز.في مـقــابل نـاديــة مـراد الـتي
اوصلت قـضيتها وقـضية طائـفتها واهلـها الى ابعد مـكان في االرض كان هناك
ساحة التي من بنـات جلدتها وملتها من اضطلـعن بذات الدور واشتغلن بذات ا
ا سـكنهن ذات الـطموح لـلحصـول على ما حـصلت عليه اشتغـلت بها نـادية ور
ناديـة ويقـال ان احدى السـيدات حـضرت الى الـعاصـمة الـنرويـجيـة اوسلو من
اجل هـذا االمـر  ويـقـال ان مـشـادة حـدثت بيـنـهـا وبـ نـاديـة مـراد. وفي االخر
ـية الـنـرويجـيـون اعـطـوا لـناديـة الـضـوء األخـضـر لـتذهب مـنـتـصـرة الى االكـاد
الـســويـديــة وتـمــنــحـهــا نـوبل لــلـسالم  ولـم يـعــطـوهــا لـلــبـعض الــذي حـاول ان
يسـتعرض نشاطه من اجل اجلائـزة . فالبعض يعـتقد ان نادية الـريفية التي لوال
السبي لـبقيت فالحة في قـريتها  لن تسـتحق نوبل كما تـستحقهـا الكثيرات من
الالئي قدن الـتظاهرات وتعرضن للموت في حوادث الطائرات الهليكوبتر وذه
ـية ـهم اخـبرتـني سـيدة مـثقـفـة وأكاد ـتـحدة وعـرضن قـضيـتهن.  ا الى اال ا
ـرأة في ـدافـعـات عن قـضـية ا ونـاشـطـة ان الـكثـيـرات من الـنـسـاء الـعـراقـيـات ا
العـراق يسـتحـقن اجلـائزة قـبل مراد ووضـعت اسمـاء لـنشـاطات ( فالنـة وفالنة
بـعث الذي يدفع وفالنة والـنائبـة فالنة واالمـيرة االيزيـدية فالنه .  أنـا اقول ان ا
الـنــسـاء لـتــفـكـر هــكـذا (إن كن حـقــا يـفـكــرن هـكـذا) فــأن هـذا هـو بــدافع غـيـرة
(النـسوان) كـما يـقول كـاظم السـاهر نقـال عن نزار قـباني. وأظن ان نـادية مراد
فـقد عـبـرت حـاجـز االنـتبـاه الى غـيـرة ومـنـافـسة من فـالنه وفالنه 
عرفت الـلعـبة وعـرفت بسـرعة عـجيـبة لـباقـة التـحدث من اجل
تحـدة محرر قضـيتهـا حتى عـندما كـان خطـابها فـي اال ا
من احـدهـم لـتـلــقـيه هي .  نــاديـة مــراد اعـطت  وعـطــائـهـا
ـكن فـيه ان تـزاحـمـهـا وتـغـار مـنـهـا حتـول الى قـضـيــة ال 

آنساتنا  الطيبات.
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سـقـطت وزارة الـكـهـربـاء من جـديد
في امـتـحـان الـشـتـاء مـثـلـمـا فـشـلت
بـامـتـيــاز بـامـتـحـان الـصـيف. فـبـعـد
زخـة مـطـر مـتـوسـطـة انـقـطع الـتـيار
الـكـهـربـائي عن مـعـظم احـياء جـانب
ــواطـنــون مـنــهـا الــرصـافــة وحـرم ا
وتــعــطـلت اعــمــالـهم فــيــمـا عــجـزت
ـــولــــدات االهـــلــــيـــة عـن تـــلــــبـــيـــة ا
االحــتـــيـــاجــات نـــظـــرا لــطـــول مــدة
االنـقـــــــــطاع وعـجـز فـرق الـصـيـانة
عن اصالح ما سموه بـ (سقوط نحو

