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أعـلـنت هـيـئـة الـنـزاهـة أن الـهـيـئـة
الـتـحـقيـقـيـة الـقـضـائـيـة اخملـتـصة
بــقـــضــايــا الـــنــزاهــة في نـــيــنــوى
دير أصدرت أمراً بـاستـــــــــقـدام ا

العام لتربية احملافظة السابق.
 واشـارت دائــرة الـتــحــقـيــقـات في
الـهـيئـة وفي مـعـرض حديـثـها عن
تــفـاصــيل الــقــضــيــة إلى أن (أمـر
ــديـر االسـتــقـدام الــصــادر بـحق ا
الــعـام لـتــربـيــة مـحـافــظـة نــيـنـوى
الــســابق جــاء عــلـى خــلــفــيــة عـدم
ــــالـــيـــة ـــســـتــــحـــقـــات ا صــــرف ا
تـعـاقدين عـلى تـنفـيذ لـلـمقـاولـ ا
مشـاريع التـأهيل لـعددٍ من مدارس
في احملافظة بعد انتهاء أعمالهم).
 وأضـــــــافـت الــــــدائـــــــرة إن (أمــــــر
االســـتــقـــدام في الــقـــضــيّـــة الــتي
حـقَّقت فـيهـا الهـيئـة وأحالتـها إلى
ادة الـقـضاء صـدر وفـقاً ألحـكـام ا
340 مـن قــــانـــــون الـــــعــــقـــــوبــــات

العراقي). 
 وكــانت الـهـيـئـة قـد أعـلـنت أواخـر

ـاضي عن  شـهـر كـانـون الـثـاني ا
ـديـر صــدور أمـر اسـتـقــدام بـحق ا
العام األسـبق لتربيـة احملافظة عن
ـصـارف تـهـمـة الـتـعـاقـد مع أحـد ا
األهـلـيــة; السـتـقـطـاع مــبـلغ عـشـرة
آالف ديـــنــــار من رواتب مــــوظـــفي
مـديـريـة الـتـربـيـة دون وجـود سـند
قــانـوني.وكــشـفت هــيـئــة الـنــزاهـة

العامة عن تمكنها من ضبط حاالت
تالعب واختالس في هيـأة التقاعد
الـوطـنيـة فـرع الـنـجف . وأوضحت
بـالغ اخملتـلسة في بيـان لهـا : أن ا
جتـــاوزت   350مـــلــــيـــون ديـــنـــار
وقالت  أن العملـيَّة نفذها فريق من
مـكـتب حتقـيق الـنـجف  وأشارإلى
أن (الـفــريق الـذي انـتـقل إلى هـيـأة

التقاعـد الوطنيـة فرع النجف  قام
بـضبط مـوظفـ اثـن إضـافة إلى
درج استمارات مـصروف  الزائد ا
فــيــهـــا أرقــام وصــوالت الــقــبض 
التـي لم يتم ترحـيل قيـمة مـبالـغها
الــــنــــقـــديــــة إلى ســــجـل يـــومــــيـــة
الـــــــصــــــنـــــــدوق). وتـــــــابـــــــعت إن
(الــتــحــقـيــقــات األولــيــة قـادت إلى
ـتهـم ذات رقم وصل استـخدام ا
القـبض في معـاملـت مخـتلـفت 
ـبـلغ إلى الـسـجل وتـرحـيل قـيـمـة ا
ـعامـلة األولى بـشكلٍ أصـوليٍّ في ا
ـعامـلة َّ اخـتالس مبـالغ ا  فـيمـا 

