
والــزراعــة بـشــأن احلــاالت احملـدودة
الــتي ظـهــرت في بـعض احملــافـظـات
رض احلمى النـزفية ووجه بصرف
التخصيصات لدائرة الصحة العامة
الســتــكــمــال اجــراءاتــهــا الــوقــائــيــة
والـعالجـيـة وقـيـام الزراعـة بـتـكـثيف
حــمالتــهــا الـوقــائــيــة لــرش وغـطس

احليوانات في جميع احملافظات).
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وتــــابع انـه ( الــــتــــصــــويـت عــــلى
االجـراءات اخلـاصة بـتـسهـيل حـركة
ــوانىء الــعــراقــيــة احلــاويــات فـي ا
وكـذلك عـلـى اتـفـاقـيـة قـرض مـشروع
عمـليـات التنـميـة الطارىء بـاالضافة
الى مــنــاقـشــة وضع انــتـاج الــطــاقـة
الفــتــا الى (الـتــوجـيه الــكـهــربـائــيـة)
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 رصـده من قـبل قـسم االعالم واالتـصال
احلكومي من وجـود حالة انسـانية لثالثة
مـعاقـ من عائـلة واحـدة ناشـدت الوزارة

تفرغ). ع ا لشمولهم براتب ا
نـاشـدة الى الهـيـئة  مـشـيرا الى (احـالـة ا
الستثنائهم من توقف الشمول وان الهيئة
بـــاشــرت اجــراءاتـــهــا بــعـــد االطالع عــلى

حالتهم الصحية ).
واضـاف مـنعم ان (الـهـيئـة طالـبت بـزيادة
الية لشمول عدد اكبر من التخصيصات ا
ـتـفرغ وان عـ ا ـسـتـفيـدين من راتـب ا ا
احلاالت االنسـانية كوجود اكـثر من معاق
في عــائــلــة واحــدة يـتم اســتــثــنــاؤهـا من
تـوقف الـشـمـول بـعد اسـتـيـفـاء االجراءات
االصــــولـــيــــة فــــضال عـن اجــــراء زيـــارات
مـيـدانـيـة لـلـعـديـد من احلـاالت بـعـد تـلـقي
نـاشدات عبر الـوسائل االعالمية الوزارة 

او مواقع التواصل االجتماعي). 
ـعادن  امس وأعـلنت وزارة الـصـناعـة وا
االربعـاء افتـتاح خط لـتجمـيع الشـاحنات

الــيــابــانـيــة في مــعــامل الــشــركــة الــعــامـة
لصناعة السيارات في االسكندرية باعتماد

ية متطورة.  تقنيات عا
وقـــال مــديــر إعالم الـــوزارة عــبــد الــواحــد
الـشــمـري فـي بـيــان امس ان (إفـتــتـاح خط
جتميع سيارات ايسوزو يعني تعزيز واقع
الصناعـة احمللية السيـما وان للمرة االولى
ية مـتميزة تقوم شـركة يابـانية وماركـة عا
الـدخول الـى السـوق الـعـراقـيـة بـخـبـراتـها
وبـتكـنولـوجيـا متـطورة حـيث يتم جتـميع
سـيـارة إنـتـاجـية حتـتـاجـهـا مـعظم وزارات

الدولة ومنها النفط). 
واضــــــــــــاف ان (الـــوزارة تــــتـــواصل مع
ـشروع الـقـطاع اخلـاص الـشريك في هـذا ا
وتـعـده مـكــمل جلـهـودهـا مـن اجل تـفـعـيل
االنـــتـــاج الـــوطـــني الـــذي بـــات بـــفـــضـــلــة

واطن).  ا
وأكد الشمري ان (اخلط االنـتاجي سيعمل
عــلـى تــوفــيـــر فــرص عــمـل لــشــريـــحــة من
نحهم االطالع عطلة و اخلبرات احمللية ا

عـلى الـتـكـنــلـوجـيـا اجلـديـدة الـتي ابـتـعـد
عنها البلد لفترات طويلة). 

الي لرئيس الوزراء ستـشار ا من جهته ا
مظـهر محـمد صـالح اكد  ان (افتـتاح هذا
ــــثل بــــدايــــة الــــطـــريـق الحــــيـــاء اخلـط 
الـصـنـاعـة احمللـيـة) الفـتـا الى ان (الـسوق
الـعـراقـيـة واعـدة وقـادرة عـلـى جـذب اكـبر
ــا يــحــضى به من ــيـــة  الــشــركــات الــعــا

عناصر جذب لكبريات الشركات). 
واشــــار الى ان (وجـــود خـــطـــوط انـــتـــاج
مـتطورة فـي العراق يـعني نـقل تكـنلـوجيا
وارد احملليـة من ادارتها متـطورة تمكـن ا
عــبــر االحـتــكـاك مـع اخلـبــرات االجــنـبــيـة
ـتــواجـدة في الــعـراق) مــؤكـدا ان (هـذه ا
اخلـطــوة اول خـطــوة عــلى طـريق احــيـاء

