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كــشــفـت مــنــظـــمــة حــقـــوقــيــة في
مــحـــافـــظـــة ديـــالى عـن اقـــتــراب
احملـــافــظـــة من تــســـجــيل 3 االف
حــالـة طـالق خالل الـعــام اجلـاري
2019. وقال رئيس منـظمة ديالى
حلقـوق االنـسان طـالب اخلرزجي
لــ (الــزمـان ) امس إن  (مـحــافـظـة
ديالى تـقتـرب من تسـجيل 3 االف
حالة طالق خالل 2019 وهو رقم
مرعـب يكـشف عن ظاهـرة خطـيرة
شاكل تهدد بنيـة اجملتمع وتدفع 
الحصر لها ) . واضاف اخلزرجي
ان  (مــعــدالت الــطالق في ديــالى
تــشــهــد مــنـــذ ســنــوات ارتــفــاعــا
واضــحـا في مـعـدالتـهـا وألسـبـاب
مـــــتــــعـــــددة مـــــنـــــهـــــا االوضــــاع
بـكر وعدم االقتـصادية والـزواج ا
االنسـجام وتـدخالت االهل ناهيك
عن تــــأثــــيـــر مــــواقـع الـــتــــواصل
االجـتمـاعي وثـورة االتـصاالت ) .
واشـــــــــــــار اخلـــــــــــــزرجـي الـى ان

(معـدالت الطالق مـرتفـعة ليس في
ديـــــالى فـــــحـــــسب بـل هي اغـــــلب
احملــافـظــات مــا يــسـتــدعي جــهـدا
تشريعيـا في اصدار قوان تسهم
في تـقــلـيل مــعـدالته والـعــمل عـلى

تعزيز بناء االسرة) . 
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عـــلى صـــعـــيــد اخـــر حـــذر رئــيس
مـجـلـس ديـالى عـلي الـدايـني  من
تعـرض عمـليـة انتـخابـات مجالس
قبلـة للتهديد بسبب احملافظات ا
وفـــرة الـــسالح داخل احملـــافـــظــة.
وقــال الــدايــني  لـ ( الــزمــان ) إن
(وفرة السالح في ديالى حقيقة ال
يـخـتـلف علـيـهـا اثنـان وقـد تـشكل
عـامل تــهــديــد مـبــاشــرا لــعـمــلــيـة
قبلة داخل االنتخابات احمللـية  ا
احملــــافـــظـــة). وأكـــد الـــدايـــني أن
(حــصــر الــسالح في ديــالى حــبــر
تكررة على ورق رغم حتذيراتنا ا
من خــــطــــورتـه لـــكـن يــــتــــعـــرض
لـلـتـسـويف في كـل مـرة وال تـتـخذ

أي اجـــــراءات عـــــلـى االرض رغم
اســتـــخــدام الــسـالح في نــزاعــات
ـدنــيـ ومـشــاكل أودت بــحـيــاة ا

اضية ) .  خالل الفترة ا
وتابع أن  (مخـاوفنا وقـلقنا خالل
االنــتــخــابــات الــقــادمــة الـتـي قـد
يـتدخل فـيهـا الـسالح بسـبب حدة
الـــتــنـــافس وهــذا مـــا ال نــقـــبــله)
مــؤكـــداً أن (حــصـــر الــسالح وفق
قــرارات رئـاســة الـوزراء أمــر مـهم
جــدا ويـعـطي هـاجس االطـمـئـنـان
في بـناء عـمليـة انتـخابـية شـفافة
ولــو في احلــد األدنى) . مـن جــهـة
اخــرى أعـــلـــنـت عــضـــو مـــجـــلس
محافظة ديالى جناة الطائي  بدء
جـمع تـواقـيع السـتـجـواب مـديري
دوائــر حـــكـــومــيـــة مـــهـــمــة داخل

احملافظة.
وقـالت الطـائي لـ  (الـزمان)  انـها
( بــدأت بــجــمـع تــواقــيع اعــضــاء
مـــــجــــلس ديـــــالى لــــطـــــرح مــــلف
اسـتجـواب بعض مـديري الـدوائر
ــهــمـة اخلــدمــيــة ا
داخل احملــــافــــظـــة
بــســبب تــلــكــؤ في
اجنــــاز مـــــشــــاريع
اخلــدمـــيـــة وســوء
االدارة وتـــغــيــبــهم
عـن الـــتـــواصل مع
جلــــــــان اجملــــــــلس
اخملـــــــــتــــــــصــــــــة).
وأضافت الـطائي 
أن  (اعــفــاء بــعض
مـــديـــري الـــدوائـــر
ــا احلــكــومـــيــة ر
ســـــيـــــكـــــون احـــــد
الـــــقــــرارات الـــــتي
سيعتـمدها مجلس

