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ــوافـقـة عــلى حتـويل حــصـلت ا
احملاضـرين في تـربيـة محـافظة
النجف الى عقود ضمن موازنة
عــام 2020 واخلـــاصـــة لــوزارة
الــتــربـيــة  بــنـــــــــاء عــلى قـرار
االمـانة الـعـامة جملـلس الوزارء
تـميزة  وذلك وفاءً جلـهودهم ا
ـا قــدمـوه من تـفـان واخالص و
لــرفــد الــعــمـلــيــة الــتــربــويـة في

احملافظة . 
وقـــال مـــحــــافظ الـــنــــجف لـــؤي
الـــيـــاســـري فـي بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الــــــــــزمـــــــــان) امـس ان (هـــــــــذه
االجـــراءات جــــاء ت نــــتـــيــــجـــة
ـستـمرة مـطـالبـتـنا احلـثـيثـة وا
من خالل الــــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة
لالمـانـة العـامـة جملـلس الوزراء
ووزارة التـربيـة  لشـمول ابـناء
الــنــجف االشــرف من الــشــبــاب
اخلـريـجـ بـقـبـول احملـاضـرين
اجملـانــيـ وتـثــبـيــتـهم). ووجه
ــديــريـــة الــعــامــة الــيــاســـري (ا

لـتـربـيـة احملــافـظـة ألجنـاز كـافـة
االجـراءات االداريـة والقـانـونـية

الية).  وا
ــــا يـــــخص مـــــوضــــحـــــاً انـه (
اجــراءات الـتــحــويل والـتــعــاقـد
تـكـون وفق الــقـانـون واالنــظـمـة

والتعليمات السارية).
ووجـــــهـت وزارة الـــــكـــــهـــــربــــاء
بــــاحلــــفـــــاظ عــــلى الـــــشــــبــــكــــة
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  من خالل رفع
وإزالـة كــافـة أنـواع الـتـجـاوزات
ـــــــرافق مـن أجل وجلــــــمـــــــيع ا
ومة اسـتمرار الـتيار ضمـان د

الكهربائي للمواطن . 
واوضح مديـر اعالم فرع توزيع
كــهـربـاء الـنـجف فـارس الـفـحـام
في بــــــيــــــان امـس انـه (حــــــسب
تـوجـيـهـات وزارتــنـا بـرفع كـافـة
الــــتــــجـــــاوز ات ومــــحـــــاســــبــــة
ـــــتــــجــــاوزين عـــــلى الــــتــــيــــار ا
الـكـهــربـائي الـوطــني في عـمـوم
احملــافـظـة . مـضــيـفـاً : حـيث ان
كــوادرنــا الـهــنــدسـيــة والــفـنــيـة

مـســتـمـرة في تــنـفــيـذ احلـمالت
اليـوميـة  وفي عمـوم احملافـظة
وجلـــمــيـع الــقـــطــاعـــات في رفع
وإزالــة الـتـجــاوزات  حـيث بـلغ
ـاضــيـة عـددهــا خالل الــفـتــرة ا
770 حـالة جتـاوز و رفـعـها 
مع تــوجـيه  127 إنــذار خـاص
بـترشـيـد الـطـاقـة الـكـهـربـائـية 
وضــرورة عــدم الـــتــجــاوز عــلى
الـشـبكـة الكـهـربائـيـة فضال عن
إقامة  32 دعوى قضـائية بحق

تجاوزين).  اخملالف وا
وأكـــد الـــفـــحــــام ان (مـــجـــمـــوع
إحـتـسـاب الـصرفـيـات بـلغ اكـثر
من  866 مـلـيـون ديـنـار  وهذه
احلــمالت بـدورهــا قـد ســاهـمت
في تـــوفــيـــر لــلـــطـــاقــة بـــحــدود

