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وقـال بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس ان
(الــعـطــا بــحث مع وفــد من الــنــقــابـة
بـرئـاســة نـاصـر الــكـعـبـي وبـحـضـور
عــضـــو مــجــلـس احملــافــظـــة مــحــمــد
اجلـــويـــبـــراوي ابـــرز احـــتـــيـــاجـــات
الـشــريـحــة الــتـربــويـة في بــغـداد من
بــيــنــهــا احــتــسـاب
الــتـــرفـــيع اخلــاص
ـــــــوظــــــــفـــــــ بــــــــا
وتخصيص اراضي
لـــــــلــــــشـــــــريــــــحــــــة
واكـد الــتـــربــويــة) ,
العطا ان (احتساب
الـتــرفـيع يــكـون من
تـاريخ االسـتـحـقـاق
ولــــيس من صــــدور

األمر االداري).
مــــجــــددا نـــــفــــيه بـ
(إصــــدار قـــــائــــمــــة
العــــفـــــاء عــــددا من
ــــــــــــدارس ادارات ا
على خلفية السماح
شاركة في للطلـبة ا

التظاهرات). 
من جـــــانــــبـه اعــــرب

الـــكــعـــبي عـن (ارتــيـــاحه خملـــرجــات
اللقاء) ,داعيا مـؤسسات الـدولة كافة
الى (حــذو مـتــبــنــيـات احملــافــظـة في
انـــفـــتـــاحــهـــا عـــلى جـــمـــيع شـــرائح
اجملتمع). وصـادق احملافظ عـلى بناء

6 مدارس جديدة في مناطق بغداد.
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واوضح الـبــيـان ان (احملــافظ صـادق
على بـنـاء مـدرسة ثـانـويـة حتوي 18
صـفـا فـي قـضـاء احلــسـيـنــيـة وكـذلك
بـنـاء مدرسـة ابـتـدائـيـة بـنـفس الـعدد
في مـنـطـقـة بـوب الـشام ,كـمـا صادق
عـلى تـنـفـيـذ ثالثـة مـدارس ابـتـدائـيـة
تــتــكــون من 12 صــفـــا في مــنـــطــقــة
الشعلـة فضال عن بناء ثـانوية تتضم

18 صفا في قضاء احملمودية).
واشــار الــعـطــا الـى ان (الـشــروع في
دارس خطوة لالرتقاء بناء وتأهيل ا
بالبـنى التـحتـية التـعلـيمـية التي من
شــانـــهــا ان تـــنــهـي الــزخم الـــطالبي
ــــزدوج).فـــيــــمـــا كــــشـــفت والـــدوام ا
مــحــافــظــة بـــغــداد عن اســتــحــصــال
مــوافــقــات األمـــانــة الــعــامــة جملــلس
الوزراء جملموعة من القرارات تصب
ـــتـــقــدمـــ لـــلــتـــعـــيــ في صـــالح ا

االسـتـحـقــاق ولـيس من صـدور االمـر
االداري  ,فـــيـــمـــا اعـــلـن الـــعـــطـــا عن
اسـتـحـصـال مـوافـقـة االمـانـة الـعـامة
جملـــلـس الـــوزراء تــــصب فـي صـــالح
ــتـقــدمــ لــلــتـعــيــ واحملــاضـرين ا

باجملان. 
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مـادة الزولـدرونـك اسـد الذي يـسـهم
في عالج هـــشــاشــة الـــعــظـــام عــنــد
مرضـى السـرطـان . واكـدت الـشـركة
في بيان امس (وصول شـحنت من
مادة الزولدرونك اسـد الذي يعد من
ـهــمـة والـفــاعـلـة في عالج االدويـة ا
هـشـاشــة الـعــظـام وتـرمــيم اخلاليـا
الـعــظـمــيـة عــنـد مــرضى الـســرطـان
فضال عن اسـتالم شـحنـة اخرى من
ـنع عمـلـية عقـار الـهـيبـارين الـذي 
الــــتـــخــــثــــر وكــــذلك وصــــول مـــادة
مـــكــــنـــفــــست وهـــو عــــامل تــــبـــاين
تشـخـيصي يـسـتخـدم في الـتصـوير

غناطيسي).  بالرن ا
في غـــضــون ذلك  ,أطــلـــقت صـــحــة
بـغـداد الـرصــافـة مـبـادرة لــلـتـعـاون
ـشـتـرك بـ مـسـتـشـفـيي الـشـهـيـد ا
الـصـدر والـرشـاد في بـغـداد لـتـقد
خـــــدمـــــات مـــــتــــــمـــــيـــــزة جلـــــرحى

