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بغداد

نبض القلم

كن إغفالها .. وهي أن في االنتفاضة الشبابـية هناك حقيقـة واضحة ال 
االنـتفـاضـة تـفـصح عن نـفسـهـا بـنـفسـهـا  ولـيـست بـحاجـة الى تـنـظـيرأو
تـسـيــيس قـد يـفــقـدهـا بــعــض مـيـزاتــهـا الـرائــعـة في الـوطــنـيـة والــعـفـويـة

والبساطة ..
ـراقب  وتـدفعه ومع ذلك هنـاك مالحـظـات سريـعـة تفـرض نـفسـهـا على ا
الى أن يسجلها في حلظتـها  دون أن يغفل حقيقـة أنها تستوجب البحث

ا تفرزه من نتائج   ليعزز قناعات أو يحذف غيرها .. عمق الحقا  ا
ـكن أن تـوصف االنـتـفاضـة إال بـأنـهـا حـركـة  شـعـبـية أقـول ومع ذلك ال 
فاصـلـة ب مـرحلـتـ  وليس (فـورة)  عـابرة مـا أن تـنتـهي لـتعـود االمور
الى ما كـانت علـيه قبـلهـا ... هي بال شك  محـطة وطـنيـة مهـمة في مـرحلة

نطقة .. خطيرة من تاريخ البالد وا
الحـظـات الـتي أفـصح عـنـهـا احملـتـجـون الـسـلـميـون ... أن الـوطن أولى ا

ليس بحاجة الى أحزاب  بل بحاجة الى شباب ..
وهذه معـادلة وطنـية جديـدة أفررتهـا التظـاهرات  وستفـرض نفسـها على
الــعــمل الــوطــني الــعــام   بــعــد أن  تـوهـم الــبــعض بــعــد عـام 2003 أن
قراطية احلـقة واخليرالعمـيم والتقدم  للـبالد ستحقق من خالل كثرة الد

االحزاب .
أسئـلـة طرحـتهـا مـبكـرا بـعد االحـتالل عـبر صـحـيفـة الزمـان في اكـثر من

مقال بعناوين مختلفة من بينها  (أبغض حالل الدستور)  .. وهي ..
هل العراق بحاجة الى كل هذا العدد من االحزاب ..? ..

ـواطـن ـقـراطيـة كـثرة االحـزاب  و ( تـوزيعـهـا على ا وهل  تشـتـرط الد
بالتساوي)  ..?..

قـراطـية الـرشيـدة  والطـريق األمثل خلـدمة وهل االدارة السـليـمة  والـد
ركز بـانشاء أقاليم  ومجالس محافظات واطن  تنحصر في  اضعاف ا ا
قـراطي احلضاري) ال تقدم إال من خالل سـتواها (الد  وكأن اخلدمة 

هذا الطريق  فقط  .. ?..
ـــواطن أم تـلــــحق ضـررا ـتــــغـيـرات تـــخـدم الـوطن وا وهل كـانت تـلك ا

بهما ..? .. 
ـبكـرة وغـيـري من الـكـتاب وجاءت االنـتـفـاضـة لـتؤكـد صـواب إجـابـاتي  ا

واحمللل على تلك االسئلة وغيرها ..
ـتحـدة  االمريـكيـة نفـسها ( عـلى جاللة قـدرها ) ال يـوجد فـيها الواليات ا
غيـر حـزب  رئـيـسيـ  يتـنـافسـان  ويـتنـاوبـان على الـسـلطـة  وتـركتـنا
ـقراطـيـة حتى الـتخـمة (ننـعم) بهـذا الـعدد من االحـزاب (لنـشـبع) من الد
ــنـاصب  واالمــتــيـازات مـنــهــا  وهــو في حـالــة صــراع  وتــنـاحــر عــلى ا
ـــغـا .. يـسـتنـزف جـزءا مـهمـا من مـوارد الـبالد  بـالفـسـاد  بدل أن وا

تذهب الى مجاالتها التنموية الصحيحة  .
قراطية .. ال تعني تفكيك الدولة وإضعافها حتت عنوان الفيدرالية أو الد

واطن .. الالمركزية ..  ليس ذلك ما يريده ا
واطن بـالـدرجة االسـاس اخلـدمات واألمـان  ومـستـوى تـطور ما يـريـده ا
مدينته  ولـيس تسلـسلها االداري .. قـرية أو ناحـية او قضاء او مـحافظة
او اقـلـيـم . فـهل أشـبــعت الـفــيـدرالـيــة تــلك  الــرغـبـة ام زادت من مــعـانـاة