ديالى بعد االسـتجــــواب) .مؤكدة
ان (االســبــوع اجلــاري ســيــشــهـد
التصـويت على صيغـة قرار لطرح
ـشـمـولة االسـتـجـواب واالسـمـاء ا
به ) .واكـد الــنــائب عن مــحـافــظـة
ديالى رعـد الـدهلـكي  أن (الوضع
ـخـاطر االمـني بـاحملـافـظة يـنـذر 
شديـدة نتـيجـة للخـروقات االمـنية
ـليـشيـات الوقحـة" على وتـسلط "ا
ـســتــمـر ــواطــنــ والـتــهــديــد ا ا
ا لألرواح مـعـبرا عن اسـتـغـرابه 

سماه "الصمت احلكومي".
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وقــال الـدهـلــكي لــ (الـزمـان) امس
ــحـــافــظــة إن  (الــوضـع االمــني 
خاطـر كبيرة نتيجة ديالى ينذر 
لـــلــخـــروقـــات االمــنـــيـــة وتـــســلط
واطن ليشـيات الوقحـة على ا ا
ــسـتــمـر لألرواح في والـتــهـديــد ا
ــارسـات غــيــر مـقــبــولـة في ظل
ضـــعف الـــدور احلــكـــومي بـــكــبح
ـتـسـلـطـة) جـمـاح تـلك اجلـهــات ا
مــبـيــنــا ان  (االنــفالت االمــني في
ديــالى رافـــقه تــراجـع الــوضــعــ

لـاليـــزيــــديــــ من أجل إحــــيـــاء
ناسبة وتقديرا للضحايا.  ا

وورد في الــقـــرار الــذي يـــحــمل
تـوقـيع البـارزاني انه (اسـتـنادا
ألحــكــام الــفــــــــــقــرة األولى من
ادة 56 من قـانـون انـتـخـابات ا
ــعــدل كــردســتـــان رقم واحــــد ا
لـعـام 1992 والـفـقـرة األولى من
ـادة 77مـن الـنــظــام الــداخـلي ا

ــؤلف من خــمــســة بــنــود  وا
حتـــديــد الـــثـــالث من آب يـــومــاً
لـإلبـادة اجلـمـاعـيــة لإليـزيـديـ
وعلى مجلس الوزراء واجلهات
ذات الـعالقـة تـنفـيـذ أحـكـام هذا
الــقــرار وعـدم الــعــمل بـأي نص
قــانــوني أو قـرار يــتــعـارض مع
أحــكـــامه).مــبـــيــنــا ان (اجملــزرة

ـرتــكـبــة بـقــتل االيـزيــديـ في ا
مـنـاطق خـارج إدارة إالقـلـيم من
قـــبل داعش حتـــمل خـــصـــائص
جــــرائـم اإلبــــادة اجلـــــمــــاعــــيــــة
وجــرائم ضـد اإلنـســانـيـة وعـلى
الـــســـلـــطـــات الــدســـتـــوريـــة في
الــــعــــراق حتـــمـل مـــســــؤولــــيـــة
الــتــعــويض وتــوفــيــر احلــقــوق
واالمـتـيـازات للـضـحـايـا وإعادة

إعمار مناطقهم). 
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وأدى مـــحـــافظ أربـــيل اجلـــديــد
فـــــــرصت صـــــــوفي الـــــــقــــــســــم
الـــــــقـــــــانـــــــونـي أمـــــــام رئـــــــيس
إالقـليـــــــــم لـلمـبـاشرة بـعد ذلك
اكد هــــــام احملافظ. الى ذلك 
الـســفـيـر االمــريـكي فـي الـعـراق
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بــحث رئـيـس إقـلــيم كــردســتـان
نـيـجـرفـان الــبـارزاني مع هـيـئـة
ــان االقــلــيم كــتــابـة رئــاســة بــر
دسـتـور بصـورة تـضـمن حـقوق