التظاهرات. 
وقال بيـان تلـقته (الـزمان) امس انه
(تنـفيـذا لتـوجيـهات الـدائرة  ,بحث
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جـهـزت دائـرة الـعـيــادات الـشـعـبـيـة
الطبية النازح في اقليم كردستان
ــزمــنــة بــحــصــة أدويــة االمــراض ا

اضي .  لشهر تشرين االول ا
وقـال مـديـر عـام الـدائـرة حـازم عـبـد
الـرزاق اجلــمـيــلي في بــيــان تـلــقـته
(الـزمـان) امس ان (الــدائـرة ارسـلت
من خالل قـسم الــصـيــدلـة واخملـازن
دفــعــة جــديــدة من ادويــة االمــراض
ـزمــنــة لــلــنـازحــ في كــردســتـان ا
ضمن محافظات اربيل والسليمانية
ودهـــــوك وهي حـــــصــــة الـــــشـــــهــــر
ـــاضي) ,واضـــاف ان (جتــــهــــيـــز ا
النـازحـ يكـون شهـريـا وفق جدول
زمـــني وحـــسـب عـــدد الـــبـــطـــاقـــات
عـرفة الدوائـية الـتي تقـدم لـلدائـرة 
ـصابـ بـتلك االمـراض حتى عدد ا
ـرضى). فـيـما يتم صـرفـهـا لـهؤالء ا
اعـلــنت الـشــركـة الــعـامــة لـتــسـويق
ـسـتــلـزمـات الــطـبـيـة في االدويـة وا
وزارة الصـحة وصول شـحنـت من
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واحملاضرين اجملان.  وقـال العطا ان
مـانعة (هذه القـرارات تمـثلت بعـدم ا
من اصـدار اوامـر التـعـيـ بـالـنـسـبة
لالســمــاء الــفــائــزة وحــصــر اســمــاء
ن وأعـداد احملــاضـريـن اجملـانــيـ 
الية نحة ا تسلموا او لم يتسلـموا ا
الك بغــــــية تـعـييـنهـم ضمن حـركة ا
للعام 2018-2019 على ان يجري
ـالي لـدرجـاتهم ادراج التـخـصـيص ا
قبل), الوظيفية ضمن موازنة العام ا
واضـاف ان (هــذه الــقـرارات تــمــثـلت
ايــضـا عــلى ضــرورة حتــويل جــمـيع
احملاضـرين الـذين لم يحـالـفهم احلظ
بـــــظــــهــــور اســـــمــــائـــــهم فـي قــــوائم
الـتـعـيـيـنـات األخيـرة الـى مـتعـاقـدين
وازنة الالزمة ضمن تشريع وإدراج ا

