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احملـافــظـة لـغـرض احملـافــظـة عـلى مـيـاه
الـشــرب من الـتــلـوث ).ونـفــذت  مـديـريـة
زراعـة مــحـافـظــة نـيـنـوى بــالـتـعـاون مع
ديـرية العـامة لـتربـية احملافـظة حـملة ا
ن لتشجـير عدد من مدارس اجلانب األ
ـــوصـل بـــشــتـالت الـــزيـــتــون ـــديـــنــة ا
ــديــريــة  . وتــابع وبــإشــراف مـالكــات ا
البـيان ان (احلـملـة تأتي تـزامنـا مع بدء
العـام الدراسي اجلـديد ولتـعلـيم الطـلبة
عـلى عـمـلــيـة الـزراعـة وغـرس الـشـتالت
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تـابعت مـديـريـة زراعـة  محـافـظـة كربالء
ـــتــخـــذة من قــبل تــنـــفــيـــذ االجــراءات ا
احلكـومة احملـليـة والدوائـر ذات العالقة
لـغرض الـتـخـفـيف من االضـرار البـيـئـية
الناجتـة عن نفوق االسـماك في محـافظة
بابـل . وقال بـيان لـوزارة الـزراعة تـلـقته
(الـــــزمـــــان) أمس انـه (والجل احلـــــد من
ـــرض واالضــرار الــبـــيــئــيــة انــتــشــار ا
ــتــمـــثــلــة بــتـــلــوث مــيـــاه الــشــرب في ا
احملــافــظــة اوعــزت الــلــجــان اخملــتــصــة
اســبـاب االصــابـات الى تــوفـر الــظـروف
رض تـنخـر الغالصم الـبكـتيري هـيأة  ا
ـكـثـفـة العـداد جتـاوزت مـنـهـا الـتـربـيـة ا
ــــــقـــــرر فـي وحــــــدة احلـــــجـم وقــــــلـــــة ا
االوكــسـجــ وزيــادة االمـونــيــا ووجـود
ــتــحـــلــلــة وتــراكم ــواد الــعــضـــويــة ا ا
ـياه) الفـضالت  وانـخفـاض مـناسـيب ا
واضـاف فـضـال عـلى  مـا يـلــقى في نـهـر
دجــلـة والــفـرات من مــلـوثــات صـنــاعـيـة
ومنزلـية بدون عـمليـات معاجلـة وتدوير
للمياه وان احلديث عن القاء مواد سامة

بفعل فاعل الصحة له).
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مـوضـحـاً انه ( تـشكـيل فـرقـة بـيـطـرية
ـرض تــقــوم بــعـمــلــيـات الــتــحــري عن ا
ـصـابـة واسـتـنـفـار والـرش لـلـمـشـاريع ا
جهود كافـة اجلهات السانـدة باستخدام
ـطـاطـيـة الـشـبـاك والـزوارق واالحـزمـة ا
احلاجزة الزالة االسـماك النافـقة في نهر
الـفـرات وبـاشـراف من دائـرة الـبـيئـة في

ــقـراطـيـة هـنـاء في بـرنـامج دعم الـد
حـمود عـبـاس  خـالل مؤتـمـر اإلعالن
عن البـرنـامج ان  الـدعم الـلـوجـستي
ــقـــتـــرحـــات وااللــيـــات واالراء في وا
مجال السياسة العامة والتشريعات 
اسـة بـحـياة وكافـة جـوانب احلـيـاة ا
ـواطــنــ  مـشــيــر الى ان مــشـروع ا
البـرنامج يـنفـذ بالـشراكـة مع جمـعية
األمل الـعــراقـيــة  ومـنـظــمـة الــنـجـدة
الشعبية  ومجلس مساعدات الشعب
الترويجي  ومـعهد اإلصالح للـتنمية
في اقـلــيم كــردسـتــان الـعــراق . وبـ
ــنـــظــمـــات غــيــر مــديـــر عــام دائـــرة ا
احلـكـوميـة فـي األمـانة الـعـامـة جملس
الـوزراء مـحـمـد الــتـمـيـمي ان  الـدعم
ــقــراطــيـة الـتــشــاركي وتــعــزيــز الـد
دني  يـجري عبـر قسم للمجـتمع ا
شاركة اجملتمعية  وفق التخطيط وا
ـنـظـمــات والـتـاريخ الـطـويل قـانـون ا
ــتــد لــعـام 1886 اول نــشـوء الــذي 
ـدني  وتـطـور عـبـر الـسـن للـعـمل ا
ـرحـلـة احلـاليـة  ونـحن لـيـصل الى ا
نـدعم هـكـذا بـرامج مــتـقـدمـة لـتـعـزيـر
ــقــراطــيــة . واشــتــرت الــعــمل والــد
منسـقة البـرنامج ضحى مـصطفي ان

حسن الربيعي

اخلــطــة الـزراعــيــة الـشــتــويـة وتــأثــرهـا
قررة في احملـافظة ـائيـة ا باحلصص ا
ـزارع وبحـضور عـدد من الـفالح وا