5.2020 ميغا واط).
واعـــلن مـــحــافظ الـــنـــجف لــؤي
الــيـــاســـري عن اجـــراء عــدد من
ـواقع االدارية الـتـغيـيـرات في ا
الــتـــابــعــة لـــدوائــر احملـــافــظــة
مـــتــــعـــهـــدا بـــاصـالح الـــنـــظـــام

االداري في عـــمــوم احملـــافــظــة
وخــصـوصــا الـدوائــر في مـركـز
احملـــافـــظـــة وكـــذلك االقـــضـــيـــة
والـــنــواحـي بــعـــد مــا ارهـــقــته
قيـتة وهذا االمر احملاصصـة ا
يتـطلب تـظافـر جهـود الكـثيرين
ودعم ابـــنـــاء الـــنـــجف الـــكــرام
الجراءاتـنا التي اتـخذناهـا بعد
دراسـات واجــتـمــاعـات مــكـثــفـة

لتحقيق التغيير .
وشـــمــلـت الــتــغـــيــيـــرات بــعض
دراء من هم بدرجة مدير عام ا

ورؤساء الوحدات االدارية.
و في وقت ســابق من الـشـهـر
ــاضي اصـــدار اكــثـــر من امــر ا
اداري لـــتــغـــيــيــر بـــعض مــدراء
ـركـز واالقـضـيـة الـدوائـر  في ا

والنواحي وهم كالتالي:
ــشــخــاب قــائــمــمــقـــام قــضــاء ا
وتسمـية مديـر ناحية الـقادسية
بـالــوكـالــة  حلـ اســتـحــصـال
وافقـات االصوليـة من االمانة ا

العامة جمللس الوزراء  .
ــنـاذرة واعــفــاء مــديـر بــلــديــة ا
ـهنـدس محـمـد عبـيد وتـكلـيف ا

جاسم وكالة. 
واعــفــاء مــديــر بــلــديــة احلــيـرة
ـهـنــدس جـواد عـبـد وتـكـلــيف ا

احلس علوان وكالة  .
واعـفـاء مـديـر بـلديـة الـعـبـاسـية
ـهندس عـبد الـعباس وتكـليف ا

يحيى حسن وكالة  .
ـهـنـدس صــفـاء عـبـد وتـعـيــ ا
الــزهــرة قــاسـم مــديــراً لــتــوزيع

كهرباءالنجف . 
واعفاء مدير التسجيل العقاري
اجلــنــوبي وتــكــلـيـف احلـقــوقي

هادي مصيلح  .
واعـفــاء مـديــر جتـارة احلــبـوب
ـهـنـدس عالء مـحـمد وتـكـلـيف ا

سعيد  .
واعــــفــــاء مـــــدراء الــــدوائــــر في
ـــشــــمـــولــــة بـــفك احملــــافـــظــــة ا
االرتـبــاط وتـكــلـيف مــعـاويــنـهم
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لم نــعـد نـعــرف من الـذي يـجب
ان يـــهــد االمـــور  ومـن الــذي
سـوف يـقـوم بـالـتـصـعـيـد فمن
ــفــروض ان تــكــون الــطــبــقــة ا
الــســيــاســيـة هـي الــتي تــهـد
االمـــور وتـــتـــجـــنب اســـتـــفــزاز
ـتظـاهرين عـن طريق حتـقيق ا
مــطــالــبـــهم الــتي هم يــقــولــون
عنهـا (حقوقـهم) كما عـليها اذا
ارادت تـــرشــــيـح شـــخــــصــــيـــة
لـــرئــــاســـة الــــوزراء ان تـــكـــون
مقبولة ومستقلة وغير حزبية
كــمـا عـلى احلـكـومـة واالجـهـزة
ـتـظـاهـرين  االمـنـيـة حـمـايـة ا
ـتــابع يــرى ان الــطـبــقـة لــكن ا
الـــســيــاســـيــة هي الـــتي تــريــد
ـتـظـاهرون الـتـصـعـيد بـيـنـما ا
كـانت لـهـم نـوايـا الـتـهـدئـة وما
ـارسونه اال الـتـصعـيـد الـذي 
كــــرد فـــــعل عــــلـى اغــــتــــيــــاالت
الــــنـــاشـــطـــ واالصـــرار عـــلى
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تــرشـــيح شــخـــصــيـــة حــزبـــيــة
لرئاسة الوزراء.

