
عارضـة حتالف االصالح لتـرشيح فالح
الفـيـاض لـلـداخلـيـة .في غـضـون ذلك نفى
مكـتب رئـيس الوزراء مـا تـردد عن صدور
كــتــاب رســمي يــتـــضــمن تــقــد اســمــاء
تـبقـية.وقـال مصدر مرشحـ للـوزارات ا
ـكـتب في تــصـريح إن (مـاذكـره احـد في ا
اعــضــاء مــجــلس الــنــواب بــشــأن صـدور
كــتــاب رســمـي يــتــضــمن تـــرشــيح ثالثــة
ـتبقيـة عار عن الصحة اسماء للوزارات ا

وغير دقيق).
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نافـيـا (صـدور اي كـتـاب رسمي مـوقع من
رئيس الوزراء بـهذا الـشأن).وكـان النائب
عن ائــتالف دولــة الـقــانــون عــبــد الـسالم
هدي  كتابا الكي قد افاد بإصدار عبد ا ا
رسميا يتضمن ترشيح الفياض للداخلية
وسـلـيم اجلـبـوري لـلـدفـاع ورزكـار مـحـمد
امـ لـلـعـدل ورجح عـرض هـذه االسـمـاء
بجلـسة يـوم غد اخلمـيس .حصـلت وكالة
السـومـرية نـيـوز عـلى وثيـقـة صادرة عن
هدي تتضمن رئيس الوزراء عادل عبد ا
تــرشـــيح فـــالح الـــفــيـــاض لـــتــولي وزارة
الداخلية وسلـيم اجلبوري لوزارة الدفاع
ورزكــار مــحــمــد امــ الى وزارة الــعــدل.
ـــالـــكي الـــنـــواب الى (احلـــضــور ودعــا ا

انه (يــعـد شــخــصـيــة وطــنـيــة مــسـتــقــلـة
). وفي مسـار آخر عـقدت الـهيـئة سيـاسيـاً
الـسـيـاســيـة لـتـحــالف االصالح واالعـمـار
اجــتـــمــاعـــهـــا الــدوري بـــرئــاســـة رئــيس
الـتـحــالف عـمــار احلـكـيم نــاقـشت خالله
ـلـفات مـسـتـجـدات الوضـع الـسـياسـي وا

التشريعية والتنفيذية.
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ـكـتـب احلـكـيم ان االجــتـمـاع وقـال بـيــان 
ـهـدي خـرج بـنـقـاط عـدة هي دعـوة عـبـد ا
الى (إقـالـة الـوزراء الذيـن سـجلـت عـليـهم
مؤشرات قانونية والـتشديد على مراعاة
النظام الـداخلي جمللـس النواب وضرورة
اعـادة الــنـظــر في آلــيـة الــتـصــويت الـذي
جرى عـلى وزيـري الدفـاع والـتربـيـة كونه
يـعـد مــخـالـفــة لـلـنــظـام الــداخـلي جملـلس
الــنـواب وإقــامــة دعــوى قــضــائــيــة أمـام
احملكمة االحتادية للطعن بآلية التصويت

اخملالفة النظام).
مـضـيـفًـا ان الـتـوصـيـات تـضـمـنت ايـضًـا
ــــذهـــبي فـي رئـــاســـة (رفض الـــتــــوزيع ا
اللـجان الـنيـابيـة وعدّه تـهديـدا للـمشروع
الوطني وضرورة ان يكون التوزيع مبنيا
عــلى أســاس الــتــوزان بــ الــتــحــالــفـات

النيابية).
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كـــــتـل في حتــــــالف اإلصـالح واإلعـــــمـــــار
ـــرشح جـــديـــد لـــشـــغل مـــنـــصـب وزيــر
الـدفــاع.ووقع رؤســاء الــكــتل الـسـت عـلى
ـهدي يـؤكدون مذكـرة مـعنـونـة الى عبـد ا
فيـها دعـمهم (تـرشيح مـهنـد حسـام الدين
الـبـيـاتي لـتـولي حـقـيـبـة الـدفـاع لـكـفـاءته
ومـهــنــيـتـه إضـافــة الى خــبــراته اإلداريـة
لف االمني) مشيرين الى يدانية في ا وا

كـثف لـلجـلسـة والـتصـويت عـلى تمـرير ا
ــتــبــقـــيــة وخــاصــة االمــنــيــة الــوزارات ا
نـهاج احلكومي ضمن للمضي بتـطبيق ا
ـــدد احملــــددة) مـــشـــددا عــــلى ضـــرورة ا
(اســتـــكــمـــال رئـــاســات الـــلــجـــان وبــاقي
ـوازنـة الـتي ـهـمـة وخـاصـة ا الـقـوانـ ا
ـقـاطـعـات والـسـجـاالت تـعـطـلت بـسـبب ا
السـياسـية عـلى الوزارات). وتـقدمت ست

