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وقـــال الـــدخــيـــلـي في وقت ســـابق أن
(االمانة الـعامـة للـمجلـس وافقت على
طلب احملـافظـة إلنشـاء مشـروع مصب
شروع مجاري الـبطحاء) مبيـنا ان (ا
سيخدم اكثر مــــن 30  الف نسمة من
سكـنـة مركـز القـضـاء بتـوفـير خـدمات
صرف صحي حديثة لصوبي الشامية

واجلـزيــرة وانـهـاء مــعـانــاة االهـالي).
وفي تــطــور الحق  ,اصــدر الــدخــيــلي
قرارا بأعفـاء قائمـمقام النـاصرية علي
حسن غضـبان من منـصبه. واكد وزير
النفط ثامر الغضبان توفيــــــــــر 850
 فـرصـة عـمل ألبـنـاء ذي قـار وخملـتـلف
االختصاصات. ونقل بيان للوزارة عن

دوائـر الــبـلــديـة والــتـربــيـة والــرعـايـة
الصحية االوليـة واجملاري والتسجيل
ــــطــــالب الــــعــــقـــــاري اســــتــــجــــابـــــة 
ــتــظــاهــرين). واعــلن الــدخــيــلي عن ا
مـوافـقـة مــجـلس الـوزراء عــلى الـعـمل
ـشــروع مــجــاري قــضـاء الــبــطــحـاء
واستـكمـال انـشاء الـبنى الـتـحتـية له.
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الــغـضــبــان الــقــول ان (فــرص الـعــمل
سيـتم تـوزيعـهـا ضمن مـسـاحة الـعمل
في مـواقع احلـقــول الـنـفـطــيـة لـشـركـة
نـفـط ذي قـار ومــقــر الـشــركــة وحـسب
الـشـاغـر واحلـاجــة والـتـخـصص). من
جانـبه قـال مديـر عام شـركـة احملافـظة
بحـسب الـبـيان ان (هـذا االجـراء يأتي
حــرصــاً مـن الــوزارة والــشـــركــة عــلى
توفـيـر فرص لـلـعاطـلـ عن الـعمل في
ـعـمول احملافـظـة وضـمن الـسيـاقـات ا
بها من خالل توفر الدرجات الوظيفية

الشاغرة). 
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علن عنها الفتا الى ان (فرص العـمل ا
تـشــمل 250 درجـة فـي حــقل الــغـراف
الــــنـــــفـــــطي و 200 درجــــة فـي حــــقل
ـــقـــر الـــنـــاصـــريــــــــة و  400 درجـــة 
الـشـركـة) مـؤكـداً انـه (بـهـدف حتــقـيق
ـوقع الـعـدالـة سـيـكـون التـقـد عـبـر ا
اإللكـتـروني). وقـررت مـحـافـظة واسط
فــتح بــاب الــتـرشــيح لــشــغل عــدد من
ناصب الشاغرة في احملافظة . وقال ا
ــيــاحي في احملــافظ مــحــمـد جــمــيل ا
تــصـــريح امـس (اجــريـــنـــا ســلـــســـلــة
تـغــيــيــرات اداريــة مـهــمــة وفــتح بـاب
الترشيح   17موقع اداري وخدمي في
احملـافــظـة اســتــجـابــة لـلــمــتـظــاهـرين

wÐU d « rÝUÐ ≠ —U  Í–

اعـفـا مـحـافظ ذي قــار عـادل الـدخـيـلي
ستـة مـدراء في قـضـاء سـوق الـشـيوخ
ــتــظــاهــرين في اســتــجــابــة لـرغــبــة ا
احملـافــظــة . وجــاء في وثــيــقــة حتـمل
توقيع الـدخيـلي انه (تقـرر اعفـاء ستة
مــســؤولـــ في الــقـــضــاء وهم مــدراء
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عد اخلبـير االقتصادي باسم جميل انطوان خطوة استثمار العراق لالموال الفائضة
من مبيـعات الـنفط في اخلزانـة االمريكـية حتفـز النـشاط االقتـصادي وغطـاء لعمـليات