جميع مكونات كردستان . 
وقـال بـيـان امس ان (الـبارزاني
ـان االقـليم بـحث مع رئيـسـة بر
ــاني ريــواز فــائق الــعــمل الــبـر
والـتـركـيـز عــلى الـقـوانـ الـتي
تــــعـــــزز مــــكــــانـــــة كــــردســــتــــان
الـــدســتـــوريـــة والــعالقـــات بــ
بغداد واربيل  وحماية احلقوق
الدستورية وكـذلك التنسيق مع
الـــكـــتل الـــكـــرديـــة في مـــجـــلس

النواب االحتادي).
واضــاف ان (الــلـقــاء شــدد عـلى

اإلصالح وضـــمــان االســـتـــقــرار
والتقدم بالعملية السياسية في
ــشــتــرك بـ إالقــلـيـم والـعــمل ا
الرئـاسات الـثالث في كردسـتان
من خـالل عـــقــــد اجــــتــــمــــاعـــات

دورية).
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وتــابـع انه (جــرى خالل الــلــقـاء
التـباحث بـشأن كتـابة الـدستور
بـصـورة تــضـمن حـقــوق جـمـيع
مـكونـات إالقـلـــــــــيم حيث دعت
فـــــــــــــائــــــــق الـى اشــــــــــــراك كـل
األطـراف بهـدف إجنـاح مـشروع

الدستور). 
ان كما وقع البارزاني قرار البر
بــتـحــديــد الــثــالث من اب يــومـا
الســتــذكــار االبــادة اجلــمــاعــيــة

مـــاثــــيـــو تـــولـــر ان بالده تـــدعم
وتـسـاعـد حكـومـة كـردسـتان في

مختلف اجملاالت. 

وأعـلن تـولـر عن (دعم الـواليـات
ـتحـدة خلطط إالقـلـيم الرامـية ا
ـواجـهــة الـعـقـبــات الـتي تـؤثـر
عــلى الــنــفــقــات الــعــامـة وعــلى
نـــــوعــــيــــة وكــــيـــــفــــيــــة حــــيــــاة

.( واطن ا
ـــســـاعــدة الفـــتـــا الى (تـــقــد ا
لـوزارة الـكـهـربـاء في كـردسـتان

زيد من الطاقة). إلنتاج ا
الفــتــا الى ان (الـعــراق يــعـد من
الدول الكبـرى النتاج النفط وله
مـــــكــــانــــة هــــامـــــة في الــــشــــرق
ـــــهم أن األوسط).وتـــــابع انه (ا
يتخذ العراق اخلطوات الالزمة
لالسـتــقالل من نـاحــيـة الــطـاقـة
ويـــتـــوقف عـن االعـــتــمـــاد عـــلى
إيــــــــران فـي هــــــــذا اجملــــــــال).  

r∫ محافظ اربيل اجلديد يؤدي القسم امام رئيس اقليم كردستان
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االقــتـــصــادي واخلــدمـي بــعــد ان
اصـــبــــحت الـــدوائــــر اخلـــدمـــيـــة
ـنـافـذ احلـدوديـة في احملـافـظة وا
ـلـيـشـيات رهيـنـة بـسـطـوة تـلك ا
نـــاهــيـك عن عــدم االكـــتـــراث بــكل
نع التجاوز القرارات القضائية 

قدسة) .  على االمالك العامة وا
وأضــاف الـــدهــلـــكي ان  (رئــيس
مجلس النواب مـحمد احللبوسي
على اطالع مباشـر بتلك االوضاع
ـسـتـمـرة مع من خالل الـلـقـاءات ا
ـثلـيها في مسـؤولي احملافـظة و
ـان )  الفــتـا الـنــظـر الى ان الـبــر
(مـجـلس الــنـواب مـطــالب بـوقـفـة
ــنـاقــشــة هـذا جــادة وحــقــيـقــيــة 
الـوضع والـتـصـدي خملـاطـره بـعد
ان وجـــدنـــا صـــمـــتـــاً حـــكـــومـــيــاً
مستغرباً وال جند له مبرر جلميع
الـتـشــخـيـصـات لــهـذه اخلـروقـات
الـتي قــدمت من قــبـلــنــا ومن قـبل
الـشخـصيـات الوطـنيـة احلريـصة
على ديالى واهلها الطيب إلنقاذ
احملـــافــظـــة وحتــريـــرهــا مـن تــلك
ـــنـــفـــلــتـــة والـــتي اجلـــمـــاعـــات ا