الثانية).
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تـهـمـ الـلذين الفـتـاً  إلى (إقـدام ا
يـعـمالن أميـني صـنـدوق في دائرة
تقاعد النجف باختالس مبلغ 355
ملـيوناً و985 الف دينـار . وبـيَّنت
َّ تــنـــظـــيم مـــحــضـــر ضــبطٍ أنـه (
ـضـبـوطة مع ُـبـرزات ا أصـوليَّ بـا
ات في العمـليّة الـتي نُفذَت  األوليـَّ
بناءً على مذكرة قـضائيَّة وعرضها
ُــتَّـهــمــ عـلـى قـاضي بــصــحـبــة ا
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أعــلن وزيــر الــتـخــطــيط نــوري صــبـاح
ـشـروع الـوطـني الـدلـيـمي عن إطالق ا
لـتـشـغيل الـشـبـاب وأكد مـحـافظ الـبنك
ـركـزي عـلـي الـعالق اسـتــعـداد الـبـنك ا
ــمــكــنـة لـتــقــد جــمــيع ســبل الــدعم ا
لــلــمـشــروع. وقـال الــدلــيـمي فـي كـلــمـة
وسع بـحـضور ـؤتـمـر ا الـقـاها خالل ا
عــدد من الـنـواب واحملــافـظـ ورؤسـاء
ـــشــروع الــهـــيـــئــات  (نـــعـــلن إطالق ا
الـوطـني لـتـشـغيل الـشـبـاب) مـؤكداً أن
ـقبـلة سـتشـهد إعالن (الـفتـرة القـليـلة ا
شروع وسبـل استفادة الشباب آليات ا
شمـولة في مـرحلته منه واحملـافظـات ا
شروع األولى).واشار الى ان (أهـميـة ا
بــاعـــتــبـــاره إحـــدى خــطـــوات الــوزارة
االســتــراتـــيــجــيـــة في االعــتـــمــاد عــلى
الــقـدرات الــعـراقـيــة الـشــابـة وحتــقـيق
ـــزيـــد من أهـــداف رؤيـــة الـــتـــنـــمـــيـــة ا
ـسـتـدامة 2030 كـون الـشـبـاب الـركن ا
والـقـاعـدة األساس الـتي تـسـتنـد الـيـها
الــتـنـمــيـة وتــنـطـلـق مـنـهــا) مـؤكـداً أن
شروع لـم يكن معبداً لوال (طريق هذا ا
التـضحيـات التي قدمـها شبـاب العراق
اخملــلـصــ لـوطــنــهم).ولـفـت الـدلــيـمي
شـروع مبدأ الـشراكة ب الى(اعتـماد ا
الشـباب مع تطـوير قدراتـهم وتمكـينهم
من إنــــشـــاء مــــشـــاريع واعــــدة ومـــدرة
لـلـدخل) مـبـيــنـاً ( سـعي الـوزارة نـحـو
توحـيد جمـيع اجلهـود ذات العالقة في
الـقــطـاعـ الــعـام واخلــاص واجملـتـمع
الـدولي ومنـظمـاته الفـاعلة فـي العراق
ـشـروع ـومـة ا بـهـدف احلـفـاظ عـلى د
وحتقيق أهدافه).واكد (مواءمة الوزارة
لــلــمــشــروع مـع خــطــتــهــا اخلــمــســيــة
واسـتـراتـيـجـيـتـهـا في تـطـويـر الـقـطاع
ــشـروع مـن حـيث اخلـاص اذ تــبــنت ا
وضـع الــســـيـــاســات الـــعـــامــة واإلدارة
تابعة والتمويل وبتنفيذ مباشر من وا
قـبـل الـقـطـاع اخلـاص). من جـهـته أكـد
العالق ( اسـتعـداد البنك لـتقـد جميع
ـمــكـنـة لـلـمـشـروع).وكـان سـبل الـدعم ا
الـــدلـــيـــمـي قـــد اكـــد في ان األســـبـــوع
ــشــروع اجلـــاري ســيــشــهـــد انــطالق ا
الوطني لتشغيل الشباب) الفتا الى أن
(الــوزارة وحـدت جــمـيع اجلــهـود لـدعم
شـاريع الـتـنـمـويـة بـالـقـطـاع اخلاص ا
ومـنح الـعـامـل فـيه حـقـوقاً مـتـسـاوية

مع نظرائهم في القطاع العام).
ووقع  الـدليـمي مذكـرة تعـاون مشـترك
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مع االحتـاد الـعربي لـلـتحـكـيم وتسـوية
مــنــازعـــات االقــتــصــاد واالســـتــثــمــار
ووقـــعــــهـــا عن االحتـــاد كــــزار نـــعـــمـــة
الربيعي الرئيـس التنفيذي لالحتاد في

العراق.
وقــال بــيــان تــلـقــتـه (الـزمــان) امس ان
الـدليـمي خالل مـراسم الـتـوقيع اوضح
ان االحتـاد الـعـربي لـلــتـحـكـيم سـيـقـوم
ـــذكــرة بــتـــعــمــيـم الــبــرامج ــوجب ا
ـشـتركـة وتـبادل اخلـبـرات والتـعاون ا
في مـجال الـتـحكـيم وتـسويـة منـازعات
االقـتصـاد واالسـتثـمار بـالـطرق الـودية
من خالل إعــــداد مـــحـــكـــمـــ دولـــيـــ
وتطوير مهـارات وكفاءة موظفي وزارة
التـخطيط ومـؤسسات الـدولة األخرى)
مــؤكـداً (اســتــحـداث قــسم مــتــخـصص
ـنــازعـات في وزارة لـلــتـحــكـيـم وفض ا