االقتراض اخلارجي.
وقــال انـــطــوان لـ (الـــزمــان) امس ان
(هناك الكثير من الدول بينها العراق
تـحقـقة تسـتثـمـر االموال الـفائـضـة ا
من مـــبــيـــعـــات الــنـــفط في اخلـــزانــة
االمريكية لالستفادة مـنها وتشغيلها
لـلــحــصـول عــلى اربــاح) واضـاف ان
(هــذه اخلــطـوة مــضــمــونــة وتـعــطي
سـمــعـة قــويـة لــدى اجملـتــمع الـدولي
عــنــدمــا يـــلــجــأ الــعــراق لالقــتــراض
اخلـارجي كـمـا وتـعـد وسـيـلـة جـاذبـة

لالستثمار في اجملاالت اخملتلفة). 
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وجـاء الـعـراق من ضــمن اكـبـر الـدول
ــســتـثــمــرة في اخلــزانـة الــعـربــيــة ا
االمـريـكــيـة كـالــسـعـوديــة الـتي حـلت
ـرتبـة األولى بـنـحو  181.5ملـيار با
دوالر وتـالهــــــــا كـل مـن الــــــــكــــــــويت
واإلمارات والـعراق عـلى التـوالي.أما
ي في إجـــمــالـي االســتـــثـــمـــار الــعـــا
ســــــنـــــدات اخلــــــزانـــــة فــــــقـــــد وصل
إلــــــــــــــى  6776.8 مــــلــــيــــار دوالر
خالل الـــعـــام اجلـــاري وان إجــمـــالي
االســـتـــثـــمــار الـــعـــربي فـي ســـنــدات
اخلـزانـة األمـريـكـيـة لم يـتـجاوز 300
مــــلــــيـــــار دوالر وهــــو الــــرقم الــــذي
تـسـتـثـمره الـبـرازيل وحـدهـا في تـلك
الـســنــدات. وتـصــدرت الـيــابـان مــنـذ
ـسـتـثـمرة أشـهـر عـدة الئـحـة الـدول ا
في السنـدات األمريكـية حيث تـمتلك
سندات بـقيمـة  1145.8مليار دوالر
لـكـنـهـا انــخـفـضت بـنـحـو  29مـلـيـار
ـــرتـــبــة دوالر.وجـــاءت الــصـــ في ا

ــالـيــة لـلــحــد من تـهــريب الــعـمــلـة. ا
واشـــــار اخلـــــبـــــراء الـى ان (بـــــعض
صارف تـدفع  أمواالً طائـلة جلهات ا
متنفذة بـغية صرف النـظر عن ملفات
تـتـعـلق بـفـساد ومـا يـتـرتب عـلى ذلك
من تــــهـــريـب وغـــســــيل وتـــبــــيـــيض
االمـوال) واكــدوا ان (غـيــاب الـرقــابـة

ثل تهـديداً حقيقياً لألمن صرفية  ا
الـقـومي االقـتــصـادي ويـشـكل خـطـراً
عـلى الـعـمـلــيـة الـوطـنـيـة وذلك سـبب
بـاسـتـمـرار اسـتـنـزاف امـوال الـعراق
في مـزاد بــيع الـعــمـلــة الـثــغـرة الـتي
تتسرب منها مليارات الدوالرت) على
حـد تــعـبــيـرهم  واســتـطــرد اخلـبـراء

بـالــقـول ان (مــبـيــعـات مــزاد الـعــمـلـة
بــلــغـت مــنــذ  2003 ولــغــايــة 2016
أكثر من  410 مليار دوالر إذ يشارك
في نـافــذة الــبـيع نــحـو  40 مـصــرفـاً
ئـة منهـا بعمـلية اهليـاً يسهم  80 با
تــهـــريب االمـــوال الى خـــارج الــبالد)

على حد قولهم. 