واخملــــتــــصــــ فـي الــــشــــأن الــــزراعي.
واوضح الــبــيــان ان ( الــنــدوة  نــاقــشت
محـاور منـهـا اخلطـة الزراعـية الـشتـوية
ــقـررة ــائـيــة ا وتــأثــرهـا بــاحلــصص ا
واالنـخـفـاض احلـاد في بـيـانـات اخلـطـة
ـناطق يـاه وضرورة الـتـركيـز على ا وا
األكــثــر ضــمـــانــا بــاإلرواء واســـتــبــعــاد

حــيث وزعت بــيــنــهم نــشــرات إرشــاديـة
ـشــاركـة ) واضـاف ان ( حتـثــهم عــلى ا
ـديـريـة شــعـبـة زراعـة ربــيـعـة الــتـابـعــة 
زراعة احملـافظـة  نظـمت  جولـة ميـدانية
بـــرفــقــة عـــدد من الــفالحـــ إلى احلــقل
اإلرشـادي الـواقع داخل بــنـايـة الـشـعـبـة
لـتـعـلـيم الـفالحـ عـلى زراعـة وتـسـمـيد
مــحـــصـــول اخلـــيـــار وطــرق الـــعـــنـــايــة
به).ونــظـمت  مــديـريــة زراعـة مــحـافــظـة
الـبــصـرة نـدوة إرشـاديـة بــشـأن  تـنـفـيـذ

األراضي الـزراعـيــة الـواقـعـة في أطـراف
األنـهــار وضـرورة تـزويــد الـفالحـ في
احملـافظـة بـإجـازات اآلبار ومـعـرفـة مدى
صالحـيـتـهـا إلرواء مـحـصـولي احلـنـطـة

والشعير).
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وتـــابع انه (  الـــتـــطـــرق إلى األراضي
الــتـي تــعــتــمـد عــلـى اآلبــار ومــنــاقــشـة
ــؤجــرة من مــوضــوع إعــفــاء األراضي ا
األجور بالنسـبة لألراضي التي ال تتوفر
لـهـا حصـة مـائـيـة لـعامي 2017-2018 
واإليعـاز بتثـبيت الـعقـود الزراعـية التي
تــطـبق الـتــعـلـيـمــات بـاخلـطــة الـزراعـيـة
للموسم احلـالي). وعقدت الوزارة  ندوة
ـــؤتــــمـــر الــــعـــلـــمـي الـــدولي بـــشــــأن  ا
لالجتاهـات احلديـثة لـلعـلوم الـتطـبيـقية
في مـالـيـزيــا وبـحـضـور الـوكـيل الـفـني
مـهـدي ضــمـد الـقـيـسي وعــدد مـنـتـسـبي
الــوزارة والـــبــاحــثــ واخملــتــصــ في
الـــشــأن الـــزراعي. واضــاف الـــبــيــان ان
ـنصات شـارك نـاقشوا الـتعـريف با (ا
ـعـتـمـدة ونـبذة عن ـيـة الـعلـمـيـة ا الـعـا
منـصـة أريد لـلبـاحثـ الـناطـق بـاللـغة
الـعـربـيـة في مـالـيـزيـا واحملـفل الـعلـمي
ــؤتـمـرات والــورش اخلـاصـة الـدولي وا
بـه ودور الـــوزارة كـــراعـي لـــلـــمــــحـــافل
واشار الـدولـيـة من خالل هـذه الـنـدوة) 
ؤتمـر يقام في ماليزيا البيان الى ان ( ا
جامعـة مااليا لـلفترة من -29/12/2018
2/1/2019 وهو احد فعاليات احملفل

الدولي الـثـالث الذي تـقيـمه مـنصـة أريد
للباحث من مختلف دول العالم).

توزيـعها خـالل هذا األسبـوع  احلالي
)  مشيرا الى (وصول سبع شاحنات
ادويــــــــة وثـالث شـــــــــاحــــــــنـــــــــات من
ــســـتــلـــزمـــات الــطـــبــيـــة خالل هــذا ا
االسبـوع لسد الـنقـص وتعزيـز موقف
ـسـتـلزمـات في احملـافـظة). االدوية وا
وأضـاف الـعـزاوي  إن (صـحـة ديـالى
تعمل على توفير األدوية ومنها ادوية
االمــراض الـــســـرطــانـــيـــة واألمــراض
ـزمـنـة واألدوية بـاهـظـة الـثـمن لـرفع ا
عاناة عن كـاهل العوائل الـتي لديها ا

زمنة ).  أفراد مصاب باألمراض ا
وأكد مديـر اعالم صحـة ديالى   إن  (
الدائـرة تسعـى إلى توفـير كل مـا يلزم
ــــواطن مـن اخلــــدمــــات الــــطــــبــــيـــة ا
ستويات في والعالجية وعلى أعلى ا
ظل الظـروف احلالـيـة والصـعبـة التي