dODš l{u «
الــوضـع  أصــبح خــطـــيــر جــدا
وهــو يــحــتــاج الى شــخــصــيــة
ــواصـفــات مــعـيــنــة لـرئــاسـة
الـــــــوزراء  وبـــــــحـــــــاجـــــــة الى
شــخـــصــيـــة  قــويـــة وخــبـــيــرة
ــرحـــلــة ــواجـــهــة حتـــديـــات ا
االنــتــقــالــيــة الـصــعــبــة في ظل
حــالـة عــدم  االسـتــقـرار االمـني
والـــــــســــــيـــــــاسـي وحتــــــقـــــــيق
ـــــــطــــــلـــــــوبــــــة االصالحـــــــات ا
وتـطــبـيــقـهــا في مـجــال قـانـون
االنـتـخــابـات والـسـيــطـرة عـلى
تنوعـة والشديدة الصراعـات ا
في الـسـاحـة الـعـراقـيـة وتـصر
الـطبـقـة السـيـاسيـة على أن كل
هـــذا ال يـــحـــدث أال بــوجـــودهم
ولــيس غــيــرهم في الــســلــطـة
لــذلك يـكــون كل هــذا الــســجـال
ــكـوكــيـة بــاحلـوار واجلـوالت ا

الـبيـزنطي حـول حتـديد الـكتـلة
االكـــــــبــــــــر وحتـــــــلـي رئــــــــيس
اجلــمـــهــوريــة بــالــتــأني بــعــدم
تـكلـيف اي شخـصـية سـياسـية
مــــرفــــوضـــة مـن اجلـــمــــاهــــيـــر
ـنـتـفـضـة وقـد تـشـعل الـشارع ا

وتؤدي الى مستنقع الدم.
UO ¹—Uð WOÞ«dI1b «

الــــــــســـــــيـــــــاسـي االغـــــــريــــــــقي
(بـيـريـكـليـس) هو أول مـن عمل
قراطية خالل على تطبيق الد
ا فـتـرة سـيـطرتـه على أثـيـنـيـا 
يـقـرب 30 سـنــة وكـان طـمـوحه
ـقراطـيا وهو من جعل بـلده د
أدخـل دفع األجــــــور ألعـــــضـــــاء
(اجملــلس) وذبـلك انـتــفت فـكـرة
أنه ال بـد ان يـكـون الـرجل ثـريا
ارستـقراطـيا لكـي يكون أنه  له
رأي فـي مـــــســـــائـل احلـــــكم وال
يــحق لــلـجــمــهــور ان يــكـون له
مـثـل هـذا الــرأي هــذه الـوقــفـة
الـتــاريـخـيـة تــذكـرنـا بـالــطـبـقـة

الــسـيــاســيــة احلـالــيــة الـتي ال
تــرى فـي اجلــمــهـــور اال رعــيــة
ـقدورهم  أبـداء الرأي وليس 
الـصـحـيح بـحـكم الـعـراق لـذلك
هي تــشـتــرط ان يــكــون رئـيس

مــعـــدات الــسالمـــة الــشـــخــصـــيــة
كـارتـداء اخلـوذة والبـدلـة اخلـاصة
أثــنـاء الـقـيـادة إضـافـة إلى وجـود
عدة الصيانة ومـطفأة حريق ثالثة
ـطفـأتـ الـسابـقـت تـضـاف إلى ا
تـــكـــون بـــحـــجـم اليـــقل عن ســـتـــة
كـيـلـوغـرامـات.مـشـيـرا إلى ضرورة
ــر لــلـــمــشي عــلى ســطح وجــود 
احلــوضـيـة وان ال يــتـجـاوز حـجم

