
ار�سال  مت  انه  الوزراء  رئي�س  بني   2017/2/7 يوم 
العراقي  م�رشوع قانون لتعديل قانون �سبكة االعالم 
رقم )26( ل�سنة 2015 اىل الربملان لت�رشيعه ومبا ان 
الربملان يدر�س حاليا ا�سدار قانون جديد ملفو�سية 
االنتخابات بدال من قانونها رقم )11( ل�سنة 2007 
وان اع�ساء جمل�س املفو�سية ينتهي عملهم يف �سهر 
تقلي�س  يتناول  ان  بد  ال  التعديل  فان  القادم  ايلول 
ت�سعة  من  االنتخابات  مفو�سية  جمل�س  اع�ساء  عدد 
يقال عن  ذاته  واالمر  مفو�سني  اىل خم�سة  مفو�سني 
جمل�س امناء �سبكة االعالم العراقي اذ ال بد من تعديل 
املادة الثامنة من قانون �سبكة االعالم العراقي ب�سكل 

يت�سمن تقلي�س عدد اع�ساء جمل�س االمناء يف ال�سبكة 
من ت�سعة كما ورد يف القانون احلايل اىل خم�سة امناء 
مفو�سية  جمل�س  ادارة  على  كاف  العدد  وهذا  فقط 
العراقي  االعالم  �سبكة  امناء  وجمل�س  االنتخابات 
مفو�سية  قانون  من  ال�سابعة  املادة  وان  �سيما  ال 
املفو�سني  جمل�س  اع�ساء  عدد  ان  تقرر  االنتخابات 
الت�سعة يتمتعون بامتيازات وكيل وزارة واالمر ذاته 
االعالم  �سبكة  يف  االمناء  جمل�س  اع�ساء  عن  يقال 
ت�سعة  ان عددهم  الثامنة  املادة  العراقي حيث قررت 
اع�ساء و�سيوؤدي هذا التعديل اىل �سطب ثمانية وكالء 
االنتخابات  مفو�سية  يف  اخلدمة  مالك  من  وزارة 
و�سبكة االعالم العراقي مع ما يرتتب على هذا ال�سطب 
مالك  يف  الوزارة  وكالء  عدد  تقلي�س  من  والتعديل 

عنه  ينجم  وما  وكالء  ثمانية  بقدر  العامة  اخلدمة 
واحلمايات  واملخ�س�سات  الرواتب  يف  اقت�ساد  من 
من  ذلك  و�سوى  وال�سيارات  واالثاث  وااليفادات 
النفقات التي يتم انفاقها على كل كيل وزارة ال �سيما 
الوزارة  يف  الثاين  ال�سخ�س  هو  الوكيل  ان  عملنا  اذا 
�سيما  ال  ذلك  على  يرتتب  ما  ومعروف  الوزير  بعد 
النفقات  لتقلي�س  اال�سالحية  يوافق احلملة  وان ذلك 
التقلي�س يوؤدي  اذا كان  وتقلي�س املنا�سب وخا�سة 
اىل وفرة مبالغ لي�ست قليلة يوؤكد ذلك ان هنالك قرار 
حكم �سدر من املحكمة االحتادية العليا ب�ساأن قانون 
�سبكة االعالم العراقي ت�سمن اال�سارة اىل م�سائل عدد 
املالية  واللجنة  ال�سبكة  يف  االمناء  جمل�س  اع�ساء 
فيها و�سالحيات جمل�س االمناء با�ستحداث ت�سكيالت 

تطبق  بحيث  االمناء  جمل�س  اع�ساء  تر�سيح  وطريقة 
و)80/ الد�ستور  من  )61/خام�سا(  املادتني  احكام 
خام�سا( من الد�ستور اللتني جعلتا الرت�سيح للدرجات 
جمل�س  ولي�س  الوزراء  جمل�س  �سالحية  من  اخلا�سة 
تطرق  كذلك  حاليا  القانون  يف  موجود  كما  النواب 
قانون  من  و26(  و22   21( املواد  اىل  احلكم  قرار 
حمال  املواد  هذه  كانت  حيث  العراقي  االعالم  �سبكة 
للمراجعة الد�ستورية خا�سة بالن�سبة ملوازنة ال�سبكة 
ويف  والرتاخي�س  والرتددات  املجانية  واالعالنات 
ان تقلي�س عدد مفو�سي  جميع االحوال فاننا نعتقد 
وعدد  االنتخابات  مفو�سية  يف  املفو�سني  جمل�س 
العراقي  االعلم  �سبكة  يف  االمناء  جمل�س  اع�ساء 

�رشورة حتمية توجبها الظروف املالية احلالية .

