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 16ســنــة حتــول الى عالمــة ســوداء
اجــــتــــاحـت مــــنــــاطـق واســــعــــة من
االقـــضـــيــة والـــنـــواحي خـــاصــة في
قدادية واخلالص أقضية بعقوبة وا
كونـها االكثـر تضـررا)  الفتا إلى أن
(إعـادة إحـياء مـا دمـر من الـبـسـات
مـهمـة صـعبـة ومـعقـدة وحتـتاج الى

دعم حكومي حقيقي) .
5Ž—«e*« rŽœ

وأكـــد اجلـــبـــوري (ضـــرورة انـــشـــاء
ــزارعــ من صــنــدوق مــالي لــدعم ا
خالل قــروض مـيــســرة تـتــيح إعـادة
تضررة من جديد) زراعة البسات ا

.
وكشف مـجلس مـحافظـة ديالى  عن
وجـــــــود 50 الـف اســـــــرة حتـت خط
الفقـر  فيـما دعا الى بـناء مجـمعات
سكـنـية  لـلـفقـراء مع تـوفر اخلـدمات

االساسية فيها  .
وقـــال رئـــيس مـــجــلـس ديــالـى عــلي
الدايني  لـ ( الزمان) ان  (احملافظة
تضم  50الف اسرة حتت خط الـفقر
أساة وهذه نسبـة تشيـر الى حجم ا
االنسانية التي تعيشها والتي كانت
االضـطـرابات االمـنـيـة سـببـا رئـيـسا
فـيــهـا بـاإلضـافــة الى اسـبـاب اخـرى
تـقف مـجـتــمـعـة في زيـادة الـفـقـر في

ديالى) . 
واضاف الدايني ان  (قرار احلكومة
بتوزيع االراضي على الفقراء مجانا
ســيــصــطــدم بــعـدم وجــود ارض في

ـدن مــا يـجـعــلـنـا نــفـكـر في مــراكـز ا
االطــــراف واالريــــاف وهــــذا يـــعــــني
ضـــرورة ان يـــكـــون هــنـــاك تـــوفـــيــر
للخدمات االساسيـة قبل توزيعها ما
يــســتــدعي تــوفــيــر امــوال لــتـمــويل
ـشــاريع) .  واشـار رئـيـس مـجـلس ا
ديـــالى الـى ان  (احلل االمـــثل الـــذي
نــراه هـو في تــبـني احلــكـومــة بـنـاء
مـجـمـعـات لـلـفقـراء مـع كل اخلـدمات

االسـاسـيـة إلنـهـاء
ملف العـشوائيات
والــتــجـاوزات الن
خـــــالف ذلــــك لــــن
يــــــــــحل تــــــــــوزيع
االراضي مـشــكـلـة
الــــــســـــكـن الن من
يــــــحــــــصل عــــــلى
ارض لن يـــــكـــــون
ـقـدوره بــنـاءهـا
وهـــو يــعـــاني من
فقـر مدقع) .  ومن
جـانب آخـر طـالب
رئــــيس مــــجــــلس
ديــــــــــالـى عــــــــــلـي
الــدايــنـي  بــفــتح
حتقـيق في وجود
مـحـاوالت حـثـيـثة
لبـيع قـطـعة ارض
تعود ملكيتها الى
نــقــابـة الــفــنــانـ

فـــــرع احملــــافــــظــــة

الغـذائـيات غـيـر صاحلـة لالسـتهالك
الــبــشــري في غــرب بـعــقــوبــة. وقـال
مــــديـــــر اعالم صـــــحــــة ديـــــالى  ان
(شـعـبة الـرقـابـة الصـحـيـة في قـطاع
بعقوبة الثاني نفذت حـملة تفتيشية
عــــلـى احــــد االســـــواق بـــــعــــد ورود
ـواطــنــ حـول قــيـام شــكـاوى مـن ا
بـــعض اصـــحــاب احملـالت في غــرب
ـــخـــالـــفـــة الـــشــروط بـــعـــقــــــوبـــة 