صحفي امس ان (309 االف شخص
سـافـروا عــبـر مــطـار الــسـلــيـمــانـيـة
ـاضي) مبـيناً الدولي خالل الـعام ا
أن (قــرار تــركـيــا بـإيــقــاف الـرحالت
اجلوية إلى مطارنا تـسبب بخسائر
تـقـدر بـ 5مالي و 400ألف دوالر).
وحمل عـبد الـله السـلطـات العـراقية
مــــســـؤولــــيـــة انــــخـــفــــاض مـــعـــدل
الـــــــــــرحـالت) وأوضـح أن (عـــــــــــدد
ـــــســـــافـــــرين الـــــذيـن جـــــاءوا إلى ا
طـار انـخـفضت الـسـليـمـانـية عـبـر ا
ئة فيـما انخفض عدد بنسبة  73با
ئة). وأشار غادرين بـنسبة  82با ا
إلى أن (خــمــسـة آالف و 700سـائح
ـــركـــز الـــصـــحي فـي مـــطــار زاروا ا
ـاضي). الـسـلـيـمـانـيـة خالل الـعام ا
وكـــانت قـــد مـــددت تـــركـــيـــا حـــظـــر
الـــرحالت اجلــويـــة من وإلى مـــطــار
دة ثالثة أشهر السليمانـية الدولي 
إضــافـيـة. فــيـمـااحلــكـومـة الــتـركـيـة
ـــاضي قــررت في  24من أيـــلـــول ا
قــــررت تــــمـــديــــد احلــــظــــر اجلـــوي
ـفـروض عـلى مـطـار الـسـلـيـمـانـيـة ا
لـــثـالثـــة أشــــهــــر أي حـــتـى الـــرابع
والــعــشـرين مـن شـهــر كــانـون األول
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يـذكر أن احلـكومـة الـعراقـيـة فرضت
مـجمـوعـة من الـعـقوبـات عـلى إقـليم
كــردســتــان إثــر إجـــراء اســتــفــتــاء
االسـتــقالل ومـنـهــا حـظـر الـرحالت
الــــــدولـــــيـــــة مـن مـــــطــــــاري أربـــــيل
والسليـمانية وإلـيهما في  29أيلول
ـــاضي قـــبل أن يـــتم رفع احلـــظــر ا
بــقـرار من رئــيس الـوزراء الــسـابق
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كشفت غرفـة جتارة بغداد عن توجه
تـركي السـتـيـراد الـسـلع والـبـضـائع
الــعــراقــيــة. واشــار رئــيس الــغــرفـة
جعفـر احلمـداني في بيان امس الى
ان (إدارة الـغــرفـة وخالل اتـصــالـهـا
ولــقـاءاتــهـا مع الــتـجــار الـعــراقـيـ
ـــشــاكل الــتي واألتـــراك شــخــصت ا
نافذ ا يتعلق با تواجههم خاصة 
احلــــدوديـــة فـي وقت بــــ اجلـــانب
الـــتــركي الى انه هـــنــالك إمــكــانــيــة
الســـتــــيـــراد الـــســــلع والـــبــــضـــائع
العـراقيـة مـعلـنا عن" حـجم التـبادل
الـــتـــجـــاري بـــ الــبـــلـــديـن). وبــ
احلمـداني في كـلمـة له امـام وفد من
الـتــجـار االتـراك يـتـقــدمـهم الـسـفـيـر
الــتــركي فـاحت يــلــدز خالل زيــارتـهم
امس الـى غــرفــة جتـــارة بــغــداد ان
(الزيـارة من شـانهـا تـقريب وجـهات
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الفـــتــا الى ان غــرفـــة جتــارة بــغــداد
تــتـطــلع الى مـزيــد من الـشــراكـة مع
اجلـارة تـركـيـا خـاصـة وانـهـا الـيوم
تــشـكل مـسـاحــة واسـعـة لــلـبـضـائع
ـــوجـــودة فـي الـــســـوق والـــســـلـع ا
الـــعــراقـــيــة). ولــفـت الى ان (الــوفــد
الــتـــركي الــذي يــزور الــعــراق وهــو
يـضم عدد من الـتـجار والـصـناعـي
ـمــكن ان تـكـون هـنـالك االتـراك من ا
لــقــاءات مع اجلـانـب الـعــراق يــنـتج
عــنـــهـــا عــقـــد عــدد من الـــصــفـــقــات
واالتفـاقيـات وهو بالـتأكـيد يـنعكس
إيــجـابـيـا عــلى الـسـوق الــعـراقـيـة).
واكد (وجـود مـعوقـات تواجه الـيوم