  �سخ�س يتقرب له املوظف بقدر تقرب املواطن.. كل 
دوائر  له ح�سور متميز يف كثري من  ح�سب حاجته، 

الدولة ان مل نقل كلها..
يتعامل  وغرفها..  الدوائر  بني  كالفرا�سة  يتنقل 
ان  اجلميع  يعرف  وبهدوء..  وذكاء  ولباقة  بنعومة 
كانوا موظفني او موظفات.. يعرف ا�سماء االبناء بل 
حتى اماكن بيوتهم وارقام هواتفهم.. هاتفه اليهداأ.. 
لي�س  وحتتاجه..  تريده  عندما  جتده  اجلميع..  يعرفه 
او يطلق عليه  به  لقب يكنى  ا�سم حمدد.. بل فقط  له 
النا�س.. ينجز ما يعجز من  ويكون معروفا فيه بني 
كمال  اجل  من  للدوائر  مراجعته  اثناء  غريه  اجنازه 
معاملة او احل�سول على وثيقة او غري ذلك.. له اطالع 
املمكن  من  التي  القانونية  الثغرات  من  الكثري  على 
الو�سل  حلقة  ليكون  يريده  ما  لتحقيق  منها  النفاذ 
ما بني الرا�سي واملرت�سي ذلك هو معقب املعامالت..

الروتني  ب�سبب  زغري  حممد  حيدر  املواطن  *يقول 
الدولة  دوائر  يف  املوظفون  به  يتعامل  الذي  القاتل 
عن  للبحث  م�سطراً  ا�سبحت  التاأجيل  وا�ستمرار 
وا�سطة من اجل اال�رشاع يف اجناز معامالتي خا�سة 
اخذت  لهذا  العا�سمة  عن  بعيدة  حمافظة  من  واين 
بن�سيحة كاتب العرائ�س "العر�سحلجي" وذهبت اىل 
احد معقبي املعامالت الذي وجدته امامي بعد ا�سارة 
�سغرية من قبل كاتب العرائ�س وكاأنه ينتظرين من 
"روح  ثقة  بكل  اخربين  معه  حتدثت  وعندما  �سنني 
بذلت  واين  خا�سة  نف�سي  ا�سدق  ومل  وتعال"  اتريك 
�ساعة  ا�سابيع وفعاًل وبعد  وطوال ثالثة  كبرياً  جهداً 
ون�سف ال�ساعة اجنز "ابو نذير" املعقب معاملتي ومل 
قد طلب  كان  ولو  دينار  الف  مائة  �سوى  مني  ياأخذ 
معاناة  حتملت  الين  العطيته  املبلغ  هذا  من  اكرث 

كبرية ب�سبب ال�سفر.
املواطنة افراح عدي �ساكر امراأة كبرية ال�سن جاءت 
من وا�سط حتاول جاهدة احل�سول على تقاعد زوجها 
اربعة  تقول  وحيدة  وهي  �سري  بحادث  توفى  الذي 
ا�سهر وانا يف دوامة يف كل مرة اآتي اىل بغداد اقوم 
با�ستدانة مبلغ من املال ع�سى ولعل ان اح�سل على 
�ساحب  ن�سحني  �سربي  نفاذ  وبعد  زوجي  تقاعد 
معقب  عن  البحث   "....." لدائرة  املجاور  املقهى 
املعامالت فهو الوحيد الذي ي�ستطيع اجناز معاملتك 
املقهى  �ساحب  على  اعتمدت  احد  اعرف  ال  والين 
حيث جاء �سخ�س عرفته من خالل �ساحب املقهى 
بانه املعقب حيث اعطيته املعاملة ومبلغًا من املال 
على  اح�سل  ومل  �سهر  من  اكرث  مرور  من  وبالرغم 

