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ي العراقي اقامت نقابة االكـاد
بــالــتــعـــاون مع مــعــهــد االدارة في
الرصافة ندوة عـلمية بعنوان (دور
احملكمـة االحتادية العلـيا في إلغاء

احملاصصة السياسية). 
وقـــالت بـــطــاقـــة دعــوة تـــلـــقــتـــهــا
(الـزمــان) ان (الـنـدوة نـاقـشت قـرار
احملكـمة االحتـادية بـعدم دسـتورية
الــــفـــــــــقـــرة 6 من قـــرار مــــجـــلس
الـنـواب  44 لـسـنـة 2008 بـالـغـاء

احملاصصة السياسية). 
واضافت ان (الدكتور شهاب احمد
النعيمي الـتدريسي في كلية اشور
حاضر في النـدوة التي اقيمت يوم
ـعــهـد ـاضـي في قـاعــة ا االثـنــ ا
الــرئـــيــســـة فــيـــمــا ادار اجلـــلــســة
الــدكـتــور مـاهــر جـبــار اخلـلــيـلي).
وضـيـفت كـلـيــة الـنـسـور اجلـامـعـة
ببـغداد ندوة عـلمـية اقامـتها نـقابة
يـ بالتعاون مـع اجلمعية االكاد

العراقية للعلوم السياسية. 
وقــالت بـــطـــاقــة دعـــوة ثــانـــيــة ان
(الـــنـــدوة الـــتي اقـــيـــمت الـــســـبت
ـاضي في رحـاب الـكـلـيـة تـناولت ا
ـيـة في مـشـروع قـانـون رؤى اكـاد

االنتخابات النيابية).
مـن جــــهـــة اخــــرى تــــشـــارك وزارة
الـتعـلـيـم العـالـي والبـحـث العـلـمي
في ورشـة عــمل تـنـظــمـهـا مــنـظـمـة
الـيونسـكو فـي اربيل بـشأن تقـييم
نـتــائج مــسح ســوق الــعـمـل الـتي
تـقـام ضـمن مـشـروع استـراتـيـجـية
ـهني اصالح الـتـعـلـيم والـتـدريب ا

والتقني في العراق. 
وقــــالت وثـــيــــقـــة مـــوقــــعـــة بـــاسم
مستـشار الوزارة لـلشؤون االدارية
واالستـراتيـجيـة صالح عبـد القادر
الـتـمـيـمي اطـلعـت (الزمـان) عـلـيـها
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يـفــعل الـعـشــاق عـلى جـســور فـرنـسـا
وإيطاليا وصربيا وماليزيا في مشهد

جمالي قل نظيره.
نظر فصورت بتلفوني وقد سحرني ا

لقطات فيديو جلسر الوعود
هذا اجلـسر شـهد مـنذ افـتتـاحه إقباالً
كـبـيراً من الـسـياح الـذين أقـبلـوا على
اجلسر ليـحفروا أسمـاءهم على القفل
ويثبتـوه على أسواره كمـباركة للحب

والدعاء باستمراره.
و تــطـويـر فـكـرة اجلـسـر بـوحي من
جــســـور احلب الــتـي تــشـــتــهـــر بــهــا

العاصمة الفرنسية باريس والذي 
تـــصــنـــيـــفه عـــلى أنـه أكـــثــر األمـــاكن

رومانسية في العالم.
وتاريخياً تعود قصة أقفال احلب إلى
سنة حول قصة حب صربية 100
ــيــة األولى حــدثت في احلــرب الــعــا
وتتحـدث عن جسر (مـوست ليوبافي)
فـي صـربـيـا حـيث وقـعت مـعـلـمـة في

في زيارتي احلـاليـة الى دبي (كما في
الـســابق) اتــذكـر الــوصف الـســخـيف
الـذي اطـلق مـسـؤول في امـانـة بـغداد
اذ وصـف دبي بــــــانــــــهـــــا (زرق ورق)
ليـبرر اخلـيبـة في اعادة مـدينـة بغداد
الى سـابق مـجــدهـا مـثل مــدن الـعـالم
نـــظـــيــــفـــة تـــكـــثـــر فــــيـــهـــا احلـــدائق