الــتــاجــر الـعــراقي وأيــضـا الــتــاجـر
ـــنـــافــذ الـــتـــركي في مـــقـــدمـــتـــهـــا ا
ستوردة احلدودية وطبيعة السلع ا
ــصــنــعــة الفــتــا الـى ان الــغــرفـة وا
عوقـات وهي بصدد شخصت هـذه ا
إيــجـاد احلــلـول لــهـا بــالـتــعـاون مع
اجلــانب الــتــركي وســتــكــون هـنــالك
نــــتـــــائج يــــتـم اإلعالن عــــنـــــهــــا في
ستقبل القريب). من جانبه اوضح ا
يـلــدز ان (الـعـراق هــو اهم الـشـركـاء
لــتـركـيــا بل انه في مــقـدمـة الــبـلـدان
لـلــصـادرات الـتـركــيـة) الفـتـا الى ان
(زيــارة الـــوفــد الـــتـــجــاري الـــتــركي
لــــلــــغــــرفـــة هــــو جلــــلب مــــزيــــد من
االسـتثـمـارات للـجـانبـ إضـافة الى
عوقات التي كن حله لكل ا حل ما 
تـــواجه الــتـــاجــر الـــتــركي واالطالع
ميدانـيا الى حاجـة السوق الـعراقية
من ســـــلع وخـــــدمـــــات). ونـــــوه الى
(تــوجه الـســوق الـتــركي بـاســتـيـراد
الـسـلع والـبضـائع الـعـراقـيـة فهي ال
تــقل اهــمـيه من الــســلع والـبــضـائع
التركية) الفتا الى ان (حجم التبادل
ـكن ان يزداد بـ الـعراق وتـركـيـا 
خالل العـام احلالي لـيصل الى نـحو
٢٠ مـلــيـار دوالر وهـو رقم يــسـتـحق
الوقوف علـيه). واكد يلدز انه (ورغم
ـعـوقات الـتي تـواجه ك الـظـروف وا
التـاجر الـتركي والـعراقي اال ان ذلك
نعهم من االسـتمرار وهذا دليل لم 
الــــنــــجــــاح)وأعــــلـن مــــديــــر مــــطـــار
السـلـيمـانيـة الـدولي طاهـر عبـد الله
قــيــمــة اخلــســائــر بـــســبب تــعــلــيق
الـرحالت اجلـويـة الـتـركـيـة من وإلى
ــطــار. وقــال عـبــدالــله في مــؤتــمـر ا

ـركــزيَّ يــقـوم (صــنــدوق الـتــربــيــة ا
باستـقطـاع مبلغٍ قـدرُهُ ألف دينارٍ من
كل مُوظَّفٍ أما في حـالة االستـقطاع
اخلاص بـالرعـايـة االجتـماعـيَّة فـيتمُّ
اســتـــقـــطـــاع مــبـــلغٍ قـــدرُهُ خـــمـــســة
وعشرون بـاأللف من الراتب االسمي
ــبــالغ لــكـل مُــوظَّفٍ وتُــجــمَـعُ تــلك ا
وتُـــرسَلُ بـــصـكٍّ شــهـــريـــاً إلى وزارة
ـة - الــعـــمل والــشــؤون االجــتــمــاعــيـَّ
ة صندوق شبكة احلمـاية االجتماعيـَّ
ـد الـــتــقــريــر وحـــسب الــقـــانــون.وأكـَّ
ُــرســلــة نــســخــة مـنـه إلى مــكـتــبي ا
وزيري التربية والصحَّة والبيئة أن
قانون الصندوق رقم 4 لسنة 1996
 -تعليمــــات رقم  1 لسنـــــــة 2017
ــفي ُـــوظـَّ الـــتـــعـــديـل الـــرابع ضـــمن 
التـربـية مـنـحهم مـبلـغـاً ال يزيـد على
ســبــعـة ماليــ ديــنـارٍ كــأقــصى حـدٍّ
لـلحـاالت الـتي نصَّ علـيـها الـقـانون
ـــــادَّة 4. ط .أوالً} إلى إذ أشـــــارت ا
منح منتـسبي الوزارة مبـلغاً ال يزيد
عـلى سـبـعــة ماليـ ديـنـارٍ لـلـحـاالت
نصوص عـليهـا في البندين أ و ب ا
ـادَّة 2 من هــذه الــتــعــلــيــمـات من ا
مُـوضــحــاً وجـود 608 مـعــامــلـة في
ـركـزي لـغـايـة 2 صـنـدوق الـتـربـيـة ا
ــــــاضـي لم يـــــــتم كــــــانـــــــون االول ا
حسمهـا). وتطرَّق فـريق النزاهة إلى
ــنح الــتي ــشــمــولــة بـــا (احلـــاالت ا
ات اجلراحيَّة ـلت بإجراء العـمليـَّ تمثـَّ
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صـــدقت مــحـــكــمـــة حتــقــيـق الــكــرخ
ــتـــهــمــ اعــتـــرافــات شــبـــكــة مـن ا
ـــــؤثــــرات بــــتـــــرويـج اخملـــــدّرات وا
الـعـقـلـيـة ولـفـتت إلى ضـبط حـبـوب
مخـدرة بـأنواع مـخـتلـفـة مع أسلـحة
كــانت بـحــوزة الـشــبـكــة.وقـال بــيـان
ــركـــز االعالمي  جملــلـس الــقــضــاء ا
األعـــلى تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس إن
(مــتــهـمــ اعــتـرفــوا أمــام مـحــكــمـة
حتــقـــيق الــكـــرخ بــقـــيــامـــهم بـــبــيع
ـتـاجـرة بـهـا بـاالضـافة اخملـدرات وا
الى مــواد تــســهــيل اســتــخــدام تــلك
احلـبوب فـضال عن أسـلـحـة ضـبطت
تـهم بحوزتـهم) مشـيرا الى ان (ا
الـقي الـقـبـض عـلـيـهم في الـعـاصـمـة
بـــــغـــــداد). وتــــابـع أن (احملـــــكـــــمــــة
ـادة اســتــكــمــلت إجــراءاتــهـا وفـق ا
ــؤثـرات 28من قــانــون اخملــدرات وا
رقم 50 لـــــســـــنـــــة 2017 وســـــيـــــتم