نتيجة وال اعرف اىل اين اذهب واقدم �سكواي..
*وقد يت�سور البع�س ان معقب املعامالت هو جمرد 
يعتقد  من  تاأثري..  له  ولي�س  املعاملة  يحمل  �سخ�س 
يزور  ان  عليه  يتاأكد  ان  يريد  ومن  خمطئ  فهو  ذلك 
متوفرون  املعامالت  معقبي  الن  الدوائر..  احدى 
كتوفر الر�سوة فيها هذا ما اكده املواطن علي خ�سري 
ياأمترون  الدولة  موظفي  بع�س  ان  وي�سيف  عبا�س 
باأمر معقب املعامالت بل وينجزون املعاملة مهما 
كانت �سعوبة االجناز وال�سبب هو ما يح�سلون عليه 
من ذلك املعقب من اموال مقابل كل معاملة منجزة 

حتت عنوان الهدية.
�سيء مل افكر به او يخطر على بايل ذلك ما حتدثت به 
املواطنة هيلة ح�سني حيث تقول قد ت�ستغرب اذا قلت 
املوجودة  االمنية  االخرتاقات  ا�سباب  ابرز  من  ان 
املعامالت حيث  ال�رشطة هم معقبو  اجهزة  االن يف 
يقوم هوؤالء بت�سهيل مهمة التعيينات على ا�سا�س من 
يدفع اكرث مهما كان ذلك ال�سخ�س وهدفه من وراء 
التعيني وخلفيته وما�سيه حيث يتم تعيني ا�سخا�س 
الكفاءة  ا�سا�س  على  لي�س  تلك  او  الدوائر  هذه  يف 
عن  امل�سوؤول  اىل  و�سل  الذي  املبلغ  ا�سا�س  على  بل 
التعيني اما املواطن باقر رافد نا�رش يقول ان بع�س 
معقبي املعامالت يعملون موظفني يف نف�س الدائرة 
اال انهم ال يلتزمون بدوام وان هناك من ال يحا�سبهم 
على االلتزام يف الدوام لذلك تراهم يتواجدون ب�سكل 
مكثف ح�سب اهمية الدائرة والزخم الذي تواجهه من 
قبل املواطنني وي�سيف لقد تغري و�سع املعقب عما 
كان عليه �سابقًا فلقد كان يف ال�سابق يقوم باجناز 
ما  ويعطي  اتعابه  بتقدير  يقوم  واملواطن  املعاملة 
ي�ستطيع على �سكل هدية اما اليوم فان املعقب يقوم 
بفر�س مبلغ من املال والبع�س من املعقبني لديه ما 
ال�سفر عن  الت�سعرية فقد تختلف معاملة جواز  ي�سبه 
التقاعد  معاملة  او  التموينية  البطاقة  نقل  معاملة 
كذلك تختلف ما بني املدين والع�سكري وهذا ينطبق 
الدولة  دوائر  يف  التعيينات  معامالت  على  اي�سا 
بالدوالر  الدفع  ا�سبح  بل  ع�سكرية  او  مدنية  كانت 