يعيشها مواطنونا) .
من جـهـة اخـرى  دعـا بــرنـامج تـعـزيـز
ـقراطـية الى تـوطيـد العالقـة ب الد
ـــركـــزيـــة احلـــكـــومـــات احملــــلـــيـــة وا
ــدني  لـزيـادة ومـنـظــمـات اجملــتـمع ا
ؤسـساتـية  والتـأثيـر على القـدرات ا
السـيـاسـة العـامـة  وتـعزيـز الـشـراكة
شـترك. واكـدت االستـشارية والعـمل ا
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انــطالق أعــلـنـت جـامــعــة ديــالى عن  
العمل باحلكـومة االلكترونـية وانتهاء
الــعــمل الــورقـي  فــيــمــا اكــدت انــهــا
رسـالــة واضـحــة وقــويـة ال يــقـاف اي
فساد مـالي او اداري يخـص موضوع
الـتـعـيـيـنـات .  وقـال رئـيس اجلـامـعـة
عبـاس الـدلـيمـي في بيـان تـلـقته  الـ (
الـــــزمـــــان ) امـس  انـه  (  انـــــطالق
الـعمـل بنـظـام احلـكـومـة االلـكـتـرونـية
وانـتــهـاء الــعـمل الــورقي في جــامـعـة
ديـــالـى )  مـــبـــيــــنـــا ان  ( ذلـك يـــأتي
انـســجـامـا مـع تـوجـيــهـات احلــكـومـة
ان العراقي باستخدام اجلديدة والبر
الـشــفـافــيـة واجلــانب االلـكــتـروني ) .
واضــاف الـــدلــيـــمي   ان  ( جــامـــعــة
ديالى هي اول مـؤسسـة عراقـية تـقوم
بـــالـــتـــعـــيـــ عـن طـــريق احلـــكـــومـــة
ــمـارسـة الـكـتـرونـيـة االلـكـتـرونـيـة و
ـــواطن ضـــمن بــــرنـــامـج حـــكـــومــــة ا
االلـكـتـرونـيـة )   مـبـيـنـا ان  (جـامـعـة
ديـالى اعـلـنت طـلـبـات تـعـيـ وفـرص
عـــمل لـــلـــمـــحـــاضـــرين فـي الـــدراســة
ـسـائــيـة والــتـعـيــ بـأجـور يــومـيـة ا

ــــتـــوفـــر عـن طـــريق وعـــلى حــــسب ا
احلــكــومـــة االلــكــتــرونـــيــة وجنــحت
التـجـربـة اذ قـدم لـلـمـوقع االلـكـتروني
للتعي   5795 شخصا وبعد اجراء
قابلـة  تعي    541شخصا و ا

تــقـد   72 اعـتــراضــا  قــبـول 12
منها) . 

Í—«œ« V½Uł

واشار  رئيـس جامعـة ديالى  الى ان
(هــذه اخلـــطــوة هــدفـــهــا اســـتــخــدام
الشـفافيـة في اجلانـب االداري وابعاد
ـوظف ـتـقـدم لـلـتـعـيـ بـا مـواجـهـة ا
وهي رسالـة واضـحـة وقويـة ال يـقاف
اي فــــســـــاد مــــالـي او اداري يــــخص
موضـوع الـتعـيـيـنات) وأعـلـنت دائرة
رضى صحة ديالى عن توفير العالج 
السـرطـان وألول مـرة في الـبالد فـيـما
بـاشـرة بتـوزيـعهـا خالل هذا سيـتم ا

األسبوع . 
وقـال مديـر إعـالم دائـرة صحـة ديـالى
فـــارس الــعـــزاوي لــ (الـــزمـــان)   انه
(وألول مره في عموم الـبالد  توفير
عالج االرمــدكس بــعــدد  500 شـريط
وتــامــوكــســفــ بــعـدد 1500 شـريط
باشرة في رضى السرطان وسيتم ا

 إطالق برامج االستراتيجيات بشكل
عام واحـدة من ستـراتيـجيـة الوطـنية
راة العامة  والـتركيز علـى مشاركة ا
 والـبــحث واالســتـبــيــان والـتــحــلـيل
علومـاتي  الذي شمل 8 محافظات ا
من ضمنها العاصـمة بغداد  بدا منذ
سنوات ويستمر لـلمرحلة القادمة من
اجل قــيـام دولــة افــضل  واســتــمـرار
محـاوالت إنـهـاء الـعـوامل والـضروف
ــضــطــربــة الــتـي مــرت بــالــبالد من ا
حتـديـات والـتـهــديـد األمــــني وإعـادة

االستقرار .
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ـقـاول من جـانب اخـر  وقع احتـاد ا
قاول االردني العراقي و احتاد ا
مــذكــرة تــفــاهم ركــزت عــلى االهــداف
ـشـتــركـة لــتـطــويـر الـعـالقـات وفـتح ا

افاق متعددة مستقبلية .
ـــــقـــــاولـــــ واكـــــد رئـــــيس احتـــــاد ا
العـراقي و الـعرب عـلي السـنافي ان
الـسـفــارة االردنـيــة في بـغــداد عُـقـدت
عـلى قــاعـة فــنـدق الــرشـيــد وبـرعــايـة
ــقـــاولــ االردنــيـــ احــمــد نــقـــيب ا
الـيـعـقـوب و حـضـور وزيـر الـصـنـاعة
والـتــجـارة والــتـمــوين االردني طـارق