التخطيط). 
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وبـــ (ســعـي الــوزارة نـــحــو حتـــقــيق
ــشـتـرك; من أهـداف مـذكــرة الـتـعـاون ا
خالل تــنــظـيـم ورش الــعـمـل والـدورات
ـتـخـصـصـة ـؤتـمـرات ا الـتـدريـبـيـة وا
فـاهيم التحـكيم الطوعي في والوعي 
حل الــنــزاعـات الــتــجـاريــة) الفــتـاً إلى
(أهــــمـــــيــــة هـــــذا الــــتـــــعـــــاون في دعم
اسـتـراتـيـجيـة تـطـوير الـقـطـاع اخلاص
التي تـبنـتهـا الوزارة وتعـزيز الـشراكة
بــ الــقـطــاعــ الــعــام واخلـاص). من
جـــانـــبه اعــرب الـــربـــيــعي عـن خــالص
تــقـــديــره جلــهــود الـــدلــيــمي وتـــبــنــيه
ـشـتـرك ب ـسـارات تـعزيـز الـتـعاون ا
االحتـــــاد والـــــعـــــراق فـي مـــــجـــــال حل
الـنـزاعـات االقـتـصـاديـة واالسـتـثـمـارية
عـبر الـلـجوء إلى الـتحـكـيم مؤكـداً عزم
ـضي قـدمـا نـحـو تـطـويـر االحتــاد في ا
الكــات الــعــراقــيــة في مــجـال قــدرات ا
الــتــحـكــيم وإشـاعــة ثـقــافـة الــتـحــكـيم

والتوعية بها في عموم العراق.
وفي إطـار الــتـحــضـيــر إلطالق مــنـصـة
(بـنى) لــلـمـدفـوعـات الـعــربـيـة الـتـابـعـة
لـصـنـدوق الـنـقـد الـعـربي وبـدء عـمـلـيـة
ــركــزيـة إجــراءات الــتــحــاق الــبــنــوك ا
نـصة يسـر الصندوق والتجـارية في ا
ركزي األردني أن بالتنسيق مع البنك ا
يـعـلن أن منـصـة (بنى) سـتُـقدم خـدمات
ــقـاصــة والـتــسـويـة لــعـمــلـة الــديـنـار ا
األردني إلـى جــانـب عـــمــلـــتـي الــدوالر
االمـــريــكـي والــيـــورو وعــمالت دولـــيــة
وعــربــيـة أخــرى ســيــتم االعالن عــنــهـا

الحقـاً. وقال بـيان تـلقـته (الزمان) امس
ان بـنى منـصة مـتـعددة الـعمالت تـقدم
ـقـاصة والـتسـويـة بالـعمالت خـدمات ا
العربـية والعـمالت الدولية الـتي تتوفر
ــقــاصـة فــيــهـا شــروط األهــلـيــة وذلك 
ـالــيـة الــعـربــيـة الــبـيــنـيـة ـعــامالت ا ا
ــالــيــة بــ الـدول ــعــامـالت ا وكــذلك ا
العربية والشركـاء التجاري الرئيس

للدول العربية.  
نـصة بـنى قدرات واضاف انه (يـتوفـر 
نصة معـززة لضمان امـتثال عـمليـات ا
ــعــايــيــر الــدولــيــة ذات ــبــاد وا مع ا
تعـلقة ـعاييـر ا الـصلة وفي مـقدمتـها ا
ــكـــافــحـــة عــمـــلــيــات غـــسل األمــوال
وتـمـويل اإلرهـاب إلى جـانـب االمـتـثال
ـستـخدمة للـوائح اخلاصـة بالـعمالت ا
ـنصـة وهي مـتاحـة لـكافـة البـنوك في ا
الـــتي تـــســـتـــوفي مـــعـــايـــيـــر وشــروط
عـايير ـشاركـة فيـها وفي مـقدمـتهـا ا ا
واإلجــــــراءات اخلـــــاصــــــة بـــــجــــــوانب

االمتثال).
ـر واسـتــقـبل الـدلـيـمي في كالوس كـر
مـديـر الـشـرق األوسط وشمـال أفـريـقـيا
انية في وزارة التعـاون االقتصـادي األ
رافق له وجـرى خالل الـلـقاء والـوفـد ا
شترك في بحث سـبل تعزيـز التعـاون ا
جهود إعادة االسـتقرار واإلعمار ودعم
استراتيجية الوزارة في تطوير القطاع
اخلـاص وريـادته خملــتـلف الــقـطـاعـات.
وقــال بــيــان تــلـقــتـه (الـزمــان) امس ان

(الــدلـــيـــمي ثــمـن خالل الـــلــقـــاء الــدور
ـانــيـة ودعـمـهـا ــتـمـيـز لـلــحـكـومـة األ ا
الـكـبـير لـلـعـراق فـي مخـتـلـف اجملاالت
مـــؤكــداً بـــذلك عـــلى أهـــمـــيــة تـــفـــعــيل
ـشـتـرك وتـعـزيز اتـفـاقـيـات الـتـعـاون ا
نظـام الالمركـزية بـالتـعاون مع الـوكالة
انيـة للتنمـية الدوليـة وتوفير  سبل األ
ـمـكنـة لـلـقطـاع اخلـاص. داعـيا الـدعم ا
ــزيـد من ــاني إلى تــقـد ا اجلــانب األ
الــــدعـم جلــــهــــود اعــــادة االســــتــــقـــرار
ناطق التي  اليزال واإلعمار وخاصة ا
ابـنــاؤهـا نـازحــ السـيـمــا اإليـزيـديـ
ـنـاسبـة لـعـودتـهم وتـوفـيـر الـظـروف ا
مـبـينـاً سـعي الوزارة لـتـوحيـد اجلـهود
الــوطــنــيــة والـدولــيــة نــحــــــــــو إعـادة
ـــنــاطق إعـــمــار واســـتـــقــرار جـــمـــيع ا