الصناعة الوطنية). 
و اســــتـــــحــــداث اخلـط االنــــتـــــاجي في
االسكـندرية بـالتعـاون ب شركـة ايسوزو
الــيــابـانــيـة وشــركـة نــبع زمــزم بـحــضـور

السفير الياباني.
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ـتـفـرغ .  وقـال رئـيـس الـهـيـئـة الـقـاضي ا
وسوي في بـيان تلقـته (الزمان ) اصغـر ا
أمس ان (الــهــيـئــة لــديـهــا عـدد كــبــيـر من
ن ـســجـلـ ضــمن قـاعــدة بـيـانــاتـهـا  ا
ــتـفـرغ لم يـتم ـعـ ا يـسـتـحــقـون راتب ا
اطالق رواتــبـهم بـســبب تـخــصـيـصــاتـهـا
الـية غير الـكافيـة لسد هـذا العدد فضال ا
ن عن االعداد الكبيرة الراغبة بالشمول 
لم يـتم ادراجـهم ضـمن قـاعدة الـبـيـانات),
واضــاف ان ( الــهــيــئــة تــطــالب اجلــهـات
الية وفق عـنية بزيـادة تخصيـصاتهـا ا ا
مـتـطـلبـات تـوفيـر الـرعـاية الـلالزمـة لذوي
االعـاقـة واالحـتـيـاجـات اخلـاصة الـتي من
ـتـفـرغ ـعـ ا اهـمـهـا مـا يـتـعـلق بـراتب ا
مــشــيــرا الى ان الــهــيــئــة تــبــذل جــهــوداً
اسـتــثـنـائــيـة لـتــوفـيــر بـيـئــة اجـتـمــاعـيـة
وصحية امنة لالشخاص ذوي االعاقة من
عدة لهذا خالل تنفيذ الـبرامج واخلطط ا
ـوسـوي  ان (الهـيـئة الـغرض) ,واوضح ا
طالـبة بزيادة التـخصيصات ستستـمر با
الية عبر القنوات االعالمية بغية إطالق ا
ــتــفـــرغ وإمــكــانـــيــة فــتح ــعـــ ا راتب ا
الشمول وخصوصا للعسكري السابق
وجرحى احلشد الشعبي والقوات األمنية
وضــحــايــا الــعــمـــلــيــات اإلرهــابــيــة وفق

ضوابط وتعليمات الشمول).
مشـيرا الى  ان (الـهيـئة اعتـمدت الـشمول
عن طـريق الــتـقـد االلــكـتـرونـي لـضـمـان
الشـفـافـيـة في الـشـمـول من جـهـة وسـرعة
االجنــاز وتــبــســـيط االجــراءات من جــهــة
اخرى ). وشملت الهـيئة ثالثة معاق من
ـتـفـرغ بـعد ـع ا عـائـلـة واحـدة بـراتب ا
تـلـقــيـهـا مـنـاشـدة انــسـانـيـة عـبـر وسـائل

االعالم .  
ـتـحـدث بـاسم الوزارة ونـقل الـبـيـان عن ا
عــمـــار مـــنــعم قـــوله ان (الـــوزارة تـــتــابع
بــحــرص مــا يــتم عــرضه عــبــر الــوســائل
االعالمـيـة ومـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي
عـن وجـود حــاالت انــســانــيــة تــنــاشــدهـا
لـلشـمول بـاالعـانات واخلـدمات ومـنهـا ما