احلوضية عرض الشاحنة).
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وتابع من الشروط األخرى إضافة
الئــحــة جــانــبــيـــة حتــمل الــســعــة
اخلاصـة باحلمـولة وأيضـا خاصة
بالعجلة عندما تكون فارغة فضالً

. عن أرقام الطوار
 مــــشــــيـــرا إلـى وضع خط أحــــمـــر
عــــــريض إلـى جــــــانــــــبي وخــــــلف
احلـوضـيـة اليـقل حـجمه عـن ثالثة
سـنـتـمـرات وأيــضـا إضـافـة مـنـبه
إلى خلف العـجلة احلوضـية فيما

حــــــــذرت الــــــــشـــــــــــــروط مـن ربط
مـصـابـيح الـزنـون او الـبـروجـكـتـر
الى العجلة.ولـدى الشركة أكثر من
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ــنــتــجـات أعــلــنت شــركـة تــوزيع ا
الــنــفــطــيــة عن حتــديـث الــشـروط
ـهنـية واألمن اخلاصـة بالـسالمة ا
ألصــحــاب احلــوضــيــات احملــمــلـة
نتـجات النفطـية خالل جتوالها با
في جـمـيع الـطـرق مـشـيـرة الى أن
التـحديث تـضمن إضافـة مجـموعة
من الـــضــوابط بـــيــنــهـــا مــنع ربط
مصابيح الزنون والبروجكتر على

العجلة.
وقـــال وكــيل مـــديــر عــام الـــشــركــة
حس طالب إن الشركة عملت منذ
تأسيسها على تنظيم مجموعة من
الــضـوابـط لـلــحــفــاظ عـلـى سالمـة
ـواطــنـ ومــوظـفــيـهــا خلـطـورة ا
العمل في الـقطاع النـفطي السيما
اولـــئك الـــذين يـــقــطـــعـــون مـــئــات
نـتجات النـفطية األميال إليـصال ا
إلـى مـنـاطق اسـتـخـدامـهـا مـشـيراً
الى أن الــشــروط الــتي تــفــرضــهــا

الـشـركـة على سـائـقي احلـوضـيات
مـهـمـة جـدا وتـهـدف إلى سالمـتـهم
أكـــــــثـــــــر من أي شـيء آخـــــــر وفق

ية). السياقات العا
وأوضح مـــديـــر قـــسـم الـــتـــكـــيـــيل
وسالمـة احلوضـيـات محـمـد كاطع
حــسن إن (جلـنــة مـشــكــلـة بــشـأن
الــسالمــة ألصـحــاب احلــوضــيـات
أضــافت مــجــمــوعــة مـن الــفــقـرات
إضافـة إلى الشروط الـسابـقة التي
يـجب إتــبــاعـهــا من قـبل أصــحـاب
ـنـتـجـات احلـوضـيـات احملـمـلـة بـا
النفطية أثناء جتوالها في األماكن
الـــعـــامــــة والـــطــــرق الـــداخــــلـــيـــة
واخلارجية مـؤكد أن تلك الشروط
ـعـيار الـذي تـعتـمـده الشـركة هي ا
ــــــــنـح رخـــــــصــــــــة ألصــــــــحـــــــاب

احلوضيات).
وأوضح  حـسن أن (من ضـمن تـلك
الـشـرط إضافـة صـندوق إسـعـافات
أولـــيـــة إلى الـــعــجـــلــة فـــضال عن

أربــعـ شـرطـا يـجب تـوافـرهـا في
الـعـجالت احلــوضـيـة وسـائــقـيـهـا
بــهــدف الــسالمــة فــيــمــا تــعــتــبـر

ـعـيار الـشـركـة تـلك الـشـروط هـي ا
ـــنح ســــائق الـــعــــجـــلـــة اإلجـــازة

