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الـسـيـاسي بـأكمـله والـنـخبـة احلـاكـمة
الـــتي يـــقـــولــون إنـــهـــا أبــقـت مــعـــظم
الـعـراقـيـ يـعــيـشـون في حـالـة بـؤس

حتى في زمن السلم.
ووصـلت االحـتجـاجـات التي تـفـجرت
ـــاضي في وسـط بـــغـــداد األســـبـــوع ا
ـدن جــنــوبـيــة إلى مــديــنـة وامــتــدت 
ـاضي. الــصـدر ألول مـرة يــوم األحـد ا
ــقــتل أكــثــر من 12 شــخــصــا بــهــا و
ارتــفع إجـمــالي عـدد الــقـتـلى إلى 110
أشــخــاص عــلـى األقل مــعــظــمــهم من
.وحـطمت هـذه االضطـرابات احملتـج
استقرارا نسـبيا استمر عـام تقريبا
في العـراق الذي شهـد احتالال أجنـبيا
وحربا أهلية واجتياحا لتنظيم داعش
بـ عـامي  2003و2017. كـــمــا مــثــلت
ـة أكــبــر حتــد لألمن مــنــذ إعـالن هــز

تنظيم داعش.
وكثير من احملتج شبان من ضاحية
مـتـراميـة االطـراف تـمثل رمـزا لـنقص
اخلــدمــات وفـــرص الــعــمل والــفــســاد
احلــكـومـي الـذي فــجـر غــضــبـا عــامـا
ويقـطـنـهـا كـثيـرون من أنـصـار الـسـيد

مقتدى الصدر.
قـدوره حـشد وانـحـاز الصـدر الـذي 
عــــــشــــــرات األلــــــوف من أنــــــصــــــاره
اضـي وطالب لـلـمـحـتـجـ األسـبـوع ا
بـــاســـتـــقـــالــــة احلـــكـــومـــة والـــدعـــوة
النــتــخــابــات مــعـــربــا عن مــعــارضــته
للحكومة ومجلس النواب لكنه لم يدع

أنصاره لالحتشاد في الشارع.
اضي أن وذكر الـتلفـزيون احلـكومي ا
ـــهــدي رئـــيـس الــوزراء عـــادل عـــبـــد ا
اجـتمع مع زعـماء ديـنيـ وعشـائري
من ذوي الــنــفـوذ لــلــبــحث عن مــخـرج

لألزمة.
وفـيـمــا يـؤكـد مـخـاطــر دوامـة الـعـنف
قــالت الـــشــرطــة إن أحــد أفــراد قــوات
األمن قــتل في بــغــداد بــيــنــمـا أصــيب
أربــعــة آخــرون لــيل االثــنــ بــأعــيـرة
نـاريـة أُطـلقت مـن حشـد من احملـتـج
بينهم أعضاء عائالت لقتلى من مدينة

الصدر يوم األحد.
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لم تدفع أيام من االحـتجاجـات الدامية
ـنـاهـضة لـلـحـكومـة في بـغـداد ومدن ا
عـراقـيــة أخـرى الـسـلــطـات إلى تـقـد
تنازالت حقيقية تذكر لكن عندما سقط
قتلى في ضاحية فقيرة مضطربة ردت

السلطات بشكل مختلف.
وبــعــد مــقــتل مـــحــتــجــ في مــديــنــة
الـصـدر أمـر اجلـيش بـاالنـسـحـاب من
ـنــطـقــة ولـلــمـرة األولى أقــرت قـوات ا
ــفـــرطــة األمن بـــاســتـــخــدام الـــقـــوة ا
ــســؤولــ عن ــحـــاســبــة ا ووعــدت 
الـعــنف.كـمـا وعــدت الـسـلــطـات بـضخ

ساعدة الفقراء. مزيد من األموال 
وتقول مصادر أمنـية وزعماء محليون
ومشرعـون ومحلـلون إن بوادر حدوث
تــصـعــيــد في الــضــاحــيـة الــســكــنــيـة
ـتـرامـيـة األطراف الـتي هـاجم مـنـها ا
مقـاتلون الـقوات األمريـكية بـعد الغزو
عام 2003 أثـارت قـلق احلـكـومـة ألنـها
تـــعـــني مـــشـــاكل خـــطـــيـــرة لـــلـــعــراق