بغداد  –الزمان 
نــاقش الـعـراق واألردن مـسـتـجـدات إنـشـاء
ديـنة الصـناعيـة على حدود بـ البلدين. ا
عادن امس وقال  بيان لوزارة الصناعة وا
 أن (الوزيـر وكالـة محمـد شيـاع السوداني
بــحث مع  الــســفــيــر االردني لــدى الــعـراق
مـنـتـصـر جـعــفـر الـزعـبي وبـحـضـور وكـيل
الوزارة للتخطيط مـحمد هاشم عبد اجمليد
ـديرية العـامة للتـنمية ومعاون مـدير عام ا
الـصـنـاعـية سـبـل تدعـيـم عالقـات الـتـعاون
االقتـصادي ب الـبلدين) ,ونقل الـبيان عن
الــسـوداني الــقـول (نــؤكـد عــمق الــعالقـات
االخـويـة الـتي تـربط بـ الـعراق واالردن ,
والبـد من االرتـقـاء بـالـعالقـات االقـتـصـادية
ا يـسهم في تـنمـية وتـطوير بـ البلـدين 
االقـتصـاد الـوطني) ,داعـيا (رجـال االعـمال
االردنـيــ والـشـركــات لـلـعــمل مع شـركـات
الــوزارة واالسـهـام الـفـاعل في بـنـاء قـاعـدة
ا يـحقق صـناعـيـة متـطورة في الـعـراق و
التكامل الصـناعي بينهما),واوضح البيان
ان ( اجلـانـبـ نـاقــشـا مـسـتـجـدات انـشـاء
مــديـنــة صـنــاعـيــة مـشــتـركـة عــلى احلـدود
ـتـخـذة الـعـراقـيـة - االردنـيـة واالجـراءات ا
بـهـذا الشـأن ومـوضـوع الرسـوم الـكمـركـية
ـتـبـعة عـلـى الـسـلع االردنـيـة واالجـراءات ا
ـواضـيع بـهــذا اخلـصـوص وغــيـرهـا مـن ا
ـشـتـرك) ,من جـانـبه أبـدى ذات االهـتـمـام ا
شـتـرك مع الـزعـبـي (رغبـة بـالده بالـعـمـل ا
الـعـراق و زيــادة الـتـعـاون والــتـنـسـيق من
اجل الــتـوصـل الى نــتـائج تــلــبي مــصـالح
) ,مــؤكــدا (اسـتــعـداد الـبــلـدين الــشـقــيـقـ
ــســتــثــمـرين ورجــال االعــمــال االردنــيـ ا
لــــلـــعـــمل في الــــعـــراق واقـــامـــة مـــشـــاريع
مـــســـتـــقـــبـــلــيـــة واعـــدة من اجـل حتــقـــيق
طـمــوحـات الـشـعــبـ الـشــقـيـقـ   ). ومن
جانب اخر طالبت هيئة رعاية ذوي االعاقة
واالحـتـيــاجـات اخلـاصــة في وزارة الـعـمل
والــــشـــــؤون االجـــــتـــــمــــاعـــــيـــــة بـــــزيــــادة
ـالية لشـمول عدد اكبر من التخـصيصات ا
ع عـاق وذوي االحـتيـاجات  بـراتب ا ا
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اعدت مـحافـظة ذي قـار دفعـة جديدة
من قــطـع االراضي لــتــوزيــعــهــا بــ
اســــــر الـــــشــــــهـــــداء واجلـــــرحـى في
الـبـطحـاء والـقلـعـة والفـجـر والنـصر
والــــطــــار. وقــــال احملــــافـظ يــــحــــيى
الناصـري  في بيان تلـقته ( الزمان )
أمس انه (   جتـهـيز دفـعـة جـديدة
من قــطـع االراضي لــتــوزيــعــهــا بــ
اســر الـشــهــداء واجلــرحى وشــمـول
الـــــســــجــــنـــــاء واجلــــرحـى في هــــذه
الدفعة).واضاف  ان ( اللـجنة العليا
لــتـــوزيع قــطع االراضـي الــســكــنــيــة
سـتـبـاشـر الـيـوم  االربـعـاء  بـتـوزيع
دفـعـة جـديـدة من قـطع االراضي بـ
اسر الـشهـداء واجلرحى بواقع ٣٧٧
قـطـعـة ارض سكـنـية فـي البـطـحاء و
الــــقــــلـــــعــــة والــــفــــجـــــر والــــنــــصــــر
مـؤكـدا (شــمـول الـســجـنـاء والـطــار)
واجلـرحى وتـقـنـيـي التـخـديـر ضـمن
هـــذه الــــدفـــعـــة اســـوة بـــالـــدفـــعـــات
الــســابــقــة الــتي تــوقــفت بــنـاء عــلى
تـوجــيـهــات االمـانــة الـعـامــة جملـلس

الوزراء).
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واشـار الـنـاصـري الى ان (احملـافـظة
سـوف تشـرع بـتـوزيع قطع االراضي
شـمولـة بقـانون بـعد بـ الشـرائح ا
ان حـصـلت مـوافـقـة االمـانـة الـعـامـة
جمللس الوزراء بذلك وان هناك دفعة
 اخرى سوف تـوزع قريباً لـلناصرية
والشطرة وسوق الشيوخ بعدد اكثر

من قطع االراضي).
واوضح الــبـــيــان ان (احملــافــظــة قــد
وزعت اكـثر من ٣٤ الف قـطـعة ارض
ســـكــنـــيــة بـــ مــخـــتــلف الـــشــرائح
فـــيـــمــا خـــصـــصت االجـــتـــمـــاعـــيـــة 