واطن ..?.. ا
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يالد أي أنه ولد قياس الزمن احلـسابي أن (اجليل االلفيـني) أمريكي ا
ونـشـأ بــعـد االحـتالل  االمــريـكي  ويـفــتـرض أن يـكـون (أحــزابي الـهـوى
ـفـارقـة والـنـزعــة)  ألنه لم يـر غـيــر تـلك  االحـزاب في الــسـاحـة   لــكن ا
ـتغيرات ومـع ذلك هو (محـصن) منها  الكبـيرة هي أن ينـشأ وسط تلك ا
ــطـــلــقــة عــلى ويــرفض الــتـــحــزب الي جــهــة  رغم ســـيــطــرة االحــزاب  ا

ان على مدى  طويل .. احلكومات والبر
ا هذا اجليـل أثبت بانـتفـاضته الـباسـلة  أنه ليـس عابرا لـلحـزبيـة فقط وا
نـاطقـيـة والطـبقـيـة االجتـمـاعيـة اجلديـدة  الـتي افرزتـها عابـر لـلطـائفـيـة وا

مرحلة ما بعد االحتالل  ...
جـيل قــائـد ولــيس مــقـادا  وهــذه مـفــارقـة أخــرى أيـضــا .. فـهــو من قـاد
االحتجاج  وأجبر االجيال التي سبقته  والفعاليات السياسية والنقابات
والسـلـطات  واالحـزاب عـلى أن تتـبع حـركته ونـهـجه في التـغـييـر وتـسعى
ـسـافـات لـكـسب وده  واجلـري خــلـفه لـلـحـاق به  لــكـنه يـتـقـدم عــلـيـهـا 
يـصــعب اجـتــيـازهــا  .. جـيل  ال يــخـاف .. جــيل أدخل الـرعب فـي قـلـوب

راقب .. الفاسدين .. وفاجأ احمللل وا
ـراقـب  الى مـدى يــرى أن هـذا اجلـيـل دق  بـحـراكه  ويـذهب الــتـفــاؤل بـا
ــســمــار االول في نــعش احملــاصــصــة  - أس الــفــسـاد ــعــمـد بــالــدم ا ا
ـواطـنة ومـصـدر قـوة االحـزاب  ووضع لـبـنـة جـيـدة  لـلـعـودة  الى مـبـدأ ا
ليـكون هـو االساس   وأن يـكـون  الشـعب هو مـصـدر السـلطـات  وليس
ـناصـب على أسـاس تلك احملـاصصـة التي االحزاب بـعد أن إسـتأثـرت با
احلـقت ضـررا بـالـغـا بـالـنـسـيج االجـتـمـاعي والـوضع االقـتـصـادي الـعـام
للـبالد واخلاص للـعبـاد..  باخـتصـار شديـد سيـكون  الشـعب هو الالعب

الرئيس  وليس هذه اجلهة أو تلك مهما امتلكت من قوة ..
ورغم عنـفوان الـشـباب لـكنـه جيل ال يـؤمن بالـعـنف  ويتـخذ مـن السـلمـية
عنوانا  حلراكه وإنتزاع حق وطنه من الـفاسد .. جيل سالحه السلمية ..
وهو مـبـدأ قـد  أثـبت فاعـلـيـته  و كـان غـاندي أبـرز دعـاته .. فـقـد كانت
السلـمية وسـيلـته الفاعـلة في االنـتصار عـلى بريطـانيـا عندمـا إتبع  طريق
قاومة الناعـمة  وذلك من خالل وسائل عديدة الالعنف  أو ما يسمى بـا
ـدني) لتحـقيق الهدف قاطـعة واالعتـصام والعـصيان ا  مثل (الصـيام وا
شروع وهو االستقالل عن التاج الـبريطاني وحصول الـشعب على حقه ا
 وهو هـدف ليس سـهال  بل مليء بـالدمـاء واخملاطـر والتـضحيـات  التي

