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كن التهاون الغذائية وهـذا األمر ال
فــيه).  وطـالـب عـضــو جلـنــة الــعـمل
والــضــمــان االجــتــمــاعي والــهــجـرة
انـية رعـد الدهـلكي هـجرين الـبـر وا
وزير الهـجرة بهـاء نوفل موسى إلى
التحقيق في تلف مواد غذائية كانت
. وقال الـدهلكي مخـصصة لـلنازحـ
فـي بـــيــــان امس (فـي الـــوقـت الـــذي
نـثـني فـيه عـلى قـرار الـوزير بـإتالف
ــواد الـغـذائـيـة كـمــيـات كـبـيـرة من ا
ــنـتـهــيـة الــصالحـيـة والــتي كـانت ا
مـــخــزونــة في مــخـــازن الــشــاجلــيــة
ومخصـصة للـتوزيع على الـنازح

فــإنـنــا نـتــســاءل عن األسـبــاب الـتي
منـعت من تـوزيع تلـك األغذيـة طوال

دة السابقة وقبل تلفها?). ا
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فــيــمــا كـــشف الــقــيــادي في حتــالف
االصالح واالعمـار صالح الـعـرباوي
عن طـلب لـلـتحـالف قـدمه الـى رئيس
ـهدي بإسـتبدال الوزراء عادل عـبد ا
 3وزراء فـي حــكـــومـــته بـــيــنـــهم من
ــــخـــتــــلس امــــوال. وقـــال وصــــفه 
العرباوي فـي حوار متلـفز ان (هناك
شخـصـيات في الـكابـيـنة احلـكومـية
لم تـتــوقع ان تـشـغل مــوقـعـاً وزاريـاً

ا البعض عليهم اشكاالت). ور

واضــاف ان (الــهــيــئــة الــســيــاســيـة
للـتـحالف طـلـبت تـغيـير  3وزراء في
احلــكـــومـــة احلـــالـــيــة مـــشـــمـــولــ
ــســاءلــة والــعــدالــة او بــإجــراءات ا
عــلــيــهم قــضــايــا في الــقــضـاء 500
مــلـــيــون ديــنـــار او أكــثـــر نــتـــيــجــة
اخـتـالسـات او تـبــديـد لـلــمـال الـعـام
ــرشــحــة لــوزارة الــتــربــيـة وكــذلك ا
شــيـــمـــاء احلـــيــالـي الــتـي عــلـــيـــهــا
مؤشرات أمـنية كون شـقيقـها قيادي

في داعش) على حد تعبيره . 
مشددا عـلى (ضرورة تـطوير الـنظام
ــاني بـتــرشـيــد احلـزبــيـة كــمـا الــبـر
ونــــحـــتــــاج الى تــــطــــويــــر الـــعــــمل
الــسـيــاسي كــالـتــجـربــة الـفــرنـســيـة
ــر بــهــا الــعــراق الـــســابــقــة الــتي 
حــالــيـاً)  ,ونــوه الــعــربــاوي الى ان
(اجملـتــمع الـعـراقـي وصل الى حـالـة
من الفجوة مع السلطة والدليل على
ـشـاركة في ذلك عـزوف الشـعب عن ا
ـانــيـة وبــنـســبـة االنــتـخــابــات الـبــر

ئة).  وصلت 60 او   70با
بــدوره رأى عــضـو مــجــلس الــنـواب
مـحــمـد اقـبـال الـصــيـدلي ان انـهـيـار
ــقـدمـة بــعـد مـرور ـشـاريع ا أغـلـب ا
ظـاهـرة عـام او اقـل عـلى تـنــفـيـذهــا 
خطيرة تستحق الدراسة واالهتمام.
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ــســتــوى واعالمــيــ من جــمــيع ا
الدول. وقـالت رسالـة دعوة تـلقـتها
(الـزمـان) امس ان (جلــنـة اجلـائـزة
راسم غدا االثن بحضور تطلق ا
متحـدث رئيسـي بيـنهم الرئيس
الفـرنسي الـسابق فـرانسـوا هوالن
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تـنـطــــــــــلـق عـصـر غـد االثـنـ في
ــــراسم فـــنــــدق روتــــانــــا اربــــيل ا
الــســـنـــــــــــــــويـــة االولى جلــائــزة
ـــــشــــاركــــة شــــفـــــــــــــاء كــــردي 
ســيـــاســيــ ومــســؤولــ رفــيــعي

Z_alhilly@yahoo.com

فم مفتوح .. فم مغلق
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وقــال الــصـيــدلي فـي بـيــان امس ان
(انـتـشـار الــفـسـاد واعـتـمـاد اإلحـالـة
ـــقــدمــة من الــشــركــات األجــنــبــيــة ا
الكـبرى إلى الشـركات احملـلية سـيئة
شاريع من الصيت في تنفيذ أغلب ا
ـــيــاه الـــكـــهــربـــاء والـــبـــلـــديـــات وا
واجملاري سبباً كبيراً في إنهيار تلك
شاريع بعد مـرور وقتٍ قصير على ا
تنـفـيذهـا برغم من تـخـصيص مـبالغ
طـائـلة تـعـادل عـدة مشـاريع تـنـفـذها
نـــــفس تــــــلك الـــــشــــــركـــــات في دول