احلــمــوري مــنـــتــدى رجــال االعــمــال
الـــعـــراقي االردنـي وبـــحـــضـــور وزاء
الــصــنــاعــة والــتــجــارة و الــكــهــربـاء

العراقي . 
وتابع السـنافي ان  االحتاد مـتواجد
ــنـتــدى بــتـمــيــز ورئــيس احتـاد في ا
قـاول الـعراقـي والـعرب و عـضو ا
مـــجـــلـــــس ادارة االحتــــــــــاد نـــعـــيم
كــاظم حــــــسن  ورؤســاء االحتــادات
والـنـقــابـــــــات بــالـعـراق حــيث شـهـد
ــــنـــتــــدى بــــحث ســـــــــــبـل وفـــرص ا
تبادل للتطوير في مجاالت التعاون ا
الـصــنـاعـة والــتـــجــارة بـ الــبـلـدين
قاولـ بشكل بشكل عـام و شريحـة ا
ــصـــالح خـــاص فــيـــمـــا يــــــــــخـــدم ا

شتركة .  ا
واشار السـنافي ان  اجلـلسـة شهدت
نقـاشات و طـرح مواضـيع من شأنـها
توسيع الـنشاط الـتجاري والـصناعي
ب الـعراق و االردن  ونـسعى دائـما
لــلـــمــشــاركـــة والــتـــفــاعل مع جـــمــيع
االنشـطة والـفعـاليـات التي تـسهم في
ـقاولـ الـعراقـي  خدمـة شـريحـة ا
واالرتقاء بـالعـمل لتـحقيق الـتطـلعات

واالهداف .

وصل  دارس في ا WKLŠ∫ خبراء الزراعة خالل حملة تشجير ا
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ــرشح لـتـسـلـم حـقـيـبـة وزارة أعـلن ا
الـثـقــافـة حـسن الـربــيـعي عن سـحب
تـرشـيحـه للـمـنـصب.وكـتب الـربـيعي
في صــفــحــته عــلى مــوقع الــتـواصل
االجـتـمـاعـي فـيـسـبـوك امس األثـنـ
نصب (شكراً لكل من دعم ترشيحي 
وزارة الـثقـافـة وسـيتم الـيـوم تـقد
نـصب أتـمـنى له مـرشح آخـر لـهـذا ا
التـوفيق والـسـداد في خدمـة الوسط
الثـقافي ورعايـة الثـقافـة في العراق)
.وابـدى مـثــقـفـون رفـضــهم لـتـرشـيح
الــــربــــيــــعـي ألنه لــــيـس من الــــوسط
الـثـقـافي ولـكـونه مـرشـحًـا عن حـركة
عصائب اهـل احلق . في غضون ذلك

اعلـن ائتالف الـنـصر بـرئـاسة حـيدر
ه نـــخـــبــة من الـــعـــبــادي عـن تــقـــد
ـرشـحـ الى رئـيس الـوزراء عادل ا
ـهـدي.وقال فـي بيـان امس ان عـبـد ا
(مواالة او معارضة احلكومة في اي
سـيـاسـة او اجـراء يأتـي ضمـن اطار
تـبنـيـهـا لـهذه االسس والـسـيـاسات
ـكـتـســبـات الـوطـنـيـة حـفــاظـا عـلى ا
ووصوال لبناء متوازن وفعّال للحكم
والدولـة) مضـيفـاً انه(قدّم نـخبة من
ـهـدي وترك له ـرشحـ الى عـبـد ا ا
حريـة القـرار بعـيدا عن احملـاصصة
والـنـخـبـة الـتي رشـحـهـا الـنصـر من
ـهنـيـة الوطـنـية مـختـلف الـكفـاءات ا
ــدن ومـن مــخــتــلف اخلـــلــفــيــات وا
ومــنـــهــا مـــرشـــحــون عن مـــديـــنــتي
ـــوصـل اضـــافـــة الى الــــبـــصـــرة وا
ــكـوّنـ الـتـركـمـاني مـرشـحـ عن ا

سيحي). وا
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وكانت النائبة عن النصر ندى شاكر
جـــودت قـــد افـــادت بــــأن اجـــتـــمـــاع
اإلئـتالف امس كــان حلـسم خـيـاراته
بـشـأن احلـكــومـة. وقـالت جـودت في
تصـريح إن (ان هـناك وعـودا سابـقة
قدمت لرئيس الـوزراء السابق حيدر
الــعـبــادي بـتـســلـيــمه مـنــصب وزيـر
اخلــــــارجــــــيـــــــة او نــــــائـب رئــــــيس
اجلمهورية ولم يحصل ذلك ثم جاء
هدي احلرية احلديث عن منح عبد ا