الصحية).  
واضــــاف الـــعـــزاوي ان  (احلــــمـــلـــة
اســفـرت عـن اتالف اكــثـر مـن نـصف
ــنـتــهــيـة ـواد الــغــذائـيــة ا طن مـن ا
ـــصــدر الــصالحـــيـــة ومــجـــهـــولــة ا
ـــحـــضــــر اصـــولي وبــــحـــضـــور و
صـاحب الـعالقـة واتـخـاذ االجـراءات
الـالزمــة وحـــسب قــانـــون الــصـــحــة
الــعــامــة بــحق احملـالت اخملــالــفـة) .
فيما قال رئيس  اللجنة الزراعية في
مـــجـــلس مـــحـــافــــظـــة ديـــالى حـــقي
اجلبوري لــ (الزمان)  ان (احملافظة
فقـدت مـا يـزيد عن  30ألف دو من
الـــبـــســـاتـــ عــلـى مــدار  16ســـنـــة
مـتـواصـلـة نـتـيـجـة اسـبـاب مـتـعددة
أبرزها االضطرابات االمنية واآلفات
الزراعـيـة وتأثـيـر االستـيراد في دفع
ــــــزارعــــــ عــــــلـى إهــــــمــــــال آالف ا
بساتـينهم لتـحول جزء شـاسع منها

إلى حطب) . 
واضــاف اجلـــبــوري أن  (حـــجم مــا
فـقـدته ديـالى من بـسـاتـ علـى مدى
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خالل الفصل التشريعي احلالي.
وقال يـابر في بـيـان تلـقته(الـزمان)
امس ان (جلــنــة اخلـدمــات قــطـعت
شــوطـاً طــويالً في تــنـقــيح قــانـون
الــــعــــشـــوائــــيــــات وفـــرز االراضي

بغداد –الزمان
اكد عضو جلـنة اخلدمات الـنيابية
عــبــاس يــابــر ان قــانــون مــعــاجلـة
ـنـاطـق الـعـشـوائـيــة سـيـكـون في ا
مــقــدمـة الــقــوانـ الــتي ســتــشـرع

الكوت
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ببعـقوبة.  وقال رئـيس اجمللس علي
الدايني لـ (الزمان) انه  (تـلقى طلبا
رسمـيـا من قبـل مجـموعـة من فـناني
ديـالى تطـالب بـتـدخل عـاجل جمللس
احملافظة في ايقاف محاوالت حثيثة
لـبــيع قـطـعـة ارض تـعـود مــلـكـيـتـهـا
لـلنـقـابـة في بـعقـوبـة)  الفـتا الى ان
ـسـاحـة ــيـز و (االرض في مـوقع 
واســـعــة) . واضـــاف الـــدايــني ان (
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لـو شاهدت صورة التظاهرات التي جرت في لـبنان بعد جتريدها من حضور
النساء والفتيات,واالعالم الـلبنانية لقلت ان هذه التظاهرات جتري في ساحة
الـتحـرير.الـصورة ذاتـها تـتكـرر:غضب شـعبي,جـياع يـريـدون حقـوقهم,غـياب
لـالحزاب,اطـارات مـشـتـعـلـة,وحـضـور جـمـيل لـلــوطن.واالهم سـلـطـة تـخـتـبيء
وتـظـهــر مـعـلـنـة احلـلـول المـتـصـاص نـقـمـة اجلـمـاهـيـر.  مـا حـدث هـنـا حـدث
هـناك.لـكن الـشيء الالفت في قـضيـتي الـعراق ولـبـنان هـو اسـتغـراب الـطبـقة
السياسية لكل ما حصل وسيحصل.استغرب السياسي العراقي لقوة شبان
الـعراق واصـرارهم.كمـا استـغرب الـسيـاسي اللـبنـاني من ظهـور الفـقراء في
.وهل يعقل ـواطنـ شـوارع لبنـان.لذا بـدأت رحلة الـبحث عن حـلول الزمات ا
ان حتل مـشاكل مخـتلفـة مؤجلـة لسنـوات في غضون ايـام.ان مهلـة احلريري
اكثـر انـدفـاعـا من اجراءات الـسـلـطـة لديـنـا اال ان الـسلـطـتـ لم تـملـكـا وعـيا
تـظاهـرون باسـتقـالة .  في لـبـنان طـالب ا ـنكـوب شـاكل البـلدين ا حقـيقـيـا 
احلكـومة كما طالـبنا نحن هنا بـابعاد سلطة وصـلت الى احلكم عبر صناديق
محـترقة.الـقصة واحدة ولـها وجه مؤلم جـدا هو فقر الـناس وسرقـة حقوقهم.
واذا شــئـنـا ان نــتـحـدث عن تــشـابه اخالقي انــسـاني بــ مـتـظـاهــري بـلـدين
بــائـســ لـقــلت ان تـكــتــيك شـبــان الـعــراق فـتـح طـريــقـا جــديـدا في اســلـوب
التـظاهر.يعتمد هذا االسلوب على تكتيك رفع العلم والهتاف للوطن بعيدا عن
رفـوع.وتـبقى هيـمـنة احـزاب الـسلـطـة.مواجـهـة الفـاسديـن بالـصوت والـعـلم ا
مـعاجلـة الـسلـطـة النهـاء حـركة االحـتجـاجـات.وحتى االن
يـريــد الـســيـاسي الــلـبــنـاني ان يــبـقى فـي حـدود عـدم
اسـتخـدام الـقوة لـكن من سـيضـمن رد الـفعل في بـلد
يـشبه تعقيـد بلدنا الـذي خسرنا في خمـسة ايام اكثر