ولي�س بالدينار العراقي.
*كيف يعرف املعقب حاجة املواطن له

حاجة  للمعامالت  املعقب  معرفة  كيفية  عن  اما 
يقول  حيث  الدائرة  يف  وجوده  اثناء  له  املواطن 
يف  كنت  احلقيقة  يف  كاظم  �سجاد  احمد  املواطن 
حرية عندما اخربوين ان ابواب التعيينات قد اغلقت 
منذ ا�سبوع و�سبب حاجتي للوظيفة �سعرت بحرية اال 
ان هذه احلرية تبددت بعد ان جاء �سديق يل ليخربين 
ولكن  تريد  كما  تعيينك  ي�ستطيع  �سخ�س  هناك  ان 
اللقاء وعرفت  مقابل مبلغ من املال وبعد موعد مت 
انه معقب معامالت و�سبق وان قام بتعيني الع�رشات 
يف اكرث من دائرة لهذا ذهبت معه وقبل الدخول اىل 
ا�ستن�ساخ  مكتب  امام  االنتظار  مني  طلب  الدائرة 
ال�ساعتني خرج  للدائرة وبعد فرتة التتجاوز  جماور 
من الدائرة وهو مبت�سم ليخربين بالب�رشى ومل ا�سدق 
اغلب  يف  الوا�سطة  ان  مهمة  حقيقة  وعرفت  نف�سي 
االحيان لي�س لها اهمية امام ر�سوة معقب املعامالت 
ينح�رش  ال  املعامالت  معقبي  ان  اقول  ان  بقي 
املقاهي  يف  جتدهم  بل  فقط  الدوائر  يف  تواجدهم 
�سفة  ينتحلون  ممن  الكثري  هناك  ان  علمًا  اي�سًا.. 
قد  بطريقة  ولكن  واالحتيال  الن�سب  لغر�س  املعقب 
او يح�سل  حتقق نتيجة ما. ملن يريد اجناز معاملة 
على وثيقة او وظيفة وبهذا ن�ستطيع القول ان معقب 
بينه  الر�سوة  االمينة" القت�سام  "اليد  هو  املعامالت 

وبني املوظف امل�سوؤول.

ال�سعوبة  يتيًما،مبنتهى  بغداد  يف  خانة  احليدر  منطقة  يف  ولد 
املدر�سة  يف  واملتو�سطة،  االبتدائية  درا�سته  يكمل  اأن  ا�ستطاع 
الفنون اجلميلة ق�سم  األتحق مبعهد  املاأمونية، وبعد تردد طويل 
جنم  ال�سبلي  حقي  الكبري  العراق  فنان  فيه  ليحت�سنه  امل�رشح، 
امل�رشح وقتها، حني راأى فيه ممثاًل واعداً ميتلك القدرة على اأن 
يكون جنمًا م�رشحيًا، لكن الظروف املادية القا�سية التي جعلته 
يرتدد كثرياً يف االلتحاق باملعهد جنحت يف اإبعاده عنه، ليعمل 

مراقبًا يف م�رشوع الطحني باأمانة العا�سمة.
يف  اال�ستمرار  من  متنعه  مل  لكنها  املعهد،  عن  الظروف  اأبعدته 
العراقي  املقام  اإىل  اال�ستماع  و  ي��داه،  عليه  ماتقع  كل  ق��راءة 
ي�ستمع  كان  كما  االأ�سيل،  العربي  املو�سيقي  ب�سلمه  املعروف 
اأي�سًا اإىل اأم كلثوم، وحممد عبد الوهاب وفريد االأطر�س واأ�سمهان 
وليلى مراد وجناة علي، وكانت اأغنياتهم وقتها متالأ االأ�سماع يف 
مناخ كان يدعو كل منهم اإىل االجتهاد واالإجادة الإمتاع متذوقي 
الطرب، وجلعل ناظم يتعلق اأكرث فاأكرث بالغناء ويحفظ اأغنياتهم 
عن ظهر قلب، ليكت�سف ويكت�سف املحيطون به اأَنّ هناك موهبة 
غنائية لن تكرر يف حنجرة مراقب م�رشوع الطحني. هذه الفرتة، 
اأك�سبته طموحًا غري حمدود وعناداً واإ�رشاراً على اإكمال الطريق 
واجهته،  التي  والنف�سية،  املالية  ال�سعاب  رغم  اختاره  الذي 
على  ليح�سل  جهده  ق�سارى  يبذل  للمعهد  يعود  حني  وجعلته 
اأّما قراءاته فجعلته ميتاز عن زمالئه بثقافته،  الدرجات.  اأعلى 
1952 حني بداأ ين�رش �سل�سلة من  الثقافة التي ظهرت عام  تلك 
املقاالت يف جملة "الندمي" حتت عنوان "اأ�سهر املغنني العرب"، 
وظهرت اأي�سًا يف كتابه "طبقات العازفني واملو�سيقيني من �سنة 
1900 � 1962"، كما ميزه حفظه ال�رشيع وتقليده كل االأ�سوات 
الظروف  اأحلك  يف  حتى  حياته  طوال  وجعلته  وال�سخ�سيات، 
اليتخلى عن بديهته احلا�رشة ونكتته ال�رشيعة، واأناقته ال�سديدة 