اجلوار). 
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الى ذلك افصـحت دائرة الـتحـقيـقات
في هيئة النزاهة عن تفاصيل احلكم
الذي صـدر في قضـية بـيع السـكراب
العـائـد إلى الشـركة الـعـامة لإلسـناد
الــــهـــنـــدسي في وزارة الـــصـــنـــاعـــة
ــــعــــادن.  وقــــال بــــيــــان امس ان وا
(مـحـكـمــة جـنح الـرصـافـة اخملـتـصـة
بــقــضــايـا الــنــزاهــة وغــسل األمـوال
ـدير ـة االقـتـصاديـة ادانت ا واجلر
الـعـام الـسـابق لـلـشـركـة والـذي إقدم
عــلى إبـرام عــقــد مع إحـدى شــركـات
الــقــطــاع اخلــاص لــبــيع الــســكــراب
الـــعــــائــــد إلى الــــشـــركــــة دون أخـــذ
االحـتــيـاطــات الالزمـة) ,واضـاف أن
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ا يشـاركني كثيرون في هذا الظن  ان االصالح الـذي يتطلع له العراقيون أظن ور
ة وآمنـة لن يتحـقق  والسبب هـو خلل جوهـري في بنية ـتمثل بـحياة هـانئة وكـر وا
النظام الـسياسي وما أنتجه من عملية سـياسية عرجاء  ومتى ما اصلح هذا اخللل
سـيـسـتـقـيم احلـال وتـمـضي االمـور بـاجتـاهـاتـهـا الـصـحـيـحـة نـحـو الـبـنـاء واالعـمار
واخلدمات  ولـبلد له وزنه االقليمي والدولي  وليس على هامش الدول  يسّيره هذا
ــقــدراته الــذين يــريـدون لـه ان يـكــون ســاحـة الــطــرف األجـنــبي أو ذاك ويــتالعب 
قراطية التي ـصيرية وشعبـه وقودا لها . مضى من مسـيرة التجربة الـد عاركهم ا
تحـدة خمسة عـشر عاما  وحـصادنا منـها خراب ومآس  ويدرك رعتها الـواليات ا
الـرعاة والـساسة الـعراقـيون بـأحزابـهم وتيـاراتهم اخملـتلـفة هذا اخلـراب وليس ذلك
عرفة من أين جهـول على دول جوارنا  الشقيق منها والصديق  ويعرفون تمام ا
ـتشـابكـة  لكن مـصالح اجلـميع تـكمن في يـجب ان يُمـسك اخليط لـكي تُحل عـقده ا
بـقاء حال الـعراق كمـا هو علـيه باستـثناءات مـحدودة جدا تـرتبط بقـوى محلـية  لكن
وكل من قال بـغير ذلك فـقد توهم  فال االصالح مرهون بـالعراقـي ولـيس بغيـرهم 
أحلى للرعـاة وحللفائهم من ان يظل العراق مريضا يـتقاذفه اجلهل والتخلف  بينما
عرفة والبـناء بالشـكل الذي لم يعد فيه ـضون قدما في مـسيرة العلـم وا حلفاؤهم 
نطقـة من تغيرات  وال أجمل ا يجـري في ا العراق منـافسا او مهـددا او متحكـما 
ـشكالتـها لدول اجلـوار من ان يـبقى الـعـراق سوقـا للـفائض مـن منـتجـاتهـا  وحال 
تـمـردين على تـقـدم في سـوحهـا الـقتـالـيـة  ومكـانـا قريـبـا إلزاحـة ا الـسيـاسـيـة  وا
قود العملية السياسية  أنظمتها السياسية . واذا كان كل ذلك معروفا للممسك 
ـعاجلة فـلِمَ يغـدو االصالح عصـيا  وال نـريد باإلصالح تـلك الدعـوات التي تـطالب 
مظاهر الـتدهور كانعدام اخلدمات وتراجع االعمار وانـهيار التعليم وغيرها فحسب
ـا في اآلليـات الـسيـاسيـة الـتي صاغـتهـا أيد فـهي حـصيـلة طـبـيعـية لـنـظام هش وا
ا ان اخللل في هذه العقدة حتديدا فلنا أن خبيثـة واخرى عجولة وثالثة جاهلة . و
نتسـاءل من هي اجلهة الـتي يكون من مـسؤولياتـها طرح الـبدائل التي ترى ان احلل
يكمن فـيها ? واجلواب ليست هـناك جهة محددة وواضـحة وكل األطراف ترى انها
سـؤولية  غـير معـنيـة باألمر وتـلقي بالـالئمة عـلى غيـرها  مع ان اجلمـيع يتـحمل ا
لـكن الكـارثة الكـبرى ان هـذه القـوى والتـيارات ارتـبط وجودهـا ومصـاحلهـا الضـيقة
ا فيها من عـلل مزمنة  وان أي تغيير في آلياتها يعني بالعملـية السياسية بالرغم 
فقدانها لذلك الوجود وما يرتبط به من مصالح  ولذلك سيظل االصالح مستحيال 
لك اجلرأة والصالحية والقوة ليقول ان االصالح ومظاهر اخللل في تعاظم . فمن 
احلـقيقـي يتحـقق عنـدما تُنـتخب الرئـاسات الـثالث مباشـرة من الشـعب دون وسطاء
كمـا يجـري حالـيا ? عـند ذاك سـيعمل الـرؤساء الـطامـحون لـوالية ثـانيـة ما بـوسعهم
ـداراة اجلـهات خلدمـة الـشـعب ليـحـظـون بـتصـويـته في الـدورات الالحـقة  ولـيس 
ـهيمنـة على العمـلية السـياسية  واسـتمالتـها في سبيل ضـمان البقـاء في الرئاسة ا
ـكاسب مـا يـتعـارض مع مـصالح والسالمـة عـند اخلـروج مـنهـا بل واعـطـائهـا من ا
الـشـعب  او الـبـقاء أذالء ألطـراف أجـنـبـيـة لـدعمـهم وتـعـبـيـد الـسـبل أمـامهـم العتالء
صـائر الذين يـعتلـون الرئاسات مـناصب الرئـاسة .  دعو الـشعب يتـحكم مبـاشرة 
وأولـهـا رئـاسـة الـوزراء  ومـنح رئـيس الـوزراء حريـة كـامـلـة الخـتـيـار فـريقـه  وبذلك
ـناصب  سنـحـرر رقبـته من سـطوة مـجلس الـنـواب وضغـوط كتـله لـلحـصـول على ا
ـقابل  سـتـقتـصـر مهـمات مـجـلس النـواب علـى الرقـابة فـقط  وكـشف اإلخفـاقات با
الـتي تقع بـهـا احلكـومة   وفي ضـوء ذلك سـيقـرر الشـعب مـنح رئيس الـوزراء والية
جديدة ام ال . ال طـريق في تقديـري غير هـذا الطريق لـلتخـلص من سرطان
ــفـــوضــيــة حــقـــيــقــيــة احملــاصــصـــة  ويــبــقى ذلـك مــرهــون 
لالنتخـابات  وليس تشكيلهـا على هوى الرعاة والقريب الى
قـاول أرى في هذا بـابا من أبـواب احلل  لكني القـلب وا
ن لم يعد يـحرق قلوبـهم وطن يحتضر  ال أتوقع مـبادرة 