احملررة). 
ــســـتــوى من جــانـــبه أشـــاد الــوفـــد (
ــانـــيــا في الــتـــعــاون بـــ الــعـــراق وأ
مــخـتــلف اجملــاالت فـيــمـا أكــد الـســيـد
ـر" استـعـداد بالده لتـقـد  أنواع "كـر
الـدعم لــلـحـكــومـة  والـشــعب الـعـراقي
مــؤكـداً حــرص حــكـومــته عــلى تـعــزيـز

شترك ب البلدين.  العمل ا
ونــاقش الـــلــقـــاء عــددا مـن الــقـــضــايــا
ـثــلى  السـتـثـمـار ـشـتــركـة والـسـبل ا ا
ـقــدم لـلـعـراق في إطـار الــدعم الـدولي ا
الـسـعي لـتحـقـيق أهــــــداف الـتنــــــمـية
ــسـتــدامــة ضـــــــمن رؤيــة الــعــــــراق ا
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 سها خليل العلي بك

ــراجـــعــ اســتـــقــبـــلت الــيـــوم ا
وخملـــتــلف الـــطــلــبـــات اخلــاصــة
بالـتقـد لالمتحـانات اخلـارجية
واالســـتـــضــافـــة وكـــذلك إكـــمــال
مــعـامالت احملـالـ إلـى الـتـقـاعـد
ـــــدرســـــ ــــــعـــــلـــــمــــــ وا من ا
ـــوظـــفـــ فــضـالً عن إكـــمــال وا
الـتـعــيـيـنـات واألعـمــال الـيـومـيـة

ديرية). التي تقوم بها ا
كما أعلنت رئاسة جامعة ذي قار
عن عـــودة الــدوام الـــرســـمي الى
كـلـيـاتـهـا فـيـمـا طـمـأنت الـطـلـبـة
واهـــالـي احملـــافـــظـــة بـــأن عــودة
الـــدوام اليــــعـــني االنـــقـــطـــاع عن
سـاحـات الــتـظـاهـر مــشـيـرة الى
اسـتــمـرار الــتـوافـد الـى سـاحـات
االعــتـصــام بــعــد انـتــهــاء الـدوام

الرسمي. 
ŸUDI½« …b

وقـال مـسـاعـد رئـيس جـامـعة ذي
قــار عــلي الـــزيــدي في تــصــريح
امس إن (رئـاسـة اجلـامـعـة تـعـلن
ان الـداوم بـدأ بـعـد مـدة انـقـطاع
مـطـمـئـنـة سـاحـات الـتـظـاهـر بان
انـتـظـام الدوام اليـعـني االنـقـطاع
عن ساحات الـتظاهـر او التقاطع

معها). 
وأوضح (نحن جميعا نذهب الى

سـاحـات الـتـظـاهـرة بـعـد انـتـهاء
الــــدوام الــــرســــمي لــــنــــد زخم
الـتــظـاهــر واالعـتــصـام ونــطـالب
باحلقوق ونسـتمر ونطاول حتى
ـطـالب كامـلـة) مـشـيرا تـتـحـقق ا
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وافـــقت  وزيــرة الــتـــربــيــة ســهــا
خـلــيل الــعــلي بك عـلـى الـســمـاح
ــرقــنـــة قــيــودهم من لــلــطــلـــبــة ا
علـمات بـالعودة إلى عـلمـ وا ا
مـــقــاعـــد الـــدراســة فـي الــكـــلـــيــة

فتوحة. التربوية ا
وقالت الوزارة في بيان امس إنه
ـوافقـة يسمح لـلطـلبة وجب ا )
رقـنة قيـودهم للـسنة الـدراسية ا
2019 -2018 بــــــالــــــعــــــودة إلى
مـــقــاعـــد الـــدراســة فـي الــكـــلـــيــة
فـتوحـة). وأوضحت التـربويـة ا
أن (الطلبات يتم استالمها لغاية
انــتــهـــاء الــدوام الــرســمي لــيــوم
اخلــمــيس الـ 6مـن شــهــر شــبـاط
اجلــــاري والـــعــــمل وفق كــــتـــاب
وزارة الـتــعـلـيم الـعـالي والـبـحث
ــتـضــمن إعـادة طــلـبـة الـعــلـمي ا
قـنـوات الـقـبـول كافـة لـلـدراسـت
ـرقـنـة ــسـائـيــة ا الـصــبـاحـيـة وا
ـواد قـيــودهم بـسـبب الـرسـوب 
ـــرحـــلـــة أو مــواد الـــعـــبــور أو ا
بسبب الغيـاب اعتباراً من السنة
الدراسية   2009_2010صعودا