اخلاصة بالعمل.
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الـوزراء (لـيس مـسـتـقل) بل من
الــضـــروري ان يــكــون حـــزبــيــا
تقف خلفه كتـلته وما يتعرض
له رئــــيـس اجلــــمــــهــــوريــــة من
ضـغــوط قـد تــدفـعه الى تــقـد
استقـالته بسبب رفـضه تكليف
شـخصـية حـزبيـة مرفـوضة من
نـتفض وقد الشـارع احملتج وا
تــؤدي الى اضـطــرابـات امــنـيـة
خــــطــــــــــــــيـــرة بــــعـــد جتـــاهل
ــــــتـــــــظــــــاهـــــــرين مـــــــطــــــالـب ا
بـضــــــــــرورة ان يـكـون رئـيس
الـوزراء لــلـمـرحــلـة االنـتــقـالـيـة

ؤقته مستقال. ا
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يـبدو ان اخلـوف واخلـشـية من
االوضـاع الــتي سـيــكـون عــلـيه
شهد السياسي جتعل رئيس ا
اجلــمــهــوريـة يــرمـي الـكــرة في
ـان بعد ملـعب االخر وهو الـبر
اجـابـة احملـكـمـة االحتـاديـة بأن

الـــكـــتــلـــة االكـــبــر هـي الــتي 
تـسـجـيلـهـا في اجلـلـسة االولى
ــــــان لــــــذلـك رئــــــيس لــــــلــــــبــــــر
اجلــمـهـوريـة ال يــريـد ان يـكـون
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: ها نحن ب
فسدين 1- نار الفساد و ا

وجـة لتـظهر 2- نار اجملـهول في ظـل الفـراغ و هنـا سيقـفز مـن ركب ا
لنا وجوه كاحلة من نوع آخر و باجندة أخرى بفتح الهمزة.

ـكان نـاسب في ا ـسـؤول ا بـيـنمـا يـنبـؤنـا الـله تعـالى عن مـواصـفات ا
ـناسب بـجمـلة واحدة فـي سورة يـوسف ع تتـضمن صـفتـ مهـمت ا
ـوضـوع.  اجـعـلـنـي عـلى خـزائن األرض اني حـفـيظ تـخــتـصـران كل ا

عليم.   
1- حـفيظ يـعني من اهـل الثـقة الـذي حتى لـو كـان قاصـر اخلبـرة فإنه
سـوف يـكـون أمـيـنـا في إيـجـاد ذوي اخلــبـرة لـيـسـاعـدوه عـلى حتـقـيق

الهدف.
ـشكلـة و لديه حل ـتلك خـبرة و يـع ا 2- علـيم يعـني يعـرف فاهم و 

يتناسب مع ما هو متاح.  
الذي يالم في كل مرحلة هم

سـؤوليـة واساءت 1-الـطبـقـة احلاكـمة بـسلـطـاتهـا الثالث ألنـها قـبـلت ا
استخدامها.

تحكمة النهم لم يقوموا بواجباتهم بتوحيد اجلهود وتقو 2- الطبقة ا
تحكمون هم أربعة فئات.  ودعم السلطات و ا

ثقفون 3- رجال األعمال 4. رؤساء العشائر من 1- رجال الدين 2- ا
ـيا. اهل الـعلم واحلـكمـة خصـوصا أولـئك الـذين اكمـلوا تـعلـيمـا اكاد
امـا الـشـعب فال يـقـع عـلـيه من الـلـوم إال الـنـزر الــيـسـيـر الن الـغـالـبـيـة
السـاحقة من كل شـعب في العالـم هم أناس بسـطاء يريـدون من يأخذ

بأيديهم إلى الطريق القو و السالم.
{ مستشار تطوير اقتصادي

-1-
جاء في التاريخ :