الـكـاملـة لـتـشـكيـل كابـيـنـته الـوزارية
لـكن في مـا بـعـد ظـهـر بـان الـكـابـيـنـة
الـوزاريـة هي عـبـارة عن مـحـاصـصة
ســيــاســيــة وقــرارهــا بــيــد ســائـرون
والـبنـاء فـقط) الفـتة الى ان (الـنـصر
شـكل وفـدا بـرئـاسـة خـالـد الـعـبـيـدي
ــهــدي لـلــنــقــاش بــشـأن وزار عــبــد ا
استـحقـاق النـصر االنـتخـابي كونـها
مثلة لكل الكتلة العابرة للطائفية وا
مـحـافـظــات الـعـراق والـثـالـثـة ضـمن
االنـــتــخـــابــات). وتـــابــعـت ان (عــبــد
ـهـدي قـالـهـا بـكل صـراحـة انه غـير ا
معني بـتشكيل الـكابيـنة الوزارية بل
هم من شــكـلــوهـا ويــقـصــد سـائـرون
والــبـنــاء وهـو لم يــخـتــر اال خـمــسـة
وزراء وبـوقــتـهــا كـان ســؤال نـصـار
الــربـــيــعي بـــكل وضــوح ان الــوزراء
اخلــــمـــســــة ايــــضــــا لــــيس هــــو من
اخـــتـــارهم وحـــ ســـؤاله عن احلل
اجـاب بـكل بـســاطـة انه ال يـسـتـطـيع
فـعل شيء وعلـيـكم الـذهـاب الى تلك
االطــراف لـلـتــفـاهم مــعـهـا بــشـأن مـا
تــــبــــقى من الــــوزارات وهــــذا لـــيس
منطق رئيس وزراء) على حد قولها.
واوضــــحـت جــــودت ان (اجــــتــــمـــاع
الـنـصـر الــذي عـقـد امس كـان حلـسم
ـشـاركة بـاحلـكـومة خـياراتـه بشـأن ا
وفـق اســتـــحــقـــاق حــقـــيــقـي وكــامل
ـعــارضـة لــلـنــصـر او الــذهــاب الى ا
ــكــتب ــيــة).وقــال عــضــو ا الـــتــقــو

الــســيــاسي لــتــيــار احلــكــمــة صالح
العـرباوي فـي تصـريح امس انه(كان
ـهـمة ـفتـرض حـسم الوزارات ا من ا
كاالمنية والسيادية في بداية تشكيل
الـكــابـيـنــة الـوزاريـة ولـكـن الـتـأجـيل
أصــــبـح لألسـف عــــرفـــــاً بــــالـــــعــــمل
الـسـيـاسـي في الـعـراق).وأضـاف انه
(مــا زلــنــا حــتى اآلن في مــربع ادارة
هدي احلكـومة بالـوكالة ولـكن عبـد ا
ـلـفــات الـسـابـقـة يـرغب فـي جتـاوز ا
ــســـتــقـــلــة مــثـل مــلف الـــهـــيــئـــات ا
والــــــدرجـــــــات اخلــــــاصــــــة واإلدارة
بـالـوكـالـة غـيـر انـهـا لم حتـسم حـتى
اآلن).ورأى الـــــعــــربـــــاوي ان(بــــعض
الوزراء في الكابـينة احلالـية جيدون
ونتوقع منهم الـنجاح وهناك آخرون
غير جيدين وعليهم مالحظات كثيرة
ـــان مـــســؤوالً عن وســـيـــكـــون الــبـــر

ادائهم).
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ـهدي لديه متسع الفتًا الى ان (عبد ا
من احلرية بـاختيـار الوزراء). وتابع
ان (وزيــر اخلـــارجــيــة مــحــمــد عــلي
احلـــكـــيم لـــيس مـــرشــحـــاً عن تـــيــار
احلــكــمـــة الــذي لم يــقــدم أي مــرشح
ســـواء بــالــنــافــذة االلـــكــتــرونــيــة او
ـبــاشــر لـرئــيس الـوزراء) الــتـقــد ا
مــؤكــدًا ان (اخــتــيــار احلــكــيم جــرى
ــهـدي بــاتــصــال مــبـاشــر مع عــبــد ا
وكـــــــــــذلـك وزري الــــــــــــصــــــــــــحـــــــــــة

والــكـهــربــاء).ولـفت الـى ان (حتـالف
ـهدي سائـرون هـو من رشح عـبد ا
وتـــوافـق مـــعه حتـــالـف الـــفـــتح ولم
يـــعــــتـــرض تــــيـــار احلــــكـــمــــة عـــلى

الترشيح).
في غــــــضــــــون ذلـك نـــــفـى ائــــــتالف
الـوطـنـيـة بـزعـامـة ايـاد عالوي امس
ــــنــــصب وزيـــر تـــرشــــيح االخــــيـــر 
ـــــكــــتـب االعالمي الــــدفـــــاع.وقــــال ا
لالئــتـالف في بــيــان امس (تــنــاقــلت
بـــــعـض وســـــائـل االعالم مــــــؤخـــــرا
تــصـريــحـات او تــسـريــبـات لــبـعض
ضعاف النـفوس الذين يـلهثون وراء
ـــســـؤولـــيــة ويـــظـــنــون ان مـــواقع ا
اجلميع يسـير بهذا االجتـاه مفادها