الـــعـــام الـــقـــادم) ,الفـــتًـــا الى انه (
تـوجــيه مـديـريــات الـتــربـيـة لــتـزويـد
األمــانــة الـــعــامــة بــكــشـف يــتــضــمن
االعـــداد الـــدقــيـــقـــة لــلـــمـــحـــاضــرين
اجملاني في مديريات التربية الست
التابعة لـلمحافظة وحـسب عناوينهم
ـمكـنة). مدرس او مـعـلم وبالـسرعـة ا
واطــلــقت احملــافــظــة في وقت ســابق
رواتب جــمـــيع مــديـــريــات دوائــر فك
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ــهـدي السـتـقـالــته تـرشـيح بـديل اشـتــرط الـسـيـد رئـيـس الـوزراء عـادل عـبـد ا
مقـبول وهـو ما أكده الـسيـد رئيس اجلمـهوريـة في خطابه األخـير لـكن صفة
قـبـول ظـلت عـائمـة من دون أن يـحـددهـا الـرئيـسـان حـالـها حـال الـكـثـير من ا
صـطلحات الضـبابية التي ازدحم بـها الدستور مـا جعلها قابـلة للتأويل كل ا
ن ? من ـقبـول لـنـقـول مـقبـول  بـحسب هـواه ونـضع خـطـ حتت الـبـديل ا
جمـاهيـر ساحـة التحـرير أم من جـميع الـشركـاء بالعـملـية الـسيـاسية أم من
ان وهما سائرون والفتح اللت رشحتا فيما سبق الكـتلت الكبيرت في البر
رحلـة وتطلبـان منه الرحـيل بعد ان ضاق هدي لتـنقلـبا عليه فـي هذه ا عبـد ا
الشـعب ذرعا بـاخلراب الذي خـلفـته العـمليـة السـياسيـة? لكـننـا لم نسمع من
ـنظر ـهدي بنـظرهـما الرجل الـهاديء وا ـطالـبة بل كان عـبد ا قبل مـثل هذه ا
ـنــاصب والـشــخـصـيــة الـتي حتـظى الــرصـ والـزاهــد بـكل شيء وأولــهـا ا
شـهد قـبـوليـة جـميع الـكـتل فضال عن قـبـوله من قـوى أجنـبـية مـؤثرة فـي ا
الـعراقي فـاجلـمـاهـير ال تـريـد مـقـبوال مـن اخلارج او من األحـزاب الـصـغـيرة
ـختلف أشـكالها اسالمـية وعلمـانية وحمـلتّها منـها والكبـيرة فقد رفـضتها 
مـسـؤولـيـة مـا جـرى ويـجـري بل وجـدت فـيـهـا قـوى غـيـر أمـيـنـة عـلـى حـاضر
ـقـدورهـا الـتـحـرر من تـبـعـيـتـهـا لـهـذا الـطـرف الـعـراق ومـسـتـقـبـلـه ولم يـكن 
جموعها او االجنـبي او ذاك وبالتالي فان التـوافق ب الكتل احلاليـة سواء 
بالـكبـيرة منـها لن يـنتج جـديدا بل سيـكون رئـيس الوزراء اجلديـد أسيـرا لها
ولـرعــاتـهــا ثم من هـو الــوجه الـســيـاسي الـذي تــرى اجلـمــاهـيـر فــيه األمـانـة
ـنصب لـقـد جربـوا اجلـميع في واالرادة والشـجـاعة والـوطـنيـة لـيشـغل هـذا ا
رحلة نـاصب التي هم فيهـا ولم يروا منهم مَنْ يصـلح أن يكون قائدا لـهذه ا ا
ـفـصـلـيـة من تــاريـخـنـا وعـلـيه البـد أن يـكـون الـبـديل مـقـبـوال من اجلـمـاهـيـر ا
تـمثـلة الهـادرة في ساحـة الـتحـرير والـتي لن تهـدأ قبل أن تـتـحقق مـطالـبهـا ا
بجـعل العـراق وطنـنا حـقيـقيـا يشـعر الـناس بـفخر االنـتمـاء اليه وحتـظى فيه
ـكن للـوطن ان يـكون بـهذا الـشكل باالحـتـرام ب الـشعـوب االخـرى لكن ال 
ـؤسـسي الـذي مـالـم يـكن دولـة مـتـحـضـرة ومـعـاصـرة وتـسـتـنـد الى الـعـمل ا
هدي شهود لـهم بالكـفاءة واخلبرة وهـذا ما انتهى الـيه السيد عـبد ا يقـوده ا
بـعــد جتـربـة مــريـرة من الـفــشل سـرقت جــزءا لـيس بـالــقـصـيـر مـن أعـمـارنـا
وبالـتـأكيـد ان اجلـيل اجلديـد الـذي رآه في ساحـة التـحـرير وغـيـرها هـو الذي
ـا جتاهـلتهـا قوى االسالم الـسياسـي بثيـابها جعـله يقر ويـعتـرف بحقـيقـة لطا
تـعـددة واولئك الـذين لم يـشـغلـهم سـوى الهـيمـنـة على مـنـجم الذهب . واآلن ا
وجـة بـكالم مـفضـوح مـا عـاد ينـطـلي عـلى أحـد فأين اجلمـيع يـريـد ركـوب ا
كنـتم يوم تضورت النـاس مهانة وشبعت ذال فـأفضلكم كان صـامتا وغالبكم
ـلوك الـشـمع لقـد خلـصت اجلـماهـيـر الى ان التـغيـيـر احلقـيقي كان خـنـوعا 
لـيس عـلى أيـديـكـم فـلـسـتم مـؤهـلـ لـلـتـغـيـيـر ولـيس فـيـكم بـديال مـقـبـوال من
اجلمـاهيـر والسـؤال: كيف الوصـول لبـديل يتـبادل مع اجلمـاهيـر التـحايا من
ـوت. امامنا رض وال  طعم الـتركي بوصفه رمـزا لشعب حي  عـلى سطح ا
بـديالن ومـا سـواهـمـا قـد يـذهب بـالـبالد الى اجملـاهـيل عـلى حـد قـولـكم ومن
اجملاهـيل ما ينـتج عن التـوافق الذي يراد تـكرار السيـر عليه وهـذا لن يسكت
الصـوت الهـادر وان تمـكـنت قوى مـكافـحة الـشغب من مـعاجلـته وقمـعه لكن
رجح أن تكون من الذين ال ـكبوت سيظل قـابال لالنفجار مع أي شـرارة وا ا
يريـدون للعراقـي خيرا لـذا فالرأي يـذهب الى تشكيل حـكومة مؤقـتة بسقف
زمني مـعـلوم حلـ تعـديل الـدستـور وتـشريع قـانون عـادل لالنـتخـابـات يكـتبه
خـبـراء فـي الـقـانـون والـسـيـاســة ولـيس من الـسـيـاســيـ احلـالـيـ واخـتـيـار
انية الفائز فيها مفـوضية لالنتخابات من القضاة يعقبها اجـراء انتخابات بر
ـقـبـول والبـد من اطالق حـريـة رئيس هـو من يشـكل احلـكـومـة وهـو الـبديل ا
ـانـيـ لـيـكون مـسـؤوال عن ادارته وال الوزراء الخـتـيـار فـريـقه من غـيـر الـبـر
ـانا يتـذرع بـتـأثـيـر من رشـحه او الـشـركـاء الذين مـعه وعـنـد ذاك سـنـجـد بـر
ـغـريـات مـتـفــرغـا لـعـمـله الـتــشـريـعي والـرقـابي ولــيس فـيه من يـسـيـل لـعـابه 
ـؤسـسـات الـتـنـفـيـذيـة وفي حـال تـعـذر ذلك فـلـيس أمـامـنـا من خـيـار سوى ا
ؤقتة تسـليم السلطـة للجيش مؤقتـا ليقوم مقام احلـكومة ا
طـلـوبة وهـذان خـياران واجـراء اخلطـوات االصالحـيـة ا
ــكن أن يــقــنــعــا يــتــوافــقـــان مع ثــوابت الــدســتـــور و
ا هو أبعد اجلـماهير بحدود مقبولـة وان كانت تتطلع 