واضطرابات أكثر دموية.
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وقــال الـشــيخ شــيــاع الـبــهــادلي وهـو
زعـيم أحــد الـعـشــائـر (سـيــكـون هـنـاك
أنــاس غــاضـــبــون.. من فــقــد أخــاه أو
قـريـبا لـه. سيـودون االنـتـقام من خالل
الــعـشــائــر).وأضـاف (نــحــاول تـهــدئـة
ـــتــظـــاهــرين الـــوضع واحلــديـث مع ا
وجميـعهم أقاربـنا ألنه إذا وصل األمر
إلـى حـــمـل الـــسالح أو تــــدخـــلـت فـــيه
األحـــزاب فــــســـيـــخــــرج الـــعـــراق عن
ـزيـد من الـسـيـطـرة وسـيـكـون هـنـاك ا
إراقـة الـدمـاء).لـكـنه نـبه احلـكـومة إلى
ضــرورة اتــخــاذ خـــطــوات لــتـــطــبــيق
إصالحـات حـقـيـقــيـة وإال فـسـتـسـتـمـر
االحــتـــجـــاجــات. وألـــقى بـــالـــلــوم في
االضـطـرابـات عـلى مـا وصـفه (بـفـساد

السلطات).
ويـتــفق بــعض احملــلــلـ عــلى أنه من
ــــرجح أن تـــكــــون إصالحـــات غـــيـــر ا
احلــكــومــة كــافــيــة إلرضــاء عــراقــيــ
كــثـيــرين يــطـالــبـون بــإصالح الـنــظـام

.وقـال الـبـروفــيـسـور تـوبي احملـتـجــ
دودج من كــلــيــة لــنــدن لـالقــتــصـاد إن
(الـــعـــنف في مـــديـــنـــة الـــصـــدر الـــتي
حتتضن شوارعها الضيقة ثلث سكان
بـغـداد الـبــالغ عـددهم ثـمــانـيـة ماليـ
نـسـمة دفع عـلى األرجح الـسـاسة إلى
ـعــاجلـة الــتــحـرك بــشـكل بــنــاء أكـثــر 
).وقال (تـظهر مـدينة مطـالب احملتجـ
كن السـيطرة الصـدر دوما كشـبح ال 
دينـة...قتل عـليه يـلوح عـلى مشـارف ا
عدد كبـير من الناس في مـدينة الصدر

سيفجر دائرة من القتل واالنتقام).
وأضاف (دخول مديـنة الصدر في هذا
ـرتـفع من الـعنف ـستـوى ا األمـر - وا
قــد دفـع إلى هـــذا االعــتـــذار) وذلك في
إشارة إلى بيانات رسمية أقرت بخطأ
قوات األمن.وألـقت شخـصيات عـراقية
بـالــلــوم في الــعــنف عــلى مــتــســلــلـ
مـزعـوم مـدعـومـ من أعـداء أجانب
وحـــذروا مـن أنه ورغم مــــشـــروعـــيـــة
ـمـكن مـواجـهة أي اإلصالح فـإن من ا

زيد من القوة. مظاهرات أخرى 

واقترحت احلـكومة بـشكل أولي تقد
مـنح للـفقـراء وتوفـير فـرص عمل أكـبر
. وفي بـــغــداد اصـــطف لـــلــخـــريـــجـــ
الـعـشـرات الـثالثـاء أمـام وزارة الـعـمل
عـــلى أمل تـــلـــقي رواتب وُعـــدوا بـــهــا

حديثا.
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وقال عضـو في مجلس النـواب ينتمي
كن للـحشد الـشعـبي إن (التحـركات 
اآلن أن تــــشـــمـل إقـــالـــة قــــادة أمن في
بغداد ومحافظـات شهدت تفجر أعمال