اصـبــحت بـحـاجــة مـاســة لـفـرض
واطن). والتقى القانون وحمايه ا
دير بلدية بعقوبة واكد الدايني 
له ضـــــرورة االســــراع بـــــإكــــمــــال
مـشروع مـجـاري بعـقـوبة الـشرقي
والـــغــــربي بــــعـــد ان  تــــوفـــيـــر
ـالـيـة من وزارة الــتـخـصـيـصـات ا
االسـكــان واالعــمــار . وشــدد عـلى
ـشــروع حــسب (اهــمــيــة اجنــاز ا
ـعـايـيـر الـرصـيـنـة ـواصـفـات وا ا
ا وضمن السقف الزمني احملدد 
ــشـروع بــخــدمـة يــضـمن جنــاح ا
اهالي قضاء بعقوبة ) . مبينا انه
 (سـيتـابع بـشـكل شخـصي الـعمل
ـذكــور ولن يـسـمح ــشـروع ا في ا
بـاي تـأخيـر او تـقصـيـر في اجناز
ـدة احملـددة) . من الــعـمل ضـمـن ا
جـهــة اخـرى اعــلــنت مـديــر دائـرة
ـــهــجــرين في ديــالى الــهــجــرة وا
ابـتهـال الدايـني (شـمول الـعوائل
الــنــازحــة والــعــائــدة الى نــاحــيـة
الــسـد الـعــظـيم الــتـابــعـة لــقـضـاء
اخلـالص ضــمن مـحــافـظــة ديـالى
ساعدات االنسانية) . واضافت با
الـــــــدايـــــــني  لــ (الـــــــزمــــــان)  ان
ــســاعــدات الــتي  تــوزيــعــهـا (ا
ـهجرين بتـوجيه وزير الـهجرة وا
شملت 500 عائـلة نازحـة وعائدة
ــســجــلــ لــدى من الــنــزوح من ا
وزارة الــهــجــرة حــيث تــضــمــنت
مـــبــــردة هـــواء   لـــكـل عـــائـــلـــة) .
واوضـــحـت ان  (هـــذه اخلـــطـــوة
ــســاعــدات الـتي تـأتي فـي إطـار ا
تـقـدمهـا الـوزارة من أجل تـخـفيف
مـعـانـاة األسـر الـنـازحـة والـعـائدة
والــتــمــاس حــوائـجــهـم والـســعي
ــعــيــشــيـة لـتــحــســ أحــوالــهم ا

وتوفير احتياجاتهم).
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كاتيوشا

زيد يواجه  الـبعض من الوزراء من الذين  اتبعوا نهجا وطنيا ومهنيا لالصالح ا
من الضغوط السياسية الجبارهم للتعاطي مع الفساد وليس محاربته...! 

ـارسـة شخـصيـات نافـذة في مجـلس النـواب واذناب ولم يعـد خافـيا عـلى احد 
مـرتـبـطـة بـالـزعـامـات ضـغـوطـا السـقـاط اي وزيـر وصـاحب درجـة خـاصـة اخـتار
هنية بديال عن احملاصصة ومجاملة الديناصورات على حساب الفقراء الوطن وا
ـلـيـارات واخـفـاء مـلـفـات فـسـاد مـريـبـة ـهـمـشـ ومـسـايـرة الـلـوبـيـات  لـنـهب ا وا
القاربـهم وحاشـيتهـم ويصل االبتـزاز ان يوضع الـنزيه في قـفص االتهـام وتعرقل
كـل اخلـطط الــطـمـوح لـالصالح والـتــغـيـيــر والـنــهـوض وتــسـتـخــدم في ذلك اقـذر
بـاشـر الـسيـاسي والـعشـائـري وتوظـيف لـلـذباب االلـكـتروني الـوسـائل للـضـغط ا
اجورة  للتضليل والتشهير في ظل فوضى اعالمية ال جتد من ينظمها واالقالم ا