 لكنه يحتاج الى انقالب دستوري 

{ بـــــــــــغـــــــــــداد (أ ف ب) - حـــــــــــوّل
ــطــعم الــتـركي مـتــظــاهــرون مـبــنى ا
ــهــجــور بــســاحـة الــتــحــريــر وسط ا
بـغـداد وكـان  تــشـيـيــده ابـان عـهـد
صــدام حـســ إلى غــرفــة عــمــلــيـات
وبرج مراقبة لدعم احملتج الساع

إلى "إسقاط النظام".
) لـوكــالـة يـقــول عــز الـدين (21 عـامــاً
ــبـنى "نـحن فـرانس بـرس من داخل ا

تظاهرين". هنا حزام ظهر ا
ويضيف الشاب الذي يدرس الهندسة
وطلب فـرصـة مـنـذ أسبـوع لاللـتـحاق
بالتـظاهـرات "نقدم الـدعم اللـوجستي
إلخـــوتـــنــــا عـــلى األرض نـــبــــلـــغـــهم

باالنسحابات وعمليات التقدم".

االقـتـصـادي عـلـى الـبالد. وكـانت تـلك
ـؤسسـات الـتي استـفادت من إحدى ا
ـتـحـدة الــسـمـاح لـبـعض قـرار األ ا
الـــوزارات والــــدوائــــر احلـــكــــومــــيـــة
ـواد في إطـار اتــفـاقـيـة بـاسـتـيــراد ا
"الـــنـــفـط مـــقـــابـل الـــغـــذاء والـــدواء"
ــــؤســــســــات من حلــــرمــــان بــــعض ا
االسـتـيـراد والــتـصـديــر وخـصـوصـاً
ـبيـة الـتي كانـت برئـاسة اللـجـنة األو

. عدي صدام حس
وخالل االجتياح األميركي للعراق في
بـنى حيث كان العام 2003 تعرض ا
يتـمـركز مـقـاتـلون لـلـقـصف ألنه يطل
عـلى جـسـر اجلـمــهـوريـة الـتي دخـلت
منه الدبابات األمـيركية لتـسيطر على