ا يكون ذلك من بوابة رجال القانون  والرأي لكم . ر

vM³∫  مواطنون يسيرون بالقرب من مبنى احملطة في بغداد

{ بــغــداد- (أ ف ب) - كــان الــقــطــاع
الـــعـــام فـي الـــعـــراق يـــســــتـــوعب كل
اخلريج سـنويا خالل عـهد الرئيس
االسبق صـدام حسـ لكن االمـر بات
يـسـتـغـرق الـيـوم سـنـوات تـزامـنـا مع
سـعي الـقـطـاع اخلـاص إليـجـاد مـكان
له. من هــنــا اعـتــمــاد الــشــبــاب عـلى
الشركات الناشئة اليجاد فرص عمل.
بدأت هذه الظاهرة العام 2013  لكن
اجـتــيــاح تـنــظــيم الـدولــة اإلسالمــيـة
لـــلـــبـالد في الـــعــــام الـــتـــالـي أبـــطـــأ
مسـارها. ومع طي صـفحـة "اخلالفة"
ــشــتــرك عــادت مــســـاحــات الــعــمـل ا
وحاضـنات األعـمـال لتـسـاعد عـشرات

الشركات على البروز.
ــكــان في الــعـــاصــمـــة بــغــداد فـــإن ا
ـفــضل لـلــقـاء الــشـبــاب الـطــامـحـ ا

إلطالق أعـمـال نـاشـئـة هـو "احملـطة"
بنـاء مـكعب زجـاجي مـغطى بـلـوحات
كن احـتساء الـقهوة صفراء حـيث 
شراء الكـتب أو استـئجـار مكتب إلى
جانب نـحو عـشرين من رواد األعـمال

الشباب.
w uJŠ nOþuð

ـوصل بـشـمـال الـعراق وفي مـدينـة ا
فـــإن "مــــوصل ســـبــــيس" (مــــســـاحـــة
كان اخملصص إليجاد وصل) بات ا ا
ـعــدات والـدعم لـدى االسـتـشــارات وا
صالح محمود ابن الطبيب البالغ من
العمر 23 عاما الذي قرر التوجه إلى
الهندسـة. بعدمـا امضى أربع سنوات
عـلى مـقـاعـد الـكـلـيـة قـرر مـحـمود أال
يــســـيــر عـــلى خــطـى رفــقـــائه "الــذين
يـفــكـرون في كــيــفـيــة احلـصــول عـلى

واسطة لتوظيفهم في احلكومة".
ويؤكد الشاب لـوكالة فرانس برس أن
"التـعلـيم في اجلـامعـة لم يـكن يرضي
شغـفي لـيس تـعـلـيـما نـافـعـا يـجـعلك

تعمل في ما حتب".