ويردعها وعيدها جلادة الصواب.
ان اسـتقـالة وزيـر الصـحة الـدكتـور عالء العـلوان عـبر رسـالة تـضمـنت تـلمـيحات
ـهدي من مـعـرقالت ومـحاوالت لـتـسـقيط كل خـطـيرة عـمـا تـواجهه حـكـومة عـبـد ا
فسدين واختـاروا طريقا مهنيا خلدمة الوزراء الـذين يغردون خارج سرب لوبي ا
نظم للمال تراكم الناجت عن اجلهل والنهب ا الوطن واالنسان ومعاجلة اخلراب ا
العـام واحملاصصة التي نصبت االنتهازي واجلهلة واللصوص رغم انف الوزير
الذي لم يـجد من يعينه في محلس  الـوزراء فهو االخر عرضة للـضغوط والتهديد
ـهـدي في حـالـة يـرثى لـهـا ان تـكـلم اغـتـالوه وان سـكت واالبـتـزاز واصـبح عـبـد ا
طـرقة والـسنـدان  وزاد الطـ بلـة  حتول مـجلس غضب عـليه الـشعب فـهو بـ ا
عـرقالت امـام حـركـة احلـكومـة وسـعي االغـلـبـية الـنـيـابـية الـنـواب  الداة لـوضع ا
ـكـاسب الـفـئويـة والـشـخـصـيـة عـلى حـسـاب الـسـيـاسـات الـعـامة وخـطط جلـني ا
االصالح بل هــنـاك من  يــحــاربــهـا حتت شــعــارات الـديـن والـوطــنــيـة واالصالح
وجوهـرها مـنـافع وفسـاد وصـفقـات ولعل االدب اجلم واالخـالق العـاليـة لـلعـلوان
ـسـتـور من حـروب دفـعـته لـلـصـمـت وعـدم وضع الـنـقـاط عـلى احلـروف وكـشف ا
خـفـيـة داخل الـوزارة تـقــودهـا عـصـابـات ادمـنت سـرقــة الـدواء والـتـخـصـيـصـات
ـستشـفيات لـردهات لـقتل النـاس وليس عالجـهم وتعمـدت تدمـير البـيئة وحولت ا
وتلـويث اخالق الناس والتهرب من الواجبات باسم الشعائر الدينية وتقديس غير
ـقـدس..الـعلـوان لم يـكن هـو الـوزيـر الـوحـيـد الذي تـعـرض لالبـتـزاز والـتـضـليل ا
صـالح واالجنـدات وهنـالك اخرون كونه قـطع الطـريق بشـفافـيته عـلى اصحـاب ا
هـنية والـضمير وخـدمة الوطن يعـانون االمرين  وامـامهم خيـاران ال ثالث لهـما  ا
ـواطن او تـلـبـيــة رغـبـات اصـحـاب الـنـفـوذ والـتـخـلي عن رؤى االصالح االولى وا
ـكائد والـثانيـة تؤمن للـوزير ما لذ تورث اجملد ورضـا الله لكـنها مـحفوفـة بخطر ا
ـنــصب يـفـتح وطــاب لـكـنـهــا تـسـلب حـريــته وكـرامـته وانــسـانـيـتـه والـهـروب من ا
لـلـمـنـافقـ والـلـصـوص االبـواب ويـحـقق حـلـمـهم في ابـعـاد الـكـفـاءات واصـحاب
الضمـائر الوطنية احلية والبقاء بهذا النـهج يعرضهم لهجمات االبتزاز والتضليل
واالمر يـتطلب اعالم شريف ومستقل  لم تتوفر له البيئةوقرارات رادعة وصريحة
ـصـلـحـ ويـضع حـدا لـلـصوص ـرجـعـيـة  خلـلق راي عـام شـجـاع يـؤازر ا من ا
ـنافـقـ وبـغيـر ذلك سـنـفقـد االمل بـانـقاذ الـبالد وتـنـظيـفـهـا من قادة الـصـدفة وا

ــزيــفــة. ــزورة والــشــعـــارات ا واصـــحــاب الــشــهـــادات ا
والعـجيب ان الشـعب يريد االصالح لـكنه يقف مـتفرجا
ن يسرقه ويقبل يد من يقتله..ويصدق واحيـانا يصفق 
الـكــذاب ويـشـكـك بـالــصـادق االمـ ويــنـتــظـر مــعـجـزة

السماء للتغيير..!
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ـفــجع لـواقع حـال الـعـراق  بل كل لـيس هـنـاك أب واحـد  لــعـمـلـيـات الـتـراجع ا
ـشـاركـة في الـسلـطـة مـسـؤولـة عن ذلك  وحتـميل الـقـوى والـتـيارات واالحـزاب ا
ـسـؤولــيـة  هـو بـالــضـرورة هـروب لألمـام  ـهــدي ا رئـيس الـوزراء عــادل عـبـد ا
وتعـبير واضح عن ضعـف الشجاعـة في تشخيـص اخللل  والعبـور بالعراق الى
واقع جديـد  واقع يحـدد مـسبـبات االزمـة التـي هي متـداخلـة مع تـركيـبة الـقوى
عـلى اخـتالف تـوجـهـاتـهـا  هـذه الـقـوى والـكـيـانـات الـتي التـفـصل بـ انـانـيـتـهـا
االسـتـحـواذيـة عـلى مـفاصـل السـلـطـة  وبـ حق الـعـراق في الـنـهـوض وحـقوق