من مئة شهيد وستة االف جريح.

dLðR∫  وزير التخطيط نوري الدليمي في مؤتمر صحفي مع محافظ ذي قار عادل الدخيلي لدى وصوله احملافظة.
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طــالب مــحــافـظ ذي قــار وفــد بــغـداد
الذي يـزور الـناصـريـة حالـيـا لتـسلم
ـتــظـاهـرين بــعـقـد جــلـسـة مــطـالب ا
فيـما جمللس الـوزراء في احملافـظة  ,
تظاهر العشـرات في محافظة كربالء
احتجـاجاً عـلى إلغاء تـعييـناتهم في

التربية. 
وقـال بـيـان امس ان (جلـنـة مـتـابـعـة
ـتـظـاهـريـن بـرئـاسـة وزيـر مـطـالـب ا
الــتـخــطــيط نـوري الــدلــيـمي عــقـدت
اجتمـاعا مع الدخـيلي فور وصـولها
الى احملــافــظــة وبــحــضــور عــدد من
ـنــاقـشــة وتــلـقي نــواب عن ذي قــار 
مــطــالـب الــتــظـــاهــرات الــشـــعــبــيــة
األخــيــرة) ,واضـــاف ان (الــدخـــيــلي
وضع امــام الـلــجـنــة حـزمـة مــطـالب
ودعـا الوفـد الى عـقـد جلـسـة جمللس

الوزراء في احملافظة). 
ووصل الــدلــيـــمي الى ذي قــار امس
ـــــثل االثـــــنـــــ عــــــلى رأس وفــــــد 
ــعــنــيـ ــركــزيــة مـن ا احلــكــومــة ا

ـتـظـاهرين. ـتـابعـة مـلف مـطـالب ا
وتـــنــــاقل نــــاشــــطـــون عــــلى مــــوقع
الـتـواصل االجتـمـاعي مـقـطع فـيـديو
يظهـر فيه ردود فـعل غاضـبة وجهت
لــــلــــوفــــد احلــــكــــومـي الــــزائــــر الى

احملافظة.
وبـحــسب مـا ذكــره الـنـاشــطـون فـأن
ــركـزيـة الى (زيـارة وفــد احلـكـومـة ا
مــحـــافظ ذي قــار لــتــنــفــيــذ مــطــالب
ــتــظـــاهــرين واجــهت ردود افــعــال ا
غاضـبة من قـبل مواطـن ونـاشط
حضروا الـلقاء بالـوفد الزائـر). فيما
عــقـــدت الــلــجـــنــة الـــعــلــيـــا حلــزمــة
اإلصالحــــات لـــتــــلـــبــــيـــة طــــلـــبـــات
تـظـاهرين في الـبـصرة اجـتـماعـها ا

ــة سـواء من خـالل اسـتــقــطـاب كــر
ـادي لـها بـادرات وتـقـد الدعم ا ا
فضال عن استيعاب تلك القدرات من
خالل تدريـبهـم وتأهـيلـهم واعدادهم
القـــامــة مــشـــاريع في تــخـــصــصــات
خــدمــيــة مـخــتــلــفـة كــذلك مــعــاجلـة
مـــشــاكل الـــســكن من خـالل مــبــادرة
احلـكـومــة في تـوزيع االراضي الـتي
انـطلـقت في عـدد من احملـافـظات في
حـ الـعمل يـسـتـمـر لفـرز مـسـاحات
اخـرى بــهـدف تـوزيـعـهــا عـلى ابـنـاء

الشعب).
 وفي كــــربـالء تــــظــــاهــــر عــــشــــرات
واطـن أمـام مـبنى مـديريـة تربـية ا
محافظة كربالء احتجاجاً على إلغاء
تعييناتـهم. وقال مصدر في تصريح
ــــتـــــقـــــدمــــ امس إن (عـــــشـــــرات ا
لـلـتـعـيـيـنـات في تـربـية كـربالء الـتي
أطــلـقـتــهـا مـنــذ عـام تـظــاهـروا أمـام
ديـرية احـتجـاجاً عـلى إلغاء مبـنى ا
التـعيـينات بـقرار من األمـانة الـعامة