ستغير  وجه التاريخ وتنتزع حق الوطن من مغتصبيه  ..
ـلح من الـعـنـاوين الـرئيـسـيـة في  نـضـال الـهنـد من أجل وكـانت مسـيـرة ا
االسـتـقالل .. قــادهـا غـانــدي  احـتـجـاجــا عـلى الـضــريـبـة الــتي فـرضـهـا
ـلح واحـتـكـاره  وكـان  يعـد احـد االعـمـدة االقـتـصـادية ـستـعـمـر عـلى ا ا
ـهـمـة   وتــقـوم  خـطـة االحـتــجـاج عـلى مـبــادىء غـانـدي في (الالعـنف) ا
(السـاتيـاجـراها) وتـعني بـالـسنـسكـريتـيـة  (قوة احلق) او (االصـرار على
احلق) اي اتـــخـــاذ طـــريـق الالعـــنف لـــتـــحـــقـــيـق االصالح االجـــتـــمـــاعي
ـؤتـمـر ـبـادىء الـتـي اخـتـارهـا ا والـسـيـاسي وانـتــزاع احلـقـوق ... وهي ا
الهندي  طريقا أمثل الستقالل الهند وكلف غاندي  بقيادة احلملة الوطنية
ــلح الــتي اسـتــمـرت اربــعـة ـســيـرة ا  لـتــحـقــيق هــذا الـهــدف  وبـدأهــا 
وعشرين يوما وقطع  احملـتجون  مسافة  400 كم  تعرضوا خاللها الى
الـضـرب عـلى ايـدي الــشـرطـة  الـبـريـطــانـيـة  خالل احـداث (داراسـانـا) 
واعتـقال غـاندي  في  5 مايـو عام 1930 وجرى تـغطـيتـها اخـباريـا على
مسـتوى الـعالم  وكـان لهـا دور  كبـير في  اسـتقـطاب وتـشجيـع جمـاهير
ـشاركة في االحتـجاج وتتـوج بحصول غفيرة  من الـشعب الهـندي على ا

الهند على حقها  ..
وصف غاندي  بأنه درس البسطاء للمستعمر ..

واليوم يوصف  الشباب العربي  بأنهم درس الوطن للفاسد ..
السـلمـية .. سالح تـفوق كـفاءته كل االسـلحـة إذا ما أحـسن إستـخدامه 
متلكات الـعامة واخلاصة والنظام العام وأمن الوطن وذلك باحلفاظ على ا
واطن  ومـنع العـناصر الـسيـئة من الـتسـلل لتـستـغل احلراك الـشعبي وا

العفوي في حتقيق أهداف بعيدة عن حركته  ..
ا تـملكه من أجـهزة أمنـية وأخرى قـام األول  وتلك مهـمة احلكـومات في ا
متـخـصـصة كـثـيرة يـنـفق عـليـهـا الـشعب مـن ماله الـعـام الـكثـيـر  قبل أن

واطن السلمي .. تكون مهمة ا
 } } } }
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هل كــان يــخــطــر بــبــال  الـنــبـي نــوح  (ع) وهـو يــدعــو ربـه (إني مــغــلـوب
فانتصر) أن الله سيغرق البشرية ألجله  ولن  ينجو

من الهالك اال هو ومن معه في السفينة ..?
درس إلهي مهم .. إذا ضاقت عليك األرض تتسع

لك  السماء ..
ثق بربك .. وتوكل عليه .. وقل يا الله ..
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أمر مـحـافظ ذي قـار عادل الـدخـيلي
بــتـحــويل مـبــنى مـجــلس احملــافـظـة
ديـريـة العـامـة لتـربـية احلـالي الى ا
احملافظـة العادتهـا كمدرسـة موجهاً
بــتــشــكــيل فــريق هــنــدسي لــتــقـيــيم
االضــرار الــتي حلــقت بـه والــشـروع

بترميمه . 
وقــال الــدخـيــلي فـي بـيــان امس انه
(أمـرنا بـتـشـكـيل جلنـة هـنـدسـية من
قـسم الـهـنـدسـة في ديـوان احملـافـظة
درسـية تتولى تقييم وقسم االبنية ا
درسة بـنى ا األضرار التي حلـقت 
الـتي شـغـلـهـا مـجـلس احملـافـظـة في
الـسـنـوات الــسـابـقـة وتـقـد كـشف
فــني لــلــشـروع بــتــرمـيــهــا تـمــهــيـداً
إلدخــالــهــا اخلـدمــة مــجــدداً لـطــلــبـة

وتالميذ احملافظة).
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واضـاف الــدخـيـلي (كــمـا  اإليـعـاز
ــبـــاني الــعــائــدة بــتــحــويل كـــافــة ا
نـحلة جملالس األقضـية والـنواحي ا
الى دوائـــر خــدمـــيــة حــسـب حــاجــة
ـواطـنـ هـنـاك بـتحـويـل الصـالح ا
مـنـهـا الـى مـراكـز صـحـيـة او مـراكـز
لـلـبـطـاقـة الـوطـنـيـة او اجلوازات او

اي منشأة خدمية اخرى) .
وجتـــددت الــتــظــاهـــرات في ســاحــة
احلـبـوبي في مـدينـة الـنـاصـرية أول
امس. وقــال شــهــود عــيـان إن (آالف
الطلبة تـوافدوا إلى ساحة احلبوبي
لليوم الـثاني على التـوالي). وتشهد
بـغـداد ومـحـافـظـات اخـرى مـنـذ يوم
اضي تظاهـرات للمطالبة اجلمعة ا
بـتـحـســ اخلـدمـات وتـوفـيـر فـرص
طالـبة باالصالح العمل فـضالً عن ا
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ـا اسـفـر عن تـصــاعـدت وتـيـرتـهــا 
ـئــات بـ صـفـوف مـقــتل واصـابـة ا