الذي يعتبر مثـاال للنجاح في العراق.
ـاضي أعــلن الـقـيـمـون عـلى فـالـعـام ا
ـــشــــروع ربـــحــــا بـــلـغ مـــئـــات آالف ا
الـــدوالرات بـــعـــد أربـع ســـنـــوات من

إطالقه.
لـكن األهم لـيس الـنـجـاح بـحـسب مـا
يؤكـد ابراهـيم الـزراري أحد مـنـظمي
"ســـتــارت أب ويـك إنـــد" وهـــو حــدث
جمع  70شـابا عـلـى مدى ثـالثـة أيام

إلطالق مشاريع جديدة.
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يؤكد الزراري لـفرانس برس أنه "على
ي ال تنـجح سوى ستة الصعيـد العا
ـئـة من الـشـركـات الـنـاشـئـة لذا في ا
فـإن مـا نـقتـرحـه عـلى هـؤالء الـشـباب
هـــو أن نــــوضح لــــهم مــــا هي ريـــادة
األعـمـال لـيـس بـالـضـرورة لــلـنـجـاح

ولكن على األقل للمحاولة".
هنا كما في احلـاضنات يتم الترويج
ـبــدأين اســاســيـ أوال أن الــقــطـاع
الـعـام متـخـم وثـانيـا أن الـنـفط لـيس
ـصـدر الـوحـيــد الـذي عـلى الـعـراق ا
ثاني أكبـر منـتج في منـظمة أوبك أن

يعتمده للدخل.
ففي بلد يـوفر فيه الـنفط أكثر من 65
ئة من الـناجت احملـلي اإلجمالي في ا
ـئــة مـن عــائـدات ومــا يــقـارب 90 بــا
الــدولـــة ال تـــؤمن احملـــروقـــات عــمال
ـئــة فـقط من الـيـد سـوى لـواحـد في ا

العاملة.
وفي مشروع "احملطة" هناك محاوالت
"خللق جـيل جـديد بـذهنـيـة مخـتلـفة"
ـدير الـتـنفـيذي حـيدر وفق ما يـقول ا

حمزوز لفرانس برس.
ويضيف "نريد أن نقـول للشباب إنهم
ــشــروعــهم يــســتــطــيــعــون الــبــدء 
وحتقـيق حـلـمـهم لـيس فـقط من أجل
احلـصـول عــلى وظـيــفـة لم يــريـدوهـا

أصال".

يـعـتـبـر ذلك حتــديـا في الـعـراق حـيث
مـعــدل أربع وظــائف من أصـل خـمس
في الــســنــوات األخــيــرة كـانـت عــبـر

القطاع العام وفقا للبنك الدولي.
لكن بـحـسب خبـراء اقـتصـاديـ فإن
هذا االجتـاه سيـنـعكس ألن الـدولة لن
تكـون قادرة عـلى حتمل الـتكـلفـة على
مــدى طــويل وخـــصــوصــا أن رواتب
ــوظـــفــ تـــشــكل أكـــثــر مـن نــصف ا

موازنة العام 2019.
رغم ذلك فـــبـــالـــنــســـبـــة إلى كل رواد
األعمـال الـنـاشـئـ الـذين يـتـحـدثون
لغة عـربية مـطعمـة باإلنكـليزيـة يعلم