عنف).
وأضـاف النـائب عبـد األميـر التـعيـبان
ان (احلـكـومـة تُعّـوّض عـائالت الـقـتلى

من احملتج وأفراد األمن).
وكــان الـرد عــلى احملــتــجــ في بـاد

األمر عنيفا.
وشــاهـــد صــحـــفــيـــون قــتل وإصـــابــة
محتج بنيران قناصة كانوا يطلقون
النـار على احلـشود من أسـطح األبـنية
رغم نفي وزارة الـداخلـية إطالق قوات
احلـــكــــومـــة الــــنـــار مــــبـــاشــــرة عـــلى

وقـــال فــالح الــفــيـــاض رئــيس هــيــئــة
احلــشـــد الـــشــعـــبي يـــوم االثـــنــ إن
الــبــعض يــقـولــون إن االحــتــجــاجـات
كانت مفـاجئة وعفـوية لكنه أوضح أن

لديه مؤشرات استخباراتية أخرى.
وأضـاف أن الرد عـلى من يـرغـبون في
اإلضــرار بــالــبالد ســيــكــون واضــحــا
ودقـيـقـا من قـبل الـدولة ومـؤسـسـاتـها
مـــشـــيـــرا إلى أنه لـن تـــوجـــد فـــرصــة
النــقالب أو تـــمــرد.وأضــاف ان (قــوى
خـــارجـــيـــة تـــســـعى لالســـتـــفـــادة من
الــفــوضى فـي الـعــراق في إشــارة إلى

السعودية واإلمارات).
وقــــــــــال دودج إنـه (ومـع كـل وعـــــــــود
اإلصالح فإن الـسلطـات ستعتـمد على

القوة للحفاظ على الوضع الراهن).
وأضـاف (الـطـريقـة الـتي تـعامـلت بـها
النـخبة احلـاكمة مع هـذ التصـعيد في
االحتجاج الشعبي قمعية على نحو ال
يـصـدق. إغالق االنـتـرنت واسـتـهـداف
الـصـحـفـيـ - اعـتـقـد أن هـذه خـطوة

واضحة باجتاه االستبداد).

احملـافـظــة تـضـمـنت تــسـريع وتـيـرة
ـشـاريع فـضال عن مـعـاجلـة اجنـاز ا

الترهل االداري ومكافحة الفساد).
 UH U  W'UF

واكــد ان (احملـــافــظــة ســـتــعــمل مع 
اعـــضـــاء اجملـــلس عــــلى مـــعـــاجلـــة
ـدة الـسـابقـة في اخملـالـفـات طـوال ا
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منح مجلـس محافظـة بغداد احملافظ
اجلـــديـــد مـــحــــمـــد جـــابـــر الـــعـــطـــا
صـالحـيــات بــالــدعــوات والــتــنــفــيـذ
ــبــاشـر لــلــمـشــاريع اســتــنـادًا الى ا
تـعـلـيـمـات مـجلـس الوزراء لـالسراع
بتـقـد اخلدمـات ألهـالي الـعاصـمة.

وقــــــال رئـــــــيـس اجملــــــلـس ريــــــاض
العضاض في بيان امس (لدينا ثقته
تــامـة بــإمـكـانــيـات الــعـطــا لالرتـقـاء
بـعمـل احملافـظـة عن طـريق الـتـعاون

ستمر حلكومة بغداد احمللية).  ا
من جـانبه  ,اعـلن الـعـطـا عن (خـطـة
مــتــكــامــلــة لــلــنــهــوض بــواقع عــمل

نحو 300 الف قطـعة سـكنـية بـينـها
 الف لـلــتـوزيع بـعــد االنـتـهـاء من50
ـتــطـلــبـات عــمـلــيــة الـفــرز واكـمــال ا
االداريــة لــهــا) ,وتــابع ان (تـــطــويــر
مــــداخل بـــغـــداد يـــأتـي في أولـــيـــات
اهـــتـــمـــامه مـن خالل تـــوجـــيه قـــسم
الـتـخــطـيط الـعـمــراني في احملـافـظـة
بـوضع الـدراسـات لــتـنـفـيـذ مـشـاريع
ـا يلـيق بـالعـاصـمة سـتراتـيـجيـة و
فـضال عن تـوجـيه مـديـري الـبـلـديـات
للقيام بجهد خدمي وحمالت تنظيف