نتزهات. وا
امس زرت مع الـعـائـلـة  حـدائق الست
اكـزت ( (Last Exitحــيث امــضـيــنـا
ســـاعـــات من الـــراحـــة بــ احلـــدائق
ا دعلني طاعم  والعاب االطـفال  وا
الــعن الــسـاعــة الــتي اســتـولى فــيــهـا
الـفـاسـدون من امـثـال صـاحـب مـقـولة
(زرق ورق) عـلى بغـداد وعـلى الـعراق

بكامله.
ومن ب عشرات الفعـاليات اعجبتني
فكرة  (جـسر احلب) او جسـر الوعود
حيث يعلق الكثير من العشاق االقفال
لـلـتـعبـيـر عن أمـانيـهم وأحالمـهم كـما
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ـهــيـمــنــة عـلى كل شيء شــئـنــا ام ابـيــنـا فــان االحـزاب الــسـيــاسـيــة ا
ـتظـاهرين ـتسـلـطة مـنذ سـتـة عشـر عامـا  تتـعـمد جتـاهل مطـالب ا وا
الثـوار في بغـداد واحملافظـات  عندمـا تصـر على ترشـيح شخـصيات
ــهـدي .. لـشــغل مـوقـع رئـيس مــجـلـس الـوزراء بــدال من عـادل عــبـد ا
ومنتهى التعسف واالجحاف محـاولة القاء اللوم على الشباب االبطال
في اطالة امد االزمة حتت ذرائع مختلفـة باهتة وال معنى لها مثل عدم

وجود جلنة تمثل الثوار للتفاوض معها .. 
ا فيها موضوع اختيار رئيس طالب واضحة والحتتاج الى جلنة  فا
مجـلس وزراء حـيث  وضع عدد من الـصـور لعـدد من الشـخصـيات
ـكن ان الــتي يـبـدو وبـحـسب بـيـانـات واحــاديث عـدد من الـنـاشـطـ 

قبولية في ساحات االعتصام .  حتظى 
ومن البـديهي جـدا بل والضـروري االعتـراف بحق الـشعـب بعدم ثـقته
ـوافــقـة عــلى مــرشـيــحــهم او حـتى بــاالحـزاب وبــالــتـالي اســتـحــالــة ا

مقترحاتهم بتعديل قانون االنتخابات او تعديل الدستور.. 
فــهــذه االحــزاب صــارت عــنــوان فــســاد امــام كل  مــواطن وتــتــحــمل
عنوي فهي من كانت ادي وا مسؤولية اخلراب السياسي والـقيمي وا

اضية ..  تدير البالد طيلة السنوات ا
نافع فمـاذا يعـني اصرارهـا على الـسلـطة غيـر الطـمع باالمـتيـازات وا
والـرواتب الـتي اليـوجــد لـهـا مـثـيـل اال في حـمـيع بـلــدان الـعـالم النـهـا

ألوف بل وتصل حد اخليال ! خارج ا
ـستفيـدين  يشيرون الى االلتـزام بالدستور تمنـطقون والبعض من ا ا
ويـتـجاهـلـون كم مرة  جتـاوز بـنـوده وفقـراته من قـبل نـفس االطراف
الـسيـاسـية الـتي تـتكـأ عـليه وهـو اصال دسـتور مـلـغوم ومـرفوض.. ثم
ـتصـاعـد هو الـيس قـمع الـتظـاهـرات واختـطـاف واغـتيـال الـناشـطـ ا

اكبر انتهاك للدستور ?! 
لذا ومع كـامل احتـرامنـا لرئيس اجلـمهـورية بـرهم صالح فـان تساؤله

عن الكتلة االكبر او االكثر عددا يعني عدم رؤيته حلقائق االمور .. 
ثله حددوا مطالبهم فالكتلة االكبر هو الشعب ياسيادة الرئيس ومن 

في ساحات العز في بغداد واحملافظات.
ــتـظـاهـريـن الـشـبـاب واليــحق لي او لـسـواي ان لـست نـاطــقـا بـاسم ا
نتـحدث باسمـهم  غير ان الـوقائع واحاديـثهم وبيـاناتهم كـلها جتـعلنا
نقـول وبثقة واطـمئنـان انهم االحرصـمن سواهم عـلى مصلـحة العراق
دارس واجلـامـعـات والدوائـر بل احلـياة ـا هو فـيه حـيث ا وخـروجه 