 135مغذيا نتيجة االمطار). 
وبــرغم كـثــرة الـشــكـاوى والــنـداءات
فــــان مــــنــــاطـق في الـــــرصــــافــــة في
مـقدمـتـهـا حي البـتـاويـ حرمت من
الــتـــيــار وانـــطـــفــأت بـــشــكـل كــامل
ـا تــسـبب فـي تـعــطـيل الــكـهــربــاء 
نازل من اخلدمة. االعمال وحرمان ا
ـعــامل فـانــهـا جلـأت امـا الــورش وا

الى مولداتها اخلاصة. 
وــــــــــقــــال صـــاحـب مـــطــــبــــعـــة في
الــبـتــاويـ انه (اضــطـر الى ايــقـاف
ـولدة كل سـاعـتي تشـغـيل للـحـفاظ ا
عـلى مــحـركـهـا ومن اجـل سالمـتـهـا
وان اســتــمــرار انــقـطــاع الــكــهــربـاء

ني النـفس بتوقيع السعدون (كـنا 
عـقـد الـكـهــربـاء مع شـركـة سـيـمـنس
انـية وجنـرال الكتـريك االمريـكية اال
لتأهـيل قطاع الـكهربـاء لكن يبدو ان
كل مـا يرد من تـصـريـحات حـكـومـية
هــــــو هــــــواء فـي شــــــبك او مـن اجل

االستهالك الدعائي). 
ــواطـن مــحــمــد راهي من وشــاركه ا
ـنــطـقـة ذاتــهـا الـقــول (ان مـواعـيـد ا
حتــسـ الــشـبــكــة واحلـصــول عـلى
التـيـار صارت عـملـيـة كذب مـبرمـجة
ـسؤولـون اسـتخـدامـها في يحـسن ا
ـنـاسـبة) ودعـا الى (عـمل االوقـات ا
عـاجل وسـريع والســيـمـا ان الـشـتـاء
يــنــذر بـعــواقب وان حــلم احلــصـول
عـلى الــتـيـار الـكـهــربـائي صـار شـبه

مستحيل).
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ـسـتـغرب ان يـظل واضـاف (ان من ا
مسؤلوا قطاع الكهرباء في الرصافة
صـامـت ال يـعـلن اي مـسـؤول مـنهم
اسـبـاب انـقـطـاع الـتـيـار وال نـشـاهـد
حركة او جـهدا ميـدانيا لالصالح ما
يــعـني ان الــســاعـات الــتي  فـيــهـا
االنــــقــــطــــاع ســــتــــســــري وان فـــرق
السيطرة والصيـانة تبدو عاجلة عن

اصالح هـــــذا الــــكـم الــــكـــــبــــيـــــر من
االنقطاعات). 

واطـن ابو وبـصـريح الـعـبـارة قـال ا
حتـــســ (نـــريــد ان نـــعــرف هل هي
شــبــكـة مــتـكــامـلــة تــخـضع لــشـروط
تـانة ام هي شـبكـة متـهرئـة مؤقـتة ا

وقـــد عــجـــزت وزارة الـــكــهـــربــاء عن
حتـــــقـــــيـق اجنـــــاز من خـاللـــــهـــــا?).
واسـتـدرك حـمـادي عـزمي فـقـال (لـقد
جــاءت الــكــهــربــاء عــنــد الــســاعــة 4
عـصــرا لـكـنـهـا سـرعــان مـا انـقـطـعت
كــلـيـا فـي اخلـامـســة اي بـعــد سـاعـة

عـالوي واسامـة الـنـجـيـفي عـلى الـتـقـاعد
وفــيـمـا ظـل نـشـاط هــؤالء مـســتـمــرا عـبـر
ـانيـة او احزابهم الـسيـاسية. كـتلهم الـبر
فـان صـورة مــعـصـوم او نـشــاطه اخـتـفت

تماما. فأين هو االن?
(الــزمـــان) اســتـــقــصت مـــكــان مـــعــصــوم
ووجـدت انه غــادر وأفــراد عـائــلـته قــصـر
الـسالم في مـنطـقـة اجلـادرية الـذي شـغله
مـنـذ تــسـنـمه مـهـامه رئــيـسـا جلـمـهـوريـة
الــعــراق عـام 2014 حــتـى يــوم اجلــمــعـة
الـــتـــاسع عـــشـــر من شـــهـــر تــشـــرين اول
اجلـاري عــقب تـولي خـلـفه صـالح رئـاسـة