بــغــداد. اجلـــســر نـــفــسه يـــراقــبه من
ـطـعـم الـتـركي الـيـوم إذ أنه يـسـكن ا
ــتــظــاهـرين الـفــاصل الــوحــيــد بـ ا
ـقار نـطقـة اخلضـراء الـتي تضم ا وا
احلكـومـيـة وتـتـخـوف الـسـلـطات من

اقتحامها.
) الذي لم يقول حيدر جعفر ( 28عاماً
بنى منـذ ثمانية أيام "جنلس يغادر ا
ـعلومات تظـاهرين با هنا ونـوافي ا
إذا تقدمت الـقوات أو وصـلت اآلليات
والـعـتـاد. عـلـينـا أن نـراقـبـهم وإال

التفوا علينا".
إلى جــانـــبه يـــؤكــد ضـــرغــام ابن
الـعـشـرين ربـيـعـاً أن هـذه "مـعـركـة
سـيــطــرة. فـإذا ســيــطـرت الــقـوات
ــبــنى ســيــكــون األمــنــيــة عــلـى ا
تـظاهـرون في خطـر. لذا عـليـنا ا
البقاء ونقسم الواجبات البعض
ينـام لـيالً واآلخـر يـنـام نـهاراً كي

ال تغمض عيوننا".
bŠ« q³ł

وتـنــتــشـر الــفـرش واألغــطــيـة في
مـعظـم الـطوابـق حيـث تـتخـذ كل

مــجــمــوعــة زاويــة لــهــا لالســتــراحــة
بتدخـ النـرجيـلة بعـد إشعـال الفحم
بإضرام النار باخلشب في ح يلهو
آخــرون بـالــدومــيــنــو أو بــالـورق أو

جرد االستلقاء رغم الضجيج.
تـظاهرون على أسماء كثـير أطلـقها ا
بنى من "جبل أحد" الذي كان موقع ا
عـركة الـتاريخـية التي سلـم في ا ا
حتــــمـل االسم نــــفـــــسه إلـى "حــــصن

علقة". بغداد" مروراً ب"اجلنائن ا
ـبــنى لـيس امـرا لـكن الـوصــول إلى ا

يسيرا.
فــبــعـــد جتــاوز احلــشـــود في ســاحــة
الـتحـريـر الـتي انـطـلـقت مـنـهـا مـوجة
االحـتــجـاجــات في وسط الــعـاصــمـة

. يبقى الطريق طويالً
ــبــنى عــلــقت مــئــات عــلى واجــهــة ا
الالفــتـــات الــتي بــاتـت الــيــوم تــروي
سيرة االحتجاجـات. من صور القتلى
الـــذين ســـقـــطــوا فـي الـــســاحـــة إلى
شــــعـــــارات تــــرفض "احملـــــاصــــصــــة

والــــتــــقــــســــيـم" وصــــوالً إلى األعالم
الــعــراقــيــة وحــتى الــعــلم الــلــبــنــاني

تظاهرين في بيروت. تضامناً مع ا
علـى من يـرغب في الـوصـول إلى احد
ـر أوالً الـطـوابق الـ18 لـلـمــبـنى أن 
ساحة ثم رآب السيارات الواسع ا
الـدخــول في نـفـق الـساللم الــضـيــقـة
ومـــحـــاولـــة االنــسـالل بـــ عـــشــرات
الـــصـــاعــــدين في الــــظـــلـــمــــة الـــذين
يسـتخـدمون إضـاءة هـواتفـهم الذكـية

للرؤية.
الــضــيق عـــلى الــساللـم إضــافــة إلى
نـبعـثة الـتي تفـاقمت طوال الروائح ا
بـنى وبـالقـمامـة التي سنـوات هجـر ا
جتــــمـــعـت مــــؤخـــراً يــــتــــنــــاســــاهـــا
ـعــتــصـمــون بــإطالق هــتـافــات ضـد ا
ـــهــدي رئــيـس الــوزراء عـــادل عـــبــد ا
والــقــيــادات الــســـيــاســيــة احلــاكــمــة