إحالتهم على احملاكم اخملتصة).
واســتـقــبل رئـيـس مـجــلس الـقــضـاء
ــكــتــبه امس األعــلى فــائـق زيــدان 
الــثالثـاء وفــدا من كــلــيـة االعالم في
جـامـعة بـغـداد تـرأسه عـميـد الـكـلـية

هاشم حسن التميمي.
ــــركـــز وأوضـح بـــيــــان صــــادر عن ا
اإلعـالمي لــــلـــمــــجـــلـس أن (زيـــدانـــا
اسـتــقـبل في مــكـتـبه وفــدا من كـلـيـة
االعالم جــامــعــة بــغــداد والــذي ضم

عـميـد الكـلـية هـاشم حـسن التـمـيمي
وارادة زيـــدان راهي وعـــمــار طـــاهــر
محـمد ومـحـمد عـبد حـسن فضال عن
رعد جاسم حمـزة وسهام حسن علي

وصفد حسام حمودي).
واضاف الـبيـان أن (اجلانـب نـاقشا
ـؤسـسـات الـتـعـاون بــ الـقـضـاء وا
االعالمـية فـي نشـر الـوعي الـقـانوني

علومات بدقة). وتناول ا
وأوصت دائـــرة الــوقــايــة في هــيــئــة
الــنـــزاهـــة بــقـــيـــام وزارة الــتـــربـــيــة
بالتـنسـيق مع وزارة الصـحَّة بوضع
ـنـةٍ تـهـدف إلى تـقـلـيل مُـدَّة آلـيـةٍ مُـعـيـَّ
وصول صحَّة الصدور ب الوزارت
ـستـشـفـيـات احلـكـومـيَّة اخلـاصـة بـا
بــــأســـرع وقتٍ إذ تـــســـتـــغـــرق مُـــدَّة

االجابة نحو ثالثة أشهر. 
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وأشـــار فـــريق اســـتـــقـــصـــائي تـــابع
للهـيئـة بحسب بـيان في تقـريرٍ حول
نـتــائج الـزيــارات الـتي قــام بـهـا إلى
ـــتي تـــربـــيـــة الــكـــرخ األولى مــديـــريـَّ
والثـانية والـرصافـة األولى والثـانية
ـــدارس لــــلـــتـــحــــقُّق من وعــــددٍ من ا
ــعـــلــومــات الــواردة بــشــأن وجــود ا
اســتــقــطــاعٍ لــلــضــمــان االجــتـمــاعي
في وزارة الــتــربــيـة ُــوظـَّ والــصــحي 
دون تقد خدماتٍ طبـيَّةٍ واجتماعيَّةٍ
لهم بـاإلضافـة إلى عدم عـلمهـم بتلك
االســــتــــقـــــطــــاعــــات. ولـــــفت إلى أنَّ

ـة الــصـدور من وصــول إجــابـة صــحـَّ
سـتـشفى احلـكـومي تـستـغرق 3-4 ا
أشــــهــــر بـــيــــنــــمــــا ال تـــســــتــــغـــرق
ة سوى عدَّة أيامٍ ات األهليـَّ ستـشفيـَّ ا
ـعـةً دةً ومُــوقـَّ ــعـامــلــة مُــؤيـَّ إلرســال ا
ُخـتصَّة ومخـتومةً مـن قبل اللـجنـة ا
ــديــر الــعــام لــلــجــهـة ــصــادقــة ا و
ة في ُــخـتـصـَّ ة إلى الــلـجـنـة ا ـعــنـيـَّ ا
وزارة الـتــربـيـة - صـنــدوق الـتـربـيـة

ركزي. ا

داخل الـعــراق وتـقـد تــقـريـرٍ طـبيٍّ
ـستـشفى ـريض إلى ا يُؤيـدُ دخول ا
ة ة مُــعــزَّزةً بــصــحـَّ وإجــراء الــعــمــلــيـَّ
الـصـدور وال يـتمُّ شـمـول الـعـمـلـيَّات
ة ــة والـوالدة الــطــبــيــعــيـَّ الــقــيــصــريـَّ
ات الــلـيــزك والـلــيـزر لــلـعـ وعــمـلــيـَّ
ة عدا العمليَّات والعمليَّات الـتجميليـَّ
التجميلـيَّة بسبب التشـوُّهات نتيجة
الـتعـرُّض لـلـحوادث واحلـرق إضـافةً
ــصــابـ بــأمــراض الـســرطـان إلى ا

ة مختومةً بعد تقـد التقاريـر الطبيـَّ
ومــصـادقــاً عـلـيــهـا مـن قـبل الــلـجـان
ة وحــاالت الـوفــاة واحلـريق الــطـبــيـَّ
والــســـرقــة وحــاالت اإلبــداع وبــراءة
االختراع إذ يتمُّ رفع جميع الطلبات
ديريَّات الي من ا شمولة بـالدعم ا ا
العامَّة للـتربية في جـميع احملافظات
إلى وزارة التربية - صندوق التربية
ـة ــد من صـــحـَّ ــركـــزي بــعـــد الـــتــأكـُّ ا
مــعـلــومــاتـهــا. وأوضح الــتـقــريـر أنَّ
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فـشل مــجــلس الـنــواب في عــقـد جــلــسـته
ـقـررة الـثالثـاء بــعـد عـطـلـة االعـتـيـاديــة ا
اسـتـمـرت لـنـحـو اسـبوعـ لـيـضـطـر الى
تأجيلها الى اليوم اخلميس .وعزا مصدر
نـيـابي (ارجـاء اجلـلـسـة الى عـدم اكـتـمال