جمللس الوزراء). 
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من جــانـبــهـا  ,اكـدت وزارة االعــمـار
واالســـــكـــــان فــــرز 42 الف دو في
بــغــداد تــمــهــيــدا لــتــوزيــعــهــا عــلى

 . واطن ا
تـابعة وقال مـدير عـام التـخطـيط وا
ـــــيـــــالي ان في الـــــوزارة حـــــيـــــدر ا
(الـــوزارة شـــرعت من خالل فـــرقـــهــا
يداني لفرز 42 الف سح ا بإجراء ا
دو في بـغـداد تـمـهـيـدا لـتـوزيـعـهـا
ـشــمــولـ بــقـرار ــواطـنــ ا عــلى ا
مـجلـس الوزراء رقم 70) ,مـبـيـنا ان
ــسـاحـة مـوزعــة بـ جـانـبي (هـذه ا
الكـرخ والـرصـافة) ,واضاف ان (14
الف قطعة سيتم توزيعها في منطقة

بـــوب الــشــام الــتــابـــعــة الى قــضــاء
الــــشــــعب و30 الف دو بــــاجتــــاه
مـنـطقـة الـنـهروان بـجـانب الـرصـافة

و10 االف دو بجانب الكرخ).
 ورأى مــراقـــبــون ان احلـــزمــة الــتي
اطلـقتـها احلـكومـة جاءت بـعد جتدد
دعوات السـتـئنـاف الـتظـاهـرات على
الــفــسـاد والــبــطـالــة. وأطــلق رئـيس
ــهــدي حــزمــة الــوزراء عــادل عــبــد ا
جديـدة من اإلجـراءات والتـوصـيات.
وتـضـمـنت الـتـوصـيـات تـوفـير دورة
لـتــدريب الـعـاطــلـ عن الــعـمل عـلى

ــولـدات الـكــهـربــائـيـة من صــيـانـة ا
سجلـ في وزارة العمل والشؤون ا
االجــتـمـاعــيـة مـن خـريـجـي الـدراسـة

توسطة واإلعدادية. االبتدائية وا
نشورة على صرف ونصت الوثيقة ا
راتب شـهـري 150 ألف ديـنـار أثـنـاء
ــدة ثالثــة أشــهــر أو أكــثــر الــدورة 
وصرف راتب شـهري قدره 250 ألف
ديـنار عـراقي لألشـهـر الـسـتة األولى
ن أكـمل تـدريـبه بـنـجـاح فـضال عن
تخصيص قطعـة أرض لكل مجموعة
من الشباب لـتأسيس ورش صـناعية

ال أحد يـنكر ما يتـمتع به العراقيـون من كرم وتفان وحب اإلهتـمام بالغير من
منـطلق اجتمـاعي يُعبر فيـه ابناء الرافدين عن تـعاطفهم مع اجملـتمع وتعاونهم

ومشاركتهم لآلخرين افراحهم وأتراحهم. 
التـظاهـرات التي شـهدتـها بـغداد وبعض احملـافظـات ماهي إال تـعبـير حـقيقي
عن غـضب الشارع العراقي وعدم رضاه على األداء احلكومي  ,مقالنا اليوم
يتفرع الى فرع حيث سنتحدث عن التظاهرات واسبابها والدوافع الرئيسة
الـتي دفـعت الـنـاس للـقـيـام بـهـا  خـاصـة الـشـبـاب فضـال عن األحـداث التي
شهـدتها والـتي تمثل مـشهدا آخـر نفخربـأحدهمـا وبكل اعتـزاز ونتألم لألخر

بطريقة حب الوطن وأن يكون مالذا وخيمة للجميع . 
قراطي الذي التـظاهر حق مكـفول للجمـيع وهو مؤشر لـلعمل السيـاسي الد
ومن هــنـا فـان بـروز أو ظـهـور ـوجـبـه الـنـظـام الـســيـاسي احلـاكم  يـتـحـرك 
واطن شـهـد السـيـاسي وتاثـر ا ـنغـصات واالشـكـاالت واألختـنـاقات عـلى ا ا
بـها بشكل مباشر  ,فـضال عن تراجع البلد وإضـعافه وتهميش دوره وتدخل
الدول اآلخـرى بشـؤونه كلـها دوافع حـقيـقيـة تدفع الـناس لـلمـطالـبة بـحقـوقها