للتخفيف من مشقة رحلة الصعود.
لـكن الــبـعض يــقـررون مـســارا خـطـرا

ـؤكد  إن احلراك الشعبي احلالي أختلف عن اي حراك سابق  فهويته من ا
وطــنـيـة  بال غــطـاء عـنــصـري او مـذهـبـي .. حـراك عـفـوي ســاهـمت فـيه روح
عراقـيـة باحـثة عن امل مـستـلب  وهـو سيـفضي  ال مـحال الى ابـواب مرحـلة
ثـابة عـود ثـقاب اقـترب جـديدة من تـاريخ البـالد  كون هـذا احلراك الـنـقي  
من مــخــزن بــارود  ثم انــفـجــر بــعــنــفـوان  وقــوة بــوجه من غــيب مـاليـ من
ـواطـنـ  فـكـانت تـظـاهـرات تـشـرين  اسـتـثـنـائـيـة في طـرح مـعـانـاة الـوطن ا
تـلئة   بـفيض من دروس الـتجربـة احليـاتية والـعملـية في جـميع أشكـالها 
ـسـتقـبل لـلـعـراق وابـنـاءه .. هي تـظـاهرات ونادت بـصـوت عـال بـفـتح أبـواب ا
بـيـضـاء  تالقت فـيـها األفـكـار الـوطـنيـة بـروح  الـتـفاؤل والـتـطـمـ والشـفـافـية
ـوظف في ـواطن الـعـاطل عن الـعـمل الى جـانب ا ـصـداقـية  وحـ نـرى ا وا
تـسولة  وهي واقفة مع طـالبة الطب  يـنشدان للوطن رأة ا دوائر الـدولة  وا
تـظـاهرين يـحيي احـدهم اآلخـر  ويقـدمون في سـاحات الـتظـاهـر  وجمـوع ا
اخلدمات اليومية لبعضهم البعض  اسلحتهم  اعالم  عراقية  ترفرف داعية
الى احلريـة  فأن األمـر يدعو الى الـبهجـة والسـرور  كون الوحـدة اجملتمـعية
اني ظـهرت بأدق صورها .   وإزاء ذلك   عجبتُ من تصـريحات بعض البر
ـســؤولـ ومن ابـاح لــنـفـسه صــفـة ( مـحـلل )  فـي الـصـحف والـتــلـفـزيـون وا
تظاهرين  متناس ان ووسـائل التواصل االجتماعي  وهي تقلل من شـأن ا
التـفكير بصوتٍ عالٍ لقراءة مضام واهـداف التظاهرات التي انطلقت بعفوية
شاركة واسعة من جميع اطياف الشعب ضروري جدا   ويثري النقاش  و
حولـها  في اروقة اجملتمع  ويـعمق االفكار لدراسـة شيوعها  ويـفتح الشهية
لدراسـة بـروزهـا  ويـعـمق الـفـكـرة في الـتـنـبـيه لـهـا  ويـزيد فـي حجـم ودرجة
الــتـفــاعل في فــهم اتـســاعـهــا  فـهـي ثـورة شــعب  لم يــجن خالل الـســنـوات
ــنـصــرمــة ســوى الــوعـود  ومــحــاوالت الــتــفـرقــة بــ صــفــوفه . لــقـد جنح ا
ان بـحب الوطن والنضال  من تـظاهرون  في التـحليق بنا  نـحو عوالم اإل ا
أجـله  واحتـرام اإلنـسان  انـطالقـا من كونه يـشـكل محـور رسم الـسيـاسات
ـسـتقـبـليـة.. وقد مـنـحتـنـا تظـاهراتـهم مـزيداً مـن الثـقة في واالستـراتيـجـيات ا
ـستـحيل ـواجهـة التـحديـات مـهمـا كانت  فـعـدم االعتـراف  بكـلـمة ا أنفـسنـا 
التي نـادوا بـهـا  وضـعت علـى أكتـاف اجلـمـيع مـسؤولـيـة كـبرى لـلـعـمل بـجد
ساهمة في نهضة الوطن  ـواجهة التحديات وجتاوز الصعـاب وا وإخالص 
وان من يـخشـى اخملاطـر سـوف لن يـبرح مـكـانه إلى أمـام  فاألمـل كبـيـر بان
ـيادين الـرديـفة في احملـافـظات  قـالوا شبـاب مـيدان الـتـحريـر في بغـداد  وا
ـؤمن بـوطـنه  بـعـيـدا عـن  مـسـبـبـات اإلحـباط كـلـمـتـهم  ويـقـولـوهـا بـتـحـدي ا
ــا يـراد تــسـريـبـه إلـيـهـم من طـرف عـدو مــتـربص. مــتـســلـحـ الـنــفـسي أو 
شاعر الصـادقة  مؤكدين ان جيـوش الظالم ستتبدد بـا
مع الـــزمن  ويـــشــرق فـــجـــر جــديـــد  فــنـــردد مع أبي