تظاهرين والقوات األمنية. ا
مــحـــافـــظـــة بـــغـــداد رواتب جـــمـــيع
مديريات دوائـر فك االرتباط الـتابعة

لها.
وقـالت احملــافـظـة فـي بـيـان امس ان
(احملـافـظ مـحـمــد جـابـر الــعـطـا وقع
عـــلى صــكـــوك رواتب مــوظـــفي تــلك
الـــدوائـــر بـــعـــد إجنـــازهــــا من قـــبل
الـية في مديـرية الـدائرة االداريـة وا
احملــــافـــــظــــة). واضـــــافت ان (هــــذه
الـدوائــر شـمـلت مــديـريـات الــتـربـيـة
الــست جلـانــبي الـكــرخ والـرصــافـة
وكــذلك صــحــتي الـكــرخ والــرصــافـة
باإلضافة إلى مديريات شباب الكرخ

والرصافـة ومدينـة الصدر فضال عن
دوائر الـعمـل والشـؤون االجتـماعـية
والـــبــــلــــديــــات واإلســـكــــان). ودعت
احملــافـــظــة (الــدوائــر إلى مــراجــعــة
صـارف لتـسـلم رواتب موظـفيـها). ا
ووفق قانون مـوازنة عام 2016 فقد
 فك ارتـــــبـــــاط بـــــعـض الـــــدوائــــر
احلـكـومـيــة واحلـاقـهـا بـاحملـافـظـات
كـــــوزارة الـــــتــــربـــــيـــــة والـــــشــــؤون
االجتماعية والصحة ووزارة الثقافة

ووزارة االعمار واالسكان. 
ويــشــكـو مــوظــفـو هــذه الــدوائـر من
تـأخــر صـرف رواتــبـهم الـى اسـبـوع

نتيجة ذرائع مختلفة.
الى ذلك وجه العطـا مديري تـربيات
ـتـقـدم بـغـداد إلى تـسـلـيم قـوائم ا

ــصــادقــة لــلــتــعـــيــيــنــات لـــغــرض ا
عليها.وبحسب بيـان للمحافظة فان
(احملافظ شـدد خالل اجتـماع موسع
عـقـده في ديوان احملـافـظـة بـحـضور
اعــضــاء مــجــلس مــحــافــظــة بــغـداد
ومديري تربيات بغداد الست وجلنة
ــركــزيــة عــلى ضــرورة الــتـــعــيــ ا
اإلســراع بـحــسم مـلف الــتـعــيـيــنـات
الكــات اجلــديـدة واالســتــفــادة من ا
لـــســد الــشــواغــر وتـــوزيــعــهــا عــلى
ـديــريـات عـلى ان ـدارس). حــاثـا ا ا
(يــكـــون يــوم غــد اخلــمــيس مــوعــدا
جلـمـيـع مـديـريـات الــتـربـيـة من اجل
تــســـلــيم جـــمـــيع قــوائـم الــفـــائــزين
بــالـــتـــعــيـــيـــنــات لـــغـــرض اإلســراع
ــصـادقــة عــلــيـهــا وإصــدار األمـر بــا

محافظ ذي قار يعلن حتويل مبنى مجلس الى مدرسة

جــــــــويــــــــا فــــــــقـط مـن اصــــــــحـــــــاب
االختصاصات اجلامعية ذات الصلة
ـوافقة بلغ كلي قدره  750 الفا وا
على اقرار تـوصيـة اجمللس الوزاري
لــلـــخــدمـــات االجــتـــمــاعـــيــة بـــشــأن
ـوسم االمــطـار وحـسب االسـتــعـداد 
ــوافــقـة عــلى تــخــصـيص اآلتي :- ا
مـبــلغ سـبـعــة مـلـيـارات وخــمـسـمـئـة
ملـيـون دينـار الى مـديريـات اجملاري
في احملــافــظــات بــواقع خــمــســمــئـة
مـــلـــيــــون ديـــنـــار لـــكـل مـــحـــافـــظـــة
وتــخـصـيص مــلـيــارين وخـمـســمـئـة
وخـمــسـ مـلـيـون ديــنـار الى امـانـة
بغـداد من احتـياطي الـطوار لـسنة
عاجلة الفيـضانات والسيول 2019