ة .   الشعب في حياة كر
فـهي دائـماً أي تـلك الـقوى تـدفع بـشخـصيـات وعـناصـر غـير مـؤهـلة في اجملـال

االقـتـصـادي والتـنـمـوي والـبـنائي  وتـبـعـد وحتـارب اصـحاب الـكـفـاءة واخلـبرة 
بحجج مـختلفة كي تبقى ضامنة لفرضية االحتواء والسيطرة على مقاليد السلطة
واحلكم  وأن عـملية تدوير التهم للشخـصيات اخملتصة في اجملاالت االقتصادية
والـبــنـيـويـة والـتـربــويـة  هـو بـالـضـرورة يـهــدف االبـقـاء عـلى اخلـلـل الـقـائم بـغـيـة

ستمر .   االستحواذ ا
ـهـدي وحده يـتـحـمل مـسـؤولـيـة أزمة الـبـلـد  قـد يـكون لـيس الـسيـد عـادل عـبـد ا
ـكـاشفـة  لـكن في ذات الـوقت ماذا مسـؤوالً عن ضـعف الـقرارات واحملـاسـبة وا
يــفــعـل أمــام اطــراف وكـــيــانـــات حتــيط وحتـــبط أي اجــراء يـالمس مــصـــاحلــهــا
وشخـوصهـا  أي إن األزمة في حـقيـقـة االمر  هي أزمـة نظـام  وتركـيبـة سلـطة
ـذهـبـيـة والـعـرقـيـة  وكل طـرف من هـؤالء له اجـنـدته مـبـنـيـة عـلى احملـاصـصـة وا
واجتـاه والءاته  ومـا يـتـعـلق بـالـوطـنـيـة الـعـراقـية ومـصـالح الـشـعـب  فهـي حـالة
ـصـالح  ولـيس نـتـيـجـة مـبـدئـيـة نـسـبـيـة تـرتـفع وتـنـخـفض عـلى وفق ضـرورات ا

مارسات .  راسخة في العقول وا
ـقـاييس  أن يـصل الـفقـر في الـعراق الـى نسـبة ( 30%) ليس مـقـبوال في كل ا
كما لـيس منطقيا وال انسانيا وال وطنيا وال دينيا أن تصل نسبة اجلوع أي الفقر
ـئـة) من مـجمـوع سـكـان احملافـظـة  وقس على ـثنى إلى ( 40 با في مـحـافظـة ا
هذا االمـر في احملافـظات االخرى  حـيث يصل الـفقر في مـحافـظة صالح الدين
ـئـة) وكـذلك في الـنجف وكـربالء والـبـصـرة  والـديوانـيـة  ونـيـنوى  الى (37 بـا
ـسوحـات لـلجـهـات الرسـمـية وهـذه االرقـام شبه رسـمـية عـلى وفق الـتـقديـرات وا
سـؤول  ولم تقف عنده أسـاوي  لم يستفـز ضمائر ا والدولـية . هذا الوضع ا
تلك الكـيانات السياسية على اختالف اديولوجياتها وسياساتها  حيث لم نسمع
ـعيـشـيـة للـمـواطن الـعراقي  هـنـاك وقفـة جـديـة أما م حـالـة الـتردي في احلـيـاة ا
ولـيس هـناك قـراءة مـوضوعـية لـتـلك القـوى احلـاكمـة  لشـيـوع األميـة في اوساط
الشـباب والفتية واالطـفال في سن الدراسة  حيث تـفيد التقاريـر إن نسبة األمية
ــاضـــيــة الى (10) ماليــ شـخص أمي  ارتـــفــعت خالل الـ ( 10) ســـنـــوات ا
ويـعـتـبـر هـذا الرقـم هائـل قيـاسـاً بـعـدد سـكـان الـعـراق الـذي يـبلغ ( 30) مـلـيـون
إنسـان أو يزيـد قـليالً  يـضـاف الى ذلك االعداد الـهائـلـة من الشـبـاب والشـابات
العاطـل عن العمل  فبعض التقارير الشبه رسـمية تشير الى إن نسبة العاطل