ـعـروف  لكـنه في اذار عـام 1963 غـادر احلـيـاة سالم عـادل  الـرمـز الـشـيـوعي ا
ـاضي  من خالل فـعـاليـة كـبـيرة حـضـر بـقوة الى نـادي الـعـلـوية بـبـغـداد االسبـوع ا
اقـامتـها اللـجنـة الثقـافيـة في النـادي .. وهذا احلضـور   من خالل توقـيع كتاب 
كث دلـول وما  فكـر اليسـاري  د. عبد احلـس شـعبان (سالم عـادل - الدال وا ا
وما يزول ) .. جـمهور كثـيف  ونقاشات ثرة  سـبقها  د. عـامر حسن فياض  ود.
جـمـال الـعـتـابي بقـراءتـ مـخـتـلفـتـ  لـلـكـتاب  اوضـحـا فـيـهمـا رأيـهـمـا في اجلـهد
التوثيـقي القيم للكتاب  وذكـاء الكاتب في وضع اليد على مـا كان خافيا في مسيرة
نـاضل الشيوعي  ودوره في توثـيق أواصر احلزب في احلك مراحله .. من خالل ا
ـتـضمن تـقد مـبتـسر وقـراءات سريـعة ـسبق  عـلى برنـامج الفـعالـية  ا اطالعي ا
ؤلف  غير ان االمر خرج عن البرنامج  للكـتاب  ثم البدء بتوقيع الكتاب مـن قبل ا
ؤلف عـن الكـتاب وظـروف تألـيـفه  ومعـرفته حـ اصر احلـضور عـلى ان يـتحـدث ا
بـسالم عادل االنـسان  والسـياسي  فـكان ال بـد  ان يستـجيب د. شـعبان  فـأنثال
دعم شبع بـاإلقناع وا عـروف بعذوبـته  وحالوة  إلقائه  وتـفرده بالهـدوء ا صوته ا
بالشـواهد  موضحا  بأنه حـ تصدى للكـتابة عن سالم عادل  عدة مرات  وفي
ا جاء وفق اعـتبارات شخصية مناسـبات كثيرة  ثم توج بإجنـاز كتابه  اجلديد  ا
ـدينة وعائـليـة إلى جانب عالقـات شيـوعيـة وسيـاسيـة  فكالنـا ينـتمي إلى الـنجف ا
فـتوح للـعلم واألدب والـفقه والـدين والسـياسة ركز احلـضاري الـثقـافي ا ـعطـاء وا ا
والـتنـوّع الـعـرقي والـلـغـوي علـى الرغم مـن طابـعـهـا الـعـروبي وحـفاظـهـا عـلى لـغـتـها
ـكن الكـتابة عن سالم عـادل دون الكتـابة عن جزء الـعربـية السـليمـة  مؤكدا انه ال 
عاصر وح مهم وحيـوي من تاريخ احلزب الشيوعي العراقي بل وتاريخ العراق ا
نتحدث عـن تاريخ الدولة العـراقية احلديثة فـال بدّ أن نتناول تاريـخ اليسار العراقي
ـرّ عليهـا إلّا باخلط العـريض وليس مروراً عابـراً. وبجدلية واحلركة الشـيوعية ولن 
رائـعة  ولـغـة مـفـعمـة بـالـصـدقيـة  سـاح بـنـا شعـبـان في ذاكـرة  عـجيـبـة   مـتـقدة
ـفـضي الى حاضـرنا  الى فـضاء من اضي ا بـالذكـريات  وسـعـة افق بتـداعيـات ا
عـلومـات  كـانت الى وقت قريب ضـبابـيـة في وجدانـنا  لـكنه صـحـحهـا  بالـوثيـقة ا
ـدعمة بـالتواريـخ  واسماء الـشخـصيات  فـكان  حديـثه  اضافـة جديدة والـرواية ا
الى تــاريخ سالم عــادل  والى الــسـفــر الــنــضـالي لــلــحــزب الـشــيــوعي الــعـراقي .
وبشـهـادة منـصفـة  اقـول ان د. شعـبان  قـدم لـنا  في  حـديثه وفي صـفـحات كـتابه
ـعـهـود ... صـورة  تـقـرن الـظروف اجلـديـد  صـورة عن سالم عـادل  مـخـتـلـفـة عـن ا
نظور بالفكـر السياسي للذات الـنضالية  واالرتقـاء بها إلى مصاف البـناء احلزبي ا
ــؤثـر بـاألشــيـاء  حـتى بــدت احلـيـاة عــنـده غـيــر احلـيـاة في الــواقع  وأن الـعـمل وا
احلزبي حتول الى سـلوك يومي عـاكسا إلدراكـات الذات اجلمعـية للـوطن .. قد يبدو
ــنــاضل كــبـيــر مـثـل سالم عـادل  ولــكن أدواتــهـا االمـر  وكــأنه  صــورة بــسـيــطـة 
ـكـان الـذي تـؤشـر عـلـيه رمـزيـة الـنـضال  وسـيـرورتـهـا  الـتـعـبـيـريـة نـفـذت خـارج  ا
ـتــد  إلى اوسع مــدى   وكـأنه اراد ان فــاسـتــطـاع بــفـعــله الــنـضــالي الـيــومي ان 
يصوغ جـزءا من التاريخ الـعام للـوطن  وغدا كل فعل نـضالي في مكـان مع  هو
نـضال يـشمل اجلـميع  ومؤثـر في اجلمـيع .. ومعـروف ان د. شعبـان  دائمـا يؤكد
طـلـوب اليـوم أكـثر من أي وقت مـضى هـو وقفـة جـدّية لـلـمراجـعة في كتـابـاته   ان ا
ا اجلريـئة بـخصـوص مـسيـرة اليـسار الـنضـاليـة ودور بـعض شخـصيـاته البـارزة 
فـيها الـشيوعيـة  بكل ما لهـا وهو كثيـر وكبيـر جداً وكل ما علـيها وهو لـيس بقليل
وذلـك بـعـيـداً عن الـتـقـديس والـتـمـجـيــد السـيّـمـا حـ يـكـون الـهـدف هـو الـبـحث عن
ياه جرت حتت اجلسور وإن احلقيقة ومعاجلة ما يستلزم إزاءها. وألن الكثير من ا
كن قـراءتهـا حتى وإن كـانت الزوايا ـكن استعـادتهـا لكـنه  اللـحظـة التـاريخـية ال 
مخـتـلفـة األمر الـذي يحـتاج إلى قـراءة تأمـلـية ونـقد ذاتي ورؤيـة جديـدة خصـوصاً
بوجود حـقائق ومعطيات جديدة. وفي ضـوء ذلك  فإن الكتابة عن سالم عادل ليست
بدئي سهلة والسـيما ح يخـتلط العام باخلـاص والوطني بالسـياسي واحلزبي با
وأن قـصـة استـشـهـاده وحدهـا والـبطـولـة الـتي أبداهـا في مـواجهـة جـلّـاديه حسـبـما
اعـترفـوا بذلك تـكفي ألن جتـعل منـه رمزاً كـبيراً عـلى مخـتلف
ثل سـتويات سـواء في شجاعـته وكبريـائه أو دفاعه عن ا ا
والـقـيم التي آمن بـهـا لدرجـة أنه دفع حـياته في سـبـيلـها  
وقـد رحل وهــو ال يـزال فـي أوج طـاقــته وحـيــويــته وإبـداعه

حيث لم يتجاوز األربع سنة   إال ببضعة أشهر.