وللمراحل الدراسية كافة). 
وأشارت إلى أن (الـقرار يسـتثني
ـرقـنـة قـيـودهم بـسـبب الـطـلـبـة ا

الــغـش والــتــزويــر والــعــقــوبــات
ــرقــنــة ا?نـــضــبــاطــيــة وكـــذلك ا

قيودهم بناءً على طلبهم).
وأعـلـنت مـديـريـة تـربـيـة مـيـسـان
انـــتـــظــــام الـــدوام الـــرســــمي في
مـديـريـتـهـا ومدارسـهـا كـافـة بـعد
انــــقـــطـــاع دام أشــــهـــراً. وذكـــرت
ديـرية بيـان امس أن (الدراسة ا
الثانويـة التحقت بـاالبتدائية في
الدوام بعد انقطاع استمر لثالثة

اشهر). 
وأضــافت أن (مــديــريـة الــتــربــيـة

الـى أن (الـطـلـبـة مــواظـبـون عـلى
الــــتــــظــــاهــــر واليـــعــــنـي الـــدوام

االنقطاع عن الساحات. 
وأكـــد الــــزيـــدي ان الــــتـــظــــاهـــر
ــفــتـوح الــســلــمي واالعـتــصــام ا

سـيكـون بنـفس الـهمـة في الدوام
الــرســمـي مــوضــحــا أن ذي قــار
مـحافـظة مـحـرومة وعـانت كثـيرا
ــعــانــاة والــتـــظــاهــر هــو لــرفع ا

عنها).

مبنى هيئة التقاعد العامة
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ُختصَّة بقضايا محكمة التحقـيق ا
الـــنـــزاهـــة في الـــنـــجف  التـــخـــاذ
ــنـاســبـة اإلجــراءات الـقــانــونـيــة ا
واألصـوليـة بـحقـهـما) .وفي الـشأن
االمـني افـاد مصـدر امـني بانـتـحار
رجـل بـعـد قــتـله زوجــته وأمـهـا في
صدر محافظـة السليمـانية. وقال ا
في تصـريح ان (شخـصاً اقـدم على
االنتـحار عقب قـيامه بـقتل زوجته
وأمــهـا فـي مـنــطــقــة كــاني كـورده
ـديـنـة الـسـلـيـمـانـيـة).واضاف ان
(الشـرطة فتحـت حتقيـقاً باحلادث
وتـــــبــــ انـه نــــاجت عـن مــــشـــــاكل
اجـتمـاعيـة). وفي محـافظـة ذي قار
افــاد مـصـدر امـني بـانـقـاذ شـخص
ـصـدر في حــاول االنـتــحـار.وقــال ا
ــدني تــصــريح إن (فـــرق الــدفــاع ا
تــمـكــنت من إنــقــاذ شــخص حـاول
االنـــتــحــار في قـــضــاء الــشــطــرة)
مـوضــحـاً أنه (يـبـلغ من الـعـمـر 18
عـــامـــاً). من جـــهــة اخـــرى اعـــلــنت
وزارة الداخـليـة إلقـاء القـبض على
أربعة إرهابي في اجلانب األيسر
وصل بينهما عنصران في دينة ا

مـــا يـــســـمى جـــيش دابق وجـــيش
الفرقان.

وقــالت الــوزارة في بــيــان إن (قـوة
مـشتـركة من فـوج طـوار الشـرطة
الـــســابع الــتــابـع لــقــيــادة شــرطــة
نــيــنــوى ومــديــريــة اســتــخــبـارات
ومـكـافـحة إرهـاب نـيـنوى الـعـامـلة
ضــــمن وكــــالــــة االســـتــــخــــبـــارات
والتحقيقات االحتادية في الوزارة
وبـناءً عـلى معـلومـات استـخبـارية
دقـيـقـة ألـقت الــقـبض عـلى أربـعـة
عـــنـــاصــــر من عـــصــــابـــات داعش
اإلرهابية في مـناطق وأحياء گراج
الـشــمــال واالنـتــصــار في اجلـانب
ـوصل) مـوضـحة ـدينـة ا األيـسـر 
أن (أحــدهم كـان يــعـمل مــقـاتالً في
ما يسمى بجيش دابق واالخر كان
يعمل مـقاتالً في ما يـسمى بجيش
الفرقـان والثالث كـان يعمل في ما
يــســمى بــاألمــنــيــة واألخــيــر كـان
مسؤوالً عن أرزاق وجتهيز الطعام
لـــعـــنـــاصـــر داعـش خالل حـــقـــبـــة
ســــيـــطــــرة داعش عــــلـى مـــديــــنـــة