الناجتة عن االمطار).
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ـوافـقـة على كـما شـهـدت اجلـلـسة  ا
اقـــرار اجملـــلس الـــوزاري لـــلـــطـــاقــة
ـوافقـة على الـتعـاقد بحـسب اآلتي (
مع شــــركـــة north face لالســــبـــاب
ـــثــبــتــة من قــبل وزارة ــبــررات ا وا
الـنـفط مع االخــذ بـعـ االهـتـمـام ان
تــمــويل الــعــقــد ســيــتم مـن ايـرادات
وزارة الـنفط اسـتـثنـاءً من تـعلـيـمات
ـوافـقة تـنفـيـذ العـقـود احلكـومـية وا
على مـشـروع تعـديل قـانون الـتقـاعد
وحـد رقم 9 لـسـنة 2014 واحالـته ا

الى مجلس النواب). 
ـفـتشـ الـعمـومـي وبـشأن وضع ا
اتخـذ اجملـلس القـرارات اآلتـية(يـعاد
عيّن باالمر الديواني فتش العام ا ا
الى وظــــيــــفـــته 2019 لـــســــنـــة  47
السابقة اذا كـان موظفا والى احلالة
التي كـان عليـها قبل تـعيـينه مفـتشا
عــــامــــا عــــلى ان يــــكــــون انــــفــــكـــاك

ـذكــور من ــشــمــولــ بــالـوصـف ا ا
اجلـهة الـتي كـانوا فـيـهـا قبل نـقـلهم
لـتسـنم وظـيفـة مـفتش عـام ويـتولى
ـــفـــتش الـــعـــام تـــســـلـــيم مـــعـــاون ا
ـــلــفـــات الى هـــيــئــة ـــوجــودات وا ا
فتش النزاهة وفقا للقانون ويحال ا
شـمول باالمـر الديواني العام غـير ا
الى التقاعد اذا كان 2019  لسنة 47
فتش عمره  50 سنة فـاكثر ويـنقل ا
العـام الذي اليتـوفر فـيه شرط الـعمر
بذات درجته الى الوزارات واجلهات
ــرتــبــطـــة بــوزارة او هــيــئــة غـــيــر ا
سـتـشارين وبـخالفه يـنقل بـدرجة ا
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ــوافـقــة عـلى قــرر مـجــلس الـوزراء ا
مــشـــروع قــانــون الــتــعــديل الــثــالث
لــقـــانــون االســـتــثـــمـــار الــصـــنــاعي
للقطاع اخلاص واخملتلط كما قرر
تـخـصيص خـمـسـمـئة مـلـيـون ديـنار
ـــواجـــهـــة مــوسم لــكـل مــحـــافـــظــة 

االمطار.
وقال بيان لـلمكـتب االعالمي لرئاسة
الــوزراء ان اجملــلـس عــقــد جــلــســته
االعـتـيـاديـة امس  الـثالثـاء بـرئـاسـة
رئــيس مــجــلس الــوزراء عــادل عــبـد
ـــهــدي واصـــدر الـــقــرارات اآلتـــيــة ا
ـــوافــقـــة عـــلـى مـــشـــروع قـــانــون (ا
الـتعـديل الـثـالث لـقـانون االسـتـثـمار
الــصـــنـــاعي لـــلـــقــطـــاعـــ اخلــاص
واخملـــتـــلـط واحـــالـــته الى مـــجـــلس
الـنــواب واقـرار تــوصـيـات اجــتـمـاع
ــنــافـذ احلــدوديـة غــرفــة عـمــلــيـات ا
بــشــأن تـــكــدس احلــاويــات وحــسب
اآلتـي: اعـــــــفــــــــاء احلــــــــــــــاويـــــــات
ــــنـــــــــــــافـــذ ــــتــــــــــكـــدســــة فـي ا ا
احلـــدوديـــة الـــتـي صـــدر بـــهـــا أمـــر
قـــــضــــــائي بــــــاالتالف وكــــــــــــــذلك
ـــتـــكـــدســـة من 2004  احلـــاويـــات ا
وتــخــويل ولــغــايــة 31 /12/ 2017 
ــــالـــيــــة صـالحــــيــــة اهـــداء وزيــــر ا
الـــبــضـــائع الــتي لـم تــرسُ عــلـــيــهــا
زايدة االصولـية الى القـطاع العام ا
او التصرف بهـا وفق القانون وقيام
الـشركـة الـعامـة للـمـوانىء الـعراقـية
بصرف مبلغ من ايرادها لغرض نقل
ــتـروكـة لـالتالف وقـيـام الـبــضـائع ا
الشـركة الـعـامة لـلمـعارض الـعراقـية
والهيئة العامة للكمارك بعدم ترويج
اجـــازات االســـتـــيــــراد لـــلـــشـــركـــات