في العراق شبه معطلة 
وتطلعاتهم الخـتيار حكومة مؤقـتة قادرة على اخراج الوطن من ازماته
ـعقـدة . اخلـطوة االولى لـلـخروج مـن هذه االزمـة كـما يـقول ـركبـة وا ا
الـبـعض هـو ان تــكف االحـزاب عن تـرشــيح هـذه الـشـخــصـيـة او تـلك
فـالشـباب رفـعوا شـعـار " مسـتقل ال مـستـقـيل " كمـا انه بات واضـحا
ـتعـاقبة رفض اية شـخصـية كان لـها مـوقع مسؤولـية في احلـكومات ا

انية كانت او حكومية .. بر
 وال نظن ان العراق خال من كفـاءات مستقلة بعـيدة عن تأثير وسطوة

تحكمة .  االحزاب احلاكمة وا
ستفيدين من السياسي ومع يقيننا بان مهمته لن تكون سهلة وبان ا
سيـضعـون امامه الـعراقـيل والصعـاب الفشـال مهـمته  فـانه شئتم ام
ـتكم امـام الشعب واالنـصياع الرادته ابيـتم السبيل غـير االقـرار بهز

التي لن وال تل .. 
مــرة اخـرى الـشــعب هـو الـكــتـلـة االكــبـر واالكـثـر
عــددا وهـو صـاحب الــقـرار انـهــا مـرحـلـة االرادة

الوطنية بعيدا عن احملاصصة الطائفية .

ـاضي كانت شـركـة (إيراب الـفـرنسـية) في الـسـبعـينـيـات من القـرن ا
تـعــــــــــمل في حــقـــــــول بـازرگـان الـنـفــــــــــطـيـة الـعـراقــيـة الـتـابـعـة
حملـافـظة مـيـسان والـتي تـقع شـرق البالد وفـتـرة السـبـعيـنـيات واحلق
يـقـال كــــــــانت مـزدهـرة وتـوفـــــرت فيـهـا فـرص عـمل كـثـيـرة إحـتوت
هن حـتى من ال يحـملـون شـهادات دراسـية أو لـديهـم خبـرة ومهـارة 

فنية.
هم ال أريـد اخلوض في هـذا األمر كـثيـرا ًفقط أردته كـمدخل ألسلط ا
فـيه الـضـوء على وجـود األعـداد الـكبـيـرة من اخلـبراء الـسـتـراتيـجـي
ـقـراطي اجلـديـد من الـذين واحملـلـلـيـ الـسـيـاسـيـ في عـراقـنـا الـد
يـتفلـسفـون عليـنا بـترديدهم مـصطـلحات أجـنبـية كي يظـهروا أنـفسهم
أمـام اجلمـاهيـر وعلى شـاشات الـتلـفاز في الـقنـوات الفـضائـية بـأنهم
ناصب التي مثقفون وعـباقرة يستحقـون االلقاب التي تطلق عـليهم وا

حصلوا عليها.
 أقـول كــان هـنـاك شـخص قـروي بـسـيط ال يـحـسن الـقـراءة والـكـتـابـة
أسمه ( حريز ) يـعيش هو وأمه العـجوز في أحدى القـرى القريبة من
مـوقع العـمل أعاله والـتي أغلب سـكـانهـا من نفس الـعـشيـرة ; حصل
عـلى فـرصـة عـمل في شـركـة إيـراب ولــطـيـبـته وسـذاجـته أعـطـاه أحـد
الـفـرنـسيـ قـبـعـة من الـنـوع الـذي يـسـتـعـمـلـهـا األوربـيـون والـتي كـنا
مثل يضعونها على رؤوسهم في أفالم ( الكاوبوي ) وكان نشاهد ا
من عادته عند رجوعه من العمل أن يستحم قبل تناول غداءه إذ كانت
اء الـسـاخن قـبل عـودته بـفـتـرة قـصـيـرة وكـان أحـيـانا ً أمه تـهيء لـه ا
يتناول الغداء قبل اإلستحمام وذلك في األيام التي يكون فيها جائعا ً