ان عمـر بن عـبـد العـزيـز كـتب الى احلـسن البـصـري يـطلب مـنه ان يُـعـينه
على احلكم بأصحابه فأجابه :

( من كان من اصحابي يريد الدنيا فال حاجة لك فيه 
ومن كان يريد اآلخرة فال حاجة له فيكَ ولكن عليك بذوي األحساب :

فانهم إنْ لم يتقوا استحيوا 
وإنْ استحيوا تكرموا 

ربيع االبرار للزمخشري /ج 215/ 4
في هذا النص حزمة من احلقائق والفوائد :

أولها :
ناصب السلطوية ال يتوق لها احلريصون على إبقاء صحائفهم ان تولي ا
ن يـريدون نـقيـة بـيـضـاء دون ان تـمـسـهـا الـشوائـب  ذلك انّ هـؤالء هم 

اآلخرة وال يريدون علّواً في هذه الدنيا .
قال تـعالى ( تـلك الدار اآلخـرة جنعـلهـا للذيـن ال يريدون عُـلّواً في االرض
وال فسادا والعـاقبة لـلمتـق ) وهؤالء هم اجلـديرون بالثـقة وهُمْ مَنْ يصح

ناصب . االعتماد عليهم  ولكنهم لن يقبلوا على االطالق بتولي ا
كـاسب فهم ليسوا بـأهل للترشيح من ناصب وا أما الذين يلهـثون وراء ا

قبل العلماء  ذلك أنهم دنيويون ...!
ذوو شهية مفتوحة ...

ومن هنا 
رجعيـة الدينية العـليا في النجـف األشرف ال تتولى عمـلية الترشيح فان ا
ن كان موصوفاً باالستقامة والنزاهة بنفسها  ولكنها ال تبدى معـارضة 

والكفاءة .
ثانياً :

ان مهـمـة البـحث عن الـعنـاصر الـكـفوءة الـتي تـتمـتع بـالنـزاهة واالخالص
سؤول والقدرة عـلى تصـريف األمور هي من أهم ما يـجب ان يسـعى له ا
طلوبة لـلمواطن بعيداً عن كل االول في الدولة ضماناً لتقـد اخلدمات ا

غا الشخصية والفئوية ... كاسب وا تلكؤ وتقصير وانشغال با
ثالثا :

ـروءة واالنسانية –بحكم انّ ذوي األحساب هم العنـاصر التي تملك من ا
ـواطن الوراثة والـتربية  –ما يجـعلهـا قادرة على الـتعـامل الشريف مع ا

وحاجاتهم .
ـلكـون االّ فن التـملق لـلكـبار  واصـطناع وأين هؤالء من اولـئك الذين ال 
االخالص الشـديـد لـهم للـنـفاذ الى قـلـوبـهم ومن ثم الـوصول عن طـريـقهم
غـا كما وقع الى غاياتـهم ومقـاصدهم في االسـتحواذ عـلى الوظـائف وا
ذلك –وبـــشـــكـل رهـــيب  –في (الـــعــــراق اجلـــديــــد) ال بل تَـــكَــــرَّسَ عَـــبْـــرَ
ناطقيـة والقومية وكان من ذهبيـة والعشائريـة وا احملاصصاتِ الفئـوية وا
أهم اسباب انـدالع االحتـجاجات الـشعـبيـة العارمـة منـذ االول من تشرين

االول من هذا العام .
ان ذوي االحساب ليـسوا كلهم من االتـقياء الـذين يخشون عـقاب الله لهم
ـوازين  ولكنهم على ما يجـترحونه من مفـارقات واختراقـات للضوابط وا
ــنــعــهم من االســاءة او الــتـفــريط في ــلــكــون من احلــيـاء مــا  رغم ذلك 

صالح العامة واخلاصة .. ا
وامتالك احليـاء عنـصر فـاعل في حمـلهم على األداء الـسلـيم  البـعيد عن