اخلـطوات عـلى ان يتـم توفـير الـبنى
الـتحتـية لـكي يتم اسـتغاللهـا للـبناء
وتـــــــوفــــــــيـــــــر الــــــــســـــــكـن لـــــــتــــــــلك
واضـــاف ان (اجلـــلـــســة الـــشـــرائـح)
شـهـدت الــتـصـويت ايــضـا عـلى سـد
الك الوظيفي النقص احلـاصل في ا
جملــلس الــقــضــاء فــضال عن تــرقــيـة
وزراء مفوض  بـدرجة مديرعام في
واوضح الــبــيـان وزارة اخلـارجــيــة)
ـــوافـــقـــة عـــلـى شـــمــول انه (تـــمت ا
مــحـــافــظـــات الــديـــوانــيـــة وذي قــار
ثنى الـتي تعاني التـلوث في نهر وا
الـفــرات والـشح بـتــوصـيـات الــفـقـرة
واو خلـليـة ادارة االزمـات).الفـتا الى
ان (اجملـــلس اطــلـع عــلى االجــراءات
ــتــخــذة من قــبل وزارتـي الــصــحـة ا

بـاتـخاذ االجـراءات الكـفـيلـة بـتوفـير
مـــادة الــغــاز والــوقـــود لالســتــمــرار
بتوفير الطاقة الـكهربائية كما اتخذ
اجمللس قـراراً يتعـلق بتـمويل اعادة
ـــــنــــــاطق احملـــــررة اإلعــــــمـــــار فـي ا
لإلســــراع بـــعــــودة الـــنــــازحـــ الى
مدنهم). وكان العـبادي قد اتهم كتالً
ســيــاســيــة لـم يــســمــهــا بــتــشــجــيع
مـفـوضـيـة االنـتـخـابـات بـطـريـقـة مـا
على تزوير نتـائج االنتخابات. وقال
الـعــبـادي خـالل مـؤتــمـر االســبـوعي
عــقب جـلـسـة اجملـلس ان (احلـكـومـة
ملتـزمة باسـناد اجلانب الـلوجستي
راكـز االنتخـابيـة بالنـسبة وتأمـ ا
للـعد والفـرز اليدوي ونـتطلع العالن
نـتـائـجـهـا بـأسـرع وقت).مـشـيرا الى
فـوضية ان (بعض الـكتـل شجعـت ا
إلجــــراء االنــــتــــخـــابــــات بــــأجــــهـــزة
الـــتــصــويت االلــكـــتــروني مــشــكــوك
بـــدقـــتـــهـــا واخـــتـــاروا مـــفـــوضـــيـــة
ـــحــاصـــصـــة طــائـــفــيـــة حلــمـــايــة
مــصـاحلـهم). في غــضـون ذلك بـحث
الـــــعــــبــــادي مـع وفــــد من مـــــجــــلس
الــشـيــوخ االمـريــكي تــخـفــيض عـدد
ـــســـتــشـــارين فـي الــعـــراق.  وقــال ا
الـــبـــيـــان انـه (جـــرى خالل الـــلـــقـــاء
ــنـــطـــقــة مـــنــاقـــشـــة االوضــاع فـي ا
والــــعالقــــات بــــ الــــبــــلــــدين ودعم
الــــــعــــــراق فـي جــــــمــــــيع اجملــــــاالت
ــــســـتــــشـــارين وتــــخـــفــــيض عـــدد ا

االمريكي في العراق). 
كــمـا الــتـقى الــعـبــادي وفـد الــوكـالـة
االمـريكـيـة لـلـتـنـميـة الـدولـيـة لـبحث
الـتعـاون ب اجلـانـب فـيمـا يخص
التنـمية الـدولية والـدعم االقتصادي
وعـودة الـنازحـ وحـمـاية االقـلـيات

وتـــدريب الشرطة احمللية .
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ـعـنـيـون بـالـعـد اسـتـغـرب كـيف حـصل هـذا احلـادث.?وكــيف فـات ا
والـفــرز وضع اشــخـاص لــهم طــبع مالئــكي وال يـعــرفــون اخلـيــانـة
.?وكـيف لم يتـكـهن احد ـرشحـ حلـمايـة اثـمن تروة تـخص بـعض ا
باالشـارة الى ان حريقـا سيـقع لتبـقى القـضية بال حل,وان تمضي
االمور كـمـا شـاء لـهـا مـخـطـطو قـدر الـسـيـاسـة.كـيف صـحـونـا على
حـريق بــسـحـابـة سـوداء في مـخـزن يـضم صـنـاديق االقـتـراع الـتي