جدا ً.
 ذات يـوم عاد ( حـريز ) من الـعمل وكـان عـلى ما يـبدو مـستـاء بعض
الشـيء وعالمات الـغضب تـرتسم عـلى محـياه من مـشكـلة حـصلت له
عتادة لألمهات العراقيات في دائرته إستقبلته أمه العجوز بالـطريقة ا
الـطيـبات ألـقت علـيه التـحيـة كـما كل يـوم ح عـودته من العـمل ; الله
ه ( أي تـسـتحم ) رد عـليـها حـريز بـعنف ه حرز تـسبح  يـساعـدك 
ه فرد علـيها بـ NO (نو) أخرى فـما كان من (نو) ( NO) تتغـده 
ـسـكـيـنـة إال أن صــرخت بـأعـلى صـوتـهـا تـفـزع رجـال أمه الـعـجـوز ا
القرية والذين ما أن سمعوا صراخها حتى ركضوا بإجتاه بيتها ظنا
ـبـني من القـصب والـبردي والـط ً مـنهم أن بـيـتهـا قـد إحتـرق وهو ا
وعنـدما وصـلوا لم يـجدوا غـير أم حـريز تـلطم عـلى صدرهـا وتضرب
رأسهـا بـكـلتي يـديـهـا سـألوهـا بـذهـول ما األمـر أجـيـبـينـا فـكـان ردها
احلـكَـولي ( إحلـقـوا لي ) حـريـز ( تـگـرزن ) أي صـار أنـگـلـيـزيـا ً ظـناً
منـها بـأن حريز نـسي اللغـة العـربية جـملة وتـغصـيال ًوهي مصيـبة ما
بعـدها مصـيبة فمـا كان من القـوم إال ضحكـوا بأعلى أصـواتهم وعاد

كل منهم الى بيت.
 مــا أراه فـي هــذا الــزمن الـــرديء الــذي أفـــرز ســيــاســـيــ بال عــدد
ومـحـلـلـيـ وخـبـراء سـتـراتــيـجـيـ من مـزوري الـشـهـادات وأنـصـاف
صـطلـحات األجـنبـية عـلى ظهر ـثقـــــــــفـ الذين يـحفـظون بـعض ا ا
قـلـب (لـيــــــــــبـرالي; كــارزمي ; عــلـمــاني ; شـوفــيـنـي ; مـيــكـافــيـلي ;
ـقــابالت عـلى أجــنـدات) صـــــــاروا يـجــتـرونــهــا ويـلــوكـونــهـا إثــنــاء ا
شاشـات الـتــــــلـفـاز في الـفـضـائيـات الـتي تـمـتـلـكـهـا بـعض األحزاب
ــنـطــقـة ودول أخـرى والـكــتل والــتـجـمــعـات الــتـابــعـة لــدول اجلـوار وا
ـصـطـلـحـات وبـتـمــــــــــويل مـنـهـا فـيــلـونـون ألـسـنـتــهم لـلـنـطق بـهــذه ا
ا يـقـولون ـسكـ الـذي ال يـفهم شـيـئـا ً  لـيـتـفلـسـفـوا على الـشـعب ا
ســـــــــوى أنـه يـراهم بـبــــــدالت أنـيـقـة وأربـطـة عـنق مـزركـشـة غـالـيـة
الـثـمـن مـا أراه ويـراه آخـرون غـيـري إنـهم لـيس إال (حـريـز ) أو أكـثـر

قليال ً.
مع كــبـيــر اإلحــتـرام لــلــمـواطن الــطــيب الـقــلب والــنـقـي الـروح حــريـز
ديد إن كـان اليزال حياً والرحمة ودعواتي إلى الله تعالى له بـالعمر ا

غفرة وجنات النعيم إن كان ميتاً .. وا

ريـــفـــيـــة الـــطـــابع وســـوق لـــلـــمـــزارع
الـعـضـويـة ومـخـبـز ومـحـال جتـاريـة
ومطـاعم مكـيفـة ومساحـات مخـصصة
لـتـنــاول الـطـعـام وبـحــيـرة وجـسـرين
ودروبــاً مـظـلــلـة مــخـصــصـة لـلــمـشي