مستمرة للطرق). 
وصادق رئـيس اجلـمهـورية في وقت
ــنـصب ســابق عــلى تــعــيـ عــطــا 
محافظا لبغداد خلفا للمستقيل فالح
اجلـزائـري . واطـلـعت (الـزمـان) عـلى
رسـوم الذي جـاء فيه انه (اسـتنادا ا
ادة 73 من الحكام البند سابعا من ا
ـادة 26 الـدسـتــور والـبـنـد اوال من ا
نـتظـمة من قانـون احملـافظـات غيـر ا
بـأقـلـيم رقم 21 لـسـنـة 2008 وبـنـاء
على ما عرضه مجلس احملافظة تقرر
ـنصب محـافظ بغداد). تعيـ عطا 
وكـان اجملـلس قــد صـوت عـلى قـبـول
اســـتـــقـــالــة اجلـــزائـــري وفـــتح بــاب
الــــتــــرشــــيح الخــــتـــــيــــار بــــديال عن

اجلزائري. 
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الى ذلك اقـر مـجلـس محـافـظـة االنـبا
روجود اكثر من 350 مشروع خدمي
مــتــوقف عن الــعــمل مــؤكــدا حــاجـة
احملـافـظــة لـنـحـو 480 مـلـيـار ديـنـار
شـاريع غـير إلعـادة اعمـار وتـأهيـل ا

نجزة . ا
وقال عـضو اجملـلس عذال الـفهداوي
في تــصــريح امـس إن (مــدن االنــبـار
مــازالت تـعــاني من نــقص كـبــيـر في
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شاريع اخلدمية نتيجة وجود اكثر ا
من  350مـشـروع متـوقف عـن العـمل
مـــنـــذ عـــام  2012وحلـــد االن جـــراء
ـالـية فـضال نـقص الـتـخـصـيـصـات ا
عن االحـداث االمـنـيـة الـتي شـهـدتـها
احملافظة نـتيجة سـيطرة داعش على

مساحات واسعة من احملافظة).
واشــار الى ان (احلــكــومــة احملــلــيــة
بحاجـة الى تخصيـصات مالـية تقدر
بـنـحـو  480مـلــيـار ديــنـار لــلـشـروع
ـشــاريع غـيـر ـبـاشــرة بـا بــعـمـلــيـة ا
نجزة والتي تتراوح نسبة االجناز ا
فـيهـا الى نـسـبة مـتـفـاوتة) ,واضاف
انـه (بـــرغم مـن اجنـــاز الـــعــــديـــد من
ــــشـــاريع اخلــــدمـــيـــة إال ان اعـــادة ا
ـنجـزة سـوف يـسهم ـشاريع غـيـر ا ا
في االرتـــــقـــــاء بـــــالـــــواقع اخلـــــدمي
والسـيـمـا ان مـنـاطق عـديدة مـن مدن
ــشـاريع االنــبـار بــحــاجـة الى هــذه ا
كــونـهـا وضــعت من قــبل مـخــتـصـ
وحـــسب حــاجــة كل مـــنــطــقــة لــهــذه

شاريع).  ا
من جهـة اخرى اعـلن محـافظ ذي قار
عـــــادل الــــــدخـــــيـــــلـي دخـــــول حـــــزم

االصالحات حيز التنفيذ الفعلي .
وقال الدخيلي في مـؤتمر مشترك مع
رئــيس مـجــلس احملــافـظــة وعـدد من
مــدراء الــدوائــر الــرســمــيــة امس ان
(احلـــكـــومـــة احملــلـــيـــة شـــرعت فــور
تسـلمـهـا حزم االصالح الـصادرة من
احلكومة االحتادية بالـتنفيذ الفوري
لــهــذه االصالحــات والســيــمـا الــشق

تعلق بعملها).  ا
واضــاف (اجنــاز الـدفــعــة االولى من
قـطـع االراضي الـســكـنـيــة بـواقع 20
الف قطـعة سـتوزع على مـستـحقـيها

قريباً).