النصاب القانوني ). 
وقــال مـــحــلــلـــون امس ان(عــدم اكـــتــمــال
النصاب القـانوني الذي تعـمد اليه بعض
نع الكتل النيابية بات هو اخليار االمثل 
ـرشـحـ الـذين يـطـرح الـتـصـويت عـلى ا
هدي اسماءهم رئيس الوزراء عادل عبد ا
ـتـبـقيـة فـي حكـومـته) لـشـغل احلـقـائب ا
مشـيريـن الى ان (التـغيـب عن اجللـسة لم
علن لم يكن متـوقعًـا ألن جدول اعمـالهـا ا
رشـح يتـضمن فـقـرة للـتصـويت عـلى ا
ـا لـلـوزارات الــشـاغـرة اال ان الــنـواب ر
ـان قد تـطرح استـشـعروا ان رئـاسـة البـر
ـوضــوع خالل اجلــلـســة مـســتــنـدة الى ا
لـحة التي تـستدعي اسـتكمال الضرورة ا
احلــكــومــة حـــتى ان لم يــتـــضــمن جــدول
االعمـال فـقـرة بهـذا الـشـأن). ولم تـتوصل
القوى السياسية الى حل خالفاتها بشأن
إستكـمال باقي حـقائب الـداخليـة والدفاع
هديوالعـدل والتـربـية والسـيمـا في مـا يتـعلق عادل عبد ا

نبض القلم

بغداد
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ـاء ..? سـؤال إفـتـراضي يـضـرب لـتـنـافي الـشـيـئ .. هل جتـتـمع الـنـار وا
فيقال (هذا وذاك ال يجتمعان ) ..

ـاء  فــيـمــكن أن يـجــتـمع الــفـسـاد ـكــنـا  أن جتـتــمع  الـنــار وا إذا كــان 
والــتـنـمـيــة مـعـا عـلـى أرض واحـدة دون بـراكـ مــدمـرة !!  لـكن الـتــنـمـيـة
والـفسـاد ضدان ال يجـتمـعان .. فال مكـان للـتنمـية  احلقـيقـية في بالد يعم

فيها الفساد  إال بالقضاء على هذه األفة اخلطيرة ...
هدي  إسـتحـالة جمع الـنقـيض جتـعل مهـمة حكـومة الـدكتورعـادل عبـد ا
في إحـداث عمـليـة تنـمويـة  مسألـة صعـبة إن لم تـكن مسـتحـيلـة إن لم تبدأ
ـالي   أوال لــتـضـمن بــالـقـضــاء عـلى الـفــسـاد  بـكل إنــواعه  - االداري وا
سير طويل سعى الكبـير بعد أن حتقق البداية الـسليمة  الـنجاح في هذا ا

محفوف باخملاطر والصعوبات  ..
 وبـعد أن أكـملت احلـكومـة تشـكيـلتـها الـوزارية - بـاستـنثنـاء وزارات ليس
واطن أن ينتظر لـها عالقة مباشـرة بالتنميـة االقتصادية - يكـون من حق ا
ـعـاشي شــيـئـا إيــجـابــيـا مــنـهـا يــنـاسب (مــدة الـواليــة) لـتـحــسن وضـعـه ا
واالقـتصـادي واخلدمي والـوطني  ويـتطـلع الى جـواب شاف لـسؤال تردد
هدي بتـشكيلها السـباب  من بينها كـثيرا على مسـامعه بعد تكلـيف عبد ا
ـنقذ ) لـلعمـلية ا فـيهم متـخصـصون   قد وجـدوا فيه ( ا أن الـكثـيرين  
الـسياسية التي فشلت في حتقيق تنمية حقيقية  بسبب رؤيته االقتصادية
هم  فيما عده البعض  األخر ية في هذا االختصـاص ا وشـهادته االكاد
نـصف  لـلـحكـومـة على أنه  الـفـرصـة األخيـرة لـها.. لـذلك يـكـون التـقـو ا

وارد ... أساس بناء إقتصاد قوي ومت ومتعدد ا
ـهـمـة الــصـعـبـة  يــكـون قـد قـبل ــهـدي  عـلى هــذه ا وبــعـد أن وافق  عـبـد ا
الـرهان عـليه  ليـكون رقمـا (إستـثنائـيا)  وصعـبا في تـسلسل احلـكومات
ـا فـيه عبء تراكـم السـن لـتـغيـيـر هذا الـواقع الـصعـب وحتمل تـبـعاته  
الـعـجـاف  وبخالفـه يكـون رقـمـا عاديـا  له نـصـيبه من (خـطـايـا) العـمـلـية

راهنات عليه في غير محلها .. السياسية   وتكون ا
فهل يتحقق له ما يريد ..?..