قبلة.  اجلمهورية للسنوات األربع ا
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ـنــبئ اجلــوي من الــهـيــئـة تـوقـع ا
الــعـامـة لالنــواء اجلـويـة والـرصـد
الــزلــزالي في وزارة الــنــقل صـادق
عـطــيـة  هـطــول أمـطــار غـزيـرة في
عـــدد من احملــــافـــظـــات  وتــــشـــمل

بغداد.
 وقــال عــطــيـــة في صــفــحــته عــلى
الـــفـــيـــســـبـــوك امس ن (تـــطــورات
الـطـقس الـيوم االثـتـ  تـشـير الى
وجـــود  ســـحب ركـــامـــيـــة رعـــديــة
وامطار تـمتاز بالـغزارة على اغلب
مــنــاطق نــيــنــوى وجــنــوب ديــالى
وشمال واسط وشرق العاصمة). 
وأضـاف ان (الـســحـابـة الــعـمالقـة
عــلى غـرب نــيــنـوى تــتــجه حـالــيـا
ـــركـــز ودهـــوك واربـــيل نـــواحـي ا
ــــــــا تــــــــصـل الى كــــــــركــــــــوك ور

وسليمانية وصالح الدين).
وتـابع عـطـية (كـذلك تـوجـد  سحب
ركـامـية قـيد الـتـكوين عـلى مـناطق
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شعار هيئة االنواء اجلوية

اســـتـــغـــرق اكــــثـــر من نــــهـــار كـــامل
وحتديدا منذ الساعة اخلامسة فجرا
بـــعــد اول زخـــة مــطـــر هــطـــلت عــلى

بغداد). 
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ونـــاشــد االهـــالي وزارة الـــكــهـــربــاء
الــتـدخل الــعـاجـل النـقــاذهم من هـذه
احملــنــة وحـــمــلـــوا فــرق الــصـــيــانــة
مـسـؤولـيـة الـتـلـكـؤ نـتـيـجـة االهـمـال
وسوء االسـتـجابـة لـلطـوار مـنذ ان
ــنـــطـــقـــة الى مـــا يـــعــرف حتــولـت ا

باخلصخصة. 
ـــحــــاســــبـــة وطــــالـــبــــوا الــــوزارة 
سؤولة قصرين والسيمـا الشركة ا ا

عن هذا القطاع. 
واستغرب مواطنون من حالة تداعي
شـبـكة الـكـهـربـاء بـحيث انـهـا تـنـهار
كـلـيـا فـي اول زخـة مـطـر وتـسـاءلـوا
عن ســر غـيـاب الــوزارة عن مـتــابـعـة
احـوال الــشـبـكـة اسـتــعـدادا لـلـشـتـاء

وتفاديا لالنقطاع. 
وقـالـوا ان هـذه احلالـة غـيـر مـقـبـولة
كن تفسـير اسبابـها كما دعوا وال 
واطن ان الى التدخل النقاذ ا البر

شكلة.  من ا
وقــال احــمــد زكي رســتم مـن ســكــنـة

واحدة). وكانت مناطق في بغداد قد
حـرمت من الـتـيـار الـكـهـربـائي الكـثر
من 20 ســــاعــــة امـس في ســــابــــقـــة
تذكـرنا بـاحلرب الـتي دخل االحتالل
خـاللــهـــا بــغــداد وانـــهــارت شـــبــكــة