أثنان من
عناصر
الشرطة

بشارع في
بغداد 

نبض القلم
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أنهار كبـيرة في دول عظمى أو كـبرى  أو دون هذا الوصف دُرست  أو
ال زالت تـعـطي احلــيـاة  ولم يـتـذكــرهـا أحـد  لـكن (بــاهـيـزة) جتـري في
الـعــروق  خــالــدة عـلـى األرض .. في الـذاكــرة  وصــحــائف الــتـاريخ  
ـرحـلة مـهـمـة من تـاريخ بـلدين  وصف يتـردد صـداهـا  ألنـها إقـتـرنت 
واحد منهما بأنه (امـبراطورية لم تغب الشمس عـنها) في حينها .. كانت
لـها وقـفـة  تـاريـخـية جـلـيـلـة في مـقـاومة الـغـزاة  سـتـظل تـعـطي الدروس
بادىء  ووقـفة الرجال في الدفاع عن االرض والعبر لالجيال في قـيمة ا

 التي تقترن عند العربي بالعرض .. فهما االثنان خط احمر ..
ن ال يــعــرف بــاهـــيــزة.. هي (مــجــرى مــائـي) أو ســاقــيــة أو تــرعــة في و
الناصرية - جنـوب العراق   كان عليـها جسر أرادت القوات الـبريطانية
العـبـورعلـيه بـعد أن مـنعـتـها الـعـشائـر العـراقـية في وقـفـة وطنـيـة جهـادية
مـشـرفـة في مـنـطـقـة (الـبـطـيـحـة) من الـتـقـدم  من الـبـصـرة صـوب بـغـداد
والكـوت لتـقد االمـداد الى  اجلـنرال االنـكلـيـزي (طاوزنـد)  في  معـركة
ـعـروفة  وقـد هـزم فـيـها واُخـذ أسـيـرا الى بغـداد  ومن ثم الى الكـوت ا

االستانة عام 1916..
ائي بـفضل وبعـد أن عجـزت القـوات البـريطـانيـة من عبـور هذا اجملـرى ا
ـنـطـقـة  أرسلـت منـدوبـا عـنـها صـمود ابـنـاء الـعـراق الـنشـامى في تـلك ا
ادية غريات ا يفاوض شيخ العشيرة لعله يسـمح بعبورها  وقدمت من ا
مـا يـفـوق الــوصف  لـكـنه مع ابــنـاء الـعـشـائــر االخـرى أبـوا ذلك  وقـال
ـا معناه  بـالعربي الـفصيح (يا للمفـاوض االنكلـيزي  باللـهجة الـعامية  
أيها االنـكليزي ... دعـني  أستشـير باهـيزة  وسأبـلغك  بعـد ذلك باخلبر
فاوض االنـكليـزي أن باهيرة شـيخ عشـيرة أو قائد أو ) .. إعتقـد ا اليقـ
شخص مؤثـر أوصاحب رأي  أو قـرار   فاقـترح عـليه أن يـذهب معهم

لعل وعسى أن يقنعه فكان له ما أراد وذهب معهم ..
ا وعندمـا وصلـوا وقف الشيخ أمـام باهـيزا وخاطـبهـا باللـهجـة العامـية 
معناه أيضا  (يا باهيزة .. االنكليز يريدون العبورعليك و بنادقنا جاهزة
واياديـنـا قـويـة  حلمـلـهـا.. فـماذا تـقـولـ ..?)  وبكـى .. وانشـد (شـرنـاها

وعيت باهيزة .. شرناها وعيت باهيزة) أي رفضت ..
وردد بعده أحدهم .. شرناها وكالت ما أريده
وبعده رد شيخ أخر .. شرناها وكالت ما يعبر