ورئـــيس وزراء اقــلـــيم كـــردســتــان
نـيجـرفـان بـارزاني ومـسـؤول في
االقــلــيم فــضال عن دبــلــومــاســيـ
ومـــنــــظـــمــــات غـــيــــر حـــكــــومـــيـــة
ومــؤســســات دولــيــة وصــحــفــيـ

 .( دولي
واضــــافت ان (جلـــــنــــة اجلـــــائــــزة
ســتـقـوم بــتـكـر صــحـفـيــة دولـيـة
خـاطـرت بـحـيـاتـهـا في سـبـيل نـقل
االحداث واحلـقائق واعـدت تقـارير

في ظل ظروف خطرة). 
واكدت ان (جـائزة شـفاء كردي هي
حتيـة لذكـرى الصـحفـية الـشجـاعة
شـفـاء كـردي وجــمـيع الـصـحـفـيـ
راسل الـذين ضحوا بـحياتهم وا
ـــشــرفــة وهـم يــؤدون مـــهــمــتـــهم ا

تمثلة في نقل احلقيقة.  ا
كـمــا انـهـا تـكـر جلــمـيع ضـحـايـا
تـنـظـيـم داعش وكل الـذين حـاربـوا
االرهاب وضـحوا بـحيـاتهم لـيكون
ــنــا مــكــانــا اكــثــر امــنــا يـعــمه عـا

السالم). 
وكـانـت شـفـاء كــردي الـتي اطــلـقت
اجلائزة باسمهـا قداستشهدت عام
2017 جراء انفجار عبوة مزروعة
ـوصل وهي تعمل على في مدينة ا
تغطيـة قصة خـبرية عن واحدة من
قابر اجلمـاعية صيتا التي اسوأ ا
كان داعش يـستخـدمهـا) في تنـفيذ

جرائمه. 
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نوفل بهاء موسى

شفاء كردي

لـذلك فــضل مـحـمــود ايـجــاد فـرصـته
اخلاصة للتـوظيف في بلد تـبلغ نسبة
الــبــطــالــة فــيـه بــ الــشــبــاب الــذين
ـئـة من عدد الـسـكان يشـكـلون 60 با
ـئة ـئـة لـدى الـشـبـان و27 بـا 17 بـا

لدى الشابات.
يقـول إن "ما ب  600 و 700  شاب
حضـروا بـالفـعل إلى مـوصل سـبيس"

حلضور مؤتمر أو بدء مشروع.
دينة الشمالية وفي أماكن أخرى من ا
الــتي لم تــبــدأ فــيــهــا مــرحــلــة إعــادة
اإلعمار حتى اليوم يـجلس مهندسان
شابان خلف طاوالت صغيرة متقاربة
ويصـبـان تركـيـزهمـا عـلى الكـمـبيـوتر

احملمول أمامهما.
عـلــقت عــلى اجلــدران الفــتـات تــظــهـر
"مشاكل شباب نينوى" احملافظة التي
ـوصل كـبــرى مـدنـهـا والـتي ال تـعـد ا
تـزال تــعــاني صــدمــة احلــرب وصـوال
إلى نقص مـعدات الـكمـبيـوتر. ووسط
هــذه االجــواء يــســعى رجل األعــمــال
الـشـاب يـوسف الـنـعـيـمي (27 عـاما)
وفــريـــقه لالســـتــجـــابـــة إلى طــلـــبــات

العمالء.
تعمل مؤسـسة "دكاكـينا" الـتي يديرها
الـنــعــيــمي في مــجــال بــيع األجــهـزة
ـنـزلـيـة عـبـر اإلنـترنت اإللـكتـرونـيـة ا
وتــرسل يــومـيــا شــاحــنــات صــغــيـرة
إليصـال "ما ب عـشرة إلى  15طلـبا"
إلى أسـر تـعـيـد تـرتـيب مـنـازلـهـا بـعـد

احلرب.
ويوضح مهنـدس الكمبـيوتر الذي بدأ
هذا الـعـمل بعـد مـا كان هـو نـفسه من
زبائـن الشـراء عـبـر اإلنـتـرنت حـ فر
إلى هـولـنـدا هـربـا من تـنـظـيم الـدولـة
اإلسالمــيــة "عــبــر االنــتــرنت  نــبــيع
تاجـر ألننـا نفقـاتنا أقل أرخص من ا

مثل استئجار صالة عرض مثال".
قـبـله كـانت بـدايـة مـشـروع "مـسـواق"

بحـسب ما تـشيـر تمـارا رعد الـباحـثة
في مـوضـوع الـشـركــات الـنـاشـئـة في
العـراق. وأوضحت الـعراقـية الـبالـغة
من الـعــمـر 26 عـامــا أن "لـلــمـصـارف
دورا لتـمارسه وعـلـيهـا تقـد قروض
من دون فـــوائـــد ودعم رواد األعـــمــال

الشباب".
ـــصـــارف أو من دونـــهـــا فـــإن ومع ا
محمود سبق أن وضع خططه بالفعل

للعام 2019.
يقـول "سـنفـتح مـساحـة جـديدة أكـبر
وســـنــــنـــظم لــــقـــاءات جــــديـــدة" بـــ

طورين ورجال األعمال. صمم وا ا
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كالم أبيض

همة ستكون صعبة. اجلميع بأن ا
ـرتبة 168 من أصل ويحتل الـعراق ا
 190وفق مــــؤشــــر الــــبــــنك الــــدولي
لـلــبــلـدان الــتي تــوفــر بـيــئــة مـواتــيـة

لالستثمار.
وال تزال عـمـلـية تـنـقيـح قانـون الـعمل
ساواة حمـاية عمال الـقطاع اخلاص
مع القطاع احلكومي وتعزيز فوائدهم