ستوى اخلاص أم العام .  سواء كانت على ا
الـناس في الـعراق كـانت تـتمـنى وتأمل وهي تـعـيش حالـة التـغـييـر السـياسي
الـذي حصل في الـعراق عام 2003م  ,أن يـصبح حـالهـا أفضل وان تـتوزع
خيـرات العراق لـلعراقـ وان يشـهد البـلد نهـضة عمـرانية تـليق به كبـلد غني
أوال  ,وكـبـلــد رائـد  وذي عـمق تــاريـخي وانـســاني ثـانـيـا  ,اال ان كل ذلك لم
ـيادين , يـحدث  ,بل الـذي حدث هـو العـكس تـمامـا اذ تراجع الـبـلد في كل ا
خـيراته سُـرقت ولم يتـمتع الـشـعب بحـقوقه الـتي اقرهـا الدسـتور  ,فـي أغلب
الـصناعة والزراعـة شبه معطـلة عن العمل  ,اخلـدمات بكل أنواعها جـوانبها 
نسوبية والرشا ضعيفة جدا  ,الـبطالة قائمة على قدم وساق  ,احملـسوبية وا
ـهم القـائـمة تـطول ا متـفـشيـة في كل مـحفـل في ظل غيـاب شـبه تام لـلـعدالـة 
وتـطول وكل ذلك دوافع واضحة دفعت الشعب للـتظاهر سواء في التظاهرات
 األخـيـرة الـتي حـدثت في األول من تـشـرين األول اجلـاري أم الـتي سـبـقـتـها
هـذا جانب  ,اجلـانب اآلخر الذي نـرغب باحلـديث عنه هـو ما تنـاقلـته األخبار
من ان هـناك إمـرات عراقـيتـ أصيـلتـ إحداهـما فـقيـرة كادحـة كانت تـبيع
نـاديل الـورقيـة (الكـليـنس) عـلى النـاس هذه الـسيـدة بـرغم حاجـتهـا للـمادة ا
عنـدمـا شاهـدت الشـبـاب قامت بـتـوزيع قطع الـكلـيـنس علـيـهم وأخذت تـمسح
ـراة األخــرى لم تـقل أهـمـيـة دمـاءهم بـكـل حـنـان األم الـعـراقــيـة األصـلـيـة  ,ا
ـتـظـاهـرين في بـغـداد وهـو يـهـتـفون بـاسم بتـوجـهـاتـهـا حـيث رأت الـشـبـاب ا
الـعـراق الـعـظيم  ,أخـذت تـوزع علـيـهم كـمـا تـقـول األخبـار ( خـبـز الـعـباس )
وخبـز العباس معروف لدى العراقي فهم أكثر من يعرف قيمة وأهمية الفعل
الـعـبـاسي الـعـظـيم في مـعـركـة الـطف اخلـالدة  ,فـالـعـبـاس والـعـراق صـنوان
ؤمنـ منذ اليـفترقـان حيث ضم تراب الـعراق في كـربالء جسد شـبل أميـر ا
مئـات السن فامتزج دمه الـطاهر بتراب العراق بلـد التاريخ واألنبياء واالئمة

االطهار والصحابة الكرام . 
ـقابل فـشبل حـيـدر الكـرار يعـرف قيـمـة العـراق وأهمـية الـعراق  ودور وفي ا
الـعـراق لذا كـانت عالقـته مع الـعـراقـ في غـايـة التـودد واحملـبـة واالعـتزاز ,
فـهو محط اعتـزاز واحترام واهتـمام وتقديس لـذلك جاء خبز
الــعــبــاس بـــيــد الــعــراقــيــات دلــيل قـــاطع عــلى عــظــمــة
الـعباس(ع)  وحبه للعراق وللعراقي ,فـالعباس يُشبع
الـناس ويـسـد حـاجاتـهم عـكس األخـرين الذين عـمـلوا

على جتويعهم والتقليل من أهميتهم . 

(وزارته وبـعـد اسـتـنـفـار مالكـاتـهـا
الـفنـيـة واالدارية اسـتـقبـلت جـميع
تقدم لـلمنحة بـشكل مباشر او ا
الـكـتـرونـيـا بـعـد اطالق االسـتـمارة
االلــكــتـــرونــيـــة نــهــايـــة االســبــوع

اضي). ا
مشيرا الى (اكمال عملية التسجيل
تقـدم بشكل مـباشر ورقيا لدى ا
ـــــنـــــحـــــة من اجـل شـــــمـــــولـــــهم 
) مـــــؤكــــدا ان و(زارته الـــــطــــوار
ســتــعـمل عــلى اســتــيـعــاب جــمـيع
ـنــحــة لـشــمـول ــتــقـدمــ عـلـى ا ا
ـسـتـحـقـ مـنـهم والسـيـمـا بـعـد ا
اكـمـال عـمــلـيـة الـتـقـد في الـرابع