وأماكن للتنزه واللعب.
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طالب قـائممـقام قـضاء بعـقوبة في
مـحـافـظـة ديـالى عـبـدالـله احلـيالي
بـــســحب االخـــتــام الــرســـمــيــة من
اجملــالس الــبــلــديــة في احملــافــظـة
فــورا بــعــد صــدور قــرار حل تــلك

اجملالس. 
وقال   احلـيالي  لـ (الـزمان) امس
إن (كل اجملــــالـس الــــبــــلــــديــــة في
االقضـية والنواحـي تمتلـك اختاما
رسمية خاصة بلجانها الرئيســـة)
 الفـــتــــــــا الى  (ضـــرورة  ســـحب
تـلـك االخـتــام   فــورا بـعــد صـدور
قــرار رســـمي بـــحل تــلـك اجملــالس
وانتهاء صالحياتها وفق القانون)
 . وأضـاف احلــيـالي  أن (مـجـلس

ــارس اي دور لألمن الــشــعـبي ال 
ــلف مــنــاط ــدن وا الــداخــلي فـي ا
بـــالـــكـــامـل الى قـــيـــادة الـــشـــرطـــة
والـتشـكيالت الـسـاندة لـها)  الفـتا
الى ان  (مـهــمــة احلـشــد الـشــعـبي
مـحـدد في 11 قــاطع تـمــثل اسـوار
خارجيـة للمـدن واي عمليـة اعتقال
جتـري في عـمــلـيـات الــدهم يـجـري
تسليمه خالل فترة وجيزة للشرطة

من خالل محاضر رسمية) . 
من جانب آخر كشف عضو مجلس
الـنـواب عن مـحافـظـة ديـالى عـضو
جلـنـة األمن والــدفـاع الـنــائب عـبـد
اخلالق الـعزاوي عن حـقيـقة ورود
طـلب امـريـكي بإعـادة االنـتـشار في
قــاعـدة كـوبـرا اقــصى شـمـال شـرق

ديالى. 
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وقال الـعزاوي لـ (الـزمان) امس إن
(شـــــــــــيـئــا رســمـيــا لم يــصــلـني
حـــــيــــال وجـــــود طــــلـب امــــريـــــكي
بـاالنـتشـار في قـاعـدة كـوبرا او اي
قــاعــدة عـــســـــكــريــة ضــمن حــدود

ديالى).
 ورأى  العـزاوي  أن  (ليس كل ما
يـــــنــــشــــر فـي مــــواقع الـــــتــــواصل
االجتـماعي صحـيح)  الفتا الى ان
(االتــصــاالت بــالـقــيــادات االمــنــيـة
ـوضـوع تـؤكد الـعـلـيـا حـيال هـذا ا

عدم وجوده باألساس) . 

الى ذلك قـال عـضـو مـجـلس ديـالى
ــــــنــــــحل حــــــقي اجلــــــبـــــوري لـ ا
(الـــــزمـــــان) إن  (5 آالف دو من
الــبـسـاتــ واألراضي الـزراعـيـة ال
تـزال  أرض حـرام لـلـعـام اخلـامس
عـلى الـتوالـي بسـبب نـشـاط خاليا
مـبـعــثـرة لـداعش ووجــود عـبـوات
وألــغـام ارضــيـة تـركــهـا الــتـنــظـيم
خالل فـتــــــــــــرة سـيـطـرتـه عـلـيـها
في 2014) .  وأضـاف اجلـبـوري 
أن  (قـوات اجلــيش فــتــحت نــقـاط
مرابـطة في إطار خـطة ألحـياء تلك
ــزارعـــ الى الـــبـــســـاتــ ودفـع ا
االهـتـمــام بـهـا لـكـن لم يـحـصل اي
انـتــشـار امــني وفق الـوعــود الـتي
قـطـعت مــا دفع الى تـأخــيـر جـديـد
وبـقاء االوضـاع عل حالـها)  الفـتا
الى ان  (مـصيـر الـبسـاتـ ال يزال
مــجـهــوال ونـنــتــظـر اي بــارقـة امل
اخـــرى) . واشــار عـــضــو مـــجــلس
ديـــــالـى الـى ان (إعـــــادة احــــــيـــــاء
البـسات تـعني فـتح ابواب الرزق
ــئــات الــعــوائل وخــلق انــتــعـاش
اقــتـصـادي ألن الـزراعــة هي مـهـنـة
ئة من العوائل في ألكثر من 80 با
ـقــداديـة)  مــشـيـرا قـاطع شــمـال ا
الى  (ضرورة اكـمال ما تـعهدت به
الـقــيـادات االمـنــيـة لـضــمـان خـطـة
ـنـاطق عـانت من انـعــاش واسـعـة 
ويالت االرهاب لسنوات طويلة) .