الكهرباء ومازالت. 
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ان اقـرار قــانـون شـركــة الـنــفط الـوطــنـيـة في اخلــامس من اذار من هــذا الـعـام
ونـشره في الوقائع العـراقية في نيسان 2018 كـان مؤشرا طيبا عـلى امكانية
الـرهان لـتـنـظـيـم القـطـاع االسـتـخـراجي والـتـسـويـقي فـي قـطـاع الـنفـط قـانـونـيا
واداريا تسـتتبـعه خطوات ارتـقاء للـجهد الـوطني لدفع عـجلة الـنهوض بـاقتصاد
البلـد وقد واجه تـشريع القـانون الكـثير من االنـتقادات لـدوافع مختـلفة اليـخلو
ــكن الــتـغــاضي عـن الـدوافع الــقـسـم مـنــهــا احلــرص وحــسن الــنـيــة كــمــا ال 
السـياسيـة للقـسم االخر وفي كل االحـوال هناك مالحـظات على بـعض فقرات
ـكـن مـعـاجلــتـهـا مــسـتـقــبال كـمـا هي الــعـادة في الــقـوانـ االخـرى. الــقـانـون 
شرع عـادة ما يضع فلسفة القانون دوما اثنـاء التشريع لتتمحور كافة بنوده وا
حــول ضــمــان حتــقــيق الــفـلــســفــة امــا جــوهــر  قـانــون الــشــركــة هــو ضــمـان
اسـتقاللـيـتهـا وتـوفـير مـسـتلـزمـات جناحـهـا لـتصـبح قـادرة علـى تنـفـيذ سـيـاسة
الـدولــة الـنـفـطـيـة واالرتـقـاء بـاجلـهـد الـوطـني كـمـنـافس قـوي السـتـثـمـار الـثـروة
النفـطيـة ومن ابرز مـعالم هذه االسـتقاللـية هـو حتديد مـرجعـيتهـا بوضـوح كما
ـشـرع مـجـلس الـوزراء كـمـرجـعـية ـادة الـثـانـيـة من الـقانـون وحـدد ا جـاء في ا
قانونـية واداريـة  مع ايجاد االلـيات الـقانونـية لـلتنـسيق بـ وزارة النفط كـجهة
مسؤولـة عن رسم السـياسات الـنفطـية ومـراقبة تـنفيـذها وبـ الشركـة من جهة
ــصــالح بـ ــشــرع وضع في حــسـبــانه ضــرورة عـدم تــضـارب ا اخـرى. ان ا
: الوزارة والشركة فلكل منهما مـسؤولياته وصالحياته وهناك مرجعية اجلهتـ
يرجع الـيـها الـطـرفـان في حال اخلـالف وهي مجـلس الـوزراء.  في قـناعـتـنا ان
نـتـهـيـة واليـته واالمـانـة الـعـامـة جملـلس الوزراء الـسـيـد رئـيس مـجـلس الـوزراء ا
ووزارة النـفط لم تمـنح اجلهـد االستـثنـائي لـوضع االسس السـليـمة لـتنـفيـذ هذا
ادة قـبل االخيرة من الـقانون ووزارة الـنفط حاولت هم كـما اكدتـها ا القـانون ا
مـشكـورة وضع الـلـبنـات االولى لـلمـشـروع بالـسـيـاقات الـتـقلـيـدية الـتي اعـتادت
عليـها فلم يـتبلور عـمل مهني مـتميـز يتناسـب مع اهمية الـشركة طـوال الشهور
شـروع ويدفـع برسـائل اطمـئـنان بـوجود اضـية بـشـكل يضـمن سالمـة ا ال 6ا
ـا  الـتـعـامل مـعه بـسـيـاقات دون ـشـروع اسـتـراتـيـجي وا جـهـد اسـتـثنـائي 
مـسـتوى الـطـمـوح مع جل االحتـرام والـتقـديـر لـكافـة اجلـهود. لـذلك بـرزت على
ـكن ان حتـدث لـو ـاضي هـفـوات مـا كـان  الـسـطح مـبــاشـرة خالل االسـبـوع ا
ـطلـوب  فقد اكـدنا مـبكرا تعاهـد اجلمـيع للتـعامل مع تـنفـيذ القـانون بـالشكل ا
في مـرات عـديـدة على قـضـيـة االسـراع بعـد نـفـاذ القـانـون اخـتـيار شـخـصـيات