والعشرين من الشهر اجلاري).
w½Ëd²J « “d

واوضح انه (سـيـتم تـشـكـيل جلـان
ــتـــابــعــة آلــيــة الــفــرز مــخــتــصــة 
االلــكــتــروني بــعــد اغـالق عــمــلــيـة
ـــوقع اخلـــاص الـــتـــقـــد عـــبــــر ا
بــالــوزارة اذ ســيـــتم الــعــمل عــلى
تــدقــيق وتــهـيــئــة قــاعـدة بــيــانـات
ــنـحـة من ـشــمـولـ بـا خـاصــة بـا
اسـتر اجل توزيـعـها عـبر بـطاقـة ا

ن كـــارد لــلــمــســتــحـــقــ مــنــهم 
تــنـطــبق عــلـيــهم شــروط الـشــمـول
ــنــحـة).وشــدد عــلى ان (وزارته بــا
ـبـادرة بتـلبـية تصـدرت الوزارات ا
ـــتـــظـــاهــــرين من خالل مــــطـــالب ا
إعطائهم منحة مالية وفرصة عمل
فـضال عن مـتـابـعـة واقع الـعـامـلـ
ـسـجـلـ في مـخـتــلف اجملـاالت وا
لـدى الــوزارة). وفي الــشـأن نــفـسه
هددت كتلة سائرون بـأنها ستتخذ
مــــــوقـــــفــــــا اخــــــر ان لم تــــــطــــــبق

االصالحات بشكل واضح. 
œbN¹ ÊËdzUÝ

وقــال عــضــو مــجـلـس الـنــواب عن
حتــالف ســائـرون سالم الــشــمـري
ان حتـالـفه سـيـكون لـه موقـف اخر
ان لم تـــطــبـق االصالحــات بـــشــكل
واضح ورسمي . وقال في بيان ان
(االوضـــاع الــهـــادئــة ســـتــســـتــمــر
مـادامت احلــكـومـة تـســيـر بـاجتـاه
واضح لــتــنــفــيــذ مــطـالـب الـشــعب

شروعة). ا
 موضحا ان (االصالحات اجلديدة
ـــان والــكـــتل ســـتـــرسل الى الـــبـــر

ـكن ان تـفـيـد لـتـشـريـعه بـصـورة 
واطن واحلكومة). كال من ا

مـبيـنـاً ان (الـقـانون يـعـالج ظـاهرة
الــعـشــوائـيــات الــتي انـتــشـرت في

البلد بعد عام 2003).
واضـــاف بــان (الـــقـــانــون
ــذكـــور ســيـــكــون ضــمن ا
اولـويــات الــقـوانــ الـتي
ســــتـــــشــــرع في الــــفــــصل
التشريـعي احلالي لغرض
حـــــــــــسـم مـــــــــــوضـــــــــــوع
العشوائـيات والتجاوزات

دن بشكل كامل). داخل ا
في غضون ذلك اعلن وزير
الـــــــعـــــــمـل والـــــــشـــــــؤون
االجــتـمــاعــيـة بــاسم عــبـد
الــــزمـــان امس عـن تـــقـــدم
اكـــثــر مـن مــلـــيــون و344
ألف مــــــــواطن بــــــــطـــــــلب
لــلـــحــصــول عــلى مــنــحــة
الـــــطــــــوار من الـــــوزارة

خالل اسبوع. 
ونقل بـيـان تلـقته(الـزمان)
عن  عـبــد الـزمـان قـوله ان
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اعــــلــــنت دائـــــرة صــــحــــة ديــــالى  
ــســتــشـفى اســتــئــنـاف الــعــمل في ا
االسـترالي جـنـوب بـعقـوبـة  مـؤكدة
ــشــروع تـــزيــد عن 100 ان كـــلــفـــة ا
مـــلــيــار ديـــنــار . وقـــال مــديــر اعالم
صـــحــــة ديـــالى فـــارس الـــعـــزاوي لـ
ـستشـفى االسترالي (الزمان) ان  (ا
في منطـقة التـحرير جـنوبي بعـقوبة
بــسـعــة اكــثـر من 400 سـريــر اعــيـد
الـعـمل به بـعـد توقف دام  8سـنوات