وصل). ا
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بـر األمـان ( الـنـجــاة) " لـديـنـا احلـلــول الـكـفـيـلـة لــلـخـروج من األزمـة" " األمل"
"مـسـتـقـبـل أفـضل"  "مـعـا" "سـنـواصـل" سـنـتـمـكن مـن"  "حتـقـيق" "جتـسـيـد
األهداف عـلى أرض الواقع" جل هذه العبارات مثلت جـوهر التعهدات احلزبية.
أسـلـوب أتـقـنه فأجـاده الـسـيـاسي. إنه ذلك الـكائن الـذي يـراوح في خـطـابه ب

أساة ومفردات األمل والتفاؤل.  معجم ا
"مـصـابـيـح سـحـريـة" تـتـمـظـهــر عـلى الـسـاحـة الـسـيــاسـيـة واالجـتـمـاعـيـة. وعـود
شكالت وأقـسى الصـعوبـات اعتـرت واعتلت جل باالجنـازات وحلـول خملتلـف ا
الذ الـكـفيـل لتـجـاوز االنـتـكـاسات.   بـرامج األحـزاب  فـالـكل يعـتـقـد بـأنه هـو ا

 فقط كلمة "انتخبونا" جتوب أنحاء البالد...
ثل األمة...مفردات " الفـقر اجلوع والبطالة " داخل القـبة يقبع من اعتقـد أنه 
مثـلت مجرد إطاللـة. دقائق تـمنح لـهذا وأخرى لـذاك نسـتمع فيـها لـشتي أنواع
ـعـاناة. إذ أنه عـجم ا اخلـطـابـات...غيـر أن تـلك اخلـطابـات تـشتـرك في أسـرهـا 
ــثــلــو الــعــبــاد. الــيــوم تــفــتح يــســتــعــمل كــأداة إلقــامــة الــبــرهــان عــلـى أنــهم 
ـعـتـاد ألـفه ألنه األبـواب...تـتـدفق الــتـيـارات... يـركن مـعـالي الـنـائـب إلى ركـنه ا
طقس من طـقوس االنضـباط أوامر قـيادات األحزاب. "تـفتتح اجلـلسة" الـعبارة
شـاهد نـاوشات الـهـجمـات النـقاشـات الـعنـيفـة وغـيرهـا من ا الـتي تعـلن بـدأ ا
الغريـبة التي تـعكس ما يشـهده العمـل التشريـعي أضحت اليوم مـصدر إحباط

ألفراد اجملتمع. 
اتـهـامـات هنـا وأخـرى هـنـاك زخـرفت بـوابل من الـشـتائـم والتـهـديـدات. سـلـطان
الكـراهية االنتـقام والتشـفي أطبق على ذلك اجملـال السحـيق. فلكأنـنا على حد
قول شـعـراء "احلمـاسـة " داخل "ساحـة الـوغى". إذ أن كل طرف حـزبي يـبحث
فهوم ة واألذى بـاحلزب اآلخر. فلم يعد هـنالك أثر  عن االنتـصار وإحلاق الهز
الــعـمـل الـتــشـريــعي بل مـجــرد أطـمــاع وأنـانــيـة حــزبـيــة أطـلق عــلـيــهـا تــسـمــيـة

قراطية".  "د
معالي النائب والنائبة

ـقيتـة ?  هل بإلـقاء االتـهامـات وتوجيه  ألم تمـلوا من هـذه الصراعـات احلزبـية ا
الــتــهــديــدات حتـل مــشــاكل الــبالد? ألـــيس من األجــدر الــســعـي نــحــو حتــقــيق

التزاماتكم احلزبية? 
معالي النائب والنائبة  

ـمـارسة فـنون احلـمالت االنـتخـابـية.إذ أنـنـا لسـنا في ان لـيس مخـصـصا  الـبـر
داخالت ومـقـاالت  تـستـمـد جوهـرهـا من مـعطى " حـاجـة لالسـتمـاع من جـديـد 
الشـعبـوية" الشئ الـكثـير بل نـحتـاج ألفكـار تبـعث األمل لشـعب يحاول اإلفالت

من معجم اإلخفاق واالختناق. يقع على عاتقكم.......
ـزيـد من األسـطـر والـعـبـارات بـغـيـة مـلئ تـلك يـجـد نـفـسه عـاجـزا عن إضـافـة  ا
النقـاط. لعله لم يتب بعد مـاهية فعل القلم الذي سـيختاره ويقرر خوض غماره.
هل سيـكون مجـرد مقـال  أم  نص أدبي أسلـوبه الذي يحـبذه بـاستمـرار ? غير
أنه ليس واثـقا من أن فعل االخـتيار هو الـسبب وراء عدم مـواصلة فعل الـكتابة.
األمـر يـزداد تعـقـيـدا السـيمـا وأنه يـحـاول التـكـثـيف من فـرضيـات إرسـاء أفـكار