الــثــانــيــة ثـــاني أكــبــر اقــتــصــاد في
بـلغ  1102.4مـلـيار دوالر الـعالـم 
بلغ  346.2 مليار من ثم بريطانـيا 
ــؤشـر الــقـيـاسي في دوالر.  وشـهـد ا
ــالـــيــة بـــورصــة طـــوكـــيــو لـألوراق ا
تـبـاطىء جــراء مـخـاوف بــشـأن تـقـدم
مــحــادثــات الــتــجــارة بـ واشــنــطن
وبك حيث سجل قطاع التكنولوجيا
أكـبـر هـبـوطـا وقـادت شـركـات أشـبـاه
ـوصالت اخلـسـائـر. وهـدد الـرئـيس ا
األمـريــكي دونـالــد تـرامب بــتـصــعـيـد
احلرب التـجاريـة بالقـول إنه (سيرفع
الرسـوم علـى الواردات من الـص إذ

لم يتم التوصل التفاق). 
ـؤشـر مــنـخـفـضـا  0.62 في وأغـلق ا
ـــــئـــــة إلى  23148.57 نـــــقـــــطـــــة. ا
وأضـعــفت تــصـريــحـات تــرامب الـتي
أدلى بــهـا عــقب اجــتـمــاع لإلدارة في
البـيت األبـيض اآلمـال بإنـهـاء احلرب
الــتــجـاريــة الــدائــرة مــنـذ  16شــهـرا

ية. والتي قلصت التجارة العا
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تعـامل القلق حيال وينتاب بعض ا
حدوث تـدهور أكبـر في العـالقات ب
ــتـحــدة والـصــ بـعــدمـا الـواليــات ا
وافق مـــجــلـس الــشـــيــوخ األمـــريــكي
بـــإجـــمـــاع األصــــوات عـــلى تـــشـــريع
يسـتهـدف حمـاية حـقوق اإلنـسان في
هـونك كـونك الـتـي تـشـهـد احـتـجـاجـا
ستعمرة عنيفا ضد حكم الص في ا
الـبـريـطـانـيــة الـسـابـقـة. الى ذلك دعـا
خبراء اقتصاديون الى تفعيل الرقابة

وتـكـشف أرقـام الـتـقـريـر الـصـادر عن
الـيـة االسـبق احـمد رئيـس اللـجـنـة ا
اجلـــلـــبي عن (مـــبـــيـــعــات الـــعـــمـــلــة
االمـريكـيـة لـلـبنـوك الـتي بـلـغت نـحو
مـــلـــيــــار دوالر في حـــ قُـــدرت 312
ـصارف ـهربـة عـبر بـوابة ا االموال ا

بقيمة  130مليار دوالر).

وتمـاشيا مـع متطـلبـات االصالح التي
ينـشـدهـا اهـالي احملـافـظة) ,داعيـا من
تـنــظـبـق عـلــيه شـروط الــتــرشـيح الى
ـواصــفـات االداريـة (الـتــقـد ضـمـن ا
ناصب طلوبـة الشغال ا والقانونيـة ا
الشاغرة في احملافظة). وأعلنت وزارة
الدفاع عن مجمل ما  إعادته للخدمة
ــفـســوخــة عــقـودهـم. وأوضـحت من ا
الـــــدفـــــاع في بـــــيـــــان امـس ان (عــــدد
الـعـائــدين بـلغ  54939 شـخــصـاً الى
اخلـدمـة حـتى يـوم امـس ومـسـتـمـرين
بــإصـــدار األوامـــر اإلداريــة اخلـــاصــة
فسوخة عقودهم إلى اخلدمة بإعادة ا
).  واعلـنت وزارة االتصاالت عن تباعـاً
تـثــبـيت الــدفـعـة االولـى من الـعــامـلـ
بصفـة عقـود على مالك الـوزارة الدائم
. وتـأتي والـبــالغ عـددهم  954مـوظـفــاً
هـذه اخلـطـوة اسـتـناداً لـقـرار مـجـلس
ــرقم  409 فـي 2019 وقـال الـوزراء ا
بيـان تلـقـته (الزمـان أمس) انه (سـيتم
الـعـمل عـلى تـثـبـيت الـوجـبـة الـثـانـيـة
خالل االيام القـليلـة القادمة  سـتسهم
هـــذه اخلــطـــوة فـي رفـــد دوائــر وزارة
ـا االتـصــاالت بـالــطـاقــات الـشــابـة و
يـنـسـجـم مع الـبـرنــامج احلـكـومي في
ايـجـاد فـرص عــمل لـفـئــة الـشـبـاب من