متتالية) . 
ـسـتـشـفى واضـاف الـعــزاوي ان  (ا
ـــــــــشــــــــــاريع االســــــــــتـــــــــرالـي مـن ا
االسـتـراتـيـجـيـة لـوزارة الـصـحـة في
ثل نـقـلـة نـوعـية في ديـالى والـذي 
ا مستوى اخلـدمات الصحـية نظرا 
يحـتويه من مـراكز طبـية مـتطورة) 
ـشـروع تـزيـد عن مـؤكـدا ان (كـلــفـة ا
 100مـلـيـار ديـنـار واعادة الـعـمل به

خطوة مهمة نحو اجنازه). 
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واشار مـدير اعـالم صحـة ديالى الى
ان ( دائرته ستعمل عـلى تسخير كل
ـسـتـشـفى اجلـهـود من اجل اجنـاز ا
ضـمن الـتـوقـيـتـات الـزمـنـيـة احملددة
والــــــعــــــمـل عــــــلى مــــــعــــــاجلــــــة كل

التعقيدات). 
ومن جهـة اخرى اكـدت صحـة ديالى
 ان رقابـة قطاع بـعقـوبة الـثاني قام
بــــأتـالف اكــــثــــر من نــــصـف طن من
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حافظة ديالى ستشفى االسترالي  vHA²∫ استأناف العمل في ا    

اخملــتــلــفـــة ســتــصل الى الــتــوافق
بـشـأنهـا مـادامت خلـدمـة الـشعب)
مـــــــســــــتـــــــدركـــــــا انه (اذا كـــــــانت
االصالحـات مـجــرد اقـوال لـتـهـدئـة
االوضاع فسيكون لنا موقف اخر).
 في غــضــون ذلك نــشــرت صــفــحـة
مـقــربـة من زعـيم الــتـيـار الـصـدري
مـــقــتــدى الــصــدر امـس مــعــلــومــة
خـــطـــيـــرة عن قـــاعــدة الـــصـــويــرة
اجلــويــة.وجـــاء في مــنــشــور عــلى
صفحة صـالح محمـد العراقي على
فيـسبـوك مـا يأتي (بـلّغـنا من جـهة
مـــــســــــؤولـــــة فـي وزارة الـــــدفـــــاع
ـعـلـومـات خـطـيـرة) مـضـيـفـة ان
(مـــشـــروع الـــقـــاعـــدة اجلــويـــة في
الــصــويــرة كــلف مــلــيــارا ومــئــتي
مــلـيــون دوالر مع مــلـحق ســتـمــئـة
ـنـشـور مـلـيـون دوالر). وبــحـسب ا
فـإن (االمـوال قــد صُـرفت كـلـهـا وال
يوجد شيء على ارض الواقع على
سؤول االطالق) مشيـرة الى ان (ا
سلمـها بعد الـتحقـيق مشكورا الى
رئـيس مـجـلس الـوزراء ولم يـتـخـذ

اي اجراء). UOz«uAŽ ∫ مواطن يسير ب بيوت عشوائية في بغداد

األول بـرئـاسـة وزيـر الـنـقل عـبد الـله
لعيبي.

وقالت وزارة النقل في بيان امس إن
(لعيبي عقد اجـتماعه األول بحضور
احملـافـظ ورئـيس مــجـلس احملــافـظـة
وعدد من القيادات األمنية واخلدمية
ـدراء في الـقـطـعـات كـافة وعـدد من ا

تظاهرين).  لبحث مطالب ا
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بــدوره اكــد وزيــر الــتــجــارة مــحــمــد
ـالية العـاني اطالق التـخصيـصات ا
ـشـاريع اخلـدمـية فـي بابل لـتـنفـيـذ ا

خالل 24 ساعة.
ـثل  وقـال بـيـان لـلـوزارة امس ان (
رئـيـس مـجـلس الــوزراء في الـلــجـنـة
تـظاهرين الوزاريـة لتنـفيـذ مطـالب ا
مــحـمــد هـاشم الــعـاني وصل احلــلـة
سؤولـ حيث عقد يرافقه عـدد من ا
اجتمـاعا مع مـحافظ بابل ومـعاونيه
ورؤوساء الدوائـر اخلدمية  خالله
شاريع اخلدمية بحث اليات تنفـيذ ا
ــالـــيــة وأطالق الــتـــخــصـــيــصـــات ا
ـوازنــات الـتـشــغـيــلـيـة ــتـعــلـقـة بــا ا
ـتـعـلـقـة ـشـاريع ا واالسـتـثـمـاريـة وا
ـشاكل التي نـاطق احملررة كذلك ا با
ـــشـــاريع بـــشــكل تــواجـه تــنـــفـــيــذ ا
مـســتـعـجل) ,مـشـيــرا الى انه (جـرى
تـظاهـرين في ما حوار مع عـدد من ا
يخص تنفـيذ مطالـبهم واعداد خطط
الــتــنــفــيــذ بــشــكل مــبــاشــر). واعــلن
الـعــاني بـحــسب الـبــيـان عن (إطالق
ـالــيـة لـلــمـشـاريع الــتـخـصــيـصـات ا
اخلــدمــيـــة والــبـــنى الــتـــحــتـــيــة في