كانت تنتظر العد والفرز.
في الــســابق كــان احلــرق يــاتي عــلى مــلــفــات في هــذه الــدائـرة او
تلك,لكن اليوم حدثت سابقة خطيرة لم تقع في السابق الن احملترق
ـان شرع هـو اوراق انتـخـابيـة عـليـها كالم كـثـير الى درجـة ان الـبر
ـفـوضـيـة بالـعـد والـفـرز الـيـدوي.الـنـار احـدى افضل قانـونـا يـلـزم ا
وسائل تذويب اية ادلـة خلفها.الـنار حل سهل ال يكـلف شيئا.كل ما
هـنـاك ان جتد احـدا يـقوم بـهـذه العـمـلـية.وعـنـد هذا احلـد نـتهي كل
لفات بطواعية وال احد يكون مسؤوال ذلك الن كل شيء اذ حتترق ا
احلوادث السابقة التي احترقت فيها ملفات الفاسدين احرقت دون
ان يـفـتح حتـقـيـق بـشـانـها.وجـاءت حـادثـة حـرق صـنـاديـق االقـتراع
لــتـعــيــد الى اذهـانــنـا ســيــنـاريــو احلـرق الــذي كــان مـســتـمــرا ومـا
ال بـلغ من ا رة بـطريـقة مـختـلفـة.استـئجـار احد  زال..لكـن هذه ا
لتـنفيذ هـذه العمـلية مع اطـمئنـان ال تشوبه شـائبة انه سـيقبض ثمن
فعلته,وينجو.بهذه الروح بدأت السيـاسة تعيد تخريب اذهان البشر

ـيــتـا.وعـلى اسـاس هـذا االســتـخـفـاف بـكل تـخـريـبـا 
شيء فـانـا اعـتـقـد ان عـمـلـيـة احلـرق هذه ال تـقل
شـؤمـا ومـغــزى عن حـريق الـقـاهـرة في كـانـون
اني الـثاني 1952 وال حـريق الرايـخـشـتـاغ اال

عام 1933.

UI¡∫ العبادي خالل لقائه في بغداد وفد مجلس الشيوخ االمريكي
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بغداد

يــبــدو إن الــرفض الــشــعــبي لالنــتــخــابــات  وهــو عــقــاب لــســلــطـة
احملـاصـصة  لم حتـفـز عقـلـية الـسـياسـيـ وكـتلـهم في الـبحث عن
ـواطن وسـلـطـة الـكـيـانات ـعـاجلـة الـتـنـاقض الـصارخ بـ ا طريـقـة 
ـافيه الكـفاية  وحـكومات واطـن صبر  احملاصـصية الـفاشلـة  فا
احملـاصصـة جرفت نـهـر البالد حـتى اليـبـاس  والزال الوضع بـعد
ـعـاكس عـلى مــاهـو عـلـيه  كـتل تـبـحث في كل الـهـجـوم الـشـعـبي ا
ـشـكـوك بنـسـبـتـها ـانيـة ا الزوايـا حـتى حتـصل عـلى االغـلبـيـة الـبـر
االنتـخـابيـة  واطراف اخـرى تفـتش عن التـعطـيل لكي حتـصل على

مواقع افضل في احلكومة القادمة .
كل هـذا يـجري وسط صـمت مـقصـود حـول امكـانـية طـرح مـشروع
ـشي بــالـبالد صــوب الـفـعل وطـني يــجـسـد االرادة الــشـعـبــيـة  و
الـوطني احلـقيـقي  فـكل مايـجري حـتى االن هـو شعـارات ومواقف
فـجميع واحاديث  هي ذاتـها الـتي حدثت في كل مـحطـة انتـخابـية 
الكتـل بدون استثـناء الترغب بـان تفقـد حصتـها في  السـلطة  وقد
نسـمع من إنها تـريد سلـطة وطـنية عـابرة للـطوائف  ولكن في واقع
احلال  إن مجـمل التحركـات توحي بان السـلطة القـادمة لن تخرج
كنه عن جيـوب احلصصـ  فالكل يـدعي بان له من الـكفاءات مـا
أن يـكون طـرفـا في سلـطـة الكـفاءات وبـهـذه احلالـة الـعودة جملـريات

تقسيمات السلطة على اساس طائفي عرقي  .
ـكــونـات ـتــابع يــدرك بـأنه لــيس من الــسـهــولــة أن تـتــحـول هــذه ا ا
ـواطنة  لكون تـركيبة النظـام بنيت على هذه السياسـية الى سلطة ا
واطن القاعدة  ولـكن كنا نأمل بـعد الصدمـة القوية الـتي احدثها ا
شاركة باالنتخابات برفضه سلطة احملاصصة عبرعزوفه الواسع ا
 بان تدرك مجمل الكيانات واالحزاب ذلك وحتقق ولونسبيا الرغبة
الـشــعـبـيــة وهـذا لم يــــــحـدث وفق مـجــريـات االحــداث الـسـيــاسـيـة

اجلارية .
إن الوضع السيـاسي   اليبشر بـانتقالة نـوعية نحـو ترص الدولة
وتطوير وتعزيـز مؤسساتها  وطرح بـرنامجا متوسطـاواستراتيجيا
اقتصاديا وبنيويا  لكون الوضع الراهن اليختلف كثيرا عما كان 
وان انـــتــخـــابــات عــام ( (2018 رغـم مــااحـــدثــته مـن صــدمـــة لــكل
االطراف وماشابـها من شكوك كـبيرة حول نزاهـتها فأنـها التختلف
في الـنـتائج الـسيـاسـية عـمـا سبــــــــقهـا فـالتـحـركـــــات تـوحي بان
عـديـد االطـراف تــريـد الـعـــــــــودة لـتـقـاسـم الـسـلـطــة حتت عـنـاوين