 .( اخلريج
محافظ ذي قار
عادل الدخيلي

في عملية ثـانية بضبــــــط  29 متهماً
من أصـــحــــاب مـــكـــاتـب اإلنــــتـــرنـــيت
ـنـتـشـرين قـرب دائـرة واالسـتـنـسـاخ ا
ـدنـيـة واجلـوازات واإلقـامة األحـوال ا
وصل; لـقيامهم في اجلانب األيسـر با
واطن وأخذ مبالغ مالية باستغالل ا
منـهم لـقاء سـحب  اسـتمـارة الـبطـاقة
وحَّـدة عـلـماً أنـهـا مـجانـيـة. وبـينت ا
ــديـريــة أنه ( تــنــظـــيم مــحــضـري ا
ـضبـوطة ـبرزات ا ضبط أصـوليـ با
ــات في الـعــمـلـيــتـ الــلـتـ مع األولـيَ
تمَّـتا; بـناءً عـلى مـذكرتـ قضـائيـت

ُــتَّـهـمـ عـلى وعـرضـهـمــا بـصـحـبـة ا
ُختصَّة الهيئة التحـقيقية القضـائية ا
بـقـضـايــا الـنـزاهـة في نــيـنـوى الـتي
ــتــهم في الــعــمــلــيــة قــرَّرت تــوقــيف ا
ـادة  307 من األولى وفــقــاً ألحــكــام ا
قـــانـــون الـــعـــقـــوبــــات مع الـــعـــلم أن
مــحـــكــمـــتي اجلـــنــايـــات واجلــنح في
نينوى أصدرتا حكـم سابق بإدانة
ـذكور في قـضايا حـققت فـيها تهم ا ا
مــديــريــة حتــقـــيق نــيــنــوى).وأضــاف
الــبــيــان إن (الــهــيـــئــة الــتــحــقــيــقــيــة
ُـختصَّة بقـضايا  النزاهة القضائية ا
ــتـــهــمــ الـ 29 في قــررت تــوقـــيف ا
الــعـــمــلـــيــة الــثـــانــيـــة وفــقـــاً ألحــكــام
ـــــــــادة  456 من قانون العقوبات). ا

شـتـريات لـعام 2017 ورئيس جلـنـة ا
في الـــدائـــرة نــفـــســـهـــا). وأضــاف أن
ادة (احلكم يأتي استنادا إلى أحكام ا
من قانـون الـعقـوبـات عن قضـايا 340
ـــال الــعــام).الى ذلك تــتــعـــلق بــهــدر ا
اعـلــنت الــنـزاهــة عن ضــبط مــتـهــمـ
ـواطن واستغاللهم باالحتيال على ا
في نيـنـوى. وقال بـيان تـلـقته(الـزمان)
امس ان (دائرة التحقيـقات في الهيئة
كشـفت عن تمـكن مالكـاتهـا في نيـنوى
من ضـــبط مـــتـــهم بـــاالحـــتـــيــال عـــلى
واطـنـ وتسـلم مـبالغ مـالـية مـقابل ا
ـصرف العقاري إجنازمعامالتهم في ا
بــاحملــافــظــة) مــوضــحــا أن (مالكــات
مديـريـة حتـقـيق نـينـوى الـتي انـتـقلت
ــصـــرف الــعــقـــاري في اجلــانب إلى ا
ـوصل ضــبـطت مـتـهـمـاً األيـسـر من ا
راجـع في يقـوم بـإجناز مـعامـالت ا

صرف لقاء مبالغ مالية).  ا
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وبيـنت الـدائرة أنه ( خالل الـعـملـية
ضبط معامالت قروض عقارية ومبالغ
ـتهـم تسـلـمـهـا مـقابل مالـيـة بـحـوزة ا
ــعــامالت إضــافـة إلـى ضـبط إجنـاز ا
كتـب وأوليـات تـخص دوائـر مـخـتـلـفة
مع كـمـبـيـاالت وصـور قـيـود عـقارات).
واشار البـيان قيـام فريق عـمل الدائرة