االجتماعية في أدراج االنتظار.
صرفي الذي ال يزال كما أن القطـاع ا
ضـعـيـفــا في الـعـراق يــتـوخى احلـذر
الشديد عندمـا يتعلق األمر بدعم رواد
شاريع اجلديدة األعمال الشباب أو ا
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اغـلــقت امــانــة بــغــداد امس الــسـبت
ـواد مـواقع جتــارة وجتـهــيـز وبــيع ا
اإلنـشـائـيـة الـتي لـم تـسـتـحـصل عـلى
مـــوافـــقـــات رســـمــــيـــة في مـــنـــطـــقـــة
الـصـابـيـات. وقـالت االمـانـة في بـيـان
لهـا ان "احلـملـة جـاءت بـعد نـفـاد مدة
اإلنــذارات الــقـانــونــيــة الــتي وجــهت
ـــواقع اذ شـــمــلت الصــحـــاب هـــذه ا
مــصــادرة كــمــيــات كــبــيــرة من مــواد
البناء باجلهـد الثقيل وإلزام اصحاب
ـواقع بتـعهـدات قـانونـية بـعدم هذه ا
عودة هـذه اخملالفـات والتـجاوزت من

جديد).
ــبــاشـرة كــمــا أعـلــنـت األمــانـة عـن ا
ــرخــصــة في ــرائب غــيــر ا بــإغالق ا
منـطـقـة جـكـوك الـتي انشـئت من دون
وافقات الـرسمية. وذكر استحصـال ا
بيـان لألمانـة امس ان (مالكـات دائرة
بلـديـة الـشـعلـة بـاشـرت تـنفـيـذ حـمـلة
إلغالق مـــــــرائـب وقــــــوف ومــــــبـــــــيت
ـرخـصة فـي منـطـقة السـيـارات غـير ا
جـــــكــــــوك الــــــتي انــــــشـــــئـت من دون
ــوافــقــات الــرســمــيـة اســتــحــصــال ا
والـقــانــونـيــة). واوضح ان (احلــمــلـة
جــاءت بــعــد نـفــاد مــدة االنــذار الــتي
ـــــرائب وجـــــهت ألصـــــحـــــاب هـــــذه ا
بضرورة اغالقها خملالفتها للضوابط
والـتـعــلـيــمـات ومـحــددات الـتــصـمـيم

دينة بغداد). االساس 
ـبـاشـرة أول ونـفـذت أمــانـة بـغــداد ا

مـشـروع اسـتـراتـيـجي يـخـدم مـنـطـقـة
ـعــامل يـتــضـمن اســتـحــداث طـريق ا
رئيس بطـول اربعـة كيلـو متـرات بعد
. وذكر انـتظـار دام أكـثـر من  50عـامـاً
شاريع باشرت بيان امس ان (دائرة ا
تـنــفـيــذ اكـبــر مــشـروع اســتـراتــيـجي
عامل عـبر استحداث خلدمة منطـقة ا
متد من ساحة شارع رئيس للمقطع ا
اكــد ولـــغـــايـــة احملـــلــة 773 بـــطــول
كـيـلـومــتـرين وبـجــانـبـ بـعـرض 14
مـتــراً لـكل جــانب مع جــزرة وسـطــيـة
بــعـرض 4 أمــتــار لــلــمــرحــلــة االولى
ـرحــلـة لـلــمـشــروع وسـيــتم تـنــفـيــذ ا
الـــثـــانــــيـــة الـــتـي تـــشـــمـل أكـــثـــر من
كـيـلـومـتـرين مـن الـطـريق بـعـد اكـمـال
مــشـروع اجملــاري اجلــاري تــنــفــيـذه.
وأضاف ان "الـدائرة بـاشرت بـإكساء
ـسـاحة 27 الف مـتر طـبـقـة أسـاس 
مـــربع من أصل 40 الف مـــتـــر مـــربع
وتــمـديــد خــطــوط شــبــكــات االمــطـار
وبـجـهــد يـومي مــسـائي يــضم أربـعـة

.( فرق وثالثة أخرى تعمل نهاراً
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وفي الـنـجـف أعـلـنت هــيـئـة الــنـزاهـة
العـامـة عن مـبـاشرة فـرق عـمل تـابـعة
لــهـا بــتــقــصي ومــتــابــعـة واقـع حـال
ـة الفـتـةً إلى ـديــنـة الـقــد عـقـارات ا
تـألـيــفـهـا فــرقـاً أخـرى جلــرد عـقـارات
ُميَّـزة ورصد حاالت التجاوز الدولة ا
ُتلـكئة في شـاريع ا عليـها ومتـابعة ا
احملافظة. واشارت في بيان امس إلى