عبد الله احليالي

Wý—Ë∫ جانب من ورشة العمل التي نظمها اليونسكو في اربيل
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مكان إلى اآلخر إال أن أغلبها سياحي
وترفيهي.

ــكن واعــود الـى احلــدائق  فــفـــيــهــا 
رات حـجـرية لـلـزائرين الـتـنقل عـبـر 
مرصوفة توصلهم من الفناء الرئيسي

إلى الــبـحــيــرة ومــنـاطق
ــكــنـهم الـتــنــزه حـيث 
تـنــاول وجـبـات اإلفـطـار
أو الــغــداء أو الــعــشـاء
خـالل نـــــزهـــــاتـــــهم أو
الـــقـــيـــام بـــجـــوالت في

مشى. ا
وهــنـاك ايــضـا ســاحـة

حب ضـابط صـربـي وبـعـد أن ارتـبـطا
اضـطــر لـلــسـفـر إلى الــيـونــان بـسـبب
احلـــرب وهـــنـــاك وقع في حـب امــرأة
أخــرى ونـــتــيـــجــة لـــذلك انــفـــصل عن
حـبـيــبـته األولى ومن شـدة األلم مـاتت

من احلسرة على حبها.
وألن الـــشــابـــات في صـــربــيـــا ارتــأين
تـخـليـد قـصة احلـب شرعن في كـتـابة
أسـمـائــهن مع أسـمــاء أحـبــائـهن عـلى
األقـفــال وتـثــبـيــتـهــا عـلى »درابـزين«
عـلمـة تلـتقي فيه اجلسـر الذي كـانت ا

حبيبها.
وتتعـدد أسباب ظـهور أقفال احلب من

عبد اخلالق العزاويصادق احلسينيفيصل العبادي

احلــدود الـفــاصـلــة بـ مــحـافــظـة
بغداد وديالى  تـطويق من جهة
اخــرى  اكـدت الـلـجـنـة االمـنـيـة في
بان جميع مجلس محافظة ديالى  
ـــدن في احملـــافـــظــة خـــالـــيــة من ا

وجود مقرات للحشد الشعبي .
وقـال رئــيس الـلـجــنـة االمــنـيـة في
مجلس ديالى صـادق احلسيني لـ
(الــزمـــان) امس ان  (جـــمـــيع مــدن
ديالى خـاليـة من وجود اي مـقرات
للحـشد الشعبـي وهذا امر معروف
منذ اشهر طويلة نافيا ما تردد في
بعض مواقع التـواصل االجتماعي
عن وجود نشـاط لبعض تـشكيالت
دن الكبيرة). احلشد في داخـــل ا
 واضـاف احلـسـيـني ان  (احلـشـد

(الـزمــان) نـسـخــة مـنه إنـه  (بـنـاء
عـلى مـعـلـومــات أمـنـيـة دقـيـقـة عن
وجــود عـــصـــابــة تـــقـــوم بـــخــطف
ـواطــنـ  تـشـكـيل فـريق أمـني ا
بـاشـرافـنـا بـشـكل مـبـاشـر وبـأمـرة
مــديـــر مـــديــريـــة االســـتــخـــبــارات
ومـكافـحـة اإلرهاب وقـسم مـكافـحة
اإلجرام التابع لقيادة شرطة ديالى
الحـقـتـها و إلـقـاء الـقـبض على
ـــكـــونـــة من ســـتـــة الـــعـــصــــابـــة ا
أشــخــاص و إتــخــاذ اإلجــراءات

القانونية بجقهم) . 
وأضــــاف الـــعـــبـــادي  إنه  (بـــعـــد
اعــتـــرافـــات الــعـــصـــابــة بـــوجــود
مخـتطفـ اثن بـاحدى البـسات
الـقريـبـة من اجلسـر الـفرنـسي ب