أخرى لنصه الغريب.
ـاهـيـة الـنص واألفـكـار الـتي ـتـعـلـقـة  لـكن أمـام تـتـعـدد هـذه الـسـيـناريـوهـات ا

يتطلبها أسئلة أخرى وناقد عنيد يعيقانه من جديد عن إنهاء فعل الكتابة. 
..." هل تـؤمن بـأنه سـيـكـون لـنـصك صـدى? ألم  تـكـتب يـومـا عن عالقـة الـناخب
ـواطـن والـســيــاسي عــلى حــد سـوى. وثــقت ذلك ــرشح الــفــريـد? انــتــقــدت ا وا
بـنـصـوص وأشــعـار لـكن هل هــنـاك من اهـتـدى ? أتــرك الـقـلم وال تــكـبـده عـنـاء
ـواطن اعتـاد تعـهدات ـعهـود. فا الالجدوى الـذي ينـهل من مفـردات ومـعطـيات ا
ـرشح. كـذلك الـسيـاسي لن يـهـجر بـدوره طـقـوسه االنتـخـابـية. دعك وإقـرارات ا

إذن من هذه العالقة"....
ن أسـماه بناقـده العنـيد... إنه ذلك الصوت رحلـة فترة االسـتماع  مثـلت هذه ا
ـته وجتاوز انتقاداته. إذ أنه يتواجد حلظة البـاطني الذي لم يتمكن يوما من هز
اعتـقاده بـأنه انـتهى من كـتـابة مـقال أو نص أو حـتى شـعر  لـيـتوجه إلـيه بوابل
من الــتـسـاؤالت واالنـتــقـادات الـتي يـجــد نـفـسه أمـامــهـا عـاجـزا عن تــغـيـبـهـا أو

إهمالها أو تهميشها. 
نـطقي أن أتخـذ موقفا ليس بـاألمر الهـ أن أحاورك ولكني سـأحاول. هل من ا
ـعقول أن يتحول سلـبيا جتاه كل ما يحـدث على الساحة الـسياسية ?  هل من ا
مجـلس نواب الـشعب إلى سـاحة لـتبـادل الـشتـائم والتـهديـدات عوضـا االهتـمام
قـاعد الـشاغرة ? هل مـكن أن أتغـاضى عن تلك ا بالـعمل الـتشريـعي? هل من ا
ـثال لـشعب حـتى يتـغـيب عن مجـلسه? يوجـد ماهـو أرقى من أن يـكون  الـفرد 
ل الشـعب من تلـك الفـقرات اإلنـشائـيـة السـردية والـوصـفيـة من خطـابات ألم 
عـجم مـفاهـيمي مـوحد أال ونـصـوص كشـفت عن محـدوديـتهـا إلستـغاللـها فـقط 
ن يــبـهـرنــا ولـو بـبـعض ـأســاة ?   ألـسـنــا في حـاجـة  ــعـانـاة وا وهــو الـعـنـاء وا
ـواطن أن يشـعر بـأنه يـسيـر نحـو "األفضل"? رغم االجنازات ?  ألـيس من حق ا
كل هـذه األسـبـاب تــطـلب مـني وبـكل تــعـسف أعـتـبـره مــجـحـفـا أن أتـوقف عن
الـكـتـابـة في هـذا السـيـاق. أسـتـمـيـحك عـذرا ولـكـني أرفض أن أجـابه مـجـتـمعي

بقنوط فكري كهذا الذي تطلبه.

بغداد
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-1-
ستقيلة هي مسؤوليتها عن الدماء أخطر الـتبعات التي ستظل تالحق الوزارة ا
الـتي اريـقت ابـان االنـتـفـاضـة الـتـشـريـنـية اجملـيـدة الـتي انـطـلـقت في االول من
تشرين االول عام 2019 وما زالت مـستمرة الهبة في العاصمة العراقية بغداد

وفي العديد من احملافظات العراقية األخرى .
-2-

سـتقيـلة يـحملـون جنـسيات دول أخـرى فقد وحيث انّ بـعض اعضاء الـوزارة ا
بادرت بـعض عوائل اجملـني علـيهم من الشـهداء الى اقـامة الـدعاوى ضدهم في

تلك البلدان .
وهذه حقيقة وليست مجرد افتراضات او احتماالت ..