حتى يف االأيام التي كان يعاين فيها من الفقر املدقع.
درا�سته،  الإكمال  اجلميلة  الفنون  معهد  اإىل  الغزايل  ناظم  عاد 
"الزبانية"  فرقة  اإىل  وي�سمه  ثانية  بيده  ال�سبلي  حقي  لياأخذ 
وي�رشكه يف م�رشحية "جمنون ليلى" الأمري ال�سعراء اأحمد �سوقي 
ن له فيها اأول اأغنية �سدا بها �سوته و�سمعها  ِّ يف عام 1942، وحلحُ
االإذاع��ة،  اإىل  بها  دخل  التي  هال"  "هال  اأغنية  عري�س،  جمهور 
التمثيل امل�رشحي  اإثرها ناظم اجتاهه، تاركًا  والتي حول على 
الذين مل يروا مايربر  ليتفرغ للغناء، و�سط ده�سة املحيطني به 
هذا القرار، خا�سة اأَنّ ناظم كان يغني يف اأدواره امل�رشحية، اإاّل 
هحُ البَدّ اأْن  هحُ لكي يثبت وجوده كمطرب فاإَنّ اأَنّ وجهة نظره كانت اأَنّ

يتفرغ متامًا للغناء.
 1947 عامي  وب��ني  والتلفزيون،  االإذاع���ة  اختبار  اإىل  تقّدم 
اإىل فرقة املو�سحات التي كان يديرها وي�رشف  و1948 ان�سم 
عليها املو�سيقار ال�سيخ علي الدروي�س والتي كان بها عدد كبري 

من املطربات واملطربني.
)التينور(  احل��ادة  الرجولية  االأ�سوات  من  ويعترب  �سوته  كان 
الغربية،  الت�سنيفات  يف  االأول  الرجايل  ال�سوت  وهو  الدرامي 
ا جماله ال�سوتي فرياوح بني اأوكتاف ون�سف اإىل اأوكتافني،  اأَمّ
اأو  نوتات  ثماين  يت�سمن  بالعربية  "الديوان"  اأو  واالأوك��ت��اف 
درجات، وتنح�رش حالوة االأماكن يف �سوت الغزايل بني الن�سف 
ال�سكل تكون م�ساحة �سوت  االأوكتافني. بهذا  االأول والثاين من 
ناظم قد زادت على اأربع ع�رشة درجة يف ال�سلم املو�سيقي، ومع 
املوال  اإج��ادة  على  العادية  غري  قدرته  كانت  حنجرته  انفتاح 
يف  اجليد  وق��راره  املتني  بجوابه  بو�سوح،  النوتات  وتو�سيل 

خمتلف األوان املقامات واأنواعها.

تقليص عدد مفوضي االنتخابات وأمناء شبكة اإلعالم 

طارق حرب 

متابعة

ورجااًل،  ن�ساء  الناخبني،  من  االأغلبية  متتنع  اأن  يعني  ماذا 
عن  ت�ستنكف  اأن  اأو  االنتخابي،  ال�سجل  يف  الت�سجيل  عن 
حتديث �سجلها االنتخابي، برغم النداءات املتكّررة ال�سادرة 