ــفـوضــ الــتي لــديــهـا ــديــرين ا وا
اشــهــر ــدة  6  حـــاويــات مــتـــروكــة 
ــنع لـــغــرض إدراجـــهــا فـي نــظـــام ا
وقـيــام الــهــيــئــة الـعــامــة لــلــكــمـارك
بـإسـتخـدام الـسـاحـة اخملـصـصة من
بـــلـــديـــة الـــبــــصـــرة خلـــزن الـــســـلع
ــصـــادرة في مــنــطــقــة الــطــوبــة – ا
الـنـخيـل العـائـدة الى مـديـريـة كـمرك
ـــنــطـــقــة احلـــدوديــة بـــدون اجــر) ا
مضيفا ان اجمللس وافق على (اعفاء
الــعـوائل الــنـازحــة نـتــيـجــة الـوضع
االمـني الـنـاجم عن دخـول عـصـابات
ـترتـبة ـبالغ ا داعش االرهابـية من ا
ـــهــا عن اســـتالمـــهــا احلـــصــة بـــذ
التـمـوينـية من مـنطـقـت مـختـلفـت
ـبـالغ ـالـيـة بـاطـفـاء ا وقـيـام وزارة ا

ذكور).  ترتبة عن االعفاء ا ا
ـوافـقة عـلى (حتديـد اجر كمـا قرر  ا
ــتــعــاقـــدين مع الــشــركـــة الــعــامــة ا
الحـة اجلـوية  ان كـانت خلـدمـات ا
رابـحـة  البـالغ عـددهم 150 مـراقـبا

ذكـورة مع مـديـر عـام الى اجلـهـات ا
مـراعاة الـفـقـرة االولى آنـفـا) ونصت
الــتــعـلــيــمــات ايـضــا عــلى مــا يـأتي
ـلـفات (حتال الـوثـائق واالولـيات وا
فتـش الـعمـومي الى في مكـاتب ا
هـــيـــئــة الـــنـــزاهــة ألخـــذ االجــراءات
الـقانـونـية الـالزمة بـشـأنهـا ويـجري
فـتش اخملتص وفـقا تسـليـمهـا من ا
وجودات اخلاصة للقانون وتـؤول ا
ـفــتــشــ الى الـوزارة او ــكــاتب ا
ـرتـبـطـة بـوزارة الـتي اجلـهـة غـيــر ا
يـرتـبط بـهـا ويـحـال مـوظـفـو مكـاتب
الك الدائم فتش العمومي من ا ا

والــعــقــود واالجـراء الـى الـوزارة او
ـرتـبـطـة بـوزارة الـتي اجلـهـة غـيــر ا
ــكــتب جـزءا مــنــهــا ووفــقـا يــكــون ا
لــلــقــانــون ويــحق لــهـيــئــة الــنــزاهـة
ـالــيــة االحتـادي وديــوان الـرقــابــة ا
اخــتــيــار من يــجــدون فــيـه الــكــفـاءة
ـوظفـ للعـمل ضمن والنـزاهة من ا
تـــشــكــيالتــهــا وان  يــكــون انــفــكــاك
ـفتش الـعـام من الـوظيـفـة االخـيرة ا
الــتي تـــســـنــمـــهـــا ويــقـــوم الــوزراء
ورؤســاء اجلـهــات بـاقــتـراح تــعـيـ
ـفــتـشــ بـوظـيــفـة وكـيل وزارة او ا

مستشار او مدير عام).

rO∫ نازحون في احد مخيمات الهجرة في اربيل
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الـــديـــواني). مـن جــهـــة اخـــرى وجه
العطا مديرية دائرة مجاري محافظة
بـــغــداد الـى االســــــــتـــنـــفـــار الـــتــام

واجهة هطول األمطار.  استعدادًا 
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واشـــــــار احملــــــــافظ خـالل زيــــــــارته
ــديـريـة واجــتـمـاعه ـيــدانـيـة الى ا ا
ـــدراء مــراكــز اجملـــاري بــحــضــور
النائب االول لـلمـحافظ علي الـهيچل
ومدير مجـاري بغداد شاكـر الكعبي
اشار الى (ضرورة االستـعداد بشكل
ــوسم األمـــطــار في أقـــضــيــة امـــثل 
بــغــداد وضــمن حــدود وصالحــيـات
احملـــافـــظــة) الفـــتــا الـى (مــبـــاشــرة
ــديــريــة الى تــشــغـيـل تـام مالكــات ا
للـمحطـات وتسـليك الشـبكـات ونشر
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االليات التـخصصية وتـوفير الوقود
الـكــافي لـسـد احـتــيـاجـات احملـطـات
والقيـام بحمالت مـستمـرة لتصريف