القاسم الشابي :
إِذَا   طَمَحَتْ   لِلْحَيَاةِ    النُّفُوسُ 

فَال  بُدَّ  أَنْ  يَسْتَجِيبَ  الْقَـدَرْ

اجلـــرحـى وتـــعــــمل عــــلى تـــوفــــيـــر
احتيـاجاتهـم واجراءاتهم الـعالجية
حلــ تــمــاثــلــهم لــلــشــفــاء الــتــام).
وتـواصل وزارة الــصــحـة والــبـيــئـة
ـــقـــابالت وعـــلى حلـــمـــلـــة اجـــراء ا
ـن تــقــدمـوا الــشــهــادات الــعــلـيــا 
للتعيـ عبر االستمـارة االلكترونية
ــوقع الــرسـمي الـتي نــشــرت عـلى ا
للـوزارة .وقال مـعاون مـدير الـدائرة
الية والقانونية ورئيس االدارية وا
ـــشـــرفــــة عـــلى الـــلــــجـــنـــة االولـى ا
التـعـيـينـات في الـوزارة كـر شحل
الـطـائي ان (الـوزارة تـواصل اجـراء
ـقـابالت الـفــرديـة لـلـمــتـقـدمـ من ا
ـاجسـتير حملـة الشـهادات الـعلـيا ا
بعـد اجـراء امتـحـان االختـبـار لهم).
بــدوره اوضـح مــعـــاون مــديـــر عــام
دائرة االمور الـفنيـة ورئيس اللـجنة
شرفة على التعيينات فائز الثانية ا
ــقـابالت عـبــد الـشــهـيــد كـاظم ان (ا
جتري وفق جلـان مـتخـصـصة وهي
احملـــاســــبــــة  واالدارة والـــقــــانـــون

والـعــلــوم احلـيــاتــيـة واحلــاســبـات
وهـنـدســة احلـاسـبــات واالتـصـاالت
ــدنــيــة وذلك ضــمن والــكــهـربــاء وا
ـوازنة االحتادية تعليـمات واليات ا
لـــــعــــام 2019) مــــشـــــيـــــرا الى ان

مـديـر مــسـتــشـفى الــشـهـيــد الـصـدر
ـوسوي مع العـام مـصـطـفى حـا ا
عدد من منـتسبي مـستشـفى الرشاد
ـدير علي رشيد التعليـمي برئاسة ا
سـتشفى في الركابي دعم واسـناد ا
ظل الـظـروف الـتي تـشـهـدهـا الـبالد
من تـــظـــاهـــرات وكـــيـــفـــيـــة تـــقــد

,( ــصــابـ اخلـدمــات لــلـجــرحى وا
ـوسوي خـالل القـاء ان (هذه واكد ا
ــبــادرة الـــتي اطــلـــقــتــهـــا صــحــة ا
الـــرصــــافـــة تــــأتي لـــدعـم واســـنـــاد
ؤسسات الـصحية واعالنـها حالة ا
صاب االستنفـار التام السـتقبـال ا
وتـقــد افــضل اخلـدمــات الــطـبــيـة

لهم). 
qO UHð WFÐU²

الى ذلك اطلع مدير عام دائرة مدينة
الـطب حـسن مـحـمـد الـتـمـيـمي عـلى
ـقــدمـة واقع اخلـدمــات الـصــحـيــة ا
ـــتـــظـــاهـــرين . وقـــال لـــلـــجـــرحـى ا
التمـيمي فـي بيان امـس ان (الدائرة
تــتــابع بــشــكل مــســتــمــر تـفــاصــيل
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تظاهرين طعم التركي يغص با مبنى ا

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

نـاقش مــحـافظ بــغـداد مــحـمــد جـابـر
ـعــلـمـ الـعــطـا مع وفــد من نـقــابـة ا
احتياجات الشريحـة التربوية ومنها
تـــخـــصـــيـص االراضي واحـــتـــســـاب
وظف من تاريخ الترفيع اخلاص با
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علم UI¡∫ محافظ بغداد خالل لقائه نقيب ا

(الــــوزارة تـــســــتــــخــــدم الـــوســــائل
والــتــحــضــيـــرات كــافــة من اجل ان
يحصـل كل شخص عـلى استـحقاقه
نافسة عبر االختبارات باستخدام ا