عن م�سوؤويل املفو�سية العليا "امل�ستقلة" لالنتخابات؟
بالنظام  تثق  تعد  مل  االأغلبية  هذه  اأّن  بب�ساطة  معناه  هذا 
عدم  على  ينطوي  النظام  بهذا  الثقة  وعدم  االنتخابي. 
ال�سيا�سية  وبالطبقة  برمته  القائم  ال�سيا�سي  بالنظام  الثقة 
ل�سان  على  جاء  اال�ستنكاف  اأو  االمتناع  خرب  احلاكمة.  
الذي  الوائلي  وائل  املفو�سية  يف  االنتخابية  االإدارة  رئي�س 
باأن  اأم�س،  موقعها  يف  املفو�سية  ن�رشته  ت�رشيح  يف  اأفاد، 
األفًا  و)740(  ماليني   )7( بلغ  بايومرتّيًا  امل�سجلني  عدد 
الناخبني  عدد  من   )43%( مايعادل  اأي   ، ناخبًا  و)280( 
البالغ )17( مليونًا و)207( اآالف و)617( ناخبًا. وال ت�سمل 
كما  كرد�ستان،  اإقليم  حمافظات  يف  الناخبني  االأرقام  هذه 
هذه  من  م�ستبعدون  وكركوك  نينوى  حمافظتي  ناخبي  اأّن 
انتخابات  فيهما  جتري  لن  املحافظتني  ،الأن  االإح�سائية 
ال  املقبل.  اأيلول  يف  اإجراوؤها  املقرر  املحافظات  جمال�س 
اىل  الوائلي  ال�سيد  وجهه  الذي  للنداء  اإيجابية  نتيجة  اأتوقع 
الناخبني امل�ستنكفني للذهاب اىل مراكز الت�سجيل يف غ�سون 
املدة املتبقية، حتى الع�رشين من ال�سهر احلايل، فعدم الثقة 
بل النقمة حيال العملية االنتخابية هما االآن يف الذروة بعد 
عملية  اآخر  اإجراء  منذ  وقعت  التي  الكربى  الكوارث  �سل�سلة 
انتخابية )االنتخابات الربملانية يف 20014(، من احتالل 
�رشب  ب�سهولة  البالد  م�ساحة  ثلث  االإرهابي  داع�س  تنظيم 
املاء، اإىل االنهيار املايل الذي اأّثر على معي�سة النا�س جميعًا 
بل  امتيازاتها،  عن  تتخّل  مل  التي  احلاكمة  الطبقة  ماخال   (
على  اأحُرغمت  التي  القليلة  االإ�سالحات  عن  تراجعت  اإنها 
اأوا�سط  الكربى يف  االحتجاجية  احلركة  اندالع  بعد  اإعالنها 
الجتذاب  حيلة  اىل  املفو�سية  �ستلجاأ  رمبا   .)2015 العام 
�سبقت  التي  احليلة  غرار  الت�سجيل على  مراكز  اىل  الناخبني 
انتخابات 2014 عندما زعمت اأّن الهوية االنتخابية �ستكون 
عتّد بها يف كّل املعامالت مثل �سائر وثائق  وثيقة ر�سمية يحُ
احرتامها  مفعول  اأّن  واحلال  الر�سمية،  ال�سخ�سية  اإثبات 
حتى  الت�سويت..  عملية  انف�سا�س  مبجرد  متامًا  انتهى 
قم لها اأي اعتبار، بدليل اأنها مل ت�سّمها  املفو�سية نف�سها مل تحُ
ال�سيا�سية  االحزاب  لت�سجيل  املطلوبة  الوثائق  قائمة  اىل 
بعد اأن دخل قانون االحزاب حّيز التطبيق. معاجلة العزوف 
وعن  االنتخابي  ال�سجل  يف  الت�سجيل  عن  واال�ستنكاف 
الت�سويت يف االنتخابات واإعادة الثقة بالعملية االنتخابية 
لهما متطلبات كبرية وكثرية، اأّولها تعديل النظام االنتخابي 
ممثليهم  انتخاب  من  الناخبني  ميّكن  جديد  نظام  واعتماد 
ت�سكيل  وثانيها  ونزاهة،  ووطنية  كفاءة  االأكرث  احلقيقيني، 
ومعنى  حقًا،  م�ستقلة  تكون  لالنتخابات  جديدة  مفو�سية 
اأال يكون لالحزاب والكتل ال�سيا�سية اأي دور يف ت�سكيل  هذا 
املفو�سية  هيئات  يف  العاملني  و�سائر  املفو�سني  جمل�س 
االنتخابات  على  دويل  اإ�رشاف  حتقيق  وثالثها  واق�سامها، 

ل�سمان نزاهتها، ورابعها تعديل قانون االحزاب.