ياه).  ا
ـقـبـلة وأوضح احملـافظ ان (األيـام ا
ـشـاريع مـجاري سـتـشـهـد انـفـراجـا 
ابو غـريب والنـهروان وحي الـوحدة
وســبـع الــبــور الــتي أعــلــنت عــنــهــا
احملافظة سابقا وتوقفت بإشعار من
ـالــيـة) مـبــيـنـا (حــاجـة تـلك وزارة ا
ـــشــاريع ـــاســة لـــهـــذه ا ـــنـــاطق ا ا
احلـيـويـة واالسـتـراتـيـجـيـة وهـو مـا
ســيـــعـــمل عـــلــيـه بــالـــتـــنــســـيق مع
الـــوزارات واجلـــهـــات ذات الــعـالقــة
إلعـالنــهـــا مــجــددًا وإحـــالــتـــهــا الى

التنفيذ).

هدي عادل عبد ا

تظاهرات ساحة احلبوبي
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إنتقد عـضو مجلس مـحافظة ديالى
عـمـر الكـروي قـرار مـجـلس الـنواب
حل مجالس احملافظات وأشار إلى
أنه قرار هزيل وضحك على الذقون.
وقـال الــكـروي لــ (الـزمـان) امس إن
(قــرارات مـــجـــلس الـــنــواب الـــيــوم
حـالـهــا حـال الـقـرارات الـسـابـقـة لم
ولن تـــــغــــيــــر من الــــواقـع احلــــالي
ـــــوجــــود وال عـالقــــة لـــــهــــا أبــــدا ا
بـــاإلصـالحـــات فــــجـــعل مــــجـــالس
احملــافـظـات شـمــاعـة تـعـلـق عـلـيـهـا
مـشكـلة الـبلـد الرئـيسـية فـهذا خـطأ
ويــحـتــاج الى مـراجـعــة حـقـيــقـيـة).
وأضاف الكروي ( نتفق جميعا بان
هنـالك اخـفاقـات وهنـالك تراجع في

االداء ولكن ليست هي مشـكلة البلد
احلـــالــــيـــة الن مـــشـــكـــلـــة الـــعـــراق
احلـقيـقـية تـكـمن في مشـاكل عـديدة
وتـراكــمــات ســابـقــة لم يــتم حــلــهـا
جذريـا ال سابقـا وال حالـيا بل كانت
حـلــول تــرقـيــعــيــة اشـبه بــاحلــلـول

طروحة). احلالية ا
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وتــابع  الـكـروي أن (مـشـكــلـة الـبـلـد
تـتـركــز في شـكل الـنـظـام الـذي بـني
بــعــد 2003 ومــا شـــابه من عــيــوب
واخــطـــاء ومــشـــاكل والـــتي عــززت
االنــــقــــســـام وزرعـت الـــطــــائـــفــــيـــة
والـــفــوضى وخــلــقت االزمــات تــلــو
االخرى. اضـافة الى الـدستـور الذي
كتب عـلى عجـالة وحتت ظل احملتل

ورغبـة واهـواء االحزاب الـتي عاثت
بـــاالرض فــســادا وجــورا وظــلــمــا).
وب الكروي  (كنـا نتمنى ان يخرج
ــان بــجــمــلــة من االصـالحـات الـبــر
العمـلية واحلقـيقيـة كمحاسـبة كبار
الــفــاســدين الــذين ســرقــوا خــيـرات
الـــعـــراق وادخـــلــوه بـــنـــفق مـــظـــلم
ومـحاكـمـتهم  وكـان يـفتـرض الـغاء
ـــنــاصب احملــاصـــصــة واغـــتــنــام ا
وحصـرها فقـط ب الكـتل الكـبيرة).
ولـــفت  الـــكـــروي إلى أنه  (كـــان من
فترض ان تتنازل الكتل واالحزاب ا
الكبيرة عن مكتسباتها والتي كانت
ـواطن ووضع الوطن على حـساب ا
امام أنـظارهم )  ماضـيا بـالقول أن
(اإلصـالحــات حتـــتـــاج إلـى قــرارات