·نتمنى ..
صـطلح  (التـنميـة) من نصيب  لـيعود ونـعود الى الـسؤال وهو : هل لـهذا 
الى الـتداول وتضع  هذه احلـكومة اللـبنة األولى  له في عهـد ها  ونسمعه
ـرحــلـة ) في االعالم ـعـنــيـ به  ويــكـون ( شــعـار ا يــتـردد عــلى لـســان ا
والـشـعب بـعـد أن أصـبح غـريـبـا  أمـام سـيـطـرة (مـفـردة الـفسـاد)  أو من
اضـية  وترى فعله ـستحيالت في قـاموس االدارة على مدى الـسنوات ا ا
ستقبل عـلى االرض  وتكون هذه احلكومة القاعدة التي ينطلق منها الى ا
ـختـلف فـروعه الى الدوران من جـديد بـعد  ?.. وهل تـعـود عجـلة االنـتاج 
ـكن أن تعرف أثـره الواضح من نسـبة مسـاهمات الوزارات تـوقف قهري 
عروض السلعي قياسا ـعنية بالتنمية والقـطاع اخلاص من خالل حجم ا ا
وازنـة بارتـفاع نـسـبة  الـتخـصيـصات ـستـورد   ويظـهر تـأثيـرهـا في ا بـا
االسـتثمارية  وتـوفير مبالغ منـاسبة  للوزارات اخلـدمية التي تراجعت في
أداء اخـتصاصاتهـا اخملتلفة  لـعدم كفاية تـخصيصاتـها ?.. .. وهل يتمكن
وازنة إن لم يسـتطع ( شطبـه ) نهائيا  أم من تـخفيض نسـبة العجـز في ا
يـكون عمل حكومته كسابقاتها ليس أكثر من (محاسب) يجمع وارد النفط
وظف التي تضخمـت الى صورة  خيالية يستعصي ويـوزعه رواتب على ا
عـلـى االقـتـصـاديـ فـهـمـهـا  خـاصــة وأن نـسـبـة كـبـيـرة من هـذه الـرواتب
تجـنسـ هناك   وال قـيمـ أوا ـستحـقيـها) ا تـذهب الى خارج الـعراق (
تــعــود مـن جــديــد الى  الــداخــــــل الــعـــراقي في ( دورته االقــتــصــاديــة )

عروفة  .. ا
ت للتنـمية  احلقيقيـة لن يتحقق إن لم تنظف البالد من ووضع االسـاس ا
الــفـسـاد الـذي انــهك االقـتـصــاد وأفـقـر الـبالد والــعـبـاد  وأصــبح  ثـقـافـة
ـواطن احلصول على خـدمة عامة  إال عن و(اسـلوب حياة ) فال يـستطيع ا
طـريق الرشـوة أو الواسطـة ...  ولذلك  يكـون  القـضاء على الـفساد مـهمة
وطـنـية كـبـرى ال يسـتـطيع أن يـنـهض بهـا إال من إمـتلـك الشـجـاعة والـقدرة
عــلى احلــسم واحلــزم  واخلالص من ( ســيــطــرة االحـزاب ) لــيــكــون حـر
ـوارد  واالنحـياز لـلـطبـقة االرادة من ضـغـوطهـا  واالنـصاف في تـوزيع ا

االضعف وهم الفقراء ..
وظفـ (مكفوال) من ( الـنفط) بحصـولهم  في نهايـة الشهر إذا كـان حق ا
عـلى رواتبهم   سواء إنـخفض سعـره أو إرتفع  وسواء كانـوا منتج أم
خـاملـ  .. فأين هـو حق الفـقيـر في النفـط   وأين حق العاطـل عن العمل
والـكـاسب واحلـرفي الـصـغـيـر والعـامل الـذي يـعـتـمـد في قـوته عـلى كـسبه

اليومي  وهو عرضة للتأثر بالسوق والظروف ..
ـوازنة توضح هذا البون الشاسع إن نـسبة التخصيصـات التشغيلية في ا
ـوازنة من بـ االثـن  وغـالـبا مـا تـلـجأ احلـكـومات الى سـد الـعجـر في ا
هـذه النسبة الـبسيطة اخملصـصة لالستثمـار ..فيكون أثرهـا مضاعفا على

شرائح اجملتمع االخرى ..
 هـناك من يـقول إن اجملتـمع العراقي ( لـيس مجتـمع موظفـ ) فقط  لكي
ـوازنـة  ولذلك تـسـتـأثر الـتـخـصيـصـات التـشـغـيلـيـة بـالنـسـبـة األكبـر في ا
ــنـاسـبـة لـتـحـقـيق الـتـوازن  بـ يـنـبــغي عـلى احلـكـومـة أن تـضع اخلـطط ا

ـوارد  بيـنـها  ـوظـفـ والشـرائح االخـرى  وحتـقق العـدالـة في تـوزيع ا ا
وتـطوير واقع الـشرائح خارج الـقطاع الـعام من خالل خـطط تنمـوية طموح
في اجملــاالت الـزراعـيـة والــصـنـاعــيـة والـسـيــاحـيـة  تـســتـطـيع إســتـيـعـاب
الـعاطل عن العمل وتوفـير سلع  وطنية باسـعار تناسب موارد اجملتمع ..
وعـند ذلك تـكون لـلموازنـة جدوى إقـتصـادية وإجتـماعـية ووطـنية  يـنتـظرها
ـواطن لـتحـريك عجـلة االقـتصـاد   وتـطويـر واقعه نـحو االفـضل  وليس ا
ـوظف فقط لتحقيق عالوته أو مخصصـاته وغيرها من االمور التي يتمتع ا
ن لم يسعفهم احلظ ليكونوا وظف في القطاع العام دون االخـرين  بـها ا