ـشروع اضـافـة الى ضرورة االعـتمـاد على بـيوت خـبرة رصيـنة وطـنيـة لقـيادة ا
شروع. ان عدم الـتصدي اجلاد ـية لوضع االسس االدارية الـسليـمة لبنـاء ا عا
لرئـاسة الوزراء خالل ستـة اشهر بتـكليف من تراه مـناسبا لـلتعاون مع الوزارة
ـستـلزمـات الـضروريـة لـتأسـيس الـشركـة وتـرك االمر الى االسـبوع في تـهـيئـة ا
هلة احملددة للتأسيس  في القانون االخير من عمرها والتي تزامنت مع نهاية ا
اضي كان اجـراءا ارجتـاليـا.  ولـعل االرباك الـذي حصـل في نهـايـة االسبـوع ا
بـضم الـشـركات الـوطـنـيـة التـسع الى الـشـركـة وفك ارتـباطـهـا من الـوزارة جاء
ـصـالح بـ الوزارة والـشـركة Conflict of interest في نتـيـجـة تضـارب ا
ح ان بـنود القانون جاءت لفك التشابك وان تـكون مرجعية الشركة خارج عن
الـوزارة.  كـان يـفتـرض الـتـركـيز عـلى تـشـكـيل مـجـلس ادارة الشـركـة واخـتـيار
اعـضـائـهـا بـشـكل مـهـني وشـفـاف فـهـنـاك خمـسـة اعـضـاء في اجملـلس حـسب
ـوافـقـة الـقـانـون من الـدرجـات اخلـاصـة يـتـم تـرشـيـحـهم من رئـيس الـشـركـة و
مجـلس الوزراء وبالتالي مصـادقة مجلس النواب وهـذا لم يتم حتى االن ليشكل
الـغـطاء الـقـانـوني لـقرارات الـشـركـة ونـشـاطاتـهـا اضـافـة ان تسـجـيل الـشـركة
رسمـيا لم يـتم حتى االن ويـتطـلب االمر حتديـد راس مال الـشركـة وهذا يـحتاج
الى تـقـيـيم مــوجـودات الـشـركــات الـتـسع من قـبـل مـكـتب اسـتــشـاري  يـخـتـاره
ـادة الـرابـعـة من الـقـانـون وهـذا لم اجملـلس ومـوافـقـة مـجــلس الـوزراء حـسب ا
يتـحقق بسبب عـدم استكـمال مجـلس االدارة وامام الشركـة الفتـية وضع نظام
داخلي يـقر من اجمللس يتضـمن هيكليـة الشركة وقـضايا كثيـرة ادارية لم تنجز
بعـد خالصة االمر ان مـستـلزمات الـشركة قـانونـيا لم تسـتكـمل حتى االن لذا
جــاء قـرار ضم الــشـركــات الـتـسـع غـيـر مــدروس ويـفــتـقــر الى ابـسط الــقـواعـد
القـانونية واثار مـوجة من االنتقادات الى رئـاسة الوزراء ووزارة النفط. في ح
كن ان يـشكل اخلـطـوة االخيـرة في سلـسلـة االجراءات ان قرار الـفك والـضم 
ويتم من قـبل وزير الـنفط.  ان الـتراجع عن قـرار ضم الشـركات الـتسع لـشركة
النـفط الوطنية يوم امس كـان قرارا مسؤوال والشكـر موصول الى السيد رئيس
ـباشر في معاجلـة االمر وانتشال هـذا القطاع احليوي ـكلف لتدخله ا الوزراء ا
زيد من التأني في رسم خارطة طريق من الدخـول في متاهات وعلينا الـدفع با
تـؤمن لـلـعـراقـيـ ظهـور شـركـة نـفـطـيـة وطـنـيـة قـادرة عـلى حتـقـيق امـانـيـهم في
اسـتثـمـار الـثروات بـشـكل صـحيح. لـقـد انـتظـر الـعـراقيـون احـيـاء هذه الـشـركة
نــصف قــرن فال ضــيــر فـي االنــتــظــار الشــهــر مــعــدودة
لضـمان  انـتقـال سلـيم من الـناحـية الـقانـونيـة واالدارية.
ان مشـروع شركـة النـفط الـوطنـية لـيس مشـروعا عـابرا
بل مـشــروعـا اســتـراتــيـجــيـا يــؤمل ان يـشــكل الــرافـعـة