ــنــصب أن عالوي قـــد رشح نــفــسـه 
وزيـر الــدفـاع). وأضــاف أن (ائـتالف
الـــوطــنـــيــة في الـــوقت الـــذي يــدعــو
وسـائل االعالم الى حتــري الـدقـة في
نقل االخـبار فانه يـنفي بـشكل قاطع
صـــحــة تــلك االشـــاعــات ويــؤكــد ان
عالوي لم يــرشح نـفــسه مـطــلـقـاً ألي
مــنـصب بل رشـح اسـمــاء عـدة لــهـذا
ـنـصب).  وتــابع أن (مـنـصب وزيـر ا
الــــدفــــاع هــــو مـن حــــصــــة ائــــتالف
الوطنـية في حتـالف االصالح) الفتا
الى أن (هــــــشـــــام الــــــدراجي لــــــيس
مـرشـحـاً الئـتالف الـوطـنـيـة ولم يـكن
من بـ االســمـاء الـتي قــدمـهـا زعـيم
نصب). االئتالف لتولي مهام هذا ا

كثـر احلديث عن امـتيـازات اعضـاء مـجلس الـنواب وكـان مطـلب الغـائهـا ومازال
تظاهرة  بغضب التي لم جتد مايسد الرمق وترى طبقة اول مطاليب اجلماهير ا

اصبحت مرفهة حد التخمة  في زمن احلرمان والتقشف.
ثل الـشعب وتوجـهاته هو  وليس غـريبا ان يـكون مـجلس النـواب ويفتـرض انه 
الـذي يــشـرعن امــتـيـازاته بــدون حـيــاء او  خـجل او احلـد االدنـى من االنـصـاف
شـاعـر النـاس ويفـتـرض ان يقـلص راتب الـنائب لـلـحد االدنى وتـلغى ومراعـاة 
ـوازنة وتـنتـزع من افواه الـفقراء ـليـارات وتثـقل كاهل ا االمتـيازات كـافة وهي با
فـمــا مـعــنى مـخـصــصـات حتــسـ االحـوال والــطـعـام والــقـرطــاسـيـة واحلــمـايـة
والسـيارات وااليـفادات والـسـكن والطـبابـة الـتي وصلت حـتى لـتجـميل االعـضاء
الـتـناسـليـة لزوجـات بعض الـنواب عـلى ذمـة الفـضائـيات.! ويـفتـرض ايضـا ح
ينهي النائب احملترم دورته االنتخابية ان يعود الصله الوظيفي مواطناً مثل غيره
لـتـوية الـتي حولت ـشـرعنـة وبالـوسـائل ا ويـكـفيه (حتـس االحـوال) بـالقـوان ا
نـوابـاً ونـائـبـات يـتـحـدثـون لـيال نـهـارا عن االصالح ومـحـاربـة الـفـسـاد وهم االن
لـيارات ولهم صـفقات وعـقارات في الداخل واخلـارج وانتزعوا يحـتكمـون على ا
اعلى الشـهادات اكدت حتقـيقات استـقصائيـة  بانها حـالة استثـنائية المـثيل لها
ـانات الشـرق والغـرب وهي ظاهـرة سرطانـية لـتنـمية الـثروات الـشخـصية في بر
نـاصب والـعقـود ونتج عـن ذلك حكـومات بـالـتسـتـر على الـفـساد  وبـيع وشـراء ا
مـحـاصصـة هـزيـلـة تـسعـى الرضاء الـنـواب ولـيس الـشـعب والـتفـاصـيل مـخـيـفة
ان. ولالسف لم ومـرعـبة وتـرسم صـورة مـتشـائـمـة للـمـسـتقـبل في ظل كـهـذا بـر
ـان كردسـتـان هـو  جالل بـريـشاني يـحـتج عـلى ذلك اال نـائب واحـد فـقط في بـر
الذي رفض الـراتب واالمتـيـازات  وحتى الـسائق واحلـمايـة ووصـفهـا بانـها غـير
ان وهـذه اروع رسالة صادقة يؤكد شرعـية بل قاد دراجة هوائيـة الى مبنى البر
ـان يـجب ان يـكون خـادمـاً لـلـشـعب وليس ـاني الـصالـح ان البـر فـيـهـا هذا الـبـر
ركز واالقليم ..? واين اولئك الذين كانوا ينتقدون ان ا العـكس فكم جالل في بر

ايكرفون ..? االمتيازات ح كانوا على الرصيف او خلف ا
 خالصة الـقـول وبعـد ان اعلـن الشـعب عن رفـضه لهـذا الـفسـاد وقـدم الشـهداء
والـتـضحـيات لـتـغيـيـر هذه االوضـاع بل قاطع  ثـالثة اربـاع اجملتـمع االنـتخـابات
ــتــبــقي وعــلى الــرغم مـن ذلك  تــدويــر ذات الــوجـوه وشــاب الــتــزويــر الــربع ا
ـشـهــد الـسـيــاسي بـالـتالعب وواصــلت ذات االحـزاب والـكــتل هـيـمــنـتـهـا عــلى ا