ورابع قال .. شرناها وكالت من داري
واخـيـرا هـوس الـشـيخ (شـرنــاهـا وعـيت بـاهـيـزه) .. وردد وراءه اجلـمـيع

(شرناها وعيت باهيزة)..
هـؤالء هم الـعـراقـيـون ..  واهم من يـتـصـور أنـهم عـكس ذلك  أو يـقـبـلـوا
بـالـضـيم  أو أن يــسـمـحـوا ألحـد أن يــصـادر حـقـهم  مـهــمـا إمـتـلك من

مصادر القوة والنفوذ ...  
وتلك هي باهيـزة سجلت حضـورها الوطـني  ونقشت إسمـها في الذاكرة
ن ال حتـضـر أمامه االنـكلـيـزيـة والـعـراقيـة مـعـا  تـعـطي درسا مـفـتـوحـا 
ادية  أو عاني العالية في حلظـة قد يضعف فيها بـسبب تفاوت القوة ا ا
االغـراءات  فيـمـد يـده الى االجـنـبي لـيـدنس االرض الـطـاهـرة  أو يـكون

دليال  وعينا  وعونا له ..
 الـعـراقي قـد يـضـعـف في ظـرف مـا  لـكـنه لن يــهـزم أو يـسـتـسـلم  ولن
ـعتـدي واحملتل من يتـخلـى عن االرض  أو احلق  مهـمـا دفع الطـامع وا
ـناصب  والقـوة .. وباهيزة أحـد الشواهد نافع وا ـكاسب وا غريات وا ا

على ذلك ..
حب الوطن يسـمو على كل شـيء ..  حب يجعل االنـسان  على اسـتعداد

الن يضحي بكل شيء من أجله..
الوطن أغـلى من كـراسي الـدنـيا كـلـهـا .. (نريـد وطـنـا نعـيش فـيه ويـعيش
كاسب  وخلولي الوطن) .. كلمات صدح بها ناصب وا فينا)  ..(خذوا ا
 لطـفي بوشـناق .. خـذوا الفـخـامة والـزعامـة  وما تـشاءوون من االلـقاب
واالسالب فـهي زائـلــة  واتـركـوا لي الــوطن .. الـوطن بــاق مـا دام هـنـاك

مواطن ينتمي اليه  ويجود عليه  .. وال وطن بال مواطن ..
لـيس حـلم بـوشـنــاق الـفـنـان  ومـازن الـشـريف  –الـشـاعـر وحـدهـمـا أن
(يكـون لهـما وطن  بال حـروب وال خراب وال مـصائب ومـحن)    بل حلم

كل انسان يُهدد وطنه  أو يتعرض الى النهب والسلب واخلراب .
ولكن ...

عادلة تأتي النتائج غير صحيحة ..... عندما تختل ا
وت قبل أجله  النه ال واطن بحقـوقه على أرضه  و فعندما ال يتـمتع  ا
ـتـهن الـفـقر كـرامـته  واألمـية ـنـاسـبة  أو  يتـمـتع بـالـرعايـة الـصـحـية ا
ادمــيـتـه  ولم يــسـتــوعب الــوطن احـالمه يــكـون احلـب من طــرف واحـد 
نافي عن وليس متبادال بـ طرف فيضـطر الى أن يهاجـر ويبحث في ا

وطن أخر يحتضنه ويعيش بكرامه فيه..
وت على يديه) .. وت من أجله .. ال وطنا  (نريد وطنا 

ي الى ذلك احللم الكبير  .. بتلك الكلمات القليلة  تأخذك احالم مستغا
أن يكـون لالنـسان  وطن يـبادلـه حبـا بحب .. وطـن يطـالبه بـواجب عـليه 
وال يتـغـاضى عن حق له عـلـيه ..  وطن يـكـون االنـسـان اقدس شـيء على

أرضه ..
 } } } }
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لو أن ألف أعمى قالوا أن الـشمس غير موجودة 
وقال واحـد مـبـصـر أنـهـا لـيـست كـذلك .. فـهل هو
على خطأ وهم على صـواب .. ?.. ( عباس محمود