ـئة) من مجمـوع السكان  يـضاف اليهم سـنوياً بحدود ( 250) يـتجاوز (15 با
عاهد وغيـرها  وهؤالء ايضـا يصطفون مع الف من اخلريـج من اجلامعـات وا
طـوابـير الـعـاطلـ عن الـعـمل. كل هذا والـبـلد واقـع (ب حـانه ومـانه ) كمـا يـقول
ـثل الـشـعــبي  األمـر الـذي يـؤكـد بــان مـايـحـكى من مـشــاريع قـادمـة عـلى وفق ا
برنـامج الوزارة العدلـية  هو اليعـدو كونه  واحداً من تلك الـوزارات التي سبقت
ـوارد البالد  فال وانتـهت الى مزيـداً من االرهـاق للـمواطن وكـثيـراً من الفـساد 
ـكـن أن يــتـحــقق يـعــقـل أن تـمــضـي دولـة الـى االمــام  وهي بــعــدة رؤوس  وال
قـاول الـنهـوض في دولـة ضعـيـفة وكـيـانات سـياسـيـة تنـتـظر الـربح الذاتـي من ا
ــسـتـثـمـرين والـشــركـات بـالـقـوة أو بـالــتـخـويف .يـبـدو إن اجلــمـيع في انـتـظـار وا
التـوزيعات اجلديدة للدرجات اخلاصة  وما ينتج من مجالس احملافظات القادمة
 نحن النـريد نضع االمور الـسوداوية فقط  لكن هـذا هو واقع احلال  ولنا أمل
ايضاً بـنهوض الـبعض  سيمـا عندمـا يتبلـور الشعـور  بأن هذه االعداد الـهائلة
من الـشـبـاب الـعـاطـلـ عن الـعـمل هم بـالـضـرورة بـرامـيل بـارود يـصـعب ابـطـال

مفعولها . 
بات من الـواضح لم يـتجـرأ أحـد على كـشف وتـشخـيص مـافيـات الـفسـاد  كون
األمـر اخـتـلط الـفــسـاد بـالـسـيــاسـة  وهـذا الـوضـــــع يـحــتـاج الى قـرار شـجـاع
ومـواجـهـة حـتـمـيـة فـمن هـو الـقـادر في ظل دولـة ( ركـيـكة ) وفـاسـدين اقـوى من
الـدولـة  ولـكن نـقـول  هـذا هـو الـعـراق  في حلـظـة من الـزمن جنـده يطـوي األلم
ويستـعيـد عافيـته . ويشـير الكـاتب الفـرنسي ( مـارسيل غوشـيه  في كتـابه نشأة

ـقـراطيـة )الى إن البـنـاء والتـطـور اليتـحـقق إال بجـهد الد
ـراحل الـنـمـو والـتـطور جمـاعـي في تـوظـيف الـزمــــــن 
حـيث الكل مـجند للـعمل ) ولكـن نحن مع االسف الكل
ـقراطية مبـعد عن اجلهد والعـمل  والقلة مـستغلة الـد

شوهة تتالعب وتنـهب مقدرات البالد. ا

ماثيو تولر 

ان كردستان UI¡∫ نيجرفان البارزاني خالل لقائه برئيسة بر
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ناقصة التالية: تعلن شركة مصافي اجلنوب شركة عامة عن إعالن ا

ـناقصـة احلضور الى مـقر الشـركة الكـائن في منطـقة الشـعبية / فعلى الـراغب باالشـتراك با
ـبلغ غـير ؤشـر ازائـها وا بـلغ ا نـاقصـة وحسـب ا مـحافـظة الـبصـرة لـلحـصول عـلى شـروط ا
قـابلة للـرد علمـاً بأن تاريخ الـغلق السـاعة الثـانية عـشر ظهـر يوم ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٩ وفي حالة
مصـادفة يوم الـغلق عطلـة رسمية يـستمر االعالن الـى ما بعد الـعطلة ويـعتبر الـيوم الذي يلي

درجة ادناه :  ناقصة وفقاً للشروط ا العطلة آخر يوم لغلق ا
١- تـقـد كـافـة مـستـمـسـكـات الشـركـة (شـهـادة تـأسيس  –عـقـد تـأسيـس الشـركـة مع مـحـضر
ـالـيـة لـلـشـركـة) مصـادقـة من قـبل ـمـاثـلـة والـكـفـاءة ا االجـتـمـاع االول الـتـأسيـسـي واالعمـال ا
ذكورة سوف يهمل ستمسكـات ا اجلـهات اخملتصة ذات العالقـة وفي حالة عدم توفـر أي من ا