ـتلك  13ختـما بـعـقوبـة الـبلـدي 
ســـحب مـــنـــهــا اثـــنـــ حــتى االن
والـــــــبـــــــاقي  اليـــــــزال فـي حــــــوزة
األعــضـاء) مــؤكـدا ان  (اســتـخـدام
االختام على اي اوراق رسمية بعد
قـــرار حـل اجملـــالس يــــعـــد بـــاطال
ويــتـعــرض من قــام به لــلـمــســاءلـة

القانونية) . 
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مـن جـانب آخــر أعـلن قـائــد شـرطـة
ديــالـى الــلــواء فــيــصل الــعــبــادي
إلــــقـــاء الــــقـــبض عــــلى عــــصـــابـــة
مــتــخــصــصــة بــاخلــطف وحتــريـر
مختطف اثنـ خالل عملية أمنية

في احملافظة. 
وقــال الـعـبـادي في بـيـان تـلـقت الــ
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اعـلـنت مـديــريـة تـربـيـة صالح الـدين
نـتـائج تعـيـيـنـات الـعام 2019 وسط
اعـتـراضـات من قـبل ادارة احملـافـظـة
ـعـتـمـدة عـلى الـيـاتــهـا والـضـوابط ا

بشأنها .
وقال مديـر تربيـة صالح الدين احمد
صــالح عــبـاس فـي مـؤتــمــر صــحـفي
ــديـريــة ســبق ان فــتـحت امس ان (ا
باب الـتقـد على عـلى التـعيـ على
اسـتــمـارة الـكـتـرونــيـة لـشـغل 2560
درجــة وظـيــفــيـة وحــسب الــضـوابط
عتمدة من قبل وزارة التربية حيث ا
ـتـقـدمـ الـكـلي الى 30 وصل عـدد ا
الـفا و (123واشـار الى ان (اخـتـيـار
قـبولـ لشغل الـدرجات الـوظيـفية ا
 وفق قــرعــة عــلـنــيــة الفــتـاً الى ان
اعـتمـاد الـيـة لالعتـراض عـلى نـتائج
الـتـعـيـيـنـات من خالل تـشـكـيل جلـان
بهذا الصدد تأخذ عـلى عاتقها تسلم

االعتراضات
وتـدقـيـقـهــا في مـركـز الـفـحص داخل
مـديـنــــــــة تـكـريت عـبـر الـتـحـقق من
الـــنــــــــــــقــاط الــتي حـــصل عــلــيــهــا
تـقـدم وبيـان احقـيتـه بالـتعـي مع ا
االخـذ بـنـظر االعـتـبـار عـدم الـتـجاوز
عــلى الــدرجــات اخملــصــصـة لـالنـاث
ـتـقـدم عـلى حـتى في حـال حـصـول ا
ــطـلــوبــة مــبــيــنـاً ان عــدد الــنــقــاط ا
تخصـيص الدرجات واحـتياجات كل

قضاء).
من جـهـته ذكـر مـحـافظ صالح الـدين
عـمـار جـبــر ان (احملـافـظـة اشـتـرطت
عـــلى وزارة الــتــربــيــة ومــديــريــتــهــا
الــتـابــعـة لــهـا في صالح الــدين عـدم
االعالن عن الـدرجـات اال بـعـد تدقـيق
ـتقدمون النقـاط التي حصل علـيها ا
حفاظاً على الشفافية والنزاهة ونوه
احملــافـظ بــتــقــد شــكــوى رســمــيــة

موقـعه من قـبـله الى قاضي الـنـزاهة
لوجود الكثير من اخلروقات وسيتم
ــدعي حتــويل نــســخــة مــنــهــا الى ا
ـطـالـبـة بـفـتح حتـقـيق الـعـام لـتـتـم ا

بهذا اخلصوص).   
الكــــات الـــهــــنـــدســــيـــة وتـــواصـل ا
االشراف عـلى اعمـال اكسـاء السـايد
ـــعـــمل اخلـــدمي الـــثـــاني لـــشـــارع ا
ـاني) كخـطوة ـسـتشـفى اال (شارع ا
اولى مـن اعــمــال تــأهـــيل وصــيــانــة
شــوارع مــديـنــة ســامــراء الـرئــيــسـة