مختلفة .
الـوضع الـعـراقي يـحتـاج كـخـطوة اولى تـشـكـيل حـكومـة بـصالحـية
كــامـــلــة لـــرئــيـس الــوزراء لـــكي يــخـــتــار كـــابــيـــنــتـه من الــكـــفــاءات
ـهنية الـقادرة للـنهوض بالـبالد وحتقيق مـايتطلع له والشخـصيات ا
ـواطن  شـريطـة أن تـبتـعـد الـكيـانـات السـيـاسيـة في الـتأثـيـر على ا

الوزارات . 
ـقبـلـة اصـبحت رحـلـة ا كن تـلـمس بـان ا وعـلى وفق هـذا الـوضع 
تخـطو اخلـطوات االولى نـحو ترصـ السـلطـة وجعلـها في مـواجهة

صالح احلقيقية للمواطن . ا
لـقـد كـانت جتـربـة االحـزاب والـكـيـانــات الـسـيـاسـيـة في تـولي حـكم
احملــاصــصــة اكـثــر من ( (15 عــام ولم حتــقـق شـيــئــاً يــذكــربــقـدر
ـالي واالداري واضـعـاف الـعـراق مـاجنـحـت في انـتـشـار الـفـسـاد ا

كدولة ومؤسسات وعالقات اجتماعية .
يبدو من الواضح إن الكثير من الكيانات اجلهوية إن لم تكن اغلبها
تـريــد الـعــودة لـلـمــحـاصـصــة  ولم نـشــعـر بــان هـنـاك طــرفـا طـرح
ـشاركة مـشروعا أو فـكرة مـشروع يـتعـلق ببـناء سـلطـة بعـيدة عن ا
احلـصصـيـة  وهذا االمـر يـوضح بان ازمـة اخلالفـات ب مـخـتلف

االطراف ستكون حاضرة قبل تشكيل احلكومة .
أزمـات العراق عـلى وفق الـتشـكيالت الـقائـمة لم تـنتـهي  لكـون لغة
احملاصصات الطائفية العرقية لم تنتهي  وهذا السلوك قد تصدى
ـشــاركـة بــاالنـتــخـابــات  وإذا ظـلت له الـشــعب بــرفـضه الــواسع ا
صاطحات على الوزارات توزع على الكيانات  ‘مثال الدفاع لهذه ا
ـا كان  اجلـهـة والـداخـلـيـة للـجـهـة الـفالنـيـة فالـوضع يـعـود اسـوأ
صـيره وبـالتـالي يـتحـول العـراق الى مـقاطـعات اقـطـاعيـة تتـحـكم  

قاطعات . شيوخ تلك ا
لـقـد قـدم الشـعب بـكـافـة فئـاته االجـتـماعـيـة االف الـشـهداء من اجل
االســتـقالل واحلـريــة واخلالص من االرهـاب بــكـافـة عــنـاويـنه  ولم
كـن أن يتـناسب مع تـقدم الـقـوى السـيـاسيـة والسـيـاسيـون شـيئـاً 
تلك التضحيـات  وظلت هذه القوى رغم تلك الـتضحيات تبحث عن
االمـاكن في السـلـطة الـتي تسـتـفيـد منـها مـالـيا  ولم تـقدر بـان تلك
ـعـارك الــبـاسـلــة ونـتـائـجــهـا اجملـيـدة الــتي اشـاد بـهــا الـعـالم هي ا
ـشـروع الـوطـني والـسـلـطـة الـقـوية الـتي حتـقق الفـرصـة لـتـحـقـيق ا
واطني  وان أي تفكير غير ذلك يعود بنا الى السلطات مصالح ا

التي فشلت طيلة عملها السابق ..
لـقد نبـهت مرجـعيـة النجف قـبل االنتـخابـات على قـضية مـهمـة يبدو
ال ان االطراف الـسيـاسيـة مررتـها والـقضـية هـي (إن استـخدام ا
ـثابة جـرم وطنـي يستـهدف تـخريب اخلارجـي في االنتـخابـات هو 

ـال اخلارجي اسـتخدم البالد ) ولـعل الكـثير من ا
في هــذه االنـــتــخـــابــات وســـوف يــؤدي دورا في
تــعـطــيل اي مـشــروع وطـني يــعـود بــالـوطن الى