كبـيرة وجـوهرية لـها صـلة مـباشرة
بــاداء الـوزارات والــفــسـاد وقــانـون
االنتـخابات ومـفوضـية االنتـخابات
والــدســتـور وإدارة الــدولــة من قـبل
كـفــاءات قـادرة ومـقـتــدرة وطـنـيـة) .
وأكـد عضـو مـجـلس ديـالى على أنه
(مــاذا ســيــنـتج مـن قـرارات هــزيــلـة
ضـحـك عـلى الـذقــون)  مـشـيـرا إلى
أنـه  ( كـنــا وسـنــبـقـى خـادمــ لـكل
اهـلـنـا ومـنـاطـقـنـا ولم نـتـوان يـوما
بـتـلـبـيـة كل نـداء مـحـتـاج ولم نـترك
اهلنـا في احلك واظـلم الظروف ولم
نــفـــرق بـــ هـــذا الــلـــون وذاك ولن
نـصب شـيـئـاً لي وهو يـضيـف لي ا
سبيلي في خدمة اهلي في ديالى) .
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ومن جـانب آخــر حـضـرت (الـزمـان)
ــئــات من أهــالي قــضــاء تــظــاهــر ا
بـعـقــوبـة في مـحـافـظـة ديـالى أمـام
مبـنى مجـلس ديالى وسـط بعـقوبة
لــلــمــطــالـــبــة بــتــقــد اإلصالحــات
وتوفيـر فرص العمل والـقضاء على
الـــفــــســــاد مــــتـــضــــمــــنــــ مع مع
ــنـطــلــقـة في بــغـداد الـتــظـاهــرات ا
ومــحـافـظــات أخـرى كـمـا انــطـلـقت
ايــضــا احــتــجـــاجــات طالبــيــة  في

دن) . جامعة ديالى وعموم ا
ونصحت وزارة اخلارجية اإليرانية
امس مـواطـنـيـهـا بـعـدم الـسـفـر الى
الــــعـــراق وتــــأجـــيــــله إلى اشــــعـــار
آخر.وقـالت اخلارجـية االيـرانية في
بـــــــيــــــــان أنه (نــــــــظـــــــراً حلـــــــدوث
االضــطــرابــات في الــعــراق  نــدعـو

ـقـدسة ـواطـنـ وزوار العـتـبـات ا ا
إلى تأجيل سفرهم إلى العراق حتى
ـتـحدث بـاسم اشـعـار آخـر). وكـان ا
اخلارجيـة االيرانية عـباس موسوي
قـــــد اعــــرب عـن االسف الـــــعــــمـــــيق
لالحداث االخـيرة في الـعراق والتي
ادت الى وقـــــوع عـــــدد كــــبـــــيــــر من
الضـحايـا.وقال في تـصريح الـسبت
ـــاضي ان (ايـــران تـــدعم مـــطـــالب ا
ــؤكـد ورغــبــات الــشــعب الــعــراقي ا
عــــلـــيـــهـــا بـــوضــــوح في بـــيـــانـــات
ــرجـعــيـة الــديـنــيـة وتـصــريـحــات ا
وكـــذلك رئــيس الـــوزراء عــادل عــبــد
هـدي). مضيـفا (انـنا عـلى ثقــــــــة ا
بــان احلــكــومــة والــشـعـب الـعــراقي
ــشـاكل ــكـنــهــمــا الـتــغــلب عــلى ا
ــــــــبادرة الى اعـمـار الـعراق في وا
ظل الـتالحم والــتـضـامن). من جـهـة

كافحة اخرى قال التحـالف الدولي 
داعش ان بـقـاء قـــــواته في الـعـراق
يـأتي بـنـاء عـلى طـلب من احلـكـومة
ـــتــحـــدث بــاسم في بــغـــداد.وقــال ا
التحالف مـايلز كاغـينس في مؤتمر
صــحـــفي عـــقــده بـــاربـــيل امس انه
(بـــنـــاءً عـــلى طـــلب مـن احلـــكـــومــة
ـناطق العـراقيـة ستـبقى قـواتنـا با
الـعـراقــيـة) مـضــيـفـا ان(تــقـيـيــمـنـا
يؤشر استمرار خطر داعش فهو لم
ـناطق في يـنتـه وموجـود بـبـعض ا
العراق وسـوريا).وتطرق كـاغينيس
الى دور قــوات الــبــيــــــشــمــركـة في
مــواجــهــة داعش واكــد ان (دورهــا
مهم بـهـــــذا الـصدد).مـشيرا الى ان
(الــتـحــالف الــدولي ســيـواصل دعم
وتــــدريـب الــــقـــــوات الـــــعــــراقـــــيــــة

والبيشمركة).

عباس موسوي عمر الكروي

دنية واجلوازات واالقامة  مديرية االحوال ا
مديرية احوال بغداد/ الكرخ

الية  قسم الشؤون االدارية وا
شعبة ادارة االفراد
العدد: ج/خ/ ٢٠٤٤٥
التاريخ:  ٢٠١٩/١٠/٢٤

شـكل بـحقك في مـديريـة احوال بـغداد / الـكرخ تـقرر لغـرض اكمـال اجمللس الـتحـقيـقي ا
ديرية اعاله. حضورك امام رئاسة اجمللس التحقيقي في ا

مع التقدير 
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