ضمن خـــــطة عام 2019.
 ويعد العـمل مهما لـكونه يهدف الى
اعــادة الــشــارع الى الــعــمـل بــنــظـام
ــــا يـــزيــــد من الـــذهــــاب وااليــــاب 
استيعابية الطريق للسيارات ويقلل
ــروري عـن الــشـوارع من الــضــغط ا

الرئيسية احمليطة . 
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وســتــكــون هــنــالك تـــكــمــلــة لــبــاقي
ـديــنـة. وقـال ـهــمـة في ا الـشــوارع ا
عـضــو جلـنـة الـصـحــة الـنـائب كـفـاء
فـــرحــان حــســ (البــد مـن تــكــثــيف
ــنــتــوج الــوطــني) اجلــهــود لـــدعم ا
وتــفــقــدت حـســ الــشــركـة الــعــامـة
ــســتــلــزمـات لــصــنــاعــة األدويـة و ا
الطـبيـة في سـامراء بـزيارة مـيدانـية
والتقت بادارة الشركة  وتابعت آلية
مراحل تطوير الـشركة خصوصا في
إنــتـاج األدويـة وافــتـتــاح الـبــنـايـات

اجلديدة)
وقــالت عــلــيـنــا (أن نــكــثف اجلــهـود

ونقف داعم للمنتوج الوطني).
و عقد اجتـماع موسع مع احملافظ
عمـار اجلـبر بـحضـور الـنائب مـقدام
اجلمـيـلي والنـائب الثـاني لـلمـحافظ
عمار حـكمت .. وجرى مـناقشة واقع
قــضـــاء بـــيـــجي ومـــشــاريـع الــبـــنى

التحتية .

امـس ان (الـــورشــــة تــــقـــام يــــومي
االربعاء واخلميس 18 و19 كانون

االول اجلاري).
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وطـلب التـمـيمي من (الـوزيـر قصي
السهيل ايفاده وكل من فريد مجيد
عــبــد مـــســاعـــد رئــيس اجلـــامــعــة
الــتـقـنـيـة الـوسـطى ويـوسف خـلف
ـــشــــاريع يــــوسف مــــديـــر قــــسـم ا
الـرياديـة بدائرة الـبحـث والتـطوير
وحــيـدر حـسن مـشــالي مـديـر قـسم
الـــدراســات والــتـــخــطـــيط بــدائــرة
ـتـابـعـة الـدراسـات والـتـخــطـيط وا

واحتـاد الــصــنـاعــات الــعـراقي في
بـغـداد واحملافـظـات الى التـسـجيل
فـي (نـــــدوة االعالن عـن بـــــرنـــــامج
التـفتـيش والفـحص قبل الـتوريد).
وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(الندوة تقام يوم االثن 22 كانون
االول اجلــاري الـســاعــة الــعــاشـرة
ـركــزيـة في صــبـاحــا في الـقــاعــة ا
اجلـــهــاز الــكـــائن في بـــغــداد قــرب
اجلـامـعة). وأعـد اجلـهاز اسـتـمارة
الـكـتـرونـيـة لـلـراغـبـ بـالتـسـجـيل
عــلى ان يـــتم حــضــورهـم في مــقــر

لئها. اجلهاز 

للمـشاركة بـالورشة). ويقـيم معهد
االدارة في الـــــرصــــافـــــة الــــتـــــابع
لـلـجامـعـة الـتقـنـية الـوسـطى ندوة
ــال بـــعــنـــوان (تـــقـــنـــيـــات رأس ا

الستراتيجي). 
وقـال بيـان امس ان (الـندوة تـعـقد
يـــوم االربـــعــاء  18 كـــانــون االول
اجلـاري في قـاعـة الـعـراق اجلـديـد

عهد. با
عــلى صــعــيــد آخــر  دعــا اجلــهــاز
ــركــزي لـلــتـقــيــيس والــسـيــطـرة ا
ـصدرين ـسـتـوردين وا الـنـوعـية ا
االعـــضــــاء في غـــرفــــة الـــتـــجـــارة
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