لنهضة القطاع النفطي واقتصاد العراق. 
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تصل إلى  11ألف مـتـر  وسـتـقـوم
قــنــاة ديـــســكـــفــري آنــد ســـايــنس
ــهـمـة الـتــلـفــزيـونــيـة بــتـصــويـر ا
بـأكـمـلـهــا من أجل مـشـروع يـعـرف
باسم ”الكوكب العميق “سيتم بثه

في 2019).
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يدور سـؤال في الشارع الـعراقي واوساط
من الـــنــخب مـــؤاده: اين هـــو االن رئــيس
اجلـمـهـورية الـسـابق فـؤاد معـصـوم? فـقد
تابع الرأي العام عملـية التسلم والتسليم
الـتي جــرت بـيــنه وبــ الـرئــيس احلـالي
بـــرهم صــالـح وتــنـــاقــلت وســـائل االعالم
مــراسم هـذه الــعـمـلــيـة الــدسـتـوريــة غـيـر

سبوقة في التاريخ العراقي.  ا
وكـانت جـريــدة الـوقـائع الــعـراقـيـة وهي
اجلـريــدة الــرســمــيــة لـلــدولــة قــد نــشـرت
مـرسـوم تـعـيـ صــالح واحـالـة مـعـصـوم
ـــالـــكـي وايــاد ونـــوابه الـــثالثـــة نـــوري ا

واكــدت نـشــر اكـثـر من 20 الف عــنـصـر
امنـي على خط سـير الـزائرين. من جـهة
اخــرى تــظــاهــر الــعـشــرات مـن االجـراء
الـيـومـيـ في مـديـنـة الـنـاصـريـة الـيوم
للمطالبة بشمولهم بالتعيينات اجلديدة

لدائر صحة ذي قار . 
تـظاهـرون امام مـبنى مـجلس وجتـمع ا
احملــافـظــة وهـو يــرفـعــون الفـتــات كـتب
عـلــيــهـا ( نــطــالب بــان يــكـون الــتــقـد
كــــدائـــــرة واحــــدة ) و ( االولـــــويــــة في
الـتـعـي لالجـور الـيـومـية ) و ( كال كال

للتهميش ).
ــتــظــاهـر فــهــد الــبــدري  انـهم  وقــال ا
خـرجـوا لــلـمـــــــطـالـبــة بـرفع مـا وصـفه
بـــــالـــــظـــــــــــلـم واحلـــــيف عـن االجــــراء
الـيــومـيـ لــدى صـحــة ذي قـار والـذين
يبلغ عـددهم نحو 2500 اجير  مـطالبا

بشمولهم
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ـتـظـاهـر بـالـتـعـيـيـنـات اجلـديـدة . امـا ا
كـرار عـدنـان فـتـسـاءل هل مـن االنـصاف
تــعـــيــ مـــوظــفـــ من خـــارج االجــراء
اليومـي وهم الذين قـبلوا بـالعمل لدى
اضـية دائـرة الصـحة طـيـلة الـسنـوات ا
بـرواتب ال تــزيــد عن ثالثــة االف ديــنـار

عراقي يوميا . 
وطـالب بـالـغـاء االسـتـمارة االلـكـتـرونـية
والــغـاء طــريـقــة الـتــقـد احلــالـيـة وان
يـكـون الـتعـيـ حصـرا عن طـريق جلـنة
من اصــــحــــاب االخـــتــــصــــاص الجـــراء
ــقـابـالت وان يـكــون الــتـعــيــ حـسب ا
ــقـابـل قـال االقــدمــيــة والــدرجـات  فـي ا
رئـــيس جلـــنــــة الـــصـــحـــة في مـــجـــلس
مـحـافظـة ذي قـار عـبد االمـيـر سالم  ان
لف اجمللس سيعمل عـلى معاجلة هذا ا
تاحة ولو بشكل جزئي كـون الدرجات ا
قــلــيـــلــة نــســبــة لالعـــداد الــكــبــيــرة من