 .( دة يوم قابالت الفردية و وا

ـعـتـصـم ويـبدو جـلـيـا أن غـالـبـيـة ا
بنى ولدوا ح كان مهجوراً داخل ا
وبـالـتـالـي فـإن أحـداً ال يـعــرف فـعـلـيـاً

تاريخه.
وللمبـنى الذي شهـد خالل ثمانـينيات

اضي تاريخا متضاربا. القرن ا
…dz«œ dI

لكـن يشـيـر قـدامى الـبـغـدادي إلى أن
البنـاء الذي أخـذ اسمه من مـطعم كان
في الطابق األخير قـد تعرض لقصف
أمـيـركي خالل حـرب اخلـلـيج الـثـانـية

في العام 1991.
وبـعـيـد ذلك اسـتـخـدمه الـنـظـام مـقـراً
لدائرة "هيئة الرياضة والشباب" التي
اســـتـــحـــدثت إبـــان فـــتـــرة احلـــصـــار

بـتــســــلـق الـســقـالــة احلــديـديــة عـلى
ــــبـــــنى وسـط تــــصـــــفــــيق جــــانـب ا
تواجـدين داخلـه وإطالقهم هـتافات ا

حماسية.
خالل حـركـة االحـتـجـاج ضـد حـكـومة
ـالكي رئيس الـوزراء األسـبق نـوري ا
ـبــنـى أيــضـاً في الــعـام 2011 كــان ا
مــحط أنــظــار بــعـــدمــا اســتــخــدمــته
ـــراقـــبــة الـــقــوات األمـــنـــيـــة مــركـــزاً 
التظاهرات في ساحة التحرير آنذاك.
لكن الـيـوم انـقـلبت اآليـة بـحـسب ما
) مؤكداً يقول مثنى يوسف (42 عاماً
طعم صار الشريان والروح أن "هذا ا
ـعـنـويـة والـدفـاعــيـة لـلـمـتـظـاهـرين ا

." واليوم سيدخل التاريخ فعلياً
يتـداول الـعـراقـيـون اليـوم نـكـتـة على
وسـائل الــتـواصل االجــتـمــاعي حـول
ـهدي بـالرئـيس التركي اتصال عـبد ا
رجب طــــيب أردوغـــان طــــالـــبــــاً مـــنه

"استعادة مطعمه!".
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عتصم في ساحة التحرير   رواد الصحافة واالعالم يتظاهرون مؤيدين ا

االرتباط التابعة لها. 
وأشـار الـبــيـان الى ان (احملـافظ وقع
عـــلى صـــكــوك رواتـب مــوظـــفي تـــلك
الدوائر بعد إجنـازها من قبل الدائرة
ــالـــيـــة في احملـــافـــظــة), االداريـــة وا
مـــؤكـــدا ان (هـــذه الـــدوائـــر شـــمـــلت
مــديـــريــات الــتـــربــيــة الـــست وكــذلك
صحتي الـكرخ والرصـافة اضافة إلى
مــديــريــات شــبــاب وريــاضــة الــكــرخ
والرصـافة ومـدينـة الصـدر فضال عن
دوائر الـعـمل والـشـؤون االجتـمـاعـية
والبـلـديـات واإلسـكان) ,ودعا الـبـيان
ـــصــارف الـــدوائــر الـى (مــراجـــعـــة ا

لتسلم رواتب موظفيها). 
vHA²  WFÝuð

الى ذلك اعــلن الــعــطــا عن اجنـاز 50
ـئة من مـشروع تـوسعـة مستـشفى با
الــــنــــعــــمـــان الــــعــــام في مــــنــــطــــقـــة
االعـظــمـيـة.ونــقل الـبــيـان عن الــعـطـا
تـأكــيـده خـالل تـفــقـده مــراحل اجنـاز
ـسـتـشـفى ـسـتـشـفـى ان (ا الـعـمل بــا
يــتــسـع لــنــحــو 75 ســريــرا ويــخــدم
ناطق اجملـاورة لالعظـمية الـصليخ ا
واالســــــــكـــــــان وعـــــــلـي الـــــــصــــــــالح

والطوبجي). 

  «d¼UE² « vŠdł WFÐU²* ÊËUFð …—œU³  oKDð W×B «

رضى مدير عام العيادات الشعبية يتفقد ا