-3-
ـعاق فضالً صـاب واجلرحى وا لقـد تفاوتت الـتقديـرات في عدد الشـهداء وا

عن أعداد من  اغتيالهم او اختطافهم او تعذيبهم .
تـحدة في العـراق في تقريـرها الصادر في لـقد قـالت ( يونامي)  –بعـثة اال ا

30 /1 /2020 – 
ان عدد القتلى بلغ 467 قتيالً  –في أقل التقديرات  –

وانّ عدد اجلرحى أكثر من 9000 جريحا 
بيـــــنما قـالت مــــفـوضـــية حـقوق االنسـان في الـــــعراق يـوم االثنــــ /2/ 3

:2020
ان عدد الشهداء بلغ 536 شهيداً  بينهم 17 رجل أمن .
صاب بلغ 23545 بينه 3519 رجل أمن . وان عدد ا

عتقل بلغ 2713  وان عدد ا
وان 328 منهم على قيد االحتجاز بينما بلغ عدد اخملتطف  72محتجاً 

وقد أطلق سراح 22 منهم فقط 
اما حاالت االغتيال فقد بلغت 49 حالة وهناك 13 إصابة وفشلت 14 محاولة

.
-4-

إنّ التدقـيق في احملصـلة النـهائيـة لتلك األرقـام يوقـفنا أمـام أرقام مرعـبة للـغاية
ـثل هذه اخلـسـائر فـقـد تنـشـأ حـروب واصطـدامـات ب دول ولـكـنـها ال تـمـنى 

الفادحة في األرواح .
ستقيلة في غاية الصعوبة والتعقيد . وهذا ما يجـــعل مسؤولية الوزارة ا

-5-
نـشأت قـابلـة للـتعويـض  فانّ اخلسـائر في بـاني وا واذا كانت اخلـسائـر في ا
االرواح لـيـست قـابـلة لـلـتـعـويض يـقـيـنا  ومـاذا سـيـقـول رئـيس مـجـلس الوزراء

عاق ? صاب وا ستقيل لذوي الشهداء واجلرحى وا ا
ـسـؤولـية كـامـلة وسـيـظـلون يالحـقـونه ايـنمـا حّل سـواء بقي انـهم سـيحـمـلونه ا

داخل العراق أو سافر الى اخلارج .
-6-

والسؤال اآلن :
ستقيل –وهـو على أبواب الثمان من عمره – هل فـكّر رئيس مجلس الوزراء ا

بالعواقب التي تنتظره ?
أمـا كـان االجـدر به ان يـبـعـد نـفـسه عـن حتـمل مـســـؤولـية

راقة ? الدماء ا
ــصـابـ جتـاوزت كلّ احلـدود ان ارقـام الـضـحـايـا وا
يا خطيرا تستنكره الدول عـروفة واصبحت حدثا عا ا
ـعنـية بحـقوق االنسـان فضالً عن االجواء نـظمات ا وا

احلزينة التي سادت البالد .

Â«Ëœ∫ تالميذ في مدارسهم بعد انتظام الدوام

وتــرأس الــدلـيــمي االجــتــمــاع الــثـاني
شـروع تشغيل للهـيئة الوطـنية العـليا 
مثل الشباب بـحضور أعضـائه من ا
عـن وزارات الــــتـــــخـــــطــــيـط والــــعـــــمل
ـركزي والـشؤون االجـتمـاعـية والـبنك ا

والقطاع اخلاص. 
 «¡«dł« ‰ULJ²Ý«

وقــال بــيــان تــلـقــتـه (الـزمــان) امس ان
(الـدلـيـمي دعـا خـالل االجـتـمـاع جـمـيع
اجلــهـات ذات الــعالقــة إلى اســتــكــمـال
ـتطـلبـات اخلاصة جمـيع اإلجراءات وا
شـروع; بهدف إطالقه في أقرب وقت با
ـوازنة ـكن فـيـمـا نـاقش االجـتـمـاع ا
ـشــروع تـشــغـيل الــشـبـاب الــسـنـويــة 
ـالي في ـركـز ا ـنـسـقـ وا وتـقـريـري ا
حتــديــد واعـــتــمـــاد احملــافــظـــات الــتي
رحلته األولى شروع  سيطبق فيها ا
فـاضلة ـطور وآليـة ا وآليـات اختـيار ا

طورين).  ب ا
ـشــروع انــطالقـة مــهــمـة نــحـو عــادا (ا
اســـتــيـــعـــاب الـــشـــبـــاب واســـتـــثـــمــار
إمــكـــانــاتــهم; مـن خالل تــوفــيــر فــرص
يسرة ناسبة ومنح القروض ا العمل ا
إلقـامــة مـشــاريع مـدرّة لــلـدخـل مـؤكـداً
اتـــخــــاذ الــــوزارة جــــمـــيـع اإلجـــراءات
ـشروع إلى الالزمـة لإلسراع بـترجـمة ا
واقع عـمــلي واالنــفـتــاح عـلى اجلــهـات
ـركزي انـحـة وفي مـقـدمـتـهـا الـبـنك ا ا
ــصـارف اخلـاصـة الــعـراقي وإشـراك ا

في منح هذه القروض).