في ظل رعاية الدولة لهذا القطاع  ..
وإذا مـا إستـطاعت احلـكومـة أن حتد من الـفسـاد تكـون قد وضـعت البالد
عـلى الطـريق السـليم لـتقـليص نـسبـة الفقـر  وإحداث الـتنـميـة االقتـصادية
ـعيشـية لـلمواطـن واخلدمة لـلبالد عـموما واالجـتمـاعية  وحتـس احلـالة ا
قبـلة بثروات الـبالد  دون ان تستـأثر بهـا شريحة وضـمان حق االجيـال ا

معينة أو جيل مع ..
وهــنـا يــظـهــر بـجـالء دور الـقــائـد في الــظـروف الــصـعــبـة  كــمـا هــو حـال
ـثال في حـربهـا على اضي عـلى سـبيل ا سـنغـافـوره في ستـينـات القـرن ا
الـفساد ومعـركة البنـاء والتنميـة بقيادة رئـيس الوزراء ( لي كوان يو) الذي
ائية  وعـنوانا للـحكم الرشيـد ..  فقد تسلم عـد محاربة الـفساد أولويـة ا
ــرض والــفــسـاد بالده  وهـي (في حــالـة بــائــســة  يـنــهش بــهــا الــفــقـر وا
ن يدفع )  كمـا هو حالنا ة بكل أنواعـها   وتباع منـاصب الدولة  واجلـر
كـنـا جدا   بـحـيث هنـاك تـصور بـأن االصالح مـسـتحـيل  لـكنه جـعـله 
ألنه  كـان يعرف من أين يبدأ في محاربته  لـلفساد.. فعندما سئل عن سر
جنـاحه في حربه على الـفساد  وتـميزه عن جتـارب العالم الـثالث في أسيا
ـسـكون الـلـصوص قـال (نـحن نـحارب الـفـساد من قـمـة الـهرم بـيـنمـا هم 

فسدين الكبار ..) ..   الصغار وال يقتربون من ا
بـاخـتصـار شديـد .. جتربـة جـديرة بـاالعتـبار جنـحت ألنـها تـرى أن نظـافة
الـشارع من االوساخ تبدأ من نظافته من الـفاسدين واللصوص  وجناحها
دلـيل وعي الـشعب  ونـزاهـة  النـظام  وجـدارته باحلـكم عـندمـا قال  ( لي
كـوان يو ) ..  (حينما يسـير اللصوص في الطرقات آمـن فهناك سببان :
أمـا النظـام لص كبير  أو الـشعب غبي أكـبر ..)  وهذا ما كـان ال يرتضيه

لنفسه وال لشعبه ..
 بـهذه القـوة والروحـية  إستـطاع ( لي كوان يـو ) أن يصنع مـعجزة وطـنية
وذجا أسـتحق بها أن يطلق عليه  ( بانـي سنغافورة ) في جتربة صارت 
ـيا بـ التـجارب الـعـمالقة  ويـحتـذى بـها في الـتطـبـيق  بعـد أن جعل عـا
بالده واحـة مـتطـورة  تـنعم بـالـتقـدم  والـنظـام وإحـترام الـقـوان من خالل
تـطبيقـها الصارم وانـزال العقاب الـشديد على من يـخالفهـا  بعد أن كانت
تـعد من أخـطر االماكن في الـعالم  ويسـودها الـفساد والـفوضى والبـطالة

والفقر دون منة عليها أو ينتظر عائدا ماديا أو إمتيازا أو مغنما منها...
 } } } }
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أربعة وعود ربانية  ينبغي أن نحرص عليها  ..
إلن شكر ألزيدنكم
فاذكروني أذكركم

إدعوني أستجب لكم
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ..
ن شكر وذكر ودعا وإستغفر... فطوبى 
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اضي حيدر الـعبادي في  15آذار ا
لـكن تـركــيـا امـتـنـعت عن اسـتـئـنـاف
الـــــرحـالت اجلـــــويـــــة إلـى مـــــطـــــار
ـا قـالت إنـهـا أسـباب الـسـلـيـمانـيـة 

أمنية).
وفي طــــهـــــران اكــــد وزيــــر الــــنــــفط
االيراني بيج زنكنـة توفر امكانية
تصدير منتوجات البتروكيمياويات
في مـــحـــافـــظـــات غـــرب ايـــران الـــر
العراف. واشار زنكنة وخالل ملتقى
اقــيم في مــديـنــة كـرمــانـشــاه مـسـاء
االثـن  الـى (وجود 10 مـجـمـعـات
لــلـــبــتــروكـــيــمــيـــاويــات ذات طــاقــة
انـتـاجـية اجـمـالـيـة بـنـجو 5 مالي
طن سنويا في مـحافظات كـرمانشاه

وايالم ولرستان وكردستان. 
واكـد (امـكـانـيـة تـصـديـر مـنـتـوجات
هذه الـبـتروكـيمـيـاويات الى الـعراق
واالستـفادة من هـذه الطـاقة لـتوفـير
فــــرص الـــــعــــمل وتــــنــــمــــيــــة هــــذه
احملـــافــظـــات). واشــار الـى (حــاجــة
الــعــراق من الـــبــتــروكــيـــمــيــاويــات
مـضـيــفـاً ان مـنـتـوجـات احملـافـظـات
كن تصديرها الي العراق الغربية 