االلتواء والتقعر ...
-2-

ذوو األحساب ال يزورون شهاداتهم الدراسية  
واطن باقتناص األموال ... وال يبتزون مُراجعيهم من ا

ريبة . وال يعقدون الصفقات ا
وال يختلسون العموالت 

ال العام  وال يستسيغون النهب او التفريط با
ومن هنا :

هـمة بدالً من االعتماد واقع ا ناصب وا جاء احلرص على إبعـادهم عن ا
طلوبة  ؤهالت ا لك ا ن ال  هم على غيرهم  عليهم وتقد

ركزي  –الى القـضاء – لقـد أُحيل د. سـنان الـشبـيبي  –محافـظ البنـك ا
وتمت تنحيـتُه عن منصبه النه رفض االستـجابة لبعض الـرغبات احملمومة

التي تضر بالبالد .
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قبور ذوي االحساب العداء وحرم الشعب والوطن لقد ناصب الدكتاتور ا
من نعـمة وجـودهم ... وهكـذا هو حـال الـطغـاة عبـر التـاريخ انهم يـبحـثون

عمن اراقوا ماء وجوههم ولم يبق فيها قطرة من حياء ..!!
-4-

انّ عدوى حبّ اجلاه والـتسلط تـنتقـل من السلـطوي الى أصـدقائهم ومن
يختلط بهم من الناس 
لقد جاء في التاريخ 

(ان طارق الشرطي مرّ بابن شبرمة في موكبه فقال :
أراها وان كان تُحَبَّ كأنّها 
سحابةُ صيفٍ عن قليل تَقّشَعُ

-ويقينا ان مـوكب ابن شبرمة لم يكن كـمواكب السلطـوي العراقي ذات
دججة بالسالح  –وعقبّ على ذلك بقوله  صفحات والعناصر الكثيفة ا ا

(اللهم لي ديني ولهم دينهم)
انّ حجم االمتعاض كان كبيراً عند طارق الشرطي على ما رآه .

ثم انه  –وبعد فترة  –توّلى القضاء  فـعاتَبَهُ ابنُه وذكرّه
ا قال فأجابه :

(يـــا بُـــنيّ انّ أبـــاك أكل مـن حـــلـــوائـــهم فـــحط في
أهوائهم)

وهذا اعتـراف صريح بـان العـدوى قد انـتقلت الى
الرجل بعد مخالطته للطبقة احلاكمة.
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هــــو في مــــواجــــهــــة الــــشــــارع
الــعـراقي الــثـائــر  وال يـريـد في
ظل الفراغ الدستوري ان يكون
في منـصب رئـيس الوزراء كـما
يـــشـــيــر الـــدســـتـــور في احــدى
كن استـمرار عادل فقـراته  و
هـدي في رئاسـة الوزراء عبـد ا
لـــــــــذلـك اخــــــــــــــــــذ يـــــــــلــــــــوح
ـعـتــصـمـون في بـإســتـقـالــته .ا
ســاحــة الــتــحــريــر يــريـدون ان
يــثــبــتــوا بــإنــهـم الــكــتــــــــــــلـة
الــكـبـرى ولـيس هـنـاك جـمـهـور
عتـصمون كبـير يسـتع فـيه ا
اال اصـــــحـــــاب الــــــقـــــمـــــصـــــان
الــبـــيض(الـــطـــلــبـــة) وقـــد لــبى
الــــنـــداء الــــعـــديــــد من طــــلـــبـــة
اجلــامــعــات و الــثـانــويــات في
الـــــــتـــــــوجه الـى ســـــــــــــــاحــــــة
الـــتــــحــــريــــر لـــلــــضــــغط عــــلى
الطـــــــــبقة الـسياسية في ظل
اســـتــمــرار عــمـــلــيــات اخلــطف
ـغـادرين لـسـاحـة لـلـنـاشـطــ ا