ان وحكومة احملاصصة. بالشعارات والتسميات وشرعنة االنتخابات والبر
  ونخـتم القول بعـد ان اصبح مجـلس النواب هو اخلـصم واحلكم ندعـو سماحة
ـكافـحـة الفـسـاد بدون الـسيـد الـسـيسـتـاني الذي بح صـوت مـرجعـيـته بـالدعـوة 
جدوى والـسيد مقتدى الصدر الذي رفع شـعارات االصالح والتغيير واستقطب
دني وشباب التظاهرات وفقراء الشـعب ان ينطقا بصريح العبارة وليس التيـار ا
الـتلـميح بـان امتـيازات الـنواب بـاطلـة باطـلة بـالشـرع والقـانون وبـاعراف الـسماء

وقوانـ االرض بـغـيـر هـذا الـقـرار ومـا يـرتـبط به مـن سؤال
منصف من اين لك هذا ..?

 النــرى بـصــيص امل  لــوطن قــدم الــتـضــحــيــات وقـبض
الي  بـاالنتـظار ـتنـفـذين   وا ثمـنهـا ثـلة من الـنواب وا

وال يصح اال الصحيح.

مذكرة: مقاولو االردن والعراق يوقعون مذكرة تفاهم في بغداد بحضور عدد من الوزراء
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تمر الدول بـازمات اقتصـادية منهـا كبيرة واخـرى متوسطـة ولكن العقالء يـنصرفون
الى اخذ االمـر عـلى عاتـقهم بـجـدية وتـتفـاعل معـهم وزارة الـتخـطيط وبـالـتنـسيق مع
عاهد والكـليات اخملتـصة والعقـليات االقتصـادية الوطنـية وتشترك ركـزي وا البنك ا
معهم دائـرة االحصاء منأجل ايجاد احللول لالزمـة واخلروج بالبلد الى جادة تفعيل
االنـشـطـة االقـتـصاديـة من خالل جـمـلـة من االجـراءات واتـخـاذ القـرارات الـشـجـاعة
للـحيـلولـة من الوصـول الى حافـة االزمات اخلـطيـرة التي بـالتـأكيـد ستـكون نـتائـجها
وخيـمـة على الـشعـب . ان العـراق دخل في ازمة مـالـية واقـتصـاديـة كبـيرة مع بـداية
تـأسـيس مـجـلـس احلـكم الن اجملـلس بـدال من وضـع اخلـطط لالصالح االقـتـصـادي
كـان مـطـلـبـهم االول ضـمن اهـدافهـم ورؤيتـهم هـو كم سـيـكـون رواتـبـهم وهـذه اعطت
للموضـوع صفة شخصية انـانية بدال من االهتمـام بعامة الناس بعـد التغييرات التي
شـهدهـا العراق بـعد االحـتالل كما وان دوال بـدأت تنادي بـانهـا تطلب الـعراق امواال
سـتمسكات الرسـمية قد اختفت بل لم تسددها وقـدمت فواتير مشـبوهة الن جميع ا
 نقل اموال الـعراق الى اخلارج وافراغ ميزانـيتها من العمـلة االجنبية ومن الذهب
فـيـمـا ان دوال عـدوانـيـة فرضـت علـى العـراق امـواال بـأسم تـعـويـضـات احلـرب فـيـما
اعـضـاء احلـكومـة لم يـهتـمـوا بالـزراعـة واعادة الـروح لـلـصنـاعـة وتركـوا احلـبل على
الـغارب بل واسـهـمـوا في تدمـيـر الـبنـيـة التـحـتـية السـتـقـدام شركـات اجـنـبيـة مـقابل
سيوالت وكومـنشنات وعالقات مشبوهة ان البـلد لكي يخرج من ازماته اخملتلقة البد
للـحكـومـة اجلديـدة ان تـهتم بـوزارة التـخـطيط وان تـرفـد القـطاع الـزراعي بـامكـانات
ـيـاه وان تـعـيد واسـعـة وان تـهيء االراضي وتـستـصـلـحـهـا وتقـيم الـسـدود لـتـأم ا
لء فيه ان ـعـامل التي بـنـاهـا النـظـام السـابق والـذي ونـقولـهـا  صـانع وا الـعـمل بـا
تتالية وبعـد عام االحتالل لم تتمكن من بـناء محل جتاري وليس معمال احلكومـات ا
او مصنـعا الن االموال تصرف بدون تخطيط وبدون وجه حق فالبد من اعادة النظر
ـال الـعـام ومـهـما كـانـت او تكـن وظـائفـهم او في كل شيء والبـد من تـقـد سـراق ا
انتمـاءاتهم او مسؤولياتهم في الدولـة واالحزاب النه البد ان تعاد اموال الشعب الى
ا الـشعب وكـما هـو معـروف ان مبيـعات الـنفط بـلغت مـنذ عـام االحتالل والى االن 
يسـاوي ويـوازي بنـاء عشـرات الـدول احلديـثة بـنـاء هنـدسيـا حـديثـا واالغرب مع كل
ذلك ان االنسان الـعراقي ينام وبطنه فارغة واوالد العراقي يتسكعون في الشوارع