تقدم .  ا
وراى انه مـن الــــــضـــــروري انــــــصـــــاف
شـريحـة االجراء الـيومـ الذين خـدموا
الـدائـرة الكـثـر من ثـمـان سـنـوات مـقابل
اجــور زهـيــدة  مـتـعــهـدا بــالـعــمل عـلى
وضع بـعض الـضـوابط الـتي تـتيـح لهم

. فرصا اكبر في التعي
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اطـلع مـحـافـظ ذي قـار يحـيـى الـنـاصري
عـلى سـيـر اخلطـتـ االمـنيـة واخلـدمـية
اخلـاصـت بـزوار االربـعـ  في مـناطق
شـــمـــال ذي قـــار  ,واشـــاد بـــالـــتـــعـــاون
ــواكب احلـــســـيــنـــيــة ـــشــتـــرك بـــ ا ا
والــقـوات االمــنــيـة والــدوائــر اخلـدمــيـة
والـصـحـيـة التي تـقـدم خـدماتـهـا لـلزوار
ـــتــوجـــهـــ ســـيــرا عـــلى االقـــدام الى ا

كربالء. 
5²Dš dOÝ

وقـال الـنــاصـري خالل مـتـابــعـته لـسـيـر
ـواكب احلـسـيـنـيـة اخلـطـتـ وتـفـقــده ا
عـلى طـريق مـرور الـزائـرين ان (دوائـرنا
احلكومية وقواتنا االمنية متواصلة في
تـقد خـدمـاتـهـا  للـمـسـيـرة احلسـيـنـية
ضــمـن اخلــطــتــ االمــنــيــة واخلــدمــيـة
ـعدتـ حلـمايـة زوار االربـع وتـام ا

اخلدمات لهم ). 
مـشـيـرا الى (مـشـاركـة اكـثـر من  20الف
الكـــات عـــنــــصـــر امـــنـي ومـــئـــات مـن ا
االداريـة والـصـحـية فـي تـنـفـيـذ مـفردات

اخلطت االمنية واخلدمية). 
واشـــاد مـــحـــافـظ ذي قـــار بـــالـــتـــعـــاون
ــواكب احلـــســـيــنـــيــة ـــشــتـــرك بـــ ا ا
والــقـوات االمــنــيـة والــدوائــر اخلـدمــيـة
والـصــحـيـة في تــقـد اخلــدمـات لـزوار
اربعـينـية االمام احلـس (عـليه السالم)
توجه سيرا على االقدام الى كربالء ا

قدسة".  ا
وكـان مــحـافظ ذي قـار قـد قـام يـوم امس
اجلــمــعـــــــة بــجــولــة تــفــقــديــة واســعـة
لــلـــمــواكب احلـــســـــيـــنــيــة وخـط ســيــر
الـــزائـــرين  فـي قــضـــاء الـــنـــصــر ,وذلك
لــغــرض االطالع عــلى ســيــر االجــراءات
االمنيـة واخلدمية والصـحية ورافقه في
اجلــــولــــة عــــدد من اعــــضــــاء مــــجــــلس
احملافظة ورؤسـاء الوحدات االدارية في
شـمــال ذي قـار وعـدد من مـدراء الـدوائـر

اخلدمية.    
اضي وكـانت ذي قـار اعـلـنت االربـعـاء ا
ـبــاشـرة بــتـنــفــيـذ اخلــطـتــ االمـنــيـة ا
واخلـدمـيـة لـتـأمـ اخلـدمـات واحلـمـاية
لـزوار  اربــعـيـنــيـة االمــام احلـسـ (ع)
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