(الــتـقــريــر تــضـمـن قـيــام احملــافــظـة 
بــاســتـــخــدام الــدرجــات الـــوظــيــفــيــة
اخلـاصـة بـدائــرة صـحـة صالح الـدين
دون الـرجـوع إلى الـدائـرة) الفـتـة إلى
تهم صدر أن (قرار االستقدام بحق  ا
ـادة  340 من قـانـون وفـقــاً ألحـكــام ا

العقوبات العراقي). 
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وكـانت الــهـيــئـة قــد أعــلـنت  في وقت
سـابق من الـشـهـر اجلـاري عن إصـدار
محـكـمـة التـحـقيق اخملـتـصـة بقـضـايا
النزاهة في صالح الـدين أمر استقدامٍ
بــحق الـــنــائب عـــلى خــلــفـــيــة صــرف
مـبــلـــــغ  10مــلــيــارات ديــنــار لــغــيــر
األغـراض اخملـصــصـة لـهــا أثـنـاء مـدة
تـوليـه منـصب مـحـافظ صالح الـدين .
وقضـت محـكـمـة جـنايـات بـابل حـكـما
بـالــســجن بــحق مـديــر بــلـديــة احلــلـة
ــشــتــريـات الــسـابـق ورئـيـس جلـنــة ا
لعــام  2017 عن قضـايا تـتعلـق بهدر
ــال الــعــام بــحــسب بــيــان لــلــمــركــز ا
اإلعالمي في مـجـلـس الـقـضـاء األعـلى
تلقته(الزمان) امس اوضح إن (الهيئة
الـثــانـيــة في مــحـكــمـة جــنـايــات بـابل
اخملـتـصـة بـقـضــايـا الـنـزاهـة أصـدرت
دة  3 سنـوات عـلى حـكـمـا بالـسـجـن 
كل من مــديــر بـلــديــة احلــلــة الــسـابق

(محـكـمة الـتـحقـيق اخملـتصـة بـالنـظر
بقـضايـا النـزاهة في مـحافـظة كـركوك
اصـدرت أمـري اسـتـقـدام بـحق كل من
وزير التعلـيم العالي والبـحث العلمي
األســـبق ورئـــيـس جـــامـــعـــة كـــركـــوك
السابق في قـضية مـخالفـات في عقد
مـشـروع مـوقع أعـمــال بـوابـة جـامـعـة
كـركـوك).وأوضـحـت الـدائـرة أن (قـرار
االسـتـقـدام في الـقــضـيَّـة الـتي حـقَّـقت
فيـهـا الهـيـئـة وأحالـتـها إلى الـقـضاء
ــادة  340 من صــدر وفــقــاً ألحــكــام ا
قــانــون الــعــقـــوبــات الــعــراقي). كــمــا
أعلنت الهيئة عن صدور أمر استقدامٍ
بــحق أحــد أعــضــاء مــجـلـس الــنـواب
احلــالـي في قـــضــيـــة حـــقَّــقـت فــيـــهــا
وأحالـتها إلـى القـضاء تعـود إلى مدة
تـولـيه مـنـصب مـحـافظ صالح الـدين.
وقالـت دائرة الـتـحـقـيقـات في الـهـيـئة
في بـــيــان تـــلـــقـــته(الـــزمــان) امس أن
(محـكـمـة حتـقـيق الرصـافـة اخملـتـصة
بـــقـــضـــايـــا الـــنـــزاهـــة أصـــدرت أمـــر
استـقـدامٍ  بـحق أحد أعـضـاء مـجلس
الـنواب احلـالي مـحـافظ صالح الـدين
ــعــلــومــات الــســابق; عن مـــوضــوع ا
ثبتة  في التقرير التدقيقي الصادر ا
ــفـتش الــعـام  في وزارة عن مـكــتب ا
الـــصــــحـــة) وأوضـــحـت الـــدائـــرة أن