مرات االقتصادية).  عبر ا
وداعــاً الى (اعـــداد خـــطــة لـــتـــكــون
كـرمانـشاه مـحـور التـنـميـة في غرب
الـبالد واضـاف ان مـحـافـظـات غـرب
الـبالد مــكـمـلـة احــداهـا لالخـرى من
حــيث االمــكـانــيــات وان قـرب مــركـز
مـحـافظـة كـرمـانشـاه من مـراكـز هذه
ــتـازة احملــافــظـات يــعـتــبـر مــيـزة 
بالنسبة له).واتهمت منظمة هيومن
رايــــــتـس ووتـش امس الـــــــثـالثــــــاء

الـقوات االمـنـيـة في اقلـيم كـردسـتان
بــتــعــذيب االطــفــال الجــبــارهم عــلى
االعـتـراف بـأنــهم عـمـلـوا مع تـنـظـيم
داعش.وقـــال مــــديـــر قـــسـم حـــقـــوق
نظمة جو بيكر هيومن االطفال في ا
في تــقـريــر ان (الـقــوات االمـنــيـة في
اقــلــيم كـــردســتــان قــامـت بــتــعــذيب
االطفـال في العـام  2017و2018 
ولم تــســمح لـهـم بـتــوكـيـل مـحــامـ
لــلـدفــاع عــنـهم) مــوضــحًـا انه (رغم
مـــرور عــامــ عــلى وعــود حــكــومــة
كردسـتان للـتحـقيق في مـلف تعذيب
سالة االطفال في االقليم فـإن هذه ا
مــــــــحل قــــــــلق حــــــــتى اآلن وعــــــــلى
ـسؤولـ في االقـلـيم انـهـاء حاالت ا
الــتـــعـــذيب بـــحـق االطــفـــال ويـــجب
مــعـــاقــبــتـــهم ومــحـــاســبــتـــهم عــلى
اعــمــالـهم) بــحـسـب الـتــقـريــر الـذي

اضــــــاف ان (االطــــــفــــــال الــــــذين 
تـعـذيبـهم تـتـراوح اعـمـارهم ب 14
الى 17 عاما بتهـمة االنتماء لداعش
االرهـــابي و ســجـــنــهـم في وحــدة
دينة أربيل). االصالح االجتماعية 
من جهة اخرى كشف أم سر جلنة
سحوبة النظر في إعادة اجلنـسية ا
من بــعض األشــخــاص في الــكـويت
أن هــنــاك بــعض احلـاالت الــغــريــبـة
أثـنـاء بـحث طـلـبـات الـتـظلـم لبـعض

األشخاص.
وأوضـح أمــ ســر الــلـــجــنــة نــايف
الــعـجـمي أن مـن احلـاالت الـغــريـبـة
الـتي مـرت عـلى اللـجـنـة أثـنـاء بحث
ـتـقـدمـ شخـص سحـبت طـلـبـات ا
جنـسيـته بعـد أن تبـ أنه عسـكري

عراقي يـنتـمي الى احد الـتنـظيـمات
الـقـتـالـية اخلـاصـة في عـهـد الـنـظام
الــسـابق وانه مــنح اجلـنــسـيــة قـبل
سـقـوط نــظـام صـدام وبـعـد سـقـوط
النظام وصلت للـكويت مجموعة من
ستندات وبعد فحصها الوثائق وا
ظـهـر اسم هـذا الـشخـص الذي مـنح
اجلنـسيـة واتضح أنه كـان عسـكريا
بذلك التنـظيم برتبـة مقدم (وكان له
أدوار أثنـاء الغـزو في حمـاية بعض
القـطعـات التـابعـة للـجيش الـعراقي
الـسـابق وهـنـاك خـطـاب تـعزيـة من
صـــــدام لـه وله أعـــــمـــــال في 1999

ومتصل بهم حتى العام 2001).  
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وتـابع ان (تـعـليـمـات األمـيـر الـشيخ
صــبـــاح األحــمــد كـــانت صـــريــحــة
وواضحة للجنة قـبل بدء عملها بأن
يأخـذ كل ذي حق حـقه) مشـيرا إلى
ـــلــفــات أنـه (تــمت دراســـة جــمــيع ا
بـشــكل مـعـمق ومــركـز ومـوضـوعي
من خالل فريق اإلعداد وأمـانة السر
في اللـجنـة واستـغرق عـمل اللـجنة
سـنـة ونــصف الـسـنـة بـعـد ان تـقـدم
 186رب أسـرة بطـلـبـات من بـيـنهم
33 مــســحــوبــة جــنـــســيــاتــهم قــبل

الغزو).
وأشــار إلى أن (هـنــاك حـالــة ثـانــيـة
لشخص منح اجلنسية وبعد منحه
اجلــنــسـيــة سـحــبت مــنه والــسـبب
عـنده مـخـالفـة قبـل منـحه اجلـنسـية
بعـشر سـنوات حـيث كان لـديه محل
ه خـاص يـبيـع فيه الـشـعـيـر  تـغر

200 دينار سحب اجلنسية منه).

بيجن زنكنه
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