حيث مكانته .  
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نــاقش  وزيـــر الــتـــعــلـــيم الـــعــالي
والـــبــحـث الــعــلـــمي عـــبــد الــرزاق
الــعـيـسى خالل تــرؤسه االجـتـمـاع
الــدوري جملـلس الــتــعــلـيـم األهـلي
الـتعـييـنـات واالبتـعاث والـترقـيات
الـعـلمـيـة في الكـلـيات واجلـامـعات
األهـلـيـة. وقـال الــعـيـسى في بـيـان
تـلـقـته (الـزمـان ) أمس إن (الوزارة
تضع ضمن سـلم أولوياتهـا تعزيز
ـقـومات الـعلـمـية الـرصـينـة التي ا
يـسـتـنـد إلـيـهـا الـتـعـلـيم اجلـامـعي
ـا يـجــعـله رديــفـا مــهـمـا األهـلـي 

لـلـتــعـلـيم احلــكـومي). وأضـاف أن
(الــعــمل جــار لــتــرصــ مــســتـوى
انا اجلامعات والكليات األهلية إ
وتـأكيدا عـلى انسـجام مـتطـلبـاتها
ا يـتوافق وسيـاسات وتـوجهات
الــــــــــوزارة وحــــــــــاجــــــــــة ســـــــــوق
واوضـح الــــبــــيــــان ان ( الــــعــــمل)
اجملـــتـــمـــعـــ نـــاقـــشـــوا تـــوفـــيــر
مـــســــاحـــات تـــتـــواءم وطـــبـــيـــعـــة
مــخـرجــات الــتـعــلـيـم األهـلي عــبـر
تـوفــيـر الــتـعـيــيـنـات وإعــداد آلـيـة
لــلــتــرقـــيــات الــعــلــمــيــة اخلــاصــة
الكــاتــهــا الـتــدريــســيــة وبـرامج

وتابع ان (العيسى تفقد االبتعاث)
 جـامعة ابـن سينـا للـعلـوم الطـبية
والـصيـدالنـية مـطلـعـا على طـبيـعة
نـجزة و مـراحل مشـاريعـهـا غيـر ا
بـنــاهـا الــتــحـتــيـة والــعــمـرانــيـة).
ونـظــمت جـامــعـة الــفـرات األوسط
الـــتـــقـــنـــيــــة ورشـــة عـــمل عن دور
االتصال احلكـومي في تفعيل عمل
ـشـاركة ـؤسسـات الـتـعـلـيـمـيـة  ا
مــديـــري شـــعـب إعالم الـــكـــلـــيــات
ــــعـــاهــــد. وتـــابـع الـــبــــيـــان ان وا
(الورشـة التي عقـدت بالـتعاون مع
دائــــــرة الــــــعـالقــــــات واألعـالم في

الـــوزارة لــلـــتـــعـــريف بـــاالتـــصــال
احلـــــكــــومـي وأهــــدافـه ومــــهـــــامه
وأهــــمـــيــــته كــــمـــصــــدر رئــــيـــسي
ـعلومات الرسمية للحصول على ا
الـــدقـــيـــقـــة). واوضح الـــبـــيــان ان
ـسـتـنـصــريـة نـاقـشت (اجلـامـعــة ا
معـنى مصـطلح عـمى األلوان الذي
يـشـيـر إلى إصـابـة اإلنـسـان بـخـلل
يُــفـــقــده الـــقــدرة عـــلى رؤيـــة أحــد
األلــــوان الــــثالثــــة الــــتي تــــشــــمل
أو واألزرق واألخـــــضــــر األحـــــمــــر
الــــلــــون الـــنــــاجت عـن خــــلــــطــــهـــا
فـــضالً عـن احلــالـــة الـــتي ال مـــعـــا
يـسـتــطـيع فـيـهــا اإلنـسـان أن يـرى
األلـــوان عــلـى اإلطالق وهي نــادرة

جدا). 
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واضـاف الــبـيـان انه (  تـوضـيح
أعـــراض عـــمـى األلـــوان الـــتي قـــد
تـــخــــتـــلف مـن حـــالــــة إلى أخـــرى
وتـشــمل الــقـدرة عــلى رؤيــة طـيف
والـــقـــدرة عـــلى واسع من األلـــوان
رؤيـــة الـــقــــلـــيل فــــقط من األلـــوان
فـضـالً عن حـاالت نـادرة اخملــتـلــفـة
ـصـاب جـداً تـقـتـصـر فـيـهـا قـدرة ا
عــلى رؤيــة ثالثـــة ألــوان فــقط هي
واألبـــــيض والــــرمــــادي). األســــود
وبــحـثت كـلــيـة اإلدارة واالقـتـصـاد
ســيـاسـات في جـامــعـة الـقــادسـيـة