مبدعون من حلقة الوصل ما بين الراشي والمرتشي.. معقب المعامالت الطريق األسهل للرشوة
ناظم الغزالي

العراقيون والتسجيل 
االنتخابي؟

عدنان حسين 

أقالم حرة

قال ر�سول اهلل �سل اهلل عليه واله و�سلم )اعطوا االجري 
اجره قبل ان يجف عرقه(

حكم  عن  عبارة  هي  الدميقراطية  ان  نعرف  ال  نحن 
ولكن  القانونية  حقوقه  جميع  على  احل�سول  و  ال�سعب 
و  الفقر  و  املذلة  العراق هي  الدميقراطية يف  ان  عرفنا 
عدم االحرتام ي�سكوا موظفي ال�سحة و باالخ�س �سحة 
اليوم  هذا  لغاية  للرواتب  ا�ستالمهم  بعدم  الكرخ  بغداد 
7/2/2017 علما ان تاريخ الت�سليم هو 26/1/2017 
ا�سحاب  وهم  رواتب  بدون  يوم   12 فرتة  انق�ساء  اي 
عوائل وي�سكنون االيجار هل من املعقول ع�رشات االلف 
ب�سبب  رواتب  بدون  تبقى  الدخل  حمدودة  العوائل  من 
اخلالفات الفا�سلة بني اف�سل م�سوؤولني جاءوا اىل وزارة 
و  زبانيتها  و  حمود  عديلة  ال�سحة  وزيرة  بني  ال�سحة 
جا�سب  دكتور  بني  و  يدعمها  من  و  الفا�سدين  اخوتها 
لطيف احلجامي مدير عام �سحة الكرخ و زبانيته ومن 
يدعمه  هذا ال�رشاع على املنا�سب بني هوؤالء االطراف 
الوزراء  رئي�س  يطالبون  هم  و  الفقري  قوت  على  انتقل 
للتدخل  النواب  املقد�سة و جمل�س  املرجعية  و  �سخ�سيا 
و  الفا�سلني  امل�سوؤولني  هوؤالء  ب�سبب  معاناتهم  انهاء  و 
الفا�سدين اىل متى يبقى هوؤالء و املوظف ينتظر الراتب 
و الدولة تطالبه بالعمل و االخال�س و النزاهة يف هذه 
احلالة �سيتم ت�سجيع االبتزاز و الف�ساد االداري و تفعيل 
يعي�س  ان  املوظف  ي�ستطيع  ان  اجل  من  الر�سوى  افة 
جميع  و  االحرار  جميع  اىل  �سوتنا  ي�سل  ان  .راجني 

املوؤ�س�سات ذات العالقة .

جل�سة  تاجيل  عن  االنبار  حمافظة  جمل�س  ع�سو  اعلن 
اجازة  تقدميه  بعد  االنبار  تربية  عام  مدير  ا�ستجواب 
لتلقي  امل�ست�سفى  دخوله  تثبت  و�سهادات  مر�سية 

الع�الج .
وقال فهد الرا�سد ملرا�سل )اجلورنال نيوز(، ان" جمل�س 
االنبار عقد جل�سة ر�سمية جلميع اع�سائه يف الرمادي 
الذي  االنبار  تربية  عام  مدير  ح�سني  نافع  ال�ستجواب 
اجازة مر�سية  تقدميه  بعد  ا�ستجوابه  مل يح�رش جل�سة 

و�سهادات تثبت رقوده يف امل�ست�سفى لتلقي العالج".
حمافظة  تربية  عام  مدير  ا�ستجواب  جل�سة  ان"  وبني 
ا�ستدعاء نافع ح�سني  اجلت ومل ترف�س و�سيتم  االنبار 
اللجان  اىل  قدمها  التي  املر�سية  االجازة  انتهاء  بعد 

القانونية يف جمل�س املحافظة".
االنبار  تربية  عام  مدير  ا�ستجواب  ان" جل�سة  وا�ساف 
حددت  التي  الوظيفية  الدرجات  اعداد  ملعرفة  �ستكون 
والتعليمي  الرتبوي  الواقع  وملناق�سة  االنبار  مدن  اىل 
اجلل�سة  خالل  اعالنها  �سيتم  اخرى  قانونية  وملفات 

املقررة يف االيام القليلة القادمة".

موظفو صحة الكرخ يشكون تأخر 
صرف رواتبهم.. ياوزارة الصحة!

إجازة مرضية لمدير 
التربية تهربه من االستجواب 

المواطن و المسؤول
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