بــالــســــــــجن 3 ســنــوات عــلى مــديــر
بــلـــديــة ورئـــيس جلـــنــة مـــشــتـــريــات
. ونقلت هيئة النزاهة في بيان سابق
تــــلــــقــــته (الــــزمــــان) امس عـن دائـــرة
الـتــحــقـيــقــات في الــهـيــئــة قـولــهـا ان
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أعـلن مـجـلس الـقـضـاء االعـلى وهـيـئة
الـنــزاهـة عـن صـدور أوامــر اسـتــقـدام
بـحق وزيـر ورئــيس جـامـعــة سـابـقـ
ونــــــــائـب حــــــــالـي وصــــــــدور حـــــــــكم
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تـظاهـرين السـلمـي  ـحبـة وسعـادة .. ( اللـهم ال حسـد)  للـشبـاب ا اقولـها 
ـنطق والـعنـفوان السيـما الـذين تـضيـفهم الـفضـائـيات ..فـهم عنـوان الثـقـافة وا
والعـقالنية  وحـ اشاهدهم  أزهو فـرحا .. فأقـوالهم حجة  ورؤاهم حـكيمة
.. همهم الوطن ..  اعطوا مثاال في الوعي  وامتلكوا قابليات الفتة لالنتباه في
ثقـافتـهم  من خالل اظهـارهم الهدف الـذي يتـوجب حتقيـقه بصـورة واضحة 
تظـاهرون السلميون  بعيدا سار الذي يتخذه ا متـمتع برؤية سليمة بـشأن ا

عن الضغائن والطائفية  ..
تظاهرين  من لقد صهر هؤالء الشباب في لقاءاتهم  خصال وطموحات  كل ا
طـالب اجلامـعـة الى سائق "الـتـكتك" ومن حـامل شـهادة الـدكـتوراه الـى العـتال
في االسـواق  ومن ربـة الـبــيت الى اسـتـاذة اجلـامـعــة .. لم اجـد واحـداً مـنـهم
يتـحـدث عن نـفسه  او هـمـومه الـشخـصـيـة او معـانـاة اهلـه ومنـطـقتـه  فكـلـمة
(االنـا ) ملغاة من قواميـسهم .. كانوا قادة في طـرح هموم الناس  وان الوعي
اجلمـعي واجملـتمـعي عـندهم  هـو الـذي يضـع قضـيـة التـظاهـرات الـسلـمـية في

موقعها الصحيح وايصالها إلى عقل كل مواطن حريص على بلده .
كل احاديـثهم  كانت دعوات لتمك شبابـنا من القيام بواجباتهم جتاه الوطن
وايجـاد فرص عمل مناسـبة  وتأهيلـهم وتعليمـهم وإعدادهم على أعلى وأحدث
سـتويات للـمشاركة الـفعالـة في بناء الوطن وتـأكيد أسس رفعـته ودعم عجلة ا
ستدامة والـنهوض بهم في شتى القطاعـات  وحتفيزهم على العطاء التـنمية ا
واإلبـداع وتقد كل ما هو مثـمر  والبحث عن األفكـار اخلالقة والريادية التي
تـســهم في الـبـنــاء  وصـوالً إلى أرقى مـســتـويـات الـتــمـيّـز.. مع الـتــأكـيـد عـلى
االبـتـعاد عـن عبـاءة احملـاصـصـة الـتي حـطـمت جـدران وسـور البـالد  وكشف
فسـدين وتطـبيق الـشعـار االزلي ( من اين لك هـذا ? ) الذي اصبح الـفسـاد وا
هـمة التي تعيد للوطن هيبته. محل تـندر في اجملتمع  وغيرها من الطروحات ا
ـتظاهرون  تضع مؤسسات الدولة ان قضـية الوعي اجملتمعي الذي ينادي به ا
جمـيعـها أمام مـسؤولـية وطـنية في الـقيـام بتحـرك مسـؤول يزيـد من قيم الوعي
بـقــضـايــا الـوطن  ويــحـفــز اجملـتــمع عـلى مــواجـهــة الـتــحـديــات وحتـمل عبء
اإلصالح ومــا يـتـرتب عــلـيه من تــداعـيـات وأي حتـرك غــيـر ذلك فـهــو تـغـيـيب
نـطق القول ان للـوعي وتهـوين غيـر مسـؤول من حجم الـتحـديات  ولـعل من ا
الشـبـاب  وهم عـمـاد هذه الـتـظـاهرات  يـعـدون من أهم الـعـناصـر األسـاسـية
لتـقـدم الشـعب واجملـتمع وهـم أهم عنـاصـر التـنـميـة ومـصدر الـقـوة واحليـوية
ــسـتــقـبل وبــنـاء وسـر الــتـقــدم وأسـاس بــنـاء الــنـهــضـة وقــوتـهــا فــهم قـاده ا
احلـضارة وهم صناع أمل األمة وهم من يلبي نداء الـنهضة في كافة الصعد
ـعـيب جـدا تـرك آمـال هذه سواء الـعـلـمـيـة واالجتـمـاعـيـة واالقـتـصاديـة  ومن ا