ـروريـة . لـتهـتم والـصـغـار مـنـهم يـتـسولـون عـنـد الـتـقـاطـعـات ا
الـدولة بـالـزراعة الن اسـتـيراد الـطـماطـة واخلـيار عـار وعيب
ـصــانع واعــادة االجـزاء كــبـيــر والبــد من اعـادة تــشــغـيـل ا
سروقـة ولتشـرع احلكومة اجلـديدة بالعـمل اجلدي خلدمة ا
الــنـاس الن الــشــعب عـانـى من ظـلم حــكــام مـا بــعـد 2003

الكثير .
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ارقب السمـاء وارى اخلطوط البيض التي تتركها الطائرات ترى كم لصا يجلس في
مـتـازة يـغادر بـرفـعـة رأس ليـكـمل احلـيـاة بعـيـدا عن بـلـد تنـهـشه الـطوائف الـدرجـة ا

ويفيض طينا بسمك مسموم?
ومنه له اوالد سيقول:

بـابا ذهب الـى العـراق لـيـصنع جـيـوبـا جديـدة كـبـيرة لـلـعـائلـة فـالـدنيـا تـؤخـذ غالبا
وليذهب الشعب امواته قبل احيائه الى سقر التي عليها تسعة عشر.

ال وفـير بـحمـد الـله بابـا يسـرق بأسم بابـا واخوان بـابـا مواهب سـرقتـهم كثـيـرة وا
عـتـقلـ وعمـو يـسرق بـأسم الـصحـة وعمـو االخـر بأسم الـريـاضة وابن عم بـابا ا

دفون من طاقة اسمها البترول. يسرق ثقافيا وصديق بابا يحب مال الله ا
نـاسب والطقوس فاللطم له شاعر والزي ا لكن بابـا كان ذكيا فهو يعـرف مواسم ا
قابل وقته والرقص مع الـكاولـيه له اوقاته وبال حسـد فبابـا يعـرف كيف يسـكت ا
ن يحملون الـسالح خارج القانون فهـو يوظف خمسة منهم وان ـقابل  فأن كان ا
قـابل يذبح امام الكـاميرات وضع عشرة االف دوالر لـدعم عوائل الذابح بابا كان ا
نعطف ودون علم مامـا كان يستأجر بـيتا في بغداد حـيث يجتمع مع الـنسوة ذوات ا
العـاطـفي ليـعوض بـعض احلرمـان فـاخليـانة افـضل من ورم الـبروسـتاتـا.لكن بـابا
ـدثـر سـبق وان ادى احلج واعـتـمــر وصـام وفـطـر لـكــنه لم يـؤمن كـثـيــرا بـسـيـرة ا
وعوضـا عنه كـان مـعجـبا بـبدر الـدين مدثـر.بابـا سرق ونـحن اكلـنا فـحزب بـابا لم
يركز عـلى احلرام كثيرا واحلرام هو االستثنـاء واحلالل هو السائد وبابا بصراحة
عـلـمانـي بطـريـقة عـراقـية رغم انه يـعـيش في مـهجـر وسـرقات بـابـا حتولت لـعـقارات
ومدخـرات فـنـحن ال نـعـيش اال كـما يـجب والـفـقـراء لـهم الـله وقـبل ذلك لـهم عذاب
يـزانيات والـزكاة واخلـمس وبابا احلريق فال بابـا وال نحن مـسؤولون عـن صرف ا
فوق ذلك يـعطي كـلمـا سافـرنا لـيرات وجـنيـهات واحـيانـا يورو لـعازفي الـطرقـات!بابا
يـحكي لنـا حكـاية علي بـابا واالربـع مسـؤوال حرامي سابـقا وكـيف احرقت الهـيئة
سؤول بـعدها ناضل بـابا خلف مكـتبه ولبس الزي ملف بابـا بعد زيارة مامـا لذلك ا
قبور الراحل العسكري بعالمة 5.11 واخذ صورا جـميلة تشبه صور عمو صدام ا
اجملرم رحمه الـله الذي كان عادال حقـيرا ادخلنا احلروب وله هـيبة ونحن االن نعلق
صوراً لبابـا مع عمو شيخ وعمو سيد وعمو بابـا وبابا نوئيل بحورها صور بابا وهو
ـنحل الـذي خـدم فيه قـتل وصـور اخـرى وهو بـاجلـيش السـابق ا يـطبخ ويـبـكي مع ا

بابا وبيده ساعة فيها صورة ....
ـهم ان بـابا يـستـعد رافق.ا ـهم انه يعـرف مكـانه في الـصور فـدائـما يـؤدي دور ا  ا

نغصات التي الصدار كتـاب جديد يتحدث فيه عن خدماته وا
حالت دون تـنفـيذ مـشاريع مـترو و جـامعـات وشوارع وقوى

امن.
االغبـيـاء تـضـايـقـوا من بـابا الـذي عـاد بـالـسالمـة لـيـبدأ

مشروعا جديدا بعد ان تعب في السياسة.

العبادي يرأس اجتماع كتلة النصر