العرض وال تتحمل شركتنا أي مسؤولية بذلك. 
ـقاولة تـعاقـدة مع الشـركات ا ٢- شـمول الـعمـال العـراقيـ العـاملـ لدى الشـركات األمـنيـة ا
بـقانون الـتقاعد والـضمان االجـتماعي والزام تـلك الشركـات بذلك وتتـحمل التبـعات القـانونية

ترتبة عن عدم التطبيق .  ا
٣- حتديد مـدة نفاذية العطاء بـفترة التقل عن (١٢٠) يوماً من تاريخ الـغلق على ان يكون مبلغ
ـبـلغ االجـمالي ـقـدم بـالـدوالر االمريـكي او الـيـورو او الـديـنار الـعـراقي وا الـعـطـاء الـتـجاري ا

للعطاء رقماً وكتابة.
قـدمـة من الـشـركات ٤- تقـد بـطـاقة الـسالمـة الـكيـمـيـاوية (MSDS) مع العـروض الـفـنـيـة ا

علنة. بالنسبة للطلبيات الكيمياوية ا
٥- تـقد تأميـنات اوليـة (صك مصدق او خـطاب ضمـان او سفتـجة) والمر شـركتنـا ويتضمن

ـناقصـة على ان ال تقل مـدة نفاذيـته عن (٢٨) يوماً من تـاريخ نفاذ االشارة فـيها الى رقم واسم ا
ـبـلغ قـدره بـقـيـمـة ـركـزي الـعــراقي و الـعــطـاء عن طـريق مـصـرف عـراقي مـعــتـمـد لـدى الـبـنك ا

(١٤٫٧٠٠) اربعة عشر الف وسبع مئة دوالر امريكي فقط.
٦- مبلغ التخم للمناقصة كما مؤشر إزائها اعاله .

كنكم زيارة موقع الشركة :- ٧- لالطالع على تفاصيل الطلبية والشروط االخرى 
WWW.SRC.GOV.IQ  

كنكم مراسلة شركتنا وعلى العنوان التالي :- ٨- لالستفسار عن اي معلومات 
contracts@src.gov.iq 
واصفـات الفنيـة وجداول االسعار ٩- تقـد الوثيقـة كاملة او مـلئ القسم الـرابع من الوثيقـة با
وحسب مـا موضح في الوثـيقـة القيـاسيـة ويجب ان تكـون مخـتومة ومـوقعـة يكون مـكان ايداع
الـعـطـاءات لــدى جلـنـة اسـتالم وفـتح الـعـطـاءات اخلـارجـيــة في مـقـر الـشـركـة وبـظـروف مـغـلـقـة

ومختومة.
الية : على مقدم العـطاء ان يقدم أدلة موثقة تثبت طلووبة: أ) الـقدرة ا ١٠- متطـلبات التاهيل ا
الـيـة اآلتيـة: ١- احلسـابـات اخلتـاميـة معـدل ربح آلخـر سنـت تـطـلبـات ا قـدرته على الـقـيام بـا
مـتـتـالـيـة مــصـادقـة ومـدقـقـة من قـبل مـحـاسب قـانـوني مـعـتـمـد. ٢- مـعـدل ايـراد سـنـوي يـعـادل
(٣٦٧٫٠٠٠) ثالثمـائة وسـبعـة وستون الـف دوالر للسـنوات اخلـمس السـابقـة. ٣- سيـولة نـقدية
تعـادل (٣٦٧٫٠٠٠) ثالثمائـة وسبـعة وستـون الف دوالر. (ب) اخلبرة والـقدرة الفـنية: عـلى مقدم

درجة ادناه: العطاء ان يقدم دليال موثقا يوضح امكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية ا
١١- تقد ادلة تثـبت جتهيزه: معدات واجهزة كهربائـية ومراكز قدرة ٤٠٠ فولت لتوزيع القدرة

واقع الصناعية. الكهربائية في ا
ـنـتـجـات ـصــنـعـة كـمــنـافس مع الـشـركــات اخلـاصـة ويـكــون  ١٢- تـدخـل الـوزارات االحتـاديـة ا
ستوردة عند حتقيق القيمة الوزارات االحتادية افضلـية بالسعر ال تزيد عن ١٠% عن مثيالتهـا ا
ـواصفـة والـنوعـية وحـسب الدلـيل السـنوي ـصنـعة مع مـراعاة ا ظـافة الـبالـغـة ٢٠% للـمواد ا ا

صنعة.  عد من قبل وزارة التخطيط اخلاص بالشركات العامة ا ا
١٣- يجب على مقدم العطاء االلتزام ببما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها.
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