الفئة تضيع في السراب .
لـضيـوفنـا من على الـفضـائـيات  من ابـطال الـتظـاهرات
الــسـلــمـيــة  اقـول : حــمـانــا الــله وإيـاكم من احلــسـد 
ولـنردد دائـماً قـول الرسـول الكـر " أعوذ بكـلمـات الله

التامة من كل شيطان وهامة ومن كل ع المة".

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

مبنى احملكمة اإلحتادية
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ا لديها ا تـملك من ثروات في باطن األرض بل  مـا عاد وزن البلدان يُقاس 
من ثـروة بشـريـة مـؤهـلـة وهي الـضـمـانة األكـيـدة لالرتـقـاء بـاألوطـان وحتـس
عارف هـارات وا نوعـية احلـياة والـتأهيل يـعني اكـساب  اجملـتمع اخلبـرات وا
تسارعة في حركة العلم ولكي تمسك الدول بناصية الغد ومواكبة التطورات ا
شـرق استثمـرت الشباب وأولـتهم بالغ عنـايتها بـوصفهم قوى االنـتاج وعماد ا
سـتقـبل وأثـمر ذلك عن بـلوغ بـعض الدول مـراتب مـتقـدمة بـينـما ظـلت التي ا
تـنظـر الى باطن األرض في مـؤخرة الـسـرب  كمـا هو حـال بالدنا الـتي فرطت
ؤهل وجـعلتـهم نهبـا للحروب ـؤهل منهم وغـير ا تعـاقبة بـالشباب ا اداراتهـا ا
عـتقالت عـلى مدى عـقود ولم تـفكـر يومـا بشـكل حقـيقي بـاحلفاظ والبـطالـة وا
ـا ال طائل منه . وبدل أن تتحس علـى هذه الطاقة احليويـة والتأسف لهدرها 
معـاناة الشباب وتـبحث عما يرفع احلـيف عنهم  تقابـلهم بالقمع والـقتل عندما

ينتفضون تعبيرا عن واقع ما عاد يُطاق .
الي عـلى الـتعـليـم وترمي نـتائـجه الى الـشارع  فـهل أسوء من ادارة تـنـفق ا
وال تفـكر في كـيفيـة استرجـاعهـا باإلنتـاج لتنـفقـها في مجـال آخر وهل أقسى
من شـباب يتـسكع في األزقـة بال عمل وبـعد الـيأس واالحـباط يـرتمي بـعضهم
ة وهل أسـوأ من انـهـاء حيـاة أكـثر في أحـضان االنـحـراف والـتطـرف واجلـر
ـعتقـل باآلالف بـداللة اطالق احملاكم من  300 شـاب وشابة في شـهر واحد وا
سراح 2400 مـعتقل وال نعرف كم بقي رهن االعتقال او أعداد الذين اصيبوا
ـا يعـانيـه اجملتـمع من أعبـاء مـتراكـمة  بعـوق جسـدي لـيضـيفـوا عـبئـا جديـدا 
ا يـجـري  بل ويبـتـكرون ذرائع زائـفة بيـنـما احلـكومـة وأحـزابهـا تنـظـر ببـرود 
ـقـبـول  وثـالـثة لـتـبـريـر مـا يـحـدث  مـرة بـالـطـرف الـثـالث  واخـرى بـالـبـديل ا