ائية في العراق وأثرها في وارد ا ا
الــقـطــاع الــزراعي وأهم الــتـحــديـات
ـــائـــيـــة في ــــوارد ا الــــتي تـــواجه ا
ـائـيـة لـدول الـعــراق والـسـيـاســات ا
اجلــوار ومــاهــيــة انــعــكــاسـات تــلك
الـــــســـــيـــــاســـــات عــــلـى الـــــقـــــطــــاع
ـــنـــاقـــشـــات وتـــابع ان (ا الـــزراعـي)
ياه اجلوفية تطرقت الى  استثمار ا
ألغراض الزراعة والشرب والصناعة
وإعادة النظر نزليـة وري احلدائق ا
في أســـلــــوب الـــتــــعـــامل مـع مـــيـــاه
األمــطـــار).ونـــظم مـــركــز الـــتـــعـــلــيم
سـتـمر في جـامعـة الـبصـرة للـنفط ا
دورة تـــدريـــبـــيـــة عن ادارة والـــغـــاز
ـــنـــشــآت ــهـــنـــيـــة في ا الــسـالمـــة ا
ـــشـــاركـــة بـــاحـــثـــ الـــنـــفـــطـــيـــة

ومــخــتـــصــ وطـــلــبــة اجلـــامــعــة .
واوضح الـبـيــان ان ( الـدورة تـهـدف
ــبـــاد الــسالمــة الى  الـــتــعـــريف 
وطرق نـشآت الـنفـطيـة هـنيـة في ا ا
صانع ومـنشآت حمايـة العـامل بـا
الــــــــــــــــعـــــــــــــــمــل مــن احلـــــــــــــــوادث
وتـدريـب اخلـريـجـ عـلى واخملـاطـر
ـــواصــفــات ــهــنـــيــة بــا الــسالمـــة ا
فضال عن تـزويدهم بأوليات الدولية

واضاف انه ( اإلسعـافات األولـية)
منـاقـشة أهـم اإلجراءات االسـتـباقـية
التي يجب إتـباعـها من العـامل في
مـواقع الـعمـل وكيـفـيـة احلـفـاظ على

نشآت ادي في ا مقومات العنـصر ا
الـنـفـطيـة وتـعـزيـز سـمـات األمان في
مواقع الـعمل واخملـتبـرات واخملاطر
الــتي يــتـعــرض لــهــا الـعــامــلـون في
وأساليب الـتعامل اجملاالت النـفطيـة
ـــواد الـــنـــفــطـــيـــة الـــســـريـــعــة مع ا
االشـــتــعـــال وشــكل تـــخــزيــنـــهــا في
وتـوفير ؤسـسات النـفطـية مخـازن ا
األمن الصنـاعي والسالمة والـصحة
ــنـشـآت ـهــنــيـة في الشــركـات وا ا

العامة). 
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ونـاقـشت كـلــيـة الـطب الـبـيـطـري في
جــامــعــة الــقــاسم اخلــضــراء مـرض
احلمى النزفـية مسبـباتها وتـأثيرها
فـي صــــــحـــــــة اإلنـــــــســـــــان وطــــــرق
ــــشــــاركــــة بــــاحــــثـــ الــــوقــــايــــة

 .( ومختص
واوضح الــبـيـان ان (نــدوة عـقــدتـهـا
رض  ومـسـبـباته الـكلـيـة نـاقشـت  ا
والـتعـريف بـفـايروس حـمى الـقرم –
الــكـونــغــو الـنــزفـيــة الــذي يـأتي عن
ـــــبــــــاشـــــر مع طـــــريـق الـــــتالمـس ا
اعز احليوانات كاألبقار واألغنام وا
والـدور األسـاس الـذي يـؤديه الـقراد
رض من حيـوان الى اخر في نـقل ا
ومن احلـيـوان الى اإلنـسـان او عن
طــريق الــســوائـل الــتي تــكــون في

جسم احليوانات.

مقـاطعـات خاصـة تضم اكـثر من 15
الف قــــطــــعــــة ارض  لــــلــــنــــقــــابـــات
ــشـــمـــولــة بـــضــوابط واالحتـــادات ا

توزيع قطع االراضي السكنية).
وتــشـــرع احلــكـــومــة بـــتــوزيـع قــطع
ـعلـم وتـوفيـر درجات اراض ب ا
وظيفـية جمللس القـضاء االعلى لسد

الك.  النقص احلاصل في حركة ا
وقـال بـيان ان (مـجـلس الـوزراء عـقد
جــلــســته بـرئــاســة حــيـدر الــعــبـادي
وصـوت خاللــهـا عــلى بـيع مــسـاحـة
اً التـابعة قدرة  1620دو االرض ا
ـالـيـة وهي جـزء من قـطـعـة لــوزارة ا
ـعـلـم في في جـزيـرة النـجف الى ا
احملــافـظــة لـتــوزيـعــهـا بــيـنـهـم  كـمـا
ـــــثل هــــذه ســــيــــتـم االســــتــــمــــرار 

وزير التعليم العالي مترئساً االجتماع الدوري جمللس التعليم