محافظة بابل).
قـبـلة تـتـطلب رحـلـة ا واضـاف أن (ا
مـــزيـــدا من اجلـــهــــود الـــتي تـــخـــدم
تـطـلـعات شـبـابـنـا وتـؤمن لـهم حـياة

خاصـة بـهم. وفي إجـراء آخـر أكدت
ــوظف الـــوثــيــقــة ضـــرورة إحــالــة ا
للـتـقاعـد عـند بـلوغ 60 عامـا وإلغاء
كـــافـــة االســـتـــثـــنـــاءات الـــواردة في
الــقــوانـ اخلــاصــة لـكـن الـوثــيــقـة
أشـارت إلـى إحـالــة مـوظف اخلــدمـة
اجلامعـية عنـد إكماله سن 63 عاما
ويــجـوز الــتــمـديــد لالخــتـصــاصـات
الــنـادرة ,وتــخــفـيض سـن الـتــقــاعـد
لـلــمـوظـفـ الـراغــبـ بـاإلحـالـة الى
ن لـديه الـتـقــاعـد في سن 45 عـامــا 

خدمة ال تقل عن  15عاما.
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أعـرف أن هنـاك أسبـابا كـثيرة تـؤدي لتـأخر الـزواج أو العـزوف عنـه نهـائيا 
ـيا والسبـب األخر الشروط ـادي وهو السـبب األول بإعتـقادي عا كـالسبب ا
التي يـفرضها الطرفان على األخر والتي تكاد تكون مستحيلة وغير معقولة 
وأسبـاب أخرى يطـول ذكرها ولألسف أغـلبها تـافهة ال قيـمة لهـا . لكني أجد
سببا بات متفشيا كالسرطان في مجتمعنا وهو كره األخر  حيث جتد نساء
ورجـاال ال يـريدون الـزواج وهم أحـرار بـقـرارهم فـهذه حـيـاتـهم وهـذا قرارهم
أوال وأخـيرا  لـكن أن تصل األمـور ألن يكـره أحدهم األخـر هذا مـا يجب أن
نـتحـدث عنه بـهـدوء وعقالنـيـة . رجال جتـدهم أصـيبـوا بـصاعـقـة من السـماء
عنـدمـا تـكون بـقـربهـم امرأة حـتى لـو كانـت مسـنـة بعـمـر والـدتهم أو صـغـيرة
ـالك ونفس الـشـعـور عـند نـسـاء تـتغـيـر مالمح وجـهـها وملـيـئـة بـالطـفـولـة كا
ثل ـشرق لتتحول إلى كائن مختلف بـالكامل ..?? ال أعرف ما هي التسمية  ا
هـكذا تـصرفـات مـقززة  هل هـو مـرض نفـسي جديـد في عـصرنـا هذا   أم
ظـاهرة اجـتمـاعية نـاجتة مـن أسباب مـعيـنة ..? مـا أدركه أن البـاري عز وجل
خـلقـنا نحـن البشـر من "ذكر وانـثى" وكـلنا يـشكل نـصف اجملتـمع  والبد أن
نـتعايـش سويـا  وهذه أبـسط أمور الـتعـايش السـوي عنـد بني الـبشـر كافة .
قد تـكون هـناك أفـكار مـسمـومة قـد وصلـت لهـؤالء  وباتـوا يتـخيـلون أن هذه
الـدنيـا لهم وحـدهم فقط ويـحق لهم فـعل ما يـشاؤون  فـنحن نـعيش حـقا في
عالم مـجنون فقـد الكثيـرين فيه "الفطـرة " وباتوا يبيـحون ويحرمـون ما يحلو

لهم دون إهتمام بأي قيم أو ضوابط .

ــكـن ان تــتــحــول الى هــذه االرض 
واحــة فـنــيـة وادبــيـة من خالل بــنـاء
مسرح وقاعـات لو جرى استـثمارها
بــالــشــكـل االمــثل)  مــشــيــرا الى ان
(محـاوالت بيـعهـا ونقل امـوالها الى
بــغــداد تــثــيــر الــكــثــيــر من عـالمـات
االستفـهام مـا دفعنـا للمـطالبـة بفتح
حتـقـيق لـلــوقـوف عـلى مـجـريـات مـا

يحدث) .