العقاد ) ..
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واطـن العـراقي في كـينيـا يبلغ 34 مواطنـاً فقط حينـما نعـلم ان عدد ا
نشـعر ان احلكـومة الـعراقـية حتـترم اجلـالية الـعراقـية هـناك النـها تـمتلك
سـفـارة في الـعـاصـمـة نـيـروبي تــهـتم بـاجلـالـيـة الـعـراقـيـة! عـلـمـا ان عـدد
وظف في الـسفارة هو30 موظفـاً من مجمـوع العراقـي هناك! اي أن ا

السفارة بكادرها ترعى 4 مواطن عراقي فقط !!
وما مـعـنى ان تـقـيم احلكـومـة سـفارة فـي هانـوي عـلـما ان حـجم الـتـبادل

التجاري مع فيتنام يساوي صفر دوالر?!
ماهـو الهـدف من سفـارة عـراقيـة في السـنيـغـال تتـوسط العـاصمـة داكار
بـطـاقم كـامـل دون ان يـكـون هـنــاك عـراقي واحـد قـد مــر من هـنـاك حـتى

لشرب الشاي على األقل??
هل سمعتم يوما ان بريتوريا باعت بـطيخة واحدة الى العراق? فما معنى

!? الي وجود سفارة هناك تبلغ ميزانيتها ا
ال اطيل عليكم احبتي فلدينا 82 سفارة في دول العالم ليس لديها عمل

الي! غير االستنزاف ا
ولدينا بعثات دبلوماسية في منظمات لم تسمع بها في حياتك!

مثالً  يـوجـد لـدينـا سـفيـر في الـكـرسي الرسـولي في رومـا (الـڤاتـيـكان)
وهو مسلم!!!

علما ان سفـيرنا في العـاصمة اإليطـالية يبعـد عن الفاتيـكان أربعة دقائق
ـصـروفـة ـبـالغ ا بـالـبـايـسـكـل فـقط!اقـسم بـالـلـه انـني وقـفت عـلى حــجم ا
مثليات والـبعثات الديبلومـاسية وبيوت الثقافة للسفارات والقنصـليات وا
ـشـتـركـة مع دول التـذكـرها خـريـطـة الـعـالم فـوجـدتـها وجلـان الصـداقـة ا
تكفي النشاء مجاري في جـميع احياء العراق و بنـاء مدارس تكفي طلبته
ـدارس الـطــيـنـيـة والــبـنـايـات الـتـي حتـتـوي عـلى ثالث جـمـيـعــاً بـدالً من ا

مدارس في آن واحد !!
اريد افتهم منو ينظم اعمـال الدولة العراقية?? ماليا
ماديـا فـلوس تـنـصرف بـغـير دراسـة وحـرص على

ال العام  ? ا
ولو  كلت مااريد واكره احجي بالسياسة !

{ عن مجموعة واتساب

jOK³ð∫ آليات امانة بغداد خالل عملية تبليط الطريق السريع
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اجنـــزت أمـــانـــة بـــغـــداد األعـــمــال
اخلـاصـة بـالطـريق الـسـريع بـغداد
بــابل بـالـكـامل وفـتـحه أمـام حـركـة

رور رسمياً.  السير وا
وقــالـت األمـانــة فـي بـيــان امس إن
تـابـعـة مـكتب ـشـاريع و (دائـرة ا
أم بغداد أجنزت أعمال الصيانة
ـــــعــــاجلــــة والــــتـي تــــضــــمـــــنت ا
ـســلح واالكــسـاء بــالـكــونــكـريـت ا
بــطـبـقـتـ من االسـفـلت وبـطـول 4
كــيــلــومــتــرات  وعــرض  11مــتــراً
ــمـتـد من جــسـر بـغـداد لـلــمـقـطع ا
وحــتـى فــلـــكــة عـــلـــوة الــرشـــيــد).
وأضــاف الـبـيـان أن (أمــانـة بـغـداد
أجنزت األعـمال اخلـاصة بـالطريق
بـنـوبـات عـمل اسـتـمـرت عـلى مدار
الــيــوم وخالل 15 يــوم عـــمل فــقط
لــيــفــتــتح رســمــيــاً عــشــيــة زيــارة
األربع اخلـاصة باألمـام احلس
عـــلـــيه الـــسالم وتـــزايـــد احلـــاجــة
الســتــخــدام الــطــريق الــذي شــهــد
مــــرور ماليــــ الـــزائــــرين صـــوب