أن (رئيس الهـيئة عـزت توفيق جـعفر
تــرأس الـــوفـــد الـــذي زار مــحـــافـــظــة
ُـبـاشـر على النـجف بـغـيـة اإلشـراف ا
عمل هذه اللجان وحضها على إجناز
ُــــوكــــلــــة إلـــيــــهــــا وإزالـــة ــــهـــام ا ا
الـصــعـوبــات والـعــراقــيل كـافــة الـتي
يُـمكـن أن تـواجه عـمـلهـا). وأوضـحت
ُــفـتـش الــعـام أن (الــوفـد الــذي ضـمَّ ا
لوزارة اإلعـمـار واإلسـكان والـبـلـديَّات
دير العـام لدائرة التسجيل العامَّة وا
ـــديــر الـــعــام لـــلــدائــرة الــعـــقــاري وا
ــديـر الــعـام الـقــانـونــيَّــة ومــعـاوني ا
لدائـرة التـحقـيقـات في الهـيئـة وعدداً
ُـحــقـقـ عـقـد ورشـة ُـدقـقـ وا من ا
عمـلٍ حضـرهـا مـديـرا عـقـارات الـدولة
والــبــلـــديَّــة في احملــافـــظــة وأعــضــاء
اللجان ومالكات مكتب حتقيق الهيئة
فيـهـا; لرسم خـارطـة طريقٍ لـعـمل تلك
ـعنيَّـة بالوقـوف على تقصي اللجان ا
ـة ـديــنـة الــقـد واقع حـال عــقـارات ا
كن وحتديـد مـكـامن الـعقـبـات الـتي 
أن تواجه عملها وسبل توحيد جهود
ـعـنـيَّــة; من أجل مُـؤسَّـسـات الـدولـة ا
إزالتها وحتديد عـائديَّة تلك العقارات
لكـيَّة الـعامَّة ومنع التـجاوزات عـلى ا
أو اخلـــاصَّــة). ولـــفـــتت إلـى (تـــبــادل
شاركـ في الورشـة وجهات الـنظر ا
بـصـدد تــسـريع وتــيـرة عـمل الــلـجـان
عـنيَّـة بجـرد عقـارات الدولة األخرى ا
ُمـيَّـزة في احملـافـظـة والـوقـوف على ا

شاريع فيها). أسباب تلكؤ ا
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(عـمــلـيـة الــبـيع تـمت خـالفـاً ألحـكـام
قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم

21لسنة 2013).
مـشــيـرا الى (قـيــام الـشـركــة الـعـامـة
ــــعـــاجلـــة لإلســـنــــاد الـــهــــنـــدسي 
الــســكــراب لــيـكــون مــنــتــجــاً حـسب
ية كما تمَّت إضافة واصفات العا ا
ــعــاجلــة والــكــبس كــلــفــة الــنــقل وا
واخلـــزن لــلـــشــركــة الـــتي بــيـع لــهــا
ـصــلـحـة الـدائـرة الـســكـراب ولـيس 
ـتَـهم قـد خالف وبـفـعله هـذا يـكـون ا
واجـبـاته الـوظـيـفـيـة بـسـبب إهـمـاله
ـا أدى إلى حـدوث ضـرر اجلـسـيـم 
ـال الـعام) ,وتـابع ان (احملـكـمة و با
تـحصّـلة بعـد اطالعـها عـلى األدلـة ا
ـتــمـثـلـة بـأقـوال في هـذه الــقـضـيـة ا
مـثل الـقانـوني لـلوزارة الـذي طلب ا
ُـتـهـم إضـافـةً إلى الـشــكـوى بــحق ا
التحـقيق اإلداريّ الذي أجـراه مكتب
ـتـضمن ـفتش الـعـام في الـوزارة ا ا
مـقـصـريـته وأقـوال الـشـهـود وإفادة
فرَّقة قضيته وقرينة تَّهم ا أحد ا
ُتـهم التي وجـدتها احملـكمة هروب ا
ـديـر الـعـام كـافـيـة ومــقـنـعـةً إلدانـة ا
الــسـابق لـلــشـركــة الـعـامــة لإلسـنـاد
ـادة 341 الـهـنـدسـي وفـقـاً ألحـكـام ا

من قانون العقوبات). 

الفحـص الصحي  وسـيتم إخـراجها
وإتالفــــهــــا بــــالـــتــــعــــاون مع وزارة
الصحة من خالل اللجنة التي سيتم
) ,الفتـا الى تـشكـيـلـهـا من الـوزارت
(تشـكيل جلـنـة للـتحـقيق في أسـباب
ـواد في الـفـحص تـلف وفـشل هـذه ا
ــقـصــرين), الــصــحي ومــحــاســبــة ا
ـشـكلـة التـقتـصـر على واضاف ان (ا
الــهــدر احلــاصـل بــســبب تــلف هــذه
ـواد بل تــتـعـدى ذلـك الى اجملـازفـة ا

بـــسالمـــة الـــنــازحـــ في مـــا لــو 
ـــواد ضــمـن الــســـلــة تـــوزيع هـــذه ا
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ـهـجـرين نوفل اكـد وزيـر الهـجـرة وا
بــــهـــــاء مــــوسى وجــــود أربع مــــواد
ـفـتـرض تـوزيـعـهـا فـاسـدة كـان من ا
ب النـازح ضمن الـسلة الـغذائية

البالغ عددها  27656 سلة. 
واشـــارمــوسى  فـي بــيـــان امس الى
ان (أربـع مــــواد غــــذائــــيــــة كــــان من
ـفــتـرض تـوزيــعـهـا بــ الـنـازحـ ا
ضمن الـسلـة الغـذائيـة البـالغ عددها
27656 سلة وهي العدس واحلمص
والــفـاصــولــيـا والــبــرغل فــشـلت في

رعد الدهلكي