التحرير.       
آخــر الـكالم: لـيس مـن احلـكـمـة
ان نصب الزيت على النار

الدارة الـدائـرة بـالـوكـالـة  حل
اخــتــيــار الــبـديـل وعــلى ونــحـو

االتي
مدير دائـرة التخطـيط العمراني

في احملافظة.
ومــــــديــــــر دائــــــرة الــــــشــــــبــــــاب

والرياضة.
ومدير دائرة االسكان.
باني. ومدير دائرة ا

ومدير دائرة الطرق واجلسور.
ــتــابــعـة ومــديــر الــتــخــطــيط وا

لوزارة البلديات .
ومدير االحتياجات اخلاصة .
وهـــنـــاك دوائـــر فـي احملـــافـــظــة
تـابـعـة الى الـوزارات االحتـاديـة
 مـفــاحتـة وزاراتـهم بــتـغــيـيـر
دراء حسب القانون وهم ا

مـــديـــر دائـــرة عــقـــارات الـــدولــة
ومـديـر دائــرة الـتـقــاعـد  ومـديـر
دائـــــــــرة االتـــــــــصــــــــــاالت.ووجه
ـــنـــاذرة قـــائـــمـــمـــقـــام قـــضـــاء ا
عـبدالـكـر جودي رفـيش مدراء
الـدوائــر اخلــدمـيــة كــافـة خالل
اجـــــتــــــمـــــاعه بــــــهم الــــــثالثـــــاء
ساعدة والتعاون فيما بينهم با
 وخــــاصـــة فـي طـــلب اآللــــيـــات
للـعمل في احـدى الدوائـر لكون
هــنــاك دوائــر ال تــمــتــلك آلــيــات

ثـقـيـلـة. مـضـيـفـاً ان (الـهـدف هو
تــــــقــــــد أفــــــضـل اخلــــــدمــــــات
مكنة).  للمواطن وبالسرعة ا
موضـحاً (نـاقشـنا في األجـتماع
إمـــكـــانــــيـــة تـــطـــبـــيق خـــدمـــات
الـكـهربـاء األنـدر كـراون في أحد
األحــيـــاء الـــنــمـــوذجـــيــة  كـــمــا
نـاقشـنـا مـعـانـاة مـديـريـة بـلـدية
ـنـاذرة  وعـلى لـسـان مـديـرهـا ا

محمد عبيد الفتالوي). 
الفـتــاً الى (نــقص في كــابــسـات
نقل الـنفـايات وقـلة عـدد اآلليات
الـــثــقــيـــلــة بــســـبب تــهـــالــكــهــا
ومـشــكـلـة الــتـجـاوزات وكــيـفـيـة
ناسب ـكان ا حلهـا  بعد توفرا
لـــهم). واعـــداً (بــتـــقـــد أفــضل
اخلـدمـات لـلـمـواطـنـ  بـالـرغم
من الـــــعــــمل بـــــاإلمــــكـــــانــــيــــات
الــبــســيــطــة ورفــضه لــلــحــلـول
الــــتـــرقــــيــــعـــيــــة لــــعـــدم تــــوفـــر
ـــالـــيــة في الـــتــخـــصـــيــصـــات ا
ـوازنـة). وطــالب الـقـائــمـمـقـام ا
دراء وكالً حسب إخـتصاصه (ا
ـــشــاريع بــالـــتــهـــيــؤ لـــتــقــد ا
اإلســـتـــــــــراتـــيـــجــيـــة الــتـــــــي
تـسـاهم فـي تـطــــــويــر الـقـضـاء
لـــــغـــــرض  ادراجـــــــهـــــا ضـــــمن

موازنة عام 2020).

عبد الكر جودي رفيش

WJ³ý∫ عمال الصيانة يؤهلون الشبكة الكهربائية في النجف

لؤي الياسري

WŠUÝ∫ حمالت التنظيف وتأهيل ساحة التحرير جتري يومياً

e∫ ساحة التحرير مركز االحتجاجات في بغداد d