مـــديـــنـــة كـــربالء). وكـــانت قـــيــادة
الشرطة االحتادية قـد اغلقت فندقاً
ســيــاحــيــاً و44 كــوفـي شــوبــاً في
بــغـداد. وقــالت الــقـيــادة في بــيـان
امـس ان (قــــــوة مـن الــــــشـــــــرطــــــة
االحتـاديـة اغــلـقت فـنــدق سـيـاحي
غـيـر مـجـاز فـي الـعـاصـمـة بـغداد).
واضــاف ان (هـــذه الــقــوة اغـــلــقت
كـــذلك ٤٤ كــوفي شــوبـــاً مــخــالــفــاً

للتعليمات).
gO½—u  qO¼Qð

وأعلن وزيـر النقل عـبد الله لـعيبي
ـــبــــاشـــرة بـــتـــأهــــيل طـــريق عن ا
ــعــقـل بـــمـــواصــفــات كـــورنــيـش ا
يـة. وقال لعـيبي في بيان امس عا
بـاشرة بـتـنفـيذ تـأهيل إنه تـمت (ا
ـــعـــقل طــريـق الــصـــداقــة طـــريق ا
الــعـراقــيـة الـكــوريـة الــذي يـعــتـبـر
عقل الشارع الرئيـسي لكورنيش ا
وذلك خـــدمـــة ألهـــالي الـــبـــصــرة(.
وأوضح أن (تــــــأهـــــيل الــــــطـــــريق
ـنفذة سـيكـون على نـفقـة الشـركة ا
دايو الكورية) مشيراً إلى أن (مدة

اإلجنــاز ســتــكـون خــمــســة أشــهـر
ـمـتـد وعـرض الـطـريق 20 مـتــراً ا
من مـحـافـظـة الـبـصـرة إلى جـزيرة
الـسـنـدبـاد).واطلـقت امـانـة بـغداد
حــــمـــلــــة ألكـــســــاء عــــدد من ازقـــة
ومــحـالت الـــزعـــفــرانـــيـــة. وقـــالت
االمــانــة في بــيــان امس ان (دائـرة
ـــشــاريـع احــدى مـالكــات امـــانــة ا
بــغــداد بـــاشــرت بــقــشط واكــســاء
االزقـة  27 ,23 , 10ضـمـن احملـلـة
ـــبـــاشـــرة 952 بــــاإلضـــافـــة الـى ا
بـتـطـويـر الـزقاق 11 ضـمن احملـلة
957). واضــــــافت ان (االعــــــمـــــال
داخل قـرنص  ستـتضـمن رصف ا
عشر مدارس مختلفة ضمن منطقة
ــسـاحــة تــقـدر بـ الــزعــفـرانــيــة و
4000 مــتــر مــربع بــاالضــافــة الى
تــاهـيل االزقــة الــتي تــربط احملــلـة
962 بـــاحملـــلــة 970 مـع تـــكــثـــيف
اجلــهـود وتــســريع وتـيــرة الــعـمل
بــــــــــاحملالت 962 و 969 و970 
بغية ادخالـها اخلدمة بأسرع وقت

كن).
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االنـحـراف عن مـسـار تـنـفـيـذ اخلـطـة
نـاقالت الـتي حـصلت) ,مبـيـنا ان وا
(العـام اجلاري سـيشـهد االنـتهاء من
احـالة 151 مـدرسة الى الـتـنـفـيذ في
مـناطق بـغـداد بعـد اسـتـكمـال جـميع
اإلجــراءات الـقــانــونـيــة واألصـولــيـة
لإلحالة) ,وكشف العطا عن (جهوزية