بتخويف الناس بالنموذج السوري .
الذي يـريد بنـاء البالد حقـا  ويحرص على تـقدمهـا  عليه ان يـقارن من حلظة
ــكـاسب الــتي تــتـحــقق من بــقــاء احلـكــومــة وحـجم انـطـالق االنـتــفــاضـة بــ ا
ـقـارنة يـتخـذ الـقرار فـما اخلسـائـر احملتـملـة بـ الشـباب وفي ضـوء نـتائج ا
خسـرناه من شباب ال يـعادله استـقالة احلكـومة بل وتغيـير النظـام برمته لكن
يبـدو ان أحزاب الـسلطـة غلّبـت مصاحلـها على صـون حيـاة الشبـاب واتخذت

هدي ساترا للدفاع عن بقائها. من عبد ا
ؤهل علـينا أن نـدرك بأن مستـقبل البالد مـرهون بشـبابها والسـيما الـشباب ا
ـعـقـول أال توظف هـذه الـطـاقات الذي تـوافـر عـلى حصـيـلـة عـلمـيـة فـمن غيـر ا
خلدمـة التنمية وتستنزف في أعمال بدائـية ال تمت بصلة إلمكانياتها ومجاالت
تخـصصها وما يترتب على ذلك من اهانة لكرامتها واذالل لشخصياتها فمن
مسـؤولـيـات احلـكـومة ايـقـاف االسـتـنـزاف عـلى أقل تـقديـر حلـ تـوفـيـر فرص
العـمل الالئـقة  وأرى ان الـسبـيل لـذلك يكـمن في تخـصـيص مبـلغ مالي مـع
لكـل شاب من خـريجـي الكـليـات يـسد احلـد االدنى من احـتيـاجاتـه على سـبيل
القـرض يسدد عندما توفر احلكومة له فرصة عمل سواء في القطاع احلكومي
ـركــون عـلى الـرف او أم الــقـطـاع اخلــاص عـبـر مــجـلس اخلـدمــة االحتـادي ا
مكـاتب التـشغيل الـتي يفـترض تـفعيـلهـا ولكي ال تـتسلـل مخالب الـفسـاد لهذا
ـشــروع فـالـقـوائم جـاهـزة لــدى وزارة الـتـعـلـيم الـعــالي وبـذلك نـضـمن عـدم ا
انحـراف الشـباب بـسبب الـعوز او الـشعـور بعـدم جدوى الـشهـادة الدراسـية
امـا كـيـف تُـوفـر األموال فـهـذه مـسـؤولـيـة احلـكـومـة الـتي رضـيـت ان تـتـصدى

نطقة . إلدارة بلد ثري يعد من أغنى بلدان ا
ـا تـعـانـيه ادرك تـمـامــا ان احلـكـومـة غـيـر قــادرة عـلى تـنـفـيـذ هــذا االقـتـراح  
ـديونيـة الذي يـربو على  130 مـليار دوالر يـزانيـة من عجـز متفـاقم وحجم ا ا
واشتـراطات صندوق النقـد الدولي ولكنها قـبلت أن تتحمل وزر التـركة الثقيلة
التي ورثـتها من احلـكومات السـابقة بحـسب تعبـير السيـد رئيس الوزراء الذي
لم نـتوقع منه زج نفسه في مشروع فاشل من أوله  فهو أدرى من غيره بطبقة
ال العام سيـاسية أثبـتت الوقائع انها ال تـعرف من ادارة الدولة سوى سـرقة ا
هدي بكامل عرفة اليقينية يجاهد عبد ا وركوب الـسيارات الفاخرة ومع هذه ا
قــدراته إلنــقـاذهــا من طـوفــان االرادة الــشـعــبـيــة  بــيـنــمـا
ـتـوثب للـمـستـقبل يـضحي بـالـشبـاب وأي شـباب ذلك ا
واحلـالم باستعـادة وطنه واسترجـاع هويته وليس أمام
من يـفـرط بـالـشــبـاب سـوى عض األصـابع ولـيس ذلك

ببعيد .  


